
اأبوظبي-وام:

 طور فري���ق بحث���ي يف جامعة 

�أبوظبي تقنية قد ت�شكل  نيويورك 

نقلة نوعي���ة يف حي���اة مر�شى 

�ل�شك���رى بتب�شيط �لعالج �ليومي 

من خ���الل تن���اول �لإن�شولني عن 

طريق �لفم .

وتعتمد �لتقنية �جلديدة على و�شع 

مادة �لإن�شول���ني بني طبقات من 

�جلزيئات �لع�شوية فائقة �ل�شغر 

مقاومة للع�ش���ار�ت �له�شمية يف 

�ملع���دة وهي ج�شيم���ات نانوية 

ت�شكل مانعا يحمي �لإن�شولني من 

�ل�شو�ئل �له�شمية .

و�أثبتت هذه �لتقنية فعاليتها يف 

�إعادة م�شتويات �ل�شكر �إىل �ملعدل 

�لطبيعي خالل �شاعتني من تناول 

�لدو�ء �جلدي���د يف �لتجارب على 

�حليو�ن.

"�لعل���وم  جمل���ة  ون����رت 

 Chemical" �لكيميائي���ة" 

Science" يف عدده���ا �حلايل 
تفا�شيل هذ� �لبح���ث �لذي نفذته 

عاملة �لأبحاث فرح بن يطو �شمن 

فريق عمل يف جامع���ة نيويورك 

�أبوظب���ي بقيادة عل���ي طر�بل�شي 

رئي�س ق�شم �لكيمياء.

عمان-)د ب اأ(:

�أكد �لعاهل �لأردين، �ملل���ك عبد�هلل �لثاين، 

�لأربع���اء، �أن �أخاه، �لأمري حمزة، بات حتت 

"رعايته"، م�ش���ري�، يف �لإطار نف�شه، �إىل �أن 
"�لفتن���ة وئدت"، وذل���ك يف �أول ر�شالة �إىل 
�لأردنيني، منذ �لأزمة �لتي ت�شهدها �ململكة 

منذ �ل�شبت �ملا�شي.

 وقد وج���ه �لعاه���ل �لأردين �مللك عبد�هلل 

�لثاين �م�س �لأربعاء ر�شالة �إىل �شعبه حول 

�لتط���ور�ت �لأخرية �أع���رب خاللها عن �أمله 

و�شدمته، موؤكد� على و�أد �ملوؤ�مرة.

وجاء يف �لر�شالة �لتي �أوردتها وكالة �لأنباء 

�لأردني���ة "برت�" "�أطمئنكم �أن �لفتنة وئدت، 

و�أن �أردننا �لأبي �آمن م�شتقر. و�شيبقى، باإذن 

�هلل عز وجل، �آمنا م�شتقر�".

وق���ال "مل يكن حتدي �لأي���ام �ملا�شية هو 

�لأ�شعب �أو �لأخطر على ��شتقر�ر وطننا، لكنه 

كان يل �لأك���ر �إيالما، ذلك �أن �أطر�ف �لفتنة 

كان���ت من د�خل بيتنا �لو�حد وخارجه، ول 

�شيء يقرتب مما �شعرت به من �شدمة و�أمل 

وغ�شب، كاأخ وكويل �أمر �لعائلة �لها�شمية، 

وكقائد لهذ� �ل�شعب �لعزيز".

اأبوظبي ـ وام:

 �أعلن���ت "ويز �إي���ر �أبوظبي" عن بدء 

ت�شي���ري رحالتها م���ن �أبوظبي �إىل تل 

�أبيب �عتبار�ً من 18 �أبريل �جلاري.

و�شُت�شّغ���ل "ويز �إي���ر �أبوظبي" ثالث 

رحالت �أ�شبوعي���ة من �أبوظبي �إىل تل 

�أبيب خالل �شهر �أبريل، قبل �أن ت�شبح 

يومية يف �شهر مايو �ملقبل.

وقال كي�س فان �شاي���ك �ملدير �لعام 

ل�ركة "ويز �إي���ر �أبوظبي" �إن ت�شيري 

�أوىل رح���الت �ل�ركة �لتي تربط بني 

�أبوظبي وتل �أبيب �شتنطلق خالل �شهر 

�أبريل �جلاري حي���ث ُيعد �لربط بني 

�لبلدين حدثًا تاريخيًا مهمًا �شي�شاهم 

يف تعزي���ز قطاع �ل�شياح���ة وتنويع 

�لقت�شاد �ملحلي، وتوفري فر�س عمل 

مميزة، �إىل جانب توف���ري فر�س �شفر 

��شتثنائية جلميع �مل�شافرين.

على  �حل�ش���ول  للم�شافرين  وميك���ن 

و�شيل���ة تاأم���ني �إ�شافي���ة يف ه���ذه 

�لأوق���ات �ل�شتثنائية من خالل �ر�ء 

خدم���ة "ويز فليك����س" �لإ�شافية مع 

تذ�كر �لطري�ن، و�لتي تتيح لهم تبديل 

حجوز�تهم مبرونٍة تاّمة..

الفجيرة-وام:

برعاي���ة �شاحب �ل�شم���و �ل�شيخ 

حمد ب���ن حممد �ل�رق���ي ع�شو 

�ملجل����س �لأعلى حاكم �لفجرية ، 

�تفاقية  �لفج���رية  �أبرمت حكومة 

مع متح���ف �ملقتني���ات �لفريدة، 

لإن�ش���اء متحف �لتاري���خ �لدويل 

يف �لفجرية، يحفظ �لقطع �لأثرية 

�لن���ادرة م���ن �لع�ش���ور �لقدمية 

ملختلف ح�شار�ت �لعامل �ل�شابقة.

وّقع �لتفاقية �شعادة حممد �شعيد 

�ل�شنح���اين مدير �لديو�ن �لأمريي 

بالفج���رية وفيكت���ور �إم بر�كا�س 

رئي�س متحف �ملقتنيات �لفريدة .

وق���ال �شع���ادة حمم���د �شعي���د 

�ل�شنح���اين �إَن �إم���ارة �لفج���رية 

�ل�شيخ  �ل�شمو  وبدعم من �شاحب 

حمد ب���ن حممد �ل�رق���ي ع�شو 

�ملجل�س �لأعل���ى حاكم �لفجرية، 

با�رت بالتح�شري لإن�شاء متحف 

�لتاريخ �لدويل، �لذي يعترب �لأول 

من نوع���ه على م�شت���وى �ل�رق 

فر�شة  �شيك���ون  و�لذي  �لأو�ش���ط 

��شتثنائية 

اأبوظبي-الوحدة:

�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 

ب���ن ز�ي���د �آل نهي���ان ويل عهد 

�لأعلى  �لقائ���د  نائب  �أبوظب���ي 

�ل�شحة  �أهمية  �مل�شلحة  للقو�ت 

يف تنمية �ملجتمعات وتقدمها ..

على  تغري���دة  �شم���وه  ون����ر 

�شفحت���ه �لر�شمية مبوقع تويرت 

مبنا�شبة ي���وم �ل�شحة �لعاملي 

جاء فيه���ا: )ل�شحة ركن �أ�شا�شي 

يف تنمي���ة �ملجتمعات وتقدمها 

..  ويف "ي���وم �ل�شحة �لعاملي" 

ندع���و �إىل مزي���د م���ن �لتكاتف 

يف مو�جه���ة جائحة"كورون���ا" 

�إىل  �لع���ادل  �لو�شول  و�إتاح���ة 

�للقاحات .. ونحيي �لعاملني يف 

�خلط���وط �لأمامية �شد �جلائحة 

ونقدر جهودهم..(.

اأبوظبي-وام:

 تنفذ هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي 

��شتجابتها  لتعزيز  �إغاثيا  برناجما 

يف  �لإن�شاني���ة  �لأو�ش���اع  جت���اه 

�ل�شوم���ال، �متد�د� ملب���ادر�ت دولة 

و�لتنموية على  �لإغاثي���ة  �لإمار�ت 

�ل�شاحة �ل�شومالية.

ت�شيري ج�ر  �لربنام���ج  ويت�شم���ن 

�أرب���ع طائر�ت  ج���وي يتكون م���ن 

تغ���ادر تباع���ا �إىل هن���اك، وحتمل 

مئات �لأطنان من �مل���و�د �لغذ�ئية 

�لإن�شانية  و�لحتياجات  �ل�رورية 

�لأخرى، مل�شاندة �ل�شعب �ل�شومايل 

و�لوقوف بجانبه يف ظروفه �لر�هنة.

وو�شلت �إىل �ل�شومال موؤخر� طالئع 

�جل�ر �جلوي �ملكونة من طائرتني 

حتمالن كميات كبرية من �ملعونات 

�لإن�شانية، 

بيروت-)د ب اأ(:

 �أعرب �لرئي�س �للبناين �لعماد مي�شال عون 

�م�س �لأربعاء عن تقدي���ره و�متنانه للدور 

�لذي تق���وم به م�ر مل�شاع���دة لبنان يف 

مو�جهة �لأزمات �لتي يعاين منها.

و����رح  ع���ون ، خالل ��شتقبال���ه �م�س يف 

ق�ر بعبد�، وزير �خلارجية �مل�ري �شامح 

�شكري، " �لعقبات �لتي و�جهت م�شار ت�شكيل 

�حلكومة"، حمماًل �إياه " حتياته �إىل �لرئي�س 

�مل�ري عبد  �لفتاح  �ل�شي�شي و�شكره على 

مبادرته �لقائمة على وقوف م�ر على م�شافة 

و�حدة من جميع �للبنانيني، كما كانت د�ئما 

عرب �لتاريخ". ومتنى ع���ون �أن " تثمر هذه 

�جلهود عن نتائ���ج �إيجابية ل�شيما �إذ� ما 

تو�ف���رت �إر�دة حقيقية للخ���روج من هذه 

�لأزمة من خالل �عتماد �لقو�عد �لد�شتورية 

و�مليثاقية �لتي يقوم عليها �لنظام �للبناين 

وبالتعاون مع جمي���ع �لأطر�ف �للبنانيني 

من دون �إق�شاء �أو متييز".

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

رئي�س الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون نغوين 

�ضوان فوك بانتخابه رئي�ضاً لفيتنام

تعيين خالد التميمي محافظاً لم�ضرف 

الإمارات المركزي

�أبوظبي-و�م:

 بع���ث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 

�لدول���ة “حفظه �هلل” برقية تهنئة �إىل فخامة �لرئي�س نغوين 

�شو�ن ف���وك وذلك مبنا�شبة �نتخابه رئي�شا جلمهورية فيتنام 

�ل�شرت�كية.

كما بع���ث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد ب���ن ر��شد �آل مكتوم 

نائ���ب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه 

�هلل” و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 

�أبوظب���ي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة برقيتي تهنئة 

مماثلتني �إىل فخامة �لرئي�س نغوين �شو�ن فوك.

�أبوظبي-)�لوحدة(: �أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 

�آل نهيان رئي����س �لدولة "حفظه �هلل"، مر�شوما بتعيني معايل 

خالد حممد �شامل بالعمى �لتميمي حمافظا مل�رف �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة �ملركزي.

وميتلك معاليه خربة تفوق 30 عاما يف جمال �لعمل �مل�ريف 

و�خلدمات �ملالية و�إد�رة �لأ�شول و�ل�شتثمار�ت.

و�شغل �لتميمي من�شب نائب حمافظ �مل�رف �ملركزي قبل �أن 

يتوىل من�شبه �جلديد.

وكان خال���د حممد بالعمى �لتميمي ع�ش���و�ً يف جمل�س �إد�رة 

�مل�رف �ملركزي منذ عام 2008، 

رئي�س الحكومة الليبية يجري 
محادثات مع اأمير الكويت

ال�سودان يلوح باللجوء اإلى مجل�س 
الأمن ب�ساأن اأزمة �سد النه�سة

الكويت / طرابل�س-)د ب اأ(:

�أجرى رئي����س حكومة �لوحدة �لوطنية �لليبية  

عبد �حلميد �لدبيبة �م����س �لأربعاء حمادثات 

ثنائية م���ع �أمري دولة �لكوي���ت �ل�شيخ نو�ف 

�لأحمد �ل�شباح يف �لكوي���ت، بح�شور  رئي�س 

جمل�س �لوزر�ء �ل�شيخ  �شباح خالد �ل�شباح ، 

لبح���ث �لعالقات �لثنائية بني �لبلدين ، و�شبل 

تعزيزها.

وكان �لدبيبة قد و�شل �إىل دولة �لكويت �لليلة 

قب���ل �ملا�شية، يف �أول زي���ارة ر�شمية يجريها 

منذ توليه مهام رئا�شة �حلكومة.

وبح�شب مكت���ب �لدبيبة �لإعالم���ي، فاإن هذه 

�لزي���ارة تاأتي �شمن م�شاع���ي توحيد �ملوقف 

�خلليجي فيما يتعلق بامللف �لليبي، وتعميق 

�لعالقات مع دول �خلليج �لعربي.

الخرطوم-)د ب اأ(:

 قال وزي���ر �لري و�ملو�رد �ملائية يا�ر عبا�س �م�س �لأربعاء 

�إن كل �خليار�ت تبقى مفتوحة �أم���ام �ل�شود�ن ب�شاأن م�شاألة 

�شد �لنه�شة �لإثيوبي مبا فيها �للجوء ملجل�س �لأمن.

ونقل���ت �لوكالة �ل�شود�نية لالأنباء ) �شونا ( عن عبا�س قوله 

، يف موؤمت���ر �شحفي �م����س �إثر عودته عق���ب م�شاركته يف 

مفاو�ش���ات كني�شا�شا بخ�شو�س �شد �لنه�شة ، �إن عملية ملء 

�ل�شد دون �إتفاق تهدد �ل�شود�ن ب�شكل مبا�ر، وتعر�س حياة 

20 مليون مو�طن يعي�شون �أ�شفل �ل�شد للخطر.

و�أ�ش���ار �إىل �أن هذ� �لقول لي�س من قبي���ل �لدعاية و�لتهويل 

�لإعالمي ولكن تو�شيف للحقائق، �إذ تبلغ �ل�شعة �لتخزينية 

خل���ز�ن �لرو�شري�س �شبعة مليار�ت م���رت مكعب، ويبعد 15 

كيلومرت� فق���ط من �شد �لنه�شة يف ح���ني �أن �شعة �لتخزين 

ب�شد �لنه�شة تبلغ 74 مليار مرت مكعب.

و�ش���دد على موقف �ل�شود�ن �لثابت �ل���ذي يدعو �إىل �رورة 

تعدي���ل منهجي���ة �لتفاو�س �لتي ينبغ���ي �أن تف�شي لتفاق 

قان���وين وملزم لكافة �لأطر�ف وع���دم �لت�شويف بغية ك�شب 

�لوقت على غر�ر ما تفعل وتنتهج �إثيوبيا.

عون يعرب عن تقديره لدور 
م�سر وم�ساعدتها للبنان

»تتمة  �ص8«

درجات الحرارةمواقيت ال�ضالة

»الهالل الأحمر« ت�ضير ج�ضرًا جويًا لدعم الأو�ضاع 
الإن�ضانية في ال�ضومال

»تتمة  �ص8«

»تتمة  �ص8«

�أبوظبي 22/32 دبي 22/33 �ل�شارقة 20/32 عجمان 33 /23 �أم �لقيوين 32 /19 ر�أ�س �خليمة 33 /20 �لفجرية 32 /23 �لعني 18/37 ليو� 17/37  �ل�شلع 34 /19     �لفجر 4.50 �لظهر 12.27  �لع�ر 3.56  �ملغرب 6.44 �لع�شاء 7.59

»تتمة  �ص8«

ال�سعودي »�سلطان ال�سيط« يح�سد لقب 
»اأمير ال�سعراء« 

الت�ضغيل التجاري لأولى محطات »براكة« 

يتم وفق اأعلى معايير الأداء

باحثون يطورون تقنية جديدة لتناول 

»الإن�ضولين« عن طريق الفم

حكومة الفجيرة تعلن اإن�ضاء متحف 

التاريخ الدولي بالإمارة
 اأبوظبي-وام:

 بد�أت �ركة "نو�ة" للطاقة �لتابعة ملوؤ�ش�شة 

�لإمار�ت للطاقة �لنووية.. بالت�شغيل �لتجاري 

لأوىل حمط���ات "بر�ك���ة" للطاق���ة �لنووية 

�ل�شلمية يف منطقة �لظف���رة باإمارة �أبوظبي 

عل���ى نحو �آم���ن ووفق �أعلى معاي���ري �لأد�ء 

�لت�شغيلي �لعاملية.

وكانت "نو�ة" تاأ�ش�شت يف �لعام 2016 ك�ركة 

متخ�ش�شة يف ت�شغيل و�شيانة حمطات بر�كة 

للطاقة �لنووية وتتبع �لئتالف �مل�شرتك بني 

موؤ�ش�شة �لإمار�ت للطاق���ة �لنووية و�ل�ركة 

�لكورية للطاقة �لكهربائية "كيبكو".

وتت���وىل �لعملي���ات �لت�شغيلي���ة فرق عمل 

متعددة �خلرب�ت تنتمي لأكر من 50 جن�شية 

وتقودها كف���اء�ت �إمار�تي���ة موؤهلة ما يربز 

�أهمية تبادل �ملعارف و�خل���رب�ت و�لتعاون 

�ل���دويل �لوثيق يف هذ� �لقط���اع �لذي يرتكز 

�إىل تكنولوجي���ا متقدمة حي���ث يتوىل فريق 

متخ�ش����س عملية ت�شغي���ل مفاعل �ملحطة 

�لأوىل يف بر�ك���ة ومر�قبته على مد�ر �ل�شاعة 

ل�شمان ��شتمر�رية �لت�شغي���ل �لتجاري وفق 

�أعلى معاي���ري �ل�شالمة و�جل���ودة �لعاملية 

و�إنت���اج نحو 1400 ميغ���او�ط من �لكهرباء 

�ل�شديق���ة للبيئ���ة لدعم �لنم���و �لقت�شادي 

و�لجتماعي يف دولة �لإمار�ت.

محمد بن زايد يدعو لإتاحة الو�ضول العادل 
اإلى لقاحات »كورونا« 

عاهل الأردن: الفتنة 
وئدت وحمزة في 

ق�سره برعايتي

اأبوظبي-وام:

 توج معايل �للو�ء �لركن طيار فار�س خلف 

�ملزروعي، قائد عام �رطة �أبوظبي رئي�س 

جلن���ة �إد�رة �ملهرجانات و�لرب�مج �لثقافية 

و�لرت�ثي���ة، �ل�شاع���ر �شلط���ان �ل�شيط من 

�ل�شعودية بربدة وخامت �إمارة �ل�شعر ولقب 

برنامج �أمري �ل�شعر�ء يف ن�شخته �لتا�شعة.

ح����ر �لتتوي���ج عي�شى �شي���ف �ملزروعي 

نائ���ب رئي����س جلن���ة �إد�رة �ملهرجان���ات 

�أبوظبي،  �لثقافي���ة و�لرت�ثية يف  و�لرب�مج 

و�شلطان �لعميمي مدي���ر �أكادميية �ل�شعر، 

و�أع�شاء جلنة حتكي���م �لربنامج /�لدكتور 

علي بن متيم، �لدكتور �شالح ف�شل، �لدكتور 

عبد�مللك مرتا�س.

»ويز اإير اأبوظبي« ت�سير رحالتها اإلى تل 
اأبيب في 18 اأبريل

20 صفحة / درهم واحد السـنة الثامنة واألربعون

20 Pages/one DirhamAL WAHDA
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:ΩGh-»HO

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

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

 ⁄É©∏d πeC’G áHGƒH πµ°û«°S »HO 2020 ƒÑ°ùcEG ¿CG

 ⁄É©dG ™∏£àj PEG ,É¡à©«ÑW ¤EG IÉ«◊G IOƒY ‘

 ‘É©àdG IÒJh ™jöùàd ÒÑµdG πØëŸG Gòg ¤EG

 Ée πÑ≤à°ùŸ ≥jô£dG áWQÉN º°SQh …OÉ°üàb’G

 »HO  ¿CG  ¤EG  √ƒª°S  GÒ°ûe  ,"19-ó«aƒc  "  ó©H

 áYÉæ°U ‘ …QƒëŸG ÉgQhOh É¡àfÉµe âî°SQ

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ájDhQ  π°†ØH  ,πÑ≤à°ùŸG

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

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

 á¡Lh »HO øe â∏©L »àdG √ƒª°S äÉ¡«LƒJh

 Gõcôeh  ,á«FÉæãà°S’G  QÉµaC’G  ÜÉë°UC’  á∏°†Øe

 ,QÉµaC’Gh iDhôdG ∫OÉÑJh ∫ƒ≤©dG π°UGƒàd É«ŸÉY

 äÉ«dÉ©a  ∫ÓN  √ó«°ùŒ  ¤EG  ™∏£àf  Ée  ƒgh

.2020 ƒÑ°ùcEG

 …ò«ØæàdG  ¢ù∏éŸG  ´ÉªàLG  ∫ÓN  ∂dP  AÉL

 ,»HO  ó¡Y  ‹h  ƒª°S  ¬°SCGôJ  …òdG  »HO  IQÉeE’

 ,»HO 2020 ƒÑ°ùcEG ô≤e ‘ ¢ùeG

 øe áeõM ¢ù∏éŸG óªàYG å«M

 á«é«JGÎ°SE’G äGQOÉÑŸGh äGQGô≤dG

 äÉeóÿG ôjƒ£J ‘ Ö°üJ »àdGh

 ÒjÉ©ŸG  RôHC’  É≤ah  á«eƒµ◊G

.á«ŸÉ©dG

 øH  ¿GóªM  ï«°ûdG  ƒª°S  ∫Ébh

 ∫ÓN Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi

 ∫ƒ∏ëH  "  :  ´ÉªàL’G  ¬°SDhôJ

 »HO íàØà°S ,πÑ≤ŸG ôHƒàcCG ô¡°T

 √öSCÉH ⁄É©∏d É¡«YGQP äGQÉeE’Gh

 ¿hÉ©àdG  øe  IójóL  ¥ÉaBG  íàØd

 2020 ƒÑ°ùcEG ∫ÓN ,AÉæÑdG »ŸÉ©dG

 ájƒ«M á°üæe πµ°û«°S …òdGh »HO

 øØdG äÉ«dÉªL ÚH ™ªŒ ,áYóÑe

 ôaƒàd äÉ«æ≤àdG çóMCGh …QÉª©ŸG

 »ŸÉ©dG  ¿hÉ©à∏d  Iójôa  É°Uôa

 ,á«∏Ñ≤à°ùŸG äÉYhöûŸGh QÉµàH’Gh äÉ«æ≤àdG ‘

 ∫ƒ≤©dG π°UGƒJ " ‘ »°ù«FôdG √QÉ©°T ó°ùŒh

 iôNC’G ¬JÉYƒ°Vƒe ÖfÉL ¤EG " πÑ≤à°ùŸG ™æ°Uh

."áeGóà°S’Gh π≤æàdGh ¢UôØdG ‘

 ,Ú°ùªÿG ΩÉ©H ÉædÉØàMG ™e " : √ƒª°S ±É°VCGh

 ìhQh áYóÑŸG ÉæJÉbÉW ™«ªL ó°ûM ¤EG ™∏£àf

 á°üæe ¥ÓWEG ¿Éª°†d ¿hÉ©àdGh áÁõ©dGh QGöUE’G

 Oƒ¡÷G ™aóJ IôµàÑe ∫ƒ∏ëH ⁄É©dG ΩÉ¡dE’ Iõ«‡

."ÉbGöTEG ÌcCG πÑ≤à°ùe ≥∏N ƒëf á«fÉ°ùfE’G

 ≈∏Y ⁄É©dG ∞≤j Éª«a  " :  ÓFÉb √ƒª°S ™HÉJh

 ójó÷G  ™bGƒdG  äÉjó– πX  ‘ ¥ô£∏d  ¥ÎØe

 ó©J »HO ¿EÉa ,19-ó«aƒc áëFÉL É¡à°Vôa »àdG

 ∞∏àfl πÑ≤à°ùe ±öûà°ùJ πªY IóæLCÉH ⁄É©dG

 ÌcC’G äÉjóëà∏d ∫ƒ∏M øY åëÑJh ,äÉYÉ£≤dG

 ádhO ájDhQ ¢ùµ©j πµ°ûH ,Ωƒ«dG ⁄ÉY ‘ ÉMÉ◊EG

 ¿hÉ©àdG  öUGhCG  õjõ©J  ‘  ÉgOƒ¡Lh  äGQÉeE’G

 äÉjóëà∏d  …ó°üà∏d  ⁄É©dG  ∫hO  ÚH  AÉæÑdG

 óZ  ≥∏ÿ Oƒ°ûæŸG  »HÉéjE’G  Ò«¨àdG  ≥«≤–h

."á«fÉ°ùfEÓd π°†aCG

 øH  ¿GóªM  ï«°ûdG  ƒª°S  ¬Lhh

 ÒaƒàH Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi

 Ú∏ãªŸG ™«ª÷ áeRÓdG äÉMÉ≤∏dG

 ¿Éª°†d ácQÉ°ûŸG ∫hó∏d Ú«ª°SôdG

 ,≈°ùæJ  ’  áæeBGh  á∏eÉ°T  áHôŒ

 ƒÑ°ùcEG  áHôŒ  õjõ©J  ¿Éª°Vh

 á«°VGÎaG á°üæe ÈY ÈcCG πµ°ûH

 ‹hódG  çó◊G  äÉ«dÉ©a  Qƒ°†◊

 ¿CG  ≈∏Y √ƒª°S  GOó°ûe  ,¬›GôHh

 ≥«≤– ≈∏Y  õcôj  çó◊G  ™bƒe

 π©÷ áÄ«ÑdG ájÉªMh áeGóà°S’G

 ÌcC’G áî°ùædG »HO 2020 ƒÑ°ùcEG

 ‹hódG çó◊G ïjQÉJ ‘ áeGóà°SG

 ,ÉeÉY  160 øe  ÌcC’  óàÁ …òdG

 äÉ«æ≤J çóMCG »æÑJ ≈∏Y IhÓY

 Gó«°ùŒ ¬∏©éj Ée ,á«àëàdG ≈æÑdG

 ¬«∏Y hóÑJ ¿CG  øµÁ ÉŸ É«≤«≤M

.á«còdG πÑ≤à°ùŸG ¿óe

 ´ÉªàL’G  ∫ÓN  …ò«ØæàdG  ¢ù∏éŸG  óªàYGh

 »àdGh  IQÉeEÓd  »FGò¨dG  øeC’G  á«é«JGÎ°SEG

 »FGò¨dG øeCÓd á«æWƒdG á«é«JGÎ°SE’G ™e ≥aGƒàJ

 êÉàfE’G õjõ©Jh ,OGÒà°S’G QOÉ°üe ™jƒæàd É«©°S

 áeÓ°S õjõ©Jh ,Qó¡dGh ó≤ØdG øe ó◊Gh ,»∏ëŸG

 IQób  õjõ©J  ÖfÉL  ¤EG  ,ájò¨àdG  º¶fh  AGò¨dG

.äÉeRC’G á¡LGƒe ≈∏Y ´É£≤dG

 áª¡ŸG ™∏°ùdG ójó– ≈∏Y á«é«JGÎ°SE’G äõcQh

 ™∏°ùdÉH â∏ã“ á«°SÉ°SCG ÒjÉ©e á©HQCG ≈∏Y AÉæH

 á«ë°U áÑLh Ωó≤Jh á«dÉ©dG á«FGò¨dG áª«≤dG äGP

 ÖfÉL  ¤EG  ,™ªàéŸG  OGôaCG  áaÉµd  á∏eÉµàeh

 QÉ«àNGh ,Úµ∏¡à°ùª∏d áÑ°ùædÉH á©∏°ùdG á«ªgCG

 ôªà°ùŸGh ‹É©dG ∑Ó¡à°S’Gh Ö∏£dG äGP ™∏°ùdG

 äÉLÉ«àM’Gh ™∏°ùdG OóY ÚH ¿RGƒàdG ≥«≤–h

 ™∏°ùdG QÉ«àNG ¤EG áaÉ°VEG ,∂∏¡à°ùª∏d á«°SÉ°SC’G

 IOÉªc Ωóîà°ùJh ôNBG  πjóH É¡d ôaƒàj ’ »àdG

 ∫ÉªàMG OƒLh GÒNCGh ,iôNCG áª©WCG êÉàfE’ á«dhCG

 ≈∏Y »∏µdG OÉªàY’G ÖÑ°ùH á©∏°ùdG ôaƒJ Ωó©d

 ¢VÉØîfG  á«dÉªàMG  hCG  OGÒà°S’G

.»∏ëŸG êÉàfE’G

 »FGò¨dG øeC’G á«é«JGÎ°SEG Oó–h

 ™àªàJ  å«M  »Hód  Iƒ≤dG  •É≤f

 ™bƒeh ájƒb á«à– á«æÑH IQÉeE’G

 õ«ªàe »à°ùLƒd õcôªc ‘Gô¨L

 6  ‘  AÉæ«e  78  OƒLƒH  πãªàj

 ¿ƒ∏ãÁ É«dhO ÉÑàµe 35h äGQÉb

 ´É£≤dG ™e á≤«Kh π°UGƒJ äGƒæb

 ‘ ÒÑc ´ƒæJ ¤EG áaÉ°VEG ,¢UÉÿG

 ádhO ¤EG ájòZCÓd IQó°üŸG ∫hódG

 ®ƒë∏e  OóY  OƒLhh  ,äGQÉeE’G

 ‘  ºgÉ°S  IQÉeE’ÉH  ´QGõŸG  øe

 ¢†©Ñd »∏fi ¥ƒ°S OƒLhh ≥∏N

 ó«÷G  êÉàfE’G  äGP  äÉéàæŸG

 ºë∏dG  πãe  á«°SÉ°SC’G  OGƒª∏d

 äÉéàæŸG  øe  ÉgÒZh  Ö«∏◊Gh

.OGôaCÓd á«°SÉ°SC’G

 á«é«JGÎ°SEG ¬à°ù∏L ∫ÓN ¢ù∏éŸG óªàYG Éªc

 »àdGh  »HO  IQÉeEG  ‘  ÇQÉ£dG  Ö£dG  äÉeóN

 »eƒµ◊G »ë°üdG ´É£≤dG ÚH πeÉµàdG øe Rõ©J

 äÉeóN  Ëó≤àH  ≥∏©àj  Éª«a  ¢UÉÿG  ´É£≤dGh

 ≥≤ëj  á«ŸÉY  ÒjÉ©Ã  á«ë°üdG  ájÉYôdG

 ≈°übCG ¿Éª°†d ,™«ªé∏d áeóÿG ôaƒjh á«∏eÉµàdG

 äÉeRCÓd  …ó°üà∏d  áfhôŸGh  ájõgÉ÷G  äÉLQO

 ¿hÉ©àdGh ≥«°ùæàdG ∫ÓN øe á«ë°üdG çQGƒµdGh

 áaÉ°VEG ,¢UÉÿGh ΩÉ©dG ÚYÉ£≤dG ÚH πeÉµàdGh

 ájõgÉL ™aQh õjõ©àd á°UÉN á£N ôjƒ£J ¤EG

 ¢Vô©e  äÉ«dÉ©a  AÉæKCG  ÇQÉ£dG  Ö£dG  äÉeóN

 á«FÉæãà°SG áHôŒ ¿Éª°†d ,»HO ‘ 2021 ƒÑ°ùcEG

 IOƒL äGP äÉeóN Ëó≤Jh ÇQÉ£dG Ö£dG ≈°VôŸ

 äÉ«æ≤J ∫ÉNOEG ∫ÓN øe áÑ°SÉæe áØ∏µàHh á«dÉY

 ÇQÉ£dG Ö£dG äÉeóN Ú°ùëàd IôµàÑe ∫ƒ∏Mh

 äÉfÉ«Ñd  »¶ë∏dG  §HôdG  ∫ÓN  øe  IQÉeE’ÉH

 äÉØ∏ŸG áª¶fCG ™e áHÉ°UE’G ™bƒe øe ÚHÉ°üŸG

.äÉ«Ø°ûà°ùŸG ‘ IóMƒŸG á«Ñ£dG

 èeGÈdG  øe  OóY  ≈∏Y  á«é«JGÎ°SE’G  óæà°ùJh

 OÉªàY’ÉH AGOC’G ôjƒ£Jh õjõ©àd IôµàÑŸG §£ÿGh

 »ªæJ IõØfih áªYGO  ÒjÉ©eh äÉ°SÉ«°S  ≈∏Y

 ∫OÉÑJ øe Rõ©Jh ÇQÉ£dG Ö£dG ∫É› ‘ äGQó≤dG

 äÉeóN  Ëó≤J  ¿Éª°†d  á«∏Ñ≤à°ùŸG  äGQÉ¡ŸG

.É«ŸÉY äGQÉµàH’G çóMCG ÖcGƒJ iƒà°ùŸG á«dÉY

 óªàYG  ,…ò«ØæàdG  ¢ù∏éŸG  ´ÉªàLG  ¥É«°S  ‘h

 ‘  ¿ôŸG  π≤æà∏d  á∏eÉ°ûdG  á£ÿG  ¢ù∏éŸG

 á«à– á«æH ôjƒ£J ¤EG ±ó¡J »àdGh ,»HO IQÉeEG

 ÒaƒJ  ∫ÓN  øe  ,™«ªé∏d  á≤jó°Uh  á∏eÉµàe

 áaÉ°VEG  ,äÓ°UGƒŸG  πeÉµJ  äÉÑ∏£àeh  öUÉæY

 ´QGƒ°ûdG á≤£æe Ωƒ¡Øe ò«ØæJ ¤EG

 ‘ IójóL Iôµa  »gh á≤jó°üdG

 áªgÉ°ùŸG ≈∏Y Ωƒ≤J »HO IQÉeEG

 äÉÑcôŸG ΩGóîà°SG øe π«∏≤àdG ‘

 πFÉ°Sh ΩGóîà°SG ≈∏Y ™«é°ûàdGh

 ‘ º¡°ùj  πµ°ûH  ,á∏jóÑdG  π≤ædG

 ,á«fƒHôµdG äÉKÉ©Ñf’G øe π«∏≤àdG

 ¤EG  ∫ƒ°UƒdG  á«∏ªY  øe  π¡°ùjh

.Üò÷G ≥WÉæe

 á£ÿG  º¡°ùJ  ôNBG  ÖfÉL  øe

 äÉÑ∏£àeh  ÒjÉ©e  ôjƒ£J  ‘

 ∫ÓN øe áØ∏àîŸG π≤ædG πFÉ°Sh

 ´É£≤dG Gòg ‘ QÉªãà°S’G õ«Ø–

 ¬fƒc  IÉYGôe  ™e  »é«JGÎ°SE’G

 ÒaƒJh  ºª¡dG  ÜÉë°UC’  É≤jó°U

 º¡JÉÑ∏£àeh ΩAGƒàJ áÑ°SÉæe áÄ«H

 á«ŸÉ©dG äÉ°SQÉªŸG π°†aC’ É≤ah

 πFÉ°Sh ΩGóîà°SG áÑ°ùf %23 ¬àÑ°ùf Ée ¤EG ’ƒ°Uh

 ¤EG 2025 ΩÉ©d ∑Î°ûŸG π≤æàdGh »YÉª÷G π≤ædG

.ájhôŸG áeÓ°ùdG iƒà°ùe Ú°ù– ÖfÉL

 1^5 øe ÌcCG Ò°ü≤dG ióŸG ≈∏Y á£ÿG Ωóîà°Sh

 IQÉeE’G ¿Éµ°S øe %40 ¬àÑ°ùf Ée áª°ùf ¿ƒ«∏e

 äGƒæ°ùdG  ∫ÓN áÑ°ùædG  ∫Éªµà°SG  ºàj  ¿CG  ≈∏Y

 á©ØJôŸG IÉ°ûŸG äGô‡ OóY áØYÉ°†eh á∏Ñ≤ŸG

 ójó–  ¤EG  áaÉ°VEG  ,áYöùdG  ∞«ØîJ  πFÉ°Shh

 äÉLGQó∏d  IójóL  á«aÉ°VEG  ∞bGƒeh  äGQÉ°ùe

.á«FGƒ¡dG

:ΩGh-»ÑXƒHCG   

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

 á°SÉFôdG ¿hDƒ°T ôjRh AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf

 ,…õcôŸG äGQÉeE’G ±öüe IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ ,

 ¢ù∏éŸ …QhódG ´ÉªàL’G ,øWƒdG öüb ‘ ¢ùeG

.IQGOE’G

 ∫BG ídÉ°U øªMôdGóÑY ‹É©e .. ´ÉªàL’G ö†M

 ßaÉfih  ,IQGOE’G  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ,ídÉ°U

.¢ù∏éŸG AÉ°†YCG ™«ªLh …õcôŸG ±öüŸG

 ≈∏Y á`LQóŸG äÉYƒ°VƒŸG ´ÉªàL’G ¢Vô©à°SGh

 IôFGO øe áeó≤e Iôcòe ÉgRôHCGh ,∫ÉªYC’G ∫hóL

 ¿CÉ°ûH äÉMÎ≤e âæª°†J ,∑ƒæÑdG ≈∏Y áHÉbôdG

 ¢ü«NÎH á°UÉÿG äÉ°SÉ«°ùdGh á«dÉŸG á£°ûfC’G

 ∫ƒM  Iôcòe  ¤EG  áaÉ°VEG  ,á«dÉŸG  äÉ°ù°SDƒŸG

 áØdÉîŸG äBÉ°ûæŸG ó°V IòîàŸG PÉØfE’G äGAGôLEG

.…õcôŸG ±öüŸG áª¶fCGh äÉª«∏©àd

 ∑ƒæH  ¢ù«°SCÉJ  äÉÑ∏W  ≈∏Y  ¢ù∏éŸG  ≥aGhh

 ≈∏Y á≤aGƒŸG ™e ,ádhódG ‘ äÉ°ù°SDƒeh á«æWh

 πª©j ¢ü°üîàe ∂æH ¢ù«°SCÉàd ¢ü«NôJ QGó°UEG

.ôWÉîŸG á°†Øîæe ∑ƒæÑdG ΩÉ¶æH

 ºYódG  á£N ôjô≤J  ≈∏Y  ¿höVÉ◊G  ™∏WG  Éªc

 •ƒ¨°†dG ∞«ØîJ ‘ ÉgQhOh ,á∏eÉ°ûdG …OÉ°üàb’G

 áëFÉL  øY  áªLÉædG  ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉŸG

 ójóªàH  QGôb  PÉîJG  ÖfÉL  ¤EG  ,z19-ó«aƒc{

 50 áª«≤H ájôØ°üdG áØ∏µàdG äGP äÓ«¡°ùàdG IÎa

 äÉcöTh ∑ƒæÑdG ΩGóîà°S’ áMÉàŸG ºgQO QÉ«∏e

 äÉ©aO OGó°S π«LCÉJ èeÉfôH øª°V ∂dPh ,πjƒªàdG

 øjôKCÉàŸG äÉYÉ£≤dGh OGôaC’G øe AÓª©dG ¢Vhôb

 ,2021  áæ°S  ájÉ¡f  ≈àM  áëFÉ÷G  äÉ«YGóàH

 ‘É©àdG èeÉfôH ‘ äÓ«¡°ùàdG √òg êGQOEG ™e

 A’Dƒ¡d IójóL ¢Vhôb íæe ‘ ∑ƒæÑdG IóYÉ°ùŸ

.2022 ƒ«fƒj ájÉ¡f ≈àM AÓª©dG

 ådÉãdG  QGó°UE’G  ≈∏Y  É°†jCG  ¢ù∏éŸG  ≥aGhh

 ™e  Ö°SÉæàj  ÉÃ  ,á«bQƒdG  á∏ª©∏d  ójó÷Gh

 øª°†àJ PEG ,zÚ°ùªÿG ΩÉ©d{ ádhódG äGOGó©à°SG

 ‘  á«æeC’G  äÉeÓ©dG  çóMCG  Iójó÷G  á∏ª©dG

.á«ŸÉY ÒjÉ©e ≥ah ,á«bQƒdG äÓª©dG áYÉÑW

 Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°S ôµ°T ,´ÉªàL’G ájÉ¡f ‘h

 óªfi ó«ª◊G  óÑY  ‹É©e  ,¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH

 óYÉ≤à∏d ¬Ñ°üæe ∑Îj ¿CG Qôb …òdG …óªMC’G ó«©°S

 å«M ,¬«dEG á∏cƒŸG áª¡ŸG RÉ‚EÉH ΩÉb ¿CG ó©H

 πX ‘ Ö°üæŸG ¬«dƒJ IÎa ∫ÓN √Oƒ¡éH OÉ°TCG

 ,ìÉéæH áª¡ŸG É¡dÓN õ‚CG á«FÉæãà°SG ±hôX

 äÉ«YGóàdG ÜÉ©«à°SG ≈∏Y ¬∏ªY IÎa ∫ÓN πªYh

 ôKCÉJ ΩóY ¿Éª°Vh áëFÉ÷G øY áŒÉædG á«Ñ∏°ùdG

 äÉ«YGóàH  ádhódG  ‘  ‹ÉŸGh  …ó≤ædG  ΩÉ¶ædG

 äÉÑ≤©dG øe ÒãµdG ádGREG ≈∏Y πªY Éªc ,áeRC’G

 πµ°ûHh  ‘öüŸG  ´É£≤dG  ¬LGƒJ  âfÉc  »àdG

 ‘ ≥«aƒàdG ¬d ≈æ“h ,áeRC’G IÎa ∫ÓN »°SÉ°SCG

.¬JÉ«M

 ójGR  øH  áØ«∏N  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¿Éch

 Qó°UCG  ,zˆG  ¬¶ØM{  ádhódG  ¢ù«FQ  ¿É«¡f  ∫BG

 ⁄É°S  óªfi  ódÉN  ‹É©e  Ú«©àH  Éeƒ°Sôe

 äGQÉeE’G  ±öüŸ  É¶aÉfi  »ª«ªàdG  ≈ª©dÉH

 ¬«dÉ©e ∂∏àÁ å«M ,…õcôŸG IóëàŸG á«Hô©dG

 ‘öüŸG πª©dG ∫É› ‘ ÉeÉY 30 ¥ƒØJ IÈN

 ,äGQÉªãà°S’Gh ∫ƒ°UC’G IQGOEGh á«dÉŸG äÉeóÿGh

 ±öüŸG  ßaÉfi ÖFÉf  Ö°üæe  π¨°T  ¬fCG  Éªc

.ójó÷G ¬Ñ°üæe ¤ƒàj ¿CG πÑb …õcôŸG

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj
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ácQÉ°ûªdG ∫hó∏d ø««ª°SôdG ø«∏ãªªdG ™«ªéd 19 - ó«aƒc äÉMÉ≤d ô«aƒàH ¬Lh

z2020 ƒÑ°ùcEG{ ô≤e »a …ò«ØæàdG ¢ù∏éªdG ´ÉªàLG ¢SCGôàj óªëe øH ¿GóªM

…õcôªdG ±ô°üªdG IQGOEG ¢ù∏ée ´ÉªàLG ¢SCGôàj ójGR øH Qƒ°üæe

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ƒ°†Y ¿É«¡f ∫BG áØ«∏N øH óªfi ï«°ûdG ƒª°S ócCG 

 äGQÉeE’G »°†e »ÑXƒHCG IQÉeE’ …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG

 áæ°S Ú°ùªN ƒëf áª«µM á≤KGh ≈£îHh Éeób

 ÜÉÑ°SCÉH  òNC’Gh  êÉàfE’Gh  πª©dG  ÉgDƒ∏e  IójóL

 ÉgOÉªY IôØ¶e IÒ°ùe QÉWEG  ‘ »bôdGh  Ωó≤àdG

 ‘ Gó¡L  ôNóJ  ’  »àdG  Ió«°TôdG  IOÉ«≤dG  ájDhQ

 »gÉ°†àd ÉgQÉgORGh É¡eó≤Jh OÓÑdG á°†¡f π«Ñ°S

.·C’G º¶YCG

 Ö©°Th Ió«°TôdG IOÉ«≤dG ¬d áª∏c ‘ √ƒª°S CÉægh

 ¤hCG  π«¨°ûJ  πMGôe  AóÑH  AÉ£©ŸG  äGQÉeE’G

 êÉàfEÓd á«ª∏°ùdG ájhƒædG ábÉ£∏d ácGôH äÉ£fi

 Ú°ùªÿG ΩÉ©H É¡J’ÉØàMG ádhódG ø°Tóàd …QÉéàdG

 á«FÉHô¡µdG  ábÉ£dG  É¡°SÉ°SCG  IójóL  á∏MôÃ

 á¡LGƒe ‘ á«dÉ©ØH áªgÉ°ùŸGh áÄ«Ñ∏d á≤jó°üdG

 ÉgQhO ÖfÉL ¤EG É«ŸÉY »NÉæŸG Ò¨àdG äÉ«YGóJ

 äGOGóeEG ÒaƒJ ÈY á«ªæàdG IÒ°ùe õjõ©J ‘ º¡ŸG

.áØ«¶ædG ábÉ£dG øe áeGóà°ùeh ábƒKƒeh áàHÉK

 ΩÉY ‘h »îjQÉàdG RÉ‚E’G Gòg ¿CG ¤EG √ƒª°S √ƒfh

 äGQó≤dG ócDƒj äGQÉeE’G ádhO ΩÉ«≤d »ÑgòdG π«Hƒ«dG

 ™jQÉ°ûŸG  RÉ‚E’  ádhódG  É¡µ∏à“  »àdG  á∏FÉ¡dG

 á«ë°üdGh ájOÉ°üàb’G ä’ÉéŸG ∞∏àfl ‘ iÈµdG

 âÑãjh á«fÉ°ùfE’Gh á«ª∏©dGh á«°SÉ«°ùdGh ájƒHÎdGh

.⁄É©dG ‘ äGQÉeE’G IOÉjQh õ«“

 ¿GƒæY  ácGôH  äÉ£fi  ¿CG  ≈∏Y  √ƒª°S  Oó°Th

 Ée Òaƒàd ∞bƒàJ ’ Oƒ¡÷ GQGôªà°SG ó©Jh RÉ‚E’G

 áÑ«£dG ÉæJGQÉeEG ¢VQCG ≈∏Y º«≤j øe πc ¬LÉàëj

 πª©dG øe ó≤©d ÉéjƒàJh Úª«≤eh ÚæWGƒe øe

 ,á«JGQÉeEG  IOÉ«≤H äGÈÿG Oó©àe ≥jôØd ÜhDhódG

 í°VGh ∫Éãeh ÒÑc RÉ‚EG ¬fCÉH π«¨°ûàdG ÉØ°UGh

 πª©dGh á«ªæàdGh ÒÿG ä’É› ‘ ¿hÉ©àdG ≈∏Y

. ájöûÑdG ídÉ°U πLCG øe

 É©bGh âëÑ°UCG ácGôH äÉ£fi ¿CG ¤EG √ƒª°S âØdh

 ƒª°ùdG ÖMÉ°U IOÉ«≤H äGQÉeE’G IQób ócDƒj É«≤«≤M

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

 Ée  πc  ºZQ  RÉ‚E’Gh  πª©dG  ≈∏Y  "ˆG ¬¶ØM"
.äÉjó– øe øgGôdG âbƒdG ‘ ⁄É©dG √ó¡°ûj

 Ió«°TôdG IOÉ«≤∏d áMƒª£dG ájDhôdÉH √ƒª°S OÉ°TCGh

 ÖfÉL ¤EG äÉfÉµeE’G ™«ªL ÒaƒJ ≈∏Y É¡°UôMh

 É¡àcQÉ°ûeh  á«æWƒdG  QOGƒµ∏d  π°UGƒàŸG  É¡ªYO

 ÉgòØæJ »àdG iÈµdG á«é«JGÎ°SE’G ™jQÉ°ûŸG ‘

 ádhódG IÒ°ùe ‘ IOó©àe óaGhQ πµ°ûJh äGQÉeE’G

 ≥«≤ëàd  πeÉµJh  ºZÉæàH  πª©Jh  á«æ«°ùªÿG

 OQGƒŸG  ≈∏Y  ®ÉØ◊G  ÈY  á∏eÉ°ûdG  á«ªæàdG

 Gòg  ‘h á∏Ñ≤ŸG  ∫É«LCÓd  É¡àeƒÁOh  äGhÌdGh

 ó©à°ùJ »àdG iôNB’G ácGôH äÉ£fi »JCÉJ Oó°üdG

 ΩGƒYC’G ∫ÓN π«¨°ûàdG á∏Môe É¡dƒNód äGQÉeE’G

 ójhõJ QOÉ°üe Oó©àd Éª¡e GóaGQ ¿ƒµàd á∏Ñ≤ŸG

 áØ«¶ædG  ábÉ£dÉH  ∫ÉªYC’G  äÉYÉ£bh  ∫RÉæŸG

 É«ŸÉYh É«∏fi áÄ«ÑdGh ™ªàéŸG áeÓ°S ¿Éª°Vh

.ΩGóà°ùŸG …OÉ°üàb’G ƒªædG ≥«≤–h

 ‘ ¿É«¡f ∫BG áØ«∏N øH óªfi ï«°ûdG ƒª°S ∫Ébh

 IójóL á«îjQÉJ á£fi »g Ég ": ¬àª∏c ΩÉàN

 óYGƒ°ùH  ôNBG  GRÉ‚EG  Üô©∏d  äGQÉeE’G  É¡«a  Ωó≤J

 äÉYÉ£≤dG ‘ É¡∏Ñ≤à°ùe ¿hOƒ≤j øjòdG É¡HÉÑ°T

."ájƒ«◊G

 âÑãj zácGôH{ π«¨°ûJ :áØ«∏N øH óªëe

É¡JOÉjQh äGQÉeE’G õ«ªJ

áØ«∏N øH óªfi

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ∫BG ∑QÉÑe øH ¿É«¡f ï«°ûdG ‹É©e ócCG 

 ádhO ¿CG ¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdG ôjRh ¿É«¡f

 ≈∏Y ,  ¢Uô◊G πc á°üjôM ,  äGQÉeE’G

 ™«ªL ™e , º«ª°üJh mΩõY πµH πª©dG

 ÉÃ , áeC’G çGôJ ≈∏Y ®ÉØë∏d , AÉ≤°TC’G

 ,  áeOÉ≤dG  ∫É«LC’G  ΩÉeCGh  ÉæeÉeCG  ™°†j

 πMGôeh , É¡JÒ°ùe ádÉ°UCGh , ÉæàeCG ïjQÉJ

 AÓéH RÈj ÉÃh , É¡H äôe »àdG á°†¡ædG

 øe ,  ódÉÿG  ÉæKGôJ  ¬«∏Y πªà°ûj  Ée  ,

 á«fÉ°ùfEG  äÉeÉ¡°SEGh  ,  º«bh  ,  IQÉ°†M

."ábƒeôe

 ∫ÓN ¢ùeG ¬«dÉ©e áª∏c ‘ ∂dP AÉL

 áHGƒH"  ÊhÎµdE’G  ™bƒŸG  Ú°TóJ

 Iójó÷G  IQOÉÑŸG -  "á«Hô©dG  ¢Tƒ≤ædG

 »ÑXƒHCG  õcôe  ‘  ..  ΩÓYEÓd  »°SÉfC’

 áÑ«°ùf QƒfCG »cR ‹É©e Qƒ°†ëH ÜÉÑ°û∏d

 ¢ù«FQ ƒª°ùdG ÖMÉ°üd ‘É≤ãdG QÉ°ûà°ùŸG

 óªfi âæH Óg áî«°ûdG IOÉ©°Sh ádhódG

 ¿ƒæØdGh  áaÉ≤ãdG  ΩÉY  ôjóe  áØ«∏N  ∫BG

 IOÉ©°Sh QÉKB’Gh áaÉ≤ã∏d øjôëÑdG áÄ«¡H

 õcôe  ¢ù«FQ  º«“  øH  »∏Y  QƒàcódG

 IQƒàcódG IOÉ©°Sh á«Hô©dG á¨∏d »ÑXƒHCG

 åëÑdG  ´É£b  ¢ù«FQ  π«cƒdG  Ihôe

 IOÉ©°Sh ájQóæµ°SE’G áÑàµÃ »ÁOÉcC’G

 áaÉ≤ãdG  IQGOG  ôjóe  …RÉeô≤dG  IÉ«M

 áaÉ≤ãdGh  á«HÎ∏d  á«Hô©dG  áª¶æŸÉH

.Ú«eÓYE’G øe OóYh Ωƒ∏©dGh

 áHÉãÃ "á«Hô©dG ¢Tƒ≤ædG áHGƒH" ó©Jh

 á°ü°üîàe  á≤Kƒe  á«fhÎµdEG  áÑàµe

 ºgCG øe É°û≤f 150 øY ójõj Ée ™ªŒ

 á«HÉàµdG ¢Tƒ≤ædÉH á°UÉÿG äÉaÉ°ûàc’G

 Qƒî°üdG  ≈∏Y  IQƒØëŸG  á«Hô©dG

 øe áÑîf πÑb øe IÉ≤àæŸGh QÉéMC’Gh

 äGQÉeE’G  ádhO  øe  ÚãMÉÑdGh  AÉª∏©dG

 Iƒ£ÿG √òg Èà©J Éªc.á«HôY ∫hO 7h

 IQGOE’ IQÉÑL Oƒ¡L ÉgAGQh âfÉc »àdG

 øe áÑîf ÜÉ£≤à°SG ‘ í‚ πªY ≥jôah

 ‘ ¤hC’G á∏MôŸG ÚãMÉÑdGh AÉª∏©dG

 πMGôŸG ‘ ÌcG ™°SƒàdG ºà«°Sh ™bƒŸG

.áeOÉ≤dG

 »ëHôdG  ÒZ  »eóÿG  ™bƒŸG  ±ó¡jh

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

 ¢ùµ©j  …òdGh  ºî°†dG  ‘É≤ãdG  çQE’G

 ¤EG  áaÉ°VEG  ,»Hô©dG  ïjQÉàdGh  ájƒ¡dG

 ,Úªà¡ŸGh ÚãMÉÑdGh Ú°üàîŸG IOÉaEG

 ™ªàéŸG OGôaCGh IGƒ¡dGh Ú°SQGódG ™«ªLh

 á≤KƒŸG  ™LGôŸG  Ëó≤àH  ∂dPh  »Hô©dG

 áaÉ°VEG,  Ö«dÉ°SC’G  π°†aCÉH  áMhô£ŸGh

 »Hô©dG ïjQÉàdG ≈∏Y ®ÉØ◊Gh öûf ¤EG

 ¥öûŸG øe á«Hô©dG ∫hódG ÚH ∑Î°ûŸG

 ,  º¡æ«H  §HGhôdG  OÉéjEGh  Üô¨ŸG  ¤EG

 á«ª∏©dG  äÉ°SGQódG  øe  ójõŸG  OÉéjGh

.¢Tƒ≤ædG äÉYƒ°VƒÃ ≥∏©àJ »àdG

 " á«Hô©dG ¢Tƒ≤ædG áHGƒH" ™bƒe Ωó≤jh

 å«M QGhõ∏d á«°VGÎaG á«∏YÉØJ áHôŒ

 ‘  ∫ƒéàdG  á°UôØH  íØ°üàŸG  ≈¶ëj

 í«àj  OÉ©HC’G  »KÓK  »°VGÎaG  ¢Vô©e

 ¢Tƒ≤ædG  øe  áYƒª›  IógÉ°ûe  ôFGõ∏d

 ∂dPh ,™bƒŸG ¢Tƒ≤f ΩƒÑdCG øe IÉ≤àæŸG

 äÉ«æ≤J  ΩGóîà°SÉH  »∏YÉØJ  Üƒ∏°SCÉH

.Rõ©ŸG »°VGÎa’G ™bGƒdG

 ∫BG ∑QÉÑe øH ¿É«¡f ï«°ûdG ‹É©e ∫Ébh

 ÉÃ »JOÉ©°S øY ºµd ÈYCG  " ..  ¿É«¡f

 áHGƒH  Ú°TóàH  ∫ÉØàM’G  Gòg  √ó°ùéj

 ‘ …ƒ≤dG ¢Uô◊G øe á«Hô©dG ¢Tƒ≤ædG

 áaÉ≤ãdG áfÉµe ó«cCÉJ ≈∏Y á«Hô©dG ÉfOÓH

 ¢Uô◊Gh  πH  áeC’G  IÒ°ùe ‘ çGÎdGh

 ,  á«aÉ≤ãdG  äÉbÓ©dG  á«ªæJ ≈∏Y ∂dòc

 ≈∏Y Ωƒ≤J äÉbÓY »gh kÉ©«ªL Éææ«H

 ¤EG ¢ü∏îŸG »©°ùdGh ábOÉ°üdG IƒNC’G

 á«Hô©dG á≤£æª∏d ≥jô©dG ïjQÉàdG RGôHEG

 π«°UC’G  É¡KGÎH  ΩÉªàg’G  ≥«ª©Jh

 ájöûÑdG  IÒ°ùe  ‘ ÉgQhOh  É¡àfÉµeh

. Qƒ°ü©dGh áæeRC’G ÈY

 áÑ°SÉæŸG √òg ‘ »æ©°ùj ’ " ±É°VCGh

 ™bƒŸG  Gòg  ábÓ£fEÉH  »Øàëf  øëfh

 …òdGh  äGQÉeE’G  ¢VQCG  øe  ÊhÎµdE’G

 ¿É°ùfE’G §HôJ áª¡e áaÉ°VEG ¿ƒµj ±ƒ°S

 ôcòJCG ¿CG iƒ°S ¬KGôJh ¬îjQÉàH »Hô©dG

 ¬d  QƒØ¨ŸG  ádhódG  ¢ù°SDƒe  äÉ¡«LƒJ

 ¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S øH ójGR ï«°ûdG ódGƒdG

 Éæd ∫ƒ≤j ¿Éc …òdG ƒgh "√GôK ˆG Ö«W"
 ¤EG …ODƒj ïjQÉàdÉH ΩÉªàg’G ΩóY ¿EG ÉªFGO

 πÑ≤à°ùŸG ¿CGh πÑ≤à°ùŸÉH ΩÉªàg’G ΩóY

 ¥ÓÿG ÉæWÉÑJQG ≈∏Y óªà©j É‰EG íLÉædG

 áeC’Gh øWƒ∏d IóàªŸGh á∏«°UC’G Qhò÷ÉH

 ÉªFGO Éæd ∫ƒ≤j , ˆG áªMQ ¬«∏Y ¿Éc –
 ÜÉ©«à°SGh , ¬H áaô©ŸGh , ïjQÉàdG ¿EG ,

."™ªàéŸG Ωó≤J ¢SÉ°SCG ƒg ¬°ShQO

 ¢Tƒ≤ædG  áHGƒH  ¥ÓWEG  ¿CG  ¬«dÉ©e  ócCGh

 Ωƒ°SôdG ¿CG øY …ƒb ÒÑ©J ƒg á«Hô©dG

 ¤EG  Ò°ûJ  ÉfOÓH  ‘ ájôKC’G  ¢Tƒ≤ædGh

 ¿CGh Ωó p≤dG ‘ á∏Zƒe á∏°UGƒàe IQÉ°†M

 ¢ùµ©J  ájÌdGh  áª¡ŸG  ¢Tƒ≤ædG  √òg

 äÉbÓ©dGh  IQÉéàdGh  IÉ«◊G  •É‰CG

 á«ªgCG ∂dòch πH øjôNB’G ™e á«fÉ°ùfE’G

 äÉaÉ≤ãdG  Qƒ£J  ácôM  ‘  á≤£æŸG

 ïjQÉàdG  ÈY  ájöûÑdG  äGQÉ°†◊Gh

 á«Hô©dG á≤£æŸG QÉKBG ¿EG.. ¬∏c ÊÉ°ùfE’G

 º¡a  ≥«≤–  ‘  ,  ∫GõJ  Éeh  âª¡°SCG  ,

 ÉfQhódh …öûÑdG ïjQÉà∏d πª°TCGh π°†aCG

 IÒ°ùe π«µ°ûJh IQÉ°†◊G ™æ°U ‘ º¡ŸG

.⁄É©dG

 ƒjó«a  ¢Vô©H  CGóH  ∫ÉØàM’G  ¿Éch

 ∑QÉ°T á«Hô©dG ¢Tƒ≤ædG á«ªgCÉH »Øjô©J

 QÉKB’G  ÚãMÉHh  AÉª∏Y  øe  áÑîf  ¬«a

 èeÉfôH π∏îJ Éªc .. »Hô©dG ⁄É©dG ‘

 ôeÉK »eÓYE’G ¬eób …òdG Ú°TóàdG πØM

 QƒàcódG ‹É©Ÿ á∏é°ùe áª∏c ìÉ«°üdG

 áª¶æŸG  ΩÉY  ôjóe  ôªYCG  ódh  óªfi

 Ωƒ∏©dGh  áaÉ≤ãdGh  á«HÎ∏d  á«Hô©dG

.á«Hô©dG ∫hódG á©eÉL "ƒ°ùµdC’G"
 Iôcòe ™«bƒJ πØ◊ ƒjó«a ¢VôY ” Éªc

 áª¶æŸGh ΩÓYEÓd »°SÉfCG  ÚH ºgÉØàdG

 Ωƒ∏©dGh  áaÉ≤ãdGh  á«HÎ∏d  á«Hô©dG

 É¡©bh ,á«Hô©dG ∫hódG á©eÉ÷ á©HÉàdG

 ¢ù«FQ  º«“  øH  »∏Y  QƒàcódG  IOÉ©°S

 øY áHÉ«f á«Hô©dG á¨∏d »ÑXƒHCG õcôe

 IÉ«M IQƒàcódG IOÉ©°Sh ΩÓYEÓd »°SÉfCG

 áª¶æŸÉH áaÉ≤ãdG IQGOEG Iôjóe …RÉeô≤dG

.Ωƒ∏©dGh áaÉ≤ãdGh á«HÎ∏d á«Hô©dG

 Iôcòe  ™«bƒJ  øY  πØ◊G  ∫ÓN  ø∏YCGh

 áÑàµeh  ΩÓYEÓd  »°SÉfCG  ÚH  ºgÉØàdG

 »àdG  IôcòŸG  ÖLƒÃh  ájQóæµ°SE’G

 øH »∏Y QƒàcódG IOÉ©°S øe πc É¡©bh

 á«Hô©dG á¨∏d »ÑXƒHCG õcôe ¢ù«FQ º«“

 ‹É©eh  ΩÓYEÓd  »°SÉfCG  øY  áHÉ«f

 áÑàµe  ôjóe  »≤ØdG  ≈Ø£°üe  QƒàcódG

 ‘ ∑Î°ûŸG ¿hÉ©àdG ºà«°S ájQóæµ°SE’G

.á«Hô©dG áaÉ≤ãdG õjõ©àd ä’É› IóY

 ΩÓYEÓd  »°SÉfCG  "  âeó≤J  É¡ÑfÉL  øe

 IôJÉcódGh AÉª∏©∏d ôjó≤àdGh ôµ°ûdÉH "
 ™bƒŸG  ‘  ÚcQÉ°ûŸG  ÚãMÉÑdGh

 ¢UÓNÉH  Gƒ∏ªY  øjòdGh  ÊhÎµdE’G

 á«Hô©dG áaÉ≤ãdG ≈∏Y ®ÉØ◊G πLCG øe

 ójóL øe á«Hô©dG ¢Tƒ≤ædG √òg AÉ«MEGh

 ôjóe ∞°Sƒj ≈°ù«Y QÉKB’G åMÉH " ºgh

 áÄ«g  ‘  …OÉŸG  çGÎdGh  QÉKB’G  IQGOEG

 ÒÑÿGh  QÉKB’G  ⁄ÉY  ..QÉKBÓd  ábQÉ°ûdG

 áµ∏ªŸG …QƒJ õjõ©dGóÑY QƒàcódG ‹hódG

 ájhÉ©e QƒàcódG  QÉKB’G  ⁄ÉY ..á«Hô¨ŸG

 ..á«ª°TÉ¡dG  á«fOQC’G  áµ∏ªŸG  º«gGôHEG

 áµ∏ªŸG á°ûMGôM ™aGQ QƒàcódG åMÉÑdG

..á«ª°TÉ¡dG á«fOQC’G

zá«Hô©dG ¢Tƒ≤ædG áHGƒH{ »fhôàµdE’G ™bƒªdG ø°Tój ∑QÉÑe øH ¿É«¡f

ÊhÎµdE’G ™bƒŸG Ú°TóJ ∫ÓN ∑QÉÑe øH ¿É«¡f

 ™e : »HO ó¡Y »dh

 ø«°ùªîdG ΩÉ©H ÉædÉØàMG

 2020 ƒÑ°ùcEG ¿ƒµ«°S

 ¿hÉ©àdG ¥ÓWE’ á°üæe

»∏Ñ≤à°ùªdG »ªdÉ©dG

2020 ƒÑ°ùcEG ™bƒe

 á«àëJ á«æH çóMCG ôaƒj 

 ¬∏©éj Éªe á«æ≤J

 ¿óªd k É«≤«≤M kGó«°ùéJ

 á«còdG πÑ≤à°ùªdG

 : ´ÉªàL’G ∫ÓN óªà©j ¢ù∏éªdG

 IQÉeEÓd »FGò¨dG øeC’G á«é«JGôà°SG

 ÇQÉ£dG Ö£dG äÉeóN á«é«JGôà°SG

»HO IQÉeEG »a ¿ôªdG π≤æà∏d á∏eÉ°ûdG á£îdG

 ,»HO 

 øe áeõM ¢ù∏éŸG óªàYG å«M

 á«é«JGÎ°SE’G äGQOÉÑŸGh äGQGô≤dG

 äÉeóÿG ôjƒ£J ‘ Ö°üJ »àdGh

 ÒjÉ©ŸG  RôHC’  É≤ah  á«eƒµ◊G

 äÉeóÿG ôjƒ£J ‘ Ö°üJ »àdGh

 ÒjÉ©ŸG  RôHC’  É≤ah  á«eƒµ◊G

 äÉeóÿG ôjƒ£J ‘ Ö°üJ »àdGh

 øH  ¿GóªM  ï«°ûdG  ƒª°S  ∫Ébh

 ∫ÓN Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi

 øH  ¿GóªM  ï«°ûdG  ƒª°S  ∫Ébh

 ∫ÓN Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi

 øH  ¿GóªM  ï«°ûdG  ƒª°S  ∫Ébh

 ∫ƒ∏ëH

 »HO íàØà°S ,πÑ≤ŸG ôHƒàcCG ô¡°T

 ∫ƒ∏ëH

 »HO íàØà°S ,πÑ≤ŸG ôHƒàcCG ô¡°T

 ∫ƒ∏ëH

 √öSCÉH ⁄É©∏d É¡«YGQP äGQÉeE’Gh

 »HO íàØà°S ,πÑ≤ŸG ôHƒàcCG ô¡°T

 √öSCÉH ⁄É©∏d É¡«YGQP äGQÉeE’Gh

 »HO íàØà°S ,πÑ≤ŸG ôHƒàcCG ô¡°T

 ¿hÉ©àdG  øe  IójóL  ¥ÉaBG  íàØd

 √öSCÉH ⁄É©∏d É¡«YGQP äGQÉeE’Gh

 ¿hÉ©àdG  øe  IójóL  ¥ÉaBG  íàØd

 √öSCÉH ⁄É©∏d É¡«YGQP äGQÉeE’Gh

 ájƒ«M á°üæe πµ°û«°S …òdGh »HO

 øØdG äÉ«dÉªL ÚH ™ªŒ ,áYóÑe

 ájƒ«M á°üæe πµ°û«°S …òdGh »HO

 øØdG äÉ«dÉªL ÚH ™ªŒ ,áYóÑe

 ájƒ«M á°üæe πµ°û«°S …òdGh »HO

 ôaƒàd äÉ«æ≤àdG çóMCGh …QÉª©ŸG

 øØdG äÉ«dÉªL ÚH ™ªŒ ,áYóÑe

 ôaƒàd äÉ«æ≤àdG çóMCGh …QÉª©ŸG

 øØdG äÉ«dÉªL ÚH ™ªŒ ,áYóÑe

 ¢VÉØîfG  á«dÉªàMG  hCG  OGÒà°S’G

 »FGò¨dG øeC’G á«é«JGÎ°SEG Oó–h

 ™àªàJ  å«M  »Hód  Iƒ≤dG  •É≤f

 ™bƒeh ájƒb á«à– á«æÑH IQÉeE’G

 ™àªàJ  å«M  »Hód  Iƒ≤dG  •É≤f

 ™bƒeh ájƒb á«à– á«æÑH IQÉeE’G

 ™àªàJ  å«M  »Hód  Iƒ≤dG  •É≤f

 õ«ªàe »à°ùLƒd õcôªc ‘Gô¨L

 ¿ƒ∏ãÁ É«dhO ÉÑàµe 

 ´É£≤dG ™e á≤«Kh π°UGƒJ äGƒæb

 ‘ ÒÑc ´ƒæJ ¤EG áaÉ°VEG ,¢UÉÿG

 ´É£≤dG ™e á≤«Kh π°UGƒJ äGƒæb

 ‘ ÒÑc ´ƒæJ ¤EG áaÉ°VEG ,¢UÉÿG

 ´É£≤dG ™e á≤«Kh π°UGƒJ äGƒæb

 ádhO ¤EG ájòZCÓd IQó°üŸG ∫hódG

 ‘ ÒÑc ´ƒæJ ¤EG áaÉ°VEG ,¢UÉÿG

 ádhO ¤EG ájòZCÓd IQó°üŸG ∫hódG

 ‘ ÒÑc ´ƒæJ ¤EG áaÉ°VEG ,¢UÉÿG

 ®ƒë∏e  OóY  OƒLhh  ,äGQÉeE’G

 ‘  ºgÉ°S  IQÉeE’ÉH  ´QGõŸG  øe

 ¢†©Ñd »∏fi ¥ƒ°S OƒLhh ≥∏N

 ó«÷G  êÉàfE’G  äGP  äÉéàæŸG

 ¢†©Ñd »∏fi ¥ƒ°S OƒLhh ≥∏N

 ó«÷G  êÉàfE’G  äGP  äÉéàæŸG

 ¢†©Ñd »∏fi ¥ƒ°S OƒLhh ≥∏N

 ºë∏dG  πãe  á«°SÉ°SC’G  OGƒª∏d

 ó«÷G  êÉàfE’G  äGP  äÉéàæŸG

 ºë∏dG  πãe  á«°SÉ°SC’G  OGƒª∏d

 ó«÷G  êÉàfE’G  äGP  äÉéàæŸG

 »HO áî°ùf

 ôãcC’G ¿ƒµà°S

 ïjQÉJ »a áeGóà°SG

 »dhódG çóëdG

 øe ôãcC’ óàªj …òdG

k ÉeÉY  160

 ôHƒàcCG ∫ƒ∏ëH

 ºdÉ©dÉH ÖMôæ°S

 »HO »a √ô°SCÉH

 ƒÑ°ùcEG áHôéJ Rõ©æ°Sh

 á«°VGôàaG á°üæe ôÑY

äÉ«dÉ©ØdG Qƒ°†ëd

´ÉªàL’G ¬°SDhôJ ∫ÓN ójGR øH Qƒ°üæe

:ΩGh-ÊRhôL

 ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ ±hôjOÉb ¿É°†eQ áeÉîa íæe 

 ¿É£∏°S øH óªMCG óªfi QƒàcódG IOÉ©°S ,¿É°û«°ûdG

 á«dGó«e ájOÉ–’G É«°ShQ iód ádhódG ÒØ°S ôHÉ÷G

 »àdG Oƒ¡é∏d kGôjó≤J ∂dPh ‹GQó«ØdG ¥É≤ëà°S’G

.»FÉæãdG ¿hÉ©àdG ó«WƒJ ‘ ¬JOÉ©°S É¡dòÑj

 á«fÉ°û«°ûdG áª°UÉ©dG ‘ ËôµàdG º«°SGôe äôLh

 áã©ÑdG  AÉ°†YCG  øe  OóY  Qƒ°†ëHh  ÊRhôZ

.á«°SÉeƒ∏HódG

 ¿ÉŸôH  ¢ù«FQ  ±hOhGO  óªfi  ‹É©e  ΩÉbh

 ôHÉ÷G QƒàcódG IOÉ©°S íæÃ ¿É°û«°ûdG ájQƒ¡ªL

.¿ÉŸÈdG ô≤e ‘ ¿hÉ©àdG á«dGó«e

 ‹É©e  »°ShôdG  øeC’G  ¢ù∏›  ÒJôµ°S  ¿Éch

 ‘ ÒØ°ùdG IOÉ©°S íæe ób ∞«°ThôJÉH …’ƒµ«f

 √Oƒ¡L  ≈∏Y  ôjó≤Jh  ôµ°T  IOÉ¡°T  ≥HÉ°S  âbh

 »àdGh ƒµ°Sƒe ‘ ¬∏ªY ΩÉ¡e ¬«dƒJ òæe ádhòÑŸG

 ádhO  ÚH  ábGó°üdG  äÉbÓY  õjõ©J  ‘  º¡°ùJ

.ájOÉ–’G É«°ShQh äGQÉeE’G

 äGQÉeE’G ô«Ø°S íæªj ¿É°û«°ûdG ¢ù«FQ

»dGQó«ØdG ¥É≤ëà°S’G á«dGó«e



:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ∫BG ójGR øH óªfi øH ódÉN ï«°ûdG ƒª°S íààaG 

 »ÑXƒHCG IQÉeE’ …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ƒ°†Y ¿É«¡f

 »Øàëj kÉ°Vô©e ,…ò«ØæàdG »ÑXƒHCG Öàµe ¢ù«FQ

 ÜÉ©dC’G  áaÉ°†à°S’  ™°SGƒdG  ôKC’Gh  çQE’ÉH

 ,z2019 »ÑXƒHCG{ ¢UÉÿG OÉ«ÑŸhCÓd á«ŸÉ©dG

 áeÉbE’  á«fÉãdG  ájƒæ°ùdG  iôcòdG  áÑ°SÉæÃ

.»ÑXƒHCG ‘ ádƒ£ÑdG

 á°üM ‹É©e  øe  πc  ¢Vô©ŸG  ìÉààaG  ö†M

 ,™ªàéŸG á«ªæJ IôjRh ó«ªM ƒH ≈°ù«Y âæH

 ¢ù«FQ »∏««ÿG ¢ù«ªN Ò¨e QƒàcódG ‹É©eh

 ∫ÓW IOÉ©°Sh »ÑXƒHCG - ™ªàéŸG á«ªæJ IôFGO

 ¢UÉÿG  OÉ«ÑŸhCÓd  »æWƒdG  ôjóŸG  ,»ª°TÉ¡dG

 IÉYQ »∏ã‡ QÉÑc øe OóY ¤EG áaÉ°VEG ,»JGQÉeE’G

 »ÑXƒHCG{ ¢UÉÿG OÉ«ÑŸhCÓd á«ŸÉ©dG ÜÉ©dC’G

 ¢UÉÿG  OÉ«ÑŸhC’G  øe  ÚdhDƒ°ùŸGh  {  2019

.»JGQÉeE’G

 É¡fƒµH »ÑXƒHCG ΩGõàdG ≈∏Y ó«cCÉàdG √ƒª°S OóLh

 kGó«°ûe  ,ºª¡dG  ÜÉë°UC’  kÉ›O  ÌcC’G  ¿ÉµŸG

 òæe ,çó◊G ¬côJ  …òdG  ióŸG  ™°SGh  ÒKCÉàdÉH

 Oƒ¡L õjõ©J ≈∏Y ,»ÑXƒHCG ‘ ádƒ£ÑdG áeÉbEG

.ºª¡dG ÜÉë°UCG Úµ“h èeO

 º«gÉØe Ëó≤J ‘ QGôªà°S’G á«ªgCG √ƒª°S ócCGh

 á£°ûfC’G ‘ ∂dòch á°SGQódGh º«∏©à∏d IójóL

 ÜÉë°UCG  á«gÉaQ  õjõ©àd  ,á«æØdGh  á«°VÉjôdG

 á«©ªà› äGQOÉÑeh πªY ¢Uôa ≥∏Nh ºª¡dG

.º¡à«dÓ≤à°SG õjõ©J ‘ ºgÉ°ùJ

 OÉ«ÑŸhC’G  ¬Ø«°†à°ùj  …òdG  ,¢Vô©ŸG  §∏°ùjh

 äGQÉeE’G  öüb  ¥óæa  ‘  »JGQÉeE’G  ¢UÉÿG
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 ™«ªL äóMh »àdG á«ŸÉ©dG ÜÉ©dC’G äÉ¶◊

 QGóe  ≈∏Y  äGQÉeE’G  ádhO  ‘  ™ªàéŸG  äÉÄa

 áaÉ°VEG ,á«°VÉjôdG äGRÉ‚E’ÉH kÓaÉM ¿Éc ´ƒÑ°SCG

 ,ΩÉ¡d’Gh  õ«Øëà∏d  iôNCGh  á«¡«aôJ  äÉ«dÉ©Ød

 IôKDƒŸG äGQOÉÑŸG RôHCG ¢Vô©ŸG ¢Vô©à°ùj Éªc

 OÉ«ÑŸhCÓd  »eÉàÿG πØ◊G òæe â≤∏£fG  »àdG

.¢UÉÿG

 »HÉéjE’G  çQE’Gh  ôKC’G  ≈∏Y  ¢Vô©ŸG  õcôjh
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:ΩGh-»HO

 øH óªfi âæH áØ«£d áî«°ûdG ƒª°S âëààaG 

 ¿ƒæØdGh áaÉ≤ãdG áÄ«g á°ù«FQ ,Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ

 äÉ«dÉ©a  ¢ùeG  ,"áaÉ≤ã∏d  »HO"  »HO  ‘

 ⁄É©dG  ¿ƒæa  ¢Vô©e  øe  á©HÉ°ùdG  áî°ùædG

 á≤£æe  iƒà°ùe  ≈∏Y  óFGôdG  ¢Vô©ŸG  ,»HO

 á«æa  äÉYGóHEG  Ωó≤j  …òdG  §°ShC’G  ¥öûdG

 RôHCG  øe  ÒÑc  ∫ÉÑbEG  §°Sh  ,ádƒÑ≤e  QÉ©°SCÉH

 kÉ«ª«∏bEGh kÉ«∏fi á«æØdG äÉ«°üî°ûdGh Ú«æ©ŸG

. kÉ«dhOh

 …òdG - ¢Vô©ŸG øe ΩÉ©dG Gòg áî°ùf ó¡°ûJh

 ôªà°ùjh »ŸÉ©dG …QÉéàdG »HO õcôe ‘ ΩÉ≤j

 øe ÌcCG ácQÉ°ûe , - …QÉ÷G πjôHCG 10 ≈àM

 ™e  ,ádhO  27  øe  ¢VôY  ádÉ°Uh  kÉfÉæa  250

 kÉ°UôM  áeQÉ°üdG  á«FÉbƒdG  ÒHGóàdÉH  ΩGõàd’G

.QGhõdGh ÚcQÉ°ûŸG áë°Uh áeÓ°S ≈∏Y

 óYƒe  ≈∏Y  ∫hC’G  Ωƒ«dG  ‘  QGhõdG  ¿ƒµ«°Sh

 ´GƒfC’G  ∞∏àfl øe á©£b »ØdCG  øe ÌcCG  ™e

 ôjƒ°üàdGh á£∏àîŸG §FÉ°SƒdG øe kGAóH ,á«æØdG

 »à«aGô÷Gh  âëædG  ¤EG  k’ƒ°Uh  ‘GôZƒJƒØdG

 áëæLCG ¢Vô©ŸG º°†j Éªc ..á«ªbôdG ¿ƒæØdGh

 OóY ¢VGô©à°S’ Qƒ¡ªé∏d á«dÉãeh á°ü°üfl

 πãe  ,™«°VGƒŸG  ∞∏àfl  ∫ƒM  ∫ÉªYC’G  øe

.áeGóà°S’Gh ¢übôdGh ≈≤«°SƒŸGh AÉjRC’G

 ¢ù«FôdG  ÖFÉf  ,ófÉeÒe  √ƒd  »°ùµjôJ  âdÉbh

 ‘  äÉ«dÉ©ØdGh  ¢VQÉ©ŸG  IQGOE’  …ò«ØæàdG

 Gòg áî°ùf »£¨J :»ŸÉ©dG …QÉéàdG »HO õcôe

 ä’É› »HO ⁄É©dG ¿ƒæa ¢Vô©e øe ΩÉ©dG

 äGAGôLEG  ≥«Ñ£àH  Ωõà∏jh  ,áYƒæàeh  á©°SGh

 øª°†j É‡ ,¬FÉLQCG áaÉc ‘ áeQÉ°üdG áeÓ°ùdG

.QÉªYC’G ∞∏àfl øe QGhõ∏d á©FGQ áHôŒ Ëó≤J

 ¬à≤≤M …òdG ÒÑµdG ìÉéædG ó©H ¬fCG : âaÉ°VCGh

 ¿ƒæa  ¢Vô©e  π°UGƒj  ,»°VÉŸG  ΩÉ©dG  áî°ùf

 ™∏£àfh ,á©°SGh á«Ñ©°T ÜÉ£≤à°SG »HO ⁄É©dG

 øª°V ⁄É©dG AÉëfCG ™«ªL øe QGhõdG ∫ÉÑ≤à°S’

 óFGôdG »HO QhO ≈∏Y Aƒ°†dG §∏°ù oJ áæeBG áÄ«H

.á«ŸÉ©dG äÉ«dÉ©ØdGh ¿ƒæØdG ∫É› ‘

:ΩGh-»HO 

 ó°TGQ øH óªfi øH Ωƒàµe ï«°ûdG ƒª°S óªàYG 

 ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG »HO ºcÉM ÖFÉf Ωƒàµe ∫BG

 »HO õcôŸ É°ù«FQ ¬àØ°üH ,…ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG

 É°ù«FQ  »∏©dG  π°VÉa  Ú«©J  »ŸÉ©dG  ‹ÉŸG

.á«dÉŸG äÉeóî∏d »HO á£∏°S IQGOEG ¢ù∏éŸ

 ÖFÉ°U óYÉ≤J ó©H »∏©dG π°VÉa Ú«©J »JCÉj

 ≈∏Y  ºgÉ°S  å«M ,2021 ƒ«fƒj  1 ‘ Ô¨jCG

 »HO  á£∏°S  ‘  ¬æ««©J  òæe  ÉeÉY  17  QGóe

 º¶æªc  É¡©bƒe  õjõ©J  ‘ á«dÉŸG  äÉeóî∏d

 ,»HO IQÉeEG ‘ á«dÉŸG äÉeóî∏d π≤à°ùeh ∫É©a

 ‹ÉŸG »HO õcôŸ IóFGQ áfÉµe ≈∏Y ®ÉØ◊Gh

.‹hódG ó«©°üdG ≈∏Yh á≤£æŸG ‘ »ŸÉ©dG

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

 ‘ ÉeÉY 17 ÈY ÖFÉ°U ºgÉ°S " : Ωƒàµe ∫BG

 á©ª°S âî°SQ á∏≤à°ùe ÒjÉ©eh áª¶fCG ôjƒ£J

 .. »ŸÉ©dG ‹ÉŸG »HO õcôe ‘ á«ŸÉY á≤Kh

 πFÉØàeh »∏©dG π°VÉa ñC’G ‘ á«dÉY Éæà≤Kh

 äÉeóî∏d  »HO  á£∏°S  ‘  …ôjƒ£àdG  √QhóH

."á«dÉŸG

 ¢ù«FQ  ÖFÉf  Ö°üæe »∏©dG  π°VÉa  π¨°T  óbh

 ,á«dÉŸG  äÉeóî∏d  »HO  á£∏°S  IQGOEG  ¢ù∏›

 ´É£b  ¢ù«FQh  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ÖFÉfh

 ‘ QÉªãà°S’Gh äÉ°ù°SDƒª∏d á«aöüŸG äÉeóÿG

.ábÉ£∏d »HO ácöT ôjóeh ,∫hC’G »ÑXƒHCG ∂æH

 »HO ácöT ‘ Ö°UÉæŸG øe ójó©dG ó∏≤J Éªc

 ¿hDƒ°ûdG ¢ù«FQh …ò«ØæJ ¢ù«FQ É¡æe á°†HÉ≤dG

 ¿Éc  Éªc  ,äÉ«∏ª©∏d  …ò«ØæJ  ¢ù«FQh  á«dÉŸG

 »HO  áYƒª›  øe  πc  IQGOEG  ¢ù∏éŸ  É°ù«FQ

 áaÉ°VE’ÉH ,∫Éfƒ«°TÉfÎfG »HO ácöTh ,äGQÉ≤©∏d

.iôNC’G ¢ùdÉéŸG øe ójó©dG IQGOEG ájƒ°†Y ¤EG

3á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14715 Oó`©dG-2021 πjôHCG 8 ¢ù«ªÿG
øWƒdGQÉÑNCG

 ¬HGƒHCG íàØj z∑QÉH ΩhhO É qàM{ ™éàæe

QGhõdG ΩÉeCG Ωƒ«dG

 zÉ«∏©dG ójGR{ »a ºª¡dG ÜÉë°UCG øe 5

¢UÉîdG »YGQõdG ´É£≤dÉH ¿ƒ≤ëà∏j

 ÜÉ©dCÓd kÉ°Vô©e íààØj ójGR øH óªëe øH ódÉN

z2019 »ÑXƒHCG{ ¢UÉîdG OÉ«ÑªdhCÓd á«ªdÉ©dG

»HO ºdÉ©dG ¿ƒæa ¢Vô©e íààØJ óªëe âæH áØ«£d

2021 ƒ«fƒj 1 »a óYÉ≤à«°S …òdG ôæ¨jCG ÖFÉ°üd k ÉØ∏N

 »∏©dG π°VÉa ø««©J óªà©j óªëe øH Ωƒàµe

á«dÉªdG äÉeóî∏d »HO á£∏°S IQGOEG ¢ù∏éªd kÉ°ù«FQ

¢Vô©ŸG √ó≤ØJ ∫ÓN ójGR øH óªfi øH ódÉN

»∏©dG π°VÉaÔ¨jCG ÖFÉ°U

:ΩGh-»HO

 ÉqàM" ™éàæe ¢ùeG .. - "á°†HÉ≤dG »HO" âëààaG 

 ôNÉØdG  º««îàdG  ÜQÉéàd ¢ü°üîŸG  "∑QÉH ΩhhO

 äÉ¡Lh ô¡°TCG ióMEG - "Ög …OGh ÉqàM" øe Üô≤dÉH

 ádhódG  ‘ áÄ«Ñ∏d  á≤jó°üdG  á«LQÉÿG äGôeÉ¨ŸG

 kGQÉÑàYG QGhõdG ΩÉeCG ¬HGƒHCG ójó÷G ™éàæŸG íàØ«°Sh

.¢ù«ªÿG Ωƒ«dG øe

 ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ¡«LƒJ ™e É«°TÉ“ ∂dP »JCÉjh

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

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

 ΩÉªéà°S’Gh áaÉ«°†dG äGQÉ«N øe ™°ShCG áYƒª›

.ÉqàM á≤£æe ‘

 ¤EG  çóMC’G  áaÉ°VE’G  "∑QÉH  ΩhhO  ÉqàM"  ó©jh

 áª«N 15 º°†jh ÉqàM ‘ ôNÉØdG º««îàdG ÜQÉŒ

 òaGƒf  É¡dh  áqÑ≤dG  πµ°T  É¡æe  πc  òîqàJ  áªFGO

 πµ°ûjh ÉqàM ∫ÉÑL á∏°ù∏°S ≈∏Y ä’ÓWEÉH á«eGQƒfÉH

 á«YƒÑ°SC’G äÓ£©dG AÉ°†≤d πãeC’G á¡LƒdG ™éàæŸG

 ™«ªéH ΩÉ«ÿG änõ u¡ oL å«M AÉbó°UC’Gh äÓFÉ©∏d

 É¡æe  IóMGh  πc  ™°ùàJh  áeRÓdG  áMGôdG  πFÉ°Sh

 áª«N πc  äOhR  Éªc  Ú∏ØWh  Ú¨dÉH  Ú°üî°ûd

 ™°SGh ¢SGôJ øª°V QÉæ∏d óbƒeh á°UÉN AGƒ°T á°üæÃ

 äÉbhC’G  ™àeCG  AÉ°†b  AÉbó°UC’Gh  äÓFÉ©∏d  í«àj

.áMGôdG ≈¡àæÃ

 øY ΩGóbC’G ≈∏Y GÒ°S IÒ°üb áaÉ°ùe ™éàæŸG ó©Ñjh

 ´Éàªà°S’G ¬aƒ«°†d øµÁ ∂dòHh "Ög …OGh ÉqàM"
 ÜQóàdG øe kAGóàHG ábƒ°ûŸG äÉWÉ°ûædG øe máYƒªéÃ

 AÉ¡àfGh ÉgQÉéÄà°SGh á«∏Ñ÷G äÉLGQódG IOÉ«b ≈∏Y

 á«∏Ñ÷G  ¥ô£dG  ≈∏Y èæ«JQÉµdG  äÉbÉÑ°S  ¢VƒîH

 áYƒæàŸG á£°ûfC’G øY Ó°†a ÚdƒÑeGÎdG ≈∏Y õØ≤dGh

 QÉ°ùŸG É¡æeh GôNDƒe "á°†HÉ≤dG »HO" É¡à≤∏WCG »àdG

 ≥«∏ëàdGh  ´Ó≤ŸGh  ≥∏°ùàdG  ¿GQóLh  »b’õf’G

 äGQÉ«îH É°†jCG ´Éàªà°S’G ±ƒ«°†∏d øµÁh »∏¶ŸG

 ™«ªL »Ñ∏J »àdG äÉHhöûŸGh áª©WC’G øe áYƒæàe

 k’ƒ°Uhh  ∑Éæg  õq¡éŸG  ≈¡≤ŸG  øe  AGóàHG  ¥GhPC’G

 ºYój ¿CG ¬fCÉ°T øe …òdG ôeC’G ΩÉ©£dG äÉæMÉ°T ¤EG

.ÉqàM ‘ Ú«∏ëŸG ∫ÉªYC’G OGhQ á£°ûfCG

:ΩGh-Ú©dG

 øY ,ºª¡dG ÜÉë°UC’ É«∏©dG ójGR á°ù°SDƒe âæ∏YCG 

 äÉbÉYE’G  …hP  ºª¡dG  ÜÉë°UCG  øe  á°ùªN  èeO

 øe πª©dG ¥ƒ°S ‘ á°ù°SDƒª∏d ÚÑ°ùàæŸG á«ægòdG

 "ácöT ‘ º¡Ø«XƒàH " »à°Uôa " IQOÉÑe ∫ÓN

 á«æWƒdG  äÉcöûdG  ióMEG  "äGQÉeE’G  hôLCG  â«∏jEG

 êÉàfEGh  »YGQõdG  QÉªãà°S’G  ∫É›  ‘  IóFGôdG

 IQÉeEG  ‘ áLRÉ£dG  ¬cGƒØdGh  äGhö†ÿG  ≥jƒ°ùJh

 IQGOEG  ∫ÓN  øe  º¡ë«°TôJ  iôL  øjòdGh  ,»ÑXƒHCG

 ,á q°ù°SDƒª∏d á©HÉàdG »æ¡ŸGh »YGQõdG π«gCÉàdG õcôe

 ÚÑfÉ÷G ÚH ácÎ°ûŸG ºgÉØàdG IôcòŸ kGò«ØæJ ∂dPh

 ¥ƒ°S ‘ á q°ù°SDƒŸG »Ñ°ùàæe ºª p¡dG ÜÉë°UCG èeO ‘

.»YGQõdG ∫ÉéŸÉH πª©dG

 ºªg  ÜÉë°UCG  ∞«Xƒàd  ¤hC’G  Iƒ£ÿG  √òg  ó©J

 ´QGõŸG êQÉN πª©∏d ¢UÉÿG »YGQõdG ´É£≤dG ‘

 »JCÉJh  ,É«∏©dG  ójGR  á°ù°SDƒŸ  á©HÉàdG  á«ªëŸG

 êÉeóf’G ≥«≤– ‘ Ió«°TôdG IOÉ«≤dG ájDhôd Gó«°ùŒ

 ¬«a  ôaGƒàJ  ™ªà›  AÉæH  ™«é°ûJh  »YÉªàL’G

 ‘  áeƒµ◊G  ÇOÉÑeh  ™«ªé∏d  ájhÉ°ùàe  ¢Uôa

 á«eƒµ◊G äÉ°ù°SDƒŸG ÚH ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG õjõ©J

.ºª¡dG ÜÉë°UCG áeóÿ ¢UÉÿG ´É£≤dGh

 ≈∏Y ™«bƒàdÉH ºgQƒeG AÉ«dhG º¡≤aGôj ÜÓ£dG ΩÉbh

 Qƒ°†ëH ∂dPh ,ácöûdG ‘ πª©dÉH º¡bÉëàdG Oƒ≤Y

 ΩÉ©dG ÚeC’G ¿Gó«ª◊G ‹É©dG óÑY ˆG óÑY IOÉ©°S

 ó°TGQ ôaÉX h ,ºª¡dG ÜÉë°UC’ É«∏©dG ójGR á°ù°SDƒŸ

 ,äGQÉeE’G hôLCG â«∏jEG ácöûd ΩÉ©dG ôjóŸG »ª°SÉ≤dG

.á°ù°SDƒŸG äGOÉ«b øe OóY ™«bƒàdG º°SGôe ö†Mh

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 »YöûdG AÉàaEÓd äGQÉeE’G ¢ù∏› Qó°UCG 

 á«¡≤ØdG äGóéà°ùŸG ¢†©H ¿CÉ°ûH ÉfÉ«H

 »àdG  ∑QÉÑŸG  ¿É°†eQ  ô¡°ûH  á≤∏©àŸG

 áæ°ùd  ådÉãdG  ¬YÉªàLG  ∫ÓN É¡°ûbÉf

.Ω2021

 ‘  -  ¢ù∏éŸG  ™aQh

 äÉjBG  ≈ª°SCG  -  ¬fÉ«H

 ¤EG  äÉµjÈàdGh  ÊÉ¡àdG

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ΩÉ≤e

 ójGR  øH  áØ«∏N  ï«°ûdG

 ádhódG  ¢ù«FQ  ¿É«¡f  ∫BG

 ÖMÉ°Uh  "ˆG  ¬¶ØM"
 øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG

 ÖFÉf  Ωƒàµe  ∫BG  ó°TGQ

 ¢ù«FQ  ádhódG  ¢ù«FQ

 ºcÉM  AGQRƒdG  ¢ù∏›

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°Uh  "ˆG  √ÉYQ"  »HO

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

 äGƒ≤∏d ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf »ÑXƒHCG ó¡Y

 ,ƒª°ùdG  ÜÉë°UCG  º¡fGƒNEGh  ,  áë∏°ùŸG

 ∫ƒ∏M  Üôb  áÑ°SÉæÃ  ,äGQÉeE’G  ΩÉµM

 Ö©°T  CÉægh  ,∑QÉÑŸG  ¿É°†eQ  ô¡°T

 á«Hô©dG Üƒ©°ûdG áaÉch äGQÉeE’G ádhO

.áÑ°SÉæŸG √ò¡H á«eÓ°SE’Gh

 iƒàØdG ‘ OQh Ée ≈∏Y ¢ù∏éŸG ócCGh

 IQhö†H  Ω2020  áæ°ùd  /11/  ºbQ

 Öéj ¬fCG »gh: á«JB’G QƒeC’ÉH ΩGõàd’G

 íFGöTh  äÉÄa  ™«ªL  ≈∏Y  É kYöT

 äÉª«∏©àdG πµH ΩÉàdG ΩGõàd’G ™ªàéŸG

 øY  IQOÉ°üdG  á«ª«¶æàdGh  á«ë°üdG

 áaÉ°VE’ÉH ,ádhódG ‘ á°üàîŸG äÉ¡÷G

 ™æŸ áeRÓdG ÒHGóàdG ™«ªL PÉîJG ¤EG

 Rƒéj  ’h  ,√QÉ°ûàfGh  ¢VôŸG  ∫É≤àfG

 ..∫GƒMC’G øe m∫ÉM …CÉH É¡àØdÉfl É kYöT

 Gò¡H Ö«°UCG øe πc ≈∏Y É kYöT Ωôëjh

 Qƒ°†◊G ;¬H ¬àHÉ°UEÉH ¬Ñà°ûj hCG ¢VôŸG

 ¤EG  ÜÉgòdG  hCG  ,áeÉ©dG  øcÉeC’G  ‘

 IÓ°U  Qƒ°†◊  óé°ùŸG

 hCG  á©ª÷G  hCG  áYÉª÷G

 ,íjhGÎdG  hCG  øjó«©dG

 òNC’G  ¬«∏Y  Öéjh

 äÉWÉ«àM’G  ™«ªéH

 ‘  ¬dƒNóH  áeRÓdG

 ¬eGõàdGh ,»ë°üdG ôé◊G

 √Qô≤J  …òdG  êÓ©dÉH

 ‘  á«ë°üdG  äÉ¡÷G

 ‘ º¡°ùj ’ »c ;ádhódG

 ,√ÒZ  ¤EG  ¢VôŸG  π≤f

 ƒ¡a ∂dP ±ÓN π©a øeh

.É kfƒfÉb lÖbÉ©eh É kYöT lºKBG

 ÉfhQƒc ìÉ≤d òNCG ¿CG ¢ù∏éŸG í°VhCGh

/ ø≤◊G ÈY /19 – ó«aƒc/ óéà°ùŸG

 Ωƒ°üdG ó°ùØj ’ ¿É°†eQ QÉ¡f ‘ /ôHE’G

 ¢ü≤æj  ’h  ¬àë°U  ≈∏Y  ôKDƒj  ’h

 äGô£ØŸG  øe  ¢ù«d  ¬fC’  ºFÉ°üdG  ôLCG

 óLh GPEGh ,ÉgÉæ©e ‘ ’h á°Uƒ°üæŸG

 IÈà©e ká≤°ûe hCG É kŸCG º«©£àdG »≤∏àe

 ¬«∏Yh ô£Øj ¿CG ¢SCÉH Óa áæ≤◊G ÖÑ°ùH

.AÉ°†≤dG

 »YöûdG AÉàaEÓd äGQÉeE’G ¢ù∏› ÉYOh

 »àdG  Oƒ¡÷G  ™e  ¿hÉ©à∏d  ™«ª÷G

 øe  ∂dPh  Ió«°TôdG  ÉæàeƒµM  É¡dòÑJ

 º«©£àdG  äÉYôL òNC’  ´GöSE’G  ∫ÓN

 á¶aÉëŸG  ™e  ,OóëŸG  ÉgóYƒe  ‘

 äGAGôLE’G  ™«ªéH  uΩÉàdG  ΩGõàd’G  ≈∏Y

 É¡H â¡ sLh »àdG ájRGÎM’Gh á«FÉbƒdG

 ¿hÉ¡àdG ¿CG ¤EG Éàa’ ,á«ë°üdG äÉ¡÷G

 ∂dòd lCÉ s«¡e "ƒg øŸ ìÉ≤∏dG ΩGóîà°SG ‘

 ób ¬ sfC’ Gkô¶f ;ºKEÓd ¬ÑMÉ°U ¢Vô©j ób

 øjôNBÓd ¢VôŸG QöV …ó©J ‘ ÖÑ°ùàj

 hCG ¬©æe ≈∏Y IQó≤dG ™e

.√QGöVCG π«∏≤J

 ™«ª÷G ¢ù∏éŸG ÉYO Éªc

 äGAGôLE’ÉH ΩÉàdG ΩGõàdÓd

 âfPCG  Éeó©H  á«FÉbƒdG

 áeÉbEÉH á s°üàîŸG äÉ¡÷G

 ‘  íjhGÎdG  IÓ°U

 ¢ùÑd  É¡ªgCGh  óLÉ°ùŸG

 óYÉÑàdG ≥«≤–h ,áeÉªµdG

 ,Ú∏°üŸG  ÚH  …ó°ù÷G

 ΩƒªY ¢ù∏éŸG ƒYój Éªc

 π«£©J ΩóY ¤EG Ú∏°üŸG

 É¡°TGÎaÉH óLÉ°ùª∏d IQhÉéŸG äÉbô£dG

 É k°UôM ;∂dòd ¬àÄ«¡J âs“ Ée ’EG IÓ°ü∏d

 øY Qö†dG ™æŸh ,Ú∏°üŸG áeÓ°S ≈∏Y

.≥jô£dG ‘ u≥◊G ÜÉë°UCG º¡a IsQÉŸG

 óLÉ°ùŸG áªFCG ™«ªL ¢ù∏éŸG ≈°UhCGh

 »ÑædG  …ó¡d  É kYÉÑJG  IÓ°üdG  ∞«ØîàH

 É k≤«Ñ£Jh  ,¢SÉ sædG  ≈∏Y  ∞«ØîàdG  ‘

 É¡H  â¡ sLh  »àdG  á«FÉbƒdG  äGAGôLEÓd

.á°üàîŸG äÉ¡÷G

 AÉàaEÓd  äGQÉeE’G  ¢ù∏›  ™é°ûjh

 ¿ƒ£°ûæj  øjòdG  Ú∏°üŸG  »YöûdG

 ,ø°ùdG QÉÑc ká°UÉN - º¡Jƒ«H ‘ IÓ°ü∏d

 ÜÉë°UCGh  Úª«≤ŸGh  ÚæWGƒŸG  øe

 - áYÉæŸG ∞©°V hCG áæeõŸG ¢VGôeC’G

 ‘ íjhGÎdG IÓ°U áeÉbEG á sæ°S Gƒ«ëj ¿CG

 káYÉªL É¡JÓ°U ∫ÓN øe ∂dPh ,º¡Jƒ«H

 ôLCG º¡dh ,øjOôØæe hCG ,º¡à«H πgCG ™e

.¤É©J ˆG ¿PEÉH kÓeÉc íjhGÎdG

 ‘  ÚÑZGôdG  ™«ªL  ¢ù∏éŸG  tåMh

 ¬∏©L …òdG πjõ÷G ôLC’G ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G

 ΩGõàd’G  ≈∏Y  ºFÉ°üdG  QÉ£aEG  ‘  ˆG

 â¡Lh  »àdG  äGAGôLE’ÉH

 ;á°üàîŸG  äÉ¡÷G  É¡H

 º¡JÉÑLh Ëó≤J ∫ÓN øe

 ájÒÿG  äÉ«©ª÷G  ÈY

 ,á s°üàîŸG  á«ª°SôdG

 øY  kÓ«ch  ¿ƒµà°S  »àdG

 º«∏°ùJ  ‘  Úæ°ùëŸG

 ,ÚªFÉ°üdG QÉ£aEG äÉÑLh

 á«FÉbƒdG  äGAGôLE’G  ≥ah

 »YGôJ  »àdG  ájRGÎM’Gh

 π∏≤Jh á«ë°üdG §HGƒ°†dG

 ÚH ¢VôŸG QÉ°ûàfG ¢Uôa

.¢SÉ sædG

 tí°üj lIócDƒe lá sæ°S ó«©dG IÓ°U s¿EG ∫Ébh

 ,áLÉ◊G  óæY  äƒ«ÑdG  ‘  iODƒJ  ¿CG

 s¿CG  á«æ©ŸG  äÉ¡÷G  äCGQ  GPEG  ∂dòdh

 É¡àeÉbEG ΩóY »°†à≤J á seÉ©dG áë∏°üŸG

 √ò¡H ΩGõàd’G Öéj ¬ sfEÉa ;óLÉ°ùŸG ‘

 πH ,É¡àeÉbE’ ™ªéàdG ΩóYh äÉª«∏©àdG

 ¬à«H πgCG ™e káYÉªL ¢üî°ûdG É¡jODƒj

.G kOôØæe hCG máÑ£N ¿hO

 »YöûdG AÉàaEÓd äGQÉeE’G ¢ù∏éŸG ÉYOh

 AÉYódÉH ¤É©J ˆG ¤EG AÉéàdÓd ™«ª÷G

 ¬Ø£d  Ëój  ¿CÉH  ,QÉØ¨à°S’G  IÌch

 ,äGQÉeE’G  ádhO  ≈∏Y ¬à«aÉYh ¬¶ØMh

 ¿CGh ,É kÑ©°Th kIOÉ«b ,É¡«a Éeh É¡«a øÃ

.™ªLCG ⁄É©dG øY ¢VôŸG Gòg ™aôj

 á«ë°üdG äÉª«∏©àdG πµH ΩÉàdG ΩGõàd’G ™ªàéªdG äÉÄa ™«ªL ≈∏Y kÉYô°T Öéj

 á«¡≤ØdG äGóéà°ùªdG ¢†©H ¿CÉ°ûH kÉfÉ«H Qó°üj z»Yô°ûdG AÉàaEÓd äGQÉeE’G{

¿É°†eôH á≤∏©àªdG

  á«∏NGO á«ÑjQóJ áYÉ°S 3187 õéæJ ø«©dÉH äÉfGƒ«ëdG á≤jóM

 :IóMƒdG- Ú©dG

 3187  Ú©dÉH  äÉfGƒ«◊G  á≤jóM  äõ‚CG

 øª°V 2020 ΩÉY ∫ÓN á«∏NGO á«ÑjQóJ áYÉ°S

 »ØXƒe  ™«ªL  â∏ª°T  á°ü°üîàe  áeƒ¶æe

 ¢UÉ°üàN’G äÉ¡L ™e ácGöûdÉHh á°ù°SDƒŸG

.Ióªà©ŸG á«ÁOÉcC’G

 á«ÑjQóàdG  É¡à£N  ‘  á≤jó◊G  äóªàYGh

 ¿Éª°†d ó©H øY »ªbôdG ÖjQóàdG ΩÉ¶f ≈∏Y

 …öûÑdG  QOÉµdG  ôjƒ£Jh  ∫ÉªYC’G  ájQGôªà°SG

 ¢ShôjÉa  »°ûØàd  ájRGÎM’G  á∏MôŸG  ∫ÓN

.19 ó«aƒc

 OQGƒŸG IQGOEG ôjóe ,»Ñ©µdG áØ«∏N á©ªL ∫Ébh

 "  Ú©dÉH  äÉfGƒ«◊G  á≤jóM  ‘  ájöûÑdG

 IOó©àe  èeGôH  á«ÑjQóàdG  á£ÿG  âæª°†J

 áÄØ∏d ájõ«∏‚E’Gh á«Hô©dG Úà¨∏dÉH á∏eÉ°Th

 á«°ùØædG áë°üdG πãe ,ÚØXƒŸG áÄah á«aGöTE’G

 á«cƒ∏°ùdGh á«æØdG äGQÉ¡ŸGh »ØWÉ©dG AÉcòdGh

 IQGOEG h (èæ°ûJƒc) »°üî°ûdG ÚµªàdG èeGôHh

 ‘ º¡JóYÉ°ùŸ á«aGöTE’G áÄØdGh AGQóª∏d ¥ôØdG

 ó«©°üdG ≈∏Y äGQÉ¡e øe ¬fƒÑ°ùàµj Ée ≥«Ñ£J

 äGQÉ¡e èeGÈd áaÉ°VE’ÉH .»°üî°ûdG hCG »∏ª©dG

 á«dhDƒ°ùŸGh »YÉª÷G πª©dG äGQÉ¡eh π°UGƒàdG

 áÄØd  AÓª©dG  ≈∏Y  õ«cÎdGh  èFÉàædG  øY

.ÚØXƒŸG

 ±É°VEG áMhô£ŸG èeGÈdG IOƒL iƒà°ùe øYh

 ≈∏Y èeGÈdG ¢†©H QÉ«àNÉH Éæªb "  »Ñ©µdG

 äÉ°üæe  ô¡°TCG  ióMEG  »gh  GÒ°SQƒc  á°üæe

 √òg ÉæªYOh h ,âfÎfE’G ÈY Ióªà©ŸG º∏©àdG

 Ée ∫hÉæàJ á«°TÉ≤f äÉ°ù∏L º«¶æàH äGQhódG

 áaô©ŸG  ∫OÉÑàd  èeGÈdG  √òg  ‘  ¬MôW  ”

 èeGÈ∏d áaÉ°VE’ÉH ,ÚØXƒŸG ÚH äGQÉ¡ŸGh

 Éªc .á«eƒµ◊G »ÑX ƒHCG á«ÁOÉcCG É¡Mô£J »àdG

 Ú∏°UÉ◊G Ú«∏NGódG ÚHQóŸG øe ≥jôa Éæjód

 ‘ á«ŸÉ©dG  á«æ¡ŸG äGOÉ¡°ûdG  ≈∏YCG »∏Y

 º¡∏gDƒJ »àdGh  »°üî°ûdG ÚµªàdGh ÖjQóàdG

 º¡JGÈN  ÖfÉéH  IôKDƒŸG  èeGÈdG  Ëó≤àd

".OGôa’G ôjƒ£J ‘ º¡Ø¨°Th

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 á«bÉØJG  "ΩGh"  äGQÉeE’G  AÉÑfCG  ádÉch  â©bh 

 ±ó¡H á«∏«FGöSE’G "TPS" ádÉch ™e ¿hÉ©J

 ≈∏Y  ÚÑfÉ÷G  ÚH  ∑Î°ûŸG  ¿hÉ©àdG  õjõ©J

 ≈∏Y πª©dGh …QÉÑNE’G iƒàëŸG ∫OÉÑJ ó«©°U

 ÚH »FÉæãdG  ¿hÉ©àdG  ‘ Qƒ£àdG  ¬LhCG  RGôHEG

 Aƒ°†dG §«∏°ùJh π«FGöSEG ádhOh äGQÉeE’G ádhO

 ‘  ∂dPh  Éª¡æ«H  ácÎ°ûŸG  ™jQÉ°ûŸG  ≈∏Y

 øjó∏ÑdG ÚH ΩÓ°ù∏d »ª«gGôHE’G ¥ÉØJ’G QÉWEG

 ΩÉ©dG  øe  ÈªàÑ°S  ô¡°T  ¬©«bƒJ  ”  …òdGh

.»°VÉŸG

 »°ùjôdG  ∫ÓL  óªfi  IOÉ©°S  á«bÉØJ’G  ™bh

 RƒàeGh "ΩGh" äGQÉeE’G AÉÑfCG ádÉch ΩÉY ôjóe

.á«∏«FGöSE’G " TPS " ádÉch ΩÉY ôjóe ∫ÉjCG

 ÚH  ¿hÉ©àdG  õjõ©àd  IGƒf  á«bÉØJ’G  πµ°ûJh

 ádhOh äGQÉeE’G ádhO ‘ á«eÓYE’G äÉ°ù°SDƒŸG

 ÚÑfÉ÷G áÑZQ øe ÉbÓ£fG »JCÉJ Éªc ,π«FGöSEG

 á«dBG ≥∏Nh Éª¡æ«H á«æ¡ŸG §HGhôdG õjõ©J ‘

 Óµd ácÎ°ûŸG ídÉ°üŸG ΩóîJ Iôªãe ¿hÉ©J

.øjó∏ÑdG

 ∫OÉÑàH  ¿Éaô£dG  Ωƒ≤j  á«bÉØJÓd  É≤ahh

 á¨∏dÉH »FôŸGh ÜƒàµŸG …QÉÑNE’G iƒàëŸG

 É¡«∏Y ¿É≤Øàj iôNCG äÉ¨d ájCÉHh ájõ«∏‚E’G

 πFÉ°SƒdG  ΩGóîà°SÉHh  ÊÉ›  πµ°ûH  ∂dPh

.Éª¡jód áMÉàŸG á«LƒdƒæµàdG

 äGQÉjR  º«¶æJ  ≈∏Y  ¿Éaô£dG  πª©j  Éªc

 ádÉch ‘ á∏eÉ©dG á«eÓYE’G QOGƒµ∏d ádOÉÑàe

 á«∏«FGöSE’G  "TPS"  ádÉchh  äGQÉeE’G  AÉÑfCG
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اأخبار الوطن

 اإطالق الدفعة 
الثانية من 

برنامج»م�سرع 
الرعاية ال�سحية« 

في اأبوظبي
اأبوظبي-وام:

 اأطلقت "بلغ اآند بالي" ودائرة ال�صحة يف 
اأبوظبي الدفعة الثانية من برنامج "م�رسّع 
ت�صتعد  التي  الإمارة  يف  ال�صحية"  الرعاية 
اإىل  تهدف  ج��دي��دة  ���رساك��ات  ل�صتقطاب 
موا�صلة الرتكيز على جهود التحول الرقمي 
يف  ال�صتثنائية  النا�صئة  ال�رسكات  لدعم 
احتياجات  تلبي  التي  التكنولوجيا  جمال 

ال�صوق الفعلية.
ال�صحي  لالبتكار  اأبوظبي  من�صة  وتت�صمن 
واخلا�صة  احلكومية  املوؤ�ص�صات  من  نخبة 
الفاعلة يف قطاع الرعاية ال�صحية مبا يف 
وال�رسكة  اأبوظبي  يف  ال�صحة  دائ��رة  ذلك 
الوطنية لل�صمان ال�صحي "�صمان" و�رسكة 
املتحدة  ال�رسقية  وجمموعة  ات�صالت 
وحتدد  فيليب�س..  و�رسكة  الطبية  للخدمات 
املن�صة جمالت الرتكيز التكنولوجي الأكرث 
اإحلاحًا لعام 2021 حيث ي�صرتك املبتكرون 
يف ا�صتك�صاف �صبل جديدة واأف�صل لتحقيق 
بني  والتعاون  الرقمي  ال�صحي  التحول 
ال�رسكات النا�صئة بهدف مواجهة التحديات 
التي تعرت�س طريق البتكار وو�صع احللول 

املنا�صبة لها.
بدعم  لال�صتثمار  اأبوظبي  مكتب  و�صيقوم 
جميع  يف  املبتكرة  لل�رسكات  ال�صتثمار 
القطاعات عالية النمو مبا يف ذلك يف قطاع 
ف�صاًل  احليوية  والأدوي��ة  ال�صحية  الرعاية 
عن حتديد وتن�صيق �صبل التعاون وال�رساكة 
ال�صحية  الرعاية  قطاع  القطاعات  �صمن 
والعمل جنبًا اإىل جنب مع اجلهات املعنية 
مكانة  تر�صيخ  ملوا�صلة  فيه  الرئي�صية 

اأبوظبي كمركز عاملي واإقليمي لالبتكار.
الكعبي  الدكتور جمال حممد  �صعادة  وقال 
فر�صت  اأبوظبي.."  يف  ال�صحة  دائرة  وكيل 
م�صبوقة  غري  حتديات  كوفيد-19  جائحة 
على النظام ال�صحي العاملي اإل اأن القطاع 
مرونته  بو�صوح  اأظهر  اأبوظبي  ال�صحي يف 
وتطوير  الظروف  مع  التكيف  على  وقدرته 
يف  توفريها  وت�رسيع  احلديثة  البتكارات 
ال�صوق ب�رسعة قيا�صية وهو ما مل�صناه من 
خالل برنامج "حتالف مكافحة كوفيد-19" 
اأف�صل  بع�س  ا�صتقطاب  اإىل  ه��دف  ال��ذي 
العامل  اأنحاء  من جميع  النا�صئة  ال�رسكات 
للتعاون يف خو�س املواجهة �صد اجلائحة 

يف جميع اأنحاء املنطقة.

»ال�سحة«تحتفي بيوم ال�سحة  
العالمي

دبي-وام:
املجتمع  ووقاية  ال�صحة  وزارة  عر�صت 
على "برج خليفة" فيديو حتفيزيا لتعزيز 
الثقة وتر�صيخ التفاوؤل بقدرة دولة الإمارات 
"كوفيد-19"  جائحة  مرحلة  عبور  على 
وذلك مبنا�صبة يوم ال�صحة العاملي الذي 

ي�صادف ال�صابع من اأبريل من كل عام.
العام  هذا  العاملي  ال�صحة  يوم  ويتزامن 
العاملية  ال�صحة  منظمة  اأطلقت  الذي   -
بقدر  يتمتع  ع��امل  اإقامة   " �صعار  حتت 
اإجناز  مع   .. وال�صحة"  العدالة  من  اأكرب 
�صجلّها  اإىل  ي�صاف  الإمارات  لدولة  متميز 
احلافل للم�صي بخطى ثابتة وواثقة نحو 
مرتكزة  "كوفيد-19"  جائحة  من  التعايف 
بني  ت�صاركية  وطنية  عمل  منظومة  على 
اإعالن  الدولة وذلك مع  خمتلف موؤ�ص�صات 
م�صاد  للقاح  اإنتاجها  بدء  عن  الإم��ارات 
حتت  الدولة  "داخل  "كوفيد-19  لفريو�س 
على  الأول  وهو  فاك�س"   – "حياة  ا�صم 
م�صتوى املنطقة بالتوازي مع اإطالق مركز 
علوم  يف  متخ�ص�س  والتطوير  لالأبحاث 
واإنتاج  احليوية  والتكنولوجيا  احلياة 
على  نوعه  من  الأول  ليكون  اللقاحات 
الذي  الوقت  ويف  العربي.  العامل  م�صتوى 
اأعلن فيها الربنامج الوطني للتطعيم عن 
تقدميه اللقاح لأكرث من 62.57 باملائة من 
اإجناز يعك�س حر�س  امل�صتهدفة يف  الفئة 
القيادة الر�صيدة على �صالمة اأفراد املجتمع 
وتوفري اأف�صل املمار�صات ل�صمان �صحتهم 
من  عدد  اأك��رب  وتطعيم  تغطية  خالل  من 
اللقاحات  اأنواع  خمتلف  وتوفري  ال�صكان 

ب�صكل جماين جلميع اجلن�صيات.
الإم���ارات  وم�صرية  روؤي��ة  على  وتاأكيدا 
حدود  بعطائها  تخطت  التي  الإن�صانية 
العامل،  اأقطار  ملختلف  وامتدت  اجلغرافيا 
وهو  الأمل"  "ائتالف  الإم��ارات  دولة  تقود 
�رساكة بني القطاعني العام واخلا�س تتخذ 
لالإ�رساف  لها  مقرا  اأبوظبي  العا�صمة  من 
على تن�صيق عملية التوزيع الآمن ملليارات 
حول  "كوفيد-19"  لقاح  من  اجل��رع��ات 

العامل.
واأكد معايل عبدالرحمن بن حممد العوي�س 
موا�صلة  املجتمع  ووقاية  ال�صحة  وزير 
واإمكاناتها  قدراتها  ت�صخري  الإمارات  دولة 
والفحو�صات  ال�صحية  اخلدمات  لتوفري 
املخربية وتقدمي التطعيمات بكفاءة عالية 
يف  الدولة  ا�صرتاتيجية  مع  ين�صجم  مبا 
يف  الوطنية  واملرونة  الأعمال  ا�صتمرارية 
اإدارة الأزمات ال�صحية من خالل اجلاهزية 
احللول  وتوظيف  ال�صتباقية  واخلطط 
التحتية  والبنية  املبتكرة  التكنولوجية 
املتقدمة والذي بدوره ير�صخ الثقة بكفاءة 
حماية  على  وقدرتها  ال�صحية  املنظومة 
التفاوؤل  روح  وتعزيز  املجتمع  �صحة 
مرحلة  بقرب  الطمئنان  ن�صبة  وزي��ادة 

التعايف.
اأن  اأكدت  اجلهود  هذه  اأن  معاليه  واأو�صح 
الإمارات ما�صية بقوة وثبات يف م�صارها 
نحو حتقيق الريادة العاملية حتى يف ظل 
الدولة  تبواأت  حيت  والتحديات  الأزم��ات 
املركز الأول عامليا يف موؤ�رس مدى تغطية 
الزده��ار  موؤ�رس  ح�صب  ال�صحية  الرعاية 
لعام 2020. من جانبه قال �صعادة الدكتور 

ال�صحة  وزارة  وكيل  العلماء  �صليم  حممد 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  املجتمع  ووق��اي��ة 
اإن  ال�صحية  للخدمات  الإم��ارات  موؤ�ص�صة 
لإبراز  العاملي ميثل منا�صبة  ال�صحة  يوم 
على  والتاأكيد  الإم���ارات  دول��ة  اإجن���ازات 
لتحقيق  الدائم  و�صعيها  الرا�صخ  نهجها 
العدالة وامل�صاواة ال�صحية كنموذج عاملي 

مرحلة  وحوكمة  اإدارة  يف  به  يحتذى 
التناف�صية  مكانتها  "كوفيد-19"وتر�صيخ 
العاملية يف جمال الرعاية ال�صحية بوترية 
ا�صت�رسافية  روؤية  على  مرتكزة  ت�صاعدية 
الإجن��ازات  ملوا�صلة  متاأهبة  عمل  وفرق 
واحلفاظ على املكت�صبات وحماية املوارد 

الوطنية.

»الوطني االتحادي« يوافق على»23«تو�سية ب�ساأن 
ا�ستدامة الموارد ال�سمكية والحيوانية والزراعية

اأبوظبي-وام:
خالل  الحت��ادي  الوطني  املجل�س  واف��ق   
العادي  النعقاد  دور  من  التا�صعة  جل�صته 
الثاين للف�صل الت�رسيعي ال�صابع ع�رس، التي 
باأبوظبي،  املجل�س  مقر  يف  اأم�س  عقدها 
برئا�صة معايل �صقر غبا�س رئي�س املجل�س، 
مناق�صة  خالل  تبناها  تو�صية   "23" على 
املناخي  التغري  وزارة  �صيا�صة   " مو�صوع 
امل�صتدامة  التنمية  حتقيق  ب�صاأن  والبيئة 
والزراعية يف  واحليوانية  ال�صمكية  للموارد 
قطاعات  اأربعة  تناولت  والتي   ،" الدولة 
رئي�صية هي : ال�صمكي، والزراعي، واحليواين، 

وا�صت�رساف م�صتقبل هذه القطاعات.
 "23" ال���  تو�صياته  يف  املجل�س  وطالب 
املو�صوع  هذا  مناق�صة  خالل  تبناها  التي 
بتاريخ  عقدها  التي  ال�صاد�صة  اجلل�صة  يف 
القطاع  تو�صيات  يخ�س  فيما  2021/2/9م، 
للقانون  ال��ف��ع��ال  بالتطبيق  ال�صمكي، 
ب�صاأن   1999 ل�صنة   /23/ رق��م  الحت���ادي 
املائية  الرثوات  وتنمية  وحماية  ا�صتغالل 
احلد  الآت��ي:  يحقق  مبا  الدولة  يف  احلية 
ممار�صة  ب�صاأن  ال�صلبية  املمار�صات  من 
والإجراءات  لال�صرتاطات  وفقا  ال�صيد  مهنة 
القانون،  عليها  ن�س  التي  التنظيمية 
لقوارب  الالزمة  الرتاخي�س  على  واحل�صول 
التي  وال�صوابط  لال�صرتاطات  وفقا  ال�صيد 
على  والتفتي�س  والرقابة  القانون،  حددها 
ا�صطيادها  عدم  من  للتاأكد  النزهة  قوارب 
الكمية  تتجاوز  الأ�صماك  من  كبرية  كميات 
البحرية  البيئة  وحماية  بها،  امل�صموح 
التلوث  خماطر  من  الطبيعية  وم��وارده��ا 

الناجتة من الو�صائل البحرية.
و�صدد على اأهمية التطبيق الفعال للجزاءات 
 /18/ رقم  الوزاري  القرار  الإدارية ملخالفي 

بالقرارات  اللتزام  عدم  حول   2012 ل�صنة 
ال�صمكية  ب��ال��رثوة  اخلا�صة  التنظيمية 
ال�صيد  اأدوات  ا�صتخدام  ع��دم  ي�صمن  مبا 
توعوية  حمالت  واإعداد  قانونا،  املحظورة 
املنظمة  بالت�رسيعات  ال�صيادين  لتوعية 
احلفاظ  يحقق  مبا  الأ�صماك  �صيد  لعملية 
مبادرات  وو�صع  ال�صمكية  ال��رثوات  على 
الأحياء  ا�صتزراع  م�صاريع  لدعم  حتفيزية 
القطاع  م��ع  ���رساك��ات  واإن�����ص��اء  امل��ائ��ي��ة، 
الأحياء  ا�صتزراع  اأ�صاليب  لتطوير  اخلا�س 
مب�صاريع  وال��ق��ي��ام  امل�صتدامة  املائية 
م�صرتكة لتطوير وزيادة الأنواع املحلية من 
الأ�صماك املعر�صة لال�صتغالل املفرط، ودعم 
للم�صاهمة يف  ال�صيادين  الوزارة جلمعيات 
العائد  على  للح�صول  ال�صمك  اأ�صواق  اإدارة 
الجتماعات  عدد  وزيادة  لالأ�صعار،  الأمثل 
واجلمعيات  ال�����وزارة  ب��ني  التن�صيقية 
والقيام  الأ���ص��م��اك  ل�صيادي  التعاونية 
بزيارات ميدانية ملواقع جتمعات ال�صيادين 
وال�صعوبات  التحديات  على  للتعرف 
مالك  لأبناء  وال�صماح  ال�صيد،  مهنة  يف 
القانونية مبرافقة  ال�صن  دون  ال�صيد  قوارب 
لنقل اخلربة واملعرفة. وفيما يخ�س  اآبائهم 
املجل�س  طالب  الزراعي  القطاع  تو�صيات 

بو�صع الت�رسيعات املتعلقة باأمناط الزراعة 
امل�صتدامة  املمار�صات  وا�صتخدام  احلديثة 
�صحي  غذاء  لإنتاج  التكنولوجية  والو�صائل 
و�صليم �صمن الأولويات الت�رسيعية لتحقيق 
اخلمي�صني  الإ�صرتاتيجية يف  الإم��ارات  روؤية 
عاما املقبلة، ومبراجعة دور املوؤ�ص�صة العامة 
لت�صويق الإنتاج الزراعي وتقييمها مبا يحقق 
تقدمي اأوجه الدعم الالزمة للمزارعني واإمدادهم 
وال�صت�صارة  واملبيدات،  والبذور  بالأ�صمدة 
القانون  يف  النظر  اإع��ادة  وكذلك  الزراعية 
الحتادي رقم /2/ ل�صنة 1981 ب�صاأن "املوؤ�ص�صة 
�صوء  يف  الزراعي"  الإنتاج  لت�صويق  العامة 
مراجعة وتقييم دور املوؤ�ص�صة العامة لت�صويق 
للمنتجات  بطاقة  واعتماد  الزراعي،  الإنتاج 
الغذائية الوطنية يف منافذ البيع من خالل 
واإن�صاء  املعنية،  ال�صلطات  مع  التعاون 
الرثوة  جمعيات تعاونية للمزارعني ومربي 
املحلية  الإم��ارات  م�صتوى  على  احليوانية 
لدعم وت�صويق املنتجات الزراعية واحليوانية 
ال�صتمرار مبهنة  على  وت�صجيعهم  املحلية، 
جمعية  واإن�صاء  احليوانات،  وتربية  الزراعة 
الدعم  لتقدمي  الإماراتيني  للنحالني  خا�صة 
لهذا القطاع احليوي والهام وت�صويق منتجات 

الع�صل الإماراتي وتعزيز قدرته التناف�صية.

دبي-وام:
وزير  العلماء  �صلطان  بن  عمر  معايل  اأك��د   
الرقمي  والقت�صاد  ال�صطناعي  للذكاء  دولة 
وتطبيقات العمل عن بعد.. اأن تكنولوجيا الذكاء 
اأداء  ال�صطناعي �صاهمت بدور كبري يف تطوير 
وجودة اخلدمات الأمنية واملجتمعية، و�رسعت 
تبني اأفكار مبتكرة وا�صتباقية ت�صهم يف �صمان 
اخلدمات  اأف�صل  وتقدمي  املجتمع  اأفراد  حماية 

لهم.
العامة  القيادة  معاليه  زيارة  خالل  ذلك،  جاء 
معايل  ا�صتقباله  يف  كان  حيث  دبي،  ل�رسطة 
العام  القائد  امل��ري  خليفة  اهلل  عبد  الفريق 
ل�رسطة دبي، والعميد اأحمد حممد رفيع، م�صاعد 
القائد العام ل�صوؤون الإدارة، والعميد �صيف مهري 
املزروعي مدير الإدارة العامة للمرور، والعميد 
للتحريات  العامة  الإدارة  مدير  اجلالف  جمال 
الرزوقي  خالد  والعميد  اجلنائية،  واملباحث 

وعدد  ال�صطناعي،  للذكاء  العامة  الإدارة  مدير 
من ال�صباط.

اإن �رسطة دبي تعد  العلماء  وقال عمر �صلطان 
اأف�صل  من اجلهات احلكومية الرائدة يف تطوير 
القائمة  املتقدمة  احللول  وابتكار  املمار�صات 
واأدوات  ال�صطناعي  الذكاء  تكنولوجيا  على 
باأفكار  واخل��روج  الرابعة،  ال�صناعية  الثورة 
جديدة تواكب التحول الرقمي املت�صارع وتعزز 

اجلاهزية ملتطلبات وحتديات امل�صتقبل.
من جانبه ، ثمن معايل الفريق عبداهلل خليفة 
بال�صكر  متقدمًا   ، الوزير  معايل  زيارة  املري، 
تبادل  اإىل  الهادف  والتوا�صل  التعاون  على  له 
املوؤ�ص�صي  العمل  منظومة  ودع��م  اخل���ربات 
املمار�صات  على  الطالع  خالل  من  واحلكومي 
منظومة  اأن  م��وؤك��دا  وامل��ت��ن��وع��ة  املتقدمة 
وا�صرتاتيجية الذكاء ال�صطناعي يف �رسطة دبي 
تهدف اإىل حتقيق ا�صرتاتيجية �رسطة دبي وروؤية 
جمالتها  وتتمثل  امل�صتقبلية،  دبي  حكومة 

العمليات،  وال��ك��وارث،  الأزم����ات  اإدارة  يف: 
اجلنائي،  البحث  الطرق،  اأمن  اجلنائية،  الأدلة 

املتعاملني، ومراكز ال�رسطة امل�صتقبلية.
الوزير  معايل  املري  الفريق  معايل  وا�صطحب 
مت  حيث  الأم��ن��ي،  الإع��الم  اإدارة  اإىل  العلماء 
يف  ال�صطناعي  الذكاء  ا�صرتاتيجية  ا�صتعرا�س 
البنية  قطاع  اإليه يف  وما و�صلت  دبي،  �رسطة 
وكيفية  البيانات،  وعلوم  الرقمية  التحتية 
احلديثة  والتقنيات  ال�صطناعي  الذكاء  ت�صخري 
العمل  منظومة  يف  والإداري  الأمني  العمل  يف 
بها  قامت  التي  املمار�صات  واأح��دث  ال�رسطي، 
تعاملها  يف  دب��ي  ل�رسطة  العامة  القيادة 
وت�صنيفاتها  اأنواعها  مبختلف  الأزم���ات  مع 
الإدارات  بني  التقني  الربط  وكيفية  ودرجاتها، 
الأمثل يف  وال�صتثمار  ال�رسطة،  ومراكز  العامة 
الذكاء  واأنظمة  الذكية  التكنولوجيا  التطورات 
ال�صطناعي، وت�صخريها لتقدمي اأف�صل اخلدمات 

ب�صهولة.

عمر 
العلماء: 

تكنولوجيا 
الم�ستقبل 
تعزز اأمن 

و�سالمة 
المجتمع

لجنة ال�سداقة البرلمانية االإماراتية النيكاراغوية 
تعقد اجتماعها االفترا�سي االأول

اأبوظبي-وام:
ال�صداقة  جلنة  ع��ق��دت   
ال��ربمل��ان��ي��ة الإم��ارات��ي��ة 
املجل�س  النيكاراغوية يف 
ال���وط���ن���ي الحت�������ادي 
اج��ت��م��اع��ه��ا الف��رتا���ص��ي 
برملان  جلنة  م��ع  الأول 
جرى  نيكاراغوا،  �صداقة 
تطوير  �صبل  بحث  خالله 
ال��ع��الق��ات ال��ربمل��ان��ي��ة 
الربملانني،  بني  الثنائية 
وت��ط��وي��ر ال��ت��ع��اون يف 
الهتمام  ذات  امل��ج��الت 

امل�صرتك.
�صارك يف الجتماع اأع�صاء 
املجل�س الوطني الحتادي 
ال�صداقة  جلنة  اأع�����ص��اء 
النيكاراغوية  الإماراتية 
الدكتور  من  كل  �صعادة 
طارق حميد الطاير رئي�س 
حممد  وعائ�صة  اللجنة، 
اللجنة،  املال نائب رئي�س 
العابدي،  را�صد  و�صعيد 
عبيد  �صيخة  والدكتورة 
جا�صم  وعلي  الطنيجي، 
اأح��م��د وم���رمي م��اج��د بن 
ثنية، وهند حميد العليلي، 
وم���ن الأم���ان���ة ال��ع��ام��ة 
عفراء  �صعادة  للمجل�س 
الأم��ني  الب�صطي  را���ص��د 
لالت�صال  امل�صاعد  العام 
وا�صتعر�س  ال���ربمل���اين. 
ال�صداقة  جلنة  اأع�����ص��اء 
النيكاراغوية  الإماراتية 
ال��وط��ن��ي  امل��ج��ل�����س  يف 
الحت����ادي جت��رب��ة دول��ة 

الإم����ارات وجن��اح��ه��ا يف 
ماليني   8 من  اأك��رث  تقدمي 
امل�صادة  للقاحات  جرعة 
 " "كورونا  ل��ف��ريو���س 
يف  واملقيمني  للمواطنني 
الدولة، وجهودها يف احلد 
من انت�صار الوباء من خالل 
الطبية  امل�صاعدات  تقدمي 
للعديد من الدول، اإذ اأعرب 
عن  النيكاراغوي  اجلانب 
الإم���ارات  ل��دول��ة  �صكره 
م�صاعدة  من  قدمته  ملا 
يف  نيكاراغوا  جلمهورية 
"كوفيد-  جائحة  مواجهة 
الدكتور  �صعادة  واأكد   ."19
ط����ارق ح��م��ي��د ال��ط��اي��ر 
اللجنة، على رغبة  رئي�س 
املجل�س الوطني الحتادي 
يف تعزيز وتطوير عالقات 
ال��ت��ع��اون م��ع ال��ربمل��ان 
واأهمية  ال��ن��ي��ك��اراغ��وي، 
املواقف  لتوحيد  التعاون 
خمتلف  ن��ح��و  وال�����روؤى 
الهتمام  ذات  الق�صايا 

امل�صرتك.
�صعاد  اأك��دت  جهتها  من 
ع��ائ�����ص��ة حم��م��د امل��ال 
ال�رساكات  تعزيز  اأهمية 
الإ����ص���رتات���ي���ج���ي���ة م��ع 
ج��م��ه��وري��ة ن��ي��ك��اراغ��وا، 
ال��ذي  ال���دور  اإىل  م�صرية 
ت��ق��وم ال���ربمل���ان���ات يف 
احل�صاري  احل��وار  تعزيز 
والتعاي�س  والت�صامح 
ال�صعوب،  ب��ني  ال�صلمي 
ال�صحي  القطاع  ودع���م 

خالل اأزمة "كوفيد-19".
�صعيد  �صعادة  وا�صتعر�س 
الدولة يف  العابدي جهود 
ال�صياحة،  قطاع  تنمية 
لتطوير  تطلعه  معربا عن 
بني  الثنائية  العالقات 
دولة  اأن  خا�صة  اجلانبني 
فر�صا  متتلك  الإم����ارات 
لرجال  كبرية  ا�صتثمارية 
وامل�صتثمرين،  الأع��م��ال 
اأف�صل  ل��دي��ه��ا  وت��ت��وف��ر 

املوانئ العاملية.

االإمارات ت�ست�سيف االجتماع التن�سيقي للمجموعة العربية 
في االتحاد البرلماني الدولي

اأبوظبي-وام:
 ي�صت�صيف املجل�س الوطني 
معايل  برئا�صة  الحت���ادي 
�صقر غبا�س رئي�س املجل�س 
ال��ربمل��اين  الحت���اد  رئي�س 
يف  اخلمي�س  اليوم  العربي 
التن�صيقي  الجتماع  دب��ي 
للمجموعة العربية بالحتاد 
ويبحث  ال���دويل.  ال��ربمل��اين 
ي�صارك  ال���ذي  الج��ت��م��اع 
ال�صوابكة  فايز  �صعادة  فيه 
الأم�����ني ال���ع���ام ل��الحت��اد 
التفاق  العربي،  الربملاين 
املجموعة  مر�صحي  على 
العربية للمراكز ال�صاغرة يف 

واللجان  التنفيذية  اللجنة 
لالحتاد  والفرعية  الدائمة 
كما  ال�����دويل.  ال���ربمل���اين 
التفاق  الجتماع  �صيبحث 
ال�صاغرة  املنا�صب  على 
يف  ال��ع��رب��ي��ة  للمجموعة 
 207 وال��دورة   142 اجلمعية 
للمجل�س احلاكم يف الحتاد 
ال��ربمل��اين ال����دويل، وه��ي: 
ومنتدى  التنفيذية،  اللجنة 
الن�صاء الربملانيات، ومنتدى 
وجلنة  ال�صباب،  الربملانيني 
ت��ع��زي��ز اح����رتام ال��ق��ان��ون 
الإن�صاين الدويل، واملجموعة 
ال���ص��ت�����ص��اري��ة ال��رف��ي��ع��ة 
امل�صتوى املعنية.  مبكافحة 

»�سخبوط الطبية« ُتجري اأول عملية تنظير لمف�سل 
ورك مري�سة تقترب من ال�سبعين

اأبوظبي-وام:
ال�صيخ  مدينة  اأع��ل��ن��ت   
جناحها  الطبية  �صخبوط 
يف اإجراء اأول تنظريملف�صل 
الورك يف اأبوظبي يف اإطار 
يف  متزّق  لإ�صالح  عملية 
 69 عمرها  ملري�صة  الورك 

عامًا.
ط��وال  املري�صة  وع��ان��ت 
املا�صية  الأربعة  الأع��وام 
ال��ورك  يف  �صديد  اأمل  من 
والأرب���ي���ة وب��ع��د زي���ارة 
�صخبوط  ال�صيخ  مدينة 
الطبية واإكمال الفحو�صات 
وامل��واع��ي��د ال���الزم���ة مت 
بتمزق  اإ�صابتها  ت�صخي�س 

حلقة  وهو  الوركي  ال�صفا 
حتيط  ليفية  غ�رسوفية 
ب���احل���اف���ة اخل���ارج���ي���ة 
ال��ورك  مف�صل  لتجويف 
��د  ال��ع��ظ��م��ي ح��ي��ث ُت��و���صّ
ختم  مثل  وتعمل  املف�صل 
ت�صاعد  مطاطية  ح�صية  اأو 
يف الإم�صاك امُلحكم للكرة 
يف  امل��وج��ودة  املف�صلية 
داخل  الفخذ  عظم  اأعلى 
يحدث  وقد  الورك  جتويف 
مت����زّق ال�����ص��ف��ا ال��ورك��ي 
اأو  ل��ل�����ص��دم��ات  ن��ت��ي��ج��ة 
اأو  الهيكلية  الت�صوهات 

املتكررة. احلركات 
يف  الأطباء  فريق  واختار 
�صخبوط  ال�صيخ  مدينة 

ال��ط��ب��ي��ة اإ����ص���الح مت��زّق 
تنظري  خ��الل  م��ن  ال�صفا 
لتخفيف  ال���ورك  مف�صل 
املري�صة  ل��دى  الأع��را���س 
هذا  تنفيذ  بنجاح  ومت 
ي�صتمل  الإج����راءال����ذي 
�صيق  اأنبوب  اإدخال  على 
من  فيديو  بكامريا  مت�صل 
واأدوات  ال�صوئية  الألياف 
ج��راح��ي��ة ع���رب ���ص��ق��وق 
مُتاثل  اجللد  يف  �صغرية 
الأزرار  ع���روة  بحجمها 
الإجراء  هذا  ويعّد  تقريبًا 
وعالج  لت�صخي�س  ُم�صممًا 
اأمرا�س املفا�صل من خالل 
خ��دم��ات ج��راح��ة ال��ي��وم 

الواحد.



دبي-وام:

 �فتت���ح �سمو �ل�سيخ �أحم���د بن �سعيد 

اآل مكت���وم رئي����س �سلط���ة واحة دبي 

ام����س م�ست�سف���ى فقيه  لل�سيليك���ون 

اجلامع���ي الذك���ي يف واح���ة دب���ي 

لل�سيليكون.

يوف���ر امل�ست�سف���ى الذكي ال���ذي ي�سم 

350 �رسي���را خدم���ات الرعاية الأولية 

والثانوية والتخ�س�سية من خالل اأبرز 

�خل���ر�ء �لطبيني �سم���ن 55 تخ�س�سا 

كما جهز امل�ست�سفى باأحدث التقنيات 

لتقدمي خدمات���ه العالجية لنحو 700 

األف مري�س �سنويا ورعاية املجتمعات 

يف دولة الإمارات واملنطقة ب�سكل عام.

راف���ق �سموه خ���الل الزي���ارة �سعادة 

الدكتور حممد الزرعوين نائب الرئي�س 

والرئي����س التنفيذي ل�سلطة واحة دبي 

�سغري  عو�س  و�سع���ادة  لل�سيليك���ون 

الكتبي مدير عام هيئة ال�سحة يف دبي 

والدكتور مازن فقي���ه رئي�س جمموعة 

فقي���ه للرعاية ال�سحي���ة وعمار فقيه 

رئي����س جمل����س اإدارة جمموعة فقيه 

للرعاية ال�سحية والدكتور فاحت حممد 

جول الرئي�س التنفيذي مل�ست�سفى فقيه 

اجلامعي وعدد من امل�سوؤولني .

املختلف���ة  املراف���ق  �سم���وه  وتفق���د 

للم�ست�سف���ى اجلامعي الذي ميتد على 

م�ساحة مليون قدم مربع..

واطل���ع عل���ى تقني���ات الت�سخي����س 

واأنظمة �رسف  املبتكرة بامل�ست�سف���ى 

البيانات  مب�ساع���دة  املوؤمتتة  الأدوية 

ويت�سم���ن ذل���ك اأحدث �سيدلي���ة اآلية 

 "FUH Care" بالكام���ل وتطبي���ق

الذك���ي للهات���ف املحم���ول والذي مت 

ال�سحي���ة  الإدارة  لإتاح���ة  تطوي���ره 

للمر�سى ب�سهولة.

الط���وارئ  ق�س���م  �سم���وه  زار  كم���ا 

بامل�ست�سفى والذي يعد اأحد اأكرب اأق�سام 

القطاع  الطوارئ �سم���ن م�ست�سفي���ات 

اخلا�س يف دبي وميت���د على م�ساحة 

35 األف قدم مربع واملجهز ب�سكل كامل 

بغ���رف العمليات املتقدم���ة والأ�سعة 

والت�سخي�س وتقع ه���ذه املرافق على 

م�ساف���ة متقاربة لت�رسيع عمليات نقل 

املر�سى وتوفري الوق���ت ال�رسوري يف 

احلالت العاجلة .

وثّم���ن �سم���وه جه���ود امل�ست�سفى يف 

تعزيز بيئة البتكار والتعليم والتدريب 

الطب���ي كاأول م�ست�سف���ى تعليمي يف 

دب���ي .. موؤكدا على اأهمية توفري تعليم 

طبي عاملي امل�ستوى لالأجيال املقبلة 

من الأطباء ومقدم���ي خدمات الرعاية 

ال�سحية يف دولة الإمارات ومبا ي�سهم 

يف احلد م���ن العتماد عل���ى ا�ستقدام 

املواهب الطبية.

واأو�س���ح �سم���وه اأن تعزي���ز م�سارات 

البحث والتطوير والبتكار التكنولوجي 

خا�س���ة يف جم���ال الط���ب والرعاية 

ال�سحية لتح�سني حياة الإن�سان ي�سكل 

جم���اًل م�ستقبليا واع���دا للموؤ�س�سات 

العاملة يف ه���ذا القطاع املحوري من 

خمتل���ف اأنحاء الع���امل بالنظر اإىل ما 

تقدمه دبي من منظومة متكاملة متّكن 

البتكار واإنتاج ونقل املعرفة وتاأهيل 

املواه���ب بال�ستف���ادة م���ن تطبيقات 

ال�سناعية  والثورة  ال�سطناعي  الذكاء 

الرابع���ة والتكنولوجي���ا احليوية ملا 

فيه الرتقاء بج���ودة حياة جمتمعات 

امل�ستقبل وحماية �سحتها.

وا�ستن���ادا اإىل اإرثها املمت���د لأكرث من 

43 عاما يف جم���ال الرعاية ال�سحية 

للرعاية  "فقي���ه  تتو�س���ع جمموع���ة 

ال�سحية" املجموعة ال�سعودية الرائدة 

الرعاية ال�سحي���ة لتقدمي  يف قط���اع 

خدماتها املتمي���زة يف دولة الإمارات 

حيث يلت���زم امل�ست�سفى بدعم اجلهود 

الرامية لرت�سي���خ مكانة الدولة كمركز 

رائ���د يف الرعاية ال�سحي���ة املتميزة 

والبحوث الرائدة يف هذا املجال.

اكتماله، �سيوفر احلرم اجلامعي  وعند 

دورات  امل�ست�سف���ى  بج���وار  الواق���ع 

جامعية يف التمري�س والطب ودرا�سات 

العلوم ال�سحية امل�ساعدة مثل العالج 

الطبيعي والتدريب على رعاية الطوارئ 

اإىل جانب �سهادات الدرا�سات العليا.

م���ن جانب���ه ق���ال �سع���ادة الدكتور 

حممد الزرع���وين: اإن افتتاح م�ست�سفى 

فقي���ه اجلامعي الذك���ي يف واحة دبي 

لل�سيليكون ي�س���كل اإ�سافة متميزة اإىل 

م�سهد الرعاية ال�سحية املتقدمة بدبي 

ودولة الإمارات وي�سهم يف تعزيز جودة 

احلي���اة وي�ستفيد م���ن الواحة كمركز 

للمعرف���ة والبتكار �سم���ن خطة دبي 

ا�سرتاتيجية  ويدع���م   2040 احل�رسية 

دبي الذكي���ة متا�سيا مع روؤية �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 

نائ���ب رئي����س الدولة رئي����س جمل�س 

الوزراء حاك���م دبي "رعاه اهلل" بجعل 

دبي املدينة الأف�سل للحياة يف العامل.

من جانبه قال �سع���ادة عو�س �سغري 

الكتبي "اإن الهيئة تعُد القطاع ال�سحي 

اخلا�س مب�ست�سفياته ومراكزه ال�سحية 

ا�سرتاتيجيا  �رسي���كا  الطبية  وعياداته 

لها وه���ي تعتز به���ذه ال�رساكة موؤكدا 

اأن اأدوار املن�س���اآت ال�سحية احلكومية 

واخلا�س���ة متكامل���ة وهدفه���ا واحد 

وهو خدمة النا����س والرتقاء مب�ستوى 

اأعل���ى درجات  اإىل  الطبية  اخلدم���ات 

التناف�سية".
واأو�سح اأن مناخ ال�ستثمار الذي تتميز 

به دب���ي هو الذي حف���ز امل�ست�سفيات 

اخلا�س���ة ول�سيم���ا العاملي���ة منه���ا 

لال�ستق���رار يف دبي ، م�سريا اإىل اأنه يف 

�سوء ذلك تعمل الهيئة ب�سكل متوا�سل 

على من���اء القطاع ال�سح���ي اخلا�س 

وزي���ادة فر����س ا�ستثماراته مبا يخدم 

توجه���ات دبي وتطلعاته���ا يف نظام 

�سحي عاملي يحتذى به.

م���ن جهته ق���ال الدكتور م���ازن فقيه: 

نحتفل الي���وم بف�سل جديد يف م�سرية 

جمموعة فقيه للرعاية ال�سحية كمزود 

للخدم���ات الطبي���ة بف�س���ل توثيقها 

للعالق���ات القوي���ة وامل�ستم���رة م���ع 

العربية  املجتمع ال�سحي يف اململكة 

املتحدة  العربية  والإمارات  ال�سعودية 

واملنطقة ويقع التميز الطبي يف �سميم 

كل م���ا نقوم ب���ه ونتطل���ع اإىل تقدمي 

امل�ساهم���ة الإيجابية يف تطوير قطاع 

الرعاي���ة ال�سحية يف دول���ة الإمارات 

العربية املتحدة من خالل امل�ست�سفى 

الذك���ي واملدعم بالتقني���ات املتطورة 

الت���ي تركز عل���ى تلبي���ة احتياجات 

املر�سى.
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زايد للرعاية الأ�سرية« ُتنظم 

حفاًل افترا�سياً بمنا�سبة يوم 

اليتيم العربي

العني-وام:

 حت���ت رعاية الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل 

نهيان نائب رئي�س جمل����س الوزراء وزير الداخلية 

.. نظمت دار زاي���د للرعاية الأ�رسية حفاًل افرتا�سيًا 

مبنا�سبة "يوم اليتيم العربي".
ح�رس احلفل معايل الدكتور مغري خمي�س اخلييلي 

رئي�س دائ���رة تنمية املجتمع يف اأبوظبي و�سعادة 

الدكتور مبارك �سعيد ال�سام�سي رئي�س جمل�س اإدارة 

دار زايد للرعاية الأ�رسي���ة اإ�سافة اإىل مدراء عموم 

اجلهات احلكومية واأع�ساء جمل�س اإدارة الدار ومدير 

عام وموظفي واأبناء دار زايد، وت�سمن احلفل فقرات 

قدمها اأبناء الدار.

وا�ستهل احلفل بال�سالم الوطن���ي وتالوة اآيات من 

الق���ران الكرمي تالها الطفل مان���ع �سعيد ثم كلمة 

ترحيبية من معايل الدكتور مغري خمي�س اخلييلي 

الذي كان �سمن ال�سخ�سيات التي عا�رست ال�سيخ 

زاي���د بن �سلطان اآل نهيان "طي���ب اهلل ثراه" وكان 

�ساهداً على النهج الرا�سخ الذي و�سع لبنته الأوىل 

املغفور ل���ه باإن�ساء الدار ع���ام 1988 يف اخلزنة، 

لتمثل �رسحًا ي�سهد عل���ى اهتمام ورعاية وحنان 

الأب موؤ�س����س الدولة، ولتك���ون داراً ملن يحتاجون 

للرعاية والهتمام والن�ساأة ال�ساحلة ومد يد العون 

التي تكفل لهم احلياة الكرمية يف الإمارات.

وتوجه معاليه بال�سك���ر والتقدير اإىل الفريق �سمو 

ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 

ال���وزراء وزير الداخلي���ة ، على رعايت���ه الكرمية 

واملتوا�سل���ة حلفل ي���وم اليتيم منذ ع���ام 2011 

، والت���ي تعرب عن مدى اهتم���ام قادتنا بتلك الفئة 

العزيزة علينا ودليل على حر�سهم على هذه الفئة 

مبا يزرع فيه���م الإح�سا�س اأكرث بال���روح الوطنية 

والهوية الإماراتية.

 م���ن جهته وجه �سع���ادة الدكتور مب���ارك �سعيد 

ال�سام�سي ال�سك���ر اإىل القيادة الر�سيدة على الدعم 

الكبري لأبناء الدار ، وقال : " اإن اأبناء الدار على راأ�س 

اأولوي���ات القيادة الر�سي���دة واإن الرعاية والعناية 

بالطفل فاقد الرعاي���ة الأ�رسية الذي ُحرم من كنف 

عائلته هو واجٌب اإن�ساين يدفعنا دائمًا على العمل 

الدوؤوب لتوفري الرعاية الالزمة له لإ�سباع حاجته 

العاطفية وتنمية قدراته ومواهبه، وبناء �سخ�سيته 

لي�سبح ف���رداً �ساحلًا يف املجتم���ع؛ م�سرت�سدين 

بتوجيهات القيادة الر�سيدة ؛ ب�رسورة تقدمي الدعم 

الالزم حلماية الأ�رسة ومتكينها".

من جانبها وجهت ال�سابة اأمل اليعربي - يف كلمة 

ي���وم اليتيم العربي 2021 الت���ي األقتها نيابة عن 

اأبناء ال���دار - ال�سكر بالنيابة ع���ن اأبناء الدار اإىل 

القيادة الر�سيدة واإدارة الدار على الهتمام بالأيتام 

ودعمهم .. م�سيفة : " ن�سعر بالفخر والإعتزاز كوننا 

جزءا من اأفراد هذا الوطن املعطاء".

اأحمد بن �سعيد يفتتح م�ست�سفى فقيه الجامعي الذكي 
بواحة دبي لل�سيليكون

  اأبوظبي-وام:

 متا�سيا مع خط���ة وزارة ال�سحة 

ووقاي���ة املجتمع لتو�سيع وزيادة 

نطاق الفحو�سات يف الدولة بهدف 

الكت�س���اف املبكر وح�رس احلالت 

امل�سابة بفريو�س كورونا امل�ستجد 

واملخالط���ني   "19  - "كوفي���د 
له���م وعزلهم اأعلنت ال���وزارة عن 

اإج���راء 243،759 فح�س���ا جديدا 

24 املا�سية  ال����  ال�ساعات  خالل 

على فئ���ات خمتلفة يف املجتمع 

با�ستخ���دام اأف�سل واأحدث تقنيات 

الفح�س الطبي.

  و�ساهم تكثي���ف اإجراءات التق�سي 

والفح����س يف الدول���ة وتو�سي���ع 

م�ستوى  على  الفحو�س���ات  نطاق 

الدولة يف الك�سف عن 1،883 حالة 

اإ�ساب���ة جديدة بفريو����س كورونا 

امل�ستجد م���ن جن�سيات خمتلفة، 

وجميعها حالت م�ستقرة وتخ�سع 

للرعاي���ة ال�سحية الالزمة، وبذلك 

امل�سجلة  احل���الت  يبلغ جمموع 

476،019 حالة.

  كما اأعلن���ت الوزارة ع���ن وفاة 4 

حالت م�سابة وذلك من تداعيات 

الإ�سابة بفريو�س كورونا امل�ستجد، 

وبذل���ك يبل���غ ع���دد الوفيات يف 

�لدولة 1،520 حالة.

ال�سح���ة ووقاية    واأعرب���ت وزارة 

املجتم���ع ع���ن اأ�سفه���ا وخال�س 

تعازيها وموا�ساتها لذوي املتوفني، 

ومتنياتها بال�سفاء العاجل جلميع 

املجتمع  باأفراد  امل�سابني، مهيبة 

ال�سحية  اجله���ات  م���ع  التعاون 

واللتزام  بالتعليم���ات  والتقي���د 

الجتماع���ي �سمان���ًا  بالتباع���د 

ل�سحة و�سالمة اجلميع.

  كم���ا اأعلنت ال���وزارة ع���ن �سفاء 

1،956 حال���ة جدي���دة مل�سابني 

"كوفيد  بفريو�س كورونا امل�ستجد 

- 19" وتعافيها التام من اأعرا�س 

املر����س بع���د تلقيه���ا الرعاي���ة 

ال�سحي���ة الالزم���ة من���ذ دخولها 

امل�ست�سف���ى، وبذلك يكون جمموع 

حالت ال�سفاء 460،841 حالة.

ـ

�سفاء 1.956 من كورونا وت�سجيل 
ال�سارقة-وام:1.883 اإ�سابة و4 وفيات

ب���ن  �س���امل  ال�سي���خ  افتت���ح   

عبدالرحم���ن القا�سم���ي رئي����س 

مكتب �سم���و احلاكم �سباح ام�س 

"الأربع���اء" فعالي���ات املوؤمت���ر 
والطب  لل�سيدلة  اخلام�س  الدويل 

وذلك يف جممع ال�سارقة للبحوث 

والتكنولوجيا والبتكار.

املوؤمتر بعزف  افتت���اح  بداأ حفل 

ال�س���الم الوطن���ي، بعده���ا األقى 

الرئي����س  املحم���ودي  ح�س���ني 

ال�سارق���ة  ملجم���ع  التنفي���ذي 

كلمة  والتكنولوجي���ا  للبح���وث 

اأو�س���ح فيه���ا دور املجم���ع يف 

ا�ست�ساف���ة املعار�س واملوؤمترات 

القطاعات  الخت�سا����س يف  ذات 

الأهداف  �سم���ن  وذلك  احليوي���ة 

للمجمع،  الرئي�سي���ة  واملح���اور 

كما تن���اول العديد من الإجنازات 

وامل�ساريع الت���ي حققها املجمع 

اجلامع���ات  م���ع  بالتع���اون 

واملوؤ�س�سات الأكادميية وال�رسكات 

العاملية املتخ�س�سة.

األق���ى الدكتور عبداهلل  من جهته 

الكن���دي رئي�س اللجن���ة املنظمة 

للموؤمت���ر كلمة تناول خاللها دور 

ال�رسكات  ا�ستقط���اب  املوؤمتر يف 

الطبي  املجال  لدعم  املتخ�س�سة 

والو�سول اإىل �رساكات هامة ت�سهم 

يف حتقيق اأهداف املوؤمتر، واأ�سار 

الفعالة للجامعات  اإىل امل�ساركة 

واملوؤ�س�سات الأكادميية التي ترثي 

وامل�ساريع  بالأبح���اث  املوؤمت���ر 

الطبية احلديثة.

من جانبه ن���وه املخرتع الدكتور 

اأزاد النج���ار �سيف �رسف املوؤمتر 

يف كلمت���ه باملنجزات احل�سارية 

الكبرية لدول���ة الإمارات العربية 

املتحدة على وجه العموم واإمارة 

ال�سارق���ة على وج���ه اخل�سو�س، 

وقدم النجار �سكره للجنة املنظمة 

للموؤمت���ر على تنظي���م مثل هذه 

املعار�س الطبية املتخ�س�سة مبا 

يعود بالفائ���دة على هذا القطاع 

الهام.

وتخلل احلفل عر�س فيلم ت�سجيلي 

حول م�سرية املوؤمتر واأبرز نتائجه 

املوؤمتر يف  و�سيناق�س  وحماوره، 

العالجية  ال�سياحة  الن�سخة  هذه 

يف دولة الإم���ارات، وا�ستخدامات 

الأدوية واملعدات الطبية  �رسكات 

لل���ذكاء ال�سطناع���ي يف اأحدث 

منتجاتها.

ب���ن  �س���امل  ال�سي���خ  وجت���ول 

القا�سمي بعد حفل  عبدالرحم���ن 

الفتتاح يف اأروقة املعر�س املقام 

على هام�س املوؤمتر والذي ي�سارك 

فيه اأكرث من 80 �رسكة تعر�س اأبرز 

منتجاتها الطبية التي تعتمد على 

اإىل  بالإ�سافة  ال�سطناعي  الذكاء 

امل�ساريع القائمة والأبحاث التي 

جتريها املوؤ�س�سات الأكادميية.

ال�سيادلة،  املوؤمت���ر  وي�سارك يف 

والأطب���اء  الأ�سن���ان  واأطب���اء 

ب�س���كل عام، و����رسكات الت�سنيع 

الدوائي ومنتج���ات طب الأ�سنان 

والتكنولوجي���ا احليوية، ومقدمي 

واأ�سات���ذة  ال�سحي���ة،  الرعاي���ة 

كلي���ات ال�سيدلة وط���ب الأ�سنان 

والتكنولوجيا احليوية، وخريجي 

كلي���ات طب الأ�سن���ان وال�سيدلة 

والتكنولوجيا احليوية، واأ�سحاب 

ال�سيدليات، واملهنيني يف املجال 

ال�سح���ي، اإ�ساف���ة اإىل ����رسكات 

التاأمني ال�سحي، ووكالت توزيع 

الأدوية وممثلي املكاتب العلمية، 

الطبية،  واملراكز  وامل�ست�سفي���ات 

وعدد من املنظمات ال�سحية غري 

الربحي���ة، ووزارة ال�سحة ووقاية 

املجتمع.

�سالم القا�سمي يفتتح فعاليات الموؤتمر 

الدولي الخام�س لل�سيدلة والطب

»ال�صحة« تجري 243.759 فح�صاً جديداً

اأبوظبي-وام:

 اأعلن���ت وزارة ال�سح���ة ووقاي���ة 

املجتمع عن تقدمي 47،570 جرعة 

م���ن لق���اح "كوفي���د-19" خالل 

ال�ساعات ال���� 24 املا�سية وبذلك 

يبل���غ جمموع اجلرع���ات التي مت 

تقدميها حتى ي���وم اأم�س الربعاء  

8،707،073 جرع���ة ومعدل توزيع 

اللق���اح 88.04 جرع���ة لكل 100 

�سخ�س.

ياأتي ذلك متا�سيا مع خطة الوزارة 

لتوف���ري لقاح كوفي���د-19 و�سعيًا 

اإىل الو�سول اإىل املناعة املكت�سبة 

الناجت���ة ع���ن التطعي���م والت���ي 

�ست�ساع���د يف تقليل اأعداد احلالت 

وال�سيطرة على فريو�س كوفيد-19.

 

 تقديم 47.570 جرعة من لقاح »كوفيد-19«.. 

والإجمالي 8.707.073
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 وزير الخارجية 
الأردني يجري 

مباحثات مع 
المبعوث الأممي 

ل�سورية
 

عّمان)د ب اأ(-
 اأجرى نائب رئي�س الوزراء وزير اخلارجية 
ال�صفدي  اأمين  الأردين  املغرتبني  و�صوؤون 
جري  ل�صورية  اخلا�س  الأمم��ي  واملبعوث 

بيدر�صون حمادثات هاتفية اأم�س.
الأردنية  الأنباء  وكالة  ذكرته  ملا  ووفقا 
)برتا( يوم الأربعاء، فقد "ركزت املحادثات 
املبذولة  اجل��ه��ود  تكثيف  اأهمية  على 
للو�صول اإىل حل �صيا�صي للأزمة ال�صورية 

... يوفر العودة الطوعية للجئني".
للجهود  الأردن  دعم  عن  ال�صفدي  واأع��رب 
حل  لإيجاد  املتحدة  الأمم  تبذلها  التي 
 ،2254 الأممي  للقرار  وفقًا  للأزمة  �صيا�صي 
حتقيق  باجتاه  ال�صورية  الأط��راف  ودف��ع 
ي�صمل  ومبا  ال�صيا�صية  العملية  يف  تقدم 

م�صار اجتماعات اللجنة الد�صتورية.
اأنه "يف الوقت الذي ن�صعى  واأكد ال�صفدي 
فيه لتحقيق تقدم يف م�صار احلل ال�صيا�صي 
عملية  خطوات  اتخاذ  من  لب��د  ل��لأزم��ة 
لل�صوريني  املعي�صية  الظروف  لتح�صني 
يف خمتلف املناطق ال�صورية مبا يف ذلك 
اجلنوب ال�صوري، ما يخدم تثبيت ال�صتقرار 

يف �صورية".
ا�صتمرار  اأهمية  على  ال�صفدي  و���ص��دد 
اللزم  الدعم  توفري  يف  ال��دويل  املجتمع 
خا�صة  امل�صت�صيفة،  واملجتمعات  للدول 
غري  وال�صحي  الإن�صاين  الو�صع  ظل  يف 
جائحة  ظ��روف  تفر�صه  ال��ذي  امل�صبوق 

كورونا.
واأ�صاف اأنه يجب البناء على ما مت التفاق 
"لدعم  اخلام�س  بروك�صل  موؤمتر  يف  عليه 
ال�صهر  خلل  واملنطقة"  �صورية  م�صتقبل 
على  للح�صول  اجلهود  وتكثيف  املا�صي، 
املقدمة  املالية  وامل�صاعدات  التعهدات 

للجئني والدول امل�صت�صيفة.
موا�صلة  على  وبيدر�صون  ال�صفدي  واتفق 
التن�صيق والت�صاور حول جهود التو�صل اإىل 
حل �صيا�صي للأزمة ال�صورية، وتوفري الدعم 
اللزم لل�صوريني الذين ت�صت�صيفهم اململكة 

واملجتمعات امل�صت�صيفة لهم.

�ل�سود�ن يقترح و�ساطة رباعية و�إثيوبيا ترف�ض 

ال�سي�سي يحذر اإثيوبيا من الم�سا�س بح�سة م�سر في مياه النيل
القاهرة   ) د ب اأ( –

عبد  امل�����ري  الرئي�س  ح���ذر  
الأربعاء   يوم  ال�صي�صي   الفتاح 
بح�صة   امل�صا�س  م��ن  اإثيوبيا 
م�ر يف مياه النيل، قائل " كل 

اخليارات مفتوحة".
افتتاحه    خلل   ، ال�صي�صي  وقال 
املوؤمنة  الإ����ص���دارات  "جممع 
الإداري��ة  بالعا�صمة  والذكية" 
لإثيوبيا  :"اأقول   ، القاهرة  �رق 
من  ه��ي  مياه  نقطة  مت�صوا  ل 
كلها  اخل��ي��ارات  لأن  ن�صيبنا 

مفتوحة اأمامنا".
مع  امل��ف��او���ص��ات  اأن  واأ���ص��اف 
 ، م�صتمرة  ال�صد  حول  ال�صودان 
التنمية  "نحرتم خطط   : متابعا 
يف اإثيوبيا لكن دون وقوع �رر 

على م�ر".
العام  ال���راأي  :"اأتابع  واأ���ص��اف 
هناك  اأن  واأرى  التوا�صل  ومواقع 
قلقًا جتاه ملف املياه، وب�راحة 
قلق ال�صعب م�صتحق وم�روع"، 
يقلق  اأن  لل�صعب  :"يحق  م�صيفا 
اأي�صًا  واأن��ا  املياه  ملف  جت��اه 

اأ�صعر بالقلق".
وقال : "قلقكم م�صتحق وم�روع.. 
قلقان  واح��د  ك��ل  ت��رى  ي��ا  لكن 
املية،  على  حري�س  املية  على 
 ،2011 من  املياه  على  قلقت  اأنا 
مبقت�س اأرتاح ول اأقدر اأطمن من 
2011 حتديدا من 25 يناير عرفت 
كبرية  م�صكلة  عندنا  هيبقى  اإن 
قوى". واأكد على اأن موقف الدولة 
امل�رية من م�روع �صد النه�صة 

احرتام  ومت  م�رفا،  موقفا  كان 
اأن يكون لها  رغبة ال�صعوب يف 

�صكل من اأ�صكال التنمية.
 من جهة اخرى اأكد وزير املوارد 
عبا�س،  يا�ر  ال�صوداين،  والري 
اأن عدم التو�صل اإىل اتفاق عادل 
الأمن  يهدد  النه�صة  �صد  ب�صاأن 

وال�صلم الإقليمي، موؤكًدا اأن اأدي�س 
خمتلف  على  اعرت�صت  اأب��اب��ا 
بها  تقدمت  التي  الق��رتاح��ات 
ما  بح�صب  واخلرطوم،  القاهرة 
ن�رته وكالة الأنباء ال�صودانية. 
موؤمتر  خ��لل  عبا�س  واأ���ص��اف 
�صحفي عقده يف اخلرطوم غداة 

ا�صت�صافتها  مفاو�صات  ف�صل 
كين�صا�صا  الكونغولية  العا�صمة 
يتم  مل  اأنه  النه�صة،  �صد  حول 
الإفريقي  الحتاد  مراقبي  اإعطاء 
التفاو�س  عملية  يف  دور  اأي 
اأن  موؤكًدا  النه�صة،  �صد  ب�صاأن 
عدة  �صيناريوهات  متتلك  بلده 

ما  وحول  الأزم��ة.  مع  للتعامل 
كين�صا�صا،  اجتماعات  يف  دار 
"عر�صت  ب��لده  اأن  عبا�س  اأك��د 
بقيادة  ال��رب��اع��ي��ة  ال��و���ص��اط��ة 
م�ر  ووافقت  الإفريقي،  الحتاد 

اإثيوبيا". ورف�صتها 

 م�سر تبدي قلقها من  ��ستمر�ر �لأزمة �ل�سيا�سية في لبنان

وزير الخارجية الم�سري  يعقد  عدة جل�سات مع 
الأطراف اللبنانية المختلفة 

بريوت )د ب اأ(-
�صامح  امل�ري  اخلارجية  وزير  اأعرب   
الذي  القلق  عن  الأربعاء  يوم  �صكري  
الإقليمي  امل�صتوى  وعلى  م�ر  ي��راود 
ال�صيا�صية يف  الأزمة  ل�صتمرار  والدويل 

لبنان.
وقال الوزير �صكري ، بعد لقائه الرئي�س 
عني  يف  الثانية  الرئا�صة  مقر  يف  بري 
بري  للرئي�س  "نقلت  التينة يف بريوت، 
واملبادرات  دولته  لوجود  م�ر  تثمني 
الأزم���ة  م��ن  ل��ل��خ��روج  يطلقها  ال��ت��ي 
ال�صيا�صية يف اإطار احلفاظ على الأر�صية 
الرا�صخة ال�صيا�صية والقانونية املتمثلة 
واتفاق  اللبناين  الد�صتور  تطبيق  يف 

الطائف".
�رعة  بكل  العمل  "اأهمية  على  و�صدد 
للخروج  اخت�صا�صيني  حكومة  لت�صكيل 
احلكومة  واط����لع  الأزم����ة  ه���ذه  م��ن 
مب�صوؤولياتها كاملة يف توفري اخلدمات 
ملواجهة  املطلوب  الإ���ص��لح  واإج���راء 
التحديات  ومنها  الراهنة  التحديات 
وبالأو�صاع  كورونا"   " ب�  املت�صلة 

القت�صادية .
اأن تقدم م�ر  اإىل"ال�صتعداد يف  واأ�صار 
الأ�صقاء  ملعاونة  و�صعها  يف  ما  كل 
لتجاوز هذه الأزمة والنتقال اىل مرحلة 

ي�صتعيد فيها لبنان عافيته الكاملة ".
واأ�صاف :"عندما زرت لبنان منذ ثمانية  
الأو�صاط  ل��دى  زخ��م  هناك  ك��ان  اأ�صهر 
لبنان  مع  وم��وؤازرة  والدولية  الإقليمية 
الوطنية  امل�صلحة  تغليب  نحو  وتطلع 
اللزمة  اخلطوات  اتخاذ  يف  والإ���راع 
للخروج من الأزمة ال�صيا�صية ومواجهة 

التحديات القت�صادية".
واأعلن اأن " م�ر تهتم بال�صاأن اللبناين 

امل�صتوى  على  الوثيقة  العلقة  بحكم 
بني  فيما  القوي  وال��رب��اط  ال�صيا�صي 
لبنان  ا�صتقرار  اأي�صًا  ولكن  ال�صعبني 
املنطقة،  ل�صتقرار  بالن�صبة  حيوي 
بالن�صبة  حيوي  املنطقة  وا�صتقرار 
مل�صلحتنا امل�صرتكة واأي�صًا عدم التاأثر 
من قبل لبنان بال�صطراب الذي ت�صهده 

املنطقة يف الوقت ذاته".
مع  لقاءاتي  موا�صلة  اإىل  "اأتطلع  وقال 
الأطياف ال�صيا�صية اللبنانية لأنقل ذات 
واحلر�س  والتكاتف  الت�صامن  ر�صالة 
وقت  اأقرب  يف  الأزمة  هذه  على جتاوز 
ممكن". وكان الوزير �صكري نقل يف وقت 
�صابق اليوم ر�صالة للمكونات ال�صيا�صية 
اللبنانية بتوفري الدعم امل�ري لت�صكيل 

احلكومة.
رئي�س  ل��ق��ائ��ه  ،ب��ع��د  ���ص��ك��ري  وق����ال 
اجلمهورية العماد مي�صال عون ، :"�صوف 

اأعقد �صل�صلة من اللقاءات مع املكونات 
لأنقل  لبنان  يف  املختلفة  ال�صيا�صية 
ر�صالة مماثلة بت�صامن م�ر وتوفريها 
الأزم��ة  ه��ذه  م��ن  للخروج  ال��دع��م  ك��ل 
لت�صكيل احلكومة مبا يفتح الباب للدعم 
حتقيق  اىل  وي��وؤدي  وال��دويل  الإقليمي 
ويف  املنطقة  لدول  امل�صرتكة  امل�صلحة 

املقام الأول لل�صعب اللبناين ال�صقيق".
كل  م�ر  بذل  ا�صتمرار   " عن  وحت��دث 
كافة  مع  التوا�صل  اإط��ار  يف  اجلهود 
اأجل  من  اللبنانية  ال�صيا�صية  املكونات 

اخلروج من الزمة الراهنة".
كانت  للبنان  يل  زيارة  اآخر   " واأ�صاف 
مرفاأ  تفجري  بعد  اأ�صهر  ثمانية  منذ  
بريوت وكان هناك موؤازرة على امل�صتوى 
الإقليمي والدويل وتطلع لينه�س لبنان 
للتعامل مع التحديات واملرتبطة باأزمة 

كورونا".

مقتل60 من »د�ع�ض« في عملية ع�سكرية متو��سلة  في نينوى

واأمريكا  العراق  بين  ال�ستراتيجي  الحوار 
يحظى باهتمام حكومة بغداد

بغداد  )د ب اأ( - 
ق����ال وزي�����ر اخل��ارج��ي��ة 
اإن  ح�صني  ف���وؤاد  ال��ع��راق��ي 
الذي  ال�صرتاتيجي  احل��وار 
بني  الأربعاء   اأم�س  اأنطلق 
املتحدة  والوليات  العراق 
باهتمام  يحظى  الأمريكية 

العراقية. احلكومة 
وق����ال ال���وزي���ر ح�����ص��ني ، 
 ، م��ق��ت�����ص��ب  ت�����ري��ح  يف 
ال�صرتاتيجي  "احلوار  اإن 
املرحلِة  يف  وا�صنطن  م��ع 
الثالثة منه، يحظى باإهتمام 
واأ�صاف  العراقّية".  احلكومة 
هذا  خ��لل  م��ن  :"نتطلُّع  
العلقات  تعزيز  اإىل  احلوار 
امل�صرتك  الإه��ت��م��ام  ذات 
بني  ُعد  ال�صُ ك��اف��ة  وع��ل��ى 
والوليات  العراق  جمهورّية 
�رح  الأمريكّية"   املتحدة 
الناطق  ر�صول  يحيى  اللواء 
العام  القائد  با�صم  الر�صمي 
العراقية  امل�صلحة  للقوات 
ي��وم الأرب��ع��اء ب���اأن ق��وات 
الإره����اب  مكافحة  ج��ه��از 
اجلوية  القوة  مع  بالتعاون 
قتل  م��ن  متكنت  العراقية 
يف  داع�����س  عنا�ر  60م���ن 
عملية ا�صتهدفت التنظيم يف 
املتاأهب  الأ�صد  عملية  اإطار 
التي انطلقت ال�صهر املا�صي 
جوغ  قرة  جبال  �صل�صلة  يف 

يف حمافظة نينوى.
بيان  يف   ، ر�صول  واأ���ص��اف 
اأن  الق�صف  نوؤكد   ": �صحفي 

اإرهابيًا   60 مقتل  عن  اأ�صفر 
داع��س  ع�صابات  بقايا  من 
بعملية �صهدت تكتيكا نوعيا 
بالإ�صافة  وحُمرتفا  جديدا 
امل�صتوى  ع��ايل  لتن�صيق 
ُمكافحة  جهاز  اأبطال  بني 
الإره������اب ورج����ال ال��ق��وة 
اجلوية العراقية ال�صجعان".

ُمكافحة  "جهاز  اأن  واأك���د 
بوعده  ُم�صتمر  الإره����اب 
ال��ع��راق��ي  ال�صعب  لأب��ن��اء 
ول��ل��ق��ائ��د ال��ع��ام ل��ل��ق��وات 
ُكلًيا  يق�صي  باأن  امُل�صلحة 
داع��س  ع�صابات  بقايا  على 
اأر�صنا  الإرهابية، واإن تطهري 
الرباثن  ه��ذه  من  امُلقد�صة 

قادٌم ل حمالة".
تقدمت  اخ����رى  ج��ه��ة  م��ن 
عائلت خم�صة عراقيني، يوم 
الثلثاء، ب�صكوى ق�صائية يف 
باري�س  الفرن�صية  العا�صمة 
العراقي  الوزراء  رئي�س  �صد 

ال�صابق عادل عبد املهدي.
وتتهم العائلت عبد املهدي 
يف ال�صكوى بارتكاب "جرائم 
وتعذيب  الإن�صانية  �صد 
خ��لل  ق�ري"  واإخ���ف���اء 
اأكتوبر"،  "ثورة  تظاهرات 
حمامية  اأعلنته  م��ا  وف��ق 

لوكالة "فران�س بر�س".
ب��ال�����ص��ك��وى  ال��ت��ق��دم  ومت 
النيابة  ل���دى  الق�صائية 
مبكافحة  املخت�صة  العامة 
الإن�صانية  ���ص��د  اجل��رائ��م 
وفق  ب��اري�����س،  حمكمة  يف 

املحامية جي�صيكا فينال.

اأ���ص��درت��ه  وج���اء يف ب��ي��ان 
ع��ائ��لت  اأن  امل��ح��ام��ي��ة 
اخلم�صة  العراقيني  ه��وؤلء 
لإ�صابة  تعر�س  )اأح��ده��م 
ق�را  خمفي  والثاين  حرجة 
ق�صوا(  ال��ب��اق��ون  وال��ث��لث��ة 
امل��ح��اك��م  ع��ل��ى  "تعّول 
بالعرتاف  ب��دءا  الفرن�صية، 

�صحايا". ب�صفتهم 
ي��ذك��ر اأن����ه اع��ت��ب��ارا من 
مئات  تظاهر   ،2019 اأكتوبر 
اأ�صهر  مدى  على  العراقيني 
�صد الف�صاد يف حترك اأطلقت 
عليه ت�صمية "ثورة اأكتوبر"، 
اأي�صا  فيه  املطالبة  ومت��ت 
العامة  اخل��دم��ات  بتوفري 

للعراقيني. والوظائف 
اأن��ه  املحامية  واأو���ص��ح��ت 
"على الرغم من اأن الد�صتور 
التعبري  العراقي يكفل حرية 
وال��ت��ج��م��ع، ق��م��ع��ت ه��ذه 
البداية  منذ  ال��ت��ظ��اه��رات 
اأ�صبح  ثم  هائلة،  بوح�صية 
اإطلق  الأمر مكررا وممنهجا: 
انت�صار  احل���ي،  الر�صا�س 
قنابل  ا�صتخدام  القنا�صة، 
ال��غ��از امل�����ص��ي��ل ل��ل��دم��وع 
اجل��م��اج��م من  وحت��ط��ي��م 

م�صافة قريبة".
"رئي�س  اأن  فينال  واأو�صحت 
يتخذ  مل  ال�صابق  ال���وزراء 
التدابري التي يخوله من�صبه 
اجلرائم،  هذه  ملنع  اتخاذها 
اإر�صاء  باجتاه  الدفع  وتعمد 
مناخ الإفلت من العقاب، ما 

�صجع على تكرارها"

الرئي�س الجزائري يو�سي بالت�سدي ال�سارم للأعمال التحري�سية 
والنحرافات الخطيرة

اجلزائر -وكالت 
عبد  اجل��زائ��ري  الرئي�س  وج��ه 
املجيد تبون بالتطبيق ال�صارم 
لو�صع  ل��ل��ق��ان��ون  وال���ف���وري 
التحري�صية  الأع��م��ال  ل�"  حد 
التي  اخلطرية"  والن��ح��راف��ات 
تقف وراءها "اأو�صاط انف�صالية 
التي  �رعية"  غري  وح��رك��ات 
ت�����ص��ت��غ��ل م�����ص��ريات احل���راك 

ال�صعبي.
ل��رئ��ا���ص��ة  ب��ي��ان  وج����اء يف 
الأعلى  املجل�س  ان  اجلمهورية 
اجتماع  خ��لل   ، در���س  للأمن 
اأم�س  للأمن  الأعلى  للمجل�س 
من  �صجل  ما  تبون،  برئا�صة 
وانحرافات  حتري�صية  اأعمال 

خ��ط��رية م���ن ق��ب��ل اأو����ص���اط 
انف�صالية، وحركات غري �رعية 
ذات مرجعية قريبة من الإرهاب، 

ت�صتغل امل�صريات الأ�صبوعية".
الرئي�س  ان  ال��ب��ي��ان  واأك����د 
 " اأن  ع��ل��ى  ���ص��دد  اجل���زائ���ري 
هذه  مع  تت�صامح  لن  الدولة 
ب�صلة  التي ل متت  النحرافات 
الن�صان،  وحقوق  للدميقراطية 
م�صديا اأوامره بالتطبيق الفوري 
حد  وو�صع  للقانون  وال�صارم 
الربيئة  غري  الن�صاطات  لهذه 
ل  امل�صبوقة،  غري  والتجاوزات 
الدولة  موؤ�ص�صات  جتاه  �صيما 
عرقلة  حتاول  والتي  ورموزها 
والتنموي  الدميقراطي  امل�صار 

يف اجلزائر".

»العفو الدولية« تدين ا�ستخدام 
للقوة  الإ�سرائيلي  الحتلل 

الفل�سطينيين �سد  المفرطة 
جنيف -وكالت 

الدولية  العفو  منظمة  اأدانت 
تقريرها  يف  "اأمن�صتي" 
ال�صنوي 2020، ا�صتخدام قوات 
القوة  الإ�رائيلي،  الحتلل 
الفل�صطينيني  �صد  املفرطة 
ما  امل��ح��ت��ل��ة،  الأر�����س  يف 
اإج����راءات  ب��ف��ر���س  ت�صبب 
ق�رية، ت�صببت بنزوح مئات 
يف  الفل�صطينية  العائلت 
وعمليات  املحتلة،  الأرا�صي 
وفر�س  املنازل  ملئات  هدم 
وعمليات  جم��ح��ف،  متييز 

قتل واعتقال.
اأوردت��ه  الذي  التقرير  واأف��اد 
الفل�صطينية،  الأنباء  وكالة 

ي��وم الأرب��ع��اء ب���اأن ق��وات 
الح��ت��لل ع��ذب��ت الأط��ف��ال 
التعذيب وغريه  اأنواع  بكافة 
من �روب املعاملة ال�صيئة، 
يف  منهم  املئات  واحتجزت 
تع�صفيا،  الإداري  العتقال 
ووا���ص��ل��ت ت��ق��ي��ي��د ح��ري��ة 
الغربية  ال�صفة  يف  التنقل 
�صكانه  معر�صًة  غزة  وقطاع 
ومفاقمة  جماعي،  لعقاب 
يعي�صها  التي  الأزمات  بذلك 
واأبقت  الفل�صطيني،  ال�صعب 
غري  ح�صارها  على  اإ�رائيل 
القانوين لقطاع غزة، وقتلت 
اأ�صخا�صا مل يكونوا ي�صكلون 
حياة  على  و�صيك  خطر  اأي 

الآخرين.

اخلرطوم  )د ب اأ(-
مطلعة  �صودانية  ع�صكرية  م�صادر  قالت   
اإن اجلي�س ال�صوداين ت�صدى اأم�س ملحاولة 
ميلي�صيات اإثيوبية التوغل داخل الأرا�صي 
تريبون"  "�صودان  موقع  ونقل  ال�صودانية. 
امل�صلحة  "القوات  اإن  القول  امل�صادر  عن 

م�صاة  الثانية  بالفرقة  الحتياط  وقوات 
ا�صتبكت مع امليلي�صيات الإثيوبية وقوات 
ال�صودانية  الأرا�صي  داخل  توغلت  اأخرى 
جمموعة  وب�صحبتهم  كيلومرتا   12 بعمق 
الأر���س  حلرث  الإثيوبيني  املزارعني  من 

وحت�صريها للمو�صم الزراعي".
متكنت  ال�صودانية  "القوات  اأن  واأو�صحت 

من  وامل��زارع��ني  امليلي�صيات  ط��رد  م��ن 
م�صتوطنة مر�صا الإثيوبية واملقامة داخل 

احلدود ال�صودانية".
توترا  واإثيوبيا  ال�صودان  ح��دود  وت�صهد 
ع�صكريا منذ ت�رين ثان/نوفمرب املا�صي 
قواته  ن�ر  ال�صوداين  اجلي�س  اأعاد  عندما 
م�صاحات  وا���ص��رتد  الف�صقة  اأرا���ص��ي  يف 

ظلت  التي  الزراعية  الأرا�صي  من  وا�صعة 
حماية  حتت  تفلحها  اإثيوبية  جمموعات 

امليلي�صيات لأكرث من 25 �صنة.
امل�صلحة  القوات  ان  اإثيوبيا   وتزعم  
ال�صودانية بتاأجيج الأو�صاع على احلدود 
بالتوغل داخل مناطقها واحتلل اأرا�صيها 

الزراعية.

ا�س��تباكات عل��ى الح��دود بي��ن ال�س��ودان واإثيوبي��ا
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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 .....  تتمات .. 

ل�ســـركـــــة�أبوظبي �لوطنية ملو�د �لبناء- بلدكو )�رشكـــة م�ساهمة عامة (

 يت�ـــرشف جمل�ش �إد�رة �رشكة �أبوظبـــي �لوطنية ملو�د �لبناء- بلدكو )�ش.م.ع( بدعـــوة �ل�سادة �مل�ساهمني الجتماع 

�جلمعيـــة �لعمومية �ل�سنوية عن بعد/�إلكرتونيًا وذلك يف متام �ل�ساعة �لثانية ع�رش ظهر�  من يوم �خلمي�ش �ملو�فق  

29/ 04/ 2021 وبدون ح�سور �سخ�سي للنظر يف جدول �الأعمال �لتايل:

1. تفوي�ش رئي�ش �إجتماع �جلمعية �لعمومية بتعيني مقرر �الجتماع وجامع �الأ�سو�ت.

2. �سمـــاع تقرير جمل�ش �الإد�رة عن ن�ساط �ل�رشكة وعن مركزها �ملايل عن �ل�سنة �ملالية �ملنتهية يف 2020/12/31 

و�لت�سديق عليه.

3. �سماع تقرير مدقق �حل�سابات عن �ل�سنة �ملالية �ملنتهية يف 2020/12/31  و�لت�سديق عليه.

4. مناق�ســـة ميز�نيـــة �ل�رشكة وح�ساب �الأرباح و�خل�سائر عن �ل�سنة �ملاليـــة �ملنتهية يف 2020/12/31 و�لت�سديق 

عليها.

5. �إبـــر�ء ذمة �أع�ساء جمل�ش �الإد�رة عن �ل�سنة �ملالية �ملنتهية يف 2020/12/31 �أو عزلهم ورفع دعوى �مل�سوؤولية 

عليهم ح�سب �الأحو�ل.

6. �إبر�ء ذمة مدققي �حل�سابات عن �ل�سنة �ملالية �ملنتهية يف 2020/12/31 �أو عزلهم ورفع دعوى �مل�سوؤولية عليهم 

ح�سب �الأحو�ل. 

7. �لنظر يف مقرتحات جمل�ش �الإد�رة ب�ساأن  عدم  توزيع �أرباح �سو�ء كانت توزيعات نقدية �أم �أ�سهم منحة. 

8. تعيني مدققي �حل�سابات  عن �لعام �ملايل 2021،  وحتديد �أتعابهم.

9. تعيني ممثلي �مل�ساهمني عن �لعام  2021، وحتديد �أتعابهم.

�ملو�سوعات �لتي حتتاج �إىل قر�ر خا�ش. 

�ملو�فقـــة مبوجب قر�ر خا�ش على حل �ل�رشكة قبـــل �الأجل �ملحدد لها �أو �إ�ستمر�رها يف مبا�رشة ن�ساطها،   -1

وتنفيـــذ خطة �إعادة هيكلة ر�أ�ش مـــال �ل�رشكة، وتفوي�ش جمل�ش �الإد�رة بعد ذلك باإتخـــاذ قر�ر�ت �الإ�ستمر�رية �لتي 

ت�سرتطهـــا �ملادة)302( من �لقانـــون �الإحتادي رقم 2 ل�سنة 2015 يف �ساأن �ل�ـــرشكات �لتجارية حتى تاريخ �إنعقاد 

�إجتماع �جلمعية �لعمومية �ل�سنوية لل�سنة �ملالية �ملنتهية يف 2021/12/31.

2- مو�فقـــة �جلمعيـــة �لعمومية علي تعديل �ملادة رقـــم )47( من �لنظام �ال�سا�سي، وذلـــك باإ�سافة ن�ش �لت�سويت 

�الإلكرتوين  يف �إجتماع �جلمعية �لعمومية.

مالحظات:

1.  بنـــاء علـــى توجيهات هيئة �الور�ق �ملالية و�ل�سلع ، على م�ساهمى �ل�رشكة �لذين �سيح�رشون �الجتماع عن بعد 

ت�سجيـــل �حل�سور للتمكن مـــن �لت�سويت على بنود �جلمعية �لعمومية �لكرتونيا . يفتـــح باب �لت�سجيل �عتبار� من 

�ل�ساعـــة �خلام�ســـة م�ساء يوم �الأربعاء �ملو�فق 28 �أبريل 2021 ويتم �إغالق �لت�سجيل يف متام �ل�ساعة �حلادية ع�رش 

�سباح يوم �خلمي�ش �ملو�فق 29 �إبريل 2021.

2. تعقـــد �جتماعات �جلمعية مبقـــر �ل�رشكة يف �ليوم و�ل�ساعة �ملحددة بدعـــوة �مل�ساهمني، وذلك بح�سور جمل�ش 

�الإد�رة ومدقق �حل�سابات و�مل�سجل ومقرر �الجتماع وجامع �الأ�سو�ت، ويكون ح�سور �مل�ساهمني من خالل �مل�ساركة 

�اللكرتونية وبدون ح�سور �سخ�سي.

3. ميكن للم�ساهمني �لت�سجيل و�لت�سويت �اللكرتوين با�ستخد�م �ملن�سة �لرقمية �ملتكاملة �سهمي. يف �سوق �أبوظبي 

www.adx. لالأور�ق �ملالية. لال�ستعالم عن �إجر�ء�ت �لت�سجيل و�لت�سويت يرجى زيارة �ملوقع �الإلكرتوين لل�سوق

ae �أو �لتو��ســـل مع عالقات �مل�ستثمرين لل�رشكة علـــى هاتف:: 026455500 موبايل 0564339261 بريد �لكرتوين 
m.hamtou@bildco.ae

4. لل�سخ�ـــش �العتبـــاري �أن يفو�ش �أحد ممثليه �أو �لقائمني على �إد�رته مبوجب قـــر�ر من جمل�ش �إد�رته �أو من يقوم 

مقامه، ليمثله يف �جلمعية �لعمومية لل�رشكة، ويكون لل�سخ�ش �ملفو�ش �ل�سالحيات �ملقررة مبوجب قر�ر �لتفوي�ش.

5. يجوز ملن له حق ح�سور �جلمعية �أن ينيب عنه من يختاره من غري �أع�ساء جمل�ش �الإد�رة �أو �لعاملني بال�رشكة �أو 

�رشكـــة �لو�ساطة �أو �لعاملني بها مبقت�سى توكيل خا�ش ثابت بالكتابة ويجب �أال يكون �لوكيل لعدد من �مل�ساهمني 

حائز�ً بهذه �ل�سفة على �أكرث من )5%( خم�سة باملئة من ر�أ�ش مال �ل�رشكة، وميثل ناق�سي �الأهلية وفاقديها �لنائبون 

عنهم قانونا.)على �أن يتم مر�عاة �الإ�سرت�طات �لو�ردة بالبندين 1 و 2 من �ملادة رقم )40( من قر�ر رئي�ش جمل�ش �إد�رة 

�لهيئة رقم )3/ر.م( ل�سنة 2020 ب�ساأن �عتماد دليل حوكمة �ل�رشكات �مل�ساهمة �لعامة.(.

6. يجـــب علـــى حاملي �لتوكيـــالت �ر�سال ن�سخـــة منها علـــى �لربيد �اللكـــرتوين �لتـــايل CSD@adx.ae �أو 

m.hamtou@bildco.ae ح�سب �لنموذج �ملرفق.
7. يكـــون مالك �ل�سهم �مل�سجل يف يـــوم �الأربعاء �ملو�فق28�إبريل 2021 هو �ساحب �حلق يف �لت�سويت يف �جلمعية 

�لعمومية و�لت�سجيل على �لنظام �الإلكرتوين.

8. ميكـــن للم�ساهمني �الطالع على �لبيانات �ملالية لل�رشكة وتقرير �حلوكمة وجميع �مل�ستند�ت �ملتعلقة باجلمعية 

www. لعموميـــة من خـــالل �ملوقع �اللكرتوين ل�ســـوق �أبوظبي لـــالأور�ق �ملالية، و�ملوقع �الإلكـــرتوين لل�رشكة�

bildco.ae
9. ال يكـــون �نعقاد �جلمعية �لعمومية �سحيحـــًا �إال �إذ� مت ت�سجيل �إلكرتونيا مل�ساهمون ميلكون �أو ميثلون بالوكالة 

مـــا ال يقل عن )50%( من ر�أ�سمال �ل�رشكة، فـــاإذ� مل يتو�فر هذ� �لن�ساب يف �الجتماع �الأول فاإنه �سيتم عقد �الجتماع 

�لثـــاين بتاريـــخ 2021/05/05 يف نف�ش �لزمان. )�الجتماع �لثاين يعقد بعد م�ســـي مدة ال تقل عن )5( خم�سة �أيام 

وال جتـــاوز )15( خم�سة ع�رش يوما من تاريخ �الجتماع �الأول ويعترب �الجتماع �ملوؤجل �سحيحا �أيا كان  �مل�ساهمني 

�مل�سجلني عدد �حلا�رشين(.

10. يف حال عدم �كتمال �لن�ساب �لقانوين للجمعية فاإن �لتوكيالت �ل�سادرة حل�سور �الجتماع �الأول تعترب �سحيحة 

ونافـــذه لالجتماع �لالحق ما مل يتـــم �إلغاوؤها �رش�حة من قبل �مل�ساهم �ملعنـــي باإ�سعار يوجه لل�رشكة وذلك قبل 

يومني على �الأقل من موعد �الجتماع �لالحق.

11. �لقـــر�ر �خلا�ش : هو �لقر�ر �ل�سادر باأغلبية �أ�ســـو�ت �مل�ساهمني �لذين ميلكون ما ال يقل عن ثالثة �أرباع �الأ�سهم 

�ملمثلة يف �جتماع �جلمعية �لعمومية لل�رشكة �مل�ساهمة.

ميكنكم �الإطالع على دليل حقوق �مل�ستثمرين يف �الأور�ق �ملالية و�ملتوفر بال�سفحة �لرئي�سية على موقع   .12

�لهيئة �لر�سمي ح�سب �لر�بط �لتايل:

https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx
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دعــــــوة اجتماع الجمعية العمومية ال�سنوية 

ل�ســـركـــــةاأبوظبي الوطنية لمواد البناء- بلدكو )�سركـــة م�ساهمة عامة (

»الهالل الأحمر« 

وجتري حاليـــا عملية توزيع حمولتيهمـــا من �مل�ساعد�ت 

�لغذ�ئيـــة قبل حلول �سهر رم�سان �لكرمي، على �مل�ستفيدين 

يف �أقاليم جوبا الند وبونتالنـــد و�سوماليا الند، باإ�رش�ف 

مبا�رش من مكتب �لهيئة يف �ل�سومال . و�أكد �سعادة �لدكتور 

حممد عتيـــق �لفالحي �الأمني �لعام لهيئـــة �لهالل �الأحمر 

�الإمار�تـــي، �أن برنامج �مل�ساعـــد�ت �الإن�سانية يتم تنفيذه 

مبتابعـــة من �سمو �ل�سيخ حمد�ن بـــن ز�يد �آل نهيان ممثل 

�حلاكم يف منطقة �لظفرة رئي�ش �لهيئة، وياأتي �سمن جهود 

�لدولة �مل�ستمرة لتخفيف �ملعاناة �الإن�سانية على �ل�ساحة 

�ل�سومالية، وتعزيز قدرة �ملتاأثرين من �الأو�ساع �الإن�سانية 

هناك على مو�جهة تد�عياتها �ل�سعبة.

وقال �إن �لهيئة تبذل ق�سارى جهدها من �أجل �إحد�ث �لفرق 

�ملطلـــوب يف جهود �الإغاثة �الإن�سانية يف عدد من �الأقاليم 

�ل�سومالية �الأكرث تاأثر� باالأو�ساع �الإن�سانية �لر�هنة.

ولفـــت �إىل �أن �هتمـــام �الإمار�ت باالأو�ســـاع �الإن�سانية يف 

�ل�سومـــال لي�ش جديد�، بل م�ستمر منـــذ عقود من �لزمان، 

وياأتي يف �إطـــار �لدور �لذي ت�سطلع بـــه �لدولة للحد من 

�ملعاناة �الإن�سانية حـــول �لعامل، من منظور �إن�ساين بحت 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / 

د�يودبوتا �نرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 342560   بتاريخ : 2021/01/03

با�ســم: �سناب �نك.

وعنو�نـــه: 2772 دونالـــد 

دوغال�ـــش لـــوب نـــورث، 

�سانتا مونيكا، كاليفورنيا 

90405، �لواليات �ملتحدة 

�الأمريكية

وذلك لتمييـــز �لب�سائع / 

�خلدمات / �ملنتجات :

بالفئة: 18

�أكيا�ش �أو حقائب؛ جز�دين �أو 

�سنطات يـــد؛ حمافظ؛ مظالت �أو �سم�سيات و�سف �لعالمة: عبارة عن 

�سكل خارجي ل�سبح بخط رفيع باللون �ال�سود

�ال�ســرت�طات: 

فعلـــى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم به مكتوبًا الإد�رة �لعالمات 

�لتجاريـــة يف وز�رة �القت�ساد ، �أو �إر�سالـــه بالربيد �مل�سجل ، وذلك 

خالل )30( يومًا من تاريخ هذ� �الإعالن.

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / 

د�يودبوتا �نرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 344847   بتاريخ : 2021/02/11

 رقم �الأولوية: 90107286

تاريخ �الأولوية: 2020/08/11

�لبلد �الأولوية: �لواليات �ملتحدة �الأمريكية

با�ســم: ريبل البز �إنك

وعنو�نـــه: 315 مونتغمـــري �سرتيـــت ، �سان 

فر�ن�سي�سكـــو ، كاليفورنيا 94104 ، �لواليات 

�ملتحدة �الأمريكية 

وذلـــك لتمييـــز �لب�سائـــع / �خلدمـــات / 

�ملنتجات : بالفئة: 36

 �خلدمات �ملالية �الإلكرتونية ، وهي �خلدمات 

و�لهد�يا  �ملدفوعات  و�رشف  لتلقي  �لنقدية 

�الفرت��سية  و�لعمالت  �لورقية  بالعمالت 

عرب �سبكة كمبيوتر وتبادل �لعمالت �لورقية 

�لكمبيوتر  �سبكة  عرب  �الفرت��سية  و�لعمالت 

تلقي  ، وهي  �الإلكرتونية  �ملالية  �خلدمات  ؛ 

�لورقية  بالعمالت  و�لهد�يا  �ملدفوعات 

�سبكة  عرب  و�رشفها  �الفرت��سية  و�لعمالت 

�لكمبيوتر ؛ �خلدمات �ملالية ، �أي توفري عملة �فرت��سية للتبادل عرب �سبكة كمبيوتر ؛ 

خدمات �رشف �لعمالت ، �أي تبادل �لعمالت �لورقية و�لعمالت �الفرت��سية عرب �سبكة 

�لكمبيوتر ؛ خدمات �لتحقق من �لدفع ، �أي ت�سليم �ملدفوعات و�لهد�يا من م�سدر �إىل 

وجهة ؛ خدمات �الإد�رة �ملالية و�الإد�رة �ملالية ، وهي ت�سهيل حتويل �لعملة �لرقمية 

�الإلكرتوين  و�لنقل   ، �الإلكرتونية  �الت�ساالت  �سبكات  عرب  �لرقمية  �لعملة  ، وحتويل 

باحرف التينية  على   ripple net للعملة �لرقميةو�سف �لعالمة: عبارة عن كلمات

ي�سارها ر�سمة بااللون �ال�سود و�لرمادي

�ال�ســرت�طات: 

فعلـــى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم به مكتوبـــًا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف 

وز�رة �القت�ســـاد ، �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يومًا من تاريخ هذ� 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / 

د�يودبوتا �نرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :  343279   بتاريخ : 2021/01/16

رقم �الأولوية: 90057186

تاريخ �الأولوية: 2020/07/16

�لواليات  �الأولويـــة:  �لبلد 

�ملتحدة �الأمريكية 

با�ســـــم: �يـــه يف بـــي 

ماترك�ش، �ل �ل �سي

وعنو�نه: 7373 جيتو�ي 

نيـــو�رك،  بوليفـــارد، 

 ،94560 كاليفورنيـــا، 

�ملتحـــدة  �لواليـــات 

�الأمريكية

وذلك لتمييز �لب�سائع / 

�خلدمات / �ملنتجات :

بالفئة: 12

�ملركبات �لكهربائية و�ملكونات �الإن�سائية و�لكرتونية لهاو�سف �لعالمة: 

عبارة عن كلمة DREAMDRIVE باحرف التينية باللون �ال�سود

�ال�ســرت�طات: 

فعلى من لديـــه �عرت��ش على ذلك �لتقدم به مكتوبـــًا الإد�رة �لعالمات 

�لتجاريـــة يف وز�رة �القت�ساد ، �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل 

)30( يومًا من تاريخ هذ� �الإعالن.

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / 

د�يودبوتا �نرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 344843   بتاريخ : 2021/02/11

رقم �الأولوية: 90107288

تاريخ �الأولوية: 2020/08/11

�ملتحدة  �لواليات  �الأولوية:  �لبلد 

�الأمريكية

با�ســم: ريبل البز �إنك

وعنو�نه: 315 مونتغمري �سرتيت 

، �ســـان فر�ن�سي�سكو ، كاليفورنيا 

�ملتحـــدة  �لواليـــات   ،  94104

�الأمريكية 

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

بالفئة: 38 

خدمات �لكمبيوتر �ل�سبكي من نظري �إىل نظري ، �أي �لنقل �الإلكرتوين 

للبيانات �ملالية عرب �سبكات �الت�ساالت �الإلكرتونيةو�سف �لعالمة: 

ر�سمة  ي�سارها  على  التينية   باحرف   ripplex كلمات  عن  عبارة 

بااللون �ال�سود و�لرمادي

�ال�ســرت�طات: 

فعلـــى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم به مكتوبًا الإد�رة �لعالمات 

�لتجاريـــة يف وز�رة �القت�ساد ، �أو �إر�سالـــه بالربيد �مل�سجل ، وذلك 

خالل )30( يومًا من تاريخ هذ� �الإعالن.
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وال يرتبـــط بجن�ـــش �أو عرق �أو طائفة، بـــل حتدد معامله 

حاجة �الإن�سان �أينما كان للدعم و�مل�ساندة.

ونوه �إىل �أن هذه �ملبادرة تاأتي يف وقت �أحوج ما تكون له 

�ل�ساحة �ل�سومالية من دعم وم�ساندة وموؤ�زرة للمتاأثرين 

من �الأو�ساع �لتي ت�سهدها بالدهم.

و�أو�سح �لفالحي �أن �إي�سال �مل�ساعد�ت �إىل م�ستحقيها يف 

�الأقاليـــم �ملختلفة �سيتم من خالل �إ�ـــرش�ف مكتب �لهيئة 

هناك، و�أنه مت و�سع خطة لو�سول �مل�ساعد�ت للم�ستفيدين 

قبل حلـــول �سهر رم�سان �لكرمي لتوفـــري �حتياجاتهم من 

�ملـــو�د �لغذ�ئية �ملتنوعة خالل �ل�سهر �لف�سيل، م�سري� �إىل 

�أن باقي طائر�ت �جل�رش �جلوي �ستغادر تباعا �إىل �ل�سومال 

خالل هذ� �الأ�سبوع.

تعيين خالد

و�سغل م�سوؤولية �ملدير �لتنفيذي لد�ئرة �الأ�سول �حلقيقية 

يف جمل�ـــش �أبوظبـــي لال�ستثمار منذ عـــام 2008، وذلك 

بعدما توىّل م�سوؤوليات عّدة يف جهاز �أبوظبي لال�ستثمار، 

بـــني عامي 1990 و2007 منها من�سب نائب رئي�ش الإد�رة 

�لتقييـــم و�ملتابعة ومن ثم من�ســـب رئي�ش وحدة توزيع 

�الأ�سول.  وي�سغل كذلك ع�سوية جمال�ش �الإد�رة ملوؤ�س�سات 

حكومية وخا�سة عديدة �أبرزها �لهيئة �لعامة للمعا�سات 

و�لتاأمينات �الجتماعية، منذ عام 2010، و�رشكة �الإمار�ت 

لالت�ساالت �ملتكاملة )دو( منذ عام 2015. 

 ويحمل �سهادة بكالوريو�ش يف �لعلوم �ملالية من جامعة 

�إنديانـــا بالواليات �ملتحـــدة �الأمريكية، وهو حا�سل على 

�سهادة حملل مايل معتمد )CFA( منذ عام 1995.

حكومة الفجيرة
ونـــادرة تتيح للجمهـــور يف �لدولة ومـــن كل �أنحاء دول 

�لعامل �الطـــالع على �لقطع �الأثرية �لنـــادرة من �لع�سور 

�لقدمية، ملختلف �حل�سار�ت ، حيث �سيتم نقل �لقطع �الأثرية 

من خمتلـــف �أنحاء �لعامل وعر�سها يف �ملتحف �لدويل يف 

�لفجرية مب�ساعدة نخبة من �الخت�سا�سيني .

و�أكـــد �ل�سنحاين على �أهمية �إن�ســـاء �ملتحف ملا يزخر به 

مـــن فنون تعك�ش ح�ســـار�ت �لعامل �لقدميـــة، الفتًا �إىل �أن 

�لز�ئرين للمتحف �سيتعرفون على �الإرث �لعظيم �لذي يعود 

�إىل فرت�ت خمتلفة من تاريخ �لعامل و �سيكون فر�سة نادرة 

للطـــالب و�الكادمييني �الطالع و�ال�ستفـــادة من حمتويات 

�ملتحف �لثمينة.

مـــن جهته، �أّكد فيكتور �إم بر�كا�ش رئي�ش متحف �ملقتنيات 

�لفريـــدة على �أهمية �لتعاون مع حكومة �لفجرية و�جلهات 

�ملعنية بالقطاع �الأثـــري يف �الإمارة ،الإن�ساء متحف يعترب 

�الأول من نوعـــه يف �ملنطقة مبا يحقق قيمة م�سافة تدعم 

�حلركة �ل�سياحية �ملحلية و�لعاملية يف �لفجرية، و�إتاحة 

�لفر�ســـة للر�غبـــني و�ملهتمني بالتعرف علـــى �أهم و�أبرز 

�لقطع �الأثرية �لنادرة من حول �لعامل.

وتوجـــه رئي�ـــش متحف �ملقتنيـــات �لفريـــدة بال�سكر �إىل 

�ساحـــب �ل�سمـــو �ل�سيخ حمـــد بن حممـــد �ل�رشقي ع�سو 

�ملجل�ش �الأعلى حاكم �لفجرية على دعمه الإن�ساء �ملتحف، 

تاأكيد� من �سموه على �لدور �ملهم له يف حفظ تاريخ �الأمم، 

وتوثيق �ملعلومات �لتاريخية و�ملقتنيات �لرت�ثية لالأجيال 

�لقادم يف ظل تقدمي حكومة �لفجرية كل �لت�سهيالت �لالزمة 

للم�رشوع .

ح�رش توقيع �التفاقية �سعيد �ل�سماحي مدير هيئة �لفجرية 

لل�سياحة و�الآثار وعدد من مدر�ء �حلكومة �ملحلية يف �إمارة 

�لفجرية و�أع�ساء جمل�ش �إد�رة متحف �ملقتنيات �لفريدة .

عاهل الأردن: الفتنة 

وتابـــع »م�سوؤوليتي �الأوىل هي خدمـــة �الأردن وحماية �أهله 

ود�ستـــوره وقو�نينه. وال �سيء وال �أحد يتقدم على �أمن �الأردن 

و��ستقـــر�ره، وكان ال بد من �تخاذ �الإجـــر�ء�ت �لالزمة لتاأدية 

هذه �الأمانة«.

و�أ�ساف )كان �إرثنـــا �لها�سمي وقيمنا �الأردنيـــة �الإطار �لذي 

�خرتت �أن �أتعامل بـــه مع �ملو�سوع، م�ستلهما قوله عز وجل 

ا�ِش«(. »َو�ٱْلَكـِٰظِمنَي �ٱْلَغْيَظ َو�ٱْلَعاِفنَي َعِن �ٱلنَّ

وقـــال �لعاهـــل �الأردين »قررت �لتعامل مـــع مو�سوع �الأمري 

حمزة يف �إطار �الأ�رشة �لها�سمية، و�أوكلت هذ� �مل�سار �إىل عمي 

�ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمـــري �حل�سن بن طالل. و�لتزم �الأمري 

حمزة �أمـــام �الأ�رشة �أن ي�سري على نهج �الآبـــاء و�الأجد�د، و�أن 

يكون خمل�سا لر�سالتهم، و�أن ي�سع م�سلحة �الأردن ود�ستوره 

وقو�نينه فوق �أي �عتبار�ت �أخرى«.

و�أو�سح �أن »حمزة �ليوم مع عائلته يف ق�رشه برعايتي«.

وتابـــع »فيمـــا يتعلق باجلو�نـــب �الأخـــرى، فهي قيد 

�لتحقيق، وفقا للقانون، �إىل حني ��ستكماله، ليتم �لتعامل 

مـــع نتائجه، يف �سياق موؤ�س�سات دولتنا �لر��سخة، ومبا 

ي�سمن �لعدل و�ل�سفافية«.

وكانت �ململكة �الأردنية قـــد �أعلنت �ل�سبت �ملا�سي عن 

�عتقاالت طالت م�سوؤولني �سابقـــني بعد ر�سد �ت�ساالت 

مع جهات خارجية.

و�أعلـــن وزير �خلارجية �الأردين �أميـــن �ل�سفدي الحقا �أن 

»حتقيقـــات �أولية« �أظهرت تورط �الأمري حمزة، �الأخ غري 

�ل�سقيق للملك عبد �هلل �لثـــاين، مع »جهات خارجية« 

ومـــا ت�سمى بـ«�ملعار�ســـة �خلارجية« يف »حماوالت 

لزعزعة �أمن �لبالد« و«جتيي�ش �ملو�طنني �سد �لدولة«.

و�أو�ســـح �أن »�الأجهزة �الأمنية رفعت تو�سيتها �إىل �مللك 

عبـــد�هلل �لثاين باإحالـــة هذه �لن�ساطـــات ملحكمة �أمن 

�لدولة، �إال �أن �مللك ف�ّسل بد�يًة �حلديث مع �الأمري حمزة 

يف �الإطار �ل�سيق«.

ال�سعودي »�سلطان

و�ختتم برنامج �أمري �ل�سعر�ء، �لذي تنتجه جلنة �إد�رة 

�ملهرجانات و�لرب�مج �لثقافية و�لرت�ثية باأبوظبي يف 

�إطـــار ��سرت�تيجيتها �لثقافية �لهادفـــة ل�سون �لرت�ث 

وتعزيز �الهتمام بـــاالأدب و�ل�سعر �لعربي، حيث بثت 

حلقاته �لـ 10 �ملبا�رشة على �لهو�ء، وتاألقت �الإعالمية 

مهرية عبد�لعزيز يف تقدمية، حيث �نطلقت مناف�ساته 

يف �لثاين فرب�يـــر �ملا�سي على م�رشح �ساطئ �لر�حة 

وعرب قناة بينونة وقناة �الإمار�ت.

قال معايل �للو�ء فار�ـــش خلف �ملزروعي، �إن برنامج 

�أمـــري �ل�سعر�ء يج�سد م�سرية �لقائـــد �ملوؤ�س�ش �ل�سيخ 

ز�يد بن �سلطان �آل نهيان »طيب �هلل ثر�ه«، و�هتمامه 

بال�سعـــر �لعربـــي مبختلف �ألو�نـــه و�أ�سكالـــه، و�أن 

جناحات �لربنامج ت�ستمر بف�ســـل توجيهات �ساحب 

�ل�سمو �ل�سيـــخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ش �لدولة 

»حفظـــه �هلل« ملختلف �لرب�مـــج �لثقافية يف �لدولة، 

و�لدعم �لالحمـــدود �لذي يوليه �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 

حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 

�الأعلى للقو�ت �مل�سلحة ، للرب�مج و�مل�ساريع �لهادفة 

�لتي حتت�سنها عا�سمة �ل�سعـــر »�أبوظبي« و�لر�مية 

�إىل �ملحافظـــة على �ملوروث �لثقـــايف و�سونه ونقله 

لالأجيال �ملتعاقبة.
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1.2 مليار درهم 
ت�سرفات عقارات دبي

دبي ـ وام:
 بلغت الت�ضرفات العقارية في دائرة الأرا�ضي 
 1.2 من  اأكثر  الأربعاء  يوم  بدبي  والأمللاك 

مليار درهم.
 199 الأربعاءت�ضجيل  يوم  الدائرة  و�ضهدت 
مبايعة بقيمة 415.69 مليون درهم، منها 13 
لاأرا�ضي بقيمة 65.58 مليون درهم  مبايعة 
 350.1 بقيمة  والفلل  لل�ضقق  مبايعة  و186 

مليون درهم.
 29 بقيمة  الأرا�ضي  مبايعات  اأهللم  وجللاءت 
مليون درهم في منطقة حدائق ال�ضيخ محمد 
بن را�ضد تليها مبايعة بقيمة 7 مايين درهم 
را�ضد  بن  محمد  ال�ضيخ  حدائق  منطقة  في 
في  درهللم  مايين   7 بقيمة  مبايعة  تلتها 

منطقة الحبية الثالثة.
وت�ضدرت منطقة ند ال�ضبا الأولى المناطق من 
مبايعات   4 �ضجلت  اإذ  المبايعات  حيث عدد 
بقيمة 10 مايين درهم وتلتها منطقة حدائق 
را�ضد بت�ضجيلها مبايعتين  ال�ضيخ محمد بن 
الحبية  في  وثالثة  درهم  مليون   36 بقيمة 
الثالثة بت�ضجيلها مبايعتين بقيمة 9 مايين 

درهم.
والفلل  ال�ضقق  مبايعات  باأهم  يتعلق  وفيما 
جاءت مبايعة بقيمة 15 مليون درهم بمنطقة 
تلتها مبايعة  المبايعات  كاأهم  نخلة جميرا 
وادي  منطقة  في  درهللم  مايين   10 بقيمة 
ال�ضفا 3 واأخيرا مبايعة بقيمة 9 مايين درهم 

في منطقة مر�ضى دبي.
من  المناطق  جميرا  نخلة  منطقة  وت�ضدرت 
حيث عدد مبايعات ال�ضقق والفلل اإذ �ضجلت 
وتلتها  درهم  مليون   65 بقيمة  مبايعة   27
مبايعة   21 بت�ضجيلها  دبي  مر�ضى  منطقة 
الخليج  في  وثالثة  درهم  مليون   46 بقيمة 
 25 بقيمة  مبايعة   15 بت�ضجيلها  التجاري 

مليون درهم.
الرهون قيمة قدرها 830.19 مليون  و�ضجلت 
 721.48 بقيمة  اأرا�للض  رهن   24 منها  درهللم 
بقيمة  و�ضقق  فلل  رهللن  و67  درهللم  مليون 
بمنطقة  اأهمها  وكان  درهم  مليون   108.71
مليون   415 بقيمة  الثانية  جنوب  البر�ضاء 
بقيمة  دبي  مر�ضى  منطقة  في  واأخرى  درهم 

274 مليون درهم.
اأما الهبات فقد �ضهدت ت�ضجيل 11 هبة بقيمة 
22.61 مليون درهم كان اأهمها بمنطقة الثنية 
في  واأخللرى  درهم  مليون   11 بقيمة  الرابعة 
منطقة الثنية الخام�ضة بقيمة 7 مايين درهم.

»م�سدر« تطور اأول م�سروع طاقة �سم�سية على نطاق المرافق 
وبا�ستثمار اأجنبي في اأذربيجان

اأبوظبي ـ وام:
لطاقة  اأبوظبي  �ضركة  وقعت   
اإحلللدى  "م�ضدر"  الم�ضتقبل 
في  الرائدة  العالمية  ال�ضركات 
اتفاقية  المتجددة  الطاقة  مجال 
للطاقة  م�ضروع  اأول  لتطوير 
على  الكهرو�ضوئية  ال�ضم�ضية 
جمهورية  فللي  الللمللرافللق  نطاق 

اأذربيجان.
تبلغ  الللذي  الم�ضروع  ويعتبر 
ميجاواط   230 الإنتاجية  طاقته 
للطاقة  م�ضتقل  م�ضروع  اأول 
اأجنبي  با�ضتثمار  ال�ضم�ضية 
بين  �ضراكة  وب�ضيغة  الباد  في 

القطاعين العام والخا�ض.
وخال حفل ر�ضمي اأقيم الثاثاء 
في وزارة الطاقة بالعا�ضمة باكو 
�ضهبازوف  برويز  معالي  وقع   ..
وزير الطاقة الأذربيجاني ومحمد 
جميل الرمحي الرئي�ض التنفيذي 
اتفاقية  على  "م�ضدر"  ل�ضركة 

ا�ضتثمار الم�ضروع.
رزاييف  وبابا  الرمحي  وقع  كما 
رئي�ض �ضركة "اأذرينرجي اأوه جيه 
�ضراء  اتفاقيتي  على  �ضي"  اأ�ض 

الطاقة وتو�ضيل ونقل الكهرباء.
افترا�ضيا..  التوقيع  حفل  ح�ضر 
بن  �ضلطان  الللدكللتللور  معالي 
ال�ضناعة  وزيللر  الجابر  اأحللمللد 
والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث 
ل�ضوؤون  الإمارات  لدولة  الخا�ض 
مجل�ض  رئي�ض  المناخي  التغير 
اإدارة "م�ضدر" ومعالي �ضهيل بن 
محمد فرج فار�ض المزروعي وزير 

الطاقة والبنية التحتية .
�ضعادة  اأي�ضا  الحفل  ح�ضر  كما 
علللبلللداهلل اللل�للضللاملل�للضللي الللقللائللم 
الدولة لدى  بالأعمال في �ضفارة 

اأذربيجان.
�ضهبازوف  برويز  معالي  واأ�ضاد 
ي�ضتقطب  الللذي  الم�ضروع  بهذا 
ي�ضهم  الذي  الأجنبي  ال�ضتثمار 
العالمية  التحديات  مواجهة  في 
وتنويع  ا�للضللتللدامللة  وتللحللقلليللق 
وكذلك  الللدولللة  فللي  القت�ضاد 
تحقيق الأهداف الخا�ضة بتطوير 

قطاع الطاقة.
فخامة  اإن   "  : معاليه  وقلللال 
جمهورية  رئي�ض  علييف  اإلهام 
كبيرا  اهتماما  يولي  اأذربيجان 
النمو  على  العتماد  ب�ضرورة 
الأخ�ضر من خال تعزيز ا�ضتخدام 
على  المتجددة  الطاقة  م�ضادر 
المقبلة  الع�ضر  ال�ضنوات  مللدى 
وي�ضعه �ضمن الأولويات الوطنية 
التنمية  تحقيق  �ضاأنها  من  التي 

الجتماعية والقت�ضادية".
هذه  توقيع  ياأتي   "  : واأ�للضللاف 
طاقة  محطة  لإنلل�للضللاء  العقود 
�ضم�ضية بقيمة 200 مليون دولر 
تحقيق  باتجاه  خطوة  بمثابة 
بالطاقة  المتعلقة  الدولة  اأهداف 
المتجددة والنبعاثات الكربونية 
الطاقة  محطة  ت�ضييد  و�ضيتم 
اأب�ضرون  منطقة  في  ال�ضم�ضية 
 500 و�ضتولد  باكو،  بالعا�ضمة 
من  �ضاعة   / كيلوواط  مليون 
في  وت�ضاهم  �ضنويًا  الكهرباء 
مكعب  متر  مايين   110 توفير 
من الغاز الطبيعي وتفادي اإطاق 
النبعاثات  مللن  طللن  األللف   200
الكربونية ف�ضًا عن توفير فر�ض 
المزيد  وا�ضتقطاب  جديدة  عمل 
اإقامة  اأجل  من  ال�ضتثمارات  من 

م�ضاريع جديدة".
معالي  قال   ... المنا�ضبة  وبهذه 
الدكتور �ضلطان بن اأحمد الجابر 
: " تما�ضيًا مع توجيهات القيادة 
مد  نهج  على  بال�ضير  الر�ضيدة 
ج�ضور التعاون واإر�ضاء ال�ضراكات 
الم�ضالح  تحقق  التي  الدولية 
دولة  التزام  و�ضمن  الم�ضتركة 
جهود  في  بالم�ضاهمة  الإمللارات 
المناخ  تغير  تداعيات  من  الحد 
فر�ض  خلق  على  التركيز  مللع 
 .. الجهود  هللذه  من  اقت�ضادية 
جمهورية  مع  التعاون  ي�ضرنا 
الم�ضروع  هللذا  فللي  اأذربلليللجللان 

الذي يتيح فر�ضة مهمة لترجمة 
روؤانا الم�ضتركة في مجال العمل 
عملية  مبادرات  اإلللى  المناخي 
الللمللعللارف  تللطللويللر  فللي  ت�ضهم 
والمهارات، وخلق فر�ض عمل في 

مجالت جديدة".
من جانبه قال معالي �ضهيل بن 
 : المزروعي  فار�ض  فرج  محمد 
"من �ضاأن اتفاقية اليوم اأن تعزز 
جمهورية  بين  القائم  التعاون 
اأذربلليللجللان ودولللللة الإمللللارات 
مجال  فللي  المتحدة  العربية 
وباعتبارهما  المتجددة  الطاقة 
اتفاقية  على  الموقعة  الدول  من 
الدولتان  تلتزم  للمناخ  باري�ض 
العالمية  الجهود  كافة  بدعم 
التغير  مواجهة  اإلللى  الرامية 
الللمللنللاخللي وتللبللعللاتلله ونللحللن 
العمل  نطاق  تو�ضيع  اإلى  نتطلع 
الم�ضترك مع اأذربيجان من خال 
تطوير المزيد من م�ضاريع الطاقة 

النظيفة في الم�ضتقبل".
رزاييف على  بابا  اأكد  من جهته 
ال�ضم�ض  طاقة  م�ضاريع  اأهمية 
اإنتاج  م�ضادر  لتنويع  والرياح 
اأذربيجان التي باتت  الطاقة في 
للكهرباء  الم�ضدرة  الللدول  من 
ف�ضًا عن م�ضاهمة هذه الم�ضاريع 
في �ضمان اأمن الطاقة في الدولة 
م�ضادر  على  العتماد  خال  من 

طاقة متجددة.
وقال : " اإنه بموجب التفاقيات 

�ضركة  �للضللتللتللولللى  الللمللوقللعللة 
�ضي"  اأ�ض  جيه  اأوه  "اأذرينرجي 
مهمة ربط محطة الطاقة ال�ضم�ضية 
 230 با�ضتطاعة  اإن�ضائها  المزمع 
�ضراء  وكذلك  بال�ضبكة  ميجاواط 
تولدها  التي  الكهربائية  الطاقة 
�ضمن  المحطة  دمللج  و�ضيتم 
منظومة الطاقة من خال ربطها 
الفرعية  "جانوب"  محطة  مع 
جهودنا  بت�ضافر  اأنلله  �ضك  ول 
هذه  تنفيذ  من  �ضنتمكن  جميعًا 
التفاقيات بال�ضكل الأمثل و�ضمن 

الجدول الزمني المقرر".
جميل  محمد  اأكللد  ناحيته  من 
ي�ضكل  الم�ضروع  هذا  اأن  الرمحي 
خطوة مهمة على طريق التحول 
نحو الطاقة النظيفة في اأذربيجان 
.. م�ضيراً اإلى اأن "م�ضدر" �ضاهمت 
الت�ضدي  جهود  في  فاعل  ب�ضكل 
لم�ضكلة التغير المناخي منذ عام 
م�ضاريعها  من خال  وذلك   2006
التي  المتجدة  الطاقة  مجال  في 
اأكثر من  تنت�ضر حاليًا في  باتت 

30 دولة حول العالم.
وقال : " ي�ضعدنا العمل مع حكومة 
جمهورية اأذربيجان من خال هذا 
�ضاأنه  المهم والذي من  الم�ضروع 
الم�ضاهمة بتنويع م�ضادر الطاقة 
التنمية  جهود  ودفع  الباد  في 
النبعاثات  وتقليل  الم�ضتدامة 
التفاقية  وت�ضمل  الكربونية." 
والت�ضميم  التطوير  عمليات 

والتمويل والهند�ضة والم�ضتريات 
والتكليف  والخللتللبللار  والبناء 
والملكية  والتاأمين  والإنللجللاز 
للمحطة  وال�ضيانة  والت�ضغيل 
 230 الإنتاجية  قدرتها  البالغة 
بعد  على  والواقعة  ميجاواط 
غرب  �ضمال  كيلومترات  ت�ضعة 

منطقة "اآلت" في اأذربيجان.
تنفيذ  اتفاقية  "م�ضدر"  ووقعت 
العام  من  يناير  في  الم�ضروع 
يبداأ  اأن  المتوقع  ومن  الما�ضي 
الت�ضغيل التجاري في اأوائل عام 

.2023
ت�ضعى  اأذربيجان  اأن  اإلى  ي�ضار 
من  المائة  في   30 اإنللتللاج  اإلللى 
الطاقة  المحلية من  احتياجاتها 
بحلول  مللتللجللددة  ملل�للضللادر  مللن 
الباد  تتطلع  حيث   2030 عللام 
وتقليل  اقت�ضادها  تنويع  اإلللى 
الحتبا�ض  غلللازات  انبعاثات 

الحراري.
للطاقة  الدولية  للوكالة  ووفقًا 
المتجددة "اآيرينا" فاإن اأذربيجان 
�ضم�ضية  طاقة  باإمكانات  تتمتع 
ملليللجللاواط.   23040 بللل  تللقللدر 
في  الجديدة  المحطة  و�ضت�ضاهم 
/ كيلوواط  مليار  ن�ضف  توليد 

وهو  �ضنويًا  الكهرباء  من  �ضاعة 
اأكثر  ما يكفي لتلبية احتياجات 
من  والحد  منزل  اآلف   110 من 
النبعاثات الكربونية بمقدار 200 

األف طن �ضنويًا.

»عمومية تعاونية « ال�سارقة تقر توزيع اأرباح 
بن�سبة 20 %

ال�سارقة ـ وام:
لتعاونية  العمومية  الجمعية  اأقرت   
المال  راأ�ض  على  عائد  توزيع  ال�ضارقة 
على  عللائللد  وتللوزيللع   %  10 بن�ضبة 
في   10 بن�ضبة  الم�ضاهمين  م�ضتريات 
التعاونية  اأعمال  عن  وذلللك  المائة 

لعام 2020.
ال�ضارقة  تعاونية  اإدارة  مجل�ض  وتقدم 
�ضاحب  لمقام  والمللتللنللان  بال�ضكر 
بن  �ضلطان  الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو 
الأعلى  المجل�ض  القا�ضمي ع�ضو  محمد 

ال�ضيخ  �ضمو  واإلللى  ال�ضارقة  حاكم 
�ضلطان بن محمد بن �ضلطان القا�ضمي 
على  ال�ضارقة  حاكم  ونائب  عهد  ولي 
التعاونية. لم�ضيرة  الدائمة  متابعتهم 

وتم خال الجتماع ال�ضنوي للجمعية 
 2020 المنتهية  المالية  ال�ضنة  عن 
 - بعد"  "عن  اأملل�للض  عللقللد  اللللذي   -
الإدارة  مجل�ض  تقرير  على  الم�ضادقة 
اأعمال  نتائج  وعلى   2020 العام  عن 
المالية  ال�ضنة  ح�ضابات  تدقيق 
وعلى   31/12/2020 فللي  المنتهية 
وح�ضابات  العمومية  الللملليللزانلليللة 

الأرباح والخ�ضائر عن ال�ضنة المنتهية 
في 31/12/2020.

بت�ضويت  العمومية  الجمعية  واأقرت 
اأغلبية الأع�ضاء على توزيع عائد على 
 " م�ضتريات   "%10 بن�ضبة  الم�ضتريات 
 "  %  10 بن�ضبة  الأ�ضهم  على  وعائد 
اأع�ضاء  ذمة  اإبللراء  جانب  اإلللى  نقدا" 
الح�ضابات  ومراقبي  الإدارة  مجل�ض 
لتعاونية  باإدارتهما  يتعلق  ما  كل  من 
ال�ضارقة ل�ضنة 2020 وفو�ضت الجمعية 
بتعيين  الإدارة  مجل�ض  العمومية 
.2021 مدقق الح�ضابات لل�ضنة المالية 

»جمارك دبي«: 17% نمو تجارة الإمارة مع جنوب 
اأفريقيا في 2020

دبي ـ )الوحدة(:
دبي  جمارك  بيانات  اأظهرت 
الخارجية  دبللي  تجارة  اأن 
مع جنوب اأفريقيا حققت في 
العام 2020 نمواً بن�ضبة %17، 
 15.71 اإلللى  قيمتها  لت�ضل 
 13 نحو  مقابل  درهم  مليار 
مليار درهم في العام 2019، 
مع  اأفريقيا  جنوب  لت�ضبح 
هذا النمو في المركز 23 بين 

ال�ضركاء التجاريين لدبي.
جمارك  حر�ض  من  وانطاقًا 
دبي على تعزيز تجارة دبي 
الخارجية مع كل الدول، عبر 
الو�ضول  من  التجار  تمكين 
اإللللى اأ�لللضلللواق جللديللدة في 
بالدول  الحيوية  القطاعات 
لاإمارة،  تجاريًا  ال�ضريكة 
ندوة  خللال  الللدائللرة  قدمت 
في  وال�ضتثمار  الللتللجللارة 
الزراعة والمعالجة الزراعية، 
التي نظمتها افترا�ضيًا دائرة 
اأفريقيا،  بجنوب  التجارة 
القن�ضلية  مللع  بالتعاون 
في  اأفريقيا  لجنوب  العامة 
لتطور  متكامًا  عر�ضًا  دبي 
جنوب  مللع  دبلللي  تللجللارة 
المتاحة  والفر�ض  اأفريقيا، 
التجارة  فللي  النمو  لدعم 
الطرفين،  بين  المتبادلة 
لروؤية �ضاحب ال�ضمو  تنفيذاً 
اآل  را�ضد  بن  محمد  ال�ضيخ 
الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم 
رئي�ض مجل�ض الوزراء حاكم 
وتطبيقًا  اهلل،  رعللاه  دبللي، 
لللخللطللة دبللللي للللللتللجللارة 
اعتمدها  التي  الخارجية، 
قيمة  لزيادة  دبللي  مجل�ض 
الخارجي  التجاري  التبادل 

تريليون   1.4 من  لللاإمللارة 
درهم  تريليوني  اإلى  درهم 
الخم�ضة  الأعلللللوام  خلللال 
جمارك  واأو�ضحت  المقبلة. 
الللنللدوة التي  دبللي لللخللال 
�للضللهللدت حلل�للضللوراً دوللليللًا 
متميزة  م�ضاركة  من  وا�ضعًا 
في  الزراعية  ال�ضركات  من 
تجارة  اأن  اأفريقيا  جنوب 
اأفريقيا  جللنللوب  مللع  دبللي 
ت�ضهد نمواً قويًا، وذلك طبقًا 
للبيانات التي عر�ضها على 
الم�ضاركين في الندوة قطاع 
والت�ضريعات  ال�ضيا�ضات 
بللالللدائللرة، ومللّثللللله را�للضللد 
ق�ضم  مدير  المهيري  دروي�ض 
في  الجمركية  الإجللللراءات 
الجمركية  التعرفة  اإدارة 
والللمللنلل�للضللاأ. وقللللال را�للضللد 
الللمللهلليللري: نللمللو الللتللبللادل 

وجنوب  دبي  بين  التجاري 
اإمكانية  مدى  يظهر  اأفريقيا 
تقدم الطرفين اإلى م�ضتويات 
التجارة  قيمة  مللن  اأعلللللى 
�ضهدت  والللتللي  المتبادلة، 
 2020 فللي  ملحوظًا  تللطللوراً 
رغم تحديات جائحة )كوفيد 
بظالها  األللقللت  الللتللي   ،)19
ال�ضلبية على حركة التجارة 
تعمل  دبي  لكن  العالمية، 
دائمًا على تحويل التحديات 
اإلللللى فللر�للض واإنلللجلللازات، 
لانطاق  با�ضتمرار  وتعمل 
اإللللى اآفلللاق جللديللدة واعللدة 
تجارتها  تطور  في  ومب�ضرة 
العمل  خال  من  الخارجية، 
مع �ضركائها التجاريين على 
التجارية  الأ�للضللواق  درا�ضة 
تنمية  اإمكانات  ل�ضتك�ضاف 

التبادل التجاري.
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عجمان ـ )الوحدة(:
تراأ�س المهند�س عبد اهلل المويجعي، رئي�س 
اإدارة غرفة عجمان، حلقة نقا�شية  مجل�س 
بعنوان "اال�شتراتيجية الوطنية لل�شناعة"، 
النقا�شية  الحلقات  �شل�شلة  �شمن  وذل��ك 
م�شتجدات  اآخ���ر  على  االط���اع  ب��ه��دف 

ومبادرات القطاع االقت�شادي.
خا�شية  عبر  النقا�شية  الحلقة  ح�شر   
المرزوقي،  عمر  اهلل  عبد  المرئي  االت�شال 
المدير العام باالإنابة والمديرون التنفيذيون 

وكافة موظفي الغرفة.
الحلقات  اأهمية  المويجعي  اهلل  عبد  واأكد 
معارف  تنمية  في  وفاعليتها  النقا�شية 
من�شة  وتوفير  وتعزيز خبراتهم  الموظفين 
في  ي�شب  بما  والمقترحات  االآراء  لر�شد 

جودة الخدمات.
واأكد اأن دولة االإمارات ت�شعى بخطى واثقة 
وريادته  االقت�شادي  القطاع  تنمية  في 
القطاع  من�شاآت  ونمو  ا�شتدامة  دعم  بهدف 
الخا�س في الدولة وجذب اال�شتثمارات عبر 
�شل�شلة من المبادرات والم�شاريع الوطنية 
الثاقبة  الروؤية  تعك�س  والتي  المتنا�شقة، 
اقت�شاد  على  واالعتماد  الر�شيدة  لقيادتنا 
واالبتكار  واالإب���داع  المعرفة  على  قائم 
مو�شحًا  اال�شطناعي،  الذكاء  وا�شتخدام 
لل�شناعة  الوطنية  اال�شتراتيجية  اأن 
 Operation المتقدمة  والتكنولوجيا 
300bn والهادفة اإلى رفع م�شاهمة القطاع 
المحلي  الناتج  في  الوطني  ال�شناعي 
اإلى  حاليًا  درهم  مليار   133 من  االإجمالي 
اآفاقًا  �شتفتح   2031 عام  درهم  مليار   300
رائ��دة  اإماراتية  �شناعة  لحقبة  جديدة 

اإقليميًا وعالميًا.

 »غرفة عجمان« 
ت�ستعر�ض اال�ستراتيجية 

الوطنية لل�سناعة

1.25 تريليون درهم القيمة ال�سوقية للأ�سهم االإماراتية
اأبوظبي ـ وام:

االأ�شواق  في  المدرجة  لاأ�شهم  ال�شوقية  القيمة  قفزت   
المالية االإماراتية يوم االأربعاء اإلى 1.25 تريليون درهم ، 
ت�شكل ما ن�شبته 81% تقريبا من الناتج المحلي االإجمالي 
الجارية خال 2019 وذلك وفقا  االمارات باالأ�شعار  لدولة 
لاإح�شائيات التي تر�شدها الجهات المخت�شة ومن �شمنها 

االأ�شواق المالية في كل من اأبوظبي ودبي.
ويعد موؤ�شر القيمة ال�شوقية لاأ�شهم المدرجة في االأ�شواق 
اأهم  من  االإجمالي  المحلي  الناتج  مع  مقارنة  المالية 
خالها  من  يمكن  والتي  العالمية  التناف�شية  موؤ�شرات 
اال�شتثمارية  الجاذبية  ودرجة  المالي  ال�شوق  قوة  معرفة 

للدول خا�شة في ا�شتقطاب اال�شتثمارات غير المبا�شرة.
"القيمة  اإجمالي  ق�شمة  طريق  عن  الموؤ�شر  هذا  ويح�شب 
ال�شوقية ل�شوق اأبوظبي لاأوراق المالية + القيمة ال�شوقية 
ل�شوق دبي المالي" على الناتج المحلي االإجمالي للدولة.
وكانت االأ�شواق المالية �شهدت ارتفاعات قوية منذ بداية 
الموؤ�ش�شات  من  كبير  عدد  دخول  و�شط  الجاري  العام 
ا�شهم  في  لا�شتثمار  واالأجنبية  المحلية  اال�شتثمارية 
االإيجابية  باآثاره  انعك�س  الذي  االأمر  المدرجة،  ال�شركات 
على اأ�شعار االأ�شهم وهو ما اأدى بدوره الى ارتفاع القيمة 
ال�شوقية لغالبية ال�شركات. ويظهر الر�شد الخا�س بحركة 
موؤ�شر القيمة ال�شوقية لا�شهم المدرجة في �شوق ابوظبي 
وخا�شة"  عامة  م�شاهمة  "�شركات  المالية  ل���اأوراق 
في  تقريبا  درهم  مليار   893 م�شتوى  اإلى  ارتفاعها 

ت�شله. م�شتوى  اأعلى  وهو  الحالي  ابريل   7 تاريخ 
القيمة  ارتفعت  فقد  المالي  دب��ي  �شوق  ف��ي  م��ا  اأ
كانت  �شواء  المدرجة  ال�شركات  ال�شهم  ال�شوقية 
درهم  مليار   357 ل��ى  اإ خا�شة  او  عامة  م�شاهمة 
اأن  ل��ى  اإ ي�شار  ذات��ه��ا.  الر�شد  فترة  خ��ال  تقريبا 

�شواق  لاأ بالن�شبة  الثاني  التناف�شي  �شر  الموؤ
قيا�شًا  المتداولة  ال�شيولة  قيمة  في  يتمثل  المالية 
ال��ذي  �شر  الموؤ وه��و  االإج��م��ال��ي  المحلي  بالناتج 

مع  خا�شة  الما�شية  الفترة  خال  كبيراً  نمواً  �شهد 
منذ  �شواق  االأ لى  اإ المتدفقة  ال�شيولة  وتيرة  ارتفاع 

الجاري. العام  بداية 

اأبوظبي-)الوحدة(:
اأبوظبي  الثقافة وال�شياحة -  اختتمت دائرة 
فعاليات الن�شخة الثانية من منتدى اأبوظبي 
ُعقد  ال��ذي  البيانات،  وتحليات  لل�شياحة 
الما�شي  مار�س   28 االأح��د  افترا�شي  ب�شكل 
ومناق�شة  لم�شاركة  من�شة  الحدث  و�شكل 
تحدد  التي  والمعلومات  البيانات  اأح��دث 
حيث  ال�شياحي،  للقطاع  الحالي  الواقع 
عامة  لمحة  والم�شاركين  للح�شور  قدمت 
المرافقة  والتوقعات  القطاع  م�شتقبل  حول 
الك�شف عنه من  تم  ما  بناًء على  وذلك  له، 

اإح�شاءات واأرقام ح�شرية.
م�شاركة   625 م��ن  اأك��ث��ر  الموؤتمر  و�شهد 
القطاع  رواد  من  نخبة  جانب  اإلى  م�شجلة، 
عدد  من  والمحللين  والباحثين  ال�شياحي 
المتحدة  المملكة  ت�شمل  والتي  ال��دول  من 
وال�شين  االأمريكية  المتحدة  وال��والي��ات 

والهند، باالإ�شافة اإلى رو�شيا واإ�شبانيا.
ليزا  م��ع  خا�شة  مقابلة  ال��ح��دث  وتخلل 

الدولي  والنقل  ال�شياحة  وزي��رة  كومينز، 
قطاع  حول  خالها  تحدثت  باربادو�س،  في 
العمل  ظل  في  البعيد  المدى  على  ال�شياحة 
ل�شل�شلة  ت�شمّنه  اإلى  باالإ�شافة  ُبعد،  عن 
الحوارية  والجل�شات  النقا�س  حلقات  من 
ناق�شوا  القطاع،  رواد  من  مجموعة  بقيادة 
في  ال�شياحة  لقطاع  الحالي  الواقع  فيها 
لتعافيه،  المتوقع  الزمني  والجدول  العالم 
توظيف  بكيفية  تعلّقت  مختلفة  وموا�شيع 
اإل��ى  التو�شل  اأج��ل  م��ن  البيانات  ق��اع��دة 
ا�شتراتيجيات  لو�شع  دقيقة  معلومات 
القطاع  تن�شيط  اإعادة  �شاأنها  من  ومبادرات 
الدرو�س  اإلى  الموؤتمر  تطرق  كما  ال�شياحي، 
في  ال�شينية  التجربة  من  الم�شتخل�شة 
ا�شتئناف حركة ال�شفر عقب جائحة »كوفيد 

.»19
وكيل  الحو�شني،  العزيز  عبد  �شعود  وقال 
اأب��وظ��ب��ي:   - وال�شياحة  الثقافة  دائ���رة 
عام  خال  والتحليات  البيانات  »�شاهمت 
2020 في تعريف التحديات وتحديد الق�شايا 

والمخاوف التي يواجهها عماوؤنا و�شركاوؤنا 
في العمل. وبناًء على ذلك، تمّكنا من اإطاق 
مبادرات وحمات فّعالة في الوقت المنا�شب 
لتلبية احتياجات جميع اأ�شحاب الم�شلحة. 
فقد اعتمدنا في دائرة الثقافة وال�شياحة - 
البيانات  على  قائمًا  دقيقًا  نهجًا  اأبوظبي 
عمائنا  تجارب  ت�شميم  واإع���ادة  لتقييم 
با�شتمرار وفاعلية، بما ي�شمل جميع و�شائل 
المتاحف،  تذاكر  حجز  من  معهم،  التوا�شل 
وحتى  الترخي�س،  طلبات  تقديم  اإل���ى 

اليومية«. الداخلية  عملياتنا 
ركيزة  البيانات  تحليل  »يعتبر  واأ�شاف: 
والتي  الدائرة،  في  ال�شتراتيجيتنا  اأ�شا�شية 
الطموحة  اأهدافنا  تحقيق  من  �شتمكننا 
فا�شتناداً  اأبوظبي.  الإم��ارة  المدى  وطويلة 
على البحوث والروؤى التحليلية، اأ�شعر بثقة 
الهادفة  طموحاتنا  �شنحقق  باأننا  كبيرة 
كوجهة  مكانتها  وتعزيز  االإمارة  تطوير  اإلى 
اأذهان العالم، مع  �شياحية رائدة في مقّدمة 

23 مليون زيارة �شنويًا بحلول 2030«.

 بقدرة اإنتاجية قدرها 1,8 غيغاواط

�سركاء محطة حمرية ال�سارقة يحتفلون بت�سغيل 
التوربين الغازي للمرة االأولى

ال�سارقة ـ )الوحدة(:
الحمرية  محطة  �شركة  احتفلت 
الطاقة  لتوليد  الم�شتقلة 
»ج��ن��رال  و���ش��رك��ة  )�شيبكو( 
التوربين  بت�شغيل  اإلكتريك« 
محطة  في  م��رة  الأول  ال��غ��ازي 
ال��ح��م��ري��ة ل��ت��ول��ي��د ال��ط��اق��ة 
اإنتاجية  ب��ق��درة  الكهربائية 
بح�شور  غيغاواط،   1،8 قدرها 
اإدارة  رئي�س مجل�س  الما،  عمر 
نوجنت،  وت�شاك  »�شيبكو«، 
التنفيذي  والرئي�س  الرئي�س 
الغازية  التوربينات  لمعدات 
»جنرال  �شركة  ل��دى  الثقيلة 
الغاز«، ومحمد  اإلكتريك لطاقة 
للم�شاريع  العام  المدير  علي، 
لطاقة  اإلكتريك  »ج��ن��رال  في 
وال�شرق  اأوروب���ا  ف��ي  ال��غ��از« 
جانب  اإلى  واأفريقيا،  االأو�شط 
عدد من الم�شوؤولين التنفيذيين 

رفيعي الم�شتوى.
االأولى  الت�شغيل  عملية  وتعد 
فيها  يتم  حا�شمًا  اخ��ت��ب��اراً 
في  بالوقود  التوربين  ت�شغيل 
المرحلة  هذه  وتاأتي  الموقع، 
اأعمال  من  طويلة  اأ�شهر  بعد 
التركيب والت�شغيل. وتم بالفعل 
االنتهاء من نحو 85% من اأعمال 
الت�شميم واالإن�شاءات، وعمليات 
الم�شتريات، وما ي�شل اإلى %70 
من عمليات الت�شييد والت�شغيل 
والتكليف في م�شروع الحمرية.

»جنرال  التطوير  �شريكا  ووقع 
المالية  للخدمات  اإلكتريك 

ل��ل��ط��اق��ة« و»���ش��وم��ي��ت��وم��و« 
الطاقة  �شراء  اتفاقية  اليابانية 
الممتدة لنحو 25 عامًا مع هيئة 
كهرباء ومياه وغاز ال�شارقة في 
عام 2018 لتطوير وبناء وت�شغيل 
ا�شتكمال  اأعقاب  وفي  المحطة. 
ال�شفقة  من  المالية  الجوانب 
�شركاء  �شكل   ،2019 ع��ام  في 
»�شيكوكو  جانب  اإلى  التطوير 
للطاقة الكهربائية« و»ال�شارقة 
الإدارة االأ�شول«، ذراع اال�شتثمار 
ال�شارقة،  لحكومة  التابعة 
لتاأ�شي�س  م�شتركًا  م�شروعًا 
�شركة محطة الحمرية الم�شتقلة 
الم�شروع  لبناء  الطاقة،  لتوليد 
اأول  ليكون  وت�شغيله،  وملكيته 
الطاقة  لتوليد  م�شتقلة  محطة 
ال�شارقة.  في  المركبة  بالدورة 
وتزود �شركة »جنرال اإلكتريك« 

توربينات  بثاثة  المحطة 
و6   ،HA ط����راز  م��ن  غ��ازي��ة 
مولدات  و3  كهربائية،  مولدات 
ال��ح��رارة  ال�شتعادة  بخارية 
خدمات  جانب  اإلى   ،)HRSG(
واالإن�شاء  الهند�شية  المقاوالت 
تكنولوجيا  وحققت  والتوريد. 
اإلكتريك«  »ج��ن��رال  م��ن   HA
في  عالميين  قيا�شيين  رقمين 
المركبة،  ال��دورة  بنظام  العمل 
في  ت�شاهم  اأن  المتوقع  وم��ن 
رفع كفاءة محطة الحمرية عند 
كفاءة  االأكثر  لت�شبح  اكتمالها 
الطاقة  توليد  محطات  بين 

الكهربائية في قطاع المرافق.
اإلكتريك«  »جنرال  �شتوفر  كما 
قطع التبديل، وخدمات االإ�شاح 
وال�شيانة لمعدات توليد الطاقة 
لفترة  الموقع  في  الكهربائية 

تبلغ نحو 25 عامًا.
وقال محمد علي، المدير العام 
للم�شاريع في »جنرال اإلكتريك 
ل��ط��اق��ة ال��غ��از« ف��ي اأوروب����ا 
وال�شرق االأو�شط واأفريقيا: »اأود 
في  �شاهم  م��ن  ك��ل  اأ�شكر  اأن 
بلوغنا هذه المرحلة الهامة من 
لتوليد  الحمرية  محطة  تطوير 
بالت�شغيل  والمتمثلة  الكهرباء 

االأول لتوربينها الغازي«.
وي�شرفنا اأن نزود دولة االإمارات 
الأول مرة بتوربينات الغاز طراز 
الحائزة على رقم قيا�شي   HA
وتوفر  المحطة.  هذه  لت�شغيل 
جمة،  ف��وائ��د   HA توربينات 
اأهداف  دعم  مقدمتها  في  يقف 
الكربونية  االنبعاثات  الحد من 
ا�شتراتيجية  عليها  ن�شت  التي 

االإمارات للطاقة.

»غرفة اأبوظبي« تبحث فر�ض اال�ستثمار في 
اإقليم كرد�ستان العراق

اأبوظبي-)الوحدة(:
عام  مدير  المهيري  هال  محمد  اجتمع 
-عبر  اأبوظبي  و�شناعة  تجارة  غرفة 
الدكتور  مع  المرئي-  االت�شال  تقنية 
هيئة  رئي�س  �شعيد،  محمد  �شكري  محمد 
كرد�شتان  اإقليم  بحكومة  اال�شتثمار 
العراق، واأحمد الظاهري قن�شل عام دولة 
االإمارات لدى اإقليم كرد�شتان العراق، وذلك 
العاقات االقت�شادية  لبحث �شبل توطيد 
والتجارية بين قطاع االأعمال في كل من 

اإمارة اأبوظبي واإقليم كرد�شتان.
بداية  في  �شكري  محمد  الدكتور  واأثنى 
ال��ل��ق��اء ع��ل��ى ج��ه��ود غ��رف��ة اأب��وظ��ب��ي 
والقن�شلية االإماراتية في اإقليم كرد�شتان 
للتباحث  االج��ت��م��اع  ه��ذا  تنظيم  ف��ي 
اأمام  المتاحة  اال�شتثمارية  الفر�س  في 
وبما  االإقليم،  في  االإماراتية  ال�شركات 
االقت�شادي  للتعاون  جديدة  اآفاقًا  يفتح 

الثنائي على العديد من االأ�شعدة.
وتناول �شكري خال اللقاء اأهم القطاعات 
الم�شتهدفة التي ت�شمنها قانون اال�شتثمار 
الجديد في االإقليم، والمرتكز على تنويع 
الم�شتويات،  العديد  على  الدخل  م�شادر 
تت�شمن  الجديدة  الخطة  اأن  اإلى  م�شيراً 

�شناعية،  منطقة   11 اإلى  االإقليم  تق�شيم 
وت��وف��ر م��ن خ��ال��ه��ا اأك��ث��ر م��ن 1000 
اأن  �شيما  ال  واع��دة،  ا�شتثمارية  فر�شة 
الروافد  اأهم  اأحد  يعد  ال�شناعي  القطاع 
حيث  العراق،  كرد�شتان  في  االقت�شادية 
يوفر اأكثر من 90% من احتياجات العراق 
من الحديد ال�شلب وغيره.  كما لفت رئي�س 
كرد�شتان  اإقليم  بحكومة  اال�شتثمار  هيئة 
الجديد  اال�شتثمار  قانون  اأن  اإلى  العراق 
ي�شتهدف تنمية قطاع البنية التحتية بما 
ي�شمل الطرق والخدمات وال�شكك الحديدية، 
اإلى جانب القطاع ال�شياحي باال�شتفادة من 
الطبيعة الجغرافية الخابة التي يمتاز بها 
االإقليم، عاوًة على توافر م�شاحات �شا�شعة 
المائمة لا�شتثمار  االأرا�شي الخ�شبة  من 
اأمام الم�شتثمرين االإماراتيين. من  الزراعي 
هذه  اأن  المهيري  هال  محمد  اأكد  جانبه، 
�شك  با  ت�شهم  المثمرة  الثنائية  اللقاءات 
في تاأ�شي�س اأر�شية �شلبة لتحفيز ال�شراكات 
جهود  م�شتعر�شًا  الجانبين،  بين  الفاعلة 
غرفة اأبوظبي في رفد مجتمع االأعمال في 
اإمارة اأبوظبي بخدمات ا�شتثنائية ت�شهم في 
تحقيق التنمية ال�شاملة والم�شتدامة. الفتًا 
اإلى اأن الغرفة ت�شم اأكثر من 100 األف ع�شو 

من مختلف القطاعات االقت�شادية.

الفجرية ـ )الوحدة(:
تجارة  وغرفة  بالفجيرة،  االإلكترونية  الحكومة  وّقعت 
تقدم  م�شترك،  تعاون  اتفاقية  الفجيرة،  و�شناعة 
والفني  التقني  الدعم  االإلكترونية،  الحكومة  بموجبها 
الغرفة  توفرها  التي  والذكية  االإلكترونية  للخدمات 
لعمائها. وذلك في اإطار �شعي غرفة الفجيرة لتحقيق 
عملية  ت�شريع  في  المتمثلة  اال�شتراتيجية  اأهدافها 
التحول الرقمي لخدماتها المقدمة الأع�شائها، بما يحقق 
التي تخدم االقت�شاد  االأعمال  تطلعاتهم، وتنمية بيئة 
الوطني باالإمارة. وقع االتفاقية ال�شيخ محمد بن حمد 
االإلكترونية  الحكومة  دائرة  مدير  ال�شرقي  �شيف  بن 
رئي�س  ال�شرقي  �شرور  بن  �شعيد  وال�شيخ  بالفجيرة، 
الفجيرة، بح�شور  اإدارة غرفة تجارة و�شناعة  مجل�س 
م�شبح المزروعي، وطارق الهنائي ع�شوي مجل�س اإدارة 

الغرفة، و�شلطان الهندا�شي مدير عام الغرفة.
وقال ال�شيخ محمد بن حمد بن �شيف ال�شرقي، اإن الدور 
االإ�شرافي الذي تقوم به الدائرة في و�شع اال�شتراتيجيات 
التي توّجه وت�شبط الم�شار الحكومي نحو تنفيذ مبادرة 
خطتنا  اإطار  في  ياأتي  الفجيرة،  في  الذكية  الحكومة 
بين  والترابط  التعاون  لتمكين  لاإمارة،  الم�شتقبلية 
هذه  تمّثل  حيث  االإمارة.  في  الحكومية  الجهات  كافة 
الرامية  ا�شتراتيجياتنا  في  اإ�شافية  خطوة  االتفاقية، 
اإلى �شمان ا�شتدامة االأداء العالي للخدمات الم�شتركة 

بالجهات  الخا�شة  الخدمات  ولبع�س  ع��ام،  ب�شكل 
االتفاقيات  من  النوع  هذا  معها  نوقع  التي  الحكومية 
تحديداً، لتتيح ا�شتمرارية عملها، وفقًا الأف�شل المعايير 

العالمية المتبعة.
واأكد ال�شيخ �شعيد بن �شرور ال�شرقي، اأن التعاون بين 
االأعمال،  مجتمع  خدمة  لم�شلحة  ي�شب  الجانبين 
وي�شهل على المتعامل ممار�شة مهامه، ما �شيرفع من 
م�شتوى االإنتاجية، وي�شرع المعامات التجارية، ويعزز 

ر�شا المتعاملين.
اإطار  في  تاأتي  االتفاقية  اأن  الهندا�شي،  �شلطان  واأكد 
بهدف  الحكومية،  الجهات  مع  الغرفة  �شراكات  تطوير 
الغرفة  تقدمها  التي  الخدمات  بم�شتوى  االرت��ق��اء 
لعمائها، ول�شمان الح�شول على نتائج عالية الجودة، 
وتحقيق اال�شتخدام االأمثل للموارد الحكومية، بما يديم 

م�شيرة التميز والريادة في باالإمارة.
وقال: االرتقاء باأنظمة خدمة المتعاملين، هو �شاحنا 
االتفاقية  ت�شتمل  االأعمال، حيث  لخدمة مجتمع  االأهم 
بالفجيرة،  االإلكترونية  الحكومة  دائ��رة  تاأمين  على 
لعماء  م�شافة  قيمة  ذات  جديدة  اإلكترونية  خدمات 
خال  من  والجهد،  الوقت  عليهم  يوفر  بما  الغرفة، 
متكامل،  ب�شكل  البيانات  من  التحقق  في  م�شاعدتهم 
اأهدافها  لتحقيق  الفجيرة  غرفة  �شعي  اإطار  في  وذلك 
اال�شتراتيجية المتمثلة في االنتقال اإلى مفهوم الغرفة 

الذكية، ومواكبة تطور بيئة االأعمال في الدولة.

لتعزيز الخدمات 
الرقمية ومجتمع 

الأعمال
اتفاقية تعاون 

م�سترك 
بين حكومة 

الفجيرة 
االإلكترونية 

وغرفة 
التجارة 

اختتام 
فعاليات 

الن�سخة الثانية 
من منتدى 

اأبوظبي 
لل�سياحة 
وتحليل 
البيانات



11 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
 الخميس 8 أبريل 2021ـ العـدد 14715                 

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

 تعلن اإدارة العالمات التجارية 
عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

دايودبوتا انرتنا�سيونال
ال��ع��الم��ة  لت�سجيل  ب��ط��ل��ب 

التجارية:
املودعة حتت رقم : 342557 

  بتاريخ : 2021/01/03
 با�س��م: �سناب انك.

�سانتا مونيكا،  وعنوانه: 2772 دونالد دوغال�س لوب نورث، 
كاليفورنيا 90405، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
بالفئة: 35

 خدمات البيع بالتجزئة عرب الإنرتنتو�سف العالمة: عبارة 
عن �سكل خارجي ل�سبح بخط عري�س باللون ال�سود

ال�س��رتاطات: 
التقدم به مكتوبًا لإدارة  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 
اإر�ساله بالربيد  اأو   ، العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 

امل�سجل ، وذلك خالل )30( يومًا من تاريخ هذا الإعالن.

 اإدارة العالمات التجارية

 الخميس 8 أبريل 2021ـ العـدد 14715                

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

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن 
تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
املودعة حتت رقم : 344839 

  بتاريخ : 2021/02/11
 رقم الأولوية: 90107292

تاريخ الأولوية: 2020/08/11
البلد الأولوية: الوليات املتحدة الأمريكية

با�س��م: ريبل لبز اإنك
وعنوانه: 315 مونتغمري �سرتيت ، �سان فران�سي�سكو ، كاليفورنيا 94104 ، 

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

بالفئة: 42
 الربجميات كخدمة تتميز بربنامج لتوفري من�سة مالية اإلكرتونية ت�سهل 
الإلكرتونية  البيانات  الكمبيوتر؛ تخزين  �سبكة  التحويالت عرب  معامالت 

واملعنى بها تخزين العملة الفرتا�سية
RIPPLEX باحرف لتينية  باللون  العالمة: عبارة عن كلمات  و�سف 

ال�سود 
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبًا لإدارة العالمات 
التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك 

خالل )30( يومًا من تاريخ هذا الإعالن.

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

تقدم  عن  التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن   
وكيل الت�سجيل / 

دايودبوتا انرتنا�سيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 344841 
  بتاريخ : 2021/02/11

 رقم الأولوية: 90107292
تاريخ الأولوية: 2020/08/11

البلد الأولوية: الوليات املتحدة الأمريكية
با�س��م: ريبل لبز اإنك

وعنوانه: 315 مونتغمري �سرتيت ، �سان فران�سي�سكو ، كاليفورنيا 94104 ، الوليات 
املتحدة الأمريكية 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
بالفئة: 36

املدفوعات  لتلقي و�رصف  النقدية  ، وهي اخلدمات  الإلكرتونية  املالية   اخلدمات 
وتبادل  كمبيوتر  �سبكة  عرب  الفرتا�سية  والعمالت  الورقية  بالعمالت  والهدايا 
املالية  اخلدمات  ؛  الكمبيوتر  �سبكة  عرب  الفرتا�سية  والعمالت  الورقية  العمالت 
الإلكرتونية ، وهي تلقي املدفوعات والهدايا بالعمالت الورقية والعمالت الفرتا�سية 
و�رصفها عرب �سبكة الكمبيوتر ؛ اخلدمات املالية ، اأي توفري عملة افرتا�سية للتبادل 
عرب �سبكة كمبيوتر ؛ خدمات �رصف العمالت ، اأي تبادل العمالت الورقية والعمالت 
الفرتا�سية عرب �سبكة الكمبيوتر ؛ خدمات التحقق من الدفع ، اأي ت�سليم املدفوعات 
والهدايا من م�سدر اإىل وجهة ؛ خدمات الإدارة املالية والإدارة املالية ، وهي ت�سهيل 
حتويل العملة الرقمية ، وحتويل العملة الرقمية عرب �سبكات الت�سالت الإلكرتونية 
 RIPPLEX والنقل الإلكرتوين للعملة الرقميةو�سف العالمة: عبارة عن كلمات ،

باحرف لتينية  باللون ال�سود 
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبًا لإدارة العالمات التجارية يف 
تاريخ  من  يومًا   )30( وذلك خالل   ، امل�سجل  بالربيد  اإر�ساله  اأو   ، القت�ساد  وزارة 

هذا الإعالن.

 اإدارة العالمات التجارية
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 دولة االإمارات العربية المتحدة   
وزارة االقت�صاد 

  منوذج اعالن الن�سر 
عن التجديد 

العالمات  اإدارة   تعلن    
وكيل  تقدم  ع��ن  التجارية 

�سبي�ساليزد   / الت�سجيل 
خلدمات العالمات التجارية. 

التجارية  للعالمة  احلماية  مدة  جتديد  طلب  بن�رص   
التالية :-  

الرقم   :   156307 و امل�سجلة  حتت  بالرق�م   املودعة 
  156307

  بتاريخ :  31 / 5 / 2015  
   

با�س������م : اأم�س�س لتقنية املعلومات �س.ذ.م.م.   
   و عنوانه : �س.ب 1121080 دبي ، الإمارات العربية 

املتحدة.
�سنوات  ع�رص  ملدة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ستظل   

اأخري اعتباراً من تاريخ: 25 / 4 / 2021

 الخميس 8 أبريل 2021ـ العـدد 14715                

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

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن 
تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
امل�������ودع�������ة حت������ت رق��������م : 

  342551
 بتاريخ : 2021/01/03

 با�س��م: �سناب انك.
مونيكا،  �سانتا  ن��ورث،  ل��وب  دوغال�س  دونالد   2772 وعنوانه: 

كاليفورنيا 90405، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

بالفئة: 09
وم�ساند  وقواعد  وحمالت،  اأذرع،  �سكل  على  للحمل  مقاب�س   
للهواتف  واأغطية  حافظات  النقالة؛  والهواتف  الذكية  للهواتف 
املحمولة؛  الال�سلكية  الراأ�س  �سماعات  النقالة؛  والهواتف  الذكية 
مكربات ال�سوت الال�سلكية املحمولة؛ التذكارات املغناطي�سية التي 
تعلق على الثالجة؛ مغناطي�سات للتزيينو�سف العالمة: عبارة عن 

�سكل خارجي ل�سبح بخط عري�س باللون ال�سود
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبًا لإدارة العالمات 
التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك 

خالل )30( يومًا من تاريخ هذا الإعالن.

 اإدارة العالمات التجارية

 الخميس 8 أبريل 2021ـ العـدد 14715                

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

  تعلن اإدارة العالمات التجارية 
عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

دايودبوتا انرتنا�سيونال
ال��ع��الم��ة  لت�سجيل  ب��ط��ل��ب 

التجارية:
املودعة حتت رقم : 342559 

  بتاريخ : 2021/01/03
 با�س��م: �سناب انك.

�سانتا مونيكا،  وعنوانه: 2772 دونالد دوغال�س لوب نورث، 
كاليفورنيا 90405، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
بالفئة: 16

 اأدوات الكتابة؛ و�سادات الكتابة؛ دفاتر املالحظات؛ �سارات؛ 
اإ�سارات  الربيدية؛  والبطاقات  التهنئة  بطاقات  مل�سقات؛ 
العالمة: عبارة عن �سكل خارجي  التقومياتو�سف  مرجعية؛ 

ل�سبح بخط رفيع باللون ال�سود
ال�س��رتاطات: 

التقدم به مكتوبًا لإدارة  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 
اإر�ساله بالربيد  اأو   ، العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 

امل�سجل ، وذلك خالل )30( يومًا من تاريخ هذا الإعالن.

 اإدارة العالمات التجارية

 الخميس 8 أبريل 2021ـ العـدد 14715                

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

عن  التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن   
تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
املودعة حتت رقم : 342563 

  بتاريخ : 2021/01/03
 با�س��م: �سناب انك.

مونيكا،  �سانتا  ن��ورث،  ل��وب  دوغال�س  دونالد   2772 وعنوانه: 
كاليفورنيا 90405، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
بالفئة: 28

والقطن  ن�سيج من احلرير  البل�س وهو  ن�سيج  )من  األعاب قطيفة   
وال�سوف اأو مزيج من هوؤلء ناعم(؛  كرات ال�ساطئ؛ األعاب حو�س 

ال�سباحة؛ ورق اللعب )�سدة(
و�سف العالمة: عبارة عن �سكل خارجي ل�سبح بخط رفيع باللون 

ال�سود
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبًا لإدارة العالمات 
التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك 

خالل )30( يومًا من تاريخ هذا الإعالن.

 اإدارة العالمات التجارية

 الخميس 8 أبريل 2021ـ العـدد 14715                

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

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن 
تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
املودعة حتت رقم : 344840 

  بتاريخ : 2021/02/11
 رقم الأولوية: 90107292

تاريخ الأولوية: 2020/08/11
البلد الأولوية: الوليات املتحدة الأمريكية

با�س��م: ريبل لبز اإنك
، كاليفورنيا  ، �سان فران�سي�سكو  وعنوانه: 315 مونتغمري �سرتيت 

94104 ، الوليات املتحدة الأمريكية 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

بالفئة: 38 خدمات الكمبيوتر ال�سبكي من نظري اإىل نظري ، اأي النقل 
الإلكرتوين للبيانات املالية عرب �سبكات الت�سالت الإلكرتونية

لتينية   باحرف   RIPPLEX كلمات  عن  عبارة  العالمة:  و�سف 
باللون ال�سود 

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبًا لإدارة العالمات 
التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك 

خالل )30( يومًا من تاريخ هذا الإعالن.

 اإدارة العالمات التجارية

 الخميس 8 أبريل 2021ـ العـدد 14715                

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

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن 
تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
املودعة حتت رقم : 342549 

  بتاريخ : 2021/01/03
 با�س��م: �سناب انك.

مونيكا،  �سانتا  ن��ورث،  ل��وب  دوغال�س  دونالد   2772 وعنوانه: 
كاليفورنيا 90405، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
بالفئة: 41

 خدمات التعليم، واملعنى بها تقدمي الدورات التدريبية والندوات 
الإلكرتوين  التعلم  ودورات  الإنرتنت  عرب  والندوات  العمل  وور�س 
جمالت  يف  واملوظفني  للم�ستخدمني  وال�سهادات  والختبارات 
النقالة  الهواتف  وتطبيقات  النقالة  لالألعاب  والإعالن  الت�سويق 
 SNAP CONNECT والتجارة الإلكرتونيةو�سف العالمة: كلمات

بحروف لتينية باللون ال�سود
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبًا لإدارة العالمات 
التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك 

خالل )30( يومًا من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

 الخميس 8 أبريل 2021ـ العـدد 14715                

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

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم 
وكيل الت�سجيل / 

دايودبوتا انرتنا�سيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 342553   
بتاريخ : 2021/01/03

 با�س��م: �سناب انك.
مونيكا،  �سانتا  ن��ورث،  ل��وب  دوغال�س  دونالد   2772 وعنوانه: 

كاليفورنيا 90405، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

بالفئة: 18
اأو  مظالت  حمافظ؛  يد؛  �سنطات  اأو  جزادين  حقائب؛  اأو  اأكيا�س   

�سم�سيات
و�سف العالمة: عبارة عن �سكل خارجي ل�سبح بخط عري�س باللون 

ال�سود
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبًا لإدارة العالمات 
التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك 

خالل )30( يومًا من تاريخ هذا الإعالن.

 اإدارة العالمات التجارية

 الخميس 8 أبريل 2021ـ العـدد 14715                

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

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن 
تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
املودعة حتت رقم : 342558 

  بتاريخ : 2021/01/03
 با�س��م: �سناب انك.

مونيكا،  �سانتا  ن��ورث،  ل��وب  دوغال�س  دونالد   2772 وعنوانه: 
كاليفورنيا 90405، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
بالفئة: 9

وم�ساند  وقواعد  وحمالت،  اأذرع،  �سكل  على  للحمل  مقاب�س   
للهواتف  واأغطية  حافظات  النقالة؛  والهواتف  الذكية  للهواتف 
املحمولة؛  الال�سلكية  الراأ�س  �سماعات  النقالة؛  والهواتف  الذكية 
مكربات ال�سوت الال�سلكية املحمولة؛ التذكارات املغناطي�سية التي 
تعلق على الثالجة؛ مغناطي�سات للتزيينو�سف العالمة: عبارة عن 

�سكل خارجي ل�سبح بخط رفيع باللون ال�سود
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبًا لإدارة العالمات 
التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك 

خالل )30( يومًا من تاريخ هذا الإعالن.

 اإدارة العالمات التجارية

 الخميس 8 أبريل 2021ـ العـدد 14715                

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

 تعلن اإدارة العالمات التجارية 
عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

دايودبوتا انرتنا�سيونال
ال��ع��الم��ة  لت�سجيل  ب��ط��ل��ب 

التجارية:
املودعة حتت رقم : 342564 

  بتاريخ : 2021/01/03
 با�س��م: �سناب انك.

�سانتا مونيكا،  وعنوانه: 2772 دونالد دوغال�س لوب نورث، 
كاليفورنيا 90405، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
بالفئة: 35

 خدمات البيع بالتجزئة عرب الإنرتنتو�سف العالمة: عبارة 
عن �سكل خارجي ل�سبح بخط رفيع باللون ال�سود

ال�س��رتاطات: 
التقدم به مكتوبًا لإدارة  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 
اإر�ساله بالربيد  اأو   ، العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 

امل�سجل ، وذلك خالل )30( يومًا من تاريخ هذا الإعالن.

 اإدارة العالمات التجارية

 الخميس 8 أبريل 2021ـ العـدد 14715                

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

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن 
تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
املودعة حتت رقم : 345158 

  بتاريخ : 2021/02/17
 رقم الأولوية: 90122352

تاريخ الأولوية: 2020/08/18
البلد الأولوية: الوليات املتحدة الأمريكية

 با�س��م: ايه يف بي ماترك�س، ال ال �سي
: 7373 جيتواي بوليفارد، نيوارك، كاليفورنيا، 94560،  وعنوانه 

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

بالفئة: 12
 �سيارات تعمل بالكهرباء

لتينية  باحرف   SAPPHIRE كلمة  عن  عبارة  العالمة:  و�سف 
باللون ال�سود
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبًا لإدارة العالمات 
التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك 

خالل )30( يومًا من تاريخ هذا الإعالن.

 اإدارة العالمات التجارية

 الخميس 8 أبريل 2021ـ العـدد 14715                

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

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم 
وكيل الت�سجيل / 

دايودبوتا انرتنا�سيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 343280  
 بتاريخ : 2021/01/16

 رقم الأولوية: 90057186
تاريخ الأولوية: 2020/07/16

البلد الأولوية: الوليات املتحدة الأمريكية
 با�س��م: ايه يف بي ماترك�س، ال ال �سي

املتحدة  الوليات   ،94560 كاليفورنيا،  نيوارك،  بوليفارد،  جيتواي   7373 وعنوانه: 
الأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
بالفئة: 9

 الأجهزة الإلكرتونية والأدوات الإلكرتونية واملعنى بها مو�سل الطاقة الكهربائية املثبت على 
ال�سيارات  ل�سحن  املحمول  الكهربائية  الطاقة  ومو�سل  الكهربائية  ال�سيارات  ل�سحن  احلائط 
والتحكم  ت�سغيل  ل�ستخدامها يف  كوحدة  املباعة  ال�سلة  ذات  امل�سجلة  والربامج  الكهربائية 
والأوامر  الآلية  الآلية و�سبه  والقيادة  والقيادة امل�ساعدة  الذاتية  والقيادة  يف مالحة املركبة 
واملناخ؛  بالإ�ساءة  التحكم  و�سا�سات  ووظائف  للمركبة  والفيديو  وال�سوت  للمركبة  ال�سوتية 
اأجزاء الكمبيوترو�سف العالمة: عبارة عن كلمة DREAMDRIVE باحرف 

لتينية باللون ال�سود
ال�س��رتاطات: 

العالمات  لإدارة  مكتوبًا  به  التقدم  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى 
، وذلك خالل  اإر�ساله بالربيد امل�سجل  اأو   ، القت�ساد  التجارية يف وزارة 

)30( يومًا من تاريخ هذا الإعالن.

 اإدارة العالمات التجارية

 الخميس 8 أبريل 2021ـ العـدد 14715                

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

عن  التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن   
تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
املودعة حتت رقم : 342552   

بتاريخ : 2021/01/03
 با�س��م: �سناب انك.

مونيكا،  �سانتا  ن��ورث،  ل��وب  دوغال�س  دونالد   2772 وعنوانه: 
كاليفورنيا 90405، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
بالفئة: 16

�سارات؛  املالحظات؛  دفاتر  الكتابة؛  و�سادات  الكتابة؛  اأدوات   
اإ�سارات مرجعية؛  التهنئة والبطاقات الربيدية؛  مل�سقات؛ بطاقات 
بخط  ل�سبح  خارجي  �سكل  عن  عبارة  العالمة:  التقومياتو�سف 

عري�س باللون ال�سود
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبًا لإدارة العالمات 
التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك 

خالل )30( يومًا من تاريخ هذا الإعالن.

 اإدارة العالمات التجارية

 الخميس 8 أبريل 2021ـ العـدد 14715                

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

 تعلن اإدارة العالمات التجارية 
عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

دايودبوتا انرتنا�سيونال
ال��ع��الم��ة  لت�سجيل  ب��ط��ل��ب 

التجارية:
املودعة حتت رقم : 342561 

  بتاريخ : 2021/01/03
با�س��م: �سناب انك.

�سانتا مونيكا،  وعنوانه: 2772 دونالد دوغال�س لوب نورث، 
كاليفورنيا 90405، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
بالفئة: 24

بطانيات اأو حرمات؛ منا�سف اأو فوط تن�سيف )ب�ساكري(و�سف 
العالمة: عبارة عن �سكل خارجي ل�سبح بخط رفيع باللون 

ال�سود
ال�س��رتاطات: 

التقدم به مكتوبًا لإدارة  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 
اإر�ساله بالربيد  اأو   ، العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 

امل�سجل ، وذلك خالل )30( يومًا من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

 الخميس 8 أبريل 2021ـ العـدد 14715                

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

 تعلن اإدارة العالمات التجارية 
عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

دايودبوتا انرتنا�سيونال
ال��ع��الم��ة  لت�سجيل  ب��ط��ل��ب 

التجارية:
املودعة حتت رقم : 342562 

  بتاريخ : 2021/01/03
با�س��م: �سناب انك.

�سانتا مونيكا،  وعنوانه: 2772 دونالد دوغال�س لوب نورث، 
كاليفورنيا 90405، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
بالفئة: 25

و�سف  الوجه  اأغطية  الراأ�س؛  اأغطية  القدم؛  الب�سة  مالب�س؛ 
العالمة: عبارة عن �سكل خارجي ل�سبح بخط رفيع باللون 

ال�سود
ال�س��رتاطات: 

التقدم به مكتوبًا لإدارة  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 
اإر�ساله بالربيد  اأو   ، العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 

امل�سجل ، وذلك خالل )30( يومًا من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

 الخميس 8 أبريل 2021ـ العـدد 14715                

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

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن 
تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
املودعة حتت رقم : 345157 

  بتاريخ : 2021/02/17
 رقم الأولوية: 90122352

تاريخ الأولوية: 2020/08/18
البلد الأولوية: الوليات املتحدة الأمريكية

 با�س��م: ايه يف بي ماترك�س، ال ال �سي
 ،94560 كاليفورنيا،  نيوارك،  بوليفارد،  جيتواي   7373 وعنوانه: 

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

بالفئة: 9
 بطاريات لال�ستخدام يف ال�سيارات التي تعمل بالكهرباء

لتينية  باحرف   SAPPHIRE كلمة  عن  عبارة  العالمة:  و�سف 
باللون ال�سود
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبًا لإدارة العالمات 
التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك 

خالل )30( يومًا من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

 الخميس 8 أبريل 2021ـ العـدد 14715                

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

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن 
تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
املودعة حتت رقم : 342550 

  بتاريخ : 2021/01/03
 با�س��م: �سناب انك.

مونيكا،  �سانتا  ن��ورث،  ل��وب  دوغال�س  دونالد   2772 وعنوانه: 
كاليفورنيا 90405، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
بالفئة: 41

والندوات  الدورات  واإجراء  تنظيم  بها  واملعنى  التعليم،  خدمات   
عرب الإنرتنت والدورات التدريبية والتدريب عرب الإنرتنت والتدريب 
والت�سويق  الإعالن  جمالت  يف  الكمبيوتر  برامج  تطبيقات  على 
و�سائل  على  والإع��الن  الإعالنات  وحتليالت  الت�سويق  وحتليالت 
املتعلقة  التدريبية  ال��دورة  مواد  وتوزيع  الجتماعي  التوا�سل 
لتينية  بحروف   SNAP FOCUS كلمات  العالمة:  بذلكو�سف 

باللون ال�سود
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبًا لإدارة العالمات 
التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك 

خالل )30( يومًا من تاريخ هذا الإعالن.

 اإدارة العالمات التجارية

 الخميس 8 أبريل 2021ـ العـدد 14715                

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

ال��ع��الم��ات  اإدارة  ت��ع��ل��ن   
وكيل  ت��ق��دم  ع��ن  التجارية 

الت�سجيل / 
دايودبوتا انرتنا�سيونال

العالمة  لت�سجيل  بطلب 
التجارية:

املودعة حتت رقم : 342554 
  بتاريخ : 2021/01/03

 با�س��م: �سناب انك.
�سانتا مونيكا،  وعنوانه: 2772 دونالد دوغال�س لوب نورث، 

كاليفورنيا 90405، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

بالفئة: 24
 بطانيات اأو حرمات؛ منا�سف اأو فوط تن�سيف )ب�ساكري(و�سف 
العالمة: عبارة عن �سكل خارجي ل�سبح بخط عري�س باللون 

ال�سود
ال�س��رتاطات: 

التقدم به مكتوبًا لإدارة  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 
اإر�ساله بالربيد  اأو   ، العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 

امل�سجل ، وذلك خالل )30( يومًا من تاريخ هذا الإعالن.
 اإدارة العالمات التجارية



دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

12 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

�إعالناتاخلمي�س 8 �أبريل 2021 ــ العـدد 14715 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

024488201
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اخلمي�س 8 �أبريل 2021 ــ العـدد 14715

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / 

د�يودبوتا �نرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 342556   بتاريخ : 2021/01/03

 با�ســم: �سناب �نك.

وعنو�نـــه: 2772 دونالـــد دوغال�س لوب نورث، �ســـانتا مونيكا، 

 ،90405 كاليفورنيـــا 

�ملتحـــدة  �لواليـــات 

�الأمريكية

 / �لب�سائع  لتمييز  وذلك 

�خلدمات / �ملنتجات :

بالفئة: 28

�ألعاب قطيفة )من ن�سيج 

�لبل�ـــس وهـــو ن�سيج من 

و�ل�سوف  و�لقطن  �حلرير 

�أو مزيج من هوؤالء ناعم(؛  

كر�ت �ل�ساطئ؛ �ألعاب حو�س �ل�سباحة؛ ورق �للعب )�سدة(

و�ســـف �لعالمة: عبارة عـــن �سكل خارجي ل�سبـــح بخط عري�س 

باللون �ال�سود

�ال�ســرت�طات: 

فعلـــى من لديـــه �عرت��س على ذلـــك �لتقدم به مكتوبـــًا الإد�رة 

�لعالمـــات �لتجاريـــة يف وز�رة �القت�ســـاد ، �أو �إر�سالـــه بالربيد 

�مل�سجل ، وذلك خالل )30( يومًا من تاريخ هذ� �الإعالن.

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / 

د�يودبوتا �نرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 344842   بتاريخ : 2021/02/11

رقم �الأولوية: 90107288

تاريخ �الأولوية: 2020/08/11

�ملتحدة  �لواليات  �الأولويـــة:  �لبلد 

�الأمريكية

با�ســم: ريبل البز �إنك

�سرتيت  مونتغمري   315 وعنو�نه: 

، �ســـان فر�ن�سي�سكـــو ، كاليفورنيا 

�ملتحـــدة  �لواليـــات   ،  94104

�الأمريكية 

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات 

/ �ملنتجات :

بالفئة: 42

�لربجميات كخدمة تتميز بربنامج لتوفري من�سة مالية �إلكرتونية 

ت�سهل معامالت �لتحويالت عرب �سبكة �لكمبيوتر؛ تخزين �لبيانات 

�الإلكرتونية و�ملعنى بها تخزين �لعملة �الفرت��سيةو�سف �لعالمة: 

عبارة عن كلمات ripplex باحرف التينية  على ي�سارها ر�سمة 

بااللون �ال�سود و�لرمادي

�ال�ســرت�طات: 

فعلـــى من لديـــه �عرت��س على ذلـــك �لتقدم به مكتوبـــًا الإد�رة 

�لعالمـــات �لتجاريـــة يف وز�رة �القت�ســـاد ، �أو �إر�سالـــه بالربيد 

�مل�سجل ، وذلك خالل )30( يومًا من تاريخ هذ� �الإعالن.

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / 

د�يودبوتا �نرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 342555   بتاريخ : 2021/01/03

با�ســم: �سناب �نك.

وعنو�نـــه: 2772 دونالـــد دوغال�س لوب نـــورث، �سانتا مونيكا، 

 ،90405 كاليفورنيـــا 

�ملتحـــدة  �لواليـــات 

�الأمريكية

وذلك لتمييز �لب�سائع 

 / �خلدمـــات   /

�ملنتجات :

بالفئة: 25

�لقدم؛  �لب�سة  مالب�س؛ 

�أغطية  �لر�أ�س؛  �أغطية 

�لعالمة:  �لوجهو�سف 

عبارة عن �سكل خارجي 

ل�سبح بخط عري�س باللون �ال�سود

�ال�ســرت�طات: 

فعلـــى من لديـــه �عرت��س على ذلـــك �لتقدم به مكتوبـــًا الإد�رة 

�لعالمـــات �لتجاريـــة يف وز�رة �القت�ســـاد ، �أو �إر�سالـــه بالربيد 

�مل�سجل ، وذلك خالل )30( يومًا من تاريخ هذ� �الإعالن.

 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / 

د�يودبوتا �نرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 344844   بتاريخ : 2021/02/11

 رقم �الأولوية: 90107288

تاريخ �الأولوية: 2020/08/11

�لبلد �الأولوية: �لواليات �ملتحدة �الأمريكية 

با�ســم: ريبل البز �إنك

وعنو�نـــه: 315 مونتغمـــري �سرتيت ، �سان 

فر�ن�سي�سكو ، كاليفورنيا 94104 ، �لواليات 

�ملتحدة �الأمريكية 

وذلـــك لتمييـــز �لب�سائـــع / �خلدمـــات / 

�ملنتجات :

بالفئة: 36 

�خلدمات �ملالية �الإلكرتونية ، وهي �خلدمات 

و�لهد�يا  �ملدفوعات  و�رصف  لتلقي  �لنقدية 

�الفرت��سية  و�لعمالت  �لورقية  بالعمالت 

عرب �سبكة كمبيوتر وتبادل �لعمالت �لورقية 

تلقي  ، وهي  �الإلكرتونية  �ملالية  ؛ �خلدمات  �لكمبيوتر  �سبكة  �الفرت��سية عرب  و�لعمالت 

�ملدفوعات و�لهد�يا بالعمالت �لورقية و�لعمالت �الفرت��سية و�رصفها عرب �سبكة �لكمبيوتر 

؛ �خلدمات �ملالية ، �أي توفري عملة �فرت��سية للتبادل عرب �سبكة كمبيوتر ؛ خدمات �رصف 

�لعمالت ، �أي تبادل �لعمالت �لورقية و�لعمالت �الفرت��سية عرب �سبكة �لكمبيوتر ؛ خدمات 

�لتحقق من �لدفع ، �أي ت�سليم �ملدفوعات و�لهد�يا من م�سدر �إىل وجهة ؛ خدمات �الإد�رة 

�ملالية و�الإد�رة �ملالية ، وهي ت�سهيل حتويل �لعملة �لرقمية ، وحتويل �لعملة �لرقمية عرب 

�سبكات �الت�ساالت �الإلكرتونية ، و�لنقل �الإلكرتوين للعملة �لرقميةو�سف �لعالمة: عبارة 

عن كلمات ripplex باحرف التينية  على ي�سارها ر�سمة بااللون �ال�سود و�لرمادي

�ال�ســرت�طات: 

فعلـــى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم بـــه مكتوبًا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة 

�القت�ساد ، �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يومًا من تاريخ هذ� �الإعالن.
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دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

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

اإدارة العالمات التجارية 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / 

د�يودبوتا �نرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 344845   بتاريخ : 2021/02/11

رقم �الأولوية: 90107286

تاريخ �الأولوية: 2020/08/11

�ملتحدة  �لواليات  �الأولوية:  �لبلد 

�الأمريكية

با�ســم: ريبل البز �إنك

وعنو�نه: 315 مونتغمري �سرتيت 

، �سان فر�ن�سي�سكـــو ، كاليفورنيا 

�ملتحـــدة  �لواليـــات   ،  94104

�الأمريكية 

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات 

/ �ملنتجات :

بالفئة: 42

�لربجميات كخدمة تتميز بربنامج لتوفري من�سة مالية �إلكرتونية 

ت�سهل معامالت �لتحويالت عرب �سبكة �لكمبيوتر؛ تخزين �لبيانات 

�الإلكرتونية و�ملعنى بها تخزين �لعملة �الفرت��سية

التينية   باحرف   ripple net كلمات  عن  عبارة  �لعالمة:  و�سف 

على ي�سارها ر�سمة بااللون �ال�سود و�لرمادي

�ال�ســرت�طات: 

فعلـــى من لديـــه �عرت��س على ذلـــك �لتقدم به مكتوبـــًا الإد�رة 

�لعالمـــات �لتجاريـــة يف وز�رة �القت�ســـاد ، �أو �إر�سالـــه بالربيد 

�مل�سجل ، وذلك خالل )30( يومًا من تاريخ هذ� �الإعالن.

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / 

د�يودبوتا �نرتنا�سيونال

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 344846   بتاريخ : 2021/02/11

رقم �الأولوية: 90107286

تاريخ �الأولوية: 2020/08/11

�لبلد �الأولوية: �لواليات �ملتحدة �الأمريكية

با�ســم: ريبل البز �إنك

وعنو�نـــه: 315 مونتغمـــري �سرتيت 

، �ســـان فر�ن�سي�سكـــو ، كاليفورنيـــا 

94104 ، �لواليات �ملتحدة �الأمريكية 

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / 

�ملنتجات :

بالفئة: 38

من  �ل�سبكي  �لكمبيوتر  خدمات 

نظري �إىل نظري ، �أي �لنقل �الإلكرتوين 

للبيانات �ملالية عرب �سبكات �الت�ساالت �الإلكرتونيةو�سف �لعالمة: عبارة عن 

�ال�سود  بااللون  ر�سمة  ي�سارها  على  التينية   باحرف   ripple net كلمات 

و�لرمادي

�ال�ســرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلـــك �لتقدم به مكتوبًا الإد�رة �لعالمات �لتجارية 

يف وز�رة �القت�ســـاد ، �أو �إر�سالـــه بالربيد �مل�سجل ، وذلـــك خالل )30( يومًا من 

تاريخ هذ� �الإعالن.
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دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية 
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نعلن للجميع بأن الرشكة املذكورة أعاله هي / مليس العامل االصباغ/ ذ.م.م- رشكة 
ذات مسؤولية محدودة،تأسست يف امارة عجامن مبوجب قانون الرشكات االتحادي 
التنمية االقتصادية  وسجلته   رقم )8( لسنة )1984( وتعديالته مرخصة يف دائرة 
وتعيني  وتصفيتها  حلها  الرشكاء  وقرر   )56069( رقم  تحت  االقتصادية  بالتنمية 

السيد:
للمصفي  به  التقدم  اعرتاض  أو  حق  أي  له  من  كل  فعىل  للرشكة  قانوين  مصفي 
القانوين املذكور أعاله خالل مدة )45( يوماً من تاريخ نرش اإلعالن وعىل العنوان 

التايل:
  إمارة :   
هاتف :    
ص.ب.:     

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
ق�سم ال�سجل التجاري

اإعالن وحل وت�سفية : 

 اال�سم التجاري :  ملي�س العمال اال�سباغ  / ذ.م.م
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�د�رة �لرت�خي�ص �لتجارية قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي �د�رة �لرت�خي�ص �لتجارية�د�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

�إعالن ت�شفية �شركة�إعــــالن �إعالن ت�شفية �شركة�إعالن ت�شفية �شركة

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن / السادة : مركز التحدي للتدريب والتأهيل 
ذ.م.م

رخصة رقم : CN- 1270993 قد تقدموا إلينا بطلب : 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة محمد سعيد مبارك عايد الكتبي )100%(

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف عىل ابراهيم سوري ابراهيمي البلويش 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف نايره عبد املنعم محمد توفيق عمر

الشخص  رشكة  إىل  محدودة  مسؤولية  ذات  رشكة  من   / قانوين  شكل  تعديل 
 CHALLENGE TRAINING من  تجاري  اسم  تعديل  ذ.م.م  الواحد 
للتدريب  التحدي  مركز   -& REHABILITATION CENTER L.L.C
 CHALLENGE TRAINING REHABILITATION والتأهيل ذ.م.م إىل
CENTER - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C- مركز التحدي للتدريب 

والتأهيل - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 
التنمية  دائرة  مراجعة  اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   
االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 
املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة 

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:  الثلج االبيض للعقارات ذ.م.م 

 عنوان الرشكة: جزيرة ابوظبي، رشق 6 ، 0 منب السيدة/ امنة بطي احمد 

خلف العتيبة واخرين 

  CN-1180121 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

قانوين  كمصفي  الحسابات،  لتدقيق  دلتا  مكتب  السادة/    تعيني   -  2

الجمعية  محرض  قرار  عىل  بناًء  وذلك   2021-3-31 بتاريخ   للرشكة 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :   2122000417  

 تاريخ التعديل:   2021-4-6 

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 

خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

 نوع الرشكة: رشكة الشخص الواحد ذ.م.م
االسم التجاري:   صالون انستايل للرجال  ، رشكة الشخص الواحد ذ.م.م

عنوان الرشكة: وسط املدينة، حي املضيف 133 شارع عيل بن أيب طالب 
، مبنى السيد سامل عيد عبيد مبارك 

   CN-2713591 :رقم القيد يف السجل االقتصادي
التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة
2 - تعيني السادة/  اكيورت للمحاسبة القانونية واالستشارات الرضيبية 
ذ.م.م  كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ 8-3-2021   وذلك بناًء عىل قرار 
محرض الجمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم 

 2105004209     :
 تاريخ التعديل:   2021-4-6 

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 
خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

 نوع الرشكة: رشكة الشخص الواحد ذ.م.م
رشكة   - املعلومات  تقنية  الستشارات  فيجن  سايرب  التجاري:   االسم   

الشخص الواحد ذ.م.م
 عنوان الرشكة:تاجر ابوظبي 

   CN-2755178 :رقم القيد يف السجل االقتصادي
التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة
2 - تعيني السادة/  مريال عبدالحبيب لتدقيق الحسابات واالستشارات 
بناًء عىل  بتاريخ  5-4-2021   وذلك  اإلدارية  كمصفي قانوين للرشكة 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  الجمعية  قرار محرض 

بالرقم :  2158003444   
 تاريخ التعديل:   2021-4-7

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 
خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

لإعالناتكم بالوحدة:

 هاتف: 024488400      فاك�ص: 024488201
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اسم الرشكة :  يت ال جي للوساطة التجارية ش. ذ.م.م
الحبية  بزنس سنرت،   ، االعامل  ملراكز  ال جي  باي يت  ملك سولو   301BB مكتب : العنوان 

الرابعة 
الشكل القانوين : رشكة  ذات مسؤولية محدودة الشخص الواحد ذ.م.م

رقم القيد بالسجل التجاري 1521131 رقم الرخصة  680727       
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي : الكتبي ومشاركوه محاسبون قانونيون ، 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار :31-3-2021    تاريخ تصديق القرار : 2021-3-31 

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف  مكتب 
رقم 11 ملك شامل العقارية ش.ذ.م.م بر ديب، القوز االوىل، هاتف 3215355  04 فاكس: 
3215356 04 ، مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من 

تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة : جرانيامر للخدمات الفنية    ش. ذ.م.م
العنوان :   مكتب رقم p3-a09- 06ملك ربيع محمد عبدالله بردييس، الخليج التجاري 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري 1261110 رقم الرخصة  772301         

 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
للقيام  الحسابات,  لتدقيق  ام  ايه  اتش    : بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي 

بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :    14-1-2021   تاريخ تصديق القرار:  2021-1-14 

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديره -بورسعيد ، هاتف 
2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم الرشكة : مجموعة يونك فيجن ش. ذ.م.م
العنوان : مكتب رقم 2404B ملك فوزيه عبدالرزاق محمد صالح، بر ديب، الصفوح الثانية 

الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري 1206103 رقم الرخصة 748952       

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي : الفهد للمحاسبة القانونية ، للقيام بتصفية 

الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار :31-1-2021 تاريخ تصديق القرار :  2021-1-31 

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف  مكتب 
ملك سريفكورب ، استدامة B، هاتف 5596338 04  فاكس:   ، مصطحباً معه كافة املستندات 

واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.  

 اسم الرشكة :  سوت اكسربيس لتجارة املالبس الجاهزة  ش. ذ.م.م
العنوان : محل رقم 08 ملك معضد راشد معضد املهريي، بر ديب، ام سقيم الثالثة 

الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1223697  رقم الرخصة  756488       

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي : سامرت فيجن ملراجعة الحسابات، للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار :31-1-2021    تاريخ تصديق القرار :  2021-1-31

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف محل رقم 
8 ملك معضد راشد معضد املهريي، بر ديب، ام سقيم الثالثة هاتف 3412285 04  فاكس:  
من  يوماً  الثبوتية وذلك خالل 45  واألوراق  املستندات  كافة  معه  3412286 04 مصطحباً 

تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

اسم الرشكة:  رشكة فرانكو بالتيني التجارية ذ.م.م
العنوان  : محل رقم 12 ملك حمد سهيل الخييل، ديرة، رقة البطني .

الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري:  72701  رقم الرخصة  566644

التجاري  السجل  التأشري يف  تم  بأنه قد  االقتصادية بديب  التنمية  دائرة  تعلن   مبوجب هذا 
لديها بانحالل الرشكة املذكورة أعاله وبتعيني املصفي : يرسي ورشكاه لالستشارات وتدقيق 

الحسابات ،  للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار:  21-3-2021    تاريخ تصديق القرار:  2021-3-30

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه  الكائن مكتب رقم 
فاكس: 045588204    04 التجاري 5588206  الخليج  بر ديب،  امني،  عادل  ملك يرسي   703
مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا 

اإلعالن.

اسم الرشكة :  مطعم اديكشن بوينت  ش. ذ.م.م
العنوان : محل رقم 3 ملك رشكة برتول اينوك، بر ديب، ند الشبا 

الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري 1151870 رقم الرخصة  724816         

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي : الفهد للمحاسبة القانونية ، للقيام بتصفية 

الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار :31-1-2021 تاريخ تصديق القرار :  2021-1-31 

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف  مكتب 
ملك سريفكورب ، استدامة B، هاتف 5596338 04  فاكس:   ، مصطحباً معه كافة املستندات 

واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم الرشكة : انرتافرم ألعامل تنفيذ التصميم الداخيل ش. ذ.م.م
العنوان : مكتب رقم  2404B ملك بيزنس سنرتال تاور تيكوم.

الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري1146119 رقم الرخصة 718984         

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي : الفهد للمحاسبة القانونية ، للقيام بتصفية 

الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار :31-1-2021 تاريخ تصديق القرار :2021-1-31  

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف  مكتب 
ملك سريفكورب ، استدامة B، هاتف 5596338 04  فاكس:   ، مصطحباً معه كافة املستندات 

واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 املدعية : رشكة داس القابضة ذ.م.م املدعي عليها : رشكة برستيج جيت لتأجري الطائرات ذ.م.م )الرشكة املدينة(
باإلشارة إىل قرار عدالة محكمة أبوظبي املوقرة يف الدعوى رقم 1012 لسنة 2015 تجاري كيل أبوظبي والصادر 

بتاريخ 2021/ 03 / 30 والذي قىض باآليت :-
أوالً : إقفال كافة اإلجراءات مبلف الدعوى وإنتهاء إجراءات التصفية للرشكة املدينة املطلوب ضدها األوىل( 

رشكة برستيج جيت لتأجري الطائرات ذ.م.م( 
ثانياً : إثبات عدم الوفاء للدائنني املقبولة ديونهم نهائيا وهم :

1- الدائن )رشكة داس القابضة ذ.م.م( مببلغ دين قدره 107,387,787.00 درهم
2- الدائن )غيث هامل بن خادم آل غيث( مببلغ دين قدره 22,062,512.00 درهم.

3- الدائن )رشكة العني األهلية للتأمني( مببلغ دين قدره 1,794,462.19 درهم
4-.الدائن )عامر عبد الجليل الفهيم( مببلغ دين قدره 199,689,405.28 درهم.

ثالثاً : بتكليف لجنة األمانة بنرش القرار املاثل يف صحيفتني يوميتني محليتني واسعتي االنتشار تصدر إحداهام 
باللغة العربية واألخرى باللغة اإلنجليزية.

 اسم املصفي: الكتبي ومشاركوه محاسبون قانونيون  
 العنوان:  مكتب رقم 11 ملك شامل العقارية ش.ذ.م.م بر ديب، القوز االوىل.

التجاري  السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب 

بتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية رشكة / يت ال جي للوساطة التجارية ش.ذ.م.م  

وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :31-3-2021    تاريخ تصديق القرار : 2021-3-31 

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هاتف 3215355  04 فاكس: 3215356 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 - الشباب   مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914» رقم  مكتب  العنوان:    

ديره- بورسعيد 

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

للقيام  أعاله  املذكور  املصفي  الفنية ش.ذ.م.م وبتعيني  للخدمات  / جرانيامر  لتصفية رشكة 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :    14-1-2021   تاريخ تصديق القرار:  2021-1-14 

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هاتف 2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم املصفي: الفهد للمحاسبة القانونية 
B العنوان:  مكتب ملك سريفكورب ، استدامة 

السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب 

التجاري بتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية رشكة /   مجموعة يونك فيجن  

ش.ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :31-1-2021 تاريخ تصديق القرار :  2021-1-31 

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن 

املستندات  كافة  معه  العنوان أعاله هاتف 5596338 04  فاكس:   مصطحباً  يف 

واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم املصفي: سامرت فيجن ملراجعة الحسابات
  العنوان:   محل رقم 8 ملك معضد راشد معضد املهريي، بر ديب، ام سقيم الثالثة

التجاري  السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب 

بتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية رشكة / سوت اكسربيس لتجارة املالبس الجاهزة 

ش.ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :31-1-2021    تاريخ تصديق القرار :  2021-1-31

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هاتف 3412285 04  فاكس:  3412286 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم املصفي:  يرسي ورشكاه لالستشارات وتدقيق الحسابات  
 وعنوانه : مكتب رقم 703 ملك يرسي عادل امني، بر ديب، الخليج التجاري 

مبوجب هذا تشهد دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

بتصفية رشكة / رشكة فرانكو بالتيني التجارية ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب

 تاريخ القرار:  21-3-2021    تاريخ تصديق القرار:  2021-3-30

 04 املعني هاتف   5588206   املصفي  إىل  التقدم  أو مطالبة  اعرتاض  أي  لديه  وعىل من 

فاكس: 045588204 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً 

من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

 اسم املصفي: الفهد للمحاسبة القانونية 

B العنوان:  مكتب ملك سريفكورب ، استدامة 

التجاري  السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب 

ش.ذ.م.م   بوينت  اديكشن  مطعم   / رشكة  بتصفية  للقيام  أعاله  املذكور  املصفي  بتعيني 

وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :31-1-2021 تاريخ تصديق القرار :  2021-1-31 

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هاتف 5596338 04  فاكس:   مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم املصفي: الفهد للمحاسبة القانونية 
B العنوان:  مكتب ملك سريفكورب ، استدامة 

السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب 
التجاري بتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية رشكة / انرتافرم العامل تنفيذ 
التصميم الداخيل ش.ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة 

محاكم ديب.
 تاريخ القرار :31-1-2021 تاريخ تصديق القرار :2021-1-31  

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن 
املستندات  كافة  معه  العنوان أعاله هاتف 5596338 04  فاكس:   مصطحباً  يف 

واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 
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لجنة أمناء التفليسة الثالثية املنتدبة يف الدعوى رقم 1012 لسنة 2015 تجاري كيل - أبوظبي 
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إعالن بالنرش
 يف الدعوى رقم 1012 لسنة 2015 تجاري كيل أبوظبي

محكمة أبوظبي التجارية

يرجى العلم أنه سيقوم السيد الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل عن 

الرخصة بني االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول:   محمد اقبال خان حبيب الرحمن       

 الجنسية: باكستان

 اىل الطرف الثاين:     شيخه عيل سعيد بولحيول ال عيل      

الجنسية: االمارات

التجاري )ميلينيوم لخدمات رجال االعامل ( رخصة صادرة من   باالسم 

دائرة التنمية االقتصادية بعجامن برقم امللف ) 94238  ( واملسجلة بغرفة 

تجارة وصناعة عجامن

 وعليه سيقوم السيد الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 

14 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

يرجى العلم أنه سيقوم السيد الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل عن 

الرخصة بني االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول:    محمد زين العابدين بن نور      الجنسية: باكستان

 اىل الطرف الثاين:      عبيد سيف راشد الشاقوش النعيمي      

الجنسية: االمارات

التنمية  دائرة  من  صادرة  رخصة  سلسبيل(  كراج   ( التجاري  باالسم   

تجارة  بغرفة  واملسجلة   )   30469  ( امللف  برقم  بعجامن  االقتصادية 

وصناعة عجامن

 وعليه سيقوم السيد الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 

14 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل عن الرخصة 

بني االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول: محمد صالح احمد عبدالله  الجنسية:  اليمن  

الجنسية:  الحوسني   الثاين:   جمعه درويش حسن رمضان  الطرف   اىل 

االمارات

 باالسم التجاري ) سيد سائم لتلميع وتنظيف السيارات( رخصة صادرة 

من دائرة التنمية االقتصادية بعجامن برقم امللف )  97561 ( واملسجلة 

بغرفة تجارة وصناعة عجامن

 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 يوما 

من تاريخ نرش هذا االعالن.

يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل عن الرخصة 

بني االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول:    منصور محمد عباس حسن البلويش       

الجنسية: االمارات

 اىل الطرف الثاين:        احمد راشد ثاين بالعبد املهريي    الجنسية: االمارات

دائرة  من  صادرة  رخصة  البحرية(  للأمكوالت  )السامك  التجاري  باسم 

تجارة  بغرفة  ( واملسجلة   104589  ( برقم  االقتصادية بعجامن  التنمية 

وصناعة عجامن

 وعليه سيقوم السيد الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 

14 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

يرجى العلم أنه سيقوم السيد الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل عن 

الرخصة بني االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول:     بشارت حسني حسن محمد      الجنسية: باكستان 

 اىل الطرف الثاين:  سامينا بشارت بشارت حسني          الجنسية: باكستان 

 باالسم التجاري )كراج الثمني ( رخصة صادرة من دائرة التنمية االقتصادية 

بعجامن برقم امللف ) 65989  ( واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجامن

 وعليه سيقوم السيد الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 

14 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.
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الكاتب العدل العام  الكاتب العدل العام  الكاتب العدل العام  الكاتب العدل العام 

الكاتب العدل العام 

 اإعالن تنازل عن رخ�سة اإعالن تنازل عن رخ�سة اإعالن تنازل عن رخ�سة اإعالن تنازل عن رخ�سة

 اإعالن تنازل عن رخ�سة

  اإعالن فقدان جواز �سفر 

فقد املدعو / جومربوه بت راكيجا 

راسيامن ،الجنسية اندونيسيا جواز 

الرجاء   )b1411127( رقم  سفره 

ممن يعرث عليه تسليمه إىل سفارة  

مركز  أقرب  إىل  أو  اندونيسيا  

رشطة مشكوراً.    
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الصوايف  احمد  محمد  محل   : السادة   / بأن  اإلقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

لتصليح االدوات الكهربائية 

رخصة رقم : CN- 1116856 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة محمد عبدالحكيم عبداملنان )100%( 

تعديل وكيل خدمات / إضافة مبخوت هادي مسلم عيدس الراشدي

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف احمد محمد احمد سيف الصوايف تعديل 

 MOHD AHMAD AL SAWAFFI ELECTRICAL من/  تجاري  اسم 

لتصليح  الصوايف  احمد  محمد  محل   -  APPLIANCES REPAIR SHOP

 FATICK CHARI ELECTRICAL APPLIANCES االدوات الكهربائية إىل

REPAIR - فاتيك شريي لتصليح االدوات الكهربائية

التنمية  دائ��رة  مراجعة  اإلع��ان  هذا  عىل  اع��راض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 

االقتصادية خال أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعان وإال فإن الدائرة 

ستستكمل  حيث  املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعو  أو  حق  أي  عن  مسؤولة  غري 

اإلجراءات املطلوبة

 / الس���ادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
كافيريا زيكو   

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3917076   : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعان  هذا  عىل  اعراض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خال  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعان وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 / الس���ادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
صحتك للتجارة   

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3018545  : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعان  هذا  عىل  اعراض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خال  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعان وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الس���ادة / حرير 
التول لتفصيل وخياطة املابس النسائية   

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2839058  : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعان  هذا  عىل  اعراض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خال  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعان وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن ا السادة : اسواق زهرة العني ذ.م.م   - فرع 

رخصة رقم : CN- 1111356 قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة فؤاد خليل عىل برتوى املرزوقي )100%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف فؤاد خليل عىل برتوى املرزوقي

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف حميد محمد محمد بور

 AL AIN FLOWER MARKET LLC- م��ن/  تجاري  اس��م  تعديل   

 ALAIN FLOWER إىل  فرع   - ذ.م.م  العني  زهرة  اس��واق   -BRANCH

MARKET - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.- BRANCH

- اسواق زهرة العني - رشكة الشخص الواحد ذم م - فرع

التنمية  دائ��رة  مراجعة  اإلع��ان  هذا  عىل  اع��راض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 

االقتصادية خال أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعان وإال فإن الدائرة 

املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة

كريال  صالون  الس���ادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    

ذ.م.م 

رخصة رقم :  CN -   1042789 قد تقدموا إلينا بطلب:

بافيران  اجاياجوش  برافينا  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

     24%

تعديل نسب الرشكاء/ كارابان بارامبيل فيابان بافيران من 49% 

اىل 25%

 فعىل كل من له حق أو اعراض عىل هذا اإلعان مراجعة دائرة 

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خال  االقتصادية  التنمية 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد  اإلعان وإال فإن 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الس���ادة/ هايتك لخدمات 

الطباعة  

رخصة رقم :  CN -  3750535 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة صالح حسني صالح محمد ال 

عيل 100%    

محمد  احمد  محمد  جاسم  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الحوسني 

 فعىل كل من له حق أو اعراض عىل هذا اإلعان مراجعة دائرة 

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خال  االقتصادية  التنمية 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد  اإلعان وإال فإن 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  / الس���ادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
تارجت انرناشونال لاستشارات اإلدارية  

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2325175  : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعان  هذا  عىل  اعراض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خال  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعان وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

سناك  كافترييا  الس���ادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    

فورس  

رخصة رقم :  CN - 2248551 قد تقدموا إلينا بطلب:

 SNACK FORCE CAFETERIA /من تجاري  اسم  تعديل    

 LIALI ALROWAQ RESTAURANT كافترييا سناك فورس اىل

مطعم ليايل الرواق

تعديل نشاط / اضافة مطعم 5610001 

تعديل نشاط/ حذف بيع الوجبات الخفيفة «كافترييا» 5610003

 فعىل كل من له حق أو اعراض عىل هذا اإلعان مراجعة دائرة 

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خال  االقتصادية  التنمية 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد  اإلعان وإال فإن 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الس���ادة/ جريد لاستشارات 

ذ.م.م 

رخصة رقم : CN -  3743184 قد تقدموا إلينا بطلب:

راجافان  ماداهيل  مينون  براديب  غوري  الرشكاء/  نسب  تعديل 

غوبناث من %49 اىل 24%

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة سام محمد وليد شمس الدين 

زنداقي 25%

تعديل نشاط/ اضافة تصميم نظم وبرامج الحاسب االيل 6201001 

 فعىل كل من له حق أو اعراض عىل هذا اإلعان مراجعة دائرة 

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خال  االقتصادية  التنمية 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد  اإلعان وإال فإن 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الس���ادة/ صالون كنعان يف 

آي يب للرجال

رخصة رقم :  CN -  1201063 قد تقدموا إلينا بطلب:

سيف  هزيم  صغري  منصور  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

املنصوري 100%    

احمد  يوسف  حسن  عيل  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الحوسني

 فعىل كل من له حق أو اعراض عىل هذا اإلعان مراجعة دائرة 

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خال  االقتصادية  التنمية 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد  اإلعان وإال فإن 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

الربق  الس���ادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائ��رة  تعلن    
للكمبيوتر

رخصة رقم :  CN - 1198998 قد تقدموا إلينا بطلب:
راشد  حسن  عبدالله  اضافة  وبيع/   تنازل  الرشكاء  تعديل 

الحامدي 100%
نديل  حمد  سعد  خالد  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الهاجري
 فعىل كل من له حق أو اعراض عىل هذا اإلعان مراجعة 
تاريخ  من  يوماً  أربعة عرش  االقتصادية خال  التنمية  دائرة 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  نرش هذا اإلعان وإال فإن 
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الس���ادة/ خياط ابو عدنان 

رخصة رقم :  CN -  1104515 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل وكيل خدمات/ اضافة مريم حمدان محمد عيل البلويش  

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة شنني عقيل عوان محمد عقيل 

عوان 100%    

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عدنان اكرم اعوان محمد اكرم

تعديل وكيل خدمات/ حذف مريم حمدان محمد عيل البلويش 

فعىل كل من له حق أو اعراض عىل هذا اإلعان مراجعة دائرة 

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خال  االقتصادية  التنمية 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد  اإلعان وإال فإن 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

   / الس���ادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
الجمل الرسيع للتوصيل 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3028163   : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعان  هذا  عىل  اعراض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خال  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعان وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن / السادة : الغرشوب الدوات الدوخه واملداويخ - رشكة 

الشخص الواحد ذ.م.م

رخصة رقم : CN- 2823205 قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة محمد بسام عوير )49%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / خلفان حارض مبارك حارض املهريي من مالك إىل رشيك 

تعديل نسب الرشكاء / خلفان حارض مبارك حارض املهريي من %100 إىل 51%

تعديل شكل قانوين / من رشكة الشخص الواحد ذم م إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة 

ALGHARSHOP SMOKING ACCESSORIES /تعديل اسم تجاري من

- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C- الغرشوب ألدوات الدوخه واملداويخ - رشكة 

 ALGHARSHOP SMOKING ACCESSORIES L.L.C الشخص الواحد ذم م إىل

- الغرشوب الدوات الدوخه واملداويخ ذ.م.م

فعىل كل من له حق أو اعراض عىل هذا اإلعان مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خال 

أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعان وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو 

دعو بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة  

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الس���ادة/ مزرعة املرشق 

للدواجن 

رخصة رقم : CN - 2069662 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة حمد سليم سامل الدرعي 

     100%

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف سامل نارص عجاج الصيعري

مراجعة  اإلعان  اعراض عىل هذا  أو  له حق  من  كل  فعىل 

تاريخ  من  يوماً  أربعة عرش  االقتصادية خال  التنمية  دائرة 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  نرش هذا اإلعان وإال فإن 

أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

لتأجري  اركان  الس���ادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    

السيارات 

رخصة رقم : CN -  1054259 قد تقدموا إلينا بطلب:

احمد  ابراهيم  انور  مدينه  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الحوسني 100%

بريك  سعيد  عيل  سلطان  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

املنصوري  

 فعىل كل من له حق أو اعراض عىل هذا اإلعان مراجعة دائرة 

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خال  االقتصادية  التنمية 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد  اإلعان وإال فإن 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الس���ادة / باور 
ماكس لقطع غيار السيارات املستعملة  

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   1150720   : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعان  هذا  عىل  اعراض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خال  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعان وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الس���ادة/  زرشك كباب

رخصة رقم :  CN -  2646530 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة غيث محمد صديق فتح عيل 

الخاجة 100%   

عيل  فتح  عبدالرحيم  عيىس  وبيع/  حذف  تنازل  الرشكاء  تعديل 

عبدالله الخاجة       

 تعديل اسم تجاري من/ ZRESHK KABAB زرشك كباب اىل 

MARLIN RESTAURANT مطعم مارلن

 فعىل كل من له حق أو اعراض عىل هذا اإلعان مراجعة دائرة 

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خال  االقتصادية  التنمية 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد  اإلعان وإال فإن 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن ا السادة : اس يت لتجارة املواد الغذائية

رخصة رقم : CN- 3824798 قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / احمد عبدالله سليم عايد الكتبي من مالك إىل 

رشيك 

تعديل نسب الرشكاء / أحمد عبدالله سليم عايد الكتبي من %100 إىل 51%

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة سواد موىس موىس بانانجات )49%(

ذات مسؤولية محدودة  إىل رشكة  فردية  / من مؤسسة  قانوين  تعديل شكل   

لتجارة  يت  اس   -  ST FOODSTUFF TRADING من تجاري  اسم  تعديل 

ST FOODSTUFF TRADING L املواد الغذائية إىل

.L.C.- اس يت لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م

التنمية  دائرة  مراجعة  اإلعان  هذا  عىل  اعراض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   

االقتصادية خال أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعان وإال فإن الدائرة 

املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة. 

�إعالنات
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 الرئي�س الإندوني�سي  
ينتقد الدول الأكثر ثراء 
ب�سبب قومية لقاحات 

كورونا

 �سنغافورة ـ )د ب اأ( :
ويدودو  جوكو  الإندوني�سي  الرئي�س  انتقد   
لقاحات  قومية  ب�سبب  ث��راء  الأك��ر  ال��دول 
باللقاحات  العامل  اإمداد  تعيق  التي  كورونا 

وتطيل اأمد الوباء العاملي.
ونقلت وكالة "بلومربج" للأنباء عن جوكوي، 
فى  الرئي�س  به  ي�ستهر  ال��ذي  ال�سم  وه��و 
اإندوني�سيا ، قوله يف مقابلة اأم�س: "يجب اأن 
مننح اللقاح جلميع البلدان ... يجب معاملة 
والبلدان  النامية  والبلدان  الفقرية  البلدان 
املتقدمة على قدم امل�ساواة. واإلإ فلن ينتهي 

الوباء".
ويف حني مت اإعطاء ما يقرب من 700 مليون 
جرعة يف جميع اأنحاء العامل، ذهبت الغالبية 
العظمى منها اإىل �سكان البلدان الغنية والدول 
الأوروبي  الحتاد  و�سعى  للقاحات.  املنتجة 
مثل  دول  قامت  بينما  ال�سحنات،  منع  اإىل 
بتاأمني  املتحدة  واململكة  املتحدة  الوليات 
احتياجات �سكانها  اأكر من  طلبات جلرعات 

بالكامل.
البلدان  اأفقر  اللقاحات، بقيت  وب�سبب قومية 
مبادرة  وتعرقلت  اجل��رع��ات،  انتظار  يف 
"كوفاك�س" التابعة ملنظمة ال�سحة العاملية 
لإمداد البلدان النامية باللقاحات ب�سبب بطء 
مثل  اللقاحات  منتجي  وحتركات  التمويل 
الهند التي �سعت اإىل حماية الإمدادات الكافية 

لل�ستخدام املحلي.
وبالن�سبة لإندوني�سيا، التي اأعطت حتى الآن 
تلك  تعني  لقاح،  جرعة  مليون  5ر13  نحو 
حيث  برناجمها،  اإبطاء  عليها  اأن  القومية 
فقط  جرعة  مليون   20 تتلقى  �سوف  اأنها 
كانت  وفقا  مليونا   30 ولي�س  اللقاحات  من 

متوقعة يف اآذار/مار�س وني�سان/اأبريل.

برلمانية  انتخابات  تفوز في  الي�سارية في جرينالند  المعار�سة 
مبكرة

كوبنهاجن ـ )د ب اأ( :
�سعد حزب املعار�سة الرئي�سي يف جرينلند 
موقع  اإىل  الي�ساري  اأتاكاتيجيت"  "اإينويت 
ال�سدارة على ال�ساحة ال�سيا�سية من خلل 
عليها  هيمنت  مبكرة  برملانية  انتخابات 
ق�سية اليورانيوم واملعادن الأر�سية النادرة.

اأن  اأم�س  اأعلنت  ر�سمية  نتائج  واأظهرت 
اأكرب قوة يف الربملان  احلزب �سوف  يكون 
بعد ح�سوله على 6ر36% من الأ�سوات يف 
الثلثاء يف  اأم�س  اأجريت  التي  النتخابات 

الإقليم الدمناركي �سبه امل�ستقل.
 واأطاح اإينويت اأتاكاتيجيت بحزب �سيوموت 
اإليه  ينتمي  ال��ذي  الدميقراطى  ال�سرتاكى 
وال��ذي ح�سل  كيل�سن،  كيم  ال��وزراء  رئي�س 
على 29% من الأ�سوات، وفقا لأرقام ال�سلطة 

النتخابية يف جرينلند.
�سيوموت،  حزب  رئي�س  ين�سن،  اإريك  وهناأ 
عاما/   34/ اإجيدي  ب��وروب  موتي  نظريه 
زعيم حزب اإينويت اأتاكاتيجيت على فوزه.

عن  جرينلند  يف  الإذاع���ة  هيئة  ونقلت 
اأتاكاتيجيت  اإينويت  "نهنئ  قوله:  ين�سن 
الآن  متحم�سون  نحن  انتخابهم.  على 
ملعرفة ما �سوف تتمخ�س عنه املفاو�سات 
يف الأيام املقبلة". وب�سفته رئي�س احلزب 

الأقوى، ميلك اإجيدي الفر�سة الأوىل لت�سكيل 
حكومة ائتلفية.

الربملان  يف  مقعدا   12 النتائج  واأعطت 
مقاعد  و10  اأتاكاتيجيت  اإينويت  حلزب 

حلزب �سيوموت.
مقعدا   16 عن  يقل  ل  ما  اإجيدي  ويحتاج 
من اإجمايل 31 مقعدا يف الهيئة الت�رشيعية 
اأغلبية  على  للح�سول  "اإنات�سي�سارتوت" 

حاكمة.
الدمناركية:  للإذاعة  وفقا  اإجيدي،  وقال 
ولكنها  حتملناها،  كبرية  م�سوؤولية  "هذه 
م�ستقبل  لر�سم  لنا  عظيمة  فر�سة  اأي�سا 

جرينلند يف ال�سنوات الأربع املقبلة".
واأ�ساف اأن اأهم اأولويات حزبه هي حت�سني 
حالة املجتمع يف جرينلند وحتقيق النمو 

يف اأكرب جزيرة يف العامل.
لكن اإجيدي قال اإن التنمية القت�سادية ل 
ميكن اأن تاأتي على ح�ساب الإ�رشار بالبيئة.

وجاءت النتخابات املبكرة نتيجة انهيار 
الئتلف ال�سابق حتت قيادة كيل�سن، الذي 

كان رئي�سا للوزراء منذ عام 2014.
 ويف نهاية عام 2020، خ�رش كيل�سن رئا�سة 
احلزب ل�سالح ين�سن، الذي كان يريد اأي�سا 

اأن ي�سبح رئي�سا للحكومة.

بكني ـ )د ب اأ( :
ت�سي  ال�سيني  الرئي�س  اأج��رى   
مع  هاتفيا  ات�سال  بينج  جني 
اجنيل  الأمل��ان��ي��ة  امل�ست�سارة 
اأمله  ع��ن  خلله  اأع���رب  مريكل 
مع  التعاون  نطاق  تو�سيع  يف 
اأملانيا والحتاد الأوروبي. جاء ذلك 
ح�سبما اأعلنت وكالة اأنباء ال�سني 
الأربعاء.  اأم�س  )�سينخوا(  اجلديدة 
وفيما يتعلق بالتواترات املتنامية 
بني اجلانبني، قال الرئي�س ال�سيني 
ذكرته  ملا  وفقا  املكاملة،  خلل 
الوكالة ال�سينية، اإن العلقات بني 
ال�سني والحت��اد الأوروب��ي ت�سهد 
وحتديات  ج��دي��دة  اإمكانيات   "

خمتلفة".
وراأى ت�سي اأن العامل احلا�سم هو 
منظور  على  يقوم  م�سار  اتخاذ 
 " متبادل  واح���رتام  ا�سرتاتيجي 
هذه  ج���اءت  التدخل".  ومي��ن��ع 
املكاملة بعد اأ�سبوعني من معاودة 
الحت��اد الأوروب��ي فر�س عقوبات 
انتهاكات  ب�سبب  ال�سني  على 
مرة  لأول  وذل��ك  الإن�سان  حلقوق 
منذ اأكر من ثلثة عقود، وتعلقت 
هذه العقوبات ب�سخ�سيات �سينية 
م�سوؤولة عن ا�سطهاد اأقلية الإويغور 

امل�سلمة يف �سمال غرب ال�سني.
ما  ال�سني  و�سفت  املقابل،  ويف 
فعله الحتاد الأوروبي باأنه "تدخل 
وفر�ست  الداخلية"  ال�سوؤون  يف 

النطاق  وا�سعة  م�سادة  عقوبات 
على �سا�سة وخرباء وموؤ�س�سات يف 

اأملانيا واأوروبا.
ومل يو�سح تقرير )�سينخوا( كيف 
تناول ت�سي ومريكل اخللف، ونقلت 
الوكالة عن الرئي�س ال�سيني قوله 
خلل املكاملة اإن " تنمية ال�سني 
للحتاد  بالن�سبة  فر�سة  متثل 
الأوروب��ي وناأمل اأن يتخذ الحتاد 
ب�سكل  ال�سحيح  القرار  الأوروب��ي 
م�ستقل واأن يحقق فعليا ا�ستقلليته 
اإ�سارة  يف  وذل��ك  ال�سرتاتيجية" 
حمتملة وغري مبا�رشة اإىل الوليات 
اإدارة  حتت  تعتزم  التي  املتحدة 
الرئي�س جو بايدن انتهاج �سيا�سة 
م�سرتكة مع حلفائها حيال ال�سني.

اأردوغان يعلن بدء العمل في م�سروع قناة اإ�سطنبول 
هذا ال�سيف

اإ�سطنبول ـ )د ب اأ( : 
اأردوغ��ان  طيب  رجب  الرتكي  الرئي�س  اأعلن 
اأم�س، اأن البلد تعتزم بدء بناء م�رشوع قناة 
من  الذي  ال��دولرات  من  مليارات  عدة  يتكلف 
�ساأنه اأن يتجاوز م�سيق البو�سفور باإ�سطنبول، 
رغم النتقادات من املعار�سة واملدافعني عن 

البيئة.
اأع�ساء حزبه احلاكم يف  اأمام  اأردوغان  وقال 
ن�سع  �سوف  اهلل  "باإذن  اأنقرة:  يف  الربملان 
ال�سيف"، م�سيفا  �سهور  )القناة( يف  اأ�سا�سات 

اأنه من املقرر اأن يبداأ طرح مناق�سة قريبا.
التي  املقرتحة  القناة  اأن  اأردوغ���ان  ويقول 
يبلغ طولها 45 كيلومرتا �رشورية وبديل اآمن 
البو�سفور  م�سيق  من  البحري  النقل  لتحويل 
بني  يربط  والذي  امللحية  باحلركة  املزدحم 

البحر الأ�سود وبحر مرمرة .
بنية  م�رشوع  واأه��م  "اأكرب  باأنه  اإليه  واأ�سار 

حتتية ا�سرتاتيجي " حتى اليوم.
وقال املنتقدون اإن حركة املرور عرب البو�سفور 

تنخف�س باطراد خلل العقد املا�سي.
عربت  الرتكية،  النقل  وزارة  بيانات  وبح�سب 
نحو 38 األفا و400 �سفينة البو�سفور يف 2020، 
مقارنة بنحو 55 األفا يف 2006، غري اأن اإجمايل 

احلمولة زاد بواقع نحو 30 %.
فقط  جمهز  البو�سفور  اإن  اأردوغ����ان  وق��ال 
األف �سفينة يف  اإىل 25  للتعامل مع ما ي�سل 
ال�سنة جراء معايري ال�سلمة وحاليا "يتجاوز 

حدود طاقته ".
وكان عمدة اإ�سطنبول، اأكرم اإمام اأوغلو قد تعهد 

املمكنة  القانونية  الو�سائل  كل  با�ستخدام 
ملنع اخلطة وقال اإنها حتمل يف طياتها كارثة 

طبيعية وخماطر على البنية التحتية.
قد  القناة  خماطر  اإن  العلماء  بع�س  وق��ال 
تت�سبب يف جفاف نحو 30 باملئة من احتياطي 
مياه ال�رشب وتوؤدي اإىل زلزال يف اأكرب مدينة 

تركية واملركز القت�سادي لللبلد.
ال�سعب  اأوغ��ل��و وه��و من ح��زب  اإم��ام  وق��ال 
خطط  اإن  الرئي�سي،  املعار�س  اجلمهوري 
التنمية العمرانية على طول القناة �سوف تفيد 

امل�ستثمرين القريبني من اأردوغان.
 500 ل�  تت�سع  مدينة  اإن  اأم�س  اأردوغ��ان  وقال 

األف �سخ�س �سوف ت�سيد على جانبي القناة.

من  خطاب  يف  امل�����رشوع  انتقاد  ج��رى  كما 
جانب اأكر من مئة اأدمريال متقاعد وو�سفوه 
باأنه يقود معاهدة مونرتو التي تنظم املرور 
بني  الواقع  الدردنيل  وم�سيق  البو�سفور  عرب 

البحر الأ�سود والبحر املتو�سط.
وجرى اعتقال ع�رشة من الأدمريالت ال�سابقني 
بعد اأن اتهمهم اأردوغان بالتلميح اإىل  انقلب 
ع�سكري. وتعد القناة من بني م�ساريع البناء 
بها  القيام  اأردوغ��ان  يعتزم  التي  العملقة 
اأول  18 عاما،  امتدت  التي  خلل فرتة وليته 
مطار  ذلك  يف  مبا  رئي�سا،  ثم  للوزراء  رئي�س 
وممرين  البو�سفور  فوق  جديد  وج�رش  جديد 

حتت البحر لإ�سطنبول.

ثوران بركاني اآخر في اأي�سلندا
كوبنهاجن ـ )د ب اأ( :

 ذكرت هيئة الر�ساد اجلوية يف اأي�سلندا 
بركانيا  ثورانا  اأن  اأم�س  )فيدور�ستوفا( 

اآخر وقع يف منطقة الرباكني يف البلد.
اأن فتحة اأخرى ت�سكلت  واأ�سافت الهيئة 
و�سدعني  الأ�سلي  الثوران  موقع  بني 
اآخرين حدثا، يوم عيد الف�سح  الثنني.

احلي  البث  خلل  اأنه  الهيئة  وتابعت 

"اآر.يو.يف"  لقناة  �ساعة،   24 مدار  على 
حمم  روؤية  بالإمكان  كان  التلفزيونية، 
برتقايل  ل��ون  ذات  متوهجة  بركانية 
الأر���س،  �سطح  اإىل  ال�سدع  من  تتدفق 

خلل الليل.
 19 يف  ب��داأ  قد  الربكاين  الثوران  وك��ان 
نائية  منطقة  يف  املا�سي  اآذار/مار�س 
جنوب  "ريكياني�س،  جزيرة  �سبه  يف 

غرب ريكيافيك.

تعزيز  ات�سال هاتفي  يبحث مع ميركل في  ال�سيني  الرئي�س 
التعاون

ال�سجن الموؤبد بحق 38 ع�سكرياً في تركيا على �سلة 
بالمحاولة النقالبية

اإ�سطنبول ـ )د ب اأ( :
 اأ�سدرت حمكمة يف اأنقرة اأم�س اأحكاما بال�سجن 
الع�سكريني  كبار  من   38 بحق  احلياة  م��دى 
النقلبية  باملحاولة  ل�سلتهم  ال�سابقني، 

الفا�سلة التي �سهدتها البلد عام 2016.
الر�سمية  الرتكية  "الأنا�سول"  لوكالة  ووفقا 
بحقهم  �سدرت  املتهمني  من  �ستة  اأن  للأنباء 
اأحكام بال�سجن املوؤبد امل�سدد لإدانتهم بتهمة 

"انتهاك الد�ستور".
اأق�سى  امل�سدد  املوؤبد  ال�سجن  اأحكام  وتعترب 
عقوبة  اإلغاء  منذ  تركيا  يف  ممكنة  عقوبة 
الإعدام يف عام 2002. ول توجد فر�سة للإفراج 
امل�رشوط. وقالت الأنا�سول اإن املحكمة اأ�سدرت 
بحق  عاما   16 اإىل  ي�سل  بال�سجن ملا  اأحكاما 

106 اأ�سخا�س اأدينوا بانتهاك الد�ستور.
رئي�س  اغتيال  حماولة  الأخرى  التهم  و�سملت 
من  �سخ�سا   121 اإجمايل  تربئة  ومتت  البلد. 

جميع التهم خلل املحاكمة نف�سها.
 2017 عام  من  اأول/اأكتوبر  ت�رشين  يف  وبداأت 
بينهم  متهما،   497 جمموعه  م��ا  حماكمة 
ع�سكريون �سابقون من احلر�س الرئا�سي. وذكرت 
حمطة "تي اآر تي" الرتكية اأن 488 منهم اأدينوا 

بانتهاك الد�ستور. اإل اأنه مل تت�سح على الفور 
الأحكام ال�سادرة بحق بقية املتهمني.

مقر  باحتلل  بهم  امل�ستبه  الدع��اء  واتهم   
"تي اآر تي" يف اأنقرة ليلة النقلب، 15 متوز/
اأخبار  مذيعة  واإجبار   ،  2016 عام  من  يوليو 
على تلوة بيان النقلبيني.  وتتهم احلكومة 
املتحدة  الوليات  يف  املقيم  الداعية  الرتكية 

فتح اهلل جولن بتدبري املحاولة النقلبية. كما 
تقول اأنقرة اإن جولن يقود تنظيما للتغلغل يف 
اأجهزة الدولة واجلي�س للنقلب على احلكومة. 
اإرهابية  منظمة  جولن  حركة  اأنقرة  وت�سنف 
باملحاولة  تتعلق  حماكمة   289 بني  وم��ن 
وفقا  م�ستمرة،  منها   14 ت��زال  ل  النقلبية، 

لوكالة "الأنا�سول".

اإيران ت�سجل ح�سيلة قيا�سية لالإ�سابات اليومية 
بكورونا

طهران ـ )د ب اأ( :
ال�سحة  وزارة  اأعلنت   
ت�سجيل  اأم�س  الإيرانية 
193 حالة وفاة و 20954 
بفريو�س  جديدة  اإ�سابة 
ال�ساعات  خلل  كورونا 
الأرب������ع وال��ع�����رشي��ن 

املا�سية.
اأعلنت  اإي���ران  وك��ان��ت 
 17430 ت�سجيل  اأم�����س 
بفريو�س  جديدة  اإ�سابة 
كورونا، وكانت هذه هي 
يومية  ح�سيلة  اأع��ل��ى 
للإ�سابات يتم ت�سجيلها 

يف اإيران على الإطلق.
اأن  ال������وزارة  وذك����رت 
اإ�سابات  ع��دد  اإج��م��ايل 
ارتفع  البلد  كورونا يف 
 984 و  مليون  نحو  اإىل 

األف حالة.
و����رشح���ت امل��ت��ح��دث��ة 
ال�سحة  وزارة  با�سم 
وال���ع���لج وال��ت��ع��ل��ي��م 
ال��ط��ب��ي الإي���ران���ي���ة، 

لري،  ���س��ادات  �سيما 
الوفيات  اإج��م��ايل  ب��اأن 
الإ�سابة  عن  الناجمة 
ب��ف��ريو���س ك��ورون��ا يف 
اجلمهورية الإ�سلمية قد 

ارتفع اإىل 63699 .
���س��ادات لري  وذك���رت 
امل�سابني  من   4177 اأن 
واأن  حرجة،  حالة  يف 
جتاوز  املتعافني  ع��دد 
األ��ف   675 و  امل��ل��ي��ون 
اأوردته  ملا  وفقا  حالة، 
اجلمهورية  اأنباء  وكالة 
الإ���س��لم��ي��ة الإي��ران��ي��ة 

)اإرنا(.
ال�سحة  وزي���ر  وح���ذر 

وال���ع���لج وال��ت��ع��ل��ي��م 
�سعيد  ب��اإي��ران  الطبي 
منكي موؤخرا من ارتفاع 
اجلديدة  الإ�سابات  عدد 
ب��ف��ريو���س ك��ورون��ا يف 
:"نواجه  وق��ال  ال��ب��لد، 
اأحد اأكرب موجات تف�سي 
ال��ف��ريو���س، وال��ن��ظ��ام 
ال�����س��ح��ي ���س��ي��واج��ه 
وانتقد  �سعبة".  اأياما 
عدم  نف�سه  الوقت  يف 
ال�سفر  على  قيود  فر�س 
وحْظره خلل عطلة عيد 
البلد  اإن  وقال  النوروز، 
تواجه م�سكلة كبرية من 

جراء ذلك.
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áeRCG »a …ô°üªdG OÉëJ’G ™°†j ±ÉµdG

á∏©°ûdG ¿hO ƒ¨fƒµdG ≈dEG ô«£j »fGOƒ°ùdG ∫Ó¡dG

ƒµ«à∏JCG ¿Gôe »a õjQGƒ°S áHÉ°UEG

»ÑXƒHCG ¢û«fQƒc ≈∏Y kGóZ ≥∏£æj á«FÉªdG äÉLGQó∏d πªëàdG ¿ƒKGQÉe
/ΩGh / »ÑXƒHCG

 

 QƒàcódG  ï«°ûdG  ƒª°S  ájÉYQ  â–

 QÉ°ûà°ùe ¿É«¡f ∫BG áØ«∏N øH ¿É£∏°S

 ¢ù«FQ  ádhódG  ¢ù«FQ  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U

 ‹hódG  »ÑXƒHCG  …OÉf  IQGOEG  ¢ù∏›

 ï«°ûdG á©HÉàeh ,ájôëÑdG äÉ°VÉjô∏d

 ¿É«¡f ∫BG áØ«∏N øH ¿É£∏°S øH óªfi

 ,…OÉædG  IQGOEG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ÖFÉf

 ™e  á©ª÷G  Ωƒ«dG  AÉ≤∏dG  Oóéàj

 ¿ƒKGQÉe øe á«fÉãdG ádƒ÷G äÉ°ùaÉæe

 IQÉeEG ‘ á«FÉŸG äÉLGQó∏d äGQÉeE’G

 ácQÉ°ûÃ  ≥∏£æ«°S  …òdGh  ,»ÑXƒHCG

 ≈∏Y É≤HÉ°ùàe 35 øe ÌcC’ á©bƒàe

 ¢ùdÉLh ,∞bGh ,çÓãdG ádƒ£ÑdG äÉÄa

.Úeö†îŸGh ,ÚaÎfi

 ádƒ£ÑdG  øe  ¤hC’G  ádƒ÷G  âfÉch

 ábQÉ°ûdG  IQÉeEG  ‘  âª«bCG  »àdGh

 ï«°ûdG Rƒa äó¡°T ób »°VÉŸG ´ƒÑ°SC’G

 áÄa ‘ »ª«©ædG ó«ªM øH õjõ©dG óÑY

 áÄØH »°Vƒ©dG ¿Éª∏°Sh ,Úeö†îŸG

 áÄa  ‘  ¥ƒØJ  ÚM  ‘ ,ÚaÎëŸG

 πªµà°ùJh ,ó°TGQ ˆG óÑY ôªY ∞bGh

 ¢û«fQƒc √É«e ≈∏Y óZ ó©H ádƒ£ÑdG

 ¢ùØæd  á©bƒàe  ácQÉ°ûÃ  »ÑXƒHCG

.¤hC’G ádƒ÷G ‘ ∑QÉ°T …òdG Oó©dG

 øe QÉ°ùŸG óàª«d ¿ƒKGQÉŸG ≥∏£æjh

 »ÑXƒHCG ¢û«fQƒc ≈∏Y ¥Ó£f’G á£≤f

 áÄØd  ¢û«fQƒµdG  OGóàeG  ≈∏Y  GQhôe

 ≠∏Ñ«°S »àdGh ,Úeö†îŸGh ∞bGƒdG

 π«e 3^5 É¡«a IóMGƒdG IQhódG ∫ƒW

 áÄa  QÉ°ùe  óàª«°S  ÚM  ‘  ,…ôëH

 ≠∏Ñjh  DƒdDƒ∏dG  IôjõL  ≈∏Y  ¢ùdÉ÷G

.…ôëH π«e 5 IóMGƒdG IQhódG ∫ƒW

 á«FÉŸG  äÉLGQódG  ¿ƒKGQÉe  ó©jh

 »≤HÉ°ùàŸ  äÉjóëàdG  iƒbCG  áHÉãÃ

 óªà©j ¬fCGh á°UÉN á«FÉŸG äÉLGQódG

 Ú≤HÉ°ùàª∏d  áÑ°ùædÉH  ábÉ«∏dG  ≈∏Y

 áHGôb óàÁ ¥ÉÑ°ùd ¢UÉÿG õ«¡éàdGh

 GOGóYEG  Ö∏£àj ÉÃ ,∞°üædGh áYÉ°ùdG

 Gòg á∏«W áLGQódG IOÉ«≤d É«dÉY É«fóH

.â«bƒàdG

 OƒbƒdÉH  OhõàdG  ¿CG  ôcòdÉH  ôjó÷G

 ≈∏Y  ÚcQÉ°ûª∏d  ÉMÉàe  ¿ƒµ«°S

 å«M  ájÉ¡ædG  §N  ó©H  ÈdG  á£≤f

 ƒëf  ¬LƒàdG  ≥HÉ°ùàe  …CG  ™«£à°ùj

 øeh ,IQhO …CG ájÉ¡f ™e á£≤ædG √òg

 ¬JÈNh  ≥HÉ°ùàŸG  áµæM  ¿CG  ócDƒŸG

 …CGh  ‹ÉãŸG  â«bƒàdG  ±ô©j  ¬∏©Œ

 OƒbƒdÉH OhõàdG πLCG øe áÑ°SÉæe IQhO

.¥ÉÑ°ùdG ∫ÉªcEGh

 ôjóe »ã«eôdG ⁄É°S ócCG ¬à«MÉf øe

 »àdG  á£°ûfC’G  áaÉc  ¿CG  …OÉædG  ΩÉY

 »°VÉŸG  ôHƒàcCG  òæe  É¡ª«¶æJ  ”

 äó¡°T  ób  á°ùaÉæŸG  √òg  ≈àMh

 á«FÉbƒdG  äGAGôLEÓd  ÉëLÉf  É≤«Ñ£J

 19  ó«aƒc  á¡LGƒŸ  ájRGÎME’Gh

 ‘  πeÉµàe  πµ°ûH  Éæë‚"  :  ∫Ébh

 ¢ùµ©J  IQƒ°U  ‘ ádƒ£H  πc  Ëó≤J

 ‘ …ôëÑdG …OÉæ∏d á«dÉ©dG äGQó≤dG

 øªKh ,É¡JÉ«YGóJh áëFÉ÷G á¡LGƒe

 ‘  äÉbÉÑ°ùdG  º°ùb  Oƒ¡L  »ã«eôdG

 ≥«Ñ£J  ≈∏Y  ¢Uôëj  …òdGh  …OÉædG

 ÚfGƒb  ∫ÓN  øe  ¿ÉeC’G  óYGƒb  πc

 ÈY  QƒÑ©dGh  ,»YÉªàLE’G  óYÉÑàdG

 ¥ÉÑ°ùdG ™bƒe ∫ƒNód á°UÉN äÉHGƒH

 πµd π°UGƒàŸG »Ñ£dG ¢üëØdG πLCG øe

 ∫ƒ°ü◊Gh  Ú≤HÉ°ùàŸGh  ÚcQÉ°ûŸG

 á«Ñ∏°S 19 ó«aƒc ¢üëa áæ«Y ≈∏Y

 äÉHGƒH  ∑Éægh  ,∑QÉ°ûe  πµd  áãjóM

 ¿ƒµà°S ¥ÉÑ°ùdG á≤£æe ‘ IOƒLƒe

 øe  ócCÉàdGh  IQGô◊G  ¢üëØH  á°UÉN

.Ú∏NGódG áeÓ°S

 …ôgÉ¶dG  öUÉf  çó–  ¬à¡L  øe

 QÉ°ùŸG  øY  ¥ÉÑ°ùdG  ΩÉY  ±öûe

 ¬©°Vh ” …òdGh á°ùaÉæŸÉH ¢UÉÿG

 áÄa  πc  äGQób  ™e  ΩAÓàj  å«ëH

 ¿CG ºµëH" : ∫Ébh ádƒ£ÑdG äÉÄa øe

 ‘ GÒÑc Gó¡L Ö∏£àJ á≤HÉ°ùŸG √òg

 Éæ°ü°üN  ó≤a  ,á«dÉY  ábÉ«dh  √É«ŸG

 Úeö†îŸG »àÄØd §≤a IóMGh áYÉ°S

 áMÉ°ùe  ¢ü«°üîJ  ”h  ,∞bGƒdGh

 ,ÚaÎfi ¢ùdÉL áÄØd ∞°üfh áYÉ°S

 É¡«a ¥ƒØàdG ¿ƒµ«°S á«æeR IÎa »gh

 õ«¡éàdGh ,Ò°†ëàdG ÖMÉ°Uh π°†aCÓd

 ¬Ñ°ûf  ¿CG  ™«£à°ùfh  ≈∏YC’G  ÊóÑdG

 ,äÉYÉ°ùd πªëàdG äÉbÉÑ°ùH ¿ƒKGQÉŸG

 áYöùdG  Ö∏£àJ  ’  äÉbÉÑ°ùdG  √ògh

 ábÉ«∏dGh Iƒ≤dG É‰EGh »°SÉ°SCG öüæ©c

.á°ùaÉæŸG ‘

 √Ò¶f ±ÉµdG Ωó≤dG Iôµd »≤jôaE’G OÉ–’G ™°Vh

 Iójó÷G áî°ùædG óYƒe ÖÑ°ùH ,áeRCG ‘ …öüŸG

 .É«≤jôaEG ∫É£HCG …QhO øe

 ,πÑ≤ŸG ∫ƒ∏jCG/ÈªàÑ°S 10 Ωƒj ±ÉµdG OóM ó≤a

 …QhO  øe  Iójó÷G  áî°ùædG  ¥Ó£f’  GóYƒe

 …QhódG AÉ¡àfG IôµdG OÉ–G ø∏YCG Éªæ«H ,∫É£HC’G

.ô¡°ûdG ¢ùØf øe 30 Ωƒj ,‹É◊G

 ¥Ó£fG ¿CG á°UÉN ,ó«≤dG ó«YGƒÃ áeRC’G ≥∏©àJh

 ΩóY »æ©j ,…QhódG  ájÉ¡f  πÑb  ∫É£HC’G  …QhO

 ä’ƒ£H  ‘  ácQÉ°ûŸG  ájöüŸG  ¥ôØdG  IQób

 ,Iójó÷G  É¡JÉ≤Ø°U  ó«b  ≈∏Y  ,á∏Ñ≤ŸG  É«≤jôaEG

 ‘  ÜƒZôŸG  ÒZ  ÚÑYÓdG  AÉª°SCG  ™aQ  hCG

.ºgQGôªà°SG

 ∂dÉeõdGh  »∏gC’G  øe  πc  ∑QÉ°ûj  ∫GR  Éeh

 êhôN  ó©H  ,º°SƒŸG  Gòg  ,ÉjQÉb  Ró«eGÒHh

.á«dGQó«ØfƒµdG ádƒ£H øe Üô©dG ¿ƒdhÉ≤ŸG

 áã©H  ,á°UÉN  IôFÉ£H  AÉ©HQC’G  ¢ùeCG  â∏°Uh

 »°ûJÉÑeƒeƒd áæjóe ¤EG á¡Lƒàe ∫Ó¡dG ≥jôa

 IÒNC’G  ádƒ÷G  IGQÉÑe  ¢Vƒÿ  ,á«dƒ¨fƒµdG

 ™e ,É«≤jôaEG ∫É£HCG …Qhód á«fÉãdG áYƒªéŸÉH

.»ÑÁRÉe »H »J ¬Ø«°†e

 º¡æ«H  øe  ¢ù«d  ,ÉÑY’  26  áã©ÑdG  âª°Vh

 ≈∏Y ¬jOÉf ≥aGh …òdG ,á∏©°ûdG ó«dh ºLÉ¡ŸG

 á«∏ªY ‘ ,…ôFGõ÷G Iôµ°ùH OÉ–G ¤EG ¬JQÉYEG

.‹É◊G ƒJÉcÒŸG ∫ÓN πªàµJ ¿CG ™bƒà oj

 ÚeC’G ÖFÉf ,¿ÉªãY π«YÉª°SEG áã©ÑdG ¢SCGôJh

 ÚeC’G øY ’óH ,∫Ó¡dG …OÉf ™«Ñ£J áæé∏H ΩÉ©dG

 …òdG  ,ôªY  óªMCG  öùdG  ≥jôØdG  ,…OÉæ∏d  ΩÉ©dG

 QGô≤H áã©ÑdG á°SÉFQ ¬«dEG äóæ°SCG ób áæé∏dG âfÉc

 ‘ ∫Ó¡dG áã©ÑH ≥ë∏«°Sh .Úeƒj πÑb ,»ª°SQ

 ¿GÒW •ƒ£N ÈY ,¢ù«ªÿG Ωƒ«dG ôéa ,ƒ¨fƒµdG

 ôjóŸGh  ™«Ñ£àdG  áæ÷  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ,ájQÉŒ

 ‘ ¬ÑFÉfh ,¢ùfƒj ôgÉ£dG ¢Sóæ¡ŸG ,»°VÉjôdG

.¢VƒY QGõf ¢Sóæ¡ŸG ,á«°VÉjôdG IQGOE’G

 π≤©e ,»°ûJÉÑeƒeƒd áæjóe ¤EG É¡dƒ°Uh πÑbh

 »Ñ«àæY QÉ£Ã ∫Ó¡dG áã©H ∞bƒàà°S ,»ÑÁRÉe

.OƒbƒdÉH IôFÉ£dG ójhõàd ,GóæZhCG ‘

 ,»ÑÁRÉe  ≈∏Y  kÉØ«°V  πë«°S  ∫Ó¡dG  ¿CG  ôcòj

 ≈∏Y AÉ≤HEÓd RƒØ∏d êÉàëjh , á©ª÷G óZ öüY

.»FÉ¡ædG ™HQ Æƒ∏H ‘ ¬Xƒ¶M

 ¢ùjƒd  »FGƒLhQhC’G  ºLÉ¡ŸG  Öë°ùfG

 ójQóe  ƒµ«à∏JCG  ¬≤jôa  ¿Gôe  øe  õjQGƒ°S

 äÓµ°ûe øe ¬JÉfÉ©e AGôL AÉ©HQC’G ¢ùeCG

.á«∏°†Y

 äÉ°UƒëØd ™°†N õjQGƒ°S ¿CG …OÉædG ø∏YCGh

 áHÉ°UEG øe ÊÉ©j" ¬fCG ¤EG GÒ°ûe ,á«ÑW

 "öùjC’G  òîØdG  iƒà°ùe  ≈∏Y  á«∏°†Y

 Ióe ∫ƒM π«°UÉØàdG øe ójõe AÉ£YEG ¿hO

 ¬fCG Éë°Vƒe ,ÖYÓŸG øY á©bƒàŸG ¬HÉ«Z

."¬àdÉM Qƒ£J ™HÉà«°S"
 ¢ù«à«H  ∫ÉjQ  ΩÉeCG  õjQGƒ°S  ∑QÉ°ûj  ødh

 AGôØ°üdG  ábÉ£ÑdG  ≈∏Y  π°üM  Éeó©H

 ádƒ÷ÉH  á«∏«Ñ°TEG  ΩÉeCG  ¬d  á°ùeÉÿG

.IóMGh IGQÉÑe ±É≤jE’ÉH ÖbÉ©«d ,á«°VÉŸG

 ¿ÉØ«à°S …ôé«æàfƒŸG IOƒY ¿GôŸG ó¡°Th

 ¢ùµ∏«a  hGƒL  ‹É¨JÈdG  ,¢ûà«aÉ°S

 ô¶àæŸG  ,ƒµ°SGQÉc  ∂«fÉj  »µ«é∏ÑdGh

 á¡LGƒe  ‘  Ú«°SÉ°SCÉc  º¡àcQÉ°ûe

 πÑ≤ŸG óMC’G Ωƒj Éé«∏dÉH ¢ù«à«H ∫ÉjQ

.Éé«∏dG øe 30 ádƒ÷ÉH

 ,»àfQƒj ¢SƒcQÉe É°†jCG ¿GôŸG øY ÜÉZh

 »àdG  IGQÉÑŸG ‘ ∂dòc ∑QÉ°ûj ød …òdG

 øjQÉeÉ«a  ƒà«æ«H  Ö©∏e  ≈∏Y  ΩÉ≤à°S

 ,õjQGƒ°S  πãe  ¬∏ãe  ,äÉbÉ£ÑdG  ºcGÎd

 …ôaƒ«L  »°ùfôØdG  §°SƒdG  ÖY’  ∂dòch

 ¢ùµY ¿GôŸG ‘ ∑QÉ°T …òdG ,É«ÑLhófƒc

 Ú°ûJÉe  Qƒàµ«a  ¢VÉN  Éªæ«H  ,¬«∏«eR

.ÉØ∏àfl ÉfGôe "ƒdƒà«a"

 IQƒ£°SCG »ÑdÉc ƒ«fƒ£fCG IÉah

ójQóe ∫ÉjQ

 ÖYÓdG  IÉah  ,AÉ©HQC’G  ¢ùeCG,»àfÉØ«d  …OÉf  ø∏YCG

 Oƒ©°U ‘ ºgÉ°S …òdG ,»ÑdÉc ƒ«fƒ£fCG  ,≥HÉ°ùdG

 áLQódG  …QhO  ¤EG  ,»ÑgòdG  ¬∏«L  ∫ÓN  ≥jôØdG

 ójQóe ∫ÉjQ ™e ó°üMh ,1963 ΩÉY ÊÉÑ°SE’G ¤hC’G

.∫É£HC’G …QhO øY Ó°†a ,äGôe IóY …QhódG

 ±ƒØ°U ‘ Ö©dh ,ÉeÉY 81 ôªY øY »ÑdÉc ‘ƒJh

 É¡æe  ,1965h  1962  ÚH  IÎØdG  ∫ÓN  »àfÉØ«d

 ¢ü«ªb ióJQG ºK ,¤hC’G áLQódG …QhO ‘ Úª°Sƒe

.¬WƒÑg ó©H 1975h 1971 ÚH »°ùædÉØdG ≥jôØdG

 »ÑdÉc  ó°üM  ,(1971-1965)  ójQóe  ∫ÉjQ  ™eh

 ΩÉY ∫É£HC’G …QhOh ,äGôe çÓK ÊÉÑ°SE’G …QhódG
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ــ

�أعلنت �إد�رة �لنادي �لإفريقي م�ساء �أم�س 

�لأول �لثالثاء، ت�سوي���ة ملف م�ستحقات 

لعبه �ل�سابق، �جلز�ئري خمتار باخليرث.

وقال �لإفريقي، يف بي���ان: "�لإد�رة �أنهت 

�لقانوني���ة و�لإد�رية  �لإج���ر�ء�ت  جميع 

و�ملالية �لالزمة مع �لحتاد �لدويل لكرة 

�لق���دم )FIFA( لغلق ه���ذ� �مللف ب�سفة 

نهائية، بالتن�سيق مع �لحتاد  �لتون�سي".

وحر�ست �إد�رة �لإفريقي على تقدمي �ل�سكر 

و�لمتن���ان ملختار باخلي���رث، ملا وجده 

م�سوؤول���و فريق باب �جلدي���د من تعاون 

لت�سوية هذ� �مللف.

وي�س���ار �إىل �أن جلنة �لنز�ع���ات بالفيفا 

�ألزم���ت �لإفريقي ي���وم 26 فرب�ير/�سباط 

�ملا�س���ي، بدف���ع مبل���غ 181 �ألف يورو 

ل�سال���ح  بلخيرث، يف فرتة ل تتجاوز 45 

يوما.

وكان خمت���ار بلخيرث قد �لتحق بالنادي 

�لإفريقي يف 2016، لكنه غادر يف مايو/

�آي���ار 2020 لعدم �إيف���اء �لإد�رة �ل�سابقة 

بالتز�ماتها �ملالية نحوه.

ف���از يا����ر �ل�سه���ر�ين، مد�فع 

�لهالل �ل�سعودي، بجائزة �أف�سل 

ل�سهر  �آ�سيا  لعب مبنطقة غرب 

مار����س/ �آذ�ر �ملا�س���ي، ح�سب 

��ستفتاء موقع �لحتاد �لآ�سيوي 

لكرة �لقدم.

وح�س���د �ل�سه���ر�ين على ن�سبة 

47.84% من �أ�سو�ت �مل�ساركني، 

متفوقا على �لعر�قي حممد عبد 

�لنجف،  ن���ادي  لعب  �لزه���رة 

�لذي نال ن�سب���ة 40.95% من 

�لأ�سو�ت.

وحل ثالثا م�سطفى �أبو م�سامح 

�جلليل  ن���ادي  مرمى  حار����س 

�لأردين.

�ل�سهر�ين ب�سكل ملحوظ  وتاألق 

مع �لهالل، ولعب دور� بارز� يف 

��ستعادة �لزعيم �سد�رة �لدوري 

�ل�سع���ودي، �ل�سه���ر �ملا�س���ي، 

بعدم���ا �سجل هدف���ا يف مرمى 

�لر�ئ���د و�سنع ه���دف �لفوز يف 

�سباك �لقاد�سية.

ذكر تقرير �إخباري، �أم�س �لأربعاء، �أن �ل�سوري 

عمر �ل�سوم���ة، مهاجم �لأهل���ي �ل�سعودي، 

�إمكانية  �سيخ�سع لفح����س طبي، حل�س���م 

م�ساركته �أمام �لر�ئد.

وذك���رت �سحيفة "�لريا�سي���ة" �ل�سعودية، 

�أن م�س���ادر خا�سة ك�سفت له���ا، �أن �ل�سومة 

�سيج���ري �لفحو����س �لطبي���ة،  يف عيادة 

�لنادي، للوقوف على �إمكانية تو�جده �سمن 

قائمة �لفريق.

وي�ستع���د �لأهل���ي ملو�جهة �لر�ئ���د، �ليوم 

�خلمي����س، عل���ى ملعب مدين���ة �مللك عبد 

�لعزيز �لريا�سي���ة، يف مكة �ملكرمة، �سمن 

�ملرحلة �خلام�س���ة و�لع�ري���ن من دوري 

�ملحرتفني �ل�سعودي.

و�أ�س���ارت �مل�سادر نف�سه���ا �إىل �أن �ل�سكوك 

حتوم ب�سكل كبري، ح���ول �إمكانية م�ساركة 

�ل�سوم���ة يف مب���ار�ة �لغد، حي���ث بد�أ يف 

�لأ�سبوع �جلاري فقط تدريبات �لرك�س حول 

�مللعب.

وقب���ل مو�جهة �ليوم يحت���ل �لأهلي �ملركز 

�ل�سابع يف �لدوري، بر�سيد 35 نقطة، بينما 

ياأتي �لر�ئد باملركز �لثاين ع�ر، بر�سيد 29 

نقطة.
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�لعين ي�سل �إلى 

�ل�سعودية لمو�جهة 

فوالذ خو�ستان

�ل�سهر�ني نجم مار�س في غرب �آ�سيا

 مل يكن يتوقع جمه���ور �لزمالك، �أن يتحول 

�أحم���د �سيد زيزو جن���اح �لفري���ق، �إىل هذه 

�ملرحلة، بابتعاده ع���ن �لتاألق وعدم تقدمي 

�لأد�ء �ملتوقع بهذه �ل�رعة، بعدما كان جنم 

�ل�سباك يف �ملو�سم �ملا�سي.

ورغم �أن �سفق���ة زيزو نالت معار�سة �سديدة 

حني �أبرمها �لزمالك، بعد م�سرية �لالعب يف 

�سفوف موريرين�سي �لربتغ���ايل، وقبلها مع 

لري�س �لبلجيكي، كما �أنه مل يكن لعًبا لمًعا 

يف �ل���دوري �مل�ري قبل خروجه لأوروبا، �إل 

�أنه جنح يف �لتاألق ب�سكل ملحوظ يف �ملو�سم 

�ملا�سي.

و�سج���ل زيزو يف �ملو�س���م �ملا�سي 9 �أهد�ف 

و�سنع 8 �آخرين، و�ن�س���م �إىل منتخب م�ر 

بعدم���ا كان جنم �ل�سب���اك �لأبرز يف �سفوف 

�لأبي�س، خا�سة مع نهاية �ملو�سم.

غاب زيزو عن مبار�ة �لزمالك �لأخرية بدوري 

�أبط���ال �أفريقيا �أمام مولودية �جلز�ئر يف دور 

�ملجموعات ل���دوري �أبط���ال �أفريقيا بد�عي 

�لإ�سابة.

زي���زو ن�ر �سباح يوم �ملبار�ة، �سورة لقدمه 

وعليها رباط �ساغط ع���رب موقع �إن�ستجر�م، 

معلًنا �إ�سابته �لتي �أبعدته عن �ملبار�ة وفاز 

�لأبي�س بنتيجة 0-2.

وحتدث حممد �أ�سامة طبيب �لزمالك عرب قناة 

ناديه عق���ب �للقاء باأن زيزو تعر�س لإ�سابة 

غريبة بعيًد� عن �ملر�ن، و��ستكى من �آلم قوية 

يف وج���ه �لقدم، و��سطر لو�سع رباط �ساغط 

وغاب عن �للقاء.

�ملفاجاأة �لتي �أثارت �جلدل حول �إ�سابة زيزو 

�أنه �سارك يف �مل���ر�ن مبا�رة بعد ��ستئنافه 

مع �لزمالك بالقاه���رة، دون �إعالن تفا�سيل 

�سكو�ه �أو �أ�سبابه���ا، وتكتم م�سوؤولو �لزمالك 

عن ����رح �لربنامج �لعالجي لزي���زو، �لذي 

�ساهم يف تعافيه بهذه �ل�رعة.

حتول زيزو من مع�سوق جماهري �لزمالك �إىل 

�أحد �لالعبني �ملغ�سوب عليهم ب�سدة، خا�سة 

مع تر�جع م�ستو�ه، حي���ث �أن �لالعب �سجل 

هدًفا و�ح���ًد� يف 17 مبار�ة و�سنع 3 �آخرين، 

ويقدم م�ستويات هزيلة جعلت �لأبي�س يعاين 

هجومًيا يف �لعديد من �للقاء�ت.

و�زد�د جدل رحيل زي���زو للمناف�س �لتقليدي 

�لأهلي يف �ملو�سم �ملقبل، رغم �رتباطه بعقد 

ميتد لنهاية �ملو�سم �ملقبل، و�سط �أنباء حول 

جل�سة د�رت ب���ني و�لده وم�س���وؤويل �لقلعة 

�حلمر�ء �ًر�، للرتتيب مل�ساألة �نتقاله لالأهلي.

و�أكد هذه �لأنباء، م�سطفى يون�س جنم �لأهلي 

�لأ�سبق عرب ت�ريحات �إعالمية، م�سدًد� على 

وجود �تفاق �ري بني زيزو و�لأهلي لالنتقال 

لالأحمر بد�ية م���ن �ملو�سم �ملقبل، كما خرج 

و�ل���د زي���زو يف ت�ريح���ات �إعالمية حتدث 

خاللها عن �أزمة بني جنله وجماهري �لزمالك. 

من �لأمور �لتي �أث���ارت �جلدل حول زيزو يف 

�لف���رتة �لأخرية، ما تردد ع���ن و�سول عر�س 

ر�سمي من نادي �لعني �لإمار�تي ل�سم �لالعب.

قناة �لزمالك خرجت عدة مر�ت ونفت و�سول 

خطاب ر�سمي من �لع���ني ل�سم �لالعب، لكن 

نادر �سوقي وكيل �لالعبني �أكد ح�سوله على 

و�ساطة من م�س���وؤويل �لعني للتفاو�س ل�سم 

جنم �لزمالك.

�سيد زيزو من نجم �ل�سباك �إلى 

بطل �لجدل

�الإفريقي يغلق ملف مختار بلخيثر

موؤمن زكريا ي�سلم �لكاأ�س 

لـ»بطل �لخم�سين«

�أكد طارق علي �ل�سبيبي، ع�سو جمل�س �إد�رة ر�بطة 

�ملحرتفني �لإمار�تية، �أن موؤمن زكريا، جنم �لكرة 

�مل�ري���ة �ل�سابق، �سوف ي�سلم كاأ����س �لإمار�ت 

للبطل، مع مرور 50 عاما على �إقامة �لبطولة.

�أعلنت ر�بط���ة �ملحرتفني �لإمار�تي���ة، �أن موؤمن 

زكريا، جنم �لكرة �مل�رية �ل�سابق، �سيكون �سيف 

�رف �لر�بطة يف نهائ���ي كاأ�س �خلليج �لعربي 

»كاأ�س �خلم�سني«.

وجتم���ع �ملب���ار�ة �لنهائية لكاأ����س �ملحرتفني 

�لإمار�تي���ة، بني �لن�ر و�سباب �لأهلي، مع �لعلم 

�أن �لفريقني �لتقيا يف �ملبار�ة �لنهائية للن�سخة 

�لأخرية مو�سم 2019-2020، وتوج �لن�ر باللقب 

بعد فوزه )2-1(، على �ستاد زعبيل بنادي �لو�سل.

وقال �ل�سبيب���ي، يف ت�ريح لقن���اة »�أون تامي 

�سب���ورت«: »�خلط���وة لي�ست جدي���دة و�متد�د 

للتعاون �مل����ري �لإمار�ت���ي يف �إقامة �ل�سوبر 

�مل�ري بالإمار�ت ونف�س �حلال لل�سوبر �لإمار�تي 

يف م�ر، و�لذي حدث خالل �ل�سنو�ت �ملا�سية«.

و�أعرب ع�سو جمل�س �إد�رة ر�بطة �ملحرتفني، عن 

�أمنياته با�ستمر�ر �لتعاون بني �لحتادين �مل�ري 

و�لإمار�تي يف �مل�ستقبل.

و�سلت بعثة فريق فولذ خوز�ستان �لإير�ين، �أم�س 

�لأربعاء �إىل مطار �مللك خالد �لدويل بالريا�س. 

وكان يف ��ستقب���ال بعثة �لفري���ق �لإير�ين لدى 

و�سوله���ا، عدد من من�سوب���ي �لعالقات �لعامة 

و�لدولية بالحتاد �ل�سعودي لكرة �لقدم.

ويحت�س���ن ملعب �لأمري في�س���ل بن فهد بامللز، 

�ل�سبت �ملقبل، �ملو�جهة ب���ني �لعني �لإمار�تي 

وفولد خوز�ستان �لإير�ين يف �مللحق �ملوؤهل �إىل 

دور�ملجموعات بدوري �أبطال �آ�سيا.

�أعلن ن���ادي �سباب بل���وزد�د �جلز�ئ���ري، �أم�س 

�لأربعاء، ف�سخ تعاقده م���ع �لالعب �أن�س �ساعد 

بالرت��سي.

وق���ال �لنادي �لبلوزد�دي، يف بيان عرب �سفحته 

�لر�سمية على "في�سبوك": "تعل���ن �إد�رة �سباب 

بلوزد�د عن ف�سخ عقد �لالعب، �أن�س �ساعد، ر�سميا 

مع �لنادي".

و�نتقل �ساع���د �إىل �سفوف بل���وزد�د، يف �سيف 

2020، قادما من �حتاد بلعبا�س، لكنه عجز عن 

�لظفر مبكان �سمن �لت�سكي���ل �لأ�سا�سي، وف�سل 

يف �إقناع �ملدربني �لذي���ن تعاقبو� على تدريب 

�ل�سباب مب�ستو�ه.

ويعد �ساعد ثاين لع���ب ي�رحه بلوزد�د، خالل 

�لفرتة �لأخرية، بعد �لبلجيكي مايكي جنومبو.

�سباب بلوزد�د يف�سخ عقد �أن�س 
�ساعد

فولذ الإيراني ي�صل الريا�ض 

لمواجهة العين 

و�سلت م�ساء �أم�س �لأول �لثالثاء، 

بعث���ة فري���ق �لع���ني �لإمار�تي 

�إىل مط���ار �ملل���ك خال���د �لدويل 

بالريا�س.

وكان يف ��ستقب���ال بعثة �لفريق 

�لإمار�تي �ل�سقي���ق لدى و�سولها 

عدد من من�سوبي �لعالقات �لعامة 

و�لدولية بالحتاد �ل�سعودي لكرة 

�لقدم.

وي�ستع���د �لع���ني ملو�جهة فولذ 

خو�ستان �لإير�ين، �ل�سبت �ملقبل، 

عل���ى ملعب �لأمري في�سل بن فهد 

بامللز، يف �مللحق �ملوؤهل �إىل دور 

�ملجموعات بدوري �أبطال �آ�سيا.

�ملجموعة  �إىل  �لفائ���ز  ويتاأه���ل 

�لر�بعة �لتي ت�سم كاًل من �لن�ر 

�لأردين  و�لوح���د�ت  �ل�سع���ودي، 

و�ل�سد �لقطري.

�ل�سكوك تحا�سر �ل�سومة قبل مو�جهة �لر�ئد
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دبي-الوحدة:

تو��شل "جائزة حممد بن ر��شد �آل مكتوم 

للإبد�ع �لريا�شي" اإحدى "مبادر�ت حممد 

بن ر��ش���د �آل مكتوم �لعاملي���ة" ��شتلم 

ملف���ات �لرت�ش���ح للتناف����س على فئات 

�لدورة 11 م���ن �جلائزة �لأكرب من نوعها 

من حيث قيمتها وتع���دد فئاتها و�لوىل 

عل���ى �لإطلق �لتي تعنى بجانب �لإبد�ع 

يف �لعمل �لريا�ش���ي، حيث ي�شتمر فتح 

باب �لرت�شح حتى يوم 15 �شبتمرب 2021 

وذلك من خ���لل �لبو�بة �لذكية للجائزة 

mbrawards و�لت���ي ت�شم �ملوقع 
�للكرتوين و�لتطبي���ق �لذكي �لذي يتيح 

�لت�شجيل وتق���دمي ملف �لرت�شح وحتميل 

�مل�شتند�ت و�لوثائ���ق �ملطلوبة على �أن 

يتم تك���رمي �لفائزي���ن يف جميع �لفئات 

خلل حفل �جلائزة يف �شهر يناير 2022.

وقال معايل مط���ر �لطاير رئي�س جمل�س 

�أمناء �جلائ���زة "بتوجيهات �شمو �ل�شيخ 

حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل 

عهد دبي رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة 

دبي ر�عي �جلائزة ، و �شمو �ل�شيخ �أحمد 

بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم رئي�س �للجنة 

�لأوملبي���ة �لوطنية رئي�س �جلائزة ، تقرر 

��شتمر�ر �لرت�ش���ح للدورة �حلادية ع�رشة 

حتى ي���وم 15 �شبتم���رب �ملقبل من �أجل 

�لإمار�تيني  للريا�شي���ني  �لفر�شة  �تاحة 

�أ�شح���اب �لإجن���از�ت يف  و�لع���رب من 

دورة �لألع���اب �لأوملبية �ل�شيفية ودورة 

�لألعاب �لبار�ملبية يف طوكيو للتناف�س 

على �لفوز باجلائزة بع���د �أن مت تاأجيل 

�لدورت���ني �لأوملبي���ة و�لبار�ملبي���ة من 

�لعام �ملا�ش���ي �إىل �لعام �جلاري ب�شبب 

جائح���ة كوفي���د19، وذلك تقدي���ر� من 

�لأوملبيني  �لريا�شيني  �جلائزة لإجناز�ت 

وتكرميهم مب���ا يليق باإجناز�تهم، و�إميانا 

باأن تعري���ف �لريا�شيني باملوعد �جلديد 

للرت�شح هذ� �لتكرمي و�لتقدير �شيكون له 

�أكرب �لأثر يف رف���ع معنويات �لريا�شيني 

للتاأل���ق  �إ�شافي���ا  حاف���ز�  ومينحه���م 

و�لتمي���ز يف م�شو�ره���م �ملقب���ل و�شول 

�إىل قمة �لإجن���از يف �لدورتني �لأوملبية 

و�لبار�ملبية".

و�أ�شاف "كما ت�شع���ى �جلائزة �إىل تقدير 

�ملحلية  �لريا�شية  �ملوؤ�ش�ش���ات  وتكرمي 

و�لعربي���ة و�لدولية وفق حمور �لتناف�س 

�ل���ذي يت�شم���ن )�ملب���ادر�ت و�لرب�م���ج 

�لت���ي تهدف �ىل  و�مل�شاري���ع �لإبد�عية 

متكني �ملجتمعات من خ���لل �لريا�شة، 

و�شاهمت يف مو�جهة �لتحديات �لعاملية 

يف �ملج���ال �لريا�شي( وهو �ملحور �لذي 

ي�شم���ل جمي���ع عنا�رش �لتمي���ز �لإد�ري 

و�ملوؤ�ش�ش���ي ويدع���م جه���ود �لحتاد�ت 

�لوطنية و�لعربي���ة و�لدولية و�ملنظمات 

و�ملوؤ�ش�شات �لريا�شية يف �بتكار �حللول 

ملو�جهة �لتحدي���ات ومن بينها �لتعامل 

�لناج���ح و�لفّع���ال و �إط���لق �ملبادر�ت 

ملو�جهة حتديات كوفيد19 و�أية حتديات 

�أخرى فر�شتها �لظروف �لعاملية".

وبذلك �شيكون جميع �أ�شحاب �لإجناز�ت 

�لفردي���ة و�جلماعي���ة و�ملوؤ�ش�شية �لتي 

حتقق���ت حتى موع���د 15 �شبتمرب 2021 

موؤهلون للتناف�س للف���وز بفئات �لدورة 

�حلادي���ة ع����رشة، وقد ج���ددت �جلائزة 

�لدع���وة للريا�شي���ني �لأف���ر�د و�لف���رق 

و�لعربي���ة  �لإمار�تي���ة  و�ملوؤ�ش�ش���ات 

وللموؤ�ش�ش���ات و�لحت���اد�ت �لريا�شي���ة 

للتناف�س  تر�شيحاتها  بتق���دمي  �لعاملية 

على �لفوز بفئات �جلائزة وفق م�شتويات 

�لإجن���از�ت �لفردي���ة و�جلماعية وحمور 

�لتناف�س �شمن �لفئة �ملوؤ�ش�شية.

»جائزة محمد بن را�سد اآل مكتوم للإبداع الريا�سي« توا�سل 

ا�ستلم ملفات التر�سح للدورة 11

بلقي�س الها�سمي.. موهبة 
على طريق المجد في 

ريا�سة الجوجيت�سو

اأبوظبي ــ  وام:

�لبطل���ة  جنح���ت   

�ل�شاعدة  �لمار�تية 

عبد�لكرمي  بلقي����س 

ح�شد  يف  �لها�شمي 

�لذهبية  �مليد�لي���ة 

كج���م   48 وزن  يف 

�حلز�م  ملناف�ش���ات 

للنا�شئ���ات  �لأزرق 

حت���ت 18 �شنة  يف 

�لن�شخة �ل�12 من بطول���ة �أبوظبي �لعاملية 

ملح���رتيف �جلوجيت�شو �ملقام���ة حتت رعاية 

�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 

ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 

�مل�شلحة مب�شارك���ة 2000 لعب ولعبة من 

80 دولة حول �لعامل حتت �شعار" �لطريق �إىل 

�ملج���د".. وهي �لذهبية �ل�شاد�شة لبلقي�س يف 

م�شريتها ببطولة �أبوظبي �لعاملية، برغم �شغر 

�شنه���ا.. كما �شبق لها �أن فازت بجائزة حممد 

بن ر��شد للبد�ع �لريا�شي لفئة �لنا�شئني يف 

يناي���ر من ع���ام 2019، وكان عمرها يف هذ� 

�لتوقيت مل يتجاوز �ل� 14 عاما.

وتوؤكد بلقي����س �أنها فخ���ورة بالإجناز �لذي 

حققته �ليوم، لي�شاف �ىل ر�شيدها �لكبري من 

�لجناز�ت �ملحلية و�لدولي���ة، و�أنها خا�شت 

نز�لني قويني، وجنحت يف �لفوز فيهما بف�شل 

�لرتكي���ز و�لإ�رش�ر و�لعزمية، م�ش���رية �إىل �أن 

�لنز�ل �خلتامي يف نهائي �لبطولة كان �لأكرث 

�إثارة وق���وة، لنها و�جهت في���ه لعبة قوية 

تتمتع بذكاء كبري، ورغبة �أكيدة يف �لفوز، �إل 

�أنه���ا تفوقت ب�شبب تطبيق تعليمات �ملدربة، 

و�لتم�شك بالرتكي���ز حتى �لثو�ين �لأخرية من 

�لنز�ل.

وقالت بلقي�س " م���ا زلت يف بد�يات طريقي 

نح���و �ملجد.. طموحاتي بل حدود يف ريا�شة 

�لأقوياء، �أت�رشف بتمثيل �ملنتخب �لوطني يف 

�مل�شاركات �خلارجي���ة، و�شبق يل �أن ح�شدت 

�لذه���ب م���ع �ملنتخ���ب يف بطول���ة �لبلقان 

لل�شب���ال، ول���دي �����رش�ر كبري عل���ى �كمال 

م�شو�ري يف �لفوز بالألق���اب، وخ�شو�شا يف 

فئة �لكب���ار مثلما فعلت �شقيقتي �لكربى رمي 

يف ن�شخ���ة 2019، و�شول �ىل �لرتقي للحز�م 

�ل�شود..

هذه �مليد�لي���ة متثل يل خط���وة مهمة على 

�لطري���ق، و�شوف تكون حافز كب���ري من �أجل 

مو��شلة �لجن���از�ت.. كل �ل�شكر و�لتقدير �ىل 

�لقي���ادة �لر�شي���دة يف دولة �لم���ار�ت، على 

دعمها �لكب���ري لأبنائها وبناته���ا، ومتكينهم 

ب���كل �لو�شائ���ل للتمي���ز و�لب���د�ع يف كافة 

�ملج���الت، و�أمنيتي �أن �أح�ش���د كل �للقاب 

ث���م �أقوم بتاأ�شي�س �أكادميي���ة لتعليم ريا�شة 

�جلوجيت�شو للبنات بعد �لعتز�ل".

دبي / وام:
 

عقد �حت���اد �لإمار�ت لك���رة �لقدم �أم����س �جتماعا 

تن�شيقي���ا مع مر�فقي �أنديتنا �مل�شاركة يف �لن�شخة 

�جلديدة لدوري �أبطال �آ�شي���ا 2021، �لتي �شتنطلق 

�ليوم مبباريات �مللحق �ملوؤهل �إىل دور �ملجموعات 

خلل �لفرتة من 14 �إىل 30 �أبريل �جلاري.

ح����رش �لجتم���اع �لذي مت ع���رب تقني���ة �لت�شال 

�ملرئي حممد عبد�هلل ه���ز�م �لظاهري �لأمني �لعام 

لحتاد �لكرة، و�ملر�فق���ون �لإد�ريون و�لأطباء �لذين 

مت تعيينه���م من قبل �لحت���اد ملر�فقة فرق �لوحدة 

و�لعني و�شب���اب �لأهلي و�ل�شارق���ة ليكونو� حلقة 

�لو�شل ب���ني �لأندي���ة و�لحتاد �لآ�شي���وي، خا�شة 

فيما يتعل���ق بتطبيق بروتوكول عمليات �ملباريات 

و�لإج���ر�ء�ت �لطبية �ملعتمدة يف �إطار حر�س �حتاد 

�لكرة على توفري كل �لدعم ملمثلي �لكرة �لإمار�تية 

يف �لبطولة �لآ�شيوية.

وناق�س �لجتماع �لتفا�شيل �خلا�شة بدور �ملر�فقني 

وعملهم م���ع �لأندية خ���لل �مل�شارك���ة �لآ�شيوية 

و�لتاأكيد على تطبيق كل �لإجر�ء�ت �لحرت�زية بهدف 

�شلمة �أع�شاء �لأجهزة �لفنية و�لإد�رية و�للعبني.

اتحاد الكرة يجتمع بمرافقي اأندية الإمارات الم�ساركة 

في »اأبطال اآ�سيا«

اأبوظبي / وام:
 

�أك���د  خو�كيم ثومف���ارت مدير عام 

�أن  للجوجيت�شو  �ل���دويل  �لحت���اد 

�أ����رشة �جلوجيت�شو  �لإمار�ت قادت 

يف �لع���امل �إىل �لتعايف م���ن �آثار 

كورونا، من خ���لل تنظيم �شل�شلة 

�شلم  جر�ن���د  �أبوظب���ي  بط���ولت 

و�لدوري �لعاملي، و�لن�شخة 12 من 

بطولة �أبوظب���ي �لعاملية ملحرتيف 

�جلوجيت�شو حالي���ا، م�شري� �إىل �أن 

�لربوتوكول �لطب���ي و�لقدر�ت �لتي 

�لإمار�ت، وتطوعها للحفاظ  متلكها 

على �شحة و�شلمة ممار�شي �للعبة، 

يف كل مكان تنظ���م فيها بطولتها 

�شاهم يف جناح م�شاعيها لتحقيق 

�لعودة �لآمنة للن�شاط و�لبطولت.

وق���ال ثومف���ارت يف ت�رشيحات���ه 

لوكالة �أنباء �لإمار�ت �إنه تابع عن 

ق���رب �لن�شخة �لأخ���رية من بطولة 

�أبوظبي جر�ن���د �شلم للجوجيت�شو 

كما يتابع حالي���ا �لن�شخة 12 من 

بطولة �أبوظب���ي �لعاملية ملحرتيف 

�أكرث  �جلوجيت�شو �لتي ي�شارك فيها 

من 2000 لعب ولعبة من 80 دولة 

�لريا�شي  �لعامل، وهو �حلدث  حول 

�لأكرب يف كل �لفن���ون �لقتالية منذ 

ظه���ور كورون���ا يف مطل���ع �لعام 

�ملا�شي.

و�أك���د �أن �أبوظب���ي ه���ي �ملدين���ة 

�لوحيدة يف �لعامل �لتي ��شتطاعت 

�لإجابة على كل �لأ�شئلة، و�ل�شمود 

�أم���ام كاف���ة �لتحديات مب���ا فيها 

�لعار����س �ل�شحي �لعاملي، دون �أن 

تتاأثر وذل���ك بف�شل حكمة قيادتها، 

ووعي �أبنائها منوها يف هذ� �ل�شدد 

�إىل �أن�شط���ة وبر�مج �حتاد �لإمار�ت 

للجوجيت�ش���و �لت���ي مل تتاأثر على 

�لإط���لق منذ ظه���ور كورونا، لأنهم 

طبق���و� �لتدريب���ات �ملنزلية لعدة 

�أ�شه���ر، ثم �أقامو� �أول مع�شكر مغلق 

ملنتخب يف �لعامل باأي ريا�شة �شهر 

مايو �ملا�ش���ي، و�ختتموه ببطولة 

مغلق  مبع�شك���ر  ث���م  تن�شيطي���ة، 

�أخ���ر للعبي �لأندي���ة و ببطولتني 

تن�شيطيت���ني، ث���م مع�شك���ر مغلق 

ثالث ل���كل �ملمار�شني �لر�غبني يف 

�لتدريب وتطوي���ر �مل�شتوى للبنني 

و�لبن���ات، ث���م �نتظم���ت بعد ذلك 

م�شابقاته���م �ملحلية ل�شتكمال ما 

تبقى م���ن �ملو�شم �ملا�شي، و�ل�شري 

قدم���ا يف برنام���ج �ملو�شم �حلايل 

�خلارجية  �جل���ولت  ع���ن  ف�ش���ل 

لبط���ولت �أبوظب���ي جر�ن���د �شلم 

يف �أهم عو��ش���م �لعامل، وبطولت 

�ل���دوري �لعامل���ي �لت���ي تبلغ يف 

�جماليها مع جولت �أبوظبي جر�ند 

�شلم 80 بطولة �شنويا".

ونيابة  با�شم���ه  ثومف���ارت  ووجه 

ع���ن �لحت���اد �ل���دويل وكل �أ�رشة 

�جلوجيت�شو يف �لعامل �ل�شكر لدولة 

�لإم���ار�ت، ول�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 

حممد بن ز�ي���د �آل نهيان ويل عهد 

�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 

�لأك���رب لريا�شة  �لد�عم  �مل�شلح���ة 

�جلوجيت�شو يف �لعامل.

ووجه �ل�شكر كذلك لحتاد �لإمار�ت 

��شتلهمن���ا  �ل���ذي  للجوجيت�ش���و 

منه �جل���ر�أة و�ل�شجاع���ة و�لتحدي 

ملو��شل���ة �حلياة ب�ش���كل طبيعي، 

وع���ودة �لن�شاط م���ع تطبيق �أعلى 

معايري �لإجر�ء�ت �لحرت�زية حفاظا 

�للعبني  و�شلم���ة  عل���ى �شح���ة 

�أ�رشة  وكل  و�حل���كام،  و�ملنظم���ني 

�جلوجيت�شو يف �لعامل.

وبالن�شب���ة للن�شخة 12 من بطولة 

�أكد  �جلوجيت�شو  ملح���رتيف  �لعامل 

�أنه���ا ن�شخة قوي���ة ..وقال:م�شتوى 

�أده�شني خ�شو�شا  فيه���ا  �للعبني 

لعب���ي �لإمار�ت �لذي���ن مل يتاأثرو� 

باجلائحة، بل وتطورت م�شتوياتهم 

للأف�شل".

وعن �ملب���ادرة �لتي مت �طلقها يف 

�لبطول���ة وهي توف���ري �للقاح لكل 

لعب �أو مدرب �أو �إد�ري �أو حكم قادم 

من �خلارج، وتطبيق نظام �لفقاعة 

�ملناط���ق �ملعزول���ة"،   " �لطبي���ة 

و�لفح�س �ليومي �ملجاين للعبني، 

و�لإج���ر�ء�ت و�لتد�ب���ري �لحرت�زية 

�لدقيق���ة �أكد ثومف���ارت �أن مبادرة 

�مل�شاركني يف  �لو�فدي���ن  تطعي���م 

�لبطولة مل�ش���ت م�شاعرنا جميعا، 

وعك�ش���ت �جلانب �لإن�ش���اين �لذي 

نوؤمن به جميعا لدول���ة �لإمار�ت..

وقال :منذ �أتي���ت �إىل هنا و�رتبطت 

بدولة �لإمار�ت، وعرفتها ولدي يقني 

ثابت باأن �لإمار�ت وطن �لإن�شانية، 

و�أر�س �ملب���ادر�ت، وقبلة �لت�شامح 

و�ل�شلم و�لتعاي����س �ل�شلمي، وكل 

يوم يزد�د يقيني هذ�، ولي�س بغريب 

ع���ن قيادة هذ� �ل�شعب �لكرمية تلك 

�ملب���ادرة، كم���ا �أنه لي����س بغريب 

على �حتاد �لإم���ار�ت للجوجيت�شو 

برئا�ش���ة �شع���ادة عب���د �ملنع���م 

�لها�شم���ي �أن يك���ون منوذجا لكل 

�لحت���اد�ت يف �لعامل، يف �جلو�نب 

�لإن�شانية و�لتنظيمية و�لفنية، لأن 

ه���ذ� �لحتاد ولد قويا منذ تاأ�شي�شه 

يف عام 2012، وقدم للعامل �أف�شل 

بر�م���ج يف ن�رش وتطوي���ر �للعبة، 

و�شناعة �لأبط���ال، وقاد �لتحركات 

لعتماد �للعبة يف كافة �ملنظمات 

�لعاملية".

 خواكيم ثومفارت: الإمارات قادت اأ�سرة الجوجيت�سو في العالم 
اإلى التعافي من كورونا �ساحب ف�سية اأولمبياد ال�سباب 

�سعيد بتجربته في دبي
دبي -الوحدة:

�أر�شل حام���ل ف�شي���ة دورة �لألعاب 

�لتي  لل�شب���اب  �ل�شيفية  �لأوملبي���ة 

�أقيم���ت ع���ام 2018 يف �لأرجنتني، 

مت�شابق فئة هايدروفويل يف ريا�شة 

�ألو�ح �لتزحلق على �ملياه باملظلت 

)كاي���ت �ش���ريف( �لبط���ل �لعامل���ي 

�ل�شلوفين���ي ت���وين فودي�شيك ر�شالة 

�شكر و�متن���ان �ىل نادي دبي �لدويل 

للريا�شات �لبحرية  بعد م�شاركة يف 

بطولة دبي �ملفتوحة 2021 .

و�ش���ارك فودي�شيك للم���رة �لأوىل يف 

�ملناف�ش���ات م���ن خ���لل مناف�شات 

�جلول���ة �لأوىل من �لبطول���ة و�لتي 

نظمها �لنادي ب�شاط���ئ ن�شنا�س يف 

دبي �شهر يناي���ر �ملا�شي بالتعاون 

مع جلن���ة �لم���ار�ت للكايت �شريف 

و�لتجدي���ف و�لتزحل���ق عل���ى �ملاء 

بنج���اح ومب�شارك���ة ز�دت عن 100 

مت�شاب���ق ومت�شابق���ة ميثل���ون 30 

دولة حول �لع���امل �إ�شافة �ىل �بطال 

�لمار�ت.

وبث فودي�شيك ر�شال���ة عرب ت�شجيل 

فيدي���و �أ�ش���اد فيها باخل���رب�ت �لتي 

�كت�شبها يف زيارت���ه للوؤلوؤة �خلليج 

دبي و��شتمتاع���ه بالتدريب هنا يف 

�لمار�ت حيث كان���ت فر�شة عظيمة 

لختبار �لق���در�ت يف ظ���ل �لظروف 

�لت���ي يعي�شها �لع���امل ب�شبب قيود 

�ل�شفر و�لتنقل يف ظل جائحة كورونا 

-كوفي���د 19 متمنيا تكر�ر زيارته يف 

�لقريب.

كما ن�رش يف �ل�شفحة �لر�شمية للبطل 

�ل�شلوفين���ي عل���ى موق���ع �لتو��شل 

�لجتماعي )�ن�شتغر�م( �شورتني وهو 

ي�شتمتع بالتدريب يف �شو�طئ جمري� 

كايت بيت�س ون�شنا�س و�لغروب على 

�للوح �لذي �شنع به �ملجد �لأوملبي 

يف دورة �لألعاب �لأوملبية �ل�شيفية 

لل�شباب �لت���ي �أقيمت عام 2018 يف 

�لأرجنتني

ويعترب �ل�شلوفين���ي توين فودي�شيك 

�حد �برز �لنج���وم �ل�شاعدة يف هذه 

�لريا�ش���ة �لعاملية و�لت���ي �شتطرق 

�أبو�ب �لدور�ت �لأوملبية �ل�شيفية يف 

)باري�س  �لثالث���ة و�لثلثني  �لن�شخة 

2024( بع���د جناحه���ا يف �لظه���ور 

�لأول قب���ل 3 �شنو�ت من خلل دورة 

�لألع���اب �لأوملبية �ل�شيفية لل�شباب 

�لتي �أقيمت عام 2018 يف �لأرجنتني 

و�حرز خلله���ا  فودي�شيك �مليد�لية 

�لف�شية ليك���ون حلمه هو �ل�شتعد�د 

لل���دورة �لأوملبي���ة �ل�شيفي���ة  عام 

2024 يف باري�س.

وميل���ك �ملت�شاب���ق �ل�شلوفين���ي يف 

ر�شيده ث���لث �نت�شار�ت عاملية يف 

�لبطولت �لكربى ع���ام 2019 حيث 

حق���ق �ملركز �لأول ث���لث مر�ت يف 

هايدروفويل  �لع���امل  بطولة  جولت 

�لأوىل يف مدين���ة وبيفانغ )�ل�شني( 

)�إيطاليا(  و�لثانية يف مدينة غيزير� 

بينغات���ان  مدين���ة  يف  و�لثالث���ة 

)�ل�شني(...

اأر�شل �شكره وتقديره للنادي البحري



ال����راخ  الأ�شخا����ص  ي�شتخ���دم 

للتخل�ص من التوتر طريقة ُت�شتخدم 

 2020 الع���ام  من���ذ  اأي�شلن���دا  يف 

 Scream وُتطلق عليه���ا ت�شمية

درا�شة  اأ�ش���ارت  فقد   ،Therapy
اأمريكية  ال�شمال  اجلمعي���ة  اأجرتها 

م���ن اأجل �شّن الأم���ل اإىل اأن الن�شاء 

اللواتي يعّبن عن م�شاعرهن، �شواء 

كانت الغ�ش���ب اأو الفرح من طريق 

ال�راخ يتمتع���ن ب�شحة اأف�شل من 

اأولئك اللواتي ل يفعلن ذلك.

حيث طرح���ت ه���ذه التقنية حتت 

 Let it Out م�شّم���ى م����روع

زوي  النف�شية  ���ة  املعاجلجِ وابتكرته 

اأ�شتون، وهو يقوم على حترير الذهن 

من ال�شغ���ط، وخ�شو�شًا يف مرحلة 

انت�ش���ار فريو�ص كورون���ا امل�شتجد 

التي �شه���دت انت�شاراً كبرياً مل�شكلة 

القلق النف�شية.

واأو�شح تقرير امل�روع اإىل اأنه ق�شى 

ب�راخ الأ�شخا�ص اأثناء التحدّث عب 

الهاتف وت�شجيل ذلك، واأن هذا ي�شاعد 

عل���ى حترير النفع���الت املكبوتة، 

ولفتت اإىل اأن من املهم معرفة كيفية 

ال�راخ حي���ث يج���ب الوقوف مع 

اإبعاد القدم���ن اإحداهما عن الأخرى 

ورفع الظهر والرقبة ب�شكل م�شتقيم 

وو�شع اليدين على الأرداف.

�شحيف���ة  �شلط���ت 

بو�شت"  "وا�شنط���ن 
ال�ش���وء على موقف 

تعر�ش���ت له رئي�شة 

املفو�شية الأوروبية، 

اأور�ش���ول ف���ون دير 

اجتماع  خالل  لين، 

م���ع الرئي�ص الرتكي 

اأردوغان  طيب  رجب 

املجل����ص  ورئي����ص 

�ش���ارل  الأوروب���ي، 

مي�شيل.

اإحدى  وبح�شب ال�شحيفة، التي ن�رت 

املقاطع املتداولة عب مواقع التوا�شل 

اأم�ص يف  الجتماعي خالل املحادثات 

اأنقرة، ُتظه���ر اللقطات املن�شورة كيفية 

دخول امل�شاركن الثالثة يف الجتماع 

اإىل غرف���ة الجتماع���ات، التي حتتوي 

عل���ى كر�شين فق���ط. جل����ص عليهما 

اأردوغان و�شارل مي�شيل.

املفو�شي���ة  رئي�ش���ة  عل���ى  وتع���ن 

الأوروبية اأن جتل�ص على الأريكة مقابل 

وزير اخلارجية الرتكي مولود ت�شاوو�ص 

اأوغلو، ال���ذي يحتل مرتب���ة اأقل، وفقا 

للبوتوك���ول الدبلوما�شي. ويتم توفري 

هذا املكان ع���ادة للمرتجمن وغريهم 

من امل�شاركن يف الجتماع.

البمل���ان  ع�ش���وة  علق���ت  بدوره���ا 

الأوروب���ي، �ش���ويف اإن���ت ويل���د، يف 

�شفحتها على موقع تويرت، اأن احلادث 

مل يكن م�شادفة.

موقف حمرج لرئي�ضة املفو�ضية الأوروبية 

يف ح�ضرة �أردوغان 

ف�ضل بالعتداء عليها فقتلها بطريقة ب�ضعة!

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

اأظه���رت لقطات �شادمة رجال وهو يطعن زوجته يف وجهها عدة 

م���رات، يف �شارع عام يف مدين���ة اإ�شطنبول الرتكية، بعد رف�شها 

العودة له بعد انف�شالهما. ووفقا ل�شحيفة „ديلي ميل“، وقعت 

احلادث���ة يف حي „بريام با�ش���ا“ يف اإ�شطنبول، حن كانت األينا 

ت���ولي تا�ص تتجه ل�راء احلليب ملنزل والدتها. وكانت األينا قد 

تركت زوجها اأوكان تا�ص، لأنه اعتدى عليها بال�رب مرات عدة، 

وفقا ملا اأ�شارت م�شادر حملية تركية.

واأظهرت لقطات فيديو مراقبة يف ال�شارع العام، اأوكان وهو يواجه 

زوجته األينا، وينهال عليها بال�رب، قبل اأن يخرج �شكينا ويبداأ 

بطعنها ب�شكل متت���ال. ووقعت األينا عل���ى الأر�ص خلف اإحدى 

ال�شيارات، قبل اأن يلوذ اأوكان بالفرار من مكان احلادث.

 اأقدم �شخ�ص على قتل طفلة، يف اإحدى العمارات مبنطقةدكرن�ص 

مبحافظ���ة الدقهلية مب�ر، ومتكن الأهايل م���ن �شبط القاتل، 

وكانوا يري���دون قتله والفتك به ردا على جرميته الب�شعة لول 

تدخل الأمن. حيث ورد بالغ اإىل مدير اأمن الدقهلية، يفيد بورود 

بالغ ملاأم���ور مركز �رطة دكرن�ص بالعث���ور على جثة طفلة 

عمرها 8 �شنوات، يف اإح���دى العمارات خلف منطقة الإ�شعاف 

بدكرن�ص وجتم���ع الأهايل حول املنزل ال���ذي عرثوا فيه على 

الطفلة يف حماولة للفتك باملتهم بقتلها.

على الف���ور انتقل مدي���ر املباحث وعدد م���ن �شباط البحث 

اجلنائي اإىل مكان الواقعة وباقتحام منزل املتهم ويعمل حداد 

تبن وجود جثة طفلة  8 �شنوات ومبناظرة اجلثة تبن وجود 

ثالث طعنات بج�شد الطفلة وبالقب�ص على املتهم تبن وجود 

دماء على مالب�شه وعلى �شكينة مطبخ بجوار اجلثة.
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وجد علم���اء جامعتي جورجيا وجنوب كاليفورنيا اأن 

امل�روب���ات املحالة ت�شعف ذاك���رة الأطفال وقدرتهم 

على التعلم.

حي���ث اأفاد موق���ع ScienceDaily اأن الباحثن 

اأج���روا �شل�شلة جتارب عل���ى اجل���رذان واكت�شفوا اأن 

القوار�ص التي كانت حت�شل يوميا على املياه املحالة 

بال�شك���ر يف �شغرها، اأ�شبحت اأك���رث عر�شة مل�شكالت 

الذاك���رة، ونتيج���ة لتناولها املياه املح���الة بال�شكر 

بكرثة، تغري عندها تركي���ب البكترييا املعوية، ما اأثر 

�شلبًا يف عمل الدماغ.

وكان قد اأجرى علماء جامعة اآرهو�ص 

الدمناركية �شابقًا جتارب وات�شح لهم، 

اأن ال�شك���ر يوؤثر يف منظومة املكافاأة 

يف الدم���اغ، كمادة خم���درة، م�شببًا 

اإطالق النواق���ل الع�شبية -الدوبامن 

وامل���واد الأفيوني���ة، الت���ي يرتبط بها 

والرفاهية،  وال�شع���ادة  باملتعة  ال�شعور 

التي ميكن تن�شيطها بطرق اأخرى، ، اأو معرفة 

�ش���يء جديد. ولكن املوؤث���رات ال�شناعية تكون 

اأحيانا اأ�رع وتاأثريها اأقوى.

تاأثري امل�ضروبات املحالة على 

ذاكرة الأطفال

يف خطوة تعت���ب الأوىل عامليًا.. بداأت 

احلكوم���ة ال�شينية يف اإ�ش���دار عملة 

رقمية مدعومة بتقني���ة �شال�شل الكتل 

وهي  blockchain ملواطنيه���ا، 
التكنولوجي���ا الت���ي تدع���م العمالت 

امل�شفرة مثل “بيتكوين” واإيرثيوم”.

ولت�شجي���ع انت�شارها وتداولها، اأطلقت 

ال�ش���ن نظام يان�شي���ب، حيث وزعت 

عم���الت عل���ى 750 األ���ف �شخ�ص من 

مواطنيه���ا، اأول اأم����ص، يف اأول اإطالق 

ر�شم���ي، حيث ميكنه���م بالفعل اإنفاق 

اليوان الرقمي اخلا�ص بهم يف املتاجر 

وع���ب الإنرتن���ت با�شتخ���دام تطبيق 

خا�ص.

ياأتي ذلك، يف وقت اأ�شبحت املدفوعات 

امل�شتن���دة اإىل التطبيقات �شائعة جداً 

يف الأعمال التجاري���ة ال�شينية، لذلك 

�شارع التج���ار اإىل التكيف مع العر�ص 

احلكومي اجلديد.

ومع اإطالق العملة الرقمية، �شيكون كل 

يوان مت���داول موجوداً كعملة مادية اأو 

رقمي���ة، فيما يتوقع املحللون اأن ترفع 

احلكومة ال�شينية مبلغ العملة الرقمية 

يف امل�شتقب���ل، وبالتايل تخف�ص كمية 

العملة املادية املتاحة يف ال�شوق. كما 

يعتقد البع�ص اأن ال�شن تخطط جلعل 

كل اليوان رقميًا يف وقت واحد.

وتع���د ال�ش���ن الدولة الثاني���ة، واأول 

اقت�شاد رئي�شي يطل���ق ر�شميًا ن�شخة 

رقمية من عملته، ع���ب تقنية �شل�شلة 

الكتل، بعدم���ا اأطلقت ج���زر الباهاما 

الرقمي���ة  املا�ش���ي عملته���ا  الع���ام 

واملعروفة بال���دولر الرملي، وفقًا ملا 

العملة  “بلومبغ”، حيث لقت  ذكرته 

قبوًل وا�شعًا من املتاجر يف العا�شمة 

نا�شو.

وفاة �ضاب بعد عقوبة لنتهاكه اإجراءات 

كورونا الحرتازية
لقي �ش���اب فلبيني م�رع���ه، بعد اإجباره 

من قبل ال�رطة، على القيام ب�300 مترين 

"�شك���وات"، عقوب���ة له خلرق���ه الإجراءات 
الحرتازي���ة اخلا�ش���ة بفريو����ص كورون���ا 

امل�شتجد.

وتويف دارين مان���وج بيناريدوندو، البالغ 

من العم���ر 28 عام���ا، يف مدين���ة جرنال 

تريا�ص، على م�شارف العا�شمة مانيال، يوم 

3 اأبري���ل، بعد يومن من القب�ص عليه وهو 

ي�شرتي زجاجة مي���اه من متجر، ومتجاوزا 

حلظر التجول املفرو�ص ابتداء من ال�شاعة 

6 م�شاء.

ونقلت �شحيفة "ديلي ميل" البيطانية عن 

ريت�شيلن ، زوجة دارين، قولها اإن املتوفى 

اأجب قبل وفاته بيومن على القيام ب�100 

مترين "�شكوات"، وكرر ذلك ثالث مرات، لأنه 

ف�شل يف تنفيذ احلركات من اأول مرة

اإعالم فلبينية  وحتدثت ريت�شيلن لو�شائل 

كا�شفة اأن زوجها ظل غري قادر على الوقوف 

ليوم كامل، كما اأنه كان يزحف على الأر�ص، 

لأن رجليه وركبتيه كانتا توؤملانه كثريا.

واأ�شارت الزوجة اإىل اأن حال زوجها �شاءت 

اأكرث، حيث �شقط يف احلمام، واأ�شيب بنوبة 

قلبي���ة، ما جعل رج���ال الإ�شعاف يلجاأون 

اإىل الإنعا�ص القلبي الرئوي، ولكن جهودهم 

ذهبت هباء، وتويف دارين.

طريقة �ضراخ للتخل�ص من التوتر !

اأول دولة يف العامل ت�ضدر عملة رقمية

 هاتف: 065541133
فاكس: 065541166

تصـدر عـن دار صحف الوحدة
دولة اإلمارات العربية املتحدة

المقر الرئي�سي  

مندوب الإعالنات بالعين

الموقع الإلكتروني

مكتب دبي وال�شارقة 

ص . ب : 2488
          هاتف :024488400     

تلفون : 0566887060      

الشارقة - الخان - برج السها 
الطابق الثاين شقة 204  

www.alwahdanews.ae

 024488201     فاكس:

أبوظبي شارع املطار القديم »املرور«

تعر�ش���ت �شيدة بالغ���ة من العم���ر 32 عامًا، ملوقف 

غريب ي���وم ولدتها لطفلها الثاين، فقد دارت م�شاجرة 

و م�ش���ادة بينها وبن زوجها، وه���ي يف طريقهما اإىل 

امل�شت�شفى يوم الولدة.

وقال���ت الأم اأنها تعر�شت لأغ���رب موقف يوم ولدتها 

ميك���ن اأن تتعر�ص له �شيدة يف حياته���ا، فقد ت�شبب 

�شج���ار دار بينها وب���ن زوجها يف تاأخ���ر الإ�شعاف 

وو�شعها الطفل يف ال�شارع.

واأو�شحت ال�شيدة اأنها غادرت املنزل يف �شباح اليوم 

ال���ذي حددته الطبي���ب لولدتها، ولك���ن دارت بينهم 

م�شادة اأثناء طلب���ه لالإ�شعاف مما دفعها للخروج من 

ال�شيارة ب�شبب اآلمها وعدم اإمكانية الإ�شعاف الو�شول 

لهم، برغم قرب امل�شت�شفى التي كانت تبعد عنهم 20 

دقيقة.

واأ�ش���ارت ال�شيدة اإىل اأن جارتها يف نف�ص ال�شارع الذي 

ت�شكن فيه، قامت باإنقاذه���ا وحماولة اإ�شعافها حتى 

و�شل���ت الإ�شعاف ولكن و�شع���ت ال�شيدة اجلنن قبل 

و�شول الإ�شعاف بثوان.

�ضيدة تلد طفلها يف ال�ضارع 

ب�ضبب زوجها!

مكتبة ال�ضارقة العامة

اأفادت وكال���ة "الأنا�شول"، اأول 

اأم����ص، ب���اأن وزارة اخلارجي���ة 

الرتكية ا�شتدعت ال�شفري ال�شيني 

يف اأنق���رة ب�شبب "النزعاج من 

من�ش���ورات ال�شفارة على مواقع 

التوا�شل الجتماعي".

ونقل���ت وكال���ة "روي���رتز" عن 

و�شائل اإع���الم تركية اأن ال�شفري 

ب�شب���ب  ا�شتدع���ي  ال�شين���ي 

�شيا�شين  ا�شتهدفت  "من�شورات 
معار�شن".

وكانت �شحيفة "زمان" الرتكية 

اأ�شارت اإىل اأن ال�شفارة ال�شينية 

يف اأنقرة "اأب���دت انزعاجها من 
اإحياء رئي�شة حزب اخلري، مريال 

اأك�شن���ار، وعمدة بلدي���ة اأنقرة، 

 31 للذكرى  يافا����ص،  من�ش���ور 

الت���ي ارتكبها  ملذبح���ة بارين 

ال�شين���ي يف ترك�شتان  اجلي�ص 

ال�رقية يف �شه���ر رم�شان عام 

."1990

يف  ال�شينية  ال�شف���ارة  وغردت 

اأنقرة ع���ب "توي���رت" اأول اأم�ص 

قائل���ة اإن "منطق���ة �شينجيانغ 

الأويغورية ذاتية احلكم جزء ل 

ال�شن. هذا  اأرا�ش���ي  يتجزاأ من 

واق���ع مقبول عاملي���ا ول جدال 

فيه".
اأن "اجلانب ال�شيني  واأ�شاف���ت 

اأي حتد  يعار�ص ويدين ب�ش���دة 

اأرا�شيها  ل�شيادة ال�شن ووحدة 

من قبل اأي �شخ�ص اأو قوة".

»اليوني�ضيف«: 800 مليون طفل حمرومون 

من التعليم ب�ضبب كورونا

اإن  "اليوني�شيف"  قالت منظم���ة 

800 مليون طفل يف جميع اأنحاء 

العامل ل يزال���ون حمرومن من 

الذه���اب اإىل املدر�ش���ة والتعليم 

ب�شب���ب كورون���ا، ويواجه الكثري 

منه���م خطر ع���دم الع���ودة اإىل 

املدر�شة ب�شكل نهائي.

وقال رئي����ص التعليم يف وكالة 

الأمم املتح���دة، روبرت جينكينز، 

اإن املدار����ص ل ت���زال مغلقة اأو 

تق���دم مزيجا من التعلم عن بعد 

والتعل���م ال�شخ�شي يف 90 دولة 

ح���ول العامل، موؤكدا اأن "عمليات 

الإغ���الق عطلت تعلي���م الأطفال 

ب�شكل ل ميكن تخيله".

واأ�ش���اف: "مل اأتخي���ل اأن الأم���ر 

�شي�شتم���ر لف���رتة طويلة. يف كل 

�شيناريوهاتنا التي نخطط فيها 

لال�شط���راب، مل جتر اإث���ارة هذا 

الحتمال اأبدا"، م�شريا اإىل اأنه "يف 

ذروة الوباء، حرم 1.6 مليار طفل 

من الذهاب اإىل املدار�ص، وها نحن 

هنا، بعد مرور عام، ل يزال 800 

مليون طفل يعانون من ا�شطراب 

جزئي اأو كلي يف التعليم".
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