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:ΩGh-»HO

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

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

 ±öüe  á«é«JGÎ°SG  ,"ˆG  √ÉYQ"  »HO  ºcÉM

 30 áª«≤H  á«∏jƒ“ á¶ØëÃ á«ªæà∏d  äGQÉeE’G

 ájQÉªãà°SGh  ájƒªæJ  ájDhQ  øª°V  ,ºgQO  QÉ«∏e

 »°SÉ°SCG ∑ôëªc ±öüŸG QhO õjõ©J ¤EG ±ó¡J

 OÉ°üàb’G  ôjƒ£J  á«∏ªY  ‘  πYÉa  ºgÉ°ùeh

 ºYO èeGôHh á«∏jƒ“ ∫ƒ∏M ÒaƒJ ÈY »æWƒdG

 ,á«dÉ◊G á∏MôŸG äÉÑ∏£àe ™e ≈°TÉªàJ IôµàÑe

 øª°V  äÉYÉ£≤dG  ∞∏àîŸ  »Yƒf  ºYO  Ëó≤Jh

.äGQÉeE’G ádhO ‘ á£°ûædG ájOÉ°üàb’G áeƒ¶æŸG

 øe  πc  Qƒ°†ëH  á«é«JGÎ°S’G  ¥ÓWEG  ”  óbh

 ∫BG  ójGR  øH  ∞«°S  ï«°ûdG  ƒª°S  ≥jôØdG  ≥jôØdG

 á«∏NGódG ôjRh AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf ¿É«¡f

 ÖFÉf ¿É«¡f ∫BG  ójGR øH Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°Sh

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

 á«LQÉÿG ôjRh ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ˆGóÑY ï«°ûdG

.ÚdhDƒ°ùŸGh AGQRƒdG øe OóYh,‹hódG ¿hÉ©àdGh

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ócCG  áÑ°SÉæŸG  √ò¡Hh

 õ«Ø– á∏°UGƒe" ¿CG Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi

 ájƒdhCG áægGôdG á∏MôŸG ∫ÓN »æWƒdG OÉ°üàb’G

 äÉ¡÷G  áaÉc  Oƒ¡L  ôaÉ°†J  Ö∏£àJ  iƒ°üb

 ´É£≤dG  äÉfƒµe  ∞∏àfl ÚH  QGhOC’G  ≥«°ùæJh

 ¿CG  Öéj"  :∫ƒ≤dÉH  √ƒª°S  kGÒ°ûe  ,"…OÉ°üàb’G

 á«ŸÉ©dG äGóéà°ùŸG »YGôJ IOôØàe ájDhQ ≈æÑàf

 IóYÉ°ùŸ Qƒ£àdGh ƒªædG á«∏ªY áeGóà°SG øª°†Jh

 ‘ ádhódG ‘ á«YÉæ°üdGh ájQÉéàdG äÉ°ù°SDƒŸG

 ´É£≤dÉH ¢Vƒ¡ædG ‘ º¡°ùj ÉÃ ÉgOhOôe º«¶©J

 ."…OÉ°üàb’G

 äGQÉeE’G  ±öüe á«é«JGÎ°SG"  :√ƒª°S  ±É°VCGh

 Rõ©j ¿CG ¬fCÉ°T øe kÉ«Yƒf k’ƒ– πqµ°û oJ á«ªæà∏d

 ÈY »JGQÉeE’G OÉ°üàb’G ºYO ‘ »HÉéjE’G √QhO

 IQOÉb á∏YÉa á«∏jƒ“ ∫ƒ∏Mh IôµàÑe äÉéàæe

 äÉ°ù°SDƒŸG øe ójó©∏d ºYO èeGôH ÒaƒJ ≈∏Y

 »àdG IÒÑµdGh á£°SƒàŸGh IÒ¨°üdG äÉcöûdGh

."»æWƒdG ÉfOÉ°üàbG ‘ kÉ«°SÉ°SCG kGöüæY ó©J

áYÉæ°üdG á«é«JGÎ°SG ºYO
"QÉ«∏e 300 ´hô°ûe" 

 óªMCG  øH  ¿É£∏°S  QƒàcódG  ‹É©e  ¢Vô©à°SGh

 ,áeó≤àŸG É«LƒdƒæµàdGh áYÉæ°üdG ôjRh ,ôHÉ÷G

 ,á«ªæà∏d äGQÉeE’G  ±öüe IQGOEG  ¢ù∏› ¢ù«FQ

 ¬«dÉ©e kÉë°Vƒe É¡aGógCGh á«é«JGÎ°S’G QhÉfi

 äGQÉeE’G  ±öüe  ΩÉ«b  ∫ÓN  øe  ≥∏£æJ  É¡fCG

 ôjƒ£J  á«∏ª©d  »°ù«FQ  ∑ôfi  QhóH  á«ªæà∏d

 ´É£≤∏d ºYO áµÑ°T ôaƒj å«ëH ,»æWƒdG OÉ°üàb’G

 äÉLôflh ±GógCG  ™e  ≥°SÉæàj  ÉÃ ,»YÉæ°üdG

 É«LƒdƒæµàdGh  áYÉæ°üdG  IQGRh  á«é«JGÎ°SG

 ≈©°ùj  å«M  ,/2031  –  2021/  áeó≤àŸG

 á«é«JGÎ°S’ á«dÉe ´GQòc áªgÉ°ùŸG ¤EG ±öüŸG

 ´höûe" 300bn Operation áYÉæ°üdG

 kÓeÉ°T kÉ«æWh kÉ›ÉfôH ó©J »àdG  "QÉ«∏e 300

 ôjƒ£J ¤EG á«eGôdGh ΩGóà°ùŸG …OÉ°üàb’G ƒªæ∏d

 øe  IÒÑc  áYƒª›  ÈY  »YÉæ°üdG  ´É£≤dG

 É«LƒdƒæµàdG  »æÑJ  ºYód  áªª°üŸG  äGQOÉÑŸG

 ÜGòàLGh ádhódG ‘ Ωó≤àŸG ™«æ°üàdGh áãjó◊G

 ∞∏àfl øe Iõ«ªàŸG äGÈÿGh ÖgGƒŸGh ∫ƒ≤©dG

 .⁄É©dG AÉëfCG

 ‘ á«ªæà∏d äGQÉeE’G ±öüe áªgÉ°ùe ±ó¡Jh

 ºYO ¤EG ,¬«dÉ©e ôcP Éªc ,"QÉ«∏e 300 ´höûe"
 OÉ°üàb’G õ«Ø–h ádhódG ‘ »YÉæ°üdG ´É£≤dG

 Qƒ£àdG ™jöùJ øª°†àJ QhÉfi áKÓK ÈY »æWƒdG

 øe  ,áeó≤àŸG  É«LƒdƒæµàdG  »æÑJh  »YÉæ°üdG

 äÉcöûdG QhO õjõ©Jh ,á°UÉN πjƒ“ èeGôH ∫ÓN

 ºYO  ‘  á£°SƒàŸGh  IÒ¨°üdG  äÉ°ù°SDƒŸGh

 á«∏jƒ“ ∫ƒ∏M ÒaƒJ ∫ÓN øe »æWƒdG OÉ°üàb’G

 IOÉjQ  õ«Ø–h  ,á«∏ªY  äGQÉ°ûà°SGh  äÉeóNh

 ™jQÉ°ûŸGh áÄ°TÉædG äÉcöû∏d QÉµàH’Gh ∫ÉªYC’G

.á£°SƒàŸGh IÒ¨°üdG

 ±öüe  ó°UQ  …QƒëŸG  QhódG  Gòg  ≥«≤ëàdh

 QÉ«∏e 30 áª«≤H á«dÉe á¶Øfi á«ªæà∏d äGQÉeE’G

 ºYód á°ü°üfl ,äGƒæ°S ¢ùªN QGóe ≈∏Y ,ºgQO

 πjƒ“  ‘  ΩÉ¡°SE’Gh  ,á«YÉæ°U  äÉYÉ£b  IóY

 á£°Sƒàeh IÒ¨°U ácöT 13,500 øe ÌcCG ºYOh

 â– êQóæjh..  áØ«Xh ∞dCG  25 ≥∏Nh ,IÒÑch

 äÉYÉ£b ±öüŸG Égôaƒj »àdG á«∏jƒªàdG ∫ƒ∏◊G

 á«ë°üdG  ájÉYôdGh  á«àëàdG  á«æÑdGh  áYÉæ°üdG

.É«LƒdƒæµàdGh »FGò¨dG øeC’Gh

Oƒ¡÷G ôaÉ°†àd á∏eÉ°T á∏¶e

 ¿É£∏°S  QƒàcódG  ‹É©e  ∫Éb  áÑ°SÉæŸG  √ò¡Hh

 É«LƒdƒæµàdGh áYÉæ°üdG ôjRh ,ôHÉ÷G óªMCG øH

 äGQÉeE’G ±öüe IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ ,áeó≤àŸG

 ÖMÉ°U  …ó«°S  OÉªàYG  kÉ«dÉY  øªãf"  :á«ªæà∏d

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

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

 ±öüŸ  Iójó÷G  á«é«JGÎ°S’G  ,"ˆG  √ÉYQ"
 áHÉéà°S’G ¤EG  ±ó¡J »àdGh ,á«ªæà∏d äGQÉeE’G

 ÒaƒJ  ∫ÓN  øe  á«dÉ◊G  á∏MôŸG  äÉÑ∏£àŸ

 ìhQ ™«é°ûJh õ«Øëàd IôµàÑe á«∏jƒ“ ∫ƒ∏M

 äÉYÉ£≤dG ∞∏àfl øª°V QÉµàH’Gh ∫ÉªYC’G IOÉjQ

 ∫ÓN øe :¬«dÉ©e ±É°VCGh ."äGQÉeE’G ádhO ‘

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  …ó«°ùd  Iójó°ùdG  äÉ¡«LƒàdG

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

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  …ó«°Sh  "ˆG  ¬¶ØM"
 ÖFÉf »ÑXƒHCG ó¡Y ‹h ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi

 ádhO  ôªà°ùJ  ,áë∏°ùŸG  äGƒ≤∏d  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG

 πÑ≤à°ùŸG  ±Göûà°SG  ≈∏Y  πª©dG  ‘  äGQÉeE’G

 ‘ Ωó≤àdGh ƒªædG äÉæµ‡ ÒaƒàH ¬d OGó©à°S’Gh

 QƒàcódG ‹É©e í°VhCGh .ä’ÉéŸGh äÉYÉ£≤dG πc

 "QÉ«∏e 300 ´höûe" ¿CG ôHÉ÷G óªMCG øH ¿É£∏°S

 áªgÉ°ùe õjõ©àd kÓeÉ°T kÉ«æWh kÉ›ÉfôH πµ°ûj

 ,ΩGóà°ùŸG …OÉ°üàb’G ƒªædG ‘ »YÉæ°üdG ´É£≤dG

 ôaÉ°†àJ  á∏eÉ°T  ká∏¶e  èeÉfÈdG  Gòg  ¿ƒµ«°Sh

 É«LƒdƒæµàdGh áYÉæ°üdG IQGRh Oƒ¡L ∫ÓN øe

 ÒaƒJ ±ó¡H á«ªæà∏d äGQÉeE’G ±öüeh ,áeó≤àŸG

 ™jQÉ°ûŸGh  IÒÑµdG  äÉcöû∏d  áªYGódG  ∫ƒ∏◊G

 ∫ÉªYC’G  OGhQ  äGQOÉÑeh  á£°SƒàŸGh  IÒ¨°üdG

 ,áYÉæ°üdG πª°ûJ »àdG äÉYÉ£≤dG øe ójó©dG ‘

 øeC’Gh  ,á«àëàdG  á«æÑdGh  ,á«ë°üdG  ájÉYôdGh

.É«LƒdƒæµàdGh ,»FGò¨dG

 á«ªæà∏d äGQÉeE’G ±öüe Ωƒ≤«°S" :¬«dÉ©e ™HÉJh

 áYÉæ°üdG  á«é«JGÎ°S’  ‹ÉŸG  ∑ôëŸG  QhóH

 πjƒ“ ºYO ‘ √QGôªà°SG ÖfÉL ¤EÉa ,á«æWƒdG

 ∫ÓN øe ±öüŸG õcÒ°S ,ÚæWGƒª∏d ¿Éµ°SE’G

 á«ªæàdG  ™jöùJ  ≈∏Y  Iójó÷G  ¬à«é«JGÎ°SG

 ÈY  áeó≤àŸG  É«LƒdƒæµàdG  »æÑJh  ,á«YÉæ°üdG

 äÉ°ù°SDƒŸG QhO õjõ©Jh ;á°ü°üfl πjƒ“ èeGôH

 ÈY »æWƒdG OÉ°üàb’G ‘ á£°SƒàŸGh IÒ¨°üdG

 ¤EG  áaÉ°VEG  ;äÉeóÿGh äÉéàæŸG øe áYƒª›

 AÉ°ûfEG ≥jôW øY QÉµàH’Gh ∫ÉªYC’G IOÉjQ õ«Ø–

 äÉcöûdGh ∫ÉªYC’G OGhQ ºYód …QÉªãà°SG ¥hóæ°U

."á£°SƒàŸGh IÒ¨°üdG ™jQÉ°ûŸGh áÄ°TÉædG

 á«ªæà∏d  äGQÉeE’G  ±öüŸ  ¿ƒµ«°S"  :∫Ébh

 á«æWƒdG  á«é«JGÎ°S’G  ìÉ‚ ‘ …Qƒfi QhO

 ,á°ü°üîàe πjƒ“ á¶aÉfi ∫ÓN øe áYÉæ°ü∏d

 äÉeóÿG  øe  á©°SGh  áYƒª›  ÖfÉL  ¤EG

 ÒZh  öTÉÑŸG  πjƒªàdG  πãe  ,á«dÉŸG  ∫ƒ∏◊Gh

 IÒ¨°üdG ™jQÉ°ûŸGh IÒÑµdG äÉcöû∏d öTÉÑŸG

 π°SÓ°S  ºYO  :πª°ûJ  ä’É›  ‘  á£°SƒàŸGh

 πjƒW  πjƒªàdGh  ,™jQÉ°ûŸG  πjƒ“h  ,OGóeE’G

 ´GQP ôaƒ«°S ±öüŸG ¿CG ∂dP ¤EG ±É°†j.. πLC’G

 äÉcöûdGh áÄ°TÉædG  äÉcöûdG ºYód ájQÉªãà°SG

 πª°ûJ  äGhOCG  ∫ÓN  øe  á£°SƒàŸGh  IÒ¨°üdG

 ,∫ÉŸG  ¢SCGQ  º¡°SCG  πjƒ“h  ,∫ÉªYC’G  äÉYqöùe

."∫ÉªYC’G ƒ‰ ºYO ¥hóæ°Uh

±ô°üŸG äÉjƒdhCG

 äÉjƒdhCG  ôHÉ÷G ¿É£∏°S QƒàcódG  ‹É©e ìöTh

 πª©«°S  …òdG  ,á«ªæà∏d  äGQÉeE’G  ±öüe

 äÉjƒà°ùe  õjõ©J  ≈∏Y  á∏Ñ≤ŸG  á∏MôŸG  ‘

 ájOÉ°üàb’G  äÉYÉ£≤∏d  áMÉàŸG  ‹ÉŸG  ºYódG

 äÉcGöûdG ó≤Y ¬JÉjƒdhCG πª°ûJ å«M ,á«YÉæ°üdGh

 á«dÉŸG äÉeóÿG õjõ©àd á«JGQÉeE’G ∑ƒæÑdG ™e

 ,IÒÑµdGh á£°SƒàŸGh IÒ¨°üdG äÉcöû∏d áeó≤ŸG

 øe áeó≤ŸG IöTÉÑŸG äÓjƒªàdG ‹ÉªLG ™aQh

 ºYód  2021  ΩÉ©dG  ‘  %73  áÑ°ùæH  ±öüŸG

 kÉ°ü≤f ÊÉ©J »àdG íFGöûdG ±Gó¡à°SGh ,äÉYÉ£≤dG

.á«∏jƒ“ ∫ƒ∏ëH ÉgójhõJ ºàj å«ëH äÉeóÿG ‘

 ¥ÓWEG  ±öüŸG  äÉjƒdhCG  øª°V  êQóæj  Éªc

 äÉcöûdG  ∫Ée  ¢SCGQ  ‘  QÉªãà°SÓd  ¥hóæ°U

 áª«≤H á£°SƒàŸGh IÒ¨°üdG ™jQÉ°ûŸGh áÄ°TÉædG

 äÉcöûdG ±Gó¡à°SGh ,2022 ΩÉY ∫ÓN ºgQO QÉ«∏e

 ‘ QÉªãà°S’Gh πjƒªà∏d êÉà– »àdG á«YÉæ°üdG

.ájƒ«◊G äÉYÉ£≤dG

..»æWƒdG OÉ°üàb’G ºYO ‘ ΩÉæàe QhO

 ±öüŸG  Qhód  kGOGóàeG  á«é«JGÎ°S’G  »JCÉJh

 ,»æWƒdG OÉ°üàb’G ºYO ‘ π°UGƒàŸG ¬eÉ¡°SEGh

 550 ƒëæd ºYódG Ëó≤àH ¬°ù«°SCÉJ òæe ΩÉb å«M

 äÉcöû∏d ∫ÉªYC’G ¢Vhôb á¶Øfi â¨∏Hh ,ácöT

 QÉ«∏e  1^8  á£°SƒàŸGh  IÒ¨°üdG  ™jQÉ°ûŸGh

 QÉ«∏e 2^4 ¿Éµ°SE’G ¢Vhôb â¨∏H Éª«a ,ºgQO

 ájOÉ–G  äGóæ°S  ∫hCG  QGó°UEG  ≈∏Y  kIhÓY ,ºgQO

 áª«≤H èeÉfôH π°UCG øe Q’hO ¿ƒ«∏e 750 áª«≤H

.äGƒæ°S 5 ¥É≤ëà°SG IóÃh ,Q’hO äGQÉ«∏e 5

:ΩGh-»HO

 óªfi  øH  ¿GóªM  ï«°ûdG  ƒª°S  ócCG  

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

 äÉ¡«LƒJ  π°†ØH  äGQÉeE’G  ádhOh  »HO

 áeó≤àe áfÉµe â≤≤M Ió«°TôdG É¡JOÉ«b

 kÉ«ŸÉYh kÉ«ª«∏bEG ¿ÉeC’Gh øeC’G ∫É› ‘

 ∂dP  ‘ ÉÃ ,á«dhódG  ôjQÉ≤àdG  IOÉ¡°ûH

 ÊhÎµdE’G  AÉ°†ØdGh  »JÉeƒ∏©ŸG  øeC’G

 QÉ°ûàf’G  ™e  kÉë∏ oe  kÉÑ∏£e  äÉH  …òdG

 Èà©J  »àdGh  á«còdG  äÉ«æ≤à∏d  ™°SGƒdG

 ‘  πª©dG  õFÉcQ  øe  áª¡e  Iõ«cQ

 ƒgh  ,äÉ°ü°üîàdGh  øjOÉ«ŸG  ∞∏àfl

 Ée πµd πeÉµdG OGó©à°S’G ÖLƒà°ùj Ée

 ¤EG  äÉjó–  øe  É«LƒdƒæµàdG  ¬∏ª–

.¢Uôa øe √ôaƒJ Ée ÖfÉL

 ábÉÑ°S  »HO  âfÉc  ó≤d  "  :√ƒª°S  ∫Ébh

 IóFGQ á«ŸÉY áæjóªc É¡àfÉµe õjõ©J ‘

 ¥ÓWEÉH  øeC’Gh  áeÓ°ùdGh  QÉµàH’G  ‘

 ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U

 ¢ù«FQ  ádhódG  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ,Ωƒàµe  ∫BG

 ,ˆG  √ÉYQ  ,»HO  ºcÉM  AGQRƒdG  ¢ù∏›

 ÊhÎµd’G  øeCÓd  »HO  á«é«JGÎ°S’

 …òdG  »LƒdƒæµàdG  Ωó≤àdG  ™e  kÉ«°TÉ“

 …òdG  »còdG  ∫ƒëàdGh  ,⁄É©dG  √ó¡°ûj

 ájÉª◊G  ÒaƒJ  ±ó¡Hh  ,IQÉeE’G  √ó¡°ûJ

 ,ÊhÎµd’G øeC’G ôWÉfl ó°V á∏eÉµàŸG

 É‡ ÊhÎµd’G AÉ°†ØdG ‘ QÉµàH’G ºYOh

."…OÉ°üàb’G ÉgQÉgORGh IQÉe’G ƒ‰ Rõ©j

 äÉjóàæŸG  πã“  "  :√ƒª°S  ±É°VCGh

 á°Uôa ´É£≤dG Gòg ‘ iÈµdG äGô“DƒŸGh

 øeC’G ∫É› ‘ ‹hódG ¿hÉ©àdG ï«°SÎd

 ôWÉîŸGh äGójó¡àdG á¡LGƒeh ,ÊGÈ«°ùdG

 ¢ù«°SCÉJh ,ÊhÎµd’G AÉ°†ØdG ∫É› ‘

 äÉ°ù°SDƒŸG  iÈc  ™e  á«ŸÉY  äÉcGöT

 Òî°ùJ øª°†j ÉÃ ,á°ü°üîàŸG á«dhódG

 IOÉØà°SG  ≈∏YCG  ≥«≤–h  É«LƒdƒæµàdG

 á∏aÉM IÉ«Mh ójóL ™bGh ™æ°üd áæµ‡

 á«ªæàdG  ‘ iòàëj  êPƒ‰h  ,¢UôØdÉH

."⁄É©dG iƒà°ùe ≈∏Y ÊhÎµd’G øeC’Gh

 ó¡Y ‹h ƒª°S  ìÉààaG  ∫ÓN ∂dP AÉL

 øe  áæeÉãdG  áî°ùædG  äÉ«dÉ©Ød  »HO

 "∫ÉHƒ∏L  ∂J  ÈjÉ°S"  ô“Dƒeh  ¢Vô©e

 ,Cybertech Global 2021

 ≈∏Y ÊGÈ«°ùdG øeC’G ´É£≤d ≈≤à∏e ÈcCG

 »HO  ¬Ø«°†à°ùJ  …òdGh  ⁄É©dG  iƒà°ùe

 πjôHCG  7  ≈àM  ôªà°ùj  h  ¤hC’G  Iôª∏d

.»HO ,IÉ«M ófGôL ¥óæa ‘ …QÉ÷G

 ôjRh AÉª∏©dG ôªY ‹É©e , √ƒª°S ≥aGQ

 OÉ°üàb’Gh  »YÉæ£°U’G  AÉcò∏d  ádhO

 ,ó©H  øY  πª©dG  äÉ≤«Ñ£Jh  »ªbôdG

 áeƒµ◊G ¢ù«FQ ,…Qƒ°üæŸG óªM ‹É©eh

 ¢ù∏›  ƒ°†Y  äGQÉeE’G  ádhód  á«ªbôdG

 ‹É©eh ,ÊhÎµdE’G øeCÓd »HO õcôe IQGOEG

 ¢ù∏› ¢ù«FQ  ,»àjƒµdG  óªMCG  QƒàcódG

 ∫ÓW ‹É©eh ,ÊGÈ«°ùdG øeCÓd äGQÉeE’G

 õcôe  IQGOEG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ,∫hñ∫ÉH

 ∞°Sƒj IOÉ©°Sh ,ÊhÎµd’G øeCÓd »HO

 øeCÓd  »HO  õcôe  ΩÉY  ôjóe  ,ÊÉÑ«°ûdG

 ¿GóªM  ï«°ûdG  ƒª°S  ΩÉbh  .ÊhÎµd’G

 ‘ ádƒéH Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi øH

 çóMCG ≈∏Y √ƒª°S ™∏WGh ¢Vô©ŸG ábhQCG

 ÊGÈ«°ùdG  øeC’G  ∫É›  ‘  äÉ«æ≤àdG

 á«ŸÉ©dG  äÉcöûdG  πÑb  øe á°Vhô©ŸG

 á°ù∏÷G  √ƒª°S  ö†M  Éªc  ,áÄ°TÉædGh

 πÑ≤à°ùe ∫ƒM QÉµaCG" ¿Gƒæ©H ájQGƒ◊G

 Qƒ¶æe  øe  äGQÉÑîà°S’Gh  âfÎfE’G

 É¡dÓN çó– »àdG "»æWƒdG iƒà°ùŸG

 ôjóe ,¢ùjôNƒH ¢SÉëæH óYÉ≤àŸG ó«ª©dG

.π«FGöSEG ;8200 IóMƒ∏d ≥HÉ°S

õ«‡ »ŸÉY Qƒ°†M

 øeC’G  ™bGh  ,∂dòc  äÉ°ù∏÷G  ¢ûbÉæJh

 19-ó«aƒc  áëFÉL  ó©H  Ée  ÊGÈ«°ùdG

 áª¶fC’G ≈∏Y áëFÉ÷G ÒKCÉJ ÖfÉL ¤EG

 äÉ«é«JGÎ°SGh ,»ë°üdG ´É£≤∏d á«ªbôdG

 çóëàjh  ,á«HÉë°ùdG  áÑ°Sƒ◊Gh  ,∫hódG

 øe  IRQÉH  äÉ«°üî°T  ô“DƒŸG  ∫ÓN

 ,ÉfhCG ∫Ééj É¡æe áØ∏àfl ∫hOh äÉ«Ø∏N

 á«æWƒdG âfÎfE’G ájôjóe ,ΩÉ©dG ôjóŸG

 »∏°ùjh ∫GÔ÷Gh ,π«FGöSEG ,á«∏«FGöSE’G

 äGƒ≤d  ≥Ñ°SC’G  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ,∑QÓc

 ∫GÔ÷Gh  ,ÉHhQhCG  ‘  "ƒJÉædG"  ∞∏M

 ádÉcƒd  ≥Ñ°SC’G  ôjóŸG  ,¢SƒjÎH  ó«ØjO

/  á«µjôeC’G  ájõcôŸG  äGQÉÑîà°S’G

 É¡àaÉ°†à°SG ™eh .ÒãµdG ºgÒZh ,/CIA
 ÉgQhO  »HO  ócDƒJ  ,»ŸÉ©dG  çó◊G  Gòg

 ¿Gó«e  ‘  kÉ«ŸÉYh  kÉ«ª«∏bEG  óFGôdG

 ájDhôH É keGõàdG ∂dPh ,á«ªbôdG É«LƒdƒæµàdG

 ¤EG kÉªFGO ≈©°ùJ »àdG Ió«°TôdG IOÉ«≤dG

.øjOÉ«ŸG πc ‘ IOÉjôdG

äÉYƒ°Vƒeh QhÉ

 ¬Yƒf øe RôHC’G çó◊G äÉYƒ°Vƒe ∫hÉæàJ

 ,ÊGÈ«°ùdG  øeC’G  ´É£b  øª°V  kÉ«ŸÉY

 ó«aƒc" áëFÉL É¡àKóMCG »àdG äGÒ¨àdG

 πµ°ûH OÉªàY’G ‘ âªgÉ°S »àdGh" 19

 ∞∏àfl  ‘  É«LƒdƒæµàdG  ≈∏Y  ójGõàe

 ≈∏Y Aƒ°†dG §∏°ùJ Éªc ,πª©dG øjOÉ«e

 ÊGÈ«°ùdG  øeC’G  äÉ«YGóJh  äÉjó–

 äÉYÉ£≤dG  øe  á©°SGh  áYƒª›  øª°V

 É«LƒdƒæµàdG  πãe  äÉ°ü°üîàdGh

 ,¿GÒ£dGh ,ÚeCÉàdGh ,áFõéàdGh ,á«dÉŸG

 ™bƒàj  å«M  ,á°SÉ«°ùdGh  OÉ°üàb’Gh

 ójõŸG  …QÉ÷G  ΩÉ©dG  ó¡°ûj  ¿CG  AGÈÿG

 ,IójGõàŸG  äÉjóëàdGh  ä’ƒëàdG  øe

 ,á«fGÈ«°ùdG äÉªé¡dG ójGõJ ™e Éª«°S’

 ∞∏àfl ≈∏Y ÒKCÉJ øe ¬Ø∏îj ób Éeh

 É k°Vô©e  çó◊G  πª°û«°Sh  ,äÉYÉ£≤dG

 kÉÑæL  á°ü°üîàŸG  á«ŸÉ©dG  äÉcöû∏d

 áÄ°TÉædG äÉcöûdG ìÉæL ™e ÖæL ¤EG

 ¥ô£àà°Sh .IôµàÑŸG äÉcöû∏d ¢ü°üîŸG

 ∫ÓN  ,á°UÉÿG  äÉ«dÉ©ØdGh  äÉ°ù∏÷G

 πª°ûJ IOó©àe QhÉfi ¤EG áî°ùædG √òg

 áeó≤àŸG äÉ«æ≤àdGh ,»YÉæ£°U’G AÉcòdG

 ,áªî°†dG  äÉfÉ«ÑdGh  ,AÉ«°TC’G  âfÎfE’

 ≈∏Y  É¡°SÉµ©fGh  á«HÉë°ùdG  áÑ°Sƒ◊Gh

 ,áë°üdG πª°ûJ áØ∏àfl äÉYÉ£b Qƒ£J

 ,ä’É°üJ’Gh ,‹ÉŸG ´É£≤dGh ,ÚeCÉàdGh

.ÉgÒZh ,»còdG π≤ædGh

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj
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 Rõ©j ¿CG ¬fCÉ°T øe kÉ«Yƒf k’ƒëJ π qµ°ûoJ ±ô°üªdG á«é«JGôà°SG 

»JGQÉeE’G OÉ°üàb’G ºYO »a »HÉéjE’G √QhO

 á£°SƒàªdGh Iô«¨°üdG äÉcô°ûdGh äÉ°ù°SDƒª∏d ºYO èeGôH ô«aƒJ

»æWƒdG ÉfOÉ°üàbG »a k É«°SÉ°SCG kGô°üæY ó©J »àdG

 IQGRh á«é«JGôà°SG ±GógCG ™e ≥°ùàj ÉªH »YÉæ°üdG ´É£≤dG ºYO 

(2031 –  2021) áeó≤àªdG É«LƒdƒæµàdGh áYÉæ°üdG

áØ«Xh ∞dCG 25 ≥∏Nh á°ù°SDƒeh ácô°T 13^500πjƒªJ

 IQƒãdGh áeó≤àªdG É«LƒdƒæµàdG ™jQÉ°ûªd á«∏jƒªJ ∫ƒ∏M ô«aƒJ

 áØ«¶ædG ábÉ£dGh á©HGôdG á«YÉæ°üdG

±ô°üªdG ±GógCG øª°V ø«æWGƒª∏d ¿Éµ°SE’G πjƒªJ ºYO ájQGôªà°SG

:á«ªæà∏d äGQÉeE’G ±ô°üe á«é«JGôà°SG QhÉëe

IôµàÑe ºYO èeGôHh á«∏jƒªJ ∫ƒ∏M ô«aƒJ ôÑY »æWƒdG OÉ°üàb’G ôjƒ£J »a »°SÉ°SCG ∑ôëªc √QhO õjõ©àd

 á¶Øëe º°†à°S »àdG á«ªæà∏d äGQÉeE’G ±ô°üe á«é«JGôà°SG óªà©j ó°TGQ øH óªëe

ºgQO QÉ«∏e 30 áª«≤H á«∏jƒªJ

»fGôÑ«°ùdG øeCÓd z∫ÉHƒ∏L ∂J ôÑjÉ°S{ ôªJDƒeh ¢Vô©e íààaG

 áeÓ°ùdGh QÉµàH’G »a IóFGQ á«ªdÉY áæjóe »HO :óªëe øH ¿GóªM
¿hÉ©àdG ∫hóH á«∏NGódG äGQGRh AÓcƒd 11 `dG ´ÉªàL’G »a ∑QÉ°ûJ äGQÉeE’G

øë°û∏d OÉëJ’G áµÑ°T ≈dEG º°†æJ Ö«HCG πJ

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 π«ch QÉØ©°ûdG ˆGóÑY ∞«°S ≥jôØdG ¢SCGôJ 

 ´ÉªàLE’G  ¤EG  IQGRƒdG  óah  á«∏NGódG  IQGRh

 ‹É©ŸG  ÜÉë°UC’  öûY …OÉ◊G  »°VGÎa’G

 ∫hóH  á«∏NGódG  äGQGRh  AÓch  IOÉ©°ùdGh

 …òdG á«Hô©dG è«∏ÿG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏›

.ó©H øY »FôŸG ∫É°üJ’G á«æ≤J ÈY ó≤Y

 äÉYƒ°VƒŸG øe OóY åëH ´ÉªàL’G ∫ÓN ”

 »é«∏ÿG ¿hÉ©àdG IÒ°ùe õjõ©àH á≤∏©àŸG

 øe  OóY  ≈∏Y  ´ÓWE’Gh  ∑Î°ûŸG  »æeC’G

 øe  º¡«dEG  ádÉëŸG  äÉ«°UƒàdGh  ôjQÉ≤àdG

 ¤EG  á°üàîŸG  á«æeC’G  ¿Éé∏dG  h  Iõ¡LC’G

 ¢ù∏› ∫hód á«æeC’G Oƒ¡÷G á°ûbÉæe ÖfÉL

 …ó°üà∏d  á«Hô©dG  è«∏ÿG  ∫hód  ¿hÉ©àdG

 ¢ù∏éŸG ∫hO äGOGó©à°SGh ÉfhQƒc áëFÉ÷

 h »HO 2020 ƒÑ°ùcG ¢Vô©e ‘ ácQÉ°ûª∏d

 áÑ°SÉæŸG äGQGô≤dGh äÉ«°UƒàdG É¡fCÉ°ûH GhòîJG

 AGQRh ‹É©ŸGh ƒª°ùdG ÜÉë°UCG ≈∏Y ¢Vô©∏d

.πÑ≤ŸG …QhódG º¡YÉªàLG ‘ á«∏NGódG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 äÉ«∏ªY  ´GQP  ,øë°û∏d  OÉ–’G  âæ∏YCG  

 ™HÉàdG  á«à°ùLƒ∏dG  äÉeóÿGh  øë°ûdG

 QÉ«àNG  øY  ,¿GÒ£∏d  OÉ–’G  áYƒªéŸ

 äÉ©«ÑŸG π«cƒc ,"ø°û««aCG ÜƒJ ΩhQ" ácöT

.π«FGöSEG ádhO ‘ É¡d áeÉ©dG

 äÓMQ  ¤hCG  ¥Ó£fG  π«Ñ ob  QGô≤dG  »JCÉjh

 »àdGh ,…QÉ÷G πjôHCG 6 ‘ øë°û∏d OÉ–’G

 Úà∏MQ Ò«°ùàd ácöûdG á£N øª°V »JCÉJ

.Ö«HCG πJh »ÑXƒHCG ÚH kÉ«YƒÑ°SCG

 äGQÉeE’G ∫hCG …QÉŒ ôjóe ,»∏Y ∫BG QóH ∫Ébh

 ‘ øë°ûdG äGôFÉW ÒLCÉJh §°ShC’G ¥öûdGh

 Iójó÷G äÓMôdG √òg ¿EG  øë°û∏d OÉ–’G

 §HÎ°S ∞°üfh äÉYÉ°S çÓK ¥ô¨à°ùJ »àdG

 Ú«LƒdƒæµJh  ÚjOÉ°üàbG  øjõcôe  ÚH

 …QÉéàdG ∫OÉÑàdG ¥ÉaBG øe Rõ© oà°Sh ,Újƒ«M

 É¡LQÉNh  á≤£æŸG  πNGOh  ,ÚàdhódG  ÚH

.AGƒ°S óM ≈∏Y

 áµdÉe  ∞jôc  âjôjEG  âdÉb  ,É¡à«MÉf  øeh

 ôîØdÉH ô©°ûf :"ø°û««aCG ÜƒJ ΩhQ" ácöT

 ¢UÉÿG ,áeÉ©dG äÉ©«ÑŸG π«cƒc ÉfOÉªàY’

 ócDƒfh,π«FGöSEG ‘ øë°û∏d OÉ–’G á£°ûfCÉH

 ‘ øë°û∏d OÉ–’G ìÉ‚ ¿Éª°†H ÉæeGõàdG

 ôªãe ¿hÉ©J ÜÉàYCG ≈∏Y ∞≤f å«M,π«FGöSEG

.Úaô£dG Óµd

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 èjôîàH É©e - á«©ªàéŸG äÉªgÉ°ùŸG áÄ«g âØàMG 

 øe É«JGQÉeEG ÉæWGƒe 60 øe áfƒµŸG ¤hC’G á©aódG

 IQGOE’ÉH áaô©ŸG õjõ©J ¤EG ±OÉ¡dG "ájÉZ" èeÉfôH

.áÑ°SÉæŸG äGQGô≤dG PÉîJG ≈∏Y IQó≤dGh á«dÉŸG

 ¬«LƒJ  É«°VGÎaG  º«bCG  …òdG  êôîàdG  πØM  ó¡°T

 »∏Y  øH  óªMCG  ‹É©Ÿ  á«MÉààaG  áª¡∏e  ádÉ°SQ

 ¥ƒ°S IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ ádhO ôjRh ≠jÉ°üdG óªfi

 ºgôµ°T  h  Úéjôî∏d  É¡«a  CÉæg »ŸÉ©dG  »ÑXƒHCG

 äóàeG »àdG IQOÉÑŸG ìÉ‚E’ ádhòÑŸG ºgOƒ¡L ≈∏Y

 QƒàcódG ‹É©e Qƒ°†ëH ∂dPh ô¡°TCG áKÓK QGóe ≈∏Y

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

 ÖFÉf ,iójƒ°ùdG ¿É£∏°S áØ«∏N ‹É©eh ,»ÑXƒHCG –
 áeÓ°S  IOÉ©°Sh  ,äGQÉeE’G  ±QÉ°üe  OÉ–G  ¢ù«FQ

.É©e áÄ«g ΩÉY ôjóe »ª«ª©dG

 ™e  ácGöûdÉH  »°VÉŸG  ΩÉ©dG  èeÉfÈdG  ¥ÓWEG  ”

 ¿óæd  ó¡©eh  ,»ŸÉ©dG  »ÑXƒHCG  ¥ƒ°S  á«ÁOÉcCG

 á©HÉàeh ™°Vh øY ÚdhDƒ°ùŸG πjƒªàdGh áaÒ°ü∏d

 õjõ©J  ±ó¡H  ,»ª«∏©àdG  è¡æŸG  ôjƒ£Jh  ò«ØæJ

 ≈∏Y  ,™ªàéŸG  OGôaC’  á«dÉŸG  IQGOE’ÉH  áaô©ŸG

 á«YÉªàL’G äÉjƒdhC’G QÉWEG ‘ êQóæJ É¡fCG QÉÑàYG

.»ÑXƒHCG - ™ªàéŸG á«ªæJ IôFGO πÑb øe IOóëŸG

 í«°TôJ ” ÉcQÉ°ûe 60 á«dÉ◊G IQhódG âÑ£≤à°SGh

 »YÉªàL’G ºYó∏d »ÑXƒHCG áÄ«g πÑb øe º¡æe 50

 èeÉfÈdG ‘ Ú∏é°ùŸG øe ÚbÉÑdG QÉ«àNG ” Éªæ«H

 èeÉfÈd É©«ªL Gƒ©°†N øjòdGh ™ªàéŸG OGôaCG øe

 øe  áØdDƒe  äGóMh  â°S  á°SGQO  øª°†J  ,»ÑjQóJ

 á«Ø«ch ,πjƒªàdG ä’É› øY á∏eÉµàe äÉeƒ∏©e

 ÚHQóe  10  ±GöTEÉH  ,äGôNóŸGh  ∫GƒeC’G  IQGOEG

 ™e ácGöûdÉH º¡æ««©J ” ,Ú°ü°üîàe ÚYƒ£àe

.äGQÉeE’G ±QÉ°üe OÉ–G

 º¡JóYÉ°ùeh ÚcQÉ°ûŸG ºYód ÚYƒ£àŸG ÖjQóJ ”h

 äGQGô≤dG PÉîJG øe º¡æ«µªàd á«aô©ŸG º¡à∏MQ ∫ÓN

.áÑ°SÉæŸG á«dÉŸG

 áaÒ°ü∏d  ¿óæd  ó¡©e  Ωób  êôîàdG  πØM  ∫ÓNh

 Gôjó≤J ÚcQÉ°ûª∏d "ájÉZ" á«ªbQ IQÉ°T πjƒªàdGh

 ºgQhO h ÉYƒÑ°SCG 12 QGóe ≈∏Y ádhòÑŸG ºgOƒ¡÷

 ,Ihó≤dÉH  IOÉ«≤dG  CGóÑe  ¿ƒ©Ñàj  Ú∏YÉa  OGhôc

 Òaƒàd  áeRÓdG  IÈÿÉH  ºgóaQh  º¡¡«LƒJ  ó©H

 ∂°SÉªàdG õjõ©àd ™ªàéŸG OGôaC’ ¬«LƒàdGh ºYódG

.»©ªàéŸG

 äGôNóŸG  IQGOEG  äGóMh  ,"ájÉZ"  èeÉfôH  øª°†J

 äÉéàæŸG º¡ah ,á«dÉŸG äÉLÉ«àM’Gh á«°üî°ûdG

 IQGOEGh  ,IAÉØµH  á«dÉŸG  äGQGô≤dG  PÉîJGh  á«dÉŸG

 á«aöüŸG äGQÉ«ÿG ≈∏Y ±ô©àdGh ,¿ƒjódGh ∫GƒeC’G

 õ«cÎdG øY Ó°†a ,áMÉàŸG áØ∏àîŸG ájQÉªãà°S’Gh

 ÚH á«dÉe áfRGƒe AÉæHh ∫ÉŸG QÉNOG á«Ø«c ≈∏Y

.äÉ≤ØædGh πNódG

 áÑ°ùàµŸG äGÈÿGh äGQÉ¡ŸG ¿ƒéjôÿG ∞Xƒ«°Sh

 ºgOQGƒe ≈∏Y É¡fƒ≤Ñ£jh ,á«eƒ«dG º¡JÉ«M ∫ÓN

 IQGOE’ÉH  áaô©ŸG  õjõ©J  áª¡e  ¿ƒdƒà«°Sh  á«dÉŸG

 ìÉàà°S h ..º¡©ªà›h ºgöSCG ¥É£f øª°V á«dÉŸG

 "ájÉZ" èeÉfôH ‘ ÚYƒ£àe Gƒfƒµ«d á°UôØdG º¡d

 ÖfÉL  ¤EG  ,πÑ≤à°ùŸG  ‘  áeOÉ≤dG  äGQhódG  ∫ÓN

 º¡©ªà› ¥É£f øª°V Ú∏ã‡ øjôNBG  ÚYƒ£àe

 ‘ á«∏ªY íFÉ°üæd  ¿ƒLÉàëj ø‡ OGôaC’G  ºYód

.á«dÉŸG º¡fhDƒ°T IQGOEG

 á«©ªàéŸG ácQÉ°ûŸG õjõ©J ≈∏Y èeÉfÈdG πª©«°Sh

 É¡≤ah πª©J »àdG á«°SÉ°SC’G õFÉcôdG ióMEG Èà©J »àdG

 øŸ áaOÉg ´ƒ£J ¢Uôa ≥∏N øY Ó°†a ,É©e áÄ«g

 Ée ÚcQÉ°ûŸG ¤EG è¡æŸG iƒàfi Ëó≤J ¿ƒ©«£à°ùj

 ∫ƒ∏M OÉéjE’ áaOÉ¡dG É©e áÄ«g á«é«JGÎ°SG ó°ùéj

 AÉæHh  ,á«YÉªàL’G  äÉjóëà∏d  áeGóà°ùeh  IôµàÑe

.∂°SÉªàe ¿hÉ©àe ™ªà›

 kÉæWGƒe 60 èjôîàH »ØàëJ { kÉ©e{ áÄ«g

zájÉZ{ èeÉfôH øe

¢Vô©ŸG √ó≤ØJ ∫ÓN óªfi øH ¿GóªM

 õ«ØëJ á∏°UGƒe :√ƒª°S

 »æWƒdG OÉ°üàb’G

 á∏MôªdG ∫ÓN

 iƒ°üb ájƒdhCG áægGôdG

 Oƒ¡L ôaÉ°†J Ö∏£àJ

äÉ¡édG áaÉc

 ájDhQ ≈æÑàf ¿CG Öéj

 IOôØàe

 äGóéà°ùªdG »YGôJ

 øª°†Jh á«ªdÉ©dG

 ƒªædG á«∏ªY áeGóà°SG

Qƒ£àdGh

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 kÉ«FõL  ÉªFÉZh  ΩÉY  ¬LƒH  Gƒë°U  AÉKÓãdG  Ωƒ«dG

 á°Uôa ™e AÉ©HQC’G óZ ìÉÑ°Uh kÓ«d ÉÑWQh ,kÉfÉ«MCG

 ¢†©H  ≈∏Y  ∞«ØÿG  ÜÉÑ°†dGh  ÜÉÑ°†dG  πµ°ûJ

 ¤EG áØ«ØN ìÉjôdGh ,á«∏NGódGh á«∏MÉ°ùdG ≥WÉæŸG

 ôëÑdG ≈∏Y á°UÉN kÉfÉ«MCG §°ûæJ ,áYöùdG ádóà©e

.áaƒ°ûµŸG ≥WÉæŸG ¢†©H ≈∏Y kÉfÉ«MCG QÉÑ¨∏d IÒãe

 êƒŸG  ¿G  -  »eƒ«dG  ¬fÉ«H  ‘ - õcôŸG  í°VhCGh

 AÉ°ùe É£°Sƒàeh ÉHô£°†e ¿ƒµj »Hô©dG è«∏ÿG ‘

 óŸGh  23:29  áYÉ°ùdG  óæY  ∫hC’G  óŸG  çóë«°Sh,

 áYÉ°ùdG óæY ∫hC’G Qõ÷Gh 08:00 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG

 ôëH ‘ h..03:12 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG Qõ÷Gh 15:27

 óŸG çóëjh , ∞«ØN ¤EG É£°Sƒàe êƒŸG ¿ƒµj ¿ÉªY

 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG óŸGh 18:53 áYÉ°ùdG óæY ∫hC’G

 Qõ÷Gh  11:31  áYÉ°ùdG  óæY  ∫h’G  Qõ÷Gh  06:18

.01:01 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG

kÉfÉ«MCG kÉ«FõL ºFÉZh ƒë°U ¢ù≤£dG



:ΩGh-IÒéØdG

 óªfi  øH  óªM  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ócCG  

 IÒéØdG ºcÉM ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ƒ°†Y »böûdG

 ºYOh  õ«ªàdGh  QÉµàH’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á«ªgCG

 ∞∏àfl ‘ ´GóHE’G ä’É› ‘ ádhódG áfÉµe

 Ió«°TôdG  IOÉ«≤dG  ájDhQ  ¢ùµ©j  ÉÃ äÉYÉ£≤dG

.áeGó°ùŸG á«ªæàdG ‘ πÑ≤à°ùŸG ±Göûà°SG ƒëf

 ≈∏Y  IÒéØdG  ºcÉM  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Oó°Th

 á«dhódG ÒjÉ©ŸGh äÉWGÎ°T’G ≥«Ñ£J IQhöV

 ,É¡àeGóà°SGh áÄ«ÑdG ≈∏Y á¶aÉëŸG ∫É› ‘

 ™°†J »àdG ,ádhódG ‘ á«æWƒdG IóæLC’G ò«ØæJh

.»ŸÉ©dG áaô©ŸG OÉ°üàbG Ö∏b ‘ äGQÉeE’G

 á∏«eôdG  öü≤H  √ƒª°S  AÉ≤d  ∫ÓN  ∂dP  AÉL

 ΩÉY ôjóe ºîaC’G ∞«°S óªfi ¢Sóæ¡ŸG IOÉ©°S

 áÑ°SÉæÃ É¡«ØXƒe øe GOóYh  IÒéØdG  ájó∏H

 OÉªàY’G IOÉ¡°T ≈∏Y IÒéØdG ájó∏H ∫ƒ°üM

 ÒjÉ©ŸG ≥«Ñ£J ä’É› ‘ /hõjB’G/ á«dhódG

 IQGOEGh  ∫ÉªY’G  ájQGôªà°SG  áª¶fC’  á«dhódG

 ájó∏ÑdG  Rƒah  ,áªcƒ◊Gh  QÉµàH’Gh  áaô©ŸG

 á©°SÉàdG  É¡JQhO  ‘  äGQÉeE’G  QÉµaCG  IõFÉéH

 äÉ≤«Ñ£àdGh áÄ«ÑdG ∫É› ‘ ´GóH’G áÄa øY

.AGö†ÿG

 ¤EG  IÒéØdG  ºcÉM  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ™ªà°SGh

 IÒéØdG  ájó∏H ΩÉY ôjóe øe »∏«°üØJ ìöT

 ‘  ájó∏ÑdG  É¡à©ÑJG  »àdG  äGAGôLE’G  ∫ƒM

 ‘  á«dhódG  OÉªàY’G  IOÉ¡°T  ≈∏Y  ∫ƒ°ü◊G

 áeGóà°S’Gh QÉµàH’Gh áaô©ŸG ÒjÉ©e ≥«Ñ£J

 IOÉ«≤dG ºYOh äÉ¡«LƒJ ™e kÉ«°TÉ“ ,á«Ä«ÑdG

 ≈∏Y IOÉjôdGh õq«ªàdG áaÉ≤ãH AÉ≤JQÓd Ió«°TôdG

 »ØXƒŸ áÄæ¡àdG  √ƒª°S Ωóbh .áaÉc Ió©°UC’G

 OÉªàYE’G  äGOÉ¡°T  ≈∏Y  º¡dƒ°ü◊  ájó∏ÑdG

 áÄ«ÑdGh  QÉµàH’Gh  áaô©ŸG  IQGOEG  ‘  á«dhódG

.áeGóà°ùŸG

:ΩGh-»HO

 Ωƒàµe ∫BG ó«©°S øH óªMCG ï«°ûdG ƒª°S íààaG 

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

 `dG  IQhódG  ¢ùeG  äGQÉeE’G  ¿GÒW  áYƒªéŸ

 ádó«°ü∏d ‹hódG »HO ¢Vô©eh ô“Dƒe øe 26

 ÈcCG ó©j …òdG " 2021 äÉahO" É«LƒdƒæµàdGh

 §°ShC’G  ¥öûdG  á≤£æe  ‘  Ê’ó«°U  çóM

 õcôe »ØZ ΩÉjCG áKÓK ôªà°ùjh É«≤jôaCG ∫Éª°Th

. »ŸÉ©dG …QÉéàdG »HO

 ‘ Ú°ü°üîàŸG øe áÑîf çó◊G ‘ ∑QÉ°ûj

 á°üæe ôaƒj å«M AGÈÿGh ÚãMÉÑdGh ádó«°üdG

 πª©dG ¢Uôa OÉéjEGh º∏©àdG ≈∏Y óYÉ°ùJ Iójôa

 ∫ƒM  áaô©ŸG  ∫OÉÑJh  ±É°ûµà°SG  ∫ÓN  øe

 Ö«côJ ‘ Iójó÷G äGQƒ£àdGh äÉ«æ≤àdG çóMCG

.á«FGhódG çÉëHC’Gh ájhOC’G

 Ωƒàµe ∫BG  ó«©°S øH óªMCG  ï«°ûdG  ƒª°S ΩÉbh

 …òdG  -  ¢Vô©ŸG  ‘  ádƒéH  ìÉààaE’G  Ö≤Y

 á≤aôH  É©Hôe  GÎe  27,720  ¬àMÉ°ùe  ≠∏ÑJ

 AGÈÿG h á«ë°üdG ájÉYôdG ‹hDƒ°ùe øe OóY

 »eƒµ◊G ÚYÉ£≤dG øe Ú«æ¡ŸGh ádOÉ«°üdGh

 ¬Ñ©∏J …òdG QhódG ≈∏Y É¡dÓN ™∏WEG -¢UÉÿGh

 Iƒ«FGhódG äÉéàæŸG ôjƒ£J ‘ Iójó÷G çÉëHC’G

 âàÑKCG  »àdG  Iójó÷G  á«LƒdƒæµàdG  äGQƒ£àdG

 äÉéàæŸG  π°†aCG  Ö«côJ  ‘ IÒÑµdG  É¡à«ªgCG

.á«f’ó«°üdG

 ¿EG "äÉahO" ¢ù«FQ ó«°ùdG »∏Y QƒàcódG ∫Ébh

 á«FÉæãà°SEG IQhO ó©J "äÉahO " øe 26 `dG IQhódG

 ∫É› ‘ AGÈÿG ÚH π°Uh Iõªg ¿ƒµà°S å«M

 ≈à°T ‘ É¡©jRƒJh ájhOC’G ™«æ°üJh ádó«°üdG

 ‘ É«∏©ah É«°VGÎaG º¡©ªéà°Sh ¢VQC’G ´É≤H

 ΩÉ©dG Gòg ô“DƒŸG IóæLCG ¿CG ¤EG Éàa’ óMGh ¿BG

 »£¨à°S  å«M  ≈°†e  âbh  …CG  øe  kAGôK  ÌcCG

 äÉYƒ°VƒŸGh øjhÉæ©dG ºgCG øe IÒÑc áYƒª›

 ‘  äGQÉµàH’G  çóMCG  ¢ûbÉæà°Sh  Ióéà°ùŸG

 Qƒ°†ë∏d ÈcCG á°Uôa í«àj Ée ádó«°üdG ∫É›

.º¡JGÈN ∫OÉÑJh º¡JÉeƒ∏©e AGôKE’

 ≈°†e âbh …CG øe ÌcCG ¿B’G êÉàëf : ±É°VCGh

 ‹ó«°Uh »ÑW ™ªàéªc áaô©ŸG ∑QÉ°ûàf ¿C’

 ƒ‰ áÑcGƒŸ »°ù«FQ Ö∏£eh »°SÉ°SCG ôeCG ƒgh

 ádó«°üdG Ú«FÉ°üNC’ áÑ°ùàµŸG äGQÉ¡ŸG Ωó≤Jh

.πµc Ê’ó«°üdG ™ªàéŸGh

 ¢TƒH ƒ«∏HO ∫ƒH Qƒ°ù«ahÈdG OÉ°TCG ¬ÑfÉL øe

 äGQÉ°ûà°SE’Gh á«ŸÉ©dG OQGƒŸG á«ªæJ ¢ù«FQ ÖFÉf

 »ë°üdG ΩÉ¶ædG ádOÉ«°üd á«µjôeC’G á«©ª÷G ‘

 á«∏c  ‘  óYÉ°ùŸG  Qƒ°ù«ahÈdG  "ASHP"
 ¿Éª∏°ûjEG  Éæ«dhQÉc  çQƒf  á©eÉéH  ádó«°üdG

 ¢Vô©eh ô“DƒÃ á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdÉH

 ¬JGRÉ‚EÉH h É«LƒdƒæµàdGh ádó«°ü∏d ‹hódG »HO

 èFÉàædG  ≥«≤–  ≈∏Y  äóYÉ°S  »àdG  á≤HÉ°ùdG

. ≈°Vôª∏d ≈∏ãŸG á«LÓ©dG

 á°UÉN  ájöüM á°ù∏L  Ωó≤«°S  ¬fG  í°VhCG  h

 »ë°üdG ΩÉ¶ædG ádOÉ«°üd á«µjôeC’G á«©ª÷ÉH

 õcÎ°S ô“DƒŸG øe ÊÉãdG Ωƒ«dG ‘ ∞°üf IóŸ

 á«aÉ©°SE’G  ájÉYôdGh  á°SQÉªŸG  ôjƒ£J  ≈∏Y

 ájÉYôdG IOƒLh ájhOC’G ΩGóîà°SEG É«LƒdƒæµJh

 §HôJ  »àdG  ájƒ≤dG  ábÓ©dÉH  Gó«°ûe  á«ë°üdG

 »ë°üdG  ΩÉ¶ædG  ádOÉ«°üd  á«µjôeC’G  á«©ª÷G

 áÄ«gh  "äÉahO" ¢Vô©eh ô“Dƒe »ª¶æe ™e

 ácGöûdG √òg á∏°UGƒe ≈∏Y GócDƒe »HóH áë°üdG

 ≈∏Y  áªFÉ≤dG  á«ë°üdG  ájÉYôdG  QhO  õjõ©àd

. Ê’ó«°üdG ≥jôØdG äÉªgÉ°ùe

 ∫ÓN  "2021 äÉahO" ¢Vô©eh ô“Dƒe õcQ h

 á«ª∏©dG  ™«°VGƒŸG  ≈∏Y  ∫hC’G  ¬eƒj  äÉ°ù∏L

 äGóéà°ùŸGh Ωƒ∏©dG çóMCÉH á≤∏©àŸG á«°ù«FôdG

 É¡«fhÉæY  ¢†©H  âæª°†J  »àdGh  á«f’ó«°üdG

 AÉcòdG  ≥«Ñ£J  ‘  á«∏Ñ≤à°ùŸG  äÉjóëàdG"
 "  á«ë°üdG  É«LƒdƒæµàdG  º««≤Jh  »YÉæ£°U’G

 ájOÉ°üàbG  ¥ÉaBG  ôaƒJ IójóL ¢Uôa OÉéjEG"  h

 ≥«Ñ£J ≈∏Y ó«cCÉàdGh ájhOC’G áYÉæ°üd ÖMQCG

 OÉªàYGh  ádó«°üdG  áªcƒM"  h  "ÚfGƒ≤dG

 áëFÉL äÉ© pÑ nJ º««≤J"h  "»YÉæ£°U’G AÉcòdG

 "áë°üdG  äÉjOÉ°üàbG  ≈∏Y ÉgôKCGh  19-ó«aƒc

 øY åëÑdGh  ádó«°üdG  πÑ≤à°ùe ±Göûà°SG"  h

 É«LƒdƒæµàdG  º««≤J  ‘  ºgÉ°ùJ  IójóL  iDhQ

 åëÑdG Üƒ∏°SCG êÉ¡àfG" :¤EG áaÉ°VE’ÉH "á«ë°üdG

 "ádó«°üdG äÉ°SQÉ‡ ôjƒ£J πLCG øe ôªà°ùŸG

 ‘  áà“C’Gh  É«LƒdƒæµàdG  ΩGóîà°SG  ôKCG"  h

 öVÉ◊Gh »°VÉŸG ÚH" h "á«FGhódG äÉYÉæ°üdG

 á«dÉY á∏≤æàe á«ë°U ájÉYQ OGóYEG :πÑ≤à°ùŸGh

 IOƒL" h "ádó«°üdG èeGôH"'h "áeGóà°ùeh AGOC’G

 QhOh ádó«°üdG ≈∏Y õ«cÎdG :á«ë°üdG ájÉYôdG

."»ÁOÉcC’G OÉªàY’G

 "äÉahO"  øe  ∫hC’G  Ωƒ«dG  ∫ÓN  äó≤Y  Éªc

 ádOÉ«°üd á«µjôeC’G  á«©ª÷ÉH á°UÉN á°ù∏L

 ™«°VGƒe  â£Z  "ASHP"  »ë°üdG  ΩÉ¶ædG

 á«f’ó«°U äÉ°SQÉ‡ ƒëf Ò«¨àdG ‘ IOÉjôdG"
 ΩGóîà°S’  πeÉµdG  ÒKCÉàdG  ∑GQOEG"  h  "IQƒ£àe

 "ájhOC’G  áYÉæ°U  ‘  áà“C’Gh  É«LƒdƒæµàdG

 ájÉYQ èeGôH OGóYEG :πÑ≤à°ùŸGh öVÉ◊G ÚH"h

 "AGOC’G  á«dÉYh  á∏≤æàe  áeGóà°ùe  á«f’ó«°U

 OÉªàY’G QhO á«ªgCGh ádó«°üdG ≈∏Y õ«cÎdG"h

 ô“Dƒe äÉ°ù∏L ™«ªL º«¶æJ ”h ."»ÁOÉcC’G

 πLCG  øe  É«°VGÎaEG  2021"  äÉahO"  ¢Vô©eh

 Qƒ°†◊  Ú∏é°ùŸG  OGôaC’G  äÉLÉ«àMG  á«Ñ∏J

 Gƒæµªàj ⁄ ø‡ ⁄É©dG AÉëfCG áaÉc øe ô“DƒŸG

 ÖÑ°ùH  É«∏©a  ¢Vô©ŸGh  ô“DƒŸG  Qƒ°†M  øe

 º¡fGó∏H  ‘  ôØ°ùdG  ≈∏Y  á°VhôØŸG  Oƒ«≤dG

 äÉeÓ©dG ™e π°UGƒàdGh º∏©àdG á«∏ªY π«¡°ùàdh

.IóFGôdG á«f’ó«°üdG ájQÉéàdG

 π¨°ûj …òdG - " 2021äÉahO" ¢Vô©e Ωó≤jh

 É©Hôe  GÎe  27,720  ≠∏ÑJ  á«dÉªLEG  áMÉ°ùe

 ájQÉŒ  áeÓY  869  øe  ÌcCG  ¬«a  ∑QÉ°ûJh

 á°Uôa  -  ⁄É©dGh  á≤£æŸG  AÉëfCG  ™«ªL  øe

 É¡JÉ«æ≤Jh äÉcöûdG äÉéàæe ¢Vô©d á«FÉæãà°SG

 πYÉØà∏d á°UôØdG Ú°VQÉ©dG íæe ™e á«f’ó«°üdG

 πNGO áYÉæ°üdG ‘ Ú«°ù«FôdG Ú°ü°üîàŸG ™e

 ájhOC’G" á°üæe ôaƒJ Éª«a .. á«∏ëŸG á≤£æŸG

 á°Uôa ¢Vô©ŸG ∫ÓN  "áØ°Uh ¿hóH áMÉàŸG

 á«f’ó«°üdG äGö†ëà°ùŸGh ájhOC’G ¢VGô©à°SE’

 ≈∏Y  Aƒ°†dG  §«∏°ùJ  ™e  á«ÑW  áØ°Uh  ¿hO

.∫ÉéŸG Gòg ‘ ó©H Iôªãà°ùŸG ÒZ äÉ«fÉµeE’G

 ájhOC’G  ∫É›  ‘  πFÉ¡dG  ™°Sƒà∏d  Gô¶fh

 á«FGhódG áYÉæ°üdG ôjƒ£J ≈∏Y ójGõàŸG Ö∏£dGh

 øjÎ°ûŸG  èeÉfôH  "äÉahO"  ô“Dƒe  ≥∏WCG

 …òdG  "Pharma Business Hub"
 øjÎ°ûŸGh  Ú«°ù«FôdG  QGô≤dG  »©fÉ°üd  í«àj

 ´É£b  ‘  Ú©æ°üŸGh  øjOQƒŸGh  Ú∏ªàëŸG

 IöTÉÑe πªY äÉYÉªàLG Ö«JÎd á°Uôa ájhOC’G

 çó◊G Gòg ‘ ÚcQÉ°ûŸG Ú°VQÉ©dG QÉÑc ™e

 á«∏Ñ≤à°ùŸG  ¢UôØdG  ±É°ûµà°SG  ¤EG  áaÉ°VEG

.á≤£æŸG ‘ …QÉéàdG ¿hÉ©à∏d

 äÉahO " `d ™HÉàdG øjÎ°ûŸG èeÉfôH Ωó≤j Éªc

 π«¡°ùJ  á«¨H  π°UGƒà∏d  ájöüM  á°Uôa  "
 áMÉJEG  ∂dòch  ájQÉéàdG  ∫ÉªYC’G  äÉYÉªàLG

 AÉ≤àdEÓd  QGô≤dG  ´Éæ°Uh  AGÈÿG  ΩÉeCG  ∫ÉéŸG

 ≈∏Y ∫ƒ°ü◊Gh á«f’ó«°üdG É«LƒdƒæµàdG OGhôH

 á©ÑàŸG äÉ«æ≤àdGh äÉgÉŒE’Gh äGQƒ£àdG ôNBG

 ±É°ûµà°SG  kÉ°†jCGh  ájhOC’G  ™«æ°üJ  ∫É›  ‘

.Iójó÷G ájhOC’G äÉéàæŸ IóYGh ¥Gƒ°SCG

 º«¶æàH Éjƒæ°S" äÉahO" ¢Vô©eh ô“Dƒe ΩÉ≤jh

 äGô“DƒŸG º«¶æàd "¢ùcófG" á°ù°SDƒe πÑb øe

 "á°†HÉ≤dG  ¢ùcófG"  ‘ ƒ°†©dG  -  ¢VQÉ©ŸGh

 áeÉ©dG  IQGOE’G  ™e  á«é«JGÎ°SEG  ácGöûHh

 áÄ«g øe πc ºYOh ÖfÉLC’G ¿hDƒ°Th áeÉbEÓd

 ádOÉ«°üd  á«µjôeC’G  á«©ª÷Gh  »HóH  áë°üdG

 ájhOC’G º∏©d á«dhódG á«©ª÷Gh »ë°üdG ΩÉ¶ædG

 OÉ–’Gh ΩGQhC’G  ádó«°üd á«HhQhC’G  á«©ª÷Gh

 á«©ª÷Gh  á«f’ó«°üdG  Ωƒ∏©∏d  »HhQhC’G

.ájôjöùdG ádó«°ü∏d á«HhQhC’G

:ΩGh-¿ÉªéY

 ó°TGQ øH ó«ªM ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U Qó°UCG 

 ¿ÉªéY ºcÉM ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ƒ°†Y »ª«©ædG

 ¿CÉ°ûH  2021  áæ°ùd  /4/  ºbQ  …ÒeC’G  QGô≤dG

 áÄ«g  AÉæeCG  ¢ù∏›  AÉ°†YCGh  ¢ù«FQ  Ú«©J

 á°SÉFôH ¿ÉªéY ‘ á«ŸÉ©dG ájÒÿG ∫ÉªYC’G

 ¿É£∏°S øH ˆG óÑY øH óªfi ï«°ûdG IOÉ©°S

.»ª«©ædG

 Ωƒ°SôŸG  ≈∏Y ´ÓW’G  ó©H QGô≤dG  Gòg »JCÉjh

 áÄ«g  ¿CÉ°T  ‘  2020  áæ°ùd  /13/  …ÒeC’G

 …ÒeC’G QGô≤dG ≈∏Yh á«ŸÉ©dG ájÒÿG ∫ÉªYC’G

 áÄ«g ΩÉY ÚeCG Ú«©àH 2020 áæ°ùd /14/ ºbQ

 ™e  QhÉ°ûàdG  ó©Hh  á«ŸÉ©dG  ájÒÿG  ∫ÉªYC’G

.…ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ IQÉeE’G ó¡Y ‹h ƒª°S

 áÄ«g AÉæeCG ¢ù∏› π«µ°ûJ ≈∏Y QGô≤dG ¢üfh

 äGƒæ°S  ™HQCG  IóŸ  á«ŸÉ©dG  ájÒÿG  ∫ÉªYC’G

 óªfi ï«°ûdG IOÉ©°S á°SÉFôH ójóéà∏d á∏HÉb

 IOÉ©°Sh  »ª«©ædG  ¿É£∏°S  øH  ˆGóÑY  øH

 ÉÑFÉf »Yƒ«£ŸG øªMôdGóÑY ÂÉZ øªMôdGóÑY

 õjõ©dGóÑY IOÉ©°S  øe πc ájƒ°†Yh ¢ù«Fô∏d

 áØ«∏N ¿É£∏°S IOÉ©°Sh »°ùeÉ°ûdG ˆGóÑY »∏Y

 ˆGóÑY  Ú°ùM  IOÉ©°Sh  …Ò¡ŸG  ÜQÉM  øH

 ¢TÉHôN øH ¿ÉØ∏N óªfi óæg IOÉ©°Sh …QƒÿG

 á°ûFÉY  IOÉ©°Sh  »HÉYõdGóªM ó«ÑY  IOÉ©°Sh

 íàa Oƒªfi ¥QÉW IOÉ©°Sh á°ùjÉjôdG º«gGôHEG

.áLÉÿG »∏Y

 √Qhó°U ïjQÉJ øe kGQÉÑàYG QGô≤dG Gò¡H πª©jh

.á«ª°SôdG Iójô÷G ‘ öûæjh

 ¢ù∏éŸ  äÉ«MÓ°U  áYƒª›  ∑Éæg  ¿CG  ôcòj

 áÄ«¡∏d  É«∏©dG  á£∏°ùdG  √QÉÑàYÉH  AÉæe’G

 É¡eÉ¡eh  É¡dÉªYCG  ≈∏Y  ±GöTE’ÉH  ¢üàîŸGh

 ¿ƒµjh É¡∏LCG øe âÄ°ûfCG »àdG ±GógC’G ≥«≤ëàd

 á°SÉ«°ùdG  OÉªàYÉH  ΩÉ«≤dG  ∂dP  π«Ñ°S  ‘  ¬d

 á«é«JGÎ°S’G  É¡££Nh  áÄ«¡∏d  áeÉ©dG

 áª¶fC’G  OÉªàYGh  á«∏«¨°ûàdGh  ájôjƒ£àdGh

 πµ«¡dGh ájQGOE’Gh á«dÉŸG á«ª«¶æàdG íFGƒ∏dGh

 áfRGƒŸG  ´höûe  OÉªàYGh  áÄ«¡∏d  »ª«¶æàdG

 §HGƒ°Vh  ÒjÉ©e  OÉªàYGh  áÄ«¡∏d  ájƒæ°ùdG

 ÉÃ áÄ«¡dG ∫GƒeCG øe AõL äGQÉªãà°SG óYGƒbh

 á≤aGƒŸGh á«eÓ°SE’G á©jöûdG ΩÉµMCG ™e ≥aGƒàj

 ádhódG πNGO áÄ«¡∏d ÖJÉµe hCG ´hôa AÉ°ûfEG ≈∏Y

 ∫ÉªYCG øY …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG OÉªàYGh É¡LQÉN hCG

 áfÉ©à°S’G  ¢ù∏éª∏d  ≥ëjh  áÄ«¡dG  äGRÉ‚EGh

 hCG  ôjô≤J  Ëó≤àd  ¢UÉ°üàN’Gh  IÈÿG  …hòH

.¬«∏Y ¢Vô©j ôeCG …CG ‘ IQƒ°ûe

 ±GöTE’G  ¤ƒà«a  AÉæe’G  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ÉeG

 IQGOEGh  ¢ù∏éŸG  á°SÉFQh  áÄ«¡dG  ≈∏Y  ΩÉ©dG

 äÉ«°UƒàdGh äGQGô≤dG áaÉc QGó°UEGh ¬JÉYÉªàLG

 ò«ØæJ ≈∏Y ±GöTE’Gh ¢ù∏éŸG Égóªà©j »àdG

 á«é«JGÎ°S’G É¡££Nh áÄ«¡∏d áeÉ©dG á°SÉ«°ùdG

 π«ã“h ÉgOÉªàYG ó©H á«∏«¨°ûàdGh ájôjƒ£àdGh

 á«ª«∏bE’Gh  á«dhódG  äGAÉ≤∏dG  ‘  ¢ù∏éŸG

 ∞FÉXƒdG  ‘  Ú∏eÉ©dG  Ú«©Jh  á«∏ëŸGh

 QGó°UEGh  º¡JÉeóN  AÉ¡fEGh  áÄ«¡dÉH  ájOÉ«≤dG

 á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG áëF’h ájöûÑdG OQGƒŸG áëF’

 ¢ù∏éŸG øe ÉgOÉªàYG ó©H »ª«¶æàdG πµ«¡dGh

 ¢ù«Fô∏d ≥ëjh áÄ«¡∏d »Ø«XƒdG πµ«¡dG OÉªàYGh

 øe …C’ hCG ¬ÑFÉæd ¬JÉ«MÓ°U øe …CG ¢†jƒØJ

 kÉ«£N ¢†jƒØàdG ¿ƒµj ¿CG ≈∏Y ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG

.kÉ«Yƒ°Vƒeh kÉ«fÉeR kGOófih

3á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14713 Oó`©dG-2021 πjôHCG 6 AÉKÓãdG
øWƒdGQÉÑNCG

 ô≤J zø«eCÉà∏d á«∏gC’G ø«©dG{ á«eƒªY

 ájó≤f kÉMÉHQCG %25 ™jRƒJ

 º¡àÄæ¡àd Iô«éØdG ájó∏H »ØXƒe »≤à∏j »bô°ûdG óªM

QÉµàH’Gh áaô©ªdG IQGOEG »a zhõjB’G{ IOÉ¡°T ≈∏Y ∫ƒ°üëdÉH

 ¢Vô©eh ôªJDƒe íààØj ó«©°S øH óªMCG
z2021 äÉahO{

 ∫ÉªYC’G áÄ«g AÉæeCG ¢ù∏ée πµ°ûj ¿ÉªéY ºcÉM

á«ªdÉ©dG ájô«îdG

zΩGh{     AÉ≤∏dG ∫ÓN ájQÉcòJ IQƒ°U ‘ ÒéØdG ºcÉM

z2021 äÉahO{ ¢Vô©e √ó≤ØJ ∫ÓN ó«©°S øH óªMCG

:IóMƒdG-»ÑXƒHCG

 á«∏gC’G Ú©dG ácöûd á«eƒª©dG á«©ª÷G äôbCG 

 ≈∏Y %25 áÑ°ùæH ájó≤f ìÉHQCG  ™jRƒJ ÚeCÉà∏d

 â≤≤M  å«M  ,2020  ΩÉ©dG  øY  ÚªgÉ°ùŸG

.∫ÉªYC’G ‘ kGƒ‰h kÉjƒb kAGOCG ácöûdG

 ¢ù«FQ …ôgÉ¶dG …OÉÑdG ó°TGQ ¿ÉYƒL óªfi ∫Ébh

 á«eƒª©dG á«©ª÷G ´ÉªàLEG ∫ÓN IQGOE’G ¢ù∏›

 »JGQÉeE’G OÉ°üàb’G ¿EG É«°VGÎaG ó≤Y …òdG ácöû∏d

 »©«Ñ£dG  ¬WÉ°ûf  IOÉ©à°SG  ≈∏Y  QOÉbh  Úàe

 ⁄É©dG É¡H ôÁ »àdG  á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG ó©H

 ≈∏Y ®ÉØ◊G øe ÚeCÉàdG áYÉæ°U âæµ“ å«M

 ácöT â¶aÉM ÚM ‘ 2020 ΩÉY ∫ÓN Égƒ‰

 ¥ƒ°ùdG ‘ Égõcôe ≈∏Y ÚeCÉà∏d á«∏gC’G Ú©dG

 íHôdG  ‘É°U  ‘  IOÉjR  ™e  »∏ëŸG  »æ«eCÉàdG

.2019 ΩÉ©H áfQÉ≤e %32 áÑ°ùf ≠∏ÑJ

 íHôdG ‘É°U ≠∏H ó≤a , á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG Ö°ùëHh

 ‘  ºgQO  ¿ƒ«∏e  75^9  ácöûdG  ¬à≤≤M  …òdG

 ºgQO ¿ƒ«∏e 57^7 ™e áfQÉ≤e »°VÉŸG  ΩÉ©dG

 •É°ùbCG äGOGôjEG ‹ÉªLEG ´ÉØJQG h ,2019 ΩÉY ‘

 áfQÉ≤e ºgQO QÉ«∏e 1^2 ¤EG 2020 ΩÉ©d ÚeCÉàdG

 ÚM ‘ ,2019 ΩÉ©dG ‘ ºgQO QÉ«∏e 1^1 ™e

 ¿ƒ«∏e 164^6 ÚeCÉàdG ∫ÉªYCG ìÉHQCG ‘É°U ≠∏H

 ¿ƒ«∏e  116^8  ™e  áfQÉ≤e  2020  ΩÉ©d  ºgQO

.2019 ΩÉY ‘ ºgQO

 ÜÉîàfG á«eƒª©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG ∫ÓN iôLh

 h ,2023-2021 IQhó∏d IQGOE’G  ¢ù∏› AÉ°†YCG

 ¢ù∏› ó≤Y á«eƒª©dG á«©ª÷G ∫ÉªYG AÉ¡àfG ó©H

 ÜÉîàfG iôL h ,¤h’G ¬à°ù∏L ÖîàæŸG IQGOE’G

 kÉ°ù«FQ  …ôgÉ¶dG  …OÉÑdG  ó°TGQ  ¿ÉYƒL  óªfi

 ÖFÉf …OÉÑdG óªfi ódÉN h ácöûdG IQGOEG ¢ù∏éŸ

 ï«°ûdG  øe  πc  ájƒ°†Yh,IQGOE’G  ¢ù∏› ¢ù«FQ

 ó«©°S  h  ¿É«¡f  ∫BG  óªfi  øH  QhöS  øH  ójGR

 ∫BG ΩOÉN πeÉg å«Z h , »YhQõŸG ¿GôªY óªMCG

 ø°ùëŸGóÑY QÉÑ÷GóÑY óªfi h ,»°ù«Ñ≤dG å«Z

 ” h  ,‘ƒ∏ÿG  óªfi º°SÉL π°ü«a  h,≠jÉ°üdG

. ¿Éé∏dG π«µ°ûJ

»fÉªdôÑdG ¿hÉ©àdG õjõ©J IQƒaÉ¨æ°Sh ÉjQƒc …ô«Ø°S ™e åëÑj ¢TÉÑZ ô≤°U

áeGôµdG áMGh Qhõj ¥Gô©dG AGQRh ¢ù«FQ

OÓÑdG QOÉ¨j ¥Gô©dG AGQRh ¢ù«FQ záaô©ª∏d ó°TGQ øH óªëe{ ø«H ¿hÉ©J á«bÉØJG

 zø«æeDƒªdG ΩCG á«©ªL{h

IQƒaÉ¨æ°Sh ÉjQƒc …ÒØ°S ™e ¬JÉãMÉÑe ∫ÓN ¢TÉÑZ ô≤°U

áeGôµdG áMGh ¬JQÉjR ∫ÓN ¥Gô©dG AGQRh ¢ù«FQ

:IóMƒdG-»ÑXƒHCG

 ¢ù«FQ ¢TÉÑZ ô≤°U ‹É©e πÑ≤à°SG 

 ‘  …OÉ–’G  »æWƒdG  ¢ù∏éŸG

 ≈∏Y Óc - »ÑXƒHCÉH ¢ù∏éŸG ô≤e

 ÒØ°Shh „ƒj ¿hƒc IOÉ©°S - √óM

 ÊGƒ°SÉa  IOÉ©°Sh  ÉjQƒc  ájQƒ¡ªL

 ájQƒ¡ªL  ÒØ°S  ófÉ°T  ΩGQ  ∫Éªc

 Qƒ°†ëH  ádhódG  iód  IQƒaÉ¨æ°S

 ÚeC’G »ª«©ædG ôªY QƒàcódG IOÉ©°S

 …OÉ–’G  »æWƒdG  ¢ù∏éª∏d  ΩÉ©dG

 ΩÉ©dG ÚeC’G »£°ùÑdG AGôØY IOÉ©°Sh

.ÊÉŸÈdG ∫É°üJÓd óYÉ°ùŸG

 õjõ©J πÑ°S åëH øjAÉ≤∏dG ∫ÓN ”

 ≈à°T ‘ á«FÉæãdG ¿hÉ©àdG äÉbÓY

 ¿hÉ©àdG  π«©ØJ  Éª«°S  ’  ä’ÉéŸG

 ¢ù∏éŸG ÚH á«fÉŸÈdG äÉbÓ©dGh

 ¢ùdÉéŸGh  …OÉ–’G  »æWƒdG

 á«ªgCGh  ∫hódG  √òg  ‘  á«fÉŸÈdG

 á«fÉŸÈdG äGÈÿGh äGQÉjõdG ∫OÉÑJ

 ∫É«M  QhÉ°ûàdGh  ≥«°ùæàdG  õjõ©Jh

 ΩÉªàg’G  äGP  ÉjÉ°†≤dG  ∞∏àfl

 øe πch äGQÉeE’G ádhO ÚH ∑Î°ûŸG

.IQƒaÉ¨æ°Sh ÉjQƒc

 ∫ƒM  ô¶ædG  äÉ¡Lh  ∫OÉÑJ  iôLh

 á«dhódGh á«ª«∏bE’G äGQƒ£àdG πª›

 ‘  ´É°VhC’G  äGQƒ£J  É°Uƒ°üN

.§°ShC’G ¥öûdG

 á«ªgCG  ¢TÉÑZ  ô≤°U  ‹É©e  ócCGh

 õjõ©Jh  ÊÉŸÈdG  πª©dÉH  AÉ≤JQ’G

 ÈY  á«fÉŸÈdG  äÉ°ù°SDƒŸG  QhO

. á«fÉŸÈdG á«°SÉeƒ∏HódG

 ∫ÓN ¢TÉÑZ ô≤°U ‹É©e åëH ó≤a

 hh  „ƒj  ¿hƒc  IOÉ©°S  ¬dÉÑ≤à°SG

 õjõ©J  πÑ°S  ÉjQƒc ájQƒ¡ªL ÒØ°S

 h  øjó∏ÑdG  ÚH  á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG

 Gó«°ûe .. áaÉc ä’ÉéŸG ‘ Égôjƒ£J

 øjó∏ÑdG ÚH á«FÉæãdG äÉbÓ©dG ≥ª©H

 ,ácGöûdGh  ábGó°üdÉH  RÉà“  »àdGh

 Úàª«µ◊G  ÚJOÉ«≤dG  ¢UôMh

 ¿hÉ©àdG  õjõ©J  ≈∏Y  øjó∏ÑdG  ‘

 πX ‘ áaÉc ä’ÉéŸG ‘ ∑Î°ûŸG

 »àdG á°UÉÿG á«é«JGÎ°S’G ácGöûdG

 ä’ÉéŸG  ∞∏àfl  ‘  Éª¡©ªŒ

 ábÉ£dG πãe ∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G äGP

.AÉ°†ØdGh É«LƒdƒæµàdG Ωƒ∏Yh

 ¢ù∏éŸG  ¢UôM  ¬«dÉ©e  ócCGh

 ¥ÉaBG ôjƒ£J ≈∏Y …OÉ–’G »æWƒdG

 ¢ù∏éŸG  ÚH  ÊÉŸÈdG  ¿hÉ©àdG

 á«æWƒdG á«©ª÷Gh …OÉ–’G »æWƒdG

 äÉeƒ∏©ŸG  ∫OÉÑJ  õjõ©àd  ájQƒµdG

 ≥«°ùæàdGh  ,á«fÉŸÈdG  äGÈÿGh

 ∞∏àfl ‘ ∞bGƒŸGh AGQB’G ó«Mƒàd

 Oó°Th  á«dhódG  á«fÉŸÈdG  πaÉëŸG

 ábGó°üdG  áæ÷  ó≤Y  á«ªgCG  ≈∏Y

 IÎØdG  ∫ÓN  ájQƒµdG  á«JGQÉeE’G

 ¿hÉ©àdG  á«bÉØJG  π«©Øàd  ,á∏Ñ≤ŸG

 ¢ù∏éŸG  ÚH  á©bƒŸG  ºgÉØàdGh

 á«æWƒdG á«©ª÷Gh …OÉ–’G »æWƒdG

.ÉjQƒc ájQƒ¡ª÷

 ™e  ¢TÉÑZ  ô≤°U  ‹É©e  åëHh

 iód  IQƒaÉ¨æ°S  ájQƒ¡ªL  ÒØ°S

 á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG  á«ªgCG  ádhódG

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO ÚH

 á«æÑŸG  IQƒaÉ¨æ°S  ájQƒ¡ªLh

 ∫OÉÑàŸG  ΩGÎM’Gh  ºgÉØàdG  ≈∏Y

 AÉ≤JQ’G  ‘  ácÎ°ûŸG  áÑZôdGh

 äÉbÓ©dG AóH òæe »FÉæãdG ¿hÉ©àdÉH

 äGQÉe’G  ádhO  ÚH  á«°SÉeƒ∏HódG

 ájQƒ¡ªLh  IóëàŸG  á«Hô©dG

 ¤EG  ’ƒ°Uh  1985  ΩÉY  IQƒaÉ¨æ°S

 IOÉ«≤dG äÉ¡«LƒJh äÉMƒªW ≥«≤–

.øjó∏ÑdG Óc ‘ É«∏©dG

 ∫ÓN  ¢TÉÑZ  ô≤°U  ‹É©e  ócCGh

 ¿hÉ©àdG  ¥ÉaBG  ôjƒ£J  á«ªgCG  AÉ≤∏dG

 »æWƒdG  ¢ù∏éŸG  ÚH  ÊÉŸÈdG

 øe …QƒaÉ¨æ°ùdG ¿ÉŸÈdGh …OÉ–’G

 á«fÉŸôH  ábGó°U  áæ÷  ó≤Y  ∫ÓN

 ∫OÉÑJ õjõ©àd ÚÑfÉ÷G ÚH ácÎ°ûe

 á«fÉŸÈdG  äGÈÿGh  äÉeƒ∏©ŸG

 ∞bGƒŸGh  AGQB’G  ó«Mƒàd  ≥«°ùæàdGh

 á«fÉŸÈdG  πaÉëŸG  ∞∏àfl  ‘

 á«ªgCG ¤EG GÒ°ûe ..á«dhódGh á«ª«∏bE’G

 ‘  äÉfÉŸÈdG  ¬Ñ©∏J  …òdG  QhódG

 Úà“h ,á«fÉŸÈdG äGQGƒ◊G õjõ©J

 πLCG øe ⁄É©dG Üƒ©°T ÚH äÉbÓ©dG

.™«ªé∏d á«ªæàdG ≥«≤–

 ôjó≤J øY ¢TÉÑZ ô≤°U ‹É©e ÜôYCGh

 ó«cCÉàd  …OÉ–’G  »æWƒdG  ¢ù∏éŸG

 ájQƒ¡ªLh  IQƒaÉ¨æ°S  ájQƒ¡ªL

 ƒÑ°ùcEG ¢Vô©e ‘ Éª¡àcQÉ°ûe ÉjQƒc

 ôHƒàcCG ‘ ó≤©j …òdGh ,2020 »HO

 á°üæe  ó©jh  …QÉ÷G  ΩÉ©dG  øe

 ácQÉ°ûª∏d  ¿Gó∏ÑdG  ™«ª÷  Iójôa

 πLCG  øe QÉµaCGh ∫ƒ∏M á°ûbÉæe ‘

.áeGóà°SG ÌcCG πÑ≤à°ùe

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ≈Ø£°üe  QƒàcódG  ‹É©e  QGR  

 ájQƒ¡ªL  AGQRh  ¢ù«FQ  »ªXÉµdG

 QÉWEG  ‘  " áeGôµdG áMGh  " ¥Gô©dG

 É¡ªààNG »àdG äGQÉeE’G ádhód ¬JQÉjR

 ï«°ûdG  ¬dÉÑ≤à°SG  ‘ ¿Éc  h  ..¢ùeCG

 ôjóe ¿É«¡f ∫BG  ¿ƒæëW øH áØ«∏N

 AGó¡°ûdG  öSCG  ¿hDƒ°T  Öàµe …ò«ØæJ

.»ÑXƒHCG ó¡Y ‹h ¿GƒjO ‘

 áMGh  ¤EG  ¬«dÉ©e  ∫ƒ°Uh  iódh

 ï«°ûdGh  ¢Vô©à°SG  ¢ùeCG  áeGôµdG

 º°SGôe ¿É«¡f ∫BG ¿ƒæëW øH áØ«∏N

 ΩÉeCG Ó«∏cEG ™°Vh ºK ±öûdG ¢SôM

 31 øe ¿ƒµàj  …òdG  ó«¡°ûdG  Ö°üf

 ôNB’G  ≈∏Y  É¡æe  πc  óæà°ùj  ÉMƒd

 øeÉ°†àdGh ∞JÉµàdGh IóMƒ∏d õeôc

 É¡Ñ©°Th  äGQÉeE’G  ádhO  IOÉ«b  ÚH

.∫É£HC’G ÉgOƒæLh

 áëæLCG ∞∏àfl ‘ »ªXÉµdG ∫ƒŒh

 π°üØe  ìöûd  É©ªà°ùe  áMGƒdG

 ∫BG  ¿ƒæëW  øH  áØ«∏N  ï«°ûdG  øe

 »àdG  É¡≤aGôeh  áMGƒdG  øY  ¿É«¡f

 AÉæHCG  ä’ƒ£H  É¡∏«°UÉØJ  ó°ùŒ

 º¡JÉ«ë°†Jh π°SGƒÑdG äGQÉeE’G ádhO

 ä’’ódGh º«≤dG øe ÒãµdG øY È©Jh

.á∏«∏÷G á«æWƒdG

 AGQRh ¢ù«FQ ΩÉb ádƒ÷G ΩÉàN ‘h

 ‘ áª∏c π«é°ùàH ¥Gô©dG ájQƒ¡ªL

 √ôjó≤J  øY  É¡«a  ÈY  QGhõdG  πé°S

 á«Hô©dG  äGQÉe’G  ádhO  AGó¡°ûd

.IóëàŸG

 áeGôµdG áMGh ¿CG  ¤EG  IQÉ°TE’G QóŒ

 ‘  ÉjQÉ°†Mh  É«æWh  Éª∏©e  ó©J

 √ó««°ûJ  ”  »ÑXƒHCG  áª°UÉ©dG

 äGQÉeE’G  AGó¡°T  ä’ƒ£Ñd  Gó«∏îJ

 øY ´ÉaódG  π«Ñ°S  ‘ º¡JÉ«ë°†Jh

.¬JGõéæeh ¬JÉÑ°ùàµe ájÉªMh øWƒdG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ¢ù«FQ »ªXÉµdG ≈Ø£°üe QƒàcódG ‹É©e QOÉZ 

 ¢ùeG OÓÑdG ≥«≤°ûdG ¥Gô©dG ájQƒ¡ªL AGQRh

.ádhódG ¤EG á«ª°SQ IQÉjR ó©H

 iód ≥aGôŸG óaƒdGh ¬«dÉ©e ´GOh ‘ ¿Éch

 ≥jôØdG .. »ÑXƒHCG ‘ á°SÉFôdG QÉ£e ¬JQOÉ¨e

 ÖFÉf ¿É«¡f ∫BG  ójGR øH ∞«°S ï«°ûdG ƒª°S

 øe OóYh á«∏NGódG ôjRh AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ

.ÚdhDƒ°ùŸG

:ΩGh-»HO

 á«©ªLh áaô©ª∏d Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi á°ù°SDƒe â©bh 

 ¤EG ±ó¡J ∑Î°ûe ¿hÉ©J á«bÉØJG ¿ÉªéY ‘ ÚæeDƒŸG ΩCG

 ±GógC’G ≥«≤– øª°†j ÉÃ Úaô£dG ÚH ¿hÉ©àdG ºFÉYO õjõ©J

 ∫ÓN øe ™ªàéŸG á«ªæJ ∫É› ‘ Éª¡«∏µd á«é«JGÎ°S’G

 ™∏£°†J »àdG á«aô©ŸG IOÉjôdG øe IOÉØà°S’Gh áaô©ŸG öûf

 øe É¡Ø°UƒH áaô©ª∏d Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi á°ù°SDƒe É¡H

. ∫ÉéŸG Gòg ‘ IRQÉÑdG á«æWƒdG äÉ°ù°SDƒŸG

 èeGÈ∏d áaÉ°†e áª«b ¿hÉ©àdG Gòg íæÁ ¿CG ™bƒàŸG øeh

 ≥«≤– ‘ Ωó≤àdG ¢Uôa øe Rõ©j ¿CGh Úaô£∏d á«aô©ŸG

.áaó¡à°ùŸG äÉÄØdG øe Éª¡©e Ú∏eÉ©àŸG OÉ©°SEGh Éª¡«àjDhQ

 øH ∫ÉªL IOÉ©°S øe πc É¡©bh »àdG - á«bÉØJ’G â°üfh

 Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi á°ù°SDƒŸ …ò«ØæàdG ôjóŸG ÜôjƒM

 ΩCG á«©ª÷ ájò«ØæàdG IôjóŸG OGó¡°T óªfi AÉª°SCGh áaô©ª∏d

 á£°ûfC’G h èeGÈdG ≈∏Y ¿Éaô£dG ™∏£j ¿CG ≈∏Y - ÚæeDƒŸG

 äGöVÉfih äÉ«≤à∏eh äGô“Dƒe øe ÉgÉª¶æ«°S »àdG ájƒæ°ùdG

 ±ô£dG »∏ãªŸ ±ôW πc IƒYOh ÉgÒZh πªY ¢TQh h äGhófh

.É¡«a ácQÉ°ûª∏d ôNB’G



:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

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

 â– áàHÉK  ≈£îH  á«°VÉe  äGQÉeE’G  ádhO  ¿CG

 »JGQÉeE’G …ƒªæàdG êPƒªædG ï«°SôJ ‘ É¡JOÉ«b

 äGóéà°ùŸG áaÉc ÖcGƒJ á«ŸÉY áª°üH GP ¿ƒµ«d

 äGQÉeE’G áfÉµe ï«°SôJ ≈∏Y πª©dGh ,á«ŸÉ©dG

 äÉYÉ£b  ∞∏àfl  ‘  ⁄É©dG  ∫hO  IQGó°U  ‘

.á«ªæàdG

 ´ÉªàLG  Ωƒ«dG  √ƒª°S  ¢SDhôJ  ∫ÓN  ∂dP  AÉL

 ™ª› ‘ ó≤Y …òdG á«ªæà∏d …QGRƒdG ¢ù∏éŸG

 øª°V  ”h  »ÑXƒHCG  áª°UÉ©dG  ‘ øWƒdG  öüb

 ™«°VGƒŸGh äGQOÉÑŸG øe OóY á°ûbÉæe ¬JóæLCG

.»eƒµ◊G πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J QÉWEG ‘

 á°ûbÉæe  ¢ù∏éŸG  ´ÉªàLG  IóæLCG  âæª°†Jh

 ™e É«°TÉ“ ,äGQÉeE’G ádhód AÉæÑdG π«dO ôjƒ£J

 ºYOh  á«ŸÉ©dG  AÉæÑdG  ∫É›  ‘  äÉãjóëàdG

 áeGóà°S’G ≥«Ñ£J ‘ ádhódG ájDhQh äÉaó¡à°ùe

 ™aQh  á«àëàdG  á«æÑdGh  »FÉ°ûfE’G  ´É£≤dG  ‘

 ádhódG á«°ùaÉæJ Rõ©j É‡ á«àëàdG á«æÑdG IOƒL

 π«dódG º¶æj å«M ,É«ŸÉY É¡Ñ«JôJ øe ™aôjh

 π«∏≤Jh  ¥ô£dGh  ÊÉÑŸG  øe  ™jQÉ°ûŸG  ò«ØæJ

.áÄ«ÑdG ≈∏Y á«Ñ∏°ùdG QÉKB’G

 OGÒà°SG  ä’É›  õjõ©J  ¢ù∏éŸG  ¢ûbÉf  Éªc

 á«fGƒ«◊Gh á«YGQõdG äÉ«dÉ°SQE’G ôjó°üJ IOÉYEGh

 ´É£≤dG  ™e  ácGöûdG  ∫ÓN  øe  ,É¡JÉéàæeh

 ä’É› ‘ ¬jód äGQó≤dG øe IOÉØà°S’Gh ¢UÉÿG

 ™∏°ùdG  á«HÉ«°ùfG  øe Rõ©j É‡ ,»FGò¨dG  øeC’G

 ,á«fGƒ«◊Gh  á«YGQõdG  ∫ÉªYC’G  IQÉŒ  IOÉjQh

 ‘ ¿Éµ°ùdG äÉLÉ«àMG á«Ñ∏J ≈∏Y ádhódG IQóbh

 QGô≤à°SG ≈∏Y á¶aÉëŸGh äÉbhC’Gh ±hô¶dG πc

.ÉgQÉ©°SCG

 ¢ù∏éŸG  ¢Vô©à°SG  ,á«ª«¶æàdG  ¿hDƒ°ûdG  ‘h

 ìÎ≤e É¡æ«H øe äGQGô≤dGh äÉMÎ≤ŸG øe GOóY

 Ëó≤àH øjóŸG Ωõ∏J »àdG á«fƒjóŸG áª«b ójó–

 h ,¬dGƒeCG á«Ø°üJh QÉ°ùYEG äGAGôLEG ìÉààa’ Ö∏W

 áYƒª› hCG øjóŸG øFGód OóëŸG ≠∏ÑŸG πjó©J

 õjõ©J  ‘  º¡°ù«°S  …òdG  ôeC’G  ÚæFGódG  øe

 …OÉ°üàb’Gh ‹ÉŸG ∫ÉéŸG ‘ ádhódG á«°ùaÉæJ

.ΩÉ©dG ‹ÉŸG ¿Éª°†dG äÉjƒà°ùe ™aQh

 ó°UQ  ΩÉ¶f  çGóëà°SG  ¢ù∏éŸG  ¢ûbÉf  Éªc

 ¤EG  ±OÉ¡dG  á«JGQÉeE’G  ICGôª∏d  RôëŸG  Ωó≤àdG

 õjõ©Jh ICGôŸG ºYO äGöTDƒe Ωó≤J ¢SÉ«b áªcƒM

 ICGôª∏d  á«æWƒdG  á«é«JGÎ°SÓd  á«°ùaÉæàdG

 á«∏ëŸG  á«°ùaÉæàdG  ä’ó©e ¢SÉ«bh  á«JQÉeE’G

 Ëó≤J  ≈∏Y  óYÉ°ùj  É‡  á«dhódGh  á«ª«∏bE’Gh

 iƒà°ùŸG  ≈∏Y  á∏YÉØdG  ácGöûdG  Qƒ°U  π°†aCG

 áë°VGh á«dBGh  á«é¡æe ΩÉ¶ædG  πãÁh »æWƒdG

 ójó–h  á«JGQÉeE’G  ICGôŸG  πÑ≤à°ùe  ±Göûà°S’

 õ«cÎdG  ∫ÓN øe ,É¡H  á£ÑJôŸG  ÉjÉ°†≤dG  ºgCG

 π«∏–h èFÉàædGh äGöTDƒŸG ó°UQh Ëó≤J ≈∏Y

 ,á«°ùaÉæàdG  äGöTDƒŸG  ≈∏Y  á«æÑŸG  äÉfÉ«ÑdG

 IOÉjõd  äÉ«°UƒàdGh  ájôjƒ£àdG  §£ÿG  ™aQh

.á«°ùaÉæàdG

 ´ÉªàL’G  IóæLCG  âæª°†J  ,ôNBG  ÖfÉL  øe

 …OÉ–’G  »æWƒdG  ¢ù∏éŸG  äÉ«°UƒJ  á°ûbÉæe

 º«∏©àdGh  á«HÎdG  IQGRh  á°SÉ«°S  ¿CÉ°T  ‘

 áaÉ≤ãdG IQGRh á°SÉ«°Sh ,¢SQGóŸG ≈∏Y ±GöTEÓd

 ≥«°ùæàdG èFÉàf ≈∏Y ¢ù∏éŸG ™∏WGh ..ÜÉÑ°ûdGh

 ¿CÉ°ûH á«∏ëŸG äÉ¡÷Gh ájOÉ–’G äÉ¡÷G ÚH

.ájOÉ–’G ¥ô£dG äÉeGóîà°SG

 ¢ù∏éŸG  ¢Vô©à°SG  ,á«eƒµ◊G  ôjQÉ≤àdG  ‘h

 ôjQÉ≤àdG  øe  GOóY  ¬YÉªàLG  IóæLCG  øª°V

 h  »eƒµ◊G  πª©dG  ôjƒ£J  QÉWEG  ‘  á«eƒµ◊G

 ádhódG ácQÉ°ûe ôjô≤J ≈∏Y ´ÓW’G âæª°†J »àdG

 ‘ á«Hô©dG ∫hódG á©eÉL ¢ù∏› ´ÉªàLG ‘

 ôjô≤J  ¢VGô©à°SGh  ,á«Hô©dG  öüe  ájQƒ¡ªL

 ‘ AGò¨∏d »é«JGÎ°S’G ¿hõîŸG á©HÉàe èFÉàf

.2020 ΩÉY øe ådÉãdG ™HôdG øY ádhódG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ójGR  øH  óªfi ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  iôLCG  

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

 É«ØJÉg  ’É°üJG  óMC’G  AÉ°ùe  áë∏°ùŸG  äGƒ≤∏d

 ÊÉãdG ˆGóÑY ∂∏ŸG ádÓ÷G ÖMÉ°U ¬«NCG ™e

 á«ª°TÉ¡dG  á«fOQC’G  áµ∏ªŸG  πgÉY  Ú°ù◊G  øH

 äGQÉeE’G  ádhO  øeÉ°†J  ¬dÓN  ócCG  ..  á≤«≤°ûdG

 ™«ªL  Égó«jCÉJh  É¡ªYOh  ¿OQC’G  ™e  πeÉµdG

 É¡æeCG  ≈∏Y  ®ÉØë∏d  ÉgòîàJ  »àdG  äGAGôLE’G

.ÉgQGô≤à°SGh

 ®ÉØ◊G  ¿EG  -  ∫É°üJ’G  ∫ÓN  -  √ƒª°S  ∫Ébh

 á«°SÉ°SCG Iõ«cQ ó©j √QGô≤à°SGh ¿OQC’G øeCG ≈∏Y

 ´õYõj Ée πc ¢†aôfh »Hô©dG øeC’G õFÉcQ øe

.ô£î∏d ¬Ñ©°Th ¬àeÓ°S ¢Vô©jh √QGô≤à°SG

 IOÉ«≤H ¿OQCÓd ¬JÉ«æ“ ¢üdÉN øY √ƒª°S ÜôYCGh

 QGô≤à°S’Gh  øeC’G  ΩGhO  ˆGóÑY  ∂∏ŸG  ádÓL

 Éæ∏gCG ßØëj ¿CG ¤É©J ¤ƒŸG ÓFÉ°S.. QÉgOR’Gh

.√hôµe πc øe ¿OQC’G ‘

 øY ÊÉãdG ˆGóÑY ∂∏ŸG ádÓL ÜôYCG ¬à¡L øe

 ¿OQC’G  ¬ªYód  √ƒª°ùd  √ôjó≤Jh  √ôµ°T  ¢üdÉN

 Éæªãe.. ±hô¶dG ∞∏àfl ‘ ¬ÑfÉL ¤EG ±ƒbƒdGh

 äGQÉeE’G  ádhód  á∏«°UC’Gh  áàHÉãdG  ∞bGƒŸG

 ¬æeC’  É¡ªYOh  ¿OQCÓd  áªFGódG  É¡JófÉ°ùeh

 äÉbÓ©dG öUGhCG  ≥ªY ó°ùéj …òdGh √QGô≤à°SGh

.Ú≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG ÚH É¡Jƒbh ájƒNC’G

4 á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14713 Oó`©dG-2021 πjôHCG 6 AÉKÓãdG
øWƒdG QÉÑNCG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 " á«ŸÉ©dG IõFÉé∏d É«∏©dG áª¶æŸG áæé∏dG âæ∏YCG 

 äÉ«dÉ©a ¥Ó£f " ¬eƒ∏Yh ËôµdG ¿BGô≤∏d ÒÑëàdG

 ≥jôØdG ájÉYQ â– 2021 ΩÉ©∏d á©HÉ°ùdG IQhódG

 ¢ù«FQ ÖFÉf ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ∞«°S ï«°ûdG ƒª°S

 ô¡°T øe ∫hC’G ‘ á«∏NGódG ôjRh AGQRƒdG ¢ù∏›

 ‘  Úª∏°ùŸG  ™«é°ûàd  ∂dPh  ∑QÉÑŸG  ¿É°†eQ

 ‘  ¢ùaÉæàdG  ≈∏Y  »eÓ°SE’Gh  »Hô©dG  ⁄É©dG

 ,¬eƒ∏Yh √ójƒŒh ¬JhÓJh ËôµdG ¿BGô≤dG ∫É›

 á«£°SƒdGh ΩÓ°SE’G ìhQ º¡Ød áÄ°TÉædG ¬«LƒJh

.áaÉc ⁄É©∏d á«fÉ°ùfE’G ¬àdÉ°SQh

 ¬Jó≤Y  …òdG  »Øë°üdG  ô“DƒŸG  ‘  ∂dP  AÉL

 QƒàcódG Qƒ°†ëH ,"ó©H øY" ¢ùeG ìÉÑ°U áæé∏dG

 ¿GƒjóH »æjódG QÉ°ûà°ùŸG ,IOÉªM Oƒªfi ¥hQÉa

 óªMCG  h  ,IõFÉ÷G  ΩÉY  ÚeCG  ,»ÑXƒHCG  ó¡Y  ‹h

 AÉ°†YCGh ,ΩÉ©dG ôjóŸG »é«æ£dG ¿É©«Ñ°S º«gGôHEG

.IõFÉé∏d áª¶æŸG ¿Éé∏dG

 ∫ÓN  -  IOÉªM  Oƒªfi  ¥hQÉa  QƒàcódG  ócCGh

 Ö°ùM Iôªà°ùe IõFÉ÷G ¿CG - »Øë°üdG ô“DƒŸG

 õjõ©J ‘ á«æjódGh á«fÉ°ùfE’G É¡àjDhQh É¡aGógCG

 ¬eƒ∏Yh ËôµdG ¿BGô≤dG á°SGQóH ≥∏©àdGh ΩÉªàg’G

 º«≤dG  ¢SôZ  ∫ÓN  øe  í«ë°üdG  è¡ædG  ≈∏Y

 ≈∏Y  º¡©«é°ûJh  A¢ûædG  ±ƒØ°U  ‘  á∏«ÑædG

 ΩÉµMCG ≥ah áë«ë°U IAGô≤H ËôµdG ¿BGô≤dG π«JôJ

.ójƒéàdG

 á«eÓ°SE’G  º«≤dG  øe  Rõ©J  IõFÉ÷G  ¿CG  í°VhCGh

 º¡ØdGh  á«£°SƒdGh  ∫GóàY’G  QÉWEG  ‘  áëª°ùdG

 ,É¡ÑLƒÃ  πª©dGh  á©jöûdG  ó°UÉ≤Ÿ  í«ë°üdG

 ≥∏£æJ á©HÉ°ùdG É¡JQhO ‘ IõFÉ÷G ¿CG ¤EG Éàa’

 øe  ºYóH  πÑ≤ŸG  ¿É°†eQ  øe  ∫hC’G  ‘ É«ª°SQ

 ∫ÉªYCÓd ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªMCG ï«°ûdG á°ù°SDƒe

 ,á«dÉ©Ø∏d »ª°SôdG ∂jöûdG ,á«fÉ°ùfE’Gh ájÒÿG

 ô¡°T ∞°üàæe äÉcQÉ°ûŸG º∏°ùJ »¡àæj ¿CG ≈∏Y

 É¡∏«°UÉØJ ≈∏Y ´ÓW’G ™«ªé∏d øµÁh ¿É°†eQ

www.tahbeer. ,ÊhÎµdE’G É¡©bƒe ÈY

 §HGôdG ≈∏Y »YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bGƒeh , ae
: ‹ÉàdG

https://instagram.com/ta
1ktvr=hbeerquran?igshid

 ó°UQ å«M áª«≤dG ÉgõFGƒéH RƒØ∏dkjsk2p80

 ÊÉãdG õFÉØdGh ºgQO ∞dCG 30 ≠∏Ñe ∫hC’G õFÉØ∏d

 ±’BG  10  ≠∏Ñe  ådÉãdG  õFÉØdGh  ,ºgQO  ∞dCG  20

.GóM ≈∏Y á≤HÉ°ùe πc ‘ ,ºgQO

 ..  á©HÉ°ùdG  É¡JQhO  ‘  IõFÉ÷G  π«°UÉØJ  øYh

 ΩÉ©dG  ôjóŸG  »é«æ£dG  ¿É©«Ñ°S  óªMCG  í°VhCG

 äÉ≤HÉ°ùe  8 º°†J  á«dÉ◊G  IQhódG  ¿CG  IõFÉé∏d

 º°†Jh ËôµdG ¿BGô≤∏d π«JÎdG áÄa :»g á«°ù«FQ

 äÉ«°ùæ÷G  áaÉµd  :∫hC’G  ´ôØdG  ,´hôa  áKÓK

 πµd  ∫ÉØWC’Gh  ,çÉfE’Gh  QƒcòdG  ¬«a  ¢ùaÉæàjh

 ¿ƒæWGƒŸG :ÊÉãdG ´ôØdGh π≤à°ùe ´ôa º¡æe óMGh

 πµd  ∫ÉØWC’Gh  çÉfE’Gh  QƒcòdG  É¡«a  ¢ùaÉæàjh

 ÜÉë°UCG :ådÉãdG ´ôØdGh ,π≤à°ùe ´ôa º¡æe óMGh

 ∫ÉØWC’Gh ,çÉfE’Gh ,QƒcòdG É¡«a ¢ùaÉæàjh ,ºª¡dG

.π≤à°ùe ´ôa º¡æe óMGh πµd

 º∏©dG  ´ƒ°Vƒe  ∫hÉæàJh:Ò°ü≤dG  º∏«ØdG  áÄa

 á≤HÉ°ùe  »gh  á«fÉ°ùfE’G  áeóN  ‘  áaô©ŸGh

 IÒ°üb á«ª∏«a IOÉÃ ácQÉ°ûª∏d ËôµdG Qƒ¡ªé∏d

 É¡LGôNEGh ÉgOGóYEG ºàj ácôëàe Ωƒ°SQ hCG IQƒ°üe

.º¡jód IôaƒàŸG á«æØdG äÉfÉµeE’G ≥ah

:ΩGh-»HO

 ó«ªM  ƒH  ≈°ù«Y  âæH  á°üM  ‹É©e  äócCG  

 ‘ IOÉ«≤dG äÉ¡«LƒJ ¿CG ™ªàéŸG á«ªæJ IôjRh

 ó«aƒc" áeRCG øe ‘É©àdG ΩÉYh Ú°ùªÿG ΩÉY

 ¿É°ùfE’G IÉ«M IOƒéH AÉ≤JQ’G ájDhQ Rõ©J "19

 äÉjóëàdG  RhÉŒ  ≈∏Y  õØ–h  ™ªàéŸGh

 ÉeÉY Ú°ùªÿG QÉWEG ‘ äGRÉ‚E’G áØYÉ°†eh

 ádhO ájƒÄe äÉaó¡à°ùe Æƒ∏H ≥≤ëj ÉÃ á∏Ñ≤ŸG

 IOƒL ¿CG ¤EG É¡«dÉ©e IÒ°ûe.. 2071 äGQÉeE’G

 á«eƒµ◊G  äGóæLC’G  ájƒdhCG  ≈≤Ñà°S  IÉ«◊G

 IOƒéH ÉHÉéjEG IôKDƒŸGh áªYGódG á∏¶ŸG É¡fC’

 äGQÉeE’G ádhO ‘ äÉYÉ£≤dG ∞∏àfl AGOCG õ«“h

.äGöTDƒŸGh èFÉàædG π°†aC’ kÉ≤«≤–

 ∫hC’G ´ÉªàL’G É¡«dÉ©e ¢SDhôJ iód ∂dP AÉL

 2021  …QÉ÷G  ΩÉ©∏d  IÉ«◊G  IOƒL  ¢ù∏éŸ

 øY"  »FôŸG  ∫É°üJ’G  á«°UÉîH  ó≤Y  …òdG

 »ŸÉ©dG  ôjô≤àdG  èFÉàf  ¢Vô©à°SGh  "ó©H

 ÚdhDƒ°ùŸG øe OóY ¬«a ∑QÉ°Th 2021 IOÉ©°ù∏d

 IÉ«◊G  IOƒLh  IOÉ©°ùdG  ´É£≤H  Ú«æ©ŸGh

 á«∏ëŸGh  ájOÉ–’G  á«eƒµ◊G  äÉ¡÷G  øe

 ¢ù∏›  πãÁ  å«M  ájò«ØæàdG  ¢ùdÉéŸGh

 πeÉµàdGh ≥«°ùæàdG õjõ©àd á°üæe IÉ«◊G IOƒL

 Gòg ‘ IOÉ«≤dG  äÉ¡«LƒJ ≥«≤–h »eƒµ◊G

.∫ÉéŸG

 IOƒL ¢ù∏› ´ÉªàLG  ∫ÉªYCG  ∫hóL øª°†Jh

 á«æWƒdG á«é«JGÎ°S’G á£ÿG á°ûbÉæe IÉ«◊G

 ¢ù∏éŸG ≥jôW áWQÉNh 2031 IÉ«◊G IOƒ÷

 äGQOÉÑe  ò«ØæJ  á©HÉàe  á«dBGh  …QÉ÷G  ΩÉ©∏d

.É¡d ≥jƒ°ùàdGh IÉ«◊G IOƒL

 …OÉ–’G  õcôŸG  ´ÉªàL’G  ∫ÓN  ¢Vô©à°SGh

 »ŸÉ©dG ôjô≤àdG èFÉàf AÉ°üME’Gh á«°ùaÉæà∏d

 á«ªæàdG ∫ƒ∏M áµÑ°T øY QOÉ°üdG 2021 IOÉ©°ù∏d

 …òdGh IóëàŸG ·C’G äGQOÉÑe ióMEG áeGóà°ùŸG

 "QÉgOR’G πLCG øe áaô©ŸG" QÉ©°T â– AÉL

 "ÜƒdÉL" á°ù°SDƒe ´Ó£à°SG ≈∏Y óªà©j …òdGh

 IOƒLh IOÉ©°S ºq«≤j ∫GDƒ°S ¤EG GOÉæà°SG á«ŸÉ©dG

 äÉLQO 10 ¤EG 0 øe ¢SÉ«≤Ã ¢UÉî°TC’G IÉ«M

 ÖÑ°ùH  kÉ«FÉæãà°SG  ΩÉ©dG  Gòg  ôjô≤àdG  Èà©jh

."19 ó«aƒc" áëFÉL ±hôX

 á«ŸÉ©dG  "ÜƒdÉL"  á°ù°SDƒe  ôjô≤J  ô¡XCGh

 ÚæWGƒª∏d »°û«©ŸG É°VôdG iƒà°ùe ‘ ÉYÉØJQG

 ΩÉ©dG ∫ÓN áLQO /7,37/ ¤EG π°Uh ádhódG ‘

 å«M 2019 ΩÉ©dG ™e É°SÉ«b 2020 »°VÉŸG

./6,74/ áé«àædG âfÉc

 ó«ªMƒH  ≈°ù«Y  âæH  á°üM  ‹É©e  â¡Lhh

 iƒà°ùe  ≈∏Y  IÉ«◊G  IOƒL  ¢ù∏›  AÉ°†YCG

 Rõ©J á«æ«°ù– á£N ™°Vh ≈∏Y πª©dÉH ádhódG

 »°û«©ŸG É°VôdG öTDƒe ‘ äGQÉeE’G ádhO Ωó≤J

 äGQÉeE’G  ádhO  áeƒµM  ájDhQ  ≥«≤–h  É«ŸÉY

 ™ªàéŸG OGôaC’ IÉ«M IOƒL π°†aCG  ÒaƒJ ‘

 äÉÄa áaÉc ΩóîJ ™jQÉ°ûeh äGQOÉÑe ∫ÓN øe

 Úª«≤ŸGh  ÚæWGƒŸG  øe  ™ªàéŸG  íFGöTh

 IOƒLh IOÉ©°ùdG iƒà°ùe Rõ©Jh AGƒ°S óM ≈∏Y

 ä’É›  ≈∏Y  õ«cÎdÉH  ∂dPh  º¡jód  IÉ«◊G

 »YÉªàL’G π°UGƒàdGh …OÉ°üàb’G øeC’G πª°ûJ

.á«fóÑdG áë°üdGh á«°ùØædG áë°üdGh

 »æ«©ŸG QÉªY Ú«©J øY É¡«dÉ©e âæ∏YCG Éªc

 ¬Ø«∏µJh  IÉ«◊G  IOƒL  ¢ù∏éŸ  ΩÉY  Éæ«eCG

 á©HÉàeh  ¢ù∏éª∏d  …ò«ØæàdG  ≥jôØdG  á°SÉFôH

.¬dÉªYCG áaÉc

 åjó– á«ªgCÉH ó«ªMƒH á°üM ‹É©e âgƒfh

 áægGôdG  ±hô¶dG  äGóéà°ùe  áÑcGƒŸ  ±GógC’G

 äÉ©∏£J Æƒ∏Hh "19 ó«aƒc" áëFÉL äÉ«YGóJh

 ‘É©à∏d  ádhódG  IOÉ«b  ájDhQh  äÉ«é«JGÎ°SGh

.á∏Ñ≤ŸG á∏MôŸG ∫ÓN

 ±GógCG  3 á«é«JGÎ°S’G á£ÿG ±GógCG  πª°ûJh

 √ògh  kÉ«∏«°üØJ  kGöüæY  13  øª°†àJ  á«°SÉ°SCG

 ¿óeh áeó≤àe ádhO ≥«≤–" ’hCG »g ±GógC’G

 ¢û«©dG á«∏HÉbh IÉ«◊G IOƒ÷ áªYGO áeGóà°ùe

 "¢UôØdG  ≥∏Nh  ôªà°ùŸG  Qƒ£àdÉH  ábÉÑ°S

 ™ªà› ‘ áµ°SÉªàe ájƒb öSCG  AÉæH"É«fÉKh

 AÉ£©dGh  íeÉ°ùàdG  º«≤H  ™àªàj  §HGÎe  ºYGO

 OGôaCG ™«é°ûJ" ÉãdÉKh "á«©ªàéŸG ácQÉ°ûŸGh

 áaOÉg á«HÉéjEG á£°ûf á«ë°U IÉ«ëH ¿ƒ©àªàj

."ádhDƒ°ùeh

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 »∏Y  Ωƒàµe  AGƒ∏dG  IOÉ©°S  ™∏WG  

 »ÑXƒHCG áWöT ΩÉY ôjóe »ØjöûdG

 äGQOÉÑŸGh  §£ÿG  ºgCG  ≈∏Y

 »àdG á«∏«¨°ûàdG äÉ«dB’Gh ájôjƒ£àdG

 áª°UÉ©dG  áWöT  ájôjóe  ÉgòØæJ

 ≥ah ¿ÉeC’Gh øeC’G  IÒ°ùe õjõ©àd

.kÉ«ŸÉY áeó≤àŸG äÉ°SQÉªŸG π°†aCG

 áWöT ájôjóe IQÉjR ∫ÓN ∂dP AÉL

 π«¡°S óªfi AGƒ∏dG ¬≤aGôj áª°UÉ©dG

 »FÉæ÷G øeC’G ´É£b ôjóe …ó°TGôdG

 ôjóe …OÉ«ædG ˆGóÑY óªM ó«≤©dGh

 AGQóeh  áª°UÉ©dG  áWöT  ájôjóe

.ájôjóŸÉH ΩÉ°ùbC’G AÉ°SDhQh äGQGOE’G

 »ÑXƒHCG  áWöT  ΩÉY  ôjóe  ±qô©Jh

 ≈∏Y •ÉÑ°†dG h ájôjóŸG ôjóe øe

 ,áYƒ°VƒŸG §£ÿGh AGOC’G ájRƒ¡L

 IÒ°ùÃ AÉ≤JQÓd ádhòÑŸG Oƒ¡÷Gh

 π°†aCG  ≥ah  ,»WöûdG  πª©dG

 ≥≤ëj  ÉÃ  ,áeó≤àŸG  äÉ°SQÉªŸG

 ¤EG  ™ªà°SGh  ,»©ªàéŸG  QGô≤à°S’G

 ¬à≤≤M Éeh ,πª©dG Ò°S ∫ƒM ,RÉéjEG

 áaÉc  á«æeC’Gh  á«eóÿG  ΩÉ°ùbC’G

 Ëó≤J  ‘  ÉgOƒ¡Lh  äGRÉ‚EG  øe

.Qƒ¡ªé∏d Iõ«ªàe äÉeóN

 ΩÉ°ùbCG  ∞∏àfl  ‘  ádƒéH  ΩÉbh

 ≈∏Y  ™∏WGh  ,ájôjóŸG  ≥aGôeh

 »àdG  áãjó◊G  äGó©ŸGh  Iõ¡LC’G

 øY ÈYh ,»WöûdG  πª©∏d â∏NOoCG

 Iõ«ªàŸG ÚÑ°ùàæŸG Oƒ¡÷ √ôjó≤J

 ¤EG  ™ªà°SG  h  º¡JÉÑLGh  AGOCG  ‘

 OÉ©°SEG õcôÃ Ú©LGôŸG øe ìöT

 áeó≤ŸG äÉeóÿG ∫ƒM Ú∏eÉ©àŸG

 ΩÉªàgG ≈∏Y ¿ƒ©LGôŸG ≈æKCGh º¡d

 AÉ≤JQ’ÉH áª°UÉ©dG áWöT ájôjóe

.Qƒ¡ªé∏d áeó≤ŸG äÉeóÿÉH

 »ÑXƒHCG  áWöT  ΩÉY  ôjóe  ócCGh

 äÉ¡«LƒJ  ò«ØæJ  ≈∏Y  ¢Uô◊G

 πª©dG  ôjƒ£àH  Ió«°TôdG  IOÉ«≤dG

 øeC’ÉH  Qƒ©°ûdG  ≥«ª©Jh  ,»WöûdG

 k’ƒ°Uh ,™ªàéŸG OGôaCG ÚH ¿ÉeC’Gh

 ™ªàéŸG á«gÉaQh IOÉ©°ùH AÉ≤JQÓd

 Ëó≤àd  Ú∏eÉ©dG  äGQób  ôjƒ£Jh

 øe ,Ú©LGôª∏d Iõ«ªàŸG äÉeóÿG

 ÖjQóàdGh  ôªà°ùŸG  πª©dG  ∫ÓN

 »°ù°SDƒŸG  õ«ªàdGh  IOƒ÷G  öûfh

.A’ƒdG áaÉ≤K õjõ©Jh

 ôjƒ£J πLCG øe ºFGódG »©°ùdG ócCG Éªc

 ,áeóîà°ùŸG èeGÈdGh AGOC’G iƒà°ùe

 ΩGóîà°SÉH  á«LÉàfE’G  IOÉjRh

 äÉbÓY õjõ©Jh á«ª∏©dG äÉ«é¡æŸG

 äÉ¡÷G  ™e  π°UGƒàdGh  ¿hÉ©àdG

 Ωƒ¡Øe ï«°SÎd AÉcöûdGh á«æ©ŸG

 ΩÉªàg’Gh ,™«ª÷G á«dhDƒ°ùe øeC’G

 á∏°UGƒŸ  Ú∏eÉ©dG  äGQób  ôjƒ£àH

 ¢SÉ°ùME’G ™bGh øe AGOC’G ‘ õ«ªàdG

 Rõ©j  ÉÃ  ,á«dhDƒ°ùŸÉH  ‹É©dG

.»ÑXƒHCG áWöûd ájQÉ°†◊G IQƒ°üdG

 πª©J  »ÑXƒHCG  áWöT  ¿CG  í°VhCGh

 äÉ¡÷G  π°†aCG  øe  ¿ƒµJ  ¿CG  ≈∏Y

 áëaÉµe  ‘  kÉ«ŸÉY  á«WöûdG

 ∫ÓN  øe  É¡æe  ájÉbƒdGh  áÁô÷G

 π°†aCGh  äÉ«é«JGÎ°S’G  ≥«Ñ£J

 §£N  øª°V  á«ŸÉ©dG  äÉ°SQÉªŸG

 ≥«≤ëàd  á°ShQóeh  áª¶æe  á«æeCG

 õjõ©Jh  ,¿ÉeC’Gh  øeC’G  ÒjÉ©e

 áWöûdG  ÚH  ¿hÉ©àdG  Ωƒ¡Øe

.™ªàéŸGh

.. ójGR øH ∞«°S ájÉYôH

á«JGQÉeE’G ICGôª∏d RôëªdG Ωó≤àdG ó°UQ ΩÉ¶f çGóëà°SG á°ûbÉæe

»©«Ñ£dG ¢üî°ûdG QÉ°ùYEG QÉ¡°TE’ á«fƒjóªdG áª«b á°ûbÉæe

ójGR øH Qƒ°üæe á°SÉFôH

 õjõ©J á°ûbÉæe

 IOÉYEGh OGô«à°SG

 äÉ«dÉ°SQE’G ôjó°üJ

 á«fGƒ«ëdGh á«YGQõdG

É¡JÉéàæeh

OóY ¢VGô©à°SG

 ôjQÉ≤àdG øe

 á«eƒµëdG

 äGQGôb äGóéà°ùeh

 AGQRƒdG ¢ù∏ée

¿É°†eQ ∫hCG ≥∏£æJ z¬eƒ∏Yh ºjôµdG ¿BGô≤∏d ô«ÑëàdG{ IõFÉL

ÉeE’G »a á«àëàdG á«æÑdGh »FÉ°ûfE’G ´É£≤dG áeGóà°SG õjõ©J ¢ûbÉæj á«ªæà∏d …QGRƒdG ¢ù∏éªdG

 §£Nh ø«°ùªîdG ΩÉY ájDhôH ÉæJÉ«M IOƒL Rõ©J IOÉ«≤dG :ó«ªMƒH á°üM

záëFÉédG{ øe »aÉ©àdG

 áWô°T Oƒ¡L ≈∏Y ™∏£j »ÑXƒHCG áWô°T ΩÉY ôjóe

ø«∏eÉ©àªdG OÉ©°SE’ áª°UÉ©dG

 áeÉªc ¿ƒ«∏e 30 èàæj zÉJGôà°S{ ™æ°üe

% 90 É¡àÑ°ùf áæWGƒe QOGƒµH kÉjƒæ°S

 øe{ IQOÉÑe ≥∏£J zájô°SC’G á«ªæàdG{

zºdÉ©dG ∫ÉØWCG ≈dEG äGQÉeE’G ∫ÉØWCG

 »fÉãdG ˆG óÑY ∂∏ªdG ∞JÉ¡j ójGR øH óªëe

¿OQC’G ™e πeÉµdG äGQÉeE’G øeÉ°†J ócDƒjh

:ΩGh-Ú©dG

 §N  ‘  á∏eÉ©dG  áæWGƒŸG  QOGƒµdG  áÑ°ùf  π°üJ  

 ¤G Ú©dG áæjóÃ ÉJGÎ°S ™æ°üe ‘ äÉeÉªµdG êÉàfG

 30 §î∏d á«LÉàf’G ábÉ£dG ≠∏ÑJ h, áÄŸÉH Ú©°ùJ

. Éjƒæ°S áeÉªc ¿ƒ«∏e

 ácöûd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ˆGóÑY  π«YÉª°SEG  ócGh

 ‘  "  N95 "äÉeÉªc  êÉàfEG  ¿CG  ™«æ°üà∏d  ÉJGÎ°S

 ácöT ™e ¿hÉ©àdÉH Ú©dG áæjóÃ ÉJGÎ°S ™æ°üe

 ±ó¡H É«é«JGÎ°SEG GQÉªãà°SG ó©j á«µjôeC’G πjƒ«fÉg

 …ó°üà∏d á«eÉeC’G •ƒ£ÿG ™e ±ƒbƒdG ‘ áªgÉ°ùŸG

 iƒà°ùe ≈∏Y §≤a ¢ù«d "ÉfhQƒc" ¢ShÒa áëFÉ÷

.⁄É©dG ∫hO iƒà°ùe ≈∏Y πH äGQÉeE’G ádhO

 ™«æ°üà∏d  ÉJGÎ°S  ácöûd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ÈYh

 √ôîa  øY  ¢ùeCG  AÉ°ùe  Ú«eÓYEÓd  ádƒL  ∫ÓN

 ∫hO 10 ¤EG äÉeÉªµdG øe §ÿG Gòg êÉàfEG ôjó°üàH

 É«fÉ£jôHh Üô¨ŸGh ¿ÉªY áæ£∏°S h ¿ÉHÉ«dG É¡æe

 ∫hódG øe OóYh êQƒÑª°ùcƒd h IóëàŸG äÉj’ƒdGh

.iôNC’G

 ™æ°üe ‘ äÉeÉªµdG êÉàfEG §N õ«Á Ée ¿CG í°VhCGh

 ≈∏Y πª©J å«M ÚWƒàdG á«∏ª©H ΩGõàd’G ƒg ÉJGÎ°S

 êÉàfE’ á«æWƒdG QOGƒµdG øe áÄŸÉH 90 êÉàfE’G §N

 ábÉ£dG π°üJ h Éjô¡°T áeÉªc ¿ƒ«∏e 1^6 ÜQÉ≤j Ée

.Éjƒæ°S áeÉªc ¿ƒ«∏e 30 ¤EG á«LÉàfE’G

 ¤EG  êÉàëj  ºé◊G  Gò¡H  §N AÉ°ûfEG  ¿G  ¤EG  âØdh

 ™«æ°üà∏d ÉJGÎ°S ácöT øµd , ÉÑjô≤J ∞°üfh áæ°S

 AÉ°ûfEG  πjƒ«fÉg  ácöT  ™e  ¿hÉ©àdÉH  âYÉ£à°SG

.§≤a ™«HÉ°SCG ™HQCG ∫ÓN §ÿG Gòg ¢ù«°SÉJh

 Gòg äÉeÉªµdG êÉàfEG §N ¿G ˆGóÑY π«YÉª°SEG ócCGh

 ácöT ÚH á«é«JGÎ°SE’G ábÓ©dG ‘ á£fi Èà©j

 äÉãMÉÑe  äCGóH  å«M  πjƒ«fÉg  ácöT  h  ÉJGÎ°S

 øe  OóY  åëHh  ÚÑfÉ÷G  ÚH  ácGöûdG  ™«°Sƒàd

 Gòg ájÉ¡f ‘ É¡æY ¿ÓYE’G ºà«°S »àdG ™jQÉ°ûŸG

.ΩÉ©dG

 ¢ù«FôdG ÖFÉf ,∞«°Só«aÉc ±Ó°ShÒe ócCG ¬ÑfÉL øe

 ácöT ‘ á«LÉàfE’Gh áeÓ°ùdG ∫ƒ∏◊ ΩÉ©dG ôjóŸGh

 É k«é«JGÎ°SG É©bƒe Èà©J äGQÉeE’G ádhO ¿G πjƒ«fÉg

 ÉæJÉ«æ≤J  çóMCG  öûf  §≤a  Éæd  í«àJ  ’  É¡fC’

 ÖæL  ¤EG  ÉÑæL  Égôjƒ£J  É°†jCG  øµdh  ÉæJÉéàæeh

 ácöT  ¿G ¤G GÒ°ûe , Ú«é«JGÎ°S’G AÉcöûdG ™e

 AÉcöûdG ºgCG øe Èà©J ádOÉÑe áYƒª›h ÉJGÎ°S

.á≤£æŸG ‘ Ú«é«JGÎ°S’G

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ∑QÉÑe âæH áªWÉa áî«°ûdG ƒª°S äÉ¡«LƒJ QÉWEG ‘ 

 ¢ù∏éŸG  á°ù«FQ  ΩÉ©dG  »FÉ°ùædG  OÉ–’G  á°ù«FQ

 á°ù°SDƒŸ ≈∏YC’G á°ù«FôdG ádƒØ£dGh áeƒeCÓd ≈∏YC’G

 Égƒª°S ¢UôMh  "  äGQÉeE’G  ΩCG  "  ájöSC’G  á«ªæàdG

 IóFGôdG á«©ªàéŸGh á«fÉ°ùfE’G äGQOÉÑŸG Ëó≤J ≈∏Y

 ™e  ¿hÉ©àdÉH  ájöSC’G  á«ªæàdG  á°ù°SDƒe  â≤∏WCG  ..

 äGQÉeE’G ∫ÉØWCG øe" IQOÉÑe ,»JGQÉeE’G ôªMC’G ∫Ó¡dG

 AÉ£©dG º«b ï«°SôJ ±ó¡H ∂dPh ,"⁄É©dG ∫ÉØWCG ¤EG

 ‘ ∫ÉØWC’G ¢SƒØf ‘ ácQÉ°ûŸG ÖMh íeÉ°ùàdGh

 ™e ÉjGó¡dG ácQÉ°ûe ≈∏Y º¡©«é°ûJ ÈY äGQÉeE’G

.⁄É©dG AÉëfCG ™«ªL øe ∫ÉØWC’G

 ∫ÉØWC’G øe ó«©°S π«L áÄ°ûæJ ¤EG IQOÉÑŸG ±ó¡J

 kÉjöSCG  πYÉah  »HÉéjEG  πµ°ûH  áªgÉ°ùŸG  º¡æµÁ

 ÈY ÜÉ©dC’Gh ÉjGó¡dÉH ´ÈàdG ∫ÓN øe kÉ«©ªà›h

 øe  πc  ‘ ájöSC’G  á«ªæàdG  á°ù°SDƒŸ  kÉ©bƒe  17

 ôªMC’G  ∫Ó¡dG  ¤ƒà«°Sh ,IôØ¶dGh  Ú©dGh »ÑXƒHCG

 ⁄É°S »∏Y ‹É©e ∫Ébh .kÉ«ŸÉY É¡©jRƒJ á«dhDƒ°ùe

 :ájöSC’G á«ªæàdG á°ù°SDƒe AÉæeCG ¢ù∏› ¢ù«FQ »Ñ©µdG

 É¡°ù«°SCÉJ òæe É¡≤JÉY ≈∏Y â∏ªM á°ù°SDƒŸG ¿EG "
 kÉª¡e kGQhO âÑ©dh »YÉªàL’G πª©dÉH ¢Vƒ¡ædG áª¡e

 áî«°ûdG ƒª°S äÉ¡«LƒJ π°†ØH º¡ŸG ∫ÉéŸG Gòg ‘

 ΩÉªàg’G á«dhDƒ°ùe ‹ƒJ »àdG , ∑QÉÑe âæH áªWÉa

 ≈∏Y πH §≤a ádhódG iƒà°ùe ≈∏Y ¢ù«d ∫ÉØWC’ÉH

 É¡«a ÊÉ©j »àdG ¿Gó∏ÑdG á°UÉN »ŸÉ©dG iƒà°ùŸG

 »àdG º¡bƒ≤M §°ùHCG ≈∏Y º¡dƒ°üM ΩóY øe ∫ÉØWC’G

.º∏©àdGh Ö©∏dG ‘ πãªàJ

ó«ªMƒH á°üM



اأبوظبي-الوحدة:

َمت الأمان���ة العامة جلائزة خليفة   َنظَّ

لنخيل التمر والبتكار الزراعي حما�رضة 

علمية افرتا�ضية حول "الفوائد الغذائية 

معايل  بتوجيه���ات  وذل���ك  للتم���ور" 

ال�ضيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير 

رئي�س جمل�س  والتعاي����س  الت�ض���امح 

اأمناء اجلائزة.

قدمت املحا�رضة اأم�س الول املهند�ضة 

ندى زه���ر اأحمد الأديب مدي���رة اإدارة 

التغذية املجتمعية يف م�ضت�ضفى توام 

الأمني العام جلمعية الإمارات للتغذية، 

بح�ض���ور اأك���ر م���ن 67 م���ن اخلرباء 

ب�ضكل  بالتمور  واملهتمني  واملخت�ضني 

عام، ميثلون 10 دول.

وتاأت���ي ه���ذه املحا����رضة يف اإط���ار 

التزام اجلائ���زة بن�رض املعرفة العلمية 

للتمور  الغذائي���ة  بالقيمة  والتوعي���ة 

خ�ضو�ضًا مع اقرتاب �ضهر رم�ضان حيث 

يكر ا�ضتهالك التمور.

واأ�ضارت املهند�ضة ن���دى اإىل اأن التمور 

لعب���ت دوراً مهمًا يف ال���رتاث الثقايف 

لدول���ة الإم���ارات وللعدي���د م���ن دول 

ال����رضق الأو�ضط وم���ن الفاكهة املهمة 

خالل مو�ضم ال�ضيام بالنظر اإىل قيمتها 

الغذائي���ة املتنوع���ة لأن حمتواها من 

اأعل���ى من معظم  ال�ضع���رات احلرارية 

الفاكهة الطازجة.

واأكدت املهند�ضة ندى اأن ت�ضمني التمر 

يف النظام الغذائي و�ضيلة مهمة لزيادة 

تن���اول الألياف حيث اإن ما يقارب /7/ 

جم من الألياف يف /100/ جم منه قد 

يفي���د �ضحة اجلهاز اله�ضمي عن طريق 

منع الإم�ضاك غذ يعزز حركات الأمعاء 

املنتظمة.

 واأ�ض���ارت اإىل بحث اإماراتي اأجري عام 

2019 مت فيه حتدي���د اإجمايل الألياف 

الغذائية يف /12/ نوعًا من اأنواع التمر 

وغر  الأنزميية  الطريق���ة  با�ضتخ���دام 

الأنزميية وتبني اأنه ل توجد فروق ذات 

الأنزميية  الطريقة  اإح�ضائية بني  دللة 

وغ���ر الأنزميي���ة يف قيا����س حمتوى 

الألياف الغذائية لأ�ضناف التمر.

 واأك���دت اأن التم���ور ت�ضاعد يف حركة 

الأمع���اء ال�ضحية فف���ي درا�ضة اأجريت 

لفهم اأثر التمر يف الوقاية من امل�ضكالت 

والقول���ون مثل  املتعلق���ة بالأمع���اء 

�رضطان القول���ون مت اإخ�ضاع جمموعة 

م���ن /21/ �ضخ�ضًا لالختب���ار بتناول 

ح���وايل /7/ مترات يومي���ًا ولوحظ اأن 

اأمع���اء منتظمة ومقارنة  لديهم حركة 

مبجموعة اأخرى اأجريت الدرا�ضة ملعرفة 

ما اإذا كانت الألياف غر القابلة للذوبان 

يف التمر ميكن اأن تتفاعل مع اجلراثيم 

يف الأمع���اء لتقلي���ل فر����س الإ�ضابة 

ب�رضطان القول���ون مل تظهر النتائج اأي 

زيادة معنوية يف التفاعل مع اجلراثيم 

ولكن اأظهرت زيادة ايجابية يف انتظام 

حركات الأمعاء.

ونوهت املهند�ضة ندى باأن التمور توفر 

العديد من م�ضادات الأك�ضدة التي تقلل 

الإ�ضاب���ة بالأمرا�س وحتمي  خماط���ر 

اخلاليا من �رضر اجلذور احلرة /جزيئات 

غر م�ضتقرة قد ت�ضبب تفاعالت �ضارة 

يف اجل�ضم وتوؤدي اإىل املر�س/ مقارنة 

باأن���واع الفاكهة املماثل���ة مثل التني 

واخلوخ املجفف فاإن التمر يحتوي على 

الن�ضبة الأعلى من امل�ضادات بالإ�ضافة 

اىل ذل���ك ق���د تكون التم���ور مفيدة يف 

التحك���م يف ن�ضبة ال�ضك���ر يف الدم اإذ 

تعم���ل على اإبطاء عملي���ة اله�ضم وقد 

ت�ضاعد يف منع م�ضتوى ال�ضكر يف الدم 

من الرتفاع ال�ضديد بعد تناول الطعام 

اإذ يحتوي التم���ر على موؤ�رض منخف�س 

لن�ضب���ة ال�ضكر يف ال���دم /GI/ والذي 

يقي�س �رضعة ارتف���اع ن�ضبة ال�ضكر يف 

الدم بعد تناول طعام معني.

واأ�ض���ادت املحا����رضة بال���دور الكبر 

الذي قامت به جائ���زة خليفة الدولية 

لنخيل التمر والبتكار الزراعي يف دعم 

وتطوي���ر قطاع زراع���ة النخيل واإنتاج 

التمور على م�ضت���وى العامل من خالل 

تنظيم املهرجان الدويل للتمور الأردنية 

ال�ضودانية  للتم���ور  الدويل  واملهرجان 

واملهرجان الدويل للتمور امل�رضية وما 

رافقها من اأن�ضط���ة وفعاليات �ضاهمت 

ب�ضكل فاع���ل يف زيادة ال�ضمعة للتمور 

العربي���ة وارتف���اع حج���م ال�ضادرات 

بالإ�ضافة اىل �ضل�ضلة املوؤمترات الدولية 

التي نظمتها الأمان���ة العامة للجائزة 

على مدى ع�رضين عامًا.
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 برنامج اأبوظبي لزراعة النخاع 

العظمي يوا�سل عالج الم�سابين 

باأورام الدم الخبيثة

 اأبوظبي-وام:

 ،/ADSCC/ جنح مركز اأبوظبي للخاليا اجلذعية 

بالتع���اون م���ع مدين���ة ال�ضيخ خليف���ة الطبية، 

يف متابع���ة عالج اأول مواط���ن اإماراتي من خالل 

برنامج زراعة نخاع العظام /BMT-AD/، وقد 

مت اإج���راء عملية الزراع���ة يف اأبوظبي، ويتعافى 

املري�س حاليا ب�ضكل جيد يف منزله.

ومت اإن�ض���اء برنام���ج زراع���ة نخ���اع العظام يف 

اأبوظبي، من قب���ل مركز اأبوظبي للخاليا اجلذعية 

يف اأغ�ضط�س 2020 بالتع���اون مع مدينة ال�ضيخ 

خليف���ة الطبية ..ويعتمد الربنام���ج على اخلاليا 

اجلذعية لعالج املر�ضى الذين يعانون اأورام الدم 

املختلفة مثل املايلوما املتعددة، و�رضطان خاليا 

البالزما، و�رضطان الغ���دد الليمفاوية يف اخلاليا 

B-Cell، و�رضط���ان الغ���دد الليمفاوية، وكذلك 
اأمرا����س املناع���ة الذاتية وح���الت اأمرا�س الدم 

احلمي���دة مثل الثال�ضيمي���ا، بالإ�ضافة اإىل اأمرا�س 

اأخرى.

ويف اأقل م���ن عام متت معاجل���ة ثمانية مر�ضى 

يعان���ون اأنواعا خمتلفة م���ن الأورام اخلبيثة يف 

الدم بنجاح ..وقال عبد الرحمن اجلابري، املري�س 

الثامن الذي مت عالج���ه: "مل اأكن اأعلم اأن العالج 

باخلاليا اجلذعية متوفر يف دولة الإمارات، لكنني 

ممنت هلل ول�ضاحب ال�ضم���و ال�ضيخ حممد بن زايد 

اآل نهي���ان ويل عهد اأبوظبي نائ���ب القائد الأعلى 

للقوات امل�ضلحة لدع���م املركز حتى ل اأ�ضطر اإىل 

ال�ضفر، واأن اأتعافى يف منزيل يف اأبوظبي بني اأفراد 

اأ�رضتي".

محا�سرة علمية افترا�سية حول »الفوائد الغذائية للتمور«

اأبوظبي-وام:

ووقاية  ال�ضحة  وزارة  اأعلنت 

جرعة   17،743 تقدمي  املجتمع 

خالل  "كوفيد-19"  لقاح  من 

ال�ضاعات ال� 24 املا�ضية وبذلك 

التي مت  يبلغ جمموع اجلرعات 

الثنني  اأم�س  يوم  تقدميها حتى 

مبعدل  و  جرعة   8،596،722

توزيع للقاح بلغ 86.92 جرعة 

لكل 100 �ضخ�س.

خطة  مع  متا�ضيا  ذلك  ياأتي 

كوفيد-19  لقاح  توفر  الوزارة 

املناعة  اإىل  للو�ضول  و�ضعيا 

التطعيم  عن  الناجتة  املكت�ضبة 

و التي من �ضاأنها امل�ضاعدة يف 

وال�ضيطرة  احلالت  اأعداد  تقليل 

على فرو�س كوفيد-19.

اأبوظبي-وام:

 ي�ضارك وفد ال�ضعبة الربملانية 

الحتادي  الوطن���ي  للمجل����س 

يف اجتماعات جل���ان الربملان 

الرابع���ة  العرب���ي، وجل�ضت���ه 

الف�ضل  الأول من  النعقاد  لدور 

الفرتة  الثالث خالل  الت�رضيعي 

من 7 اإىل 10 اأبريل اجلاري يف 

العا�ضمة امل�رضية القاهرة.

ي�ض���م الوفد اأع�ض���اء جمموعة 

ال�ضعب���ة يف الربمل���ان العربي 

�ضع���ادة كل من حمم���د اأحمد 

املجموعة  رئي����س  اليماح���ي 

نائب رئي����س الربملان العربي 

ع�ضو جلن���ة ال�ضوؤون اخلارجية 

القومي،  والأم���ن  وال�ضيا�ضي���ة 

ال�رضه���ان  عب���داهلل  وناعم���ة 

املجل�س  لرئي�س  الثاين  النائب 

ع�ضو جلنة ال�ضوؤون الجتماعية 

والرتبوي���ة والثقافي���ة واملراأة 

وال�ضب���اب، واأحم���د بو�ضه���اب 

ال�ضويدي ع�ض���و جلنة ال�ضوؤون 

و�ضذى  واملالي���ة،  القت�ضادية 

�ضعيد النقبي نائب رئي�س جلنة 

والقانونية  الت�رضيعية  ال�ضوؤون 

وحقوق الإن�ضان.

ووفقا جلدول اأعمال اجتماعات 

جلان الربمل���ان العربي تناق�س 

اخلارجي���ة  ال�ض���وؤون  جلن���ة 

القومي،  والأم���ن  وال�ضيا�ضي���ة 

التط���ورات ال�ضيا�ضية والأمنية 

يف الع���امل العرب���ي وعددا من 

امل�ضرتك  العربي  العمل  ق�ضايا 

واملجال�س  الربملانات  وموقف 

قانون  م����رضوع  من  العربي���ة 

حماية وتعزيز الأمن ال�ضيرباين 

اإىل جانب  العربي���ة  الدول  يف 

ا�ضتعرا�س تقرير الربملان حول 

التعام���ل مع جائح���ة كورونا 

وموقف  تداعياته���ا،  ومواجهة 

مقرتح  من  الأفريق���ي  الربملان 

الربمل���اين  املنت���دى  اإن�ض���اء 

العربي الأفريقي.

ال�ضوؤون  تعر����س جلن���ة  فيما 

تنفيذ  واملالي���ة  القت�ضادي���ة 

تو�ضي���ات اللجن���ة لجتماعها 

املو�ضوعات  وبع����س  ال�ضابق، 

يتعلق  م���ا  خا�ض���ة  العام���ة 

التفاقيات  تنفي���ذ  بتط���ورات 

القت�ضادي���ة  والت�رضيع���ات 

اجلمركي  والحت���اد  العربي���ة 

العربي .

ومن املق���رر اأن يت�ضمن جدول 

اأعمال الجتم���اع الطالع على 

املعنية  الفرعية  اللجنة  تقرير 

ب�ضاأن  عم���ل  ور�ض���ة  باإع���داد 

التي  واملعوق���ات  التحدي���ات 

تواج���ه القط���اع اخلا����س يف 

الوطن العربي.

عددا  كذلك  اللجنة  وت�ضتعر�س 

من املذكرات التي تتعلق بجهود 

التعامل مع  العربية يف  الدول 

ب�ضاأن  ومذكرة  كورونا،  جائحة 

اخلا�س  ال�ضرت�ض���ادي  القانون 

بدع���م وتنمي���ة امل�رضوع���ات 

ال�ضغرة واملتو�ضطة و متناهية 

ال�ضغ���ر يف ال���دول العربي���ة 

واملقدم���ة من �ضع���ادة الع�ضو 

اأحمد حمد بو �ضهاب اإىل جانب 

بع�س املو�ضوعات املالية على 

اأن تدر�س مقرتحا باإعداد ت�ضور 

ع���ن دور الربمل���ان العربي يف 

جمال الذكاء ال�ضطناعي.

ال�ضوؤون  جلنة  اأع�ضاء  ويناق�س 

والرتبوي���ة  الجتماعي���ة 

والثقافي���ة وامل���راأة وال�ضباب، 

مكافح���ة العنف �ضد املراأة يف 

العامل العربي وتنفيذ تو�ضيات 

ال�ضابق  لجتماعه���ا  اللجن���ة 

واإعداد تقرير حول جهود الدول 

العربية يف التعامل مع جائحة 

»كورون���ا«، وتقري���ر احلال���ة 

العربي  العامل  يف  الجتماعية 

لعام 2020.

م�ضتجدات  ا�ضتعرا����س  و�ضيتم 

العمل على اإطالق وثيقة تطوير 

العربي،  الع���امل  التعلي���م يف 

وتقرير اللجنة الفرعية املعنية 

بو�ضع ت�ض���ور بخ�ضو�س تاأثر 

التوا�ض���ل  ومواق���ع  و�ضائ���ل 

الجتماعي على الأ�رضة العربية 

الفرعي���ة  اللجن���ة  تقري���ر  و 

مبو�ض���وع التنمي���ة امل�ضتدامة 

2030، واعتماد م�ضاريع القوانني 

ال�ضرت�ضادية العربية.

وفد ال�سعبة البرلمانية ي�سارك غداً في اجتماعات لجان وجل�سة البرلمان العربي  بالقاهرة 

ـ

تقديم 17٫743 جرعة من لقاح »كوفيد-19«.. 

والإجمالي 8٫596٫722

هيئة تنمية المجتمع بدبي تناق�ش تنظيم 
خدمات التوظيف المدعوم لأ�سحاب الهمم

دبي-الوحدة:

 نظمت هيئة تنمي���ة املجتمع يف دبي بالتعاون 

م���ع فريق حم���ور التوظي���ف الدام���ج يف هيئة 

املعرف���ة والتنمي���ة الب�رضية ، ور�ض���ة افرتا�ضية 

لبحث ومناق�ضة الأدلة التوجيهية لتنظيم خدمات 

التوظيف املدعوم لأ�ضحاب الهمم يف دبي، وتبادل 

اخلربات واأف�ضل املمار�ضات يف هذا الإطار.

وتعد هذه الور�ض���ة الثانية يف هذا املجال، حيث 

ت�ضعى الهيئة مع �رضكائه���ا اإىل اإجراء مراجعات 

دوري���ة للخدم���ات املقدمة يف جم���ال التوظيف 

املدع���وم واإتاحة من�ضة ملقدمي اخلدمات ومراكز 

اأ�ضحاب الهمم لبحث املمار�ضات احلالية واإدخال 

التعديالت املطلوبة بن���اء على التجارب القائمة 

والرتقاء مبفهوم خدمات توظيف اأ�ضحاب الهمم.

  اأبوظبي-وام:

 متا�ضيا م���ع خطة وزارة ال�ضحة 

ووقاية املجتمع لتو�ضيع وزيادة 

نط���اق الفحو�ض���ات يف الدول���ة 

املبكر وح�رض  الكت�ض���اف  بهدف 

بفرو����س  امل�ضاب���ة  احل���الت 

كورونا امل�ضتجد »كوفيد - 19« 

واملخالطني له���م وعزلهم اأعلنت 

الوزارة عن اإجراء 195،573 فح�ضا 

جدي���دا خ���الل ال�ضاع���ات ال�24 

املا�ضي���ة على فئات خمتلفة يف 

املجتمع با�ضتخدام اأف�ضل واأحدث 

تقنيات الفح�س الطبي.

التق�ضي  اإجراءات  تكثيف    و�ضاهم 

الدول���ة وتو�ضيع  والفح����س يف 

نطاق الفحو�ض���ات على م�ضتوى 

الدولة يف الك�ضف عن 2،012 حالة 

كورونا  بفرو�س  اإ�ضابة جدي���دة 

امل�ضتجد م���ن جن�ضيات خمتلفة، 

وجميعها حالت م�ضتقرة وتخ�ضع 

وبذلك  الالزمة،  ال�ضحية  للرعاية 

يبلغ جمموع احل���الت امل�ضجلة 

472،148 حالة.

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

حالتني وذلك من تداعيات الإ�ضابة 

بفرو�س كورونا امل�ضتجد، وبذلك 

يبلغ ع���دد الوفي���ات يف الدولة 

1،512 حالة.

  واأعرب���ت وزارة ال�ضح���ة ووقاية 

وخال�س  اأ�ضفه���ا  ع���ن  املجتمع 

ل���ذوي  وموا�ضاته���ا  تعازيه���ا 

بال�ضفاء  ومتنياته���ا  املتوف���ني، 

امل�ضاب���ني،  جلمي���ع  العاج���ل 

مهيبة باأف���راد املجتمع التعاون 

والتقيد  ال�ضحي���ة  اجله���ات  مع 

بالتباعد  واللت���زام  بالتعليمات 

ل�ضح���ة  �ضمان���ًا  الجتماع���ي 

و�ضالمة اجلميع.

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

2،147 حال���ة جدي���دة مل�ضابني 

امل�ضتج���د  كورون���ا  بفرو����س 

»كوفي���د - 19« وتعافيها التام 

م���ن اأعرا�س املر����س بعد تلقيها 

الرعاي���ة ال�ضحي���ة الالزمة منذ 

يكون  وبذلك  امل�ضت�ضفى،  دخولها 

جمموع حالت ال�ضفاء 456،747 

حالة.

�سفاء 2147 من كورونا وت�سجيل 2٫012 اإ�سابة 
وحالتا وفاة 

»ال�صحة« تجري 195.573 فح�صاً جديداً

 »هيئة معاً« 

تطلق برامج 

رائدة لتعزيز 

التما�سك 

المجتمعي

اأبوظبي-وام:

 اأعلنت هيئة امل�ضاهمات املجتمعية - معًا عن اإطالق عدد 

من الربامج الرائدة خالل العام اجلاري تركز ب�ضكل اأ�ضا�ضي 

على تعزي���ز مبادئ التما�ضك املجتمع���ي يف اإطار �ضعيها 

لبناء جمتمع �ضمويل يف اأبوظبي.

وح���ددت دائرة تنمي���ة املجتم���ع - اأبوظب���ي الأولويات 

الجتماعي���ة، واعتم���دت هيئة مع���ًا اأولوي���ة " التما�ضك 

املجتمعي " مو�ضوعًا اأ�ضا�ضيًا لعام 2021 و�ضتطرح العديد 

من الربامج التي تتناوله على مدار العام.

و�ضرتكز املبادرات على ت�ضجيع �ضكان اأبوظبي من خمتلف 

اجلن�ضيات على التع���اون والتوحد لإحداث اأثر اإيجابي يف 

الإمارة خالل هذا العام ويف امل�ضتقبل.

وع���رب تر�ضيخ قيم التعاون الجتماع���ي والعمل امل�ضرتك، 

ا�ضتطاع���ت هيئة معًا اإن�ضاء جمتم���ع متكامل متفاعل عرب 

�ضبك���ة الإنرتنيت من خالل برنامج "لنتوا�ضل" املمتد على 

مدار 10 اأ�ضابيع، الذي يوظ���ف قنوات التوا�ضل الجتماعي 

لإطالق مبادرات تالئم �ضكان الإم���ارة وتدفعهم للم�ضاركة 

�ضم���ن جمالت الربنام���ج خمتلفة والت���ي ت�ضمل ال�ضحة 

والعافية والأعمال والتدريب واملجتمع والفن والثقافة.

وم���ن خالل ال�ضتثم���ار الجتماعي �ضتعم���ل الربامج على 

تعزيز امل�ضارك���ة الجتماعية وخلق فر�س التطوع الهادفة 

وت�ضجيع ثقافة امل�ضاهمة والعطاء وتوحيد املجتمع باأكمله 

لإيجاد حلول م�ضتدامة للتحديات الجتماعية امللحة التي 

نواجهها اليوم لإحداث اأثر اجتماعي اإيجابي وم�ضتدام.
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 ا�ستية: وجهنا 
ر�سائل للأطراف 

الدولية لطلب 
التدخل لدى اإ�سرائيل 
الإجراء االنتخابات في 

القد�س

 

رام اهلل )د ب اأ(- 
حممد  الفل�سطيني  ال��وزراء  رئي�س  اأعلن 
ر�سائل  توجيه  عن  االثنني  ي��وم  ا�ستية 
ر�سمية اإىل االأطراف الدولية لطلب التدخل 
باإجراء  ال�سماح  اأج��ل  من  اإ�رسائيل  لدى 
االنتخابات الفل�سطينية يف �رسق القد�س. 

االجتماع  تروؤ�سه  ل��دى   ، ا�ستية  وق��ال 
اهلل،  رام  مدينة  يف  حلكومته  االأ�سبوعي 
االأمم  اإىل كل من  الر�سائل مت توجيهها  اإن 
وال��والي��ات  االأوروب���ي  واالحت���اد  املتحدة 

املتحدة ورو�سيا االحتادية.
اجلهات  تلك  من  الطلب  مت  اأن��ه  واأو�سح 
باالتفاقيات  اإ�رسائيل  الإل��زام  "التدخل  ب� 
املوقعة مبا فيها ال�سماح للفل�سطينيني يف 
االنتخابات  يف  بامل�ساركة  القد�س  مدينة 

الت�رسيعية الفل�سطينية".
واعترب اأن "اإ�رسار جميع القوى )الفل�سطينية( 
�سيوفر  القد�س  االنتخابات يف  اإجراء  على 
�سغطًا دوليًا على اإ�رسائيل الإجبارها على 
املدينة  الفل�سطينيني يف  القبول مب�ساركة 
االنتخابات  �ساركوا يف  كما  باالنتخابات، 

ال�سابقة". 
 36 برت�سح  ا�ستية  رحب  اأخ��رى،  جهة  من 
املقررة  الت�رسيعية  لالنتخابات  قائمة 
اأول  يف  وذلك  املقبل،  اأيار/مايو   22 يف 
عام  منذ  فل�سطينية  برملانية  انتخابات 

.2006
من  حالة  على  "يدل  ذل��ك  اأن  واأع��ت��رب 
العملية  ملمار�سة  والتعط�س  التعددية 
االن��ت��خ��اب��ي��ة يف ظ��ل اأج�����واء احل��ري��ة 
والدميقراطية التي ت�سكل البيئة احلا�سنة 

العملية". لتلك 
كل  "�ستوفر  احلكومة  باأن  ا�ستية  وتعهد   
القوائم  م�ساركة  ي�سهل  اأن  �ساأنه  من  ما 
من  اأج��واء  يف  االنتخابية  العملية  يف 
و�سوال  والدميقراطية  وال�سفافية  احلرية 

اإىل العر�س الدميقراطي".

�لأردن يغلق 12من�ساأة �سياحية، وتوجيه 39�إنذ�ر�ً ومخالفة �أخرى 

كورونا يخطف روح المنا�سرة..اأحد االأربعة الكبار في ال�سعر 
الفل�سطيني

رام اهلل  )د ب اأ( -
 اأعلن يف العا�سمة االأردنية عمان  االثنني 
عز  الفل�سطيني،  واملفكر  ال�ساعر  وف��اة 
الدين املنا�رسة، عن عمر يناهز 74 عامًا، 

متاأثراً باإ�سابته بفريو�س )كورونا(.
وفا   ( الفل�سطينية  االأنباء  وكالة  ووفق 
الثورة  �سعراء  اأح��د  املنا�رسة  يعد   ،   )
واأك��ادمي��ي  ون��اق��د  ومفكر  الفل�سطينية 
فل�سطيني، من مواليد بلدة بني نعيم، يف 

اخلليل، يف 11 ني�سان عام 1946.
 وحائز على عدة جوائز اأدبية واأكادميية، 
واق����رتن ا���س��م��ه ب��ال��ث��ورة وامل��ق��اوم��ة 
حممود  برفقة  عليه  واأطلق  الفل�سطينية، 
زياد،  وتوفيق  القا�سم  و�سميح  دروي�س 

)االأربعة الكبار( يف ال�سعر الفل�سطيني.
وغريه  خليفة  مار�سيل  ق�سائده  غنى 
و"باالأخ�رس  "جفرا"  ق�سيدتاه  وا�ستهرت 
تطور  يف  املنا�رسة  و�ساهم   كَفناه"، 
ال�سعر العربي احلديث وتطوير منهجيات 

النقد الثقايف.
ح�سل على �سهادة )اللي�سان�س( يف اللغة 
جامعة  من  االإ�سالمية  والعلوم  العربية 
م�سريته  ب��داأ  حيث   1968 ع��ام  القاهرة 
ال�سعرية، ومن ثم انتقل اإىل االأردن وعمل 
االإذاع���ة  يف  الثقافية  للربامج  كمدير 

االأردنية يف عام 1970 وحتى 1973.
الثورة  �سفوف  يف  املنا�رسة  ان��خ��رط 
الفل�سطينية بعد انتقالها اإىل بريوت، حيث 
الع�سكرية  املقاومة  �سفوف  يف  تطوع 
الثقايف  املجال  يف  عمله  مع  بالتوازي 
كم�ستقل  الثقافية  واملقاومة  الفل�سطيني 
الع�سكرية  للقيادة  كع�سو  انتخابه  ومت   ،

للقوات الفل�سطينية – اللبنانية امل�سرتكة 
بدايات  اإب��ان  ب��ريوت  جنوب  منطقة  يف 
اللبنانية عام 1976،  ومت  االأهلية  احلرب 
يا�رس  الراحل  الرئي�س  قبل  من  تكليفه 
وبنات خميم  اأبناء  مدر�سة  ليدير  عرفات 
تل الزعرت بعد تهجري من تبقى من اأهايل 

املخيم اإىل قرية الدامور اللبنانية.
�سارك   1982 اإىل بريوت عام  وبعد عودته 
اثناء  جديد  م��ن  املقاومة  �سفوف  يف 
ح�سار بريوت، واأ�رسف على اإ�سدار جريدة 
املعركة اإىل اأن غادر بريوت �سمن �سفوف 

الفدائيني كجزء من �سفقة اإنهاء احل�سار.
اأن  قبل  بلدان  عدة  بني  املنا�رسة  وتنقل 
 ،1983 عام  اجلزائر  يف  الرحال  به  حتط 
االأردن  اإىل  الت�سعينيات  مطلع  يف  انتقل 
حيث اأ�س�س ق�سم اللغة العربية يف جامعة 
القد�س املفتوحة )قبل اأن ينتقل مقرها اإىل 
فل�سطني( وبعدها �سار مديرا لكلية العلوم 
الالجئني  غوث  لوكالة  التابعة  الرتبوية 

الفل�سطينيني )االأونروا(.
يف  جوائز  عدة  على  املنا�رسة  وح�سل  
االأدب من �سمنها: اجلائزة الدولة االأردنية 

 ،1995 ع��ام  ال�سعر  حقل  يف  التقديرية 
وجائزة القد�س عام 2011.

التابعة  والرقابة  التفتي�س  فرق  اأغلقت   
لوزارة ال�سياحة واالآثار، واجلهات املعنية 
االأخرى يف االأردن  12 من�ساأة �سياحية بني 
مطعم وفندق وذلك لعدم االلتزام بالتدابري 
التي  العامة  وال�سالمة  لل�سحة  الوقائية 
كورونا  فريو�س  ملواجهة  الوزارة  حددتها 

امل�ستجد.
يوم  �سحفي  بيان  يف   ، ال��وزارة  وقالت 
 ( االأردنية  االأنباء  وكالة  اأوردت��ه  االثنني 
برتا( ، اإنها حررت خمالفات واإنذارات ل� 39 
اأ�سخا�س  اأربعة  اإ�سافة ملخالفة   من�ساأة، 

خالل �سهر اآذار/مار�س  املا�سي.
الك�سف  جل��ان  اأن  اإىل  ال���وزارة  واأ���س��ارت 
جوالتها  كثفت  ال�سياحية  املن�ساآت  على 
التفتي�سية والرقابية خالل ال�سهر املا�سي، 
تفتي�سية  جولة   1991 تنفيذ  جرى  حيث 
موؤكدة  اململكة،  حمافظات  جميع  �سملت 
بحق  القانوين  املقت�سى  اتخاذ  مت  اأن��ه 
باالإجراءات  يتقيدوا  مل  الذين  املخالفني 
وال�رسوط التي و�سعتها الوزارة، وبالدليل 

االإر�سادي الذي عممته.
من�ساأة   1342 التزام  اإىل  ال��وزارة  ولفتت 
لل�سحة  الوقائية  بالتدابري  �سياحية 
العامة، يف حني مت تنبيه 201  وال�سالمة 
من�ساأة اأخرى، ومنع واإيقاف من�ساأتني عن 

ا�ستقبال النزالء.
املن�ساآت  التزام  ���رسورة  ال��وزارة  واأك��دت 
ال�سياحية واملتواجدين داخلها باملحافظة 
على التباعد اجل�سدي بني االأفراد، وارتداء 
الدخول واخلروج واحلركة  الكمامات عند 

ورفعها عند اجللو�س للطعام فقط.

»الخارجية الفل�سطينية« تطالب بتحرك دولي عاجل لوقف 
اال�ستيطان والتطهير العرقي في االأغوار

رام اهلل )د ب اأ(-
واملغرتبني   اخلارجية  وزارة  اأدان���ت   
الفل�سطينية  يوم االثنني باأ�سد العبارات 
ب��وؤرة  اإقامة  على  امل�ستوطنني  اإق��دام 
ا�ستيطانية جديدة يف االأغوار بهدف ربط 
وحتويلها  ببع�س  بع�سها  امل�ستوطنات 
اإىل مدينة ا�ستيطانية كبرية، مطالبة ب� 
اال�ستيطان  لوقف  عاجل  دويل  "حترك 

والتطهري العرقي هناك".
وقالت الوزارة يف بيان �سحفي  اأوردته 
اإن   ، وفا(   ( الفل�سطينية  االأنباء  وكالة 
"هذه املمار�سات تاأتي يف اإطار ت�سعيد 
من  املختلفة  واأذرعها  االحتالل  دولة 
على  املفتوحة  وحربها  اعتداءاتها 
لتفريغها  حماولة  يف  املحتلة،  االأغوار 
و)اأ�رسلتها(  الفل�سطينيني  املواطنني  من 
ا�سرتاتيجي  كعمق  وتخ�سي�سها 

التو�سعي". اال�ستعماري  لال�ستيطان 
االحتالل على  "�سيطرة  الوزارة  واأدانت 
االأغ��وار  منطقة  يف  احللوة  عني  نبع 
الهادفة  االآخرى  واملخططات  ال�سمالية 
يف  البدوية  التجمعات  جميع  لهدم 

املنطقة وتهجري �سكانها".
بخطورة  "تنظر  اإنها  ال��وزراة  وقالت 
جديدة  ا�ستيطانية  بوؤرة  الإقامة  بالغة 
يتجزاأ  ال  جزءا  وتعتربها  االأغ��وار،  يف 

جلعل  الهادفة  ا�رسائيل  خمططات  من 
م�ستحيلة،  فيها  الفل�سطينية  احلياة 
على  الفل�سطينيني  املواطنني  واإجبار 
واأكرب  اأو�سح  ارا�سيهم، يف  الرحيل عن 
قوات  ترتكبها  حقيقية  حرب  جرمية 
االحتالل ب�سكل يومي يف عديد املناطق 
يف ال�سفة الغربية املحتلة دون ح�سيب 

معاقبة  "عدم  اأن  واأك��دت  رقيب".  اأو 
ا�رسائيل كقوة احتالل وحما�سبة قادتها 
امل�ستمرة  اال�ستيطان  جرمية  على 
ي�سجعها على التمادي يف �رسقة املزيد 
اأي  وتقوي�س  الفل�سطينية  االأر���س  من 
فر�سة لتحقيق ال�سالم على اأ�سا�س مبداأ 

حل الدولتني".

نتنياهو يمثل من جديد اأمام المحكمة واالدعاء 
يعر�س الق�سية

تل اأبيب  )د ب اأ(- 
عاد رئي�س الوزراء االإ�رسائيلي 
للمثول  نتنياهو  بنيامني 
القد�س  يف  حمكمة  اأم���ام 
ا�ستئناف  مع  االثنني،  ي��وم 
ات��ه��ام��ات  يف  حم��اك��م��ت��ه 
 71/ ونتنياهو  بالف�ساد. 
وزراء  رئي�س  اأول  هو  عاما/ 
يحاًكم  اإ�رسائيل  تاريخ  يف 
ويواجه  من�سبه.  يف  وه��و 
بالر�سوة  اتهامات  نتنياهو 
االأمانة  وخيانة  واالحتيال 
منف�سلة.  ق�سايا  ث��الث  يف 
نتنياهو  اإن  االدع��اء  ويقول 
هدايا  منهجي  ب�سكل  قِبل 
باهظة الثمن وحاول التدخل 
تغطية  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����س��ول 
مقابل  ل��ه  داع��م��ة  اإعالمية 
قد  نتنياهو  وك��ان  خدمات. 
املحكمة  اأمام  مرة  اآخر  مثل 
امل��رك��زي��ة يف ال��ق��د���س يف 
نفى  عندما  �سباط/فرباير، 
ر�سميا جميع التهم املوجهة 
ليئات  املدعية  وبداأت  اإليه. 
بن اآري عر�س الق�سية. وقالت 
ا�ستخدام  اأ�ساء  نتنياهو  اإن 
لتحقيق  الهائلة  �سلطته 

ومَنح  �سخ�سية  مكا�سب 
امتيازات لو�سائل االإعالم من 

اأجل �سمان اإعادة انتخابه.
و�سددت بن اآري، وفقا لتقارير 
اجلميع  اأن  على  اإع��الم��ي��ة، 
واأن  القانون،  اأمام  مت�ساوون 
نتنياهو  �سد  االتهام  الئحة 
وكان  قوية.  اأدلة  اإىل  ت�ستند 
نتنياهو حا�رسا خالل تالوة 

ذلك  وبعد  املدعية،  بيان 
ومن  املحكمة.  قاعة  غ��ادر 
اأي�سا  اليوم  تبداأ  اأن  املقرر 
ال�سهود  ���س��ه��ادات  �سماع 
وا���س��ت��ج��واب��ه��م. وجت��م��ع 
مبنى  اأم����ام  م��ت��ظ��اه��رون 
معار�سون  وحمل  املحكمة، 
ُكتب  كبرية  الفتة  لنتنياهو 

عليها »وزير اجلرمية«. 

اجلزائر )د ب اأ( -
االأم��ة  جمل�س  رئي�س  اأك��د   
قوجيل   �سالح  اجل��زائ��ري 
ب���الده  اأن  االث���ن���ني  ي���وم 
جتاوزت املرحلة االنتقالية 
االنتخابات  بعد  مبا�رسة 
الرئا�سية التي جرت يوم 12 

كانون اأول/دي�سمرب 2019.
ت�رسيح    ، يف  قوجيل  وقال 

رفعوا  معار�سني  على  ردا 
برحيل  تطالب   �سعارات 
النظام والدخول يف مرحلة 
انتقالية ، اإن "مطالب احلراك 
لها  اال�ستجابة  مت  احلقيقي 
وقد جرت انتخابات رئا�سية 
فاز بها الرئي�س عبد املجيد 
تبون واعرتف فيها مناف�سوه 

بالنتيجة" .
���س��رج��ع   ": واأ�����س����اف 

يف  لل�سعب  اأخ����رى  م���رة 
يف  )امل��ق��ررة  الت�رسيعيات 
املقبل(  /يونيو  12حزيران 
بكل  ي��خ��ت��ار  ال�����س��ع��ب    ،
موؤكدا  و�سفافية"،  نزاهة 
"بني  التفريق  �رسورة  على 

الدولة واحلكم".
دخلنا  "اإننا  قوجيل  وقال  
احلقيقي  البناء  مرحلة  يف 
التفريق  خالل  من  للدولة 

يتغري  ال���ذي  احل��ك��م  ب��ني 
ال�سعب،  رغ��ب��ات  ح�سب 

والدولة".
وقع  قد  تبون  الرئي�س  كان 
فرباير  �سباط/  �سهر   يف 
رئا�سيا  مر�سوما  املا�سي 
املجل�س  ب��ح��ل  ي��ق�����س��ي 
اأو جمل�س  الوطني  ال�سعبي 
اي�سا  يعرف  الذى  النواب) 

بالغرفة ال�سفلى للربملان(.

رئي�س مجل�س االأمة 
الجزائري: تجاوزنا 
المرحلة االنتقالية

ال�سعودية تتجاوز توزيع 5 مليين جرعة لقاح 
�سد كورونا

الريا�س  )د ب اأ(-
وال��دواء  للغذاء  العامة  الهيئة  ك�سفت   
هنالك  اأن  ع��ن  االث��ن��ني  ي��وم  ال�سعودية 
اإىل  و�سلت  اللقاحات  من  جديدة  جمموعة 
�سيتم  والتقييم،  للدرا�سة  تخ�سع  اململكة 

االإعالن عن اعتمادها قريبًا.
اإن   ، �سحفي    بيان  يف   ، الهيئة  وقالت  
مف�سولتني  كورونا  لقاح  جرعتي  ا�ستخدام 
 42 عن  تزيد  وال  يوما   21 عن  تقل  ال  مبدة 
ت�سجيل  اأ�سا�سها  على  يتم  التي  هي  يوما 

اللقاحات يف البالد".
حديثة  طبية  درا���س��ة  وج��ود  اإىل  ولفتت 
من  االأوىل  اجلرعة  اأن  اإىل  ت�سري  من�سورة 
لقاح "فايزر" لها فاعلية لكن هذه الدرا�سة 
جرعة  ا�ستخدام  لدعم  كافية  غري  وحدها 

واحدة فقط.
اأن وزارة ال�سحة ال�سعودية تقوم  ي�سار اإىل 
واملقيمني  ال�سعوديني  بتطعيم  حاليا 
و"اأك�سفورد- "فايزر-بيونتيك"  بلقاحي  

اإ�سرتازينيكا".
اأعلنت   ال�سعودية  ال�سحة  وزارة  وكانت 
على  احلا�سلني  ع��دد  اإجمايل  اأن  االأح��د  
جرعات لقاح فريو�س كورونا يف ال�سعودية 
جتاوز  خم�سة  ماليني جرعة، عرب اأكرث من 

500 مركز للقاح يف مناطق اململكة كافة.
اأعلنت وزارة ال�سحة ال�سعودية يوم االثنني 
جرعة  ماليني   5 اإجماليه  ما  تقدمي  مت  اأنه 
لقاح م�ساد فريو�س كورونا يف اململكة، عرب 

اأكرث من 500 مركز تطعيم.
املبادرة  اإىل  اجلميع  ال�سحة  وزارة  ودعت 
للح�سول  "�سحتي"  تطبيق  يف  بالت�سجيل 
�سحة  على  حفاًظا  ك��ورون��ا،  لقاح  على 
يف  م�سددًة  املجتمع،  اأفراد  جميع  و�سالمة 
الوقت نف�سه على �رسورة التقيد باالإجراءات 
االحرتازية؛ للحد من انت�سار فريو�س كورونا.

من  االأحد  ال��وزارة   فيما حذرت  ذلك  ياأتي 
اإىل  م�سرية  بالفريو�س،  االإ�سابات  ارتفاع 
االح��رتازات  يف  والتهاون  االلتزام  عدم  اأن 
اليومية  انعك�ست نتيجته يف عدد احلاالت 
م�سابهة  باتت  والتي  احلرجة،  واحل��االت 
لالأرقام امل�سجلة يف منت�سف ني�سان/اأبريل 

من العام املا�سي.

26 متهًما  العامة الم�سرية تدرج  النيابة 
على قائمة االإرهاب

القاهرة )د ب اأ( - 
اإدراج  امل�رسية   العامة  النيابة  قررت 
اإىل  املنتمني  م��ن  متهما   26 اأ�سماء 
جماعة االإخوان امل�سلمني، التى حظرتها 
اأنها  على  و�سنفتها  امل�رسية  احلكومة 
جماعة اإرهابية، ال�سادر �سدهم اأحكاًما 
 5 االإرهابيني ملدة  جنائية، على قائمة 

�سنوات.
"بوابة  م��وق��ع  وف��ق   ، ال��ق��رار  ون�����س 
االأهرام"  االإلكرتوين  يوم االثنني ، على 
اإ�سافة 11 متهًما على القائمة الر�سمية 
 15 اأ�سماء  القرار  �سمل  كما  لالإرهابيني. 

متهًما اآخرين .
عن  �سادرة  ر�سمية  بيانات  وك�سفت 
وزارة الداخلية امل�رسية عن 19 جرمية 

اأرب��ع   بينهم  متهًما،   23 ارتكبها  قتل 
املا�سي  اآذار/مار�س  �سهر  �سيدات خالل 
يف حمافظات القاهرة الكربى )القاهرة، 

والقليوبية(. واجليزة، 
موقع  اأوردها  التي    ، للبيانات  وطبقا 
، بلغ  اليوم  االإلكرتوين  االأهرام"  "بوابة 
قتياًل   19 اجلرائم   هذه  �سحايا  عدد 

بينهم  ثماين �سيدات وطفالن.
معدالت  �سجلت   ، البيانات  وح�سب 
اجلرائم خالل  ال�سهر املا�سي  تراجًعا 
مار�س  اآذار/  مع  مقارنة   %27 بن�سبة 
الوقائع  ع��دد  فيه  و�سل  حيث   ،2020
باملحافظات الثالث اإىل 26 جرمية قتل، 
ارتكبها 27 متهًما، تلوثت اأياديهم بدماء 
و3  �سيدات  بينهم خم�س   من  قتيال   28

اأطفال.

 تل اأبيب )د ب اأ(-
م�ساورات  االثنني  يوم  ريفلني  روؤوفني  اإ�رسائيل  رئي�س  بداأ   
نيابية مع قادة الكتل الربملانية، متهيدا لت�سمية ال�سخ�سية 
احلكومة  ت�سكيل  مبهمة  تكليفه  ليتم  حظا  االأوف��ر  النيابة 
عن  ممثلني  با�ستقبال  امل�ساورات  ريفلني  وا�ستهل  القادمة. 
حزب "ليكود"، على اأن يوا�سل تباعا على مدار اليوم لقاء 
الكتل ال�13 املمثلة يف الربملان. ومن املفرت�س اأن تقوم كل 
االأربعاء  بحلول  ريفني  على  ويتعني  مر�سح،  بت�سمية  كتلة 
مع  هذا  ويتزامن  تكليفها.  �سيتم  التي  ال�سخ�سية  ت�سمية 
ليكود،  حزب  زعيم  نتنياهو،  بنيامني  الوزراء  رئي�س  مثول 
اأمام املحكمة املركزية بالقد�س، مع انطالق مرحلة اال�ستماع 
اإىل البيانات يف اإطار حماكمته يف تهم الف�ساد املوجهة اليه.

 �لرئي�س 
�لإ�سر�ئيلى 

يبد�أ �لم�ساور�ت 
�لنيابية لت�سمية 
مر�سح لت�سكيل 

�لحكومة �لقادمة
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�أخبار وتقارير
 العراق  

ي�سجل 39 
وفاة و 6423 
اإ�سابة جديدة 

بفيرو�س 
كورونا
بغداد  )د ب اأ(-

يف  لبيئة  وا ال�صحة  رة  وزا ذك��رت   
قيا  عرا  39 ن  اأ ثنني  لإ ا يوم  العراق 
���ص��اب��ة ب��ف��رو���س  لإ ا ء  ت��وف��وا ج���را
ملر�س  امل�صبب  امل�صتجد  ك��ورون��ا 
 24 ل� ا ل�صاعات  ا خالل   )19 )كوفيد-
الكلي  ل��ع��دد  ا ل��رت��ف��ع  امل��ا���ص��ي��ة، 
 14 ىل  اإ البالد  رج��اء  اأ يف  للوفيات 

.502 و لفا  اأ
ع��دد  ن  اأ رة  ل��ل��وزا ب��ي��ان  و���ص��ح  واأ
بلغت  بالفرو�س  اجلديدة  �صابات  لإ ا
���ص��اب��ات  لإ ا ج��م��ايل  اإ لرتفع   ،6423
لفا  اأ  879 ىل  اإ العراق  يف  امل�صجلة 

.991 و
 5664 ت�صجيل  مت  نه  اأ لبيان  ا �صاف  واأ
امل�صابني  من  جديدة  �صفاء  حالة 
الكلي  ل��ع��دد  ا ل��رت��ف��ع  ب��امل��ر���س، 
يف  لل�صفاء  متاثلت  التي  للحالت 

حالة.  199 و لفا  اأ  784 ىل  اإ العراق 
ن  اأ اىل  رة  ل������وزا ا ب��ي��ان  ����ص���ار  واأ
الطبية  ك���ز  وامل���را امل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات 
 41 املا�صية  ل�صاعات  ا خالل  جرت  اأ
للتحقق  خمتربيا  فح�صا   422 و لفا  اأ
 ، ���ص��اب��ة ب��ف��رو���س ك��ورون��ا لإ ا م��ن 
للمواطنني  ل��ك��ل��ي  ا ل��ع��دد  ا ل��رت��ف��ع 
املختربي  للفح�س  خ�صعوا  لذين  ا

.853 و لفا  اأ  238 و ماليني   8 ىل  اإ
�صخا�س  لأ ا ع��دد  ن  اأ لبيان  ا وذك��ر 
امل�صاد  باللقاح  تطعيمهم  مت  لذين  ا
ل�صاعات  ا خ��الل  ك��ورون��ا  لفرو�س 
ل��رت��ف��ع   ،10964 ب��ل��غ  امل��ا���ص��ي��ة 
مت  لذين  ا �صخا�س  لأ ا ع��دد  ج��م��ايل  اإ
ىل  اإ ن  لآ ا حتى  باللقاح  تطعيمهم 

�صخا�س. اأ  6 و لف  اآ  103

رئي�س وزراء مالطا يبداأ زيارة ر�سمية  اإلى طرابل�س 

رئي�س الحكومة الليبية: لن ن�سمح بتكرار حرب جديدة مهما 
كانت الت�سحيات 

طرابل�س -وكاالت 
مالطا  جمهورية  يف  الوزراء  رئي�س  و�صل 
روبرت اأبيال والوفد املرافق له اإىل طرابل�س 

يوم الإثنني يف زيارة اإىل ليبيا.
اأن  )وال(   الليبية  الأنباء  وكالة  وذك��رت 
رئي�س حكومة الوحدة الوطنية عبد احلميد 
الدبيبة كان يف ا�صتقبال اأبيال مبقر رئا�صة 

احلكومة يف العا�صمة طرابل�س.
هذه  يف  املالطي  ال��وزراء  رئي�س  ويرافق 
والداخلية  اخل��ارج��ي��ة  وزراء  ال��زي��ارة 
باحلكومة  امل�صئولني  من  وعدد  واملالية، 

املالطية.
اإفريقيا  ل�"بوابة  م�صادر  واأو���ص��ح��ت 
الثنائية  الجتماعات  اأن  الإخبارية"، 
واملالطي  الليبي  اجلانبني  بني  املغلقة 
وفتح  الثنائية  العالقات  اأب��رز  تتناول 
وتفعيل  بطرابل�س  املالطية  ال�صفارة 

التفاقيات املربمة بني البلدين.
الوطنية  ال��وح��دة  حكومة  رئي�س  وق��ال 
العار  من  اإنه  الدبيبة،  عبداحلميد  الليبية 
اأن يقاتل الليبي اأخاه الليبي، داعيا اأبناء 
ال�صعب اإىل تكاتف الأيادي وتنظيف القلوب 

والعمل �صوًيا لأجل رفعة هذا الوطن.
األقاها مبنا�صبة  الدبيبة - يف كلمة  واأكد 

الحتفال بتخريج الدفعة ال�)51( باجلي�س 
الليبي م�صاء اليوم الأحد - اأن تاريخ هذا 
اليوم يحمل م�صاعر ومواقف اأقل ما تو�صف 
ال�صماح  عدم  على  م�صددا  موؤملة،  اأنها  به 

بتكرار اأخطاء جديدة.
وجدد رئي�س احلكومة - وفقا لوكالة الأنباء 
الليبية - التاأكيد على عدم ال�صماح بوقوع 
الت�صحيات،  كانت  مهما  جديدة  حرب  اأي 
واخلريجني  واجلنود  ال�صباط  كافة  داعيا 
حاملني  لل�صالم،  دعاة  يكونوا  لأن  اجلدد 

لغ�صن الزيتون.
واع��ت��زازه  ف��خ��ره  ع��ن  الدبيبة  واأع����رب 
باأنهم  اإياهم  وا�صفا  اجل��دد،  باخلريجني 
"جنود الوطن البوا�صل و�صبابه الواعد الذي 
لبالدنا  الأف�صل  امل�صتقبل  من خالله  نرى 

العزيزة".
العميقة  اجل��روح  "مداواة  اأن  واأ���ص��اف، 
والو�صول بالبالد اإىل بر الأمان وامل�صاحلة 
يحتاج منا نحن كم�صئولني اإىل وقفة جادة 
تكفل حق املظلوم وت�صمن العدالة الإلهية 

للبالد واأهلها".
اجلدد  اخلريجني  احلكومة  رئي�س  وخاطب 
اإىل  و�صن�صعى  ندعمكم  "�صوف  ق��ائ��ال: 
هلل  ولوؤه  وطنيا  جي�صا  لتكونوا  تطويركم 

والوطن".

الرئي�س الجزائري يقرر اإتاحة كل االإمكانيات 
ل�سلطة االنتخابات 

اجلزائر -وكاالت 
وج���ه ال��رئ��ي�����س اجل��زائ��ري 
الأحد،  يوم  تبون،  عبداملجيد 
املادية  الو�صائل  كل  و�صع 
حتت ت�رصف ال�صلطة الوطنية 
ل��الن��ت��خ��اب��ات،  امل�صتقلة 
ال���ص��ط��الع  م��ن  لتمكينها 
يخ�س  فيما  كاملة  مبهامها 
الت�رصيعية  النتخابات  اإجراء 
املبكرة املقررة يف 12 يونيو 

املقبل.
خالل  تبون  الرئي�س  ودع��ا 
ملجل�س  اجتماعا  رئا�صته  
الوزراء اإىل حماربة الت�رصفات 
البائدة التي تهدف اإىل عرقلة 
النا�صطني،  خمتلف  م�صاركة 
يف  منهم  ال�صباب  خا�صة 

العملية النتخابية.
وق���دم ك��م��ال ب��ل��ج��ود وزي��ر 
الداخلية واجلماعات املحلية 
خالل  العمرانية  والتهيئة 
ت�صمن  ع��ر���ص��ا  الج��ت��م��اع 
خم��ت��ل��ف اخل���ط���وات ال��ت��ي 
التح�صر  اإط����ار  يف  مت��ت 
الت�رصيعية،  لالنتخابات 
حيث اأعرب الرئي�س تبون عن 
املتخذة  للرتتيبات  ارتياحه 
لت�صهيل عملية الت�صديق على 
التوقيعات  جمع  ا�صتمارات 

للرت�صح.
من ناحية اأخرى، قرر الرئي�س 
التح�صر  وت��رة  رف��ع  تبون 

امل��ب��ارك،  رم�����ص��ان  ل�صهر 
واملتابعة الدقيقة لال�صتهالك 
ال�صلع  كافة  من  وامل��خ��زون 
ول�رصامة  نق�س،  لأي  تفاديا 
امل��خ��ال��ف��ات  ت��ط��ب��ي��ق  يف 
باعتماد  التبذير،  وحماربة 
جناحا  اأك��ر  توعية  �صيا�صة 

وتاأثرا.
ب�رصورة  تبون  الرئي�س  واأمر 
الإح�صاء  عملية  ا�صتكمال 
احليوانية  ل��ل��روة  ال�صامل 
ال�صلطات  متكني  اأج���ل  م��ن 
تكييف  م���ن  ال��ع��م��وم��ي��ة 
هذا  يف  املنتهجة  ال�صيا�صات 
للتخفيف  احل��ي��وي،  القطاع 
والعمل  اللحوم،  ا�صتراد  من 
م��ع خم��ت��ل��ف اجل��ه��ات من 
ت�صمن  اآل��ي��ة  اإي��ج��اد  اأج���ل 

التوزيع  ودائم  متوازن  ب�صكل 
وتغذية  ل��الأع��الف  ال�صفاف 
ب��امل��وازاة  املدعمة  الأن��ع��ام 
وباأ�صعار  منتظم  متوين  مع 

معقولة لل�صوق املحلية.
التلقيح  لعملية  وبالن�صبة 
عر�س  كورونا،  فرو�س  �صد 
ع��ب��د ال��رح��م��ن ب��ن ب��و زي��د 
�صاملة  متابعة  ال�صحة  وزير 
التلقيح  عملية  ملجريات 
ا�صرتاتيجية  تنفيذ  وم���دى 
توفر  موؤكدا  اللقاح،  اقتناء 
تنفيذا  امل��ال��ي��ة،  امليزانية 

للتزامات الدولة.
على  تبون  الرئي�س  و���ص��دد 
�����رصورة زي����ادة امل��خ��زون 
�صد  اللقاحات  من  الوطني 
وا�صتكمال  كورونا،  فرو�س 

ال��رتت��ي��ب��ات ال��ت��ع��اق��دي��ة 
لتج�صيد  الالزمة  وامليدانية 
م�رصوع اإنتاج اللقاح الرو�صي 
اجلزائر  يف   "v "�صبوتنيك 
اأقرب وقت ممكن، وتنويع  يف 
الت�صالت مع �رصكاء اجلزائر 

يف هذا املجال.
كما دعا اإىل �رصورة املحافظة 
على م�صتوى عال من اليقظة، 
الفعلي مبختلف  اللتزام  عرب 
من  للحد  الوقائية  التدابر 

انت�صار هذا الوباء.
ال��وزراء  جمل�س  تناول  كما 
اج��ت��م��اع��ه  يف  اجل���زائ���ري 
ب��رئ��ا���ص��ة ت��ب��ون ال��درا���ص��ة 
خم�صة  ع��ل��ى  وامل�����ص��ادق��ة 
رئا�صية  مرا�صيم  م�صاريع 
ق��دم��ه��ا وزي�����ر ال�����ص��ئ��ون 
بوقدوم،  �صربي  اخلارجية 
على  ال��ت�����ص��دي��ق  تت�صمن 
تعاون  واتفاقيات  معاهدات 
وق�صائي  ت��رب��وي  ع��ل��م��ي 
اجلزائرية  احلكومتني  ب��ني 
وال��ف��رن�����ص��ي��ة، وات��ف��اق بني 
احل��ك��وم��ت��ني اجل���زائ���ري���ة 
من  الإع��ف��اء  ح��ول  والهندية 
ج��وازات  حلاملي  التاأ�صرة 
ال�صفر الدبلوما�صية، ملهمة اأو 
الر�صمية، واتفاق تعاون ثقايف 
اجلزائرية  احلكومتني  ب��ني 
اإىل  بالإ�صافة  والكرواتية، 
لوكالة  �صة  املوؤ�ِصّ املعاهدة 

الأدوية الإفريقية.

ماأزق جديد في تون�س ب�سبب و�سع المحكمة 
الد�ستورية

تون�س )د ب اأ( -
املحكمة  و���ص��ع  اأ���ص��ب��ح   
اأمام  التون�صية  الد�صتورية 
رف�س  م��ع  جم��ه��ول  م�صر 
اإم�صاء  �صعيد  قي�س  الرئي�س 
ق���ان���ون م���ع���دل ل��ق��ان��ون 
بوجود  وتعليله  املحكمة 
يفتح  م��ا  للد�صتور،  خ��رق 
د�صتورية  اأزم��ة  اأم��ام  الباب 
الأزم��ة  اإىل  ت�صاف  جديدة 
التي  اخلانقة  القت�صادية 

تعي�صها تون�س.
  واملحكمة الد�صتورية التي 
يف  تاأ�صي�صها  يفرت�س  كان 
د�صتور  �صدور  من  عام  اأجل 
 ،2014 ع��ام  اجل��دي��د  تون�س 
تاأخر و�صعها ل�صنوات ب�صبب 
ثلث  ان��ت��خ��اب  يف  الف�صل 
اأع�صائها من قبل الربملان، اإذ 
واحد  مر�صح  اإل  يتح�صل  مل 
من بني الأربعة على اأغلبية 

الثلثني.
 12 م��ن  املحكمة  وتتكون   
الرئي�س  يعني  حيث  ع�صوا 
ويختار  اأرب��ع��ة  بينهم  م��ن 
للق�صاء  الأع��ل��ى  املجل�س 
وت�صبب  الباقني،  الأرب��ع��ة 
ع��دة  يف  املحكمة  غ��ي��اب 
ود�صتورية  قانونية  م��اآزق 
احلكومي  التعديل  اآخ��ره��ا 
ث��ان/ ك��ان��ون  منذ  املعطل 

ب�صبب  امل��ا���ص��ي  ي��ن��اي��ر 
للد�صتور  املتباينة  القراءات 

بني الرئي�س والربملان.

املعدل  القانون  ويت�صمن   
ال���ذي ت��ق��دم ب��ه ال��ربمل��ان 
املطلوبة  الأغلبية  تخفي�س 
للمحكمة  املر�صحني  لتزكية 
اأغلبية  م��ن  ال��د���ص��ت��وري��ة، 
ثالثة  اأغلبية  اىل  الثلثني 
اأخما�س.  ولكن الرئي�س قي�س 
للقانون  رده  ويف   ، �صعيد 
على الربملان من اأجل قراءة 
تاأ�صي�س  اأن  ي��رى  ث��ان��ي��ة، 
�صت  ح��وايل  بعد  املحكمة 
للد�صتور  خرقا  يعد  �صنوات 
الذي حدد مهلة ب�صنة واحدة 

فقط.
 وتتطلب القراءة الثانية يف 
القانون  ح�صول  ال��ربمل��ان 
بثالثة  معززة  اأغلبية  على 
ال�217،  النواب  عدد  اأخما�س 
غر اأن هذا قد ل يكون كافيا 
لإم�صاء الرئي�س على القانون 
تاأ�صي�س  على  يعرت�س  لأنه 
املحكمة برمتها ب�صبب خرق 

الآجال.
 وجاء يف رد الرئي�س ، وهو 
ا�صتاذ قانون د�صتوري متقاعد 
يف ر�صالته اإىل الربملان،  "اأن 
)الربملان(  النيابي  املجل�س 
و�صع  امل��وق��ف  ه���ذا  مب��ث��ل 
د�صتوري  موقف  يف  نف�صه 

م�صتحيل".
الربملان  يتجاوز  وحتى    
يحتاج  فهو  الآج���ال  عقبة 
الن�س  تعديل  اإىل  نظريا 
يف  الآج����ال  لتلك  امل��ح��دد 
هذا  مثل  ولكن  الد�صتور، 

راأي  ي�صتوجب  ال��ت��ع��دي��ل 
التي  الد�صتورية  املحكمة 
بعد،  و�صعها  ي�صتكمل  مل 
مباأزق  ال�صطدام  يعني  ما 

د�صتوري.
الربملان  رئا�صة  تعلق  ومل   
�صعيد  الرئي�س  ر�صالة  على 
يف وقت ي�صتعد فيه الربملان 
اخلمي�س   يوم  عامة  جلل�صة 
لنتخاب  �صتخ�ص�س  املقبل 
الثالثة  الأع�����ص��اء  ب��اق��ي 

للمحكمة الد�صتورية.
النه�صة  حركة  حزب  ودعا   
يف  الأكرب  احلزب  الإ�صالمية، 
الربملان ، يف بيان  �صحفي 
امل�صي  اإىل   ، الثنني  اليوم 
الأع�صاء  انتخاب  يف  قدما 
اجل��ه��د  "وبذل  ال��ث��الث��ة 
الٔو�صع يف حتقيق التوافق 
مع بقية الكتل لبلوغ الهدف 
اأزم��ة  ومت��ث��ل  املن�صود".  
اأحدث  الد�صتورية  املحكمة 
بني  امل�صتمر  التوتر  حلقات 
نحو  منذ  والربملان  الرئي�س 
منذ  تون�س  وتعتمد  العام،  
معدل  برملانيا  نظاما   2014
ت�صند فيه للرئي�س �صالحيات 

مقيدة.
�صعيد يف  الرئي�س  واأمل��ح    
اإىل  خطاباته  م��ن  الكثر 
النظام  تعديل  يف  رغبته 
النظام  ب��اإق��رار  ال�صيا�صي 
اخلطوة  هذه  لكن  الرئا�صي 
ت�صتوجب اأول و�صع املحكمة 

الد�صتورية.

القاهرة )د ب اأ(- 
وال�صكان  ال�صحة  وزارة  اأعلنت 
ت�صجيل  الأحد  م�صاء  امل�رصية 
بفرو�س  جديدة  اإ�صابات   709
حالة   40 و  امل�صتجد  كورونا 

وفاة.
جماهد،  خالد  الدكتور  واأف��اد 

با�صم  ال��ر���ص��م��ي  امل��ت��ح��دث 
�صخ�صا   333 بتعايف  ال���وزارة، 
ال��ذي   19 كوفيد-  م��ر���س  م��ن 
من  وخروجهم  الفرو�س  ي�صببه 
اإجمايل  لرتفع  امل�صت�صفيات، 
 219 و  األفا   156 اإىل  املتعافني 
وفقا  الأح��د،  م�صاء  حتى  حالة 
ن�رصته  ال��ذي  ال����وزارة  لبيان 

مبوقع  الر�صمية  �صفحتها  على 
التوا�صل الجتماعي "في�صبوك".
عدد  اإجمايل  اأن  جماهد  وذك��ر 
بفرو�س  م�رص  يف  الإ�صابات 
م�صاء  حتى  امل�صتجد  كورونا 
 965 و  اآلف   204 بلغ  الأح���د 
الإجمايل  العدد  وارتفع  حالة، 
للوفيات اإىل 12163 حالة وفاة.

واأعلنت وزارة ال�صحة ال�صعودية 
�صبع  ت�صجيل  الث��ن��ني  ي���وم  
بفرو�س  جديدة  وف��اة  ح��الت 

كورونا امل�صتجد.
الوفيات  اإجمايل  بذلك  ويرتفع 
الإ���ص��اب��ة  ج���راء  اململكة  يف 

بكورونا اإىل   6704.
بيان  يف  ال�����وزارة  واأ����ص���ارت 

 695 ت�صجيل   اإىل  �صحفي  
بالفرو�س،  ج��دي��دة  اإ���ص��اب��ة 
اإىل  الإ�صابات  اإجمايل  لرتفع 

393 األفا و377 .
 489 ت�صجيل   اإىل  لفتت  كما 
لي�صل  ج��دي��دة،  �صفاء  ح��ال��ة 
اإجمايل املتعافني اإىل   380 األفا 

و305.

م�سر ت�سجل 709 اإ�سابات جديدة بفيرو�س كورونا و 40  حالة 
وفاة

تجاه  وا�سحة  الحكومة  ليبيا:ا�ستراتيجية  خارجية  وزيرة 
مغادرة المرتزقة االأجانب فوراً

طرابل�س -وكاالت 
ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزي��رة  ج��ددت 
اأن  على  التاأكيد  املنقو�س،  جن��الء  الليبية 
وا�صحة  الوطنية  الوحدة  اإ�صرتاتيجية حكومة 
من  الأجانب  املرتزقة  مغادرة  جتاه  وجادة 
املنقو�س - يف  ودعت  فورا.  الليبية  الأرا�صي 
اليوم  م�صاء  عقدته  م�صرتك  �صحفي  موؤمتر 
الأحد، بطرابل�س مع رئي�س املجل�س الأوروبي 
الليبية  الأنباء  لوكالة  وفقا  مي�صيل  �صارل 
وافتتاح  عودة  يف  للم�صارعة  الدول  كافة   -
ب�صكل  لتقدمي خدماتها  �صفاراتها وقن�صلياتها 
على  والأجانب  الليبيني  للمواطنني  �رصيع 
حكومة  دور  اأن  املنقو�س،  واأك��دت  �صواء.  حد 
وتهيئة  ال�صتقرار  حتقيق  هو  الوطنية  الوحدة 
الظروف املالئمة ،على كافة امل�صتويات لإجراء 
احلكومة  واأن  املحدد،  وقتها  يف  النتخابات 
العليا  الوطنية  للمفو�صية  الدعم  كل  قدمت 
الحتاد  جهود  لتكاثف  ونحتاج  لالنتخابات 
الأوروبي يف دعم املفو�صية يف اجلوانب الفنية 

واللوج�صتية واأي�صا التوعوية.
بني  امل�صتقبلي  التعاون  واآليات  اأ�ص�س  وحول 
ليبيا والحتاد الأوروبي.. اأو�صحت "املنقو�س" اأن 

هناك الكثر من الق�صايا امل�صرتكة التي جتمع 
تتطلب  ق�صايا  ،وهي  الأوروب��ي  والحتاد  ليبيا 
هي  الق�صايا  هذه  اأهم  ومن  امل�صتمر،  التعاون 

ق�صية الهجرة غر ال�رصعية.
وطماأنت وزيرة اخلارجية املجتمع الدويل باأن 
ليبيا قامت موؤخرا بالكثر من اجلهود ،يف �صبيل 
الهجرة  لإدارة  الوطنية  ا�صرتاتيجيتها  تطوير 
وعززت من تعاونها، �صواء مع الحتاد الأوروبي 
جمتمعا اأو مع الدول الأوروبية على �صكل منفرد، 

موؤكدة اأن الهجرة غر النظامية هي لي�صت فقط 
تتطلب  اإقليمية  م�صكلة  ولكنها  ليبية  م�صكلة 

التعاون والعمل امل�صرتك.
�صارل  الأوروب��ي  املجل�س  رئي�س  اأعلن  ب��دوره.. 
لليبيا  زيارته  من  والهدف  الغر�س  اأن  مي�صيل 
الأوروبي يعمل  اإي�صال ر�صالة باأن الحتاد  ،هو 
مع حكومة الوحدة الوطنية، واأن م�صتقبل ليبيا 
القدرة على بناء دولة  الليبيني ولديهم  باأيدي 
واعدة، معربا عن رغبة الحتاد الأوروبي يف دعم 
املرتزقة  كل  يغادر  واأن  بلدهم  لبناء  الليبيني 
وقال  املحدد.  وقتها  النتخابات يف  تقوم  واأن 
مي�صل "لقد قمنا مب�صاعدة الدولة الليبية والآن 
نقدم دعمنا عرب اإح�صار 50 األف جرعة من م�صاد 
لفرو�س كورونا و�صت�صل يف القريب العاجل".. 
ببناء  تقوموا  حتى  ندعمكم  اأن  "نريد  م�صيفا 
بلدكم، ولكن ب�رصط مغادرة كل املرتزقة البالد".
اأن ال�صتقرار  واأو�صح رئي�س املجل�س الأوروبي، 
واأنه  املهمة،  املوا�صيع  من  والهجرة  والأم��ن 
الوطنية  الوحدة  حكومة  رئي�س  مع  حتدث  قد 
لليبيا يف  الأوروب��ي  الحتاد  دعم  كيفية  حول 
هذه املجالت، معلنا يف الوقت نف�صه اأن �صفر 
الأ�صابيع  يف  يعود  �صوف  الأوروب���ي  الحت��اد 

القادمة ملبا�رصة عمله يف ليبيا.

»�سوؤون الحرمين« تتاأكد من جاهزية الم�سجد 
الحرام لمو�سم رم�سان

مكة -وكاالت 
العامة  الرئا�صة  نفذت 
احلرام  امل�صجد  ل�صئون 
وامل�صجد النبوي جتربة 
الكهربائية  التغذية 
للحرم املكي من خالل 
حمطة كدي الحتياطية 
ل��ل��ت��اأك��د م���ن م��دى 
وا�صتعدادها  جاهزيتها 
رم�صان  مو�صم  ُقبيل 

1442ه�.
التجربة  يف  و���ص��ارك 
ع�����دد م����ن اجل���ه���ات 
امل��ع��ن��ي��ة مم��ث��ل��ًة يف 
واملديرية  العام،  الأمن 
املدين،  للدفاع  العامة 
ال�صعودية  وال�����رصك��ة 
والإدارة  ل��ل��ك��ه��رب��اء، 
للت�صغيل  ال��ع��ام��ة 
والإدارة  وال�صيانة، 
العامة لالأمن وال�صالمة.

الإدارة  مدير  واأو���ص��ح 
للت�صغيل  ال��ع��ام��ة 
بن  حم�صن  وال�صيانة 

عبداملح�صن ال�صلمي اأن 
بالتاأكيد  قامت  الإدارة 
�صبل  موثوقية  على 
الكهربائية،  التغذية 
وحم���ط���ات ال��ت��غ��ذي��ة 
والفرعية  الرئي�صة 
ب����ن����ظ����ام حم���ط���ات 
امل��وث��وق��ي��ة واأن��ظ��م��ة 
الكهربائية  التغذية 
مثل  الح��ت��ي��اط��ي��ة 
كدي  حمطة  م��ول��دات 
امل�صتمر  التيار  ونظام 
التغذية  انقطاع  لعدم 
ولوحات  الكهربائية 
الأوتوماتيكية  النواقل 
التغذية  و�صائل  ب��ني 
للتاأكد   ATS املختلفة 
من جاهزية كل الأنظمة 
مل���واج���ه���ة الأع������داد 
امل�صجد  يف  املتزايدة 

احلرام.
اأن��ه متت جتربة  وب��نّي 
ف��اع��ل��ي��ت��ه ب��ف�����ص��ل 
الكهربائية  املغذيات 

�رصكة  م��ن  ال��ق��ادم��ة 
ال��ك��ه��رب��اء، ودخ���ول 
ن��ظ��ام ع���دم ان��ق��ط��اع 
لتغطية   UPS التيار 
حتى  املهمة  الأحمال 
التوليد  حمطة  دخ��ول 
القادمة  الحتياطية 
من كدي وعند النقطاع 
واإىل  دقيقة   )30( ملدة 
الكهرباء  اإعادة  تتم  اأن 
مفيداً  احلرام،  للم�صجد 
التيار  اأن خطة ت�صغيل 
يف  البديل  الكهربائي 
دورها  احلرام  امل�صجد 
احل���ف���اظ ع��ل��ى ع��دم 
املهمة  الأح��م��ال  تاأثر 
ال�صبكة  ب��ان��ق��ط��اع 
ال��رئ��ي�����ص��ة مل��غ��ذي��ات 
����رصك���ة ال��ك��ه��رب��اء، 
امل�صجد  داخل  وتتوفر 
لعدم  اأن��ظ��م��ة  احل���رام 
 ،)UPS( التيار  انقطاع 
لت�صغيل  تكفي  التي 

الكهرباء.
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لجنة بـ»الوطني االتحادي« تناق�ش 

م�سروع قانون ب�ساأن الهيئة 

الوطنية لحقوق االإن�سان
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دبي-وام:

 ناق�شت جلنة �ش�ؤون �لدفاع و�لد�خلية و�خلارجية 

يف �ملجل����س �ل�طني �الحتادي خ���ال �جتماعها 

�ل���ذي عقدته يف مق���ر �الأمانة �لعام���ة للمجل�س 

يف دبي �م�س، برئا�ش���ة معايل �لدكت�ر علي ر��شد 

�لنعيم���ي رئي�س �للجنة، م����روع قان�ن �حتادي 

ب�ش���اأن �لهيئة �ل�طنية حلق�ق �الإن�ش���ان بح�ش�ر 

ممثلي وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل.

ح�ر �الجتماع �أع�ش���اء �للجنة �ش���عادة كل من 

نا�ر حممد �ليماحي مقرر �للجنة، و�أحمد عبد�هلل 

�ل�ش���حي، و�ش���هيل نخريه �لعفاري، وعبيد خلفان 

�لغ�ل �ل�ش���امي، وي��ش���ف عبد�هلل �لبطر�ن. كما 

ح�رت �شعادة عفر�ء ر��شد �لب�شطي �الأمني �لعام 

�مل�شاعد لات�شال �لربملاين يف �ملجل�س.

وق���ال معايل �لدكت�ر علي ر��ش���د �لنعيمي �إنه مت 

خال �الجتماع مناق�شة جميع م��د وبن�د م�روع 

�لقان�ن �لذي يتك�ن من 24 مادة بح�ش����ر ممثلي 

�ل����ز�رة، ومت �لت��فق على كاف���ة �لتعديات �لتي 

�أدخلتها �للجنة على م��د وبن�د م�روع �لقان�ن، 

كما رد ممثل� �ل�ز�رة على كافة ��شتف�شار�ت �أع�شاء 

�للجنة.

و�أ�شاف �أن �للجنة بد�أت يف �إعد�د م�ش�دة تقريرها 

�لنهائ���ي ب�ش���اأن م����روع �لقان�ن عل���ى �أن يتم 

�عتم���اده خ���ال �الجتماع �ملقبل متهي���د� لرفعه 

لرئا�ش���ة �ملجل�س ملناق�ش���ته يف �إحدى �جلل�شات 

�ملقبلة.

من جهته �أو�شح �شعادة نا�ر حممد �ليماحي �أن 

�لهدف من �إن�ش���اء �لهيئة �ل�طنية حلق�ق �الإن�شان 

وفقا مل�روع �لقان�ن ه���� تعزيز وحماية حق�ق 

�الإن�شان وحرياته، مبا يت��فق مع �أحكام �لد�شت�ر 

و�لق��ن���ني و�لت�ريع���ات �ل�ش���ارية يف �لدول���ة 

و�مل��ثيق و�لعه�د و�التفاقيات ذ�ت �ل�شلة.

و�أ�شاف �أن �لهيئة تخت�س يف �شبيل حتقيق �أهد�فها 

بامل�شاركة مع �ل�ش���لطات و�جلهات �ملخت�شة يف 

و�ش���ع خطة عمل وطنية لتعزي���ز وحماية حق�ق 

�الإن�ش���ان يف �لدولة و�قرت�ح �آلية تنفيذها، و�لعمل 

عل���ى ن�ر ه���ذه �لثقافة وت�عية �أف���ر�د �ملجتمع 

بها من خال عق���د �لندو�ت و�مل�ؤمتر�ت و�حللقات 

�لنقا�ش���ية، وكذلك تقدمي �ملقرتحات و�لت��شيات 

و�مل�ش����رة �إىل �ل�ش���لطات و�جلهات �ملخت�شة يف 

كل ما من �ش���اأنه تعزيز وحماية حق�ق �الإن�ش���ان 

ومتابعته���ا �إ�ش���افة �إىل �مل�ش���اهمة يف تعزي���ز 

�مل�ش���او�ة و�لق�ش���اء على كافة �أ�ش���كال �لتمييز 

�لعن����ري ومتابعة حتقيق �الأه���د�ف �ل��ردة يف 

�مل��ثي���ق و�لعه�د و�التفاقي���ات �لدولية �ملعنية 

بحق�ق �الإن�شان و�لتي تك�ن �لدولة طرفا فيها.

محمد بن را�شد 

من جانبه �أكد �ش���احب �ل�ش���م� �ل�شيخ 

حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أب�ظبي 

نائب �لقائد �الأعلى للق��ت �مل�ش���لحة، 

�م�س �الثنني، �أن ��ش���رت�تيجية »م�رف 

�إ�ش���ايف  للتنمي���ة« حمرك  �الإم���ار�ت 

طم�ح لتط�ير �القت�شاد �ل�طني ود�عم 

رئي�شي لل�ركات و�مل�روعات �ل�شغرية 

و�ملت��شطة.

وقال �ش���م�ه يف تغريدة عرب ح�ش���ابه 

�لر�ش���مي ب�»ت�ي���رت«: »��ش���رت�تيجية 

م�رف �الإمار�ت للتنمية حمرك �إ�شايف 

طم�ح لتط�ير �القت�شاد �ل�طني ود�عم 

رئي�شي لل�ركات و�مل�روعات �ل�شغرية 

و�ملت��ش���طة.. حري�ش����ن عل���ى دع���م 

�ملبادر�ت �ال�شتثنائية و�الأفكار �لن�عية 

و�ملبدع���ة �لتي تتبنى دعم �ل�ش���ناعة 

وت��ك���ب  �ملتقدم���ة  و�لتكن�ل�جي���ا 

�أول�ياتنا �لتنم�ية �مل�شتقبلية«.

قي�س �شعيد

�لعربية:  �جلامع���ة  �أم���ني  و�أ�ش���اف 

»حتدثنا  يف �ل�ش���اأن �لعربي و�لقمة 

�لعربية �لقادمة وم�ش�ؤوليات �لرئا�شة 

�لت�ن�شية وكان حديثا ممتد� ر�أيت يف 

ج��نبه �لكثري من �الإيجابيات«.

و�أو�شح بيان �لرئا�ش���ة �لت�ن�شية �أن 

�لرئي�س �ش���عيد دع���ا »�إىل مر�جعة 

�لن�ش��س وتط�ير �لهياكل و�ملنظمات 

�لعربية �ملتخ�ش�ش���ة و�إ�ش���فاء مزيد 

م���ن �لنجاعة على عملها حتى حتّقق 

جامعة �ل���دول �لعربية �الأهد�ف �لتي 

بعثت من �أجلها«.

وكان���ت ت�ن����س �حت�ش���نت �آخر قمة 

عربية يف �آذ�ر/مار�س 2019 ��ش���تلم 

�لباجي  �لر�ح���ل  �لرئي����س  خاله���ا 

قايد �ل�شب�ش���ي �لرئا�ش���ة من �لعاهل 

�ل�ش���ع�دي �مللك �ش���لمان ب���ن عبد 

�لعزيز، قبل �أ�شهر من وفاته.

اأبوظبي تعفي 

وذكرت �لد�ئرة يف بيان �م�س �الثنني 

�أنه �ش���يتم حتديث �ل���دول و�الأقاليم 

�ملدرجة يف �لقائمة ب�ش���كل روتيني 

بناًء على �لتط�ر�ت �لعاملية جلائحة 

ك�فيد-19 ، ويتم �إدر�ج �أ�شماء �لدول 

�لتي تت��فق مع معايري �شارمة لاأمن 

و�ل�ش���حة من �أج���ل حماية �ملجتمع 

�ملحلي.

»زايد الخيرية« 

و�أو�ش���ح �ش���عادة حمد ب���ن كردو�س 

�لعام���ري مدير عام �مل�ؤ�ش�ش���ة: »�ن 

ه���ذه �ملبادرة تاأت���ي حتقيقًا الهد�ف 

�مل�ؤ�ش�شة يف مد يد �خلري للم�شتحقني 

يف خمتل���ف دول �لع���امل وخا�ش���ة 

ونحن على �ب��ب هذ� �ل�شهر �لف�شيل. 

كما �نها م���شلة لنهج �شاحب وقف 

�مل�ؤ�ش�ش���ة �ل�ش���يخ ز�ي���د -طيب �هلل 

ثر�ه- �لذي كان �ش���حابة خري وبركة 

وعطاء لكل �ملجتمعات �لفقرية، وذلك 

�نطاق���ًا من �ميانه �لعمي���ق باأهمية 

�العم���ال �خلريية يف ت�ف���ري �حلياة 

�لكرمية لكل حمتاج يف �لعامل.

وقال �ن �مل�ؤ�ش�ش���ة �ذ� ت��شل برنامج 

ز�يد الفطار �ل�شائم فانها تعمل على 

تنفي���ذ مبادرته���ا بت�زي���ع �لتم�ر و 

تكثف م���ن مبادر�تها هذ� �لعام د�خل 

�لدول���ة وخارجه���ا نظر�ً لل�ش���ائقة 

�القت�ش���ادية �لتي يعاين منها �لعامل 

ب�شبب وباء جائحة ك�رونا وما حلقها 

من �زمات �ش���حية و�جتماعية تدع� 

لت�شافر  باأ�رها  �الن�ش���انية  �جلهات 

�جله�د ملقاومة �ف���ات �جل�ع و�لفقر 

و�ملر�س.« -

تعاون بين الإمارات 

ومتا�ش���يًا مع نه���ج قيادتنا �لر�ش���يدة 

بت�ثيق �لتعاون �ش���عيًا لتحقيق �لتقدم 

وخدمة �مل�ش���الح �مل�ش���رتكة للبلدين 

و�لعامل، �ش���تق�م كل من دولة �الإمار�ت، 

و�ل�الي���ات �ملتحدة، بتطبي���ق �إجر�ء�ت 

فعالة ونهج ��ش���تباقي يف جمال �لعمل 

�ملناخي للم�شاهمة يف دفع عجلة �لنم� 

�القت�شادي و�لتنمية �مل�شتد�مة. و�شرنكز 

عل���ى �جله����د �مل�ش���رتكة يف جماالت 

�لطاقة �ملتج���ددة و�لهيدروجني و�إز�لة 

�لكرب�ن من قطاع �ل�ش���ناعة، و�لتقاط 

�لكرب�ن و��شتخد�مه وتخزينه، و�حلل�ل 

�لطبيعة، و�لت�ش���ميم  �لقائم���ة عل���ى 

�حل����ري منخف�س �لكرب����ن، معتمدة 

على م�ش���رية دولة �الإم���ار�ت وجتربتها 

�لر�ئدة �لتي جاءت نتيجة لروؤية قيادتنا 

�لر�ش���يدة وت�جيهاته���ا �حلكيمة �لتي 

�أظهرت �لتز�مها بعي���د �ملدى بالتنمية 

�مل�شتد�مة يف خمتلف �جل��نب، مبا يف 

ذلك �لطاقة �ملتجددة حيث تدير �لدولة 

�لي�م ثاث���ا من �أكرب حمط���ات �لطاقة 

�ل�شم�شية يف �لعامل«.

و�أ�ش���اف معاليه: »تزخر دولة �الإمار�ت 

بالكث���ري م���ن �لفر����س، حي���ث تنتج 

�لطاق���ة �ل�شم�ش���ية باأق���ل تكلف���ة يف 

��ش���تثمار�ت �شخمة  �لعامل، وتخ�ش�س 

لتكن�ل�جيا �لتقاط �لكرب�ن و��شتخد�مه 

وتخزينه. ونتطلع �إىل م�شاركة جتربتنا 

مع �ملجتمع �لدويل لتح�يل �لتحديات 

�ملناخية �إىل فر�س �قت�شادية«.

و�تفقت �ل�اليات �ملتحدة ودولة �الإمار�ت 

على �لتع���اون �ل�ثيق و�لعمل عن كثب 

مع �لقطاع �خلا�س جلذب �ال�ش���تثمار�ت 

�لازم���ة ودع���م �لتقني���ات �ملبتك���رة 

للتخفيف من تد�عيات �لتغري �ملناخي 

و�لتكيف معه، وخلق فر�س �قت�ش���ادية 

من �لت�شدي لتحديات �لتغري �ملناخي، 

يف �إ�ش���ارة �إىل �لتقدم �لذي �أحرزته عدة 

�ركات ر�ئدة يف هذ� �ملجال.

وعلى �مل�شت�ى �ل�طني، �أكدت �ل�اليات 

�ملتح���دة و�الإمار�ت عزمهما �لعمل على 

�إز�لة �لكرب�ن من �قت�شادهما مبا يتما�شى 

مع ظروفهما �ل�طنية وخططهما للتنمية 

�القت�شادية، مبا ي�شمل خف�س �نبعاثات 

�لكرب�ن بحل�ل عام 2030.

و�أكد �جلانبان كذل���ك �لتز�مهما بتنفيذ 

�تف���اق باري�س للمناخ و�ش���مان �إجناح 

�مل�ؤمت���ر �ل�ش���اد�س و�لع�ري���ن للدول 

�الأطر�ف /ك�ب 26/ يف غا�شك�.

ومت �إ�شد�ر �لبيان �مل�شرتك على هام�س 

حل��ر �الإقليمي للتغ���ري �ملناخي �لذي 

��شت�ش���افته دولة �الإمار�ت يف �ب�ظبي، 

و�شم جمم�عة بارزة من م�ش�ؤويل �لعمل 

�ملناخي من جميع �أنحاء منطقة �ل�رق 

�الأو�شط و�شمال �أفريقيا، وك�شف عن حقبة 

جديدة من �لتعاون يف �ملنطقة و�ش�اًل 

�إىل م�ش���تقبل يركز عل���ى �الزدهار عرب 

�ل�شيا�شات �ملرتبطة باملناخ و�ال�شتثمار 

و�البتكار و�لنم� �القت�شادي �مل�شتد�م.

و�ش���هد �حل�����ر م�ش���اركة �لعدي���د من 

�ل�شخ�شيات رفيعة �مل�شت�ى من جميع 

�أنح���اء �ملنطق���ة �إىل جان���ب عدد من 

�ل�ركاء و�ملنظم���ات �لعاملية، مبا يف 

ذلك �أل�ك �شارما، �لرئي�س �ملعني مل�ؤمتر 

�ل���دول �الأطر�ف /ك����ب 26/ و�ملبع�ث 

�الأمريكي ل�ش�ؤون �لتغري �ملناخي ج�ن 

كريي، وعدد من �ل�زر�ء و�ل�شخ�ش���يات 

�لهام���ة من �الإم���ار�ت �لعربية �ملتحدة 

وُعمان و�لك�يت و�لبحرين وقطر وم�ر 

و�الأردن و�ملغ���رب و�لعر�ق و�ل�ش����د�ن، 

و�ل�كال���ة �لدولي���ة للطاق���ة �ملتجددة 

»�آيرينا«.

وقد �شاهم �حلدث يف تعزيز ريادة دولة 

�الإمار�ت يف �لعمل من �أجل �ملناخ، ووفر 

�أر�شية م�شرتكة للدول �مل�شاركة ل�شياغة 

روؤي���ة م�ش���رتكة للعم���ل �ملناخي قبل 

�نعقاد م�ؤمتر �لدول �الأطر�ف /ك�ب 26/.

ال�شعودية ت�شترط

�الحرت�زية  باالإج���ر�ء�ت  �لتقي���د  مع 

و�لتد�بري �ل�قائية كافة �ل�ش���ادرة من 

�جلهات �ملخت�شة«.

�إن  و�لعم���رة  �حل���ج  وز�رة  وقال���ت 

�ل�ش�����بط هي »منح ت�ش���اريح �أد�ء 

منا�شك �لعمرة و�ل�شل��ت يف �مل�شجد 

�حل���ر�م و�لزي���ارة للم�ش���جد �لنب�ي 

بدًء� من تاريخ 1 رم�ش���ان 1442 هـ 

لاأ�شخا�س �ملح�شنني وفق ما يظهره 

تطبي���ق ت�كلن���ا لفئات �لتح�ش���ني 

)حم�ش���ن حا�ش���ل على جرعتني من 

لق���اح فريو����س ك�رونا �أو حم�ش���ن 

�أم�ش���ى 14 ي�ما بع���د تلقيه �جلرعة 

�الأوىل من �للقاح، �أو حم�ش���ن متعاٍف 

من �الإ�شابة(«.

و�أ�ش���اف �لبيان �أن »حجز ت�ش���اريح 

و�ل�ش���ل��ت  �لعم���رة  منا�ش���ك  �أد�ء 

و�لزيارة �ش���يك�ن من خال تطبيقي 

»�عتمرن���ا« و«ت�كلنا« وذلك بحجز 

�خلانة �لزمنية �ملتاحة ح�ش���ب رغبة 

�ش���يف �لرحم���ن ومبا يتما�ش���ى مع 

لتطبيق  �ملمكنة  �لت�ش���غيلية  �لطاقة 

�الإجر�ء�ت �الحرت�زية«.

و�أو�ش���ح �لبيان �أنه �ش���يتم »عر�س 

�شاحيتها  من  و�لتحقق  �لت�ش���اريح 

من خ���ال تطبيق ت�كلن���ا وذلك من 

ح�ش���اب �مل�ش���تفيد من �لت�ريح يف 

�لتطبيق مبا�رة«.

و�أكد �لبيان »�أن �ملن�ش���ة �لرئي�ش���ة 

و�ملعتمدة الأخذ �لت�ش���اريح من خال 

تطبيقي �عتمرن���ا وت�كلنا حمذًر� من 

�حلمات و�مل��قع �ل�همية«.

ليبيا: تاأ�شي�س 

وتاب���ع �لايف، خال م�ؤمتر �ش���حفي 

م�ش���رتك مع �ملنف���ي، �أن �لعديد من 

�النته���اكات من قب���ل �ملت�رطني يف 

�جلر�ئم �الإن�ش���انية �ش���جلت، و�شيتم 

معاقبة كل من �أذى �أي ليبي .

ولفت �لايف �إىل ت�ش���كيل مف��ش���ية 

للم�ش���احلة �ل�طني���ة، �ش���يك�ن من 

�ملهم �ختيار �ل�شخ�ش���يات �ملندرجة 

فيها، لنجاح عملها، م�ش���يفا �أنه »مل 

نتحدث حتى �الآن عن �أ�ش���ماء �أي من 

�ملر�شحني ملن�شب رئي�شها«.
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دبي / �سمري ال�سعدي:

  منذ �أن فتحت �لقري���ة �لعاملية �أب��بها 

يف م��ش���مها �الأول كان فيه���ا منظم���ي 

�أجنحة وم�ش���اركني وعار�ش���ني.. ومنهم 

من ت�قف بع���د عدة م���ش���م ومنهم من 

��ش���تمر معها حتى م��ش���مها �حلايل 24 

وحتمل����� معها �النتقال م���ن مكان الأخر 

من �ش���ارع �لرقة و�ملرقب���ات وخ�ر دبي 

و�لقره����د �إىل مكانها �حلايل. وط��ل تلك 

�ل�ش���نني مل ينقطع����� يف �أي م��ش���م بل 

كان�� حري�شني على ت��جدهم يف �لقرية 

�لعاملية رغم �أي ظ���روف �أو عقبات مرو� 

بها �أو مرت بها �لقرية �لعاملية نف�ش���ها.. 

ورغ���م �أنهم كث���ريون �إال �أنن���ا �أحببنا �أن 

ن�شلط �ل�ش�ء على بع�س �أ�شهرهم و�لذين 

بات�� معروفني وم�ش���ه�رين وياأتي �ليهم 

زبائنهم من �ش���ي�ف �لقرية �لعاملية من 

كل �جلن�شيات ليت�ش�ق�� من معرو�شاتهم 

�لتي وثق�� فيها.. نحاورهم  يف عدة �أجز�ء  

لنع���رف حكاياتهم مع �لقري���ة �لعاملية 

وحكاية �لقرية يف بد�ياتها ولنعرف ماذ� 

��شتفادو� من م�شاركاتهم �لط�يلة بالقرية 

�لعاملية، ونبد�أ يف هذ� �جلزء �الأول ببع�س 

�مل�شتثمرين و�ملنظمني ومنهم: 

= �شامل با حاج.. ميني ويعمل يف تنظيم 

�الأجنح���ة بالقرية �لعاملي���ة و�ملعار�س 

�لقري���ة �لعاملية  خارجها.. ي�ش���ارك يف 

منذ بد�ياتها �الأوىل.. كان يف �لقرية يق�م 

ببيع �ل�ش���اي و�لقه�ة يف ك�ش���ك بالقرية 

يف �ش���ارع �ملرقبات و�خل����ر.. ثم بد�أ من 

خال �رك���ة �لعزيزية لتنظيم �ملعار�س 

�لتي كان يعمل به���ا يف تنظيم �الأجنحة 

بالقرية منذ ع���ام 2002 بتنظيم �جلناح 

�لكيني.. ويف عام 2004 نظم �أي�شًا �جلناح 

�لتن���ز�ين �إىل جان���ب �لكيني وح�ش���لت 

�ل�ركة على جائزة ثاين �أح�ش���ن جناح 

للجناح �لكيني وكان ذلك بعد �أن �نتقلت 

�لقرية �إىل مكانها �حل���ايل.. ونظر�ً لتميز 

�ركته �أوكلت �إليها �إد�رة �لقرية �لعاملية 

عامي 2007 و2008 بتنظيم جناح �رق 

وغرب �أفريقيا ثم بعد ذل���ك �أوكلت �إليها 

�أفريقيا، وح�ش���لت �ل�ركة  جناح لكامل 

عام 2013 على جائزة �أح�شن جناح عن 

جناح �أفريقيا وكذلك ع���ام 2017.. وعن 

�لقري���ة �لعاملية يف بد�ياته���ا قال �إنها 

كانت �ش���غرية وم�ش���احتها حمدودة �إال 

�أن زو�ره���ا كان�� كثريي���ن جد�ً ولكن بعد 

�نتقالها �إىل مكانها �حلايل و�أ�ش���بح لها 

�إد�رتها �مل�شتقلة ر�أت �الإد�رة �لت��شع فيها 

ويف م�ش���احتها لت�ش���تقبل �أكرب عدد�ً من 

�ل�ش���ي�ف �لذين يرتددون عليها بكثافة.. 

كما �أنها تتط�ر كثري�ً يف كل م��شم و�أعتقد 

�أن عدد زو�رها يف �مل��ش���م �ل�ش���ابق بلغ 

ع���دة مايني.. كما �أن فعالياتها �ملتن�عة 

عامل جذب لل�ش���ي�ف �لذين ي�شتمتع�ن 

بكل ه���ذه �لفعالي���ات �ملده�ش���ة و�لتي 

هي �ش����رة جميلة للقرية �لعاملية تظل 

بذ�كرتهم حتى �مل��شم �لقادم.

منظ���م  مين���ي  �حلب���اري..  �ش���امي   =

�ليمني، ي�ش���ارك يف  وم�ش���تثمر �جلناح 

�لقري���ة �لعاملي���ة منذ م��ش���مها �الأول .. 

بد�أ م�ش���اركته �الأوىل كعار�س ملدة �شبع 

�لبهار�ت  �ليمنية مثل  �شن��ت للمنتجات 

باأن��عه���ا و�ملك����ر�ت باأن��عها و�مل��د 

�حلرفي���ة وغريها.. وه� يق�ل �أنه �ش���ارك 

يف �لقري���ة �لعاملية الأنه���ا تعترب وجهة 

مهمة لروؤو�س �الأم��ل و�ال�ش���تثمار ب�شكل 

ع���ام.. وللتعري���ف باملنتج���ات �ليمنية 

و�إ�شهارها.. وبعد ذلك �شارك فيها كمنظم 

وم�ش���تثمر للجناح �ليمن���ي.. ويق�ل عن 

�لقري���ة �لعاملية يف بد�ياتها باأنها كانت 

�شغرية يف م�ش���احتها وقليلة يف مدتها 

ولكن كانت كثرية يف زو�رها و�ش���ي�فها 

وكانت �ش���من فعاليات مهرجان �لت�ش�ق 

وكان عدد �لدول �مل�ش���اركة فيها حمدود 

ولي�س كم���ا هي �الآن وكذلك �لعار�ش���ني 

كان�� قلة ع���ن �الآن.. ولكن عندما �نتقلت 

ملكانه���ا �حل���ايل تغري �ل��ش���ع يف كل 

و�أ�شبحت  و�الأف�ش���ل..  لاأح�ش���ن  �ش���يء 

�أف�ش���ل فاعلية ترفيهية يف دبي.. و�أ�شبح 

�ل�ش���ي�ف يت��فدون عليها من كل حدب 

و�ش�ب ولي�س فقط للت�ش�ق ولكن لق�شاء 

�أوقات ممتعة د�خلها �أي �أ�شبحت منتجع 

كبري لل�ش���ي�ف.. وعن �ش���بب م�ش���اركته 

كم�شتثمر يف �لقرية الأنها �أ�شبحت جمال 

�قت�شادي وت�ش�قي كبري ووجد �أن كثريون 

�شارك�� كم�ش���تثمرين و�أر�د �أن يجرب هذ� 

�ملجال وجنح فيه ويف كل م��ش���م �أ�شبح 

ي�شتثمر وينظم جناح �ليمن وذلك لي��شح 

�ش����رة �ليمن �حلقيقية ل�ش���ي�ف �لقرية 

و�أي�شًا تر�ثها �لعريق �لذي ي�شتخدمه يف 

ت�ش���ميم �جلناح وكذلك الأعرف �ل�شي�ف 

على منتجات �ليمن من �لبهار�ت و�لع�شل 

و�ل�ش���بح  �لكرمية  و�الأحج���ار  و�لف�ش���ة 

وبالعقيق �ليمني �ملعروف على م�شت�ى 

�لعامل �إىل جانب �حلرف �لرت�ثية �ليمنية 

�ملختلف���ة وغريها.. ويف ر�أي���ه �أن �لقرية 

�لعاملي���ة �لتي ال ي�ج���د مثلها يف دولة 

يف �لعامل حمط �أنظ���ار لي�س �الإمار�تيني 

و�ملقيمني فقط ولكن كل �لدول �خلليجية 

و�لعربية و�الأوروبي���ة و�أنها بتعدد �لدول 

�لثقاف���ات و�لفن�ن  فيها تتع���دد فيه���ا 

و�لرت�ث �إىل جان���ب منتجاتهم وهذ� كله 

مل�شلحة �ل�شي�ف �لذين ي�شتمتع�ن بكل 

ما ي�شاهدوه ويت�ش�ق�ن من كل �الأجنحة 

�لعاملية مما يك�ن لديه���م �إنطباعًا �أنهم 

جاب�� �لعامل من خال �لقرية �لعاملية.

= حممد �لعا�س.. �ش����ري ومنظم �أجنحة 

بالقرب���ة �لعاملية.. يق����ل �أنه كان يعمل 

يف �ركة �آر�م لتنظيم �ملعار�س �ملنظمة 

للجن���اح �ل�ش����ري من���ذ بد�ي���ة �لقرية 

�لعاملي���ة وحت���ى ع���ام 2000 كمدي���ر 

معار�س.. وكان يق�م مبتابعة كل �ش���يء 

يف �جلناح �ل�ش����ري بالقرية.. ثم ��شتقل 

بنف�ش���ه و�أ�ش����س �ركة �لفيحاء لتنظيم 

�ملعار�س.. وبد�أ �ال�ش���تثمار بنف�ش���ه يف 

�لقري���ة �لعاملية بعد �أن �كت�ش���ب خربة 

ط�يل���ة وكبرية وقام بتنظيم عدة �أجنحة 

منها �الأردن وفل�ش���طني وم���ا ز�ل ينظمها 

حتى �الآن.. وه� يعترب �أن �لقرية �لعاملية 

�أفادت���ه باكت�ش���اب هذه �خل���ربة لدرجة 

�أنه يق�م بتنظي���م معار�س �أخرى خارج 

نطاق �لقرية �لعاملية.. و�ش���يظل ي�شتثمر 

يف �لقرية يف كل م���ش���مها �لقادمة الأنه 

يعتربها منبع للخربة يف كل �ش���يء �إىل 

جانب �ملنفعة �ملادية و�ال�ش���تفادة �أي�شًا 

من �لتط�ر�ت �مل�شتمرة فيها وم��كبة هذه 

�لتط�ر�ت و�ال�ش���تفادة منه���ا يف �أعماله 

�الأخرى.. وعن �لقرية �لعاملية يف بد�ياتها 

�الأوىل يق�ل �أن مدتها كانت �ش���هر�ً و�حد�ً 

وكانت كل فعاليات مهرجان دبي للت�ش�ق 

تتم فيها من �ش���ح�بات وج��ئز وغريها.. 

وكانت م�ش���اركات �لدول �الأوروبية فعالة 

ودول لها وزنها يف كل �شيء مثل �إيطاليا 

وفرن�ش���ا و�لت�ش���يك.. وكان���ت كل دول���ة 

م�ش���اركة ت�جد مطعمًا خا�شًا يقدم �أ�شهر 

�أطباق تلك �لدول.. و�أما �الآن فهي �أكرب من 

�أن يتكل���م عنها �أحد الأنه���ا على �الأقل ال 

مثيل له���ا يف �أي م���كان يف �لعامل رغم 

حماوالت من بع�س �لدول الإن�شاء و�إيجاد 

قرية مثلها ولكنهم ف�ش���ل��.. وهي �أي�ش���ًا 

ت�جد يف نف��س �شي�فها ذكريات جميلة 

وحل����ة مما يجعله���م حري�ش����ن على 

زيارتها يف كل م��ش���م من م���شمها حتى 

�أ�شبحت �أعد�دهم يف كل م��شم باملايني، 

فماذ� نق�ل عنها بعد كل ذلك؟. 

= هنادي �أحمد.. م�شتثمرة جناح �ملغرب 

�لعاملية ومن  �أجنحة بالقري���ة  ومنظمة 

�أو�ئ���ل �مل�ش���اركني فيها من���ذ بد�ياتها، 

وتق����ل عندما كان���ت �لقري���ة �لعاملية 

بج��ر خ�ر دبي �شاركت مبحات للهد�يا 

و�ل�شاعات.. ومببلغ ب�شيط در علي �أرباحًا 

كب���رية مل �أكن �أت�قعه���ا.. ور�قت يل فكرة 

�لقرية �لعاملي���ة و�أعحبت بها و�أحببتها، 

و�أ�شبحت �أي�شًا بالن�شبة يل مكانًا �أكت�شب 

فيه خرب�تي يف �لتجارة .. و�إ�ش���تخرجت 

و�مل�ؤمتر�ت  �ملعار�س  لتنظيم  ترخي�ش���ًا 

من �أجل �مل�ش���اركة يف �لقرية يف جمال 

تنظيم �الأجنحة، و�أ�شبحت من �مل�شاركني 

�لد�ئمني بها يف كل م���ش���مها وحتى �إن 

مل ��ش���تطع تنظيم �أي جن���اح فيها.. ويف 

عام 2007 نظمت جناح �ش���يد�ت �الأعمال 

�الإمار�تيات وجناحي عمان و�ملغرب، مع 

حر�شي على �أن يك�ن يل حمات جتارية 

لبيع �لعط�ر و�لهد�يا و�لعبايات �لن�شائية 

و�لتحف يف �الأجنح���ة �لتي �أنظمها.. كما 

ذكرت كانت �أوىل م�شاركاتي عندما كانت 

�لقرية �لعاملي���ة ماز�لت حماتها مبنية 

من �مل�شمع �أو �خليام على خ�ر دبي عام 

1997 وكان���ت مدتها �ش���هر�ً و�حد�ً الأنها 

كانت �ش���من مهرجان دبي للت�ش����ق ثم 

�أ�شبحت �شهر�ً ون�ش���ف، ورغم ذلك كانت 

كثافة �ل�شي�ف تف�ق �لت�ش�ر.. ثم �إنتقلت 

�إىل منطقة في�ش���تيفال �ش���يتي بالقره�د 

�أجنحتها وكانت  و�إزد�د ت�قيتها، ونظمت 

من �خل�ش���ب وظه���رت بد�ي���ات �الأجنحة 

�ملنظم���ة �إىل �أن نقلت �إىل مكانها �حلايل 

و�أ�ش���بحت م�ش���تقلة بذ�تها له���ا �إد�رتها 

وكادره���ا.. وبد�أ �لتط����ر و�لنم� و�إزد�دت 

م�شاحتها �شيئًا ف�شيئًا وت��شعت و�إزد�دت 

�مل�ش���اركات فيه���ا وتب���ارت دول �لعامل 

وم�شن�عاتها  مبنتجاتها  فيها  للم�شاركة 

وثقافاتها وفن�نه���ا ومطاعمها.. و�إزد�دت 

فعالياته���ا يف كل �ملجاالت وتن�عت �إىل 

�أن و�شلت �إىل ي�بيلها �لف�شى يف م��شمها 

�حلاىل �خلام�س و�لع�رون.. وقدرت �أعد�د 

�ش���ي�فها باملايني يف كل م��ش���م الأنهم 

وجدو� فيها متنف�شهم �لرتويحي ووجدو� 

فيه���ا متعتهم وم�ش���تمتع�ن بكل مافيها 

وبكل فعالياتها �لتي تف����ق �أى حد و�أي 

ت�ش�ر و�أ�شبحت �الآن �أهم وجهة ترويجية 

ترويحية ت�ش�قية و�شياحية لي�س يف دبي 

وحدها بل يف كل دولة �الإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة.  

اأحمد �سودين يبحث مع 

الم�سوؤولين الم�سريين تي�سير 

عمل الم�ستثمرين العرب

�أب�ظبي-�ل�حدة:

��ش���تقبل �ش���عادة حممد �أحم���د عبد �ل�ه���اب �لرئي�س 

�لتنفيذي للهيئ���ة �لعامة لا�ش���تثمار و�ملناطق �حلرة 

يف م�ر �ش���عادة �لدكت�ر �أحمد �ش���امل �ش����دين رئي�س 

�الحتاد �لعربى لا�ش���تثمار و�لتط�ير �لعقارى بح�ش�ر 

�شعادة �ل�شفري حممد حممد �لربيع �الأمني �لعام ملجل�س 

�ل�حدة �القت�شادية �لعربية، و�لدكت�ر �شامي ح�شن علي 

م�شت�ش���ار رئي�س �الحتاد �لعربى لا�ش���تثمار و�لتط�ير 

�لعقاري، كما �ش���ارك يف �للقاء رئي����س �ملنطقة �حلرة 

مبدينة ن�ر وعدد من روؤ�ش���اء �الإد�ر�ت �ملتخ�ش�شة يف 

�ملجال �ل�ش���ناعي و�لتجاري  و�ل�شياحي، ومت �لتباحث 

يف كافة �الأم�ر �الإقت�شادية و�الإجر�ء�ت �ملعم�ل بها يف 

تي�شري عمل �مل�شتثمرين �ملحليني و�لعرب و�الأجانب.

م�ساهمو „اأبوظبي 

االإ�سالمي“ ُيِقّرون 

توزيعات نقدية بن�سبة 

46,6% من �سافي 

االأرباح

�أب�ظبي-و�م:

 �أقرَّ م�شاهم� م�رف �أب�ظبي �الإ�شامي ت�زيع 

�أرباح نقدية ب��قع 20،58 فل�س لكل �شهم ما 

ميّثل 46،6% من �ش���ايف �أرباح �مل�رف عن 

�ل�ش���نة �ملالية �ملنتهية بتاريخ 31 دي�شمرب 

.2020

و�عتمد �مل�ش���اهم�ن خال �جتماع �جلمعية 

�لعم�مية تقرير جمل�س �الإد�رة وتقرير مدققي 

�حل�شابات و�لبيانات �ملالية عن �لعام 2020.

وقال �شعادة ج�عان ع�ي�شة �خليلي، رئي�س 

جمل�س �إد�رة م�رف �أب�ظبي �الإ�ش���امي �إن 

�مل�رف �أظه���ر ق�ًة وتكيفًا ومرونًة منقطعة 

�لنظ���ري يف ع���ام 2020، و�لت���ي �أثمرت عن 

نتائج مرنة رغم �لبيئة �لت�ش���غيلية �حلافلة 

بالتحديات غري �مل�ش���ب�قة.. وجنح �مل�رف 

يف حتقيق �نتعا�س ملح�ظ خال �لن�ش���ف 

�لثاين م���ن �لعام ما مكننا م���ن �لع�دة �إىل 

م�ش���ار من�ن���ا ط�ي���ل �الأجل وحتقي���ق �أد�ء 

ت�شغيلي ومايل ق�ي.. ونت�قع للطلب �ملتز�يد 

على خدماتنا �مل�رفية �لرقمية خال �لعام 

�ملا�شي �أن ي�ش���تمر يف �لعام 2021، ليعزز 

�إنتاجية �مل�رف، ويدعم تخفي�س �لتكاليف 

ب�ش�رة �أكرب، وميّكن م�ظفينا من ت�فري جتربة 

م�رفية متميزة لعمائنا".

كان م�رف �أب�ظبي �الإ�ش���امي قد �أعلن عن 

حتقيق �شايف �أرباح بقيمة 1.6 مليار درهم 

عن �ل�شنة �ملالية 2020.. وقد �أظهر �مل�رف 

م�ش���ت�يات عالية من �النتعا����س و�لتعايف 

عرب �أن�ش���طته م�شجًا من��ً يف �شايف �الأرباح 

بن�ش���بة 73% خال �لن�شف �لثاين من �لعام 

2020 مقارن���ًة مع �لن�ش���ف �الأول من �لعام 

2020 رغم ��ش���تمر�ر �لتحديات �لتي نتجت 

عن جائحة ك�فيد-19.
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 اأبوظبي االإ�سالمي

  
 »�سالل« تتعاقد مع �أكثر من 

850 مزرعة محلية في �أبوظبي 
تنتج �أكثر من 30 �ألف طن

�أبوظبي ـ و�م:
ال�صركة المتخ�ص�صة  �صركة �صالل"  اأعلنت "   
الطازجة  الغذائية  المنتجات  مجال  في 
اأبوظبي  اإم��ارة  في  الزراعية  والتكنولوجيا 
محلية  مزرعة   850 من  اأكثر  مع  تعاقدها 
اإجماليًا  انتاجًا  لتحقق  اأبوظبي  اإم��ارة  في 
ي�صل اإلى اأكثر من 30 األف طن من المنتجات 
المو�صم  خالل  محليًا  المزروعة  الطازجة 
الزراعي الحالي. تاأتي هذه الخطوة في اإطار 
جهود �صركة �صالل لدعم المزارعين والترويج 
مكانة  بذلك  لتتبواأ  و  المحلية  للمنتجات 
هامة كرائدة في مجال توفير منتجات غذائية 
الإمارات  دولة  في  عالية  جودة  ذات  محلية 
المهند�س  �صعادة  قال  و  المتحدة.  العربية 
التنفيذي  الرئي�س  الظاهري،  �صالم  جمال 
على  �صالل  �صركة  "تحر�س  �صالل:  ل�صركة 
اأبوظبي،  اإمارة  في  المزارعين  قدرات  تطوير 
قوة  اأكثر  غذائي  اإم��داد  �صل�صلة  بناء  بهدف 
�صبكة  تعزيز  موا�صلة  اإلى  وت�صعى  وذك��اء.. 
تعاقداتها مع المزارعين في الإمارة، والعتماد 
من  المتطورة  الزراعية  التكنولوجيا  على 
خالل العمل مع مختلف الجهات ذات العالقة 
الم�صتويين  على  ال�صتراتيجيين  و�صركائها 
المحلي والعالمي، وذلك بهدف تعزيز الكمية 
الطازجة،  الزراعية  المحا�صيل  من  المنتجة 
والتي �صت�صهم بدورها في رفع ن�صبة الكتفاء 
الذاتي من المنتجات ذات الأهمية في الدولة".
دعم  على  جهودها   " �صالل   " �صركة  وتركز 
خالل  م��ن  معها  المتعاقدين  المزارعين 
من  فريق  وتوفير  الزراعية  المدخالت  تقديم 
المهند�صين الزراعيين الكفوئين لتح�صين جودة 
النتاج والمحا�صيل، وت�صجيع تبني ممار�صات 
خيارات  ال�صركة  تقدم  و  م�صتدامة.  زراعية 
خالل  الزراعية  المنتجات  لأ�صعار  متميزة 
وحماية  دعم  بهدف  وذلك  الزراعي  المو�صم 
المزارعين من تقلبات اأ�صعار ال�صوق. و تمتلك 
ال�صركة 16 مركزاً لتجميع المنتجات الزراعية 
موزعة على مختلف اأنحاء اإمارة اأبوظبي، و3 
مراكز لتنفيذ عمليات التعبئة والتغليف، ف�صاًل 
ل�صتالم  التوزيع  بعمليات  خا�س  مركز  عن 
المحليين،  المزارعين  من  الزراعية  المنتجات 
ومراقبة الجودة، والتوزيع اإلى جميع العمالء 

في مختلف اأنحاء دولة الإمارات.
كانت " �صركة �صالل " قد عززت من تعاونها 
لت�صمل  الدولة  في  البيع  قنوات  مختلف  مع 
منافذ البيع الرئي�صية، وتجار الجملة، و�صركات 
في  الرائدة  والموؤ�ص�صات  والفنادق،  التوزيع، 
مجال خدمات التموين، لتقدم بذلك منتجات 
زراعية محلية ذات جودة عالية في مختلف 

اأنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.
م�صادر  تنويع  في  مهامها  ال�صركة  توا�صل  و 
الأغذية  ن�صاط  وتحفيز  الغذائية  المنتجات 
الزراعية المحلية، وتعاونها مع هيئة اأبوظبي 
قطاع  لتطوير  الغذائية  وال�صالمة  للزراعة 

الزراعة ودعم المزارعين.
جدير بالذكر اأن تاأ�صي�س �صركة �صالل ا�صتهدف 
اإدارة برامج ال�صراء، واإدارة المخزون الحتياطي 
عن  ف�صاًل  الغذائية،  المواد  من  ال�صتراتيجي 
في  المتخ�ص�صة  المعرفة  نقل  برامج  تطبيق 
م�صاريع  وتنفيذ  ال�صحراوية،  الزراعة  تقنيات 
البحث والتطوير لدعم زيادة الإنتاج المحلي 
من الخ�صراوات والفواكه ل�صغار المزارعين في 

دولة الإمارات.

3837 موؤ�س�سة فردية جديدة دخلت �ل�سوق �لمحلي خالل مار�س
�أبوظبي ـ و�م:

 وا�صلت الأن�صطة القت�صادية في 
بداية  منذ  نموها  الإمارات  دولة 
ذكر  ح�صبما  وذل��ك   2021 العام 
الذي  القت�صادي  الوطني  ال�صجل 
موؤ�ص�صة   3837 نحو  دخول  اأظهر 
العمل  �صوق  اإلى  جديدة  فردية 

خالل �صهر مار�س الما�صي.
لحركة  المت�صاعد  النمو  ويوؤ�صر 
مختلف  في  الأن�صطة  تراخي�س 
الثقة  اإل��ى  الوطنية  القطاعات 
الكبيرة التي يحظى بها القت�صاد 
الوطني و الذي من المتوقع وفقا 
المحلية  الموؤ�ص�صات  من  للعديد 
مقدمتها  وف���ي  المتخ�ص�صة 
م�صرف المارات المركزي تحقيق 
العام  خ��الل  جيدة  نمو  ن�صب 

.2021
ال�صجل  اأرقام  خالل  من  ويت�صح 
اإماراتي  اأن  القت�صادي  الوطني 
اأبوظبي ودبي ت�صتاأثران بالن�صبة 
�صعيد  على  الن�صاط  من  الأكبر 
اإ����ص���دار ت��راخ��ي�����س الأن�����ص��ط��ة 

القت�صادية في الدولة.
وفيما و�صل عدد رخ�س الأن�صطة 
فردية  لموؤ�ص�صات  ال�����ص��ادرة 
جديدة في اأبوظبي اإلى نحو 1511 
رخ�صة خالل مار�س الما�صي بلغ 
عددها في دبي 1703 رخ�س في 

فترة الر�صد نف�صها.
و ا�صتنادا اإلى هذه المعطيات فاإن 
على  ا�صتحوذتا  ودبي  اأبوظبي 
نحو 83.7 % من اإجمالي رخ�س 
الموؤ�ص�صات الفردية ال�صادرة في 
الدولة خالل �صهر مار�س الما�صي 

في  الن�صبة  بقية  �صجلت  فيما 
الإمارات الأخرى.

الفردية  الموؤ�ص�صات  تعد  و 

الأ�صكال  اأكثر  من  الإم��ارات  في 
القانونية لل�صركات المرخ�صة في 
الأ�صكال  الدولة مقارنة مع بقية 

تتوزع  التي  الأخ��رى  القانونية 
الم�صوؤولية  ذات  ال�صركات  بين 
ال�صخ�س  و���ص��رك��ة  ال��م��ح��دودة 

الم�صاهمة  ال�صركات  و  الواحد 
من  وغيرها  والخا�صة  العامة 

الأ�صكال الأخرى .

دبي ـ و�م:
 رحبت نا�صداك دبي باإدراج �صكوك ا�صتدامة بقيمة 
الإ�صالمي  البنك  قبل  من  اأمريكي  دولر  مليار   2.5
للتنمية وهو بنك متعدد الأطراف يعمل على تمويل 

التنمية في دوله الأع�صاء البالغ عددها 57 دولة.
يعتبر هذا ثاني اإ�صدار �صكوك حا�صل على ت�صنيف 
AAA تحت اإطار التمويل الم�صتدام للبنك الإ�صالمي 
بالدولر  للبنك  ع��ام  اإ���ص��دار  اأكبر  وه��و  للتنمية 

الأمريكي حتى الآن .
 2.5 قيمتها  البالغ  الئتمان  �صهادات  ت�صعير  وتم 
مليار دولر اأمريكي على مدة 5 �صنوات بمعدل ربح 
يبلغ 1.262% ُتدفع على اأ�صا�س ن�صف �صنوي و�صيتم 
تمويل  واإعادة  لتمويل  ال�صكوك  عائدات  تخ�صي�س 
الموؤهلة  والجتماعية  الخ�صراء  التنمية  م�صاريع 
الإ�صالمي  للبنك  الم�صتدام  التمويل  اإط��ار  تحت 

للتنمية.
الإ�صالمي  للبنك  الحالية  لل�صكوك  اإدراج  اأول  كان 
بقيمة  دبي عبارة عن �صكوك  نا�صداك  في  للتنمية 
مليار دولر اأمريكي تم اإدراجها في عام 2015 ومع 
هذا الإ�صدار الأخير بلغت القيمة الإجمالية ل�صكوك 
البنك المدرجة 17.14 مليار دولر اأمريكي من خالل 

12 اإدراجا .

»نا�سد�ك 
دبي« ترحب 
باإدر�ج �لبنك 

�لإ�سالمي 
للتنمية 

�سكوكاً 
بقيمة 2.5 
مليار دولر

مجل�س �إد�رة غرفة عجمان يطلع على ��ستر�تيجية 
�لبتكار و��ست�سر�ف �لم�ستقبل

عجمان ـ و�م:
 اإطلع اع�صاء مجل�س اإدارة غرفة تجارة 
اإ�صتراتيجية  على  عجمان  و�صناعة 
في  الم�صتقبل  وا�صت�صراف  البتكار 
بيئة  دعم  اأهمية  على  واأك��دوا  الغرفة، 
البداع والبتكار وتهيئة المناخ المنا�صب 
تطوير  بهدف  البتكار  ثقافة  لتعزيز 
الخدمات بما يعود بالنفع المبا�صر على 
العمال،  واإ�صتدامة  ونمو  الع�صاء  دعم 
واأهمية توجيه �صباب العمال في الإمارة 
والبتكاري  البداعي  النهج  اإعتماد  اإلى 
في تنفيذ واإدارة م�صروعاتهم وتحفيزهم 
ومبتكرة  رائ��دة  م�صاريع  اإختيار  على 

تواكب متطلبات ال�صوق المحلي.
وناق�س الح�صور خالل اجتماعهم الثاني 
للعام الجاري برئا�صة �صعادة المهند�س 
مجل�س  رئي�س  المويجعي  ع��ب��داهلل 
لخدمات  الرقمي  التحول  خطة  الإدارة 
�صريعة  خدمات  توفير  واأهمية  الغرفة 
الأع�صاء،وا�صتعر�صوا  تطلعات  تواكب 
م�صتجدات الم�صاريع والمبادرات القائمة 
اأطلق  الإجتماع  وخالل   . والم�صتقبلية 
ع�صو  ال�صام�صي  غانم  حمد  �صعادة 
مجل�س الإدارة "خدمة طلب معلومات عن 
ع�صوية من�صاأة" والتي توفر للمتعاملين 
من الأع�صاء وغير الأع�صاء اإ�صدار م�صتند 
لالأع�صاء  الع�صوية  ع��ن  معلومات 
وجود  من  التحقق  بهدف  الم�صجلين 
كم�صدر  الغرفة  لدى  م�صجلة  من�صاأة 

موثوق للمعلومات عن المن�صاآت.
لبرنامج  العمل  �صير  على  الإطالع  وتم 
واآخ��ر  الأع��م��ال،  لدعم  عجمان  غرفة 
م�صتجدات مركز عجمان لريادة العمال 
ورائ���دات  رواد  لجذب  العمل  وخطة 
التي  الخدمات  من  لال�صتفادة  العمال 
منطقة  ف��ي  الكائن  المركز  يوفرها 
�صعادة  اأ���ص��اد  و  عجمان.   � ال��ج��رف 

بجهود  المويجعي  عبداهلل  المهند�س 
الم�صاريع  اإطالق  في  الر�صيدة  القيادة 
الداعمة  الأمد  طويلة  الوطنية  التنموية 
وتحفيز  عالميًا  الإمارات  وتقدم  لريادة 
والقت�صادي  الجتماعي  التقدم  وتيرة 
اإدارة  مجل�س  اأع�����ص��اء  واأك���د   . فيها 
الغرفة اأن اإطالق ال�صتراتيجية الوطنية 
المتقدمة  والتكنولوجيا  لل�صناعة 
�صاأنه  من   "  300bn  Operation
الإم��ارات��ي  القت�صاد  تناف�صية  زي��ادة 
وبّدء  الرئي�صية،  محركاته  واإ�صتدامة 
ع�صر �صناعي يعتمد على التكنولوجيا 
ل�صمان  الم�صتقبل  واإ�صت�صراف  المتقدمة 
وتنويع  الإم��ارات��ي��ة  ال�صناعة  ري��ادة 
ال��ق��درات  وت��ع��زي��ز  المحلي  المنتج 
�صال�صل  في  والم�صاركة  الت�صديرية 

الإمداد الإقليمية والعالمية.
تبني  الإدارة  مجل�س  اأع�صاء  واقترح 
�صناعي  مبنى  اإن�صاء  عجمان  غرفة 
العمال  رواد  لدعم  الطوابق  متعدد 
الإمارة  في  ال�صناعة  بمجال  المهتمين 

وتوجهات  خطة  م��ع  تما�صيًا  وذل��ك 
الم�صتقبلية. الدولة 

الإ�صتعداد  اأهمية  على  الأع�صاء  واأكد 
للم�صاركة في المعر�س العالمي اك�صبو 
2020 والعمل على توعية اأع�صاء الغرفة 
التاريخي  ال��ح��دث  م��ن  بال�صتفادة 
على  الإط��الع  بهدف  فيه  والم�صاركة 
العالمية  والم�صاريع  الممار�صات  اأف�صل 
انحاء  جميع  في  المبتكرة  والمنتجات 
العالم، كما اأكدوا على �صرورة التن�صيق 
المعنيين  م��ع  المبا�صر  وال��ت��وا���ص��ل 
من  ممكنة  اإ�صتفادة  اأق�صى  لتحقيق 
على  والممتدة   2020 اك�صبو  فعاليات 
خالل  الع�صاء  اطلع  و  اأ�صهر.   6 مدار 
مجل�س  اجتماع  مح�صر  على  الإجتماع 
والح�صاب   2021 للعام  الأول  الدارة 
و  واعتماده،  ال�صابق  للعام  الختامي 
الموارد  لجنة  اإجتماعات  نتائج  على 
واإعتمادها،   2021 لعام  الأول  الب�صرية 
وكذلك المركز المالي للغرفة خالل الربع 

الأول من العام الجاري.

نمو حجم �لت�سرفات �لعقارية بعجمان 
بن�سبة 11.2% في مار�س

عجمان ـ و�م:
التنظيم  و  الأرا���ص��ي  دائ��رة  موؤ�صر  �صجل   
الت�صرفات  العقاري في عجمان نموا بحجم 
بن�صبة  الما�صي  مار�س  �صهر  العقارية خالل 
الت�صرفات  بلغ حجم  المئة حيث  في   11.2
بينما  دره��م  مليون   894 حوالي  العقارية 
فبراير  �صهر  خالل  الت�صرفات  قيمة  بلغت 

الما�صي نحو 793 مليون درهم.
 543 ت�صجيل  اإل��ى  العقاري  واأ�صارالتقرير 
الما�صي  مار�س  �صهر  خ��الل  بيع  عملية 
الأحياء  قائمة  اليا�صمين  حي  ت�صدر  حيث 
مبايعة  قيمة  اأعلى  وُق��درت  ت��داوًل  الأكثر 
ال�صمالي  القطاع  بنحو 50 مليون درهم في 

اأما   ،  "1 ال�صناعية  "الجرف  وبالتحديد في 
قيمة  اأعلى  ت�صجيل  �صهد  فقد  الزورا  قطاع 
التقرير  . وك�صف  بيع ب� 3.75 مليون درهم 
العقاري ل�صهر مار�س عن ت�صجيل 91 عملية 
رهن ُقدرت اأعالها بنحو 45 مليون درهم في 

" الجرف ال�صناعية 1" .
الإ�صتثمار  تنامي حجم  ذاته  الموؤ�صر  واأظهر 
التغلب  بعد  المئة  في   38.6 ب�  العقاري 
�صهدت  حيث  الراهنة  الأزمة  تداعيات  على 
161عملية  مار�س  �صهر  عجمان خالل  اإمارة 
قدرت  اإجمالية  بقيمة  عقاري  اإ�صتثمار 
ب�نحو 580 مليون درهم في حين بلغ حجم 
 356 حوالي  فبراير  �صهر  في  الإ�صتثمارات 

مليون درهم .
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دبي-وام:
 بلغت قيمة الت�صرفات العقارية في دائرة 
اأكثر  االأمالك بدبي يوم االثنين  االأرا�صي و 

من مليار درهم .
مبايعة   115 ت�صجيل  الدائرة  �صهدت  فقد 
 9 منها  دره���م  مليون   874.37 بقيمة 
مليون   59.46 بقيمة  الأرا����ض  مبايعات 
درهم و106 مبايعات لل�صقق والفلل بقيمة 

814.91 مليون درهم.
االأرا�صي بقيمة 30  اأهم مبايعات  و جاءت 
 4 �صعيب  �صيح  منطقة  في  دره��م  مليون 
في  درهم  10 ماليين  بقيمة  مبايعة  تليها 
بقيمة  مبايعة  تليها  جميرا  نخلة  منطقة 

10 ماليين درهم في منطقة نخلة جميرا.
و ت�صدرت منطقة نخلة جميرا المناطق من 
حيث عدد المبايعات اإذ �صجلت 4 مبايعات 
بقيمة 21 مليون درهم تلتها منطقة حدائق 
را�صد بت�صجيلها مبايعة  ال�صيخ محمد بن 
بقيمة 5 ماليين درهم و ثالثة في اليفره 3 

بت�صجيلها مبايعة بقيمة 700 األف درهم .
و فيما يتعلق باأهم مبايعات ال�صقق والفلل 
درهم  مليون   624 بقيمة  مبايعة  ج��اءت 
تلتها  المبايعات  كاأهم  رمول  اأم  بمنطقة 
مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة 
مر�صى دبي واأخيراً مبايعة بقيمة 16 مليون 

درهم في منطقة جزيرة 2.
الرابعة  جنوب  البر�صاء  منطقة  وت�صدرت 
ال�صقق  مبايعات  عدد  حيث  من  المناطق 
 7 بقيمة  مبايعة   11 �صجلت  اإذ  والفلل 
دبي  مر�صى  منطقة  تلتها  دره��م  ماليين 
مليون   36 بقيمة  مبايعات   10 بت�صجيلها 
درهم و ثالثة في وادي ال�صفا 3 بت�صجيلها 

8 مبايعات بقيمة 3 ماليين درهم .

 مليار درهم ت�سرفات 
عقارات دبي 

»�سوق اأبوظبي للأوراق المالية« يدرج �سندات بقيمة 1.1 مليار 
يورو ل�سركة»اإم دي جي اإت�ش- جي اإم تي اإن«

اأبوظبي-وام:
ل��الأوراق  اأبوظبي  �صوق  اأعلن   
المالية عن اإدراجه �صندات بقيمة 
�صركة  اأ�صدرتها  يورو  مليار   1.1
تي  اإم  جي  اإت�ض-  جي  دي  "اإم 
�صركة  من  والم�صمونة  بي"  اإن 
"المعمورة دايفير�صيفايد جلوبال 
التابعة  ال�صركة  هولدنغ"، 
ل�صركة  بالكامل  والمملوكة 

"مبادلة لال�صتثمار".
�صمن  ال�صندات  هذه  اإدراج  وتم 
في  م�صتحقة  االأول��ى  �صريحتين 
عام  ف��ي  والثانية   2027 ع��ام 
االأولى  ال�صريحة  تاأتي  2034..و 
الأجل 6 �صنوات بقيمة 600 مليون 
قدره  ثابت  فائدة  وبمعدل  يورو 
الثانية  جاءت  حين  في   %0،375
الأجل 13 عامًا وبقيمة 500 مليون 
يورو وبمعدل فائدة ثابت ن�صبته 

.%1
و تم االإدراج االأولي لهذه ال�صندات 
المالية،  لالأوراق  لندن  �صوق  في 
اأبوظبي  �صوق  في  مدرجة  وهي 
الرمز  تحت  المالية  ل���الأوراق 
المقرر  ومن   .XSMDGH0327
توزيع الق�صائم على الم�صتثمرين 

�صنويًا، اآجلة الدفع.
وبهذه المنا�صبة قال �صعيد حمد 
التنفيذي  الرئي�ض  ال��ظ��اه��ري، 
المالية:  لالأوراق  اأبوظبي  ل�صوق 
�صركة  �صندات  اإدراج  "يعك�ض 
اإم  ج��ي  اإت�����ض-  ج��ي  دي  ’اإم 
تلبية  على  قدرتنا  بي‘  اإن  تي 
االحتياجات التمويلية لل�صركات 
الوقت  وف��ي  الن�صطة،  الدولية 
للنمو  وا�صعة  اآف��اق  فتح  ذات��ه 
المحليين  الم�صتثمرين  اأم���ام 

والدوليين..
تو�صيع  على  التركيز  و�صنوا�صل 
وخدماتنا  منتجاتنا  وتنويع 
الُم�صِدرين  من  المزيد  لجذب 
اأكبر  والم�صتثمرين و�صخ �صيولة 
ين�صجم  بما  وذل��ك  ال�صوق،  في 
 ADX One ا�صتراتيجية  مع 
موؤخراً  عنها  االإع��الن  تم  التي 
النمو  تحفيز  اإلى  تهدف  التي  و 
اأبوظبي  الإم����ارة  االق��ت�����ص��ادي 
ال�صوقية  القيمة  م�صاعفة  عبر 
�صوق  في  المدرجة  لل�صركات 

خالل  المالية  ل��الأوراق  اأبوظبي 
ال�صنوات الثالث المقبلة".

عبيد،  كارلو�ض  قال  جانبه،  من 
لدى  للمجموعة  المالي  الرئي�ض 
لال�صتثمار"  م��ب��ادل��ة  "�صركة 
ال��رئ��ي�����ض ال��م��ال��ي ل�����ص��رك��ة 
"المعمورة دايفير�صيفايد جلوبال 
اإدراج  نجاح  "يعك�ض  هولدنغ": 
من  الجديدتين  ال�صريحتين 
من  للغاية  قويًا  طلبًا  �صنداتنا 
اإ���ص��دارات  على  الم�صتثمرين 
وهي  اإت�ض‘،  دي جي  ’اإم  �صندات 
فيها  ُن��درج  التي  الثانية  المرة 
�صندات في �صوق اأبوظبي لالأوراق 

االإ�صدار  هذا  �صيدعم  المالية.. 
راأ���ض  �صخ  لموا�صلة  جهودنا 
الوا�صعة من  المال في محفظتنا 
دولة  في  المتنوعة  اال�صتثمارات 

االإمارات واأ�صواق اأخرى".
"المعمورة  ���ص��رك��ة  ت��ع��ت��ب��ر 
هولدنغ"  جلوبال  دايفير�صيفايد 
للتنمية  م��ب��ادل��ة  "�صركة   -
اإ�صدار  جهة   - �صابقًا  �ض.م.ع" 
"مبادلة  ل�صركة  الدين  اأدوات 
االإدراج  عملية  ومع  لال�صتثمار". 
اأدوات  عدد  اإجمالي  يرتفع  هذه 
الدَّين المدرجة في �صوق اأبوظبي 

لالأوراق المالية اإلى 18 اأداة.

»موؤ�سر مدراء الم�ستريات«: القطاع الخا�ش غير النفطي 
في الإمارات ي�سجل اأعلى م�ستوياته في 20 �سهراً

اأبوظبي-)الوحدة(:
القطاع  ف��ي  االقت�صادي  الن�صاط  �صجل 
في  نمواً  باالإمارات  النفطي  غير  الخا�ض 
مار�ض الما�صي هو االأعلى له منذ 20 �صهراً، 
بح�صب  وذل��ك   ،2019 يوليو  �صهر  منذ  اأي 
مدراء  »موؤ�صر  ال�صهري  اال�صتبيان  نتائج 
ات�ض  »اآي  �صركة  ُتجِريه  الذي  الم�صتريات« 
اإ�ض ماركيت« البريطانية للخدمات المالية.
التي  م��ار���ض،  ا�صتبيان  نتائج  وبح�صب 
ن�صرتها ال�صركة يوم االأحد، ارتفع الموؤ�صر اإلى 
52.6، بالمقارنة مع 50.6 نقطة في فبراير. 
التوالي  الرابع على  االرتفاع هو  وُيعد هذا 
لي�صجل  ب��االإم��ارات،  الموؤ�صر  ق��راءات  في 
الموؤ�صر بذلك اأطول �صل�صلة ارتفاعات �صهرية 

متتابعة في الدولة منذ نهاية 2019. 
بنتائج  الُمرَفق  التقرير  ال�صركة في  وذكرت 
اال�صتبيان اأن النمو الذي �صجله الموؤ�صر في 
اقت�صاد  اأن  مفادها  حقيقة  يعك�ض  مار�ض 
اأن  ذلك  فعليًا،  التح�صن  في  اآخذ  االإم��ارات 
جهود الدولة في تطعيم ال�صكان باللقاحات 
الُم�صتجد من  لفيرو�ض »كورونا«  الم�صادة 
جانب  من  النفط  اأ�صعار  وارتفاع  جانب، 
اآخر، قادا تعافي اقت�صاد الدولة من التراجع 
كافة  طال  كما  الما�صي،  العام  طاله  الذي 
اقت�صادات العالم، ب�صبب التداعيات الناجمة 

عن تف�صي الفيرو�ض. 
واأ�صاف التقرير اأن ارتفاع الموؤ�صر في مار�ض 
اإيجابية  لمتغيرات  انعكا�صًا  اأي�صًا  يعد 
زي��ادة  اأب��رزه��ا  وم��ن  العالم،  ح��ول  حدثت 
الواليات  من  كٍل  في  الت�صنيعي  الن�صاط 

المتحدة واآ�صيا. 
في  االإن�صاءات  حركة  اإلى  التقرير  وتطرق 

اأن  يمكن  مجدداً  اإنعا�صها  اإن  وذكر  الدولة، 
نفطي  غير  اقت�صاد  في  اللعبة  قواعد  يغير 
عانى قطاع من اأهم قطاعاته، وهو العقارات، 

انخفا�صًا في االأ�صعار منذ عدة �صنوات.
وجاء في التقرير: »ُتعد الجهود التي ُبِذَلت 
الإعادة انطالق اأعمال البناء ُمجددا من اأبرز 
نمو  في  �صاعدت  التي  الرئي�صية  العوامل 
ال�صهر  النفطي باالإمارات في  االقت�صاد غير 
الما�صي، ذلك اأن هذه الجهود جعلت قطاع 

االإن�صاءات ي�صهد انتعا�صا وا�صحًا«.
االإمارات  الموؤ�صر في  قراءات  اأبرز  وكان من 
في مار�ض زيادة تدفقات االأعمال التجارية 
الجديدة بمعدل تو�صع هو االأعلى له منذ 8 
االأعمال  اآفاق  فاإن  اأ�صهر. وعالوة على ذلك، 
التجارية لفترة ال�� 12 �صهراً المقبلة تح�صنت 

اأعلى  و�صجلت  التوالي،  على  الرابع  لل�صهر 
الجانب  وعلى   .2020 يوليو  منذ  التوقعات 
بالتوظيف  الخا�صة  االأرقام  �صجلت  االآخر، 
بالدولة  النفطي  غير  الخا�ض  القطاع  في 
مع  بالمقارنة  مار�ض  في  طفيفًا  انخفا�صًا 
فبراير. وقال ديفيد اأوين، المحلل االقت�صادي 
اإ�ض ماركيت«، تعليقًا على  ات�ض  لدى »اآي 
اأن�صطة  في  التح�صن  »اأدى  الموؤ�صر:  نتائج 
االقت�صاد  اأداء  ارتفاع  اإلى  االإن�صاءات  قطاع 

غير النفطي بالدولة في مار�ض«.  
االأعمال  في  الثقة  اأوين: »تح�صنت  واأ�صاف 
 8 منذ  لها  م�صتوى  اأعلى  لتبلغ  التجارية 
انت�صار  التفاوؤل حيال �صرعة  اأن  اأ�صهر، ذلك 
االأن�صطة  اآفاق  في  الثقة  عززت  اللقاحات 

التجارية الم�صتقبلية«.

»اقت�سادية دبي«: اإغلق 11 محًل ومخالفة 252 
من�ساأة لم تلتزم بالتدابير الحترازية

دبي ـ )الوحدة(:
وحماية  التجارية  الرقابة  قطاع  اأغلق 
�صهر  في  دب��ي  باقت�صادية  الم�صتهلك 
من�صاأة   252 وخالف  محاًل   11 مار�ض 
لعدم  محاًل   61 على  والتنبيه  تجارية 
الخا�صة  االحترازية  بالتدابير  االلتزام 
بالحد من انت�صار فيرو�ض كورونا »كوفيد 
19«، كلب�ض الكمامات والتباعد الج�صدي، 
المفتوحة  االأ�صواق  مناطق  مختلف  في 

والمراكز التجارية في دبي.
ومن جانبه �صرح عبدالعزيز التناك مدير 
مفت�صي  "قام  التجارية،  الرقابة  اإدارة 
اقت�صادية دبي بتكثيف عمليات التفتي�ض  
حيث بلغ عدد المحال الم�صتوفية لل�صروط 
والتدابير االحترازية 16475 محاًل في جميع 
اأنحاء االإمارة، وكانت محالت االإلكترونيات 
ابرز   العام  التجارة  ومحالت  والمطاعم 
المخالفة  للمحالت  التجارية  االأن�صطة 

وال�صغاية  نايف  مناطق  ف��ي  خا�صة 
والمرر ، حيث بلغت ن�صبة التزام المن�صاآت 
من  للحد  االحترازية  بالتدابير  التجارية 
انت�صار فيرو�ض كورونا 98.1%، و�صت�صتمر 
بتنفيذ  دب��ي  باقت�صادية  الرقابة  ف��رق 
ال�صركاء،  مختلف  مع  بالتعاون  جوالتها 
والتجاوزات  المخالفات  مع  تتهاون  ولن 
التي يتم ر�صدها اأو االإبالغ عنها من قبل 
جمهور الم�صتهلكين والمتعاملين. وتوجه 
اقت�صادية دبي التجار بااللتزام بالتدابير 
والقفازات  الكمامات  كلب�ض  االحترازية 

وتطبيق مبادئ التباعد الج�صدي."
باالإبالغ  الجمهور  فئات  مختلف  وتدعو 
مخالفة  �صلبية  ظواهر  اأو  اأي حاالت  عن 
تطبيق  ع��ب��ر  االح��ت��رازي��ة  ل��ل��ت��داب��ي��ر 
ابل  متاجر  على  المتوفر  دبي  م�صتهلك 
على  باالت�صال  اأو  وه���واوي  وغ��وغ��ل 
االلكتروني  الموقع  عبر  اأو   600545555

consumerrights.ae

»غرفة دبي« تّعرف الم�ستثمرين بفر�ش التو�سع وال�سراكات 
القت�سادية في القارة الأفريقية

دبي ـ وام:
عبر  دبي  و�صناعة  تجارة  غرفة  نظمت   
القارة  في  الخارجية  التمثيلية  مكاتبها 
بالتعاون  افترا�صية  ندوة  موؤخراً  االأفريقية 
وغرفة  لالأعمال  اأك�صفورد  مجموعة  مع 
التجارة وال�صناعة االأفريقية حول ممار�صة 
وذلك  اأفريقيا  في  واال�صتثمار  االأع��م��ال 

بم�صاركة163 م�صاركًا.
كلمات  على  ا�صتملت  التي  الندوة  هدفت 
تعريف  اإلى  تعريفية  وعرو�ض  ومداخالت 
ال�صركات العاملة باالإمارات بكيفية ممار�صة 
االأعمال في اأفريقيا، واإطالعهم على الفر�ض 
والمزايا المتاحة اأمام اال�صتثمارات االأجنبية 
في القارة ال�صمراء. وناق�ض الح�صور فر�ض 
اال�صتثمار في مختلف القطاعات االأ�صا�صية، 
الجانبين  بين  التجارية  العالقات  وتطور 
والتحديات التي يمكن ان تواجهها ال�صركات 

لال�صتثمار في اأفريقيا.
الخارجية  المكاتب  واأ�صار عمر خان، مدير 
ال�صمراء  القارة  اأهمية  اإلى  دبي  غرفة  في 
واع��دة  ا�صتثمارية  وج��ه��ة  باعتبارها 

عديدة،  قطاعات  في  االإماراتية  لل�صركات 
بين  التجاري  التبادل  نمو  ان  اإلى  م�صيراً 
�صادرات  عك�صته  وال��ذي  واأفريقيا  دب��ي 
واإعادة �صادرات اأع�صاء الغرفة خالل بداية 
الجدية  الفر�ض  على  موؤ�صر  الجاري  العام 

امام ال�صركات االإماراتية.
الحرة  التجارة  اتفاقية  ان  اإلى  ولفت خان 
ال�صتقطاب  مهم  عامل  االأفريقية  القارية 
من  االتفاقية  �صتعزز  حيث  اال�صتثمارات، 

اأفريقيا  بين  وال��واردات  ال�صادرات  حركة 
التجاري،  التبادل  ت�صهيل  خالل  من  ودبي 
م�صيراً اإلى انه رغم تحديات العام الما�صي 
اإال ان تجارة دبي غير النفطية مع اأفريقيا 
حققت نمواً طفيفًا بلغ 1.1% خالل الن�صف 
مليار   81.6 قيمتها  لتبلغ   2020 من  االأول 
�صادرات  في  النمو  بلغ  حين  في  دره��م، 
واإعادة �صادرات اأع�صاء الغرفة اإلى اأفريقيا 

خالل �صهر فبراير الما�صي %6.5.

مبادرة»م�سورة«لتمكين  عجمان«ُتطلق  »حرة 
رواد الأعمال

عجمان ـ وام:
 اأط��ل��ق��ت م��ن��ط��ق��ة ع��ج��م��ان ال��ح��رة 
تمكين  ت�صتهدف  التي  مبادرة"م�صورة" 
خبرات  من  اال�صتفادة  عبر  االأعمال  رواد 
وتعزيز  االإماراتيين،  االأعمال  رجال  كبار 
معهم،االأمر  والتن�صيق  التعاون  قنوات 
من  للمزيد  جديدة  اآف��اق��ًا  �صيفتح  ال��ذي 

الم�صروعات وال�صراكات اال�صتراتيجية.
للت�صاور  من�صًة  الخطوة  ه��ذه  وت��وف��ر 
فريق عمل منطقة عجمان  بين  والتن�صيق 
متيحًة  االإماراتي،  االأعمال  وُمجتمع  الحرة 
تطوير برامج اأكثر مالئمًة لمتطلبات االأعمال 
والموؤ�ص�صات  ال�صركات  احتياجات  وتلبية 
بال�صكل االأمثل، و م�صتفيدًة من خبرات رجال 
اأح��دث  على  كثب  عن  الطالعهم  االأع��م��ال 
هذه  اإطالق  مع  وتزامنًا  ال�صوق.  اتجاهات 
الحرة  عجمان  منطقة  ا�صتقبلت  المبادرة، 
مجل�ض  رئي�ض  المويجعي،  عبداهلل  �صعادة 
اإدارة غرفة تجارة و�صناعة عجمان، في اأولى 
المبادرة، حيث قدم �صعادته  جل�صات هذه 
م�صورته و�صارك خبرته الوا�صعة مع فريق 
د �صعادة المهند�ض  عمل المنطقة الحرة. واأَكّ

ال�صويدي، مدير عام منطقة  علي بن تويه 
اأهمية هذه المبادرة كونها  عجمان الحرة، 
تعزز اآليات التن�صيق والت�صاور مع ُمجتمع 
االأعمال، وت�صِهّل مواكبة التطورات المت�صارعة 
واالأنماط  ال�صوق  اتجاهات  �صعيد  على 
.م�صددا  المتغيرة.  واال�صتهالكية  االإنتاجية 
اأهمية ت�صافر الجهود �صمن منظومة  على 
العمل الحكومي، وتفعيل ال�صراكات بين منطقة 
عجمان الحرة والقطاع الخا�ض، وموا�صلة 
دعم وتمكين رواد االأعمال المواطنين، ال �صيما 
خالل الخطوات االأولى في م�صيرتهم. ولفت 
اأولى جل�صات  انطالق  اأهمية  اإلى  ال�صويدي 
مبادرة "م�صورة" بم�صاركٍة �صعادة عبد اهلل 
الم�صورة  على  �صعادته  �صاكرا  المويجعي، 
خبراته  وم�صاركته  قدمها  التي  واالإ�صاءة 
منطقة  موا�صلة  ال�صويدي  اأكد  و  الوا�صعة. 
الُمبتكرة  المبادرات  اإطالق  الحرة  عجمان 
خالل  من  االقت�صادي  النمو  عجلة  لدفع 
زيادة زخم االأن�صطة اال�صتثمارية والتجارية، 
واإطالق  االأعمال  مزاولة  وت�صهيل  وت�صجيع 
الم�صروعات في االإمارة، وتعزيز التعاون مع 
رجال االأعمال االإماراتيين بما يخدم م�صيرة 

االقت�صاد الوطني.
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 اأ�سواق المال 

الإماراتية تعزز 
مكا�سبها بـ 14.66 

مليار درهم
 اأبوظبي ـ وام:

املال  اأ�سواق  يف  الن�ساط  وترية  ارتفعت   
الأ�سبوع  منت�سف  جل�سة  خالل  الإماراتية 
الأ�سهم م�سرية  وا�سلت �رشيحة من  بعدما 
املزيد  �سخ  ا�ستمرار  و�سط  بقوة  �سعودها 

من ال�سيولة يف قاعات التداول.
القيمة  ربحت  فقد  ال�سعود  توا�سل  ومع 
يف  املتداولة  ال�رشكات  لأ�سهم  ال�سوقية 
درهم  مليار   14.66 نحو  التعامالت  نهاية 
و ذلك ح�سبما اأظهرته الأرقام ال�سادرة عن 
الأ�سواق. وكان املوؤ�رش العام ل�سوق اأبوظبي 
 %  1.04 بن�سبة  ارتفع  قد  املالية  لالأوراق 
�سعد  حني  يف  نقطة  م�ستوى6015  بالغًا 
اإىل 2573  العام ل�سوق دبي املايل  املوؤ�رش 
مع  مقارنة   %0.91 ن�سبتها  بزيادة  نقطة 

جل�سة بداية الأ�سبوع.
القاب�سة  العاملية  ال�رشكة  �سهم  وا�سل  و 
ارتفاعه مغلقًا عند 74.9 درهم يف م�ستوى 
قيمة  زجت���اوزت  جديد  قيا�سي  �سعري 
مليون   200 ال�سهم  على  املربمة  ال�سفقات 

درهم .
�سوق  الرابحة يف  الأ�سهم  قائمة  �سملت  و 
العا�سمة اأي�سا كال من �سهم "جلفار" 1.62 
اأبوظبي  م�رشف  �سهم  اإىل  اإ�سافة  دره��م 

الإ�سالمي 5.08 درهم.
�سهم  عاد  فقد  امل��ايل  دبي  �سوق  يف  اأم��ا 
اإعمار العقارية املرتفع 3.60 درهم لقيادة 
 4.05 اأرامك�س  �سهم  اإىل  اإ�سافة  الن�ساط 
درهم   4.65 الإ�سالمي  دبي  بنك  و  دره��م 
فيما �سعد �سهم بنك المارات دبي الوطني 

اإىل 11.50 درهم.

»التحادية لل�سرائب« تح�سل على اعتمادين دوليين في قطاع 
خدمات تقنية المعلومات

اأبوظبي ـ وام:
 ح�سلت اأنظمة الهيئة الحتادية لل�رشائب على اعتمادين 
املعلومات  تقنية  خدمات  قطاع  يف  جديدين  دوليني 
 "27001  ISO"و  "20000  ISO" �سهادتي  الهيئة  وت�سلمت 
تكنولوجيا  خدمات  اإدارة  لنظام  الدويل  املعيار  لعتماد 

املعلومات، ونظام اإدارة اأمن املعلومات.
وقال �سعادة خالد علي الب�ستاين مدير عام الهيئة الحتادية 
لل�رشائب اأن العتمادين اجلديدين يعززان الثقة بخدمات 
تقنية املعلومات والأنظمة الإلكرتونية يف الهيئة التي يتم 
تطويرها ب�سفٍة م�ستمرة لرفع كفاءة الأداء، و�سمان حماية 
الهيئة وخمرجاتها يف  لتح�سني خدمات  البيانات  واأمان 
املعلومات  تقنية  جمال  يف  خ�سو�سًا  القطاعات،  جميع 
العمليات،  لإجناز  ال�ساملة  اجلودة  منهجية  تطبيق  عرب 

وتوثيقها، وا�ستخدام اأ�سلوب املنظومة املتكاملة.
واأكد �سعادته اأن الهيئة حر�ست منذ تاأ�سي�سها على توفري 
اأف�سل املعايري العاملية للقيام  بنية رقمية متطورة وفق 
الإلكرتوين  ال�رشيبي  نظامها  خالل  من  عملياتها  بجميع 
لت�سهيل  حديثة  اإلكرتونية  خدمات  يوفر  الذي  بالكامل، 
ال�رشائب  و�سداد  الإق���رارات  وتقدمي  الت�سجيل  عمليات 
بخطوات  الإج��راءات  جميع  اإمتام  يتيح  مما  وا�سرتدادها، 

تتميز بال�سهولة وال�رشعة.
ا�ستكماًل  جاء  اجلديد  الإجناز  هذا  ان  الب�ستاين  اأ�ساف  و 
حيث  الهيئة،  ت�ستهدفها  التي  ال�ساملة  اجلودة  ملنظومة 
اجلودة  اإدارة  لنظام  اآي��زو  �سهادة  على  موؤخراً  ح�سلت 
التطوير  من  مزيد  لتحقيق  جلهودها  تعزيزاً   9001:2015

لآلية اأداء الأعمال يف خمتلف جمالت عملنا، للتوافق مع 
متطلبات نظام فعال لإدارة اجلودة واللتزام امل�ستمر به 

يف جميع اخلدمات التي تقدمها الهيئة.
من  تعد  املعايري  اأرقى  وفق  اجلودة  اإدارة  ان  ذكر  و 
من  التي  الإم��ارات  روؤية  لتحقيق  الأ�سا�سية  الأدوات 
م�ستدامة،  بيئة  يف  احلياة  جودة  رفع  اأهدافها  اأبرز 

مب�ستوى  ل��الرت��ق��اء  احل��ك��وم��ي��ة  اخل��دم��ات  وت��ط��وي��ر 
الهيئة  تتبنى  الإطار  هذا  ويف  املجتمع،  اأفراد  رفاهية 
لتحقيق  متكاملة  �سيا�سات  لل�رشائب  الحت��ادي��ة 
عامليًا،  رائ��دة  �رشيبية  هيئة  تكون  ب��اأن  روؤيتها 
وتنفيذ  وحت�سيل  اإدارة  يف  املتمثلة  ر�سالتها  لتاأدية 
ال�رشيبية  الإج��راءات  وتطبيق  الحتادية،  ال�رشائب 
مبتكرة  باأ�ساليب  واملمار�سات،  املعايري  لأف�سل  وفقًا 
وتفوق  العالقة،  اأ�سحاب  احتياجات  تلبية  على  تركز 
احل�سول  معايري  اأن  واأو���س��ح  املتعاملني.  توقعات 
م�سرية  يف  هامًا  عن�رشاً  ت�سكل  الآيزو  �سهادات  على 
خدمات  وتقدمي  التميز،  اإىل  و�سوًل  املوؤ�س�سي  التطوير 
الهيئة،  متعاملي  �سعادة  حتقق  عالية  ج��ودة  ذات 
ا�ستمرارية  ل�سمان  بكفاءة  العمليات  خماطر  واإدارة 
القيام  من  الهيئة  فريق  لتمكني  اخلدمات،  اأرقى  تقدمي 
جلميع  التام  المتثال  مع  عالية،  بكفاءة  مبهامه 
واللوائح  والقوانني  والتنظيمية  الت�رشيعية  املتطلبات 
ت�ساهم  حيث  املوؤ�س�سية،  احلوكمة  ومنظومة  ال�رشيبية 
الأطراف  جميع  مع  �سيا�ساتنا  ربط  يف  املعايري  هذه 
املعنّية الداخلية واخلارجية، من خالل قنوات الت�سال 
ال�ستدامة  ل�سمان  دوري  ب�سكل  ومراجعتها  املتنوعة 

امل�ستمر. والتح�سني 
لنظام  الدويل  املعيار  �سهادتي  على  الهيئة  وح�سلت 
اإدارة خدمات تكنولوجيا املعلومات، و املعيار الدويل 
�سامل مل�ستوى  تقييم  بعد  املعلومات  اأمن  اإدارة  لنظام 
جاهزية  و�سمان  املعلومات  تقنية  خ��دم��ات  اأداء 

ال�ساعة. مدار  على  بالهيئة  اخلدمة 

»ذا فيو اآت ذا بالم«توّفر اإطاللت بزاوية 360 
درجة على»نخلة جميرا«والفتتاح الأربعاء

دبي ـ )الوحدة(:
العقاري  املطّور  "نخيل"،  �رشكة  اأعلنت 
ذا  اآت  فيو  "ذا  افتتاح  عن  عامليًا،  الرائد 
بامل"، من�سة امل�ساهدة التي توّفر اإطاللت 
جمريا«  »نخلة  على  درجة   360 بزاوية 
اأمام  اأبوابها  تفتح  اأن  املقرر  من  والتي 
فقد   .2021 اأبريل   07 من  اعتباراً  اجلمهور 
هذه  بعي�س  الراغبني  الزوار  باإمكان  بات 
التجربة امل�سّوقة التي ل مثيل لها �رشاء 
تذاكر الدخول وال�ستمتاع بجولة تفاعلية 
عرب التاريخ الغني لهذه اجلزيرة الرائعة 
التي تت�سمن عدداً من املحطات الغامرة 

واملتنوعة.
ويتزامن الك�سف عن موعد افتتاح »ذا ?يو 
»نخيل«  �رشكة  اإعالن  مع  بامل«  ذا  اآت 
م��وؤخ��راً، ع��ن اإجن���از 95% م��ن ب��رج »ذا 
افتتاح كافة  الذي من املقرر  بامل تاور« 
مكوناته بحلول اأكتوبر من العام اجلاري.

تبداأ جولة الزوار يف اجتاه »ذا فيو اآت ذا 
بامل« من الطابق الثاين يف برج »ذا بامل 
اإليه مبا�رشًة  الدخول  تاور« والذي ميكن 
الوقت  يف  ي�سم  وهو  مول«  »نخيل  من 
ذا  و»معر�س  كافيه«  »�ستاربك�س  نف�سه 
التفاعلي ومتجراً  الأكواريوم  ونفق  ?يو« 
للهدايا. ويت�سمن »معر�س ذا ?يو« الذي 
مت اإعداده بدقة فائقة توؤّرخ املراحل التي 
مرّت بها »نخلة جمريا« عرب جدول زمني 
هذه  وتطوير  وبناء  ت�سميم  وقائع  ي�رشد 

اجلزيرة امل�سهورة عامليًا.
عي�س  اأي�سًا  املن�سة  زوار  يتمّكن  و�سوف 
جتربة م�سّوقة عرب زيارة امل�رشح الغامر 
تاريخ  رح��ل��ة ع��رب  ي��اأخ��ذه��م يف  ال���ذي 
يف  املن�سة  هذه  وتقع  العريق.  اجلزيرة 
الطابق 52 من برج »ذا بامل تاور« على 
ارتفاع 240 مرتاً فوق »نخلة جمريا«، ما 
يوّفر اإطاللت رائعة على اخلليج العربي 

معامل  وعلى خمتلف  ال�ساحر  دبي  واأفق 
اجلزيرة اأي�سًا.

وقال عمر خوري، الرئي�س التنفيذي لإدارة 
�رشكة  يف  ال�سيافة  وم�ساريع  الأ�سول 
عملنا  لقد  املنا�سبة:  هذه  يف  »نخيل« 
روؤي��ة  حتقيق  على  عامًا   20 م��دار  على 
نو�ّسع  اليوم  نحن  وها  جمريا«،  »نخلة 
اإطالق  ق�سة جناحها املتنامية من خالل 
املن�سة هي  ذا بامل«. فهذه  اآت  ?يو  »ذا 
اإىل  يرقى  ج��ّذاب  معلم  من جم��رد  اأك��ر 
عن  ال�سوء  تلقي  كونها  عاملي،  م�ستوى 
التي  التطوير  مراحل  خمتلف  على  كثب 
اأروع اجلزر من �سنع  �سهدتها واحدة من 
موا�سلة  مع  وناأمل  العامل.  يف  الإن�سان 
���رشك��ة »ن��خ��ي��ل« اإ���س��اف��ة امل��زي��د من 
الوجهات املبتكرة اإىل حمفظتها املتنامية 
يف جمال البيع بالتجزئة، اأن تكون هذه 
اإلهام للزوار من خمتلف  التجارب م�سدر 

يف  ي�سعدنا  كما  واخللفيات.  الأع��م��ار 
باملقيمني  اأي�سًا  الرتحيب  املنا�سبة  هذه 
بطريقة  جمريا«  »نخلة  جتربة  خلو�س 
جديدة كليًا، ونحن على ثقة باأنها �سوف 

تكون رحلة ل ُتن�سى.
املدير  كاظم،  ع�سام  اأك��د  جهته،  وم��ن 
للت�سويق  دب��ي  ملوؤ�س�سة  التنفيذي 
»ذا  من�ّسة  متّثل  والتجاري:  ال�سياحي 
ي�ساف  جديداً  معلمًا  بامل«  ذا  اآت  ?يو 
اجلذب  مناطق  من  املتعددة  القائمة  اإىل 
دبي،  اإم��ارة  بها  تتمّيز  التي  ال�سياحي 
كما اأنه يوّفر املزيد من التجارب ل�سّكان 
املن�ّسة  افتتاح  و�سيعزّز  املدينة.  وزّوار 
والتدابري  الحرتازية  الإج��راءات  ظل  يف 
اأوجدتها  التي  الآمنة  البيئة  الوقائية من 
دبي والتي تتما�سى مع توجيهات قيادتنا 
الر�سيدة التي ت�سع �سحة و�سالمة النا�س 

يف مقدمة الأولويات".

8 م�ساريع نا�سئة لي�سارك  »�سراع« يختار 
في تاأ�سي�سها

ال�سارقة ـ )الوحدة(:
ك�سف مركز ال�سارقة لريادة الأعمال "�رشاع" 
يف  لي�سارك  نا�سئة  �رشكات   8 اختيار  عن 
ال�سارقة  »ا�ستوديو  خ��الل  من  تاأ�سي�سها 
لل�رشكات النا�سئة« )S3(، وذلك من بني اأكر 
العامل،  حول  دولة   40 من  مر�سحًا   150 من 
املختارة  ال�رشكات  من   %75 متلك  حيث 
منها   %35 يعود  حني  يف  رياديات  �سيدات 

لرواد اأعمال اإماراتيني.
وكان مركز ال�سارقة لريادة الأعمال "�رشاع" 
لل�رشكات  ال�سارقة  »ا�ستوديو  اأطلق  قد 
متكاملة  كمن�سة  موؤخراً،   )S3( النا�سئة« 
مبختلف  الأع��م��ال  رواد  متكني  اإىل  تهدف 
القطاعات يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�سمال 
لتنفيذ  �رشكات  بتاأ�سي�س  والراغبني  اأفريقيا 
اإطالق  ل�سبل  واإر�سادهم  الريادية  اأفكارهم 
اإطالق  رحلة  ومتابعة  واإدارت��ه��ا  اأعمالهم 
جانب  اإىل  الأ�سواق  يف  وطرحها  منتجاتهم 
ا�ستدامة منو �رشكاتهم، بالإ�سافة اإىل تقدمي 
متويل قدره 30 األف دولر مع �سمان ملكية 

املوؤ�س�س الكاملة ل�رشكته.
تقدمت  �رشكات  املختارة  القائمة  و�سمت 
التحديات  ملواجهة  موؤثرة  ريادية  باأفكار 
باإمارة  �سلة  ولها  الأ���س��واق  يف  احلالية 
قطاعات  يف  وتعمل  واملنطقة،  ال�سارقة 
وال�سياحة  املعرفة،  اقت�ساد  ت�سمل  خمتلفة 
واملالية  التعليمية  والتكنولوجيا  وال�سفر، 
وال�ستدامة،  الجتماعية  الأعمال  وري��ادة 
تقدم جمموعة  التي  »ليزوم«  �رشكة  اأولها 
للبيئة  وال�سديقة  امل�ستدامة  املنتجات  من 
»مغامر«  و�رشكة  املراأة،  ب�سحة  واخلا�سة 
املتخ�س�سة بخدمات ال�سياحة وال�سفر، والتي 
احلجوزات  لإج��راء  اإلكرتونية  من�سة  تقدم 
املتزايد  النمو  ملواكبة  والدولية  املحلية 
بعد  وخا�سة  اخلدمات،  هذه  على  للطلب 
بجائحة  املتعلقة  ال�سحية  القيود  تخفيف 
»ميد  �رشكة  القائمة  �سملت  كما  كورونا. 

فور يو« التي تقدم لرائدات الأعمال فر�سة 
عاملي،  نطاق  على  اأعمالهّن  يف  التو�سع 
خدمات  م��ن  متنوعة  حمفظة  خ��الل  م��ن 
واملهنية  ال�سخ�سية  واخلدمات  ال�ست�سارة 
اأعمالهن،  يف  النمو  حتقيق  من  لتمكينهّن 
من�سة  طرحت  التي  اإنك«  »�ساي  و�رشكة 
وحمبي  للمتخ�س�سني  �سوتية  اجتماعية 
»الأمن��ي«،  بالأخ�س  املتحركة  الر�سوم 
لتتيح لهم فر�سة التوا�سل وتبادل املعرفة 
منهم،  لكل  املالئم  املحتوى  اإىل  والو�سول 
تطبيقها  عرب  تتيح  التي  »م��ود«  و�رشكة 
خدمات  على  احل�سول  اإمكانية  الإلكرتوين 
مع  للتاأقلم  املنزل  يف  وال�سحة  اجلمال 
فرتة جائحة كورونا، و�رشكة »كيما« التي 
للبيئة  و�سديقة  اقت�سادية  طريقة  طورت 
وم�ستدامة لإعادة تدوير عبوات م�ستح�رشات 
قابلة  اأقرا�س  با�ستخدام  الأ�سطح  تنظيف 

للذوبان.

دبي ـ وام:
ل�رشكة  التابعة  دو"   " ا�ست�سافت 
املتكاملة،  لالت�سالت  الإم���ارات 
جل�سة حوارية ملهمة مع جمموعة 
تكنولوجيا  ق��ط��اع  خ����رباء  م��ن 
هام�س  على  ذل��ك  و  املعلومات 
تقنية  لقادة   IDC قمة  فعاليات 
فيها  ت�سارك  التي   2021 املعلومات 
تكنولوجيا  دو ك�رشيك ذكي حللول 

املعلومات والت�سالت.
يف  اأقيمت  التي  اجلل�سة،  متحورت 
�سيتي،  احلبتور  دبي  فندق هيلتون 
ال�ستجابة  "�رشعة  �سعار:  حتت 
مواكبة  لل�رشكات:  مطلقة  اأولوية 
م�ستقبل  مرونة  وتعزيز  التطورات 
العمل يف مرحلة ما بعد اجلائحة" 
حول الطرق التي ميكن من خاللها 
واملديرين  واملوؤ�س�سات  لل�رشكات 
املعلومات  لتكنولوجيا  التنفيذيني 
التي  ال��ت��ح��ولت  ال���س��ت��ف��ادة م��ن 
العمل  ومنهجيات  مناذج  �سهدتها 

ال�ستجابة  على  ال��ق��درة  لتعزيز 
للتطورات ب�سكل �رشيع وفّعال وفق 

اأعلى م�ستويات املرونة.
ال��وف��ود  ممثلو  و  خ���رباء  و���س��ارك 
من  واأفكارهم  روؤاه��م  اجلل�سة  يف 
خ���الل جم��م��وع��ة م��ن ال��ع��رو���س 
واملحادثات  واملناق�سات  التقدميية 
امل�سوؤولني  من  ع��دد  قادها  التي 

التنفيذيني يف دو.
اأفتتحت اجلل�سة بكلمة ترحيبية  و 
تالها   ،IDC �رشكة  ممثلو  األقاها 
حمزاوي،  اأحمد  من  ترحيبي  عر�س 
 - الأعمال  لتطوير  الرئي�س  نائب 
والبتكار  اجلديدة  الأعمال  قطاع 
يف دو.. و�سهدت مناق�سة العديد من 
املو�سوعات ذات ال�سلة بالتحولت 
نخبة  مب�ساركة  الأعمال  م�سهد  يف 
املعلومات  تقنية  قطاع  خرباء  من 
املدير  ماهاديفان،  فينكاتي�س  مثل 
يف  املعلومات  لتقنية  التنفيذي 

�رشكة دبي لال�ستثمار.

»دو« 
ت�ست�سيف 

جل�سة حوارية 
مع خبراء 

التكنولوجيا 
�سمن قمة 

IDC

الإمارات ت�سارك في اجتماع �سندوق النقد الدولي 
تداعيات»كوفيد-19« حول 

اأبوظبي ـ وام:
 �سارك معايل عبيد بن حميد الطاير وزير 
الجتماع  يف  املالية  لل�سوؤون  الدولة 
كري�ستالينا  عقدته  ال��ذي  الفرتا�سي 
النقد  �سندوق  عام  مدير   - جورجيفا 
ال�رشق  منطقة  حمافظي  م��ع  ال���دويل 
واأفغان�ستان  افريقيا  و�سمال  الأو�سط 
اجتماعات  هام�س  على  وباك�ستان 
البنك  وجمموعة  النقد  ل�سندوق  الربيع 
اآخ��ر  مناق�سة  بهدف   ،2021 الدوليني 
جائحة  بتداعيات  املتعلقة  التطورات 
خمتلف  على  وانعكا�ساتها  "كوفيد-19" 

العاملية. القطاعات القت�سادية 
و�سارك يف الجتماع معايل عبد احلميد 
العربية  الإمارات  م�رشف  �سعيد حمافظ 
من  عدد  جانب  اإىل  املركزي،  املتحدة 

وزراء املالية وحمافظي البنوك املركزية 
الإقليمية  املالية  املوؤ�س�سات  وروؤ�ساء 
افريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�رشق  ملنطقة 
كلمته  وخالل  وباك�ستان.  واأفغان�ستان 
حميد  عبيد  معايل  اأثنى  الجتماع،  يف 
التي  املتوا�سلة  اجلهود  على  الطاير 
ملواجهة  ال��دويل  النقد  �سندوق  يبذلها 
غري  العاملية  ال�سحية  الأزمة  تداعيات 
الجتماع  هذا  اأهمية  موؤكداً  امل�سبوقة، 
باعتباره من�سة اأ�سا�سية ملناق�سة وتبادل 
وجهات النظر بهدف اإيجاد حلول فعالة 
اجلائحة  تداعيات  ملواجهة  ومتوازنة 
وحتقيق النتعا�س القت�سادي يف مرحلة 
ما بعد كوفيد-19. واأ�سار معاليه اإىل اأن 
القت�سادي  والنتعا�س  التعايف  حتقيق 
ب�سكل  اللقاحات  توفري  �سمان  يتطلب 
بني  التكلفة  ومي�سور  ومتعادل  فعال 

البلدان  يف  وخا�سة  العامل،  دول  جميع 
يف  ي�سهم  مبا  املنخف�س،  الدخل  ذات 
ت�رشيع وترية النمو القت�سادي والتعايف 

العاملي، واحلد من التدهور القت�سادي.
الإم��ارات  دول��ة  اأطلقت  معاليه:  وق��ال   
ا�سرتاتيجية  موؤخراً  املتحدة  العربية 
اإىل  الرامية  املوحدة  ال�سناعية  التنمية 
زيادة م�ساهمة القطاع ال�سناعي للدولة 
بن�سبة  الإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت  يف 
126% على مدى الأعوام الع�رشة املقبلة، 
قدراتها  تطوير  يف  ال��دول��ة  جنحت  و 
قطاع  �سمن  والنتاجية  ال�سناعية 
م�سنع  اإن�ساء  عرب  الدوائية،  ال�سناعات 
فاك�س"   – "حياة  لقاح  لإنتاج  جديد 
 200 اإىل  ت�سل  اإنتاجية  بطاقة  الإماراتي 
مليون جرعة �سنويًا، الأمر الذي عزز من 

مكانة دولة الإمارات.
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لندن ـ )د ب �أ( :

 اأبدى جهاز املخابرات الربيطاين "ام 16" دعمه 

ملجتمع املتحولني جن�سيا من خالل رفع رايتهم 

خارج قاعدته يف لندن.

ون�رش ريت�سارد مور، رئي�س "اإم 16"، �سورة للراية 

املرفوعة خارج مقر اجلهاز يف فوك�سهول كرو�س، 

جنوب �ـــرشق لندن، لالحتفـــال باليوم العاملي 

للمتحولني جن�سيا يف 31 اآذار/مار�س.

ي�سار اإىل اأن هذه هي املرة الأوىل التي يظهر فيها 

جهاز املخابرات علنا ??دعمه للمتحولني جن�سيا 

بهذه الطريقة.

واإىل جانب ال�سورة، قال مور: "م�رشور باأن ترفع 

راية املتحولني جن�سيا يف فوك�سهول كرو�س يف 

اليوم العاملي للمتحولني جن�سيا".

واأثار قراره برفع العلم ت�ساوؤلت من بع�س النا�س 

حول مكان رفع العلم الربيطاين، املعروف با�سم 

يونيون جاك.

ورد اأم�ـــس قائـــال: "لأكون وا�سحـــا للغاية، ردا 

على بع�س التعليقـــات اأعاله، لدينا �ساريان يف 

فوك�سهول كرو�س، العلم الربيطاين مرفوع بفخر 

طوال الوقـــت. الوطنية واللتزام بالتنوع ي�سريان 

معا ب�سكل جيد".

�أنتويرب ـ )د ب �أ( :

 �سبطـــت اجلمارك البلجيكية يف ميناء اأنتويرب 

64ر27 طنًا من الكوكايـــني يف الأ�سابيع ال�ستة 

املا�سية.

وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية "بيلجا" ا�ستناداً 

اإىل بيانات مكتـــب املدعي العام اأنه متت خالل 

ليلة ال�سبت وحدها �سبط 11 طنًا تقريبًا.

وبح�سب بيانات مكتب املدعي العام، ُتقدر القيمة 

ال�سوقية للمخدرات امل�سبوطة بنحو 4ر1 مليار 

يـــورو. اأو�سح املكتب اأن ال�سبطيـــات ذات �سلة 

بن�سف مليار ر�سالة مت فك ت�سفريها واعرتا�سها.

ُيذكر اأنـــه يف نهاية �سباط/فربايـــر املا�سي مت 

�سبط 16 طنًا من الكوكايني يف ميناء هامبورج 

الأملاين. وبح�سب بيانات ر�سمية، كانت هذه اأكرب 

كمية من الكوكايني يتم �سبطها يف واقعة واحدة 

يف اأوروبا.

و�سهدت كميـــة الكوكايني امل�سبوطة يف اأملانيا 

زيادة كبرية يف ال�سنوات الأخرية. وُيجرى �سبط 

كميات كبرية من املخدرات يف دول اأوروبية اأخرى 

اأي�سا. ووفقـــا ملكتب ال�رشطة اجلنائية الحتادي 

الأملاين، مت �سبط اأكرث من 100 طن من املخدرات 

يف مينائي روتردام واأنتويرب معا يف عام 2019.

�لمخابر�ت �لبريطانية تبدي دعمها 

للمتحولين جن�سياً عبر رفع ر�يتهم

�لجمارك �لبلجيكية ت�سبط �أكثر من

 27 طناً من �لكوكايين في �ستة �أ�سابيع

 ت�سجيل �أكثر من 100 �ألف �إ�سابة بكورونا في ح�سيلة يومية قيا�سية في �لهند

�رتفاع ح�سيلة وفيات �نقالب عبارة ركاب في بنجالدي�ش 

�إلى 26 �سخ�ساً

مقتل �أكثر من 100 �سخ�ش جر�ء �نهيار�ت �أر�سية 

وفي�سانات �سرقي �إندوني�سيا

�إير�ن: محادثات فيينا ال تختلف عن �سابقاتها وال نجاح لها 

دون رفع �لعقوبات �الأمريكية

مو�سكو تحذر من زيادة �لتوتر�ت بعد مقتل طفل في �أوكر�نياحزب رئي�ش �لوزر�ء �لبلغاري يفوز باالنتخابات دون تاأمين �أغلبية

نيودلهي ـ )د ب �أ( :

 اأعلنـــت الهند اأم�س ت�سجيـــل اأكرث من مئة األف 

اإ�سابـــة جديدة بفريو�س كورونـــا، ما ميثل اأكرب 

ح�سيلة لالإ�سابات يتم ت�سجيلها يف يوم واحد 

منذ بدء اجلائحة.

واأظهرت البيانات ال�سادرة عن وزارة ال�سحة اأنه 

مت ت�سجيل 103558 اإ�سابة جديدة يف ال�ساعات 

الأربع والع�رشين املا�سية.

وجاءت ح�سيلة الإ�سابـــات القيا�سية اجلديدة 

اأعلى بــــ5500 حالة عن احل�سيلـــة القيا�سية 

ال�سابقة والتي بلغت 97894 ومت ت�سجيلها يف 

17 اأيلول/�سبتمرب من العام املا�سي.

كما مت ت�سجيل 478 حالة وفاة جديدة، ما رفع 

الإجمايل اإىل 165101 حالة.

وتكافح الهند لل�سيطرة على املوجة الثانية من 

اإ�سابات كورونا، التي تعـــد ولية ماهارا�سرتا، 

اأغنى وليـــة يف البالد، بوؤرتها الرئي�سية، حيث 

�سهدت هذه الولية وحدها ت�سجيل 57074 من 

الإ�سابات.

وو�سط خماوف من ا�ستنزاف قدرات نظام الرعاية 

ال�سحيـــة، عقد رئي�س الـــوزراء الهندي ناريندرا 

مودي اجتماعا رفيع امل�ستوى ملراجعة الأو�ساع، 

ومت اإيفـــاد فرق خـــرباء اإىل وليـــة ماهارا�سرتا 

والوليات الأخرى الأكرث ت�رشرا.

واأعادت العديد من الوليـــات املت�رشرة فر�س 

قيوٍد كانت قامت بتخفيفها يف وقت �سابق، مبا 

يف ذلك اإغالق املوؤ�س�سات التعليمية وتقييد اأعداد 

احل�سور يف الأعرا�س.

كما توا�سل احلكومة عن كثب برنامج التطعيم، 

الذي متت اإتاحته للجميع فوق 45 عاما اعتبارا 

من الأ�سبوع املا�سي. وتهدف البالد اإىل تطعيم 

اأكرث من 300 مليون �سخ�س بحلول نهاية متوز/

يوليو. وتاأتي الهند يف الرتتيب الثالث عامليا من 

حيث عدد حالت الإ�سابة امل�سجلة بكورونا، بعد 

الوليات املتحدة والربازيل.

دكا ـ )د ب �أ( :

 قال م�سوؤولون اأم�س الثنني اإن 26 �سخ�سًا على 

الأقل لقوا حتفهم بعد غرق عبارة ركاب �سدمتها 

�سفينة �سحن يف اأحد اأنهار بنجالدي�س بالقرب 

من العا�سمة دكا.

وعرث رجـــال الإنقـــاذ على 21 جثـــة اإ�سافية 

بداخل العبارة، ح�سبما اأفـــاد الكومودور غالم 

�سادق رئي�س هيئة النقـــل املائي الداخلي يف 

بنجالدي�س، بينما مت اإنهاء عملية الإنقاذ.

وقـــال اإن فريـــق الإنقاذ، املكون مـــن اأفراد من 

البحريـــة وخفـــر ال�سواحل وال�رشطـــة وخدمة 

الإطفاء واإدارة الدفاع املدين، ا�ستغرق 18 �ساعة 

لإنقاذ العبارة وقطرها اإىل ال�ساطئ.

وكان قد مت العثـــور على خم�س جثث متناثرة 

بعد �ساعـــات من غرق العبـــارة ذات الطابقني 

والتي كانت تقل اأكرث من 50 راكبا اأول اأم�س ، بعد 

اأن �سدمتهـــا �سفينة �سحن يف نهر �سيتالك�سيا 

بالقرب مـــن مادانبور مبقاطعـــة ناراياجناجن، 

ح�سبما قال مبارك ح�سني، وهو م�سوؤول اآخر يف 

هيئة النقل املائي الداخلي يف بنجالدي�س.

واأظهرت لقطات تلفزيونية مت بثها على الهواء 

مبا�ـــرشة من مكان احلادث رجـــال الإنقاذ وهم 

ينت�سلون اجلثث بينمـــا يتم �سحب العبارة اإىل 

�سفة النهر. واحت�سد عدة اآلف من الأ�سخا�س يف 

مكان احلادث.

جاكرتا ـ )د ب �أ( :

 قال م�سوؤولون وتقارير اإعالمية اأم�س اإن اأكرث 

من 100 �سخ�س لقـــوا حتفهم وبقي ع�رشات 

اآخرون يف عـــداد املفقودين بعد اأن اجتاحت 

في�سانات وانهيـــارات اأر�سية مقاطعة نو�سا 

تينجارا ال�رشقية يف �رشق اإندوني�سيا.

وغمرت الأنقا�س الربكانية املنهمرة من جبل 

ليواتولو املنازل اأول اأم�س  يف اأعقاب اأمطار 

غزيـــرة، ما اأ�سفر عن مقتل 20 �سخ�سا وبقاء 

60 اآخريـــن يف عداد املفقوديـــن ، وفقا ملا 

قالـــه توما�س اأول، رئي�س منطقة ليمباتا يف 

مقاطعة نو�سا تينجارا ال�رشقية.

وقـــال اأول لوكالة الأنباء الأملانيـــة )د.ب.اأ( 

عرب الهاتف: "ل تزال هناك 14 قرية معزولة 

متاما، ول ميكن الو�سول اإليها عرب الطرق".

 واأفـــاد باأنـــه مـــن املرجـــح اأن يرتفع عدد 

ال�سحايا مع ا�ستمـــرار جمع املعلومات من 

القرى. ويقذف بركان جبـــل ليواتولو رماده 

منـــذ �سهـــور. ويف جزء اآخر مـــن املقاطعة، 

ارتفع عدد �سحايـــا الفي�سانات والنهيارات 

الأر�سيـــة التي �رشبت قـــرى بجزيرة اأدونارا 

اأم�س الأحـــد اإىل 73 قتيال، وفقا لقناة "مرتو 

تي يف" التليفزيونيـــة. وقال راديتيا جاتي، 

املتحدث با�سم الوكالة الوطنية للتخفيف من 

اآثار الكوارث، اإن الو�سول اإىل اجلزيرة �سعب 

ب�سبب ارتفاع الأمـــواج. واأ�ساف اأن "الطريق 

الوحيد للو�سول اإىل اجلزيرة هو البحر، ولكن 

ارتفاع الأمواج والعوا�سف تعني اأنه ل ميكننا 

الإبحار".

طهر�ن ـ )د ب �أ( :

 جددت اخلارجيـــة الإيرانية اأم�س التاأكيد على 

اأن املحادثات املرتقبـــة اليوم يف فيينا ب�ساأن 

امللف النووي الإيراين ل تختلف عن �سابقاتها، 

و�سددت على اأنه لن ُيكتب النجاح لأي حمادثات 

دون رفـــع كامل للعقوبات الأمريكية املفرو�سة 

علـــى اإيران. ونقلـــت وكالة اأنبـــاء اجلمهورية 

الإ�سالمية الإيرانية )اإرنـــا( عن املتحدث با�سم 

وزارة اخلارجيـــة �سعيـــد خطـــب زاده القـــول 

:"اجتمـــاع اللجنة امل�سرتكـــة لالتفاق النووي، 

الثالثاء، ل يختلف عـــن الجتماعات ال�سابقة 

... وجـــدول اأعماله يركز على رفـــع العقوبات 

الأمريكيـــة اجلائرة عن اإيـــران، وتنفيذ الأطراف 

الأخرى لتعهداتهـــا". ولفتت وكالة "بلومربج" 

لالأنباء اإىل اأنه رغم اأن الوليات املتحدة �ستكون 

حا�رشة يف املحادثات التي �ست�سارك فيها اإيران 

والقوى العاملية اليوم يف فيينا، فاإن امل�سوؤولني 

الإيرانيـــني يوا�سلون التاأكيد على اأنه لن تكون 

هناك مفاو�سات مبا�رشة اأو غري مبا�رشة مع اأٍي 

من نظرائهم الأمريكيني. وقال خطيب زاده :"اإذا 

ما متّكنا من التفاق على رفع �سامل للعقوبات 

مع جمموعـــة 4+1 )الدول املتبقية يف التفاق 

النـــووي بعد الن�سحـــاب الأمريكـــي(، ووافقت 

هذه الـــدول على �سمان وفاء الوليات املتحدة 

بالتزاماتها، فاإن الطريق �سي�سبح مفتوحا".

�سوفيا ـ )د ب �أ( :

اأظهـــرت النتائج الر�سمية املوؤقتة اأم�س 

فوز حزب "جـــريب" البلغاري املنتمي 

ليمني الو�سط واملوايل لالحتاد الأوروبي 

والذي ينتمي له رئي�ـــس الوزراء بويكو 

اأجريت  التي  بوري�سوف بالنتخابـــات 

مطلع الأ�سبوع دون احل�سول على اأغلبية 

مطلقة.  

ويف ظـــل فرز 42 % من الأ�سوات، ذكرت 

جلنة النتخابات املركزية اأن جريب كان 

قد ح�سل على 24 % من الأ�سوات.

وعلى نحو مفاجـــئ، جاء حزب "هناك 

مثل هذا ال�سعب )اأي تي اإن( العرتا�سي 

التلفزيـــوين والفنان  برئا�سة املذيـــع 

�ساليف تريفونـــوف، يف املرتبة الثانية 

بـ19 % .  

وجاء حـــزب ال�سرتاكيون املعار�س يف 

املرتبة الثالثـــة باحل�سول على 15 % 

تقريبا، يليها حزب الأقلية الرتكية "دي 

بي اإ�س" بـ8ر8 %.

وهناك قوتـــان اعرتا�سيتان اأخريان من 

املحتمل اأن تدخال الربملان وهما ائتالف 

اخل�ـــرش الليـــربايل املحافـــظ "احلزب 

الدميقراطي البلغاري" وحتالف "قاوموا! 

اخرجوا املافيا" املناه�س للف�ساد.

وبح�ســـب الأرقام الر�سميـــة، مل تتمكن 

احلركة الوطنية البلغارية القومية من 

تخطي عتبة الأربعة يف املئة. وهي حتى 

الآن �رشيك �سغري يف ائتالف بوري�سوف. 

ونظرا لتوزيع ال�سلطـــة والعداءات بني 

بع�س تلـــك الأحزاب، فمـــن املتوقع اأن 

يكون ت�سكيـــل احلكومـــة اجلديدة يف 

�سوفيا عملية �سعبة.

قـــد  العرتا�سيـــة  الأحـــزاب  وكانـــت 

ا�ستبعدت ت�سكيل ائتالف مع جريب قبل 

النتخابـــات، متهمة حكومة بوري�سوف 

الئتالفية بالف�ســـاد والتقرب من القلة 

الرثية.

مو�سكو ـ )د ب �أ( :

 لفتت رو�سيا اإىل اأن ال�رشاع يف اأوكرانيا 

يت�ساعـــد بعد وفـــاة طفـــل يف اجلزء 

ال�رشقي من البالد.  

وقـــال املتحدث با�سم احلكومة دميرتي 

بي�سكوف اأم�س : "كل هذا تداعيات مريرة 

للو�سع الذي مل يحل وتداعيات للتوترات 

املتزايدة على اخلط الفا�سل"، بح�سب 

وكالة اأنباء انرتفاك�س.

وقـــال اإن كل وفاة هي كارثـــة والأ�سواأ 

عندما ُيقتل الأطفال. واألقى النف�ساليون 

املوالـــون لرو�سيا يف منطقة دونيت�سك 

يـــوم ال�سبـــت بالالئمة علـــى القوات 

احلكوميـــة يف وفاة �سبي يف اخلام�سة 

من عمره. واأ�سقطت طائرة م�سرية قنبلة، 

ما اأ�سفر عن مقتل الطفل واإ�سابة جدته 

بجروح خطرية.

غري اأن و�سائل الإعالم املحلية قالت اإن 

الطفل ُقتل جراء انفجار لغم مزروع يف 

العقار. وتقع قرية اأوليك�ساندريف�سك على 

بعد نحو 14 كيلومرتا من اخلط الأمامي. 

ووقع القتال العنيـــف يف املنطقة يف 

2015. واتهمت مو�سكو جمددا اأوكرانيا 

بالف�سل يف تنفيـــذ التفاقيات مبوجب 

اتفاقية مين�سك 2015.

ومن ناحية اأخرى، قـــال القائد الأعلى 

رو�سالن  الأوكرانية،  امل�سلحـــة  للقوات 

خومت�ساك، للربملان يف كييف اإن رو�سيا 

حت�سد القـــوات على طـــول احلدود مع 

اأوكرانيا.

وقال الكرملـــني ردا على ذلك: "اجلي�س 

الرو�سي يتحرك يف الأرا�سي الرو�سية يف 

الجتاهات التي يرى اأنها منا�سبة".

يذكر اأنه ي�سيطر املتمردون على اأجزاء 

من منطقتني دونيت�سك ولوهان�سك على 

طول احلدود الرو�سية لنحو �سبع �سنوات. 

وبح�سب تقديرات الأمم املتحدة، ُقتل اأكرث 

من 13 األف �سخ�س من حينها.

�أنقرة ـ )د ب �أ( :

 اأوقفـــت قوات الأمـــن الرتكية اأم�ـــس ع�رشة من 

املوقعني علـــى بيان �سدر عـــن �سباط بحرية 

متقاعديـــن برتبة اأدمريال حـــول قناة اإ�سطنبول 

املخطط �سقها مبوازاة م�سيق البو�سفور.

ونقلت وكالة "الأنا�سول" الرتكية عن بيان �سادر 

عن النيابة العامة اأنها فتحت حتقيقا بخ�سو�س 

البيان املوقع من 103 اأدمريالت، بتهمة "التفاق 

علـــى ارتكاب جرائـــم �سد اأمن الدولـــة والنظام 

الد�ستـــوري" مبوجب املـــادة 1/316 من قانون 

العقوبات الرتكي.

واأو�سح البيان اأن قـــوات الأمن اأوقفت ع�رشة من 

ال�سخ�سيات املوقعة على البيان، مع اإبالغ اأربعة 

اآخرين ب�ـــرشورة مراجعة قيادة �رشطة اأنقرة يف 

غ�سون ثالثة اأيام يف اإطار التحقيقات.

وكانت حكومـــة الرئي�س رجب طيـــب اأردوغان 

و�سفت البيان باأنه "اأ�سلوب ي�ستح�رش انقالبا".

�الأمن �لتركي يوقف 10 من �لموقعين 

على بيان �ل�سباط �لمتقاعدين
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 …QhO  ÖfÉL  ¤EG  ,2023  É«°SBG  ¢SCÉch  2022

.É«°SBG ∫É£HCG

 IOÉ«≤dG  ájDhQ  øª°V  á«bÉØJ’G  √òg  »JCÉJh

 á«°VÉjôdG ä’ƒ£ÑdG ºgCG åH ¿Éª°†d ,ájOƒ©°ùdG

 ¥öûdG  á≤£æe  ‘  É k°SÉªM  ÒgÉª÷G  ÌcC’

.É«≤jôaCG ∫Éª°Th §°ShC’G

 OÉ–’G  ΩÉY  ÚeCG  ,¿ƒL  Qƒ°Sóæjh  ƒJGO  ∫Ébh

 ,…ƒ«°SB’G OÉ–Ód áª¡e á¶◊ √òg" …ƒ«°SB’G

 ∫hódG  øe  ïjQÉàdG  ôe  ≈∏Y  âfÉc  ájOƒ©°ùdG

 è«∏ÿG á≤£æeh É«°SBG IQÉb ‘ Ωó≤dG IôµH ájƒ≤dG

."§°ShC’G ¥öûdGh

 á°UôØdG  á«bÉØJ’G  √òg  πµ°ûJ  ¿B’G"  ±É°VCGh

 Iôc á©HÉàŸ á°ùªëàŸG ÒgÉª÷G øe ÚjÓª∏d

 á∏eÉ°T  á«£¨J  á©HÉàŸ  ,ájOƒ©°ùdG  ‘  Ωó≤dG

 IQÉb  ‘ Ωó≤dG  Iôc  äÉ≤HÉ°ùe  π°†aC’  Iõ«‡h

."É«°SBG

 ,á°VÉjô∏d ájOƒ©°ùdG ácöû∏d ¿ƒæà‡" í°VhCGh

 Iôc ‘ QÉªãà°S’G äQôbh á≤ãdG Éæàëæe »àdG

 πLCG  øe É¡©e πª©∏d ™∏£àf ,ájƒ«°SB’G  Ωó≤dG

."Qƒ£àdG øe ójõŸG ≥«≤–

 ¢Vô©H ,á°VÉjô∏d  ájOƒ©°ùdG  ácöûdG  Ωƒ≤à°Sh

 Ωó≤dG  Iôµd …ƒ«°SB’G  OÉ–’G äÉ≤HÉ°ùe ™«ªL

 ≈∏Y öTÉÑŸG åÑ∏d É¡à°üæe ∫ÓN øe ,É k«FóÑe

 ,á«dÉ©dG äÉeóÿGh á«æ≤àdG äGP GSA âfÎfE’G

 äGƒæb  ÈY  äÉjQÉÑŸG  ¢Vô©H  Ωƒ≤J  ¿CG  πÑb

 ΩÉY  øe  ÒNC’G  ™HôdG  ‘  á«YÉæ°üdG  QÉªbC’G

.2021

 ,ÊGOƒ°ùdG  ∫Ó¡dG  …OÉæH  ™«Ñ£àdG  áæ÷ âfƒc

 RÉ‚E’  á«YÉHQ  áæ÷ ,óMC’G   ∫hC’G  ¢ùeCGAÉ°ùe

 ,»Ø«°üdG ƒJÉcÒŸG IÎa ∫ÓN ,Iójó÷G äÉ≤Ø°üdG

.kÉeƒj 11 ó©H ≥∏£æ«°S …òdG

 ôgÉ£dG ¢Sóæ¡ŸG øe äGóbÉ©àdG áæ÷ âfƒµJh

 ôjóŸGh  ,™«Ñ£àdG  áæ÷  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ,¢ùfƒj

 ,á«°VÉjôdG IQGOE’G ‘ ¬ÑFÉfh ,…OÉædÉH »°VÉjôdG

 ,ΩƒàdG π°VÉØdG ¢Sóæ¡ŸGh ,¢VƒY QGõf ¢Sóæ¡ŸG

.¿ÉªãY π«YÉª°SEG ,ΩÉ©dG ÚeC’G ÖFÉfh

 áeÉJ ájöùH πª©dG ≈∏Y º°ù≤dG áæé∏dG äOCG óbh

.äÉ≤Ø°üdG RÉ‚E’

 …òdG  ,É¡YÉªàLG  ‘ ™«Ñ£àdG  áæ÷ äQôb Éªc

 ‘  ,•ÉHƒ°ùdG  ΩÉ°ûg  á°SÉFôH  Ωƒ«dG  ¬Jó≤Y

 ≥jôØdG IGQÉÑe íæe ,ΩƒWôÿG áª°UÉ©dÉH ¬Ñàµe

 ,äÉYƒªéŸG QhO øe IÒNC’Gh á°SOÉ°ùdG ádƒ÷ÉH

 ,∫É£HC’G  …QhO  ‘  ,‹ƒ¨fƒµdG  »ÑÁRÉe  ΩÉeCG

 ÉgQÉÑàYÉH  iƒ°üb  á«ªgCG  ,πÑ≤ŸG  á©ª÷G

 ∫Ó¡dG ™«Ñ£J áæ÷ äóæ°SCGh .á«∏°üØeh á«îjQÉJ

 ,ƒ¨fƒµdG ¤EG á¡éàŸG áã©ÑdG á°SÉFQ ,ÊGOƒ°ùdG

 ,ôªY óªMCG  öùdG ≥jôØdG ,áæé∏d ΩÉ©dG ÚeCÓd

.¬d ÉÑFÉf ÖbÉ©dG ˆGóÑY QƒàcódGh

 øe Qó≤e OóY QOÉ¨j ¿CG ,∂dòc ´ÉªàL’G ‘ Qô≤Jh

 º¡JÉ≤Øf ≈∏Y ,ƒ¨fƒµdG ¤EG ™«Ñ£àdG áæ÷ AÉ°†YCG

.Éjƒæ©e ÚÑYÓdG ºYód ,á°UÉÿG

 ÉeÉ“ ,ƒæjQƒe ƒJÈdCG  ,ÊÉÑ°SE’G ™aGóŸG ±ô©j

 ‘ §°ûf å«M ,∫ƒHôØ«d ‘ Ö©∏dG ¬«æ©j Ée

 RÉah ,äGƒæ°S ¢ùªÿ …õ«∏‚E’G ≥jôØdG ±ƒØ°U

 ∫ÉjQ ΩÉeCG ôNBG öùN Éªc ,∫É£HC’G …QhóH ¬©e

 ,AÉKÓãdG Ωƒ«dG ,GOó› RójôdG ¬LGƒj …òdG ,ójQóe

.ádƒ£ÑdG »FÉ¡f ™HQ ÜÉgP ‘

 øe  ô¡°TCG  6  ó©H  ,ÖYÓŸG  ¤EG  ¬JOƒY  øYh

 öùjC’G Ò¡¶dG ∫Éb ,áÑcôdG ‘ áHÉ°UE’ ¬°Vô©J

 ó©H ,¥ó°üj ’ ™FGQ Qƒ©°T" ¬fEG ,∫ÉjQÉ«Ød ‹É◊G

."áHÉ°UE’G øe IÉfÉ©ŸG øe πjƒ£dG âbƒdG Gòg

 ójQóe  ∫ÉjQ  ÚH  ó¨dG  IGQÉÑe  ¢Uƒ°üîHh

 ƒæjQƒe ∫Éb ,¬JÉbhCG π°†aCÉH ôÁ ’ …òdG ,∫ƒHôØ«dh

 ,IÒ£Nh IójóY äÉHÉ°UE’ (RójôdG) Gƒ°Vô©J ó≤d"
 ¤EG áaÉ°VE’ÉH ..ÉfhQƒc ¢ShÒØd á«HÉéjEG ä’ÉMh

."ÉÄ«°S º¡¶M ¿Éc ,∂dP

 ƒg  Ée  ±ô©f  øëf  ,∫ƒHôØ«d  ¬æµd"  ™HÉJh

 ¬jód ..≥FÉbO ¢ùªN ‘ ∂àÑbÉ©e ¬æµÁ ,∫ƒHôØ«d

 ìÓ°U ,»eÉeC’G §ÿG ‘ ájÉ¨∏d ¿ƒª¡e ¿ƒÑY’

."ájÉ¨∏d á©FGQ IGQÉÑe ¿ƒµà°S ..ƒæ«eÒah ÊÉeh

 ,ójQóe ∫ÉjQh ∫ƒHôØ«d ÚH IGQÉÑe ôNBG âfÉch

 ºéædG øµd ,∞««c ‘ ∫É£HC’G …QhO »FÉ¡f ‘

 ™e á∏HÉ≤e ‘ GôNDƒe ∫Éb ,ìÓ°U óªfi …öüŸG

 ∂∏J øY ±ÓàN’G ¿EG ,á«fÉÑ°SE’G (ÉcQÉe) áØ«ë°U

."∫É£HCG" ¿B’G º¡fCG ƒg IGQÉÑŸG

 ,ájÉ¡ædG ‘" ¬dƒ≤H ,ƒæjQƒe ¬«∏Y ≥∏Y Ée ƒgh

 ¤EG ô¶æf ¿CG π©ØdÉH ó«÷G øe ..≥jôØdG ºYój Gòg

 ‘ IOƒ©dGh ,¢Vƒ¡ædG ≈∏Y øjQOÉb GƒfÉc º¡fCG

."¬H RƒØdGh ,»FÉ¡ædG ¤EG ‹ÉàdG ΩÉ©dG

 ≈∏Y ≥jôa …CG øY π≤j ’ ∫ƒHôØ«d ,¿B’G" π°UGhh

 ÖZôj »HhQhCG ≥jôa óLƒj ’ ..»ŸÉ©dG iƒà°ùŸG

."∫ƒHôØ«d á¡LGƒe ‘

 ƒJôHhQ  »∏jRGÈdG  ºLÉ¡ŸÉH  ¬àbÓY  øYh

 øªY â∏Ä°S ,iôNCG äÓHÉ≤e ‘" ∫Éb ,ƒæ«eÒa

 ÉfCG ?Ωƒé¡dG »KÓK ÚH øe ¬H »àbÓY ≈≤Ñà°S

."IÉ«◊G ióe ,ƒæ«eÒa ∫ƒbCG ÉªFGO

 ¬°ùØf âbƒdG ‘ ¬æµd ,ÉÁõæH πãe ¬fEG" ±OQCGh

 ,´ÉaódÉH ôeC’G ≥∏©àj ÉeóæY ,GÒãc ≥jôØdG óYÉ°ùj

 ..ÊÉeh ìÓ°U øY åëÑdGh ±ÉØàdÓd ΩÓà°S’Gh

 ,Ö©∏ŸG AÉëfCG  ™«ªL ‘ ∑ôëàj ∞«c ±ô©j

 π°†aCG  ƒg ‹ áÑ°ùædÉH ..'áª≤dG'  ƒg ±óg ¬jód

."⁄É©dG ‘ ºLÉ¡e

 ‘ ìÉéædG ≈∏Y ìÓ°U IQób ióe ¢Uƒ°üîHh

 ,á©FGQ âfÉc ¬H »àbÓY" ƒæjQƒe ÜÉLCG ,É«fÉÑ°SEG

 ÖYÓch ..¬∏Ñ≤à°ùe ¿ƒµ«°S øjCG ±ôYCG ’ »æµd

 ™àªàjh  ,…ƒbh  ™jöSh  ±Góg  ƒg  ,Ωób  Iôc

."¿Éc ÉªæjCG …ODƒ«°S ÖY’ ¬fEG ..IójóY äGQó≤H

 ∫Éb ,Üƒ∏c øLQƒj ,ÊÉŸC’G ÜQóª∏d áÑ°ùædÉHh

 ,…ôÁEG ÖfÉL ¤EG ,‹ áÑ°ùædÉH ..™FGQ ÜQóe" ¬fEG
."»JÉ«M ‘ Éª¡à∏HÉb ÚHQóe π°†aCG Éªg

 »cPh ,ÚÑYÓdG øe ÉeÉ“ Öjôb ¬fEG" ±É°VCGh

 äÉª∏µdG ∫ƒ≤j ≈àe ÉeÉ“ ±ô©j ƒ¡a ,ájÉ¨∏d

 äÉjQÉÑŸG ™HÉàjh ,√õ«Øëàd ÖYÓd áë«ë°üdG

 Éªc  ..Ωƒ°üÿG  ¢SQójh  ,É¡æY  ≥jôØdG  Èî«d

 ,É¡°ùØf  á≤jô£dÉH  ÚÑYÓdG  ™«ªL  πeÉ©j  ¬fCG

."'áªb' ÜQóe ƒg ‹ áÑ°ùædÉH

ájƒ«°SB’G ¬àªFÉb »a ƒà««ØH QÓjƒc ∫óÑà°ùj ∫Ó¡dG

’ÉHÉµ«°T IOƒY ΩÉeCG ÜÉÑdG íàØj ô°üe Öîàæe

ójQóe ∫ÉjQ øY π≤j ’ ∫ƒHôØ«d :¢ùÑ«∏«a

 ,óMC’G ∫hC’G ¢ùeCG AÉ°ùe ,…Oƒ©°ùdG ∫Ó¡dG iôLCG

 äÉ°ùaÉæe ‘ É¡H ∑QÉ°û«°S »àdG ¬àªFÉb ‘ GÒ«¨J

.2021 É«°SBG ∫É£HCG …QhO

 ¬fGó«e  §°Sƒàe  ,‹Ó¡dG  ≥jôØdG  ∫óÑà°SGh

 »æ«àæLQC’ÉH  ,QÓjƒc  ƒaÉà°SƒL  »ÑeƒdƒµdG

 áHÉ°UEG ó©H ;ájƒ«°SB’G áªFÉ≤dG ‘ ƒà««a ƒfÉ«°Sƒd

.¿Góª◊G ˆGóÑYh …öShódG ⁄É°S »FÉæãdG

 ∫É£HCG …QhO ‘ ¬àªFÉb ,∫Ó¡dG ≥jôa πªµà°SGh

.ádƒ£ÑdG ΩÉ¶f ≥ah ,ÉÑY’ 30 ¤EG π°üàd ,É«°SBG

 ,ájƒ«°SB’G  ádƒ£ÑdÉH á«dÓ¡dG  áªFÉ≤dG  âæª°†Jh

 ±Gƒf ,…È«ÿG óªfi :ºgh ,ÚÑY’ á°ùªN áaÉ°VEG

 ˆGóÑY ,…Ò£ŸG »côJ ,ôjƒ÷G Ö©°üe ,êôØŸG

 ,ƒà««a ∫ƒNOh ƒaÉà°SƒL êhôÿ áaÉ°VE’ÉH ∞jOQ

 ,¿Góª◊G ˆGóÑYh …öShódG ⁄É°S áHÉ°UEG ±hô¶d

 á«fÉµeEG  øe ó– ób á«LÓY IÎØd Éª¡àLÉMh

.ádƒ£ÑdG äÉ°ùaÉæe ‘ Éª¡æe IOÉØà°S’G

 ,öüe ÖîàæŸ ΩÉ©dG ÜQóŸG ,≈Ø£°üe ¥QÉW íàa

 "’ÉHÉµ«°T" ¥RGôdG óÑY Oƒªfi IOƒY ΩÉeCG ÜÉÑdG

 Öîàæe ó©à°ùjh .áæYGôØdG ±ƒØ°üd ∂dÉeõdG óFÉb

 ¢SCÉc ádƒ£Ñd á∏gDƒŸG äÉ«Ø°üàdG ¢Vƒÿ öüe

 ó©H πÑ≤ŸG ¿GôjõM /ƒ«fƒj ô¡°T ‘ 2022 ⁄É©dG

 .á«≤jôaC’G ·C’G ¢SCÉc ádƒ£Ñd πgCÉàdG ¬ª°ùM

 ’ÉHÉµ«°T ¿EG (QÉ¡ædG) IÉæb ÈY áæYGôØdG ÜQóe ∫Ébh

 óFÉb ¿CG ±É°VCGh .öüe ‘ iöùj Ωób π°†aCG ∂∏Á

 IôµdG  ïjQÉJ  ‘ ÚÑYÓdG  π°†aCG  óMCG"  ∂dÉeõdG

 ."¿ÉæKG É¡«∏Y ∞∏àîj ’ »àdG ¬àÑgƒÃ ájöüŸG

 ÚÑYÓdG øY åëÑj ÉªFGO ÖîàæŸG" ¿CG ¤EG QÉ°TCGh

 ±OQCGh ."’ÉHÉµ«°T ¬µ∏Á Ée ƒgh ∫ƒ∏◊G ÜÉë°UCG

 É«fóH ’ÉHÉµ«°T ø°ù– Ió°ûH âØ∏ŸG ôeC’G" :ÓFÉb

 "ÉeÉY 35" ’ÉHÉµ«°T óLGƒJh ."IÒNC’G IÎØdG ‘

 ádƒ£H  â°VÉN  »àdG  öüe  Öîàæe  áªFÉb  ‘

 .IGQÉÑe …CG ‘ ∑QÉ°ûj ⁄ ¬æµd ,2018 ⁄É©dG ¢SCÉc

 Öîàæe ™e ‹hO AÉ≤d ôNBG ∂dÉeõdG óFÉb ¢VÉNh

 É«Ñeƒdƒc ΩÉeCG 2018 ¿GôjõM /ƒ«fƒj 1 Ωƒj öüe

 πé°S ,á«dhO IGQÉÑe 29 ’ÉHÉµ«°T  ∂∏Áh .ÉjOh

.GóMGh Éaóg É¡dÓN

 É°SÉªM ,∫ƒHôØ«d ™aGóe ,¢ùÑ«∏«a ∫É«fÉKÉf ióHCG

 ∫ÉjQ ΩÉeCG ,AÉKÓãdG Ωƒ«dG IQô≤ŸG á¡LGƒª∏d Éjƒb

 ∫É£HCG  …Qhód  á«fÉªãdG  QhO  ÜÉgP  ‘  ,ójQóe

."ƒfÉØ«à°S …O hójôØdCG" Ö©∏e ≈∏Y ,ÉHhQhCG

 OÉ–’G  ™bƒŸ  äÉëjöüJ  ‘  ,¢ùÑ«∏«a  ∫Ébh

 (ójQóe  ∫ÉjQ)  ƒg"  :(ÉØjƒj)  áÑ©∏d  »HhQhC’G

 ,√ƒ≤≤M  Éª«a  ô¡¶j  Gòg  ..´óÑe  OÉf  ó«cCÉàdÉH

 Gƒ¶aÉM …òdG iƒà°ùŸGh ,É¡H GhRÉa »àdG ÜÉ≤dC’Gh

 ºgƒ∏ãe øjòdG ÚÑYÓdGh ,äGƒæ°Sh äGƒæ°ùd ¬«∏Y

."É°†jCG

 ..∂dP ¤EG ô¶æJ ’ º¡¡LGƒJ ÉeóæY øµd" :±É°VCGh

 øe iƒà°ùŸG äGP ≈∏Y ∫ƒHôØ«d ,âbƒdG ¢ùØf »Øa

 øe IGQÉÑe ‘ ∑QÉ°ûJ ÉeóæY Gòd ..√õ‚CG Ée å«M

 Oô› É¡fCG ≈∏Y É¡©e πeÉ©àJ ¿CG Öéj ,π«Ñ≤dG Gòg

."IGQÉÑe

 ,ÚÑYÓdG π°†aCG ¬LGƒà°S ∂fCG í°VGƒdG øe" :™HÉJh

 Éªc ,IGQÉÑe πc ™e πeÉ©àdG ∂«∏Y »jCGQ ‘ øµd

 ødh ,¥ÓWE’G ≈∏Y ¢ùaÉæe π°†aCG ¬LGƒà°S âæc ƒd

."AÉ≤∏dG Gòg ‘ ÉØ∏àfl ôeC’G ¿ƒµj

 ,äÉYƒªéŸG QhO ∫ÓN ∫ƒHôØ«d øY ¢ùÑ«∏«a ÜÉZh

 øªK ÜÉ°ù◊ ,ÊÉŸC’G èjõÑj’ ΩÉeCG ∑QÉ°T ¬æµd

.»FÉ¡ædG

Ω’B’Gh IOÉ©°ùdG ø«H áÑ∏≤àe á∏MQ ..ƒµ«°SÓµdG »a »°ù«e
 ƒµ«°SÓc äƒ°U ≈∏Y ƒ∏©j äƒ°U ’

 Ö©∏e  ¬æ°†àëj  …òdG  ,¢VQC’G

 ,πÑ≤ŸG âÑ°ùdG ,ƒfÉØ«à°S …O hójôØdCG

 ¬ÁôZ ójQóe ∫ÉjQ ∞«°†à°ùj ÉeóæY

 ádƒ÷G áªb ‘ ,áfƒ∏°TôH …ó«∏≤àdG

.ÊÉÑ°SE’G …QhódG øe 30`dG

 ,»°ù«e π«fƒ«d »æ«àæLQC’G ó©à°ùjh

 »îjQÉàdG ±Gó¡dGh ,ÉfGôLƒ∏ÑdG óFÉb

 ób  Ée  ¢Vƒÿ  ,á¡LGƒŸG  √ò¡d

 πX ‘ ,¬d ÒNC’G ƒµ«°SÓµdG ¿ƒµj

 ,ÊƒdÉàµdG ¥Óª©dG ™e √ó≤Y AÉ¡àfG

.πÑ≤ŸG ∞«°üdG

 äÉ¶ë∏dG øe ójó©dG »°ù«e ∂∏Áh

 ,ƒµ«°SÓµdG ‘ áŸDƒŸGh IôMÉ°ùdG

 øe  (2007-2006)  º°Sƒe  ó©jh

 ,¬JÒ°ùe  ‘  IRQÉÑdG  äÉ£ëŸG

 ∫ÉjQ ∑ÉÑ°T ‘ ∂jôJÉg πé°S å«M

 ‘ ,ƒf  ÖeÉc  Ö©∏e ≈∏Y ,ójQóe

-3) ∫OÉ©àdÉH â¡àfG »àdG IGQÉÑŸG

.(3

 ∂jôJÉg π«é°ùJ ‘ »°ù«e í‚h

 √òg  ≈JCGh  ,»éæjÒŸG  ΩÉeCG  ôNBG

 ‘ ,…QhódÉH  ƒ«HÉfÒÑdG  ‘ IôŸG

 ÉeóæY  ,(2014-2013)  º°Sƒe

 íÑ°ü«d  ,(3-4)  áfƒ∏°TôH  öüàfG

 ±Gó¡dG  É¡æ«M  »æ«àæLQC’G

.ƒµ«°SÓµ∏d »îjQÉàdG

 »°ù«Ÿ É°†jCG Iõ«ªŸG äÉ¶ë∏dG øeh

 ‘  ¬aóg  ,»îjQÉàdG  Ëô¨dG  ΩÉeCG

 ∫É£HCG  …QhO  »FÉ¡f  ∞°üf  ÜÉgP

 ,(2011-2010)  º°Sƒe  ,ÉHhQhCG

 øe  √óMh  ∫ÉjôdÉH  ÖYÓJ  ÉeóæY

 øµ°ùj ¿CG πÑb ,Ö©∏ŸG §°Sh Üôb

 RÉa »àdG IGQÉÑŸG ‘ ,∑ÉÑ°ûdG IôµdG

.(0-2) É°SQÉÑdG É¡H

 ¬àYÉæ°U  ,»°ù«e  ∞FGôW  øeh

 ¢ùµ«dCG ¬∏é°S …òdG ådÉãdG ±ó¡∏d

 ≈∏Y  áfƒ∏°TôH  Rƒa  ∫ÓN  ,∫Gó«a

 á«KÓãH  ,ƒ«HÉfÒÑdG  ‘  ,∫ÉjôdG

 ,(2018 -2017) º°Sƒe ‘ áØ«¶f

.AGòM ¿hO ƒgh

 »°ù«e  ¿Éc  ,óMGh  º°SƒÃ É¡∏Ñbh

 ,Êƒ≤jC’G  ¬dÉØàMG  ™e óYƒe ≈∏Y

 ,∫ÉjôdG ÒgÉªL ΩÉeCG ¬°ü«ªb πªëH

 ó©H ,ƒ«HÉfÒH ƒLÉ«àfÉ°S Ö©∏e ‘

 ‘ (2-3) QÉ°üàf’G ±óg π«é°ùJ

.πJÉ≤dG âbƒdG

 »°ù«e ôe ,∂dP øe ¢†«≤ædG ≈∏Yh

 ,ƒµ«°SÓµdG ‘ É°†jCG áÄ«°S äÉ¶ë∏H

 √ÉŒ Gkóª©àe IôµdG  ójó°ùJ É¡æeh

 º°Sƒe  ‘  ,ójQóe  ∫ÉjQ  ÒgÉªL

.(2011-2010)

 πÑb øe ¢ùgó∏d √ój â°Vô©J Éªc

 º°Sƒe  ‘  ,ƒ«HÉfÒÑdG  ‘  »Ñ«H

 ‘  AÉeódG  ±õfh  ,(2012-2011)

 ,ójQóÃ  (2017-2016)  ƒµ«°SÓc

.ƒ∏«°SQÉe ™e ¬eÉëàdG ó©H

 ¢†©H  É°†jCG  »°ù«e  öùNh

 ,ƒµ«°SÓµdG ‘ ájÒ°üŸG äÉjQÉÑŸG

 ∂∏e  ¢SCÉc  »FÉ¡f  ÉgRôHCG  π©d

 …òdG ôeC’G ,2011 ΩÉY ‘ ,É«fÉÑ°SEG

 á«°SGó°ùdG QGôµJ øe áfƒ∏°TôH ΩôM

 ,OQ  ¿hO  ±ó¡H  ∂dPh  ,á«îjQÉàdG

.‘É°VE’G âbƒdG ¤EG Aƒé∏dG ó©H

 ΩÉeCG ∂∏ŸG ¢SCÉc »FÉ¡f öùN Éªc

 ΩÉY  ‘  ,iôNCG  Iôe  ,ójQóe  ∫ÉjQ
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اأبوظبي  / وام / 

تعمل دائرة تنمية املجتمع يف 

تعزيز جهودها  عل���ى  اأبوظبي 

مببادرات ريا�س���ية ت�ساهم يف 

تنمية املجتم���ع وتعزيز اأمناط 

حياة ال�سحية وال�سلمية .

ويحتفل العامل يف ال�ساد�س من 

اأبريل بالي���وم الدويل للريا�سة 

من اأجل التنمية وال�سالم والذي 

يعد فر�س���ة ال�ستعرا�س التقدم 

اإمارة  ال���ذي حتقق���ه  التنموي 

اأبوظبي.

 وقال �سع���ادة �سلطان املطوع 

الظاهري، املدير التنفيذي لقطاع 

امل�ساركة املجتمعية والريا�سة 

يف دائ���رة تنمي���ة املجتم���ع: 

"مت�سي اأبوظبي يف طريق وا�سح 

املعامل بجعل الريا�سة اأ�سلوب 

حياة لدى اأف���راد املجتمع الأن 

الريا�سة هي الر�سالة التي تعزز 

مفهوم التنمية وال�سالم لتقارب 

املجتمعي،  الرتابط  و  ال�سعوب 

من اأجل الو�س���ول اإىل ال�س���الم 

الذاتي و النف�سي من خالل القيم 

االإيجابية التي جن�س���دها اأثناء 

ممار�سة الريا�سة".

واأ�س���ار الظاهري اإىل ا�ست�سافة 

اأبوظب���ي العديد م���ن االأحداث 

الريا�س���ية العاملية يف اأجواء 

من احلب والت�س���امح مع غر�س 

الذي  املجتمعي  التنوع  مفهوم 

ينعم به اأفراد جمتمعنا ويعك�س 

التالحم  اأجمع مفه���وم  للعامل 

و الرتاب���ط املجتمع���ي يف كل 

الظ���روف ورغ���م كل التحديات 

العاملية النا�سئة ولعل الريا�سة 

هي اللغة العاملية التي تعترب 

االأداة االأقوى يف تعزيز ال�س���الم 

والت�سامح والتفاهم بني اجلميع.

واأك���د املدير التنفي���ذي لقطاع 

امل�ساركة املجتمعية والريا�سة 

يف دائرة تنمي���ة املجتمع، اأن 

ا�ستبانة جودة احلياة يف دورتها 

الثانية اأظهرت اأن 67% من اأفراد 

لديهم  االإم���ارة  املجتم���ع يف 

القابلية اأو ميار�س���ون الريا�سة 

ب�سكل منتظم وكان امل�سي اأكرث 

اأبوظبي  يف  �س���يوعا  التمارين 

بن�سبة 76.5% والرك�س بن�سبة 

43.5% وال�سباحة بن�سبة %15.

واأ�س���اف : " نعم���ل يف دائرة 

تنمي���ة املجتمع على و�س���ع 

بالتعاون  ريا�سية  ا�سرتاتيجية 

مع جمل�س اأبوظبي الريا�س���ي 

الذي يقوم بتنفيذها بهدف توفري 

نظ���ام بيئي ريا�س���ي وتنظيم 

قط���اع الريا�س���ة يف اأبوظبي، 

لتمكني اأفراد املجتمع من اإتباع 

منط حياة ن�س���ط، وزيادة اأعداد 

املحرتفني  الريا�سيني  ونوعية 

يف االإم���ارة للنهو����س يف هذا 

القط���اع عامليا وذلك من خالل 

توف���ري الربام���ج والفعالي���ات 

ملمار�س���تها بني اأفراد املجتمع 

وتطبيق اأف�س���ل النظم العاملية 

الت���ي ق���د توؤهله���ا للتناف�س 

عل���ى  باح���رتاف  الريا�س���ي 

امل�ستويني املحلي والدويل ".

دبي / وام :

حل���ق الفرن�س���ي لوكا�س بطل 

العامل ب� 3 ذهبيات يف مناف�سات 

الفردي رج���ال، والزوجي رجال 

والزوج���ي املختلط، يف نهائي 

بطولة ال�س���يخ حمدان بن را�سد 

اآل مكت���وم الدولي���ة الثالث���ة 

للري�سة الطائرة الأ�سحاب الهمم 

الت���ي اأختتمت ب�س���الة مكتوم 

بن حممد بنادي �سباب االأهلي، 

حتت رعاية �سمو ال�سيخ من�سور 

ب���ن حممد بن را�س���د اآل مكتوم 

رئي�س جمل�س دبي الريا�سي و 

�سارك فيها 127 العبا و العبة 

من 29 دولة تناف�س���وا يف 19 

م�سابقة.

به���ذه   " لوكا����س   " ووج���ه 

النتيجة اإنذارا �سديدا ملناف�سيه 

يف دورة االألعاب البار اأوملبية 

الت���ي ت�ست�س���يفها العا�س���مة 

يف  طوكي���و"   " الياباني���ة 

اأغ�س���ط�س املقبل بعد اأن حطم 

للم�سابقات  القيا�س���ية  االأرقام 

الثالث موؤكدا ا�ستعداده خلو�س 

املقبل  الباراأوملب���ي  التح���دي 

بعد اأن جهزته " دبي" لطوكيو 

خ�سو�سا و اأن الالعب مل يتاأثر 

للعب���ة  االإجب���اري  بالتوق���ف 

الري�س���ة الطائرة الذي ا�س���تمر 

14 �س���هرا ب�سبب كورونا قيا�سا 

مبا قدم���ه يف االأدوار املختلفة 

للبطولة.

كان لوكا����س بط���ل العامل قد 

ف���از بذهبيتي كوري���ا 2017 ، 

و�سوي�رسا 2019.

فيم���ا اأهدت امل�رسية �س���يماء 

�س���امي جابر العرب امليدالية 

بعدما ح�س���دت  الوحي���دة"   "
فئة  الزوجي املختلط  برونزية 

."wh1"
عنوان���ا  االإث���ارة  وكان���ت 

اخلت���ام  م�س���ك  مل�س���ابقات 

امل�سنفني  العديد من  مب�ساركة 

التي  الع���امل و  االأوائ���ل على 

بذهبية"  ماليزيا  فوز  �س���هدت 

باملرك���ز  و�س���وي�رسا   "wh1

 wswh1  " وذهبي���ة  االأول 

يف فئة الرج���ال، بينما حلقت 

رو�سيا بذهبية امل�سابقة نف�سها 

" �س���يدات" ، فيم���ا ح�س���لت 
mdw h " ةررن�سا على ذهبي

1wh2" رجال ليذهب املركز 
يف  الذهبية  وامليدالي���ة  االأول 

امل�سابقة نف�سها " �سيدات" اإىل 

بلجيكا.

وح�س���لت الهند على " ذهبية" 

عل���ى  وفرن�س���ا   ،"mssl3

وماليزيا   ،"mssl4 ذهبي���ة" 

على ذهبية mssu5 " واأكرانيا 

على ذهبية wssl3 ، وهولندا 

عل���ى املرك���ز االأول وذهبي���ة 

ذهبية  واأندوني�سيا   ،  wssu5

.wssl4

وكان اخلت���ام قد �س���هد تكرمي 

�ساركوا  الذين  الدوليني  احلكام 

يف حتكي���م البطول���ة بقي���ادة 

البلجيكي جولني احلكم العام.

م���ن ناحيت���ه اأع���رب ماج���د 

الع�س���يمي مدي���ر البطولة عن 

الذي  احلدث  بنجاح  �س���عادته 

حمل ا�س���ما غالي���ا على قلوب 

اجلمي���ع املغف���ور له ال�س���يخ 

حم���دان ب���ن را�س���د اآل مكتوم 

طي���ب اهلل ثراه، م�س���ريا اإىل اأنه 

على الرغم من هذه " اجلائحة 

" الت���ي األق���ت بظالله���ا على 
العامل، واأدت اإىل اإيقاف ن�ساط " 

اأ�سحاب الهمم" ، اإال اأن "القيادة 

الر�س���يدة" كانت �سببا رئي�سيا 

يف عودة الن�س���اط لهذه الفئة 

باإقامة بطولة الري�س���ة الطائرة 

الباراأوملبية االأوىل على م�ستوى 

العامل لت�سل الر�سالة اإىل العامل 

بعد اأن قدمت االإمارات منوذجا 

م���ن اأجل ممار�س���ة الريا�س���ة 

واال�س���تمتاع بها وفق اإجراءات 

احرتازية عالية املعايري.

�س���يبقى   " : وقال الع�س���يمي 

املغفور له ال�س���يخ حمدان بن 

را�س���د اآل مكت���وم يف قل���وب" 

اأ�س���حاب الهمم" فهو �س���احب 

القل���ب الكبري والداع���م االأكرب 

لنادي دب���ي الأ�س���حاب الهمم 

وحرك���ة "اأ�س���حاب الهمم" يف 

االإمارات ودبي " .

من جانبه اأعرب البطل الفرن�سي 

واعتزازه  لوكا�س ع���ن فخ���ره 

دبي  ن�س���خة  يف  بامل�س���اركة 

للع���ام الثالث، م�س���ريا اإىل اأنه 

يحب االإم���ارات ودبي ويحر�س 

على امل�ساركة يف بطوالتها.

دبي-الوحدة:

ت�س���هد الن�س���خة الثامنة من »دورة ند 

الريا�سية« التي ينظمها جمل�س  ال�سبا 

دبي الريا�س���ي خالل �س���هر رم�س���ان 

املبارك مبجمع ند ال�س���با الريا�س���ي، 

الت�س���جيل للم�ساركة  اإقبااًل كبرًيا على 

يف مناف�سات اجلري والدراجات الهوائية 

التي تقام خ���الل الفرتة من 14 اإىل 29 

اأبريل اجلاري وفق االإجراءات االحرتازية 

باملناف�س���ات  اخلا�س���ة  والربوتوكالت 

املعتمدة.

ونظًرا له���ذا االإقبال الكبري فقد مت متديد 

فرتة تنظيم مناف�سات الدراجات الهوائية 

مل�س���افة 75 كيلومرًتا لتقام على ثالث 

اأي���ام وه���ي 22 و23 و24 اأبريل 2021، 

كما مت متديد فرتة تنظيم �س���باق اجلري 

ليقام على يومني حيث يقام �سباق 10 

كيلومرتات يوم االأربعاء 28 اأبريل فيما 

يقام �س���باق 5 كيلومرتات يوم اخلمي�س 

29 اأبريل.

ويتوا�سل الت�سجيل للم�ساركة يف جميع 

فئات �سباقي اجلري والدراجات الهوائية 

حتى ي���وم ال�س���بت 10 اأبري���ل اأو عند 

اكتمال العدد امل�س���موح به للم�س���اركة 

يف كل فئة، ويتم الت�س���جيل عرب املوقع 

االلك���رتوين الر�س���مي ملجل����س دب���ي 

اأو   www.dubaisc.ae الريا�سي 

موقع دورة ند ال�سبا الريا�سية الر�سمي 

www.nasst.ae، ويج���ب عل���ى 
جميع امل�س���اركني اإجراء فح�س كورونا 

)PCR(  وتقدمي اإثبات بنتيجة �س���لبية 

للجنة املنظمة قب���ل كل مباراة وتكون 

هذه النتيجة �ساحلة ملدة 48 �ساعة من 

تاريخ اإعالنها.

الريا�سي خيمة  و�س���يوفر جمل�س دبي 

الريا�س���ي للفح�س  الو�س���ل  يف نادي 

املجاين للم�ساركني يف �سباق الدراجات 

الهوائية يومي 20 و21 ما بني ال�ساعة 

11 �س���باًحا حتى ال�س���اعة 5 م�س���اء، 

وللم�س���اركني يف �س���باق اجلري يومي 

26 و27 من ال�س���اعة 11 �سباًحا حتى 

ال�ساعة 5 م�ساء، وميكنهم ا�ستالم اأرقام 

امل�س���اركة و�رسيحة قيا�س التوقيت يف 

ذات املكان والتاريخ.

وتت�س���من بطولة الدراجات الهوائية 5 

فئات ي�س���مح بامل�س���اركة فيها جلميع 

اله���واة واملحرتف���ني م���ن املواطن���ني 

واملقيمني من عمر 18 �س���نة فما فوق، 

والفئ���ات هي الفئ���ة املفتوحة للرجال 

والفئ���ة املفتوحة لل�س���يدات وي�س���مح 

فيهما مب�ساركة العبي والعبات االأندية 

واملنتخبات الوطنية الذين ي�ساركون يف 

ال�سباقات الر�سمية داخل وخارج الدولة 

من املواطنني واملقيم���ني، وفئة الهواة 

املواطنني فقط وفئة الهواة للمواطنات 

فقط وال ي�سمح فيها مب�ساركة اأي العب 

ينتم���ي اإىل نادي اأو ميل���ك بطاقة دراج 

ر�س���مية �س���ادرة من احت���اد االإمارات 

للدراجات الهوائية تفيد بت�س���جيله يف 

اأحد اأندية الدولة، كما يت�س���من ال�سباق 

الهمم م���ن املواطنني  اأ�س���حاب  فئ���ة 

واملقيمني الذين ي�سمح لهم بامل�ساركة 

بدراجات الطريق اخلا�س���ة باأ�س���حاب 

الهمم ودراجات اليد التي ي�ستخدم فيها 

اليدين فقط.

فيما ي�سمح بامل�س���اركة يف مناف�سات 

بطولة اجلري للعدائ���ني من املواطنني 

واملقيمني والالعبني املحليني من داخل 

الدولة، وذلك �سمن عدة فئات ح�سب كل 

�سباق، وهي �سباق 10 كيلومرتات الذي 

ي�سم فئة الهواة للمواطنني واملواطنات، 

والفئ���ة املفتوح���ة للرجال وللن�س���اء 

وي�سارك فيها العبي املنتخبات واالأندية 

وف���رق ال�رسط���ة والق���وات امل�س���لحة 

واملقيمني، و�س���باق 5 كيلومرتات الذي 

ي�سم فئة الهواة املواطنني واملواطنات، 

والفئ���ة املفتوحة للمقيمني من الرجال 

وال�س���يدات، وال ي�س���مح فيها مب�ساركة 

العبي االأندية وف���رق ال�رسطة والقوات 

امل�س���لحة واملدربني العاملني يف هذه 

اجلهات، على اأال يقل عمر امل�س���ارك يف 

جمي���ع الفئات عن 18 ع���ام يف تاريخ 

اإقامة ال�س���باق، اأي من مواليد 28 اأبريل 

2003 فما دون.

ومت اإغالق باب الت�س���جيل للم�س���اركة 

يف بطولة الب���ادل تن�س اأم�س االثنني 5 

اأبريل، و�س���يتم يف هذه البطولة تطبيق 

اللوائح املعمول بها يف احتاد االإمارات 

للبادل تن�س ح�س���ب الت�س���نيف اجلديد 

للبطوالت املحلية الذي اعتمده االحتاد 

موؤخ���ًرا، وتت�س���من البطول���ة 4 فئات 

هي الفئ���ة الذهبية للرج���ال والفئتني 

الربونزيتني للرجال وال�س���يدات والفئة 

الدولي���ة، وي�س���مح يف الفئ���ة الذهبية 

للرجال مب�س���اركة املواطنني واملقيمني 

من امل�ستوى املهاري )اأ و ب( فقط على 

امل�س���توى املحلي و�س���تقام مناف�سات 

االأدوا.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
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اإقبال كبير على الم�ساركة في مناف�سات 

دورة ند ال�سبا الريا�سية

الفرن�سي لوكا�س بطل العالم يحرز 3 ذهبيات 

في »دولية« حمدان بن را�سد .. دبي/ وام 

عرب ال�سيخ را�سد بن دملوك بن جمعة اآل مكتوم 

رئي�س جمل�س اإدارة نادي دبي ل�س���باق اخليل 

ونادي دبي للفرو�س���ية عن اعت���زازه وفخره 

بالثقة الغالية التي اأوالها له �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س 

الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه 

اهلل" وتكليفه برئا�س���ة نادي دبي للفرو�سية 

ونادي دبي ل�سباق اخليل معتربا اأنه فرد واحد 

يعمل �سمن فريق ي�سعى لهدف واحد وهو رفع 

ا�سم الدولة عاليا يف جمال اخليل والفرو�سية 

والظهور بطريقة مميزة تر�س���ي كل من يعمل 

يف هذا املجال.

وقال ال�س���يخ را�س���د بن دملوك يف حوار مع 

وكالة اأنباء االإمارات "وام" اإنه ال يخفى على 

اأحد الدعم الكبري الذي يوليه �س���احب ال�سمو 

ال�س���يخ حممد بن را�س���د اآل مكتوم لل�سباب 

معتربا اأن ال�س���باب هم م�س���تقبل الدولة واأن 

افكارهم دائما ا�س���تثنائية وخارج ال�سندوق 

..فحتى نكون اأهال لهذه الثقة فنحن مطالبون 

دائما بابتكار افكار جديدة ودرا�ستها وهو ما 

ن�سعى اىل القيام به.

وتطرق خ���الل احلوار اإىل عدد م���ن املحاور 

املتعلقة باخلطة اال�سرتاتيجية خالل املو�سم 

القادم والربام���ج التي مت تنفيذها والتي تتم 

درا�ستها لتنفيذها م�ستقبال.

وحول الر�س���ائل التي ووجهها له �س���احب 

ال�سمو ال�س���يخ حممد بن را�سد اآل مكتوم بعد 

توليه هذا املن�سب ذكر ان ر�سائله مل تنقطع 

يوما منذ بدايات ركوبه اخليل وانتهاء بتكليفه 

باملهام اجلديدة ..م�سريا اإىل اأن اأهمها هو فتح 

املجال واإعط���اء الفر�س دائما لكل اع�س���اء 

الفريق وفتح املجال اأمام اإبداء وجهات النظر 

والتعبري عنها ..معتربا اأن االفكار الناجحة ال 

تنتج من جمل�س االدارة دائما بل من اأ�سحاب 

االخت�سا�س لذلك ن�سعى دائما لفتح املجال 

اأمام اجلميع وتبن���ي اآرائهم وتطويرها وهذه 

اأهم الن�س���ائح واأميزها والتي تعلمناها من 

�س���احب ال�س���مو ال�س���يخ حممد بن را�سد اآل 

مكت���وم الأن النجاح يف النهاية �س���يعم على 

اجلميع.

ويف تعليق���ه ع���ن كيفية عمل ت���وازن بني 

الثالثية كونه مالكا للخيول واإداريا وفار�س���ا 

يف الوقت نف�سه قال ال�سيخ را�سد بن دملوك اإنه 

كمالك خيل ومن خالل م�ساركاته يف �سباقات 

ال�رسعة واكت�س���اب خربة على مدى 11 �سنة 

واحلال نف�سه بالن�سبة ل�سباقات القدرة التي 

�سارك فيها منذ 18 �س���نة هو ما اأهله حاليا 

الإدارة ن���ادي دبي ل�س���باق اخليل ونادي دبي 

للفرو�سية و�سي�سمح له بطرح اأفكار خمتلفة 

كفار����س ومالك للخيل حتى تتم مناق�س���تها 

واقرتاح احللول.

وع���ن التحدي���ات التي واجهته مع ا�س���تالم 

املن�س���ب ويف ظل اجلائحة ق���ال "اإن كوفيد 

19 " اأث���ر عل���ى دول وحكوم���ات ولكن ذلك 

لن يكون عذرا اأمامنا لنوقف �س���قف احالمنا 

وطموحاتنا بل �س���ننظر للمو�سوع بايجابية 

ونتعلم م���ن جتارب االآخري���ن يف ادارة هذه 

االزمة ونختار اأف�سل الطرق ..معترباً اأنه برغم 

الظروف التي �ساحبت كاأ�س دبي العاملي اإال 

اأنه كان مميزا يف ن�سخته ال� 25 وهو ما عك�س 

ال�س���ورة للعامل عن مدى قدرة دولة االمارات 

يف ا�ست�سافة اكرب االحداث واأهمها بالرغم من 

جميع الظروف.

را�سد بن دلموك : اأنا فرد �سمن فريق 

هدفه رفع ا�سم الدولة عالياً

دائرة تنمية المجتمع : الريا�سة اللغة 
العالمية  لل�سالم و الت�سامح

مجل�س دبي الريا�سي 

يحتفل باليوم العالمي 

للن�ساط البدني 

دبي-الوحدة:

يحتفل الع���امل اليوم الثالثاء باليوم العاملي 

للن�س���اط البدين الذي ي�س���ادف يوم 6 اأبريل 

م���ن كل عام حيث �س���يتم تنظي���م فعاليات 

واحتفالي���ات باإ�رساف منظم���ة اأجيتا موندو 

الدولي���ة للن�س���اط الب���دين وهيئة ال�س���حة 

العاملية ومنظمة ال�سالم والريا�سة واليون�سكو 

حتت �س���عار "جهود �س���غرية ت�س���نع نتائج 

كبرية"، كما يتزامن احل���دث مع اليوم الدويل 

للريا�س���ة من اأج���ل التنمية وال�س���الم الذي 

اأطلقته االأمم املتحدة للدور الكبري الذي تلعبه 

الريا�س���ة يف امل�س���اعدة على تعزيز العدالة 

وبناء روح الفريق وامل�س���اواة واالندماج وبث 

روح املثابرة، كما ت�س���اعد الريا�سة والن�ساط 

الب���دين كذلك يف جت���اوز االأزم���ات من مثل 

جائحة كوفيد - 19 باحلد من القلق وحت�سني 

ال�سحة البدنية والعقلية، كما تتيح الريا�سة 

االحرتافية كذلك فر�س���ا للعمل وك�سب العي�س 

وهي جزء من النجاح االقت�س���ادي للعديد من 

املجتمعات.

وتوا�سل دبي احتفاالتها ال�سنوية بهذا احلدث 

العاملي �سيما واأنها ت�سنف عامليا �سمن املدن 

الداعمة ملمار�سة الن�ساط البدين وحائزة على 

�س���هادة دولية من منظمة اأجيتا موندو بف�سل 

الع���دد الكبري م���ن فعاليات الن�س���اط البدين 

�س���نويا التي ينظمها وي����رسف عليها جمل�س 

دبي الريا�س���ي للرتويج ملمار�س���ة الن�س���اط 

البدين وجعله اأ�سلوب حياة للمجتمع.

واأكد جمل�س دبي الريا�س���ي على عدم تنظيم 

اأي فعالي���ات ريا�س���ية اأو جتمعات خارجية 

وا�س���عة هذا العام ب�س���بب اإج���راءات التباعد 

االجتماعي لكن���ه حث كافة اأف���راد املجتمع 

على امل�ساركة يف هذه املنا�سبة العاملية من 

خالل ممار�سة الريا�سة والن�ساط البدين �سمن 

اأعداد �سغرية، مع �رسورة االلتزام باالإجراءات 

االحرتازي���ة الت���ي اأقرتها اجلهات املخت�س���ة 

وحتقيق التباعد اجل�س���دي من اأجل املحافظة 

على �سحة و�سالمة اجلميع.

الم�شرية �شيماء تهدي العرب الميدالية البرونزية

نادي ال�شارقة ي�شكل اللجنة المنظمة لدوري 

اأبطال اآ�شيا
ال�سارقة /وام :

 اعتمد �س���عادة علي �س���امل املدفع رئي�س 

اإدارة نادي ال�س���ارقة الريا�س���ي  جمل����س 

ت�سكيل اللجنة املنظمة الإ�ستقبال مباريات 

املجموعة /B/ من دوري اأبطال اآ�سيا التي 

ال�س���ارقة برئا�سة حممد  اإمارة  ت�ست�سيفها 

الق�سري املدير التنفيذي للنادي.

ومن املق���رر ان تقام مباري���ات املجموعة 

من 14 حتى 29 ابريل اجلاري على �س���تاد 

اأندية باختكور االأوزبكي  ال�سارقة مب�ساركة 

وتراكتور االإيراين والفائز من مباراة الوحدة 

ال�سعودي والقوة اجلوية العراقي.

كما ت�سمن الت�سكيل تعيني عمران اجل�سمي 

ع�س���و �رسكة كرة القدم مدي���راً للمجموعة 

فيما كلف املدير التنفيذي ل�رسكة كرة القدم 

وحيد مروان عرفات باأمانة �رس املجموعة.

وت�س���من االعتماد ت�س���كيل ع����رسة جلان 

بهدف حتقي���ق االإ�س���رتاطات املطلوبة من 

االإحتاد االآ�سيوي لتنظيم البطولة بالتن�سيق 

والتعاون مع جمل�س ال�س���ارقة الريا�س���ي 

واالإحت���اد االإماراتي لكرة الق���دم واجلهات 

اإ�س���رتاطات  املخت�س���ة بالدول���ة لتحقيق 

اإ�ست�سافة متميزة مبا يتنا�سب �سمعة االإمارة 

وخربتها يف اإ�ست�س���افة االأحداث الريا�سية 

باالإ�س���افة اإىل تطبي���ق كاف���ة االإج���راءات 

االحرتازية والربوتوكول ال�س���حي ال�س���ادر 

من اجلهات امل�سوؤولة ل�سمان �سالمة الوفود 

والعاملني على ا�ست�سافة املجموعة.

كم���ا يقع على عاتق اللجان و�س���ع اخلطة 

الت�س���غيلية واإعتم���اد املوازن���ات الالزمة 

واإختي���ار اأماكن اإ�ست�س���افة الفرق وممثلي 

االإحت���اد االآ�س���يوي واملنظم���ني وتكلي���ف 

ال����رسكات ومتابع���ة اأعمال ال�س���يانة يف 

على اال�س���تاد لتك���ون كل املرافق جاهزة 

الإ�ست�سافة احلدث القاري.
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اأبوظبي ــ وام :
 

�لن�سخة  مناف�سات  �ليوم  تنطلق 

�أبوظب���ي  بطول���ة  م���ن   /12/

�لعاملية ملحرتيف �جلوجيت�س���و 

حت���ت رعاي���ة �ساح���ب �ل�سمو 

�ل�س���يخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 

ويل عه���د �أبوظب���ي نائب �لقائد 

�مل�س���لحة،  للق���و�ت  �لأعل���ى 

مب�س���اركة 2000 لع���ب ولعبة 

م���ن 80 دولة ح���ول �لعامل، يف 

ظل �إجر�ء�ت �حرت�زية ��ستثنائية 

�ل�س���حي  للربوتوك���ول  وفق���ا 

�ملعتمد من �جلهات �ملخت�سة.

�ملنعم  �س���عادة عب���د  ورح���ب 

�لحتادي���ن  رئي����س  �لها�س���مي 

�لإمار�ت���ي و�لآ�س���يوي �لنائ���ب 

�لدويل  �لحت���اد  لرئي����س  �لأول 

ب�سي���وف �لدول���ة يف عا�سم���ة 

�أبوظبي،  �لعاملي���ة  �جلوجيت�سو 

موؤك���د� �أن �لإمار�ت �أر�س �ل�سالم 

وكان���ت  و�لإب���د�ع  و�لت�سام���ح 

و�ستظل �أر�س �ملبادر�ت، ومن�سة 

�لأمل و�لتفاوؤل �لأوىل يف �لعامل 

و�أنها  �لتحدي���ات،  لتج���اوز كل 

وهي ت�ست�سيف �ليوم �لن�سخة �ل 

�لعاملية  �أبوظبي  12 من بطولة 

ملح���رتيف �جلوجيت�س���و" �أك���رب 

حدث ريا�سي يف �لعامل للفنون 

�لقتالية، بعد ظهور كورونا، تقود 

�لعامل �إىل �لتعايف و�لنت�سار يف 

مو�جهة جائحة "كوفيد 19".

�لإمار�ت  "�حتاد  �لها�سمي:  وقال 

للجوجيت�س���و مل يتوق���ف يوما 

و�حد� ع���ن مو�جهة هذ� �لتحدي 

�ل�سح���ي �لعاملي من���ذ ظهوره، 

حيث �إنه �عتمد بر�مج �لتدريبات 

�ملنزلي���ة لالعبي���ه ولعبات���ه 

لف���رتة، يف �ملرحل���ة �لأوىل، ثم 

كان �لحت���اد �لأول يف �لع���امل 

يف كل �لريا�س���ات �ل���ذي ينظم 

مع�سكر مغلق���ا لالعبي منتخبه 

يف ماي���و م���ن �لع���ام �ملا�سي 

طو�ل �سه���ر رم�سان �ملبارك، مع 

�جلودة  معاي���ر  �أعلى  تطبي���ق 

يف �لإج���ر�ء�ت �لحرت�زية، ومن 

بعد ذلك و��سل �لحتاد م�ساعيه 

�إىل ق�سة  لتحويل هذ� �لتح���دي 

جن���اح، فنظم بطول���ة تن�سيطية 

يف نهاي���ة هذ� �ملع�سكر، ثم �أقام 

�لأندية  �أخرى لالعبي  مع�سكر�ت 

ولكل �ملمار�سني وفقا للربوتكول 

�لطبي �ملعتمد يف �لحتاد و�لذي 

ي�ستجيب لكل متطلبات �جلهات 

�ملخت�س���ة بالدول���ة، ثم �أتيحت 

�لفر�س���ة لالأندي���ة للع���ودة �إىل 

توجيهات  �سوء  على  �لتدريبات 

للريا�س���ة  �لعام���ة  �لهيئ���ة 

و�ملجال����س �لريا�سي���ة، ثم عاد 

�ملحلية،  و�مل�سابق���ات  �لن�ساط 

فاأكملنا بطولت �ملو�سم �ملا�سي 

ثم بد�أنا روزنامة بطولت �ملو�سم 

�حل���ايل و�نتظمنا فيه���ا، بال �أي 

تاأجيالت".

بال�سك���ر  "نتوج���ه  و��س���اف: 

و�لتقدير و�لعرف���ان �إىل �ساحب 

�ل�سم���و �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل 

نهي���ان ويل عه���د �أبوظبي نائب 

�لقائد �لأعل���ى للقو�ت �مل�سلحة 

عل���ى رعايت���ه له���ذه �لبطولة، 

مل����روع  ومتابعت���ه  ودعم���ه 

�جلوجيت�سو يف �لإمار�ت، ولأ�رة 

�جلوجيت�سو يف كل �أنحاء �لعامل، 

ونوؤكد يف هذه �ملنا�سبة �أنه لول 

دعم �سموه ملا �أ�سبحت �أبوظبي 

�لعاملي،  �جلوجيت�س���و  عا�سمة 

ول���ول برنامج حممد ب���ن ز�يد 

للجوجيت�س���و �ملدر�س���ي �ل���ذي 

�نطلق يف عام 2008، ملا �ت�سعت 

رقعة ممار�سي لعبتنا يف �لبنني 

و�لبنات لت�س���ل حاليا �إىل �أكرث 

من 170 �أل���ف لعب ولعبة يف 

�ملد�ر����س و�لأندية و�لأكادمييات 

�خلا�س���ة، وموؤ�س�س���ات �لدول���ة 

وقد  و�ل�رطة،  �جلي�س  خ�سو�سا 

�خت���ر ه���ذ� �لربنام���ج كاأف�سل 

برنام���ج لن�ر وتطوي���ر �للعبة 

و�سناع���ة �لأبطال يف �لعامل من 

قبل �لحتاد �لدويل للجوجيت�سو، 

�لأمثل  �لنموذج  و�عتربه �جلميع 

يف ن�ر وتطوير �للعبة، و�سناعة 

�لأبطال".

وتابع: "�لإم���ار�ت �أ�سبحت �أكرب 

مط���ور لريا�س���ة �جلوجيت�س���و 

يف �لع���امل، ونح���ن نفخر بذلك، 

�لت���ي تبنت م�ساعي  �نها  حيث 

�للعب���ة يف �لعتماد باملنظمات 

�لدولي���ة، وتنظي���م �ك���رب و�هم 

�لع���امل، وتقدمي  �لبط���ولت يف 

�كرب �جلو�ئز �ل�سنوية للمتميزين، 

و�إط���الق �سل�سلة جولت �أبوظبي 

للجوجيت�س���و  �س���الم  جر�ن���د 

يف �أه���م عو��س���م �لع���امل، ومت 

تاأ�سي�س ر�بطة �أبوظبي ملحرتيف 

�جلوجيت�س���و �لتي تنظم �لدوري 

�لعامل���ي يف �أكرث م���ن 50 دولة 

ح���ول �لعامل، وبذل���ك ��ستحقت 

�لدويل  �أن تكون مقر� لالحتادين 

و�لآ�سيوي".

للجه���ات  �ل�سك���ر  "كل  وذك���ر: 

م���ن  و�لد�عم���ون  �لرعاي���ة 

�ملوؤ�س�س���ات و�ل����ركاء، ونحن 

نقول عنهم د�ئما �ركاء �لنجاح، 

فق���د كان���و� معنا م���ن �لبد�ية، 

فكانت  معنا  �لطري���ق  وو��سلو� 

�لإجناز�ت  لهم ب�سمات على كل 

�لت���ي حققه���ا �أبناوؤن���ا عل���ى 

و�لعاملية،  �لقاري���ة  �مل�ستويات 

فكلمة �سكر� قليلة عليهم، وعلى 

�أ����ر لعبين���ا و�أبطالن���ا �لذين 

�لدعم �لالزم لتوفر  يوفرون لنا 

لأبنائنا،  تناف�سي���ة  بيئة  �أف�سل 

ول���كل �لأندي���ة و�لكادميي���ات، 

�أنف�سهم،  و�لالعب���ات  و�لالعبني 

فنح���ن ننتظر منه���م �لكثر يف 

�لبطولة، وكلن���ا ثقة يف  ه���ذه 

قدر�تهم على ح�سد �مليد�ليات".

و�أ�س���اف: " ل���ن يفوتن���ا هن���ا 

توجيه �ل�سك���ر �إىل عنا�ر خط 

�لدف���اع �لأول يف دولة �لإمار�ت، 

�لذين يتو�ج���دون معنا يف قلب 

�حلدث، ور�سالتنا لهم �أننا نثمن 

�لأبطال  ونعتربك���م  جهودك���م، 

�حلقيقيون من���ذ بد�ية �جلائحة، 

وحتى �ليوم، لن نن�سى جهودكم، 

وت�سحياتكم  ب�سماتكم  و�ستبقى 

يف قلوب كل �أبناء �لإمار�ت، ومن 

�ملهم �أن نوؤكد هنا �ن كل �جلهات 

�ملخت�سة و�لدو�ئر �حلكومية يف 

معنا  وتتعاون  تعاونت  �بوظبي 

يف تنظيم هذ� �حلدث �ل�ستثنائي 

يف تل���ك �لظ���روف �ل�ستثنائية، 

و�أن هن���اك متابعة دقيقة ب�سكل 

يومي لتطبيق �لربتوكول �ل�سحي 

ملتطلب���ات  ي�ستجي���ب  �ل���ذي 

�جلهات �ملخت�س���ة، مبا يف ذلك 

للم�ساركني،  �لفحو����س  توف���ر 

و�لتطعيم���ات ل�سي���وف �لدولة، 

وتطبي���ق �لتباع���د �لجتماعي، 

و�لك�سف �حل���ر�ري، يف ظل نظام 

�ملناط���ق �ملعزول���ة" �لفقاعة" 

�لذي مت �عتماده.

م���ن ناحية �أخرى ب���د�أت �سباح 

�أم����س �إجر�ء�ت �ل���وزن �لر�سمية 

و�لفحو�س �لطبية �لإلز�مية على 

�لالعب���ني و�لالعب���ات، ملنحهم 

بطاق���ة �مل�ساركة يف �ملناف�سات 

�لت���ي �ستنطل���ق غ���د�، و�سيتم 

�لأول  �ليوم  تخ�سي�س مناف�سات 

لالعب���ني و�لالعب���ات حتت 18 

�سن���ة، فيم���ا �سيت���م تخ�سي�س 

مناف�سات �لي���وم �لثاين بعد غد 

�لأربع���اء لالأ�سات���ذة، و�ليومني 

و�جلمعة  �خلمي����س  �لأخري���ن 

ملناف�س���ات �ملحرتف���ني، وحفل 

�خلت���ام �ل���ذي �سي�سه���د توزيع 

جائ���زة �أبوظب���ي �لعاملية على 

�مل�سنفني �لأو�ئل يف كل �لفئات.

ور�سدت �للجنة �ملنظمة للبطولة 

جو�ئز مالية قدرها 2.7 ماليني 

درهم لأ�سحاب �ملر�كز �لأوىل يف 

مناف�س���ات �لبطولة، و�مل�سنفني 

�لأو�ئ���ل يف �لع���امل، وهي �أكرب 

جو�ئز متنح للفائزين يف �لعامل 

لأبطال �جلوجيت�سو.

عبدالمنعم الها�سمي: �سكراً محمد بن زايد .. مرحباً ب�سيوف 
الدولة في اأر�ض ال�سالم والت�سامح

محمد �شافي يفوز بال�شوط المفتوح

تاألق �سالم ال�سويدي وعمر المرزوقي 

في بطولة  القفز

اأبوظبي )الوحدة(:
�أقيمت على ميادين منتج���ع �لفر�سان �لريا�سي 

�لدويل، مناف�سات نهائ���ي خيول �لقفز �ل�سغرة، 

باإ�ر�ف �حتاد �لإمار�ت للفرو�سية، وبدعم جمل�س 

�أبوظبي �لريا�سي ورعاي���ة لوجنني ر�عية دوري 

�لإمار�ت لوجنني لقفز �حلو�جز، وجرت مناف�سات 

�لنهائي يف يومي �جلمعة و�ل�سبت �ملا�سيني.

ويف نهائي �خليول �ل�سغرة عمر 6 �سنو�ت، قبلت 

14 خياًل حتديات �سوط �جلولتني، وجنح �لفار�س 

�سامل �أحمد �ل�سويدي يف قيادة فر�سه "فهرنهايت 

دي هولبي���ك" �إىل مركز �ل�سد�رة، منهيًا �جلولتني 

دون نقاط جز�ء، و�جلولة �لثانية �أكملها يف زمن 

بلغ )81.12( ثانية.

و�نطلق���ت �ملناف�سات ب�سوط مفت���وح من جولة 

و�حدة على حو�جز )125 ـ 130( �سم، و�سارك فيه 

60 فار�س���ًا وفار�سة، وجنح منه���م 17 فار�سًا يف 

عبور م�سار �جلولة دون خط���اأ، وبفارق �لتوقيت 

ت���وج �لفار�س عمر عبد �لعزيز �ملرزوقي بالفر�س 

"كور�ل بيت�س زد" من �إ�سطبالت �ل�ر�ع.
 ويف �ل�سوط �ملفت���وح �لثاين من مرحلتني على 

حو�جز )130( �سم، �سارك 59 فار�سًا وفار�سة، و11 

منهم �أكملو� �ملرحلتني دون خطاأ، وحاز �ل�سد�رة 

�لفار�س حممد �سايف �لرميثي بالفر�س "�سيباليا" 

من نادي �أبوظبي للفرو�سية. 

وكان جو�د �ل� 7 �سن���و�ت "�أليت دو بونت�س" ملك 

و�سيم �سمدين وبقي���ادة �لفار�س �سادي غريب، من 

نادي �ل�سارقة للفرو�سية، عند ح�سن ظن �ملتابعني 

لأد�ئ���ه و�لنتائج �ملتقدمة �لتي ظل يحققها طو�ل 

م�ساركاته يف مناف�سات �ملو�سم، و�لبطولت �لدولية 

من فئة �لنجمة �لو�حدة وحاز �لفوز يف �لكثر منها، 

وتوجها بلق���ب نهائي فئة خيول �ل���� 7 �سنو�ت، 

من ب���ني 12 خياًل تناف�ست يف ختام �أ�سو�طها من 

جولتني عل���ى حو�جز بلغ �رتفاعه���ا )130( �سم، 

منهيا مع���ه �جلولة �لثانية يف زمن بلغ )80.52( 

ثانية وبر�سيد 4 نقاط جز�ء يف �جلولة �لوىل. 

 وتناف�س���ت 10 من خيول �لقفز �ل�سغرة عمر )5 

�سنو�ت( يف �ل�سوط �لنهائي، مبو��سفات �جلولتني 

على حو�جز بلغ �رتفاعها )115( �سم، وفاز �جلو�د 

"�س���ايل"، ملك عبد �هلل �ملري، وبقي���ادة �لفار�س 
�أحمد نبيل فلكن���از من مركز �لإمار�ت للفرو�سية، 

بلقب فئة )5 �سنو�ت( وتّوج بجائزة �ملركز �لأول، 

بعد �إكماله �جلولة �لثانية يف زمن بلغ )86.19( 

ثانية، مع نقط���ة جز�ء و�حدة لتج���اوزه �لزمن 

�مل�سموح يف �جلولة �لثانية.

دبي -الوحدة:

 تلقى نادي دبي �ل���دويل للريا�سات �لبحرية درعا 

تكرميي���ا من �للجنة �ملنظم���ة لبطولة دبي للرجل 

�حلديدي 2021 و�لتي �أقيمت بدعم من جمل�س دبي 

�لريا�سي يف جمر� وجرت  �حد�ثها �ل�سهر �ملا�سي 

مب�ساركة عاملية كبرة.

وجاء �لتكرمي لأ�رة ن���ادي دبي �لدويل للريا�سات 

�لبحرية تقدي���ر� و�متنانا للم�ساهم���ة �لد�ئمة من 

�لن���ادي ف �إجناح �حلدث و�لذي جتدد هذ� �لعام من 

خ���الل تقدمي �لدعم �للوج�ستي يف �ملر�حل �خلا�سة 

بريا�سة �ل�سباق و�لتي �مت���د مل�سافة 1.7 كلم يف 

�ساطئ �م �سقيم.

وت�سلم حممد عبد�هلل حارب �ملدير �لتنفيذي لنادي 

دبي �لدويل للريا�س���ات �لبحرية �لدرع �لتكرمي من 

�إ�سماعي���ل �جل�سمي مدير م�س���ار �ل�سباحة وعبد�هلل 

يو�سف �لملح م�ساعد �ملدير وذلك يف مقر �لنادي

و�أ�س���اد حممد عبد�هلل ح���ارب بالتعاون �لقائم بني 

�لن���ادي و�للجن���ة �ملنظمة للحدث م�س���ر� �ىل �ن 

�لن���ادي درج على تقدمي يد �لعون للجنة يف �إجناح 

�لفعاليات متا�سيا مع توجه���ات �لنادي يف �إجناح 

كافة �لفعاليات وتوفر كل �ملعينات لكافة �جلهات 

�لر�غبة يف �ل�ستفادة من خدمات �لنادي �سعيا ور�ء 

حتقيق �مل�سلحة �لعامة ومنه���ا �إجناح �لفعاليات 

�ملجتمعية.

من جانبه ق���ال �إ�سماعي���ل �جل�سمي مدي���ر م�سار 

�ل�سباح���ة يف بطولة دبي للرج���ل �حلديدي �ن كل 

�لدو�ئر �حلكومية و�جلهات �مل�سئولة يف �مارة دبي 

عملت معا لإجناح �حل���دث �لكبر ومن بينها نادي 

دب���ي �لدويل للريا�سات �لبحري���ة �لذي �سارمنا يف 

تنفيذ م�سار �ل�سباق �ملرحلة �لأوىل من بني 3 مر�حل 

)�سباحة وجري ودر�جات هو�ئية( متمنيا �ن ي�ستمر 

�لتعاون يف �مل�ستقبل ملا فيه �لفائدة للجميع.

»دبي البحري« يتلقى تكريماً من »تنظيمية 

الرجل الحديدي«

اأبطال 80 دولة يتناف�شون في عالمية المحترفين للجوجيت�شو تحت �شعار »الطريق اإلى المجد«

اأبوظبي-الوحدة:

�سهدت بطولة �حلبتور لقفز �حلو�جز جناحا فنيا 

وتنظيميا كبرين وم�ساركة و��سعة �ذ و�سل عدد 

�مل�سارك���ني يف �لفئات �خلم����س 160 مت�سابقا 

ومت�سابق���ة تناف�سو� على خمتل���ف �لرتفاعات 

بدء� م���ن 70 �سم وحتى 125 �س���م وبرز �لكثر 

من �لفر�سان على م�ستوى �ل�رعة و�لدقة وبرهن 

�ل�سغ���ار �نهم قادمون و�ن هناك فر�سانا �سيكون 

لهم �ساأن يف �مل�ستقبل �لقريب

وعق���ب �ملناف�سات قام حبت���ور حممد �حلبتور 

بتتويج �لفائزي���ن و�لفائز�ت موؤكد� �ن �مل�ساركة 

�لو��سعة كم���ا وكيفا تدفع جمموعة �حلبتور �ىل 

�لهتم���ام بهذه �لريا�سة �لوملبي���ة �لتي ت�سهم 

يف دعم ريا�سة �لمار�ت معربا عن �سعادته مبا 

�ساهده من م�ستويات عالية خا�سة فيما يتعلق 

باملر�حل �ل�سني���ة و�لتي �ستكون مبثابة �ريان 

حيوي ملنتخباتنا �لوطنية .

و�قيمت بطولة م�سابقة �حلبت���ور لقفز �حلو�جز 

2021 برعاي���ة ماج�ستي���ك وحمم���د �لرئي�سي 

للتج���ارة و تناف�س مالك ماج�ستي���ك عز �لدين 

�ل�سمكري ، يف فئت���ني وعلق قائاًل: "هذه و�حدة 

من �أف�س���ل �مل�سابقات �لت���ي ح�رتها وقد قام 

�لفري���ق بعمل جيد. تهانينا للفريق وي�سعدنا �أن 

نكون جزًء� من هذ� �حلدث ".

�مل�سابقات �لتي �متدت لنحو �ست �ساعات و�أكرث 

عل���ى ميادين �لقف���ز �لوملبية بن���ادي �حلبتور 

للبول���و و�لفرو�سية بدبي لن���د و�سهدت ح�سور� 

جماهري���ا "عائلي���ا " كما �سه���دت تاألقا لفتا 

ل"تين���ا لوند من ن���ادي دب���ي للفرو�سية �لتي 
�حتلت �ملرك���ز �لول يف �لر�بع و�خلام�س و�لتي 

قال���ت �نها �ختارت �ف�سل خيولها للم�ساركة من 

�جل �لفوز .

و�أ�س���اد خليل �إبر�هي���م رئي�س جلن���ة �لتحكيم 

�لأر�سية من �حت���اد �لإمار�ت للفرو�سية بالنادي 

وقال: "�لن���ادي لديه �ملر�فق �جلي���دة للفر�سان 

و�خليول يف ه���ذ� �لنوع م���ن �مل�سابقات. �أر�س 

�مللعب ح�س���ب �ملعاير و�لإ�سطب���الت جميلة" 

نتطل���ع �إىل روؤي���ة �ملزيد م���ن �لعرو�س هنا يف 

مو�سم �لفرو�سية �لقادم ".

�ما نتائج �ملناف�سة فقد ��سفرت �لفئة 1 ، 80-70 

�س���م عن فوز �آرتا لويز مو�سوي فاطمي جيجانت 

مند�ر� ن���ادي �لفرو�سية باملرك���ز �لول وجاءت 

�أ�سماء �أ�سكر �سوليت���و �حلبتور بولو ريزورت �آند 

كلوب يف �ملركز �لثاين ثم كا�سي �أوين �إيك�س دو 

موندي منتجع ونادي �حلبتور للبولو يف �ملركز 

�لثال���ث ويف �لفئة 2 م���ن  90-100 �سم حلت  

�إليز�فيتا مينينا كالي���ان �حلبتور بولو ريزورت 

�آند كلوب ) 52.47 (يف �ملركز �لول ثم مبخوت 

�لكربي زندوكان �سي ن���ادي �ل�سارقة للفرو�سية 

و�ل�سباق ) 57.85 ( يف �ملركز �لثاين ثم  علياء 

م�سار �ملهري موهي���ل ماجيك �حلمر�)62.39 ( 

يف �ملركز �لثالث .

�م���ا �لفئة 3 ، 100-110 �سم فقد حل يف �ملركز 

�لول  مبخوت �لكرب���ي �ملزيونة نادي �ل�سارقة 

للفرو�سي���ة و�ل�سب���اق) 52.98 ( وحل���ت ثانية 

�إليز�فيت���ا مينين���ا �إنوفايت���ور ن���ادي �ل�سارقة 

للفرو�سي���ة و�ل�سب���اق) 54.23 ( وج���اء ثالثا  

حممد فائق �أب���و كالم �إ�سيال �آي�س نادي �ل�سارقة 

للفرو�سي���ة و�ل�سب���اق) 56.13 ( ويف م�سابق���ة  

110-115 �سم: فازت تينا لوند بيوند نادي دبي 

للبولو و�لفرو�سي���ة) 53.97 ( ثم �سيف عوي�سة 

�لكرب���ي بوجنومن  ن���ادي �ل�سارق���ة للفرو�سية 

و�ل�سباق) 55.06 ( ثم تينا لوند بايز دبي للبولو 

و�لفرو�سية ) 55.59 ( ويف �لفئة 5 ، 125-120 

�سم تينا لوند بايز نادي دبي للبولو و�لفرو�سية 

) 54.34 ( ث���م حممد حمد عل���ي �لكربي نادي 

�ل�سارقة للفرو�سية و�ل�سباق) 54.49 ( ثم ر��سد 

�لرميثي من نادي �أبوظبي للفرو�سية ) 54.74 ( .

160مت�شابقاً يمثلون خم�س فئات

م�ساركة وا�سعة ونجاح كبير لبطولة الحبتور لقفز الحواجز
منتخب الجودو ي�سل قيرغيز�ستان 

للم�ساركة في بطولة اآ�سيا

اأبوظبي -الوحدة:

و�س���ل م�ساء �أم����س منتخبنا �لوطني 

��ستع���د�د�ً  لقرغيز�ست���ان  للج���ودو 

�أ�سي���ا  بطول���ة  يف  للم�سارك���ة 

�قامتها  �ملقرر  �لك���ربى  و�أوقيانو�سيا 

يف مدينة بي�سكي���ك يف قرغيز�ستان 

�عتب���ار�ً من م�س���اء �لي���وم �لثالثاء 

وحتى يوم �جلمع���ة �ملقبل  9 �بريل 

�حلايل، بع���د �أن تقدمت حتى �لن 30 

دول���ة للم�ساركة و�لت���ي �سمت 216 

لع���ب ولعب���ه من بينه���ا 27 لعب 

ولعبه من 9 دول عربية يف مقدمتها 

دولة �لم���ار�ت، �لبحرين �لتي ت�سارك 

بالعبت���ني، ث���م �ل�سعودي���ة بالعبني 

، �لأردن باأربع���ة لعب���ني ولعب���ة ، 

�لكويت �لت���ي ت�سارك بعدد 7 لعبني، 

ولبن���ان بالعي و�حد، ث���م قطر �لتي 

ت�سارك باأربعة لعبني ولعبه، �سوريا 

بالعبني ، و�ليمن بالعب و�حد.. وت�اأتي 

م�ساركة منتخبنا بالعبني هما فيكتور 

�سكرت���وف يف وزن 73 كج���م، و�يفان 

رميارينك���و يف وزن 100 كجم وذلك 

باإ����ر�ف �ملدرب �جلدي���د �ملولدويف 

باكال فيا�سي�سالف.

وكان �سع���ادة حمم���د ب���ن ثعل���وب 

�لدرعي رئي�س �لحت���اد قد جدد ثقته 

يف منتخب �جلودو �لأول بعد �أن خرج 

من بطولة تبلي�سي غر�ند �سالم 2021 

�لت���ي ��ست�سافها �لحت���اد �جلورجي 

موؤخر� و�لتي �فادت لعبينا مل�ستو�ها 

�لفن���ي �لع���ايل ، ويت�سم���ن برنامج 

�ملنتخ���ب �لقادم �مل�ساركة يف بطولة 

�لعامل لع���ام 2021 �لتي ت�ست�سيفها 

�لعا�سمة �ملجرية بودب�ست يف يونيو 

�لأخرة  �لفر�سة  �لقادم و�لتي متث���ل 

لالعبني �لر�غبني يف �للحاق يف دورة 

�لألعاب �لأوملبية �ل�سيفية يف طوكيو 

2021 ،علم���ا باأن فيكت���ور �سكرتوف 

،و�يفان رميارينك



    

ال�صناع���ات  يف  م�ص���در  اأعل���ن 

الع�صكرية الرو�ص���ية اأن االختبارات 

النووية  الغوا�ص���ة  عل���ى  اجلارية 

احلاملة  "بيلغ���ورود"  التجريبي���ة 

لغوا�ص���ات "بو�ص���يدون" امل�صرية، 

�صتكتمل بحلول �صبتمرب املقبل.

 واأفاد امل�ص���در يف ت�رصيح لوكالة 

اأنب���اء نوفو�ص���تي باأن الغوا�ص���ة 

النووية اجلديدة مت���ر االآن مبرحلة 

اختبارات على االإر�ص���اء، كما جرى 

اإطالق املفاعل على متنها.

ي�ص���ار اإىل اأن الغوا�ص���ة النووي���ة 

هي  "بيلغورود"،  االأغرا�ض  متعددة 

غوا�صات  حتم���ل  جتريبية  غوا�صة 

امل�صرية،  "بو�صي���دون"  )طوربيدات( 

املعروفة ب�صالح يوم القيامة.

الرو�ص���ي فالدميري  الرئي����ض  وكان 

بوتني قد ك�صف الأول مرة عن تطوير 

"بو�صيدون" يف ر�صالة اإىل اجلمعية 
الفيدرالية يف عام 2018، الفتا اإىل 

اأن مث���ل هذه الغوا�ص���ات امل�صرية 

ميك���ن تزويدها باأ�صلح���ة تقليدية 

ونووي���ة، م���ا ي�صمح له���ا ب�رصب 

جمموع���ة وا�صع���ة م���ن االأهداف، 

مب���ا يف ذل���ك حام���الت الطائرات 

والتح�صينات ال�صاحلية.

 Xin Youzhi متكن �صاب يدعى 

واملعروف اأي�صًا با�صم Xinba وهو 

�صخ�صية �صهرية ج���داً عرب االإنرتنت 

ُتع���رف با�ص���م ملك مبيع���ات البث 

املبا����رص يف ال�صني، من بيع العديد 

من املنتجات يف يوم واحد اأكرث مما 

يبيعه مرك���ز ت�صوق يف هونغ كونغ 

يف 12 �صهراً.

ُولد ال�صاب ال�صيني يف قرية �صغرية 

يف �صم���ال �رصق ال�ص���ني ومتكن من 

حتدي ال�صعاب واأ�صبح واحد من اأكرث 

بائع���ي املنتج���ات اأونالين �صعبية 

يف ال�ص���ني، ف�صاًل عن كونه �صاحب 

البث املبا�رص االأك���رث جناحًا، يعمل 

رج���ل االأعمال ال�ص���اب على من�صة 

وهو   Kuaishou ال�صينية  البث 

متخ�ص�ض يف الرتويج جلميع اأنواع 

املنتج���ات اإىل معجبي���ه وحماولة 

حثهم عل���ى �رصاء اأك���رب عدد ممكن 

منها اأثناء بثه املبا�رص عرب االإنرتنت.

خالل اأول ب���ث مبا�رص له بعد توقف 

ملدة 60 يوم���ًا، اأم�ص���ى 12 �صاعة 

يف الرتويج ملجموع���ة متنوعة من 

املنتجات، من ال�صامبو اإىل الهواتف 

املحمولة وغريها من االأ�صياء وح�رص 

الب���ث اأكرث من 40 مليون متابع، يف 

نهاي���ة البث كان قد ب���اع منتجات 

يزي���د ثمنها ع���ن ملياري ي���وان اأي 

ما ي���وازي 305.7 مليون دوالر من 

الب�صائع.

�شاب يبيع خالل 12 �ساعة �أكرث مما يبيعه 

مول جتاري يف عام !

»بيلغورود« الغوا�شة النووية احلاملة 
ل�شالح يوم القيامة

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

مت���ت عملية ت�رصيب وا�صعة لبيان���ات م�صتخدمي في�صبوك، حيث مت 

ت�رصيب بيان���ات اأكرث من ن�صف مليار م�صتخدم تت�صمن اأرقام هواتف 

وعناوين بري���د اإلكرتوين. وقالت جملة “بزن�ض اإن�صايدر”  اإن ت�رصيب 

البيان���ات وقع قب���ل اأ�صبوع، وطال نحو 533 ملي���ون م�صتخدم على 

في�صبوك، من خمتلف اأنحاء العامل وجاء من بني الدول العربية التي 

طالها ت�رصيب البيانات 44 مليون م�صتخدم م�رصي، 3 ماليني م�صتخدم 

اأردين، ونحو 4 ماليني م�صتخدم ليبي، وحوايل 1.8 مليون لبناين.

وت�صمل البيانات امل�رصبة اأرقام الهواتف واملعرفات واالأ�صماء الكاملة 

واملواق���ع وتواريخ امليالد وال�صري الذاتية ويف بع�ض احلاالت عناوين 

الربي���د االإلكرتوين، مو�صحًا اأن املعلوم���ات متاحة جمانًا يف منتدى 

القر�صن���ة، مما يجعلها يف متناول اأي �صخ����ض لديه مهارات بيانات 

اأولية.

ا وراثًيا نادًرا، يت�صبب يف تاأخري   اكت�صف علماء بريطانيون مر�صً

التطور الفكري، ويوؤدي اإىل ظه���ور اإعتام عد�صة العني مبكًرا عند 

االأطفال. ومن املحتمل اأن توؤثر احلالة على طفل واحد من بني 17 

طفاًل، لكنها جديدة جًدا لدرجة اأنها مل حتمل ا�صًما بعد، كما �رصح 

بذلك فريق البحث من جامعتي بورت�صموث و�صاوثامبتون.

ووجدوا اأن غالبية املر�صى الذين يعانون من هذه احلالة يعانون 

ا من �صغ���ر الراأ�ض، وهو عيب يظهر عند الوالدة، حيث يكون  اأي�صً

راأ����ض الطفل اأ�صغر من املتوقع عن���د مقارنته باالأطفال من نف�ض 

اجلن�ض والعمر.

 Genome Medicine ويف الدرا�ص���ة التي ُن�رصت يف جملة

وج���د الفريق اأن التغريات يف جني ي�صمى "مركب بروتني الغالف 

COPB1( "1( هو ال�صبب وراء هذا املر�ض اجليني اجلديد.

AL WAHDA 24 pages\one Dirham السنة  الثامنة واألربعون24 صفحة/درهم واحد

ت�شريب بيانات اأكرث من ن�شف مليار 

م�شتخدم لـ »في�شبوك«

تواجه االأم “اآ�صل���ي مارك�ض” ذات ال����25 عامًا اتهامًا 

باإعطاء جنلها خليطًا مميتًا من املواد املخدرة واالأدوية 

التي ال تتطلب و�صفة طبية، االأمر الذي اأودى بحياته.

ويف التفا�صي���ل.. اأجربت اإم���راأة اأمريكية جنلها الذي ال 

يتجاوز عمره 6 �صنوات عل���ى تناول جرعات زائدة من 

مواد خمدرة مث���ل “امليثامفيتام���ني” و”الكوكايني”، 

وذلك كي تتمكن من احل�ص���ول على مبلغ التاأمني على 

حياته والذي ُيقدر بحوايل 100 األف دوالر.

ال�صحية “جاي�صون �صان�صي���ز مارك�ض” كان يقيم وقت 

وفات���ه برفقة جده، حيث كان قد انتقل ب�صحبة �صقيقته 

ذات ال�4 �صن���وات لالإقامة معه منذ ت�صخي�ض اإ�صابتهما 

مبر�ض ال�صل يف �صهر اأبريل لعام 2020.

وتبني اأن “اآ�صلي مارك�ض” كانت ترتدد على حمل اإقامة 

الطفل���ني الإعطائهما عقاقري، والتي تناولها “جاي�صون” 

على عك�ض �صقيقت���ه ال�صغرى التي رف�صت؛ ويف اأعقاب 

ذلك، عرث عليه جده فاقداً للوعي دون ا�صتجابة وات�صل 

بالنج���دة، ولدى و�صول ال�رصط���ة كان ال�صبي قد فارق 

احلي���اة، واُتهمت والدت���ه باإعطائه كمي���ات �صامة من 

عقاقري دوائية وم���واد خمدرة، واأكد الطبيب ال�رصعي اأن 

هذه املواد كانت ال�صبب يف وفاته.

اأم جترب طفلها على تناول مواد 

خمدرة للح�شول على التاأمني
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ً

مر�س وراثي نادر عالمته يف الراأ�س

بعد اأن كتب النائب الدميقراطي، 

مارك ب���وكان، يف ح�صابه على 

تويرت اأن �رصكة اأمازون “جترب” 

العم���ال على التب���ول بعبوات 

مياه بال�صتيكي���ة، فرد ح�صاب 

تابع لل�رصكة بنف���ي هذا االأمر 

وج���اء يف التعلي���ق: “اإذا كان 

هذا �صحيح���ًا، فلن يعمل لدينا 

اأحد”.

وبع���د اأيام م���ن ه���ذا احلوار، 

اأ�صدرت ال�رصك���ة بيانًا، ت�صمن 

اعت���ذاراً، الأن ال���رد ال�صابق مل 

يت�صم���ن االإ�ص���ارة اإىل �صائقي 

الذي���ن ي�صطرون فعاًل  ال�رصكة 

للتبول بهذه الطريقة اإذ اأنهم قد 

يواجهون �صعوبات يف الو�صول 

اإىل دورات مي���اه، ولفتت اإىل اأن 

ه���ذه امل�صكل���ة ال تقت�رص فقط 

عل���ى �صائقي اأم���ازون، ولكنها 

يعاين منها  “قدمي���ة”  م�صكلة 

�صائق���و خدم���ات التو�صيل يف 

هذه ال�صناعة عمومًا.

تقدم اأكرب �رصكة طريان 

يف اليابان وجبة طعام 

من الدرجة االأوىل على 

منت طائرة بوينغ 777 

مط���ار  يف  املركون���ة 

بالعا�صم���ة  هاني���دا 

طوكي���و، مقاب���ل 540 

دوالرا للوجبة الواحدة.

 ANA((رصكة� وب���داأت 

 All Nippon
يف   Airways
اخلدمة  ه���ذه  تق���دمي 

املا�صي،  االأربعاء  يوم 

واأ�صاف���ت املزي���د من اخلدم���ات ل�صهر 

اأبريل، بعد بيعها ب�رصعة.

بينم���ا تبل���غ تكلف���ة مقع���د الدرجة 

 ، دوالرا(   540( ي���ن   59800 االأوىل 

ميكن للرواد اختي���ار جتربة اأرخ�ض يف 

درجة رج���ال االأعمال مقاب���ل 29800 

ي���ن )269 دوالرا(، والفك���رة التي حتمل 

 restaurant with" ا�ص���م 

wings"، اأت���ت م���ن املوظفني الذين 
اأرادوا اال�صتف���ادة ب�ص���كل اأف�ص���ل م���ن 

الطائرة املتوقفة.

وتاأتي ه���ذه الفكرة يف وقت تبحث فيه 

�رصكات الطريان ع���ن طريقة لال�صتفادة 

م���ن الطائ���رات املتوقف���ة "املركونة" 

ب�صبب جائحة كورونا.

540 دوالرا مقابل وجبة طعام 

على منت طائرة متوقفة

قال جمل�ض حمافظة طهران اإن العا�صمة االإيرانية 

دخلت خانة املدن احلمراء من حيث تف�صي فريو�ض 

كورونا.

واأ�ص���اف املجل�ض يف بي���ان له اأم����ض، اأنه على 

الدوائ���ر واملوؤ�ص�ص���ات خف�ض ع���دد موظفيها بني 

الثلث والن�صف حتى اإ�صعار اآخر، ح�صب الت�صنيف 

احلكومي الأهمية اخلدمات التي تقدمها للمواطن.

من جهتها، تعقد جلنة مكافحة فريو�ض كورونا يف 

طهران اجتماعا طارئ���ا مب�صاركة روؤ�صاء امل�صايف، 

لبحث �صب���ل مكافح���ة املوجة الرابع���ة لتف�صي 

اجلائحة.

جت���در االإ�ص���ارة اإىل اأن الرئي����ض االإي���راين، ح�صن 

روح���اين، كان قد اأعل���ن يف وقت �صاب���ق، عن اأن 

املوج���ة الرابعة من جائح���ة كورونا قد بداأت يف 

حمافظتني، ومن املحتمل اأن تت�صع اإىل حمافظات 

اأخرى يف البالد، يف حال عدم االلتزام بالتو�صيات 

ال�صحية.

»اأمازون« جترب موظفيها على التبول 

بعبوات بال�شتيكية!

ا�شتنفار يف طهران بعد دخولها خانة املدن احلمراء 
ب�شبب كورونا

ال�شداع الن�شفي.. »حقنة جديدة« 

تقدم احلل ال�شحري
يعاين ماليني النا�ض حول الع���امل من ال�صداع الن�صفي 

الذي يعكر �صفو حياته���م، ويرافقهم على مدار 15 يوما 

على االأقل يف ال�صهر الواحد، االأمر الذي ينغ�ض معي�صتهم. 

لكن علماء بريطانيني متكنوا من ابتكار دواء جديد ميكن 

اأخذه عن طريق احلق���ن يف الفخذ اأو البطن، اإذ ميكن من 

يعان���ون من ال�صداع الن�صف���ي التخل�ض من هذا املر�ض 

الذي يرافقهم على مدار �صنوات من العمر.

ويعد العالج الوقائي امل�صم���ى „فرميانيزوماب“ فعاال 

ج���دا يف تقليل عدد االأي���ام التي ي�صاب فيه���ا االإن�صان 

بال�صداع الن�صفي اإىل الن�صف، كما اأنه ميكن من يعانون 

من هذه امل�صكلة م���ن اال�صتجابة اإىل م�صكنات االأمل مثل 

االإيبوبروفني.

وذك���رت �صحيفة „ديلي مي���ل“ الربيطاني���ة“ اأن دواء 

فرميانيزوم���اب، هو واحد من اأدوية عدة جديدة اأ�صبحت 

متاح���ة موؤخ���ًرا يف اململك���ة املتحدة لع���الج ال�صداع 

الن�صفي املزمن.

يرتق���ب العراق و�صول ال�صحاب���ة الغازية ال�صامة من ثاين 

اأك�صيد الكربيت، املنبعثة من بركان اإتنا يف جزيرة �صقلية 

االإيطالية، وقد ناأت اجلهات املعنية كدوائر وهيئات االأنواء 

اجلوي���ة والر�صد الزلزايل، يف كل من بغداد واأربيل بنف�صها، 

عن البت يف املو�صوع بدعوى عدم االخت�صا�ض.

ودفع���ت ال�صلطات العراقي���ة باأن امل�صاأل���ة تت�صل بوزارة 

ال�صح���ة والبيئ���ة يف احلكومة، وبهيئ���ة حماية وحت�صني 

البيئة يف حكومة اإقليم كرد�صتان العراق.

وو�صلت بالفعل كتل���ة هائلة من غاز ثاين اأك�صيد الكربيت 

الناج���م عن ثوران ال���ربكان االإيطايل اإىل ع���دد من الدول 

العربية. وذك���ر موقع "اأدمبالتفورم" �ص���ورا تظهر و�صول 

بع����ض من هذه الكتلة اإىل الع���راق. ومما يزيد من 

خطورة غاز ثاين اأك�صيد اأنه ال توجد رائحة قوية 

له وال ميك���ن للب�رص روؤيته بالع���ني املجردة، 

والتعر�ض له ي���وؤدي اإىل اأعرا�ض مثل تهيجات 

يف العني واالأنف. واإزاء ذلك، دعا خرباء بيئيون 

واأطب���اء املواطنني العراقي���ني لتوخي احلذر، 

خا�صة من يعانون م���ن اأمرا�ض حت�ص�صية يف 

اجلهاز التنف�ص���ي، كالربو، وطالبوهم ب�رصورة 

ارت���داء الكمام���ات، والبق���اء يف املن���ازل قدر 

امل�صتطاع، واإغالق النوافذ منعا للت�رصب املحتمل 

للغاز داخل البيوت، اأقله لفرتة يومني.

»�شاللة مزدوجة« لكورونا.. وحتذير من خطورتها
اكت�ص���ف خمترب اأمريكي �صاللة جديدة من فريو�ض 

كورونا يف منطقة خليج والية كاليفورنيا جنوب 

غربي الوالي���ات املتحدة، اأطل���ق عليها ال�صاللة 

املزدوجة.

وقال خمترب �صتانفورد للفريو�صات اإنه ر�صد حالة 

واحدة من ال�صاللة اجلدي���دة من خالل الت�صل�صل 

اجليني، م�ص���ريا اإىل اأن من�صاأها الهند.واأ�صاف اأن 

ي�صتبه يف 7 حاالت اأخرى على االأقل.

واعترب املخترب اأن ال�صاللة اجلديدة تتحور بطريقة 

مزدوجة، الأنها حتتوي على طفرتني من الفريو�ض، 

ت�صاعدانه عل���ى االلت�صاق باخلاليا. ويقول مدير 

املخت���رب، بن بين�صكي: "اإذا كن���ت يف م�صعد مع 

�صخ����ض م�صاب بهذه ال�صاللة، فم���ن املرجح اأن 

ينق���ل العدوى لك"، وفقا ل�صبك���ة "فوك�ض نيوز" 

االأمريكية.

من جانب���ه، و�صف اأ�صت���اذ االأمرا�ض املعدية يف 

جامعة كاليفورنيا، بيرت ت�صني، ال�صاللة اجلديدة 

باأنها اأقل ت�صاحما.

وق���ال اإن هذه ال�صالل���ة ميكن اأن تك���ون معدية 

ب�صورة اأكرث من ال�صاللة االأ�صل التي �رصبت والية 

يف الهند بنحو 20 باملئة.

�شحابة ملوثة يف طريقها اإىل العراق 

مزارع النخيل يف العني

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

ملحق �إعالنات  

دبي-و�م:

 �أجنزت هيئة �لطرق و�ملو��صالت بدبي 74% من م�رشوع تطوير 

مد�خل ثالث حمطات على �خلـــط �لأحمر ملرتو دبي و�لبنية 

�لتحتية �ملحيطـــة بها، وهي حمطة مدينـــة دبي لالإنرتنت، 

وحمطـــة دبـــي مارينا وحمطـــة �لإمار�ت �لعربيـــة �ملتحدة 

لل�رش�فة.

وجرى �ختيار عملية حت�صني هذه �ملحطات وفقًا لعدة معايري 

منها عدد �لركاب يف �ملحطات، وعدد �مل�صتخدمني من �أ�صحاب 

�لهمم، و�لكثافة �ل�صكانية حولها و�لتوزيع �جلغر�يف للمناطق 

�ملحيطة باملحطات، وعدد رحالت �لتنقل من و�صيلة �إىل �أخرى.

»طرق دبي« تنجز 74% من �أعمال تطوير 

3 محطات مترو  2 �أبوظبي-و�م:  وقعت د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية - �أبوظبي �إتفاقية 

تعاون م�صرتك مع �رشكة �أبوظبي لطاقة �مل�صتقبل "م�صدر" ب�صاأن 

حماية �مل�صـــتهلك و�لعالمة �لتجارية و�لرقابـــة و�لتفتي�ش على 

�لأ�صو�ق �صمن �لنطاق �جلغر�يف للمنطقة �حلرة يف مدينة "م�صدر" 

وذلـــك من خالل و�صع قو�عد و�أ�ص�ـــش �حلماية �لتجارية وتو�صيع 

نطاقه بني �جلانبـــني. تاأتي �لتفاقية - �لتي وقعها �صعادة ر��صد 

عبد�لكرمي �لبلو�صي وكيل �لد�ئرة و حممد جميل �لرحمي �لرئي�ش 

�لتنفيذي لـ "م�صدر" - يف �إطار حر�ش �جلانبني على تعزيز بيئة 

�لأعمال �صمن �إطـــار �ملناطق �حلرة يف �إمارة �أبوظبي وتعامالتها 

مـــع �لأ�صو�ق �ملحلية وحفظ حقوق وملكيـــة �لعالمات �لتجارية 

وتدعيم زيار�ت �لتفتي�ش و�لرقابة على �لأ�صو�ق.

تعاون في مجال �لحماية �لتجارية بالمنطقة �لحرة 

في مدينة »م�صدر« 

الثالثاء 6 �أبريل 2021 ــ العـدد 14713

الثالثاء 6 �أبريل 2021 ــ العـدد 14713

الثالثاء 6 �أبريل 2021 ــ العـدد 14713

الثالثاء 6 �أبريل 2021 ــ العـدد 14713

الثالثاء 6 �أبريل 2021 ــ العـدد 14713

الثالثاء 6 �أبريل 2021 ــ العـدد 14713

الثالثاء 6 �أبريل 2021 ــ العـدد 14713

الثالثاء 6 �أبريل 2021 ــ العـدد 14713

الثالثاء 6 �أبريل 2021 ــ العـدد 14713الثالثاء 6 �أبريل 2021 ــ العـدد 14713

دولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة ــ وز�رة �القت�صاد دولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة ــ وز�رة �القت�صاد 

نموذج �إعالن �لن�صر  عن �نتقال �لملكيةنموذج �إعالن �لن�صر  عن �لتعديل »�صكل �لعالمة«

الثالثاء 6 �أبريل 2021 ــ العـدد 14713الثالثاء 6 �أبريل 2021 ــ العـدد 14713

دولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة ــ وز�رة �القت�صاد دولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة ــ وز�رة �القت�صاد 

نموذج �إعالن �لن�صر  عن �نتقال �لملكيةنموذج �إعالن �لن�صر  

الثالثاء 6 �أبريل 2021 ــ العـدد 14713الثالثاء 6 �أبريل 2021 ــ العـدد 14713

دولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة ــ وز�رة �القت�صاد دولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة ــ وز�رة �القت�صاد 

نموذج �إعالن �لن�صر  عن �نتقال �لملكيةنموذج �إعالن �لن�صر  

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / 

كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:  2021/01/19   343513 �ملودعة حتت رقم:  

تاريخ �إيد�ع �لأولوية:        

�صوق �أبوظبي �لعاملي با�صــم: 

 

بنايـــة �صـــوق �أبوظبي �لعاملي، ميـــد�ن �صوق �أبوظبـــي �لعاملي، جزيرة  وعنو�نه: 

�ملاريـــة، �ـــش.ب.: 111999،  �أبوظبـــي، �لمار�ت 

�لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات:

خدمات قانونية؛ خدمـــات �لرتخي�ش؛ خدمات 

�صلطـــات �لرتخي�ـــش؛ �خلدمـــات �ل�صت�صارية 

�ملتعلقـــة بال�صـــوؤون �لتنظيميـــة؛ خدمـــات 

ت�صجيل �ل�رشكات؛ �إ�صـــد�ر تر�خي�ش �ل�صلطات 

�ملحليـــة و�مل�صادقـــة على معايـــري �جلودة 

و�ل�صحـــة و�ل�صالمة و�لبيئـــة؛ خدمات ت�صوية 

�ملنازعات �لبديلة؛ خدمات �لتحكيم؛ ترخي�ش 

برجميـــات �حلا�صـــوب ]خدمـــات قانونيـــة[؛ 

�لأبحاث �لقانونية؛ خدمات �لو�صاطة؛ خدمات 

�لقانونية  �لقانونية؛ �خلدمـــات  �ل�صت�صـــار�ت 

�ملتعلقة بالأعمـــال؛ خدمات تاأ�صي�ش �ل�رشكات؛ خدمات �ملر�فعـــات؛ �خلدمات �لقانونية 

�ملتعلقة بال�صلطات �ملحلية و�مل�صائل �لتنظيمية و�ملوؤ�ص�صية و�لتجارية وف�ش �ملنازعات 

و�لعمل و�لهجرة و�مل�صاريع �مل�صرتكة و�لمتياز وروؤو�ش �لأمو�ل �ل�صتثمارية و�لندماجات 

و�ل�صتحـــو�ذ�ت و�إ�صد�ر�ت �حلقـــوق و�لإدر�جات و�خلدمات �ملاليـــة و�لبنكية و�لعقار�ت 

و�لإن�صـــاء�ت و�ل�صحـــن و�لنقـــل و�خلدمات �للوج�صتيـــة و�مللكية �لفكريـــة وتكنولوجيا 

�ملعلومـــات و�لتجارة �لإلكرتونية و�ملناف�صة و�ل�صـــوؤون �لتنظيمية و�لريا�صة و�ل�صرتد�د 

�ملوؤ�ص�صي و�حلر��صـــة �لق�صائية و�لت�صفية و�إعادة �لهيكلـــة �ملو�رشة و�ملع�رشة و�لطاقة 

و�مل�صوؤوليـــة عن �ملنتجـــات و�لإعالم و�لتاأمـــني و�إعادة �لتاأمـــني و�لتخلي�ش �جلمركي 

و�لتمويـــل و�لتجارة �لدولية؛ توفري خدمات �ملحاكم؛ �إعد�د تقارير �ملحاكم؛ توفري خدمات 

�ملحاكم �لإلكرتونية؛ خدمات �لتحكيم و�لو�صاطة وف�ش �ملنازعات؛ توفري �ملعلومات فيما 

يتعلـــق بكافة هذه �خلدمات مبا يف ذلك توفري �ملعلومـــات عن هذه �خلدمات عرب �صبكة 

حا�صوب عامة.

45 �لو�قـعة بالفئة:  

كتبت عبارة  « ADGM COURTS « باأحرف لتينية و�صف �لعالمة:  

�ل�صــرت�طات:  

فعلـــى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم بـــه مكتوبًا لق�صم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة 

�لقت�صـــاد �أو �إر�صالـــه بالربيد �مل�صجل للق�صم �مل�صار �إليه، وذلـــك خالل 30 يومًا من هذ� 

�لإعالن.

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / 

كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:  2021/01/19   343517 �ملودعة حتت رقم:  

تاريخ �إيد�ع �لأولوية:        

�صوق �أبوظبي �لعاملي با�صــم: 

 

�أبوظبـــي  �صـــوق  بنايـــة  وعنو�نه: 

�لعاملي، ميد�ن �صـــوق �أبوظبي �لعاملي، 

  ، 111999 �ـــش.ب.:  �ملاريـــة،  جزيـــرة 

�أبوظبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلـــك لتمييـــز �لب�صائـــع / �خلدمات / 

�ملنتجات:

�لعقارية؛  �لعقارية؛ �خلدمـــات  �ل�صـــوؤون 

��صتئجـــار وتاأجري ومتويل وبيع وت�صويق �لعقار�ت �ل�صناعية و�لتجارية؛ تاأجري 

�ملكاتب؛ تاأجري �مل�صاحات �ملكتبية؛ خدمات �إد�رة �لعقار�ت فيما يتعلق مبباين 

�ملكاتب.

36 �لو�قـعة بالفئة:  

كتبـــت عبـــارة « مربعة �صوق �أبوظبـــي �لعاملي  و�صف �لعالمة:  

«باللغة �لعربية

�ل�صــرت�طات:  

فعلـــى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم بـــه مكتوبًا لق�صم �لعالمات �لتجارية 

يف وز�رة �لقت�صاد �أو �إر�صالـــه بالربيد �مل�صجل للق�صم �مل�صار �إليه، وذلك خالل 

30 يومًا من هذ� �لإعالن.

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / 

كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:  2021/01/19   343509 �ملودعة حتت رقم:  

تاريخ �إيد�ع �لأولوية:        

�صوق �أبوظبي �لعاملي با�صــم: 

بنايـــة �صـــوق �أبوظبي �لعاملي، ميـــد�ن �صوق �أبوظبـــي �لعاملي، جزيرة  وعنو�نه: 

�ملاريـــة، �ـــش.ب.: 111999،  �أبوظبي، �لمار�ت 

�لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات:

توفري �لتدريب؛ توفري مر�فـــق �لتدريب؛ تنظيم 

و�ملعار�ش  و�لجتماعـــات  �ملوؤمتـــر�ت  و�إد�رة 

و�لـــدور�ت �لتدريبية وور�ش �لعمـــل و�لندو�ت 

و�للقاء�ت و�ملحا�رش�ت؛ ن�ـــرش �لكتب؛ ت�صغيل 

مر�فق �لتدريـــب �ملايل؛ ت�صغيل مر�فق �لتدريب 

�لتجـــاري؛ �لتدريـــب و�لتدري�ـــش يف جمـــال 

و�لتنظيمية  و�لتاأمينيـــة  �ملاليـــة  �خلدمـــات 

و�إد�رة �ملخاطـــر و�لتد�ول يف �أ�صـــو�ق �لأ�صهم 

و�ملعامالت و�ل�صفقات و�إ�صد�ر وتقييم �لأ�صهم 

�أو �ل�صند�ت �أو �لأور�ق �ملالية �أو �ل�صلع �أو �لعقود 

�مل�صتقبلية �أو �مل�صتقـــات �ملالية �أو �خليار�ت �أو �ل�صلع �أو �لعقود �مل�صتقبلية �أو �لتاأمني؛ 

وفيمـــا يتعلق بتجميـــع و�لتحليل �لإح�صائـــي و�إ�صد�ر وتد�ول و�إنفـــاذ ون�رش و��صتخد�م 

وتنظيـــم موؤ�رش�ت �لبور�صة؛ ن�ـــرش �لإح�صائيـــات و�أرقام �ملوؤ�ـــرش�ت �ملتعلقة مبعدلت 

�لبور�صة و�لأور�ق �ملالية �لتجارية و�أ�صعار �لفائدة و�لأ�صعار و�أ�صعار �ل�رشف وغريها من 

�لبيانات �لقت�صادية؛ خدمات �جلمع و�لن�رش و�لتجميع؛ توفري �ملوؤهالت �لأكادميية؛ توفري 

�لدور�ت �لتـــي توؤخذ �صخ�صيا �أو مبا�رشة �أو �لتعلم عن بعـــد؛ خدمات �ملكتبات؛ خدمات 

�ملكتبات �لرقمية؛ �لأبحـــاث �لتعليمية؛ �لدور�ت �ملتعلقة بالتمويل و�خلدمات �لتمويلية؛ 

�نتاج مقاطع �لفيديو؛ �نتاج مقاطع �لفيديو لأغر��ش �لتعليم؛ �نتاج مقاطع فيديو تدريبية؛ 

�نتـــاج مقاطع فيديو عرب �لنرتنت؛ توفري �ملعلومات فيما يتعلق بكافة هذه �خلدمات مبا 

يف ذلك توفري �ملعلومات عن هذه �خلدمات عرب �صبكة حا�صوب عاملية.

41 �لو�قـعة بالفئة:  

كتبت عبارة  « �أكادميية �صوق �أبوظبي �لعاملي «باللغة �لعربية و�صف �لعالمة:  

 

�ل�صــرت�طات:  

فعلـــى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم بـــه مكتوبًا لق�صم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة 

�لقت�صـــاد �أو �إر�صالـــه بالربيد �مل�صجل للق�صم �مل�صار �إليه، وذلـــك خالل 30 يومًا من هذ� 

�لإعالن.

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / 

كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:  2021/01/19   343505 �ملودعة حتت رقم:  

تاريخ �إيد�ع �لأولوية:        

�صوق �أبوظبي �لعاملي با�صــم: 

 

بناية �صـــوق �أبوظبي �لعاملي،  وعنو�نه: 

ميد�ن �صـــوق �أبوظبي �لعاملي، جزيرة �ملارية، 

�ـــش.ب.: 111999،  �أبوظبي، �لمار�ت �لعربية 

�ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�لبحث  �لعلمية و�لتقنيـــة وخدمات  �خلدمات 

و�لت�صميـــم �ملتعلقـــة بها؛ خدمـــات �لتحليل 

�ل�صناعـــي و�لأبحـــاث �ل�صناعيـــة و�لت�صميم 

�ل�صناعي؛ خدمات مر�قبة �جلودة و�مل�صادقة؛ 

ت�صميـــم وتطويـــر عتـــاد وبر�مـــج �لكمبيوتر؛ 

�لأبحـــاث �لتقنية؛ خدمات �لأبحاث؛ �إعد�د �لتقارير فيمـــا يتعلق بالأبحاث �لتقنية؛ �إعد�د 

تقارير �لأبحاث �ل�صناعية؛ توفري خدمات �لأبحاث؛ توفري وتفعيل من�صة مبا�رشة؛ ت�صميم 

وتطوير �ملن�صـــات �ملبا�رشة؛ تفعيل �ملن�صـــات على �لإنرتنت؛ �ملن�صـــة كخدمة؛ تفعيل 

�ملحتـــوى �لرقمي على �لإنرتنت؛ تفعيل �ملو�قع �ل�صبكية �لتفاعلية؛ تفعيل �ملن�صات على 

�لإنرتنت يف جمال �لتمويل و�لأبحاث �لتمويلية.

42 �لو�قـعة بالفئة:  

كتبت عبارة  « ADGM ACADEMY « باأحرف لتينية و�صف �لعالمة:  

 

�ل�صــرت�طات:  

فعلـــى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم بـــه مكتوبًا لق�صم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة 

�لقت�صـــاد �أو �إر�صالـــه بالربيد �مل�صجل للق�صم �مل�صار �إليه، وذلـــك خالل 30 يومًا من هذ� 

�لإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
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الثالثاء 6 اأبريل 2021-العـدد 14713 
�إعالنات

الثالثاء 6 اأبريل 2021-العـدد 14713

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�إعــــالن

 / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
مؤسسة االصالحات للتجهيزات املكتبية

إلينا  : CN -  1040056 قد تقدموا     رخصة رقم 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 

كاليد اند كو ال ال يب

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  2021/01/19   343483 املودعة تحت رقم:  

 تاريخ إيداع األولوية:      

باســم: سوق أبوظبي العاملي

 وعنوانه: بناية سوق أبوظبي العاملي، ميدان سوق 

  ، أبوظبي العاملي، جزيرة املارية، ص.ب.: 111999

أبوظبي، االمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:

 الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم 

مراقبة  الصناعي؛ خدمات  والتصميم  الصناعية  واألبحاث  الصناعي  التحليل  بها؛ خدمات  املتعلقة 

األبحاث؛  خدمات  التقنية؛  األبحاث  الكمبيوتر؛  وبرامج  عتاد  وتطوير  تصميم  واملصادقة؛  الجودة 

خدمات  توفري  الصناعية؛  األبحاث  تقارير  إعداد  التقنية؛  باألبحاث  يتعلق  فيام  التقارير  إعداد 

املنصات  استضافة  املبارشة؛  املنصات  وتطوير  تصميم  مبارشة؛  منصة  واستضافة  توفري  األبحاث؛ 

عىل اإلنرتنت؛ املنصة كخدمة؛ استضافة املحتوى الرقمي عىل اإلنرتنت؛ استضافة املواقع الشبكية 

التفاعلية؛ استضافة املنصات عىل اإلنرتنت يف مجال التمويل واألبحاث التمويلية.

42 الواقـعة بالفئة:  

كتبت كلمة  « ADGM « بأحرف التينية وصف العالمة:  

 االشــرتاطات:  

فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً لقسم العالمات التجارية يف وزارة االقتصاد أو 

إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
كاليد اند كو ال ال يب

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
بتاريخ:  2021/01/19  املودعة تحت رقم:  343493 

 تاريخ إيداع األولوية:      
باســم: سوق أبوظبي العاملي

العاملي،  أبوظبي  ســوق  بناية   وعنوانه: 
املارية،  جزيرة  العاملي،  أبوظبي  سوق  ميدان 
العربية  ــارات  االم أبوظبي،    ،111999 ص.ب.: 

املتحدة
وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:

تنظيم  التدريب؛  مرافق  توفري  التدريب؛  توفري   
واللقاءات  والندوات  العمل  وورش  التدريبية  والدورات  واملعارض  واالجتامعات  املؤمترات  وإدارة 
واملحارضات؛ نرش الكتب؛ تشغيل مرافق التدريب املايل؛ تشغيل مرافق التدريب التجاري؛ التدريب 
أسواق  يف  والتداول  املخاطر  وإدارة  والتنظيمية  والتأمينية  املالية  الخدمات  مجال  يف  والتدريس 
السلع  أو  املالية  األوراق  أو  السندات  أو  األسهم  وتقييم  وإصدار  والصفقات  واملعامالت  األسهم 
أو العقود املستقبلية أو املشتقات املالية أو الخيارات أو السلع أو العقود املستقبلية أو التأمني؛ 
وفيام يتعلق بتجميع والتحليل اإلحصايئ وإصدار وتداول وإنفاذ ونرش واستخدام وتنظيم مؤرشات 
التجارية  املالية  واألوراق  البورصة  مبعدالت  املتعلقة  املؤرشات  وأرقام  اإلحصائيات  نرش  البورصة؛ 
وأسعار الفائدة واألسعار وأسعار الرصف وغريها من البيانات االقتصادية؛ خدمات الجمع والنرش 
والتجميع؛ توفري املؤهالت األكادميية؛ توفري الدورات التي تؤخذ بالحضور الشخيص أو عىل اإلنرتنت 
التعليمية؛  األبحاث  الرقمية؛  املكتبات  خدمات  املكتبات؛  خدمات  بعد؛  عن  التعلم  دورات  أو 
الدورات املتعلقة بالتمويل والخدمات التمويلية؛ توفري املعلومات فيام يتعلق بكافة هذه الخدمات 

مبا يف ذلك توفري املعلومات عن هذه الخدمات عرب شبكة حاسوب عاملية.
41  الواقـعة بالفئة:  

كتبت عبارة  « مركز تحكيم سوق أبوظبي العاملي»باللغة العربية وصف العالمة:  
 االشــرتاطات:  

فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً لقسم العالمات التجارية يف وزارة االقتصاد أو 
إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
كاليد اند كو ال ال يب

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
بتاريخ:  2021/01/19  املودعة تحت رقم:  343495 

 تاريخ إيداع األولوية:      
باســم: سوق أبوظبي العاملي

العاملي،  أبوظبي  سوق  بناية  وعنوانه:   
جزيرة  العاملي،  أبوظبي  ســوق  ميدان 
أبوظبي،    ،111999 ص.ب.:  املــاريــة، 

االمارات العربية املتحدة
 / الخدمات   / البضائع  لتمييز  ــك  وذل

املنتجات:
قاعات  تأجري  املؤقتة؛  اإلقــامــة  توفري   
تأجري  املــؤمتــرات؛  وقاعات  االجتامعات 

املكاتب  متوين  خدمات  والرشاب[؛  ]بالطعام  التموين  خدمات  املؤمترات؛  تسهيالت 
والفعاليات؛  لالجتامعات  والرشاب[  ]بالطعام  التموين  خدمات  والرشاب[؛  ]بالطعام 
تسهيالت  املؤقتة؛  واملكاتب  االجتامعات  تسهيالت  توفري  الفعاليات؛  تسهيالت  توفري 
حجز قاعات االجتامعات واملساحات املكتبية واإلقامة املؤقتة؛ توفري الطعام والرشاب؛ 

الكافيهات؛ املطاعم.  
43 الواقـعة بالفئة:  

كتبت عبارة  « مركز تحكيم سوق أبوظبي العاملي»باللغة  وصف العالمة:  
العربية

 االشــرتاطات:  
لقسم العالمات التجارية يف وزارة  فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً 
من هذا  يوماً  إليه، وذلك خالل 30  املشار  للقسم  املسجل  بالربيد  إرساله  أو  االقتصاد 

اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
كاليد اند كو ال ال يب

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
بتاريخ:  2021/01/19  املودعة تحت رقم:  343498 

 تاريخ إيداع األولوية:      
باســم: سوق أبوظبي العاملي

سوق  ميدان  العاملي،  أبوظبي  سوق  بناية  وعنوانه:   
  ، 111999 ص.ب.:  املارية،  جزيرة  العاملي،  أبوظبي 

أبوظبي، االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:

 خدمات قانونية؛ خدمات الرتخيص؛ خدمات سلطات 
بالشؤون  املتعلقة  االستشارية  الخدمات  الرتخيص؛ 
التنظيمية؛ خدمات تسجيل الرشكات؛ إصدار تراخيص 
الجودة  معايري  عىل  واملصادقة  املحلية  السلطات 

برمجيات  ترخيص  التحكيم؛  خدمات  البديلة؛  املنازعات  تسوية  خدمات  والبيئة؛  والسالمة  والصحة 
القانونية؛  االستشارات  خدمات  الوساطة؛  خدمات  القانونية؛  األبحاث  قانونية[؛  ]خدمات  الحاسوب 
الخدمات القانونية املتعلقة باألعامل؛ خدمات تأسيس الرشكات؛ خدمات املرافعات؛ الخدمات القانونية 
والهجرة  والعمل  املنازعات  والتجارية وفض  واملؤسسية  التنظيمية  واملسائل  املحلية  بالسلطات  املتعلقة 
واملشاريع املشرتكة واالمتياز ورؤوس األموال االستثامرية واالندماجات واالستحواذات وإصدارات الحقوق 
اللوجستية  والخدمات  والنقل  والشحن  واإلنشاءات  والعقارات  والبنكية  املالية  والخدمات  واإلدراجات 
والرياضة  التنظيمية  والشؤون  واملنافسة  اإللكرتونية  والتجارة  املعلومات  وتكنولوجيا  الفكرية  وامللكية 
واالسرتداد املؤسيس والحراسة القضائية والتصفية وإعادة الهيكلة املورسة واملعرسة والطاقة واملسؤولية عن 
املنتجات واإلعالم والتأمني وإعادة التأمني والتخليص الجمريك والتمويل والتجارة الدولية؛ توفري خدمات 
وفض  والوساطة  التحكيم  خدمات  اإللكرتونية؛  املحاكم  خدمات  توفري  املحاكم؛  تقارير  إعداد  املحاكم؛ 
هذه  عن  املعلومات  توفري  ذلك  يف  مبا  الخدمات  هذه  بكافة  يتعلق  فيام  املعلومات  توفري  املنازعات؛ 

الخدمات عرب شبكة حاسوب عامة.
45 الواقـعة بالفئة:  

كتبت عبارة  « مركز تحكيم سوق أبوظبي العاملي»باللغة العربية وصف العالمة:  
 االشــرتاطات:  

فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً لقسم العالمات التجارية يف وزارة االقتصاد أو إرساله 
بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
كاليد اند كو ال ال يب

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
بتاريخ:  2021/01/19  املودعة تحت رقم:  343485 

تاريخ إيداع األولوية:      
باســم: سوق أبوظبي العاملي

سوق  ميدان  العاملي،  أبوظبي  سوق  بناية  وعنوانه: 
  ، 111999 ص.ب.:  املارية،  جزيرة  العاملي،  أبوظبي 

أبوظبي، االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:

البحث والتصميم  العلمية والتقنية وخدمات  الخدمات   
واألبحاث  الصناعي  التحليل  خدمات  بها؛  املتعلقة 
الجودة  مراقبة  خدمات  الصناعي؛  والتصميم  الصناعية 
الكمبيوتر؛  وبرامج  عتاد  وتطوير  تصميم  واملصادقة؛ 

تقارير  إعداد  التقنية؛  باألبحاث  يتعلق  فيام  التقارير  إعداد  األبحاث؛  خدمات  التقنية؛  األبحاث 
األبحاث الصناعية؛ توفري خدمات األبحاث؛ توفري واستضافة منصة مبارشة؛ تصميم وتطوير املنصات 
املبارشة؛ استضافة املنصات عىل اإلنرتنت؛ املنصة كخدمة؛ استضافة املحتوى الرقمي عىل اإلنرتنت؛ 
التمويل واألبحاث  املنصات عىل اإلنرتنت يف مجال  التفاعلية؛ استضافة  الشبكية  املواقع  استضافة 

التمويلية.
42 الواقـعة بالفئة:  

تتكون العالمة من شكل للشمس مع مركز مفتوح و نقاط حول الخارج وصف العالمة:  
 االشــرتاطات:  

فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً لقسم العالمات التجارية يف وزارة االقتصاد أو 
إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 

كاليد اند كو ال ال يب

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  2021/01/19  املودعة تحت رقم:  343515 

 تاريخ إيداع األولوية:      

باســم: سوق أبوظبي العاملي

العاملي،  أبوظبي  بناية سوق   وعنوانه: 

جزيرة  العاملي،  أبوظبي  سوق  ميدان 

أبوظبي،    ،111999 ص.ب.:  املارية، 

االمارات العربية املتحدة

 / الخدمات   / البضائع  لتمييز  وذلك 

املنتجات:

 الشؤون العقارية؛ الخدمات العقارية؛ استئجار وتأجري ومتويل وبيع وتسويق العقارات 

الصناعية والتجارية؛ تأجري املكاتب؛ تأجري املساحات املكتبية؛ خدمات إدارة العقارات 

فيام يتعلق مبباين املكاتب.

الواقـعة بالفئة:  36

وصف العالمة:  كتبت عبارة  « ADGM SQUARE « بأحرف التينية

 االشــرتاطات:  

لقسم العالمات التجارية يف وزارة  فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً 

من هذا  يوماً  إليه، وذلك خالل 30  املشار  للقسم  املسجل  بالربيد  إرساله  أو  االقتصاد 

اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
كاليد اند كو ال ال يب

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
بتاريخ:  2021/01/19  املودعة تحت رقم:  343487 

 تاريخ إيداع األولوية:      
باســم: سوق أبوظبي العاملي

 وعنوانه: بناية سوق أبوظبي العاملي، ميدان 
سوق أبوظبي العاملي، جزيرة املارية، ص.ب.: 
111999،  أبوظبي، االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:

 توفري التدريب؛ توفري مرافق التدريب؛ تنظيم 
واللقاءات  والندوات  العمل  وورش  التدريبية  والدورات  واملعارض  واالجتامعات  املؤمترات  وإدارة 
واملحارضات؛ نرش الكتب؛ تشغيل مرافق التدريب املايل؛ تشغيل مرافق التدريب التجاري؛ التدريب 
أسواق  يف  والتداول  املخاطر  وإدارة  والتنظيمية  والتأمينية  املالية  الخدمات  مجال  يف  والتدريس 
السلع  أو  املالية  األوراق  أو  السندات  أو  األسهم  وتقييم  وإصدار  والصفقات  واملعامالت  األسهم 
أو العقود املستقبلية أو املشتقات املالية أو الخيارات أو السلع أو العقود املستقبلية أو التأمني؛ 
وفيام يتعلق بتجميع والتحليل اإلحصايئ وإصدار وتداول وإنفاذ ونرش واستخدام وتنظيم مؤرشات 
التجارية  املالية  واألوراق  البورصة  مبعدالت  املتعلقة  املؤرشات  وأرقام  اإلحصائيات  نرش  البورصة؛ 
وأسعار الفائدة واألسعار وأسعار الرصف وغريها من البيانات االقتصادية؛ خدمات الجمع والنرش 
والتجميع؛ توفري املؤهالت األكادميية؛ توفري الدورات التي تؤخذ بالحضور الشخيص أو عىل اإلنرتنت 
التعليمية؛  األبحاث  الرقمية؛  املكتبات  خدمات  املكتبات؛  خدمات  بعد؛  عن  التعلم  دورات  أو 
الدورات املتعلقة بالتمويل والخدمات التمويلية؛ توفري املعلومات فيام يتعلق بكافة هذه الخدمات 

مبا يف ذلك توفري املعلومات عن هذه الخدمات عرب شبكة حاسوب عاملية.
41 الواقـعة بالفئة:  

كتبت عبارة  « ADGM ARBITRATION CENTRE» بأحرف التينية وصف العالمة:  
 االشــرتاطات:  

فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً لقسم العالمات التجارية يف وزارة االقتصاد أو 
إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
كاليد اند كو ال ال يب

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
بتاريخ:  2021/01/19  املودعة تحت رقم:  343488 

 تاريخ إيداع األولوية:      
باســم: سوق أبوظبي العاملي

أبوظبي  ــوق  س بناية   وعنوانه: 
العاملي،  أبوظبي  سوق  ميدان  العاملي، 
  ، 111999 ص.ب.:  املــاريــة،  جزيرة 

أبوظبي، االمارات العربية املتحدة
 / الخدمات   / البضائع  لتمييز  وذلــك 

املنتجات:
تسهيالت  تأجري  املؤمترات؛  وقاعات  االجتامعات  قاعات  تأجري  املؤقتة؛  اإلقامة  توفري   
]بالطعام  املكاتب  متوين  خدمات  والرشاب[؛  ]بالطعام  التموين  خدمات  املؤمترات؛ 
توفري  والفعاليات؛  لالجتامعات  والــرشاب[  ]بالطعام  التموين  خدمات  ــرشاب[؛  وال
حجز  تسهيالت  املؤقتة؛  واملكاتب  االجتامعات  تسهيالت  توفري  الفعاليات؛  تسهيالت 
والرشاب؛  الطعام  توفري  املؤقتة؛  واإلقامة  املكتبية  واملساحات  االجتامعات  قاعات 

الكافيهات؛ املطاعم.  
الواقـعة بالفئة:  43

بأحرف   «ADGM ARBITRATION CENTRE  » عبارة   كتبت  العالمة:   وصف 
التينية

 االشــرتاطات:  
لقسم العالمات التجارية يف وزارة  فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً 
من هذا  يوماً  إليه، وذلك خالل 30  املشار  للقسم  املسجل  بالربيد  إرساله  أو  االقتصاد 

اإلعالن.

الثالثاء 6 اأبريل 2021-العـدد 14713

الثالثاء 6 اأبريل 2021-العـدد 14713 الثالثاء 6 اأبريل 2021-العـدد 14713

الثالثاء 6 اأبريل 2021-العـدد 14713

الثالثاء 6 اأبريل 2021-العـدد 14713

الثالثاء 6 اأبريل 2021-العـدد 14713

الثالثاء 6 اأبريل 2021-العـدد 14713

الثالثاء 6 اأبريل 2021-العـدد 14713

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

لإعالناتكم بالوحدة: 
هاتف: 024488400 

فاك�س 024488201

  اسم الرشكة :   اوزجي جمس للتجارة  ش. ذ.م.م
PARK1 يف منطقة BAYAN BUSSINESS CENTER العنوان :    مكتب رقم 213&214 برج

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري 1479908     رقم الرخصة 873829         

 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها بانحالل 
الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي :  اتش ايه ام لتدقيق الحسابات, للقيام بتصفية الرشكة محاكم 

ديب
 تاريخ القرار  :   17-2-2021    تاريخ تصديق القرار:   2021-2-17

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: 
تاريخ نرش  من  يوماً  الثبوتية وذلك خالل 45  املستندات واألوراق  كافة  معه  2973071 04 مصطحباً 

هذا اإلعالن. 

 اسم الرشكة :   فلويدجيت لتجارة مكائن الورش وقطع غيارها  ش. ذ.م.م
B العنوان :    مكتب رقم 112 . 101 سعيد احمد سعيد غباش، عود ميثاء ، استدامة

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري 1405853     رقم الرخصة 831107        

 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  :  1-4-2021     تاريخ تصديق القرار:  2021-4-1 

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 :  افاق املستقبل للوساطة التجارية 
العنوان : مكتب رقم 711 ملك سامويل موريان وازايل فرجيس، بر ديب، الخليج التجاري  . 

الشكل القانوين : تضامنية
رقم القيد بالسجل التجاري  1007632    رقم الرخصة 552054        

 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي :  آر يب جي اس ملراجعة وتدقيق الحسابات, 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :   30-3-2021   تاريخ تصديق القرار: 2021-3-30  

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
هاتــــــــف   املنخول،   ، بر ديب   ، الفاليس  عفريا  بن  عبدالله  عفراء عمري  ملك   «M4» رقم
2526800  04 فاكس: 2526900 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

اسم الرشكة : رشكة مصطفوي للتجارة العامة  ش.ذ.م.م

العنوان : محل ملك محمد عبدالرحمن خانصاحب، بر ديب، شارع عيل بن ايب طالب .

الشكل القانوين: )ذات مسؤولية محدودة(

رقم الرخصة :  204112           

رقم القيد بالسجل التجاري :   41622 

  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنها بصدد الغاء الرتخيص الخاص بالرشكة 

الواردة أعاله وذلك مبوجب االجراءات والنظم املتبعة يف الدائرة. وعىل من لديه أي اعرتاض 

التقدم إىل دائرة التنمية االقتصادية بديب من خالل الربيد االلكرتوين

 Suggest complain@dubaided.gov.ae مرفقاً معه كافة املستندات واالوراق 

الثبوتية وذلك خالل 15» يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

 اسم الرشكة: رشكة الظل العاملية ذ.م.م 
العنوان  : محل ملك ابراهيم عيل الصايغ ، بر ديب، شارع عيل بن ايب طالب 

الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: 55834   رقم الرخصة 523467  

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:   24-3-2021   تاريخ تصديق القرار: 2021-3-24

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه  الكائن مكتب 
رقم 703 ملك يرسي عادل امني، بر ديب، الخليج التجاري   فاكس:    مصطحباً معه كافة 

املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

اسم الرشكة :  كيو نت للتجارة العامة   ش. ذ.م.م
العنوان : معرض رقم 4 ملك حسني عيل الفردان، الوصل

 مكتب الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1212426    رقم الرخصة   751726             

التجاري  السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب 
لديها بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي : اكسيس الين انرتناشونال للحسابات 

وتدقيق الحسابات, للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار :  24-3-2021     تاريخ تصديق القرار :  2021-3-24

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم  3604 ملك ايه اتش كيه القابضة ش.ذ.م.م املركز التجاري، هاتف 4030719  04 فاكس: 
4030777 04 ، مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من 

تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

موضوع الدعوى   تنفيذ الحكم الصادر يف الدعوى رقم 2018/3051 « مدين جزيئ« 
، بسداد املبلغ املنفذ به وقدره 65430 ) درهم ( ، شامالً للرسوم واملصاريف

موضوع اإلعالن :
طالب االعالن : الفرجان ش ذ م م صفته بالقضية: طالب التنفيذ  املطلوب اعالنهم 

: 1 - حمري أنيس صفته بالقضية: منفذ ضده
 G07- نعلنكم بانه تم الحجز عىل اموالكم الخاصة و هي عباره عن الوحدة رقم 
الطابق - G رقم املبنى 1 - اسم املبنى : مساكن مبنى - B جبل عيل االوىل وفاًء 

للمبلغ املطالب به ) 65430 ( درهم وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا .

   اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 - الشباب   مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914» رقم  مكتب  العنوان:    

ديره- بورسعيد 

التجاري  السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب 

لديها لتصفية رشكة /  اوزجي جمس للتجارة ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :   17-2-2021    تاريخ تصديق القرار:   2021-2-17

 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: 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 

لتصفية رشكة / فلويدجيت لتجارة مكائن الورش وقطع غيارها ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي 

املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :  1-4-2021     تاريخ تصديق القرار:  2021-4-1 

 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: آر يب جي اس ملراجعة وتدقيق الحسابات 
 العنوان:  مكتب رقم «M4» ملك عفراء عمري عبدالله بن عفريا الفاليس ، بر ديب ، املنخول

التجاري  السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب 

لديها لتصفية رشكة / افاق املستقبل للوساطة التجارية وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :   30-3-2021   تاريخ تصديق القرار: 2021-3-30  

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هاتف  2526800  04 فاكس: 2526900 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 

السجل  التأشري يف  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تشهد  مبوجب هذا 

التجاري لديها بتصفية رشكة /  رشكة الظل العاملية ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور 

أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب

 تاريخ القرار:   24-3-2021   تاريخ تصديق القرار: 2021-3-24

فاكس:    هاتف  املعني  املصفي  إىل  التقدم  مطالبة  أو  اعرتاض  أي  لديه  من  وعىل   

تاريخ  الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من  مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

نرش هذا اإلعالن.

 اسم املصفي: اكسيس الين انرتناشونال للحسابات وتدقيق الحسابات 
 العنوان:  مكتب رقم  3604 ملك ايه اتش كيه القابضة ش.ذ.م.م املركز التجاري

التجاري  السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب 

العامة ش.ذ.م.م   للتجارة  نت  كيو     / بتصفية رشكة  للقيام  أعاله  املذكور  املصفي  بتعيني 

وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :  24-3-2021     تاريخ تصديق القرار :  2021-3-24

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

واألوراق  املستندات  كافة  معه  فاكس: 4030777 04مصطحباً   04 أعاله هاتف 4030719 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

الثالثاء 6 اأبريل 2021-العـدد 14713

الثالثاء 6 اأبريل 2021-العـدد 14713

الثالثاء 6 اأبريل 2021-العـدد 14713الثالثاء 6 اأبريل 2021-العـدد 14713

الثالثاء 6 اأبريل 2021-العـدد 14713

الثالثاء 6 اأبريل 2021-العـدد 14713

الثالثاء 6 اأبريل 2021-العـدد 14713

الثالثاء 6 اأبريل 2021-العـدد 14713

الثالثاء 6 اأبريل 2021-العـدد 14713

الثالثاء 6 اأبريل 2021-العـدد 14713

الثالثاء 6 اأبريل 2021-العـدد 14713

الثالثاء 6 اأبريل 2021-العـدد 14713

 حكومة دبي

�قت�شادية دبي

 حكومة دبي

�قت�شادية دبي

 حكومة دبي

�قت�شادية دبي

 حكومة دبي

د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 

 حكومة دبي

�قت�شادية دبي

 حكومة دبي

�قت�شادية دبي

 حكومة دبي

�قت�شادية دبي

 حكومة دبي

�قت�شادية دبي

 حكومة دبي

�قت�شادية دبي

 حكومة دبي

�قت�شادية دبي

 حكومة دبي

�قت�شادية دبي

 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

رئي�س �ل�شعبة

  ابراهيم رم�ضان المرزوقي

 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

 تاريخ االعالن : 2021-03-11 

رقم االعالن :  39732 - 2021

�إعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 2498/2019/208 تنفيذ مدين

نعلن للجميع بأن الرشكة املذكورة أعاله هي /بقالة جواهر/ ذ.م.م- رشكة ذات مسؤولية 

محدودة،تأسست يف امارة عجامن مبوجب قانون الرشكات االتحادي رقم )8( لسنة )1984( 

االقتصادية تحت رقم  بالتنمية  االقتصادية  وسجلته   التنمية  دائرة  وتعديالته مرخصة يف 

)98006( وقرر الرشكاء حلها وتصفيتها وتعيني السيد:

 جامل لتدقيق الحسابات  

مصفي قانوين للرشكة فعىل كل من له أي حق أو اعرتاض التقدم به للمصفي القانوين املذكور 

أعاله خالل مدة )45( يوماً من تاريخ نرش اإلعالن وعىل العنوان التايل:

  إمارة :   عجامن

هاتف :   

ص.ب.:     

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
ق�سم ال�سجل التجاري

اإعالن وحل وت�سفية : 

 اال�سم التجاري :بقالة جواهر   / ذ.م.م
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 يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل عن 

الرخصة بني االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول: عمر محمد السويداين الجنسية: سوريا

اىل الطرف الثاين:   قاسم محمد ابو خروب   الجنسية: فلسطني

 باسم التجاري )مخبز ومعجنات شمسني( رخصة صادرة من دائرة 

واملسجلة   )103125  ( امللف  برقم  بعجامن  االقتصادية  التنمية 

بغرفة تجارة وصناعة عجامن

 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 

يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

الثالثاء 6 اأبريل 2021-العـدد 14713

الكاتب العدل العام 

 اإعالن تنازل عن رخ�ضة

-
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 الثالثاء 6 أبريل 2021ـ العـدد 14713                

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

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

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
 343514 املودعة حتت رقم:  

بتاريخ:  2021/01/19 
تاريخ اإيداع الأولوية:        

�سوق اأبوظبي العاملي با�ســم: 
 

بناية �سوق اأبوظبي العاملي، ميدان �سوق  وعنوانه: 
اأبوظبي العاملي، جزيرة املارية، �ص.ب.: 111999،  اأبوظبي، المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
بال�سوؤون  املتعلقة  ال�ست�سارية  اخلدمات  الرتخي�ص؛  �سلطات  خدمات  الرتخي�ص؛  خدمات  قانونية؛  خدمات   
اجلودة  معايري  على  وامل�سادقة  املحلية  ال�سلطات  تراخي�ص  اإ�سدار  ال�رشكات؛  ت�سجيل  خدمات  التنظيمية؛ 
وال�سحة وال�سالمة والبيئة؛ خدمات ت�سوية املنازعات البديلة؛ خدمات التحكيم؛ ترخي�ص برجميات احلا�سوب 
اخلدمات  القانونية؛  ال�ست�سارات  الو�ساطة؛ خدمات  القانونية؛ خدمات  الأبحاث  قانونية[؛  ]خدمات 
القانونية املتعلقة بالأعمال؛ خدمات تاأ�سي�ص ال�رشكات؛ خدمات املرافعات؛ اخلدمات القانونية 
املنازعات  وف�ص  والتجارية  واملوؤ�س�سية  التنظيمية  وامل�سائل  املحلية  بال�سلطات  املتعلقة 
والندماجات  ال�ستثمارية  الأمــوال  وروؤو�ــص  والمتياز  امل�سرتكة  وامل�ساريع  والهجرة  والعمل 
وال�ستحواذات واإ�سدارات احلقوق والإدراجات واخلدمات املالية والبنكية والعقارات والإن�ساءات وال�سحن والنقل 
وال�سوؤون  واملناف�سة  الإلكرتونية  والتجارة  املعلومات  وتكنولوجيا  الفكرية  وامللكية  اللوج�ستية  واخلدمات 
املو�رشة واملع�رشة  الهيكلة  واإعادة  والت�سفية  الق�سائية  املوؤ�س�سي واحلرا�سة  وال�سرتداد  والريا�سة  التنظيمية 
والطاقة وامل�سوؤولية عن املنتجات والإعالم والتاأمني واإعادة التاأمني والتخلي�ص اجلمركي والتمويل والتجارة 
التحكيم  الإلكرتونية؛ خدمات  املحاكم  توفري خدمات  املحاكم؛  تقارير  اإعداد  املحاكم؛  توفري خدمات  الدولية؛ 
والو�ساطة وف�ص املنازعات؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات عن 

هذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عامة.
45 الواقـعة بالفئة:  

كتبت عبارة  « حماكم �سوق اأبوظبي العاملي « باللغة العربية و�سف العالمة:  
 ال�ســرتاطات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

 الثالثاء 6 أبريل 2021ـ العـدد 14713                

 دولة االإمارات العربية المتحدة  
وزارة االقت�صاد 

EAT 167474  
منوذج اإعالن الن�سرعن 

انتقال امللكية 
ــعــالمــات  ال اإدارة  تــعــلــن 

التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:
التميمي وم�ساركوه

  بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم: 256817بتاريخ : 2016/07/20

امل�سجلة بالرقم : 256817بتاريخ : 2017/02/13 
باإ�سم املالك: يونيليفر ان يف 

وعنوانه: وينا 455 ، 3013 ايه ال روتردام ، هولندا.
 ا�سم املتنازل له: يونيليفر اآي بيه هولدينجز بي.يف

وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ال روتردام ، هولندا. 
واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد: 

بتاريخ: 
   وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43

 تاريـخ انتقال امللكية: 2015/06/29      
   تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/11/26    
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 دولة االإمارات العربية المتحدة  
وزارة االقت�صاد 

EAT 167474  
 منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال 

امللكية 
ــعــالمــات  ال اإدارة  تــعــلــن 

تــقــدم وكيل  الــتــجــاريــة عــن 
الت�سجيل / املالك:

 التميمي وم�ساركوه
  بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم: 17449بتاريخ : 1996/07/24
امل�سجلة بالرقم : 17449بتاريخ : 1998/06/10 

باإ�سم املالك: يونيليفر ان يف 
وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ايه ال روتردام ، هولندا.

 ا�سم املتنازل له: يونيليفر اآي  بيه هولدينجز بي.يف
وعنوانه: وينا 455 ، 3013   ال روتردام ، هولندا. 
واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  بتاريخ: 

 وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
 تاريـخ انتقال امللكية: 2015/06/29      

   تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/11/26    
 

 الثالثاء 6 أبريل 2021ـ العـدد 14713                

 دولة االإمارات العربية المتحدة  
وزارة االقت�صاد 

EAT 167474  
منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال 

امللكية 
ــعــالمــات  ال اإدارة  تــعــلــن 

تــقــدم وكيل  الــتــجــاريــة عــن 
الت�سجيل / املالك:
التميمي وم�ساركوه

  بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 216352 بتاريخ: 2014/08/21

امل�سجلة بالرقم: 216352 بتاريخ: 2016/11/23 
باإ�سم املالك: يونيليفر ان يف 

وعنوانه: وينا 455 ، 3013 ايه ال روتردام ، هولندا.
 ا�سم املتنازل له: يونيليفر اآي بيه هولدينجز بي.يف

وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ال روتردام ، هولندا. 
واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد: 

بتاريخ: 
 وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3

 تاريـخ انتقال امللكية: 2015/06/29        
 تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/11/26    

 

 الثالثاء 6 أبريل 2021ـ العـدد 14713                

 دولة االإمارات العربية المتحدة  
وزارة االقت�صاد 

EAT 167474  
منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال 

امللكية 
ــات  ــعــالم ال اإدارة  تــعــلــن 
وكيل  تقدم  عــن  التجارية 

الت�سجيل / املالك:
 التميمي وم�ساركوه  

بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 218963بتاريخ: 2014/10/01

امل�سجلة بالرقم: 218963بتاريخ: 2015/02/25 
باإ�سم املالك: يونيليفر ان يف 

وعنوانه: وينا 455 ، 3013 ايه ال روتردام ، هولندا.
 ا�سم املتنازل له: يونيليفر اآي بيه هولدينجز بي.يف

وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ال روتردام ، هولندا. 
واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد: 

بتاريخ: 
 وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 29

 تاريـخ انتقال امللكية: 2015/06/29      
   تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/11/26    

  

 الثالثاء 6 أبريل 2021ـ العـدد 14713                

 دولة االإمارات العربية المتحدة  
وزارة االقت�صاد 

EAT 167474  
منوذج اإعالن الن�سرعن 

انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية 
 / الت�سجيل  وكيل  تقدم  عن 

املالك:
التميمي وم�ساركوه

  بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم: 9114بتاريخ : 1995/02/01

امل�سجلة بالرقم : 9114بتاريخ : 1997/02/25 
باإ�سم املالك: يونيليفر ان يف 

وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ايه ال روتردام ، هولندا.
 ا�سم املتنازل له: يونيليفر اآي  بيه هولدينجز بي.يف

وعنوانه: وينا 455 ، 3013   ال روتردام ، هولندا. 
واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  بتاريخ: 

   وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:30
 تاريـخ انتقال امللكية: 2015/06/29      

   تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/11/26    

 الثالثاء 6 أبريل 2021ـ العـدد 14713                

 دولة االإمارات العربية المتحدة  
وزارة االقت�صاد 

EAT 168442  
منوذج اإعالن الن�سرعن 

انتقال امللكية 
ــعــالمــات  ال اإدارة  تــعــلــن 

التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:
التميمي وم�ساركوه

  بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم: 216353بتاريخ : 2014/08/21

امل�سجلة بالرقم : 216353بتاريخ : 2016/11/23
 باإ�سم املالك: مراد ، انك 

وعنوانه: 2121 بارك بال�ص،  الطابق الأول، ال �سيغوندو ،  �سي 
اإيه 90245، الوليات  املتحدة الأمريكية 

  ا�سم املتنازل له: يونيليفر ان يف  وعنوانه: وينا 455 ، 3013  
ايه ال روتردام ، هولندا. 

واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  بتاريخ: 
   وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 5

 تاريـخ انتقال امللكية: 2015/19/01
   تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2021/03/10

 الثالثاء 6 أبريل 2021ـ العـدد 14713                

 دولة االإمارات العربية المتحدة  
وزارة االقت�صاد 

وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن   
الت�سجيل / 

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

 343500 املودعة حتت رقم:  
بتاريخ:  2021/01/19 

تاريخ اإيداع الأولوية:        
�سوق اأبوظبي العاملي با�ســم: 

بناية �سوق اأبوظبي العاملي، ميدان �سوق اأبوظبي العاملي، جزيرة املارية، �ص.ب.: 111999،   وعنوانه: 
اأبوظبي، المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

التدريبية  والدورات  واملعار�ص  والجتماعات  املوؤمترات  واإدارة  تنظيم  التدريب؛  مرافق  توفري  التدريب؛  توفري 
مرافق  ت�سغيل  املايل؛  التدريب  مرافق  ت�سغيل  الكتب؛  ن�رش  واملحا�رشات؛  واللقاءات  والندوات  العمل  وور�ص 
التدريب التجاري؛ التدريب والتدري�ص يف جمال اخلدمات املالية والتاأمينية والتنظيمية واإدارة املخاطر والتداول 
يف اأ�سواق الأ�سهم واملعامالت وال�سفقات واإ�سدار وتقييم الأ�سهم اأو ال�سندات اأو الأوراق املالية اأو ال�سلع اأو العقود 
امل�ستقبلية اأو امل�ستقات املالية اأو اخليارات اأو ال�سلع اأو العقود امل�ستقبلية اأو التاأمني؛ وفيما يتعلق بتجميع 
والتحليل الإح�سائي واإ�سدار وتداول واإنفاذ ون�رش وا�ستخدام وتنظيم موؤ�رشات البور�سة؛ ن�رش الإح�سائيات واأرقام 
ال�رشف  واأ�سعار  والأ�سعار  الفائدة  واأ�سعار  التجارية  املالية  والأوراق  البور�سة  مبعدلت  املتعلقة  املوؤ�رشات 
وغريها من البيانات القت�سادية؛ خدمات اجلمع والن�رش والتجميع؛ توفري املوؤهالت الأكادميية؛ توفري الدورات 
الأبحاث  الرقمية؛  املكتبات  خدمات  املكتبات؛  خدمات  بعد؛  عن  التعلم  اأو  مبا�رشة  اأو  �سخ�سيا  توؤخذ  التي 
التعليمية؛ الدورات املتعلقة بالتمويل واخلدمات التمويلية؛ انتاج مقاطع الفيديو؛ انتاج مقاطع الفيديو لأغرا�ص 
التعليم؛ انتاج مقاطع فيديو تدريبية؛ انتاج مقاطع فيديو عرب النرتنت؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه 

اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات عن هذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عاملية.
41 الواقـعة بالفئة:  

كتبت عبارة  « ADGM ACADEMY « باأحرف لتينية و�سف العالمة:  
ال�ســرتاطات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

 الثالثاء 6 أبريل 2021ـ العـدد 14713                

 دولة االإمارات العربية المتحدة  
وزارة االقت�صاد 

EAT 167474  
 منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال 

امللكية 
ــعــالمــات  ال اإدارة  تــعــلــن 

تــقــدم وكيل  الــتــجــاريــة عــن 
الت�سجيل / املالك:

التميمي وم�ساركوه  
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم: 9113بتاريخ : 1995/02/01
امل�سجلة بالرقم : 9113بتاريخ : 1997/02/25 

باإ�سم املالك: يونيليفر ان يف 
وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ايه ال روتردام ، هولندا.

 ا�سم املتنازل له: يونيليفر اآي  بيه هولدينجز بي.يف
وعنوانه: وينا 455 ، 3013   ال روتردام ، هولندا. 
واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  بتاريخ: 

   وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:30
 تاريـخ انتقال امللكية: 2015/06/29      

   تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/11/26    

 الثالثاء 6 أبريل 2021ـ العـدد 14713                

 دولة االإمارات العربية المتحدة  
وزارة االقت�صاد 

EAT 167474  
منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال 

امللكية 
ــعــالمــات  ال اإدارة  تــعــلــن 

تــقــدم وكيل  الــتــجــاريــة عــن 
الت�سجيل / املالك:
التميمي وم�ساركوه

  بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 280278بتاريخ: 2017/09/28

امل�سجلة بالرقم: 280278بتاريخ: 2018/07/11 
باإ�سم املالك: يونيليفر ان يف 

وعنوانه: وينا 455 ، 3013 ايه ال روتردام ، هولندا.
 ا�سم املتنازل له: يونيليفر اآي بيه هولدينجز بي.يف

وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ال روتردام ، هولندا. 
واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد: 

بتاريخ: 
 وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 5

 تاريـخ انتقال امللكية: 2015/06/29      
   تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/11/26    

  

 الثالثاء 6 أبريل 2021ـ العـدد 14713                

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

تقدم  عن  التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن   
وكيل الت�سجيل / 

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

املودعة حتت رقم:  
 343520

بتاريخ:  2021/01/19 
 تاريخ اإيداع الأولوية:      

�سوق اأبوظبي العاملي با�ســم: 
 

املارية،  جزيرة  العاملي،  اأبوظبي  �سوق  ميدان  العاملي،  اأبوظبي  �سوق  بناية  وعنوانه: 
�ص.ب.: 111999،  اأبوظبي، المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
 اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�سميم املتعلقة بها؛ خدمات التحليل ال�سناعي 
ال�سناعي؛ خدمات مراقبة اجلودة وامل�سادقة؛ ت�سميم وتطوير  ال�سناعية والت�سميم  والأبحاث 
عتاد وبرامج الكمبيوتر؛ الأبحاث التقنية؛ خدمات الأبحاث؛ اإعداد التقارير فيما يتعلق بالأبحاث 
التقنية؛ اإعداد تقارير الأبحاث ال�سناعية؛ توفري خدمات الأبحاث؛ توفري وتفعيل من�سة مبا�رشة؛ 
تفعيل  كخدمة؛  املن�سة  الإنرتنت؛  على  املن�سات  تفعيل  املبا�رشة؛  املن�سات  وتطوير  ت�سميم 
املحتوى الرقمي على الإنرتنت؛ تفعيل املواقع ال�سبكية التفاعلية؛ تفعيل املن�سات على الإنرتنت 

يف جمال التمويل والأبحاث التمويلية.
42 الواقـعة بالفئة:  

كتبت عبارة  « ADGM KNOWLEDGE HUB « باأحرف لتينية و�سف العالمة:  
 ال�ســرتاطات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

 الثالثاء 6 أبريل 2021ـ العـدد 14713                

 دولة االإمارات العربية المتحدة  
وزارة االقت�صاد 

EAT 167474  
 منوذج اإعالن الن�سرعن 

انتقال امللكية 
ــعــالمــات  ال اإدارة  تــعــلــن 
وكيل  تقدم  عــن  التجارية 

الت�سجيل / املالك:
التميمي وم�ساركوه

  بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 10886 بتاريخ: 1995/06/03
امل�سجلة بالرقم: 10886بتاريخ: 1996/07/03 

باإ�سم املالك: يونيليفر ان يف 
وعنوانه: وينا 455 ، 3013 ايه ال روتردام ، هولندا.

 ا�سم املتنازل له: يونيليفر اآي بيه هولدينجز بي.يف
وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ال روتردام ، هولندا. 

واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد: 
بتاريخ: 

 وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
 تاريـخ انتقال امللكية: 2015/06/29      

   تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/11/26    

 الثالثاء 6 أبريل 2021ـ العـدد 14713                

 دولة االإمارات العربية المتحدة  
وزارة االقت�صاد 

EAT 167474  
منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال 

امللكية 
ــعــالمــات  ال اإدارة  تــعــلــن 

تــقــدم وكيل  الــتــجــاريــة عــن 
الت�سجيل / املالك:
التميمي وم�ساركوه

  بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 280273بتاريخ: 2017/09/28

امل�سجلة بالرقم: 280273بتاريخ: 2018/07/11 
باإ�سم املالك: يونيليفر ان يف 

وعنوانه: وينا 455 ، 3013 ايه ال روتردام ، هولندا.
 ا�سم املتنازل له: يونيليفر اآي بيه هولدينجز بي.يف

وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ال روتردام ، هولندا. 
واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  بتاريخ:  وذلك لتمييز 

ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
 تاريـخ انتقال امللكية: 2015/06/29      

   تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/11/26    
 

 الثالثاء 6 أبريل 2021ـ العـدد 14713                

 دولة االإمارات العربية المتحدة  
وزارة االقت�صاد 

EAT 167474  
منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال 

امللكية 
ــعــالمــات  ال اإدارة  تــعــلــن 

تــقــدم وكيل  الــتــجــاريــة عــن 
الت�سجيل / املالك:
التميمي وم�ساركوه

  بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم: 1321بتاريخ : 1993/07/31

امل�سجلة بالرقم : 1321بتاريخ : 1994/12/27 
باإ�سم املالك: يونيليفر ان يف 

وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ايه ال روتردام ، هولندا.
 ا�سم املتنازل له: يونيليفر اآي  بيه هولدينجز بي.يف

وعنوانه: وينا 455 ، 3013   ال روتردام ، هولندا. 
واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  بتاريخ: 

 وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
 تاريـخ انتقال امللكية: 2015/06/29      

   تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/11/26    
  

 الثالثاء 6 أبريل 2021ـ العـدد 14713                

 دولة االإمارات العربية المتحدة  
وزارة االقت�صاد 

EAT 167474  
 منوذج اإعالن الن�سرعن 

انتقال امللكية 
العالمات  اإدارة  تعلن 
وكيل  تقدم  عن  التجارية 

الت�سجيل / املالك:
التميمي وم�ساركوه  

بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 102582بتاريخ: 2007/11/13

امل�سجلة بالرقم: 102582بتاريخ: 2009/12/15 
باإ�سم املالك: يونيليفر ان يف 

وعنوانه: وينا 455 ، 3013 ايه ال روتردام ، هولندا.
 ا�سم املتنازل له: يونيليفر اآي بيه هولدينجز بي.يف

وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ال روتردام ، هولندا. 
واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  بتاريخ: 

 وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 5
 تاريـخ انتقال امللكية: 2015/06/29      

   تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/11/26    
  

 الثالثاء 6 أبريل 2021ـ العـدد 14713                

 دولة االإمارات العربية المتحدة  
وزارة االقت�صاد 

EAT 167474  
منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال 

امللكية 
ــعــالمــات  ال اإدارة  تــعــلــن 

تــقــدم وكيل  عــن  الــتــجــاريــة 
الت�سجيل / املالك:
التميمي وم�ساركوه

  بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم: 79671بتاريخ : 2006/04/17

امل�سجلة بالرقم : 79671بتاريخ : 2009/05/14 
باإ�سم املالك: يونيليفر ان يف 

وعنوانه: وينا 455 ، 3013 ايه ال روتردام ، هولندا.
 ا�سم املتنازل له: يونيليفر اآي بيه هولدينجز بي.يف

وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ال روتردام ، هولندا. 
واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  بتاريخ:   
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 5

 تاريـخ انتقال امللكية: 2015/06/29      
   تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/11/26    

 الثالثاء 6 أبريل 2021ـ العـدد 14713                

 دولة االإمارات العربية المتحدة  
وزارة االقت�صاد 

EAT 167474  
منوذج اإعالن الن�سرعن 

انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية 
 / الت�سجيل  وكيل  تقدم  عن 

املالك:
التميمي وم�ساركوه

  بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 216353بتاريخ: 2014/08/21

امل�سجلة بالرقم: 216353بتاريخ: 2016/11/23 
باإ�سم املالك: يونيليفر ان يف 

وعنوانه: وينا 455 ، 3013 ايه ال روتردام ، هولندا.
 ا�سم املتنازل له: يونيليفر اآي بيه هولدينجز بي.يف

وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ال روتردام ، هولندا. 
واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد: 

بتاريخ: 
 وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 5

 تاريـخ انتقال امللكية: 2015/06/29      
   تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/11/26    

 الثالثاء 6 أبريل 2021ـ العـدد 14713                

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

وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن 
الت�سجيل / 

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

 343490 املودعة حتت رقم:  
بتاريخ:  2021/01/19 

تاريخ اإيداع الأولوية:        
�سوق اأبوظبي العاملي با�ســم: 

 
بناية �سوق اأبوظبي العاملي، ميدان �سوق اأبوظبي العاملي، جزيرة املارية، �ص.ب.: 111999،   وعنوانه: 

اأبوظبي، المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

بال�سوؤون  املتعلقة  ال�ست�سارية  اخلدمات  الرتخي�ص؛  �سلطات  خدمات  الرتخي�ص؛  خدمات  قانونية؛  خدمات   
اجلودة  معايري  على  وامل�سادقة  املحلية  ال�سلطات  تراخي�ص  اإ�سدار  ال�رشكات؛  ت�سجيل  خدمات  التنظيمية؛ 
وال�سحة وال�سالمة والبيئة؛ خدمات ت�سوية املنازعات البديلة؛ خدمات التحكيم؛ ترخي�ص برجميات احلا�سوب 
القانونية  اخلدمات  القانونية؛  ال�ست�سارات  خدمات  الو�ساطة؛  خدمات  القانونية؛  الأبحاث  قانونية[؛  ]خدمات 
بال�سلطات  املتعلقة  القانونية  اخلدمات  املرافعات؛  خدمات  ال�رشكات؛  تاأ�سي�ص  خدمات  بالأعمال؛  املتعلقة 
امل�سرتكة  وامل�ساريع  والهجرة  والعمل  املنازعات  وف�ص  والتجارية  واملوؤ�س�سية  التنظيمية  وامل�سائل  املحلية 
واخلدمات  والإدراجات  احلقوق  واإ�سدارات  وال�ستحواذات  والندماجات  ال�ستثمارية  الأموال  وروؤو�ص  والمتياز 
الفكرية وتكنولوجيا  وامللكية  اللوج�ستية  والنقل واخلدمات  وال�سحن  والإن�ساءات  والعقارات  والبنكية  املالية 
واحلرا�سة  املوؤ�س�سي  وال�سرتداد  والريا�سة  التنظيمية  وال�سوؤون  واملناف�سة  الإلكرتونية  والتجارة  املعلومات 
الق�سائية والت�سفية واإعادة الهيكلة املو�رشة واملع�رشة والطاقة وامل�سوؤولية عن املنتجات والإعالم والتاأمني 
واإعادة التاأمني والتخلي�ص اجلمركي والتمويل والتجارة الدولية؛ توفري خدمات املحاكم؛ اإعداد تقارير املحاكم؛ 
توفري خدمات املحاكم الإلكرتونية؛ خدمات التحكيم والو�ساطة وف�ص املنازعات؛ توفري املعلومات فيما يتعلق 

بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات عن هذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عامة.
45 الواقـعة بالفئة:  

كتبت عبارة  « ADGM ARBITRATION CENTRE» باأحرف لتينية و�سف العالمة:  
 ال�ســرتاطات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

 الثالثاء 6 أبريل 2021ـ العـدد 14713                

 دولة االإمارات العربية المتحدة  
وزارة االقت�صاد 

EAT 167474  
  منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال 

امللكية 
الــعــالمــات  اإدارة  تــعــلــن   
وكيل  تقدم  عــن  التجارية 

الت�سجيل / املالك:
التميمي وم�ساركوه

  بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 1310بتاريخ: 1993/07/31
امل�سجلة بالرقم: 1310بتاريخ: 1994/12/27

 باإ�سم املالك: يونيليفر ان يف 
وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ايه ال روتردام ، هولندا.

 ا�سم املتنازل له: يونيليفر اآي  بيه هولدينجز بي.يف وعنوانه: 
وينا 455 ، 3013   ال روتردام ، هولندا. 

واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:      بتاريخ: 
 وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3

  تاريـخ انتقال امللكية: 2015/06/29      
   تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/11/26    

 الثالثاء 6 أبريل 2021ـ العـدد 14713                

 دولة االإمارات العربية المتحدة  
وزارة االقت�صاد 

EAT 167474  
  منوذج اإعالن الن�سرعن 

انتقال امللكية 
ــعــالمــات  ال اإدارة  تــعــلــن 
وكيل  تقدم  عــن  التجارية 

الت�سجيل / املالك:
التميمي وم�ساركوه

  بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 218968بتاريخ: 2014/10/01

امل�سجلة بالرقم: 218968بتاريخ: 2015/02/25 
باإ�سم املالك: يونيليفر ان يف 

وعنوانه: وينا 455 ، 3013 ايه ال روتردام ، هولندا.
 ا�سم املتنازل له: يونيليفر اآي بيه هولدينجز بي.يف

وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ال روتردام ، هولندا. 
واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد: 

بتاريخ:  وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 30
 تاريـخ انتقال امللكية: 2015/06/29      
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 الثالثاء 6 أبريل 2021ـ العـدد 14713                

 دولة الإمارات العربية المتحدة  
وزارة القت�صاد 

EAT 167474  
 منوذج اإعالن الن�سرعن 

انتقال امللكية 
ال��ع��ام��ات  اإدارة  ت��ع��ل��ن   

وكيل  ت��ق��دم  ع��ن  ال��ت��ج��اري��ة 
الت�سجيل / املالك:

 التميمي وم�ساركوه
  بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 32406 بتاريخ: 1999/07/31
امل�سجلة بالرقم: 32406بتاريخ: 2000/03/06 

باإ�سم املالك: يونيليفر ان يف 
وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ايه ال روتردام ، هولندا.

 ا�سم املتنازل له: يونيليفر اآي  بيه هولدينجز بي.يف
وعنوانه: وينا 455 ، 3013   ال روتردام ، هولندا. 

واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد: 
الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذل��ك  بتاريخ:   

بالفئة: 29
 تاري�خ انتقال امللكية: 2015/06/29      

   تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/11/26    

 الثالثاء 6 أبريل 2021ـ العـدد 14713                

 دولة الإمارات العربية المتحدة  - وزارة القت�صاد 
اإدارة العالمات التجارية

تقدم  عن  التجارية  العامات  اإدارة  تعلن   
وكيل الت�سجيل / 

كايد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

 343518 املودعة حتت رقم:  
بتاريخ:  2021/01/19 

تاريخ اإيداع الأولوية:        
�سوق اأبوظبي العاملي با�س��م: 

 
املارية،  جزيرة  العاملي،  اأبوظبي  �سوق  ميدان  العاملي،  اأبوظبي  �سوق  بناية  وعنوانه: 

�ص.ب.: 111999،  اأبوظبي، المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

واملعار�ص  والجتماعات  املوؤمترات  واإدارة  تنظيم  التدريب؛  مرافق  توفري  التدريب؛  توفري   
والدورات التدريبية وور�ص العمل والندوات واللقاءات واملحا�رشات؛ ن�رش الكتب؛ ت�سغيل مرافق 
التدريب املايل؛ ت�سغيل مرافق التدريب التجاري؛ التدريب والتدري�ص يف جمال اخلدمات املالية 
والتاأمينية والتنظيمية واإدارة املخاطر والتداول يف اأ�سواق الأ�سهم واملعامات وال�سفقات واإ�سدار 
امل�ستقات  اأو  امل�ستقبلية  العقود  اأو  ال�سلع  اأو  املالية  الأوراق  اأو  ال�سندات  اأو  الأ�سهم  وتقييم 
املالية اأو اخليارات اأو ال�سلع اأو العقود امل�ستقبلية اأو التاأمني؛ وفيما يتعلق بتجميع والتحليل 
الإح�سائي واإ�سدار وتداول واإنفاذ ون�رش وا�ستخدام وتنظيم موؤ�رشات البور�سة؛ ن�رش الإح�سائيات 
واأرقام املوؤ�رشات املتعلقة مبعدلت البور�سة والأوراق املالية التجارية واأ�سعار الفائدة والأ�سعار 
توفري  والتجميع؛  والن�رش  اجلمع  خدمات  القت�سادية؛  البيانات  من  وغريها  ال�رشف  واأ�سعار 
املوؤهات الأكادميية؛ توفري الدورات التي توؤخذ �سخ�سيا اأو مبا�رشة اأو التعلم عن بعد؛ خدمات 
املكتبات؛ خدمات املكتبات الرقمية؛ الأبحاث التعليمية؛ الدورات املتعلقة بالتمويل واخلدمات 
التمويلية؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات عن 

هذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عاملية.
41 الواق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة  « ADGM KNOWLEDGE HUB « باأحرف لتينية و�سف العامة:  
 ال�س��رتاطات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

 الثالثاء 6 أبريل 2021ـ العـدد 14713                

 دولة الإمارات العربية المتحدة  
وزارة القت�صاد 

EAT 167474  
 منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال 

امللكية 
التجارية  العامات  اإدارة  تعلن 

 / الت�سجيل  وك��ي��ل  ت��ق��دم  ع��ن 
املالك:

التميمي وم�ساركوه
  بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :

املودعة بالرقم: 331859بتاريخ : 2020/07/01
امل�سجلة بالرقم : 331859بتاريخ : 2020/09/10 

باإ�سم املالك: يونيليفر ان يف 
وعنوانه: وينا 455 ، 3013 ايه ال روتردام ، هولندا.

 ا�سم املتنازل له: يونيليفر اآي بيه هولدينجز بي.يف
وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ال روتردام ، هولندا. 

واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد: 
بتاريخ: 

 وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 29
 تاري�خ انتقال امللكية: 2015/06/29      

   تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/11/26    
  

 الثالثاء 6 أبريل 2021ـ العـدد 14713                

 دولة الإمارات العربية المتحدة  
وزارة القت�صاد 

EAT 167474  
 منوذج اإعالن الن�سرعن 

انتقال امللكية 
 تعلن اإدارة العامات التجارية 
 / الت�سجيل  وكيل  تقدم  عن 

املالك:
التميمي وم�ساركوه

  بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 218967بتاريخ: 2014/10/01
امل�سجلة بالرقم: 218967بتاريخ: 2015/02/25

 باإ�سم املالك: يونيليفر ان يف 
وعنوانه: وينا 455 ، 3013 ايه ال روتردام ، هولندا.

 ا�سم املتنازل له: يونيليفر اآي بيه هولدينجز بي.يف
وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ال روتردام ، هولندا. 

واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد: 
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 29 بتاريخ:   

 تاري�خ انتقال امللكية: 2015/06/29      
   تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/11/26    

 الثالثاء 6 أبريل 2021ـ العـدد 14713                

 دولة الإمارات العربية المتحدة  
وزارة القت�صاد 

EAT 167474   
  منوذج اإعالن الن�سرعن 

انتقال امللكية 
ال��ع��ام��ات  اإدارة  ت��ع��ل��ن 
وكيل  تقدم  ع��ن  التجارية 

الت�سجيل / املالك:
التميمي وم�ساركوه  

بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :
املودعة بالرقم: 256905بتاريخ : 2016/07/20

امل�سجلة بالرقم : 256905بتاريخ : 2017/02/13 
باإ�سم املالك: يونيليفر ان يف 

وعنوانه: وينا 455 ، 3013 ايه ال روتردام ، هولندا.
 ا�سم املتنازل له: يونيليفر اآي بيه هولدينجز بي.يف

وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ال روتردام ، هولندا. 
واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد: 

بتاريخ:   
  وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:30

 تاري�خ انتقال امللكية: 2015/06/29      
   تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/11/26    

  

 الثالثاء 6 أبريل 2021ـ العـدد 14713                

 دولة الإمارات العربية المتحدة  
وزارة القت�صاد 

EAT 167474  
 منوذج اإعالن الن�سرعن 

انتقال امللكية 
ال��ع��ام��ات  اإدارة  ت��ع��ل��ن 

التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:
التميمي وم�ساركوه

  بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :
املودعة بالرقم: 331858بتاريخ : 2020/07/01

امل�سجلة بالرقم : 331858بتاريخ : 2020/09/10 
باإ�سم املالك: يونيليفر ان يف 

وعنوانه: وينا 455 ، 3013 ايه ال روتردام ، هولندا.
 ا�سم املتنازل له: يونيليفر اآي بيه هولدينجز بي.يف

وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ال روتردام ، هولندا. 
واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد: 

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 5 بتاريخ:   
 تاري�خ انتقال امللكية: 2015/06/29      

   تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/11/26    
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 دولة الإمارات العربية المتحدة  
وزارة القت�صاد 

EAT 166104
العامات  اإدارة  تعلن  الن�رش  اإع��ان  منوذج   

التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية: 
املودعة بالرقم: 344168 تاريخ: 2021/02/01

 2020/09/29   3538668 الأول��وي��ة:  بيانات 
اململكة املتحدة

 ال�سم: كاريوم ليمتد
 ، ال   3ال  دبليو3  تي   ، ميدل�سك�ص   هون�سلو   ، رود  �ستاينز  هاو�ص123-115  فالكون  وعنوانه: 

اململكة املتحدة. 
  وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3

م�ستح�رشات جتميل  طبية،  غري  م�ستح�رشات جتميل  كرميات جتميلية،  م�ستح�رشات جتميل،   
العناية  العناية باجل�سم، م�ستح�رشات  اأقنعة جتميلية، م�ستح�رشات  بل�سم،  بالب�رشة،  للعناية 
كرميات  للج�سم،  كرميات  للوجه،  كرميات  بالوجه،  للعناية  طبية  غري  م�ستح�رشات  بالب�رشة، 
للب�رشة، حليب مرطب للوجه، حليب مرطب للج�سم، غ�سولت )لو�سن( لأغرا�ص التجميل، غ�سولت 
)لو�سن( للوجه، غ�سولت )لو�سن( للج�سم، جل للوجه، جل للج�سم، بل�سم للوجه، بل�سم للج�سم، 
منظفات، منظفات للب�رشة، كرميات تنظيف الب�رشة، حليب تنظيف، م�ستح�رشات تنظيف الوجه، 
فرك  مواد  فرك،  مواد  ]تونيك[،  مقويات  وترطيب،  تنظيف  كرميات  اجل�سم،  تنظيف  م�ستح�رشات 
الب�رشة، كرميات جتميل  ل�سد  للب�رشة، م�ستح�رشات جتميل  الب�رشة، مرطبات  للج�سم، مرطبات 
ل�سد الب�رشة حول العيون، م�ستح�رشات م�سادة للتجاعيد، كرميات للوقاية من ال�سم�ص، كرميات 
م�سادة للتجاعيد، زيوت عطرية، زيوت للج�سم، زيوت للوجه، زيوت تنظيف، زيوت ترطيب، زيوت 
لا�ستحمام وحمام الدو�ص، جل لا�ستخدام التجميلي، جل جتميلي للوجه واليدين واجل�سم، جل 
اأم�سال  للتجميل،  اأم�سال  التجميل،  لأغرا�ص  اأم�سال  الدو�ص،  وحمام  لا�ستحمام  جل  للعيون، 
للوجه، اأم�سال م�سادة لل�سيخوخة، مواد تق�سري لتنظيف الب�رشة،  مواد تق�سري للعناية بالب�رشة، 
كرميات تق�سري، مواد فرك لتق�سري اجل�سم، مواد فرك مق�رشة للج�سم، مواد فرك مق�رشة للوجه، 
مواد فرك مق�رشة، ُرقع جل للعيون لأغرا�ص التجميل، ُرقع للوجه، ُرقع للب�رشة، ُرقع حمتوية 
على م�ستح�رشات للوقاية من ال�سم�ص وحجب ال�سم�ص لا�ستخدام على الب�رشة، اأقنعة للوجه، 
م�ستح�رشات جتميل ملعاجلة الب�رشة، كرميات ملعاجلة الب�رشة، جل ملعاجلة الب�رشة، كرميات 

جلدية ]بخاف الكرميات الطبية[.
 و�سف العامة: العامة عبارة كلمة NUTURE باللغة الإجنليزية.

   ال�سرتاطات: 
وزارة  التجارية يف  العامات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلك  على  اعرتا�ص  لديه  من  فعلى   

الإقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعان.

 الثالثاء 6 أبريل 2021ـ العـدد 14713                

 دولة الإمارات العربية المتحدة  
وزارة القت�صاد 

EAT 167474  
منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال 

امللكية 
التجارية  العامات  اإدارة  تعلن 
 / الت�سجيل  وك��ي��ل  ت��ق��دم  ع��ن 

املالك:
 التميمي وم�ساركوه

  بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 218965بتاريخ: 2014/10/01

امل�سجلة بالرقم: 218965بتاريخ: 2015/02/25 
باإ�سم املالك: يونيليفر ان يف 

وعنوانه: وينا 455 ، 3013 ايه ال روتردام ، هولندا.
 ا�سم املتنازل له: يونيليفر اآي بيه هولدينجز بي.يف

وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ال روتردام ، هولندا. 
واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد: 

بتاريخ: 
 وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 30

 تاري�خ انتقال امللكية: 2015/06/29      
   تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/11/26     
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 دولة الإمارات العربية المتحدة  
وزارة القت�صاد 

EAT 167474  
منوذج اإعالن الن�سرعن 

انتقال امللكية 
ال��ع��ام��ات  اإدارة  ت��ع��ل��ن 
وكيل  تقدم  ع��ن  التجارية 

الت�سجيل / املالك:
التميمي وم�ساركوه

  بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :
املودعة بالرقم: 227012بتاريخ : 2015/02/12

امل�سجلة بالرقم : 227012بتاريخ : 2015/06/07 
باإ�سم املالك: يونيليفر ان يف 

وعنوانه: وينا 455 ، 3013 ايه ال روتردام ، هولندا.
 ا�سم املتنازل له: يونيليفر اآي بيه هولدينجز بي.يف

وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ال روتردام ، هولندا. 
واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد: 

بتاريخ:   
  وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3

 تاري�خ انتقال امللكية: 2015/06/29        
 تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/11/26    
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EAT 168442  
 منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال 

امللكية 
التجارية  العامات  اإدارة  تعلن 

 / الت�سجيل  وك��ي��ل  ت��ق��دم  ع��ن 
املالك:

التميمي وم�ساركوه 
بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :
املودعة بالرقم: 216352بتاريخ : 2014/08/21

امل�سجلة بالرقم : 216352بتاريخ : 2016/11/23 
باإ�سم املالك: مراد ، انك 

وعنوانه: 2121 بارك بال�ص،  الطابق الأول، ال �سيغوندو ،  �سي اإيه 
90245، الوليات  املتحدة الأمريكية 

 ا�سم املتنازل له: يونيليفر ان يف 
وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ايه ال روتردام ، هولندا. 

واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  بتاريخ: 
   وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3

 تاري�خ انتقال امللكية: 
   تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2021/03/10    
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وزارة القت�صاد 

EAT 167474  
منوذج اإعالن الن�سرعن 

انتقال امللكية 
ال��ع��ام��ات  اإدارة  ت��ع��ل��ن 
وكيل  ت��ق��دم  ع��ن  التجارية 

الت�سجيل / املالك:
 التميمي وم�ساركوه

  بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :
املودعة بالرقم: 256907بتاريخ : 2016/07/20

امل�سجلة بالرقم : 256907بتاريخ : 2017/02/13 
باإ�سم املالك: يونيليفر ان يف 

وعنوانه: وينا 455 ، 3013 ايه ال روتردام ، هولندا.
 ا�سم املتنازل له: يونيليفر اآي بيه هولدينجز بي.يف

وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ال روتردام ، هولندا. 
واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد: 

بتاريخ: 
 وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43

 تاري�خ انتقال امللكية: 2015/06/29      
   تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/11/26    
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167474 EAT 
منوذج اإعالن الن�سرعن 

انتقال امللكية 
العامات  اإدارة  تعلن 
التجارية عن تقدم وكيل 

الت�سجيل / املالك:
 التميمي وم�ساركوه

  بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :
املودعة بالرقم: 79670بتاريخ : 2006/04/17

امل�سجلة بالرقم : 79670بتاريخ : 2009/05/14 
باإ�سم املالك: يونيليفر ان يف 

وعنوانه: وينا 455 ، 3013 ايه ال روتردام ، هولندا.
 ا�سم املتنازل له: يونيليفر اآي بيه هولدينجز بي.يف

وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ال روتردام ، هولندا. 
واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد: 

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3 بتاريخ:   
 تاري�خ انتقال امللكية: 2015/06/29      

   تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/11/26    
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 دولة الإمارات العربية المتحدة  
وزارة القت�صاد 

EAT 167474  
 منوذج اإعالن 

الن�سرعن انتقال 
امللكية 

العامات  اإدارة  تعلن 
التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

التميمي وم�ساركوه
  بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 331861 بتاريخ: 2020/07/01
امل�سجلة بالرقم: 331861بتاريخ: 2020/09/10 

باإ�سم املالك: يونيليفر ان يف 
وعنوانه: وينا 455 ، 3013 ايه ال روتردام ، هولندا.

 ا�سم املتنازل له: يونيليفر اآي بيه هولدينجز بي.يف
وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ال روتردام ، هولندا. 

واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد: 
بتاريخ: 

 وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 30
 تاري�خ انتقال امللكية: 2015/06/29      

   تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/11/26    
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 دولة الإمارات العربية المتحدة  
وزارة القت�صاد 

EAT 167474  
منوذج اإعالن الن�سرعن 

انتقال امللكية 
ال��ع��ام��ات  اإدارة  ت��ع��ل��ن 

التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:
التميمي وم�ساركوه

  بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 32407بتاريخ: 1999/07/31

امل�سجلة بالرقم: 32407بتاريخ: 2000/03/06 
باإ�سم املالك: يونيليفر ان يف 

وعنوانه: وينا 455 ، 3013 ايه ال روتردام ، هولندا.
 ا�سم املتنازل له: يونيليفر اآي بيه هولدينجز بي.يف

وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ال روتردام ، هولندا. 
واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  بتاريخ:  

   وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 30
 تاري�خ انتقال امللكية: 2015/06/29      

   تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2020/11/26    
 

»كهرباء دبي« توا�سل جهودها من اأجل 
بيئة اأكثر ا�ستدامة

دبي-وام:
دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  توا�سل   
القيادة  روؤي��ة  لتحقيق  جهودها 
ا�ستدامة  اأكرث  بيئة  لبناء  الر�سيدة 
واإي���ج���اد ح��ل��ول ط��وي��ل��ة الأم���د 
اأهداف  مع  ين�سجم  مبا  للتحديات 
التي  ال����17  امل�ستدامة  التنمية 
اعتمدتها الأمم املتحدة لعام 2030.

ثاثي  املنظور  الهيئة  وتتبنى 
الذي  امل�ستدامة  للتنمية  الأبعاد 
ي�سمل املجتمع والبيئة والقت�ساد، 
تكون  اأن  يف  روؤيتها  يحقق  مب��ا 
م�ستدامة  عامليًا  رائ��دة  موؤ�س�سة 

ومبتكرة.
الطاير،  حممد  �سعيد  معايل  وقال 
التنفيذي  الرئي�ص  املنتدب  الع�سو 
روؤي��ة  م��ع  "ان�سجامًا   : للهيئة 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة 
دبي  حاكم  ال��وزراء  جمل�ص  رئي�ص 
التنمية  لتحقيق   ، اهلل"  "رعاه 
امل�ستدامة ال�ساملة يف دبي ودولة 
دائمًا  الهيئة  ن�سعى يف   ، الإمارات 
جميع  يف  ال�ستدامة  تعزيز  اإىل 

ن��واح��ي ال��ع��م��ل، وال��ت��ع��اون مع 
دعم  اأجل  من  العاملية  املنظمات 
مبادرات وبرامج ال�ستدامة، وتبني 
الإدارية  املمار�سات  واأف�سل  اأحدث 
ما  العامل،  م�ستوى  على  والبيئية 
كمركز  الرائدة  دبي  مكانة  يعزز 
والقت�ساد  والأعمال  للمال  عاملي 

الأخ�رش والتنمية امل�ستدامة".
دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  وان�سمت 
العاملي  امليثاق  اإىل   2017 ع��ام 
ل���اأمم امل��ت��ح��دة، اأك���رب م��ب��ادرة 
العامل،  يف  املوؤ�س�سية  لا�ستدامة 
حكومية  موؤ�س�سة  اأول  وك��ان��ت 
تن�سم  الإمارات  دولة  خدماتية يف 

اإىل امليثاق العاملي.
وتدعم الهيئة جهود دولة الإمارات 
العاملية  م�سوؤوليتها  لتحمل 
ال��ت��غ��ري امل��ن��اخ��ي  يف م��واج��ه��ة 
م��ن خ��ال زي���ادة الع��ت��م��اد على 
�سمن  والنظيفة  املتجددة  الطاقة 
اأبرز  ومن  دبي،  يف  الطاقة  مزيج 
الهدف،  هذا  لتحقيق  م�رشوعاتها 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  جمّمع 
اأكرب  دب��ي،  يف  ال�سم�سية  للطاقة 
موقع  ال�سم�سية يف  للطاقة  جممع 

وفق  العامل،  م�ستوى  على  واح��د 
نظام املنتج امل�ستقل..

 5000 الإنتاجية  قدرته  و�ستبلغ 
 ..2030 ع���ام  ب��ح��ل��ول  م��ي��ج��اوات 
خف�ص  يف  اكتماله  عند  و�سي�سهم 
من  ط��ن  م��اي��ني   6.5 م��ن  اأك���رث 

النبعاثات الكربونية �سنويًا.
دبي  ا�سرتاتيجية  املجّمع  ويدعم 
تهدف  التي   2050 النظيفة  للطاقة 
اإىل توفري 75% من القدرة الإنتاجية 
للطاقة يف دبي من م�سادر الطاقة 

النظيفة بحلول عام 2050.
املوؤ�س�سات  م��ن  الهيئة  وتعترب 
ب��رام��ج  اإط�����اق  ال�����س��ّب��اق��ة يف 
ومبادرات بيئية خلف�ص النبعاثات 
�ساهمت جهودها يف  و  الكربونية.. 
النبعاثات  كبري يف  حتقيق خف�ص 
انخف�ص  بعدما  دبي  يف  الكربونية 
اأك�سيد  ث��اين  ان��ب��ع��اث��ات  ���س��ايف 
 %22 بنحو  دبي  اإمارة  يف  الكربون 
من  عامني  قبل  اأي   ،2019 عام  يف 
ا�سرتاتيجية  يف  امل�ستهدف  املوعد 
احلد من النبعاثات الكربونية 2021 
 %16 بن�سبة  النبعاثات  لتخفي�ص 

بحلول عام 2021.

العني-وام:
بن  طحنون  ال�سيخ  �سمو  �سهد   
احلاكم  ممثل  نهيان  اآل  حممد 
ام�ص   م�ساء   ، العني  منطقة  يف 
خليفة  بن  حممد  »بيت  افتتاح 
العريق،  التاريخي  نهيان«  اآل 
اإىل  ليتحول  تاأهيله  اإعادة  بعد 
اأحدث مركز ثقايف جمتمعي يف 

العني.
ال�سيخ  �سمو  الفتتاح  ح�رش   
نهيان  اآل  حم��م��د  ب��ن  ����رشور 
�سعيد  الدكتور  ال�سيخ  ومعايل 
وال�سيخ  نهيان  اآل  حممد  بن 
نهيان  اآل  طحنون  ب��ن  ه��زاع 
يف  احلاكم  ممثل  دي��وان  وكيل 

ذياب  وال�سيخ  العني  منطقة 
وال�سيخ  نهيان  اآل  طحنون  بن 
حممد  بن  طحنون  بن  خليفة 
مكتب  تنفيذي  مدير  نهيان  اآل 
ديوان  يف  ال�سهداء  اأ�رش  �سوؤون 
زايد  وال�سيخ  اأبوظبي  عهد  ويل 
مدير  نهيان  اآل  طحنون  ب��ن 
منطقة  يف  احلاكم  ممثل  مكتب 
العني وال�سيخ زايد بن هزاع اآل 
�رشور  بن  اأحمد  وال�سيخ  نهيان 
خليفة  حممد  ومعايل  الظاهري 
الثقافة  دائ��رة  رئي�ص  املبارك 

اأبوظبي.  - وال�سياحة 
طحنون  ال�سيخ  �سمو  وا�ستمع   
خ��ال  ن��ه��ي��ان  اآل  حم��م��د  ب��ن 
ال��ب��ي��ت  م�������رشوع  جت��ول��ه يف 

من  �رشح  اإىل  احل�سور   يرافقه 
البيت   م�رشوع  على  القائمني 
اتباعها  مت  التي  اخلطوات  حول 
واإعادة  ترميم  اإعادة  تنفيذ  يف 
عمل  واآل��ي��ه  امل��ب��ن��ى  ت��اأه��ي��ل 

امل�رشوع.
خليفة  بن  حممد  بيت  ويعد   
املعمارية  امل��ع��امل  اأه���م  م��ن 
و  احلديث  اأبوظبي  تاريخ  يف 
العني  مواقع  �سمن  البيت  يقع 
لئحة  على  املدرجة  الثقافية 
العاملي،  ل��ل��رتاث  اليون�سكو 
حي  ك�ساهد  �ساخما  وينت�سب 
الجتماعية  التقاليد  تطور  على 
لدولة  واملعمارية  والتاريخية 

. املتحدة  العربية  الإمارات 

 طحنون بن محمد يفتتح »بيت محمد 
بن خليفة« بالعين
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 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة /   ركن 
البناء للمقاوالت العامة

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   1099502  : رقم  رخصة   
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

كييك  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
لغسيل السيارات املتنقلة 

رخصة رقم :  CN - 2638236 قد تقدموا إلينا بطلب:
سهل  مطلق  احمد  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

احمد بن اسحق 100%   
سهل  مطلق  نارص  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

احمد بن اسحق
اإلعالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً 
من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
حيث  املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو  حق  أي  عن 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ مندرة لالستثامر ذ.م.م
رخصة رقم :  CN - 2245472 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة محمد الحاج عبدالله مالك 100%  
  تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف طحنون سعيد شخبوط 

 MANDARA ليمتد   هولدينج  مندرة  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 
  HOLDING LIMITED

الشخص  رشكة  اىل  محدودة  مسؤولية  ذات  رشكة  من/  قانوين  شكل  تعديل   
الواحد ذ.م.م   

 MANDARA INVESTMENTS LLC مــن/  تجاري  اســم  تعديل   
 MANDARA INVESTMENTS SOLE اىل  ذ.م.م  لالستثامر  مندرة 
مندرة   PROPRIETORSHIP SOLE PROPRIETORSHIP LLC

لالستثامر رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  
التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 
املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ الزعيم لغسيل السيارات ذ.م.م   

 رخصة رقم : CN -   1204702 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ هاشم احمد عبدالله الحامد من رشيك اىل مالك  

 تعديل نسب الرشكاء/ هاشم احمد عبدالله الحامد من %50 اىل 100%  

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عيىس منصور ساملني منصور الجابري 

تعديل رأس املال / من NuLL إىل 150000

الواحد  الشخص  اىل رشكة  محدودة  مسؤولية  ذات  من/   رشكة  قانوين  تعديل شكل   

ذ.م.م 

 تعديل اسم تجاري من/ AL ZAEEM CAR WASH LLC الزعيم لغسيل السيارات 

ذ.م.م اىل ALZAEEM CAR WASH SOLE PROPRIETORSHIP LLC الزعيم 

لغسيل السيارات - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل 

أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو 

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ مالزمة للتمريض والرعاية الصحية املنزلية 

رخصة رقم : CN -  1971755 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة فضل محمد عبدشعشاعه 40%

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ طارق نارص عيل نارص الغيثي من مالك اىل رشيك 

تعديل نسب الرشكاء/ طارق نارص عيل نارص الغيثي من %100 اىل 60% 

تعديل رأس املال / من NuLL إىل  50000

 تعديل شكل قانوين من/ مؤسسة فردية إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة

 MuLLAZAMA NuRSING & HOME HEALTH من/  تجاري  اسم  تعديل   

 MuLLAZAMA NuRSING مالزمة للتمريض والرعاية الصحية املنزلية اىل CARE

HOME HEALTH CARE LLC LLC & مالزمة للتمريض والرعاية الصحية املنزلية 

ذ.م.م 

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل 

أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو 

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  مؤسسة 
الساحر للمقاوالت العامة 

رخصة رقم :  CN - 1025290 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة هشام حسني الحاج 

عطاالله ابو عايص 100%
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف خليفه ابراهيم جعفر 

حسن الزرعوين
اإلعالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً 
من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
حيث  املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو  حق  أي  عن 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

هوين  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
استيديو 

رخصة رقم : CN -   2416635 قد تقدموا إلينا بطلب:
عبدالرحمن  خليل  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

محمد عمر 100%    
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محسن محمد رشيف 

احمد السقاف
اإلعالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً 
من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
حيث  املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو  حق  أي  عن 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ مخبز ممتاز أحمد 

رخصة رقم : CN -  1087477 قد تقدموا إلينا بطلب:

يوسف  عامر  يعقوب  احمد  اضافة  وبيع/   تنازل  الرشكاء  تعديل 

الحامدي 100%   

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف ممتاز احمد اظهر عيل 

تعديل وكيل خدمات/ حذف خليفة خميس حارب صبيح اليحيايئ

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد  اإلعالن وإال فإن 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ بقالة االيام 

رخصة رقم : CN -  1027204 قد تقدموا إلينا بطلب:

اىل  مالك  من  الراشدي  مبارك  سعيد  سامل  عيل  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

رشيك    

تعديل نسب الرشكاء/ عيل سامل سعيد مبارك الراشدي من %100 اىل 51% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة عيل مويدين كانكاييل 49%  

تعديل شكل قانوين من/ مؤسسة فردية إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة

 AL اىل االيام  بقالة   AL AYYAM GROCERY  /تجاري من اسم  تعديل   

AYYAM GROCERY LLC بقالة االيام ذ.م.م

التنمية  دائرة  مراجعة  اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   

االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 

املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة.

   / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
بروفيرتيد للتجارة العامة  

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2918900  : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

الســـادة/  صالون كيمون  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    

لتجميل السيدات 

رخصة رقم : CN -  2604038 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة جميله احمد محمد الرميثي 

 100%

سعيد  محمد  خميس  عتاب  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

املنصوري  

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد  اإلعالن وإال فإن 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

بقالة  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
نرس الصحراء

رخصة رقم : CN -  3802315 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة عبدالله محمد سيف 

راشد املزروعي 100%   
سيف  راشد  سيف  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

راشد املزروعي 
اإلعالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً 
من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
حيث  املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو  حق  أي  عن 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

الخليج  رشكة  الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  ــرة  دائ تعلن    

لاللكرتونيات - فرع 

رخصة رقم : CN -   1014269 - 1 قد تقدموا إلينا بطلب:

 تعديل شكل قانوين من/  رشكة ذات مسؤولية محدودة اىل فرع

 GuLF ELECTRONICS CO BRANCH /تعديل اسم تجاري من 

 GuLF ELECTRONICS اىل  فرع   - لاللكرتونيات  الخليج  رشكة 

 - ذ.م.م  لاللكرتونيات  الخليج  COMPANY LLC VRANCH رشكة 

فرع  

 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 

االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

ستار  سيفن  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    

لخدمات التوصيل     

رخصة رقم :CN -  3878738 قد تقدموا إلينا بطلب:

اضافة محمد عبدالله راشد عبدالله  تنازل وبيع/  الرشكاء  تعديل 

النعيمي 100 %

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف خالد عبدالعزيز بالل محمد 

املهريي

 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد  اإلعالن وإال فإن 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  بقالة محمد عيل 

املرزوقي - فرع 1

رخصة رقم :  CN - 1034496 -  1 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل شكل قانوين من/ فرع اىل مؤسسة فردية  

 MOHAMED ALI ALMARZOOQI /تعديل اسم تجاري من 

BAQALA - BRANCH 1  اىل بقالة محمد عيل املرزوقي - فرع 

1 اىل SuNDAY BAQALA بقالة سانداي

 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد  اإلعالن وإال فإن 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

   / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
مطعم اريانا افغاين

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  2775230   : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

   / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
محطة ريادة لغسيل السيارات

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2371446   : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

وتنجيد  لزينة  البادية  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
السيارات 

رخصة رقم :  CN -  3910631 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ نارص دغيم عيل الفهيد الهاجري من مالك اىل 

وكيل خدمات  
تعديل نسب الرشكاء/ نارص دغيم عيل الفهيد الهاجري من %100 اىل 

 0%
 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة محمد ربيل اسالم محمد ابو الكالم 

100%
تعديل نشاط/ حذف تجارة زينة واكسسوارات السيارات 4530010 

 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ تل مرعب 
لتصليح السيارات 

رخصة رقم : CN -   2763268 قد تقدموا إلينا بطلب:
سويدي  دي  نوره  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

100%
كرم  سيف  ابراهيم  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

عيل البلويش
فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ 
أي  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعالن  نرش هذا 
حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات املطلوبة.

 / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
صالون سامرت بيويت للسيدات    

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2342236   : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.
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