محاوالت الحتواء حريق �ضخم
بجزيرة يونانية

رئي�س الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون
رئي�س ال�سنغال بذكرى اال�ستقالل

�أثينا(-د ب �أ):
يكافح رج���ال �إطفاء ومتطوعون لإخم���اد حريق �ضخم يف
جزيرة "اندرو�س" اليونانية يف �أرخبيل "�سيكالديز".
وقالت و�سائل �إعالم حملي���ة �إن احلريق ينت�رش ب�رسعة منذ
�صباح ام�س وميثل تهديدا للعديد من القرى.
ومت �إخالء قريتني ك�إجراء احرتازي.
وت�سبب���ت ري���اح جنوبية قوية باملنطق���ة يف عرقلة جهود
�إخماد احلريق.وهذا �أول حريق �ضخم يف اليونان هذا العام.
وغالبا ما جتتاح البالد حرائق �ضخمة ،ال�سيما يف ال�صيف،
عندما يكون اجلو حارا وجافا مع هبوب رياح قوية.

ابوظبي-وام:
بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س
الدولة "حفظ���ه اهلل" برقية تهنئ���ة �إىل فخامة ماكي �سال
رئي�س جمهوري���ة ال�سنغال وذلك مبنا�سب���ة ذكرى ا�ستقالل
بالده.
كم���ا بعث �صاحب ال�سمو ال�شي���خ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه
اهلل" و�صاح���ب ال�سمو ال�شيخ حممد ب���ن زايد �آل نهيان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائ���د الأعلى للقوات امل�سلحة برقيتي
تهنئة مماثلتني �إىل فخامة ماكي �سال .

يوميــة  ..ســياســـية  ..مسـتقلة أسسها را�شــد بن عوي�ضة سنة ١٩٧٣م
مؤرش سوق أبوظبي املايل

الحالي

ال�ســابق

5,953.22

5,941.52

التغير%
0٫20
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بحث مع الكاظمي بناء عالقات �أقوى و�أعلى بين البلدين

محمد بن را�شد :العراق فجر الح�ضارة الب�شرية..
و�سيعود ب�إذن الله

مؤرش سوق ديب املايل

الحالي

ال�ســابق

2,550.06

2,557.67

التغير %
0.29

محمد بن زايد ورئي�س وزراء العراق يبحثان تعزيز
التعاون بين البلدين والتطورات بالمنطقة

دبي-وام-الوحدة:

رحب �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
�آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
ال���وزراء حاكم دب���ي "رع���اه اهلل" بزيارة
معايل م�صطف���ى الكاظمي رئي����س الوزراء
العراقي اىل الإمارات ،.م�شيدا بتاريخ العراق
وح�ضارته القدمية.
وق���ال �سم���وه يف تغري���دة عل���ى ح�سابه
الر�سمي مبوق���ع توي�ت�ر ( :ا�ستقبلت اليوم
�أخي م�صطفى الكاظمي رئي�س وزراء العراق
ال�شقي���ق  ،وتباحثن���ا وحتدثن���ا يف بناء
عالقات �أقوى و�أعلى ب�ي�ن البلدين ..العراق
بلد لي�س كبقية البلدان ..هو فجر احل�ضارة
الب�رشي���ة..يف البدء كان الع���راق ثم كانت
احل�ض���ارة � ..سيعود ب����إذن اهلل ..لأنه عرب ٧
�آالف �سنة مل يغب عن م�شهد احل�ضارة).
وكان �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
�آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
ال���وزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" قد ا�ستقبل
يف ق�رص �سموه يف زعبيل م�ساء ام�س معايل
م�صطفى الكاظمي رئي����س الوزراء العراقي
الزائر.

«طالع �ص »3

ال�شيخة فاطمة توجه ب�إطالق �شعار يوم
المر�أة الإماراتية لعام 2021
�أبوظبي-وام:

وجهت �سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك،
رئي�سة االحت���اد الن�سائي الع���ام ،رئي�سة
املجل����س الأعل���ى للأموم���ة والطفولة،
الرئي�سة الأعلى مل�ؤ�س�سة التنمية الأ�رسية
"�أم الإم���ارات" ..ب�إطالق �شع���ار االحتفال
بيوم امل���ر�أة الإماراتية لعام  2021ليكون
"املر�أة طم���وح و�إ�رشاقة للخم�سني" ،وذلك
متا�شيا مع �إع�ل�ان �صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة ب���ن زايد �آل نهي���ان رئي�س الدولة

الريا�ض(-د ب �أ):
رفعت ال�سعودي���ة �أ�سعار �شحنات
النفط لعمالئها يف �سوقها الرئي�سية
�آ�سي���ا ،ما يعك�س ثق���ة اململكة يف
التعايف االقت�صادي باملنطقة.
وي�أت���ي القرار بعد اتف���اق حتالف
"�أوب���ك بل�س" ،بقي���ادة ال�سعودية
ورو�سيا ،على زي���ادة �إنتاج اخلام
اليومي ب�أكرث من مليوين برميل بني
�أيار/مايو ومتوز/يوليو املقبلني.

.

الرئي�س الم�صري ي�ؤكد
حر�ص بالده على �إنجاح
مفاو�ضات �سد النه�ضة
القاهرة(-د ب ا):

�أبوظبي-وام:
وقع جمل�س التوازن االقت�صادي اتفاقية
نوعية مع �رشك���ة "بيالتو�س املحدودة
للطائرات" ال�سوي�رسي���ة لتمكني �رشكة
�سرتاتا للت�صنيع ال�رشكة املتخ�ص�صة يف
ت�صنيع �أجزاء هياكل الطائرات من املواد
املركبة من احل�صول على خطوط �إنتاج
�إ�ضافية لطائرة بي �سي .24

وق���ع االتفاقي���ة كل م���ن مط���ر عل���ي
الرميث���ي الرئي����س التنفي���ذي لوحدة
التطوير االقت�صادي يف جمل�س التوازن
االقت�ص���ادي وا�سماعيل عل���ي عبد اهلل
الرئي����س التنفي���ذي ل�رشك���ة �سرتات���ا
للت�صني���ع ويوهان ف���ان نيوينهاوزن،
مدير امل�ش���اركات ال�صناعية يف �رشكة
بيالتو����س ال�سوي�رسية بح�ضور عدد من
امل�س�ؤولني من كافة الأطراف.

عق���د �صاحب ال�سم���و ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهي���ان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
ومعايل الدكت���ور م�صطفى الكاظمي

ال�سعودية ترفع �أ�سعار النفط لعمالئها في
�آ�سيا في م�ؤ�شر على الثقة

"حفظه اهلل" ،عام " 2021عام اخلم�سني"
يف الدولة.
وي�أتي �شعار االحتفال بيوم املر�أة الإماراتية
ه���ذا العام الذي ي�صادف يوم � 28أغ�سط�س
املقبل ،جت�سيدا لطم���وح املر�أة الإماراتية
الذي ال حدود له ب�إ�رشاقة وتفا�ؤل مل�ستقبل
�أف�ضل و�أكرث ازدهارا وتقدما ،يف ظل رعاية
القيادة الر�شيدة التي �أولت اهتماما كبريا
بدعم ومتكني املر�أة للقيام بدورها الريادي
يف خدمة املجتمع وهي�أت لها كل مقومات
النجاح.

«توازن» توقع اتفاقية مع بيالتو�س ال�سوي�سرية
لتمكين «�ستراتا» من خطوط �إنتاج جديدة

�أبوظبي-وام:

�أكد الرئي����س امل�رصي عبد الفتاح
ال�سي�س���ي حر�ص بالده على اجناح
مفاو�ض���ات �س���د النه�ض���ة الت���ي
يرعاها نظ�ي�ره الكونغويل فيلي�س
ت�شي�سيكي���دي الذي تت���ويل بالده
رئا�سة االحتاد الأفريقي.
ج���اء ذلك يف ر�سالة م���ن الرئي�س
ال�سي�س���ي �سلمه���ا لت�شي�سيكيدي
وزيرا اخلارجي���ة والري امل�رصيان
�سامح �شكري وحممد عبد العاطي
على الرتتيب خالل ا�ستقباله لهما
ام�س الأحد بعد افتتاح االجتماعات
اجلاري���ة يف كين�شا�س���ا حول �سد
النه�ضة،بح�س���ب بي���ان ملكت���ب
املتح���دث با�س���م وزارة اخلارجية
امل�رصي���ة و�صلت ن�سخ���ة منه �إىل
وكالة الأنباء الأملانية (د.ب�.أ).
وق���ال البي���ان �إن الرئي�س ال�سي�سي
�شدد �أن م��ص�ر حري�صة على �إجناح
مفاو�ضات �سد النه�ضة التي يرعاها
نظ�ي�ره الكونغويل وتثم���ن اجلهد
املقدر الذي تبذله جمهورية الكونغو
الدميقراطية.

ونقلت وكالة "بلوم�ب�رج" للأنباء
عن م�صدر مطل���ع �أن �رشكة �أرامكو
ال�سعودي���ة �سرتفع �أ�سع���ار اخلام
للعمالء الآ�سيوي�ي�ن يف �أيار/مايو
مبا ي�ت�راوح ب�ي�ن  20و � 50سنتا
للربميل.
و�سيت���م رفع �سعر اخل���ام العربي
اخلفيف لعمالء املنطقة بـ � 40سنتا
بداية م���ن ني�سان�/أبري���ل لي�صبح
�أعلى ب���ـ 80ر 1دوالر ل���كل برميل
فوق ال�سعر القيا�سي.

رئي�س وزراء جمهورية العراق ال�شقيق
ام�س  ..جل�س���ة مباحثات ر�سمية يف
ق�رص الوطن ب�أبوظبي.
وبح���ث �سم���وه ومع���ايل م�صطفى
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���االت مب���ا يحق���ق م�صاحلهما
املتبادلة�..إ�ضافة �إىل عدد من الق�ضايا
واملو�ضوعات الإقليمية والدولية ذات
االهتمام امل�شرتك.

«طالع �ص »2

الإمارات �ضمن الـ  20الأوائل عالميا ً في
 11م�ؤ�شراً خا�صا ً باال�ستثمار

ابوظبي-وام:

وثّق���ت البيان���ات الأخ�ي�رة الت���ي
ير�صدها "املركز االحتادي للتناف�سية
والإح�صاء" توافُق م�ؤ�رشات التناف�سية
الدولي���ة يف جم���ال اال�ستثمار على
ت�صني���ف االم���ارات �ضم���ن قائم���ة
الع�رشين الكب���ار يف  11م�ؤ�رشا يف
قط���اع اال�ستثمار مم���ا يعك�س الأداء
الرتاكمي املتوا�صل و �أهل ّية ا�ستدامة
التنمية ال�شاملة التي حققتها الدولة

طيلة الفرتة املا�ضية .
وعر�ض م�ؤ�رش اال�ستثمار الذي ير�صده
املرك���ز خال�ص���ة ما توافق���ت عليه
التقارير الدولية الدورية ،ومن �ضمنها
م�ؤ��ش�ر تناف�سية املواه���ب العاملية
الذي ت�ص���دره كلية ان�سياد  ،و م�ؤ�رش
االزده���ار ملعهد ليج���امت ،والكتاب
ال�سنوي للتناف�سية العاملية ال�صادر
عن املعهد الدويل للتنمية الإدارية.

«تتمة �ص»8

تت�صدى للتغير المناخي وتر�سخ م�ستقبالً م�ستداما ً

«م�صدر» ..ب�صمة خ�ضراء من الإمارات للعالم

�أبوظبي-وام:
يف ع���ام  2006وبينم���ا كان���ت
الق���درة الإنتاجية الكامل���ة لطاقة
ال�شم����س وطاقة الري���اح يف العامل
�أقل م���ن ع�رش ما هي علي���ه الآن ...

انطلقت املبادرة الإماراتية العاملية
"م�صدر" من �أجل ن�رش حلول الطاقة
املتجددة يف الع���امل وذلك جت�سيدا
لر�ؤي���ة ا�ست�رشافي���ة م���ن القي���ادة
الر�شيدة والتي �سعت من خالل هذه
املب���ادرة �إىل توف�ي�ر من�صة عاملية

لتعزيز التع���اون ال���دويل من �أجل
معاجلة الق�ضاي���ا امللحة املتعلقة
ب�أمن الطاقة وتغري املناخ والتنمية
الب�رشية امل�ستدامة.

«تتمة �ص»8

�أبو الغيط يبحث في تون�س
التطورات العربية
الإمارات ت�ؤكد ت�أييدها التام لكل قرارات الملك عبدالـله الثاني
الأردن :تمت ال�سيطرة بالكامل على التحركات «الم�شبوهة» ومحا�صرتها في مهدها

لحماية �أمن الأردن وا�ستقراره

القاهرة(-د ب �أ):
توجه الأمني العام جلامعة الدول العربية،
�أحمد �أبو الغيط� ،إىل تون�س ام�س الأحد على
ر�أ�س وف���د فى زيارة ر�سمية ت�ستغرق عدة
العربية� .أبوظبي-عمان-وام-وكاالت:
�أيام لبحث التطورات على ال�ساحة
وجهات
تون�س
ويتب���ادل �أبو الغي���ط يف
�أك���دت دول���ة الإم���ارات العربي���ة
املختلفة،
العربية
النظ���ر ب�ش�أن
امللف���ات يف ليبيا والق�ضية املتح���دة ت�ضامنه���ا الكام���ل مع
الو�ض���ع
ويف
مقدمتهاوالأزم���ات العربية امل�ستمرة اململكة الأردنية الها�شمية ال�شقيقة
الفل�سطينية
ووقوفه���ا وت�أييده���ا وم�ساندته���ا
مثل �سورية واليمن.
املباحثات جميع املو�ضوعات التامة ل���كل الق���رارات والإجراءات
كما تناولت
�ص���درت ب�ش�أنها ق���رارات عن القمة التي يتخذها جالل���ة امللك عبداهلل
الت���ي
العربية الثالثني التي احت�ضنتها تون�س يف الثاين ب���ن احل�سني مل���ك اململكة
 ،2019و�إجراء عملية تقييم �شاملة ملا �أمكن الأردنية الها�شمي���ة ال�شقيقة وويل
تنفي���ذه من هذه الق���رارات ،خا�صة يف ظل عهده �صاح���ب ال�سمو امللكي الأمري
الظروف اال�ستثنائية التي �شهدتها املنطقة احل�س�ي�ن بن عب���د اهلل الثاين حلفظ
العربية والعامل جراء تف�شي جائحة كورونا �أمن وا�ستقرار الأردن ونزع فتيل كل
.ويلتق���ي �أبوالغيط خ�ل�ال زيارته لتون�س حماولة للت�أثري فيهما.
مع مديري املنظمات العربية املتخ�ص�صة
«تتمة �ص»8
العاملة هناك.
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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

»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
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äGQÉeE’G ádhOh ¥Gô©dG ájQƒ¡ªL øe πµd »æWƒdG
±öûdG ¢SôM ∞«°†dGh √ƒª°S ¢Vô©à°SG Égó©H
≈Ø£°üe QƒàcódG ‹É©Ÿ á«– ∞£°UG …òdG
Ék Ñ«MôJ á≤∏W 21 á«©aóŸG â≤∏WCG Éª«a »ªXÉµdG
.OÓÑdG ∞«°†H
ï«°ûdG ƒª°S ≥jôØdG ..∫ÉÑ≤à°S’G ‘ ¿Éc Éªc
¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ∞«°S
¿ƒæëW ï«°ûdG ƒª°Sh á«∏NGódG ôjRh AGQRƒdG
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

≈Ø£°üe QƒàcódG ‹É©e ¢ùeG OÓÑdG π°Uh
á≤«≤°ûdG ¥Gô©dG ájQƒ¡ªL AGQRh ¢ù«FQ »ªXÉµdG
.ádhódG ¤EG á«ª°SQ IQÉjR ‘
iód ≥aGôŸG óaƒdGh ∞«°†dG ∫ÉÑ≤à°SG ‘ ¿Éch
ÖMÉ°U ..»ÑXƒHCG ‘ á°SÉFôdG QÉ£e ¬dƒ°Uh
ó¡Y ‹h ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG
áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf »ÑXƒHCG
ádhO ÊÉãdG √ó∏H ¤EG ¬«dÉ©e IQÉjõH ÖMQ …òdG
.äGQÉeE’G
.. øWƒdG öüb ¬dƒ°Uh iód OÓÑdG ∞«°†d äôLh
ÖMÉ°U É¡dÓN Öë£°UG á«ª°SQ ∫ÉÑ≤à°SG º°SGôe
¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG
ΩÓ°ùdG ±õY å«M á°üæŸG ¤EG »bGô©dG AGQRƒdG

∫ÉØàM’G áæéd ´ÉªàLG ¢SCGôàj ójGR øH ˆGóÑY äÉbÓY ¿ÉãëÑj ¥Gô©dG AGQRh ¢ù«FQh ójGR øH óªëe
ádhó∏d »ÑgòdG π«Hƒ«dÉH
á«ª«∏bE’G äGQƒ£àdGh øjó∏ÑdG

π°ùZ ºFGôL áëaÉµe ∫ƒM á°TQh
ÜÉgQE’G πjƒªJh ∫GƒeC’G
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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

kÉ«FõL ºFÉZh ΩÉY ¬LƒH ƒë°U ¢ù≤£dG
ójGR øH ˆGóÑY

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
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¿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 Ék æWh 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 Ék eÉY 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

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

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

∫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

∫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

¢ù≤£dG ¿ƒµj ¿CG OÉ°UQCÓd »æWƒdG õcôŸG ™bƒJ
Ék «FõL ÉªFÉZh ΩÉY ¬LƒH Gƒë°U ÚæK’G Ωƒ«dG
áYöùdG á£°ûf ¤EG ádóà©e ìÉjôdGh ,Ék fÉ«MCG GÈ¨eh
.QÉÑ¨∏d IÒãe ôëÑdG ≈∏Y Ék fÉ«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

AGôë°üdG ânfƒq d »àdG •ƒ«îdG á°üb ..zhó°ùdG{

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

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

øjó∏ÑdG ø«H áî°SGôdG á«FÉæãdG äÉbÓ©dG ≥ªoY ≈∏Y ócDƒjh …Oƒ©°ùdG ô«Ø°ùdG πÑ≤à°ùj ¢TÉÑZ ô≤°U
±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

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

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

á«fÉªdôÑdG ¿hÉ©àdG äÉbÓY õjõ©J ¿ÉãëÑJ ÉHƒch äGQÉeE’G

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

≈∏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

¢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 Ék LPƒ‰
§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

.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-»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

á∏≤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

øWƒdGQÉÑNCG 3
¥Gô©dGh äGQÉeE’G ø«H ájQÉªãà°S’G ácGô°ûdGh …QÉéàdG ∫OÉÑàdG õjõ©J ¿ÉãëÑj »ªXÉµdGh ó°TGQ øH óªëe
.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-»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
Ék «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

..ábQÉ°ûdG ºcÉM ájÉYôH

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

‘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
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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“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

É¡YÉªàLG ó≤©J á«µHRhC’G á«JGQÉeE’G á«fÉªdôÑdG ábGó°üdG áæéd
∫hC’G »°VG:ΩGh-»HO
ôàa’G

QÉ°ûàfG áeRCG ∫ÓN »ë°üdG ´É£≤dG
- ó«aƒc " èà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒa
."19
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

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

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

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

: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

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

≥«≤– ≈∏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-»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

∫ÓN øe √É«e ôàd ¿ƒ«∏e 33 ôaƒJ äGQÉeE’G äÓ°UGƒe
äÉÑcôª∏d ±ÉédG π°ù¨dG

±É÷G π«°ù¨dG ∫ÓN øe √É«ŸG øe äGÎ∏dG
™e áfQÉ≤e kGÒÑc Ék bQÉa πqµ°ûj …òdG ôeC’G Ék jƒæ°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 Ék °†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 Ék Ñjô≤J äÉ¡L á«fÉªK ™e
mπc ‘ Ék Ø∏àfl Ék ©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
Ék ë°Vƒe ,/14001 ISO & 9001 ISO/ »gh
áYöùH Ék °†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-»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 óqcCGh
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

»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
:ΩGh-»HO

≥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

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

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

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
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لجنة تنظيم قيد �أ�سر
المواطنين بال�شارقة تبحث
�إعادة توزيع القيود بما يتوافق
مع التق�سيمات الإدارية الجديدة

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

ال�شارقة-وام:

�أبوظبي-وام:

عقدت جلنة تنظيم قيد ُ�أ��سر املواطنني
يف �إمارة ال�شارقة التابعة لدائرة الإح�صاء
والتنمية املجتمعية ام�س اجتماعها الأول
مبقر بلدية مدينة ال�شارقة بهدف �إعادة
تنظيم قيود الأُ�رس وحتديثها ملطابقتها مع
التق�سيمات الإدارية اجلديدة للإمارة وذلك
برئا�سة ال�شيخ حممد بن حميد بن حممد
القا�سمي رئي�س دائرة الإح�صاء والتنمية
املجتمعية.
ح�رض االجتماع كل من العميد جمال فا�ضل
بطي العبدويل مدير �إدارة الهوية واجلن�سية
يف ال�شارقة وامل�ست�شار الدكتور من�صور
حممد بن ن�صار رئي�س الدائرة القانونية
حلكومة ال�شارقة و�سامل علي �سامل �أحمد
املهريي رئي�س املجل�س البلدي ملدينة
ال�شارقة والدكتور �سليمان عبداهلل �سليمان
الزعابي رئي�س املجل�س البلدي ملدينة
كلباء وحميد �سيف خليفة ب��ن �سمحة
ال�شام�سي رئي�س املجل�س البلدي ملنطقة
احلمرية و�سلطان حممد مع�ضد هودين
الكتبي رئي�س املجل�س البلدي ملنطقة املدام
و�سعادة حممد عبد اهلل را�شد حلي�س الكتبي
رئي�س املجل�س البلدي ملنطقة البطائح.
وناق�ش املجتمعون اخلطة العامة لإعادة
تنظيم قيد مواطني الإمارة وعملية �إعادة
توزيعهم على  10بلدات وفق ًا ملا حدده
املر�سوم الأمريي رقم  2ل�سنة  2021ال�صادر
عن �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان
بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ال�شارقة ب�ش�أن تنظيم قيد �أ��سر
املواطنني وهي  /ال�شارقة والذيد و�أبومو�سى
وخورفكان وكلباء وامل��دام ودبا ومليحة
واحلمرية والبطائح  /كما ا�ستعر�ضوا �آلية
عملية نقل القيود وتعديل الأو�ضاع مبا
يتوافق مع هذه التق�سيمات الإدارية.
كما بحث االجتماع �آلية التن�سيق مع
اجلهات احلكومية يف الإمارة ل�ضمان عدم
ت�أثر �إعادة تنظيم قيد املواطنني ل�سجالتهم
يف تلك اجلهات ومت تعيني �سامل بن دروي�ش
ك�أمني �رس للجنة.
وق��ال ال�شيخ حممد بن حميد بن حممد
القا�سمي �إن �أهمية مر�سوم تنظيم قيد
�أ�رس املواطنني يف �إمارة ال�شارقة ت�أتي من
مواكبته للتو�سع العمراين وال�سكاين للإمارة
ودوره يف توفري معلومات دقيقة ومبوبة
للخارطة الدميغرافية للإمارة وتعزيز �شبكة
اخلدمات التي تقدمها احلكومة ب�شكل عام
�إىل جانب دعم اخلطط التنموية العامة
للإمارة وامل�ضي بها قدم ًا نحو املزيد من
التطور واالزدهار.

�شارك معايل الدكتور عبداهلل بن حممد
بلحيف النعيمي وزي��ر التغري املناخي
والبيئة يف فعاليات احلوار الإقليمي الأول
للتغري املناخي الذي تنظمه وت�ست�ضيفه
دولة الإمارات بح�ضور معايل جون كريي
املبعوث الرئا�سي الأمريكي ل�ش�ؤون تغري
املناخ.
وحتدث معاليه يف جل�سة "التكيف مع
تداعيات التغري املناخي" �ضمن فعاليات
احلوار ،والتي تناولت النقا�ش حول جتارب
وتوجهات التكيف مع التغري املناخي،
وا�سرتاتيجيات تطوير القطاع الزراعي مبا
يتواكب مع حتقيق التكيف مع تداعيات
التغري املناخي ،وتوجهات تعزيز االمن
ال��غ��ذائ��ي ،مب�شاركة م��ع��ايل ال��دك��ت��ورة
يا�سمني ف���ؤاد وزير البيئة يف جمهورية
م�رص العربية.
وق��ال معاليه يف كلمته خالل اجلل�سة:
"�إن دولة الإم��ارات تتطلع عرب تنظيمها
وا�ست�ضافتها احلوار الإقليمي الأول للتغري
املناخي �إىل تعزيز الوترية العاملية للعمل
من �أجل املناخ ،ودعم اجلهود الإقليمية
وم�ساعدة دول املنطقة ملواجهة هذا
التحدي الأكرث خطورة على م�ستقبل كوكب
الأر�ض" ،م�شرياً �إىل �أن م�شاركة معايل جون
كريي املبعوث الرئا�سي الأمريكي ل�ش�ؤون
تغري املناخ يف فعاليات احلوار تعزز من
قدرات حتديد التوجهات امل�ستقبلية للعمل
املناخي العاملي ،والتح�ضري ب�صورة �أكرث
فاعلية للدورة اجلديدة من م�ؤمتر دول
الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية
للمناخ "كوب ."26
و�أ�ضاف معاليه" :التحديات التي يفر�ضها
التغري املناخي والت�أثريات ال�سلبية التي
يخلفها باتت وا�ضحة للمجتمع الدويل
ككل ،واال�شكالية �أن خطورة هذه الت�أثريات
تزداد حدة بوترية مت�سارعة ،الأمر الذي
يتطلب الإ�رساع يف اجلهود العاملية خلف�ض
حدة هذا التغري وتعزيز قدرات التكيف مع
تداعياته ل�ضمان م�ستقبل م�ستدام".
وا�ستعر�ض معاليه خالل اجلل�سة جهود
دولة الإم��ارات يف تعزيز ق��درات التكيف
مع تداعيات التغري املناخي ،م�شرياً �إىل
�أن ال��دول��ة �ضمن جهودها يف مواجهة
حتدي التغري املناخي اعتمدت رفع �سقف
م�ساهماتها املحددة وطني ًا والتي �شملت
بالإ�ضافة �إىل توجهات وا�سرتاتيجيات يف
خف�ض م�سببات التغري املناخي ،تعزيز
حلول وج��ه��ود التكيف م��ع تداعياته،
انطالقا من حر�صها على حماية كافة

�أ�شكال احلياة التي ت�ؤثر هذه التداعيات
على ا�ستدامتها ،و�ضمان ًا لتعزيز قدرات
موا�صلة التنمية وفق توجهات �صديقة
للبيئة.
و�أ�ضاف" :ويف هذا االطار اعتمدت الدولة
الربنامج الوطني للتكيف والذي ي�ستهدف
تعزيز قدرات كافة القطاعات على التكيف
مع تداعيات التغري املناخي ،كما مت
�إطالق درا�سات تقييمية �شاملة للت�أثريات
احلالية وامل�ستقبلية لهذه التداعيات

الإمارات ..مبادرات مبتكرة لتحويل النفايات من
عبء بيئي �إلى مورد اقت�صادي
�أبوظبي-وام:
�شهدت الإم��ارات خالل ال�سنوات املا�ضية
توجها حقيقيا نحو حتويل النفايات من
عبء بيئي �إىل مورد اقت�صادي ،واتخذت
يف ه��ذا االجت��اه جمموعة من امل��ب��ادرات
والإجراءات املبتكرة التي عززت من خاللها
االهتمام ب�صناعة تدوير النفايات بكافة
�أنواعها وحتويلها �إىل طاقة ومنتجات �أخرى
ميكن اال�ستفادة منها وذلك مبا يتوافق مع
نهج االقت�صاد الدائري.
ومتثل معاجلة النفايات �أح��د التحديات
البارزة يف دولة الإم��ارات ،فقد �أدى النمو
ال�سكاين واالقت�صادي وارتفاع م�ستويات
الدخل والعديد من العوامل الأخ��رى �إىل
ارتفاع كميات النفايات يف الدولة ،حيث
و�صلت �إىل نحو  35،5مليون طن يف عام
 ،2019منها ح��وايل  5،6مليون ط��ن من
النفايات البلدية ال�صلبة.
وتبذل الإمارات جهودا حثيثة خلف�ض توليد
النفايات من م�صادرها بالدرجة الأوىل
ومعاجلتها بطريقة �سليمة و�آم��ن��ة وفق
مبادئ الإدارة املتكاملة للنفايات ،من �أجل
الوفاء بامل�ستهدف الوطني الذي حددته
الأجندة الوطنية  ،2021واملتمثل يف رفع
ن�سبة النفايات املعاجلة بعيدا عن مكبات
النفايات �إىل  75باملئة يف عام .2021
و�أكد معايل الدكتور عبداهلل بلحيف النعيمي
وزير التغري املناخي والبيئة �أن معاجلة
النفايات وتدويرها متثل واحدة من الق�ضايا

ذات الأولوية يف دولة الإم��ارات ،الفت ًا �إىل
�أن اجلهود من�صبة حالي ًا على تقليل معدل
توليد هذه النفايات ،وحتويلها من عبء
بيئي �إىل موارد اقت�صادية من خالل �إعادة
تدويرها وحتويلها �إىل طاقة ومنتجات
يتم ا�ستخدامها يف العديد من الأن�شطة
ال�صناعية والزراعية و �أعمال البناء وغريها.
وعلى الرغم من االهتمام الكبري الذي توليه
الإمارات للم�سائل املت�صلة بتقليل النفايات

«م�صدر»و«حلقة الأمل» تتعاونان في مجال
دعم المر�أة وال�شباب والبيئة
�أبوظبي-وام:
�أعلنت �رشكة �أبوظبي لطاقة امل�ستقبل
"م�صدر" ام�س عن توقيع اتفاقية �رشاكة
مع م�ؤ�س�سة "حلقة الأمل" التي �أ�س�ستها
ال�شيخة �شما بنت �سلطان بن خليفة �آل
نهيان وذلك بهدف دعم تثقيف ومتكني
ال��ن�����س��اء وال�����ش��ب��اب وم��واج��ه��ة التغري
املناخي يف الدولة وخارجها.
و�ضمن مرا�سم �أقيمت افرتا�ضيا جرى
توقيع االتفاقية من قبل ال�شيخة �شما
بنت �سلطان بن خليفة �آل نهيان امل�ؤ�س�سة
لـ "حلقة الأمل" وحممد جميل الرحمي
الرئي�س التنفيذي ل�رشكة "م�صدر".
ومبوجب االتفاقية ،تعمل "م�صدر" على
توفري الدعم لكافة م��ب��ادرات م�ؤ�س�سة
"حلقة الأمل" وت�شمل م��ب��ادرة "تبون
تقرون؟" التي تهدف �إىل توفري اماكن
مريحة وم�شجعة على ال��ق��راءة �ضمن
�أق�سام الأطفال يف م�ست�شفيات الدولة
ومبادرة "منارة الأمل" التي تركز على

توفري مواد تعليمية مبتكرة للأطفال �ضمن
املجتمعات الفقرية حول العامل ومبادرة
"ماجنروف فور مانكايند" التي تهدف �إىل
املحافظة على املنظومة الببئية لأ�شجار
و�إع��ادة جتديدها وتتطلع �إىل غر�س 150
�ألف �شجرة قرم هذا العام ومبادرة "مور
�أيكويتي" التي متثل من�صة لتمكني املر�أة
ودعم تطورها املهني.
و�أعربت ال�شيخة �شما بنت �سلطان بن
خليفة �آل نهيان امل�ؤ�س�سة لـ "حلقة
الأمل" عن �سعادتها بال�رشاكة مع "م�صدر"
..وقالت �إننا "نت�شارك مع "م�صدر" يف ذات
الر�ؤية الرامية �إىل متكني املر�أة وال�شباب
بالتوازي مع توفري حلول م�ستدامة �سواء
على م�ستوى ال��دول��ة �أو خارجها وهو
ما �سيكون له انعكا�سات ايجابية على
تعزيز م�سرية التنمية يف الدولة والعامل.
و�أ���ض��اف��ت" :تتيح لنا ال�رشاكة توحيد
جهودنا وقدراتنا للم�ساهمة يف �إحدات
ت�أثري ايجابي ملمو�س يف حياة النا�س
واحلفاظ على البيئة".

من امل�صدر خا�صة يف الأن�شطة ذات الإنتاج
الكثيف للنفايات ،وتطوير عمليات جمع
وفرز النفايات والتخل�ص ال�سليم والأمن
منها ،وحت�سني حالة املكبات ،ف�إن الق�سم
الأك�بر من العمل خالل ال�سنوات القليلة
املا�ضية تركز على زي��ادة حجم �صناعة
النفايات وحتويلها �إىل طاقة ومنتجات
�أخرى تعزز عملية اال�ستدامة البيئية وحتد
من ا�ستنزاف املوارد الطبيعية.

على القطاعات احليوية يف الدولة ومنها
ال�صحة والطاقة والبنية التحتية والبيئة
بالإ�ضافة �إىل قطاع الت�أمني ،لتحديد �أهم
ت�أثريات التغري املناخي عليها وحتديد
�أهم الإج��راءات الواجب تطبيقها لتعزيز
قدراتها للتكيف ،ما ي�ضمن �إيجاد م�ستقبل
�أف�ضل للأجيال احلالية واملقبلة".
وتابع" :تعزيز ق��درات التكيف يرتبط
ب�شكل مبا�رش بجهود حماية البيئة
واحل��ف��اظ ع��ل��ى م���وارده���ا الطبيعية

وتنوعها البيولوجي ،ويف ه��ذا الإط��ار
عملت الإم���ارات عرب منظومة متكاملة
من الت�رشيعات وال�برام��ج وامل��ب��ادرات
على تعزيز هذا الرتابط ومتكينه ،ومنها
اع��ت��م��اده��ا حل��ل��ول مناخية م�ستندة
للطبيعة بتعهدها زراعة  30مليون �شجرة
مانغروف /قرم /بحلول  ،2030ما ي�ساهم
يف حماية املناطق ال�ساحلية من ارتفاع
م�ستويات �سطح البحر ،ويرفع قدرات
التقاط وتخزين الكربون".

«طرق دبي» ُت�ؤتمت عمليات التفتي�ش
الميداني لل�شاحنات بالدرونز
دبي-وام:
ا�ستحدثت هيئة الطرق
وامل���وا����ص�ل�ات يف دب��ي
م���ب���ادرة م��ب��ت��ك��رة يتم
مبوجبها �أمتتة عمليات
التفتي�ش امليدانية على
املركبات الثقيلة وذلك
ب��ا���س��ت��خ��دام ال��ط��ائ��رات
ب���دون ط��ي��ار /ال����درون/
حيث قامت فرق التفتي�ش
ال��ت��اب��ع��ة مل���ؤ���س�����س��ة
ال�ترخ��ي�����ص يف الهيئة
بتجربة ه��ذا ال��ن��وع من
التفتي�شية
العمليات
على املركبات الثقيلة
منذ العام املا�ضي 2020
وحتى الآن.
وق����ال حم��م��د ن��ب��ه��ان،
مدير �إدارة رقابة �أن�شطة
ال�ترخ��ي�����ص مب���ؤ���س�����س��ة
الرتخي�ص يف هيئة الطرق
وامل��وا���ص�لات" :لقد متت
درا���س��ة جميع احل��االت
ال��ت��ي مي��ك��ن التفتي�ش
عليها من خالل /الدرون/
كمبادرة تطويرية مبتكرة
من �ش�أنها �إدراج تقنيات
ال���ذك���اء اال���ص��ط��ن��اع��ي
با�ستحداث �آلية جديدة
وم��ب��ت��ك��رة يف ال��رق��اب��ة

على املركبات الثقيلة
با�ستخدام الطائرة بدون
ط��ي��ار /ال�����درون /حيث
�أع���� ّدت ودرب����ت الهيئة
 /9/من موظفي الإدارة
ومت اعتمادهم من هيئة
الطريان امل��دين يف دبي
ل��ي��ع��م��ل��وا كم�شغلي /
الدرون ."/و�أو�ضح نبهان
�أن التفتي�ش بـ /الدرون/
�ساهم يف زيادة الكفاءة
للتفتي�ش
الت�شغيلية
امل��ي��داين على املركبات
الثقيلة وقلل من م�شقة
املفت�شني بالتفتي�ش على
الأم���اك���ن ال��ت��ي ي�صعب
الو�صول �إليها باملركبة
الثقيلة ب�شكل اعتيادي،
ومت بالفعل تنفيذ �أكرث من
 300عملية تفتي�ش ميداين
با�ستخدام الطائرة بدون
طيار يف العام املا�ضي
 2020ب���إج��م��ايل /580/
دقيقة طريان ،ونتج عنها
ر���ص��د وت�سجيل /48/
جتاوز.
و�أك��د نبهان �أن ا�ستخدام
الـ /درون /يف التفتي�ش
امل��ي��داين على املركبات
الثقيلة ي�ساهم يف التقليل
من خطر �إ�صابة املفت�ش

بحوادث نتيجة �صعوده
على ال�شاحنة لتفتي�شها
م��ن �أع��ل��ى وال��ت���أك��د من
الأ��ضرار الفنية واجلوانب
املتعلقة ب��ا���ش�تراط��ات
ال�شحن والتحميل لر�صد
ال���ت���ج���اوزات املتعلقة
ب��ا���ش�تراط��ات ال�شحن
وال��ت��ح��م��ي��ل ،وم���ن �أب���رز
ه���ذه ال��ت��ج��اوزات ب��روز
احلمولة عن املقرر بدون
ترخي�ص ،وع��دم تغطية
حمولة ال�شاحنات بح�سب
امل��ع��اي�ير واال���ش�تراط��ات
امل��ع��ت��م��دة ،وا���س��ت��خ��دام
امل��رك��ب��ة ال��ث��ق��ي��ل��ة يف
حت��م��ي��ل ون��ق��ل حمولة
غ�ير خم�ص�صة لفئتها
�أو نوعها ،وعدم االلتزام
بتوزيع احلمولة بال�شكل
ال�صحيح ،وع��دم ت�أمني
حمولة املركبة �أو حتميلها
بطريقة ت�شكل خطورة
على الغري �أو تلحق �أ�رضاراً
بالطريق ،ور�صد املركبات
ذات العيوب الفنية /مثل
الت�آكل يف ب��دن املركبة
وغريها من الأ�رضار الفنية
الأخرى /ور�صد املركبات
الثقيلة املتهربة من نقاط
التفتي�ش.

لجنة بـ«الوطني االتحادي» تناق�ش �سيا�سة«ال�صحة» في
تعزيز ال�صحة النف�سية
دبي-وام:
بد�أت جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والبيئية يف
املجل�س الوطني االحتادي خالل اجتماعها
الذي عقدته ام�س يف مقر الأمانة العامة
للمجل�س يف دبي ،برئا�سة �سعادة ناعمة
عبداهلل ال�رشهان النائب الثاين لرئي�س
املجل�س رئي�سة اللجنة ،مناق�شة مو�ضوع
�سيا�سة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع
يف �ش�أن تعزيز ال�صحة النف�سية يف دولة
الإم��ارات ،بح�ضور ممثلي وزارة ال�صحة
ووقاية املجتمع وامل�ست�شفيات احلكومية
وهيئة ال�صحة بدبي واملركز الوطني
للت�أهيل.
ح�رض االجتماع �أع�ضاء اللجنة �سعادة كل
من �سمية عبداهلل ال�سويدي مقررة اللجنة،
و�أحمد بو�شهاب ال�سويدي ،و�شذى �سعيد
عالي النقبي ،وعذراء ح�سن بن ركا�ض،
وحممد �أح��م��د اليماحي ،وال��دك��ت��ورة
م��وزة حممد حمرور العامري .وقالت

�سعادة ناعمة ال�رشهان رئي�سة اللجنة،
�إن اللجنة ب��د�أت مناق�شة املو�ضوع
ال��ع��ام خ�لال اجتماعها م��ع ممثلي
امل�ست�شفيات احلكومية التابعة لوزارة
ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع ،وامل��رك��ز
الوطني للت�أهيل وهيئة ال�صحة بدبي،
حيث مت التعرف على �أب��رز التحديات
فيما يتعلق مبحاور املو�ضوع العام
املتمثلة يف �سيا�سة وزارة ال�صحة

ووقاية املجتمع وخططها اال�سرتاتيجية
يف تطوير ال�سيا�سات والت�رشيعات
يف ال�صحة النف�سية ،ودور ال��وزارة يف
تعزيز وتو�سيع نطاق خدمات ال�صحة
النف�سية ال�شاملة واملتكاملة ،وتعزيز
الوقاية من اال�ضطرابات النف�سية لأفراد
املجتمع ،ودور الوزارة يف التعاون مع
اجلهات املعنية لتنفيذ �سيا�سة تعزيز
ال�صحة النف�سية واخلدمات املقدمة.
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«هيلث بوينت» ينال اعتمادات تميز
من م�ؤ�س�سة «التقييم الجراحي»
�أبوظبي-وام:
ح�صدت ثالثة تخ�ص�ص���ات يف م�ست�شفى "هيلث
بوينت"  -التابع ل�ش���بكة مرافق مبادلة للرعاية
ال�صحية ..لقب "مراكز متيز معتمدة" من م�ؤ�س�سة
التقيي���م اجلراحي التي تعد �إح���دى �أبرز الهيئات
العاملية املعنية بتقييم �س�ل�امة املر�ضى وجودة
خدمات الرعاية ال�ص���حية املقدم���ة يف املرافق
الطبية حول العامل.
وتت�ض���من التخ�ص�ص���ات الثالثة جراحة العظام
وا�س���تبدال املفا�ص���ل واجلراحة طفيف���ة التوغل
وجميعه���ا تتبع مرك���ز جراحة العظ���ام والطب
الريا�ضي التابع للم�ست�شفى.
وكان مرك���ز عالج وجراح���ة ال�س���منة التابع لـ
"هيلث بوينت" من جهته قد جدد م�ؤخرا اعتماده
بو�صفه مركزا للتميز ما يرفع جمموع �ألقاب مراكز
التميز املعتمدة والتي ح�ص���ل عليها امل�ست�شفى
التابع ملبادلة للرعاية ال�صحية �إىل �أربعة.
ومتنح م�ؤ�س�س���ة التقييم اجلراح���ي ،ومقرها يف
الواليات املتحدة االعتماد لأف�ض���ل امل�ست�شفيات
واملراكز اجلراحي���ة املتنقلة يف العامل بناء على
ما تقدمه من خدمات رعاية �آمنة وفعالة للمر�ضى
وينبغ���ي لأي مرفق �ص���حي يخ�ض���ع للتقييم �أن
ي�ستويف  10متطلبات �صارمة ليتم اعتباره مركزا
للتميز ويحوز لقب "مركز متيز معتمد".

«�صحة دبي» تح�صل على اعتماد الهيئة
ال�سعودية للتخ�ص�صات الطبية
دبي-وام:

العني -الوحدة:
�أعادت حديقة احليوانات بالعني تفعيل
جتاربها وخدماتها املتمثلة يف خدمة
�أه ًال املمي���زة ،واملها امللكية ،ورحالت
�سف���اري العني �أكرب �سف���اري من �صنع
الإن�سان يف العامل مع االلتزام بتنفيذ
الإج���راءات الوقائي���ة �ضم���ن خطتها
املتكاملة لتعزيز التدابري الوقائية.
تق���دم احلديق���ة لزواره���ا العديد من
اخلدم���ات والتج���ارب التعليمي���ة
والرتفيهية واملغامرات امل�ش���وقة التي
ت�ض���في ال�س���عادة على جمي���ع �أفراد
العائلة مبختل���ف فئاتهم العمرية من
بينه���ا خدمة �أهال املمي���زة التي توفر

للزوار جولة ممتع���ة على منت مركبة
فاخرة برفقة مر�ش���د �سياحي يعرفهم
على �أ��س�رار الطبيع���ة يف  5حمطات
رئي�سية ملدة �ساعة ون�صف ،ومت جتهيز
جميع مركب���ات خدمة � ً
أه�ل�ا املميزة
بالع���وازل البال�س���تيكية م���ع تطبيق
�أعل���ى معاي�ي�ر ال�س�ل�امة والإجراءات
الإحرتازي���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 �أنحاء احلديقة.
وم���ن جهة �أخرى تقدم �س���فاري العني
لزواره���ا جترب���ة ا�ستك�ش���افية مثرية
و�سط احلياة الربية الأفريقية املحاطة

بحيوانات متنوع���ة والتي تتجول يف
امل�س���احات ال�شا�س���عة بحرية ودون
قي���ود ،وق���د مت تطبيق �أعل���ى معايري
ال�س�ل�امة والإج���راءات الإحرتازية يف
جمي���ع مركب���ات ال�س���فاري من خالل
العوازل البال�ستيكية وعمليات التعقيم
بني اجلوالت ل�ض���مان احل�ص���ول على
جتربة جميلة وم�شوقة.
وت�س���تقبل احلديقة زواره���ا يومي ًا من
ال�س���اعة � 10ص���باح ًا �إىل  06م�س���ا ًء،
وميكن للزوار حج���ز التذاكر والإطالع
عل���ى التج���ارب املتوف���رة من خالل
املوقع الإلك�ت�روين والتطبيق الهاتفي
الذكي �أو االت�ص���ال مبرك���ز املعلومات
والبيانات  800966حلديقة احليوانات

تقديم  19.688جرعة من لقاح «كوفيد.. »19-
والإجمالي 8.578.979

بالعني ،وبرغم توف���ر نافذتني ل�رشاء
التذاكر �إال �أن احلديقة ت�ش���جع زوارها
للإ�ستفادة من خا�ص���ية حجز التذاكر
�إلكرتوني��� ًا والتي تعترب خي���اراً �أمثل
لتطبيق الإجراءات الإحرتازية.
وت�س���عى حديقة احليوان���ات بالعني
�إىل تق���دمي جتارب متنوع���ة للعائالت
وال���زوار مبختل���ف فئاته���م العمرية،
والذي���ن يرغبون يف اكت�ش���اف احلياة
الربي���ة يف اله���واء الطل���ق ،والتعرف
على  4000حيوان يف بيئة م�ش���ابهة
ملواطنه���ا الأ�ص���لية م���ع االلت���زام
باج���راءات ال�س�ل�امة املكثفة خلو�ض
جترب���ة ترفيهية متكامل���ة ذات قيمة
تعليمية مميزة.

ح�ص���لت هيئ���ة ال�ص���حة بدبي عل���ى االعتماد
امل�ؤ�س�س���ي من الهيئة ال�س���عودية للتخ�ص�صات
الطبي���ة بع���د التقييم الدقي���ق ملراف���ق الهيئة
املتعلق���ة بتدريب �أطباء الإقام���ة و�أطباء الزمالة
واعتمادها كمراكز تدريبية متخ�ص�صة وذلك بناء
على املعايري املعتمدة من قبل الهيئة ال�سعودية
للتخ�ص�صات ال�صحية.
جاء ذلك خالل الزيارة االفرتا�ضية للجنة االعتماد
امل�ؤ�س�س���ي بالهيئ���ة ال�س���عودية للتخ�ص�ص���ات
ال�ص���حية التي مت خاللها مقابلة الدكتورة وديعة
�رشيف مديرة �إدارة التعليم الطبي بهيئة ال�ص���حة
بدب���ي واملمثل���ة النظامية لل�ش����ؤون الأكادميية
والتدريبية والدكتورة عفاف الها�شمي رئي�سة ق�سم
التعليم الطبي نائبة املمثلة النظامية لل�ش����ؤون
الأكادميية والتدريبية وع���دد من مديري الإدارات
ور�ؤ�س���اء الأق�س���ام ومديري الربام���ج التدريبية
واملدرب�ي�ن القائمني على الربامج بالإ�ض���افة �إىل
مقابلة الأطباء املتدربني.

«ال�صحة» تجري  260.445فح�صا ً جديداً

�شفاء  2.279من كورونا وت�سجيل 2.113
�إ�صابة و 6وفيات

ابوظبي-وام:

�أبوظبي-وام:
�أعلن���ت وزارة ال�ص���حة ووقاي���ة
املجتمع عن تقدمي  19,688جرعة
م���ن لق���اح "كوفي���د "19-خالل
ال�س���اعات الـ  24املا�ض���ية وبذلك

يبلغ جمم���وع اجلرع���ات التي مت
تقدميه���ا حتى ي���وم �أم����س االحد
 8,578,979جرع���ة ومعدل توزيع
اللق���اح  86.74جرع���ة لكل 100
�شخ�ص.
ي�أت���ي ذل���ك متا�ش���يا م���ع خطة

ال���وزارة لتوفري لق���اح كوفيد19-
و�س���عي ًا �إىل الو�ص���ول �إىل املناعة
املكت�س���بة الناجتة ع���ن التطعيم
والتي �ست�ســـــاعد يف تقليل �أعداد
احلاالت وال�س���يطرة عل���ى فريو�س
كوفيد.19-

متا�ش���يا مع خطة وزارة ال�صحة
ووقاية املجتمع لتو�سيع وزيادة
نط���اق الفحو�ص���ات يف الدول���ة
بهدف االكت�ش���اف املبكر وح�رص
احل���االت امل�ص���ابة بفريو����س
كورونا امل�س���تجد "كوفيد "19 -
واملخالطني له���م وعزلهم �أعلنت
الوزارة عن �إجراء  260,445فح�صا
جدي���دا خ�ل�ال ال�س���اعات الـ24
املا�ض���ية على فئات خمتلفة يف
املجتمع با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث
تقنيات الفح�ص الطبي.
و�ساهم تكثيف �إجراءات التق�صي
والفح����ص يف الدولة وتو�س���يع
نطاق الفحو�ص���ات على م�ستوى
الدولة يف الك�شف عن  2,113حالة
�إ�ص���ابة جديدة بفريو�س كورونا
امل�س���تجد من جن�سيات خمتلفة،
وجميعها حاالت م�ستقرة وتخ�ضع
للرعاية ال�صحية الالزمة ،وبذلك
يبلغ جمموع احلاالت امل�س���جلة
 470,136حالة.
كم���ا �أعلن���ت الوزارة ع���ن وفاة
 6ح���االت م�ص���ابة وذل���ك م���ن
تداعيات الإ�صابة بفريو�س كورونا
امل�س���تجد ،وبذل���ك يبل���غ عدد
الوفيات يف الدولة  1,510حالة.

و�أعرب���ت وزارة ال�ص���حة ووقاية
املجتمع ع���ن �أ�س���فها وخال�ص
تعازيه���ا وموا�س���اتها ل���ذوي
املتوف�ي�ن ،ومتنياتها بال�ش���فاء
العاج���ل جلمي���ع امل�ص���ابني،
مهيبة ب�أف���راد املجتمع التعاون
مع اجله���ات ال�ص���حية والتقيد
بالتعليمات وااللت���زام بالتباعد
االجتماع���ي �ض���مان ًا ل�ص���حة

و�سالمة اجلميع.
كم���ا �أعلن���ت الوزارة عن �ش���فاء
 2,279حال���ة جديدة مل�ص���ابني
بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد
  "19وتعافيها التام من �أعرا�ضاملر����ض بع���د تلقيه���ا الرعاية
ال�ص���حية الالزمة من���ذ دخولها
امل�ست�شفى ،وبذلك يكون جمموع
حاالت ال�شفاء  454,600حالة.

«�صحة» تتعاون مع جامعة مان�ش�ستر لإطالق برنامج تعليم طبي لموظفيها
�أبوظبي-وام:
وقع���ت �رشك���ة �أبوظبي للخدمات ال�ص���حية
"�صحة" اتفاقية خدمات �أكادميية مع جامعة
مان�ش�سرت لتوفري برنامج تعليم طبي ملوظفيها
وذلك يف �إطار جهود "�صحة" الرامية اىل توفري
امل���وارد التعليمية القيم���ة وتطوير املهارات
و�إتاحة فر�ص النمو لقواها العاملة.
ومبوج���ب االتفاقية توفر جامعة مان�ش�س�ت�ر
برنامج ال�ش���هادة العلي���ا " "PGCertيف
التثقيف الطبي وال�صحي الداخلي بدوام جزئي
ملوظفي "�ص���حة" والذي يقدمه �أع�ضاء هيئة
التدري�س يف جامعة مان�ش�س�ت�ر وهو برنامج
معتم���د من قبل �أكادميي���ة املعلمني الطبيني
"."AoME
ومينح برنامج ال�ش���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�س���عة �أ�شهر وميثل خيارا
مالئم���ا جلميع مقدمي الرعاية ال�ص���حية يف
امل�ست�ش���فيات مب���ا يف ذلك الأطب���اء و�أطباء
الأ�سنان واملمر�ض�ي�ن وجميع خرباء اخلدمات
ال�ص���حية املرافقة ممن ين�ش���طون يف جمال

التعليم �أو التعلم �أو التقييم يف جمال العمل.
ويقدم برنامج ال�شهادة العليا يف التعليم الطبي
وال�صحي بنمط التعلم املختلط الذي يجمع بني
�أ�سلوب التعلم الإلكرتوين املكثف وبني برنامج
التعارف املبا�رش وجل�سات التعلم املبا�رشة "�إن
�أمكن" بالإ�ضافة �إىل فر�ص �إجراء جل�سات نقا�ش
للمتعلمني وامل�شاركة يف جمموعات التوجيه
واال�س���تفادة من الدرو�س اخلا�صة التي يقدمها
خرباء من اجلامعة.
وحظي الربنامج با�س���تجابة م�شجعة مع �أول
دفعة ب���د�أت بالتعلم يف فرباي���ر  2021ومن
املتوقع �أن ين�ض���م �إىل الربنامج �أكرث من 120
موظفا يف "�ص���حة" خالل الفرتة املتبقية من
العام.
وقال الدكتور غامن احل�س���ني املدير التنفيذي
لل�ش����ؤون الأكادميي���ة يف �رشكة "�ص���حة"..
" تن�س���جم اتفاقيتن���ا مع جامعة مان�ش�س�ت�ر
لإط�ل�اق الربنامج م���ع �أولويتنا يف �ص���حة
والرامية �إىل تعزيز ج���ودة التعليم والتدريب
لدى قوان���ا العاملة واالرتق���اء بها وذلك عرب
تركيز جهودنا نحو دع���م موظفينا ومتكينهم
من الو�صول �إىل م�س���توى التحديات والنجاح
بتلبية االحتياج���ات احلالية وامل�س���تقبلية
ملجتمعاتنا".

�أخبار وتقارير

يومية � ..سيا�سية  ..م�ستقلة
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�أكد الوقوف خلف الملك عبدالله الثاني

المجل�س الرئا�سي
الليبي يعلن دعمه
لأمن وا�ستقرار الأردن

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

طرابل�س (د ب �أ)-

�أعرب املجل�س الرئا�سي الليبي يوم الأحد
عن ت�ضامنه ودعمه التام ووقوفه �إىل
جانب اململكة الأردنية الها�شمية بقيادة
امللك عبداهلل الثاين.
و�أك��د املجل�س الرئا�سي ،يف بيان �أورده
مكتبه الإعالمي  ،عن "الروابط القوية
والرا�سخة بني ليبيا والأردن" ،ودعمه التام
لكل ما ي�ضمن �سيادة اململكة الأردنية
ويحفظ �أمنها وا�ستقرارها.
ي�أتى ذلك بعد �ساعات من �إعالن ويل العهد
الأردين ال�سابق ،الأمري حمزة بن احل�سني،
�أن قيادة جي�ش اململكة وجهت له بالبقاء
يف منزله وعدم االت�صال ب�أحد ،قائال �إنه
لي�س م�س�ؤوال عن �أي ف�ساد ولي�س طرفا يف
�أي م�ؤامرة.

عمان (د ب �أ)-
�أكد رئي�س جمل�س الأعيان الأردين ،في�صل الفايز ،يوم
الأحد "الوقوف خلف امللك عبداهلل الثاين ،ودعم وم�ساندة
ومباركة كل جهد يقوم به ،من �أجل احلفاظ على �أمن
الوطن وا�ستقراره ،والت�صدي بحزم وقوة ،لكل يد مرجتفة
خ ّوانه ت�سعى للعبث ب�أمننا وا�ستقرارنا ،وحتاول النيل
من بلدنا وقيادتنا الها�شمية ،فالأردن خط �أحمر ،ومليكنا
خط �أحمر".
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية( برتا) عن الفايز قوله خالل
جل�سة خا�صة ملجل�س الأم��ة مبنا�سبة مئوية الدولة:
"الأردن لن تنال منه �سهام احلقد ،و�سيظل عنوانا للأمن
واال�ستقرار ،ومنارة للحرية والعدالة ،وم�لاذا للأحرار
وامل�ست�ضعفني ،كما �أراده��ا قادتنا �أحفاد بيت النبوة،
�أ�صحاب ال�رشعية الدينية والتاريخية.
و�أكد الفايز "الوالء للقيادة الها�شمية ،والفخر مبليكنا،
الذي يقود م�سرية الوطن نحو العلياء ،وي�سعى بكل جهد،
من �أجل رفعة الأردن ،واحلياة احلرة الكرمية ل�شعبنا،
ومن �أج��ل �إح�لال ال�سالم ال�شامل يف املنطقة ،لتنعم
�شعوبها باحلرية والأمن ،ومن �أجل 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
الد�ستورية ،ووجدته جبال �شاخم ًا عزيزاً �شجاع ًا مقدام ًا
عطوف ًا ،حنون ًا على عائلته ال�صغرية والكبرية� ،أما �أن
يت�سلل بع�ضهم حتت جنح الظالم ،ويعمل على ا�ستغالل
عوز الأردنيني ،يف هذه الظروف ال�صعبة التي يعاين منها
اجلميع ،على م�ستوى الوطن والإقليم والعامل ،فهل هذا من
�صفات الرجولة ،وهل يف مثل هذه اللقاءات ،يظهر الوالء

«التعاون الإ�سالمي» تعلن
م�ساندتها لإجراءات عاهل
الأردن لحفظ �أمن المملكة
الريا�ض (د ب �أ)-
�أعلنت منظمة التعاون الإ�سالمي م�ساء
ال�سبت وق��وف وم�ساندة ال��دول الأع�ضاء
،البالغ عددها 57دولة ،جلميع الإجراءات
التي يتخذها العاهل الأردين امللك عبد اهلل
حلفظ الأمن واال�ستقرار يف الأردن.
و�أكد الأمني العام للمنظمة الدكتور يو�سف
بن �أحمد العثيمني يف بيان له "وقوف
املنظمة وم�ساندتها جلميع الإجراءات التي
يتخذها امللك عبد اهلل الثاين بن احل�سني
ملك اململكة الأردنية الها�شمية ،وويل عهده
الأمري احل�سني بن عبد اهلل الثاين".
وقال العثيمني" �إن املنظمة ت�ؤيد جميع
القرارات والإج��راءات التي يتخذها امللك
عبد اهلل وويل عهده حلفظ الأمن واال�ستقرار
�ي �أردين
يف الأردن" .وك��ان م�صدر �أم��ن� ّ
قال يف وقت �سابق يوم ال�سبت �إنه وبعد
مت اعتقال املواطنني
متابعة �أمنية حثيثة ّ
الأردنيني ال�رشيف ح�سن بن زيد وبا�سم
أ�سباب �أمن ّية.
�إبراهيم عو�ض اهلل و�آخرين ل ٍ

الأردن  :بور�صة عمان تفتتح تعامالتها على انخفا�ض
عمان (د ب �أ)-
افتتح م��ؤ��شر بور�صة عمان
ت��ع��ام�لات ال��ي��وم الأح���د على
انخفا�ض ،و�صوال �إىل النقطة
 ،1774مقارنة مع �إغالق اجلل�سة
املا�ضية عند م�ستوى النقطة
.1782

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية
(ب�ترا) �أن��ه خالل الربع �ساعة
الأوىل من عمر اجلل�سة� ،سار
امل�ؤ�رش يف نطاق بلغ  10نقاط
بني 1772و  1782بحجم تداول
بلغ 2ر 1مليون دينار.
ي�أتى ذلك بعد �ساعات قليلة ،من
�إعالن ويل العهد الأردين ال�سابق،

الدول العربية تت�ضامن مع الأردن

م�صر والبحرين تعربان عن ت�ضامنهما ودعمهما
للعاهل االردني
القاهرة/املنامة (د ب �أ)-

�أعربت م�رص والبحرين عن ت�ضامنهما
ودعمهما الكامل ل�ل��أردن وقيادتها
املتمثلة يف العاهل الأردين امللك عبد
اهلل الثاين بن احل�سني ،وذلك يف احلفاظ
على �أم��ن وا�ستقرار اململكة .و�أع��رب
املتحدث با�سم الرئا�سة امل�رصية ال�سفري
ب�سام را�ضي عن ت�ضامن م�رص الكامل
ودعمها للمملكة الأردن��ي��ة الها�شمية
وقياداتها املمثلة يف العاهل الأردين
امللك عبد اهلل الثاين بن احل�سني ،وذلك
يف احلفاظ على �أمن وا�ستقرار اململكة
�ضد �أى حماوالت للنيل منها.
و�شدد املتحدث با�سم الرئا�سة يف
بيان على �صفحته مبوقع التوا�صل
االجتماعي "في�سبوك" �أن �أمن وا�ستقرار
الأردن هو ج��زء ال يتجز�أ من الأم��ن
القومي امل�رصي والعربي .من جهته،
�أك��د العاهل البحريني امللك حمد
بن عي�سى �آل خليفة ،وقوفه وت�أييده
التام وم�ساندته الكاملة لكل القرارات
والإج�����راءات التي يتخذها العاهل
الأردين امل��ل��ك عبد اهلل ال��ث��اين ابن

احل�سني ،حلفظ امن وا�ستقرار الأردن
ونزع فتيل كل حماولة للت�أثري فيهما،
ح�سبما �أف��ادت وكالة �أنباء البحرين
(بنا) .و�أ�ضاف ملك البحرين �أن ذلك
"ي�أتي انطالق ًا مما يربط مملكة البحرين
واململكة الأردنية الها�شمية ال�شقيقة
من روابط وثيقة را�سخة قوامها الأخوة
والعقيدة وامل�صري الواحد  ،وامتداداً
لتاريخهما امل�شرتك و�أن �أمنهما كل
ال يتجز�أ" .وكانت ال�سلطات الأردنية
اعتقلت ال�رشيف ح�سن بن زيد ،ورئي�س
الديوان امللكي ال�سابق با�سم �إبراهيم
أ�سباب �أمن ّية.
عو�ض اهلل و�آخرين ل ٍ
و�أك��د رئي�س هيئة الأرك���ان امل�شرتكة
الأردن��ي��ة ال��ل��واء الركن يو�سف �أحمد
احلنيطي ،ع��دم �صحة م��ا ن�رش من
ادع��اءات حول اعتقال الأمري حمزة بن
احل�سني ،لكنه بينّ �أنه طٌ لب منه التوقف
عن حتركات ون�شاطات توظف ال�ستهداف
�أمن الأردن وا�ستقراره يف �إطار حتقيقات
�شاملة م�شرتكة قامت بها الأجهزة
الأمنية ،واعتقل نتيجة لها ال�رشيف
ح�سن بن زيد وبا�سم �إبراهيم عو�ض اهلل
و�آخرون.

ال�سعودية :خروج الريا�ض (د ب �أ)-

نحو 4ر� 135ألف
�أجنبي من
�سوق العمل في
� 3أ�شهر

�أعلنت الهيئة العامة للإح�صاء ال�سعودية يوم الأحد تراجع
عدد امل�شتغلني الأجانب بنحو 4ر� 135ألف م�شتغل خالل
الربع الأخري من العام املا�ضي مقارنة بالربع الثالث من
نف�س العام.
و�أظهرت نتائج م�سح القوى العاملة ال�سعودية ال�صادرة عن
الهيئة العامة للإح�صاء ال�سعودية يوم الأحد " انخفا�ض
عدد امل�شتغلني ال�سعوديني بنحو  1078موظ ًفا خالل الربع
الرابع  2020مقارنة بالربع الذي �سبقه لي�صل عددهم �إىل
25ر 3مليون موظف".

الكویت (د ب �أ)-

«�سائال امل��وىل �أن یحفظ
اململكة الأردنیة من كل �سوء
و�أن یدمی عليها نعمة الأمن
والأم��ان والرخاء واالزده��ار
يف ظ��ل ال��ق��ی��ادة احلكیمة
للعاهل الأردين».
وطبقا للوكالة� ،أعرب امللك
عبداهلل الثاين عن «بالغ
�شكره وتقدیره لأمری الكويت
على هذه املبادرة الكرمیة

وه���ذا ال��ت��وا���ص��ل املج�سد
لأوا�رص العالقات التاریخیة
الرا�سخة التي تربط البلدین
وال�شعبنی ال�شقیقنی» .
ي�أتى ذلك بعد �ساعات من
�إع�ل�ان ويل العهد الأردين
ال�سابق ،الأم�ي�ر حمزة بن
احل�سني� ،أن ق��ي��ادة جي�ش
اململكة وجهت له بالبقاء
يف منزله وع��دم االت�صال

الأم�ي�ر حمزة ب��ن احل�سني� ،أن
قيادة جي�ش اململكة وجهت له
بالبقاء يف منزله وعدم االت�صال
ب�أحد ،قائال �إنه لي�س م�س�ؤوال
عن �أي ف�ساد ولي�س طرفا يف �أي
م�ؤامرة.
وكان رئي�س الأركان امل�شرتكة
يف اجلي�ش الأردين اللواء الركن

يو�سف �أحمد احلنيطي �أعلن
�أم�س ال�سبت ،اعتقال ال�رشيف
ح�سن بن زيد ورئي�س الديوان
امللكي ال�سابق با�سم �إبراهيم
أ�سباب
عو�ض اهلل و�آخ��ري��ن ،ل ٍ
�أمن ّية.
ونفى احلنيطي يف بيان اعتقال
الأم�ي�ر ح��م��زة لكنه ب�ّيننّ �أن��ه

طٌ لب منه التوقف عن حتركات
ون�شاطات توظف ال�ستهداف
�أمن الأردن وا�ستقراره يف �إطار
حتقيقات �شاملة م�شرتكة قامت
بها الأج��ه��زة الأمنية ،واعتقل
نتيجة لها ال�رشيف ح�سن بن
زيد وبا�سم �إبراهيم عو�ض اهلل
و�آخرون.

مجل�س التعاون الخليجي ي�ؤكد وقوفه مع الأردن

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

عمان (د ب �أ) -

اعتقلت ال�سلطات الأردنية يوم
ال�سبت ،رئي�س الديوان امللكي
الأ���س��ب��ق ب��ا���س��م ع��و���ض اهلل،
ومبعوث امللك اخلا�ص ال�سابق
�إىل ال�سعودية ،ح�سبما �أفادت
وكالة الأنباء الأردنية (برتا).
وق��ال م�صدر �أمني �إن��ه وبعد
مت اعتقال
متابعة �أمنية حثيثة ّ
املواطنني الأردن��ي�ين ال�رشيف
ح�سن بن زيد وبا�سم �إبراهيم
أ�سباب
عو�ض اهلل و�آخ��ري��ن ل ٍ
�أمن ّية.
و�أ�ضاف امل�صدر �أ ّن التحقيق
يف املو�ضوع جا ٍر.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية
عن م�صدر مطلع قوله م�ساء
ي��وم ال�سبت �إن الأم�ير حمزة
بن احل�سني لي�س قيد الإقامة
املنزلية وال موقوف ًا كما تتداول
بع�ض و�سائل الإعالم.
وك��ان��ت ال�سلطات الأردن��ي��ة
اعتقلت رئي�س الديوان امللكي
الأ���س��ب��ق ب��ا���س��م ع��و���ض اهلل،
ومبعوث امللك اخلا�ص ال�سابق
�إىل ال�سعودية.
وق��ال م�صدر �أمني �إن��ه وبعد
مت اعتقال
متابعة �أمنية حثيثة ّ
املواطنني الأردن��ي�ين ال�رشيف
ح�سن بن زيد وبا�سم �إبراهيم
أ�سباب
عو�ض اهلل و�آخ��ري��ن ل ٍ
�أمن ّية.
و�أ�ضاف امل�صدر �أ ّن التحقيق

�أمير الكويت ي�ؤكد وقوف بالده �إلى جانب الأردن
�أجرى �أمری الكويت ال�شیخ
نواف الأحمد اجلابر ال�صباح
ات�صاال هاتفیا ی��وم الأح��د
بالعاهل الأردين ،امللك
عبداهلل الثاين ،جدد خالله
وق���وف دول���ة ال��ك��وی��ت �إىل
ج��ان��ب اململكة الأردن��ی��ة
وت�أییدها لكافة الإج��راءات
والقرارات التي اتخذها امللك
عبداهلل الثاين وويل العهد
الأم�یر احل�سنی بن عبداهلل
ال��ث��اين للحفاظ على �أم��ن
وا�ستقرار اململكة ال�شقیقة
وذل���ك ان��ط�لاق��ا مم��ا یربط
البلدین ال�شقیقنی من روابط
وثیقة ورا�سخة.
ووف����ق وك���ال���ة الأن���ب���اء
الكويتية ( كونا)� ،أكد �أمري
الكويت �أن �أم��ن وا�ستقرار
اململكة الأردن��ی��ة من �أمن
وا�ستقرار دول��ة الكویت ،

جلاللة امللك املفدى".
وكان رئي�س جمل�س النواب الأردين ،عبد املنعم العودات،
�أك��د يف وقت �سابق �أن الأردن ح�سم ال�سبت "ب�شكل
�صارم" �أي م�سا�س ب�أمنه وا�ستقراره .وقال العودات خالل
اجلل�سة":نقف مع امللك وويل عهده للم�ضي نحو مئوية
جديدة" ،م�ضيفا و�أ�ضاف":نظامنا الها�شمي ع�صي على
الت�آمر والفنت� ...سنت�صدى لكل يد مرجتفة ت�سعى للعبث
ب�أمن الأردن" .و�أ�ضاف �أن "الأحداث تعلمنا من جديد،
ونحن على �أبواب مئوية جديدة من عمر هذا البلد ال�صابر
املرابط ب�أن نظامنا الها�شمي وبلدنا الأردن ع�صي على
الت�آمر واملكائد والفنت ،و�أن �شعبه امللتف حول قائده،
واملكافح يف �سبيل عزته وكرامته ،وم�ستقبل �أجياله �سيظل
قادرا بوعيه وانتمائه الوطني على التم�سك باملبادئ
والقواعد املتينة التي �أقيمت الدولة على �أ�سا�سها ،ما�ضيا
وحا�رضا وم�ستقبال واعدا" .و�أ�شار العودات �إىل "الوقوف
اليوم عند فا�صل زمني بني مئة عام م�ضت من تاريخ �أردن
اخلري والعطاء وبني مئوية ثانية من�ضي �إليها وقد و�ضع
امللك عبداهلل الثاين �أمامنا املعادلة الوطنية القائمة على
الوفاء للآباء والأجداد ،الذين �أ�س�سوا هذا البلد على ال�رشف
والرجولة والكرامة ،والتقدم نحو مئوية جديدة ن�ستعد لها
بالعزمية القوية".
بدوره ،قال نائب رئي�س ال��وزراء وزير الإدارة املحلية،
توفيق كري�شان" :الأردن مل ي�شهد يوما ت�صفية ملعار�ضة،
وال �إلغا ًء �أو �إق�صا ًء ملكون �سيا�سي" ،م�ؤكدا �أن "الأردنيني
ا�ستطاعوا عبور كافة الأزمات التي مر بها وطنهم.
وكان رئي�س الأركان امل�شرتكة يف اجلي�ش الأردين اللواء
الركن يو�سف �أحمد احلنيطي �أعلن �أم�س ال�سبت ،اعتقال
ال�رشيف ح�سن بن زيد ورئي�س الديوان امللكي ال�سابق
أ�سباب �أمن ّية.
با�سم �إبراهيم عو�ض اهلل و�آخرين ،ل ٍ

ب�أحد ،قائال �إنه لي�س م�س�ؤوال
عن �أي ف�ساد ولي�س طرفا يف
�أي م�ؤامرة.
وك����ان رئ��ي�����س الأرك�����ان
امل�شرتكة يف اجلي�ش الأردين
اللواء الركن يو�سف �أحمد
احلنيطي �أعلن �أم�س ال�سبت،
اعتقال ال�رشيف ح�سن بن
زيد ورئي�س الديوان امللكي
ال�سابق با�سم �إبراهيم عو�ض
أ�سباب �أمن ّية.
اهلل و�آخرين ،ل ٍ
ونفى احلنيطي يف بيان
اعتقال الأم�ير حمزة ،لكنه
بينّ �أن��ه طٌ لب منه التوقف
ع��ن حت��رك��ات ون�����ش��اط��ات
توظف ال�ستهداف �أمن الأردن
وا�ستقراره يف �إطار حتقيقات
�شاملة م�شرتكة قامت بها
الأج��ه��زة الأم��ن��ي��ة ،واعتقل
نتيجة لها ال�رشيف ح�سن بن
زيد وبا�سم �إبراهيم عو�ض
اهلل و�آخرون.

يف املو�ضوع جا ٍر
و�أك���د الأم�ي�ن ال��ع��ام ملجل�س
التعاون لدول اخلليج العربية
نايف ف�لاح م��ب��ارك احلجرف
وق��وف املجل�س م��ع اململكة
الأردنية الها�شمية ،ودعمها لكل
ما تتخذه من �إج��راءات حلفظ
الأم��ن واال�ستقرار يف الأردن
ال�شقيق ،ح�سبما �أفادت وكالة
الأنباء ال�سعودية (وا�س).
و�أ���ش��ار احلجرف �إىل �أن �أمن
اململكة الأردنية من �أمن دول
املجل�س انطال ًقا مما يربط بني
دول املجل�س والأردن من روابط
وثيقة را�سخة قوامها الأخ��وة

والعقيدة وامل�صري الواحد.
كما �أكد احلجرف دعم و م�ساندة
جمل�س التعاون الكامل لكل ما
يتخذه العاهل الأردين امللك
عبداهلل الثاين بن احل�سني من
قرارات و�إج��راءات حلفظ �أمن و
ا�ستقرار الأردن ال�شقيق ،متمن ًيا
للأردن دوام الأمن و اال�ستقرار.
وك��ان��ت ال�سلطات الأردن��ي��ة
اعتقلت ال����شري��ف ح�سن بن
زي��د ،ورئي�س ال��دي��وان امللكي
ال�سابق با�سم �إبراهيم عو�ض
أ�سباب �أمن ّية.
اهلل و�آخرين ل ٍ
و�أك���د رئي�س هيئة الأرك���ان
امل�شرتكة الأردنية اللواء الركن

يو�سف �أحمد احلنيطي ،عدم
�صحة ما ن�رش من ادعاءات حول
اعتقال الأمري حمزة بن احل�سني،
لكنه بينّ �أنه طٌ لب منه التوقف
عن حتركات ون�شاطات توظف
ال�ستهداف �أمن الأردن وا�ستقراره
يف �إط����ار حتقيقات �شاملة
م�شرتكة قامت بها الأج��ه��زة
الأمنية ،واعتقل نتيجة لها
ال�رشيف ح�سن بن زيد وبا�سم
�إبراهيم عو�ض اهلل و�آخرون.
وق���ال ال��ل��واء احلنيطي �إن
التحقيقات م�ستمرة و�سيتم
الك�شف ع��ن نتائجها بكل
�شفافية وو�ضوح.

ال�سودان يغلق معبراً حدودياً مع �إثيوبيا
اخلرطوم (د ب �أ)-
قررت ال�سلطات يف مدينة
القالبات بوالية الق�ضارف،
�رشقي ال�سودان� ،إغالق املعرب
احل���دودي ال��ذي يربط بني
ال�سودان و�إثيوبيا احتجاجا
على هجوم م�سلح طال قوات
نظامية يوم اخلمي�س.
وج����اء ق����رار ال�����س��ل��ط��ات
ال�سودانية يف �أعقاب اعتداء
ميلي�شيات �إثيوبية على
جم��م��وع��ة م��ن النظامني
ال�سودانيني ،م��ا �أدى �إىل
�إ�صابتهم بجراح متفاوتة.
ون���ق���ل م���وق���ع "�سودان
تريبيون" ع���ن م�����ص��ادر
مطلعة �أن ق���رار �إغ�ل�اق
امل��ع�بر احل������دودي ات��خ��ذ
"حت�سبا الن��دالع مواجهات
عنيفة بني الطرفني يف ظل
التوترات احلدودية وحالة
ال��ت ��أه��ب ال��ق�����ص��وى و�سط
الأجهزة الأمنية ال�سودانية

احتجاجا على االع��ت��داء
الذي طال النظاميني".
و�أ���ش��ارت امل�صادر �إىل �أن
اجتماعا طارئا عقد ال�سبت
بني جلان �أمنية �سودانية
و�إثيوبية لبحث الأو�ضاع.
و�أظ����ه����ر امل�������س����ؤول���ون
الإثيوبيون اعرتا�ضا على
ق���رار اجل��ان��ب ال�����س��وداين
ب����إغ�ل�اق امل��ع�بر ،وح��ث��وا
على �رضورة حل اخلالفات
وال��ق�����ض��اي��ا الأم��ن��ي��ة عرب
التفاو�ض ،و�أكدوا �أن �إغالق
احل���دود لي�س ح�لا يف ظل
التبادل التجاري وامل�صالح
امل�شرتكة بني الدولتني.
لكن اجلانب ال�سوداين مت�سك
ب�رضورة تقدمي الإثيوبيني
اعتذارا ر�سميا والقب�ض على
اجلناة واملعتدين وتقدميهم
ملحاكمة عاجلة.
ووف����ق����ا ل����ـ "�سودان
تريبيون"� ،سيلقي القرار
بت�أثريات كبرية على احلركة

ال��ت��ج��اري��ة ،ك��م��ا تتعاظم
امل��خ��اوف م��ن ع��دم متكن
�أكرث من خم�سة �آالف عامل
�إثيوبي من دخول الأرا�ضي
ال�سودانية يوميا للعمل
يف احل�صاد وال��ع��دي��د من
الأ�شغال احلرفية واملهنية.
وت�شهد ح���دود ال�سودان
و�إثيوبيا ت��وت��را ع�سكريا
منذ ت�رشين ثان/نوفمرب
املا�ضي عندما �أعاد اجلي�ش
ال�����س��وداين ن�رش ق��وات��ه يف
�أرا���ض��ي الف�شقة وا���س�ترد
م�����س��اح��ات وا���س��ع��ة من
الأرا�ضي الزراعية التي ظلت
جمموعات �إثيوبية تفلحها
حتت حماية امليلي�شيات
لأكرث من � 25سنة.
وتتهم �إث��ي��وب��ي��ا ال��ق��وات
امل�����س��ل��ح��ة ال�����س��ودان��ي��ة
بت�أجيج الأو����ض���اع على
احل����دود ب��ال��ت��وغ��ل داخ��ل
مناطقها واحتالل �أرا�ضيها
الزراعية.
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خدمات الت�أمني؛ ال�ش�ؤون التمويلية؛ ال�ش�ؤون املالية؛ اخلدمات املالية املقدمة عرب الإنرتنت
والهاتف؛ ال�ش�ؤون العقارية؛ العمليات العقارية ،وحتديداً �إن�شاء املباين التجارية ،مبا يف ذلك
مراكز الت�سوق؛ �إدارة العقارات ،مبا يف ذلك يف جمال مراكز الت�سوق؛ خدمات الوكالة العقارية
لت�أجري العقارات ،مبا يف ذلك املباين التجارية ومراكز الت�سوق؛ الإدارة املالية؛ الكفاالت املالية
للفعاليات والأن�شطة الرتفيهية والثقافية وامل�ؤ�س�ساتية؛ وكاالت حت�صيل الديون؛ �إ�صدار �سندات
ذات قيمة كجزء من برنامج ع�ضوية العميل ،مبا يف ذلك برامج بطاقات والء العمالء ،وبرامج
احلوافز ،وبرامح العالوات ،وبطاقات املكاف�آت وبطاقات التخفي�ضات؛ �إ�صدار بطاقات الدفع
الإلكرتونية فيما يتعلق بربامج والء العمالء وبرامج احلوافز واملكاف�آت والعالوات؛ �إ�صدار
بطاقات القيمة املخزنة؛ ترتيب املعامالت املالية؛ خدمات الدفع الإلكرتوين؛ خدمات تقدمي
املعلومات وامل�شورة واال�ست�شارات املتعلقة بربنامج ع�ضوية العمالء.
الواقـعة بالفئة36 :
و�صف العالمة :كتبت كلمة »THE BICESTER VILLAGE SHOPPING
 «COLLECTIONب�أحرف التينية
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوب ًا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد
�أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوم ًا من هذا الإعالن.

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم
وكيل الت�سجيل /
كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
345604
املودعة حتت رقم:
 24فرباير 2021
بتاريخ:
تاريخ �إيداع الأولوية
تي بي يف ا�س �سي ،ال.ال�.سي.
با�ســم:
 35مي�سن �سرتيت ،غرينت�ش� ،سي تي  ،06830ديالوير ،الواليات
وعنوانه:
املتحدة االمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
بناء مراكز الت�سوق؛ تقدمي املعلومات ب�ش�أن بناء وتعديل وتهيئة مراكز الت�سوق؛
اال�ست�شارات املتعلقة ب�إن�شاء وجتهيز املراكز واملجمعات التجارية؛ الإ�رشاف على
�إن�شاء املباين و�إدارة عمليات البناء يف املوقع؛ خدمات ركن ال�سيارات؛ اخلدمات
اال�ست�شارية املتعلقة ببناء وتعديل مراكز الت�سوق.
37
الواقـعة بالفئة:
كتبت كلمة »THE BICESTER VILLAGE
و�صف العالمة:
 «SHOPPING COLLECTIONب�أحرف التينية
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوب ًا لق�سم العالمات التجارية يف
وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوم ًا
من هذا الإعالن.

�إدارة العالمات التجارية

�إدارة العالمات التجارية

�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية المتحدة  -وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

االثنني  5أبريل 2021ـ العـدد 14712

اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوب ًا لق�سم العالمات التجارية يف
وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوم ًا
من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية المتحدة  -وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية المتحدة  -وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

االثنني  5أبريل 2021ـ العـدد 14712

االثنني  5أبريل 2021ـ العـدد 14712

دولة الإمارات العربية المتحدة  -وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

االثنني  5أبريل 2021ـ العـدد 14712

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم
وكيل الت�سجيل /
كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
339952
املودعة حتت رقم:
 24نوفمرب 2020
بتاريخ:
تاريخ �إيداع الأولوية
�سيام فود �سريفي�زس ليمتد
با�ســم:
 2439اولد َبكنام ريلواي رود براكهانوجن ،كلوجنتوي ،بانكوك ،10110
وعنوانه:
تايالند
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
خدمات وكاالت اال�سترياد والت�صدير؛ ا�ست�شارات �إدارة �أعمال اال�سترياد والت�صدير؛
عر�ض ال�سلع على و�سائل الإعالم لغايات البيع بالتجزئة؛ توزيع ال�سلع؛ خدمات
توفري �أو ت�أمني للآخرين (�رشاء �سلع وخدمات لأعمال �أخرى)؛ خدمات الدعاية
والإعالن؛ خدمات �إدارة الأعمال؛ خدمات توجيه الأعمال؛ خدمات تفعيل الن�شاط
املكتبي.
35
الواقـعة بالفئة:
تتكون العالمة من كلمة » «MAXZIمكتوبة بخط
و�صف العالمة:
مميز مبا�رشة فوق عبارة » «THE GOOD FOOD SHOPاملكتوبة بخط مميز
�أ�صغر .على اليمني هذا الن�ص �شكل بي�ضاوي.

�إدارة العالمات التجارية

�إدارة العالمات التجارية

�إدارة العالمات التجارية

االثنني  5أبريل 2021ـ العـدد 14712

دولة الإمارات العربية المتحدة  -وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

االثنني  5أبريل 2021ـ العـدد 14712

تتكون العالمة من كلمة » «MAXZIمكتوبة بخط
و�صف العالمة:
مميز مبا�رشة فوق عبارة » «THE GOOD FOOD SHOPاملكتوبة بخط مميز
�أ�صغر .على اليمني هذا الن�ص �شكل بي�ضاوي.

اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوب ًا لق�سم العالمات التجارية يف
وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوم ًا
من هذا الإعالن.

اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوب ًا لق�سم العالمات التجارية يف
وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوم ًا
من هذا الإعالن.

�إدارة العالمات التجارية

�إدارة العالمات التجارية

�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل
الت�سجيل /
كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
329437
املودعة حتت رقم:
 5مايو 2020
بتاريخ:
تاريخ �إيداع الأولوية
با�ســم	:الل�س انرتنا�شيونال بي يف �آي �إنك
ميدو�س هاو�س� ،ص ب  116رود تاون ،تورتوال ،جزر العذراء الربيطانية
وعنوانه:
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
خدمات الدعاية والإعالن؛ �إدارة الأعمال؛ توجيه الأعمال؛ تفعيل الن�شاط املكتبي؛ الت�سويق؛
�إدارة �أعمال منافذ البيع بالتجزئة؛ جتارة اجلملة والتجزئة ،خدمات البيع بالتجزئة عرب
الإنرتنت وخدمات البيع بالتجزئة عرب الطلب الربيدي ،لبيع الأثاث واملفرو�شات والأدوات
املنزلية واملفرو�شات القما�شية و�أ�شياء الديكور الداخلي؛ عر�ض الب�ضائع بغر�ض البيع؛ �إبرام
العقود ل�رشاء وبيع ال�سلع؛ خدمات برامج الوالء واحلوافز واملكاف�آت؛ تنظيم و�إدارة برامج والء
العمالء وحوافزهم؛ جتميع ت�شكيلة من املنتجات حل�ساب الغري مبا ميكن جمهور امل�ستهلكني
من معاينة هذه املنتجات و�رشائها ب�سهولة وي�رس؛ جتميع وتنظيم قواعد البيانات حا�سوبية.
الواقـعة بالفئة35 :
و�صف العالمة :تتكون العالمة من كلمة »  » homesمتبوعة باحلرف الالتيني » «r
داخل دائرة باللون اال�سود تليها كلمة »  «usو الكل مكتوب ب�شكل مميز.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوب ًا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد
�أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوم ًا من هذا الإعالن.

�إدارة العالمات التجارية
دولة الإمارات العربية المتحدة  -وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

االثنني  5أبريل 2021ـ العـدد 14712

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
344670
املودعة حتت رقم:
 9فرباير 2021
بتاريخ:
تاريخ �إيداع الأولوية � 22سبتمرب 2020
ابريكرومبي ان��د فيت�ش ي��ورب ا���س اي��ه جي
با�ســم:
ال
فيا موري 6850 ،مندري�سيو� ،سوي�رسا
وعنوانه:
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
م�ستح�رضات مواد جتميلية ومواد تواليت غري طبية؛ منظفات �أ�سنان غري طبية؛ العطور والزيوت العطرية؛ م�ستح�رضات تبيي�ض
الأقم�شة ومواد �أخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�س؛ م�ستح�رضات تنظيف و�صقل وجلي وك�شط؛ كرميات ا�ستحمام (غري طبية)
وكرميات �شعر وكرميات جتميلية وكرميات ال�شم�س وكرميات بعد التعر�ض لل�شم�س وكرميات ما بعد احلالقة وكرميات التنظيف
وكرميات معطرة وكرميات اال�ستحمام؛ غ�سول [لو�شن] للعناية باجلمال؛ هالم [جيل] للوجه؛ م�ستح�رضات حالقة؛ م�ستح�رضات ما
بعد احلالقة؛ م�ستح�رضات للعناية بالب�رشة؛ كرمي اجل�سم؛ غ�سول [لو�شن] اجل�سم؛ زيوت اجل�سم [لال�ستخدام التجميلي]؛ مق�رشات
للج�سم؛ مق�رشات للوجه (م�ستح�رضات جتميل) ؛ كرميات لليدين؛ غ�سول [لو�شن] لليدين؛ مرهم مرطب لل�شفاه (غري طبي)؛ كرميات
العناية بالب�رشة (م�ستح�رضات جتميل)؛ غ�سول العناية بالب�رشة (م�ستح�رضات جتميل)؛ م�ستح�رضات جتميل للعناية باجلمال؛ حجر
ال�شبة لأغرا�ض التجميل؛ م�ساحيق للج�سم؛ كرمي للعينني؛ كرميات وغ�سول لت�سمري الب�رشة؛ م�سحوق التالك للزينة؛ ماء الورد
واملياه املعطرة؛ عبوات ملء موزع العطور غري الكهربائي؛ م�ستح�رضات تعطري اجلو؛ بخور؛ مزيجات من �أوراق الورد املجففة
املعطرة (روائح)؛ نا�رشات عطر من الق�صب؛ م�ستخرجات عطرية؛ خال�صات �أثريية؛ روائح طيبة؛ كولونيا؛ عطور �سائلة؛ �أكيا�س
معطرة للبيا�ضات؛ م�ستح�رضات وعالجات لل�شعر؛ جل ت�صفيف ال�شعر وغ�سول ت�صفيف ال�شعر ومو�س ت�صفيف ال�شعر؛ م�ستح�رضات
العناية بال�شعر لي�ست لأغرا�ض طبية؛ �شامبو؛ بل�سم ال�شعر؛ �صبغة �شعر؛ م�ستح�رضات تنظيف ال�شعر (�شامبو-بل�سم)؛ زيت ا�ستحمام؛
م�ستح�رضات ا�ستحمام ،لي�ست لغايات طبية؛ م�ضادات للعرق لال�ستخدام ال�شخ�صي؛ مزيل الروائح الكريهة لال�ستخدام ال�شخ�صي
(عطور)؛ بخاخات للج�سم؛ مكياج؛ لوا�صق لتثبيت الرمو�ش امل�ستعارة؛ رمو�ش م�ستعارة؛ �أظافر م�ستعارة؛ لوا�صق لتثبيت ال�شعر
امل�ستعار؛ ملمع ال�شفاه؛ م�ستح�رضات املكياج للوجه واجل�سم؛ غ�سوالت للج�سم؛ غ�سوالت للفم؛ لآلئ للحمام؛ فقاقيع للحمام؛
م�ساحيق جتميلية للوجه؛ ظالل العيون؛ م�سحوق براق للوجه واجل�سم؛ طالء ال�شفاه؛ م�سكرة؛ مل�صقات فنية للأظافر؛ طالء الأظافر؛
مزيل طالء الأظافر؛ جل اال�ستحمام.
3
الواقـعة بالفئة:
كتبت عبارة »  » THE NIGHT INباللغة الإجنليزية
و�صف العالمة:
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوب ًا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم
امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوم ًا من هذا الإعالن.

�إدارة العالمات التجارية

االثنني  5أبريل 2021ـ العـدد 14712

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن
تقدم وكيل الت�سجيل /
كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
339953
املودعة حتت رقم:
 24نوفمرب 2020
بتاريخ:
تاريخ �إيداع الأولوية
�سيام فود �سريفي�زس ليمتد
با�ســم:
وعنوانه 2439 :اولد َبكنام ريلواي رود براكهانوجن ،كلوجنتوي ،بانكوك
 ،10110تايالند
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
خدمات توفري الطعام وال�رشاب؛ خدمات الإقامة امل�ؤقتة.
43
الواقـعة بالفئة:
تتكون العالمة من كلمة » «MAXZIمكتوبة
و�صف العالمة:
بخط مميز مبا�رشة فوق عبارة »«THE GOOD FOOD SHOP
املكتوبة بخط مميز �أ�صغر .على اليمني هذا الن�ص �شكل بي�ضاوي.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوب ًا لق�سم العالمات
التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار
�إليه ،وذلك خالل  30يوم ًا من هذا الإعالن.

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل
الت�سجيل /
كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
344311
املودعة حتت رقم:
 2فرباير 2021
بتاريخ:
 12ن��وف��م�بر
تاريخ �إيداع الأولوية
2019
انت�شكيب بي ال �سي.
با�ســم:
22ايه �سرتيت جيم�س �سكوير ،لندن ،ا�س دبليو1واي 5ال بي ،اململكة املتحدة
وعنوانه:
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
خدمات النقل؛ و�ساطة النقل؛ خدمات ال�شحن؛ النقل بال�صنادل (حتميل �أو تفريغ)؛ دفع �أجرة
ال�شحن يف ميناء الو�صول؛ عقود النقل البحري؛ ترتيب و�إدارة نقل ال�شحنات و�/أو احلاويات �إىل
ومن املوانئ بالنيابة عن مالك �أو م�ست�أجري ال�سفن �أو مالك ال�شحنة؛ مناولة احلاويات؛ توزيع
الب�ضائع؛ ت�سليم الب�ضائع؛ التخزين يف م�ستودعات؛ تغليف وتخزين ال�سلع؛ فح�ص الب�ضائع
وال�شحنات قبل النقل؛ نقل الب�ضائع �أو ال�شحنات للغري برا �أو بحرا �أو جوا؛ خدمات مناولة
ال�شحنات؛ خدمات لوج�ستية ملالك �أو م�ست�أجري ال�سفن �أو مالك ال�شحنة؛ خدمات لوج�ستية
للمن�ش�آت البحرية؛ خدمات لوج�ستية للم�ؤ�س�سات الع�سكرية �أو اجلمعيات اخلريية �أو املنظمات
غري احلكومية؛ ترتيب توفري الطعام وال�رشاب واملعدات وامل�ؤن لل�سفن �أو املن�ش�آت البحرية؛
خدمات لوج�ستية متعلقة بالطواقم؛ خدمات لوج�ستية متعلقة بامل�سافرين؛ ترتيب رحالت
ق�صرية لل�شواطئ؛ الإ�رشاف على عمليات املوانئ واملرافئ؛ خدمات املوانئ؛ خدمات التوزيع؛
توفري معلومات النقل املتعلقة باملوانئ واملرافئ واملرا�سي ملالك �أو م�ست�أجري ال�سفن؛ خدمات
امل�شورة واال�ست�شارات املتعلقة باخلدمات املذكورة �أعاله.
الواقـعة بالفئة39 :
و�صف العالمة :كتبت عبارة »  » INCHCAPE SHIPPING SERVICESب�أحرف التينية
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوب ًا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد
�أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوم ًا من هذا الإعالن.

االثنني  5أبريل 2021ـ العـدد 14712

دولة الإمارات العربية المتحدة  -وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن
تقدم وكيل الت�سجيل /
كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
339947
املودعة حتت رقم:
 24نوفمرب 2020
بتاريخ:
تاريخ �إيداع الأولوية
�سيام فود �سريفي�زس ليمتد
با�ســم:
وعنوانه 2439 :اولد َبكنام ريلواي رود براكهانوجن ،كلوجنتوي ،بانكوك
 ،10110تايالند
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
مواد غذائية طبيعية من �أ�صل نباتي.
30
الواقـعة بالفئة:
تتكون العالمة من كلمة » «MAXZIمكتوبة
و�صف العالمة:
بخط مميز مبا�رشة فوق عبارة »«THE GOOD FOOD SHOP
املكتوبة بخط مميز �أ�صغر .على اليمني هذا الن�ص �شكل بي�ضاوي.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوب ًا لق�سم العالمات
التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار
�إليه ،وذلك خالل  30يوم ًا من هذا الإعالن.

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم
وكيل الت�سجيل /
كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
339948
املودعة حتت رقم:
 24نوفمرب 2020
بتاريخ:
تاريخ �إيداع الأولوية
�سيام فود �سريفي�زس ليمتد
با�ســم:
 2439اولد َبكنام ريلواي رود براكهانوجن ،كلوجنتوي ،بانكوك ،10110
وعنوانه:
تايالند
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الفواكه الطازجة؛ اخل�رضوات الطازجة؛ املنتجات الزراعية ومنتجات الزراعة املائية
والب�ساتني اخلام وغري املعاجلة؛ احلبوب والبذور اخلام وغري املعاجلة؛ الأع�شاب
الطازجة؛ النباتات والأزهار الطبيعية؛ الب�صل وال�شتول والبذور للزراعة؛ احليوانات
احلية؛ املواد الغذائية وامل�رشوبات للحيوانات؛ ال�شعري املنبت.
31
الواقـعة بالفئة:
تتكون العالمة من كلمة » «MAXZIمكتوبة بخط
و�صف العالمة:
مميز مبا�رشة فوق عبارة » «THE GOOD FOOD SHOPاملكتوبة بخط مميز
�أ�صغر .على اليمني هذا الن�ص �شكل بي�ضاوي.

دولة الإمارات العربية المتحدة  -وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

االثنني  5أبريل 2021ـ العـدد 14712

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم
وكيل الت�سجيل /
كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
345789
املودعة حتت رقم:
 28فرباير 2021
بتاريخ:
تاريخ �إيداع الأولوية
�سينتومري دوت�شالند جي ام بي ات�ش
با�ســم:
وعنوانه :وير�شرتا�سيه  45768 ،10مارل� ،أملانيا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
مواد رابطة للدهانات والورني�ش وطالءات اللك وامل�ستح�رضات امل�ضادة
للت�آكل واملواد احلافظة للخ�شب؛ مواد رابطة للطالءات ،الواردة يف هذه
الفئة.
2
الواقـعة بالفئة:
كتبت كلمة »  » ROHAGITب�أحرف
و�صف العالمة:
التينية
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوب ًا لق�سم العالمات
التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار
�إليه ،وذلك خالل  30يوم ًا من هذا الإعالن.

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن
تقدم وكيل الت�سجيل /
كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
343735
املودعة حتت رقم:
 24يناير 2021
بتاريخ:
تاريخ �إيداع الأولوية
مورفو�سي�س ايه جي
با�ســم:
وعنوانه� :سيميلوي�سرتا�سي  ،7دي 82152-بالنغ� ،أملانيا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
مواد �صيدالنية وم�ستح�رضات �صيدالنية لال�ستخدام الب�رشي؛ �أج�سام
م�ضادة؛ م�ستح�رضات ت�شخي�ص لغايات طبية؛ مواد بيولوجية للت�شخي�ص
والتحليل الطبي الب�رشي؛ م�ستح�رضات �صحية لغايات طبية؛ كوا�شف
ت�شخي�صية طبية؛ كوا�شف طبية �رسيرية؛ م�ستح�رضات حيوية لغايات
طبية.
5
الواقـعة بالفئة:
تتكون العالمة من كلمة » «MINJUVI
و�صف العالمة:
املكتوبة ب�أحرف التينية.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوب ًا لق�سم العالمات
التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار
�إليه ،وذلك خالل  30يوم ًا من هذا الإعالن.

�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية المتحدة  -وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية المتحدة  -وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل
الت�سجيل /
كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
339950
املودعة حتت رقم:
 24نوفمرب 2020
بتاريخ:
تاريخ �إيداع الأولوية
�سيام فود �سريفي�زس ليمتد
با�ســم:
 2439اولد َبكنام ريلواي رود براكهانوجن ،كلوجنتوي ،بانكوك ،10110
وعنوانه:
تايالند
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
مياه [م�رشوبات]؛ ع�صائر الفاكهة؛ م�رشوبات م�شتقة من ال�شعري؛ املياه املعدنية
والغازية؛ امل�رشوبات غري الكحولية؛ م�رشوبات الفاكهة وع�صائر الفاكهة؛ �رشاب
وم�ستح�رضات غري كحولية �أخرى لعمل امل�رشوبات.
32
الواقـعة بالفئة:

دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة االقت�صاد

دولة الإمارات العربية المتحدة  -وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

االثنني  5أبريل 2021ـ العـدد 14712
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن
تقدم وكيل الت�سجيل /
كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
343870
املودعة حتت رقم:
بتاريخ 26 :يناير 2021
تاريخ �إيداع الأولوية
با�ســم :تريومو كابو�شيكي كاي�شا (تريومو كوربوري�شن)
وعنوانه- 2 ،1-44 :ت�شوم ،هاتاجايا� ،شيبويا-كو ،طوكيو،
اليابان
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
�أجهزة العالج بالإ�شعاع؛ �أجهزة ان�صمامية للتقييم الطبي للمر�ضى
وتخطيط العالج واجلرعات.
10
الواقـعة بالفئة:
كتبت كلمة »  » Q-Suiteب�أحرف
و�صف العالمة:
التينية
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوب ًا لق�سم العالمات
التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم
امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوم ًا من هذا الإعالن.

�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية المتحدة  -وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

االثنني  5أبريل 2021ـ العـدد 14712

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
345614
املودعة حتت رقم:
 24فرباير 2021
بتاريخ:
تاريخ �إيداع الأولوية
ت�����ي ب�����ي يف ا��������س �����س����ي ،ال.ال.
با�ســم:
�سي.
 35مي�سن �سرتيت ،غرينت�ش� ،سي تي ،06830
وعنوانه:
ديالوير ،الواليات املتحدة االمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
اال�ست�شارات الأمنية ،مبا يف ذلك ما يتعلق ب�أمن املراكز التجارية وجممعات الت�سوق؛ خدمات الت�سوق الفردية؛ خدمات من�سق
املالب�س ال�شخ�صي؛ ترخي�ص امللكية الفكرية؛ خدمات ا�ست�شارية للملكية الفكرية؛ امل�شورة والتمثيل وامل�ساعدة يف التقا�ضي
والإجراءات الق�ضائية املتعلقة بامللكية الفكرية واحلقوق املرتبطة بها؛ اال�ست�شارات املتعلقة برتخي�ص حقوق الن�رش والت�أليف؛
اال�ست�شارات املتعلقة بحماية حقوق الن�رش والت�أليف؛ اال�ست�شارات املتعلقة بحقوق امللكية ال�صناعية؛ اال�ست�شارات املتعلقة بقواعد
ال�سالمة يف العمل؛ اال�ست�شارات املتعلقة برتخي�ص برامج الكمبيوتر؛ اال�ست�شارات املتعلقة برتخي�ص امللكية الفكرية؛ اال�ست�شارات
املتعلقة ب�إدارة امللكية الفكرية وحقوق الن�رش والت�أليف؛ اال�ست�شارات املتعلقة بحماية النماذج ال�صناعية ؛ اال�ست�شارات املتعلقة
بت�سجيل �أ�سماء النطاقات؛ اال�ست�شارات املتعلقة برتخي�ص العالمات التجارية؛ اال�ست�شارات املتعلقة بحماية العالمات التجارية؛
التحكم يف �أنظمة الو�صول البيئي و�أنظمة �أمن املبنى؛ ترخي�ص حقوق الن�رش والت�أليف [اخلدمات القانونية]؛ خدمات املراقبة
الإلكرتونية لأغرا�ض �أمنية؛ ا�ستغالل حقوق امللكية ال�صناعية وحقوق الن�رش والت�أليف عن طريق الرتخي�ص [اخلدمات القانونية]؛
منح الرتاخي�ص للآخرين ال�ستخدام حقوق امللكية ال�صناعية وحقوق الن�رش والت�أليف؛ خدمات مراقبة امللكية ال�صناعية؛ خدمات
املعلومات واال�ست�شارات وامل�شورة املتعلقة بامل�سائل القانونية؛ خدمات الأبحاث القانونية والق�ضائية يف جمال امللكية الفكرية؛
امل�ساعدة القانونية يف �صياغة العقود؛ اال�ست�شارات القانونية املتعلقة باالمتيازات؛ اال�ست�شارات القانونية املتعلقة بحقوق امللكية
الفكرية؛ اخلدمات القانونية للإجراءات املتعلقة بحقوق امللكية ال�صناعية؛ اخلدمات القانونية املتعلقة برتخي�ص حقوق الن�رش
والت�أليف؛ اخلدمات القانونية املتعلقة با�ستغالل حقوق البث؛ اخلدمات القانونية املتعلقة با�ستغالل حقوق ن�رش وت�أليف املطبوعات؛
اخلدمات القانونية املتعلقة ب�إدارة وا�ستغالل حقوق الن�رش والت�أليف الأ�سا�سية والإ�ضافية؛ اخلدمات القانونية املتعلقة ب�إدارة ورقابة
ومنح حقوق الرتخي�ص؛ اخلدمات القانونية املتعلقة بالتفاو�ض و�صياغة العقود املتعلقة بحقوق امللكية الفكرية؛ اخلدمات القانونية
املتعلقة بت�سجيل العالمات التجارية؛ خدمات الدعم القانوين؛ ترخي�ص برامج الكمبيوتر وحقوق امللكية ال�صناعية [اخلدمات
القانونية]؛ ترخي�ص قواعد البيانات [اخلدمات القانونية]؛ ترخي�ص حقوق امللكية ال�صناعية وحقوق الت�أليف والن�رش [اخلدمات
القانونية]؛ ترخي�ص امللكية الفكرية وحقوق الن�رش والت�أليف؛ ترخي�ص املطبوعات [اخلدمات القانونية]؛ ترخي�ص الت�صاميم امل�سجلة
[اخلدمات القانونية]؛ الرتخي�ص.
45
الواقـعة بالفئة:
كتبت كلمة » «THE BICESTER VILLAGE SHOPPING COLLECTIONب�أحرف التينية
و�صف العالمة:
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوب ًا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم
امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوم ًا من هذا الإعالن.

�إدارة العالمات التجارية

EAT 72804
منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
ت��ع��ل��ن �إدارة ال��ع�لام��ات
التجارية ع��ن ت��ق��دم وكيل
الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�رش طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية
التالية:
املودعة بالرقم155590 :
ب�إ�سم  :اي ال ا�س اديوكا�شونال �سريفي�زس انك
وعنوانه 7 :روزيل رود  ،برين�سيتون  ،نيوجر�سي 08540
 ،الواليات املتحدة الأمريكية.
وامل�سجلة حتت الرقم155590 :
بتاريخ2014/01/08 :
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 41:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�رش �سنوات �أخرى اعتباراً
من تاريخ انتهاء حلماية يف 2021/04/11 :وحتى تاريخ:
2031/04/11

دولة الإمارات العربية المتحدة  -وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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دولة الإمارات العربية المتحدة  -وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم
وكيل الت�سجيل /
كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
345598
املودعة حتت رقم:
 24فرباير 2021
بتاريخ:
تاريخ �إيداع الأولوية
تي بي يف ا�س �سي ،ال.ال.
با�ســم:
�سي.
 35مي�سن �سرتيت ،غرينت�ش� ،سي تي  ،06830ديالوير ،الواليات
وعنوانه:
املتحدة االمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
املطبوعات والكتب واملجالت واملن�شورات املطبوعة والكتالوجات والن�رشات
وبطاقات العمل والكتيبات؛ التقاومي؛ بطاقات التهنئة؛ بطاقات بريدية؛ �أكيا�س
ومغلفات و�أجربة من الورق �أو البال�ستيك للتغليف؛ لوحات �إعالنات من الورق
�أو الورق املقوى؛ ن�رشات �إخبارية دورية؛ دفاتر؛ جداول مواعيد مطبوعة ال�صور
الفوتوغرافية؛ مواد التوجيه والتدري�س (عدا الأجهزة)؛ التذكارات والربامج التذكارية
والتذكارات.
16
الواقـعة بالفئة:
كتبت كلمة »THE BICESTER VILLAGE
و�صف العالمة:
 «SHOPPING COLLECTIONب�أحرف التينية
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوب ًا لق�سم العالمات التجارية يف
وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوم ًا
من هذا الإعالن.

�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية المتحدة  -وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

االثنني  5أبريل 2021ـ العـدد 14712

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن
تقدم وكيل الت�سجيل /
كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
345600
املودعة حتت رقم:
بتاريخ 24 :فرباير 2021
تاريخ �إيداع الأولوية
با�ســم :تي بي يف ا�س �سي ،ال.ال�.سي.
وعنوانه 35 :مي�سن �سرتيت ،غرينت�ش� ،سي تي  ،06830ديالوير،
الواليات املتحدة االمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
املالب�س ولبا�س القدم و�أغطية الر�أ�س.
25
الواقـعة بالفئة:
كتبت كلمة »THE BICESTER
و�صف العالمة:
 «VILLAGE SHOPPING COLLECTIONب�أحرف التينية
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوب ًا لق�سم العالمات
التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم
امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوم ًا من هذا الإعالن.

�إدارة العالمات التجارية
دولة الإمارات العربية المتحدة  -وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

االثنني  5أبريل 2021ـ العـدد 14712

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
املودعة حتت رقم345609 :
 24فرباير 2021
بتاريخ:
تاريخ �إيداع الأولوية
تي بي يف ا�س �سي ،ال.ال�.سي.
با�ســم:
 35مي�سن �سرتيت ،غرينت�ش� ،سي تي
وعنوانه:
 ،06830ديالوير ،الواليات املتحدة االمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
ترتيب وتنظيم و�إجراء امل�ؤمترات وامللتقيات واالجتماعات واملعار�ض واملدار�س النهارية واحلفالت املو�سيقية
واحللقات الدرا�سية والندوات واحللقات الدرا�سية وور�شات العمل واملحا�رضات ،جميعها لأغرا�ض الرتفيه �أو
التعليم؛ حدائق املالهي؛ خدمات ترفيهية؛ الأن�شطة الرتفيهية والرتفيه؛ الأن�شطة الريا�ضية والثقافية يف املراكز
واملجمعات التجارية؛ توفري مرافق اال�ستجمام؛ تنظيم و�إجراء الف�صول الدرا�سية؛ تنظيم حفالت توزيع اجلوائز
والأم�سيات االحتفالية لأغرا�ض الرتفيه؛ �إجراء امل�سابقات على الإنرتنت؛ �إدارة املنا�سبات التعليمية؛ خدمات
التعليم والتدريب؛ الن�رش الإلكرتوين للمعلومات حول جمموعة وا�سعة من املو�ضوعات على الإنرتنت؛ الن�رش
بالو�سائط املتعددة للمطبوعات والكتب واملجالت وال�صحف واجلرائد والن�رشات الإخبارية الدورية والدرو�س
التعليمية واخلرائط والر�سومات وال�صور الفوتوغرافية والفيديو واملو�سيقى واملن�شورات الإلكرتونية؛ تنظيم
وعر�ض العرو�ض وامل�سابقات واملباريات والألعاب واحلفالت املو�سيقية ؛ تنظيم و�إنتاج وعر�ض و�إقامة احلفالت
املو�سيقية واملهرجانات واجلوالت والعرو�ض والفعاليات والأن�شطة املو�سيقية والثقافية الأخرى؛ تنظيم عرو�ض
الأزياء لغايات الرتفيه؛ عر�ض �أعمال الفن املرئي والأدب للجمهور لأغرا�ض ثقافية �أو تعليمية؛ �إنتاج املحتوى
الرتفيهي على �شكل �أفالم وم�سل�سالت تليفزيونية و�إذاعية ومرئية تتعلق بال�سفر وجتارب ت�سوق املنتجات
الفاخرة التي تُباع بالتجزئة؛ توفري من�شورات �إلكرتونية على �شبكة كمبيوتر عاملية �أو عرب الإنرتنت ،غري
قابلة للتنزيل؛ توفري معلومات حول التعليم والتهذيب والتدريب والرتفيه والأن�شطة الريا�ضة الثقافية؛ توفري
مناطق ترفيهية على �شكل مناطق للعب الأطفال؛ ن�رش املواد التعليمية؛ ن�رش الدوريات والكتالوجات والبيانات
الإعالنية؛ ن�رش املطبوعات واملجالت؛ ن�رش املطبوعات ب�صيغة �إلكرتونية؛ ن�رش الآراء.
الواقـعة بالفئة41 :

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل
الت�سجيل /
كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
345597
املودعة حتت رقم:
 24فرباير 2021
بتاريخ:
تاريخ �إيداع الأولوية
تي بي يف ا�س �سي ،ال.ال�.سي.
با�ســم:
 35مي�سن �سرتيت ،غرينت�ش� ،سي تي  ،06830ديالوير ،الواليات املتحدة
وعنوانه:
االمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
البطاقات املمغنطة �أو امل�شفرة ،بطاقات التعريف املمغنطة ،بطاقات الوالء ،بطاقات برامج
احلوافز ،بطاقات الع�ضوية ،بطاقات برامج العالوات ،بطاقات املكاف�آت ،بطاقات التخفي�ضات؛
الربجميات املتعلقة بتنظيم املبيعات والإ��شراف على برامج احلوافز الرتويجية وبرامج
الع�ضوية وبرامج العالوات وبرامج املكاف�آت وبرامج التخفي�ضات واخلدمات الرتويجية؛
تطبيقات الو�سائط املتعددة التفاعلية وبرامج الكمبيوتر املعدة لال�ستخدام فيما يتعلق بربامج
ع�ضوية العمالء ،مبا يف ذلك برامج بطاقات والء العمالء ،وبرامج احلوافز ،وبرامج العالوات،
وبطاقات املكاف�آت وبطاقات التخفي�ضات؛ �صور فوتوغرافية قابلة للتنزيل؛ �أجهزة التعليم
ال�سمعي الب�رصي؛ بيئة ت�سوق الواقع االفرتا�ضي.
الواقـعة بالفئة9 :
و�صف العالمة :كتبت كلمة »THE BICESTER VILLAGE SHOPPING
 «COLLECTIONب�أحرف التينية
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوب ًا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد
�أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوم ًا من هذا الإعالن.

�إدارة العالمات التجارية

�إدارة العالمات التجارية

و�صف العالمة:
التينية

كتبت كلمة » «THE BICESTER VILLAGE SHOPPING COLLECTIONب�أحرف

اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوب ًا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوم ًا من هذا الإعالن.

يومية � ..سيا�سية  ..م�ستقلة
االثنني � 5أبريل  2021ــ العـدد 14712

تتمات

بلدية �أبوظبي تنفذ حملة للتوعية
بال�سلوكيات الخاطئة في المرافق
المجتمعية بالوثبة
�أبوظبي-الوحدة:

نف���ذت بلدي���ة مدين���ة �أبوظبي،
التابع���ة لدائ���رة البلدي���ات
والنقل ،حملة ع���ن ُبعد للتوعية
بال�سلوكي���ات واملمار�س���ات
اخلاطئ���ة باملراف���ق ،والت���ي
ا�ستهدفت كاف���ة مرتادي املرافق
املجتمعية الواقعة �ضمن النطاق
اجلغ���رايف ملركز بلدي���ة الوثبة،
وا�ستمرت ملدة � 4أيام.
وهدفت احلملة �إىل التوعية ب�أبرز
ال�سلوكي���ات اخلاطئ���ة املرتكبة
من قبل بع�ض مرت���ادي املرافق
املجتمعية والتعريف بت�أثرياتها
ال�سلبية على املرفق ب�شكل خا�ص

وعلى البيئ���ة ب�شكل عام ،وكذلك
رفع م�ستوى الوع���ي املجتمعي
ل���دى مرتادي املراف���ق ،وتر�سيخ
ثقاف���ة امل�س�ؤولي���ة املجتمعية
ب�أهمي���ة احلف���اظ عل���ى املظهر
احل�ضاري العام.
وت�ضمن���ت احلملة ن��ش�ر العديد
م���ن املن�ش���ورات التوعوية عرب
ح�سابات البلدي���ة على من�صات
التوا�ص���ل االجتماع���ي /تويرت،
ان�ستغ���رام ،في�سب���وك ،/و�إر�سال
ر�سائل ن�صي���ة ق�صرية ،بالإ�ضافة
�إىل ن��ش�ر ع���دد م���ن املن�شورات
التوعوي���ة عرب تطبيق "فريجنا"،
والقيام بزيارات ميدانية ع�شوائية
لبع�ض املرافق ب�شكل ا�ستثنائي.

8

�أمينة الطاير تثمن �إطالق «�أم الإمارات» الخطة
الوطنية حول المر�أة وال�سالم

دبي-وام:

ثمن���ت ال�شيخة �أمينة بنت حمي���د الطاير رئي�سة
جمعي���ة النه�ضة الن�سائية بدب���ي رئي�سة جمل�س
الإدارة اخلط���ة الوطنية لدولة الإم���ارات العربية
املتحدة حول املر�أة وال�سالم والأمن التي �أطلقتها
�سمو ال�شيخة فاطمة بن���ت مبارك رئي�سة االحتاد
الن�سائي العام رئي�س���ة املجل�س الأعلى للأمومة
والطفول���ة الرئي�سة الأعل���ى مل�ؤ�س�س���ة التنمية
الأ�رسية تنفيذا للقرار  /1325/ال�صادر عن جمل�س
الأمن التابع للأمم املتحدة  ..يف �سابقة هي الأوىل
من نوعها على م�ستوى دول جمل�س التعاون لدول
اخللي���ج العربي���ة وذلك امتدادا جله���ود الإمارات
لتعزيز م�شاركة املر�أة يف ال�سالم والأمن.
وقال���ت ال�شيخة �أمينة بنت حميد الطاير يف كلمة
له���ا �إن دولتن���ا الغالية بقي���ادة �صاحب ال�سمو

ال�شيخ خليف���ة بن زايد �آل نهي���ان رئي�س الدولة
"حفظ���ه اهلل" و�صاحب ال�سم���و ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
ال���وزراء حاكم دبي "رع���اه اهلل" و�صاحب ال�سمو
ال�شي���خ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائ���ب القائد الأعلى للق���وات امل�سلحة و�إخوانهم
�أ�صحاب ال�سمو حكام االمارات ت�ؤمن بالدور الهام
والأ�سا�سي واال�سرتاتيج���ي للمر�أة باعتبارها خط
الدفاع الأول للأ�رسة.
و�أ�ضاق���ت  ":نبارك و ن�سان���د و ن�شيد مببادرة "
�أم االم���ارات" من خالل اطالقها ورعايتها ودعمها
خلطة العم���ل الوطني���ة االماراتية ح���ول املر�أة
وال�سالم والأمن يقين���ا وثقة ال حدود لها بالقدرة
الفعال���ة للمر�أة االماراتي���ة واخلليجية والعربية
عل���ى احالل ال�س�ل�ام وا�ستتباب الأم���ن والت�أخي
والتعاي�ش ال�سلمي ال�سيم���ا و�أن اماراتنا احلبيبة

وفقا للتقرير العاملي لعام  2021يف هذا املجال
تت�صدر دول املنطقة يف �سد الفجوة بني اجلن�سني".
و�أك���دت �أن " اخلطة الوطنية حول املر�أة و ال�سالم
و الأمن " نتاج حراك وجهود حثيثة عالية اجلودة
قادها االحت���اد الن�سائي الع���ام بالدولة بجدارة
وثقة واقتدار  ..وكان مبعيته كوكبة ونخبة متفردة
ومتميزة �ضمن ع�ضوية جلنته الفعالة من املجل�س
الوطن���ي االحت���ادي ووزارات الدف���اع والداخلية
واملالية واخلارجية والثقافة وال�شباب والإقت�صاد
والعدل والهيئة الوطنية لإدارة الطواري والأزمات
والك���وراث والهيئة العامة لل�ش����ؤون الإ�سالمية و
الأوقاف وجمل����س االمارات للتوازن بني اجلن�سني
واملرك���ز االحتادي للتناف�سي���ة واالح�صاء وبدعم
م���ن مكتب الأمم املتحدة للمر�أة وهو ما ي�ؤكد قوة
ومتان���ة وتكاملي���ة اخلطة الوطنية ح���ول املر�أة
وال�سالم والأمن وبعدها الإ�سرتاتيجي.

تتمات  ..تتمات  ...تتمات  ..تتمات  ...تتمات  ..تتمات  ...تتمات  ..تتمات  ...تتمات  ..تتمات  ...تتمات  ..تتمات  ...تتمات  ..تتمات  ...تتمات  ..تتمات  ...تتمات  ..تتمات ...تتمات  ..تتمات  ...تتمات  ..تتمات  ...تتمات  ..تتمات  .....تتمات ..

الإمارات �ضمن

ال�سنوات اخلم�س املا�ضية على ت�صدر االقت�صاد االماراتي
املرتب���ة االوىل عل���ى م�ستوى ال��ش�رق االو�سط و�شمال
افريقيا  ،تنويها منها بدرجة اال�ستقرار واال�ستدامة .
وتعتمد م�ؤ��ش�رات تناف�سية اال�ستثم���ار على حزمة من
املي���زات ت�شمل املوق���ع اال�سرتاتيج���ي واالحتياطيات
املالية القوي���ة و�صناديق ال�ث�روة ال�سيادي���ة الكبرية
والعالق���ات الدولية والإنفاق احلكوم���ي املتنامي على
البني���ة التحتية ،والتحول الرقم���ي ،واالبتكار و�سيا�سة
التنوع االقت�صادي واملناطق احلرة متعددة التخ�ص�صات
وزيادة اال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة.

ويظه���ر ر�ص���د االجن���از التناف�سي يف خمتل���ف حماور
اال�ستثم���ار� ،أن االم���ارات احتل���ت املرتب���ة 15يف حمور
اال�ستثمار الأجنبي املبا��ش�ر ونقل التكنولوجيا واملرتبة
15يف ع�ل�اوة اال�ستثم���ار يف بيئ���ة الأعم���ال املعر�ضة
للمخاطر.
كم���ا احتل���ت الدولة املرتب���ة 12يف م���دى انت�شار متلك
الأجان���ب لل��ش�ركات .وجاءت يف املرتب���ة  18يف توازن
تدفقات اال�ستثمار املبا��ش�ر و يف املرتبة 17بن�سبة هذه
التدفقات لإجمايل الناجت املحلي. .
واحتلت االمارات املرتبة  18يف توازن تدفقات اال�ستثمار
ويف اال�ستثم���ار املبا�رش يف اخل���ارج  ،بينما جاءت يف
املرتبة  15بتدفقات اال�ستثمار املبا�رش يف الداخل ن�سبة
لإجمايل الناجت املحلي.
ومنحت امل�ؤ�رشات الدولية موقعا متقدما للإمارات حيث
حل���ت باملرتب���ة  7يف احلوافز اال�ستثماري���ة ،و املرتبة
الثالث���ة ع�رشة يف �سوق الأوراق املالية و املرتبة  19يف
م�ؤ�رش الأ�سهم.
ويع���د اال�ستثمار جزءا تف�صيلي���ا يف م�ؤ�رشات التناف�سية
االقت�صادي���ة العاملية التي توافق���ت جميعها على مدى

وبد�أت �رشك���ة �أبوظبي لطاق���ة امل�ستقب���ل «م�صدر» مع
ت�أ�سي�سه���ا عام  2006يف مهمتها الوطنية الرائدة من �أجل
جع���ل الطاقة النظيفة واقعا ملمو�س���ا لي�س على ال�صعيد
املحلي وح�سب و�إمنا يف خمتلف �أنحاء العامل.
كما مت يف العام  2008ان�شاء «مدينة م�صدر» كواحدة من
املجتمعات احل�رضية الأكرث ا�ستدامة يف العامل.
وعقب ت�أ�سي�سها حر�صت �رشك���ة �أبوظبي لطاقة امل�ستقبل
«م�ص���در» عل���ى تعزي���ز ا�ستثماراتها يف قط���اع الطاقة
املتجددة على امل�ستويني املحلي والعاملي.

«م�صدر» ..ب�صمة

دولة الإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد

دولة الإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد
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و�شمل���ت حمفظة م�شاريعه���ا اال�ستثماري���ة حمليا حمطات
بارزة منه���ا «حمطة �شم�س» الت���ي مت تد�شينها عام 2013
يف �أبوظبي ك�أكرب حمطة لتوليد الطاقة ال�شم�سية املركزة يف
الدولة وبقدرة �إنتاجية ت�صل �إىل  100ميجا واط.
كم���ا فازت م�صدر يف عام  2016بعقد تطوير املرحلة الثالثة
م���ن جممع حممد بن را�شد للطاق���ة ال�شم�سية بقدرة �إنتاجية
ت�ص���ل �إىل  800ميجاواط وبال�رشاكة م���ع جمموعة «�إي دي
�إف» الفرن�سية.
وج���رى يف عام  2017وبال�رشاكة مع «بيئة» ت�أ�سي�س �رشكة
الإم���ارات لتحويل النفاي���ات �إىل طاق���ة يف ال�شارقة وبقدرة
�إنتاجية ت�صل �إىل  30ميجاواط.
و�أطلق���ت �رشكة �أبوظبي لطاقة امل�ستقب���ل «م�صدر» يف عام
� 2020أول �صن���دوق ا�ستثمار عقاري �أخ�رض يف دولة الإمارات
كم���ا ف���ازت يف العام ذات���ه بتطوير حمطة الظف���رة للطاقة
ال�شم�سية الكهرو�ضوئية �أكرب حمطة م�ستقلة يف العامل لإنتاج
الكهرب���اء بال�رشاكة م���ع «طاق���ة» و»�إي دي �إف رينيوبلز»
و»جينكو باور».
وخ�ل�ال العام اجلاري  2021جرى الإع�ل�ان عن مبادرة رائدة
تقوده���ا «م�صدر» لتدعم تطوير اقت�صاد الهيدروجني الأخ�رض
يف �أبوظبي مب�شاركة العديد م���ن ال�رشكاء مبا فيهم «�سيمنز
للطاقة».

يف غ�ض���ون ذلك قال نائب رئي�س ال���وزراء وزير اخلارجية
و�ش�ؤون املغرتبني يف الأردن� ،أمين ال�صفدي ،الأحد� ،إنه متت
«ال�سيطرة بالكامل عل���ى التحركات امل�شبوهة التي كانت
ت�ستهدف �أمن البالد».
وذك���ر ال�صفدي ،خالل م�ؤمتر �صحفي ب�ش�أن االعتقاالت التي
جرت يوم �أم�س الأول ال�سبت« :تابعت الأجهزة الأمنية عرب
حتقيق���ات على مدى فرتة طويلة ن�شاطات وحتركات للأمري
حمزة و�آخرين ت�ستهدف �أمن الوطن وا�ستقراره».
و�أ�ضاف« :رد�صت التحقيقات تدخالت وات�صاالت مع جهات
خارجية حول التوقيت الأن�سب للبدء بخطوات لزعزعة �أمن
الأردن».
وتابع« :و�آنذاك ،رفعت الأجه���زة الأمنية تو�صية �إىل امللك
ب�إحالة ه���ذه الن�شاط���ات والقائمني عليه���ا ملحكمة �أمن
الدولة لإجراء املقت�ضى القانوين ،بعد �أن بينت التحقيقات
الأولية �أن هذه الن�شاط���ات و�صلت �إىل مرحلة مت�س ب�شكل
مبا�رش ب�أمن الوطن».
و�أ�ض���اف« :بين���ت التحقيق���ات كذلك وج���ود توا�صل بني
�أ�شخا����ص من حميط الأم�ي�ر حمزة تقوم بتمري���ر ر�سائل
جله���ات يف اخلارج لتوظيفها �ضد �أم���ن الوطن� ،إ�ضافة �إىل
وجود ارتباطات ب�ي�ن با�سم عو����ض اهلل وجهات خارجية
للعمل على تنفيذ خمططات مزعزعة لال�ستقرار».
و�أو�ض���ح وزي���ر اخلارجي���ة الأردين« :طل���ب رئي�س هيئة
الأركان الأردين م���ن الأمري حمزة التوقف عن كل التحركات
والن�شاطات التي مت�س الأردن ،غ�ي�ر �أن �سموه مل يتجاوب،
وتعامل مع هذا الطلب ب�سلبية».
و�أردف قائال �إن «الأم�ي�ر حمزة كان على توا�صل مع با�سم
عو�ض اهلل لتن�سيق املواقف».
و�أبرز �أن���ه «مت �إف�شال االت�ص���االت امل�شبوهة حماية لأمن
الأردني�ي�ن ..التحقيق���ات م�ستم���رة و�ستتم وفق���ا للم�سار
القانوين و�سيتم التعامل معها بكل �شفافية وو�ضوح».
وختم ال�صفدي حديثه بالقول« :متت ال�سيطرة بالكامل على
هذه التحركات وحما�رصتها يف مهدها».
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الإمارات ت�ؤكد
وقال���ت وزارة �ش����ؤون الرئا�س���ة يف بيان �أ�صدرت���ه ام�س �إنه
انطالق���ا مما يربط البلدين ال�شقيق�ي�ن وقيادتيهما من روابط
وثيقة وعالقات تاريخية ت�ؤكد دولة الإمارات �أن �أمن وا�ستقرار
الأردن هو جزء ال يتجز�أ من �أمنها ..
كما ت�ؤك���د دعمها وم�ساندته���ا الكاملة واملطلق���ة للقرارات
والإج���راءات كافة التي يتخذها جالل���ة ملك الأردن و�صاحب
ال�سمو امللكي ويل عه���د الأردن من �أجل حماية �أمن وا�ستقرار
الأردن و�صون مكت�سباته.
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
 24فرباير 2021
بتاريخ:
345602
املودعة حتت رقم:
تاريخ �إيداع الأولوية
تي بي يف ا�س �سي ،ال.ال�.سي.
با�ســم:
 35مي�سن �سرتيت ،غرينت�ش� ،سي تي  ،06830ديالوير ،الواليات املتحدة االمريكية
وعنوانه:
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
امل�ساع���دة يف �إدارة الأعم���ال التجارية �أو ال�صناعي���ة وخدمات اال�ست�ش���ارات لإدارة الأعمال للمراكز
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نموذج �إعالن الن�شر عن انتقال الملكية

واملجمعات التجارية؛ توفري املعلومات التجارية؛ امل�ساعدة يف ا�ستغالل �أو �إدارة ال�رشكات التجارية �أو
ال�صناعية ،مبا يف ذلك مراكز وجممعات الت�سوق ،وحتديداً تقدمي خدمات ا�ست�شارات الأعمال للماركات
الفاخ���رة وعالية اجل���ودة لتمكينها من توزيع فائ�ض املخزون من جمموع���ة املو�سم ال�سابق بطريقة
م�ضبوط���ة وفعال���ة؛ خدمات الدعاية والإع�ل�ان والرتويج و�/أو الر�سوم املتحرك���ة التجارية؛ الرتويج
والدعاية والإعالن بجميع �أنواعه وعلى جميع �أ�شكال الدعم؛ �أبحاث الأعمال؛ تنظيم البيانات يف قاعدة
بيان���ات مركزية؛ معاجلة البيان���ات و�إدارة امللفات؛ خدمات البيع بالتجزئ���ة فيما يتعلق باملخزون
الفائ����ض من جمموعات املوا�سم ال�سابقة للرج���ال والن�ساء والأطفال فيما يتعلق باملالب�س الريا�ضية
والأحذي���ة واحتياجات ال�سفر وامللحقات وت�صميم املنزل واملالب����س الن�سائية الداخلية واملجوهرات
والهداي���ا؛ الرتويج للمباين التجارية ،مبا يف ذلك مراكز الت�سوق؛ حتليل اجتاهات املو�ضة وال�سوق من
�أجل تقدمي امل�ش���ورة واال�ست�شارات ملاركات التجزئة؛ اخلدم���ات اال�ست�شارية املتعلقة بت�صميم وبناء
وتعديل و�إدارة مراكز الت�سوق؛ خدمات الدعاية والإعالن؛ ادارة وتوجيه الأعمال؛ تفعيل الن�شاط املكتبي؛
خدم���ات الت�سويق؛ الت�سويق املبا�رش؛ و�ضع املفهوم الت�ص���وري لربامج الع�ضوية و�إن�شائها وت�صميمها
وتطويره���ا وتنفيذها وت�شغيلها وتنظيمه���ا وترويجها والإ�رشاف عليها ،مب���ا يف ذلك برامج بطاقات
والء العم�ل�اء وبرامج احلوافز وبرام���ج العالوات وبطاقات املكاف�آت وبطاق���ات التخفي�ضات؛ خدمات
ال�شب���كات التجارية واملهنية؛ ت�سويق خدم���ات البيع بالتجزئة للآخرين من خالل موقع التوا�صل عرب
الإنرتن���ت؛ الرتويج ملنا�سب���ات الآخرين؛ توفري خدمات الهات���ف و�/أو الكمبيوتر عرب الإنرتنت لأع�ضاء
برامج الع�ضوية مبا يف ذلك برامج بطاقات والء العمالء ،وبرامج احلوافز ،وبرامج العالوات ،وبطاقات
املكاف�آت وبطاقات التخفي�ضات ،بحيث ميكن للع�ضو احل�صول على الب�ضائع واخلدمات؛ خدمات البيع
بالتجزئ���ة املتاحة عرب الإنرتنت فيما يتعلق ببيع املالب�س ،واملالب�س الريا�ضية ،والأحذية ،واحلقائب
ال�سفرية وحقائب ال�سفر ،و�إك�س�سوارات املالب�س ،والأثاث ،والإ�ضاءة ،و�أغطية الأر�ضيات ،و�أدوات املطبخ
و�أدوات الطه���ي ،واملالب�س الن�سائية الداخلية واملجوهرات ،مما يتيح للعميل ا�ستعرا�ض تلك الب�ضائع
و�رشائه���ا ب�سهولة؛ الأن�شطة الت�سويقية والرتويجي���ة املتعلقة ب�إدارة الأعمال وتنظيم الأعمال؛ التقييم
الإح�صائ���ي لبيانات �أبحاث ال�سوق؛ التحلي���ل الإح�صائي و�إعداد التقارير؛ تنظيم املعلومات يف قواعد
بيانات الكمبيوتر؛ خدمات تقييم امل���اركات؛ عر�ض املاركات؛ خدمات ا�سرتاتيجية للماركات؛ خدمات
طل���ب ال�رشاء املحو�سب عرب الإنرتنت؛ عر�ض الب�ضائع على و�سائط االت�صال لأغرا�ض البيع بالتجزئة؛
ت�سوي���ق املنا�سبات؛ تنظيم املنا�سبات واملعار�ض والعرو����ض واملعار�ض لأغرا�ض ترويجية و�إعالنية
جتارية؛ حتليل بيانات و�إح�صاءات �أبحاث ال�سوق؛ ن�رش املواد الإعالنية والت�سويقية والدعائية؛ خدمات
الدعاية والإعالن املقدمة عرب الإنرتنت؛ الدعاية والإعالن يف ال�صحافة ال�شعبية واملهنية؛ �إنتاج الأفالم
الدعائي���ة؛ جتميع الإعالنات ال�ستخدامها على �صفحات الويب وعلى الإنرتنت؛ حتليل مدى اال�ستجابة
للإعالنات؛ الإعالن بالربيد املبا�رش؛ الرتويج لب�ضائع وخدمات الآخرين عرب الإنرتنت؛ خدمات الدعاية
والرتوي���ج للمبيعات؛ خدمات ا�ست�شارية تتعلق بو�ض���ع املفهوم الت�صوري لربامج الع�ضوية و�إن�شائها
وت�صميمه���ا وتطويرها وتنفيذها وت�شغيلها وتنظيمه���ا وترويجها والإ�رشاف عليها ،مبا يف ذلك برامج
بطاق���ات والء العمالء وبرامج احلواف���ز وبرامج العالوات وبطاقات املكاف����آت وبطاقات التخفي�ضات؛
تنظيم برام���ج والء العمالء وت�شغيلها والرتويج لها والإ�رشاف عليه���ا؛ خدمات والء العمالء لأغرا�ض
جتارية و�/أو ترويجي���ة و�/أو �إعالنية؛ خدمات �إدارة امل�شاريع مل�شاريع البناء؛ ترويج م�صالح ال�صحة
واملجتمع وق�ضايا اال�ستدامة البيئية؛ خدمات ا�ست�شارات الأعمال املتعلقة بتكامل جماالت تكنولوجيا
العمليات التجارية ،والتعلم التنظيم���ي ،و�إدارة التغيري واال�ستدامة الت�شغيلية؛ تنظيم عرو�ض الأزياء
لغاي���ات ترويجية؛ عر����ض الب�ضائع على و�سائط االت�صال لغايات البي���ع بالتجزئة؛ توفري �سوق عرب
الإنرتنت مل�شرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها.
الواقـعة بالفئة35 :
و�صف العالمة:
ب�أحرف التينية

كتبت كلمة »«THE BICESTER VILLAGE SHOPPING COLLECTION

اال�شــرتاطات:
فعل���ى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوب ًا لق�س���م العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوم ًا من هذا الإعالن.
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9
�سوق النفط
النفط /خام برنت
 64.86دوالر

االقت�صادي

ا�سم ال�شركة

�سعر االغالق تغير()٪
0.789

5.20

�أركان
طيران �أبوظبي

0.797
4.48

3.64

العالمية القاب�ضة
�أبوظبي الإ�سالمي

66.40

2.99
2.47

5.02

1.62

�أ�سمنت الخليج

ال�شارقة ـ وام:

العالمية بنظام تح�صيل وفي
مو�ضوع �إدارة الم�شتريات تم
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ال�شركات الأكثر �صعوداً

«المالية المركزية» بال�شارقة تنظم الملتقى المالي االفترا�ضي
الأول للعام 2021
نظمت دائرة المالية المركزية
ب��ال�����ش��ارق��ة الملتقى المالي
االفترا�ضي الأول للعام 2021
بح�ضور �أكثر من  150من م�س�ؤولي
وموظفي ال�ش�ؤون المالية بجميع
الجهات الحكومية والم�ستقلة.
وناق�ش الملتقى �أمن المعلومات
و�إج����راءات التعامل م��ع �سداد
م�ستحقات المقاولين والموردين
عبر بوابة الموردين والمقاولين
وربط نظام تح�صيل بالمحافظ
ال��ع��ال��م��ي��ة ب��الإ���ض��اف��ة �إل���ى
ا�ستعرا�ض �أف�ضل الممار�سات
ف��ي ب��واب��ة ال��م��وردي��ن وتحدث
ف��ي الملتقى ع��دد م��ن ممثلي
بع�ض الإدارات في الدائرة هي
النظام المالي و�أمن المعلومات
والح�سابات والم�شتريات.
وق���ال ���س��ع��ادة ول��ي��د ال�صايغ
م��دي��ر ع���ام دائ�����رة ال��م��ال��ي��ة
المركزية بال�شارقة" :نحر�ص
ف��ي ال��دائ��رة على تنظيم هذا
الملتقى با�ستمرار وقد جاء هذا
العام افترا�ضي ًا لمناق�شة حزمة
من المو�ضوعات الهادفة �إلى
اال�ستمرار في االرتقاء ب��الأداء
المالي وتعزيز كفاءة الإجراءات
المالية في الدوائر الحكومية
وتحقيق �أعلى م�ستويات التقدم
والنه�ضة واال�ستثمار واال�ستقرار
المالي ل�ل�إم��ارة وتقديم �أرق��ى
الخدمات وا�ستدامة العمل على
تطوير منظومة العمل المالي
الحكومي ل�ل�إم��ارة با�ستخدام
�أف�ضل التقنيات والممار�سات
المعا�صرة ف��ي �أنظمة العمل
المالي الحكومي".
و�أ����ش���ار �إل���ى �أن النقا�شات
كانت مهمة ومثمرة وحافلة
بالمقترحات والمبادرات والأفكار
الخالقة والمبتكرة التي من
�ش�أنها �أن ت�سهم في ترجمة ر�ؤية
ال��دائ��رة المتمثلة ف��ي "ريادة
مالية نحو العالمية" من خالل
تطوير تقنيات مبتكرة ا�ستناداً
�إل��ى ر�ؤي��ة وتوجيهات �صاحب
ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن
محمد القا�سمي ع�ضو المجل�س
الأعلى حاكم ال�شارقة.
وناق�ش الم�شاركون في الملتقى
عدة مو�ضوعات متنوعة �سواء
ما تعلق منها ب�إدارة الح�سابات
�أو ما تعلق منها ب�إدارة النظام
المالي حيث الربط مع المحافظ
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التطرق �إلى كيفية تفعيل دورة
الممار�سات الآل��ي��ة عن طريق

بوابة الموردين �أما في مو�ضوع
مكتب �أم���ن المعلومات فقد
تطرق الم�شاركون �إل��ى �آليات
�شرح �إج��راءات الأم��ن المتبعة
والعالقة بين المالية المركزية
وال��دوائ��ر الأخ��رى في الحفاظ
على �أمن المعلومات.
ومن بين المحاور التي تطرق
�إليها الملتقى المالي الأول
ل��ه��ذا ال��ع��ام �إج����راءات الأم��ن
المتبعة ف��ي دائ���رة المالية
وال��ع�لاق��ة ال��ت��ع��اون��ي��ة بين
الدائرة وال��دوائ��ر في الحفاظ
على �أمن المعلومات بالإ�ضافة
�إلى �سرية المعلومات والحفاظ
ع��ل��ى م�����س��ت��وى م��ق��ب��ول من
االجراءات التي ت�ضمن الحفاظ
على ا�صول وممتلكات الحكومة
من العبث او اطالع الغير عليها
واالكتفاء باطالع الموظفين
الم�صرح لهم فقط.
وط��رح الملتقى ع��دة �أ�ساليب
مثل الت�صيد الإلكتروني عن
طريق الهاتف �أو مواقع التوا�صل
االجتماعي �أو الر�سائل الن�صية
الق�صيرة بالإ�ضافة �إلى محور
�أمن المعلومات و�أهمية التوعية

ب�أمن المعلومات ومكانة �أمن
كلمة ال��م��رور ب�صفتها خط
ال��دف��اع الأول وخ�صائ�صها
القوية و�أم��ن الهواتف النقالة
و�أم�����ن و���س��ائ��ل ال��ت��وا���ص��ل
االجتماعي وحماية المعلومات
ال�شخ�صية و�أمن العمل عن بعد
وحماية الأطفال ..وقدم ملخ�ص ًا
لأف�ضل الممار�سات الأمنية.
كما تطرق الملتقى المالي �إلى
مميزات نظام تح�صيل الذي
جاء تما�شي ًا مع توجه الدولة
وتوجه حكومة ال�شارقة حيث
يتميز ب��ا���س��ت��خ��دام��ه بطاقة
الهوية الإماراتية وا�ستخدام
�أجهزة الدفع المتحركة وخدمة
ال��دف��ع ع��ن ب��ع��د ب��الإ���ض��اف��ة
�إل��ى الخدمات الم�صرفية مع
البنوك وخا�صية اال�سترداد
الآل�����ي ع���ن ط��ري��ق م�����ص��رف
ال�شارقة الإ�سالمي والربط مع
المحافظ العالمية المعتمدة
و�سهولة عمليات الدفع حيث
ي��ت��م ف��ي��ه��ا ت��وث��ي��ق وح��م��اي��ة
�أموال المتعاملين ومعامالتهم
التجارية باال�ضافة الى حلول
دفع �آمنة ومي�سرة.

«الدار» تطلق الدورة الثانية
من برنامجها الخا�ص لريادة
«من�صة»
الأعمال ّ
�أبوظبي ـ وام:

�أعلنت ال��دار العقارية "الدار" عن �إطالق
الدورة الثانية من برنامج حا�ضنة الأعمال
الخا�ص بها "من�صّ ة" الذي يُقام لمدة �ستة
ّ
�أ�شهر بهدف ت�شجيع ودع��م روّاد الأعمال
و�أ�صحاب الم�شاريع وتنمية وتطوير المواهب
الأكثر ابتكاراً وتوفير بيئة محفّزة لتطوير
مفاهيم جديدة ومبتكرة في قطاع التجزئة
على م�ستوى دول مجل�س التعاون لدول
الخليج العربية .
ويتم تنظيم ال��دورة الثانية من برنامج
"من�صة" بالتعاون مع "�ستارت �إي��ه دي"
من�صة االبتكار وريادة الأعمال العالمية في
جامعة نيويورك �أبوظبي ،والتي تحظى بدعم
من �شركة "تمكين" ،لموا�صلة الزخم الكبير
الذي �شهدته الدورة الأولى من البرنامج.
وك��ان��ت ال���دورة الأول���ى م��ن البرنامج قد
اقت�صرت على ال�شركات ال�صغيرة والمتو�سطة
العاملة في دول��ة الإم���ارات في مجاالت
التجزئة والمقاهي والمطاعم.
�أمّا الدورة الثانية ف�ستفتح �أبوابها لمجموعة
وا�سعة من م�شاريع التجزئة عبر كافة
دول مجل�س التعاون الخليجي و�ست�شمل
ال�شركات النا�شئة والم�شاريع القائمة
على التكنولوجيا والتي ت�ساهم في دعم
اال�ستدامة.
و�سيح�صل الفائزون في ال��دورة الثانية
من برنامج "من�صّ ة" على محفّزات مالية
بقيمة �إجمالية ت�صل �إل��ى مليون درهم
�إماراتي وم�ساحة لم�شاريعهم في �إحدى
وجهات الت�سوّق التابعة ل�شركة الدار.
كما �ست�ستفيد م�شاريع التجزئة المخت�صة
في حلول التكنولوجيا من فر�صة مميزة
الختبار وتطبيق حلولها بال�شراكة مع
الدار العقارية.
وت��رحّ ��ب ال����دورة الثانية م��ن برنامج
"من�صّ ة" ب��ط��ل��ب��ات ال��م�����ش��ارك��ة �ضمن
فئتين رئي�ستين هما ال�شركات ال�صغيرة
والمتو�سطة العاملة في قطاع التجزئة
كالمقاهي والمطاعم والخدمات والحلول
الم�ستدامة ،و�شركات التجزئة القائمة
على التكنولوجيا كمن�صات التجارة
الإلكترونية والتطبيقات الذكية التي تركز
على اال�ستدامة .ويتم حالي ًا ا�ستقبال
الطلبات حتى  22مايو.
وفي ال�سياق نف�سه ،تعتزم ال��دار �إطالق
برنامج "من�صّ ة لل�شباب" في مبادرة
جديدة للتركيز على فئة ال�شباب عبر
�أكاديميات الدار .ويُعنى البرنامج بتطوير
الجيل القادم من روّاد الأعمال في المنطقة
من خ�لال برنامج تدريبي تم ت�صميمه
خ�صي�ص ًا لهذه الغاية ،يركز على �إيجاد
حلول للم�شاكل المعقدة التي قد تواجههم
وتحويل مفاهيمهم و�أفكارهم المبتكرة �إلى
ا�ستراتيجيات تجارية قابلة للتنفيذ.
كما �سين�ضم �إلى هذا الإ�صدار من برنامج
"من�صة" كل من وزارة الثقافة وال�شباب
و�صندوق خليفة ودائرة تنمية المجتمع
وم�����س�رّع��ة الأع��م��ال "برينك" ك�شركاء
�أ�سا�سيين لتقديم الدعم لل�شركات النا�شئة
وتوفير �إمكانات التوا�صل وفر�ص مميزة
لتطوير الأعمال.

«االقت�صاد» 420 :زيارة تفتي�شية خالل �شهر رم�ضان المبارك 2021
ل�ضمان توافر ال�سلع وا�ستقرارها وحماية الم�ستهلك

غرفة ر�أ�س الخيمة وكو�سوفو يبحثان تعزيز
التعاون االقت�صادي

دبي ـ وام:

ر�أ�س اخليمة ـ وام:

نظمت وزارة االقت�صاد �إحاطة �إعالمية
حول �إجراءات حماية الم�ستهلك في دولة
الإمارات ،واال�ستعدادات والجهود المبذولة
ال�ستقبال �شهر رم�ضان المبارك لعام
 ،2021وت�ضمنت الإحاطة ا�ستعرا�ض عدد
من الإجراءات والتح�ضيرات التي قامت
بها ال��وزارة و�شركا�ؤها اال�ستراتيجيون
لتطبيق �أف�ضل الممار�سات لحماية
الم�ستهلك على مدار العام ب�صورة عامة،
وفي �شهر رم�ضان المبارك على نحو
خا�ص .وخالل العام الما�ضي تم �إ�صدار
قانون حماية الم�ستهلك الجديد ،رقم 15
ل�سنة  ،2020والهادف �إلى تعزيز منظومة
حماية الم�ستهلك بالدولة من خالل
�ضمان جودة ال�سلعة والخدمة المقدمة
للم�ستهلك والح�صول عليها بال�سعر
المعلن ،والحفاظ على �صحة و�سالمة
الم�ستهلك عند ح�صوله على ال�سلعة
�أو ا�ستعمالها �أو عند تلقيه للخدمة �أو
ا�ستعمالها ،وت�شجيع �أنماط اال�ستهالك
ال�سليم ،وكذلك اعتماد �أف�ضل ال�ضوابط
والمعايير الرقابية على الأ�سواق ل�ضمان
ا�ستقرارها وازدهارها ،وتحقيق عالقة
متوازنة بين التجار والم�ستهلكين في
مختلف �أ�سواق الدولة وعلى من�صات
التجارة الذكية والت�سوق الإلكتروني،
وت��وف��ي��ر �آل��ي��ات مخ�ص�صة لحماية
الم�ستهلك في ال��ظ��روف اال�ستثنائية
والطارئة .وا�ستعر�ض مروان ال�سبو�سي،
مدير �إدارة المناف�سة وحماية الم�ستهلك
ب��وزارة االقت�صاد ،خالل الإحاطة التي
عقدت بمقر ال��وزارة بدبي �إلى و�سائل
الإعالم ،عدداً من المبادرات التي تعمل
ال���وزارة على تنفيذها بالتعاون مع
�شركائها من مختلف الجهات االتحادية
والمحلية والقطاعين التعاوني والخا�ص
في جميع �إم���ارات ال��دول��ة ،والتي من
�ش�أنها تمكين الممار�سات التجارية

بحث �سعادة محمد علي م�صبح النعيمي
رئي�س مجل�س �إدارة غرفة تجارة و�صناعة
ر�أ�س الخيمة و�سعادة عوني عريفي �سفير
جمهورية كو�سوفو لدى الدولة� ..سبل تعزيز
التعاون االقت�صادي واال�ستثمار المتبادل
والفر�ص المتاحة في مختلف القطاعات
االقت�صادية لدى الجانبين .جاء ذلك خالل
اللقاء ال��ذي عقد في مقر الغرفة بح�ضور
عارفة الفالحي ع�ضو مجل�س �إدارة غرفة
ر�أ�س الخيمة والدكتور �أحمد ال�شميلي م�ساعد
المدير العام لقطاع الخدمات الم�ساندة
والم�ؤ�س�سية .و�أك��د �سعادة محمد م�صبح
النعيمي �أهمية االبتكار في �سبل التعاون
والعمل على التفكير ب�إبداع  ،لدعم التجارة
البينية بين الطرفين  ،بهدف تحقيق التنمية

ال�سليمة وحماية الم�ستهلك وتعزيز
الوعي اال�ستهالكي ال�سليم ..باال�ضافة
ال��ى اجتماعات مكثفة مع الموردين
ل�ضمان توافر ال�سلع وا�ستقرار الأ�سواق.
و�أو�ضح ال�سبو�سي �أن وزارة االقت�صاد
ممثلة ف��ي �إدارة المناف�سة وحماية
الم�ستهلك عقدت نحو  29اجتماع ًا منذ
بداية عام  2021حتى الوقت الحالي،
�شملت تجار الأرز والدقيق وال�سكر
واللحوم والدواجن والأ�سماك ومنتجات
الألبان والع�صائر وغيرها ،بهدف رفع
م�ستوى التوا�صل والتن�سيق مع كافة
الموردين والتجار وتبادل المعلومات
ب�ش�أن الأ�سواق الم�صدرة للدولة واالطالع
على خططهم ل�ضمان توافر ال�سلع وتلبية
احتياجات الأ�سواق ،مع التركيز على
مناق�شة الإج��راءات الخا�صة با�ستقبال

ال�شهر الف�ضيل ،و�ضمان ا�ستقرار الأ�سعار
وتجنب �أي ارتفاعات غير مبررة ،م�شيراً
�إلى �أن الموردين �أكدوا التزامهم بتغطية
احتياجات الأ�سواق المحلية من ال�سلع
والمنتجات واتخاذهم التدابير الالزمة
لتفادي مواجهة �أي نق�ص في ال�سلع
الأ�سا�سية على م��دار العام ،وتحديداً
خالل مو�سم رم�ضان المبارك.
و�أك��د �أن العالقات التي تربط وزارة
االقت�صاد وم���وردي ال�سلع �أو منافذ
البيع هي عالقات قائمة على �شراكة
طويلة الأمد مدعومة بالجهود المتبادلة
للتن�سيق والتعاون بما يخدم م�صالح
الطرفين ويحافظ على توافر ال�سلع
وا�ستقرار الأ�سواق وي�سهم بالتالي في
توازن االقت�صاد الوطني وخدمة الأهداف
االقت�صادية اال�ستراتيجية للدولة.

الم�ستدامة ،الفتا �إلى �أهمية التركيز على
قطاع الم�شاريع ال�صغيرة والمتو�سطة كونه
قطاع ًا حيوي ًا  ،ويعتبر المحرك الرئي�سي
ل�سيا�سة التنوع االقت�صادي التي تنتهجها
الدولة وتوليه �إهتمام ًا ودعم ًا خا�ص ًا ،
وتحر�ص على تعزيز عالقاتها في هذا القطاع
مع كافة الدول واليوم مع جمهورية كو�سوفو.
وقال �إن غرفة ر�أ�س الخيمة �ستقدم الدعم
الكامل للوفود التجارية القادمة من كو�سوفو
 ،من خالل تي�سير لقاءاتهم التجارية مع
الجهات المعنية  ،كما �ستعمل على الترويج
لها في من�صات الغرفة الإعالمية  ،داعيا
ال�شركات الخا�صة في كو�سوفو  ،للم�شاركة
في كافة المعار�ض الترويجية والت�سويقية
الخا�صة بالم�شاريع ال�صغيرة والمتو�سطة
التي تنظمها الغرفة  ،والمزمع �إنطالقها
تباع ًا خالل العام الجاري.
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وزارة االقت�صاد تعقد
ور�شة تدريبية حول
«الم�ستفيد الحقيقي»

االقت�صادي
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«�أبوظبي للأوراق المالية» يربح  2.7مليار درهم مع بداية
الأ�سبوع

�أبوظبي ـ وام:

�أبوظبي ـ وام:
عقدت وزارة االقت�صاد ور�شة تدريبية ب�ش�أن
الم�ستفيد الحقيقي وااللتزامات ال��واردة
بقرار مجل�س ال��وزراء رقم  58ل�سنة 2020
ب�ش�أن تنظيم �إجراءات الم�ستفيد الحقيقي
بح�ضور جهات التحقيق وانفاذ القانون،
وبالتن�سيق والتعاون مع المكتب التنفيذي
لمواجهة غ�سل الأموال وتمويل الإرهاب.
وت�أتي هذه الور�شة �ضمن �سل�سلة من الور�ش
التدريبية المجدولة الهادفة ال��ى رفع
ن�سبة الوعي والفهم لمتطلبات الم�ستفيد
الحقيقي والذي من �ش�أنه تعزيز �إجراءات
الدولة في مواجهه غ�سل الأموال ومكافحة
الإرهاب والتنظيمات غير الم�شروعة وبما
يلبي متطلبات المنظمات الدولية.
وتناولت الور�شة �شرحا مف�صال للقرار مع
بع�ض الممار�سات والحاالت العملية وتم
التطرق �إلى نطاق �سريان القرار وترخي�ص
ال�شخ�ص االعتباري وتحديد الم�ستفيد
الحقيقي والبيانات المطلوبة في ال�سجل
وال�شفافية والتزامات الم�سجل ،والإخطارات
ال�����ص��ادرة عنه و�سرية البيانات ودور
وزارة االقت�صاد في �ش�أن التعاون المحلي
والدولي والجزاءات الإدارية والتظلم.

�شهد �سوق �أبوظبي للأوراق المالية المزيد
من الن�شاط مع بداية تعامالت يوم الأحد
الأول من الأ�سبوع  ،وذلك بدعم من ا�ستمرار
تدفق ال�سيولة �إلى قاعة التداول والتي
بلغت قيمتها  838مليون درهم في ختام
الجل�سة.
وعززت القيمة ال�سوقية ال�سهم ال�شركات
المتداولة من خزينة مكا�سبها بعدما
ربحت خالل الجل�سة نحو  2.7مليار درهم.
وجاء االرتفاع الم�سجل في �سوق العا�صمة
بدعم من بع�ض الأ�سهم القيادية التي
وا�صلت ا�ستقطاب ال��ج��زء الأك��ب��ر من
ال�سيولة مما �ساهم في بلوغها م�ستويات
�سعرية جديدة.
وكان الم�ؤ�شر العام ل�سوق ابوظبي للأوراق
المالية ارتفع �إلى م�ستوى  5953نقطة بنمو
ن�سبته  % 0.20مقارنة مع جل�سة يوم
الخمي�س الما�ضي.
ووا�صل �سهم ال�شركة العالمية القاب�ضة
م�سيرة �صعوده بقوة بعدما بلغ حاجز
 69.95درهم قبل �أن يعود للإغالق عند
 66.4درهم في نهاية الجل�سة ممهداً بذلك
الختراق م�ستوى  70درهم ًا بكل �سهولة
خالل الأ�سبوع الجاري بح�سب معطيات

التحليل الفني .وتجاوزت قيمة ال�صفقات
المبرمة على ال�سهم  174مليون درهم.
كذلك فقد �شهد �سهم ات�صاالت ن�شاطا جيدا

«العربية
للطيران»
ت�ست�أنف
رحالتها �إلى
طرابزون
 6مايو
«فالي دبي» تعيد طائرة« 737ماك�س» لخدمة الركاب
اعتباراً من � 8أبريل
ال�شارقة ـ (الوحدة):

�أعلنت «العربية للطيران»� ،أول
و�أكبر �شركة طيران اقت�صادي في
منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا ،عن ا�ستئناف رحالتها
من مطار ال�شارقة الدولي �إلى
المدينة التركية طرابزون ،بدءاً
من  6مايو المقبل.
وي��م��ك��ن للعمالء الآن حجز
رحالتهم المبا�شرة �إلى طرابزون
ع��ب��ر ال��م��وق��ع الإل��ك��ت��رون��ي
www.airarabia.
� comأو بالتوا�صل مع مركز
خدمة العمالء �أو عبر وكالء
ال�سفر.
وع��ل��اوة ع��ل��ى ذل����ك ،ت��وف��ر
«العربية للطيران» تغطية
عالمية مجانية �ضد فيرو�س
«كوفيد  »19لجميع الم�سافرين
على متن رحالتها .و�ستكون
هذه التغطية م�شمولة تلقائي ًا

ع��ن��د ال��ح��ج��ز دون ال��ح��اج��ة
�إلى �إب��راز �أية وثائق �إ�ضافية،

دبي ـ (الوحدة):
�أعلنت فالي دبي ،يوم الأحد �أن
طائراتها من طراز "بوينغ 737
ماك�س" �ستعود لخدمة الركاب
اعتباراً من ي��وم الخمي�س 8
�أبريل الجاري.
ي�أتي ذلك بعد �أن اكملت الناقلة
جميع المتطلبات المن�صو�ص
عليها في قرار ال�سالمة ال�صادر
ع��ن الهيئة التنظيمية وهي
الهيئة العامة للطيران المدني
 ،ل�ضمان العودة الآمنة للطائرة
�إلى الخدمة .وتمتلك فالي دبي
�أ�سطو ًال يت�ألف من  14طائرة
بوينغ  737ماك�س  ،وح�صلت
�أربع طائرات من طراز ماك�س 8
وواحدة من طراز ماك�س  9على
الموافقة التنظيمية لالن�ضمام
�إلى �أ�سطولها� .ستعود الطائرات
الت�سع المتبقية من طراز ماك�س
�إل��ى خدمة الم�سافرين خالل
الأ�شهر المقبلة.
و�ستكون الرحلة الأول��ى التي
�سيتم ت�شغيلها باحدى طائرات
ماك�س التابعة للناقلة من
مطار دبي الدولي (� )DXBإلى
مطار �سيالكوت الدولي ()SKT
 ،وم��ن المقرر حاليًا ت�شغيل
الرحلة في � 8أبريل� .ستعمل
الطائرة �إلى وجهات فالي دبي
الحالية الأخرى اعتبارا من هذا
التاريخ ف�صاعدًا� .سيتم �إخطار
الركاب م�سبقًا بال�سفر �إذا كان
خ��ط �سير رحلتهم يت�ضمن
الآن رحلة من المقرر ت�شغيلها
بوا�سطة طائرة ماك�س.
وتعليقًا على ع��ودة طائرات
ماك�س لخدمة الركاب  ،قال
غيث الغيث  ،الرئي�س التنفيذي

«�أبوظبي
الإ�سالمي»
يُمول عملية
ا�ستحواذ
في �أيرلندا
ال�شمالية

ل�شركة ف�لاي دب���ي" :طائرة
ماك�س جزء ال يتجز�أ من �أ�سطول
ف�لاي دب��ي ونحن واثقون من
الطائرة وقدراتها� .أود �أن اتوجه
بال�شكر للهيئة العامة للطيران
المدني لجهودها الكبيرة في
مجال ال�سالمة الجوية كما
ا�شيد هنا بالجهد الكبير الذي
بذله فريق فالي دبي ل�ضمان
العودة الآمنة لطائرة ماك�س
لخدمة الم�سافرين ".
ت�أتي ع��ودة �أ�سطول طائرات
بوينغ  737ماك�س �إلى الخدمة
بعد مراجعة �شاملة ا�ستمرت 20
�شهرًا �شملت ال�شركة الم�صنعة
والمهند�سين
والمنظمين

وال���ع���ل���م���اء وال��ب��اح��ث��ي��ن
والطيارين
والميكانيكيين
بهدف �إعادة الطائرة ب�أمان �إلى
الخدمة .لقد ا�ستوفت فالي دبي
وتجاوزت المتطلبات ال�صارمة
التي حددتها �إدارة الطيران
الفيدرالية ،والوكالة االوروبية
ل�سالمة ال��ط��ي��ران ()EASA
والهيئة العامة للطيران المدني
بدولة الإمارات ،والتي ت�ضمنت
تثبيت تح�سينات برمجية،
وا���س��ت��ك��م��ال ت��ع��دي��ل ف�صل
التو�صيالت ،و�إج���راء تدريب
الطيارين وتنفيذ �أن�شطة �شاملة
لإعادة تن�شيط الطائرات.
وتعليقًا على ب��دء الرحالت،

�أبوظبي ـ وام:
�أعلن م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي عن
تقديم تمويل �إ�سالمي مهيكل ال�ستكمال
عملية ا�ستحواذ �شركة البالد المالية على
المقر الرئي�سي ل�شركة براي�س ووتر هاو�س
كوبرز في بلفا�ست في �أ�ضخم عملية
ا�ستحواذ على م�شروع مكتبي ت�شهدها
�أيرلندا ال�شمالية .ويقع العقار المعروف
با�سم "ميرت�شانت �سكوير" في قلب
الحي التجاري في بلفا�ست ويمتد على
م�ساحة  240,713قدما مربعة وي�ضم �ست
وحدات تجزئة في الطابق الأر�ضي� ،إ�ضاف ًة
�إلى � 225ألف قدم مربعة من الم�ساحات
المكتبية الفاخرة الممتدة على ت�سعة
طوابق .ويُعد العقار ،الذي خ�ضع م�ؤخراً
لأعمال تجديد وتو�سعة كبيرة ا�ستُكملت
في منت�صف العام الما�ضي� ،أول مبنى
تجاري يُ�شيده القطاع الخا�ص في �أيرلندا
ال�شمالية يح�صل على ت�صنيف "التميّز"
وفق معايير  BREEAMفي المملكة

ق��ال حمد عبيد اهلل ،الرئي�س
التنفيذي للعمليات التجارية
ف��ي ف�ل�اي دب����ي" :ي�سعدنا
ان�ضمام طائرات ماك�س �إلى
�أ�سطولنا .وفي حين �أن الرحلة
الأولى للطائرة �ستكون من دبي
�إلى �سيالكوت  ،ف�إنها �ستعمل
على عدد من وجهات فالي دبي
خالل الأ�سابيع المقبلة .نتطلع
�إلى �إعادة توفير خدمات ماك�س
الخا�صة بنا والتي تت�ضمن
���س��ري�رًا م�سطحً ا وا���س��عً ��ا في
درجة الأعمال ومقاعد مريحة
في الدرجة ال�سياحية والترفيه
على متن الطائرة مع �شا�شات
لم�س عالية الدقة بالكامل".

المتحدة ،لتقييم المباني الجديدة
والمُحدَّثة من حيث اال�ستدامة البيئية.
وي�ستوعب مبنى "ميرت�شانت �سكوير"
ثالثة �آالف موظف ،وهو يعد �أ�ضخم مقرات
براي�س ووتر هاو�س كوبرز خارج لندن.
وتُعتبر �أيرلندا ال�شمالية �أ�سرع �أ�سواق
ال�شركة نمواً في المملكة المتحدة ،بينما
تُمثل بلفا�ست مركز براي�س ووتر هاو�س
كوبرز العالمي في مجال التكنولوجيا
وخدمات اال�ست�شارات الرقمية والأبحاث.
وكانت �شركة براي�س ووتر هاو�س كوبرز
ق��د ا�ست�أجرت المكاتب بموجب عقد
�إيجار جديد كامل لمدة  20عام ًا كاملة
ت�شمل �أعمال ال�صيانة والت�أمين ،مع 5
مراجعات �سنوية لزيادة الإيجار فقط
على امتداد فترة العقد .وتعمل براي�س
ووتر هاو�س كوبرز حالي ًا على تجهيز
الم�ساحة الم�ست�أجرة بحيث ت�ستوفي
مجموعة المتطلبات الخا�صة بها ،وتعتمد
منهجية مبتكرة في ت�صميم مكان عمل

مغلقا عند م�ستوى  22.10درهم ،وتبعه
في نف�س االتجاه �سهم م�صرف �أبوظبي
الإ�سالمي �إلى  5.02درهم وطيران �أبوظبي

 4.48درهم .وكانت جل�سة يوم الأحد الأول
من الأ�سبوع �شهدت تداول  158مليون �سهم
نفذت من خالل � 1954صفقة.

وت�سري لمدة  31يوم ًا تبد�أ من
تاريخ �إق�لاع الرحلة وت�شمل

ال��ن��ف��ق��ات الطبية وتكاليف
الحجر ال�صحي �أي�ضاً.

«�أرا�ضي دبي» تفوز بالفئة الف�ضية من جائزة
«�ستيفي»العالمية عن نظامها«مالك»
دبي ـ وام:
فازت دائرة الأرا�ضي والأم�لاك في دبي
 من خالل م�ؤ�س�سة التنظيم العقاريالتابعة لها  -بالفئة الف�ضية من جائزة
"�ستيفي" العالمية في دورتها هذا العام
تقديرا لتميز نظامها الإلكتروني "مالك"
وذل��ك ف��ي �إن��ج��از جديد ي��ؤك��د قدراتها
االبتكارية لتعزيز القطاع العقاري.
وتمكن نظام "مالك" م��ن التفوق في
هذه المناف�سة عن فئة توظيف االبتكار
التقني في خدمة المتعاملين لما ي�شتمل
عليه م��ن م��زاي��ا تقنية ف��ري��دة ف��ي هذا
المجال حيث يتيح النظام ل�شركات �إدارة
العقارات ذات الملكية الم�شتركة المرخ�صة
والم�سجلة ح�صريا لدى م�ؤ�س�سة التنظيم
العقاري تولي مهام �إدارة العقارات ذات
الملكية الم�شتركة والح�صول على خدمات
�أعلى درج��ة من الجودة .وق��ال �سعادة
�سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة
الأرا�ضي والأمالك في دبي �إن نظام "مالك"
تمكن من تحقيق الأه��داف المرجوة منه
خالل فترة وجيزة ن�سبيا حيث تعد هذه
الجائزة تكريما للجهود التي بذلتها
مختلف الفرق في الدائرة لتقديم نظاما
بم�ستوى عالمي ولت�سجل م��ن خالله
�إن��ج��ازا جديدا ي�ضاف �إل��ى العديد من
الإنجازات المبتكرة للدائرة القائمة على
�أحدث التقنيات الذكية و�أف�ضل المبادرات
والحلول الع�صرية ليكون الأول من نوعه
في حوكمة القطاع العقاري .و�أ�ضاف" :من
خالل هذه التطورات اال�ستثنائية يمكننا
في "�أرا�ضي" دب��ي دع��م ر�ؤي��ة قيادتنا
الر�شيدة للم�ساعدة في تر�سيخ مكانة
دبي بين طليعة مدن العالمية والوجهة
العقارية الأولى عالميًا في االبتكار والثقة
وال�سعادة عندما يتعلق الأم��ر بمبادئ
�شفافية القطاع العقاري وتقديم خدمات
�سهلة ومريحة للمتعاملين" .من جهته قال
�سعادة المهند�س مروان بن غليطة المدير
التنفيذي لم�ؤ�س�سة التنظيم العقاري:
"يقدم نظام "مالك" العديد من المزايا
التي تعود بالنفع على متعاملينا �أبرزها

يوفر لموظفيها م�ساحات متميزة للعمل
والتفاعل االجتماعي.
وقال بول ماي�سفيلد ،رئي�س وحدة تمويل
الخدمات العقارية التجارية في م�صرف
�أبوظبي الإ�سالمي -المملكة المتحدة:
"ي�سرنا �أن نُقدم الدعم ل�شركة البالد
المالية لإنجاز هذه ال�صفقة ال�ضخمة،
التي ت�ستند �إلى �أ�س�س اقت�صادية متينة
ت�ستوفي معايير المخاطر المعتمدة لدينا،
والتي ت�شمل الإيجار طويل الأمد ل�شركة
براي�س ووت��ر هاو�س كوبرز وخططهم
لتوفير م�ساحة عمل مبتكرة ومرنة
وم�ستدامة وفق �أعلى معايير الجودة
يتمحور ت�صميمها ح��ول احتياجات
الموظفين في المقام الأول ..ونتوقع تزايد
�أهمية هذه العوامل لتكون المباني قادرة
على الحفاظ على قيمتها وجاذبيتها
الت�سويقية في ظ ّل الت�سارع الكبير في
تغير �أنماط العمل التي ي�شهدها القطاع
نتيجة لتداعيات جائحة كوفيد."19-

تعزيز الحوكمة وال�شفافية حيث ا�ستحوذ
بعد طرحه مبا�شرة على �إعجابهم خا�صة
مالك العقارات ذات الملكية الم�شتركة
بف�ضل حر�صنا على تعزيزه بالكثير من
االبتكارات الجديدة واالرتقاء بالمعايير
التي تطبقها ومواكبة �أحدث الم�ستجدات
عالميا في ال�صعيد العقاري بالإ�ضافة
�إلى م�ساعدتهم في التعامل مع ال�شركات
القائمة على �إدارة هذا النوع من الم�شاريع
ب�سهولة وبال�سرعة المطلوبة لنتمكن من
الو�صول �إل��ى �أعلى مراتب الريادة في
الحلول والخدمات العقارية".
و�أكد �أن الفوز بهذه الجائزة يعتبر اعترافا
بروح االبتكار التي تت�صف به عملياتنا
وي�أتي ا�ستمرارا للإنجازات العديدة التي
ح�صدت الكثير من الجوائز العالمية
المرموقة .و�أ�سفر مبادرة نظام "مالك"
منذ �إطالقه عن تحقيق توفير في النفقات
ب�إجمالي مليوني درهم وتح�سين م�ستوى
�إ�سعاد المتعاملين عن الخدمة �إلى 94.4
بالمائة وتقليل عدد الزيارات المطلوبة
�إلى م�ستوى ال�صفر ..في حين و�صل عدد
ملكيات الوحدات العقارية التي يتعامل
معها النظام �إلى  418,000وحدة ..بينما
و�صل المبلغ الإجمالي لبدل الخدمة التي
تم تدقيقها في نظام "مالك" الحالي �إلى
 3.41مليار درهم .

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

االثنني  5أبريل 2021ـ العـدد 14712

�إعــــالن

تعلن دائرة التنمية االقت�صادية ب�أن ال�ســـادة /ماتريك�س لال�ست�شارات
الهند�سية  -فرع
رخ�صة رقم  CN - 1129044 -1 :قد تقدموا �إلينا 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  %100اىل %51
			
تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع /ا�ضافة م�صطفى حممود �رساج %49
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل �شكل قانوين من /فرع �إىل �رشكة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري منMATRIX ENGINEERING COSULTING /
 BRANCHماتريك�س لال�ست�شارات الهند�سية  -فرع اىل MATRIX
 ENGINEERING COSULTING LLC BRANCHماتريك�س
لال�ست�شارات الهند�سية ذ.م.م  -فرع

قطاع ال�شـ�ؤون التجاريـة� -أبوظبي

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�رش يوم ًا من تاريخ ن�رش هذا الإعالن و�إال ف�إن
الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
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�إعــــالن

تعلن دائرة التنمية االقت�صادية ب�أن ال�ســـادة /نافاتا لأعمال
البال�سرت
رخ�صة رقم  CN - 3940179 :قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع /ا�ضافة �سمريه مو�سى �سامل
با�صوالن %100
تعديل وكيل خدمات /حذف ح�سن �سعيد مبارك �سعيد الظاهري
تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع /حذف حممد عامل ا�سالم حممد
نظر اال�سالم
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة
دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�رش يوم ًا من تاريخ
ن�رش هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق
�أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات
املطلوبة.

قطاع ال�شـ�ؤون التجاريـة� -أبوظبي
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�إعــــالن

تعلن دائرة التنمية االقت�صادية ب�أن ال�ســـادة /رويال جرين
للزهور والنباتات الطبيعية ذ.م.م
رخ�صة رقم  CN - 1278894 :قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع /ا�ضافة عبدالرحيم احمد نا�رص
تعديل ال����شرك��اء تنازل
		
عبدالرحيم %51
وبيع /ا�ضافة عافيه بوا�س بوا�س %49
تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع /حذف موىل جاياكومار مينون
تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع /حذف عبداحلي علي �سيد احمد
حممد الها�شمي
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة
دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�رش يوم ًا من تاريخ
ن�رش هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق
�أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات
املطلوبة.

قطاع ال�شـ�ؤون التجاريـة� -أبوظبي

االثنني  5أبريل 2021ـ العـدد 14712

�إعــــالن

�إعالنات
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�إعــــالن

تعلن دائرة التنمية االقت�صادية ب�أن ال�ســـادة /مرطبات ابو
ف�ضيلة
رخ�صة رقم  CN - 1021219 :قد تقدموا �إلينا بطلب:
ت���ع���دي���ل ا����س���م جت������اري م�����نABU FADILA /
 REFRESHMENTSمرطبات ابو ف�ضيلة اىل GOLDEN
 TAALI RESTAURANTمطعم غولدن تايل
تعديل ن�شاط /ا�ضافة مطعم 5610001
تعديل ن�شاط /حذف بيع الوجبات اخلفيفة (كافترييا) 5610003
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة
دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�رش يوم ًا من تاريخ
ن�رش هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق
�أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات
املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقت�صادية ب�أن ال�ســـادة /
ايزي للطباعة والرتجمة القانونية
رخ�صة رقم  CN - 2908180 :قد تقدموا �إلينا
بطلب:
�إلغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
من تاريخ ن�رش هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري
م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه
املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقت�صادية ب�أن ال�ســـادة /
الهيل لل�ضيافة
رخ�صة رقم  CN - 2634266 :قد تقدموا �إلينا
بطلب:
�إلغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
من تاريخ ن�رش هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري
م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه
املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شـ�ؤون التجاريـة� -أبوظبي

قطاع ال�شـ�ؤون التجاريـة� -أبوظبي

قطاع ال�شـ�ؤون التجاريـة� -أبوظبي
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�إعــــالن

تعلن دائرة التنمية االقت�صادية ب�أن ال�ســـادة /
ف�ش ماركت لبيع اال�سماك البحرية
رخ�صة رقم  CN - 2688840 :قد تقدموا �إلينا
بطلب:
�إلغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
من تاريخ ن�رش هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري
م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه
املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شـ�ؤون التجاريـة� -أبوظبي
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�إعــــالن
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�إعــــالن

تعلن دائ��رة التنمية االقت�صادية ب�أن ال�ســـادة /اكامادت
للعقارات
رخ�صة رقم  CN - 2296109 :قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل �شكل قانوين من /م�ؤ�س�سة فردية �إىل �رشكة ال�شخ�ص
الواحد ذ.م.م
تعديل ا�سم جت��اري م��نACCOMMODATE REAL /
 ESTATEاكامادت للعقارات اىل ACCOMMODATE
REAL ESTATE SOLE PROPRIETORSHIP LLC
اكامادت للعقارات � -رشكة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة
دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�رش يوم ًا من تاريخ
ن�رش هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق
�أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات
املطلوبة.

قطاع ال�شـ�ؤون التجاريـة� -أبوظبي
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�إعــــالن
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�إعــــالن

تعلن دائرة التنمية االقت�صادية ب�أن ال�ســـادة /ريد اونيك�س
لإدارة العقارات وال�صيانة العامة ذ.م.م
رخ�صة رقم  CN - 1194183 :قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع /ا�ضافة عادل عطا خليل عريقات
			
%49
تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع /ا�ضافة خلفان حممد را�شد حممد
				
املن�صوري %51
تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع /حذف عادل عطا خليل عريقات
تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع /حذف حممد عطا خليل عريقات
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة
دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�رش يوم ًا من تاريخ
ن�رش هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق
�أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات
املطلوبة.

قطاع ال�شـ�ؤون التجاريـة� -أبوظبي
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�إعــــالن

تعلن دائرة التنمية االقت�صادية ب�أن ال�ســـادة /
ال�ضمان لل�شاحنات واملعدات الثقيلة
رخ�صة رقم  CN - 1059566 :قد تقدموا �إلينا
بطلب:
�إلغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
من تاريخ ن�رش هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري
م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه
املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقت�صادية ب�أن ال�ســـادة /
كافترييا ثري جي برجر
رخ�صة رقم  CN - 2188848:قد تقدموا �إلينا
بطلب:
�إلغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
من تاريخ ن�رش هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري
م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه
املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقت�صادية ب�أن ال�ســـادة /
جولد الند لتنظيف وغ�سل ال�سجاد
رخ�صة رقم  CN - 2548198 :قد تقدموا �إلينا
بطلب:
�إلغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
من تاريخ ن�رش هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري
م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه
املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شـ�ؤون التجاريـة� -أبوظبي

قطاع ال�شـ�ؤون التجاريـة� -أبوظبي

قطاع ال�شـ�ؤون التجاريـة� -أبوظبي
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�إعــــالن

تعلن دائرة التنمية االقت�صادية ب�أن ال�ســـادة /يوين
تيك للمقاوالت العامة ذ.م.م
رخ�صة رقم  CN - 1731096 :قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع /ا�ضافة عبداهلل حممد
�سامل حممد اخلالقي %51
تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع /حذف حممد �ضحى
�صباح �سعيد الهاملي
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�رش
يوم ًا من تاريخ ن�رش هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري
م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

تعلن دائ��رة التنمية االقت�صادية ب�أن ال�ســـادة /
م�ؤ�س�سة الورد الذهبي العمال البالط
رخ�صة رقم  CN - 2354824 :قد تقدموا �إلينا
بطلب:
تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع /ا�ضافة مرمي �سامل
حممد ب�شري العامري %100
تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع /حذف �سامل جمعه عيد
علي ال�شام�سي
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�رش
يوم ًا من تاريخ ن�رش هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري
م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقت�صادية ب�أن ال�ســـادة /يونيفر�سال
خلدمات و�صيانة املن�ش�آت � -رشكة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
رخ�صة رقم  CN - 1141075 :قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ا�سم جتاري منUNIVERSAL FACILOTIES /
OPERATION & MAINTENANCE SERVICES
 SOLE PROPRIETORSHIP L.L.Cيونيفر�سال
خلدمات و�صيانة املن�ش�آت � -رشكة ال�شخ�ص الواحدذ.م.م
اىل AXA FACILITES MANAGEMENT SOLE
 PROPRIETORSHIP LLCاك�سا لإدارة املرافق � -رشكة
ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة
دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�رش يوم ًا من تاريخ
ن�رش هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق
�أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات
املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقت�صادية ب�أن ال�ســـادة /ور�شة ذا
بي�ست واي لالملنيوم والزجاج
رخ�صة رقم  CN - 3815717 :قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع /ا�ضافة نعمان ا�سيف حممد
					
نواز %100
تعديل وكيل خدمات /ا�ضافة فاطمة مب�رش ب�شور حربي
تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع /حذف فاطمة مب�رش ب�شور
حربي
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإع�لان
مراجعة دائ��رة التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�رش
يوم ًا من تاريخ ن�رش هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري
م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شـ�ؤون التجاريـة� -أبوظبي

قطاع ال�شـ�ؤون التجاريـة� -أبوظبي

قطاع ال�شـ�ؤون التجاريـة� -أبوظبي

قطاع ال�شـ�ؤون التجاريـة� -أبوظبي
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�إعــــالن

تعلن دائرة التنمية االقت�صادية ب�أن ال�ســـادة /امليزان لقطع غيار
ال�سيارات اجلديدة ذ.م.م
رخ�صة رقم  CN - 3932538 :قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع /ا�ضافة ح�سن �سلطان جمعه �سلطان
		
املرزوقي %51
تعديل ن�سب ال�رشكاء /حممد جميب الرحمن �شودري حممد مفيظ
الرحمن �شي من  %49اىل %25
تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع /ا�ضافة حممد ميزان الرحمن �شودري
%24
تعديل ال�رشكاء تنازل وبيع /حذف ح�سن �سلطان جمعه �سلطان
املرزوقي
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�رش يوم ًا من تاريخ ن�رش هذا الإعالن
و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه
املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شـ�ؤون التجاريـة� -أبوظبي
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�إعــــالن

تعلن دائرة التنمية االقت�صادية ب�أن ال�ســـادة /
مطعم لنك�س
رخ�صة رقم  CN - 2242302 :قد تقدموا �إلينا
بطلب:
�إلغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
من تاريخ ن�رش هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري
م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه
املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شـ�ؤون التجاريـة� -أبوظبي
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�إعــــالن

تعلن دائرة التنمية االقت�صادية ب�أن ال�ســـادة /
�صالون ليجنز للرجال
رخ�صة رقم  CN - 2272199 :قد تقدموا �إلينا
بطلب:
�إلغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
من تاريخ ن�رش هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري
م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه
املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شـ�ؤون التجاريـة� -أبوظبي
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�إعــــالن

تعلن دائرة التنمية االقت�صادية ب�أن ال�ســـادة /
الوحة لال�ستثمارات
رخ�صة رقم  CN - 3711050 :قد تقدموا �إلينا
بطلب:
�إلغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
من تاريخ ن�رش هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري
م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه
املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شـ�ؤون التجاريـة� -أبوظبي

يومية � ..سيا�سية  ..م�ستقلة
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�إعالنات

دولة الإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
املودعة حتت رقم 345608 :بتاريخ 24 :فرباير 2021
تاريخ �إيداع الأولوية
با�ســم :تي بي يف ا�س �سي ،ال.ال�.سي.
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ:
345607
املودعة حتت رقم:
تاريخ �إيداع الأولوية
تي بي يف ا�س �سي ،ال.ال�.سي.
با�ســم:
وعنوانه:
االمريكية

 24فرباير 2021

 35مي�سن �سرتيت ،غرينت�ش� ،سي تي  ،06830ديالوير ،الواليات املتحدة

دولة الإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ:
345605
املودعة حتت رقم:
تاريخ �إيداع الأولوية
تي بي يف ا�س �سي ،ال.ال�.سي.
با�ســم:
وعنوانه:
االمريكية

 24فرباير 2021

 35مي�سن �سرتيت ،غرينت�ش� ،سي تي  ،06830ديالوير ،الواليات املتحدة
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ:
345788
املودعة حتت رقم:
تاريخ �إيداع الأولوية
�سينتومري دوت�شالند جي ام بي ات�ش
با�ســم:
وعنوانه:
�أملانيا

 28فرباير 2021

وير�شرتا�سي���ه  45768 ،10م���ارل،

وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:

وعنوانه 35 :مي�سن �سرتيت ،غرينت�ش� ،سي تي  ،06830ديالوير،
الواليات املتحدة االمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
خدمات اخلياطة والتعديالت ح�سب الطلب
40
الواقـعة بالفئة:
كتب���ت كلم���ة »THE BICESTER
و�صف العالمة:
 «VILLAGE SHOPPING COLLECTIONب�أحرف التينية

تنظي���م الرحالت والوكاالت ال�سياحية؛ مرافقة امل�سافرين؛ تنظيم الرحالت وال�سفر؛ تنظيم
وحجز الرحالت ال�سياحية والنزهات والرحالت اليومية وجوالت م�شاهدة معامل املدينة؛
خدمات حجز املوا�صالت؛ ا�ست�شارات ال�سفر؛ احلرا�سة ال�شخ�صية للم�سافرين؛ خدمات توفري
املعلومات عن ال�سفر وحركة املرور؛ تنظيم وحجز الرحالت وال�سفر؛ خدمات حجز الرحالت
وال�سفر التي تقدمها وكاالت ال�سفر؛ خدمات قيادة ال�سيارات؛ اال�ست�شارات املتعلقة بال�سفر
ال�سياح���ي وارتياد الأماكن ال�سياحية؛ التخطي���ط؛ النقل؛ نقل امل�سافرين؛ تغليف وتخزين
ال�سلع؛ النقل باحلافالت؛ خدمة ركن ال�سيارات؛ توفري مرافق ركن ال�سيارات؛ ت�سليم الطرود
عرب ناقل بريدي.
39
الواقـعة بالفئة:

اال�شــرتاطات:
فعل���ى من لديه اعرتا����ض على ذل���ك التقدم به مكتوب��� ًا لق�سم
العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل
للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوم ًا من هذا الإعالن.

و�صف العالمة :كتب���ت كلم���ة »THE BICESTER VILLAGE SHOPPING
 «COLLECTIONب�أحرف التينية

دولة الإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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اال�شــرتاطات:
فعل���ى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم ب���ه مكتوب ًا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة
ً
االقت�ص���اد �أو �إر�سال���ه بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذل���ك خالل  30يوما من هذا
الإعالن.

دولة الإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
االت�ص���االت؛ خدمات ع���ن بعد؛ بث ون�رش ونق���ل ومعاجلة ال�ص���ور والر�سومات والر�سوم
التو�ضيحي���ة وال�صوت والن�صو����ص واملحتوى ال�سمعي الب��ص�ري والو�سائط املتعددة �أو
�أي ن���وع �آخر من البيانات عرب الإنرتنت ومن خالل مواق���ع الويب والطرفيات احلا�سوبية
والأجه���زة الإلكرتونية و�أقرا�ص الفيديو الرقمي (دي يف دي) الرتويجية و�إعالنات ال�سينما؛
االت�ص���ال عرب الطرفيات احلا�سوبية؛ خدمات الول���وج واالت�صال عرب الإنرتنت والإنرتانت؛
الربي���د الإلكرتوين؛ خدمات نقل بيانات الكمبيوتر؛ توفري وقت الولوج �إىل قواعد البيانات
املحو�سبة �أو قواعد البيانات اخلا�ص���ة بنقل البيانات على الإنرتنت؛ ت�أجري وقت الولوج
�إىل قواعد البيانات ومراكز ا�ست�ضافة قواعد بيانات ن�صو�ص الفيديو �أو معاجلة البيانات،
مبا يف ذلك الولوج عرب �شبكة الإنرتن���ت؛ خدمات االت�صال التفاعلي؛ توفري منتديات عرب
الإنرتن���ت لنقل الر�سائل والتعليقات وحمتوى الو�سائط املتعددة بني امل�ستخدمني؛ توفري
الو�ص���ول �إىل مواقع الويب على الإنرتنت �أو �أي �شبكات ات�صاالت �أخرى؛ توفري الو�صول �إىل
�شبكة �إلكرتونية على الإنرتنت ال�سرتجاع املعلومات؛ توفري و�صول االت�صاالت �إىل حمتوى
الفيدي���و املقدم عرب الإنرتنت ،وتوفري الو�صول �إىل مواقع الويب على الإنرتنت �أو �أي �شبكة
ات�صاالت �أخرى لأغرا�ض خدمة الت�سوق يف الواقع االفرتا�ضي.
38
الواقـعة بالفئة:
و�صف العالمة :كتب���ت كلم���ة »THE BICESTER VILLAGE SHOPPING
 «COLLECTIONب�أحرف التينية
اال�شــرتاطات:
فعل���ى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم ب���ه مكتوب ًا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة
ً
االقت�ص���اد �أو �إر�سال���ه بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذل���ك خالل  30يوما من هذا
الإعالن.

دولة الإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
 24فرباير 2021
 345611بتاريخ:
املودعة حتت رقم:
تاريخ �إيداع الأولوية
تي بي يف ا�س �سي ،ال.ال�.سي.
با�ســم:

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
 344667بتاريخ 9 :فرباير 2021
املودعة حتت رقم:
تاريخ �إيداع الأولوية
با�ســم :بريكلي كوليدج اوف ميوزيك ،انك.
وعنوانه1140 :
بويل�ستون �سرتيت ،بو�سطن ،ام
ايه  ،02215الواليات املتحدة
الأمريكية

وعنوانه 35 :مي�س���ن �سرتي���ت ،غرينت����ش� ،سي ت���ي  ،06830ديالوير،
الواليات املتحدة االمريكية

وعنوانه 35 :مي�س���ن �سرتي���ت ،غرينت����ش� ،سي ت���ي  ،06830ديالوير،
الواليات املتحدة االمريكية

وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:

وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:

وذل���ك لتميي���ز الب�ضائ���ع /
اخلدمات  /املنتجات:

خدمات رعاية احليوان���ات الأليفة؛ مت�شية الكالب؛ تنظيف الكالب والعناية
بها.
44
الواقـعة بالفئة:

توف�ي�ر الو�صول �إىل �صاالت كب���ار ال�شخ�صيات؛ خدم���ات التموين لأجنحة
ال�ضيافة؛ توفري الأطعمة وامل�رشوبات ل�ضيافة ال�رشكات
43
الواقـعة بالفئة:

كتبت كلمة »THE BICESTER VILLAGE
و�صف العالمة:
 «SHOPPING COLLECTIONب�أحرف التينية

كتبت كلمة »THE BICESTER VILLAGE
و�صف العالمة:
 «SHOPPING COLLECTIONب�أحرف التينية

اال�شــرتاطات:
فعلى م���ن لديه اعرتا�ض عل���ى ذلك التقدم ب���ه مكتوب ًا لق�س���م العالمات
التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه،
وذلك خالل  30يوم ًا من هذا الإعالن.

اال�شــرتاطات:
فعلى م���ن لديه اعرتا�ض عل���ى ذلك التقدم ب���ه مكتوب ًا لق�س���م العالمات
التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه،
وذلك خالل  30يوم ًا من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
 24فرباير 2021
 345613بتاريخ:
املودعة حتت رقم:
تاريخ �إيداع الأولوية
تي بي يف ا�س �سي ،ال.ال�.سي.
با�ســم:
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
 9فرباير 2021
 344664بتاريخ:
املودعة حتت رقم:
تاريخ �إيداع الأولوية
راديكال �سبورت�سكارز ليمتد
با�ســم:
وعنوانه� 24 :إيف���ات واي ،بيرتبره ،بي
ئي7 3بي جي ،اململكة املتحدة
وذل���ك لتميي���ز الب�ضائ���ع  /اخلدم���ات /
املنتجات:
تنظيم و�إجراء فعاليات ريا�ضات ال�سيارات؛
تنظيم و�إجراء م�سابقات ريا�ضات ال�سيارات؛
تنظيم و�إج���راء �سباقات ال�سي���ارات؛ تنظيم
و�إج���راء فعاليات قي���ادة ال�سي���ارات على
حلب���ات ال�سب���اق؛ تعلي���م قي���ادة �سيارات
ال�سباق؛ خدم���ات الرتفيه التفاعلي املبا�رش املتعلق���ة بريا�ضات ال�سباق؛
تنظي���م و�إج���راء م�سابقات وبطوالت �ألع���اب الفيديو املتعلق���ة بريا�ضات
ال�سيارات؛ تنظيم و�إجراء الفعالي���ات الريا�ضية الإلكرتونية وتنظيم و�إجراء
فعاليات حماكاة �سباقات ال�سيارات.
41
الواقـعة بالفئة:
كتب���ت كلم���ة »  » RADICALباللغ���ة
و�صف العالمة:
االجنليزية.
فعل���ى من لديه اعرتا�ض عل���ى ذلك التقدم به
اال�شــرتاطات:
مكتوب��� ًا لق�سم العالم���ات التجارية يف وزارة االقت�ص���اد �أو �إر�ساله بالربيد
امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوم ًا من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد
االثنني � 5أبريل  2021ــ العـدد 14712
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حقائب؛ حقائب الظهر؛ حقائب
الظه���ر املدر�سي���ة؛ احلقائب
القما�شية؛ علب احلمل؛ حمافظ؛
حامالت بطاقات.
18
الواقـعة بالفئة:
كتبت كلم���ة »  » BERKLEEب�أحرف
و�صف العالمة:
التينية
اال�شــرتاطات:
فعل���ى م���ن لديه اعرتا�ض عل���ى ذلك التقدم ب���ه مكتوب ًا لق�سم
العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل
للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوم ًا من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
 9فرباير 2021
 344662بتاريخ:
املودعة حتت رقم:
تاريخ �إيداع الأولوية
�سبورت�س���كارز
رادي���كال
با�ســم:
ليمتد
وعنوانه� 24 :إيف���ات واي ،بيرتب���ره ،بي
ئي7 3بي جي ،اململكة املتحدة

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
 2فرباير 2021
 344281بتاريخ:
املودعة حتت رقم:
تاريخ �إيداع الأولوية
رادي���كال �سبورت�سكارز
با�ســم:
ليمتد

وذل���ك لتميي���ز الب�ضائ���ع  /اخلدم���ات /
املنتجات:
املركب���ات ذات املحرك؛ ال�سي���ارات؛ �سيارات
ال�سب���اق والأداء؛ قطع غي���ار ال�سيارات؛ قطع
غي���ار هياكل ال�سي���ارات؛ قطع غي���ار تعديل
هي���اكل ال�سيارات التي تباع على �شكل طقم؛ حم���ركات لل�سيارات ومكابح
و�أبواق ونواقل احلركة وقارنات ومقاعد املركبات وعجالت القيادة و�إطارات
ودواليب و�أغطية لدواليب املركبات و�صمامات للإطارات وم�صدات املركبات
والزجاج الأمامي و�أحزمة الأم���ان؛ �إك�س�سوارات املركبات؛ حماالت الأمتعة؛
م�صدات الوحل؛ �سال�سل مانعة لالنزالق.
12
الواقـعة بالفئة:
كتب���ت كلم���ة »  » RADICALباللغ���ة
و�صف العالمة:
االجنليزية.
اال�شــرتاطات:
ً
فعلى م���ن لديه اعرتا�ض عل���ى ذلك التقدم ب���ه مكتوبا لق�س���م العالمات
التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه،
وذلك خالل  30يوم ًا من هذا الإعالن.

وعنوانه� 24 :إيفات واي ،بيرتبره،
بي ئي7 3بي جي ،اململكة املتحدة
وذلك لتميي���ز الب�ضائع  /اخلدمات /
املنتجات:
�سيارات ال�سباق والأداء.
12
الواقـعة بالفئة:
و�صف العالمة	:العالم���ة عب���ارة ع���ن احلرفني
الالتينني » «SRمتبوعني بالرقم »«3
اال�شــرتاطات:
فعلى م���ن لديه اعرتا�ض عل���ى ذلك التقدم ب���ه مكتوب ًا لق�س���م العالمات
التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه،
وذلك خالل  30يوم ًا من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد

دولة الإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد
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الكيماوي���ات امل�ستخدم���ة يف ال�صناعة؛ �شتاتات،
وحتديداً �شتاتات من اجلزيئ���ات الكبرية؛ �شتاتات
مائي���ة؛ �شتاتات م���ن البوليم���رات؛ �شتاتات من
البوليم���رات امل�شرتك���ة؛ �شتات���ات بال�ستيكي���ة؛
�شتاتات رابط���ة؛ رابطات (ال���واردة يف هذه الفئة)؛
مواد الالتيك�س اال�صطناعية؛ راتنجات ا�صطناعية غري معاجلة؛ بال�ستيك غري معالج؛
مغلظ���ات كيميائية؛ م���واد الل�صق امل�ستخدم���ة يف ال�صناعة؛ �إ�ضاف���ات كيميائية
للمحالي���ل املطاطي���ة؛ كيماويات لت�رشي���ب الن�سيج والأحذي���ة؛ �إ�ضافات كيميائية
للم���واد الال�صقة؛ �إ�ضاف���ات كيميائية (الواردة يف هذه الفئ���ة) للدهانات والورني�ش
وطالءات اللك وامل�ستح�رضات امل�ضادة للت�آكل والطالءات و�أ�سا�سات الدهان و�إ�ضافات
كيميائي���ة ملالط اال�سمنت واجلب�س (م���واد بناء)؛ �إ�ضاف���ات كيميائية ت�ستخدم يف
�صناعة اخلر�سانة؛ م�رسعات فلكنة؛ �إ�ضاف���ات كيميائية ت�ستخدم يف �صناعة الورق
وال�سجاد والأحذية والرغوات.
1
الواقـعة بالفئة:
كتب���ت كلم���ة »  » ROHAGITب�أح���رف
و�صف العالمة:
التينية
اال�شــرتاطات:
فعل���ى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوب��� ًا لق�سم العالمات التجارية يف
وزارة االقت�ص���اد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوم ًا
من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

االثنني � 5أبريل  2021ــ العـدد 14712

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
 344665بتاريخ 9 :فرباير 2021
املودعة حتت رقم:
تاريخ �إيداع الأولوية
با�ســم :بريكلي كوليدج اوف ميوزيك،
انك.
وعنوانه 1140 :بويل�ست���ون �سرتي���ت،
بو�سطن ،ام ايه  ،02215الواليات املتحدة
الأمريكية
وذل���ك لتميي���ز الب�ضائ���ع  /اخلدمات /
املنتجات:
من�شورات مطبوعة؛ دفاتر؛ بطاقات مالحظات؛ �إ�ضبارات؛ �صور معدة
للنق���ل؛ جمالت مطبوعة؛ نوتات مو�سيقية مطبوعة؛ ورق املالحظات
ودفات���ر املالحظ���ات؛ �أقالم احلرب اجل���اف؛ الأق�ل�ام الر�صا�ص؛ مواد
الكتابة؛ قرطا�سية.الواقـعة بالفئة16 :
كتب���ت كلم���ة »  » BERKLEEب�أحرف
و�صف العالمة:
التينية
اال�شــرتاطات :فعلى من لدي���ه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوب ًا
لق�س���م العالمات التجاري���ة يف وزارة االقت�ص���اد �أو �إر�ساله بالربيد
امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوم ًا من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد
االثنني � 5أبريل  2021ــ العـدد 14712

نموذج �إعالن الن�شر عن التجديد

دولة الإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد
االثنني � 5أبريل  2021ــ العـدد 14712

نموذج �إعالن الن�شر عن التجديد

نموذج �إعالن الن�شر عن التجديد

نموذج �إعالن الن�شر عن التجديد

نموذج �إعالن الن�شر عن التجديد

دولة الإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد

دولة الإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد

دولة الإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد

دولة الإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد

االثنني � 5أبريل  2021ــ العـدد 14712

نموذج �إعالن الن�شر عن التجديد

االثنني � 5أبريل  2021ــ العـدد 14712

نموذج �إعالن الن�شر عن التجديد

االثنني � 5أبريل  2021ــ العـدد 14712

نموذج �إعالن الن�شر عن التجديد

االثنني � 5أبريل  2021ــ العـدد 14712

نموذج �إعالن الن�شر عن التجديد
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دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة االقت�صاد

االثنني � 5أبريل -2021العـدد 14712
نموذج �إعالن الن�شر

دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة االقت�صاد

االثنني � 5أبريل -2021العـدد 14712
نموذج �إعالن الن�شر

�إعالنات

دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة االقت�صاد

االثنني � 5أبريل -2021العـدد 14712
نموذج �إعالن الن�شر عن التجديد

يومية � ..سيا�سية  ..م�ستقلة
االثنني � 5أبريل -2021العـدد 14712
دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة االقت�صاد � -إدارة العالمات التجارية

االثنني � 5أبريل -2021العـدد 14712
تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /
كاليد اند كو ال ال يب
بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
 24فرباير 2021
بتاريخ:
345601
املودعة تحت رقم:
تاريخ إيداع األولوية
يت يب يف اس يس ،ال.ال.يس.
باســم:

 35ميسن سرتيت ،غرينتش ،يس يت  ،06830ديالوير ،الواليات املتحدة

وعنوانه:
االمريكية
وذلك لتمييز البضائع  /الخدمات  /املنتجات:
الدمى واللُعب وأدوات اللعب واأللعاب املبتدعة.
الواقـعة بالفئة28 :
وصف العالمة :كتبت كلمة »THE BICESTER VILLAGE SHOPPING
 «COLLECTIONبأحرف 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  30يوماً
من هذا اإلعالن.

دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة االقت�صاد

االثنني � 5أبريل -2021العـدد 14712
نموذج �إعالن الن�شر

دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة االقت�صاد

االثنني � 5أبريل -2021العـدد 14712
نموذج �إعالن الن�شر عن التجديد

دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة االقت�صاد

االثنني � 5أبريل -2021العـدد 14712
نموذج �إعالن الن�شر عن التجديد

دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة االقت�صاد

االثنني � 5أبريل -2021العـدد 14712
نموذج �إعالن الن�شر عن التجديد

دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة االقت�صاد

االثنني � 5أبريل -2021العـدد 14712

نموذج �إعالن الن�شر عن التعديل (بيانات المنتجات)

دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة االقت�صاد

االثنني � 5أبريل -2021العـدد 14712
نموذج �إعالن الن�شر عن التجديد

دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة االقت�صاد

االثنني � 5أبريل -2021العـدد 14712
نموذج �إعالن الن�شر عن التجديد

دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة االقت�صاد

االثنني � 5أبريل -2021العـدد 14712
نموذج �إعالن الن�شر عن التجديد

دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة االقت�صاد

االثنني � 5أبريل -2021العـدد 14712
نموذج �إعالن الن�شر عن التجديد

دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة االقت�صاد

االثنني � 5أبريل -2021العـدد 14712
نموذج �إعالن الن�شر عن التجديد

دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة االقت�صاد

االثنني � 5أبريل -2021العـدد 14712
نموذج �إعالن الن�شر عن التجديد

دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة االقت�صاد

االثنني � 5أبريل -2021العـدد 14712
نموذج �إعالن الن�شر عن التجديد

دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة االقت�صاد

االثنني � 5أبريل -2021العـدد 14712
نموذج �إعالن الن�شر عن التجديد

دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة االقت�صاد

االثنني � 5أبريل -2021العـدد 14712
نموذج �إعالن الن�شر عن التجديد

دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة االقت�صاد

االثنني � 5أبريل -2021العـدد 14712
نموذج �إعالن الن�شر عن التجديد

دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة االقت�صاد

االثنني � 5أبريل -2021العـدد 14712
نموذج �إعالن الن�شر عن التجديد

يومية � ..سيا�سية  ..م�ستقلة
االثنني � 5أبريل -2021العـدد 14712
دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة االقت�صاد

االثنني � 5أبريل -2021العـدد 14712
نموذج �إعالن الن�شر عن التجديد

دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة االقت�صاد

االثنني � 5أبريل -2021العـدد 14712
نموذج �إعالن الن�شر عن التجديد

دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة االقت�صاد

االثنني � 5أبريل -2021العـدد 14712
نموذج �إعالن الن�شر عن التجديد

دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة االقت�صاد

االثنني � 5أبريل -2021العـدد 14712
نموذج �إعالن الن�شر عن التجديد

دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة االقت�صاد

االثنني � 5أبريل -2021العـدد 14712
نموذج �إعالن الن�شر عن التجديد

�إعالنات
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دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة االقت�صاد

االثنني � 5أبريل -2021العـدد 14712
نموذج �إعالن الن�شر عن التجديد

دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة االقت�صاد

االثنني � 5أبريل -2021العـدد 14712
نموذج �إعالن الن�شر عن التجديد

دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة االقت�صاد

االثنني � 5أبريل -2021العـدد 14712
نموذج �إعالن الن�شر عن التجديد

دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة االقت�صاد

االثنني � 5أبريل -2021العـدد 14712
نموذج �إعالن الن�شر عن التجديد

دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة االقت�صاد

االثنني � 5أبريل -2021العـدد 14712
نموذج �إعالن الن�شر عن انتقال الملكية

دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة االقت�صاد

االثنني � 5أبريل -2021العـدد 14712
نموذج �إعالن الن�شر عن التجديد

دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة االقت�صاد

االثنني � 5أبريل -2021العـدد 14712
نموذج �إعالن الن�شر عن التجديد

دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة االقت�صاد

االثنني � 5أبريل -2021العـدد 14712
نموذج �إعالن الن�شر عن التجديد

دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة االقت�صاد

االثنني � 5أبريل -2021العـدد 14712
نموذج �إعالن الن�شر عن التجديد

دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة االقت�صاد

االثنني � 5أبريل -2021العـدد 14712
نموذج �إعالن الن�شر عن التجديد

دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة االقت�صاد

االثنني � 5أبريل -2021العـدد 14712
نموذج �إعالن الن�شر عن التجديد

دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة االقت�صاد

االثنني � 5أبريل -2021العـدد 14712
نموذج �إعالن الن�شر عن التجديد

دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة االقت�صاد

االثنني � 5أبريل -2021العـدد 14712
نموذج �إعالن الن�شر عن التجديد

دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة االقت�صاد

االثنني � 5أبريل -2021العـدد 14712
نموذج �إعالن الن�شر عن التجديد

دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة االقت�صاد

االثنني � 5أبريل -2021العـدد 14712
نموذج �إعالن الن�شر عن التجديد

�إعالنات
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لإعالناتكم بالوحدة:
هاتف024488400 :
فاك�س 024488201
االثنني � 5أبريل -2021العـدد 14712
�إعالن تنازل عن رخ�صة

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
االقتصادية بعجامن برقم امللف (  ) 100984واملسجلة بغرفة
تجارة وصناعة عجامن
وعليه سيقوم السيد الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد
انقضاء  14يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

الكاتب العدل العام
حكومة دبي
اقت�صادية دبي

االثنني � 5أبريل -2021العـدد 14712

االثنني � 5أبريل -2021العـدد 14712

�إعالن فقدان جواز �سفر

�إعالن فقدان جواز �سفر

فقد املدعو  /الوكا جاودا
مرتوديا جاودا  ،الهند الجنسية
جواز سفره رقم ()Z2700457
الرجاء ممن يعرث عليه تسليمه
إىل سفارة الهند أو إىل أقرب
مركز رشطة مشكورا ً.

فقد املدعو /الناير فضل الله مضوي
الشجره ،الجنسية السودان جواز
سفره رقم ( )P03190829الرجاء
ممن يعرث عليه تسليمه إىل سفارة
السودان أو إىل أقرب مركز رشطة
مشكورا ً.

االثنني � 5أبريل -2021العـدد 14712
�إعالن تنازل عن رخ�صة

يرجى العلم أنه سيقوم السيد الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل
عن الرخصة بني االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:
من :الطرف األول:عثامن عبدالرحيم حسن القطان الزرعزين
الجنسية :االمارات
اىل الطرف الثاين:عزيز الله خان نارص خان الجنسية :افغانستان
باالسم التجاري ( مخبز حور) رخصة صادرة من دائرة التنمية
االقتصادية بعجامن برقم امللف ( )103880واملسجلة بغرفة تجارة
وصناعة عجامن
وعليه سيقوم السيد الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد
انقضاء  14يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

الكاتب العدل العام

حكومة دبي
اقت�صادية دبي

االثنني � 5أبريل -2021العـدد 14712

االثنني � 5أبريل -2021العـدد 14712

العنوان :مكتب رقم  608ملك عبدالله سعيد عبدالله بالحب  -الخليج التجاري
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها
لتصفية رشكة  /حواء الساحرة لألزياء ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام
بتصفية الرشكة محاكم ديب.
تاريخ القرار  2020-8-15 :تاريخ تصديق القرار 2020-9-15 :
وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان
اعاله هاتف رقم  04 2272828 :فاكس 04 2274080 :مصطحباً معه كافة املستندات
واألوراق الثبوتية وذلك خالل  45يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

اسم الرشكة  :حواء الساحرة لألزياء ش .ذ.م.م
العنوان  :محل رقم  5ملك شاهه حمد الهيدان ،ديرة ،البطني
الشكل القانوين  :ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1143049رقم 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  2020-8-15 :تاريخ تصديق القرار 2020-9-15 :
وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب
رقم  608ملك عبدالله سعيد عبدالله بالحب ،الخليج التجاري هاتف رقم 04 2272828 :
فاكس 04 2274080 :مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل  45يوماً
من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

�شهادة بالت�أ�شري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�صفي

اسم املصفي :سامل السيايب محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات

�شهادة بالت�أ�شري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �شركة

دائرة التنمية االقت�صادية

دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة االقت�صاد � -إدارة العالمات التجارية
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تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /
كاليد اند كو ال ال يب
بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
 19يناير 2021
بتاريخ:
343512
املودعة تحت رقم:
تاريخ إيداع األولوية
سوق أبوظبي العاملي
باســم:
ب��ن��اي��ة س���وق أب��وظ��ب��ي
وعنوانه:
العاملي ،ميدان سوق أبوظبي العاملي ،جزيرة
املارية ،ص.ب ،111999 :.أبوظبي ،االمارات
العربية املتحدة
وذل��ك لتمييز البضائع  /ال��خ��دم��ات /
املنتجات:
الخدمات العلمية والتقنية وخدمات
البحث والتصميم املتعلقة بها؛ خدمات التحليل الصناعي واألبحاث الصناعية والتصميم الصناعي؛
خدمات مراقبة الجودة واملصادقة؛ تصميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتر؛ األبحاث التقنية؛
خدمات األبحاث؛ إعداد التقارير فيام يتعلق باألبحاث التقنية؛ إعداد تقارير األبحاث الصناعية؛
توفري خدمات األبحاث؛ توفري وتفعيل منصة مبارشة؛ تصميم وتطوير املنصات املبارشة؛ تفعيل
املنصات عىل اإلنرتنت؛ املنصة كخدمة؛ تفعيل املحتوى الرقمي عىل اإلنرتنت؛ تفعيل املواقع الشبكية
التفاعلية؛ تفعيل املنصات عىل اإلنرتنت يف مجال التمويل واألبحاث التمويلية
الواقـعة بالفئة42 :
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  30يوماً من هذا اإلعالن.

دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة االقت�صاد � -إدارة العالمات التجارية
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دائرة التنمية االقت�صادية

دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة االقت�صاد � -إدارة العالمات التجارية

االثنني � 5أبريل -2021العـدد 14712
تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /
كاليد اند كو ال ال يب
بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
بتاريخ:
املودعة تحت رقم345610 :

االثنني � 5أبريل -2021العـدد 14712
�إعالن تنازل عن رخ�صة

يرجى العلم أنه سيقوم السيد الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل
عن الرخصة بني االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:
من :الطرف األول:مريم ابراهيم حسن يوسف البلويش الجنسية:
االمارات
اىل الطرف الثاين :هدى ابراهيم راشد مطر املحيسني الجنسية:
االمارات
باالسم التجاري ( املوج االزرق للحالقة) رخصة صادرة من دائرة
التنمية االقتصادية بعجامن برقم امللف ( )65953واملسجلة بغرفة
تجارة وصناعة عجامن
وعليه سيقوم السيد الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد
انقضاء  14يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

الكاتب العدل العام
حكومة دبي
اقت�صادية دبي

يومية � ..سيا�سية  ..م�ستقلة

االثنني � 5أبريل -2021العـدد 14712
االثنني � 5أبريل -2021العـدد 14712
�إ�شعار نقل رخ�صة

رشكة/سونيك وال ميا ش م ح منطقة حرة( ،رخصة رقم )DAFZ/1890:والكائنة بــ مدينة
ديب املنطقة الحرة ملطار ديب وحدة رقم  ،5WA 601ديب  ،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
 2021-1-7بشأن 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  15يوما 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  +971 0504252792 :الربيد اإللكرتوين:

mabdallah@SonicWall.com

* لن يتم النظر يف املطالبات التي ترد بعد إنتهاء فرتة اإلشعار واملحددة بـ  15يوما.

حكومة دبي
اقت�صادية دبي

االثنني � 5أبريل -2021العـدد 14712

االثنني � 5أبريل -2021العـدد 14712

العنوان :مكتب رقم  608ملك 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  2021-1-24 :تاريخ تصديق القرار 2021-1-24 :
وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان
اعاله هاتف رقم  04 2272828 :فاكس 04 2274080 :مصطحباً معه كافة املستندات
واألوراق الثبوتية وذلك خالل  45يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

اسم الرشكة  :االنجوم للخدمات الفنية ش .ذ.م.م
العنوان  :مكتب رقم  107ملك صربي احمد سعيد املنهايل ،ديرة ،املرر
الشكل القانوين  :ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1086586رقم 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  2021-1-24 :تاريخ تصديق القرار 2021-1-24 :
وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب
رقم  608ملك عبدالله سعيد عبدالله بالحب ،الخليج التجاري هاتف رقم 04 2272828 :
فاكس 04 2274080 :مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل  45يوماً
من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

�شهادة بالت�أ�شري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�صفي

اسم املصفي :سامل السيايب محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات

دائرة التنمية االقت�صادية
حكومة دبي
اقت�صادية دبي

�شهادة بالت�أ�شري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �شركة

دائرة التنمية االقت�صادية
حكومة دبي
اقت�صادية دبي
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العنوان :مكتب رقم  608ملك عبدالله سعيد عبدالله بالحب  -الخليج التجاري
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري
لديها لتصفية رشكة  /استوديو فوتو ماكس ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام
بتصفية الرشكة محاكم ديب.
تاريخ القرار  2021-1-11 :تاريخ تصديق القرار 2021-2-2 :
وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان
اعاله هاتف رقم  04 2272828 :فاكس 04 2274080 :مصطحباً معه كافة املستندات
واألوراق الثبوتية وذلك خالل  45يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

اسم الرشكة  :استوديو فوتو ماكس ش .ذ.م.م
العنوان  :مكتب طابق ميزانني ملك سمو الشيخ حمدان بن محمد ال مكتوم ،الكرامة ،استدامة . b
الشكل القانوين  :ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1193110رقم الرخصة 703334
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  2021-1-11 :تاريخ تصديق القرار 2021-2-2 :
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  04 2272828 :فاكس2274080 :
 04مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل  45يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

�شهادة بالت�أ�شري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�صفي

اسم املصفي :سامل السيايب محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات

دائرة التنمية االقت�صادية

�شهادة بالت�أ�شري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �شركة

دائرة التنمية االقت�صادية

 24فرباير 2021

حكومة دبي
اقت�صادية دبي

تاريخ إيداع األولوية
باســم :يت يب يف اس يس ،ال.ال.يس.
وعنوانه 35 :ميسن سرتيت ،غرينتش ،يس يت  ،06830ديالوير ،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
البيئة ،مبا يف ذلك بيئة مراكز التسوق؛ تخطيط املدن والتخطيط التجاري للمدن؛ الديكور الداخيل وتصميم الديكور
الداخيل ،مبا يف ذلك الديكور الداخيل للمباين التجارية ومراكز التسوق؛ الخربات الجيولوجية؛ دراسات املشاريع الفنية
املتعلقة مبراكز التسوق؛ دراسات املشاريع الفنية؛ خدمات مراقبة الجودة؛ استضافة املواقع عىل شبكة اإلنرتنت؛ إدارة
حقوق املستخدم يف شبكات الكمبيوتر؛ تحليل وتقييم املنتجات والخدمات فيام يتعلق بالتطبيقات املستقبلية املحتملة؛
التكليف بكتابة برامج الكمبيوتر والربمجيات والرموز إلنشاء صفحات الويب عىل اإلنرتنت؛ خدمات برمجة الكمبيوتر
املتعلقة بالوسائط املتعددة والتطبيقات التفاعلية؛ االستشارات املتعلقة بإنشاء وتصميم مواقع الويب؛ تحويل بيانات
املعلومات اإللكرتونية؛ تصميم وإنشاء الصفحات الرئيسية وصفحات الويب؛ تصميم وتطوير قواعد البيانات اإللكرتونية؛
تصميم وتطوير أنظمة إدخال البيانات وإخراجها ومعالجتها وعرضها وتخزينها؛ تصميم مواد الدعاية واإلعالن؛ تحويل
بيانات الوثائق إىل رقمية [املسح الضويئ]؛ خدمات تخزين البيانات اإللكرتونية والنسخ االحتياطي للبيانات؛ تطوير
املنتجات؛ البحث وتطوير منتجات جديدة لآلخرين؛ أبحاث يف مجال الحفاظ عىل البيئة وحاميتها؛ خدمات األبحاث
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.
الواقـعة بالفئة42 :
وصف العالمة :كتبت كلمة » «THE BICESTER VILLAGE SHOPPING COLLECTIONبأحرف 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  30يوماً من هذا اإلعالن.

دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة االقت�صاد � -إدارة العالمات التجارية

االثنني � 5أبريل -2021العـدد 14712

حكومة دبي
اقت�صادية دبي
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العنوان :مكتب رقم  608ملك 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  2021-3-4 :تاريخ تصديق القرار 2021-3-4 :
وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان
اعاله هاتف رقم  04 2272828 :فاكس 04 2274080 :مصطحباً معه كافة املستندات
واألوراق الثبوتية وذلك خالل  45يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

اسم الرشكة  :سونو اند راميشوار للخدمات الفنية ش .ذ.م.م
العنوان  :مكتب رقم  207ملك حسني نارص لوتاه ،ديرة ،نايف
الشكل القانوين  :ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1329838رقم 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  2021-3-4 :تاريخ تصديق القرار 2021-3-4 :
وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب
رقم  608ملك عبدالله سعيد عبدالله بالحب ،الخليج التجاري هاتف رقم 04 2272828 :
فاكس 04 2274080 :مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل  45يوماً
من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

�شهادة بالت�أ�شري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�صفي

اسم املصفي :سامل السيايب محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات

دائرة التنمية االقت�صادية

دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة االقت�صاد � -إدارة العالمات التجارية
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تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /
كاليد اند كو ال ال يب
بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
 9فرباير 2021
بتاريخ:
344673
املودعة تحت رقم:
تاريخ إيداع األولوية
بريكيل كوليدج اوف
باســم:
ميوزيك ،انك.
 1140ب��وي��ل��س��ت��ون
وعنوانه:
س�تري��ت ،بوسطن ،ام اي��ه ،02215
الواليات املتحدة األمريكية
وذلك لتمييز البضائع  /الخدمات /
املنتجات:
املالبس؛ لباس القدم؛ أغطية الرأس؛
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 بالفئة25 :
وصف العالمة :كتبت كلمة »  » BERKLEEبأحرف 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  30يوماً من هذا
اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /
كاليد اند كو ال ال يب
بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
 9فرباير 2021
املودعة تحت رقم 344674 :بتاريخ:
تاريخ إيداع األولوية
ب�يرك�لي ك��ول��ي��دج اوف
باســم:
ميوزيك ،انك.
 1140بويلستون سرتيت،
وعنوانه:
بوسطن ،ام ايه  ،02215الواليات املتحدة
األمريكية
وذل��ك لتمييز البضائع  /ال��خ��دم��ات /
املنتجات:
خدمات التعليم؛ توفري التدريب؛ الرتفيه؛
األنشطة الرياضية والثقافية؛ خدمات تعليم
املوسيقى؛ خدمات تعليم املرسح؛ خدمات
تعليم الرقص؛ توفري الدورات التعليمية يف مجاالت املوسيقى واملرسح والرقص؛ خدمات دروس
املوسيقى؛ توفري الدورات التعليمية يف مجاالت العروض املوسيقية والنظريات املوسيقية؛ توفري
الدورات التعليمية والتوجيهية يف مجاالت الرقص واملرسح؛ خدمات التعليم عن بعد املقدمة
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.
الواقـعة بالفئة41 :
وصف العالمة :كتبت كلمة »  » BERKLEEبأحرف 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  30يوماً من هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /
كاليد اند كو ال ال يب
بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
 24يناير 2021
املودعة تحت رقم 343736 :بتاريخ:
تاريخ إيداع األولوية
مورفوسيس ايه جي
باســم:
سيميلويسرتايس  ،7دي-
وعنوانه:
 82152بالنغ ،أملانيا
وذل��ك لتمييز البضائع  /الخدمات /
املنتجات:
البحث والتطوير يف املجاالت الصيدالنية
والتكنولوجيا الحيوية؛ البحث وتطوير
األدوي���ة؛ الخدمات العلمية والتقنية
وخدمات البحث والتصميم؛ األبحاث البيولوجية و األبحاث الرسيرية و األبحاث الطبية؛
خدمات التحليل الكيميايئ والكيميايئ الحيوي؛ األبحاث املختربية يف مجاالت الكيمياء
التحليلية والكيمياء الحيوية والكيمياء الطبية وتطوير األدوية والتكنولوجيا الحيوية وعلم
األحياء الدقيقة والبيولوجيا الجزيئية؛ األبحاث الرسيرية؛ إجراء التجارب الرسيرية؛ توفري
معلومات البحث الطبي والعلمي يف مجال األدوية والتجارب الرسيرية؛ خدمات البحث
والتطوير يف مجال األجسام املضادة.
الواقـعة بالفئة42 :
وصف العالمة :تتكون العالمة من كلمة »  «MINJUVIاملكتوبة 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  30يوماً من هذا اإلعالن.

االثنني � 5أبريل -2021العـدد 14712
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�شهادة بالت�أ�شري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �شركة

دائرة التنمية االقت�صادية

دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة االقت�صاد � -إدارة العالمات التجارية
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تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /
كاليد اند كو ال ال يب
بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
 9فرباير 2021
بتاريخ:
املودعة تحت رقم344668 :
تاريخ إيداع األولوية  27اغسطس 2020
باســم :ابريكرومبي اند فيتش يورب اس ايه جي ال
وعنوانه :فيا موري 6850 ،مندريسيو ،سويرسا
وذلك لتمييز البضائع  /الخدمات  /املنتجات:
مستحرضات م��واد تجميلية وم��واد تواليت غري طبية؛
منظفات أسنان غري طبية؛ العطور والزيوت العطرية؛
مستحرضات تبييض األقمشة ومواد أخرى تستعمل يف
غسل ويك املالبس؛ مستحرضات تنظيف وصقل وجيل
وكشط؛ كرميات استحامم (غري طبية) وكرميات شعر
وكرميات تجميلية وكرميات الشمس وكرميات بعد التعرض
للشمس وكرميات ما بعد الحالقة وكرميات التنظيف
وكرميات معطرة وكرميات االستحامم؛ غسول [لوشن]
للعناية بالجامل؛ ه�لام [جيل] للوجه؛ مستحرضات
حالقة؛ مستحرضات ما بعد الحالقة؛ مستحرضات للعناية
بالبرشة؛ كريم الجسم؛ غسول [لوشن] الجسم؛ زيوت
الجسم [لالستخدام التجمييل]؛ مقرشات للجسم؛ مقرشات للوجه (مستحرضات تجميل) ؛ كرميات لليدين؛ غسول [لوشن] لليدين؛
مرهم مرطب للشفاه (غري طبي)؛ كرميات العناية بالبرشة (مستحرضات تجميل)؛ غسول العناية بالبرشة (مستحرضات تجميل)؛
مستحرضات تجميل للعناية بالجامل؛ حجر الشبة ألغراض التجميل؛ مساحيق للجسم؛ كريم للعينني؛ كرميات وغسول لتسمري البرشة؛
مسحوق التالك للزينة؛ ماء الورد واملياه املعطرة؛ عبوات ملء موزع العطور غري الكهربايئ؛ مستحرضات تعطري الجو؛ بخور؛ مزيجات
من أوراق الورد املجففة املعطرة (روائح)؛ نارشات عطر 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 TRAVELERباللغة 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  30يوماً من هذا اإلعالن.

دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة االقت�صاد � -إدارة العالمات التجارية
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�إعــــالن

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة /نهر البطني
للطباعة
رخصة رقم  CN - 3936610 :قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل اسم تجاري منNAHAR ALBATEEN FOR /
 TYPINGنهر البطني للطباعة اىل BAHAR ALBATEEN
FOR TYPING AND PHOTOCOPYING
 SERVICESبحر البطني لخدمات الطباعة والتصوير
فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة
دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ
نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات
املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية� -أبوظبي

�إعالن ت�صفية �شركة

�إعالن ت�صفية �شركة

نوع الرشكة :رشكة ذات مسؤولية محدودة
االسم التجاري :إكوتيش ميدل ايست الزراعية ذ.م.م
عنوان الرشكة :جزيرة ابوظبي ،رشق  0 - 5مبنى  ،السيد احمد خليفة
يوسف احمد واخرين
رقم القيد يف السجل االقتصاديCN-3001361 :
التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:
 - 1حل وتصفية الرشكة
 - 2تعيني السادة /كريستون مينون محاسبون قانونيون ،فرع أبوظبي
كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ  2021-2-16وذلك بنا ًء عىل قرار
محرض الجمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم
80355 :
تاريخ التعديل2021-4-4 :
فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني
خالل مدة  45يوما 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
رقم القيد يف السجل االقتصاديCN-1103759 :
التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:
 - 1حل وتصفية الرشكة
 - 2تعيني السادة /اكيورت للمحاسبة القانونية واالستشارات الرضيبية
ذ.م.م  ،كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ  2021-3-28وذلك بنا ًء عىل قرار
محرض الجمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم
2145000711 :
تاريخ التعديل2021-4-4 :
فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني
خالل مدة  45يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

ادارة الرتاخي�ص التجارية

ادارة الرتاخي�ص التجارية

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /
كاليد اند كو ال ال يب
بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
 24فرباير 2021
بتاريخ:
345624
املودعة تحت رقم:
تاريخ إيداع األولوية
باســم 10028355 :كندا انك.
 21سيلفروود افنيو،
وعنوانه:
تورونتو ،أونتاريو ام5يب1دبليو ،3كندا
وذل��ك لتمييز البضائع  /الخدمات /
املنتجات:
النب والشاي والكاكاو والنب االصطناعي؛
األرز واملعكرونة والنودلز (املعكرونة
الرقيقة)؛ التابيوكا والساغو؛ الدقيق
واملستحرضات املصنوعة من الحبوب؛
الخبز والفطائر والحلويات؛ الشوكوالتة؛ بوظة (أيس كريم) ورشبات وغريها من املثلجات
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
والدونات وقوالب الفاكهة وقوالب الجرانوال واملاكرونز واملافينز واملعجنات والفطائر
والسكونز والتورتات والتارت والخبز املقرمش والخبز والخبز املسطح؛ الحلويات وتحديدا
السكاكر والكراميل والشوكوالتة وقوالب الشوكوالتة وحلوى الشوكوالتة والنوجا والفوندان
والتويف والرتفلز.
الواقـعة بالفئة30 :
وصف العالمة :كتبت عبارة »  » TREATS FROM THE EARTHباللغة 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  30يوماً من هذا اإلعالن.

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

دبلوما�سي �إيراني
ي�ؤكد �أنه ال مفاو�ضات
مبا�شرة �أو غير
مبا�شرة مع �أمريكا

طهران ـ (د ب �أ) :
�أكد دبلوما�سي �إيراين �أنه ال نية لعقد مفاو�ضات
مبا�رشة� ،أو غري مبا�رشة ،مع الواليات املتحدة
خالل املحادثات املقررة غداً يف فيينا ب�ش�أن
امللف النووي الإيراين.
ونقلت وكالة �أنباء اجلمهورية الإ�سالمية
الإيرانية (�إرنا) �أم�س الأحد عن م�ساعد وزارة
اخلارجية الإيرانية لل�ش�ؤون ال�سيا�سية ،عبا�س
عراقجي ،القول "لي�س لدينا مفاو�ضات مبا�رشة
�أو غري مبا�رشة مع الواليات املتحدة" ،م�ضيفا
�أن املباحثات �ستتم مع الأطراف املتبقية يف
االتفاق النووي.
و�أ�ضاف ":حمادثاتنا يف فيينا هي جمرد
حمادثات تقنية حول العقوبات التي يجب
رفعها".
و�شدد بالقول ":يجب على الواليات املتحدة
�أن ترفع جميع العقوبات التي فر�ضها (الرئي�س
الأمريكي ال�سابق دونالد) ترامب �أو �أعاد فر�ضها
على �إيران".
وكانت �إدارة ترامب ان�سحبت يف عام 2018
ب�صورة �أحادية من االتفاق النووي الدويل الذي
كان يهدف �إىل منع طهران من احل�صول على
تر�سانة نووية مقابل تقدمي مزايا اقت�صادية
لها .وردت �إيران بتقلي�ص التزاماتها املن�صو�ص
عليها يف االتفاق.
وت�ؤكد �إي��ران �أنها م�ستعدة للعودة لكافة
التزاماتها ب�رشط عودة الرئي�س الأمريكي جو
بايدن �إىل االتفاق النووي لعام  ، 2015ورفع
العقوبات التي فر�ضها ترامب على اجلمهورية
الإ�سالمية.

�أخبار وتقارير
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مر�ضى كورونا بالرعاية المركزة ي�صل لأعلى م�ستوى منذ فبراير
في �ألمانيا

برلني ـ (د ب �أ) :

ع��اود ع��دد مر�ضى كورونا يف
�أق�����س��ام ال��رع��اي��ة امل��رك��زة يف
م�ست�شفيات �أملانيا جتاوز 4000
مري�ض يف الوقت احل��ايل وذلك
لأول م��رة منذ ب��داي��ة �شباط/
فرباير املا�ضي .وكتبت اجلمعية
الأملانية متعددة التخ�ص�صات
لطب الطوارئ والرعاية املركزة
�أم�س يف تقريرها عن كورونا
(حتى الرابع من ني�سان� /أبريل
ال�ساعة الثانية ع�رشة والربع
بعد الظهر) �أن عدد مر�ضى كورونا
الذين يتلقون العالج يف �أق�سام
الرعاية املركزة و�صل اليوم �إىل
� 4051شخ�صا بارتفاع مبقدار 133
�شخ�صا مقارنة بعددهم �أول �أم�س
ال�سبت .يذكر �أن نحو  %55من
مر�ضى كورونا يف �أق�سام الرعاية
املركزة مو�ضوعون على �أجهزة
تنف�س ا�صطناعي .وك��ان عدد
مر�ضى كورونا يف �أق�سام الرعاية
و�صل �إىل الذروة يف مطلع كانون
ثان/يناير املا�ضي مبا يزيد عن
 5500مري�ض وذلك قبل �أن يرتاجع
هذا العدد ب�صورة ملحوظة مع
انح�سار املوجة الثانية للوباء

ليقل العدد عن  3000مري�ض �أول
�آذار/مار�س املا�ضي.
وم��ع ارت��ف��اع �أع���داد الإ�صابات
اجل��دي��دة يف امل��وج��ة الثالثة،
عاود عدد ه�ؤالء املر�ضى للزيادة
مرة �أخرى وقد ت�أخر حدوث هذا
االرتفاع نظرا لوجود فرتة زمنية
ب�ين الإ���ص��اب��ة ب��امل��ر���ض وبني
االنتقال �إىل امل�ست�شفى.
ويطالب �أطباء وعلماء منذ �أيام
وب�إحلاح بفر�ض �إغالق �صارم من
�أجل تقليل عدد الإ�صابات وتقليل
ال�ضغط على امل�ست�شفيات .وكان
كري�ستيان كارجينادي�س املدير
العلمي لإدارة �سجالت اق�سام
الرعاية املركزة ،قد حذر م�ؤخرا
من �أنه �إذا ا�ستمر االجتاه احلايل
على ما هو عليه " ف�سن�صل يف
�أقل من �أربعة �أ�سابيع �إىل �أق�صى
حد لقدرة اال�ستيعاب املعتادة".
وكان معهد روبرت كوخ ذكر �أن
عدد حاالت الإ�صابة اجلديدة التي
مت ت�سجيلها لكل � 100ألف �شخ�ص
خالل �سبعة �أيام بلغ على م�ستوى
�أملانيا  ،127فيما كان يبلغ �أول
�أم�س ال�سبت 4ر .131يذكر �أن هذا
العدد كان يبلغ 1ر 79فقط قبل
ثالثة �أ�سابيع.

تركيا تحقق مع �أدميراالت متقاعدين ب�ش�أن بيان م�ضيق البو�سفور
ا�سطنبول ـ (د ب �أ) :
�أث��ار بيان وقعه �أك�ثر من 100
�أدم�يرال متقاعد ب�ش�أن اتفاقية
�شحن دولية �ضجة يف تركيا.
وبد�أ مكتب املدعي العام يف �أنقرة
حتقيقا �ضد م�س�ؤويل البحرية
ال�سابقني �أم�س  ،ح�سبما �أكد مدير
االت�صاالت الرئا�سية فخر الدين
�ألتون عرب تويرت.
وك��ت��ب �أل��ت��ون �أن���ه لي�س فقط
امل��وق��ع��ون ،ب��ل و�أول��ئ��ك الذين
�شجعوهم��� ،س��وف يخ�ضعون
للم�ساءلة من جانب الق�ضاء.

وا�ستنكرت القيادة الرتكية ب�شدة
البيان الذي ن�رشته و�سائل الإعالم
الرتكية .وي�ؤيد املوقعون على
البيان االلتزام مبعاهدة مونرتو
التي تنظم املرور عرب البو�سفور
والدردنيل ،وهما م�ضيقان بني
البحر الأ�سود والبحر املتو�سط.
وجاء يف البيان �إنه مت ا�ستقبال
النقا�ش حول االن�سحاب املحتمل
من املعاهدة بقلق .كما قال �إنه
يجب على القوات امل�سلحة الرتكية
التم�سك مببادئ الد�ستور ،الذي
ين�ص على االلتزام بالعلمانية،
على �سبيل املثال .وكتب املتحدث

ارتفاع ح�صيلة قتلى الفي�ضانات في �شرق �إندوني�سيا
�إلى � 41شخ�صاً
جاكرتا ـ (د ب �أ) :
لقي � 41شخ�صا على الأقل حتفهم
جراء في�ضانات عارمة وانهيارات
�أر�ضية وقعت يف قرى يف جزيرة
�أدون��ارا �رشقي �إندوني�سيا ،مع
بقاء �أكرث من � 20شخ�ص ًا �آخرين
يف عداد املفقودين ،ح�سبما �أفاد
م�س�ؤول.
وقال راديتيا جاتي ،املتحدث
با�سم الوكالة الوطنية للتخفيف
م��ن �آث���ار ال��ك��وارث� ،إن ت�سعة
�أ�شخا�ص �أ�صيبوا بجروح ،وال
ي��زال رج��ال الإن��ق��اذ يبحثون
عن � 27شخ�صا مفقودين و�سط
الفي�ضانات ال��ع��ارم��ة التي
اجتاحت منطقة �إي�ست فلوري�س
مبقاطعة نو�سا تينجارا ال�رشقية
ال�ساعة الواحدة �صباح اليوم
الأح��د ( 1700ال�سبت بتوقيت
جرينت�ش).
و�أ���ض��اف جاتي �أن "ع�رشات
املنازل دفنت �أ�سفل الوحل يف
قرية المانيلي ،بينما جرفت
الفي�ضانات بع�ض املنازل ،فيما
غمرت مياه الفي�ضانات ع�رشات
امل��ن��ازل الأخ���رى يف مقاطعة
�أدون���ارا الغربية" ،م�ضيفا �أن
الفي�ضانات ت�سببت �أي�ضا
يف انهيار  5ج�سور .و�أ��ضرت

با�سم الرئا�سة �إبراهيم قالن على
تويرت �أن البيان ا�ستح�رض �أوقات
االنقالب.
وقالت وزارة الدفاع �إنها تعتقد �أن
"الق�ضاء الرتكي امل�ستقل" �سيتخذ
الإجراء الالزم.
وقبل �أ�سبوعني� ،أعلن الرئي�س
ال�ترك��ي رج��ب طيب �أردوغ����ان
مبر�سوم ان�سحابه من اتفاقية
ا�سطنبول حلماية امل��ر�أة .و�أث��ار
هذا �أي�ضا نقا�شا حول ما �إذا كان
ب�إمكان �أردوغان �أي�ضا االن�سحاب
مبر�سوم من االتفاقيات الدولية
الأخرى ،مثل معاهدة مونرتو.

الجي�ش الأوكراني يرف�ض اتهامه بمهاجمة
المدنيين
كييف ـ (د ب �أ) :

الفي�ضانات بـ� 49أ�رسة يف �سبع
ق��رى يف اجل��زي��رة التي تبلغ
م�ساحتها  526كيلومرتا مربعا،
وهي تقع �ضمن جزر لي�رس �سوندا
يف �أرخبيل �سولور.
و�أظهرت ال�صور التي ن�رشتها
وكالة التخفيف من �آثار الكوارث
تيارات قوية تتدفق عرب قرية،
بينما تناثر احلطام الذي خلفه
الفي�ضان على الطرق.
وذك���ر ج��ات��ي �أن امل�ساعدات
وجهود الإغاثة للقرى املت�رضرة
تعرقلت ب�سبب ع��دم وج��ود
و�سائل نقل �إىل اجل��زي��رة .وال
ميكن الو�صول �إىل اجلزيرة �سوى

عن طريق البحر ،ولكن مت تعليق
�سبل النقل ب�سبب ارتفاع الأمواج
والظروف اجلوية القا�سية.
وقال" :نعمل على �إيجاد �سبل
�أخرى للو�صول �إىل اجلزيرة غري
البحر".
وتوقعت وكالة املناخ والأر�صاد
اجلوية �أن تواجه بع�ض �أجزاء
�إندوني�سيا طق�سا قا�سيا من
�أمطار غزيرة و�سيول ورياح قوية
وموجات عالية خالل الأ�سبوع
املقبل.
و�سجلت �إندوني�سيا املعر�ضة
للكوارث  968كارثة هذا العام
حتى � 30آذار/مار�س.

ن��ف��ى اجل��ي�����ش الأوك�����راين
م�س�ؤوليته عن وف��اة طفل
عمره � 5سنوات يف منطقة
ال�رصاع �رشقي �أوكرانيا.
وق��ال متحدث �صحفي ردا
على �س�ؤال من وكالة الأنباء
الأمل��ان��ي��ة (د.ب�.أ) ال��ي��وم
الأحد �إن القوات امل�سلحة ال
ت�ستخدم �أ�سلحتها �أبدا �ضد
املدنيني �أو الأ�شياء املدنية.
و�أ�����ش����ار االن��ف�����ص��ال��ي��ون
املدعومون من رو�سيا يف
منطقة دونيت�سك �أول �أم�س
ب�أ�صابع االتهام �ضد القوات
احلكومية يف مقتل الطفل.
و�أ�سقطت طائرة م�سرية عبوة
نا�سفة ،ما �أ�سفر عن مقتل
الطفل و�إ�صابة جدته التي
جت��اوزت ال�ستني من العمر
بجروح خطرية.
وتقع قرية �أولك�ساندريف�سك
على بعد نحو  14كيلومرتا
من خط املواجهة .واندلع
قتال عنيف يف املنطقة يف
عام .2015
و�سيطر االنف�صاليون على

كورونا حول العالم� :إجمالي الإ�صابات 8ر 130مليوناً
و�إعطاء �أكثر من  652مليون جرعة لقاح
نيويورك ـ (د ب �أ) :
�أظهرت بيانات جممعة �أن �إجمايل
عدد الإ�صابات بفريو�س كورونا
يف �أنحاء العامل اقرتب من 8ر130
مليونا حتى �صباح �أم�س ،فيما
جت��اوز ع��دد جرعات اللقاحات
التي جرى �إعطا�ؤها حول العامل
 652مليون جرعة.
و�أظهرت �أحدث البيانات املتوفرة
ع��ل��ى م��وق��ع ج��ام��ع��ة "جونز
هوبكنز" الأمريكية ،عند ال�ساعة
 0630بتوقيت جرينت�ش� ،أن
�إجمايل الإ�صابات و�صل �إىل 130
مليونا و � 770ألف حالة.
كما �أظهرت البيانات �أن عدد
املتعافني جت��اوز 1ر 74مليونا،
فيما ارت��ف��ع �إج��م��ايل الوفيات
ملليونني و � 846ألف حالة.
وفيما يتعلق ب�إعطاء اللقاحات،
�أظهرت البيانات املجمعة لوكالة
"بلومربج" ل�ل�أن��ب��اء �أن��ه جرى
�إعطاء �أكرث من  652مليون جرعة
من اللقاحات امل�ضادة للفريو�س
حول العامل .وتت�صدر الواليات

املتحدة دول العامل من حيث عدد
الإ�صابات ،تليها الربازيل ثم الهند
وفرن�سا ورو�سيا واململكة املتحدة
و�إيطاليا وتركيا و�إ�سبانيا و�أملانيا
وكولومبيا وبولندا والأرجنتني
واملك�سيك و�إيران.
كما تت�صدر الواليات املتحدة

دول ال��ع��امل م��ن ح��ي��ث �أع���داد
الوفيات ،تليها الربازيل واملك�سيك
والهند واململكة املتحدة و�إيطاليا
ورو�سيا وفرن�سا و�أملانيا.
وتت�صدر ال��والي��ات املتحدة
كذلك دول العامل من حيث عدد
اجلرعات التي مت �إعطا�ؤها ،تليها

ال�صني ثم االحت��اد الأوروب��ي ،ثم
الهند واململكة املتحدة والربازيل
وتركيا و�إندوني�سيا .وال يعك�س
عدد اجلرعات التي مت �إعطا�ؤها
ن�سبة م��ن تلقوا التطعيم بني
ال�سكان ،بالنظر لتباين الدول من
حيث عدد ال�سكان.

�أجزاء من منطقتي دونيت�سك
ولوهان�سك على احلدود مع
رو�سيا منذ ما يقرب من �سبع
�سنوات .ووفقا لتقديرات الأمم
املتحدة ،قُتل �أكرث من � 13ألف

�شخ�ص منذ ذلك احلني.
وعلى الرغم من وقف �إطالق
نار متفق عليه ،قُتل ما ال
يقل عن  21جنديا من قوات
احلكومة منذ بداية العام.

وبح�سب االنف�صاليني ،قُتل
نحو � 23شخ�صا منهم يف
الفرتة نف�سها.
�أما خطة ال�سالم املتفق عليها
يف عام  2015فهي جممدة.

مقتل  22جندياً هندياً في كمين ن�صبه
متمردون ماويون
نيودلهي ـ (د ب �أ) :
�أعلنت ال�رشطة الهندية
�أم�س مقتل ما ال يقل
عن  22من قوات الأمن
يف معركة بالأ�سلحة
النارية م��ع متمردين
ماويني يف غابات والية
ت�شاتي�سجاره ،و�سط
البالد.
وق�����ال ت���ام���راده���واج
���س��اه��و ،ن��ائ��ب رئي�س
وزراء الوالية� ،إن معركة
اندلعت �أم�س وا�ستمرت
لأكرث من ثالث �ساعات
بعدما �أطلقت ف��رقٌ من
القوات �شبه الع�سكرية
وق����وات ال��ك��وم��ان��دوز
التابعة لل�رشطة عملية
للق�ضاء على املتمردين
يف غ���اب���ات منطقة
ب��ا���س��ت��ار اجل��ن��وب��ي��ة،
واملعروفة ب�أنها معقل
للماويني.
وتعر�ضت �إح��دى الفرق
لكمني �أعدته جمموعة
من املتمردين بالقرب

م��ن ق��ري��ة ج��ون��اج��ودا
مبنطقة ���س��وك��م��ا ،ما
�أع��ق��ب��ه ت��ب��ادل عنيف
لإطالق النار.
وق��ال امل�س�ؤول الأمني
املحلي "�أو بال" �إنه مت
العثور �أم�س على جثث
خم�سة من القوات ،فيما
مت �إنقاذ �أكرث من ع�رشين
م�صابا.
وبحلول منت�صف نهار
�أم�س  ،مت العثور على
جثث  17جنديا �آخرين.
وال تزال عمليات البحث
عن عدد غري حمدد من
املفقودين م�ستمرة.
كما مت انت�شال جثتي
اثنني م��ن املتمردين،

واح��دة الم���ر�أة .ويقول
املقاتلون الي�ساريون
�إن مت��رده��م امل�سلح
يهدف �إىل ت�أمني حقوق
الفقراء واملهم�شني .وهم
ين�شطون يف مناطق
ال���غ���اب���ات ب��ع��دد من
الواليات الهندية.
وت�شاتي�سجاره واحدة
م��ن ال���والي���ات الأك�ث�ر
ت�رضرا من التمرد املاوي،
الذي �أ�سفر عن مقتل �أكرث
م��ن � 3300شخ�ص من
املدنيني واملتمردين
وقوات الأمن على مدار
العقدين املا�ضيني ،وفقا
لبيانات "بوابة الإرهاب
يف جنوب �آ�سيا".

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj
14712 Oó`©dG-2021 πjôHCG 5 ÚæK’G

á°VÉjôdG

17

∫É©à°TÓd ø«aGó¡dG ´Gô°U IOƒYh ..IQGó°üdG Oôà°ùj IôjõédG

∫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 ‘ Éak óg 26 π«é°ùJ 23 ádƒ÷G äó¡°T .IóMGƒdG IGQÉÑŸG ‘ ±óg 3^7 ∫ó©Ã äÉjQÉÑe

.¿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 -

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

¢ù«≤∏Hh ó«©°ùdGh QGƒîdG ácQÉ°ûªH

zø«°ùªîdG ¢SCÉc{`d á«æa á«éjhôJ á∏ªM ≥∏£J á£HGôdG

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 Ék °UÉN Ék ©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
Ék ÑbôJ ÒgÉª÷G iód ¢SÉª◊G IOÉjR ™e π©ØdG
.á«FÉ¡ædG IGQÉÑŸG ‘ πÑ≤ŸG óYƒª∏d

.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

: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

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

™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

ábQÉ°ûdG ™e ∫OÉ©àdG ó©H IQGó°üdG »a •ôØj ¢SÉj »æH

,29 á≤«bódG ‘ ¢SÉj »æH ≈eôe ºFÉb ió°üJh
Oó°Sh OÉY …òdGh ,ƒjÉc ,ábQÉ°ûdG ºLÉ¡e á«°SCGôd
±óg Ók é°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 Ék aóg 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)

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
Ók é°ùe ,23 á≤«bódG ‘ ¬°ùØæH ,hQó«H ÉgOó°Sh
.¢SÉj »æÑd Ék aóg

íLQ »fóÑdG ´Éaóf’G :IôjõédG ÜQóe
π°UƒdG ΩÉeCG ÉæàØc

»FÉ¡f ™Hôd πgCÉàjh ïjôªdG ™e ∫OÉ©àj »∏gC’G
∫É£HC’G …QhO

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
¢VGQ
m »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

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

¿ÉµaQƒN ΩÉeCG ºgC’G Éæ≤≤M :…OÉeôdG
¥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

∫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

øe ¬fC’ ,»°ù«FôdG IQÉ°ùÿG ÖÑ°S
‘ ÚÑY’ 10`H Ö©∏dG Ö©°üdG
."QÉ◊G ¢ù≤£dG

¿ÉµaQƒN âëæe äÓjóÑJ ÉæjôLCG"
øe ÚÑjôb Éæch ÈcCG á«eƒég Iƒb
õ«Hƒd OôW â∏b Éªc øµdh ,∫OÉ©àdG

Oô£dG ádÉM Éæ«≤∏J ≈àM ,IGQÉÑŸG
Ò«¨J ¤EG iOCG Ée (8) á≤«bódG ‘
:…OQÉfGR ƒjÉc ”CGh ."QƒeC’G

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
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اختتام مناف�سات دولية حمدان بن را�شد للري�شة
الطائرة لأ�صحاب الهمم
دبي ــ وام:

�شهدت لأول م���رة م�شاركة  12العبا من  4دولة عربية
هي الإمارات وم��ص�ر والكويت واليمن مما يفتح الباب
لبقية الدول العربية للتواجد يف الن�سخ املقبلة ،بعد �أن
حظيت الن�سخة احلالية بهذا االهتمام الكبري والتغطية
الإعالمية املميزة.
وقال" :نتطلع لأن ت�ست�ضيف دبي بطولة العامل للري�شة
الطائ���رة لأ�صحاب الهم���م  ،2025وخ�صو�صا �أن لديها
مقومات اال�ست�ضافة العاملية ،يف وجود جممع عاملي
مثل جممع حمدان بن حممد الريا�ضي".
و�أ�ضاف" :ا�ست�ضافة البحرين لبطولتي �آ�سيا الباراملبية
لل�شباب التي تقام يف دي�سمرب املقبل وغرب �آ�سيا فرباير
 ،2022فر�ص���ة جديدة لالعب�ي�ن للم�شاركني يف هذين
احلدثني القاريني من �أجل تفج�ي�ر طاقاتهم ومواهبهم
الإبداعية ".
م���ن ناحيته و�ص���ف البلجيكي جول�ي�ن احلكم العام
للمناف�س���ات البطولة ب�أنها م���ن �أف�ضل البطوالت على
م�ست���وى العامل ،مثمن���ا اجلهود الت���ي بذلتها اللجان
املختلفة من �أجل �إبراز الوجه امل�رشق للإمارات ودبي،
م�شريا �إىل �أن مل�س بنف�سه �سعادة الالعبني بامل�شاركة
يف هذا احلدث الدويل املهم.

اختتمت ام����س مناف�سات بطولة حمدان ب���ن را�شد �آل
مكتوم الدولية الثالثة للري�شة الطائرة لأ�صحاب الهمم،
بع���د مناف�سات قوية ا�ستمرت على مدار ا�سبوع و�شارك
فيه���ا  127العب���ا والعبة من  29دولة ح���ول العامل،
ب�صال���ة مكتوم بن حممد بنادي �شب���اب الأهلي ،حتت
رعاية�سمو ال�شيخ من�صور بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
رئي�س جمل�س دبي الريا�ضي.
وق���ال جعف���ر �إبراهيم مدي���ر تطوير الري�ش���ة الطائرة
باالحت���اد ال���دويل �إن ن�سخة دب���ي  2021تعترب قيمة
م�ضاف���ة لكل املكا�سب التي حققته���ا الن�سخ ال�سابقة،
حيث �سترتك �إرث���ا مهما لكل من �ش���ارك فيها،وتعترب
�أول بطول���ة عاملية حتمل ا�سم فقي���د الإمارات املغفور
ل���ه ال�شيخ حمدان بن را�شد �آل مكتوم "طيب اهلل ثراه"،
�أحد رم���وز الريا�ض���ة والعمل الإن�س���اين يف الإمارات
واملنطقتني اخلليجية والعربية والعامل ب�أ�رسه.
و�أو�ض���ح �" :أن البطول���ة اكت�سبت �أهمي���ة كربى كونها
الأوىل التي يتم تنظميها على م�ستوى العامل بالن�سبة
للري�شة الطائرة الباراملبية خالل جائحة كورونا .كما

اعتماد لوائح ومكاف�آت بطولة البادل تن�س في دورة ند ال�شبا الريا�ضية
دبي-الوحدة:

اعتمدت اللجنة املنظمة للن�سخة الثامنة
من «دورة ند ال�شب���ا الريا�ضية» التي
تقام خالل �شهر رم�ضان املبارك مبجمع
ند ال�شبا الريا�ض���ي ،اللوائح التنظيمية
والفئات واجلوائز املخ�ص�صة ملناف�سات
بطولة الب���ادل تن�س الت���ي تقام خالل
الفرتة م���ن � 14إىل � 27أبريل  2021يف
مالعب البادل تن�س يف جم ّمع ند ال�شبا
الريا�ضي ،وف ًقا للإج���راءات االحرتازية
والربوتوك���والت اخلا�ص���ة باملناف�سات
املعتمدة.
و�سيتم تطبي���ق اللوائ���ح املعمول بها
يف احتاد الإم���ارات للبادل تن�س ح�سب
الت�صني���ف اجلديد للبط���والت املحلية
الذي اعتمده االحت���اد م�ؤخ ًرا ،و�ستتكون
كل مباراة من ثالث���ة �أ�شواط وكل �شوط
م���ن  6نقاط ،ويفوز باملب���اراة الزوجي
الذي يفوز ب�شوط�ي�ن من �أ�صل ثالثة مع
نظام ك�رس التع���ادل يف حالة التعادل
� ،6-6أو ح�سب ما تقرره اللجنة املنظمة

وفقا لربنامج اجلدول الزمني للبطولة ،الذهبية للرج���ال والفئتني الربونزيتني
كم���ا تق���ام املناف�سات بنظ���ام خروج للرج���ال وال�سي���دات والفئ���ة الدولية،
وي�سم���ح يف الفئ���ة الذهبي���ة للرجال
املغلوب من مرة واحدة.
وتت�ضم���ن املناف�سات  4فئات هي الفئة مب�شارك���ة املواطن�ي�ن واملقيم�ي�ن من

الإمارات من�صة عالمية لريا�ضة التن�س
الأر�ضي..
دبي /وام:
جنح���ت دول���ة الإم���ارات
يف تق���دمي نف�سه���ا كمن�صة
عاملي���ة للتن����س الأر�ض���ي
يف الع���امل خ�ل�ال ال�شهور
اخلم�س الأخ�ي�رة ،من خالل
ا�ست�ضافته���ا ل  6بط���والت
دولي���ة هي بطول���ة حتدي
احلبتور ،وبطولة �سوق دبي
احل���رة للرج���ال وال�سيدات،
وبطول���ة الفج�ي�رة الدولية،
وت�صفيات بطول���ة ا�سرتاليا
املفتوح���ة ،بالإ�ضاف���ة �إىل
بطول���ة ابوظب���ي الدولية،
وبطولة احلبت���ور لل�سيدات
الف���ردي والزوج���ي الت���ي
اختتمت م�س���اء �أم�س الأول
بدبي.
و�أع���رب نا��ص�ر املرزوق���ي
االمني العام الحتاد االمارات
للتن�س عن �سعادته بنجاح
الإم���ارات يف احت�ل�ال هذه
املكانة الدولي���ة املرموقة،
وني���ل تلك الثق���ة العاملية،
يف ظ���ل تطبي���ق الإجراءات
الدقيق���ة
االحرتازي���ة
بكاف���ة الأح���داث التي متت
ا�ست�ضافته���ا ،والتداب�ي�ر
الوقائي���ة املعتم���دة م���ن
اجله���ات املخت�ص���ة حفاظا
عل���ى الالعب�ي�ن واملنظمني
واحلكام.
وقال":نح���ن �سعداء ب�أن كل

امل�ست���وى امله���اري (�أ و ب) فقط على
امل�ست���وى املحلي و�ستق���ام مناف�سات
الأدوار الت�أهيلية بنظام خروج املهزوم
من مرة واح���دة ويت�أهل �أف�ضل  16زوج
ل�ل��أدوار النهائي���ة التي �ستق���ام � ً
أي�ضا
بنظام خروج املهزوم من مرة واحدة.
وي�سم���ح يف الفئة الربونزي���ة للرجال
مب�شارك���ة املواطن�ي�ن واملقيم�ي�ن من
امل�ست���وى امله���اري (�س���ي) فقط على
امل�ست���وى املحل���ي وتق���ام مناف�سات
الأدوار الت�أهيلية بنظام خروج املهزوم
من مرة واح���دة ويت�أهل �أف�ضل  16زوج
ل�ل��أدوار النهائية عل���ى �أن تقام الأدوار
النهائية بنظام خروج املهزوم من مرة
واحدة ،ويف الفئ���ة الربونزية لل�سيدات
ي�سمح مب�شارك���ة املواطنات واملقيمات
من امل�ستوى امله���اري (ب و �سي) فقط
على امل�ستوى املحلي وتقام مناف�سات
الأدوار الت�أهيلية بنظام خروج املهزوم
من مرة واحدة وتت�أه���ل �أف�ضل � 8أزواج
للأدوار النهائية التي تقام بنظام خروج
املهزوم من مرة واحدة.

الحمادي يحلق بلقب
�سباق الظفرة للقوارب
ال�شراعية الحديثة

�أبوظبي ــ وام:
�أ�سفرت نتائج �سباق الظفرة للقوارب ال�رشاعية
احلديثة "الريجاتا" الذي نظمه نادي �أبوظبي
للريا�ض���ات ال�رشاعي���ة واليخ���وت يف اليوم
اخلتامي �أم�س للن�سخة  12من مهرجان الظفرة
البحري ،عن فوز حممد احلمادي باملركز الأول
يف فئ���ة الليزر راديال عام ،و�سيف املن�صوري
باملركز الثاين ،و�سالم���ة املن�صوري باملركز
الثال���ث ،فيما حلقت �صاحب���ة املركز الثالث
يف "الع���ام" �سالمة املن�ص���وري بلقب الفئة
نف�سها للبنات ،وحلت ظبية املن�صوري ثانية،
واليازية املحريبي ثالثة.
ويف فئة الليزر �ستاندرد فقد فاز بلقبها حمزة
�آل عل���ي ،وح���ل ثانيا زايد الظاه���ري ،وثالث ًا
ــعي�سى املرزوقي ،وتوج حممد املن�صوري بلقب
فئة الليزر  ، 4.7وجاء عثمان احلمادي ثاني ًا،
وحارث �آل علي ثالث��� ًا ..ويف فئة الأوبتم�ست
"نا�شئ�ي�ن" توج بقلبها حممد املرزوقي ،وحل
ثانيا ح�سان �سامل ،وثالث ًا جاء �أحمد ح�سان.
وتوج الفائزين باملراك���ز الأوىل ال�شيخ �أحمد
بن حم���دان �آل نهيان رئي�س جلن���ة الإمارات
للكايت �سريف ،وعبيد خلفان املزروعي مدير
�إدارة التخطي���ط وامل�شاري���ع يف جلنة �إدارة
املهرجانات والربام���ج الثقافية والرتاثية يف
�أبوظبي.
من جهته �أعرب ماجد املهريي املدير التنفيذي
لنادي �أبوظبي للريا�ضات ال�رشاعية واليخوت
عن �سعادته بالنجاح الكبري الذي حققه بحارة
النادي يف م�سابقات ال�رشاع احلديث مبهرجان
الظفرة ،م�شرياً �إىل �أن احتالل ال�صدارة ي�ؤكد �أن
النادي ي�سري يف الطريق ال�صحيح ب�شكل متواز
ليقوم ب���دوره يف احلفاظ على الرتاث البحري
الأ�صي���ل مع تخريج الأجي���ال يف امل�سابقات
احلديثة.

�سيدات العروبة يتوجن بدرع دوري الطاولة
للمو�سم الحالي
الفجرية /وام:

البطوالت جنح���ت وحظيت
ب�أعل���ى معاي�ي�ر اجل���ودة
وف���ق املقايي����س الدولية،
و�أك�ب�ر دليل عل���ى ذلك هو
الإقب���ال الكبري من الالعبني
والالعب���ات ومنه���م نخبة
م���ن امل�صنف�ي�ن دوليا على
امل�شاركة ،ومن هنا فيمكننا
القول بان ر�سالة الإمارات قد
و�صل���ت �إىل كل دول العامل،
ب�أنه���ا جنح���ت يف حتويل
جائحة كورون���ا من حتدي
�إىل ق�صة متيز و�إبداع ،لأنها
قادت �أ�رسة التن�س يف العامل
�إىل التع���ايف م���ن ت�أثريات

اجلائحة ،ووفرت لكل ع�شاق
التن�س يف العامل �أف�ضل بيئة
ملزاولة ريا�ضتهم املف�ضلة.
وي�ؤك���د خل���ف احلبتورعلى
هام����ش ح�ض���وره خلت���ام
فعالي���ات بطول���ة احلبتور
االوىل لتن����س ال�سيدات k/
� / 25أم����س �أن النجاح يف
تل���ك البطولة ي�ض���اف اىل
النجاح���ات الت���ي حققتها
بطول���ة حت���دي احلبت���ور
لتن����س ال�سيدات التي يجري
تنظيمها منذ م���ا يقرب من
ربع قرن من الزمن ،وحققت
ما يفوق التوقعات.

توج فري���ق �سي���دات العروبة
بدوري ك���رة الطاولة لل�سيدات
للمو�سم الريا�ضي احلايل 2020
 2021 /بع���د فوزه على فريق
نادي �أبوظب���ي لل�سيدات خالل
املب���اراة اخلتامية التي �أقيمت
ب�صالة ن���ادي ال�شارقة بنتيجة
 0-3و ح�صول���ه على العالمة
الكاملة بعد الف���وز يف جميع
املباريات التي خا�ضها .
وقام ح�س���ن الزرع���وين �أمني
ال��س�ر العام الحت���اد االمارات
لكرة الطاولة و املهند�سة جمد
البلو�شي ع�ض���و جمل�س �إدارة
احت���اد اللعبة رئي����س اللجنة
الن�سائية ،بتتويج البطالت �إىل
جانب تكرمي الالعبة املواطنة
مرمي �سلطان يعاقييب ك�أف�ضل
العب���ة مواطنة �صاعدة فئة 11
�سنة من ن���ادي العروبة وذلك
بح�ضور �سعادة علي مبارك بن
عباد رئي�س جمل�س �إدارة نادي
العروبة و بدور املطريي ع�ضو
جمل�س �إدارة العروبة م�س�ؤولة
الن�شاط الن�سائي بالنادي.
وحر�ص���ت العب���ات الن���ادي
املتوجات بال���درع على اهداء

اللق���ب �إىل جمل����س االدارة
برئا�س���ة �سعادة عل���ي مبارك
بن عباد رئي����س جمل�س �إدارة
ن���ادي العروب���ة ونائبه علي
را�ش���د املالحي للدع���م الكبري
واملتابع���ة امل�ستم���رة الت���ي
حظى به���ا الفريق منذ انطالقة
املو�سم وحتى التتويج باللقب
الغايل ووعدن مبوا�صلة م�شوار

التميز من �أج���ل حتقيق املزيد
من الألقاب.
ب���دوره �أهدى جمل����س الإدارة
اللق���ب �إىل ال�شي���خ �صالح بن
حمم���د ال�رشقي رئي����س دائرة
ال�صناع���ة و االقت�ص���اد راعي
احلرك���ة الريا�ضي���ة بالإمارة
لدعم���ه الدائ���م للأن�شط���ة
الريا�ضية كافة بالنادي و لعبة

الطاولة عل���ى وجه اخل�صو�ص
و�أع���رب عن �أمل���ه يف موا�صلة
فريق ال�سي���دات م�شوار النجاح
واالبهار يف املو�سم القادم.
و�أ�ش���اد ابن عب���اد بتميز فريق
ال�سي���دات و اجلهازي���ن الفني
بقي���ادة امل���درب �أ�رشف حافظ
والإداري برئا�ســـ���ة ب���دور
املطريي .

ال�شارقة للريا�ضات البحرية يتوج �أبطال ماراثون الدراجات المائية
ال�شارقة  /وام :
توج خالد بن جا�سم املدفع
رئي�س ن���ادي ال�شارقة الدويل
للريا�ض���ات البحري���ة �أبطال
وجن���وم اجلول���ة الأوىل من
ماراثون الإم���ارات للدراجات
املائي���ة الذي نظم���ه النادي
ع��ص�ر �أم����س ب�شاطئ احلرية
بكورني����ش ال�شارق���ة اجلديد
بالتعاون مع احتاد الإمارات
للريا�ض���ات البحرية وبدعم
من جمل�س ال�شارقة الريا�ضي
.
وكان ماراث���ون الدراج���ات
املائي���ة و�س���ط االلت���زام
بالإج���راءات االحرتازي���ة
الر�سمية �شهد عودة حما�سية
و�إث���ارة وحما����س م���ن قبل
امل�شارك�ي�ن الذي���ن جت���اوز
عدده���م قراب���ة  30دراج���ا
مثلوا جنوم ريا�ضة الدراجات

املائية عل���ى م�ستوى الدولة
من مواطنني ومقيمن �شاركوا
يف ثالث���ة فئ���ات �أ�سف���رت
نتائجهم ع���ن تتويج ال�شيخ
عبدالعزيز بن حميد النعيمي
تاله املت�سابق يون�س العو�ضي
ث���م نا�رص احلمادي و ذلك يف
فئة جال�س خم�رضمني.
ويف فئة واقف حمرتفني جاء
ال���دراج عم���ر عب���داهلل را�شد
الرا�ش���د يف املركز الأول تاله
يف املركز الث���اين املت�سابق
را�شد مبارك القمزي ثم عبداهلل
�أب���و بكر عب���داهلل يف املركز
الثالث .
اما فئة جال�س حمرتفني التي
�شهدت م�شاركة  19دراجاٌ فقد
�أ�سفرت عن فوز �سلمان يون�س
العو�ض���ي باملركز الأول تاله
را�شد �سهيل الطاير يف املركز
الث���اين ثم علي حممد يو�سف
يف املركز الثالث .

�ش���ارك يف تتوي���ج �أبط���ال
املناف�س���ات كل م���ن ح�س���ن
الزعاب���ي وحمم���د الكم���ايل
ع�ض���وي جمل����س �إدارة نادي
ال�شارقة ال���دويل للريا�ضات
البحري���ة واحم���د احلو�سني
املدي���ر التنفي���ذي للن���ادي
و�س���امل الرميث���ي املدي���ر
التنفي���ذي لن���ادي �أبوظب���ي
الدويل للريا�ضات البحرية .
وهن�أ خالد بن جا�سم املدفع
الفائزي���ن و م�شي���دا بحما�س
جمي���ع امل�شارك�ي�ن موجها
�شكرة للقائم�ي�ن على تنظيم
ال�سب���اق و جه���ود جمل����س
ال�شارقة الريا�ضي ..
م�شريا اىل انه رغم طول فرتة
التوق���ف ب�سب���ب اجلائحة �إال
�أن جمي���ع امل�شاركني قدموا
اداء ممي���زا وت�سببت عودتهم
للن�ش���اط يف فرح���ة كب�ي�رة
للجميع .
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الريا�ضة

تحت رعاية محمد بن زايد وعنوان «الطريق �إلى المجد»

ختام التح�ضيرات لتنظيم الن�سخة  12من بطولة �أبوظبي
العالمية لمحترفي الجوجيت�سو

يومية � ..سيا�سية  ..م�ستقلة
االثنني � 5أبريل  2021ــ العـدد 14712

 50منتخباً تع�سكر في
دبي ا�ستعدادا للأولمبياد
والبطوالت العالمية

�أبوظبي-معن تركاوي

خالل م�ؤمتر �ص���حفي افرتا�ض���ي
عقده احتاد اجلوجي�س���و �صباح
�أم�س و�شاركت به (الوحدة) �أعلن
ع���ن و�ض���ع اللم�س���ات الأخرية
لتنظيم الن�سخة الثانية ع�رشة من
بطولة �أبوظبي العاملية ملحرتيف
اجلوجيت�سو حتت عنوان "الطريق
�إىل املجد"،
وتنطلق الن�س���خة  12من بطولة
�أبوظب���ي العاملي���ة ملح�ت�ريف
اجلوجيت�س���و حتت رعايةٍ كرمية
من �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب���ن زاي���د �آل نهي���ان ،ويل عهد
�أبوظب���ي نائ���ب القائ���د الأعلى
للق���وات امل�س���لحة ،وذلك خالل
الفرتة املمت���دة بني � 9 - 6أبريل
اجلاري ،وت�ست�ضيفها ’جوجيت�سو
�أرينا‘ مبدينة زايد الريا�ضية.
و�ش���هد امل�ؤمتر ال�ص���حفي ،الذي
ح��ض�ره ممثل���ون ع���ن اجلهات
الراعي���ة والداعم���ة وو�س���ائل
�إع�ل�ام حملية ودولية ،الك�ش���ف
عن �آخ���ر التط���ورات يف تنظيم
الن�س���خة الأحدث م���ن البطولة
و�أهم م�س���تجداتها ،قبل انطالقة
مناف�ساتها غدا.
وتعت�ب�ر بطولة �أبوظبي العاملية
ملح�ت�ريف اجلوجيت�س���و يف
ن�س���ختها � 12أهم مناف�سة على
م�س���توى العامل لهذه الريا�ض���ة،
وتعود البطولة لتوا�ص���ل م�سرية
جناحاته���ا التي �س���طرتها على
م���دى ال���دورات الـ 11ال�س���ابقة
ولتعزز مكانة �أبوظبي بو�ص���فها
’موطن اجلوجيت�سو‘.
وت�أت���ي ن�س���خة هذا الع���ام من
البطولة ويف هذا التوقيت بالذات
لتعك�س القدرة التنظيمية الهائلة
للعا�صمة �أبوظبي يف ظل الظروف
غ�ي�ر االعتيادية التي ي�ش���هدها
الع���امل ،وامتدادا للنجاح منقطع
النظري لدولة الإمارات والعا�صمة
�أبوظبي خالل تنظيمها ملجموعة
من �أب���رز الفعاليات العاملية يف
الفرتة ال�سابقة.
وت�ستقطب الن�سخة  12من بطولة
�أبوظب���ي العاملي���ة ملح�ت�ريف
اجلوجيت�سو م�ش���اركات عاملية
وا�سعة من �أكرث من نحو  80دولة،
حيث ميث���ل الالعبون �أنف�س���هم
والن���وادي والأكادميي���ات الت���ي
ينتمون �إليها يف خو�ض املناف�سة
الأبرز عامليا والظفر ب�أهم �ألقاب
اللعبة على م�ستوى العامل.
ونوه االحتاد ب�أن البطولة �شهدت
ت�س���جيل  2000العب من جميع
الفئات وه���و �أكرب من العدد الذي
كان م�ستهدفا .و�ست�شهد البطولة
املمتدة على مدار� 4أيام برناجم ًا
حافال بالنزاالت عاملية امل�ستوى
مب�شاركة نخبة من �أملع الالعبني
الذي���ن �سي�ستعر�ض���ون مواهبهم
ومهاراتهم لإله���ام اجليل اجلديد

دبي-الوحدة:

من الأبطال.
ويتناف����س العبو فئة ال�ش���باب
يف الي���وم االفتتاح���ي ،والعبو
فئ���ة الأ�س���اتذة يف � 7أبري���ل،
بينما يجري تخ�صي�ص اليومني
الأخريين م���ن الفعالي���ة لأكرث
املناف�س���ات حما�س���ة وت�شويق ًا
�ضمن فئة املحرتفني.
وك�ش���ف احت���اد الإم���ارات
للجوجيت�س���و ،عن تخ�ص���ي�ص
جوائ���ز نقدي���ة �إجمالية ت�ص���ل
قيمته���ا �إىل  2.7ملي���ون درهم،
للفائزي���ن بالن�س���خة  12م���ن
بطولة �أبوظبي العاملية ملحرتيف
اجلوجيت�س���و ،التي تعد �أ�ض���خم
و�أبرز فعالية على �أجندة ريا�ضة
اجلوجيت�س���و العاملي���ة ،وكذلك
الفائزين بالرتتيب العام يف نظام
الت�صنيف املعتمد لدى االحتاد.

دعم القيادة وراء النجاح

�أكد �سعادة حممد �سامل الظاهري
نائ���ب رئي����س احت���اد الإمارات
للجوجيت�س���و خ�ل�ال كلمته يف
امل�ؤمتر �أن جمتمع اجلوجيت�س���و
�س���يكون على موع���د مع بطولة
ا�س���تثنائية تليق مبوقع ومكانة
عا�ص���مة اجلوجيت�سو .كما رحب
�س���عادته بعودة جن���وم اللعبة
العامليني للتناف�س يف �أهم بطولة
عاملية متثل حلم الريا�ض���يني
حدث ريا�ضي على الأجندة
و�أكرب ٍ
العاملية للريا�ضة".
و�أ�شاد الظاهري بالعمل اجلماعي
وال���د�ؤوب بني جمي���ع اجلهات
والدوائ���ر وامل�ؤ�س�س���ات املعنية

م���ن القطاعني الع���ام واخلا�ص ،البطولة.
والدعم الرائع م���ن قبل
ال�رشكاء �صفحة من �صفحات الأمل
بتنظيم
للخروج
ال
إ�سرتاتيجينيبا�سم دولة الإمارات امل�شرقة
مثايل يليق
و�أبوظبي.
�سعادة الظاهري مب�شاركة �أكد ال�س���يد فهد علي ال�شام�س���ي
ونوه
متطوعي فريق �أو�س�س يف ن�سخة الأمني الع���ام الحت���اد الإمارات
هذا الع���ام من البطول���ة ،حيث للجوجيت�س���و �أن تنظيم الن�سخة
ميثلون اجلن���دي املجهول و�أحد  12من بطول���ة �أبوظبي العاملية
�أه���م ركائز جن���اح البطولة من ملحرتيف اجلوجيت�س���و هو نتاج
الناحية التنظيمي���ة ،وقد راكموا جهود متوا�ص���لة ملجموعة عمل
جت���ارب وخ�ب�رات م�ستفي�ض���ة ت�ض���منت عددا كبريا من اجلهات
عرب جناحهم يف �إدارة ال�ش����ؤون املحلي���ة واالحتادية واخلا�ص���ة
التطوعية لأجندة بطوالت االحتاد التي �أبدت مرونة غري م�س���بوقة
و�رشاكة حقيقية للخروج بتنظيم
خالل الأعوام املا�ضية.
الظاه���ري �أن م�رشف نتطلع �إليه جميعا ويليق
و�أو�ض���ح �س���عادة
للبطولة حتر�ص بوطننا وقيادتنا احلكيمة.
اللجنة
املنظمةأعلى م�س���تويات و�أ�ض���اف ال�شام�س���ي �أن ريا�ضة
�
�ض���مان
على
ال�ص���حة وال�س�ل�امة يف جميع اجلوجيت�سو �صفحة من �صفحات
�أي���ام البطول���ة وعل���ى امت���داد الأم���ل امل�رشقة التي �س���طرتها
مواقعه���ا ،حيث تق���ام البطولة دولة الإم���ارات يف هذه الظروف
وفق���ا لأرقى معاي�ي�ر الإجراءات اال�ستثنائية ،ور�سالتها ال�سامية
�إىل العامل.
االحرتازي���ة والوقائي���ة
ووفق���ا وتابع ال�شام�سي �أنه وفيما يتعلق
املعتمد
للربوتوك���ول
ال�ص���حي الالعبني بالتفا�صيل التنظيمية للبطولة،
�س�ل�امة
ي�ض���ع
ال���ذي
وجمي���ع امل�ش���اركني يف مقدمة فقد �إغالق باب الت�سجيل يف وقت
الأولويات .و�أ�ض���اف �سعادته �أن مبكر جدا ،حيث و�ص���لنا �إىل عدد
الفرق الطبية تنت�رش يف خمتلف  2000م�ش���ارك من نحو  80دولة
املواقع ل�ض���مان التعامل ب�أ�رسع وهو رق���م يزيد عن الع���دد الذي
و�أف�ضل �شكلٍ مع �أي حاالت طارئة كان م�س���تهدفا ،نظرا للإجراءات
املعق���دة املرتبط���ة يف تنظيم
ت�ستدعي تدخلهم.
الظاه���ري �إىل �أن دول���ة مثل ه���ذا احلدث يف ظل الظروف
ولف���ت
إم���ارات وانطالق���ا م���ن دورها الراهنة.
االلإن�س���اين الرائد �س���توفر اللقاح وق���ال ال�س���يد طالل الها�ش���مي
�ض���د فريو�س كوفي���د  19جلميع املدير التنفي���ذي لقطاع التطوير
الالعبني الوافدين للم�شاركة يف الريا�ض���ي يف جمل����س �أبوظبي

الريا�ض���ي �أن تنظي���م الن�س���خة
 12من بطول���ة �أبوظبي العاملية
ملح�ت�ريف اجلوجيت�س���و �أب���رز
بط���والت اجلوجيت�س���و العاملية
يثبت للعامل �أن دول���ة الإمارات
ما�ضية يف م�سريتها نحو نه�ضة
�ش���املة يف �ش���تى القطاعات ال
�سيما الريا�ضية.
و�أ�ض���اف �أننا نثم���ن دور احتاد
الإمارات الإمارات للجوجيت�س���و
يف تنظي���م الفعاليات التي تليق
با�سم دولة الإمارات وتربز دورها
الريادي العاملي ،مع الت�أكيد على
تقدمي كل الدعم وامل�ساندة لفريق
عمل االحتاد بناء على توجيهات
�س���مو ال�ش���يخ نهيان بن زايد �آل
نهي���ان رئي�س جمل����س �أبوظبي
الريا�ضي.
و�أكد �س���عادة املقدم د� .س���عود
اجلنيب���ي ممث���ل وزارة الداخلية
حر����ص ال���وزارة على تر�س���يخ
التعاون والتالح���م مع خمتلف
اجله���ات املحلي���ة واالحتادي���ة
وب�ش���كل خا�ص احت���اد الإمارات
للجوجيت�س���و يف تنظي���م هذه
البطول���ة اال�س���تثنائية يف ظل
الظروف الراهنة،

حري�ص��ون على تر�سيخ العمل
التطوعي

توجهت ال�س���يدة �أمرية املحرمي
مديرة برنامج �أو�س����س التطوعي
بال�شكر والتقدير لفريق عمل احتاد
الإمارات للجوجيت�سو الذي يويل
العم���ل التطوع���ي �أهمية بالغة،
�سيما �أنه يتناغم وين�سجم ب�شكل
كبري مع قيم ريا�ضة اجلوجيت�سو،
ويجمع بينهما العديد من القوا�سم
النبيلة امل�شرتكة.
وقال���ت �أن احت���اد الإم���ارات
للجوجيت�س���و �س���جل على مدى
الأ�ش���هر املا�ض���ية العدي���د من
الإجن���ازات الريا�ض���ية امل�رشّفة،
و�رضب مثاال رائعا يف موا�ص���لة
امل�س�ي�رة رغم التحدي���ات ،ومنذ
ت�أ�س�س���ه حت���ت مظل���ة االحتاد،
حر�ص فريق "�أو�س�س" التطوعي
على امل�شاركة الفاعلة يف تقدمي
الدعم خالل الأحداث والفعاليات
الريا�ضية لالحتاد.

توا�ص���ل دولة الإمارات ا�ست�ض���افة مع�س���كرات
املنتخبات والفرق العاملية املختلفة التي ت�ستعد
يف مالعب و�ص���االت وم�ض���امري دبي للبطوالت
العاملية وللأوملبياد املقبل وفق �إجراءات وقائية
دقيقة وبروتوكوالت �آمنة ومعتمدة.
ومنذ بداية العام  ،2021وخالل �أقل من  100يوم
ا�ست�ضافت دبي مع�سكرات تدريبية ومباريات ودية
لأكرث من  50منتخبا يف العديد من الريا�ض���ات
ويف مقدمتها ال�س���باحة وال�س���باحة االيقاعية
واخلما�سي احلديث والدراجات الهوائية والتن�س
وكرة القدم والري�شة الطائرة والكريكت والرجبي
واجلولف ،وغريها ،وكان من بني احل�ضور خالل
ال�ش���هور الثالثة الأوىل من ه���ذا العام منتخبات
عاملي���ة مرموقة م���ن بينها املنتخ���ب املجري
لل�سباحة االيقاعية واملنتخب الت�شيكي للخما�سي
احلديث ،و الدمناركي فيكتور اك�سيل�سون امل�صنف
ثالث عامليا يف الري�ش���ة الطائ���رة ،و منتخبات
عربية و�آ�س���يوية بكرة القدم ت�س���تعد لت�صفيات
ك�أ�س العامل  2022وك�أ�س �آ�سيا  2023لكرة القدم
و�أندية �آ�س���يوية و�أوروبية من بينها ليغا وار�شو
البولندي � ،إىل جانب العبي التن�س والبادل تن�س
الذين يع�س���كرون ب�شكل م�ستمر يف دبي ،وال تقل
مدة كل مع�سكر تدريبي عن فرتة �أ�سبوعني .
كما ان�ض���م لقائمة املنتخبات التي تع�س���كر يف
دبي خالل �ش���هر ابريل اجل���اري  14منتخبا من
منتخبات الرجبي للرجال وال�س���يدات املت�أهلة
لأوملبياد طوكيو وت�ض���م  8منتخب���ات للرجال
هي :ا�سبانيا وفرن�سا واليابان وكندا واالرجنتني
و�أوغندا وت�ش���يلي وكندا ،و 6منتخبات لل�سيدات
هي :الواليات املتحدة االمريكية وفرن�سا وكينيا
واليابان والربازيل وكندا.
وقد �ساهمت العالقات الدولية الوا�سعة ملجل�س
دبي الريا�ضي وامل�ؤ�س�س���ات الريا�ضية الوطنية
مع امل�ؤ�س�س���ات الريا�ضية العاملية ،وكذلك توفر
املن�ش����آت الريا�ض���ية احلديثة واملتنوعة ويف
مقدمتها "جممع ند ال�ش���با الريا�ضي" و "جممع
حم���دان الريا�ض���ي" ومالعب التن����س والرجبي
والكريكت وم�ضامري الدراجات الهوائية ومالعب
كرة القدم وال�صاالت املختلفة ،والتطبيق الدقيق
للإج���راءات االحرتازية وبروتوكول املناف�س���ات
الريا�ض���ية من خالل ك���وادر تنظيمي���ة م�ؤهلة
وتعاون تام ب�ي�ن جميع امل�ؤ�س�س���ات الوطنية،
وان�سيابية حركة ال�سفر والتنقل .

ختام مبهر للن�سخة
ال�ساد�سة من بطولة
�أبوظبي جراند �سالم

نجاح باهر لبطولة الحبتور لل�سيدات

البريطانية جودي تتوج بكا�س الفردي وامينا وتارا
تفوزان بالزوجي
دبي-الوحدة:

نعم جاء اخلتام م�سك ًا ..وو�صلت الر�سالة
ب�أن دولة االمارات العربية املتحدة باتت
قبلة الريا�ضيني من كافة انحاء العامل يف
ظل الظروف ال�صعبة التي يواجهها جميع
الريا�ضيني مبختلف م�شاربهم من انت�شار
للجائحة اللعينة كوفيد . 19
الر�س���الة و�ص���لت اىل كل حمبي وع�شاق
ريا�ض���ة التن�س بان االمارات ومدينة دبي
ا�س���تطاعت ان حتت�ض���ن �ستة بطوالت يف
خم�سة �أ�شهر ومل ت�ش���هد هذه التجمعات
خروجا ول���و قيد امنلة عل���ى االجراءات
االحرتازية او الربوتوكول ال�ص���حي الذي
فر�ض���ه االحتاد الدويل ومن ث���م اللجان
املنظمة وهو دليل على ان دولة االمارات
عامة ودبي على وجه اخل�ص���و�ص تنعم
بالأمن واالمان لي�س على �صعيد الريا�ضة
فح�س���ب بل وعلى ال�ص���عيد ال�س���ياحي
والرتويجي .
و�أك���د رجل االعمال خل���ف احلبتور عقب
ختام البطول���ة "ان النجاح الذي حققته
بطولة احلبتور االوىل لتن�س ال�سيدات (k

 ) 25ي�ض���اف اىل النجاحات التي حققتها
البطولة االم بطولة حتدي احلبتور لتن�س
ال�س���يدات التي اقرتبت م���ن ربع قرن من
الزمن حققت فيه ما مل يكن يف احل�سبان
وكان���ت مبثابة نربا�س لباق���ي البطوالت
بال�رشق االو�س���ط ب���ل والع���امل وقفزت
جوائزه���ا اىل  100الف دوالر وا�ص���بحت
ج�رس للعاملية لكافة الالعبات ال�صاعدات

.
وق���ال احلبت���ور اننا يف دول���ة االمارات
ن�شعر بالفخر واالعتزاز ملا نقدمه لدولتنا
والعامل من اج���واء ايجابية وباحرتافية
�سواء على ال�صعيد التنظيمي او الربتوكول
ال�صحي اىل جانب احتفائنا ب�ضيوفنا مما
ي�ض���اعف من االقبال على كافة ان�شطتنا
�سواء التن�س او البولو او الفرو�سية .

من جانبه اعرب نا��ص�ر املرزوقي االمني
العام الحتاد االمارات للتن�س عن �سعادته
بتنظي���م هذه البطول���ة التي جنحت بكل
املقايي�س ب�سبب توافر كل عوامل النجاح
�سواء فيما يخ�ص الت�سهيالت او االجراءات
االحرتازي���ة ولع���ل وجود ه���ذا الكم من
الالعب���ات يرتجم كالمن���ا لأن ما قدمته
جمموعة احلبتور من ت�س���هيالت ال تقدمه
باقي البطوالت م�شريا اىل ان االمارات نظمت
العديد من البطوالت خالل الفرتة االخرية
وبينها بطولة حتدي احلبتور وبطولة دبي
ال�سوق احلرة وبطولة الفجرية وت�صفيات
بطولة ا�سرتاليا املفتوحة وبطولة ابوظبي
وبطولة احلبتور احلالية .
وكان الي���وم اخلتام���ي قد �ش���هد تتويج
الالعب���ة الربيطانية �آنا جودي ( 21عاما)
على مناف�ستها البيالرو�سية يوليا هاتوكا
( 20عاما) مبجموعتني نظيفتني وبنتيجة
�س���تة ا�ش���واط مقابل اربعة ا�شواط و�ستة
ا�شواط مقابل ثالثة ا�شواط يف مباراة قوية
ا�ستمرت �ساعة وثلث ال�ساعة رغم حرارة
الطق�س ونال���ت ك�أ�س البطول���ة ومكاف�أة
املركز االول وقدرها  7.717درهم .

�أربع جوائز في مجال البث والإنتاج التلفزيوني
تدخل رابطة المحترفين

�أبوظبي -الوحدة:

ح�ص���دت رابطة املحرتفني الإماراتية �أربع جوائز
يف جمال البث والإنتاج التلفزيوين ،يف الن�س���خة
الـ  17من جوائز ديجتال ا�ستوديو ال�رشق الأو�سط،
الذي �أقيم يف دبي خالل الأ�س���بوع اجلاري ،و�شهد
مناف�س���ة قوية بني  150تر�شيحا من �أكرث من 50
م�ؤ�س�س���ة متخ�ص�ص���ة ورائدة يف الب���ث والإنتاج
التلفزيوين يف املنطقة.

وتوزعت اجلوائز التي نالتها الرابطة وجميعها عن
املو�سم احلايل  ،2021-2020على كل من :جائزة
�أف�ض���ل فريق عم���ل تنفيذي للع���ام � -إدارة البث
والإنت���اج التلفزيوين اخلا����ص بالرابطة ،وجائزة
�أف�ض���ل �إجناز يف �آلية و�س�ي�ر العم���ل حول البث
واالنتاج التلفزيوين اخلا�ص بالرابطة وبطوالتها،
وجائزة الإبداع يف ا�س���تخدام ال�ص���وت  -م�رشوع
الهت���اف اجلماهريي االفرتا�ض���ي م���ن خالل البث
التلفزيوين (امل�ؤثرات ال�ص���وتية) ،و�شهادة التميز

عن �أف�ض���ل تغطية مبا�رشة /حي���ة للأحداث عن
تغطية مباراة ك�أ�س �سوبر اخلليج العربي.
وي�أت���ي هذا الإجن���از ليعك�س �سيا�س���ة التميز يف
جودة تنظيم وعر�ض م�س���ابقات املحرتفني التي
ت�رشف عليها الرابطة وت�سعى من خاللها لتدعيهما
ب�أح���دث التقني���ات وو�س���ائل االبت���كار والإبداع
والتطور للو�ص���ول �إىل �أعلى معايري البث والإنتاج
التلفزيوين يف ظل االنت�ش���ار الوا�س���ع مل�سابقات
املحرتفني حول العامل.

�أبوظبي –الوحدة:
ت���وج �س���عادة عب���د املنعم الها�ش���مي رئي�س
االحتادي���ن الإماراتي والآ�س���يوي النائب الأول
لرئي�س االحتاد الدويل للجوجيت�س���و �أم�س الأول
�أبطال �أبوظبي جراند �سالم للجوجيت�سو �أ�صحاب
�أعلى الت�ص���نيفات يف البطولة ملو�سم – 2020
 ،2021يف املحطات الأربع التي بد�أت يف ميامي
بالواليات املتحدة الأمريكية يف �أغ�سط�س ،2020
ث���م انتقلت �إىل ري���و دي جانريو يف نوفمرب من
نف�س العام ،ثم توجهت �إىل مو�سكو يف منت�صف
مار����س  ،2021ثم و�ص���لت �إىل خط النهاية يف
اجلولة الأخرية بالعا�صمة �أبوظبي التي �أقيمت
على مدار يومني ( �أم�س واليوم).
و�ش���ملت قائمة املتوجني باملراك���ز الأوىل يف
الت�ص���نيف ال�س���نوي لرابطة �أبوظبي ملحرتيف
اجلوجيت�س���و مبختلف الفئات ملو�سم - 2020
 2021يف احتفالية مبهرة من ال�س���يدات كل من
بريندا الري�س���ا يف وزن الري�شة ،و�أماندا كانوتو
يف وزن اخلفي���ف ،و�أندريا كافل�س���انتي يف وزن
اخلفي���ف املتو�س���ط ،وخوليا بو�ش�ي�ر يف وزن
املتو�سط ،ويارا نا�سيمنتو يف وزن الثقيل ،ومن
الرجال كل من جوتنبريج برييرا يف وزن خفيف
الثقيل ،وواال�س كو�س���تا " يف وزن فوق الثقيل،
ولوكا�س برييو فيب وزن الري�ش���ة ،وفران�شي�سكو
جوناثان يف وزن الري�ش���ة اخلفيف ،وليوناردو
�ساجيورو يف وزن اخلفيف ،ولوكا�س نا�سيمنتو
يف وزن املتو�س���ط اخلفي���ف ،وويلينجت���ون
�سيبا�ستيانو يف وزن املتو�سط.

�سوري يخرتع �سيارة تعمل باملاء

مبادة كيميائية ..قتل �أبناءه والتفا�صيل
�صادمة!

�شه���دت منطقة املرج مب�رص ،جرمية قت���ل بحق � 3أطفال ،حيث
قام الزوج���ان ب�إغراق �أطفالهما الثالثة ،يف �إناء من املاء حتى
امل���وت ،بعدما زرعت زوجة املته���م الأوىل ال�شك بقلب زوجها
حتى تتخل�ص من �أبناء �رضتها ،ف�أ�ستجاب لها وقتلهم ،ثم و�ضع
على جثثهم مادة كيميائية للتخل�ص من مالحمهم.
حي���ث ك�شفت التحريات الأولية للنياب���ة� ،أن املتهمني “�إميان.
ز .م 32 ،عام��� ًا ،عاملة ،الزوجة الثاني���ة” ،و “�أحمد .ع .ع33 ،
عام��� ًا عاطل” ،وكان املتهم دائم الإيذاء والتعدي بال�رضب على
زوجاته االثنت�ي�ن ،وذلك ب�سبب �شكه يف �سلوك زوجته الثانية،
ويف ن�سب �أطفاله منها بتحري�ض من زوجته الأوىل”هالة .م .م،
 50عام ًا ،ربة منزل” التي �أملت عليه فكرة التخل�ص من �أبنائه.
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ق�صر احل�صن يف �أبوظبي

متك���ن غوا�صون م���ن الو�صول
�إىل حط���ام �سفينة مت تدمريها
يف احلرب العاملي���ة الثانية،
لي�سجلوا بذلك رقم���ا قيا�سيا
يف الو�ص���ول �إىل �أعمق حطام
ل�سفينة لأول مرة يف التاريخ.
ودم���رت ال�سفينة ي���و �إ�س �إ�س
عاما يف
جون�ستون قب���ل ً 75
املحي���ط الهادئ ،خ�ل�ال �أكرب
معرك���ة بحري���ة يف التاريخ.
وغرقت ال�سفين���ة على بعد 4
�أميال يف قاع املحيط ،وفقدت
186من طاقمها.
وق���د مت اكت�ش���اف احلطام يف
عام  2019يف بح���ر الفلبني،

عاما م���ن غرقها من
بع���د ً 75
قب���ل اليابانيني يف � 25أكتوبر
 ،1944وذل���ك يف معرك���ة يف
خليج ليتي.
لكن مل يتمكن الفريق من ر�سم
خريط���ة كاملة للبقايا �إال هذه
الأيام ،م���ن �أجل الو�صول �إليها
م�ؤخراً.
وو�صلت غوا�صة تابعة ل�رشكة
خا�ص���ة مقره���ا الوالي���ات
املتحدة ،وتركز على الرحالت
اال�ستك�شافي���ة حت���ت �سط���ح
البح���ر� ،إىل حطام ال�سفينة يف
ظالم قاع البحر يف  31مار�س
املا�ضي.

كالب �ضالة تنهي
حياة م�سنة

�شه���دت مدين���ة برمنغه���ام
الإجنليزي���ة� ،أول �أم�س ،حادثة
مروع���ة ،حي���ث لقي���ت �سيدة
م�سن���ة م�رصعه���ا م���ن جرّاء
تعر�ضه���ا لهجوم م���ن كالب
�ضال���ة ،هاجمته���ا يف حديقة
منزلها.
واحتجزت قوات ال�رشطة رجال
لال�شتب���اه بكونه امل�س�ؤول عن
هذه الكالب التي ت�سببت مبقتل
ال�سيدة.
ونقلت �صحيفة „ديلي �ستار“
الربيطاني���ة ،ع���ن م�صدر يف

�رشط���ة برمنغهام قول���ه� ،إنه
تلقى بالغا يفيد ب�إ�صابة �سيدة
بجروح خطرية ،م�شريا �إىل ف�شل
كل اجله���ود التي بذلها الفريق
الطبي يف �إنقاذها.
و�أكد امل�ص���در تعر�ض ال�سيدة،
البالغة من العمر ثمانني عاما،
جل���روح خط�ي�رة ،جنمت عن
هجوم كالب �رش�سة.
و�أ�ضاف„ :الك�شف الأويل يظهر
تعر�ض ال�سيدة لع�ضات كالب،
لكن ت�رشيح اجلث���ة �سيك�شف
املزيد من التفا�صيل“.
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ب�سبب «االحتيال»� ..إجبار ترامب على دفع  122مليون دوالر
�أُجرب الرئي�س الأمريك���ي ال�سابق دونالد ترامب
على �س���داد  122مليون دوالر يف �شكل تربعات
بعد خداع امل�ؤيدين لدفع مبالغ متكررة حلملته
لعام 2020
وتو�صل حتقيق �أجرته �صحيفة "نيويورك تاميز"
�إىل �أن حمل���ة ترامب جلمع التربعات ا�ستخدمت
�أ�ساليب خادع���ة جلمع التربعات� ،أدت �إىل قيام
الآالف م���ن م�ؤيديه عن غري ق�ص���د بالت�سجيل
لتقدمي م�ساهم���ات متكررة ،يف حني �أنهم كانوا
يعتزمون فقط دفع دفعة ملرة واحدة.
و�أثارت عملية "االحتيال" ب�ش�أن جمع التربعات
�آالف ال�ش���كاوى �إىل البنوك و��ش�ركات بطاقات
االئتم���ان ،وفق ما ذك���رت ال�صحيفة الأمريكية،
الأحد.
وكان ال�سب���ب الآخر وراء قي���ام ترامب برد هذه
املبال���غ الكبرية هو �أن العدي���د من املتربعني
الأف���راد جتاوزوا احل���د الأق�ص���ى امل�سموح به
قانو ًنا وهو  2800دوالر.

التقاط �صورة �سيلفي على املريخ

ظهرت مركبة "كيوريو�سيتي" التابعة
لوكالة الف�ضاء الأمريكية "نا�سا" ،يف
"هيئة مذهل���ة" وهي تلتقط �صورة
�سيلفي على �سط���ح كوكب املريخ
�إىل جانب ت�شكيل �صخري .وبح�سب
�صحيفة "ديلي مي���ل" الربيطانية،
ف�إن �صورة "ال�سيلفي" التقطت على
�سطح الكوكب الأحمر� ،أواخر مار�س
املا�ضي.
وقام���ت املركبة بالتق���اط �صورة
"ال�سيلف���ي" �إىل جان���ب ت�شكي���ل

�صخ���ري يعرف بجبل "مريكو" وهو
ا�س���م م�أخ���وذ من جب���ل يوجد يف
فرن�س���ا .ومت التقاط ه���ذه ال�صورة،
احتفاال بتمكن عربة "كيوريو�سيتي"
م���ن �أخذ ثالثني عينة للدرا�سة على
�سطح كوكب املريخ.
وتت�أل���ف �ص���ورة "ال�سيلف���ي" من
� 60ص���ورة مت �أخذه���ا يف ال�ساد�س
والع�رشين من مار����س اجلاري ،من
ط���رف �أداة الت�صوي���ر اليدوي���ة يف
العربة.

جماعة على «�إن�ستجرام جلذب
املراهقات لالنتحار

ك�شفت ال�رشطة الربيطانية عن وجود جماعة
انتحارية على موقع �إن�ستجرام لل�صور ت�شمل
تعاليم خطرية لإيذاء النف�س ،وت�ضم وجود
 12فت���اة مراهقة ،ترتاوح �أعمارهن بني 12
و  16عام ًا من جميع �أنحاء جنوب �إجنلرتا،
وهم �شكلوا جزءاً من جمموعة درد�شة على
�إن�ستجرام حتمل ا�سم ًا انتحاري ًا.
ومت اكت�ش���اف املجموعة عندم���ا فُقدت 3
فتيات ومت العث���ور عليهن الحق ًا يف حالة
�صحية خطرية يف لن���دن ،ولكن يف الوقت
نف�سه يق���ول موقع �إن�ستج���رام �إن حمتوى
الر�سائل ال يخالف قواعده.
و�صلت املجموعة ال�رسية �إىل علم ال�رشطة

م�س�ؤول يف «في�سبوك» :هذا هو حجم
الأخبار الكاذبة التي حذفناها
ر�ص���دت �إدارة موق���ع
في�سب���وك للتوا�ص���ل
االجتماعي �أرقاما مرعبة
ملعلومات خاطئة ظهرت
خ�ل�ال ال�شه���ور الأخرية،
منها  12مليون حمتوى
م�ضلّل مت �إزالته.
وق���ال حممد عم���ر مدير
��ش�راكات الأخب���ار يف
ال�رشق الأو�س���ط و�شمال
�أفريقيا ب�رشكة "في�سبوك"
�إن عم�ل�اق التوا�ص���ل
االجتماع���ي ق���ام ب�إمداد �أك�ث�ر من 2
مليار �شخ�ص من  189دولة مبعلومات
موثوق���ة ح���ول فريو����س كورونا من
خالل مركز معلوم���ات 19-COVID
والر�سائل التعريفية ،كم���ا قام ب�إزالة
�أك�ث�ر م���ن  12ملي���ون حمت���وى على
في�سب���وك و�إن�ستج���رام حتت���وي على
معلومات م�ضللة ميك���ن �أن ت�ؤدي �إىل
�رضر ج�سدي و�شيك.

عندم���ا �ساف���رت  3فتي���ات ،مت الإبالغ عن
اختفائه���ن ،وعرفت ال�رشطة الحق��� ًا �أنهن
�سافروا للق���اء يف لندن ،ومت العثور عليهم
يف حالة �صحية خط�ي�رة يف �أحد ال�شوارع
ونقلهم يف �سي���ارة �إ�سعاف �إىل امل�ست�شفى
لتلقي العالج يف حاالت الطوارئ.
وذكرت �إح���دى الفتيات �أنهم���ا التقيا �أو ًال
ع�ب�ر الإنرتنت وناق�شا مو�ض���وع االنتحار،
وبعد �أن انتحرت �إحداهن ،اكت�شفت عائلتها
كتابات م�ؤملة ع���ن االنتحار على ح�سابها
يف �إن�ستج���رام ،ث���م قام �ضب���اط ال�رشطة
بفح�ص الأجهزة الرقمية للتعرف على ا�سم
املجموعة على الإنرتنت و�أع�ضائها الآخرين.

ا�ستقالة �ضابط �شرطة بعد �إ�ساءة معاملته لكلب بولي�سي
ا�ستقال �ضابط �رشطة يف مدينة �سالزبوري
بوالي���ة ن���ورث كارولين���ا الأمريكية
بعد ن�رش مقط���ع فيديو يظهره وهو
ي�سيء معاملة كلب بولي�سي �أثناء
التدري���ب ،بح�س���ب �شبكة abc
.news
وبعد حتقيق ا�ستمر �أ�سابيع� ،أعلنت
�إدارة �رشطة �سالزبوري �أنها خل�صت
�إىل �أن ال�ضاب���ط ال���ذي مت ت�صويره
يف الفيدي���و ،والذي مت حتديده با�سم،
جيم����س هامبت���ون" ،ت��ص�رف بطريقة

تصـدر عـن دار صحف الوحدة
دولة اإلمارات العربية املتحدة
أبوظبي شارع املطار القديم «املرور»

تعمل �رشكة في�سبوك ،املالكة لتطبيق التوا�صل الفوري
ال�شهري ،وات�ساب ،على �إ�ضافة ميزة جديدة له.
وذك���رت مواق���ع تعن���ى بالأخب���ار التكنولوجية �أن
اخلا�صية اجلدي���دة �ستمكّ���ن امل�ستخدمني من تغيري
الأل���وان يف التطبي���ق .وبد�أ التطبي���ق يف العمل عام
 ،2019وا�ستح���وذت عليه �رشك���ة في�سبوك يف ،2014
مقاب���ل �صفقة بلغ���ت  19ملي���ار دوالر ،وو�صل عدد
م�ستخدميه �إىل �أكرث من مليارين �شهريا.
وهذا يعني بكل ب�ساطة �أن �أي تغيري �سيحظى باهتمام
وا�سع النطاق يف العامل.
وغرّد ح�س���اب موق���ع " "WABetaInfoاملعني
ب�أخب���ار "وات�ساب" عل���ى "توي�ت�ر"" :وات�ساب يطور
حاليا خا�صية ت�سمح للم�ستخدم�ي�ن بتعديل الألوان
يف التطبيق".
و�أ�ض���اف �أن اخلا�صية اجلديدة ال ت���زال قيد التطوير،
وال يوجد الكثري م���ن التفا�صيل بهذا ال�شان يف الوقت
الراهن..

حطام �سفينة حربية
إىل
�
صول
�
الو
غرقت قبل ًً 75
عاما

متكن خمرتع �سوري ،م�ؤخرا ،من تطوير �سيارة �صديقة للبيئة،
تعمل باملاء بدل الوقود.
ونقلت �صحيفة „الوحدة“ ال�سورية عن املخرتع حممد عجيب
قوله� ،إن اجلهاز الذي ط��� ّوره ،ي�ستخرج عن�رصي الهيدروجني
والأوك�سج�ي�ن على �ش���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�سيارة .وبح�سب عجيب ف�إن اجلهاز
يطيل من عمر املح���رك ويرفع من كفاءته وا�ستهالكه للوقود
بن�سبة ترتاوح ب�ي�ن � 30إىل  40يف املئة ،م�شريا �إىل �إمكانية
تركيبه ب�أي �سيارة .وميكن جلهاز ال�سيارة ا�ستخراج  12فولت
ب�أمبري عال وكهرباء  220فولت ،وهذا يعد بحد ذاته حال جيدا
مل�شكلة قلة الوقود ونق�صها يف �سوريا.

تتعار�ض متاما مع تدريبه على التعامل مع كالب
الـ 9-Kوانتهك �سيا�سة �إدارة ال�رشطة".
وقال���ت ال�رشطة يف بيان�" :أخذن���ا الإجراءات
الت�أديبي���ة بح���ق ال�ضاب���ط ،وبع���د جل�سة
�إ�ستم���اع لل�ضابط هامبتون ،قدم ا�ستقالته
على الف���ور" ،م�ؤكدة �أنه���ا مل تطلب منه
اال�ستقالة.
و�أظه���ر الفيديو �ضابط ال�رشطة وهو ي�ضع
طوقا على الكل���ب امل�سمى "زول" ومن ثم
ي�سحبه م���ن رقبته ويدفعه نحو الأر�ض ،ثم
يقوم بتعليقه باله���واء و�أرجحته حول ظهره
وفوق كتفه ،قبل �أن يتجه نحو �سيارة دورية.

و�أو�ض���ح �أن عملي���ة تدقي���ق احلقائق
واملعلومات الكاذبة تتم ب�شكل رئي�سي
منذ يناير  2020على  3حماور�" :ضمان
�أن اجلمي���ع يح�ص���ل عل���ى معلومات
دقيق���ة ،ودع���م خ�ب�راء ال�صحة حول
العامل ،و�إيق���اف املعلومات املغلوطة
عل���ى املن�ص���ة واملحت���وى ال�ضار"،
م�ضيف���ا �أن "�أولويتنا ه���ي الت�أكد من
�إمكانية و�ص���ول اجلميع يف كل �أنحاء
العامل �إىل معلومات موثّقة ودقيقة".

