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:ΩGh-»HO

 øª°V »HO 2020 ƒÑ°ùcG ‘ ¢ùfƒJ ∑QÉ°ûJ

 GÎe  436  áMÉ°ùÃ  Ú≤HÉW  øe  ìÉæL

 â– z¢UôØdG{ á≤£æe ‘ ™≤jh É©Hôe

 RGôH’ zóYGh πÑ≤à°ùe .. º¡∏e ÜÉÑ°T{ QÉ©°T

.»°ùfƒàdG ÜÉÑ°ûdG äÉYGóHGh äGQÉµàHG

 »°ùfƒàdG ìÉæ÷G ôjóe ¢SÉÑ°ùH ∂dÉe ∫Ébh

 ádÉcƒd íjöüJ ‘ »HO 2020 ƒÑ°ùcG ‘

 ¢ùfƒJ ácQÉ°ûe »JCÉJ zΩGh{ äGQÉeE’G AÉÑfG

 äGQÉµàHG  RGôH’  »ŸÉ©dG  ≈≤à∏ŸG  Gòg  ‘

 »àdG  á«æWƒdG  IhÌdG  »°ùfƒàdG  ÜÉÑ°ûdG

. ¢ùfƒJ º¡H Ωó≤àà°S

 »°ùfƒàdG ìÉæ÷G ¿ƒµàj: ¢SÉÑ°ùH ±É°VGh

 øeh ∫ÉÑ≤à°S’G á≤£æe .. ≥WÉæe á©HQCG øe

 á«MÉ«°ùdG ™bGƒŸG ±É°ûµà°SG ºàj É¡dÓN

 øe  ¢ùfƒJ  ‘  ájQÉ°†◊Gh  á«îjQÉàdGh

 áHôŒ  h  á«éjhôJ  ΩÓaCG  ¢VôY  ∫ÓN

 ∂dòch  »°ùfƒàdG  …ó«∏≤àdG  ¢SÉÑ∏dG  AGóJQG

 OÉ©H’G Oó©àe Ò°üb º∏«Ød ¢VôY á≤£æe

 ¢û«©j å«M IQƒ£àe á«LƒdƒæµJ äÉ«æ≤àH

 Qƒ°üJ øe ≥∏£æJ  øeõdG  ‘ á∏MQ ôFGõdG

 ¤G  ÉYƒLQ  z2050  ¢ùfƒJ{  πÑ≤à°ùª∏d

 á«æeõdG á∏MôdG √òg ∫ÓN ºàjh öVÉ◊G

 ájôKG ™bGƒeh á«îjQÉJ äÉÑ≤M ¢VGô©à°SG

 á∏MôdG Iòg »¡àæàd ¢ùfƒJ ‘ äÉ«°üî°Th

 â°ü°üNh .»°ùfƒàdG ÜÉÑ°ûdG ≈∏Y õ«cÎdÉH

 ÜQÉŒ ¢Vô©d ìÉæ÷G ‘ áãdÉãdG á≤£æŸG

 äÉcöûdGh áÄ°TÉædG  äÉ°ù°SDƒŸG ™jQÉ°ûeh

 áaÉ≤ãdG  ∫É›  ‘  á£°SƒàŸGh  IÒ¨°üdG

 å«M  QÉµàH’Gh  É«LƒdƒæµàdGh  áMÉ«°ùdGh

 øe ójó©dG ≈∏Y ´ÓW’G øe ôFGõdG øµªàj

. áëLÉædG á«LƒdƒæµàdGh á«ªbôdG ™jQÉ°ûŸG

 ó≤a z¥ƒ°ùdG{ IÒN’Gh á©HGôdG á≤£æŸG ÉeCG

 á«°ùfƒJ äÉLƒàæeh äGQÉµàHG ™«Ñd ¢ü°üN

. ≥WÉæŸG ∞∏àfl øe Ú«aôë∏d ájó«∏≤J

 ƒÑ°ùcG  ‘ ácQÉ°ûŸG  ¿CG  ¢SÉÑ°ùH  ±É°VCGh

 ¢UôØdG  ¢VôY  øe  øµªà°S  »HO  2020

 »≤∏Jh ¢ùfƒJ ‘ ôaƒàJ »àdG ájQÉªãà°S’G

 äÉéàæŸG ôjó°üàd IóYÉ≤c É¡«∏Y Aƒ°†dG

 ôjƒ£àd  áëfÉ°S  á°Uôa  »gh  äÉeóÿGh

 èàæŸG IOƒéH ∞jô©àdGh ∫ÉªYC’G äÉbÓY

. »°ùfƒàdG

:ΩGh-»HO

 zº«£ØdG  óLÉe{  ácöT  âaÉ°†à°SG  

 õcGôe IQGOEGh ôjƒ£J ∫É› ‘ á∏eÉ©dG

 äBÉ°ûæeh  á∏eÉµàŸG  ¿óŸGh  ¥ƒ°ùàdG

 ¥öûdG  á≤£æe  ‘  ¬«aÎdGh  áFõéàdG

 Ωƒj  ∫hCG  ..É«°SBGh  É«≤jôaCGh  §°ShC’G

 ‘ É¡àªgÉ°ùe øª°V ∞«Xƒà∏d ìƒàØe

 …òdG  z¢ùaÉf{  èeÉfôH  ±GógCG  ≥«≤–

 ácGöûdÉH  äGQÉeE’G  áeƒµM  ¬à≤∏WCG

 õjõ©àd  ¢UÉÿG  ´É£≤dG  äÉ°ù°SDƒe  ™e

 ÚWƒàdG  èeGôH  ºYO  ‘  É¡àªgÉ°ùe

 å«M  ádhó∏d  á«é«JGÎ°S’G  IóæLC’Gh

 600 ∞«XƒJ zº«£ØdG óLÉe{ ±ó¡à°ùJ

 12`dG ô¡°TC’G ∫ÓN äGQÉeE’G »æWGƒe øe

 .á∏Ñ≤ŸG

 IOÉ≤dG OGóYEG ó¡©e ô≤e ‘ çó◊G º«bCGh

 Qƒ°†ëH º«£ØdG óLÉe{ ácöûd ™HÉàdG

 …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ÊÉéH  ¿’BG  øe  πc

 Ú©eh zá°†HÉ≤dG º«£ØdG óLÉe{ ácöûd

 ‹ÉŸG ¢SCGôd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ¿ƒgóŸG

 zá°†HÉ≤dG  º«£ØdG  óLÉe{  …öûÑdG

 ‘  …ò«ØæàdG  ôjóŸG  ≈°Sƒe  Ú°ùMh

 º«£ØdG  óLÉe{  iód  zäGQÉeE’G  ∫ƒe{

.zájQÉ≤©dG

 ácQÉ°ûe ∞«Xƒà∏d ìƒàØŸG Ωƒ«dG ó¡°Th

 øY ÚãMÉÑdG ÜÉÑ°ûdG øe 100 øe ÌcCG

 º¡à«ÑdÉZ ¿Éch Iõ«ªàe á«Ø«Xh á°Uôa

 ≈∏Y Gƒ©∏ qWG å«M êôîàdG »ãjóM øe

 áMÉàŸG  á«Ø«XƒdGh  á«ÑjQóàdG  ¢UôØdG

 É¡Ø«æ°üJ ” »àdGh zº«£ØdG óLÉe{ ‘

 IôµÑŸG ÖgGƒŸG :á«dÉàdG ä’ÉéŸG øª°V

 á«ªbôdG äGÈÿGh IÈÿG AGQh á«YÉ°ùdG

 ∞∏àîÃ  IQGOE’Gh  äÉfÉ«ÑdG  π«∏–h

.Ú°SôªàŸG Újò«ØæàdG QÉÑch ,É¡JÉjƒà°ùe

 á«dÉ©Ød zº«£ØdG óLÉe{ º«¶æJ »JCÉjh

 É¡æe  kÉfÉÁEG  ∞«Xƒà∏d  ìƒàØŸG  Ωƒ«dG

 ádhódG »æWGƒe øe ójõŸG õ«Ø– á«ªgCÉH

.¢UÉÿG ´É£≤dG ‘ πª©dG ≈∏Y

:ΩGh-»ÑXƒHCG 

 ,¿É«¡f ∫BG  ¿ƒæëW øH áØ«∏N ï«°ûdG  π°UGh 

 ‘ AGó¡°ûdG  öSCG  ¿hDƒ°T  Öàµe  …ò«ØæJ  ôjóe

 äGQÉjõdG á∏°ù∏°S ¢ùeG ,»ÑXƒHCG ó¡Y ‹h ¿GƒjO

 ´ƒÑ°SC’G ™∏£e AGó¡°ûdG …hPh öSC’ ÉgCGóH »àdG

 á©HÉàeh º¡©e π°UGƒàdG õjõ©J QÉWEG ‘ ,‹É◊G

.á«°û«©ŸG º¡JÉÑ∏£àeh º¡JÉLÉ«àMG

 ¿É«¡f  ∫BG  ¿ƒæëW øH áØ«∏N ï«°ûdG  QGR  ó≤a

 IQÉeEG ≥WÉæe ∞∏àfl ‘ AGó¡°ûdG öSCG øe kGOóY

 OGôaCGh AGó¡°ûdG …hP øe kGOóY ≈≤àdGh IÒéØdG

 ™ªà°SGh ájOƒdG åjOÉMC’G º¡©e ∫OÉÑJh ºgöSCG

 ∞∏àfl  ‘  º¡dGƒMCG  ≈∏Y  kÉæÄª£e  º¡«dEG

.ä’ÉéŸG

 ¤EG ¿É«¡f ∫BG ¿ƒæëW øH áØ«∏N ï«°ûdG π≤fh

 º¡dRÉæe  ¬JQÉjR  ∫ÓN  º¡jhPh  AGó¡°ûdG  öSCG

 ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ«–

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

 áë°üdÉH  º¡d  ¬JÉ«æ“h  ,áë∏°ùŸG  äGƒ≤∏d

 AGó¡°ûdG  äÉ«ë°†J  ¿CG  º¡d  kGócDƒe  ,á«aÉ©dGh

 øWƒdG π«Ñ°S ‘ âdÉ°S »àdG á«cõdG º¡FÉeOh

 á«bÉHh áeC’G ¿GóLh ‘ IódÉN π¶à°S ¬æeCGh

 ∫É«LC’G É¡FÉ«°†H Òæà°ùJ »JGQÉeEG πc Òª°V ‘

 ≈∏Y ßaÉ–h AÉæÑdGh πª©dG π°UGƒàd á∏Ñ≤ŸG

 ÉæJOÉ«b  πX  ‘  ¬JGõéæeh  øWƒdG  äÉÑ°ùàµe

.Ió«°TôdG

 π°UGƒ«°S AGó¡°ûdG öSCG ¿hDƒ°T Öàµe ¿CG ¤EG QÉ°TCGh

 »àdG  §£ÿG  ò«ØæJh  äGQOÉÑŸG  ìôWh  πª©dG

 …hPh öSC’ áÑ°SÉæŸG áÄ«ÑdG ÒaƒJ É¡fCÉ°T øe

 ≥«≤– É¡dÓN øe ¿ƒ©«£à°ùj »àdG AGó¡°ûdG

 áÁôc IÉ«M ‘ »°†ŸGh º¡JÉMƒªWh º¡aGógCG

 øWƒdG  á«ªæJ ‘ ádÉ©a ácQÉ°ûe º¡d øª°†J

.¬JGRÉ‚EG õjõ©Jh

 QÉWEG ‘ ájQhódG äGQÉjõdG √òg á∏°ù∏°S »JCÉJh

 π°UGƒàdG ≈∏Y AGó¡°ûdG öSCG ¿hDƒ°T Öàµe ¢UôM

 ∞∏àfl ‘ øWƒdG AGó¡°T …hPh öSCG ™e ºFGódG

 πLCG øe »©°ùdGh º¡dGƒMCG ™Ñààd ádhódG AÉLQCG

.áÁôµdG IÉ«◊G πÑ°S ÒaƒJ

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ácöûd á©HÉàdG IôØ¶dG äÉ«Ø°ûà°ùe äóªàYCG 

 õcGôe 6 "áë°U" á«ë°üdG äÉeóî∏d »ÑXƒHCG

 19` ó«aƒµd πé©à°ùŸG ¢üëØdG áeóN Ëó≤àd

 5 RhÉéàJ ’ Ióe ‘ áé«àædG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊Gh

.äÉYÉ°S

 º««≤J  õcôe  IôØ¶dG  äÉ«Ø°ûà°ùe  â°ü°üNh

 õcGôeh  ójGR  áæjóe  ‘  õ«ªàŸG  19-ó«aƒc

 πc ‘ áÑcôŸG øe 19-ó«aƒc äÉeóÿ áë°U

 CÉaôŸG áæjóeh »KÉ«Z áæjóeh ójGR áæjóe øe

 ¢üëØdG AGôLEG ó©Hh ÉŸO IôjõLh Gƒ«d áæjóeh

 IÒ°üb á«°üf ádÉ°SQ ÈY èFÉàædG ∫É°SQEG ºà«°S

 º¡æµÁ Éªc º¡H á°UÉÿG ∞JGƒ¡dG ΩÉbQCG ≈∏Y

 ø°ü◊G  ≥«Ñ£J  ÈY  èFÉàædG  ≈∏Y  ∫ƒ°ü◊G

.ÊhÎµdE’G áë°U ≥«Ñ£J h ÊhÎµdE’G

 èFÉàf  ≈∏Y  ∫ƒ°ü◊G  ‘  ÚÑZGô∏d  øµÁh

 /5/  ƒëf  ‘ πé©à°ùŸG  19-ó«aƒc  ¢üëa

 øe π«é°ùàdG óæY ºgQO 250 πHÉ≤e äÉYÉ°S

 ≈∏Y  π«¡°ùà∏d  ∂dPh  ¢üëØdG  õcGôe  ∫ÓN

 ó«aƒc èFÉàf ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G áYöS Ú©LGôŸG

. QÉ¶àfÓd áLÉ◊G ¿hO 19

 øe 19-ó«aƒc äÉeóÿ áë°U õcGôe πª©Jh

 áYÉ°S12 IóŸ IôØ¶dG á≤£æe ¿óe ‘ áÑcôŸG

 ≈àMh  ÉMÉÑ°U  áæeÉãdG  ¬YÉ°ùdG  øe  CGóÑJ

 ‘ πª©dG ôªà°ùj Éªæ«H AÉ°ùe áæeÉãdG áYÉ°ùdG

 ójGR áæjóe ‘ õ«ªàŸG 19-ó«aƒc º««≤J õcôe

. AÉ°ùe 10 ≈àMh ÉMÉÑ°U 8 áYÉ°ùdG øe

 ÒaƒJ ≈∏Y IôØ¶dG äÉ«Ø°ûà°ùe IQGOEG â°UôMh

 -ó«aƒc  äÉeóN Ëó≤àd  á°ü°üîàe  õcGôe  8

 πc  ‘ áaÉc  IôØ¶dG  á≤£æe  ¿óe  »£¨J  19

 ÉŸO IôjõLh ™∏°ùdG h »KÉ«Zh ójGR áæjóe øe

 ¤EG  π°üJ  á«HÉ©«à°SG  ábÉ£Hh  Gƒ«dh  CÉaôŸGh

 ∂∏J ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G øµÁh É«eƒj ¢üëa 3500

 ÈY  ≥Ñ°ùe  óYƒe  õéM  ∫ÓN  øe  äÉeóÿG

."áë°U" ácöT ≥«Ñ£J

 äÉeóN  õcGôe  ™«ªL  ójhõJ  ”  Éªc

 çóMCÉH  IôØ¶dG  á≤£æe  ‘  19-ó«aƒµ°üëa

 øe  Iõ«ªàe  äGAÉØµHh  äÉ«æ≤àdGh  Iõ¡LC’G

 øe  ájQGOE’Gh  á«°†jôªàdGh  á«Ñ£dG  QOGƒµdG

 º¡∏«gCÉJh  º¡ÑjQóJ  ” å«M  "áë°U"  ácöT

 äÉ«dB’G  ™°Vh  ÖfÉéH  ÒjÉ©ŸG  ≈∏YC’  É≤ah

 øeR  ∫ÓN  ¢üëØdG  RÉ‚EG  áYöùd  áØ∏àîŸG

.»°SÉ«b

:ΩGh-ÉHÉHCG ¢ùjOCG

 ∫Ó¡dG  áÄ«g  ≥jôW  øY  äGQÉeE’G  ádhO  âeób  

 ´É£≤dG ºYód ±É©°SE’G äGQÉ«°S øe á©aO ôªMC’G

 á«à°ùLƒ∏dG ¬JGQób õjõ©Jh É«Hƒ«KCG ‘ »ë°üdG

 á«ë°üdG ájÉYôdGh ±É©°SE’Gh PÉ≤fE’G ∫É› ‘

 ≥«àY  óªfi  QƒàcódG  IOÉ©°S  ócCGh  .á«dhC’G

 ¿CG , ôªMC’G ∫Ó¡dG áÄ«¡d ΩÉ©dG ÚeC’G »MÓØdG

 IójóY á«fÉ°ùfEG äGQOÉÑe øª°V »JCÉJ IQOÉÑŸG √òg

 á«fÉ°ùfE’G IÉfÉ©ŸG ICÉWh ∞«Øîàd ádhódG É¡àæÑJ

 QGô≤à°SG πÑ°S õjõ©Jh ,»Hƒ«KC’G Ö©°ûdG πgÉc øY

 äÉjó– ó¡°ûJ »àdG º«dÉbC’G øe OóY ‘ ÚMRÉædG

 .á«Hƒ«KC’G áMÉ°ùdG ≈∏Y á«fÉ°ùfEG

 »ë°üdG  ´É£≤∏d  »YƒædG  ºYódG  Gòg  ¿EG  ∫Ébh

 äGQOÉÑŸG »æÑJ ‘ äGQÉeE’G è¡f ó°ùéj »Hƒ«KC’G

 øe ,¢SÉædG IÉ«M Ú°ù– ‘ Ébôa çó– »àdG

 É¡fƒLÉàëj »àdG á«°SÉ°SC’G äÉeóÿG õjõ©J ∫ÓN

 Èà©j …òdG »ë°üdG ´É£≤dG äÉeóN É¡àeó≤e ‘h

 IÉfÉ©ŸG  ™aQh  ìGhQC’G  PÉ≤fEG  πLCG  øe  ájƒdhCG

.á«ë°üdG

:ΩGh-áª«ÿG ¢SCGQ

 ô≤°U øH ¿É£∏°S øH ⁄É°S ¢Sóæ¡ŸG ï«°ûdG ócCG 

 IôFGO ¢ù«FQ …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ƒ°†Y »ª°SÉ≤dG

 ¿hÉ©àdG  á«ªgCG  áª«ÿG  ¢SGôH  ÊóŸG  ¿GÒ£dG

 ÊóŸG  ¿GÒ£dG  IôFGO  ÚH  πª©dG  á«dBG  º«¶æJh

 ºYO ‘ á«∏ëŸG ôFGhódGh áª«ÿG ¢SCGQ áWöTh

.IQÉeE’G Égó¡°ûJ »àdG á«ªæàdGh ôjƒ£àdG IÒ°ùe

 ∑Î°ûŸG  »≤«°ùæàdG  ´ÉªàL’G  ∫ÓN  ∂dP  AÉL

 ¿Gƒ∏Y  øH  ˆG  óÑY  »∏Y  AGƒ∏dG  √ó≤Y  …òdG

 »cGQh  áª«ÿG  ¢SCGQ  áWöT ΩÉY óFÉb  »ª«©ædG

 áMÉ«°ùdG á«ªæJ áÄ«¡d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ¢ùÑ«∏«a

 áª«ÿG ¢SCGQ QÉ£Ÿ …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ¢SƒJ ÉfÉJCGh

 ¿É£∏°S øH ⁄É°S ¢Sóæ¡ŸG ï«°ûdG Qƒ°†ëH ‹hódG

.»ª°SÉ≤dG ô≤°U øH

 ôFGhódG  QhO  »ª°SÉ≤dG  ⁄É°S  ï«°ûdG  øªKh

 ±GógCG ™e ≥aGƒàŸG ¢UÉ°üàN’G äGP á«eƒµ◊G

 øe  á≤ãÑæŸG  áª«ÿG  ¢SCGQ  áWöT  äÉ¡LƒJh

 õjõ©J ¤EG á«eGôdGh á«∏NGódG IQGRh á«é«JGÎ°SG

.øeC’Gh øeC’G

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ƒ°SÉ°S  ¢ù«fO  áeÉîa  QGR  

 ájQƒ¡ªL  ¢ù«FQ  ƒ°ù«‚

 ójGR  ï«°ûdG  ™eÉL  ƒ¨fƒµdG

 …òdGh  ≥aGôŸG  óaƒdGh  ÒÑµdG

.É«dÉM ádhódG Qhõj

 ≥aGôŸG óaƒdGh ¬àeÉîa π¡à°SG

 íjöV  IQÉjõH  ádƒ÷G  ¬d

 øH  ójGR  ï«°ûdG  ¬d  QƒØ¨ŸG

 ˆG  Ö«W"  ¿É«¡f  ∫BG  ¿É£∏°S

 ¬é¡fh ¬KQEG øjôcòà°ùe ,"√GôK

 õjõ©J ‘ º¡°SCG  …òdG º«µ◊G

 ¢ûjÉ©àdGh  íeÉ°ùàdGh  áaÉ≤ãdG

 Üƒ©°T  ∞∏àfl ÚH ΩÓ°ùdGh

.⁄É©dG

 ≥aGôŸG óaƒdGh ¬àeÉîa ∫ƒŒh

 QƒàcódG  IOÉ©°S  º¡≤aGôj  ¬d

 ΩÉY  ôjóe  ‹ó«Ñ©dG  ∞°Sƒj

 ÒÑµdG ójGR ï«°ûdG ™eÉL õcôe

 ¬àbhQCGh  ™eÉ÷G  äÉYÉb  ‘

 ∫ÓN  øe  Gƒaô©Jh  á«LQÉÿG

 Ú«aÉ≤ãdG  Ú«FÉ°üNC’G  óMCG

 ™eÉ÷G ádÉ°SQ ≈∏Y õcôŸG iód

 ¢ûjÉ©à∏d  á«YGódG  ájQÉ°†◊G

 ≈∏Y  ìÉàØf’Gh  íeÉ°ùàdGh

 º«bh ôKBÉe øe á≤ãÑæŸG ôNB’G

 ÒÑµdG QhódGh ,¢ù°SDƒŸG ódGƒdG

 ™eÉL  õcôe  ¬H  Ωƒ≤j  …òdG

 ∞jô©àdG ‘ ÒÑµdG ójGR ï«°ûdG

 ,áëª°ùdG  á«eÓ°SE’G  áaÉ≤ãdÉH

 ÚH …QÉ°†◊G π°UGƒàdG õjõ©Jh

 Üƒ©°ûdGh  äÉaÉ≤ãdG  ∞∏àfl

 ≈∏Y  Gƒaô©J  h  ..⁄É©dG  ∫ƒM

 ,ÒÑµdG ìöüdG ¢ù«°SCÉJ ïjQÉJ

 ¿ƒæa ™jóHh ™eÉ÷G äÉ«dÉªLh

 â∏Œ »àdG á«eÓ°SE’G IQÉª©dG

 ,√ÉjGhR  ™«ªL  ‘  ìƒ°VƒH

 ,Iójôa äÉ«æà≤e øe ¬jƒëjÉeh

 IQÉ°†◊G ¬H äOÉL Ée ´hQCGh

 øe Qƒ°ü©dG ôe ≈∏Y á«eÓ°SE’G

 â≤àdG á«°Sóæg º«eÉ°üJh ¿ƒæa

 ‘  É¡YƒæJh  É¡aÓàNG  ≈∏Y

 ∫ÉªL ¢ùµ©àd ,™eÉ÷G º«ª°üJ

 É¡ªZÉæJh  äÉaÉ≤ãdG  ΩÉé°ùfG

.óMGh »YGóHEG πªY ‘

 AGógEG  ”  ,IQÉjõdG  ΩÉàN  ‘h

 ájQƒ¡ªL  ¢ù«FQ  áeÉîa

 ÜÉàc  øe  áî°ùf  ,ƒ¨fƒµdG

 óMCG  "Qƒf  øe  äGAÉ°†a"
 ï«°ûdG  ™eÉL  õcôe  äGQGó°UEG

 GOóY  º°†j  …òdG  ,ÒÑµdGójGR

 á°UÉÿG Qƒ°üdGh äÉ£≤∏dG øe

 "Qƒf  øe  äGAÉ°†a"  IõFÉéH

 É¡ª¶æj »àdG »Fƒ°†dG ôjƒ°üà∏d

 RÈJh  ,…QhO  πµ°ûH  õcôŸG

 á«eÓ°SE’G  IQÉª©dG  äÉ«dÉªL

 ¬FGógEG ¤EG áaÉ°VEG ™eÉ÷G ‘

 "ˆG äƒ«H" ÜÉàc øe áî°ùf

 ™eGƒ÷G  ïjQÉJ  ∫hÉæàj  …òdG

 É¡«a ÉÃ »eÓ°SE’G ïjQÉàdG ‘

.ÒÑµdG ójGR ï«°ûdG ™eÉL

 ójGR  ï«°ûdG  ™eÉL  ¿CG  ôcòj

 ¿hDƒ°T  IQGRƒd  ™HÉàdG  ,ÒÑµdG

 ájÉYôH  ≈¶ëj  ,á°SÉFôdG

 ï«°ûdG  ƒª°S  øe  á©HÉàeh

 ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  Qƒ°üæe

 AGQRƒdG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ÖFÉf

 ¢ù°SCÉJh .. á°SÉFôdG ¿hDƒ°T ôjRh

 ÒÑµdG ójGR ï«°ûdG ™eÉL õcôe

 á«aÉ≤ãdG  ácôë∏d IGƒf ¿ƒµ«d

 ∫ƒM  QƒëªàJ  »àdG  ájôµØdGh

 áª«≤dG  øe  ÉbÓ£fG  ,™eÉ÷G

 È©J »àdG á«æWƒdGh á«aÉ≤ãdG

 »àdG  º«≤dGh  º«gÉØŸG  øY

 ójGR ï«°ûdG ¬d QƒØ¨ŸG É¡î°SQ

 º«≤dG ∂∏J ,¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S øH

 ,»YƒdGh ¿GóLƒdG ‘ IQòéàŸG

 ájƒ¡∏d  GOGóàeG  πµ°ûJ  »àdGh

 º«dÉ©J øe áª¡∏à°ùŸG á«æWƒdG

.∞«æ◊G ÉææjO

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 á«ë°üdG  äÉeóî∏d  »ÑXƒHCG  ácöT  âª¶f  

 ádó«°ü∏d ∫hC’G ‹hódG "áë°U" ô“Dƒe "áë°U"
 ¿É°S É«fQƒØ«dÉc á©eÉL ™e ¿hÉ©àdÉH ájôjöùdG

.á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ‘ ƒ¨«jO

 Úeƒj IóŸ É«°VGÎaG º¶f …òdG ô“DƒŸG ∫hÉæJh

 ‘ Ú∏eÉ©dG ≈∏Y"19-ó«aƒc" áëFÉL ÒKCÉJ

 á«f’ó«°üdG  QOGƒµdG  á°UÉN á«eÉeC’G  •ƒ£ÿG

 äÉYÉæ°üdG  ‘  áãjó◊G  äGQÉµàH’G  ºgCGh

 á°üæe Òaƒàd áaÉ°VE’ÉH á«f’ó«°üdGh ájôjöùdG

 øe ójõŸG π«©ØJh äGÈÿGh ±QÉ©ŸG ∫OÉÑàd

 ∫ÉéŸG ‘ ‘ô©ŸG ∫OÉÑàdGh  ¿hÉ©àdG  ¢Uôa

.»Ñ£dG

 35  øe  ¢üî°T  4,200  ô“DƒŸG  ‘  ∑QÉ°T

 IOÉØà°SÓd  ÚcQÉ°ûª∏d  á°üæe  ôqah  É‡  ádhO

 ‘  AGÈÿGh  IOÉ≤dG  RôHCÉH  AÉ≤àd’Gh  ºt∏©àdGh

 øe káÑcƒc ¬«a ∑QÉ°T å«M ádó«°üdG áYÉæ°U

 Ú«Ñ£dG ÚØXƒŸG QÉÑch Ú«ŸÉ©dG IOÉ≤dG ºgCG

 ÚjôjöS ádOÉ«°U øe ⁄É©dG AÉëfCG ™«ªL øe

 ádó«°U ÜÓWh Ú°Vô‡h AÉÑWCGh ádó«°U »q«æah

 ÚKóëàe RôHCG øeh áYÉæ°üdG »∏ã‡ øe ºgÒZh

 IóëàŸG áµ∏ªŸGh öüeh É«dGÎ°SCGh äGQÉeE’G øe

.⁄É©dG ∫ƒM iôNCG ∫hOh IóëàŸG äÉj’ƒdGh

 ¿hDƒ°û∏d …ò«ØæàdG ôjóŸG ΩÓ°S QƒfCG QƒàcódG ócCGh

.." áë°U" ácöT ‘ á«Ñ£dG

 á«ë°üdG ájÉYôdG ´É£≤d áÑ°ùædÉH ô“DƒŸG á«ªgCG

 âaÓdG  ∫ÉÑbE’Gh  ,¬≤≤M …òdG  ôgÉÑdG  ìÉéædGh

 »àdG äÉ°TÉ≤ædG ‘ ácQÉ°ûŸGh ô“DƒŸG Qƒ°†◊

.¬dÓN äôL

 ‘ »ë°üdG  ´É£≤dG  ‘ ∫ƒëàdG  iqOCG  "  ∫Ébh

 IójóL äGQƒ°üJ ™°Vh ¤EG ⁄É©dG AÉëfCG ™«ªL

 äÉeóN  »eó≤e  QGhOCGh  ΩÉ¡e  π«µ°ûJ  IOÉYEGh

 QhO  ≈∏Y  Aƒ°†dG  §q∏°Sh  á«ë°üdG  ájÉYôdG

 ..á«ë°üdG áeƒ¶æŸG ‘ πª©j Oôa πc áªgÉ°ùeh

 ‘ ôKDƒeh πYÉa öüæY ádOÉ«°üdG ¿CG ¤EG kGÒ°ûe

 á∏MQ ‘ º¡eh …ƒ«M ºgQhOh »Ñ£dG ∫ÉéŸG

 ≈bQCG  ≈∏Y  ®ÉØ◊ÉH  ¿ƒeõà∏j  º¡a  ,¢†jôŸG

 äÉ°SQÉªŸG  π°†aCG  OÉªàYGh  áYÉæ°üdG  ÒjÉ©e

 IOƒL äGP ájÉYQ Ëó≤Jh ≈°VôŸG ájÉYQ ‘

 πµ°ûj ≥∏£æŸG Gòg øeh ™ªàéŸG OGôaC’ á«dÉY

 ™«ªL  øe  ádOÉ«°ü∏d  IRQÉH  á°üæe  ô“DƒŸG

 ºgójhõJ ¤EG ¬dÓN øe ±ó¡fh ⁄É©dG AÉëfCG

 Gƒæµªà«d áeRÓdG OQGƒŸGh ±QÉ©ŸGh äGhOC’ÉH

 ájÉYôdG  IOƒéH  AÉ≤JQ’Gh  π°†aC’G  Ëó≤J  øe

 ô“DƒŸG  äÉ«dÉ©a  âbqô£Jh  .≈°Vôª∏d  áeó≤ŸG

 ¢Vƒ¡ædGh ™ªàéŸG ºYO" QÉ©°T â– º«bCG …òdG

 ájôjöùdG ádó«°ü∏d øgGôdG ™°VƒdG ¤EG "áæ¡ŸÉH

 "áë°U"`d á©HÉàdG á«ª∏©dG áæé∏dG äóYCG å«M

 AGÈN º°V ô“Dƒª∏d kÉeó≤àeh kÓeÉ°T kÉ›ÉfôH

 ” å«M Úbƒeôe Ú«∏fih Ú«dhO ÚKóëàeh

 á«dÉ◊G äÉjóëàdG RôHCG ±É°ûµà°SG ô“DƒŸG ∫ÓN

 ≈∏Y  Aƒ°†dG  §∏°Sh  ádó«°üdG  á°SQÉ‡  ‘

 ≈°VôŸG ∫ƒ°Uh ‘ Ωƒ«dG √ó¡°ûf …òdG ∫ƒëàdG

 ‘ õ«ªàdG õjõ©J πÑ°Sh ádó«°üdG äÉeóN ¤EG

 πqµ°Th  º«∏©àdGh  çƒëÑdGh  ádó«°üdG  á°SQÉ‡

 áªgÉ°ùe »°VGÎa’G ô“Dƒª∏d íLÉædG ¥ÓWE’G

 äGQƒ£àdGh  QÉµaC’G  RôHCG  öûf  ‘  ájôgƒL

 çÉëHC’G  øY  áŒÉædG  äGÈÿGh  ±QÉ©ŸGh

 ¢ù«FQ  »©aÉ«dG  øjR  QƒàcódG  ∫Ébh  .áãjó◊G

 óYÉ°ùŸG Ö£dGh ádó«°üdG IQGOEG ôjóeh ô“DƒŸG

 á©°SGƒdG ácQÉ°ûŸG πµ°ûJ "   .."áë°U" ácöT ‘

 4200  ƒëf  â∏ª°Th  ô“DƒŸG  Égó¡°T  »àdG

 ádó«°üdG ∫É› á«ªgCG≈∏Y kÉ¨eGO kÓ«dO ¢üî°T

 ô“Dƒe áfÉµeh »Ñ£dG ™ªàéŸG ‘ ájôjöùdG

 ¬àªgÉ°ùeh ájôjöùdG ádó«°ü∏d ‹hódG áë°U

 ¿hÉ©àdGh  QGƒ◊G  õjõ©Jh  õ«Ø–  ‘  ádÉ©ØdG

."áaô©ŸG ∫OÉÑJh

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

14869 Oó`©dG-2021 ôHƒàcCG 14 ¢ù«ªÿG
øWƒdGQÉÑNCG

 ¢Vô©j zƒÑ°ùcG{ »a ¢ûjOÓ¨æH ìÉæL

É¡«a QÉªãà°S’G ¢Uôa »aÉ≤ãdG ïjQÉàdG

 ΩGQhC’G êÓY »a õ«ªàdG ôªJDƒe 

 »HO »a πÑ≤ªdG ´ƒÑ°SC’G ≥∏£æj

:ΩGh-»HO

 2020 ƒÑ°ùcG ¢Vô©e ‘ ¢ûjOÓ¨æH ìÉæL Ωó≤j 

 ïjQÉà∏d  É°VôY  áeGóà°S’G  á≤£æe  øª°V  »HO

 »àdG  ájOÉ°üàb’G  á«ªæàdGh  …QÉ°†◊Gh  ‘É≤ãdG

 øe 1971 ΩÉY É¡°ù«°SCÉJ òæe ¢ûjOÓ¨æH É¡à≤≤M

 ¢ûjOÓ¨æH  á∏MQ  »µ– á«∏YÉØJ  äÉ°TÉ°T  ∫ÓN

.É¡à≤≤M »àdG äGRÉ‚E’Gh É¡àjDhQh

 ‘ ¢ûjOÓ¨æH  ìÉæL ôjóe  ø°ùM ∫hôeÉc  ∫Ébh

 äGQÉe’G AÉÑfCG ádÉcƒd íjöüJ ‘ »HO 2020 ƒÑ°ùcEG

 òæe  GÒÑc  ÉWƒ°T  ¢ûjOÓ¨æH  â©£b  "  .."ΩGh"
 ájOÉ°üàbG á°†¡f â≤≤Mh 1971 ΩÉY ‘ ∫Ó≤à°S’G

 ™fÉ°üŸG iÈc Éæjód ôaƒàj äÉHh …óYÉ°üJ πµ°ûH

 ¢ûjOÓ¨æH ¿G ¤G GÒ°ûe IôgÉŸG á∏eÉ©dG …ójC’Gh

 ÅfGƒŸG πãe áªî°V ™jQÉ°ûe ôjƒ£àH É«dÉM Ωƒ≤J

 ájOÉ°üàb’G  ≥WÉæŸGh ábÉ£dG  äÉ£fih ájôëÑdG

.IQhÉéŸG ∫hó∏d ™FÉ°†ÑdG π≤f á«∏ªY π«¡°ùàd

 ÉcO áæjóe ≈∏Y ìÉæé∏d ôFGõdG ±ô©àj " ±É°VCGh

 ô¡à°ûJh  ¢ûjOÓ¨æÑd  á«°SÉ«°ùdG  áª°UÉ©dG  »gh

 õcôŸG  Èà©Jh  RQC’Gh  ôµ°ùdGh  …É°ûdG  áYGQõH

 ô¡à°ûJh ¢ûjOÓ¨æÑd …QGOE’Gh …QÉéàdGh »YÉæ°üdG

 ‘  πãªàJ  »àdG  á«∏ëŸG  á«dõæŸG  äÉYÉæ°üdÉH

 õjô£àdÉc IôgÉŸG ájhó«dG ∫ÉªYC’Gh áª©W’G ™æ°U

 Oƒ∏÷Gh  ¿OÉ©ŸGh  êÉLõdGh  ø£≤dG  äÉLƒ°ùæeh

 á≤jôY  á«îjQÉJ  áæjóe  ÉcO  Èà©J  Éªc  ÉgÒZh

."óLÉ°ùŸG áæjóe" º°SÉH âaôYh

 èjhÎdG  ¤G  ∂dòc  ≈©°ùf  "  ìÉæ÷G  ôjóe  ∫Ébh

 ïjQÉJ  øe  ¬H  ™àªàJ  ÉŸ  ¢ûjOÓ¨æÑd  »MÉ«°ùdG

 ∞ëàe"  óLƒj  å«M  á«MÉ«°S  ™bGƒeh  ≥jôY

 ¢ù°SDƒe  iôcP  ó∏îj  …òdG  ÉcO  ‘  "hófÉHÉ¨fÉH

 ¢†©H ¤G áaÉ°VE’ÉH øªMôdG Ö«› ï«°ûdG OÓÑdG

 ™àªàJ ∂dòch óHÉ©ŸGh óLÉ°ùŸGh ájôK’G ™bGƒŸG

 ⁄É©dG ‘ »∏eQ ÅWÉ°T ∫ƒWCÉH QGRÉH ¢ùcƒc áæjóe

 øJQÉe âfÉ°S IôjõL Èà©Jh GÎe ƒ∏«c 120 ∫ƒ£H

 ¢ûjOÓ¨æH  ‘  á«MÉ«°ùdG  äÉ¡LƒdG  πªLCG  øe

.iôNC’G ≥WÉæŸG øe OóY ¤G áaÉ°VE’ÉH

:IóMƒdG  ̀»HO

 ΩGQhC’G  êÓY ‘ õ«ªàdG  ô“Dƒe  äÉ«dÉ©a  ≥∏£æJ

 äGQÉ«Nh  á«ª∏©dG  äGQƒ£àdG  çóMC’  ¢ü°üîŸG

 21 øe kÉ«∏©a »HO ‘ ΩGQhC’G ájÉYQ ‘ êÓ©dG

 ∫ÉØ«à°ùa ∫Éàææ«àfƒcÎfEG ‘ 2021 ôHƒàcCG 22 ¤EG

.kÉ«°VGÎaG 2021 ,ôHƒàcCG 23 ‘h ,»HO ‘ »à«°S

 ΩGQhC’G ájÉYôd ¢ü°üîŸG …ƒæ°ùdG ô“DƒŸG ±ó¡jh

 ¢Vôe  ≈∏Y  AÉ°†≤dG"  QÉ©°T  â–  ó≤© oj  …òdGh

 Ú°ü°üîàŸG  QÉÑc  ÚH  ™ª÷G  ¤EG  "¿ÉWöùdG

 äGQÉeE’G  øe  ΩGQhC’G  ájÉYQ  AGÈNh  ÚMGô÷Gh

 õcÒ°S  å«M  ,É¡LQÉNh  IóëàŸG  á«Hô©dG

 êÓ©dGh ôµÑŸG ∞°ûµdG ≈∏Y AGÈÿGh ¿ƒ°ü°üîàŸG

 áãjó◊G ¿ÉWöùdG äÉeƒ∏©Ã á«YƒàdGh º«∏©àdGh

.ÚcQÉ°ûŸG ÚH á∏eÉ°ûdGh

 ÖW  ∫É›  √ó¡°ûj  …òdG  ™jöùdG  Ò¨à∏d  kGô¶fh

 á°üæe ΩGQhC’G êÓY ‘ õ«ªàdG ô“Dƒe ó©j ,ΩGQhC’G

 ⁄É©dGh  á≤£æŸG  øe  AGÈÿG  RôHCG  ™ªŒ  Iõ«‡

 ¤EG áaÉ°VE’ÉH .äÉeƒ∏©ŸGh äGÈÿG ∫OÉÑJ π«¡°ùàd

 AGÈN ΩGQhC’G êÓY ‘ õ«ªàdG ô“Dƒe ™ªéj ,∂dP

.ΩGQhC’G º∏Y øª°V »Yôa ¢ü°üîJ 14 øe

 RQÉÑdG  ™ªéàdG  Üòéj  ¿CG  ™bƒàŸG  øeh  Gòg

 ÌcCG çÓãdG ¬eÉjCG ∫ÓN ΩGQhC’G ájÉYQ »«FÉ°üNC’

 ácQÉ°ûe 3,000 øe ÌcCGh á«∏©a ácQÉ°ûe 1,500 øe

 kÉKóëàe 160 ácQÉ°ûe çó◊G ó¡°û«°S Éªc ,á«°VGÎaG

 ™«°VGƒe ∫ƒM ºgGDhQh ºgQÉµaCG ¿ƒeó≤«°S ø‡ kGRQÉH

 ¢VôÃ »YƒdG iƒà°ùe øe ™aôJ ¿CG É¡fCÉ°T øe áª¡e

 á«ª∏©dG äÉ°ù∏÷G øe ójó©dG ∫ÓN øe ¿ÉWöùdG

.á°ü°üîŸG πª©dG ¢TQhh

 õ«ªàdG ô“Dƒe á°ù«FQ OhhGO áæ«gÉ°T IQƒàcódG âdÉbh

 êÓY ‘ õ«ªàdG ô“Dƒe Oƒ©j” :ΩGQhC’G êÓY ‘

 áaÉ°†à°SG ¤EG ™∏£àf øëfh »∏©a çóëc ΩGQhC’G

 ∑QÉ°û«°S .»HO ‘ Éæ«dEG ¿ƒª°†æ«°S øjòdG ÉæFÓeR

 ÒKCÉJ É¡d ¿Éc »àdGh çÉëHC’G çóMCG ¿hRQÉH AGÈN

 ⁄É©dG  iƒà°ùe  ≈∏Y  ΩGQhC’G  ájÉYQ  ∫É›  ≈∏Y

 Gòg ôaƒj ¿CG πeCÉf .IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ‘h

 É¡fCÉ°T øe »àdGh IƒLôŸG IóFÉØdG ΩÉ¡dG ≈≤à∏ŸG

 ºµH ÖMôf .á«Ñ£dG ájÉYôdG iƒà°ùe øe ™aôJ ¿CG

 ÈcCG  óMCG  ‘  áæeB’G  »HO  ‘  Éæ«dEG  ΩÉª°†fÓd

 §°ShC’G ¥öûdG ‘ äÉ°ü°üîàdG IOó©àe çGóMC’G

." ΩGQhC’G ájÉYQ ∫É› ‘

 PÉà°SCG ,äÉMôa öSÉj Qƒ°ù«ahÈdG ∫Éb ,¬ÑfÉL øeh

 á«Hô©dG á«©ª÷G º¶æà°S" :á«dƒÑdG ∂dÉ°ùŸG áMGôL

 Ö£d á«Hô©dG á°SQóŸGh á«dƒÑdG ∂dÉ°ùŸG áMGô÷

 ΩGQhCG  ∫ƒM  á°ü°üfl  á°ù∏L  á«dƒÑdG  ∂dÉ°ùŸG

 êÓY  ‘  õ«ªàdG  ô“Dƒe  ∫ÓN  á«dƒÑdG  ∂dÉ°ùŸG

 ôaƒà°S  á°ù∏÷G  ¿CG  øe  á≤K  ≈∏Y  øëf  .ΩGQhC’G

 äGQƒ£àdG π°†aCG RGôHEGh á°ûbÉæŸ ÉæFÓeõ`d á°Uôa

 á«dƒÑdG  ∂dÉ°ùŸG  áMGôL  äGAGôLEGh  äÉLÓY  ‘

 πª°ûà°S Éªc .ÉJÉà°ShÈdG ¿ÉWöSh ≈∏µdG ¿ÉWöSh

 á«Hô©dG á£HGôdG øe äÉãjóëàdG ôNBG kÉ°†jCG á°ù∏÷G

 ´ÉªàL’G h á«∏°SÉæàdGh á«dƒÑdG ∂dÉ°ùŸG »MGô÷

 ∂dÉ°ùŸG  áMGô÷  äGQÉeE’G  á«©ª÷  …ƒæ°ùdG

."á«dƒÑdG
 ΩGQhC’G  êÓY  ‘  õ«ªàdG  ô“Dƒe  õcÒ°Sh  Gòg

 å«M  ,ΩGQhC’G  ájÉYQ  ‘  äGQƒ£àdG  çóMCG  ≈∏Y

 kÉ°ü°üîJ 12 ∫ƒM áeÉg äÉ°ûbÉæe ¢Vô©à°ù«°S

 ,áÑbôdGh ¢SCGôdG  ΩGQhCG  ∂dP ‘ ÉÃ ΩGQhCÓd kÉ«Yôa

 ΩGQhCGh  ,…óãdG  ΩGQhCGh  ,»ª°†¡dG  RÉ¡÷G  ¿ÉWöSh

 ,ôjƒ°üàdGh  ,á«dƒÑdG  ∂dÉ°ùŸG  ΩGQhCGh  ,AÉ°ùædG

 ,ΩGQhC’G  ¢†jô“h  ,áFôdG  ¿ÉWöSh  ,ájò¨àdGh

 º∏Yh »YÉæŸG ΩGQhC’G º∏Yh ,á«Ø«£∏àdG ájÉYôdGh

.ÒãµdG ÉgÒZh á«dƒÑdG ∂dÉ°ùŸG ΩGQhCG
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AGó¡°ûdG ô°SC’ ¬JGQÉjR π°UGƒj ¿ƒæëW øH áØ«∏N

 èFÉàf ô«aƒàd õcGôe 6 ¢ü°üîJ IôØ¶dG äÉ«Ø°ûà°ùe

19 ` ó«aƒµd πé©à°ùªdG ¢üëØdG

 ºYód ±É©°SEG äGQÉ«°S øe á©aO º∏°ùj zôªMC’G ∫Ó¡dG{

É«Hƒ«KCG »a »ë°üdG ´É£≤dGá«ªæàdGh ôjƒ£àdG Iô«°ùe ºYód áª«îdG ¢SCGQ »a »≤«°ùæJ ´ÉªàLG 

 »ÑXƒHCG »a ô«ÑµdG ójGR ï«°ûdG ™eÉL Qhõj ƒ¨fƒµdG ¢ù«FQ

 áëFÉL ô«KCÉJ ¢ûbÉæj ájôjô°ùdG ádó«°ü∏d ∫hC’G »dhódG áë°U ôªJDƒe

ø«∏eÉ©dG ≈∏Y z19-ó«aƒc{

AGó¡°ûdG öSCG ióME’ ¬JQÉjR ∫ÓN  ¿ƒæëW øH áØ«∏N »ÑXƒHCG ‘ ÒÑµdG ójGR ï«°ûdG ™eÉL ¬JQÉjR ∫ÓN ƒ¨fƒµdG ¢ù«FQ



4 
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اأبوظبي ـ الوحدة:

اأعل���ن رواق الفن يف جامع���ة نيويورك 

اأبوظب���ي عن اإطالق معر����ض "حداثات: 

وم�ضات م���ن اإيران وتركي���ا والهند من 

مقتني���ات اآب���ي ويد غ���راي يف جامعة 

نيويورك" يوم الإثنني املوافق 15 نوفمرب 

2021  يف ما يعت���رب اأول فعالية عامة 

من���ذ انت�ضار اجلائح���ة، حينما اقت�رصت 

اأعمال الرواق على العرو�ض الفرتا�ضية. 

يرحب رواق الف���ن باجلمهور من افتتاح 

املعر�ض واإىل اخلام����ض من �ضهر فرباير 

.2022

جمع���ت اآب���ي وي���د غ���راي الأمريكي���ة 

مقتنياتها الفنية خالل رحالتها العديدة 

يف ال�ضتيني���ات واأوائ���ل ال�ضبعينات من 

القرن املا�ضي، حيث �ضافرت اإىل خمتلف 

بلدان اآ�ضيًا بحثًا عن اأعمال الفن احلديث. 

وقد �ضافرت اإىل اإيران ثماين مرات واأربع 

م���رات اإىل تركي���ا والهن���د، حيث عملت 

على اقتن���اء اأعمال الطباع���ة والر�ضوم 

�ضكلت  الت���ي  واملنحوتات  واللوح���ات 

لحقًا نواة جمموع���ة مقتنيات اآبي ويد 

غراي للف���ن احلديث م���ن اآ�ضيا وال�رصق 

الأو�ضط، والت���ي يحت�ضنها متحف غراي 

للفنون يف جامعة نيويورك.

تتن���اول  "حداث���ات"،  معر����ض  ويف 

املعرو�ض���ات اأعمال فنان���ني مثل برويز 

تنافويل وفخر الن�ض���اء زيد ومقبول فدا 

ح�ضني م���ن منظور خمتلف، كما يت�ضمن 

املعر�ض بع�ضًا م���ن مقتنيات جمموعة 

وثائق اآبي ويد غراي يف اأر�ضيف جامعة 

نيويورك، من مرا�ضالت ومدونات ودعوات 

وغريها من الوثائق ذات العالقة ب�ضعيها 

لقتن���اء الأعمال الفنية يف منطقة اآ�ضيا. 

وبف�ضل ه���ذه الوثائ���ق ميكننا الطالع 

على اأعمال ه���وؤلء الفنانني واعتمادهم 

على اإرثهم الثقايف يف تعاملهم مع اأهم 

ق�ضايا احلداثة على م�ضتوى عاملي.

كما ي�ضاح���ب املعر�ض كت���اب يتناول 

تعام���ل الفنان���ني من وح���ي تقاليدهم 

املحلي���ة مع املتغريات الت���ي متّيز بها 

املجتمع والعامل يف ف���رتة ال�ضتينيات، 

وي�ضاهم يف احلوار امل�ضتمر الذي يتناول 

تو�ضعة نطاق الفن احلديث خارج اإطاره 

التقليدي ال���ذي انح�رص غالبًا يف اأوروبا 

واأمريكا ال�ضمالية. 

ويف تعليقه���ا على الإع���الن عن افتتاح 

األي�ض���ون، املدير  املعر�ض، قال���ت مايا 

التنفي���ذي ل���رواق الف���ن يف جامع���ة 

نيوي���ورك اأبوظب���ي: "ي�رصن���ا الرتحيب 

بجمهورن���ا املحلي وبعودت���ه اإىل رواق 

الفن، وخ�ضو�ض���ًا مبنا�ضبة هذا املعر�ض 

التاريخي ذو ال�ضالت املحلية املتعددة. 

�ضعت اآبي ويد غ���راي خالل حياتها اإىل 

تعزي���ز التبادل الفن���ي العاملي ودعمه، 

ب�ض���كل مياث���ل ر�ضالتن���ا يف جامع���ة 

نيوي���ورك اأبوظبي بعد م���رور 35 عامًا. 

متّثل جمموعة اآبي ويد غراي الفنية مثاًل 

قيمًا لأهمية اقتن���اء الأعمال الفنية يف 

يومنا هذا نظراً لكونها ت�ضاهم يف درا�ضة 

تاريخ الفن وتوثيقه يف امل�ضتقبل، الأمر 

الذي ميّهد للحوار الثقايف بالعتماد على 

الفكر الذي حتمله هذه الأعمال الفنية".

يتمّي���ز متحف غراي للفن���ون عن غريه 

من املتاحف املوؤ�ض�ضية بعدد مقتنياته، 

حيث ي�ضم اأكرب جمموعة من اأعمال الفن 

الإيراين خ���ارج اإي���ران، واأكرب جمموعة 

من اأعم���ال الفن الرتكي خ���ارج تركيا، 

وح���وايل ثمانني قطعة م���ن اأعمال الفن 

الهندي احلدي���ث. اإ�ضافة اإىل ذلك، فت�ضم 

املقتنيات بع�ضًا من روائع اأهم الفنانني 

يف املنطق���ة واأبرزهم من تل���ك الفرتة. 

وبف�ضل جهود ال�ضي���دة غراي التي داأبت 

على جم���ع الأعمال الفني���ة التي متثل 

حركة احلداثة خارج نطاق الفن الغربي 

خ���الل ال�ضتينيات، تتوف���ر لدينا اليوم 

جمموعة فنية ات�ضح���ت لنا قيمتها ملا 

حظي به ذلك املجال من اهتمام اأكادميي 

يف الفرتة الأخرية.

اأبوظبي ـ وام:

نظمت الأمانة العامة جلائزة خليفة 

الرتبوي���ة ور�ضة تطبيقي���ة بعنوان 

" التعلي���م وخدم���ة املجتمع " عن 
بعد اأكدت خاللها عل���ى اأهمية هذا 

املج���ال الذي تطرح���ه اجلائزة يف 

دوراتها املختلفة اإدراكًا منها لأهمية 

دور التعلي���م يف خدم���ة املجتمع 

وتوجي���ه  م�ضتقبل���ه  وا�ضت����رصاف 

اخلربات العلمي���ة والأكادميية نحو 

ر�ض���د الق�ضاي���ا وامل�ض���كالت التي 

يع���اين والبحث عن اأف�ض���ل الطرق 

واملمار�ض���ات ملواجه���ة التحديات 

املرتبط���ة به���ا وكذل���ك ا�ضت�رصاف 

الدرا�ضات  عرب  املجتمعات  م�ضتقبل 

العلمية والفكرية التي تر�ضم خارطة 

امل�ضتقبل للمجتمع.

واأكد الدكت���ور ح�ضني العثمان عميد 

كلي���ة الآداب والعل���وم الن�ضاني���ة 

والجتماعية بجامعة ال�ضارقة ع�ضو 

جلنة التحكي���م باجلائزة ان اهتمام 

اجلائزة بهذا املجال ياأتي من منطلق 

مبادرة "التعليم م�ضوؤولية اجلميع" 

وم�رصوعات خدمة  مب���ادرات  وُتعّد 

املجتم���ع من اخل�ضائ����ض الرئي�ضة 

لالأنظمة التعليمي���ة املتمّيزة ويتّم 

وامل�رصوع���ات  الربام���ج  اعتم���اد 

امُلقّدم���ة جلائزة التعلي���م وخدمة 

املجتم���ع ا�ضتناداً اإىل نتائج تطبيق 

العلمي���ة  الأدوات  م���ن  جمموع���ة 

املبنية على معايري علمية وا�ضحة 

وموؤ����رصات اأداء ُم���ّددة وي�ضم هذا 

امل�ضتهدفة وهي  الفئ���ات  املج���ال 

كالتايل " فئ���ة املوؤ�ّض�ضات" مدار�ض 

التعليم الع���ام اأو اخلا�ض ومن يف 

حكمها واملوؤ�ّض�ضات الداعمة للتعليم 

وخدمة املجتمع يف املجالت كافة 

وفئة الأ�رصة الإماراتية املتمّيزة.

ومن جانب���ه اأ�ضار اأحمد املال رئي�ض 

الفريق الفائز مب�رصوع برنامج كليات 

التقني���ة العليا للعمل التطوعي اإىل 

جتربة كلي���ات التقنية العليا لن�رص 

ثقافة العم���ل التطوعي يف خمتلف 

الكليات على م�ضتوى الدولة بحيث 

وخدمة  التطوع���ي  العم���ل  ميث���ل 

املجتمع اأحد الركائز الأ�ضا�ضية التي 

تعزز من م�ض���رية الكلية وتدفع بها 

الأكادميية  املوؤ�ض�ض���ات  اإىل م�ضاف 

الرائ���دة ملي���ًا واقليمي���ًا ودوليًا 

موؤك���داً على الهتم���ام الكبري الذي 

توليه قيادة كلي���ات التقنية العليا 

له���ذا التوجه بحي���ث تر�ضخت لدى 

الطال���ب مفاهيم ومب���ادئ وا�ضحة 

حول اآليات العمل التطوعي وخدمة 

الكليات من  املجتمع وقد جنح���ت 

خ���الل فريق متمي���ز يف ح�ضد هذه 

اجلائزة للدورة الرابعة ع�رصة .

ومن جانبه حتدث �ضامل عبدالرحمن 

املطوع الفائز بفئة الأ�رصة املتميزة 

يف ال���دورة الرابع���ة ع�رصة وعر�ض 

جترب���ة اأ�رصت���ه قائاًل لن���ا ال�رصف 

خليف���ة  جائ���زة  يف  بامل�ضارك���ة 

التعليم وخدمة  الرتبوية يف جمال 

الأ����رصة املتميزة  املجتم���ع فئ���ة 

يف دورته���ا 14 وكلن���ا فخر لفوزنا 

بجائ���زة الأ����رصة املتمي���زة ن�ضكر 

لكم دعمكم الدائ���م وت�ضجيعكم لنا 

و جهودك���م املبذولة لدع���م الأ�رص 

املتميزة و كانت جتربتنا فريده من 

نوعها و متمي���زة و اأن هذه البداية 

للتميز و املثابرة عليه.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة5

اخلمي�ض 14 اأكتوبر 2021 �� الع�دد 14869 
اأخبارالوطن

اأبوظبي � وام:

ناق�ضت جلنة ال�ضوؤون الجتماعية والعمل وال�ضكان 

وامل���وارد الب�رصية يف املجل����ض الوطني الحتادي 

خ���الل اجتم���اع برئا�ض���ة �ضعادة ����رصار بالهول 

الفال�ضي رئي����ض اللجنة، مو�ض���وع �ضيا�ضة وزارة 

تنمية املجتمع ب�ضاأن ال�ضمان الجتماعي، بح�ضور 

ممثلني عن املوؤ�ض�ضات اخلريية يف الدولة.

�ض���ارك يف الجتم���اع اأع�ضاء اللجن���ة �ضعادة كل 

من هند حمي���د العليلي مق���ررة اللجنة، وجميلة 

اأحمد امله���ريي، وحميد عل���ي ال�ضام�ضي، وخلفان 

را�ضد ال�ضام�ضي، وممد عي�ض���ى الك�ضف، وناعمة 

عبدالرحمن املن�ضوري.

وق���ال �ضعادة ����رصار حمي���د باله���ول الفال�ضي، 

اإن اللجن���ة ا�ضتمع���ت خالل الجتم���اع اإىل جهود 

الهيئات واملوؤ�ض�ضات اخلريية يف الدولة ب�ضاأن اآلية 

�رصف امل�ضاعدات املالي���ة والعينية للم�ضتحقني 

والتحديات التي تواجهها، ومت التطرق لآلية بحث 

وحتديد الفئات امل�ضتفي���دة، والتن�ضيق الإلكرتوين 

بني خمتلف املوؤ�ض�ضات.

�ضارك يف الجتماع ممثلون عن هيئة الهالل الأحمر 

الإمارات���ي، وموؤ�ض�ض���ة ممد بن را�ض���د اآل مكتوم 

لالأعمال اخلريية، وموؤ�ض�ضة حميد بن را�ضد النعيمي 

اخلريية، وجمعية دبي اخلريي����ة، وموؤ�ض�ضة تراحم 

اخلريية، وجمعية بيت اخلري.

لجنة بـ« الوطني االتحادي« تناق�ش 

مو�سوع ال�سمان االجتماعي مع 

ممثلي الموؤ�س�سات الخيرية

»اأبوظبي لل�سحة العامة » ي�سلط ال�سوء على 

خدمات االإقالع عن التدخين في االإمارة

اأبوظبي � وام:

نظ���م مرك���ز اأبوظب���ي لل�ضحة العام���ة برناجما 

تدريبيا افرتا�ضيا حول " معايري خا�ضة من دائرة 

ال�ضح���ة لتقدمي خدمات الإق���الع عن التدخني يف 

اإم���ارة اأبوظبي" وذلك بهدف زي���ادة عدد مقدمي 

الرعاي���ة ال�ضحية الذين يلتزمون باأف�ضل املعايري 

الدولية املعتمدة الت���ي تتوافق مع معايري دائرة 

ال�ضحة - اأبوظبي خلدمات الإقالع عن التدخني.

ومت خ���الل الربنامج التطرق لعدة معطيات اأهمها 

اإمكاني���ة زيادة توفري خدمات الإقالع عن التدخني 

يف اإمارة اأبوظبي وقد ي�ضهم توفري خدمات الإقالع 

عن التدخ���ني يف امل�ضت�ضفي���ات باإتاحة الفر�ضة 

ملقدمي اخلدمة مل�ضاع���دة املدخنني لالإقالع عن 

التدخني حيث يع���د ارتباط احل���الت بالأمرا�ض 

املتعلق���ة بالتدخ���ني فر�ضة لت�ضجي���ع املر�ضى 

للتوجه للح�ضول على خدمات الإقالع عن التدخني 

اإ�ضاف���ة اإىل توف���ري خدمات الإق���الع عن التدخني 

كمن�ضاأة قائمة بذاتها ل�ضمان اجلودة واملتطلبات 

الآمنة لالإدارة والرعاية لالأفراد امل�ضجلني يف هذه 

اخلدمة.

»حداثات: وم�سات من اإيران وتركيا والهند من مقتنيات اآبي ويد غراي« 

في »نيويورك اأبوظبي« ي�ستقبل الجمهور 15 نوفمبر 

»خليفة التربوية« : دور حيوي للتعليم في 

ا�ست�سراف م�ستقبل المجتمع
دبي ـ الوحدة: 

يف  الأمريكية  اجلامع���ة  وقع���ت 

الإمارات AUE، اتفاقية تفاهم مع 

ماكم مركز دبي املايل العاملي، 

تهدف اإىل التع���اون بني الطرفني 

يف اإطار تعزيز امل�ضالح والأهداف 

ال�ضرتاتيجي���ة امل�ضرتك���ة، �ضمن 

اهتم���ام اجلامعة بتخريج دفعات 

من ط���الب كلية القان���ون، يكون 

لديهم اأف�ضل املمار�ضات القانونية 

والق�ضائية، به���دف ك�ضب خربات 

من كياٍن قانوينِّ له ثقله وخربته 

يف دولة الإمارات العربية املتحدة 

والعامل، ممثل���ًة يف ماكم مركز 

دبي املايل العاملي.

وق���د اأُب���رم التف���اق م���ن جانب 

الإمارات  الأمريكي���ة يف  اجلامعة 

AUE الدكت���ور مثن���ى غني عبد 
الرزاق رئي����ض اجلامعة، و�ضعادة 

القا�ضي عمر املهريي مدير ماكم 

مركز دبي امل���ايل العاملي ممثاًل 

عن املحاكم، وبح�ضور الربوف�ضور 

الأعلى  النائب  كورنوي���ل  ويليام 

لرئي�ض اجلامع���ة والدكتور عامر 

غ�ضان فاخ�وري عميد كلية القانون 

من قبل اجلامعة، و�ضعادة القا�ضي 

العالقات  رئي����ض  املدحاين  علي 

الدولي���ة لل�ض���وؤون الق�ضائية يف 

ماكم مركز دبي املايل العاملي، 

امل�ضجل  العوي�ض  اآمن���ة  وال�ضيدة 

الع���ام ماكم مرك���ز دبي املايل 

العاملي، والأ�ضت���اذ اأحمد الكمايل 

مدير العالقات احلكومية والدولية 

ومكتب رئي�ض املحاكم.

وق���ال الدكتور مثن���ى غني عبد 

الرزاق رئي����ض اجلامعة الأمريكية 

يف الإم���ارات AUE، اإن التفاقية 

تاأتي يف �ضي���اق اهتمام اجلامعة 

الأمريكية بالإم���ارات AUE، عرب 

كلية القان���ون، باإعداد جيٍل قادٍم 

من الطالب لديها، يكون على درجة 

عالي���ة من الكف���اءة واخلربة، من 

خالل تاأهيلهم وتطوير اإمكاناتهم، 

مبا ينعك�ض على م�ضريتهم املهنية 

وجمتمع القانون ب�ضكل عام.

واتفق���ت الأطراف، عل���ى الت�ضاور 

وتب���ادل  التع���اون  وتعزي���ز 

املجالت  املعلومات يف خمتلف 

ذات الهتم���ام امل�ض���رتك، وبحث 

املبادرات الراميِة اإىل بناء وتوطيد 

عالق���اٍت متين���ٍة ب���ني اجلامعة 

 ،AUE بالإم���ارات  الأمريكي���ة 

وماكم مركز دبي املايل العاملي، 

وال�ضع���ي نح���و ال�ضتف���ادة قدر 

امل�ضتط���اع من جهود املحاكم يف 

دعم مب���ادرات التدريب والتطوير 

القان���وين لطلبة كلية القانون يف 

اجلامعة.

و�ضملت عنا����رص التفاقية، تعزيز 

اأوجه التعاون الأكادميي القانوين 

بني الطرفني، بعقد ندوات قانونية 

وق�ضائية م�ضرتكة ٌت�ضهم يف اإيجاد 

بيئة قانونية واعية، بالإ�ضافة اإىل 

ا�ضت�ضافة ق�ضاة املحكمة للطالب 

واملحا�رصي���ن ودعمهم من خالل 

ط���رح مناق�ضات ق�ضاي���ا �ضابقة، 

ملي���ة اأو دولي���ة، م���ع تعاون 

الطلبات  ت�ضجي���ع  الطرف���ني يف 

املقدم���ة م���ن ط���الب اجلامع���ة 

الأمريكية يف الإمارات AUE فيما 

يتعلق بربام���ج الإعارة والتدريب 

يف ماكم مركز دبي املايل.

اتفاقية تعاون بين الجامعة االأمريكية باالإمارات 

ومحاكم مركز دبي المالي العالمي

اأبوظبي ـ الوحدة:

جت�ضي���داً ملفهوم التعل���م من خالل 

اأم  حديق���ة  ت�ضت�ضي���ف   ، الرتفي���ه 

الإمارات بالتعاون مع حديقة العني 

للحيوان���ات ث���الث عرو����ض موؤقتة 

للحيوان���ات يف 15 و18 و22 اأكتوبر 

اجلاري، لتقدم للزوار فر�ضًة مل�ضاهدة 

حيوان���ات جديدة وممي���زة للتفاعل 

معه���ا، وذل���ك كج���زء م���ن الربامج 

واملرافق التي توفرها احلديقة وتهدف 

اإىل غر�ض حب املعرفة وال�ضتك�ضاف 

لدى الزوار من جميع الأعمار.

مب���ي  م���ن  ال���زوار  و�ضي�ضاه���د 

احليوان���ات خ���الل ه���ذه العرو�ض 

جمموع���ة مميزة من طي���ور الببغاء 

واأن���واع خمتلفة من الطيور اجلارحة 

والثعاب���ني والزواح���ف، كما �ضتتاح 

له���م الفر�ض���ة لالق���رتاب والتفاعل 

مع هذه احليوان���ات والتقاط ال�ضور 

معه���ا. و�ضيتواج���د خمت�ض���ون يف 

الأوقات  رعاية احليوانات يف جميع 

للتعريف به���ا، وم�ضاركة املعلومات 

واحلقائق حوله���ا مبا ي�ضمن جتربة 

ترفيهية �ضيقة واآمنة للجميع.

ومن بني املعامل واملرافق الرتفيهية 

التي حتت�ضنها  املختلفة،  والعائلية 

حديقة اأم الإمارات، حظرية احليوانات 

التي تتم اإدارتها وت�ضغيلها بالتعاون 

م���ع حديق���ة الع���ني للحيوان���ات، 

احليوان���ات  م���ن  ع���دداً  وحتت���وي 

املحبوبة مثل املاعز واملهر والأرانب 

وال�ضالح���ف والإب���ل وطي���ور الإميو 

)النعام الأ�ضرتايل(.

ويف هذا الإط���ار، قالت ر�ضا قبالوي، 

مديرة الت�ضال املوؤ�ض�ضي يف حديقة 

اأم الإمارات: "تقدم حديقة اأم الإمارات 

لزوارها من العائالت والأطفال فر�ضة 

اأن���واع خمتلفة من  مميزة مل�ضاهدة 

احليوان���ات ومعرف���ة املزي���د عنها 

والتفاعل معها يف حظرية احليوانات. 

وي�ضعدنا بال�رصاكة مع حديقة العني 

للحيوان���ات ا�ضت�ضافة هذه الفعالية 

املوؤقت���ة لعر����ض احليوان���ات على 

مدار ثالث اأيام لنق���دم للزوار فر�ضة 

مل�ضاه���دة هذه الأن���واع املميزة من 

احليوانات والتفاع���ل معها والتقاط 

ال�ضور اإىل جانبها".

حديقة اأم االإمارات ت�ست�سيف ثالثة عرو�ش للحيوانات في اأكتوبر  

يت�ضمن لوحات ومنحوتات تمثل الفن في اإيران والهند وتركيا في ال�ستينات

بالتعاون مع حديقة الحيوانات بالعين
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دبي-وام:

�أكد �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل 

مكتوم ويل عهد دبي رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي، 

�أن �لفر�شة �شانحة �ليوم �أكرث من �أي وقت م�شى 

لدفع رو�بط �لتعاون و�ل�رش�كة بني دولة �لإمار�ت 

خلفية  على  �لأفريقية  �لدول  �أغلب  مع  ودبي، 

�لتطور �لعاملي �ل�رشيع وما يحمله من فر�س 

عديدة، وذلك رغم �لتحدي �ل�شتثنائي �لذي �شهده 

ل�شيما  �ملا�شيني،  �لعامني  مد�ر  على  �لعامل 

�جلماعية  و�لرغبة  �لعاملي،  �لتعايف  بدء  مع 

يف ت�رشيع معدلت �لتنمية باإيجاد �ملزيد من 

�أطر �ل�رش�كة و�لتعاون �لتي تكفل للدول زيادة 

�ل�شتفادة من �ملو�رد �ملتاحة وتنميتها وتر�شيد 

توظيفها يف خدمة �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة.

�لأفريقي  �لعاملي  "�ملنتدى  �أن  �شموه  و�أكد 

للأعمال" ميثل من�شة مثالية لكت�شاف م�شار�ت 

جديدة للتعاون و�لتي ميكن من خللها تعميق 

�لأفريقية، مبا حتفل  �لقارة  رو�بط �ل�رش�كة مع 

به من �أ�شو�ق ذ�ت �إمكانات منو كبرية وو�عدة، 

كمركز  موقعها  من  �نطلقًا  لدبي  ميكن  حيث 

تقدمي  �ملنطقة،  يف  و�لأعمال  للتجارة  رئي�شي 

قيمة م�شافة كبرية �نطلقا من جتربتها �لتنموية 

�ملتميزة بو�شع خرب�تها يف متناول �ل�رشكاء من 

�لتطوير  �أفريقيا لدعم توجهات  �أنحاء  خمتلف 

�شمن جمالت عديدة.

يف  �رشكائنا  مع  للعمل  نتطلع   : �شموه  وقال 

جديدة  م�شار�ت  وتفعيل  لكت�شاف  �أفريقيا 

تدعم  ��شرت�تيجية  �رش�كات  وبناء  للتعاون 

.. بت�شافر �جلهود  �لتنمية �مل�شتد�مة  توجهات 

�إىل  يرقى  �لذي  �مل�شتقبل  نبني  �لروؤى  وتكامل 

م�شتوى توقعات �شعوبنا وطموحاتها لغد حافل 

بفر�س �لنجاح.

جاء ذلك خلل ح�شور �شمو ويل عهد دبي، ير�فقه 

�شمو �ل�شيخ �أحمد بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم، 

رئي�س جمل�س دبي للإعلم، و�شمو �ل�شيخ �أحمد 

بن �شعيد �آل مكتوم، رئي�س هيئة دبي للطري�ن 

�ملدين �لرئي�س �لأعلى ملجموعة طري�ن �لإمار�ت 

رئي�س �للجنة �لعليا لإك�شبو 2020 دبي، و�شمو 

�ل�شيخ من�شور بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم، جانبًا 

من �أعمال "�ملنتدى �لعاملي �لأفريقي للأعمال" 

�لذي �نطلقت فعاليات ن�شخته �ل�شاد�شة �م�س يف 

دبي وتنظمه غرفة دبي بالتعاون مع "�إك�شبو 

2020 دبي" حتت �شعار "�لتجارة تقود م�شتقبل 

�ليوم  �أعماله  وتختتم  �لقت�شادية"،  �لتحولت 

�خلمي�س.

بنت  رمي  معايل  من  كل  �ملنتدى  ح�رش  كما 

�إبر�هيم �لها�شمي، وزيرة دولة ل�شوؤون �لتعاون 

�إك�شبو 2020 دبي،  �لدويل �ملدير �لعام ملكتب 

عام  مدير  �ل�شيباين،  �إبر�هيم  حممد  ومعايل 

ديو�ن �شاحب �ل�شمو حاكم دبي، ومعايل عبد�هلل 

حممد �لب�شطي، �لأمني �لعام للمجل�س �لتنفيذي 

لإمارة دبي، ومعايل عبد�لعزيز عبد�هلل �لغرير، 

رئي�س جمل�س �إد�رة "غرف دبي"، وعدد من مدر�ء 

�لعموم و�مل�شوؤولني.

�لعاملي  "�ملنتدى  �لعام من  دورة هذ�  وتتميز 

�مل�شتوى  رفيعة  مب�شاركة  للأعمال"  �لأفريقي 

�شمت �إثنني من روؤ�شاء �لدول �لأفريقية، ونائب 

رئي�س �أفريقي بالإ�شافة �إىل م�شاركة 45 وزير�ً 

وم�شوؤوًل حكوميًا ميثلون خمتلف دول �لقارة.

وموؤثر  كبري  ح�شور  �لر�شمي  �حل�شور  ويو�كب 

ل�شناع �لقر�ر و�ملدر�ء �لتنفيذيني يف �ل�رشكات 

من  تتخذ  �لتي  �لدولية  و�ل�رشكات  �لأفريقية، 

دبي مقر�ً لها بالإ�شافة �إىل ممثلني عن جمتمع 

�لأعمال �ملحلي يف �لإمارة.

بن  بن حممد  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  ح�رش  وقد 

فخامة  فيها  حتدث  جل�شة  مكتوم  �آل  ر��شد 

�لكونغو  رئي�س جمهورية  ت�شي�شكيدي،  فيلك�س 

رمي  معايل  مع  وناق�س  �ل�شديقة،  �لدميقر�طية 

�لإمار�تية  �ل�رشكات  م�شاهمة  كيفية  �لها�شمي، 

يف حتفيز �لنمو �مل�شتد�م يف �لكونغو، وت�رشيع 

�لتكامل و�ل�رش�كات �لإقليمية عرب �لبنية �لتحتية 

و�ل�شتثمار�ت و�لتجارة.

وتطرقت �جلل�شة، �لتي حملت عنو�ن "��شتك�شاف 

قدر�ت �أفريقيا"، �إىل �جلهود �لتي تبذلها �حلكومة 

�لكونغولية يف تطوير �لبنية �لتحتية، و�ل�شتثمار 

يف جمالت �لطاقة �ل�شم�شية �لهجينة.

وقال فخامته : ننظر �إىل دولة �لإمار�ت باعتبارها 

خلل  ومن  �لأفريقية،  للقارة  مهمًا  �رشيكًا 

قدر�تها �ملتميزة و�ل�رش�كات مع �لقطاع �خلا�س 

فيها، ميكن تعزيز �لتعاون يف جمالت �لطاقة 

و�مل�شاريع �ل�شغرية و�ملتو�شطة و�لتكنولوجيا .. 

ونثمن �لفعاليات �ملتخ�ش�شة �لتي تنظمها �إمارة 

�رش�كات  خلق  فعال يف  دور  من  لها  ملا  دبي 

مهمة بني دول �أفريقيا ودول �لعامل، معربًا عن 

و�لتبادل  �ل�شتثمار  حجم  لزيادة  بلده  تطلع 

�لتكنولوجي.

و�أ�شار فخامته �إىل �أن مو�جهة �لتغري�ت �لبيئية 

�أكرب  ي�شكل  �لبيئة،  ��شتد�مة  على  و�ملحافظة 

�لتحديات يف �لقارة �لأفريقية �ليوم، و�لتي تقدم 

فر�شًا كبرية للتحول �إىل �ل�شتد�مة بف�شل غابات 

�لأمازون،  غابات  بعد  عامليًا  �لأكرب  �لكونغو 

و�شديقة  متجددة  طاقة  �إنتاج  على  و�لقادرة 

للبيئة.

ونوه باأن �أكرثية �شكان �أفريقيا من فئة �ل�شباب 

�إل �أنه ل يتم �ل�شتفادة من قدر�تهم، ما ي�شتدعي 

للأ�شو�ق  �ل�شتثمار�ت  من  �ملزيد  ��شتقطاب 

�لأفريقية و�لعمل على تطوير بنيتها �لتحتية، 

يف  لدجمها  لها  �لتكنولوجية  �ملعرفة  ونقل 

منظومة �لتجارة �لدولية و��شتحد�ث �قت�شاد�ت ل 

تعتمد فقط على �ل�شتري�د.

�ل�شوء  �لدميقر�طية  �لكونغو  رئي�س  و�شلط 

�لطاقة وو�شعها  �هتمام حكومته مبجال  على 

�لقو�نني  يف  �لإ�شلحات  من  ملجموعة 

و�لت�رشيعات بهدف تطوير بيئة �ل�شتثمار ودمج 

�مل�شتثمرين  م�شاركة  وتعزيز  �خلا�س  �لقطاع 

لتغيري �ملعادلة، موؤكد�ً تطلع بلده �إىل �كت�شاب 

�ملعرفة �لتقنية و�لتكنولوجية وحتفيز �لقت�شاد 

من خلل م�شاركتها يف �ملنتدى.

بدورها �أو�شحت معايل رمي �لها�شمي �أن �أ�شو�ق 

�لقارة �لأفريقية ت�شهد منو�ً �شخمًا يف �ل�شنو�ت 

�ملا�شية، م�شرية �إىل �أن دولة �لإمار�ت ترى فر�شًا 

مهمة يف �أفريقيا لي�س فقط يف جمال �لأعمال 

و�لتبادل �لتجاري، بل �أي�شًا يف جمال �لعلقات 

�لثقافية و�لإن�شانية و�لتعاون مبختلف �ملجالت، 

و�إد�رة  �ملعرفة  بتبادل  يتعلق  ما  وخا�شة يف 

�ملنتدى  هذ�  بقيمة  ونوهت  و�لتعدين،  �ملو�نئ 

وكذلك �لفر�شة �لتي يتيحها �إك�شبو 2020 دبي 

دول  �لتعاون مع  �آفاق  �ملزيد من  �كت�شاف  يف 

�لقارة �لأفريقية.

وثّمنت معاليها �لرب�مج �لإمنائية �لتي طورتها 

�أفريقيا، و�لتي تربز �جلهود �حلثيثة �لتي تبذلها 

و�لعلقات  و�لإن�شان  �لأعمال  لتطوير  �لقارة 

تو��شل  �أكدت  فيما  �لعامل،  دول  مع  �مل�شتد�مة 

من  �لفائدة  لتعميم  �لأ�شو�ق  تلك  مع  �جلهود 

�ملعارف و�خلرب�ت �شمن خمتلف  تبادل  خلل 

�ملجالت.

ويف كلمة له خلل �ملنتدى، قال �شعادة حمد 

بوعميم مدير عام غرفة دبي : �ملنتدى �لعاملي 

يف  نوعه  من  �لأكرب  �حلدث  للأعمال  �لأفريقي 

�ملنطقة ل�شتك�شاف فر�س �لتعاون �لقت�شادي 

�ملتحدة،  �لعربية  �لإمار�ت  ودولة  �إفريقيا  بني 

و��شت�شافة هذ� �ملنتدى �شمن �أجندة �أعمال �إك�شبو 

�لكبرية  �أهميته  توؤكد فقط على  2020 دبي ل 

فح�شب، و�إمنا تفتح كذلك �آفاقًا جديدة لل�رشكات 

من �لإمار�ت و�لأ�شو�ق �لأخرى ل�شتك�شاف فر�س 

�ل�شتثمار غري �مل�شتغلة حتى �لآن يف �فريقيا.

و�أ�شاف �شعادته: �أن جهودنا يف �فريقيا توؤتي 

�لتجارة غري  بلغ حجم  بالفعل؛ حيث  ثمارها 

�لنفطية لدبي مع �إفريقيا 50 مليار دولر �أمريكي 

�جلائحة،  حتديات  من  بالرغم   2020 عام  يف 

وهي �أعلى ن�شبة يتم ت�شجيلها حتى �لآن خلل 

�ل�شنو�ت �لع�رش �ملا�شية .. وبلغ عدد �ل�رشكات 

وتز�ول  دبي  غرفة  لدى  �مل�شجلة  �لأفريقية 

ن�شاطها يف �لإمارة 24،800 �رشكة، وي�شكل ذلك 

منو�ً بن�شبة 15.5 % عن �آخر �نعقاد للمنتدى 

�لعاملي �لأفريقي للأعمال يف �لعام 2019 .

�لزدهار"  لأجل  "�رش�كات  بعنو�ن  جل�شة  ويف 

رئي�س  �شليم،  بن  �أحمد  �شلطان  �شعادة  حتدث 

جمل�س �لإد�رة و�لرئي�س �لتنفيذي ملجموعة "دي 

بي ورلد" عن �آفاق �لتعاون بني �أفريقيا ودولة 

�لإمار�ت، و�أف�شل �لطرق لتحفيز �لنمو �مل�شرتك، 

و�آليات حتقيق �لزدهار، و�لذي يتطلب من �لدول 

�لأفريقية �لعمل على توفري فر�س �لنجاح للأعمال 

من خلل �شّن �لت�رشيعات و�لقو�نني و�ل�شيا�شات، 

بالإ�شافة �إىل توفري �خلدمات �للوج�شتية و�لبنى 

�لتحتية وفر�س �لتمويل مبا ميكن �لدول �لأفريقية 

من جذب �ل�شتثمار�ت �لكربى.

و�أكد �بن �شليم �أن �ل�شوق �لأفريقية متتلك �لكثري 

من �لفر�س �ل�شتثمارية، و�لتي ميكن �أن توؤ�ش�س 

جمتمعات  مع  و�ل�رش�كة  �لتعاون  من  ملزيد 

وقال: متتلك  �لإمار�ت،  ودولة  دبي  �لأعمال يف 

دبي �لروؤى و�لإمكانات للتو�شع وتاأ�شي�س �لأعمال 

يف �لكثري من �لدول حول �لعامل، ولديها �لكثري 

من �ل�شتثمار�ت يف خمتلف �ملجالت ويف عدد 

كذلك  تنظر  �لعامل، وهي  �لدول حول  من  كبري 

�شمن  �أفريقيا  يف  �ل�شتثمار  يف  �لتو�شع  �إىل 

�لقت�شادية  �ل�رش�كات  لبناء  وجهودها  �شعيها 

�لقت�شاد�ت  مع  �مل�شتد�مة  و�ل�شتثمارية 

�لأفريقية.

وقال �بن �شليم : نحن متفائلون جد�ً يف دبي 

�لأفريقية،  �لدول  مع  �لعلقات  �أف�شل  ببناء 

ولكن ما حتتاج �إليه �أفريقيا �ليوم هو �ل�شفافية 

و�حلوكمة وتوفري �شبكات �لتنقل لت�شجيع �لقطاع 

وحتقيق  �ل�شتثمار�ت  على  و�حلث  �خلا�س 

تخفي�س  على  �لعمل  من  كذلك  ولبد  �لأرباح، 

تكلفة �لنقل و�لتخل�س من �لتعقيد�ت يف �شل�شل 

�لتي  �لأمور  وهذه  �لتمويل  توفري  مع  �لتوريد، 

ت�شجع على زيادة �ل�شتثمار�ت و�مل�شاهمة يف 

حتقيق �لنمو �لقت�شادي يف �لدول �لأفريقية.

للأعمال"  �لأفريقي  �لعاملي  "�ملنتدى  وجمع 

يف دبي كوكبة من كبار �مل�شوؤولني �حلكوميني 

وقادة عامل �ملال و�لأعمال، للنظر عن كثب يف 

كيفية تعامل �أفريقيا مع �لتحديات �لر�هنة، ول 

"كوفيد-19"،  تف�شي  �أعقبت  �لتي  تلك  �شيما 

ل�شتك�شاف دور �لبتكار و�لتعاون، و�لتجارة يف 

�لتعايف  ت�شهم يف ت�رشيع  �لتي  توفري �حللول 

وتدعم فر�س �لنمو �لقت�شادي و��شتد�مته. 
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حمدان بن محمد يثني على اإنقاذ اأ�سرة مقيمة 

لحياة 3 اأطفال بالتبرع باأع�ساء طفلها المتوفى

في  ت�سارك  للطب«  را�سد  بن  محمد  »جامعة 

معر�سي »نجاح اأبوظبي« و«نجاح دبي«

دبي-وام:

�آل  �أ�شاد �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد   

�لنبيلة  �لإن�شانية  باللفتة  دبي  عهد  ويل  مكتوم، 

�لتي �أنقذت من خللها �أ�رشة من جن�شية �آ�شيوية 

�أطفال متو�جدين يف  مقيمة يف دبي حياة ثلثة 

دولة �لإمار�ت و�ململكة �لعربية �ل�شعودية، وذلك من 

خلل قر�رها �لتربع باأع�شاء �شغريها �ملتوفى لإنقاذ 

حياة هوؤلء �لأطفال ومنحهم �أمل جديد� يف �حلياة 

لتقدم �لأ�رشة بهذه �للفتة �لإن�شانية �لكرمية منوذجا 

فريد� يف �لرت�حم و�لعطاء رغم ق�شوة �خلطب �لذي 

�أمل بهم بفقد وليدهم �لوحيد.

فيجيت  �إىل  مو��شاته  خال�س  عن  �شموه  و�أعرب 

�ملوىل  �شائل  و�أ�رشته،  �جلن�شية،  هندي  فيجايان، 

عز وجل �أن يتغمد طفلهم �ملتوفى بو��شع رحمته 

و�أن يلهم �أهله �ل�شرب، وقال �شموه: "�لرت�حم �شمة 

�ملجتمعات  بها  وترقى  �لنفو�س  يف  �لأمل  تبعث 

ويتحقق معها �خلري لأفر�دها.. و هي �ل�شمة �لتي 

مو�طنني  من  �لإمار�ت  كيان جمتمع  تر�شخت يف 

ومقيمني �شمن �لعديد من �لقيم �لنبيلة �لتي يقوم 

عليها هذ� �ملجتمع �ملعطاء.. فهذه �للفتة �لإن�شانية 

و�لثناء لأ�رشة قررت  �لتقدير  �لكرمية ت�شتحق كل 

�أن حتول �لأمل �إىل �أمل .. �أمل فقد�ن �شغريها �لوحيد 

�إىل �أمل جديد للحياة لأطفال ثلثة كتب �هلل تعاىل 

لهم �لنجاة بف�شل هذه �ملبادرة �لطيبة �لتي تنم 

عن �شمري حي �أر�د جتنيب �أ�رش �أخرى �ملحنة �لتي 

مرت هي بها.. جز�هم �هلل خري �جلز�ء و متع �لأطفال 

�لثلثة بكل �ل�شحة و�لعافية".

و�أ�شاد �شموه بجهود �لفرق �لطبية �لتي �شاركت يف 

عملية نقل �لأع�شاء �ملتربع بها من �لطفل، موؤكد� �أن 

هذ� �لتعاون �لذي �شمل �أكرث من فريق يقدم للعامل 

منوذجا يحتذى يف �لتعاون من �أجل �شمان �خلري 

للإن�شان.

 23 عمر  يف  �هلل  توفاه  قد  "فيفان"  �لطفل  كان 

�شهر� و قررت �أ�رشته �لتربع باأع�شائه لإنقاذ حياة 

�أطفال �آخرين، لتبادر جميع �لفرق �ملعنية بالقيام 

بالإجر�ء�ت �للزمة لتقدمي �لدعم �ملطلوب لعائلة 

فيفان �لذي مت نقل جثمانه �إىل م�شت�شفى �جلليلة 

�ل�شتئ�شال  عملية  لتتم  للأطفال  �لتخ�ش�شي 

هناك بنجاح تام مب�شاركة عدد من �لأطقم �لطبية 

�ملتخ�ش�شة.

دبيـ  وام:

و�لعلوم  للطب  ر��شد  بن  حممد  جامعة  �أعلنت 

"جناح  معر�شي  يف  م�شاركتها  عن  �ل�شحية 

فعاليات  �أبرز  �إحدى   - دبي"  و"جناح  �أبوظبي" 

�لتعليم �لعايل �لر�ئدة يف �ملنطقة �ملقرر �إقامتهما 

يف �لفرتة من 27 �إىل 29 �أكتوبر �جلاري يف �أبوظبي 

ويف �لفرتة من 31 �أكتوبر وحتى 1 نوفمرب �ملقبل 

يف دبي - للو�شول لأكرب �رشيحة طلبية و�لتعريف 

برب�جمها �لأكادميية �ملتنوعة.

وقال �أحمد �لعو�شي مدير �أول �إد�رة �شوؤون �لطلبة 

للطب  ر��شد  بن  حممد  جامعة  يف  و�لت�شجيل 

و�لعلوم �ل�شحية: "ن�شعى من خلل �مل�شاركة يف 

معار�س جناح �إىل �لو�شول لأكرب �رشيحة طلبية 

ممكنة على م�شتوى �لدولة لل�شتعر��س ما تقدمه 

�جلامعة من بر�مج متنوعة وفر�س تعليمية متكنهم 

�لتعليمية  �لتالية يف رحلتهم  من �تخاذ �خلطوة 

�شعيًا �ىل �لرتقاء بجودة خدمات �لرعاية �ل�شحية 

على م�شتوى �ملنطقة من خلل رفد �لقطاع �ل�شحي 

بالكو�در �لطبية �ملتمكنة".

ح�سر »�لمنتدى �لعالمي �لأفريقي للأعمال« بم�ساركة روؤ�ساء ووزر�ء �أفارقة 

حمد�ن بن حممد خلل ح�شوره »�ملنتدى �لعاملي �لأفريقي للأعمال« 

حمدان بن محمد: بت�سافر الجهود نبني م�ستقباًل يرقى اإلى م�ستوى توقعات �سعوبنا  

منى المّري: الإعالم �سريك في نقل ر�سالة اإك�سبو واأثره 

الإيجابي اإلى العالم

اأطباء م�ست�سفى دانة الإمارات باأبوظبي ينقذون طفاًل 

ولد بعمر 23 اأ�سبوعاً 
دبي-وام:

 �أكدت �شعادة منى غامن �ملرّي، نائبة رئي�س 

للمكتب  �لعام  �ملدير  دبي  �علم  جمل�س 

�لإعلمي حلكومة دبي �أهمية �لدور �ملحوري 

�إىل  �لإمار�ت  ر�شالة  تو�شيل  يف  للإعلم 

�لعامل ونقل �شورة معربة عما يتحقق على 

�أر�شها من �إجناز�ت كربى �نطلقًا من �رش�كته 

يف �شنع م�شرية �لتقدم و�لتنمية �لإمار�تية 

�لتي بد�أت قبل 50 عامًا، ودعم توجهاتها 

للخم�شني عامًا �ملقبلة.

ير�فقها،  �شعادتها  زيارة  خلل  ذلك  جاء 

ميثاء بوحميد، مديرة نادي دبي لل�شحافة، 

وحممد �لأن�شاري، نائب �لرئي�س للت�شال 

�ملتحدث �لر�شمي لإك�شبو 2020 دبي، �إىل 

مقر �ملركز �لإعلمي يف �إك�شبو 2020 دبي، 

�ملتكاملة  �لتجهيز�ت  على  �طلعت  حيث 

�ملركز  يوفرها  �لتي  �ملتنوعة  و�خلدمات 

وكالت  ومر��شلي  �لإمار�تي  �لإعلم  لدعم 

�لأنباء و�ل�شحف �لعربية و�لدولية و�شبكات 

�لتلفزيون �لإقليمية و�لعاملية �لتي تو�فدت 

�إىل دبي لتغطية �لن�شخة �ل�شتثنائية يف 

تاريخ �حلدث �لأهم من نوعه عامليًا.

دبي  �علم  جمل�س  رئي�س  نائبة  و�أ�شادت 

حلكومة  �لإعلمي  للمكتب  �لعام  �ملدير 

دبي خلل �لزيارة بجهود �لإعلميني على 

خمتلف تخ�ش�شاتهم يف نقل �شورة �شاملة 

للأثر �لإيجابي لإك�شبو كاأهم حدث ثقايف 

ل�شيما  �لعامل،  م�شتوى  على  وح�شاري 

خلل هذه �لدورة �لتي َوَعد �شاحب �ل�شمو 

نائب  مكتوم،  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ 

رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 

دبي، رعاه �هلل، باأن تكون �لأف�شل يف تاريخ 

 170 مد�ر  على  �ملمتد  �لعريق  �ملعر�س 

عامًا، مب�شاركة 192 دولة �جتمعت يف دبي 

ل�شنع  و�لتجارب  و�لروؤى  �لأفكار  لتبادل 

م�شتقبل �أف�شل للب�رشية.

زيارة  على  �ملرّي  منى  �شعادة  وحر�شت 

��شتوديوهات موؤ�ش�شة دبي للإعلم، و�رشكة 

�إقامتهما يف  و�للذين مت  للإعلم،  �أبوظبي 

موقع �إك�شبو لتغطية فعاليات �حلدث على 

مد�ر �شتة �أ�شهر كاملة، وكان يف ��شتقبالها 

�لتنفيذي  �ملدير  �ملن�شوري،  �شعيد  �أحمد 

موؤ�ش�شة  يف  و�لتلفزيون  �لإذ�عة  لقطاع 

دبي للإعلم، و�ل�شيخ ولد �شالك، من �رشكة 

�شعادتها  �أ�شادت  حيث  للإعلم،  �أبوظبي 

بجهود �لإعلم �لإمار�تي وعمله �ملتو��شل 

لتقدمي تغطيات �شاملة تو�كب �أهمية �حلدث.

�لإذ�عة  "�شبكة  ��شتوديوهات  ز�رت  كما 

�لعربية"، وتعرفت من حممود �لر�شيد، مدير 

عام �شبكة �لإذ�عة �لعربية، وحممد �شامل، 

مدير بر�مج �إذ�عة �لعربية 99 و�خلليجية 

1009، على �لرب�مج و�لتغطيات �لتي �أعدتها 

�ل�شبكة لتغطية �لفعاليات �ملختلفة لإك�شبو 

2020 دبي. و��شتمعت �شعادتها من يو�شف 

ت�شوري، مدير �لأخبار يف قناة "�شكاي نيوز 

"، وجو كازي، منتج �أول يف جمموعة "�أم 
بي �شي"، �إىل �رشح حول �خلطط و�لرب�مج 

وفرق �لعمل �مل�شاركة يف �لتغطيات �ليومية 

على  �شعادتها  و�أثنت  �ملعر�س،  لأحد�ث 

�جلهود �لتي تبذلها كافة �جلهات �لإعلمية 

لنقل فعاليات �حلدث �إىل �لعامل كما �أ�شادت 

مت  �لتي  للتجهيز�ت  �ملتقدم  بامل�شتوى 

توفريها يف �ملركز �لإعلمي لإك�شبو 2020 

دبي لت�شهيل عمل �لإعلميني وتقدمي خمتلف 

�أوجه �لدعم �للزم لإمتام عملهم على �أكمل 

وجه. ووجهت �شعادتها خلل �لزيارة فريق 

يف  �ملتو�جد  لل�شحافة  دبي  نادي  عمل 

�ملركز �لإعلمي لإك�شبو 2020 دبي، بتقدمي 

كافة �لت�شهيلت �للزمة لتمكني �لإعلميني 

�لأكمل،  �لوجه  على  مبهامهم  �لقيام  من 

و�ل�شتفادة من �شبكة �لعلقات �لو��شعة �لتي 

يتمتع بها �لنادي مع خمتلف �ملوؤ�ش�شات 

�إىل  �لإعلمية �ملحلية و�لعربية و�لدولية، 

جانب علقاته �لوثيقة بنخبة من �لكتاب 

و�ملفكرين و�ل�شحافيني و�ملوؤثرين و�شناع 

�لقر�ر �لإعلمي يف منطقة �ل�رشق �لأو�شط.

مركز اإعالمي متكامل 

باأحدث  �لإعلمي  �إك�شبو  مركز  تزويد  مت 

�خلرب�ء  من  فريق  تو�جد  مع  �لتقنيات 

من  �لإعلمي،  �لعمل  لدعم  �ملتخ�ش�شني 

تقارب  م�شاحة  على  �ملمتد  �ملركز  خلل 

10 �آلف مرت مربع موزعة على عدة طو�بق 

�شمن مبنى خا�س يقع بالقرب من �شاحة 

�لو�شل �لتي ت�شكل مركز �لفعاليات �لكربى 

وقلب �إك�شبو دبي.

ويوفر �ملركز �لدعم �لكامل ملمثلي و�شائل 

�لعتماد  طلبات  تقدمي  من  بدء�ً  �لإعلم 

مر�حل  مبختلف  مرور�ً  ر�شميًا،  �لإعلمي 

تغطية �حلدث د�خل �ملوقع �أو من خارجه، 

وذلك ل�شمان كفاءة وفعالية عمل و�شائل 

�أو  �ملطبوعة  �شو�ء  �ملتنوعة  �لإعلمي 

�لإعلم  عن  ف�شًل  �ملرئية،  �أو  �مل�شموعة 

�جلديد، ومن�شات �لتو��شل �لجتماعي .

وي�شم �ملركز ��شتوديوهات جمهزة باأ�شلوب 

يتو�ءم مع عمل حمطات �لتلفزيون و�لذ�عة، 

للإعلميني  تتيح  �أخرى  �إىل  بالإ�شافة 

��شتخد�م �لتجهيز�ت �خلا�شة بهم، �إىل جانب 

�ل�شوتي  �ملحتوى  لإنتاج  ُمعدَّة  حمطات 

و�أخرى خم�ش�شة  "�لبودكا�شت"  و�مل�شور 

لت�شوير  مناطق  �إىل  بالإ�شافة  للمونتاج، 

للمقابلت  وقاعات  �حلو�ر�ت  وت�شجيل 

وقاعات  للجتماعات  وغرف  �ل�شحفية، 

للعمل، كما يوفر �ملركز م�شاحات خا�شة 

�إقامة  يف  �لر�غبة  �لإعلمية  للموؤ�ش�شات 

غرف �أخبار موؤقتة لها خلل �حلدث.

 اأبوظبي - الوحدة: 

جنح �لأطباء يف م�شت�شفى د�نة �لإمار�ت 

�لتابعة  �أبوظبي،  يف  و�لأطفال  للن�شاء 

يف  �ل�شحية،  للرعاية  مبادلة  ل�شبكة 

�إنقاذ حياة طفل ولد يف �لأ�شبوع 23 من 

�حلمل، وبلغ وزنه 600 غر�م، ما تطلب 

�إدخاله �لعناية �ملركزة للأطفال �خلدج 

تلقى  يومًا،   160 ملدة  �لولدة  حديثي 

خللها �لعناية �للزمة و�أف�شل �خلدمات 

�مل�شت�شفى  موؤخر�ً  غادر  وقد  �ل�شحية، 

بوزن 3.88 كيلو غر�م، وب�شحة جيدة. 

وثمن �لدكتور مهيمن عبد�لغني �لرئي�س 

�لتنفيذي مل�شت�شفى د�نة �لإمار�ت للن�شاء 

�لفريق  جهود  ظبي،  �أبو  يف  و�لأطفال 

�لتمري�س �مل�شاركني يف  �لطبي وهيئة 

�إنقاذ �لأطفال �ملبت�رشين و�تباعهم لأف�شل 

�ملمار�شات �لطبية �لعاملية يف �لتعامل 

مع مثل هذه �حلالت �لنادرة مثل حالة 

�لطفل عادل، م�شري�ً �إىل �أن وحدة �لعناية 

�ملركزة للأطفال �خلدج يف �مل�شت�شفى 

معتمدة من قبل د�ئرة �ل�شحة يف �أبوظبي 

لتقدمي �خلدمات �ل�شحية من �مل�شتوى 

�ملتقدم �أي �لتعامل مع �حلالت �ل�شعبة 

�لآن  حتى  مت  وقد  �خلدج  �لأطفال  من 

علج �أكرث من 130 طفًل مبت�رش�ً ولدو� 

�أ�شبوعًا من �حلمل يف  �كتمال 27  قبل 

�خلم�س �شنو�ت �ملا�شية و�ليوم نحتفل 

ولد  �لذي  عادل  �لطفل  وهو  باأ�شغرهم 

يف �لأ�شبوع 23 من �حلمل وهذ� يعك�س 

مدى تطور م�شتوى �خلدمات �لتي تقدم 

من خلل �لق�شم �لذي ي�شم كو�در طبية 

ذ�ت كفاءة عالية و�أجهزة متطورة توؤهله 

و�لعناية  �حلالت  �أ�شعب  مع  للتعامل 

بها لفرت�ت طويلة. و�أو�شح �أن �مل�شت�شفى 

�لن�شاء  طب  متخ�ش�س يف  فريق  ي�شم 

و�لولدة ي�رشف على ولدة �أكرث من 5500 

طفل �شنويًا، م�شري�ً �إىل �أن �إجمايل �ملو�ليد 

يف �مل�شت�شفى منذ �فتتاحه يف �كتوبر/ 

ت�رشين �لأول 2015 �رتفع �إىل نحو 26 

�ألف مولود وكون �مل�شت�شفى ي�شم وحدة 

�لعناية  ووحدة  �لأجنة  بطب  خمت�شة 

�ملركزة بالأطفال �خلدج وق�شم متكامل 

يف طب �لأطفال، فيعترب م�شت�شفى د�نة 

�لإمار�ت مركز�ً ل�شتقبال حالت �حلمل 

و�ملو�ليد  �ملبكرة  و�لولد�ت  �حلرجة 

وجر�حية  طبية  رعاية  يتطلبون  �لذين 

موؤكد�ً باأنه ح�شب �إح�شائيات �مل�شت�شفى 

فاإن 10 – 15% من مو�ليد �مل�شت�شفى 

يتطلب �إدخالهم لوحدة �لعناية �ملركزة 

م�شاكل  ب�شبب  �إما  �لولدة  حلديثي 

مر�شية �أو لكونهم خدج ولدو� قبل �كتمال 

35 �أ�شبوع من �حلمل. 

�شعدون،  �شامي  �شعدون  �لدكتور  و�أكد 

د�نة  م�شت�شفى  يف  �لطبي  �لرئي�س 

يف  �لطبي  �لكادر  جناح  �أن  �لإمار�ت 

به  و�لعناية  عادل،  �لطفل  مع  �لتعامل 

على مدى 160 يومًا وهو �أ�شغر طفل مت 

علجه يف �لوحدة من حيث عدد �أ�شابيع 

�حلمل هو �إجناز جديد يف قائمة �إجناز�ت 

�لذي يقدم خدمات متطورة  �مل�شت�شفى 

للمو�ليد �جلدد و�لأطفال و�لن�شاء، م�شري�ً 

�إىل �أن �لكادر �لطبي تعامل بنجاح ملفت 

مع �لطفل على �لرغم من �شغره وحالته 

�ل�شحية، وذلك منذ �للحظة �لأوىل لولدته 

وحتى مغادرته �مل�شت�شفى ب�شحة جيدة 

مر�قبة حثيثة  تطلب  �حلمد حيث  وهلل 

على  و�لعلجات  �جلر�حات  من  وعدد 

مدى �لفرتة كاملة. 

�ملركزة  �لعناية  وحدة  �أن  �إىل  و�أ�شار 

د�نة  م�شت�شفى  يف  �خلدج  للأطفال 

�أكرث وحد�ت  و�حدة من  �لإمار�ت تعترب 

ظبي  �أبو  يف  وتطور�ً  تقدمًا  �لعناية 

رعاية  توفر  حيث  ككل  و�لإمار�ت 

�رشير�ً  من 33  وتتكون  ودقيقة،  �شاملة 

�لتكنولوجيا  و�شائل  باأحدث  جمهزة 

�أجهزة  ت�شمل  �مل�شتويات،  �أعلى  وفق 

تنف�س ��شطناعي متطورة وتربيد �جل�شم 

وت�شم  �ملخ،  وظائف  ومر�قبة  �لكامل 

�أخ�شائيني  و7  ��شت�شاريني   3 �لوحدة 

�خلدج  برعاية  خمت�شة  ممر�شة  و44 

جر�حة  خدمات  وجود  �إىل  بالإ�شافة 

�لدقيقة  �لأطفال  وتخ�ش�شات  �لأطفال 

و�أمر��س  �ل�شدرية  كالأمر��س  �ملختلفة 

�لقلب و�أمر��س �لعيون و�أخ�شائيي �لبلع 

و�لعلج �لطبيعي وغريهم. 

وقالت �لدكتورة دعاء �مل�رشي ��شت�شارية 

حديثي �لولدة يف د�نة �لإمار�ت و�إحدى 

�لأطباء �مل�رشفات على حالة �لطفل عادل، 

�أن �لطفل )عادل( ولد بولدة طبيعية يف 

�لأول من  �ليوم  20 مار�س �ملا�شي يف 

�لأ�شبوع 23 من �حلمل، وهي من �حلالت 

�لنادرة جد�ً حيث �أن فر�شة جناة �لأطفال 

�لذين يولدون يف �لأ�شبوع 23 من �حلمل 

هي ما بني 10 - 30% ح�شب �لدر��شات 

�لعاملية، �إل �أننا مت�شكنا بالأمل و�أجرينا 

�ل�رشيعة  �لطبية  �لإجر�ء�ت  �شل�شلة من 

�لإنعا�س  منها  حياته  على  للحفاظ 

�لقلبي، ومت و�شعه على جهاز �لتنف�س 

�ل�شطناعي وتغذيته باملحاليل �لوريدي

تبنّي  �لوقت  مرور  ومع  �أنه  و�أ�شافت 

�لتدخل  �إىل  يحتاج  �لطفل  �أن  للأطباء 

�جلر�حي لوجود ثقب يف �لأمعاء �لدقيقة، 

وكانت حالته ت�شوء يومًا بعد يوم وقد 

��شتدعت حالته �إىل ��شتخد�م �مل�شاد�ت 

�حليوية وبع�س �لأدوية �لأخرى، وعلى 

عملية جر�حية  �إجر�ء  يومًا مت  عمر11 

على �لرغم من �شغر �شنه ووزنه مت من 

خللها ��شتئ�شال جزء ب�شيط من �لأمعاء 

�لأمعاء  جد�ر  فتحة يف  وعمل  �لدقيقة 

�لدقيقة لتغيري جمرى �لطعام �إىل �خلارج 

�لأمعاء  لباقي  ليت�شنى  موؤقت  كاإجر�ء 

عادل  حالة  ت�شمح  وحتى  �لتعايف 

باإجر�ء �لعملية �لت�شحيحية.

 رئي�س �لكونغو �لديمقر�طية: �لإمار�ت �سريك مهم للقارة 

�لأفريقية و�إمكانات كبيرة لتعزيز �لتعاون في كافة �لمجالت 

ريم �لها�سمي: فر�س و�عدة في �أفريقيا في قطاعات 

�لأعمال و�لتبادل �لتجاري و�لثقافي
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اأبوظبي ـ )وام(:

�أكد �شمو �ل�شيخ مكتوم ب���ن حممد بن ر��شد �آل 

مكتوم، نائب حاك���م دبي نائب رئي�س جمل�س 

�ل���وزر�ء وزير �ملالية.. �أن �عتماد جمل�س �لوزر�ء 

برئا�ش���ة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 

�آل مكتوم، نائب رئي����س �لدولة رئي�س جمل�س 

�ل���وزر�ء حاكم دب���ي "رع���اه �هلل"، �مليز�نية 

�الحتادية للخطة �خلم�شي���ة لل�شنو�ت 2022-

2026 باإجم���ايل 290 ملي���ار درهم دليل على 

�أن حكومة �الإم���ار�ت �لعربية �ملتحدة وبقيادة 

�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 

رئي����س �لدولة "حفظه �هلل" م�شتمرة يف �لعمل 

لتحقيق �شع���ادة �شعبها وتوفري �الأمن و�لعي�س 

�لكرمي الأبناء �لوطن.

و�أ�ش���ار �شموه �إىل �أن �عتماد �مليز�نية �الأكرب يف 

تاريخ دولة �المار�ت يوؤك���د �أن �حلياة �لكرمية 

ل�شعب دولة �الم���ار�ت �شتبقى �أولوية رئي�شية، 

و�أن بن���اء �القت�شاد �لوطني �الأك���ر تو�زنًا هو 

نهج �أ�شا�شي لتحقيق �لتنمية �ل�شاملة لالحتاد، 

و�أن �لقيادة �لر�شيدة ق���د �أر�شت دعائم ر��شخة 

للعمل �حلكومي، تعمل على حتقيق �مل�شتهدفات 

�ال�شرت�تيجي���ة للدولة، وترف���د م�شريتها نحو 

�لتنمية �القت�شادي���ة و�الجتماعية �مل�شتد�مة، 

و�لتي تعد ركيزة رئي�شية للخم�شني عامًا �ملقبلة.

و�أكد �شم���وه �أن توجيه �ملو�رد �ملالية لتحقيق 

م�شتهدف���ات �لتنمي���ة يف دولة �الإم���ار�ت هو 

�أولوي���ة للقيادة �لر�شيدة، م�ش���دد�ً �شموه على 

�أهمي���ة �ال�شتثمار يف �لكف���اء�ت �لب�رشية، من 

خالل مو��شلة تطوير قطاعات �لتعليم و�ل�شحة 

و�لتنمية �الجتماعية، وخلق بيئة �أعمال مرنة، 

وتوطي���د �لبنية �لتحتية �لر�ئ���دة �لتي تتمتع 

بها �لدولة، لالرتق���اء باأ�ش�س �القت�شاد �لرقمي 

و�ملعريف.

من جانب���ه �أو�ش���ح معايل حممد ب���ن هادي 

�حل�شيني وزي���ر �لدولة لل�شوؤون �ملالية، �أنه مت 

�إعد�د م�رشوع �مليز�نية �لعامة لالحتاد ل�شنو�ت 

�خلط���ة 2022 2026، ��شتناد�ً الأحكام �ملر�شوم 

بقانون �حتادي رق���م "26" ل�شنة 2019 ب�شاأن 

�ملالي���ة �لعامة، ووفق���ًا الأف�ش���ل �ملمار�شات 

�لعاملي���ة، وذلك به���دف رفع كف���اءة �النفاق 

�حلكومي وتوجيهه، لتمكني �جلهات �الحتادية 

من تنفيذ وحتقيق �أهد�فها وبر�جمها بالكفاءة 

�ملن�شودة.

و�أكد معاليه �أهمية �لتن�شيق و�لتعاون �لذي مت 

ب���ني وز�رة �ملالية وخمتلف �جلهات �الحتادية 

ب�شاأن �إجر�ء�ت �إعد�د �مليز�نية، م�شري�ً �إىل �أنه مت 

وبناء على توجيهات �لقيادة �لر�شيدة تخ�شي�س 

ميز�نية عام 2022 لتطوير �خلدمات �حلكومية، 

وتق���دمي �أعلى م�شتوي���ات �لرعاية �الجتماعية 

و�خلدمات �ل�شحية و�لتعليمية وتعزيز �لبنية 

�لتحتية وخلق بيئة جاذبة تنموية و�قت�شادية.

وكانت وز�رة �ملالية قد عر�شت م�رشوع �مليز�نية 

�لعامة لالحتاد لل�شنة �ملالية 2022 �شمن دورة 

�مليز�نية لل�شن���و�ت 2022-2026 على جمل�س 

�لوزر�ء �ملوقر، يف ظل تعايف �القت�شاد �لوطني 

و�نتعا�س خمتلف �أن�شطة �لقطاعات �القت�شادية 

بالدول���ة، بتكلفة تقديري���ة للم�رشوفات تبلغ 

"58،931،000،000" - ثمانية وخم�شون مليار 
وت�شعمائة وو�حد وثالثون مليون درهم.

ومت توزي���ع �عتماد�ت �مليز�نية �لعامة لالحتاد 

لل�شنة �ملالية 2022 على �لقطاعات �ملختلفة 

عل���ى �ل�شكل �لت���ايل: �أواًل: �لتنمية �الجتماعية 

و�ملنافع �الجتماعية: بلغ���ت تقدير�ت �لرب�مج 

�ملخ�ش�ش���ة للتنمي���ة �الجتماعي���ة و�ملنافع 

�الجتماعي���ة "24،2" ملي���ار دره���م بن�شب���ة 

"41،2%" من �إجمايل �مليز�نية �لعامة.

وبلغت �العتماد�ت �ملخ�ش�شة لرب�مج �لتعليم 

�لع���ام و�جلامعي "9،6" ملي���ار درهم بن�شبة 

"16،3%" من �إجمايل �مليز�نية.
وبلغت تقدي���ر�ت تكاليف بر�مج �لتعليم �لعام 

"6،1" مليار درهم بن�شبة "10،4%ط من �إجمايل 
�مليز�نية �لعامة.

وبلغت تقدير�ت �لتعليم �جلامعي "3،5" مليار 

درهم بن�شب���ة "5،9%" من �إجم���ايل �مليز�نية 

�لعامة.

وبلغت �ملخ�ش�شات �ملالية للخدمات �ل�شحية 

ووقاي���ة �ملجتمع "4،9" ملي���ار درهم، بن�شبة 

"8،4%" من �إجم���ايل �مليز�نية �لعامة، لتقدمي 
�أرقى م�شتويات خدمات �لرعاية �ل�شحية.

وبلغ���ت �عتم���اد�ت بر�م���ج �شم���ان �حلقوق 

�الجتماعية وتفعي���ل �لدمج �ملجتمعي بوز�رة 

تنمية �ملجتم���ع "3،5" ملي���ار درهم، بن�شبة 

"6%" من �إجمايل �مليز�نية لتاأكيد رعاية �لدولة 
للفئات �لتي ت�شتحق �لدعم، وتقدمي �الإعانات �إىل 

�لفئات �خلا�شة �لتي حتتاج �إىل �لرعاية.

وبلغت �عتماد�ت بر�مج �ملنافع �الجتماعية - 

�ملعا�ش���ات "4،8" مليار درهم، بن�شبة "%8،2" 

من �إجمايل �مليز�نية �لعامة تنفيذ�ً لتوجيهات 

�لقيادة �لر�شيدة بتوفري �حلياة �لكرمية للعاملني 

�ملتقاعدين من �ملدنيني و�لع�شكريني.

وبلغت �عتماد�ت �خلدمات �الأخرى مبلغ "1،5" 

مليار درهم م���ا ن�شبت���ه "2،6%" من �جمايل 

�مليز�نية �لعامة.

ثانيًا: قطاع �ل�شوؤون �حلكومية: خ�ش�س لقطاع 

�ل�شوؤون �حلكومية �لعامة �عتماد�ت مالية بقيمة 

"21،5" ملي���ار درهم �أي م���ا ن�شبته "%36،5" 
من �إجمايل �مليز�نية الإد�رة �ل�شوؤون �حلكومية، 

وتق���دمي �أرقى خدمات �الأم���ن وحتقيق �لعد�لة 

لكاف���ة �أفر�د �ملجتم���ع وتنفيذ روؤي���ة �لقيادة 

�لر�شيدة، باأن تكون �الإمار�ت دولة �الأمن و�الأمان 

للمو�طنني و�ملقيمني.

ومت تخ�شي�س مبلغ "2،3" مليار درهم للبنية 

�لتحتي���ة و�القت�شادي���ة بن�شب���ة "3،8%" من 

�إجمايل �مليز�نية.

ومت تخ�شي�س لقطاع �لتنمية �الجتماعية مبلغ 

"19،4" مليار درهم بن�شبة "32،9%" من �جمايل 
�مليز�نية.

ومت �عتم���اد مبلغ ""8،5 مليار درهم م�شاريف 

�حتادي���ة �أخ���رى، �أي ما ن�شبت���ه "14،5%" من 

�جمايل �مليز�نية.

ومت تخ�شي�س 2،4 ملي���ار درهم لال�شتثمار�ت 

�ملالية، �أي ما ن�شبته " 4%"من �جمايل �مليز�نية.

ي�شار �أي�شًا �إىل �أنه مت �در�ج مبلغ "980،5" مليون 

دره���م للم�رشوعات �الحتادي���ة، مع تخ�شي�س 

مبلغ "751،5" مليون درهم مل�رشوعات �لطاقة 

و�لبنية �لتحتية.

اأبوظبي ـ )وام(:

 حت���ت رعاية �شمو �ل�شيخ من�ش���ور بن ز�يد �آل 

نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون 

�لرئا�شة رئي�س جمل����س �إد�رة م�رشف �الإمار�ت 

�ملركزي .. �نطلقت يوم �الأربعاء فعاليات موؤمتر 

"م�شتقبل �لنظام �ملايل" يف مقر �إك�شبو 2020 
دبي.

ويهدف �ملوؤمتر - �لذي ينظمه �مل�رشف �ملركزي 

على مدى يوم���ني - �إىل ر�شم مالمح م�شتقبل 

�لقط���اع �ملايل مب�شاركة نخب���ة من حمافظي 

�لبنوك �ملركزية وممثلي �ملوؤ�ش�شات �حلكومية 

�إىل جانب �شخ�شيات �أخ���رى ر�ئدة يف �لقطاع 

وروؤ�شاء �ملوؤ�ش�شات �ملالية و�لتكنولوجية من 

خمتلف �أنحاء �لعامل.

وقال معايل خالد حممد �شامل بالعمى �لتميمي 

حماف���ظ م����رشف �الإمار�ت �لعربي���ة �ملتحدة 

�ملرك���زي - خالل كلمت���ه – �إن دولة �الإمار�ت 

�شهدت هذ� �لعام، �النطالقة �لتاريخية ل�شياغة 

مع���امل م�شتقبلها للخم�شني عاما �ملقبلة. ومت 

من خاللها و�شع روؤية بعيدة �ملدى تقوم على 

ع�رشة مبادئ ��شرت�تيجية، وترتكز �أهم توجهاتها 

�القت�شادي���ة و�لتنموية على بن���اء �القت�شاد 

�الأف�شل يف �لعامل، ي�شاف �إىل ذلك �ال�شتثمار يف 

ر�أ����س �ملال �لب�رشي، و�العتماد على �لتفوق يف 

خمتلف �ملجاالت �لرقمية و�لتقنية و�لعلمية.

و�أ�شاف �أنه ومتا�شيا مع روؤية �لدولة للخم�شني 

عاما �ملقبلة، عمل م����رشف �الإمار�ت �ملركزي 

على تطوي���ر خريطة طريق للعق���ود �خلم�شة 

�ملقبل���ة.. وحر����س عل���ى �إدر�ج ثالثة عنا�رش 

مهمة، وهي: تبني ��شتخد�م �لذكاء �ال�شطناعي، 

وحتلي���ل �لبيانات �ل�شخمة يف قطاعي �لبنوك 

و�لتاأم���ني، و��شتخد�م �لتكنولوجيا يف �الأنظمة 

�لرقابية و�الإ�رش�فية.

و�أ�شار �إىل �أن �مل�رشف �ملركزي �شيعتمد �لهوية 

�لرقمية، بهدف تعزيز �ل�شم���ول �ملايل الإتاحة 

�ملج���ال �أم���ام �الأف���ر�د و�ل����رشكات �ل�شغرية 

و�ملتو�شطة للو�شول �إىل �خلدمات �لتي يحتاجون 

�إليها. كما �شيقوم بتطوي���ر ��شرت�تيجية و�إطار 

عمل �لنظام �ملايل �ملفتوح، بهدف توفري بيئة 

عمل �آمنة ت�شهل �لتعاون وم�شاركة �لبيانات بني 

�ملوؤ�ش�شات �ملالية ومزودي �خلدمات �ملعتمدين 

و�خلا�شعني للرقابة.

و�أكد معاليه �أن �مل�رشف �ملركزي �شيعمل على 

�أن ي�شبح �لدرهم �الإمار�تي عملة دولية ت�شتخدم 

عل���ى نط���اق دويل و��شع، الإجن���از �ملدفوعات 

�لعاملية و�ملعامالت �لتجارية عرب �حلدود، وذلك 

�شعيا لتحقيق خططنا �لتطويرية وطموحاتنا، 

باأن ي�شب���ح م�رشف �الإم���ار�ت �ملركزي �شمن 

�لبنوك �ملركزية �الأف�شل على م�شتوى �لعامل.

وقال �إن �لتطور�ت �لتكنولوجية �ل�رشيعة تو��شل 

لع���ب دور مه���م يف �إحد�ث �لتغي���ري يف �شتى 

�لقطاعات �ملالية، يف وقت يوؤثر فيه "�لتحول 

�لرقمي" �إيجابا على حتقيق �لنمو �القت�شادي 

و�ال�شتق���ر�ر �لنقدي، وذلك ع���ن طريق توفريها 

�أف�شل �حلل���ول �ملالية �لرقمي���ة للموؤ�ش�شات 

و�ل�رشكات، وتلبي���ة �حتياجات �الأفر�د ورغبات 

�لعمالء على نحو �أف�شل.

و�أ�شاف : " نرى �أنه من �ل�رشوري قيام �جلهات 

�لرقابية مبمار�شة دورها �الإ�رش�يف و�لتنظيمي، 

خللق بيئة حافزة على �البتكار، و�حلر�س على 

�إد�رة خماطر هذه �لتقنيات �حلديثة ب�شكل �أكر 

فاعلية".

و�أكد معاليه �أن م�رشف �الإمار�ت �ملركزي يهدف 

�إىل تعزي���ز مكان���ة دولة �الإم���ار�ت يف جمال 

�لرقمنة، �إذ �أنها حققت هذ� �لعام �إجناز� عامليا 

كبري� بدخولها نادي �لع�رشة �لكبار، كاأف�شل دول 

�لعامل يف "تقرير �لتناف�شية �لرقمية �لعاملية 

لع���ام 2021 "، و�ل�شادر عن "مركز �لتناف�شية 

�لعاملي"..

م�شيف���ا : " �أنن���ا كجهات رقابي���ة وتنظيمية 

حري�ش���ون عل���ى �أن ي�شتفي���د �ملجتم���ع من 

�خلدمات �لتي توفرها �لتقنيات �ملالية، ومنها: 

تقنية �ل�شجالت �ملوزعة �ملعروفة �أي�شا با�شم 

"�لبلوك ت�شني"، و�حلو�شبة �ل�شحابية، و�لذكاء 
�ال�شطناعي، وحتى �لعمالت �لرقمية �لتي من 

�ملتوقع �أن ت�شتحوذ على مكان ر��شخ يف �لنظام 

�ملايل �لعامل���ي..�إذ� مت �الإ�رش�ف و�لرقابة عليها 

ب�شكل �شليم".

وقال : " �إننا نتفق معا �أن �لقطاع �ملايل يوؤدي 

دور� �أ�شا�شيا يف بناء �قت�شاد م�شتد�م، فالنظام 

�ملايل �الأخ�رش ي�شهم يف �حلفاظ على ��شتد�مة 

مقومات �لنم���و �القت�شادي و�مل���ايل، وتنويع 

م�ش���ادر �لدخل حيث ميث���ل �لتغيري �ملناخي 

�إحدى �أهم �لق�شايا �مللحة �لتي ت�شتدعي �هتمام 

�لبنوك �ملركزية و�ملوؤ�ش�شات �ملالية".

وذكر �أنه يف ظ���ل �لتحديات �لهائلة يف �لوقت 

�لر�هن، يتعني على �لبنوك �ملركزية و�ملوؤ�ش�شات 

�الإ�رش�فية �الأخرى يف جميع �أنحاء �لعامل، �إطالق 

�ملبادر�ت �لتي تتعلق بتطوير �لعمل �لتنظيمي 

و�لرقابي �الآمن و�لفعال لتعزيز �لتمويل �الأخ�رش. 

وينبغي علينا جميعا �لعمل يف �مل�شتقبل، من 

�أجل تطوير �خلطط ل�شمان جاهزية �ملوؤ�ش�شات 

�ملالية �ملرخ�شة ملو�جهة خماطر تغري �ملناخ.

و�أكد حمافظ �مل�رشف �ملركزي �أن �لنظام �ملايل 

�الإ�شالمي، بقطاعاته �ملختلفة ومكوناته و�أدو�ته، 

ومرونته يف مو�جهة �ل���دور�ت �القت�شادية قد 

ر�ش���خ مكانته يف �لنظام �ملايل �لعاملي، وذلك 

من خالل تو�شعه �جلغر�يف ووجوده يف �أ�شو�ق 

بعي���دة عن نطاقه �لتقلي���دي، ومنوه مبعدالت 

عالية، م���ع توقعات ترج���ح �أن ي�شل حجمه 

�إىل ح���و�يل �أربعة تريليون���ات دوالر يف �لعام 

2025 �إذ و�شاه���م �لنظام �ملايل �الإ�شالمي رغم 

حد�ثة عه���ده، يف دعم �الأن�شط���ة �القت�شادية 

و�لتنمية �ل�شاملة وتعزيز �ال�شتقر�ر �ملايل عن 

طريق �رتب���اط تعامالته باالأن�شطة �القت�شادية 

�حلقيقية، �الأم���ر �لذي ي�شب يف �أهد�ف �لتنمية 

�مل�شتد�مة.

وذك���ر معالي���ه �أن �لتعاون �ل���دويل و�لتطوير 

�مل�ش���رتك للتو�شل �إىل �إط���ار تنظيمي متو�زن 

وق���وي، يبقى �ل�شبيل �لوحي���د الإيجاد �حللول 

�ملنا�شب���ة �لت���ي ت�شم���ن لنا مو�جه���ة كافة 

�لتحديات و�ملخاطر بكفاءة، و�شوال �إىل م�شتقبل 

�أف�ش���ل للنظام �ملايل �لعامل���ي. وناأمل �أن نبد�أ 

ب�شناعة هذ� �مل�شتقبل �جلديد �نطالقا من دولة 

�الإمار�ت، من خالل "�إك�شبو 2020 دبي".
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»اقت�سادية اأبوظبي« بالتعاون مع 

الإ�سناد الحكومي تطلق م�سروع القائمة 

الذهبية للمنتجات ال�سناعية

حممد بن هادي �حل�شيني مكتوم بن حممد

اأبوظبي ـ )وام(:

 �أطلق���ت د�ئرة �لتنمي���ة �القت�شادية يف �أبوظبي 

بالتعاون مع د�ئرة �الإ�شن���اد �حلكومي.. م�رشوع 

�لقائمة �لذهبية للمنتجات �ل�شناعية يف �الإمارة ، 

وذلك يف �إطار برنامج �أبوظبي للمحتوى �ملحلي 

�ل���ذي ي�رشف على تنفيذه مكتب تنمية �ل�شناعة 

�لتابع لها بهدف حتفي���ز �ل�رشكات و�ملوؤ�ش�شات 

�حلا�شلة على �شه���ادة �لقيمة �لوطنية �مل�شافة 

"ICV" وت�شجيعها لل�رش�ء من �لقائمة �لذهبية 
و�ملناق�شات  �مل�شرتي���ات  �شم���ن  للمنتج���ات 

�حلكومية �لتي يجري طرحها.

جاء ذلك تنفيذ�ً لتعميم �ملجل�س �لتنفيذي الإمارة 

�أبوظبي رقم "3" لعام 2020 ب�شاأن تطبيق برنامج 

�ملحت���وى �ملحلي �شمن �مل�شرتي���ات �حلكومية 

كاف���ة؛ حيث و�شع مكتب تنمية �ل�شناعة �لتابع 

للد�ئرة 231 منتجًا حمليًا حلو�يل 62 م�شنعًا يف 

�أبوظب���ي �شمن �لقائمة باعتبار ذلك مرحلة �أوىل 

مل�رشوع "�لقائمة �لذهبية".

وق���ال �شعادة ر��شد عبد �لك���رمي �لبلو�شي وكيل 

�لد�ئرة �إن م�رشوع �لقائم���ة �لذهبية للمنتجات 

�ل�شناعية يعد مبادرة مهمة لتعزيز �إ�شهام �لقطاع 

�ل�شناعي يف �لناجت �ملحل���ي �الإجمايل لالإمارة 

 "ICV" بحيث يدع���م �شهادة �لقيم���ة �لوطنية

من خالل تركيز �مل�شرتيات �حلكومية على �ملو�د 

�ملتوفرة حمليا و �ملدرجة �شمن �لقائمة �لذهبية 

مبا ي�شهم يف حت�شني ��شتد�مة �ملنتجات وتعزيز 

�شال�ش���ل �لتوري���د وزيادة �لقيم���ة �ملحلية لدى 

�ل�رشكات.

و�أ�شاف �إن حكومة �إمارة �أبوظبي �أ�شهمت من خالل 

�إنفاقها على �مل�رشوع���ات �لتنموية يف خمتلف 

�لقطاعات �القت�شادية و�خلدمية خالل �ملدة من 

2018 حت���ى 2021 يف و�شع �آلي���ة �أ�شهمت يف 

حتقيق تو�زن بني رفع كف���اءة �لقدرة �لتناف�شية 

ل�رشكات �لقطاع �خلا�س د�خل �الإمارة.

و�أو�شح �شعادته يف هذ� �ل�شياق �أن متكني كفاءة 

�الإنفاق �حلكومي وحتفي���ز �ل�رشكات لال�شتثمار 

يف �شهادة �لقيمة �لوطنية �مل�شافة، ياأتي �شمن 

تطوير معيار تقييم �لعطاء�ت �حلكومية باعتبار 

�ل�رشكات �لتي ت�شتثمر يف �لقيمة �لوطنية حت�شل 

على فر�ش���ة �ملناف�شة يف �إطار �ل���وزن �لذي مت 

حتديده يف �ملعيار و�لذي ي�شل �إىل %40.

و�أ�ش���ار �إىل �أن حت�شني �لقدرة �لتناف�شية ومتكني 

كفاءة �الإنفاق �حلكومي مرتبطان مبعيار �لتقييم 

�مل���ايل و�لذي ي�ش���ل �إىل 60%، مما يخلق تو�زنًا 

�قت�شاديًا بني �لنظام���ني �ملايل و�القت�شادي يف 

�لربنام���ج، �الأمر �لذي ينتج عنه مناخ ��شتثماري 

ج���اذب لال�شتثمار مرتبط بج���ودة �حلياة �لتي 

تتناغ���م مع ��شتد�م���ة �لنمو �القت�ش���ادي لهذه 

�ال�شتثمار�ت مما يعزز من �رتفاع �لناجت �ملحلي 

�الإجمايل لالإمارة.

وقال �شعادته �إن �قت�شادية �أبوظبي ممثلة مبكتب 

تنمية �ل�شناعة تعكف على �لعمل مع �رشكائها من 

�جلهات �حلكومية و�شبه �حلكومية يف �أبوظبي من 

�أجل ت�شمني منتجات �لقائمة �لذهبية يف �ل�رشوط 

و�ملو��شف���ات �ل���و�ردة يف وثائ���ق �ملناق�شات 

و�لعطاء�ت �لتي تطرحها بحيث يجب على �ملورد 

�ل�رش�ء منها خالل مدة �لتعاقد.

من جانبه �أو�شح �شعادة حممد منيف �ملن�شوري، 

�ملدير �لتنفيذي ملكت���ب تنمية �ل�شناعة �لتابع 

للد�ئرة، �أن م����رشوع �لقائمة �لذهبية للمنتجات 

�ل�شناعية يركز على ت�شجيع �ل�شناعات �ملحلية 

باإدر�ج منتجاتها �شمن �لقائمة �لذهبية، وخا�شة 

�مل�شانع �لتي تزيد �لقيمة �لوطنية �مل�شافة لديها 

عن 40% مع �إمكانية زيادة ن�شبتها �ملئوية �شنويًا 

مبا يهدف �إىل تو�شيع �لقائمة لت�شمل �أكرب عدد من 

�ملناق�شات �حلكومية.

وقال �إن �ل�رشكات �ل�شناعية �ملنتجة يف �أبوظبي 

لديها �لفر�شة لت�شويق منتجاتها من خالل دجمها 

�شمن م�رشوع �لقائمة �لذهبي���ة مبا يعزز �لثقة 

يف جودة �ملنتج �ملحلي وتعزيز تناف�شيته �أمام 

�ملنتجات �مل�شتوردة �الأمر �لذي ي�شهم يف زيادة 

حجم �مل�شرتيات مبا يحقق �ملزي���د من �الأرباح 

لتو�شيع �لن�شاط �ال�شتثماري �ل�شناعي.

دبي-وام:

 بلغ���ت �لت�رشفات �لعقاري���ة يف د�ئرة 

�الأر��شي و�الأمالك بدبي يوم �الأربعاء �أكر 

من 784 مليون درهم حيث �شهدت �لد�ئرة 

ت�شجي���ل 285 مبايعة بقيم���ة 562.11 

مليون درهم منه���ا 39 مبايعة لالأر��شي 

بقيم���ة 116.83 ملي���ون دره���م و246 

مبايعة لل�شقق و�لفل���ل بقيمة 445.28 

مليون درهم.

وج���اءت �أهم مبايع���ات �الأر��شي بقيمة 

40 ملي���ون درهم يف منطقة و�دي �ل�شفا 

4 تليها مبايعة بقيم���ة 9 ماليني درهم 

يف منطقة ند �ل�شبا �الأوىل تليها مبايعة 

بقيمة 5 ماليني درهم يف منطقة حد�ئق 

�ل�شيخ حممد بن ر��شد.

وت�شدرت منطق���ة مدينة �ملطار �ملناطق 

من حي���ث عدد �ملبايع���ات �إذ �شجلت 7 

مبايعات بقيم���ة 5 ماليني درهم وتلتها 

منطقة �ليف���رة 3 بت�شجيلها 5 مبايعات 

بقيم���ة 4 ماليني درهم وثالثة يف �ليفره 

2 بت�شجيلها 4 مبايعات بقيمة 4 ماليني 

درهم.

وفيما يتعل���ق باأهم مبايع���ات �ل�شقق 

و�لفلل ج���اءت مبايعة بقيمة 54 مليون 

دره���م مبنطقة �لرب�شاء جن���وب �لر�بعة 

كاأه���م �ملبايعات تلته���ا مبايعة بقيمة 

18 ملي���ون درهم يف منطق���ة �ملركا�س 

و�أخري� مبايعة بقيمة 17 مليون درهم يف 

منطقة �لثني���ة �لثالثة. وت�شدرت منطقة 

�خللي���ج �لتجاري �ملناطق من حيث عدد 

مبايع���ات �ل�شقق و�لفل���ل �إذ �شجلت 33 

مبايعة بقيمة 38 ملي���ون درهم وتلتها 

منطقة مر�شى دبي بت�شجيلها 22 مبايعة 

بقيمة 45 مليون درهم وثالثة يف �لثنية 

�خلام�شة بت�شجيلها 19 مبايعة بقيمة 20 

مليون درهم. و�شجلت �لرهون قيمة قدرها 

155.23 مليون درهم منها 11 رهن �أر��س 

بقيمة 69.16 مليون درهم و42 رهن فلل 

و�شقق بقيمة 86.07 مليون درهم وكان 

�أهمها مبنطقة م���ردف بقيمة 40 مليون 

درهم و�أخرى يف منطقة برج خليفة بقيمة 

13 مليون درهم.

�أما �لهبات فق���د �شهدت ت�شجيل 36 هبة 

بقيمة 67.53 ملي���ون درهم كان �أهمها 

مبنطقة �لثني���ة �الأوىل بقيمة 16 مليون 

درهم و�أخرى يف منطق���ة و�دي �ل�شفا 3 

بقيمة 12 مليون درهم.

دبي-وام:

 يف لفتة تعك�س مدى �لزخم �لذي �أحدثه 

معر�س �إك�شبو 2020 دبي ودوره �ملهم 

يف تعايف قط���اع �ل�شياح���ة �لعاملي 

قام ����رشكاء قط���اع �ل�شياحة يف دبي 

بفتح �الأبو�ب �إيذ�نا بدخول ع�رش جديد 

للقطاع وذلك �شم���ن �حتفالية خا�شة 

مبنا�شبة �الفتتاح �لرمزي لبو�بة �لدخول 

�إىل �إك�شبو دبي 2020.

و�ش���ارك �شع���ادة هالل �شعي���د �ملري، 

�ملدير �لعام لد�ئرة �ل�شياحة و�لت�شويق 

�لتج���اري "دب���ي لل�شياح���ة" ير�فقه 

جمموعة من �ل�رشكاء يف قطاع �ل�شياحة 

يف �الحتفال �لرمزي لفتح بو�بة "�إك�شبو 

2020 دبي" �ل�شخم���ة �لتي توؤدي �إىل 

منطق���ة �ال�شتد�مة وذلك عل���ى �أحلان 

�الأغني���ة �لر�شمية ملعر�س �إك�شبو "هذ� 

وقتنا" وبوجود �إحدى �لفرق �الإمار�تية 

�لتقليدية �لتي رحبت بال�شيوف وزو�ر 

�ملعر�س، مبا يعك�س �أ�شالة وكرم �شيافة 

�الإمار�ت �ملنفتحة على �لعامل.

ويعترب �الفتتاح �لرمزي لبو�بات "�إك�شبو 

2020 دبي " كل يوم جزء� من برنامج 

�ملعر�س للرتحيب بالعامل يف �ملعر�س 

و�حتفاًء بال���دور �ملهم و�ملحوري �لذي 

تلعبه �لقطاعات و�ملوؤ�ش�شات �ملحلية 

�ملتنوعة وكذلك �ل�رشكاء �لذين يتحدون 

ويتعاونون جميعا من �أجل �شنع عامل 

جديد. علم���ا باأنه ميك���ن �لدخول �إىل 

�ملعر�س من خالل ثالث بو�بات رئي�شية 

للو�شول �إىل مناطق �ال�شتد�مة، و�لفر�س، 

و�لتنق���ل. وي�شاه���م معر����س "�إك�شبو 

2020 دبي " �لذي ي�شارك فيه �أكر من 

190 دول���ة وي�شتقبل زو�ره من خمتلف 

�جلن�شيات و�لثقافات و�لفئات �لعمرية 

يف تعزي���ز مكانة قط���اع �ل�شياحة يف 

دبي لتحقيق �لنمو باالإ�شافة �إىل تر�شيخ 

�شمعة �ملدينة كوجهة عاملية متعددة 

�لثقافات.

ومت �لتجهيز و�الإعد�د لهذ� �حلدث ب�شكل 

ممي���ز ليكون قادر� عل���ى تقدمي �شورة 

م�رشق���ة و��شتثنائية عن دب���ي للزو�ر 

و�مل�شاركني وكذل���ك ماليني �ملتابعني 

من خمتلف �أنحاء �لعامل.

مكتوم بن محمد بن را�شد :

برعاية من�صور بن زايد ..

اعتماد الميزانية التحادية الأكبر في تاريخ الإمارات دليل على اأن الحكومة م�ستمرة في 

العمل لتحقيق �سعادة �سعبها

 انطالق فعاليات موؤتمر »م�ستقبل النظام المالي« في اإك�سبو 2020 دبي

»اإك�سبو 2020 دبي« يمهد الطريق لع�سر جديد لقطاع ال�سياحة 784 مليون درهم ت�سرفات عقارات دبي 

في الإمارة

من�شور بن ز�يد

ر��شد عبد �لكرمي �لبلو�شي



12 
                 الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ـ العـدد ١٤٨٦٩ 









2387

651




      
    

     
     


    




     


    

      



     
     


     

     
 



     
    
    



 
     








     



     
   
   
   
   
   



  
  
    




    
    
    
   
    


   
    
  


   


   
    

    

    
   


  
    

    
   


    
   





 

    


     
   
   

  


  
   



 "


    
    
  

"
    

   




 "  
    
   

"
   

      
   

     
    
    


     


    
   
    



    
  

   



  
   






  
"  
"
   
   
    

    

   




"
"
"
   " 


      
  
   

   
"   


"

   
    
  
   

    

     
    
   


    
 

 



 
    
    
   


 
    

    


      
   








"
   
 "
   




   

   


"    
  
    
    
"    
"    
    
   

"
   



 " 
   
 "  "
   
    
 
   
    "

 


   
   
   
     




    
"    
    "
    
"

"





  " "  
 




    


     
 ""
    
""

  "  

 "

  "   "
     

    

""
    " " 

     
    
     

  


    

      
"
      

"
"
   " "  " 
 ""
      

"

"
     
    
    " "



    
     
    

 " "  
    








   
   
  
 ""   


    
   
   
   

    




   
    
     
   
   
   


    
    
   
   

   


    
   
    

   
  



   

   
    "

"
  " 

"
     
   
    

  
   


 ""
  ""  

    
 
    
  
  
   
   


   
   
    







    
    


     
   
 
   

    


    

     
    
   



   


    
     







    

   

"

"


""
"


"
     
 ""


   
 

    


    

   

   
  


      
  
     





















   



































   








 " "











13
 



















"
"















  





 
   



 
"
 



"
 
"
 

"
 
"




"








 





















 










 





    










var





































   































































 


 












   



  




   
   












 































 























   













 






   

 

  





























 ""



















 ""

























14












  

 ""







  



 

 
  
   












  



 



   










  





   





   
















  










 



   

  






 




  



















 ""






   











 

   




 

 "Runs"
T







   






"

   
  

"
"





"
"






"








  





 












 """


















"
 "

















"












 


 


















 





















 



  
""







 

































 




"
 "

 



  "  
 "
















  
























































15
 













 

  

 











  




  

  
  

  






  
  




  











   












   
  





  
  


  
 

 
 
 





   














 
  



 







  































































 ""


 ""
   

















   






 

d
 



 




  

















  

  

   



 


  






 






















 



















    








 

   
   
 



 

 








 


   
 














 يوميــة .. ســياســـية .. مسـتقلة  أسسها  سنة ١٩٧٣م 





 "eldoradoweather"

"


"


"
















 هاتف: ٠٦٥٥٤١١٣٣
فاكس: ٠٦٥٥٤١١٦٦

تصـدر عـن دار صحف الوحدة
دولة اإلمارات العربية املتحدة









ص . ب : ٢٤٨٨
          هاتف :٠٢٤٤٨٨٤٠٠     

تلفون : ٠٥٦٦٨٨٧٠٦٠      

الشارقة - الخان - برج السها 
الطابق الثا� شقة ٢٠٤  

www.alwahdanews.ae

 ٠٢٤٤٨٨٢٠١     فاكس:

أبوظبي شارع املطار القديم «املرور»

AL WAHDA 24 pages\one Dirham السنة  الثامنة واألربعون٢٤ صفحة/درهم واحد
















  










THURSDAY 14 OCTOBER 2021 ــ Issue NO. 14869 














   



 



  

































   




"



"








  
  
"
"
  







   


   "


"






"











يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة01

اخلمي�س 14 اأكتوبر 2021-العـدد 14869 
ملحق �إعالنات

اخلمي�س 14 اأكتوبر 2021-العـدد 14869اخلمي�س 14 اأكتوبر 2021-العـدد 14869

اخلمي�س 14 اأكتوبر 2021-العـدد 14869

اخلمي�س 14 اأكتوبر 2021-العـدد 14869

اخلمي�س 14 اأكتوبر 2021-العـدد 14869

اخلمي�س 14 اأكتوبر 2021-العـدد 14869

اخلمي�س 14 اأكتوبر 2021-العـدد 14869

اخلمي�س 14 اأكتوبر 2021-العـدد 14869

اخلمي�س 14 اأكتوبر 2021-العـدد 14869

اخلمي�س 14 اأكتوبر 2021-العـدد 14869

اخلمي�س 14 اأكتوبر 2021-العـدد 14869

اخلمي�س 14 اأكتوبر 2021-العـدد 14869

اخلمي�س 14 اأكتوبر 2021-العـدد 14869

اخلمي�س 14 اأكتوبر 2021-العـدد 14869

اخلمي�س 14 اأكتوبر 2021-العـدد 14869

اخلمي�س 14 اأكتوبر 2021-العـدد 14869

اخلمي�س 14 اأكتوبر 2021-العـدد 14869

اخلمي�س 14 اأكتوبر 2021-العـدد 14869

اخلمي�س 14 اأكتوبر 2021-العـدد 14869

اخلمي�س 14 اأكتوبر 2021-العـدد 14869

اخلمي�س 14 اأكتوبر 2021-العـدد 14869

اخلمي�س 14 اأكتوبر 2021-العـدد 14869

اخلمي�س 14 اأكتوبر 2021-العـدد 14869

اخلمي�س 14 اأكتوبر 2021-العـدد 14869

اخلمي�س 14 اأكتوبر 2021-العـدد 14869

اخلمي�س 14 اأكتوبر 2021-العـدد 14869

 اإعالن فقدان جواز �سفر اخلمي�س 14 اأكتوبر 2021-العـدد 14869

عبداملنعم  لبنى   / املدعو  فقد 

قاسم طبيشات ، االردن الجنسية 

 )O854375( رقم  سفره  جواز 

تسليمه  عليه  يعرث  ممن  الرجاء 

أقرب  إىل  أو  االردن    إىل سفارة 

مركز رشطة مشكوراً.    

اخلمي�س 14 اأكتوبر 2021-العـدد 14869

لإعالناتكم 
بالوحدة:
 هاتف: 

 024488400
فاك�س 

024488201



يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة02

اخلمي�س 14 اأكتوبر 2021-العـدد 14869 
�إعالنات

يعلن قسم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
فاين واي انرتناشيونال للتجارة )ش.ذ.م.م(

 بطلب لتسجيل العالمة التجارية:   
 املودعة تحت رقم: 353235        بتاريخ : 13/06/2021

 تاريخ إيداع األولوية:    /    / 200م
باســم: فاين واي انرتناشيونال للتجارة )ش.ذ.م.م(.

العربية  اإلمارات  ديب،   ،44175 ص.ب   : املوطن   
املتحدة.

 وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:
والصيد،  الــدواجــن  ولحوم  واألســـاك  اللحوم 
محفوظة  وخــروات  فواكه  اللحم،  خالصات 

ومجمدة ومجففة ومطهوة، هالم ]جييل[ ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر، 
البيض والحليب ومنتجات الحليب، الزيوت والدهون املعدة لألكل يف الفئة  29.

 الواقـعة بالفئة: 29
الالتينية  باللغة  مكتوبة   Pavizham كلمة  عن  عبارة  هي  العالمة:  وصف 

وباللون األسود كا هو موضح بالشكل املرفق.
االرشاطات:

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. 

يعلن قسم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
عرب الشال للتجارة ذ.م.م.

 بطلب لتسجيل العالمة التجارية:  
 املودعة تحت رقم: 357107        بتاريخ : 08/08/2021

 تاريخ إيداع األولوية:    /    / 200م
باســم: عرب الشال للتجارة ذ.م.م. 

املوطن : ص.ب 118218، ديب، اإلمارات 
العربية املتحدة.

 / الخدمات   / البضائع  لتمييز  وذلك   
املنتجات:

عطور و مستحرات تجميل يف الفئة 3.
 الواقـعة بالفئة: 03

 FLORA FRAGRANCE التجارية  العالمة  نص  العالمة:  وصف 
مكتوب بحروف إنجليزية بخط مميز، مع تصميم عىل شكل وردة داخل 
الحرف O والنص بأكمله داخل خلفية صفراء وزهرية تشبه ألوان الزهور 

كا هو موضح بالشكل املرفق.
االرشاطات:

العالمات  لقسم  مكتوباً  به  التقدم  ذلك  عىل  اعرتاض  لديه  من  فعىل 
التجارية يف وزارة االقتصاد  أو إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، 

وذلك خالل 30 يوماً من هذا اإلعالن. 

 يعلن قسم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك

فيبا م.م.ح.

 بطلب لتسجيل العالمة التجارية:   

املودعة تحت رقم: 354701        بتاريخ : 03/07/2021

 تاريخ إيداع األولوية:    /    / 200م

باســم: فيبا م.م.ح.

أم  القيوين،  بأم  الحرة  التجارة  منطقة   : املوطن 

القيوين، اإلمارات العربية املتحدة.

 وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:

البدنية,  للتارين  آالت  البدنية,  للرياضة  أدوات 

األجسام،  تدريب  أجهزة  الجسم,  تأهيل  أجهزة 

دراجات هوائية ثابتة للتارين الرياضية يف الفئة  28.

 الواقـعة بالفئة: 28

باللغة  مميز  بخط  مكتوب   INFRASLIM التجارية  العالمة  نص  العالمة:  وصف 

اإلنجليزية، أول خمسة حروف مكتوبة بخط بارز/سميك مقارنة باألربعة حروف األخرية. 

وعىل الجانب األمين من نص العالمة التجارية يوجد تصميم باللون الزهري حيث يشري 

سهان مدببان إىل األعىل يف اتجاهات متقابلة كا هو موضح بالشكل املرفق.

االرشاطات:

لقسم العالمات التجارية يف وزارة  فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً 

االقتصاد  أو إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا 

اإلعالن. 

 يعلن قسم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
اس ايه يب فاست مزود خدمات رشكات ش.ذ.م.م

 بطلب لتسجيل العالمة التجارية:   
املودعة تحت رقم: 354699        بتاريخ : 03/07/2021

 تاريخ إيداع األولوية:    /    / 200م
رشكات  خدمات  مزود  فاست  يب  ايه  اس  باســم: 

ش.ذ.م.م.
وذلك  املتحدة.  العربية  اإلمــارات  ديب،   : املوطن 

لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:
وتفعيل  األعال  وتوجيه  وإدارة  واإلعالن  الدعاية 
اإلعالن  املبيعات لآلخرين,  ترويج  املكتبي,  النشاط 
والدعاية املبارشة عىل شبكات الحاسوب,إستشارات 
إدارة  يف  ــورة  ــش امل املهنية,خدمات  ـــال  األع

األعال,تنظيم املعارض التجارية للغايات التجارية أو إلعالنية , يف الفئة 35.
 الواقـعة بالفئة: 35

 START ANY BUSINESS 100% التجارية  العالمة  نص  العالمة:  وصــف 
TRANSPARENT BUSINESS SET UP SERVICES IN UAE

ستارت مكتوب باللون األرجواين مع الحرف )أ( باللون األسود
كصاروخ يتم إطالقه ومكتوب باألسفل أي أعال كا كُتب باألسفل خدمة إعداد األعال 
واضحة بنسبة 100 ? يف اإلمارات العربية املتحدة )السطر األخري هو سطر العالمة فقط( 

كا هو موضح بالشكل املرفق.
االرشاطات:

لقسم العالمات التجارية يف وزارة  فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً 
االقتصاد  أو إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا 

اإلعالن. 

 يعلن قسم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك

يونيجلوبيكس ش.م.ح/ذ.م.م.

 بطلب لتسجيل العالمة التجارية:   

املودعة تحت رقم: 356554        بتاريخ : 29/07/2021

 تاريخ إيداع األولوية:    /    / 200م

باســم: يونيجلوبيكس ش.م.ح/ذ.م.م.

فيالت   ،09-01-01-62 أ،  عنوان   : املوطن   

فالمينغو ، عجان، اإلمارات العربية املتحدة.

 وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:

رقائق فواكه، رقائق بطاطا، خروات مجففة يف 

الفئة 29.

 الواقـعة بالفئة: 29

وصف العالمة: نص العالمة التجارية مكتوب بحروف إنجليزية ضخمة بخط أبيض مميز، 

 GREEN BANANA وعبارة  اليسار  باتجاه  األعىل  يف  مكتوبة   Barefood وكلمة 

النصني  وأسفل  وبعدها.  قبلها  قليال  منحني  خط  مع  منحني  بشكل  مكتوبة   Chips
بالكامل  التجارية  العالمة  نصوص  العربية.  باللغة  مكتوب  بالكامل  النص  اإلنجليزيني، 

مكتوبة داخل ورقة خراء تبدو عىل شكل نبات املوز كا هو موضح بالشكل املرفق.

االرشاطات:

لقسم العالمات التجارية يف وزارة  فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً 

االقتصاد  أو إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا 

اإلعالن. 
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة االقت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري - ق�سم العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة االقت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري - ق�سم العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة االقت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري - ق�سم العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة االقت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري - ق�سم العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة االقت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري - ق�سم العالمات التجارية

لإعالناتكم بالوحدة:
 هاتف: 024488400 فاك�س 024488201

  اسم الرشكة :   البعد الرابع لتجارة مواد البناء  ش.ذ.م.م 
العنوان :   مكتب رقم 102 ملك املر سعيد بن حلوه، هور العنز   

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري 1008661    رقم الرخصة  594217       

 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
الحسابات  لتدقيق  ام االنصاري  ايه &    : بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :   7-10-2021   تاريخ تصديق القرار: 2021-10-7    

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب رقم 
-1 2903 ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان، املركز التجاري االول هاتف : 
2955582 04- فاكس: 2955598 04- مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

اسم الرشكة : ديل دايركت للعقارات  ش.ذ.م.م 
العنوان : مكتب رقم 0219 - 1306 ملك راشد محمد عبدالله املزروعي، بر ديب، الثنية االوىل  

الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري   1229120     رقم الرخصة     758630    

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 :   29-8-2021  تاريخ تصديق القرار : 2021-8-29

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه  الكائن مكتب رقم 
فاكس: 045588204    04 التجاري 5588206  الخليج  بر ديب،  امني،  عادل  ملك يرسي   703
مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا 

اإلعالن.

 اسم الرشكة :   رونكس لتنظيم املعارض واملناسبات ش.ذ.م.م 
العنوان :   مكتب  رقم OF0403A ملك الشيخ محمد بن بطي بن حامد ال حامد 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري   1200800 رقم الرخصة 734200      

التجاري  السجل  التأشري يف  تم  بأنه قد  االقتصادية بديب  التنمية  دائرة  تعلن   مبوجب هذا 
لديها بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي :  كويا محاسبون قانونيون ، للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  : 28-8-2019 تاريخ تصديق القرار:   2019-8-28

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم  805 - ملك مؤسسة محمد بن راشد لتنمية املشاريع الصغرية واملتوسطة ، بورسعيد 
واألوراق  املستندات  كافة  معه  مصطحباً   -04  4329271 فاكس:   -04  4329270  : هاتف 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة :    فاست فورورد لصناعة املضخات ش.ذ.م.م 
العنوان :    مستودع رقم 1 ملك مؤسسة ديب العقارية، القصيص

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري   1204855   رقم الرخصة    748439      

 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  :  7-10-2021     تاريخ تصديق القرار:  2021-10-7 

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 ، هاتـف 
2973060 04 فاكـس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة : جرين جيت لتجميل الساحات     ش.ذ.م.م 
العنوان :    مكتب رقم 204 ملك ديار التطوير، الربشا 1

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1292636    رقم الرخصة  785219         

 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  :    12-10-2021   تاريخ تصديق القرار: 2021-10-12  

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 ، هاتـف 
2973060 04 فاكـس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

اسم الرشكة :  دولتيش فيتا انتريتامينت اند إلدارة السفن   ش.ذ.م.م 
   B العنوان : مكتب رقم 1501 ملك ذا غالرييا انفيستمنتس ش.ذ.م.م املركز التجاري االول، استدامة

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1556479    رقم الرخصة  944804      

 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي :  رشكة قايد لتدقيق الحسابات للقيام بتصفية 

الرشكة محاكم ديب.
  تاريخ القرار :  28-9-2021    تاريخ تصديق القرار :   2021-9-28

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب رقم 
3408 ملك حيدر عيل كيد زوهري كيد زوهري بيديف الخليج التجاري ، هاتف : 4215777 04  
فاكس: 5448819 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من 

تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم املصفي: ايه & ام االنصاري لتدقيق الحسابات  
العنوان :مكتب رقم -1 2903 ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان، املركز 

التجاري االول  

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

لتصفية رشكة / البعد الرابع لتجارة مواد البناء     ش.ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور أعاله 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :   7-10-2021   تاريخ تصديق القرار: 2021-10-7   

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن بديب عىل 

العنوان أعاله هاتف 2955582 04- فاكس: 2955598 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 /   ديل دايركت للعقارات ش.ذ.م.م   وبتعيني املصفي 

املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب

 تاريخ القرار :   29-8-2021  تاريخ تصديق القرار : 2021-8-29

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني هاتف   5588206  

وذلك  الثبوتية  واألوراق  املستندات  كافة  معه  فاكس: 045588204 مصطحباً   04

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

 اسم املصفي: كويا محاسبون قانونيون   
الصغرية  املشاريع  لتنمية  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   -  805 رقم   :مكتب  العنوان 

واملتوسطة ، بورسعيد  

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

لتصفية رشكة /   رونكس لتنظيم املعارض واملناسبات   ش.ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور 

أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  : 28-8-2019 تاريخ تصديق القرار:   2019-8-28

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن بديب عىل 

العنوان أعاله هاتف 4329270 04- فاكس: 4329271 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 / فاست فورورد لصناعة املضخات ش.ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور أعاله 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :  7-10-2021     تاريخ تصديق القرار:  2021-10-7 

  وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هاتـف 2973060 04  فاكـس: 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 / جرين جيت لتجميل الساحات  ش.ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور أعاله 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :    12-10-2021   تاريخ تصديق القرار: 2021-10-12  

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هاتـف 2973060 04  فاكـس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم املصفي: رشكة قايد لتدقيق الحسابات  
 العنوان: مكتب رقم 3408 ملك حيدر عيل كيد زوهري كيد زوهري بيديف الخليج التجاري 

مبوجب هذا تشهد دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

بتصفية رشكة /    دولتيش فيتا انتريتامينت اند إلدارة السفن  - ش.ذ.م.م  وبتعيني املصفي 

املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة  محاكم ديب.

  تاريخ القرار :  28-9-2021    تاريخ تصديق القرار :   2021-9-28

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هاتف : 4215777 04 فاكس: 5448819 06 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

عن  تنازل  عىل  بالتصديق  العدل  الكاتب  السيد  سيقوم  أنه  العلم  يرجى 
الرخصة بني االطراف املذكورة اساؤهم أدناه:

الجنسية:  البلويش  املندوس  يوسف  موىس  عبدالله  االول:    الطرف  من 
االمارات      

 اىل الطرف الثاين:  نور العامل شاها عامل الجنسية: بنغالدش 
 باالسم التجاري )كافترييا صباح جميل ( رخصة صادرة من دائرة التنمية 
االقتصادية بعجان برقم   )   104208( واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة 

عجان 
 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 يوما 

من تاريخ نرش هذا االعالن.

اخلمي�س 14 اأكتوبر 2021-العـدد 14869

اخلمي�س 14 اأكتوبر 2021-العـدد 14869

اخلمي�س 14 اأكتوبر 2021-العـدد 14869

اخلمي�س 14 اأكتوبر 2021-العـدد 14869

اخلمي�س 14 اأكتوبر 2021-العـدد 14869

اخلمي�س 14 اأكتوبر 2021-العـدد 14869

اخلمي�س 14 اأكتوبر 2021-العـدد 14869

اخلمي�س 14 اأكتوبر 2021-العـدد 14869

اخلمي�س 14 اأكتوبر 2021-العـدد 14869

اخلمي�س 14 اأكتوبر 2021-العـدد 14869

اخلمي�س 14 اأكتوبر 2021-العـدد 14869

اخلمي�س 14 اأكتوبر 2021-العـدد 14869

اخلمي�س 14 اأكتوبر 2021-العـدد 14869

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

الإمارات العربية المتحدة

وزارة العدل

 دائرة التنمية القت�صادية

 دائرة التنمية القت�صادية

 دائرة التنمية القت�صادية

 دائرة التنمية القت�صادية

 دائرة التنمية القت�صادية

 دائرة التنمية القت�صادية

 دائرة التنمية القت�صادية

 دائرة التنمية القت�صادية

 دائرة التنمية القت�صادية

 دائرة التنمية القت�صادية

 دائرة التنمية القت�صادية

 دائرة التنمية القت�صادية

 الكاتب العدل العام

�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
بتعيني م�سفي

اإعالن تنازل عن رخ�سة 

�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

التعبئة  اعادة  لخدمات  /رسالة  هي  أعاله  املذكورة  الرشكة  بأن  للجميع  نعلن 
عجان  امارة  يف  محدودة،تأسست  مسؤولية  ذات  رشكة   - ذ.م.م  والتغليف/  
يف  مرخصة  وتعديالته   )1984( لسنة   )8( رقم  االتحادي  الرشكات  قانون  مبوجب 
دائرة التنمية االقتصادية  وسجلته  بالتنمية االقتصادية تحت رقم )   105625 ( 

وقرر الرشكاء حلها وتصفيتها وتعيني السيد:
للمصفي  به  التقدم  اعرتاض  أو  أي حق  له  للرشكة فعىل كل من  قانوين   مصفي 
القانوين املذكور أعاله خالل مدة )45( يوماً من تاريخ نرش اإلعالن وعىل العنوان 

التايل:
  إمارة :   
هاتف :    
ص.ب.:     

نعلن للجميع بأن الرشكة املذكورة أعاله هي /صالون جنتل مان للرجال /  ذ.م.م 
- رشكة ذات مسؤولية محدودة،تأسست يف امارة عجان مبوجب قانون الرشكات 
التنمية االقتصادية   االتحادي رقم )8( لسنة )1984( وتعديالته مرخصة يف دائرة 
الرشكاء حلها وتصفيتها  وقرر   )89829( رقم  االقتصادية تحت  بالتنمية  وسجلته  

وتعيني السيد:
للمصفي  به  التقدم  اعرتاض  أو  أي حق  له  للرشكة فعىل كل من  قانوين   مصفي 
القانوين املذكور أعاله خالل مدة )45( يوماً من تاريخ نرش اإلعالن وعىل العنوان 

التايل:
  إمارة :   
هاتف :    
ص.ب.:     

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
ق�سم ال�سجل التجاري

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
ق�سم ال�سجل التجاري

اإعالن وحل وت�سفية : 

 اال�سم التجاري : ر�سالة خلدمات اعادة التعبئة والتغليف /  ذ.م.م 

اإعالن وحل وت�سفية : 

 اال�سم التجاري :�سالون جنتل مان للرجال /  ذ.م.م 
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تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /      

املالك: التميمي ومشاركوه 

الحاية  مدة  تجديد  طلب  بنرش 

للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 45214

  بإسم : ديبوي سينثيس، إنك 

 ، إنديانا 46582   ، أورثوبيديك درايف  وارسو  وعنوانه: 700 

الواليات  املتحدة األمريكية.

واملسجلة تحت الرقم: 45214   بتاريخ: 2002/12/18 

 وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :10

اعتباراً  أخرى  سنوات  عرش  ملدة  املفعول  نافذة  الحاية   

تاريخ:  وحتى   2021/11/25 يف:  لحاية  انتهاء  تاريخ  من 

 2031/11/25
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة االقت�ساد

EAT 54404 
نموذج اإعالن الن�شرعن التجديد 

عن  تنازل  عىل  بالتصديق  العدل  الكاتب  السيد  سيقوم  أنه  العلم  يرجى 

الرخصة بني االطراف املذكورة اساؤهم أدناه:

من الطرف االول: راشد عبدالله سامل عبدالله النعيمي الجنسية: االمارات   

 اىل الطرف الثاين:   محمد عبدالله سامل عبدالله النعيمي الجنسية: االمارات

التنمية  دائرة  من  صادرة  رخصة  للعقارات(  ايه  اريب   ( التجاري  باالسم   

االقتصادية بعجان برقم ملف )  107346 ( واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة 

عجان 

 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 يوما 

من تاريخ نرش هذا االعالن.

يرجى العلم أنه سيقوم السيد الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل عن الرخصة بني 

االطراف املذكورة اساؤهم أدناه:

من الطرف االول:  عبدالرحمن عيل محمد بحلوق العويض الجنسية: االمارات   

 اىل الطرف الثاين:   فهد عبدالله مراد البلويش الجنسية: االمارات

التنمية  دائرة  من  صادرة  رخصة  للسيدات(  االمل  نور  )صالون  التجاري  باالسم   

االقتصادية بعجان برقم ملف )108106( واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجان 

 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 يوما من تاريخ 

نرش هذا االعالن.
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الإمارات العربية المتحدة

وزارة العدل

الإمارات العربية المتحدة

وزارة العدل

 الكاتب العدل العام الكاتب العدل العام

 تنازل/ بيع اإعالن تنازل عن رخ�سة 

اعالن بالن�سر



يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة03

اخلمي�س 14 اأكتوبر 2021-العـدد 14869 
�إعالنات

لإعالناتكم بالوحدة:
 هاتف: 024488400 فاك�س 024488201
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 
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 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر
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نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

اخلمي�س 14 اأكتوبر 2021-العـدد 14869 
04 �إعالنات



05
                 الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ـ العـدد ١٤٨٦٩



الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ـ العـدد ١٤٨٦٩                  


      


CN
      

 
      











الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ـ العـدد ١٤٨٦٩                  


       

  
CN

      
  

  


           
      
         






الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ـ العـدد ١٤٨٦٩                  


      


CN


   

       


           
      
         






الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ـ العـدد ١٤٨٦٩                  



   
CN







       


           
      
         






الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ـ العـدد ١٤٨٦٩                  




CN


   
       


 
       
          
        





الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ـ العـدد ١٤٨٦٩                  


      


CN


          
      

         





الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ـ العـدد ١٤٨٦٩                  





CN


         
      

         





الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ـ العـدد ١٤٨٦٩                  


       


CN














الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ـ العـدد ١٤٨٦٩                  





CN

KARAK NAHR AL FURAT
KARAK NAHR ALFURAT    

BATOUN









الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ـ العـدد ١٤٨٦٩                  


          


CN

          





 


AL MEHWER ENGI CONSULTANTS    
ALMEHWER    LLC
ENGINEERING CONSULTANTSSOLE PROPRIETORSHIP

LLC
       

          




الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ـ العـدد ١٤٨٦٩                  




CN
HILAL MARIYKH RESTAURANT
HILAL MARIYKH CAFETERIA

AND REFRESHMENTS




         
          






الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ـ العـدد ١٤٨٦٩                  





CN



  







الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ـ العـدد ١٤٨٦٩                  





CN


   






       






الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ـ العـدد ١٤٨٦٩                  


        


CN


   






       







الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ـ العـدد ١٤٨٦٩                  





CN


MEDICLINIC HOSPITALS LLC  
ALNOOR HOSPITAL
MEDICLINIC HOSPITALS

LLC

         
          





الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ـ العـدد ١٤٨٦٩                  


       


CN







         


 








الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ـ العـدد ١٤٨٦٩                  





CN


  
 

       





الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ـ العـدد ١٤٨٦٩                  


       


CN


   

       


           
      
         






الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ـ العـدد ١٤٨٦٩                  


        


CN


MEDICLINIC HOSPITALS   

LLCALNOOR HOSPITAL


MEDICLINIC HOSPITALS LLC
 
       
          
        






الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ـ العـدد ١٤٨٦٩                  


      


CN
UNIVERSAL FACILITIES    
OPERATION & MAINTENANCE SERVICES
   SOLE  PROPRIETORSHIP LLC
        
UNIVERSAL FACILITIES SERVICESSoLE
   PROPRIETORSHIP LLC


 
       
          
        






06 
                 الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ـ العـدد ١٤٨٦٩ 

 

EAT


























 الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ـ العـدد ١٤٨٦٩                 




 

EAT



























 الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ـ العـدد ١٤٨٦٩                 




 

EAT

    






















 الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ـ العـدد ١٤٨٦٩                 




 

EAT


     























 الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ـ العـدد ١٤٨٦٩                 




 

EAT


     
























 الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ـ العـدد ١٤٨٦٩                 




 

EAT


























 الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ـ العـدد ١٤٨٦٩                 




 

EAT



























 الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ـ العـدد ١٤٨٦٩                 




الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ـ العـدد ١٤٨٦٩                  





CN









       
          
        





الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ـ العـدد ١٤٨٦٩                  


          


CN




  



xx




NEW ABU DHABI PHARMACY    
NEW ABU DHABI          LLC
  PHARMACY  SOLE PROPRIETORSHIP LLC



           
            




الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ـ العـدد ١٤٨٦٩                  


        


CN




null


 
       
          
        






الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ـ العـدد ١٤٨٦٩                  


         


CN


TOTAL E&P HOLDINGS UAE BV
       
TOTAL ENERGIES EP HOLDINGS UAEBV
TOTAL E&P HOLDINGS UAE BV

TOTAL ENERGIES EP HOLDINGS UAE BV












الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ـ العـدد ١٤٨٦٩                  


         


CN

         



 


ALSAFA ALNADIN FRESH MARKET
ALSAFA ALNADIN FRESH
   MARKET  SOLE PROPRIETORSHIP LLC


            

  






الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ـ العـدد ١٤٨٦٩                  




CN
    


 


  AL HASHEM MARBLE    
AL HASHEM MARBLE COSOLE  
       PROPRIETORSHIP LLC


            

  





الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ـ العـدد ١٤٨٦٩                  





CN

DOKKAN HOLDING  Sole Proprietorship

LLC
         

Chimera Investment LLC

         
          





الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ـ العـدد ١٤٨٦٩                  




CN






null

SAFA ELECTRONICS
AL MUBASHIR AIR CONDITION SPARE PARTS 

TRADING LLC


 




الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ـ العـدد ١٤٨٦٩                  




CN



            
AL DUNIA REPRESENTATION OF      

COMPANIESSOLE PROPRIETORSHIP LLC
xnullxnull


LOUISIANA PIZZA DOWN TOWN CAFE
LOUISIANA PIZZA DOWN TOWN
RESTAURANTSOLE PROPRIETORSHIP LLC


              






الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ـ العـدد ١٤٨٦٩                  


  


CN

         











 






الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ـ العـدد ١٤٨٦٩                  


         


CN

        


         



 
       
          
        






الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ـ العـدد ١٤٨٦٩                  





   CN      





    

   




الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ـ العـدد ١٤٨٦٩                  








CN




         
          
       




          






07
                 الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ـ العـدد ١٤٨٦٩ 


 






     
   


      
"
     


"
  ""      
 "
    

"
  " 
    
  
     

     

"
      
     "  

"



 " "





   "  "  




    



     
    
     
     



 

EAT


























 الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ـ العـدد ١٤٨٦٩                 




 

EAT
























 الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ـ العـدد ١٤٨٦٩                 




 

EAT


























 الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ـ العـدد ١٤٨٦٩                 




 

EAT
























 الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ـ العـدد ١٤٨٦٩                 




 

EAT


     






















 الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ـ العـدد ١٤٨٦٩                 




 

EAT

 













        











 الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ـ العـدد ١٤٨٦٩                 









   
   

 
 ""


  " 


"
   

   
 "  "
   
 " 
"
  


   
   
    

   

   


   
 "    
   

"
    
   
  
  
  
   

  

  " 
   
   
 " " 
    
   

   

   
    

"  
   
 "  
   
  
 "  
  " 
    
  

  

  
   

" 
     
   
  
    


     
    

   
   

   
     
   

   
  
   






    

   
    
    
    

  

   
 ""   
   
   

   
  

     



     
 "   "  
   
     
    

 
  


   
   
   " 



  



  
   
   



"
    
   
  
   

   
    
   
"   
  
  


  

"

  

  




    
   
    
     
     
   
     
   
     
      


     
     
      
     
    




     


    
   
   " 
      
     
   
"




     
  
     
     
    

















يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة08

اخلمي�س 14 اأكتوبر 2021-العـدد 14869 

اخلمي�س 14 اأكتوبر 2021-العـدد 14869

اخلمي�س 14 اأكتوبر 2021-العـدد 14869

اخلمي�س 14 اأكتوبر 2021-العـدد 14869

اخلمي�س 14 اأكتوبر 2021-العـدد 14869

اخلمي�س 14 اأكتوبر 2021-العـدد 14869

اخلمي�س 14 اأكتوبر 2021-العـدد 14869

اخلمي�س 14 اأكتوبر 2021-العـدد 14869

اخلمي�س 14 اأكتوبر 2021-العـدد 14869

اخلمي�س 14 اأكتوبر 2021-العـدد 14869

اخلمي�س 14 اأكتوبر 2021-العـدد 14869

اخلمي�س 14 اأكتوبر 2021-العـدد 14869

اخلمي�س 14 اأكتوبر 2021-العـدد 14869

اخلمي�س 14 اأكتوبر 2021-العـدد 14869

اخلمي�س 14 اأكتوبر 2021-العـدد 14869

اخلمي�س 14 اأكتوبر 2021-العـدد 14869

اخلمي�س 14 اأكتوبر 2021-العـدد 14869

اخلمي�س 14 اأكتوبر 2021-العـدد 14869

اخلمي�س 14 اأكتوبر 2021-العـدد 14869

اخلمي�س 14 اأكتوبر 2021-العـدد 14869

اخلمي�س 14 اأكتوبر 2021-العـدد 14869

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

�إعالنات


	1.pdf (p.1)
	2.pdf (p.2)
	3.pdf (p.3)
	4.pdf (p.4)
	5.pdf (p.5)
	6.pdf (p.6)
	7.pdf (p.7)
	8.pdf (p.8)
	9.pdf (p.9)
	10.pdf (p.10)
	11.pdf (p.11)
	12.pdf (p.12)
	13.pdf (p.13)
	14.pdf (p.14)
	15.pdf (p.15)
	16.pdf (p.16)
	17.pdf (p.17)
	18.pdf (p.18)
	19.pdf (p.19)
	20.pdf (p.20)
	21.pdf (p.21)
	22.pdf (p.22)
	23.pdf (p.23)
	24.pdf (p.24)

