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á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14505 Oó`©dG-2020 ƒ«dƒj 29 AÉ©HQC’G
øWƒdG QÉÑNCG

»°VGôàa’G »Ø«°üdG º«îªdG »a ø«cQÉ°ûªdG áÑ∏£dG ≈≤àdG

  øjƒ«≤dG ΩCG »a øé¡dG õcôeh ¿Éªé©H …ô£«ÑdGh »YGQõdG OÉ°TQE’G õcôe Qhõj »ª«©ædG ∞«ë∏H

IójóédG ∫É«LCÓd á«YGóHE’G ábÉ£dG õ«ØëJ Éæaóg :∑QÉÑe øH ¿É«¡f

 »HO á©eÉL

 QÉµàH’G õcôeh

 »dÉ©dG

 ¿Éª¶æj

 kÉéeÉfôH

 ÖjQóà∏d

 »Ø«°üdG

 á«°VGôàaG ádƒL »a ádhO 28 øe ø««MÉ«°S øjó°Tôe 210

»HóH á«KGôàdGh á«aÉ≤ãdG ™bGƒª∏d

Iô«°ü≤dG ΩÓaC’G êÉàfEG áëæªH øjõFÉØdG AÉª°SCG ø∏©J z¿ƒæØ∏d ábQÉ°ûdG{  á«YGóHE’G áHÉàµdG á≤HÉ°ùe º«¶æàH áHÉàµdGh IAGô≤dG Rõ©J »HO á©eÉL

 øY êGôaE’ÉH ôeCÉj Iô«éØdG ºcÉM

 kÉæ«é°S 45

 z™FGhQ{ ôµ°ù©e ºààîJ zá«HôàdG IQGRh{

É¡à«ªæJh áÑ∏£dG ÖgGƒe ôjƒ£àd

:ΩGh-IÒéØdG

 »böûdG óªfi øH óªM ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ôeCG 

 øY êGôaE’ÉH , IÒéØdG ºcÉM ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ƒ°†Y

 á«MÓ°UE’Gh á«HÉ≤©dG á°ù°SDƒŸG A’õf øe Éæ«é°S 45

 âàÑK  ø‡  ,äÉ«°ùæ÷G  ∞∏àfl  øe  ,IÒéØdÉH

 áÑ°SÉæÃ ∂dPh ,º¡cƒ∏°Sh º¡JÒ°S ø°ùMh º¡à«∏gCG

.∑QÉÑŸG ≈ë°VC’G ó«Y ∫ƒ∏M

 êôØŸG AÉ£YEG ≈∏Y √ƒª°S øe kÉ°UôM áeôµŸG »JCÉJh

 QhöùdG ∫ÉNOE’h IójóL IÉ«M AóÑd á°UôØdG º¡æY

.º¡jhPh º¡æY êôØŸG äÓFÉY Üƒ∏b ¤EG áé¡ÑdGh

 óFÉ≤dG »Ñ©µdG ÂÉZ øH óªMCG óªfi AGƒ∏dG Ωó≤Jh

 ôjó≤àdGh ôµ°ûdG äÉjBG ≈ª°SCÉH ,IÒéØdG áWöûd ΩÉ©dG

 ,»böûdG óªfi øH óªM ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¤EG

 √òg  ≈∏Y  ,IÒéØdG  ºcÉM  ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG  ƒ°†Y

 áeôµŸG √òg ¿ƒµJ ¿CG ‘ ¬∏eCG øY ÜôYCGh .áeôµŸG

 ,áeÉ≤à°SÓd  kÓ«Ñ°Sh  ,AÉ£©∏d  º¡æY  êôØª∏d  kÉ©aGO

.IójóL IÉ«◊ ájGóHh

:ΩGh-»HO

 …Ò¡ŸG  íÑ°üe  ⁄É°S  âæH  á∏«ªL ‹É©e  äócCG  

 èeÉfôH  ¿CG  ΩÉ©dG  º«∏©àdG  ¿hDƒ°ûd  ádhO  IôjRh

 áàØ∏e äÉMÉ‚ ≥«≤– π°UGƒj ¬bÓWEG òæe "™FGhQ"
 ¿ƒæØdG  πª°ûJ  »àdGh  É¡«cÉëj »àdG  ä’ÉéŸG  ‘

 IQGRƒdG  â∏ªY áª¡∏e ájƒHôJ  ájDhQ  ≥ah  É¡YGƒfCÉH

 èeÉfÈdG ‘ É¡FÉcöT ™e ¿hÉ©àdÉH É¡JQƒ∏H ≈∏Y

 áÑ∏£dG ÖgGƒe ôjƒ£J ‘ ôKC’G ≠dÉH ¬d ¿Éc Ée ƒgh

 ‘ ΩÉ¡°SE’Gh ≈∏ãŸG á≤jô£dÉH É¡¡«LƒJh É¡à«ªæJh

.IôµàÑe ¥ô£H ‘É≤ãdG çhQƒŸG êÉàfEG IOÉYEG

 »eÉàÿG πØ◊G ‘ É¡«dÉ©e ácQÉ°ûe ∫ÓN ∂dP AÉL

 á«HÎdG IQGRh ¬à≤∏WCG …òdG "™FGhQ" èeÉfôH ôµ°ù©Ÿ

 á«Ø«°üdG á£°ûfC’G áeƒ¶æe øª°V GôNDƒe º«∏©àdGh

 IQƒàcódG IOÉ©°S Qƒ°†ëH ΩÉ©dG Gòg ∞«°üd ájQÉ¡ŸG

 ´É£≤d  óYÉ°ùŸG  π«cƒdG  »°ùeÉ°ûdG  ∑Éë°†dG  áæeBG

.áÑ∏£dG øe OóYh á£°ûfC’Gh ájÉYôdG

 áÑ∏£dG  ÖgGƒe  ±É°ûàcG  ¤EG  ôµ°ù©ŸG  ±ó¡jh

 ¿ƒæØdGh  ô©°ûdGh  º°SôdGh  ≈≤«°SƒŸG  ä’É›  ‘

 πÑb øe ÒÑc ΩÉªàgÉH èeÉfÈdG ≈¶ëjh áØ∏àîŸG

 É¡dÓN øe IòaÉf √QÉÑàYÉH á«JGQÉeE’G á°SQóŸG áÑ∏W

 É≤ah Éeób É¡H »°†ŸGh º¡ÑgGƒe ôjƒ£J øe ¿ƒæµªàj

 ¿hÉ©àdÉH IQGRƒdG É¡à©°Vh á«é¡æe ÒjÉ©eh ôWC’

.èeÉfÈdG ò«ØæJ ‘ É¡FÉcöT øe OóY ™e

 ÈY IQGRƒdG ¬àª¶f …òdG »°VGÎa’G πØ◊G øª°†Jh

 äÉMƒ∏dG øe áYƒª› Ëó≤J »FôŸG ∫É°üJ’G á«æ≤J

 èeÉfÈdG  ‘ ÚcQÉ°ûŸG  áÑ∏£dG  ¿Éc  »àdG  á«æØdG

 Égƒªª°U  ób  áÑdÉWh  ÉÑdÉW  271  ºgOóY  ≠dÉÑdGh

 øe ÚaöûŸGh AGÈÿG øe áYƒª› ±GöTEG  â–

 º¡ÑgGƒe RÈJh èeÉfÈ∏d áªYGódG äÉ¡÷Gh IQGRƒdG

. á«æØdG º¡JGQóbh

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ¿É«¡f ∫BG ∑QÉÑe øH ¿É«¡f ï«°ûdG ‹É©e ócCG 

 õjõ©àH  ΩÉªàg’G  ¿CG  ¢ûjÉ©àdGh  íeÉ°ùàdG  ôjRh

 Iójó÷G ∫É«LC’G iód íeÉ°ùàdGh ¢ûjÉ©àdG º«b

 IQGRƒd  á«°ù«FôdG  ΩÉ¡ŸG  RôHCG  øe  GóMGh  ó©j

 GOƒ¡L  ∫òÑJ  IQGRƒdG  ¿CGh  ,¢ûjÉ©àdGh  íeÉ°ùàdG

 áaÉc  ™e  ¿hÉ©àdÉH  √ÉŒ’G  Gòg  ‘  Iôªà°ùe

 ájOÉ–’G  äÉ°ù°SDƒŸG  iƒà°ùe  ≈∏Y  AÉcöûdG

.á°UÉÿGh á«∏ëŸGh

 íeÉ°ùàdG" »JQGRh ÚH ¿hÉ©àdG ¿EG ..¬«dÉ©e ∫Ébh

 º«b õjõ©J ‘ , "º«∏©àdGh á«HÎdG"h "¢ûjÉ©àdGh

 πeÉ°ûdG É¡eƒ¡ØÃ á«fÉ°ùfE’G IƒNC’Gh íeÉ°ùàdG

 »Ø«°üdG  º«îŸG  á£°ûfCG  ‘  ÚcQÉ°ûŸG  iód

 äÉª«îŸG QÉÑàYÉH ájÉ¨∏d …ƒ«M ôeCG ,»°VGÎa’G

 á«°üî°T AÉæH ‘ á«ªgC’G á¨dÉH á°üæe á«Ø«°üdG

 á∏«°U’G á«JGQÉeE’G º«≤dG ¢SôZh ¢SQGóŸG áÑ∏W

.Iójó÷G ∫É«LC’G ∫ƒ≤Yh ¢SƒØf ‘

 á«°VGÎaG  IQÉjõH ¬«dÉ©e ΩÉ«b Ö≤Y ∂dP AÉL

 »°VGÎa’G »Ø«°üdG íeÉ°ùàdG º«îŸG äÉ«dÉ©Ød

 ™e ¿hÉ©àdÉH º«∏©àdGh á«HÎdG IQGRh ¬ª¶æJ …òdG

 øe ÌcCG º°†j …òdGh ¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdG IQGRh

 ¤hC’G Úà≤∏◊G ÜÓW øe áÑdÉWh ÉÑdÉW 216

 á«∏YÉØJ  èeGôH  ‘  ¿ƒcQÉ°ûj  øjòdG  ,á«fÉãdGh

 á«æa  ¢TQhh  πªY  ¢TQhh  á«¡«aôJh  á«aô©eh

 º«b õjõ©àd ÉgOGóYEG ” ,™«HÉ°SCG áKÓK ióe ≈∏Y

 õ«Øëàd ,ôµàÑe Üƒ∏°SCÉH áÑ∏£dG ÚH ¢ûjÉ©àdG

 ìhQ º¡«a »ªæJ »ch , º¡jód á«YGóHE’G äÉbÉ£dG

 Éª«a ¿hÉ©àdG õjõ©Jh ±ÓàN’G ∫ƒÑbh ≥jôØdG

 Rõ©àd  áYóÑe  QÉµaCGh  ™jQÉ°ûe  Ëó≤àd  ,º¡æ«H

.πÑ≤à°ùŸG π«L ºgQÉÑàYÉH ¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdG

 …OÉª◊G º«gGôHEG øH Ú°ùM ‹É©e.. AÉ≤∏dG ö†M

 …ôHÉ°üdG AGôØY IOÉ©°Sh , º«∏©àdGh á«HÎdG ôjRh

 ,¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdG ôjRh ÖàµÃ ⁄É©dG ôjóŸG

 áÄ«g ¢ù«FQ »ª°TÉ¡dG »ëj áKófi IQƒàcódGh

 ôeÉY  IOÉ©°Sh  ,ábQÉ°ûdÉH  ¢UÉÿG  º«∏©àdG

 -  áaô©ŸGh  º«∏©àdG  IôFGO  π«ch  …OÉª◊G

 ôjóe  ΩôµdG  óªfi  ˆGóÑYQƒàcódGh  ,»ÑXƒHCG

 IOÉ©°Sh ,ájöûÑdG á«ªæàdGh áaô©ŸG áÄ«g ΩÉY

 ´É£≤d óYÉ°ùŸG π«cƒdG ∑Éë°†dG ¬æeBG IQƒàcódG

 øH  ø°ùM  ájRƒa  IOÉ©°Sh  ,á£°ûfC’Gh  ájÉYôdG

 äÉ«∏ª©dG ´É£≤d óYÉ°ùŸG IQGRƒdG π«ch ÖjôZ

.á«°SQóŸG

 ∫ÓN - ∑QÉÑe øH ¿É«¡f ï«°ûdG ‹É©e ÈYh

 øY - º«îŸÉH ÚcQÉ°ûŸG  áÑ∏£dG  ¤EG  ¬ãjóM

 ácQÉ°ûŸÉH º¡eÉªàgGh ,º¡æ«H √OƒLƒH √RGõàYG

 »æWhh ÊÉ°ùfEG ¢ùM ≈∏Y ∫ój Ée ÒÑc OGóYCÉH

 É¡à°Vôa »àdG äÉjóëàdG πjƒ– ¿CG GócDƒe ,¥GQ

 IOÉØà°S’G øµÁ ,á°Uôa ¤EG ⁄É©dG ≈∏Y ÉfhQƒc

 ™ªàéj »µd »YÉæ£°U’G AÉcòdG ∫Éª©à°SÉH ,É¡æe

 á«°VGÎaG áÄ«H ‘ ádhódG äGQÉeEG áaÉc øe áÑ∏£dG

 Rõ©J »àdG á£°ûfC’G äGöûY øe IOÉØà°SÓd IóMGh

 É¡°SôZ »àdG á«fÉ°ùfE’G  IƒNC’Gh íeÉ°ùàdG  º«b

 øH ójGR ï«°ûdG ¬d QƒØ¨ŸG ¢ù°SDƒŸG ódGƒdG Éæ«a

 äÉæHh AÉæHCG ¿CGh ,"ˆG ¬ªMQ" ¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S

 äÉjóëàdG áaÉc á¡LGƒe ≈∏Y øjQOÉb äGQÉeE’G

.ä’ÉéŸG ∞∏àfl ‘ ìÉéædG ≥«≤–h

 á«HÎdG IQGRh É¡dòÑJ »àdG Oƒ¡÷G ¬«dÉ©e øªKh

 øe  IOÉØà°S’G  øe  áÑ∏£dG  Úµªàd  º«∏©àdGh

 »àdG èeGÈdG äGöûY Qƒ°†M ‘ áãjó◊G äÉ«æ≤àdG

 ,º¡æWhh º¡°ùØfCÉH º¡fÉÁEG ºYóJh º¡JGQób π©ØJ

 »àdG á£°ûfC’G Iòg øe IOÉØà°SÓd ™«ª÷G É«YGO

 ä’ÉéŸG ∞∏àfl ‘ »Ø«°üdG º«îŸG É¡eó≤j

 ‘h á∏«°UC’G  á«JGQÉeE’G  º«≤dG  õjõ©J  Éª«°S’h

.íeÉ°ùàdG É¡æe Ö∏≤dG

 äÉØ°U ¿CG ∑QÉÑe øH ¿É«¡f ï«°ûdG ‹É©e ócCGh

 ‘ ìƒ°Vh πµHh ó°ùéàJ ¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdG

 ójGR ï«°ûdG ¢ù°SDƒŸG ódGƒdG ∫É©aCGh ∫GƒbCGh ∫ÉªYCG

 IOÉb ∫É©aCGh ∫GƒbCGh ,"√GôK ˆG Ö«W" ¿É£∏°S øH

 ¤EG ΩGÎM’Gh ôµ°ûdG äÉjBG ≈ª°SCG É©aGQ ,ádhódG

 ¿É«¡f ∫BG ójGR øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°Uh"ˆG  ¬¶ØM"  ádhódG  ¢ù«FQ

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

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

 ∫BG  ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh"ˆG

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

 ƒª°ùdG ÜÉë°UCG º¡fGƒNEG ¤EGh , áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d

 ΩÉµM OÉ–Ód ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG ñƒ«°ûdG

.äGQÉeE’G

 »Ø«°üdG  º«îª∏d  á«°ù«FôdG  ±GógC’G  øYh

 äÉª«îŸG øe ±ó¡dG ¿CG ¬«dÉ©e ócCG .. »°VGÎa’G

 ≈∏Y  º¡ÑjQóJ  AÉæKCG  ÜÓ£dG  ™àªà°ùj  ¿CG  ƒg

 ¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdG Rõ©J á«°SÉ°SCG äGQÉ¡e â°S

 äÉYGõædG  πMh  ,  QGƒ◊G  äGQÉ¡e  º¡°SƒØf  ‘

 ,IƒNC’Gh  ,  »YÉª÷G  πª©dGh  ,  ∞WÉ©àdGh  ,

 øjQÉªàdG  ∫ÓN  øe  ∂dP  ºà«°Sh  ,áfhôŸGh

 ™WÉ≤eh  á«YÉª÷G  äÉ°ûbÉæŸGh  á«∏YÉØàdG

.á«∏YÉØàdG ájQÉ«àN’G á«dõæŸG á£°ûfC’Gh ƒjó«ØdG

 Ëó≤J ‘ ¿ƒcQÉ°ûà«°S ™«ª÷G ¿EG ¬«dÉ©e ∫Ébh

 πª©j  å«M  ,ΩÉªàgÓd  IÒãeh  á©à‡  áHôŒ

 øe ÚæKG ™e IÒ¨°U äÉYƒª› ‘ É©e ÜÓ£dG

 ÚàYÉ°S IóŸ áYƒª› πc ™e ¿ƒ∏ª©j ÚHQóŸG

 øe ≥jôah ÚYƒ£àŸG øe ≥jôa ácQÉ°ûÃ ,É«eƒj

 áaÉc  IQGOE’  ¢ûjÉ©àdGh  íeÉ°ùàdG  IQGRh  »HQóe

 Gòg  øe  IOÉØà°S’G  ™«ªé∏d  É«æªàe  ,á£°ûfC’G

.º«îŸG

 Oƒ¡÷ÉH …OÉª◊G Ú°ùM ‹É©e OÉ°TCG ¬ÑfÉL øe

 øH ¿É«¡f ï«°ûdG ‹É©e É¡H Ωƒ≤j »àdG IÒÑµdG

 IƒNC’Gh ¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdG º«b õjõ©àd ∑QÉÑe

 ,¬JÉÄa áaÉµH »JGQÉeE’G ™ªàéŸG πNGO á«fÉ°ùfE’G

 IQƒ°U  RÈJ  »àdG  á«dhódG  √Oƒ¡L  ¤EG  áaÉ°VEG

 ó©j …òdGh ™«ª÷ÉH ÖMôŸG »JGQÉeE’G ™ªàéŸG

 GÈ©e  ,¢ûjÉ©àdGh  íeÉ°ùàdG  ‘  Gójôa  ÉLPƒ‰

 á«HÎdG ÚH »é«JGÎ°S’G ¿hÉ©àdÉH √RGõàYG øY

 äGQóbh »Yh AGôKEG  ≈∏Y õcôj …òdG ,íeÉ°ùàdGh

 É¡°SôZ »àdG á∏«°UC’G á«JGQÉeE’G º«≤dÉH ÜÓ£dG

 ¿É£∏°S  øH  ójGR  ï«°ûdG  ¢ù°SDƒŸG  óFÉ≤dG  Éæ«a

.º¡jód íeÉ°ùàdG º«b õjõ©Jh ,"√GôK ˆG Ö«W"
 »°VGÎa’G »Ø«°üdG º«îŸG ¿CG ¬«dÉ©e í°VhCGh

 õjõ©àd ±ó¡j …òdG AÉæÑdG ¿hÉ©àdG Qƒ°U óMCG ƒg

 ∫ÓN ¢SQGóŸG ÜÓW ¢SƒØf ‘ ¢ûjÉ©àdG º«b

 á£°ûfC’G øe áeõM ∫ÓN øe á«Ø«°üdG IRÉLE’G

 íeÉ°ùàdG ádÉ°SôH π°üJ »àdG áYƒæŸG èeGÈdGh

.ÚcQÉ°ûŸG ÜÓ£dG áaÉµd

:IóMƒdG-»HO

 »àdG  á«fGó«ŸG  äGQÉjõdG  øe  á∏°ù∏°S  øª°V  

 äÉeóÿG Ëó≤Jh πª©dG áeƒ¶æe õjõ©J ±ó¡à°ùJ

 ˆGóÑY QƒàcódG ‹É©e ó≤ØJ ,ÒjÉ©ŸG ≈∏YCG ≥ah

 áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG ôjRh »ª«©ædG ∞«ë∏H

 …ô£«ÑdGh »YGQõdG OÉ°TQ’G õcôe AÉKÓãdG Ωƒ«dG

.¿ÉªéY IQÉeEG ‘

 äÉeóÿG  Ëó≤J  á«dBG  ≈∏Y  ¬«dÉ©e  ™∏WCGh

 áªgÉ°ùe  ióeh  á«°TÉŸG  »Hôeh  ÚYQGõª∏d

 á©LGôŸG ÈY – º¡d áeó≤ŸG OÉ°TQ’G äÉeóN

 ÉæYQGõe ≥«Ñ£J ≥jôW øY hCG õcôª∏d IöTÉÑŸG

 á«fhÎµd’G áeGóà°ùŸG »àYQõe áHGƒH hG »còdG

 ´QGõª∏d øjó°Tôª∏d á«fGó«ŸG äGQÉjõ∏d áaÉ°VE’ÉH

 IhÌdG  á«HôJh  áYGQõdG  ¥ôW  ôjƒ£J  ‘  -

 IAÉØc  øª°†j  ÉÃ  Égƒ©Ñàj  »àdG  á«fGƒ«◊G

.êÉàfE’G IOÉjRh IOƒLh

 ó«°üdG ÜQGƒb π«é°ùJ õcôe ó≤ØJ IQÉjõdG â∏ª°Th

 áfhôe  ióe  ≈∏Y  ´ÓW’Gh  ¿ÉªéY  IQÉeEG  ‘

 ó«°üdG ´É£b ‘ Ú∏eÉ©dG ºYOh äÉeóÿG Ëó≤J

.»∏ëŸG

 ¿Gƒ∏Y ¿É£∏°S IOÉ©°S IQÉjõdG ‘ ¬«dÉ©e ≥aGQ

 ºFÉ≤dGh ,≥WÉæŸG ´É£≤d óYÉ°ùŸG IQGRƒdG π«ch

 »FGò¨dG  ´ƒæàdG  ´É£≤d  IQGRƒdG  π«ch  ∫ÉªYCÉH

 áYQõŸ IQÉjR ¬«dÉ©e ádƒL â∏ª°T Éªc .áHÉfE’ÉH

 ¿hóH áYGQõdG º¶f ‘ á°ü°üîàŸG "∂J »L ‘"
 ≈∏Y ¬«dÉ©e ™∏WGh – á«FÉŸG áYGQõdG – áHôJ

 äÓªMh ,áYQõŸG ‘ á≤Ñ£ŸG äÉ«æ≤àdG çóMCG

 ∞jô©àd É¡bÓWG ºàj »àdG á«©ªàéŸG á«YƒàdG

 áYGQõdG  º¶æH  ´É£≤dG  ‘  Ú∏eÉ©dG  Qƒ¡ª÷G

.É¡à«ªgCGh áãjó◊G

 IQGRƒ∏d  »é«JGÎ°S’G  ¬LƒàdG  ¿CG  ¬«dÉ©e  ócCGh

 õjõ©Jh ºYO ≈∏Y õcÒ°S á∏Ñ≤ŸG IÎØdG ∫ÓN

 áãjó◊G  áYGQõdG  º¶fh  ∫ƒ∏M  ΩGóîà°SG

 ºéMh  IOƒL  IOÉjR  øª°†J  »àdG  áeGóà°ùŸGh

 .AGò¨dG áeÓ°S äÉjƒà°ùe õjõ©Jh »YGQõdG êÉàfE’G

 ¬àdƒL »ª«©ædG ∞«ë∏H QƒàcódG ‹É©e ºààNGh

 ΩCG  IQÉeEG  ‘  øé¡∏d  äGQÉeE’G  õcôe  IQÉjõH

 äÉeóÿG  çóMCG  ≈∏Y  ¬«dÉ©e  ™∏WCGh  ,øjƒ«≤dG

 åëHh ,πHB’G »Hôe ´É£≤d õcôŸG É¡eó≤j »àdG

 Gòg áeGóà°SG ≥«≤ëàd ¿hÉ©àdGh ≥«°ùæàdG äÉ«dBG

.…ƒ«◊G ´É£≤dG

:IóMƒdG-»HO

 õcôe ™e ¿hÉ©àdÉH »HO á©eÉL º¶æJ

 ÖjQóà∏d  É›ÉfôH  ‹É©dG  QÉµàH’G

 »∏YÉØJ  ÊhÎµdG  ÖjQóJ  "  »Ø«°üdG

 á«HÎdG  IQGRh  ájÉYQ  â–  "  öTÉÑe

 ‹GƒàdG  ≈∏Y  ™HGôdG  ΩÉ©∏d  º«∏©àdGh

 29  ¤EG  3  øe  IÎØdG  ∫ÓN  ∂dPh

 Qƒcò∏d  ‹É◊G  ΩÉ©dG  øe  ¢ù£°ùZCG

 18 ¤G 6 øe ájôª©dG áÄØ∏d çÉfE’Gh

 øe ÌcCG ¬«a ∑QÉ°ûj ¿CG Qô≤ŸG øeh áæ°S

.áÄ°TÉædGh ∫ÉØWC’G øe kÉcQÉ°ûe 150

 á£°ûfC’G øe GOóY èeÉfÈdG øª°†àjh

 äGQÉ¡eh ä’É› πª°ûJ πª©dG ¢TQhh

 á›ôHh º«ª°üJh »YÉæ£°UE’G AÉcòdG

 ,»YGóHE’G  ÒµØàdGh  QÉµàHE’G  ,äƒHhôdG

 §ÿG  QGöSCGh  ,√ójƒŒh  ¿BGô≤dG  IAGôb

 ,ÊhÎµdE’Gh  ΩÉ©dG  ôªæàdG  ,»Hô©dG

 ∞jô©àdG ,‘GôZƒJƒØdG ôjƒ°üàdG QGöSCG

 ,™ªàéŸGh OôØdG ≈∏Y äGQóîŸG QÉ£NCÉH

 »æWh äÉ≤HÉ°ùe ,IÉ«M êÉ¡æe ¥ÓNC’G

 ,»°VGÎaE’G ™bGƒdG äÉ«æ≤J QGöSCG ,óéŸG

 á≤«Kh  ,Aƒ°ùdG  AÉbó°UCG  ÖæŒ  á«Ø«c

 QGöSCG  ,»JOÉ©°S  öS  »àë°U  ,±öûdG

 óFÉb  ,Üƒ°TƒJƒØdGh  ‹B’G  Ö°SÉ◊G

 äGQÉ¡ŸGh áeGóà°S’G èeGôH ,πÑ≤à°ùŸG

 á«°VÉjQ  á£°ûfCGh  á«JÉ«◊Gh  ájhó«dG

 äÉ°übQh ¿ƒæah á«fóÑdG ábÉ«∏dG É¡æe

 .á£°ûfC’G øe ÉgÒZh ÉÑehõdG

 ¢ù«FQ  »µà°ùÑdG  ≈°ù«YQƒàcódG  ócCGh

 äÉ°ù°SDƒŸG  QhO  ≈∏Y  »HO  á©eÉL

 õjõ©J  ‘  äÉ©eÉ÷Gh  á«ª«∏©àdG

 ≈∏Y áeOÉ≤dG ∫É«LC’G IóYÉ°ùeh ´GóHE’G

 .¬à«ªæJh »æ¡ŸG º¡Ø¨°T ±É°ûàcG

 É¡àjDhQ ≥∏£æe øe »HO á©eÉL ¿EG ∫Ébh

 á«ª∏©dGh  ájƒHÎdG  É¡aGógGh  É¡àª¡Ÿ

 á£°ûfC’G ºYO ≈∏Y ¢Uô– á«YGóH’Gh

 ºgÉ°ùJ »àdG äGQÉ¡ŸG á«ªæJh áØ∏àîŸG

 IÉ«ë∏d  ºgOGóYGh  A¢ûædG  á«ªæJ  ‘

 ‘ ÉgQhO QÉWEG ‘ Gòg »JCÉjh ,á«∏ª©dG

.™ªàéŸG áeóN

 ¢SQGóŸG ±GógCG øe GAõL ¿CG ±É°VCGh 

 QÉµàHE’G õcGôeh á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒŸGh

 áÄ°TÉædGh ∫ÉØWC’G ¬«LƒJ ƒg ´GóHE’Gh

 ºgÉ°ùJ èeGÈH ¥Éëàd’G ≈∏Y º¡ãMh

 á«YÉªàLE’G  IAÉØµdG  ôjƒ£J  ‘

.á«fóÑdG äGQó≤dGh ájOôØdG äGQÉ¡ŸGh

:ΩGh-»HO

 »HO  ‘  ¿ƒæØdGh  áaÉ≤ãdG  áÄ«g  âª¶f  

 210 âª°V á«°VGÎaG kádƒL "áaÉ≤ã∏d »HO"
 ⁄É©dG ∫ƒM ádhO 28 øe Ú«MÉ«°S øjó°Tôe

 á«KGÎdGh  á«aÉ≤ãdG  ™bGƒŸG  ≈∏Y  ±ô©à∏d

 áHôŒ º¡d káeó≤e ,IQÉeE’G  ‘ É¡d á©HÉàdG

 »àdG áeó≤àŸG πFÉ°SƒdG øe IOÉØà°S’ÉH ájôK

 äÉ«æ≤àdG  øe  ;ä’ƒ÷G  √òg  ‘  Ωóîà°ùJ

 ,ÉjGhõdG á∏ªàµe á«eGQƒfÉÑdG Qƒ°üdGh á«∏YÉØàdG

.ƒjó«ØdGh á©HÉààŸG Qƒ°üdGh

 ó°Tôe á≤aGôÃ IôµàÑŸG ádƒ÷G √òg âª«bCGh

 å«M  ,OQÉ°TQE’G  ∫É›  ‘  ¢üàfl  ‘É≤K

 á«KGÎdGh á«aÉ≤ãdG RƒæµdG ≈∏Y Aƒ°†dG §∏°S

 ìÉJCGh  ,»HO  IQÉeE’  áYƒæàŸG  á«îjQÉàdGh

 πµ°ûH  É¡∏«°UÉØJ  ≈∏Y  ±ô©àdG  Qƒ°†ë∏d

 äÉeƒ∏©ŸG ™«ªL º¡d kÉeó≤e ,™bGƒdG »cÉëj

 ,É¡H á≤∏©àŸG á«aÉ≤ãdGh á«îjQÉàdGh á«eóÿG

 ádOC’G  ≈∏Y  ∫ƒ°ü◊Gh  ΩÓ©à°S’G  á«Ø«ch

 QƒeCG øe ÉgÒZh äGQÉ«°ùdG ∞bGƒeh ,ájOÉ°TQE’G

 á∏¡°S ™bGƒŸG ∂∏J ¤EG º¡JQÉjR π©L ‘ º¡°ùJ

 á«FÉbƒdG äGAGôLE’G ≈∏Y º¡©∏WCG Éªc ,ájôKh

 ≈∏Y ®ÉØë∏d ™bGƒŸG ‘ ÉgPÉîJG ºàj »àdG

.É¡«a Ú∏eÉ©dGh QGhõdG áeÓ°S

 …ó«¡ØdG  »M  ¤EG  kIQÉjR  ádƒ÷G  â∏ª°Th

 ájó«∏≤àdG IÉ«◊G §ªæd ¥ô£Jh »HóH »îjQÉàdG

 øeÉãdG ¿ô≤dG òæe »HO ‘ kGóFÉ°S ¿Éc …òdG

 å«M ,øjöû©dG ¿ô≤dG äÉæ«©Ñ°S ≈àMh öûY

 Ió«°ûŸGh  ,áflÉ°ûdG  π«LGÈdG  äGP  ÊÉÑŸG

 ∂«µ°ùdGh  ábRC’Gh  ,ájó«∏≤àdG  AÉæÑdG  OGƒÃ

 »◊G ≈∏Y »Ø°†J »àdG ,áeÉ©dG äÉMÉ°ùdGh

.kÉ«©«ÑW kÉ«dÉªL kÉYƒæJ

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 AÉª°SCG ¿ƒæØ∏d ábQÉ°ûdG á°ù°SDƒe âæ∏YCG 

 ,IÒ°ü≤dG ΩÓaC’G êÉàfEG áëæÃ øjõFÉØdG

 ΩÓaCÓd  ábQÉ°ûdG  á°üæe  É¡ëæ“  »àdG

 " IóëàŸG áµ∏ªŸG " ÊGôªY IQOÉf ºgh

 ,É«fÉŸCG " »∏chó«a ¿ƒ£fCGh ¿ÉJ Ú∏«Hh

 á«Hô©dG áµ∏ªŸG " Ò≤°T ≈¡°Sh ," É«°ShQ
. "ájOƒ©°ùdG

 ¬Yƒª› Ée  ≈∏Y  ¿hõFÉØdG  π°üë«°Sh

 ,IÒ°ü≤dG º¡eÓaCG êÉàfE’ Q’hO ∞dCG 30

 á∏Ñ≤ŸG  IQhódG  ∫ÓN  ¢Vô©à°S  »àdGh

 Èªaƒf ‘ ΩÓaCÓd ábQÉ°ûdG  á°üæe øe

.ΩOÉ≤dG

 á°ù«FQ  »ª°SÉ≤dG  QƒM  áî«°ûdG  âdÉbh

 Éæª qª°U  "  :  ¿ƒæØ∏d  ábQÉ°ûdG  á°ù°SDƒe

 ™«ªL øe ΩÓaC’G ´Éqæ°U ºYód á°üæŸG

 ±É°ûµà°SG ±ó¡H ⁄É©dGh á≤£æŸG AÉëfCG

 √òg  »JCÉJh  ,áMƒªWh  IójóL  QÉµaCG

 ‘  á°üæŸG  äÉ©∏£àd  kGó«°ùŒ  áëæŸG

."¥É«°ùdG Gòg ‘ ôKDƒe QhO Ö©d

 áMƒàØŸG  IƒYódG  â«¶M  "  :  âaÉ°VCGh

 â£îJ  ,IÒÑc  áHÉéà°SÉH  IQhódG  √ò¡d

 ™∏£àfh ,Úà≤HÉ°ùdG ÚJQhódG äÉcQÉ°ûe

 Iõ«‡ kÉeÓaCG áëæŸÉH ¿hõFÉØdG Ωqó≤j ¿CG

 AÉ°†a  Ωqó≤Jh  ,…ó≤ædG  ÒµØàdG  õØ–

."á°ù°SDƒŸG Qƒ¡ª÷ kÉ«dÉªLh kÉ«FÉªæ«°S

 »àdGh  áëæŸÉH  IõFÉØdG  ΩÓaC’G  Qƒ°üJ

 500  øe  ÌcCG  ÚH  øe  ÉgQÉ«àNG  ”

 á«FÉ°ùf äÉ«°üî°T ,ádhO 65 øe ácQÉ°ûe

 á«YÉªàL’G äÉjóëà∏d ió°üàJ áYÉé°T

.IöUÉ©ŸG á«Ø°ù∏ØdGh á«°SÉ«°ùdGh

 áéM " É¡ª∏«a ‘ ÊGôªY IQOÉf èdÉ©Jh

 ±hÉîŸG ,á«≤«≤M á°üb øY ¢ùÑà≤ŸG "
 Ö∏¨Jh  ,ájƒ¡dGh  Ohó◊ÉH  á≤∏©àŸG

 ∫hÉæàj  Éª«a  ,É¡JÉYGöU  ≈∏Y  ¬à∏£H

 "  IQƒãdG  øeR  ‘  "  Ò≤°T  ≈¡°S  º∏«a

 ≥ah OÉ°ùØdGh åjó◊G öü©dG äÉYGöU

 ¿ƒ£fCGh ¿ÉJ Ú∏«H ÉeCG ,ájƒãfC’G É¡àjDhQ

 »àdG  "  Éª¡ª∏«a ‘ ¿Gó«©«a »∏chó«a

 …Qƒ£°SC’G π£ÑdG π«îJ " A»°T πc äCGQ

 ∫hÉæàjh ,á«FÉ°ùf á«°üî°ûc ¢ûeÉé∏L

 ™ªàéŸG §°Sh ¬KGóMCG QhóJ …òdG º∏«ØdG

 IQÉ°†◊Gh  Oƒ∏ÿG  ,É«côJ  ‘  …OôµdG

.ájöûÑdG πÑ≤à°ùe ¤EG áaÉ°VE’ÉH áYGQõdGh

 IQOÉÑŸG  QÉWEG  ‘  áëæŸG  √òg  »JCÉJh

 øª°V á°ù°SDƒŸG É¡à≤∏WCG  »àdG  ájƒæ°ùdG

 ´Éqæ°U  ºYód  ΩÓaCÓd  ábQÉ°ûdG  á°üæe

 AGôKEGh  ,ÚÄ°TÉædGh  Ú°SôµŸG  ΩÓaC’G

 ‘ ΩÓaC’G êÉàfEGh á«FÉªæ«°ùdG áYÉæ°üdG

.á≤£æŸGh äGQÉeE’G ádhO

 äÉfƒµe  áKÓK  øe  á°üæŸG  ∞dCÉàJh

 ΩÓaCÓd  êÉàfEG  áëæe  :  »g  á°ù«FQ

 ,áªq«≤e ΩÓaCG ¢VhôYh IõFÉLh ,IÒ°ü≤dG

 äÉ°ù∏÷Gh  πª©dG  ¢TQƒd  èeÉfôHh

 ∫ƒM ¿ƒ°ü°üîàe É¡eó≤j »àdG á«°TÉ≤ædG

 πãe  ΩÓaC’G  ™æ°üd  á«∏ª©dG  äGQÉ¡ŸG

 »FÉªæ«°ùdG ôjƒ°üàdGh ƒjQÉæ«°ùdG áHÉàc

 á≤∏©àe äÉYƒ°VƒŸ áaÉ°VEG  ,êÉàfƒŸGh

 ájó≤ædG  ¢SQGóŸGh  º∏«ØdG  ájô¶æH

 É¡¡LGƒj  »àdG  äÉjóëàdGh  ,á«FÉªæ«°ùdG

.á≤£æŸG ‘ º∏«ØdG ¥ƒ°S

:IóMƒdG-»HO

 áHÉàµdG  á≤HÉ°ùe"  »HO  á©eÉL  âª¶f

 ™«é°ûJ  ±ó¡H  É¡àÑ∏£d  "á«YGóHE’G

 π≤°U  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  áaô©ŸGh  IAGô≤dG

 ä’ÉéŸG  ≈à°T  ‘  áHÉ°ûdG  ÖgGƒŸG

 äAÉL  Éªc  .º¡JÓ«îŸ ¿Éæ©dG  ¥ÓWEGh

 •É°ûf IOÉ©à°SEGh ´GóHE’G õ«Ø– QÉWEG ‘

 ∫ÓN Éª«°S’ º¡àjƒ«Mh á©eÉ÷G áÑ∏W

 .ó©H øY º¡à°SGQO á©HÉàe IÎa

 ÚYƒ°Vƒe  ∫ƒM  á≤HÉ°ùŸG  äQƒë“

 á«HÉéjE’G áÑ∏£dG ÜQÉéàH ≥∏©àj ∫hC’G

 IÎa  ∫ÓN  ÉgƒÑ°ùàcG  »àdG  Ió«ØŸGh

 ‘ ⁄É©dG ∫ƒM á«fÉãdGh ‹õæŸG ôé◊G

 28 º«∏°ùJ ” å«M ÉfhQƒc AÉHh ó©H Ée

 öûf á°Uôa ≈∏Y ¿hõFÉØdG RÉM Éªc .k’É≤e

 áaÉ°VE’ÉH  á«eƒj  IójôL  ‘  º¡J’É≤e

 øe  ôjó≤J  äGOÉ¡°Th  ájOÉe  õFGƒL  ¤EG

 .á©eÉ÷G

 Ú°üàîŸGh  AGÈÿG  øe  áæ÷  âeÉbh

 É¡°SCGôJ  áHÉàµdGh  öûædG  ä’É›  ‘

 ôjô– ôjóeh ájDhôdG IójôL ‘ »Øë°üdG

 øjódG  õY  ájöüŸG  ΩGôgC’G  áØ«ë°U

 ¿ÓYEGh áÑ∏£dG äÉHÉàc º««≤àH …hÓµdG

 :á«Hô©dG  á¨∏dÉH  áHÉàµdG  ‘  øjõFÉØdG

 »ª«MôdG  ˆGóÑY  ∫hC’G  õcôŸÉH  õFÉØdG

 "ÜQÉëf  ¿CG  Öéj"  ´ƒ°Vƒe  ∫ƒM

 IQhöVh  áëFÉ÷G  äGÒKCÉJ  ∫hÉæJh

 ∞«ch  ÉgQÉKBG  ‘Óàd  Oƒ¡÷G  ôaÉ°†J

 IõFÉØdGh  ,Ò¨àfh  Ò¨f  ¿CG  ™«£à°ùf

 π«YÉª°SEG  óªfi  á°üM  ÊÉãdG  õcôŸÉH

 ¬«a âdhÉæJ "π°†aCG óZ" ´ƒ°Vƒe ∫ƒM

 ,ÉfhQƒc  ó©HÉe  äÉ«Ñ∏°Sh  äÉ«HÉéjEG

 :ájõ«∏‚E’G á¨∏dÉH áHÉàµdG ‘ øjõFÉØdGh

 ¿É«fÉa’ÉHhQ  ∫hC’G  õcôŸÉH  õFÉØdG

 õLÉ◊G"  ¿GƒæY  â–  Öàc  ÉØjOÉeÉa

 ájöûÑdG IÉ«M ‘ õLGƒ◊G ¿G "öù÷Gh

 ¤G AÉ≤JQ’Gh ∫É≤àfÓd áª¡e õaGƒM »g

 õcôŸÉH õFÉØdG Öàc Éª«a ,π°†aCG ™bGƒe

 "  ¿GƒæY  â–  ¢TGóæM  ¥QÉW  ÊÉãdG

 ÉæàªZQCG 19 ó«aƒc ¿G "áëFÉ÷G QÉÑàNG

 πµ°ûH ¢û«©dG øY ÉfÉ«MCG ∞bƒàdG ≈∏Y

 ÉfóØà°SG ∂dP øe ºZôdÉH øµdh ,»©«ÑW

  .IÒãc ∞bGƒeh ÜQÉŒ øe

 Ú°üàfl âª°V  »àdG  áæé∏dG  äQÉ°TCGh

 óÑY  »HO  á©eÉL  πNGOh  êQÉN  øe

 Éæ«L ,πeÉc QƒfCG ΩRÉM ,…hÓµdG øªMôdG

 íæe á«ªgCG ¤EG ÊÉà°ùÑdG ™jOhh ,ÚdQÉc

 áHÉàµdG  ‘ ´GóHE’G  øe áMÉ°ùe áÑ∏£dG

 äÉ≤HÉ°ùe  ¤EG  º¡eÉª°†fG  ∫ÓN  øe

 ¤EG óæà°ùJh á«ŸÉY ÒjÉ©e ≈∏Y õµJôJ

 ÖfÉL ¤EG  á«ZÓÑdGh  ájƒ¨∏dG  äGQÉ¡ŸG

 πØM ∫ÓN øjõFÉØdG ¿ÓYEG ”h  .áÑgƒŸG

 QƒàcódG √ö†M ΩhhR ≥«Ñ£J ÈY »ªbQ

 ócCGh »HO á©eÉL ¢ù«FQ »µà°ùÑdG ≈°ù«Y

 AÉæH IQhöVh IAGô≤dG á«ªgCG πØ◊G ∫ÓN

 ¢Uƒ¨dG ≈∏Y áÑ∏£dG õØëj »ª«∏©J ΩÉ¶f

 âØd Éªc  .á«YGóHE’G áHÉàµdG ä’É› ‘

 á«ª«∏©àdG  äÉ¡÷G  QhO  ájQƒfi  ¤EG

 QÉµàH’Gh ´GóHE’G ™«é°ûJ ‘ á«eƒµ◊Gh

 äGQOÉÑŸGh  ÖgGƒŸG  √òg  ™«é°ûJh

 ‘ É«°SÉ°SCG GQhO Ö©∏J »àdGh á«YGóHE’G

 QhO ¿CG  ¤EG  GÒ°ûe ÜÉÑ°ûdG  »Yh á«ªæJ

 øe ¬d ÉŸ QÉWE’G Gòg ‘ »JCÉj á©eÉ÷G

 ∑QGóe ™«°SƒJh á«ªæJh QÉgORG ‘ ÒKCÉJ

 .™ªàéŸGh OôØdG ¥ÉaCGh
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IQÉjõdG ∫ÓN »ª«©ædG ∞«ë∏H

»µà°ùÑdG ≈°ù«Y



3á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14505 Oó`©dG-2020 ƒ«dƒj 29 AÉ©HQC’G
øWƒdGQÉÑNCG

 115 ∑QÉ°ûJ »HóH zô°ü≤dG ¿hDƒ°Th ±ÉbhC’G{

zó«©dG áMôa{ áØØ©àe Iô°SCG

 Ωƒ«dG{ `H »ØàëJ ø«©dÉH äÉfGƒ«ëdG á≤jóM

zá©«Ñ£dG ßØëd »ªdÉ©dG

 »Ñ°ùàæe Ωôµj »ª∏©dG äGQÉeE’G …OÉf

á«°VGôàa’G á«Ø«°üdG IQhódG

:ΩGh-»HO

 Iƒ°ùc »HO ‘ öü≤dG ¿hDƒ°Th ±ÉbhC’G á°ù°SDƒe Ωó≤J 

 …Ohófi áÄa øe IöSCG 115`d á«FGöT ºFÉ°ùbh ó«©dG

 ±öûJ øjòdG øe öUÉb 300 º°†J πNódG »£°Sƒàeh

 ó«Y ΩÉjG ∫ÓN ºgOÉ©°SE’ ºgÉYôJh á°ù°SDƒŸG º¡«∏Y

.∑QÉÑŸG ≈ë°V’G

 ∫Ó°Sh  á«FGöûdG  ºFÉ°ù≤dGh  Iƒ°ùµdG  Ëó≤J  »JCÉjh

 ¬ª¶æJ …òdG "ÊÉ¡Jh OÉ«YCG" èeÉfôH ∫ÓN øe ó«©dG

 ≈ë°VC’G ó«Y ∞jQÉ°üeh AÉÑYCG ∞«Øîàd á°ù°SDƒŸG

 π°UGƒàdG ≈∏Y Gó«cCÉJh áØØ©àŸG öSC’G øY ∑QÉÑŸG

 º«≤d Gõjõ©Jh º¡jhPh öü≤dG ™e ôªà°ùŸGh ∫É©ØdG

 ÌcC’G  äÉÄØdG  ™e  øeÉ°†àdGh  »YÉªàL’G  πaÉµàdG

 ™ªàéŸG ‘ IófÉ°ùŸGh ºYódG ój Ëó≤àd ÉLÉ«àMG

.áØ∏àîŸG äÉÑ°SÉæŸG º¡àcQÉ°ûe ∫ÓN øe

 ¿EG  öü≤dG  ¿hDƒ°T  IQGOEG  ôjóe  ø°ùM  óªMG  ∫Ébh

 ºgöSCGh  öü≤dG  ácQÉ°ûe  ≈∏Y  á°üjôM  á°ù°SDƒŸG

 ∫ÓN øe º¡Hƒ∏b ¤EG QhöùdG ∫ÉNOEGh ó«©dG áMôa

 ‘ á°UÉN º¡jhP øY AÉÑYC’G ∞«ØîJh Iƒ°ùµdG ÒaƒJ

 πaÉµàdG CGóÑe ≥≤ëj ÉÃh á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG √òg

 »JGQÉeE’G Éæ©ªà› øe GAõL ó©j …òdG »YÉªàL’G

.≥jô©dG

:ΩGh-Ú©dG

 »ŸÉ©dG Ωƒ«dG" `H Ú©dÉH äÉfGƒ«◊G á≤jóM âØàMG

 ΩÉY πc øe ƒ«dƒj 28 ±OÉ°üj …òdG "á©«Ñ£dG ßØ◊

 OQGƒŸG ájÉªM á«ªgCÉH »YƒdG iƒà°ùe ™aôd áÑ°SÉæªc

 ±Gõæà°SG ÖÑ°ùH É¡«∏Y á¶aÉëŸGh πFGƒŸGh á«©«Ñ£dG

.»Ä«ÑdG ΩÉ¶ædG ‘ ¿RGƒàdG ΩóYh á«©«Ñ£dG OQGƒŸG

 äÉfGƒ«◊G  øe  áYƒæàe  áYƒª›  á≤jó◊G  º°†Jh

 ⁄É©dG  ∫ƒM áØ∏àfl äÉÄ«Ñd  »ªàæJ  »àdG  ájÈdG

 GOó¡e  É¡æe  ÒãµdG  Èà©j  ¿Gƒ«M  4000  ÜQÉ≤J

 ójó©dG ¢û«©j PEG ,á«©«Ñ£dG É¡∏FGƒe øª°V ¢VGô≤f’ÉH

 Oó¡J IÒãc πeGƒ©d ¢Vô©àJ á°ûg äÉÄ«H ‘ É¡æe

 á∏°UGƒàe  IÒ°ùe  ‘h É¡∏FÉ°üa  QGôªà°SGh  ÉgAÉ≤H

 Éª¡e  Gõcôe  ¿ƒµJ  ¿CG  âYÉ£à°SG  áã«ãM  Oƒ¡éHh

 πFÉ°üØd É¡àjÉªMh á©«Ñ£dG ¿ƒ°Uh QÉãcE’G èeGÈd

.äÉfƒ«◊G øe IOó©àe

 ∫É› ‘ »Lƒdƒ«ÑdG ´ƒæàdG á°SGQóH á≤jó◊G âeÉbh

 áª¡ŸG  ä’ÉéŸG  øe  Èà©j  …òdG  á©«Ñ£dG  ¿ƒ°U

 á≤jóM â°ù°SCÉJ É¡∏LCG øe »àdGh á©«Ñ£dG ájÉª◊

 ójGR ï«°ûdG ¬d QƒØ¨ŸG ój ≈∏Y Ú©dÉH äÉfGƒ«◊G

." √GôK ˆG Ö«W " ¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S øH

:ΩGh-»HO

 á«Ø«°üdG IQhódG »Ñ°ùàæe »ª∏©dG äGQÉeE’G …OÉf Ωôc 

 10 ø°S øe ÜÓ£∏d …OÉædG Égó≤Y »àdG á«°VGÎa’G

 6 øe IÎØdG ‘ çÉfE’Gh QƒcòdG øe ÉeÉY 18 ¤EG

 ,äÉ«fhÎµdE’Gh ,AÉHô¡µdG ä’É› ‘ ƒ«dƒj 27 ¤EG

 ,»°VGÎaE’G  ™bGƒdGh  ,ÊGÈ«°ùdG  øeC’Gh  ,äƒHhôdGh

.OÉ©HC’G á«KÓK áYÉÑ£dGh ,Rõ©ŸG ™bGƒdGh

 Qƒ°†ëH …OÉædG ¬eÉbG …òdG πØ◊G ∫ÓN ∂dP AÉL

 Ωƒ∏©dGh áaÉ≤ãdG Ihóf IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ QhóÑdG ∫ÓH

 …OÉf IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ »µà°ùÑdG ≈°ù«Y QƒàcódGh

 »ª∏©dG …OÉædG »Ñ°ùàæe øe ™ªLh »ª∏©dG äGQÉeE’G

 IQhódÉH  ¿ƒcQÉ°ûŸG  ¢Vô©à°SGh  .¬«∏Y  ÚaöûŸGh

 GƒHQóJ »àdG á«ª∏©dG èeGÈdGh º¡JGRÉ‚EG øe êPÉ‰

 â∏ª°Th  ,Qƒ°†◊G  ÜÉéYEG  äRÉM  »àdGh  É¡«∏Y

 áYÉÑ£dG ∫É› ‘ á°UÉN äõ«“h áaÉc ä’ÉéŸG

 áª«µ◊G IOÉ«≤dG Oƒ¡éH QhóÑdG OÉ°TCGh .OÉ©HC’G á«KÓK

 ¥Ó£fÉH âLƒJ »àdGh á«ª∏©dG äGQOÉÑŸG ºYO ‘

 á«HôY á≤HÉ°S πãe …òdGh ïjôŸG ƒëf "πeC’G QÉÑ°ùe"
 ≈∏Y á∏Ñ≤ŸG ∫É«LC’G ™é°ûj É‡ ,∫ÉéŸG Gòg ‘

 ÉgQÉÑàYÉH É¡«a ¥ƒØàdGh á«ª∏©dG ä’ÉéŸG OÉ«JQG

.»∏Ñ≤à°ùŸG πeC’G

∫hC’G …ƒæ°ùdG Égôjô≤J ≥∏£J ájhGôë°üdG »HO á«ªëe AÉæ¨dG Ωƒéf øe kGOóY ∞«°†à°ùJ zGôHhCG »HO{

ó«©dG ä’ÉØàMG ∫ÓN »Hô©dG :ΩGh-»HO

 zájhGôë°üdG  »HO  á«ªfi  â≤∏WCG  

 É¡d  …ƒæ°S  ôjô≤J  ∫hCG  {  DDCR
 QGhõdG  ≥aóJ  ±ÉæÄà°SG  ™e  øeGõàdÉH

.GOó› »HO ≈∏Y Ú«dhódG

 øeGõàj …òdG …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG »£¨jh

 äGQÉeE’G áYƒª› ∫ÉØàMG ™e ¬bÓWEG

 ™e  É¡àcGöT  ≈∏Y  ÉeÉY  20  QhôÃ

 á£°ûfC’Gh  äÉ«dÉ©ØdG  RôHCG  á«ªëŸG

 ∂dP ‘ ÉÃ á∏°üdG  äGP ™«°VGƒŸGh

 ájÉªM  Oƒ¡Lh  AGôë°üdG  á©«ÑW

 õjõ©àH á∏«ØµdG §£ÿGh ájÈdG IÉ«◊G

.QGhõdG áHôŒ

 ≈∏Y ájhGôë°üdG »HO á«ªfi Ωƒ≤Jh

 Ée …CG É©Hôe GÎeƒ∏«c 225 áMÉ°ùe

 »HO  IQÉeEG  áMÉ°ùe  øe  %5  πµ°ûj

 á£°ûfCÓd IÒ¨°U áMÉ°ùe ¢ü°üîJh

 áHÉbQh  §HGƒ°V  â–  á«MÉ«°ùdG

 »°VÉŸG ΩÉ©dG ‘ âHòàLG óbh á≤«bO

.ôFGR ∞dCG 238 øe ÌcCG

 AÉëfCG  ™«ªL  øe  QGhõdG  »JCÉjh

 ¿ÉÑãµdG ≈∏Y IOÉ«≤dG áHôéàd ⁄É©dG

 ájhGôë°üdG …QÉØ°ùdG äÓMQh á«∏eôdG

 â–  ájó«∏≤àdG  á«Hô©dG  ÜQÉéàdGh

 ôaƒjh  ÚaÎfi  øjó°Tôe  ±GöTEG

 πFGƒŸG  øY  äÉeƒ∏©e  QGhõ∏d  ádOC’G

 çGÎdGh  AGôë°üdG  ‘  á«©«Ñ£dG

 ≈∏Y ®ÉØ◊G á«ªgCGh ájÈdG IÉ«◊Gh

.áÄ«ÑdG

 ó«©°S  øH  óªMCG  ï«°ûdG  ƒª°S  qÈYh

 ¢ù«FôdG  ≈∏YC’G  ¢ù«FôdG  Ωƒàµe  ∫BG

 áYƒªéŸGh äGQÉeE’G ¿GÒ£d …ò«ØæàdG

 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG ¥ÓWEÉH ¬JOÉ©°S øY

 IOƒ©H  ÖMQ  Éªc  á«ªëª∏d  ∫hC’G

 ´Éàªà°SÓd  kGOó›  QGhõdGh  ìÉ«°ùdG

.IójôØdG áHôéàdG √ò¡H

 »HO  á«ªfi  ôaƒJ  :√ƒª°S  ∫Ébh

 »HO  ƒªæd  kÉfRGƒJ  ájhGôë°üdG

 ®ÉØ◊G øª°†j Ée ™jöùdG ÉgQƒ£Jh

 IÉ«◊Gh  ájhGôë°üdG  Éæ≤WÉæe  ≈∏Y

 ≈∏Y  Éæ∏°UGh  ó≤dh  IójôØdG  ájÈdG

 á«°VÉŸG  øjöû©dG  äGƒæ°ùdG  ióe

 É¡JGQOÉÑe  ∞∏àflh  á«ªëŸG  ºYO

 ÉæfC’  ôgOõe  »Ä«H  ΩÉ¶f  õjõ©àd

 ÉæKGôJ ‘ QÉªãà°SG áHÉãÃ ∂dP Èà©f

 Ö«MÎdG  ¤EG  ™∏£àfh  ..Éæ∏Ñ≤à°ùeh

 áHôéàd iôNCG Iôe QGhõdGh ìÉ«°ùdÉH

.á«ªëŸG

 ájhGôë°üdG  »HO  á«ªfi  â∏°UGhh

 πª©dG  2020  /2019  áæ°S  ∫ÓN

 Ú«∏ëŸG  Ú«ÁOÉcC’Gh  AGÈÿG  ™e

 Ö≤©àJ  ™jQÉ°ûe  ‘  Ú«dhódGh

 á«JÉÑædG ´GƒfC’G ∫ÉNOEG ó«©Jh »ª–h

 äGQÉeE’G  ¤EG  áæWƒà°ùŸG  á«fGƒ«◊Gh

 »°VÉŸG ôjÉæj »Øa IóëàŸG á«Hô©dG

 ÖMÉ°U  Öàµe  ™e  á«ªëŸG  â∏ªY

 ∫BG  ó°TGQ  øH  óªfi  ï«°ûdG  ƒª°ùdG

 ¢ù«FQ  ádhódG  ¢ù«FQ  ÖFÉf  Ωƒàµe

 √ÉYQz»HO  ºcÉM  AGQRƒdG  ¢ù∏›

 çÉëHC’  »æWƒdG  õcôŸGh  zˆG

 Qƒ«W  øe  250  ¥ÓWE’  ¿GÒ£dG

 MacQueen’s á«µ∏ŸG iQÉÑ◊G

 ∂dP  á«ªëŸG  ‘  Bustards
 É°VÉØîfG  ó¡°ûJ  Qƒ«£dG  √òg  ¿CG

 ô£ÿ É¡°Vô©j Ée ÉgOGóYCG ‘ É©jöS

.¢VGô≤f’G

 QÉÑc  øe GOóY á«ªëŸG  âaÉ°†à°SGh

 á«eƒµ◊G  OƒaƒdGh  äÉ«°üî°ûdG

 ∫hO  ∞∏àfl  øe  á«Ä«ÑdG  äÉÄ«¡dGh

 áÄ«g  ¢ù«FQ  ÖFÉf  πãe  ,⁄É©dG

 OQƒa  ¿ƒ°ùjQÉg  á«dhódG  á¶aÉëŸG

 Éªc ¿ÉjÉ‚É°S .Ω …ò«ØæàdG ¢ù«FôdGh

 πª©dG ¢TQh øe á∏°ù∏°S ‘ âªgÉ°S

 á«Áó≤àdG  ¢Vhô©dGh  äGô“DƒŸGh

.±QÉ©ŸGh çƒëÑdG ∫OÉÑàd

 äGQÉeE’G ¿GÒW ÚH ácGöûdG äó¡°Th

 äGQƒ£J  ájhGôë°üdG  »HO  á«ªfih

 äôªãà°SG  å«M  ΩÉY  ó©H  ÉeÉY

 ‘ ºgQO ¿ƒ«∏e 28 äGQÉeE’G ¿GÒW

 ÚjÓe 8 É¡æe É¡FÉ°ûfEG òæe á«ªëŸG

 á«°VÉŸG ¢ùªÿG äGƒæ°ùdG ‘ ºgQO

 ó«©°S øH óªMCG ï«°ûdG ƒª°S ¢SCGÎjh

 »HO á«ªfi IQGOEG ¢ù∏› Ωƒàµe ∫BG

.ájhGôë°üdG

 á«ªëŸ á∏Ñ≤à°ùŸG §£ÿG øª°†àJh

 ôFGõdG áHôŒ õjõ©J ájhGôë°üdG »HO

 …òdG zAGôë°üdG QGhR õcôe{ AÉ°ûfEÉH

 ΩÉY  ôNGhCG  ‘  ¬MÉààaG  Qô≤ŸG  øe

 É«ª«∏©J É›ÉfôH ôaƒ«°S Ée ,2021

 AGôë°üdÉH  º¡àaô©e  Rõ©jh  QGhõ∏d

 Oƒ¡L  ºYO  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  áÄ«ÑdGh

.ájÉª◊G

 íàa ájhGôë°üdG »HO á«ªfi äOÉYCGh

 ∞°üàæe ‘ QGhõdG ∫ÉÑ≤à°S’ É¡HGƒHCG

 ÒHGóJ  ≥«Ñ£J  ™e  »°VÉŸG  ƒ«fƒj

 òæe É¡bÓZEG  ó©H áeÓ°ùdG  äGAGôLEGh

 áëFÉL ÖÑ°ùH »°VÉŸG /QGPBG/ ¢SQÉe

.z19-ó«aƒc{

 »HO  á«ªfi  QGhR  OóY  ≠∏Hh

 ¢UÉî°TCG  238303  ájhGôë°üdG

 øY  º¡à«ÑdÉZ  2020  /2019  ‘

 º°†Jh zá«Hô©dG äGôeÉ¨ŸG{ ≥jôW

 äÉfGƒ«◊G øe É°SCGQ  1425 á«ªëŸG

 âfÉc 2020 ¢SQÉe ‘h ,ôaÉ◊G äGP

 É¡ŸG  øe  800`d  ÓFƒe  á«ªëŸG

 120h  É«HôY  ’GõZ  450h  »Hô©dG

 ‘ É¡e 88 IO’h â∏ qé o°Sh πeQ ∫GõZ

. 2019 ΩÉY ∫ÓN á«ªëŸG

:ΩGh-»HO

 ó«©dG  ä’ÉØàMG  øª°V  »HO  ∞«°†à°ùJ  

 í«ààd »Hô©dG ⁄É©dG Ωƒ‚ ô¡°TC’ Úà∏ØM

 ´Éàªà°SE’G  á«Hô©dG  ≈≤«°SƒŸG  ¥É°û©d

 á«µ«°SÓµdG  ¿É◊C’Gh  IöUÉ©ŸG  ÊÉZC’ÉH

 IóYÉ°ùŸ  äGóFÉ©dG  ™ªL  ‘  ácQÉ°ûŸGh

 ó©Jh  á≤£æŸG  ‘  ÚLÉàëŸG  ∫ÉØWC’G

 ∞«°U äBÉLÉØe" ∫ÓN º¶æJ »àdG äÉ«°ùeC’G

 ióMEG  øe  "GôHhCG  »HO"  ‘  "  2020 »HO

 ΩÉ©dG Gò¡d áÑ≤JôŸG á«æØdG äÉ«dÉ©ØdG ºgCG

 ≈≤«°SƒŸG  ¥É°ûY  ΩÉªàgG  Ö£≤à°ùJ  å«M

 ¿ÉæØdG »«ë«°Sh .QÉªYC’G áaÉc øe á«Hô©dG

 á«fÉæÑ∏dG áfÉæØdGh »ª°ù÷G Ú°ùM »JGQÉeE’G

 "GôHhCG »HO" ìöùe ≈∏Y ÉjÒN ÓØM GQÉj

 øe  ∂dPh  πÑ≤ŸG  ¢ù£°ùZCG  øe  ∫hC’G  ‘

 π«∏dG  ∞°üàæe  ≈àMh  AÉ°ùe  10  áYÉ°ùdG

 πeÉµdÉH  πØ◊G  äGóFÉY  ¢ü°üîà°S  å«M

 "  áª¶æŸ  "IójóL  ájDhQ"  á∏ªM  ºYód

 øjôKCÉàŸG ∫ÉØWCÓd á°ü°üîŸG " ∞°ù«fƒ«dG

 Gòg ‘ ∑QÉ°û«°Sh .19"-ó«aƒc" áëFÉéH

 IóMGh á«°ùeC’ ΩÉ≤«°S …òdG - …ÒÿG πØ◊G

 ácGöûdÉH  »HO  ‘ ó«©dG  ä’ÉØàMG  øª°V

 ô¡°TCG øe áYƒª› -"πeC’G MBC " ™e

 Ò¡°ûdG ÖgGƒŸG èeÉfôH øe QÉ¨°üdG ΩƒéædG

 á∏«µ°ûJ ¿hODƒ«°S øjòdGh "Ró«c ¢ùjƒa GP"
 ‘  ÉLGhQ  âb’  »àdG  ÊÉZC’G  çóMCG  øe

 øe " GôHhCG »HO" ∞«°†à°ùJ Éªc . èeÉfÈdG

 øª°†àj  ÓØM  "ΩGôLƒdƒ¡dG"  á«æ≤J  ∫ÓN

 AÉæ¨dG  áfƒ≤jCG  ÊÉZCG  ô¡°TCG  øe  áYƒª›

 çÓK  ‘  "  Ωƒã∏c  ΩCG  "  á∏MGôdG  »Hô©dG

 h 7h 6 ïjQÉàH IôµàÑeh Iójôa á«æa äÉ«°ùeCG

 "ΩGôLƒdƒ¡dG" πØM ‘h . πÑ≤ŸG ¢ù£°ùZCG 8

 "áYƒª› ¬ª¶æJ …òdG "Ωƒã∏c ΩCG" áfÉæØ∏d
 äÉ«æ≤àdG çóMCG ΩGóîà°SEG ºà«°S " MBC
 øe  áYƒª›  Ëó≤àd  á«Jƒ°üdGh  ájöüÑdG

 ¥öûdG  Öcƒc  É¡àæZ  »àdG  ÊÉZC’G  ô¡°TCG

. öTÉÑe ±õY ‘ GÎ°ùcQhCG ábôa É¡ÑMÉ°üj

zIôgÉ≤dÉH ájô«îdG ´ƒ°ùj πØ£dG á«©ªL{ ¥ÓWEG πØM ∞«°†à°ùJ ÉehôH ádhódG IQÉØ°S

 kÉLÉ¡àHG á«Fƒ°†dG äÓ«µ°ûàdÉH ¿GOõJ ø«©dG ´QGƒ°T

≈ë°VC’G ó«©H

 ∫ÓN á«còdG ∞JGƒ¡dG ≈∏Y á«∏YÉØJ áÑ©d ¥ÓWEG

»HO ∞«°U äBÉLÉØe

:ΩGh-ÉehQ

 ¥ÓWEG πØM ÉehQ ‘ ádhódG IQÉØ°S âaÉ°†à°SG 

 ∂dPh ,"IôgÉ≤dÉH ájÒÿG ´ƒ°ùj πØ£dG á«©ªL"
 IOÉ©°ùdGh áMÉª°ùdGh áaÉ«ædG  ÜÉë°UCG  Qƒ°†ëH

 ÒÑc  OóYh  ,á«©ªé∏d  Ú°ù°SDƒŸG  AÉ°†YC’G  øe

 »Ñ£dG ´É£≤dG ‘ Ú∏eÉ©dGh ∫ÉªYC’G ∫ÉLQ øe

.ÊÉ°ùfE’Gh …ÒÿGh

 ó«L  »¶◊  ¢ùfCGƒj  Qƒ«æ°ùfƒŸG  áaÉ«f  Ωó≤Jh

 ,¿Éµ«JÉØdG  ÉHÉH  á°SGó≤d  »°üî°ûdG  ÒJôµ°ùdG

 ¢ù«FQ  á«fÉ°ùfE’G  IƒNCÓd  É«∏©dG  áæé∏dG  ƒ°†Y

 IOÉ«≤d  ôµ°ûdÉH  -  πØ◊G  ∫ÓN  -  á«©ª÷G

 πª©d ÒÑµdGh ºFGódG É¡ªYO ≈∏Y äGQÉeE’G ádhO

 IƒNC’G  ÇOÉÑŸ  á©HÉàŸGh  ,⁄É©dG  ∫ƒM  ÒÿG

 ¢ù«°ùfôa ÉHÉÑdG á°SGób â©ªL »àdGh øeÉ°†àdGh

 ΩÉeE’G  á∏«°†a  ™e  á«µ«dƒKÉµdG  á°ù«æµdG  ÉHÉH

 ∞jöûdG ôgRC’G ï«°T Ö«£dG óªMCG QƒàcódG ÈcC’G

 ¤hC’G á«îjQÉàdG ¬à°SGób IQÉjR ∫ÓN »ÑXƒHCG ‘

.á«Hô©dG Iôjõ÷G ¬Ñ°ûd

 ‘ á«©ª÷G ±GógC’ É°VôY ¥ÓWE’G πØM øª°†Jh

 ádÉ°SQ ‘ ·C’G ÚH ¿hÉ©àdGh øeÉ°†àdG õjõ©J

 ,á«æjódGh á«bô©dG õLGƒ◊Gh Ohó◊G πc ≈£îàJ

 IóYÉ°ùŸG  Ëó≤J  ¤EG  á«©ª÷G  ≈©°ùJ  å«M

 πeGƒ◊G AÉ°ùæ∏d á°UÉNh ,á«Ñ£dGh á«YÉªàL’G

 ,IÒ≤ØdG  öSC’G  ∫ÉØWCG  hCG  øjQƒé¡ŸG  ∫ÉØWC’Gh

 ‘ »ª∏©dG åëÑdG •É°ûf π«©ØJ ≈∏Y πª©J Éªc

.º«∏©àdGh á«ë°üdG ájÉYôdGh »Ñ£dG ∫ÉéŸG

 QGO" Éªgh á«©ªé∏d ÚYhöûe ∫hCG øY ∞°ûµdG ”h

 å«M "´ƒ°ùj πØ£dG ≈Ø°ûà°ùe "h "áªMôdG áMGh

 πÑ≤à°ù«°Sh  IôgÉ≤dG  ‘ ∫hC’G  ´höûŸG  òØæ«°S

 øe  ¿ƒfÉ©j  øjòdG  öü≤dGh  ∫ÉØWC’G  øe  ΩÉàjC’G

 »ë°üdG ƒªædG ≈∏Y º¡JóYÉ°ùŸ ,áÑ©°U ±hôX

 hCG …ó°ù÷G ∞æ©dG ∫Éµ°TCG ™«ªL øe º¡àjÉªMh

 ,∫Ó¨à°S’G hCG á∏eÉ©ŸG Aƒ°Sh ∫ÉªgE’G hCG »°ùØædG

 ¿ƒµ«°S …òdGh ÊÉãdG ´höûŸG øe ó«Øà°ù«°S Éª«a

 øe ,IôgÉ≤dG ‘ É°†jCG ΩÉ≤J Iõ«ªàe á«ÑW á°ù°SDƒe

 ,ÉehQ ‘ ∫ÉØWCÓd ´ƒ°ùj πØ£dG ≈Ø°ûà°ùe ºYO

 ,⁄É©dG AÉëfCG ™«ªL ‘ ±hô©ŸG ≈Ø°ûà°ùŸG ƒgh

.∫ÉØWC’G êÓY ‘ ¢ü°üîàŸGh

 »°ùeÉ°ûdG ¿É°ü◊G óªfi ó«ÑY ôªY IOÉ©°S ócCGh

 ‘  -  á«dÉ£jE’G  ájQƒ¡ª÷G  iód  ádhódG  ÒØ°S

 ÚYhöûŸG ¿CG - áÑ°SÉæŸG √ò¡H á«Ñ«MÎdG ¬àª∏c

 É¡©bh  »àdG  IƒNC’G  á≤«Kh  ìhQ  øe  ¿É≤ãÑæj

 óªMCG QƒàcódG ÈcC’G ΩÉeE’G á∏«°†ah ÉHÉÑdG á°SGób

 ÚH Gõ«Á ødh ,»ÑXƒHCG ‘ ôgRC’G ï«°T Ö«£dG

 πH §≤a öüe Éeóîj ødh ,øjO hCG ¿ƒd hCG ¥ôY …CG

 á≤£æŸG ΩóîJ ™jQÉ°ûe AÉæH ‘ áæÑd ¿Éfƒµ«°S

 ÉëàØàe Ó«L ¿BÉ°ûæ«°Sh ,§°ShC’G ¥öûdGh ÉgöSCÉH

.ΩÓ°ùdGh ºMGÎdGh ájOó©àdÉH øeDƒj

 ¢UÉÿG ÊhÎµdE’G ™bƒŸG ¥ÓWEG πØ◊G øª°†Jh

 ¿ÓYE’G ¤EG áaÉ°VEG á«ŸÉY äÉ¨d ™Ñ°ùH á«©ª÷ÉH

 á°SGób ájóg øe ≈Mƒà°ùŸG á«©ª÷G QÉ©°T øY

 ∫Éã“ øe áî°ùf øY IQÉÑY »gh á«©ªé∏d ÉHÉÑdG

.ƒ∏‚CG πµjÉe ¿ÉæØ∏d Ò¡°ûdG " áªMôdG "

:ΩGh-Ú©dG

 äÓ«µ°ûJ Ö«côJ øe Ú©dG áæjóe ájó∏H â¡àfG 

 øjOÉ«eh  ´QGƒ°T  OGóàeG  ≈∏Y  Iõ«‡  á«Fƒ°V

 ,∑QÉÑŸG ≈ë°VC’G ó«Y ∫ÉÑ≤à°S’ GOGó©à°SG áæjóŸG

 øe ,Ió«©°ùdG á«æjódG áÑ°SÉæŸG √ò¡H ÉLÉ¡àHGh

 á«fÉMhQ  øe  Ióªà°ùe  äÓ«µ°ûJ  QÉ«àNG  ∫ÓN

 ƒ∏«c 40 øe ÌcCG ≈∏Y óà“ ≈ë°VC’G ó«Y ÊÉ©eh

.GÎe

 ´höûe  ôjóe  …ôgÉ¶dG  ógÉf  á°Sóæ¡ŸG  âdÉbh

 ´höûe  õcôj  ,Ú©dG  áæjóe  ájó∏H  ‘  áæjõdG

 ≈∏Y  ΩÉ©dG  Gò¡d  ≈ë°VC’G  ó«©d  áæjóŸG  ÚjõJ

 ´QGƒ°ûc ájƒ«◊Gh á°ù«FôdG ´QGƒ°ûdGh äÉ©WÉ≤àdG

 »à≤£æeh  …QGOE’G  õcôŸGh  Ú©dG  áæjóe  §°Sh

.ôNGR h »°ü«ÑÿG

 ∫ÉªYC’ º«eÉ°üàdGh ∫Éµ°TC’G QÉ«àNG ¿CG âë°VhCGh

 äÓ«µ°ûàd É≤ah AÉL áæjõdG ‘ áeóîà°ùŸG IQÉfE’G

 ≈ë°VC’G ó«Y á«fÉMhQ øe IÉMƒà°ùe á«°Sóæg

 äÓ«µ°ûàdG Ö∏ZCG äóªàYG å«M ,á∏«∏÷G ¬«fÉ©eh

 RƒeQh ÊÉ¡àdG äGQÉÑY ≈∏Y á«Fƒ°†dG á«°Sóæ¡dG

 ójõŸG AÉØ°VE’ áYƒæàe ¿GƒdCÉH ±QÉNõdGh ÉjGó¡dG

.áæjóŸG øjOÉ«e ≈∏Y ∫Éª÷Gh áé¡ÑdG øe

 ™«ªL ‘ ¢Uô– ájó∏ÑdG ¿CG …ôgÉ¶dG âaÉ°VCGh

 ácQÉ°ûe  ≈∏Y  á«æWƒdGh  á«æjódG  äÉÑ°SÉæŸG

 áæjR äAÉL å«M ,Ió«©°ùdG äÉÑ°SÉæŸG ™ªàéŸG

 áÑ°SÉæŸG √òg º«bh AGƒLCG ™e Ö°SÉæààd ΩÉ©dG Gòg

 AÉ≤HE’G ™e ,≥jô£dG »eóîà°ùeh QGhõdG è¡Ñj ÉÃ

 ¿ƒµàd ≈ë°VC’G ó«Y ΩÉjCG ∫GƒW áæjõdG QGƒfCG ≈∏Y

 áÑ°SÉæŸG √òg ∫ÓN QGƒfC’ÉH á≤dCÉàe Ú©dG áæjóe

 ÊÉ©e ó°ùŒh …QÉ°†◊G ¬LƒdG ¢ùµ©àd á«æjódG

 ó«dÉ≤àdGh  äGOÉ©dGh  ó«©dG  á«fÉMhQh  º«bh

.á«æWƒdG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ≥jôa π«µ°ûJ øY AÉKÓãdG ¢ùeG ø∏YCG 

 äGQÉeE’G  ádhO  ÚH  ∑Î°ûe  πªY

 ±ó¡H  ájOÉ–’G  É«fÉŸCG  ájQƒ¡ªLh

 ∫É› ‘ øjó∏ÑdG ÚH ¿hÉ©àdG õjõ©J

." 4IR " á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG

 ÈY ó≤Y …òdG ´ÉªàL’G ∫ÓN ∂dP AÉL

 ,ÚÑfÉ÷G ÚH »FôŸG ∫É°üJ’G äÉ«æ≤J

 ¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG IQGRh øe º«¶æàH

 »ÑXƒHCG ‘ á«fÉŸC’G IQÉØ°ùdGh ,‹hódG

 ∑Î°ûŸG  »JGQÉeE’G  ÊÉŸC’G  ¢ù∏éŸGh

.IQÉéàdGh áYÉæ°ü∏d

 ∑Î°ûŸG  πª©dG  ≥jôa  π«µ°ûJ  »JCÉjh

 á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG  ≥ªY  ≈∏Y  kGó«cCÉJ

 ¿hÉ©àd  kGõjõ©Jh  ,á«fÉŸC’G  á«JGQÉeE’G

 áYÉæ°üdG  »YÉ£b  ‘  øjó∏ÑdG

 á«YÉæ°üdG IQƒãdG ¥ÉaBGh ,É«LƒdƒæµàdGh

 äÉjóëàdG  πX  ‘  kÉ°Uƒ°üN  ,á©HGôdG

 "  áëFÉL  øY  áªLÉædG  ¢UôØdGh

 øe  É¡æY  ≥ãÑfG  Éeh  ,"  19-ó«aƒc

 á«ªgCG  øe  ójõJ  ájOÉ°üàbG  äGóéà°ùe

 ∞∏àfl  ‘  AÉcöûdG  ÚH  ¿hÉ©àdG

 ΩÉªàg’G  äGP  ájƒ«◊G  ä’ÉéŸG

.∑Î°ûŸG

 øe  ´ÉªàL’G  ‘  ¿ƒcQÉ°ûŸG  ócCGh

 ádhO ÚH ¿hÉ©àdG á«ªgCG ≈∏Y ÚÑfÉ÷G

 IQÉjR ¬àLƒJ …òdGh ,É«fÉŸCGh äGQÉeE’G

 ójGR  øH óªfi ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U

 óFÉ≤dG ÖFÉf »ÑXƒHCG ó¡Y ‹h ¿É«¡f ∫BG

 É«fÉŸCG  ¤EG  áë∏°ùŸG  äGƒ≤∏d  ≈∏YC’G

 Qhôe  ™e  øeGõàdÉH  ∂dPh  ,2019  ΩÉY

 ¢ù«°SCÉJ á«bÉØJG ™«bƒJ ≈∏Y kÉeÉY 15

 ΩÉY øjó∏ÑdG ÚH á«é«JGÎ°S’G ácGöûdG

.2004

 óªMCG ‹É©e ¬Lh ,´ÉªàL’G ájGóH ‘h

 áª∏c ádhO ôjRh ≠jÉ°üdG óªfi »∏Y øH

 ,øjó∏ÑdG øe ácQÉ°ûŸG äÉ¡é∏d á∏é°ùe

 πª©dG õjõ©J ¤EG ±GôWC’G ™«ªL kÉ«YGO

 á«FÉæãdG äÉbÓ©dÉH ¢Vƒ¡æ∏d ∑Î°ûŸG

 ,á©HGôdG  á«YÉæ°üdG  IQƒãdG  ∫É›  ‘

 á«ªgC’G  äGP  ä’ÉéŸG  øe  ÉgÒZh

.ÚÑfÉ÷G iód á«ŒGÎ°S’G

 øY ´ÉªàL’G  ¢SCGôJ  ,∂dP  ÜÉ≤YCG  ‘h

 öUÉædGóÑY  IOÉ©°S  »JGQÉeE’G  ÖfÉ÷G

 á«LQÉÿG  ôjRh  óYÉ°ùe  ‹É©°ûdG

 ájOÉ°üàb’G  ¿hDƒ°û∏d  ‹hódG  ¿hÉ©àdGh

 IOÉ©°S ÊÉŸC’G ÖfÉ÷G øYh ,ájQÉéàdGh

 ájQƒ¡ªL  ÒØ°S  öû«a  Î«H  â°ùfQEG

 Éª«a  ,ádhódG  iód  ájOÉ–’G  É«fÉŸCG

 É kcQÉ°ûe  50 øe  ÌcCG  ´ÉªàL’G  ö†M

 Óc ‘ ¢UÉÿGh  ΩÉ©dG  ÚYÉ£≤dG  øe

.øjó∏ÑdG

 ´ÉªàL’G  ΩÉàN  ‘  ¿ÉÑfÉ÷G  Qôbh

 á©HÉàŸ ácÎ°ûe á«¡«LƒJ áæ÷ π«µ°ûJ

 õjõ©àd  πµ°ûŸG  πª©dG  ≥jôa  ¬«LƒJh

 á«YÉæ°üdG  IQƒãdG  ∫É›  ‘  ¿hÉ©àdG

 ´ÉªàL’ÉH áæé∏dG Ωƒ≤J ¿CG ≈∏Y ,á©HGôdG

 Qô≤J å«M ,ôjó≤J πbCG ≈∏Y kÉjƒæ°S ÚJôe

 ó«©°S ó«°ùdG Éªg áæé∏d Ú≤°ùæe Ú«©J

 " ácöûd ÜóàæŸG ƒ°†©dG ôjô¨dG óªfi

 ƒ°†©dG ±GôW ôeÉY QƒàcódGh ," äÉ«ªbQ

 ¥öûdG  ôdƒe  ójh  "  ácöûd  ÜóàæŸG

. " §°ShC’G

πªY ≥jôa 

 »fÉªdCG »JGQÉeEG

 ¿hÉ©àdG õjõ©àd

 IQƒãdG ∫Éée »a

á©HGôdG á«YÉæ°üdG

:ΩGh-»HO

 äBÉLÉØe  øe  ‹É◊G  ΩÉ©dG  IQhO  ó¡°ûJ

 Yalla  "áÑ©d  ¥Ó£fG  »HO  ∞«°U

 »gh "πjQÉHCG Üƒ∏c" øe áeó≤ŸG "DSS
 á«còdG ∞JGƒ¡dG ≈∏Y á«∏YÉØJ áMôe áÑ©d

 ±É°ûµà°SG QÉªYC’G ™«ªL øe ÚÑYÓd í«àJ

 äÉjó– ¢VƒNh »Hód  á«°VGÎaG  á£jôN

 õFGƒL íHôd á°Uôa ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ábƒ°ûe

.»HO ∞«°U äBÉLÉØe øe áª«b

 ÉgQGhRh  äGQÉeE’G  ádhO  ¿Éµ°ùd  øµÁh

 º¡ØJGƒg ≈∏Y IQƒ£àŸG áÑ©∏dÉH ´Éàªà°SE’G

 ìôe ÚH "Yalla DSS" ™ªŒ å«M

 õFGƒL  íHQh  âfÎfE’G  ≈∏Y  äÉjóëàdG

 øe áeó≤e á«FGöT ºFÉ°ùb É¡æ«H øeh áªq«b

 äÉeÓY IóY º°†J "πjQÉHCG Üƒ∏c" èeÉfôH

.ájQÉŒ

 ÈY  ∫õæŸG  øe  áÑ©∏dG  áHôŒ  øµÁh

 ¥ƒ°ùJ õcGôe á©°ùJ ÈY hCG á«còdG ∞JGƒ¡dG

 π≤æàdÉH É¡dÓN ¿ƒÑYÓdG Ωƒ≤«°Sh »HO ‘

 ¢VƒNh »Hód á«°VGÎaG á£jôN AÉLQCG ‘

 πãe  áæjóŸG  ™HÉW  πª– Iójôa  äÉjó–

 GÒªL"h  "ôHƒH  πHÉH  ¿hÉJ  ¿hGO"  …ó–

 å«M "ÈªL áØ«∏N êôH"h "¢ù«°ûJ ‹hôJ

 π©a OhOQh áØ∏àfl äGQÉ¡e É¡æe πc Ö∏£àJ

.á©jöS

 ™bGƒŸG  ójó–  ΩÉ¶f  áÑ©∏dG  Ωóîà°ùJh

 ÚÑYÓdG  OÉ°TQE’  á«°VGÎa’G  §FGôÿGh

 äÉ¡LƒdGh  ácQÉ°ûŸG  ¥ƒ°ùàdG  õcGôe  ¤EG

 ¢VƒN  ÚÑYÓd  øµÁ  Éªc  ..áµjöûdG

 πµ°ûH  πMGôŸG  RÉ«àLGh  IójóL  äÉjó–

 õFGƒL íHôd ÈcCG á°UôØH ´Éàªà°S’Gh ´öSCG

 ∫ƒe" É¡æeh ácQÉ°ûŸG ôLÉàŸG IQÉjR ÈY

 »à«°S"h "IôjO Îæ°S »à«°S"h "äGQÉeE’G

 π«îf"h "êó«∏«a â∏JhCG GP"h "±Oôe Îæ°S

 "∫ƒe  »HO"h  "∫ƒe  áWƒ£H  øHG"h  "∫ƒe

 »à«°S ∫ÉØ«à°ùa »HO"h "∫ƒe ƒJÉcÒe"h

 øe  á«YƒÑ°SC’G  IõFÉ÷G  ¿ƒµà°Sh  ."∫ƒe

 1800  π°üë«°S  Éªc..ÉÑY’  650  Ö«°üf

 ΩÉ“EG  IõFÉL  ≈∏Y  á∏Môe  πc  ‘  ÖY’

 øe  á«eƒj  IõFÉL  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  á∏MôŸG

.ÉÑY’ 657 Ö«°üf

ø°ùM óªMG
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ال�شارقة ـ  )وام(:

 قدمت وحدة العيادات املتنقلة التي تديرها 

اخلدمات  بدائرة  املنزلية  الرعاية  اإدارة 

العام  بداية  منذ  ال�شارقة  االجتماعية يف 

اجلاري حوايل 387 خدمة عالجية و�شحية، 

بواقع 129 جولة ميدانية اإىل منازل كبار 

ال�شن وطريحي الفرا�ش واأ�شحاب الهمم يف 

اإمارة ال�شارقة واملدن التابعة لها.

اإدارة  اآل علي، مدير  واأكدت خلود عبد اهلل 

املتنقلة  العيادات  اأن  املنزلية  الرعاية 

عبارة عن ثالث وحدات متنقلة هي العيادة 

الطبية املتنقلة والوحدة املتنقلة للعالج 

لالأ�شنان،  املتنقلة  والعيادة  الطبيعي 

والتي ت�شل اإىل منازل كبار ال�شن وطريحي 

الفرا�ش واأ�شحاب الهمم من م�شتفيدي دائرة 

ي�شتطيعون  ال  ممن  االجتماعية  اخلدمات 

الو�شول اإىل امل�شت�شفى اأو يجدون �شعوبة 

كبار  اأن  اإىل  ولفتت   . واحلركة  التنقل  يف 

ال�شن يف ال�شارقة يحظون مبكانة رفيعة، وال 

�شيما اأن ال�شارقة اأحد املدن املراعية لل�شن 

من خمتلف الفئات العمرية، واأحد اع�شاء 

لل�شن  املراعية  للمدن  العاملية  ال�شبكة 

التابعة ملنظمة ال�شحة العاملية.

موؤ�ش�شة  متنقلة  وحدة  كل  اأن  واأو�شحت 

ذات  ومعايري  مبوا�شفات  حديثة  باأجهزة 

جودة عاملية، ت�شمل االأجهزة الطبية احلديثة 

وتخطيط  ال�شكر  وفح�ش  ال�شغط  واأجهزة 

القلب وجهاز تنف�ش وجهاز خا�ش بالك�شف 

العالج  اأجهزة  تت�شمن  كما  االأذن،  عن 

املتنوعة  االأجهزة  اإىل  باالإ�شافة  الطبيعي 

لعالج االأ�شنان كما اأن كل وحدة بها غرفة 

خم�ش�شة للن�شاء واأخرى للرجال، اإىل جانب 

غرفة خمترب وغرفة اأ�شعة و�شيدلية.

ال�شارقةـ  )الوحدة(:

م�شتقبل  ا�شت����راف  بهدف 

القطاعات احليوية يف اإمارة 

ما  االإمارة  ودول���ة  ال�شارقة 

بعد جائحة فايرو�ش كورونا 

امل�شتجد »كوفي���د – 19«، 

وت�شليط ال�شوء على اخلطط 

يف  امل�شتقبلية  والتوجهات 

هذه القطاع���ات واال�شتفادة 

املطروح���ة  الفر����ش  م���ن 

والبناء عليها، اأطلق تلفزيون 

لهيئ���ة  التاب���ع  ال�شارق���ة 

ال�شارقة لالإذاعة والتلفزيون، 

برنامج »بعد التعايف«.

 ويعر����ش الربنام���ج، الذي 

�شن���اء بطي  ت����رف عليه 

حدي���د مدير مرك���ز االأخبار 

ال�شارق���ة لالإذاعة  يف هيئة 

االثنني  يومي  والتلفزي���ون، 

واالأربع���اء م���ن كل اأ�شبوع، 

عند التا�شعة والن�شف م�شاًء، 

عل���ى اأن تعر����ش االإع���ادة 

االأوىل يف ال�شابعة والن�شف 

�شباحًا واالإعادة الثانية عند 

الرابعة م�شاًء.

 وحول فكرة الربنامج قالت 

مدير مركز االأخبار يف هيئة 

ال�شارقة لالإذاعة والتلفزيون: 

»جاء اختيار الهيئة للربنامج 

ان�شجام���ًا مع روؤي���ة الدولة 

بدرا�شة  والبدء  اال�شت�رافية 

تغي���ري ا�شرتاتيجيات العمل 

ل�شم���ان تع���ايف القطاعات 

من  واال�شتف���ادة  احليوي���ة 

التغي���ريات لتحقي���ق النمو 

والتط���ور يف مرحلة ما بعد 

وانطالقًا   ،»19  - »كوفي���د 

من دور االع���الم يف اإي�شال 

الر�شال���ة املجتمعية واكبت 

الهيئة هذه الروؤية من خالل 

برنام���ج »بع���د التعايف« 

ال���ذي ي�شت�شي���ف نخبة من 

ال�شخ�شي���ات القيادي���ة يف 

قطاع���ات مهم���ة كال�شحة 

والتعليم والبنية االإلكرتونية 

واالأمن واالإعالم«.

 

واأ�شافت بط���ي اأن الربنامج 

احللق���ات  يف  �شيناق����ش 

م���ن  الكث���ري  املقبل���ة 

منها،  احليوية  املو�شوعات 

الو�شائل امل�شتقبلية املمكنة 

يف جم���ال التعلي���م الذكي 

واالآثار الناجمة عن فايرو�ش 

»كوفيد-19« والفر�ش التي 

خلقها، والتطورات يف البنية 

االإلكرتونية التي اعتمد عليها 

الع���امل وما ه���ي امل�شارات 

املر�شوم���ة له���ذا القط���اع، 

القطاعات  ا�شت�راف  وكذلك 

الواعدة وخطط  ال�شياحي���ة 

بالقطاع  الطوارئ اخلا�ش���ة 

ال�شياح���ي خ���الل االأزمات، 

اإىل جان���ب تناول التغري يف 

م�شم���ون الر�شالة االإعالمية 

و�شفافي���ة االإع���الم الوطني 

ودور  التوعي���ة،  يف  ودورة 

الوع���ي االأمن���ي يف جتاوز 

االأزمة وت�ريع التعايف«.

وتناولت احللق���ة االأوىل من 

الربنامج التي بثها التلفزيون 

اأم�ش االثنني 27 يوليو 2020، 

القط���اع ال�شحي وم�شتقبله 

يف دولة االإم���ارات العربية 

املتحدة، وذل���ك خالل حوار 

مع الدكتورة فريدة احلو�شني 

املتحدث الر�شمي عن القطاع 

الدول���ة، والتي  ال�شحي يف 

اأكدت اأن جتربة االإمارات يف 

التعامل مع جائحة كورونا، 

املزيد  اإلقاء  وت�شتحق  غنية 

من ال�شوء عليها وا�شتخال�ش 

الكثري من التجارب والنتائج 

االإيجابية منها.

اأن  احلو�شن���ي  و�ش���ددت 

منظومة الط���وارئ واالأزمات 

يف الدول���ة جاهزة للتعامل 

نتيج���ة  اجلائح���ات  م���ع 

لديها ملثل  امل�شبقة  اخلطط 

هذه احل���االت، م�شرية اإىل اأن 

االإمارات اتبعت منوذجًا فريداً 

م���ن االإج���راءات االحرتازية 

وذلك  الوقائي���ة  والتداب���ري 

اإىل  الفايرو�ش  و�ش���ول  قبل 

االإمارات ما اأدى اإىل التعامل 

الواعي واحلكيم مع خمتلف 

القطاع���ات احليوّي���ة وعدم 

تعطيل احلياة الطبيعّية.

االأم���ن  م�شتقب���ل  وح���ول 

ذكرت  الدولة،  ال�شح���ي يف 

اأن االأمن الطبي  احلو�شن���ي، 

وامل���وارد الطبية قادرة على 

مواجهة اأي كارثة �شحية يف 

امل�شتقبل، وهناك العديد من 

اجلوان���ب التي �شهدت تطوراً 

ملحوظ���ًا يف ه���ذا املجال 

مثل ا�شتخ���دام التكنولوجيا 

والبيان���ات ال�شخم���ة التي 

ت�شاعدن���ا يف التعرف على 

حرك���ة االأ�شخا����ش وكيفية 

ال�شيط���رة على مر�ش معني 

لالأمرا�ش  املبكر  واالكت�شاف 

املعدي���ة، وه���ذا يع���د من 

اأ�شا�شيات االأمن ال�شحي يف 

امل�شتقبل.

اأن وجود  واأ�شافت احلو�شني 

اأ�شه���م يف ت�ريع  اجلائحة 

املوجودة  اخلطط  من  الكثري 

ال�شحي،  القط���اع  لدينا يف 

منها مو�ش���وع »التطبب عن 

بعد«، ال���ذي مت احلديث عنه 

منذ �شنوات واأ�شبح االآن ينفذ 

على اأر�ش الواقع، مو�شحة اأن 

تقدمي العالج عن بعد �شي�شتمر 

امل�شتقب���ل، كما توقعت  يف 

االإقب���ال الكبري م���ن الطلبة 

على ه���ذا القطاع وخ�شو�شًا 

مع ظه���ور تخ�ش�شات مهمة 

مث���ل التعامل م���ع اجلينات 

والتكنولوجي���ا الت�شخي�شية 

وا�شتخدام الذكاء اال�شطناعي 

يف الت�شخي�ش والعالج.

وبينت اأن الفايرو�ش �شي�شتمر 

بع�ش الوق���ت واأن اإدراك هذه 

احلقيقة يكفي لن�شح اجلمهور 

با�شتخدام الكمامات بالطريقة 

االإجراءات  واتباع  ال�شحيحة 

الوقائية الالزمة.

ويعتمد الربنامج اأ�شلوبًا غري 

تقليدي يف تق���دمي احلوارات 

التلفزيونية، وذلك من خالل 

طريقة طرح االأ�شئلة واالإجابة 

عليها بنعم اأو ال، لياأتي بعد 

ذل���ك تعليق ال�شي���ف حول 

ال�ش���وؤال، اإ�شافة اإىل ت�شمني 

اأخرى يف  الربنامج طريق���ة 

ط���رح االأ�شئلة ع���رب عر�ش 

�شور له���ا عالق���ة بالقطاع 

الذي تتناوله احللقة ثم يقوم 

ال�شيف بالتعليق عليها.

يذك���ر اأن الربنام���ج، ال���ذي 

ت�شتغ���رق م���دة عر�شه 30 

دقيقة، من اإعداد وتقدمي اأ�شماء 

واإخ���راج �شلطان  ح�ش���وين، 

ال�شوي���دي، اأما املنتج املنفذ 

فهو ح�شام �شليم.

ال�شارقة ـ )الوحدة(:

ت�شارك جامعة ال�شارقة يف برنامج �شفراوؤنا 

وزارة  اأطلقته  والذي  "ا�شتعداد"،  الوطني 

الرتبية والتعليم �شمن منظومتها املهارية 

 ،2020 واالأكادميية االفرتا�شية ل�شيف عام 

م�شار  وهي  م�شارات  خم�شة  من  ويتكون 

وم�شار  االإثرائي  وامل�شار  العلمي  البحث 

ريادة االأعمال وم�شار الدبلوما�شية وبرنامج 

اال�شتدامة التدريبي االفرتا�شي ال�شيفي.

�شمن  ال�شارقة  جامعة  م�شاركة  وتاأتي 

والتي  اخلم�شية  اال�شرتاتيجية  خطتها 

كاأحد  املجتمع  وتنمية  خدمة  على  تركز 

امل�شاهمة  منها على  اأركانها، وحر�شًا  اأهم 

االأجيال  وقدرات  مهارات  بناء  يف  الفاعلة 

من  كبري  عدد  طرح  خالل  من  املقبلة، 

الثانوية  طلبة  لتمكني  االأكادميية  الربامج 

الالزمة  والنظرية  العلمية  املهارات  من 

ملرحة الدرا�شة اجلامعية.

و�شاركت جامعة ال�شارقة بالربنامج من خالل 

للبحث  املجتمعية  ال�شوؤون  مكتب  تن�شيق 

اجلامعة  مدير  نائب  ملكتب  التابع  العلمي 

العليا،  والدرا�شات  العلمي  البحث  ل�شوؤون 

ومب�شاركة 5 كليات من اجلامعة وهي: كلية 

الطب،  وكلية  والت�شميم،  اجلميلة  الفنون 

وكلية العلوم، وكلية الهند�شة، وكلية احلو�شبة 

واملعلوماتية، حيث �شاركت الكليات من خالل 

طرح 9 برامج اأكادميية وهي: برنامج ريادة 

االأر�ش-  وبرنامج علوم  واالبتكار،  االأعمال 

منهجية البحث يف اأنظمة االأر�ش والكواكب، 

وبرنامج علم ما فوق اجلينات "االأبيجينية" 

الطاقة  وبرنامج  ال�رطان،  تطور مر�ش  يف 

وبرنامج  الطاقة،  تخزين  واأنظمة  املتجددة 

لالإنتاج،  املفاهيم  توليد  املبتكر:  الت�شميم 

وبرنامج االأبحاث العالجية ملر�ش ال�رطان، 

وبرنامج علم الفلك العابر، وبرنامج الت�شميم 

االإبداعي ملحاكات االحتياجات االجتماعية، 

وبرنامج اإن�شاء عمل فني باأبعاد خمتلفة.

يومية .. �شيا�شية .. م�شتقلة5

األربعاء 29 يوليو 2020 ــ العـدد 14505  اأخبارالوطن

جامعة ال�شارقة ت�شارك في برنامج �شفراوؤنا 

الوطني »ا�شتعداد«
»اجتماعية ال�شارقة«: العيادات المتنقلة تنفذ 

129 جولة ميدانية لمنازل كبار ال�شن

ال�شارقة ـ  )وام(:

 خ�ش�شت جمعية ال�شارقة اخلريية 

مليون درهم مل�روع "ك�شوة العيد" 

مل�شتحقيه���ا من االأ����ر املتعففة 

واملحتاج���ني امل�شجلني بك�شوف 

اجلمعية.

وقال عب���داهلل �شلطان ب���ن خادم 

املدي���ر التنفي���ذي للجمعي���ة اإن 

م�روع الك�ش���وة ي�شتهدف 5000 

م�شتفي���د وياأت���ي �شم���ن حماور 

حمل���ة االأ�شاحي حيث وزعت فرق 

اجلمعية مالب�ش الك�شوة وكوبونات 

�راء املالب�ش اجلاهزة على االأ�ر 

واأطفاله���م مما اأدخ���ل البهجة يف 

نفو�شه���م ..م�شريا اىل اأنه مت جتهيز 

قوائم اأعداد احلاالت امل�شتحقة قبل 

وقت �شابق مبعرفة جلنة امل�شاعدات 

املنوط بها حتديد الفئات امل�شتحقة 

ومتت عملي���ات توزيع الكوبونات 

من خالل املقر الرئي�شي واالإدارات 

الفرعية بينما مت اإخطار امل�شتفيدين 

عرب الر�شائل الن�شية.

واأع���رب اب���ن خ���ادم ع���ن �شكره 

للمتربعني مل�روع الك�شوة الذين 

�شاهموا يف توفري هذه املخ�ش�شات 

ون�ر الفرحة بني �رائح املعوزين 

..داعي���ا اأه���ل اخل���ري اإىل موا�شلة 

م�شرية الدعم واالإح�شان من خالل 

التربع بقيم���ة اأ�شاحيهم مل�روع 

االأ�شاحي املقرر تنفيذه هذا العام 

بواقع 3500 اأ�شحية لتوزيها على 

االأ�ر التي تفوق 7 االآف اأ�رة.

ويف ذات ال�شي���اق قدم���ت جمعية 

ال�شارقة اخلريية تربعا ماليا بقيمة 

150 األف درهم لدعم مبادرة ك�شوة 

العيد التي اأطلقتها موؤ�ش�شة القلب 

الكبري حيث يوف���ر التربع الك�شوة 

ل�شالح 750 طفال �شمن 1500 طفل 

م�شتهدفا من اأبناء اأ�ر املقيمني.

اأبوظبي  ـ )وام(:

 اأكم���ل مركز ابوظب���ي الإدارة النفايات 

– تدوير كاف���ة اال�شتع���دادات الالزمة 
ال�شتقبال عي���د اال�شحى املبارك و�شط 

اإج���راءات ا�شتثنائي���ة فر�شتها جائحة 

كورونا على ال�شعيد العاملي.

وو�ش���ع املرك���ز خط���ة عم���ل �شاملة 

ومتكامل���ة يقدم من خالله���ا خدمات 

متميزة على م�شتوى عمليات جمع ونقل 

ومعاجلة النفايات وبرامج مكافحة اآفات 

ال�شح���ة العامة لتوف���ري اأعلى معايري 

البيئة وال�شح���ة وال�شالمة العامة يف 

كافة اأرجاء اإمارة ابوظبي واحلفاظ على 

املظهر اجلمايل واحل�شاري لالإمارة.

وت�شته���دف عملي���ات التنظي���ف كافة 

املناطق احليوية باالإم���ارة مع اعطاء 

اأولوية اأكرب ملنطقة الكورني�ش واأ�شواق 

اخل�شار وامل�شلخ يف ميناء زايد وحديقة 

القرم ومنطق���ة اخلالدية وامل�شالخ يف 

الوثب���ة باالإ�شاف���ة اإىل م�شلخ اخلريز 

واأ�شواق اخل�شار يف رملة زاخر ومنطقة 

�شويحان يف الهري وحديقة مدينة زايد 

يف الظف���رة و�شعبية حمدان يف منطقة 

ال�شلع واأ�ش���واق الغويفات وغريها من 

امل�شالخ العام���ة والتجمعات واملراكز 

احليوية التي م���ن املتوقع زيارتها من 

قبل اأفراد املجتمع على مدار اأيام العيد.

وق���ال �شع���ادة الدكتور �ش���امل خلفان 

الكعبي، مدير عام مركز اأبوظبي الإدارة 

النفايات - تدوير: "ياأتي عيد االأ�شحى 

املب���ارك ه���ذا الع���ام و�ش���ط مواجهة 

اأجمع جائحة كورونا والظروف  العامل 

اال�شتثنائية الت���ي فر�شتها االأزمة مما 

حتم علين���ا يف تدوي���ر وانطالقنا من 

بنا  املنوطة  وامل�شوؤولي���ات  موقعن���ا 

م�شاعفة االإج���راءات وتكثيف عمليات 

الف���رق امليداني���ة التابع���ة للمرك���ز 

طوال فرتة اأيام العي���د وتوفري االآليات 

واملركب���ات املجهزة بكاف���ة املعدات 

الالزمة الإمتام كافة العمليات املطلوبة 

على اأكمل وجه وتهيئة االأجواء البيئية 

االآمنة واملنا�شبة ملجتمع اإمارة اأبوظبي 

لق�ش���اء اإجازة العي���د واالحتفاء بهذه 

املنا�شبة املبارك���ة ب�شعادة وطماأنينة 

و�رور".

ال�شارقة ـ )الوحدة(:

تتوا�شل االأن�شط���ة والفعاليات املتنوعة يف 

ن���ادي الثقة للمعاق���ني بال�شارقة لالأ�شبوع 

الرابع على التوايل �شمن الربنامج ال�شيفي 

الذي يقام برعاية جمل�ش ال�شارقة الريا�شي 

حت���ت �شعار "�شي���ف ال�شارق���ة االفرتا�شي 

عطلتنا غ���ري" مب�شاركة ممي���زة من اأع�شاء 

النادي من ذوي االإعاقة.

و�شه���د االأ�شب���وع الراب���ع قي���ام اللجن���ة 

االجتماعية بتقدمي رحل���ة افرتا�شية بداخل 

احلرم املكي واالأماكن املقد�شة خالل منا�شك 

احلج، من خالل حماكاة كاملة جلميع منا�شك 

احلج بداية من امليقات مروراً باحلرم املكي 

والوق���وف بعرفة ورمي اجلمرات وغريها من 

�شعائ���ر احلج املختلفة، حيث تدمج الرحلة 

بني املعلومات الكاملة عن احلج وجم�شمات 

ثالثي���ة االأبعاد تتيح لالأع�شاء التعرف على 

منا�شك احلج ب�شكل يحقق التعاي�ش الكامل 

وكاأنه موجود بداخل املنا�شك احلقيقية.

م���ن جانبه اأ�شاد اأحم���د �شامل حمد املظلوم 

املدي���ر التنفي���ذي لنادي الثق���ة للمعاقني، 

بالنجاح الذي حققه برنامج �شيف ال�شارقة 

االفرتا�شي الريا�شي من خالل الدعم الكامل 

م���ن جمل�ش ال�شارقة الريا�ش���ي، م�شرياً باأن 

هناك تع���اون كامل بني اللج���ان املختلفة 

بالنادي من اأجل تنظي���م فعاليات خمتلفة 

عن بع���د، تطبيق���ًا لالإج���راءات االحرتازية 

للوقاية من فريو�ش "كوفيد 19".

واأك���د املظلوم، باأن االأن�شطة هذا العام لي�ش 

جمرد اأن�شط���ة لق�شاء وقت الف���راغ ولكنها 

اأن�شط���ة هادف���ة ت�شقل �شخ�شي���ة االأع�شاء 

وتك�شبهم املهارات واخلربات وت�شبع حاجات 

االأع�ش���اء العقلي���ة واالجتماعي���ة بطريقة 

تربوي���ة �شليمة ت�شهم يف بن���اء ال�شخ�شية 

االإيجابي���ة القادرة على حتم���ل امل�شوؤولية 

وامل�شارك���ة االجتماعية الفعال���ة من اأجل 

حتقيق اندم���اج اأع�شاء النادي يف املجتمع 

من خالل اأن�شطة م�شرتك���ة مع اإخوانهم من 

غري املعاقني.

برنامج »بعد التعافي« ي�شلط ال�شوء على م�شتقبل 

القطاعات الحيوية عقب كورونا

»تدوير« ي�شتكمل تح�شيراته ال�شتقبال 

عيد االأ�شحى المبارك

رحلة افترا�شية للأرا�شي المقد�شة 

في نادي الثقة للمعاقين

»ال�شارقة الخيرية« تخ�ش�ص مليون درهم لم�شروع 

ك�شوة العيد



6 
                األربعاء ٢٩ يوليو٢٠٢٠ـ العـدد ١٤٥٠٥ 


    

"
 ""   "
    
    
"
    

"
    ""   

 "     

      
"
    

    

    
     


     


"
"

     
   


      
 "   
     
  "   
 "

"
     
 "   
    
"

     












     


     
    
   

"
      

 "
   " 


     
     

      
    

"
   " 
      
   "  

"    
    
   

 "  

  "   
     
      " 
     




     
 ""



""
"


   
     
     
     
   "  
     "


"
   "  

    
  



"



     



    
     
    


     
    
      
     
     
    


"


 "

"

    "  
   

   
   


"
   
   
   
     
    
    " 

"
     
     
    




    

 
  


    

     


     
      



     



   


     
    

     


    

      
    



       
     
    



481












    
 ""


    

    
  


     
    


     
      





    
     
  
   



    



     
    


     










    
    
"
      "


"
"
    



"

     
"    
    " 



 ""



    
    




   


 ""
  



   

 


 ""
  
    
      


   
""
     
   



    



"    
     
    
    

"
"

    

     

"

     



 ""
   


    
    
    



  
    

     
  "  

"



7
                األربعاء ٢٩ يوليو٢٠٢٠ـ العـدد ١٤٥٠٥ 







     
    
    

  
    
   " 
     
    
    
   "  
""
   "  
    
     
      

" 
     
     
    
   
     

  
    
    
    
      

   

 
    
     

    














    

     
     







  

 " " "


"

     
     


     
 " "

    



    







 "" 
   
   
 
   

  
   




  
  
   
   
   

  
  
   
 
   
    
  
   
   

  
   
  



    
  
  


   



   
  

   
   

  
  
  
    
  
   
   
   
   




  
 " "
 "

  
  

   

"
   "" 
   
  
   
  
   
   
   
   
  



 
    
  
  
   
 
    
    

    



   
  " "
 
 " 
 " 
  "

  

   
  

"
"
    "
  
    
  
    
 
  
   
""
  " 

"
   
 

  " " 
  
""





      
     







    

    
  " " 
    


     

   





     
     



     












   
     
   
     

     

     



    
      
    

    
    

  
    
    
    
    
     

 
    
     
    
 



   

     

  
    
    
  
   
   

    
     
   
     



 



    
"    
    " 
     
   


"
    

  
    

    

     
"

"
   
   
     
    
   
    
    
    
"
     "
    
  

     
"

 
     
    
    
    
  
    
    
   


    



      



     
    



        

    

      
      "   
      "
  


" "

 "


"

      
    
     
    
      

      





8 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

تتماتاألربعاء 29 يوليو 2020 ــ العـدد 14505 

الفجريةـ  )وام(:

 اأ�صاد جمل�س اإدارة غرفة جتارة و�صناعة الفجرية 

خ���ال اجتماعه برئا�صة ال�صي���خ �صعيد بن �رسور 

ال�رسقي رئي�س جمل�س الإدارة بالقرارات التحفيزية 

للم�صتثمرين التي اتخدتها الدولة جراء التحديات 

التي فر�صها وباء » كوفيد 19 » .

وثمن املجل�س قرار �صاحب ال�صمو ال�صيخ حمد بن 

حممد ال�رسقي ع�صو املجل�س الأعلى حاكم الفجرية 

القا�ص���ي باإعفاء بع����س املوؤ�ص�ص���ات التجارية 

واملهنية بالإمارة من ر�صوم الغرفة للعام اجلاري 

اإىل جانب حزمة املحف���زات القت�صادية التي اأمر 

بها �صم���وه والتي تعد جاذبة حلرك���ة ال�صتثمار 

يف الإم���ارة، وت�صهم يف توفري املن���اخ املنا�صب 

والبيئة الأف�صل للمتعامل���ن وامل�صتثمرين، كما 

كن  حتافظ على م�صت���وى التنمية القت�صادية وتمُ

املوؤ�ص�صات وال����رسكات العاملة م���ن ا�صتمرارية 

اأعمالها واأن�صطتها .

واأكد ال�صي���خ �صعيد بن �رسور ال�رسق���ي اأن غرفة 

الفجرية تعمل مع احلكومة وكافة اجلهات والدوائر 

املحلي���ة كفريق عم���ل واحد ملواجه���ة حتديات 

املرحلة احلالية التي فر�صه���ا وباء » كوفيد 19 

»، واأثرت على العامل كله. وناق�س املجل�س خال 

الجتماع الو�صع القت�صادي بالإمارة و�صري تنفيذ 

خطة عمل الغرف���ة للعامن اجلاري واملقبل وفقًا 

لر�صالتها وروؤيتها امل�صتقبلية املرتجمة لأهدافها 

الرامي���ة لرت�صي���خ مكان���ة الإم���ارة القت�صادية 

والرتويج لفر�س ال�صتثمار املتاحة فيها وميزات 

موقعها اجلغرايف ال�صرتاتيجي الإمارة.

واأو�صح �صع���ادة �صلطان جمي���ع الهندا�صي مدير 

عام الغرفة اأن اخلطة الت�صغيلية للغرفة للعامن 

اجل���اري واملقبل ت�صمل ال�صتع���داد للم�صاركة يف 

فعالي���ات اإك�صبو 2020، مبا يخدم الرتويج لإمارة 

الفجرية والفر�س ال�صتثمارية والقت�صادية فيها، 

وو�صع خط���ط لتدريب املوظف���ن وجمتمع رواد 

الأعمال من ال�صباب لتحفيزهم من خال التدريب 

امل�صتم���ر لارتقاء مب�صتوى اخلدم���ات التي تقدم 

�صمن امل�صاريع ال�صغرية.

مجل�س اإدارة غرفة الفجيرة 

يثمن قرارات الدولة التحفيزية 

للم�ستثمرين

دبي � )وام(:

 ح�صل���ت ال�رسك���ة الإ�صامي���ة العربية 

عل���ى موافقة هيئة  للتاأم���ن "�صامة" 

الأوراق املالية وال�صلع لرفع ن�صبة ملكية 

الأجانب يف اأ�صهمها من 25% اإىل %49 .

ج���اء ذل���ك يف بيان تو�صيح���ي ن�رسته 

ال�رسك���ة على املوق���ع الإلكرتوين ل�صوق 

دبي املايل اأم�س الثاثاء.

واأكدت ال�رسك���ة توا�صلها مع �رسكة دبي 

لاإي���داع وذلك لبدء الإج���راءات الازمة 

لتفعيل ق���رار الزيادة، م�ص���رية اإىل اأنها 

�صتق���وم بالإعان عن ق���رار التفعيل فور 

تطبيق���ه على اأنظمة وموق���ع �صوق دبي 

املايل.

وكان���ت اجلمعي���ة العمومي���ة ل�رسك���ة 

"�صامة" قد وافق���ت خال اجتماعها يف 
�صهر مايو املا�صي على رفع ن�صبة ملكية 

الأجان���ب يف اأ�صهمها من 25% اإىل %49، 

�رسيطة احل�صول على املوافقات الرقابية 

املخت�صة.

وفو�صت اجلمعية العمومية جمل�س اإدارة 

ال�رسك���ة اأو اأي �صخ����س مفو�س من قبله 

القرار  الازمة لتطبيق  الإجراءات  لتخاذ 

وذلك بعد تعديل النظام الأ�صا�صي.

ي�صار اإىل اأن �رسكة "�صامة" املدرجة يف 

�ص���وق دبي املايل حقق���ت اأرباحا بقيمة 

55 مليون دره���م يف نهاية عام 2019، 

مقارنة مع 2.04 مليون درهم خال عام 

.2018

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

�سيف بن زايد 

ود�صن �صموه اخلدمة يف حفل افرتا�صي عرب و�صائل التوا�صل 

املرئ���ي، وعلى هام�س تخريج دفع���ة اأوىل من الأطباء الذين 

اأنهوا دورة تاأهيلية للخدمة اجلديدة، كما �صاهد �صموه فيلما 

تعريفيا باخلدمة وكيفية التقدمي لها والفئات امل�صتهدفة من 

الأطباء.

تاأت���ي هذه اخلدمة التي مت تطويره���ا اإنطاقًا من توجيهات 

احلكومة الر�صيدة بت�صميم وتطوير خدمات ت�س جودة حياة 

املتعامل���ن، وتلبي احتياجاتهم وتف���وق توقعاتهم وحتقق 

�صعادته���م، يف اإطار حر�س وزارة الداخلية على تبني الأفكار 

البتكاري���ة من كاف���ة �رسائح املتعاملن مب���ا يحدث تاأثري 

اإيجابي على جودة حياة الأفراد واملجتمع.

وتق���دم اخلدمة اجلدي���دة »بن وريق���ة« لفئ���ة معينة من 

الأطب���اء اأ�صح���اب تخ�ص�صات حمددة عن���د ا�صتدعائهم من 

قب���ل امل�صت�صفيات حلالت الطوارئ الق�ص���وى بهدف ت�صهيل 

و�صوله���م للم�صت�صفيات /بوا�صط���ة �صياراتهم اخلا�صة/ من 

خال منحهم ت�صهي���ات وا�صتثناءات على الطريق بال�رسعة 

املمكنة مع �صم���ان �صامتهم و�صام���ة م�صتخدمي الطريق 

وتف���ادي اأي تاأخري نتيج���ة الإزدحام���ات املرورية، و�صمن 

احلر�س على تعزيز ا�صتجابة العاملن يف القطاعات الطبية 

لأداء عملهم احليوي واللت���زام باأعلى معايري ال�صامة اأثناء 

ال�صتجابة الطارئة لأماكن عملهم.

ح����رس التد�ص���ن معايل حمي���د حممد القطام���ي مدير عام 

هيئة ال�صحة يف دبي، و�صع���ادة را�صد �صعيد العامري وكيل 

وزارة �ص���وؤون الرئا�صة لقطاع التن�صي���ق احلكومي، و�صعادة 

حمم���د بن طليعة رئي�س اخلدم���ات احلكومية حلكومة دولة 

الإمارات،و�صعادة الدكتور جمال الكعبي وكيل دائرة ال�صحة 

يف اأبوظبي، و�صعادة �صيف حممد بن ارحمه ال�صام�صي نائب 

مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، 

وفري���ق عمل اخلدمة من ممثلي 24 جه���ة حكومية والأطباء 

الذين اجتازوا متطلبات الدورة التاأهيلية للخدمة.

المواقف مجانية 

و�صدد على اأهمية ا�صتخ���دام املواقف العامة ح�صب الأحقية 

وع���دم الوقوف يف الأماكن املخ�ص�ص���ة لل�صكان من ال�صاعة 

9:00 م�صاًء وحتى ال�صاعة 8:00 �صباحًا..

لفتا اإىل اأن مفت�صي«مواق���ف« �صيخالفون جميع املركبات 

التي �صتقف يف املواقف والأماكن املمنوعة.

عد  كم���ا اأعلن املركز اأن عمل مراك���ز اإ�صعاد املتعاملن عن بمُ

�صتاأنف يوم الثنن  �صيتوق���ف خال عطلة العيد، عل���ى اأن يمُ

املوافق 3 اأغ�صط�س.. م�صريا اإىل اأنه يقوم ب�صكل م�صتمر بتقييم 

الو�ص���ع امل�صتجد وم���ن ثم �صيحيط املتعامل���ن علما باأي 

تفا�صيل اأو خطوات جديدة قد يتخذها ب�صاأن تقدمي اخلدمات 

العتيادية يف مراكز اإ�صعاد املتعاملن.

وعن خدم���ات وتواقيت عمل احلاف���ات العامة خال عطلة 

عي���د الأ�صحى املبارك، اأفاد املركز باأن مواعيد خدمات النقل 

الع���ام باحلافات يف كل من مدين���ة اأبوظبي ومدينة العن 

ومنطقة الظفرة، �صتكون ح�صب اجلدول الزمني لأيام اجلمعة 

والعط���ات الر�صمية با�صتثناء بع�س اخلدمات الرئي�صة التي 

اأعل���ن اأنه �صيمدد �صاعات العمل عليه���ا حتى ال�صاعة 1:30 

�صباح���ًا، خال الفرتة من 30 يولي���و اإىل 2 اأغ�صط�س 2020، 

ومن بينها تلك املوؤدية اإىل بع�س مراكز الت�صوق يف الإمارة، 

وه���ي كما يلي: 5 / 7 / 8 / 22 / 67 / 102 / 401 / 900 

.990 / 980 / 970 / 960 / 950 / 940 /

»ال�سحة«: 369 اإ�سابة 

كما اأعلنت الوزارة عن وفاة م�صابن اثنن وذلك من تداعيات 

الإ�صابة بفريو�س كورونا امل�صتجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 

يف الدولة 347 حالة .

واأعربت وزارة ال�صح���ة ووقاية املجتمع عن اأ�صفها وخال�س 

تعازيه���ا وموا�صاتها ل���ذوي املتوفن، وتنياته���ا بال�صفاء 

العاج���ل جلميع امل�صابن، مهيبة باأف���راد املجتمع التعاون 

مع اجلهات ال�صحية والتقيد بالتعليمات واللتزام بالتباعد 

الجتماعي �صمانًا ل�صحة و�صامة اجلميع .

كما اأعلن���ت الوزارة عن �صفاء 395 حال���ة جديدة مل�صابن 

بفريو�س كورون���ا امل�صتجد /كوفيد-19/ وتعافيها التام من 

اأعرا�س املر����س بعد تلقيها الرعاي���ة ال�صحية الازمة منذ 

دخوله���ا امل�صت�صف���ى، وبذلك يكون جمموع ح���الت ال�صفاء 

.52،905

الإمارات تنظم

ومعرف���ة اآرائهم يف الإجراءات التي اتخذتها اجلهات املعنية 

تخذ يف مواجهة ه���ذه اجلائحة من اأجل  اأو الت���ي يجب اأن تمُ

�صمان فاعلية الإجراءات الحرتازية والوقائية ملواجهة هذه 

اجلائحة خال الفرتة املقبلة.

ويت�صمن ال�صتبيان العديد من املحاور، اأولها يقي�س م�صتوى 

معرفة امل�صتطلعن بطبيعة الإجراءات الوقائية والحرتازية 

التي تتخذه���ا الدولة ملواجهة جائحة »كوفيد-19«، ومدى 

متابعتهم لاأخب���ار املتعلقة بها وامل�ص���ادر التي يلجاأون 

اإليه���ا يف ذلك، �صواء كانت ر�صمي���ة من املن�صورات املكتوبة 

والإلكرتوني���ة لوزارة ال�صحة اأو من خال ال�صحف واملجات 

اأو مواقع التوا�صل الجتماعي، ف�صًا عن قيا�س درجة وعيهم 

بطبيع���ة هذا الفريو����س واأهم اأعرا�س الإ�صاب���ة به، وكيفية 

التعاي�س معه���ا، وطبيعة الإجراءات التي يتخذونها من اأجل 

احلفاظ على �صامته���م ال�صخ�صية، وعدم تعر�صهم لاإ�صابة 

به.

فيما يرك���ز املحور الثاين م���ن ال�صتطاع عل���ى التاأثريات 

الجتماعية جلائح���ة فريو�س كورونا امل�صتج���د على اأفراد 

املجتمع، وذلك من خال معرف���ة اآراء امل�صتطلعن لطبيعة 

تاأث���ري اجلائح���ة عل���ى حياته���م الجتماعي���ة والأ�رسية، 

ولت�صوراته���م للعم���ل عن بع���د والتعليم عن بع���د وكيفية 

ممار�صة الأن�صطة الريا�صية.

فيم���ا ي�صته���دف املحور الثال���ث معرف���ة اآراء امل�صتطلعن 

لكيفية تعامل اجلهات الر�صمية مع فريو�س كورونا من خال 

عدة موؤ�رسات تتعلق بال�صفافي���ة وطريقة عر�س املعلومات 

املتوافرة عن وب���اء فريو�س كورونا امل�صتج���د على و�صائل 

الإع���ام وو�صائل التوا�ص���ل الجتماع���ي املختلفة، وقيا�س 

الفعالي���ة وم���دى حتقيق الأه���داف، خا�صة يف م���ا يتعلق 

بال�صيط���رة على انت�صار هذا الوباء باأف�صل الطرق وبال�رسعة 

املطلوبة، ف�صًا عن م�صت���وى الرعاية، وجمموع اخلدمات /

ال�صحية، امل�صاعدات املادي���ة، اإلخ.../ التي تقدمها احلكومة 

للمت�رسرين جراء هذا الوباء ولأفراد املجتمع ب�صكل عام.

كما يت�صمن ه���ذا املحور اأي�صًا معرف���ة تقييم امل�صتطلعن 

للكيفي���ة التي تعامل���ت بها اجله���ات والقطاعات املختلفة 

يف الدول���ة مع جائح���ة كورونا، وخا�ص���ة القطاع ال�صحي 

والقت�ص���اد واملنظوم���ة الوطنية لإدارة الط���وارئ والأزمات 

والك���وارث وقطاع الأمن وال�رسطة واملرور وقطاع املوا�صات 

والنقل واجلهات اخلريية والإن�صانية وقطاع البلديات، ف�صًا 

عن قيا�س درجة ر�صا اأف���راد املجتمع حيال الإجراءات التي 

اتخذت ملواجهة فريو�س كورونا، وخا�صة يف جمالت العمل 

عن بعد والتعلي���م عن بعد واإغاق اأماك���ن العبادة واإغاق 

املولت واإغاق احلدائق العامة والأماكن الرتفيهية.

اأم���ا املحور الرابع م���ن ال�صتطاع في�صته���دف معرفة اأفراد 

املجتمع بطبيعة التاأثري القت�ص���ادي والجتماعي جلائحة 

فريو����س كورون���ا امل�صتج���د، واحتمالت تع���ايف القت�صاد 

الوطني ب�رسعة بعد تخفيف الإجراءات يف الإمارات، وطبيعة 

تاأثري اجلائح���ة على فر�س العمل وم�صت���وى الإنفاق املايل 

لاأفراد، وتقييمهم لاإجراءات التي اتخذتها احلكومة لتخفيف 

قي���ود الإغاق من قبيل اإعادة فتح بع�س الأن�صطة واخلدمات 

واملرافق وا�صتمرار التعقيم و�صاعات تقييد احلركة وا�صتمرار 

التعليم عن بعد وال�صاة يف امل�صاجد وال�صماح بالتجمعات 

لـ 30-50 ف���رداً. ويت�صمن هذا املحور اأي�ص���ًا اأ�صئلة ترتبط 

مبعرفة اآراء املجتمع عم���ا اإذا كانت دولة الإمارات جتاوزت 

املرحل���ة احلرج���ة م���ن انت�ص���ار فريو�س »كوفي���د-19«؟ 

وتوقعاتهم للم�صتقبل؟.

خالد بن محمد
والذي ين���درج �صمن مبادرات برنام���ج اأبوظبي للم�رسعات 

التنمويـــة » غداً 21 »، واعتمد تر�صية اأعمال املرحلة الأوىل 

���دن العقارية لبن���اء 1365 م�صكنًا  من امل����رسوع ل�رسكة ممُ

للمواطن���ن بتكلف���ة 3.2 مليار درهم، عل���ى اأن تتم تر�صية 

املرحلة الثانية خال �صتة اأ�صهر ل�صمان انتهاء امل�رسوع يف 

اأ�رسع وقت ممكن.

ج���اء ذلك خال زي���ارة �صم���و ال�صيخ خالد ب���ن حممد بن 

زاي���د اآل نهي���ان ملعر�س م�رسوع �صمال بن���ي يا�س ال�صكني 

���دن العقارية » اإحدى  الذي تعمل عل���ى تطويره �رسكة » ممُ

ال����رسكات التابعة ل�«القاب�صة« /ADQ/، التي تعد واحدة 

من اأك���رب ال�رسكات القاب�صة على م�صت���وى املنطقة، وتتلك 

حمفظة وا�صعة م���ن املوؤ�ص�صات الكربى العاملة يف قطاعات 

رئي�صي���ة �صمن القت�صاد املتن���وع يف اإمارة اأبوظبي .. وتعد 

تخ�ص�صة يف تنمية وتطوير امل�صاريع  مدن من ال����رسكات املمُ

العقارية وال�صياحية والإ�صكاني���ة يف الإمارة بالتعاون مع 

هيئة اأبوظبي لاإ�صكان والتن�صيق مع دائرة البلديات والنقل 

وبلدية مدينة اأبوظبي.

واطلع �صموه خال الزيارة على املخطط العام مل�رسوع �صمال 

بني يا�س الذي يعد اأحد امل�صاريع ال�صرتاتيجية الهادفة اإىل 

توفري بيئ���ة �صكنية مثالية للمواطن���ن، تلبي احتياجاتهم 

كافة وي�صم  باقة متنوعة من اخلدمات والأن�صطة املجتمعية 

التي تراعي اأعلى معايري ال�صتدامة البيئية.

4.8 مليار درهم

 م���ن 2020 بانخفا�س ن�صبته 24% مقارنة مع الفرتة نف�صها 

من عام 2019، وذلك نتيجة الزيادة يف خم�ص�صات انخفا�س 

القيمة، وانخفا�س الإيرادات والتكلفة.

وعزز البن���ك من قوة امليزانية العمومية وال�صيولة ومعدلت 

راأ����س املال خال هذه الفرتة، و�صه���د موؤ�رسات جيدة جلودة 

الأ�صول فيما وا�صل البنك كذلك ال�صتفادة من مكانته الرائدة 

وات�ص���اع نطاق اأعماله لتوف���ري الدعم للعماء يف اإطار خطة 

الدع���م القت�ص���ادي ال�صاملة التي اأطلقها م����رسف الإمارات 

العربي���ة املتحدة املركزي، وبرامج ومبادرات الدعم اخلا�صة 

بالبنك.

و�صجل البنك اأداًء قويًا على الرغم من التقلبات الكبرية التي 

ت�صهدها الأ�صواق العاملية حيث بلغ �صايف اأرباح املجموعة 

4.8 ملي���ار درهم خال الن�صف الأول من عام 2020، مقارنة 

مع 6.3 مليار درهم يف الن�ص���ف الأول من عام 2019 فيما 

بل���غ �صايف اأرباح املجموعة 2.4 ملي���ار درهم خال الربع 

الثاين لتحافظ على معدلتها مقارنة مع الربع الأول من عام 

2020 يف ح���ن �صجلت الأرباح الت�صغيلي���ة ارتفاعًا بن�صبة 

11% كما بلغت قيمة العائد عل���ى ال�صهم الأ�صا�صي ال�صنوي 

0.84 دره���م مقارنة مع 1.12 درهم خال الفرتة نف�صها من 

دبي ـ )الوحدة(:

اأعلن���ت �رسكة هانيويل، امل�صجلة يف �صوق 

بور�صة نيويورك، و�رسكة �صرتاتا للت�صنيع، 

اململوكة بالكامل ملبادلة لا�صتثمار اليوم، 

ع���ن حتقيق اإجن���از يتمث���ل يف جناحهما 

ب�صناع���ة اأول مليون كمام���ة "N95" يف 

�رسكة �صرتاتا مبدينة العن.

ويه���دف التعاون اإىل تقدمي معدات الوقاية 

ال�صخ�صي���ة)PPE(  للعاملن يف اخلطوط 

الأمامية بالقطاع ال�صحي يف دولة الإمارات 

العربية املتحدة، وحتويل الدولة اإىل دولة 

م�صدرة عامليًا للكمامات، يف اإطار اجلهود 

للحد من انت�صار فريو�س كوفيد-19.

وتعم���ل �صرتاتا منذ ب���دء عمليات الإنتاج 

بكام���ل طاقتها لتحقيق هدفها ال�صنوي يف 

اإنت���اج اأكرث من 30 ملي���ون كمامة.  ي�صم 

فريق العم���ل امل�صرتك بن �رسكة هانيويل 

و"�صرتاتا للت�صنيع" 70 فرًدا يعملون على 
زي���ادة الإنت���اج اليومي ملع���دات الوقاية 

ال�صخ�صي���ة، به���دف تلبي���ة الحتياجات 

املحلي���ة املتزاي���دة ودع���م الحتياجات 

الدولية يف امل�صتقبل.  

وبهذا ال�صدد، ق���ال مريو�صاف كافيد�صيف، 

نائب الرئي�س واملدير العام ل�رسكة هانيويل 

"حلل���ول ال�صام���ة والإنتاجي���ة" ملنطقة 
ال�رسق الأو�صط ورو�صي���ا وتركيا واأفريقيا: 

"من خال �رساكتنا القيم���ة وطويلة الأمد 
مع �صرتاتا، اإىل جان���ب خرباتنا يف اإنتاج 

تقنيات ل�صامة العمال، تكنا من التعاون 

ب�رسعة لتقدمي مع���دات الوقاية ال�صخ�صية 

الأ�صا�صية للمهنين الطبين واملجتمع يف 

دولة الإمارات العربية املتحدة".

واأك���د مريو�صاف كافيد�صي���ف على التزام 

�رسك���ة هانيوي���ل بحماية العم���ال حول 

العامل، حي���ث تتطلع ال�رسك���ة اإىل تزويد 

الأ�ص���واق املحلي���ة والإقليمي���ة والدولية 

باملاي���ن م���ن كمام���ات N95 التي تعد 

من املع���دات الأ�صا�صية خال هذه الأوقات 

ال�صعبة.

من جانبه، ق���ال اإ�صماعيل عل���ي عبداهلل، 

"�صرتات���ا  ل�رشكـــة  التنفيـــذي  الرئي�ـــس 

للت�صني���ع": "نفخر بتحقيق ه���ذا الإجناز 

اله���ام املتمثل يف اإنتاج اأول مليون كمامة 

خم�ص�ص���ة للعامل���ن يف قط���اع الرعاية 

ال�صحي���ة ولأف���راد املجتم���ع يف دول���ة 

�صهم يف جهود احلد  الإمارات، وذلك مب���ا يمُ

من انت�صار كوفيد-19".

واأ�صاف عبداهلل: "تكن���ا عرب التعاون مع 

�رسك���ة هانيوي���ل من اإن�ص���اء وتوفري خط 

كمام���ات N95 ب�رسعة بع���د ارتفاع حجم 

الطل���ب العامل���ي عل���ى مع���دات الوقاية 

ال�صخ�صي���ة الأ�صا�صية يف ظل الوباء ب�صكل 

غري م�صبوق. وناأم���ل اأن يكون هذا الإجناز 

مبادرة للعديد من الإجنازات املقبلة، فيما 

ن�صطلع بدورن���ا يف حتويل دولة الإمارات 

�ص���در عامل���ي مل�صتلزم���ات الوقاية  اإىل ممُ

ال�صخ�صية".

وياأت���ي تاأ�صي�س هذا امل�رسوع مع هانيويل 

يف اإط���ار حمل���ة #نعمل_نخل����س، التي 

اأطلقته���ا مبادل���ة موؤخ���راً عل���ى م�صتوى 

املجموعة بهدف تن�صيق مبادرات قطاعات 

التابع���ة لها لتوفري  الأعمال وال����رسكات 

الدعم للمجتمعات على امل�صتوين املحلي 

والدويل للت�صدي جلائحة كوفيد 19.

»هانيويل« و»�ستراتا« تنجحان ب�سناعة اأول مليون كمامة 

»N95« بالدولة

ال�سركة العربية 

الإ�سالمية للتاأمين 

ترفع ن�سبة ملكية 

الأجانب اإلى %49

الأربعاء 29 يوليو 2020 ــ العـدد 14505الأربعاء 29 يوليو 2020 ــ العـدد 14505الأربعاء 29 يوليو 2020 ــ العـدد 14505

دولة الإمارات العربية المتحدة ــ وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية المتحدة ــ وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية المتحدة ــ وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية 

اعالن ن�سر اعالن ن�سر اعالن ن�سر 

تعلن اإدارة  العامات التجارية عن تقدم املحامي/ الإمارات للمحاماة )املحامي 

حمد حممد كدفور املهريي(.

العام���ة  ت�صجي���ل  بطل���ب 

التجارية:

 املودعة بالرق����م : 332085   

بتاريخ: 06/ 07  / 2020

اي���داع  تاري���خ    

الولوية:2020/03/09

   رقم ايداع الولوية: 44465002 

          البلد الذي �صجل فيه الطلب اأو قدم طلب الت�صجيل :  ال�صن

با�ص���������م: هواوى تيكنولوجيز كو ملتد

وعنوان����ه: ادمن�صرتي�صن بلدينج هواوى تيكنولوجيز كو ملتد بانتيان لوجنجاجن 

دي�صرتكت �صينزهن بى ار ال�صن.

وذلك لتمييز ال�صلع / اخلدمات الواقعة بالفئة : 9 

اأجه���زة كمبيوتر قابل���ة لارتداء، اأ�ص���اور حتديد م�صف���رة، مغناطي�صية، وحدات 

احلا�صوب، اأجهزة احلا�ص���وب اللوحية، اأجهزة الابتوب،ال�صاعات الذكية ، اخلوامت 

الذكية، تطبيقات برجميات احلا�صوب، القابلة للتحميل، اأجهزة التعرف على وجه 

الن�صان ، ميزان مع حملل كتلة اجل�صم، هواتف  ذكية، اأجهزة تتبع الن�صاط قابلة 

لارت���داء، اأجهزة ات�صال عن بعد على �صكل جموهرات، �صماعات الذن ، �صماعات 

الواق���ع الفرتا�صى، جه���از تلفاز، �صا�صات عر�س فيديو قابل���ة لارتداء، كامريات 

)الت�صوير الفوتوغرافى(، البطاريات الكهربائية.

  HONOR ViewBand و�صف العامة: تتاألف هذه العامة التجارية من كلمات

بخط تاميز نيو رومان، وباحرف لتينية )انكليزية(  

   الأ�صرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبًا لإدارة العامات التجارية فى 

وزارة الإقت�ص���اد ، اأو ار�صاله بالربي���د امل�صجل ، و ذلك خال )30( يومًا من تاريخ 

هذا الإعان.

 تعل���ن اإدارة  العامات التجارية عن تقدم املحامي/ الإم���ارات للمحاماة )املحامي حمد حممد كدفور 

املهريي(.

بطلب ت�صجيل العامة التجارية:

 

املودعة بالرق�م : 330444  

بتاريخ:  04 / 06  / 2020

 تاريخ ايداع الولوية: 2019/12/26

   رقم ايداع الولوية: 43373420

 البلد الذي �صجل فيه الطلب اأو قدم طلب الت�صجيل :  ال�صن

با�ص���������م: هواوي تكنولوجيز كو ملتد.

وعنوان����ه: ادمن�صرتي�صن بلدينج ه���واوى تيكنولوجيز كو ملتد بانتيان لوجنجاجن دي�صرتكت �صينزهن 

بى ار ال�صن .

وذلك لتمييز ال�صلع / اخلدمات الواقعة بالفئة: 9

نظارت ذكية؛ �صاعات ذكية؛ هواتف ذكية؛ اجهزة تتبع الن�صطة القابلة لارتداء؛ اجهزة ات�صالت ال�صبكة؛ 

اجهزة الكمبيوت���ر اللوحية؛ اجهزة الكمبيوتر املحمولة؛ اجهزة الكمبيوت���ر الدفرتى املحمولة؛ كامريات 

)الت�صوي���ر الفوتوغرافى(؛ �صا�صات تعمل باللم�س؛ اجهزة تلفزيون، برجميات كمبيوتر؛ م�صجلة؛ �صماعات 

الواقع الفرتا�صى؛ مكربات ال�صوت؛ �صا�صات فلور�صنت؛ �صا�صات فيديو؛ �صا�صات رقمية الكرتونية؛ �صا�صات 

كمبيوتر؛ �صا�صات الكري�صتال ال�صائل؛ م�رسع���ات ر�صومية؛ وحدات معاجلة مركزية )معاجلات( ملعاجلة 

املعلومات والبيان���ات وال�صوات وال�صور؛ �رسائح ر�صومية متكاملة عالي���ة الو�صوح )ات�س دي(؛ برامج 

كمبيوتر؛ م�صجلة؛ عد�صات كامريا للهواتف الذكية؛ عد�صات عن ال�صمكة للكامريات؛ برامج كمبيوتر قابلة 

للتحمي���ل؛ تطبيقات برجميات كمبيوتر؛ قابلة للتحميل؛ تطبيق���ات برجميات الهاتف املحمول القابلة 

للتحميل.

و�صف العامة: تتاألف هذه العامة التجارية من كلمات جمموعة هواوي 

 HUAWEI XD Fusion Engine بخط  تاميز نيو رومان. تتالف هذه العامة التجارية من 

كلمات   HUAWEI XD Fusion Engine باحرف لتينية )انكليزية(.

الأ�صرتاطات:

فعل���ى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبًا لإدارة العام���ات التجارية فى وزارة الإقت�صاد ، اأو 

ار�صاله بالربيد امل�صجل ، و ذلك خال )30( يومًا من تاريخ هذا الإعان. 

تعلن اإدارة  العامات التجارية عن تقدم املحامي/ الإمارات للمحاماة )املحامي حمد حممد كدفور املهريي(.

بطلب ت�صجيل العامة التجارية:

بتاريخ:  05  / 07  / 2020  املودعة بالرق�م : 332027  

 تاريخ ايداع الولوية: 2020/03/05

         رقم ايداع الولوية: 44381533

:   البلد الذي �صجل فيه الطلب اأو قدم طلب الت�صجيل 

ال�صن

با�ص���������م: هواوى تكنولوجيز كو ملتد

وعنوان�������ه: ادمن�صرتي�ص���ن بلدين���ج ه���واوى 

تيكنولوجيز كو ملتد بانتيان لوجنجاجن دي�صرتكت �صينزهن بى ار ال�صن.

وذلك لتميز ال�صلع / اخلدمات الواقعة بالفئة : 9 

حوا�صيب نوت باد، نظارات ذكية، �صاعات ذكية، هواتف ذكية، متتبعات الن�صاط القابلة لارتداء، معدات احلوا�صيب، 

ذواكر للحوا�صيب، بطاقات الدلرة املتكاملة )بطاقات ذكية( ، ناقات، خزائن ملكربات ال�صوت، جتهيزات التوا�صل 

عرب ال�صبكة، مودم، حقائب احلوا�صيب املحمولة، بطاريات الكرتونية ، �صواحن للبطاريات اللكرتونية، م�صدر طاقة 

للجوال )بطاريات قابلة لل�صحن(، حقائب معدة للحوا�صيب املحمولة، �صماعات للراأ�س، �صماعات لاذن، جمموعة 

الواقع الفرتا�صى، م�صجل الفديو الرقمى للمركبات، اجهزة ا�صتقبال، كامريات الت�صجيل، كامريات)الت�صوير(، الواح 

مفتايح للحوا�صي���ب، فاأرة )جهاز حا�صوب حميطى(، عداد اخلطوات، اجهزة مراقبة، لغري الغرا�س الطبية، اجهزة 

مراقبة فيديو، حمطات �صا�صة تفاعلية باللم�س، رجال الين مبوا�صفات ب�رسية بذكاء ا�صطناعى، مكربات �صوت، 

م�صغات مديا حممولة، اأ�صاور مت�صلة ) ادوات قيا�س(، برامج حا�صوب، م�صجلة، تطبيقات برامج احلا�صوب، قابلة 

للتحميل، عد�ص���ات، ادوات اختبار الغاز، �صناديق �صوداء )م�صجات بيانات(، خوامت ذكية، حمطات جوية رقمية، 

اجهزة التعرف على الوجوه، اجهزة التحليل اجلوى، مواد الو�صائط الكهربائية )ا�صاك ، كابات(، �صا�صات فيديو، 

دارات مدجمة، رقائق الكرتونية، كامريات الت�صوير احلرارى، موازين احلمام، موازين مبحلل لكتلة اجل�صم، امل�صاعد 

الرقمى ال�صخ�صى، حوا�صيب لوحية، حوا�صيب حممولة، حوا�صيب رقيقة، عد�صات ال�صيلفى، رجال الين للمختربات، 

رج���ال الين للتعليم، خطوط او كابات بيانات يو ا�س ب���ي، تطبيقات برامج للهاتف املحمول قابلة للتحميل، 

�صا�صات مل�س، اجهزة تلفزيوني���ة، قوامي�س الكرتونية حممولة باليد، برنامج حفظ �صا�صة احلا�صوب، م�صجلة او 

قابلة للتحميل، برامج حا�صوب م�صجلة، حوا�صيب قابلة لارتداء، اجهزة ات�صال على �صكل جموهرات، �صور قابلة 

للتحمي���ل لجهزة اجلوال، ع�صا �صيلفى للهواتف املحمولة، رج���ال الين للمراقبة المنية، �صا�صات فيديو قابلة 

لارت���داء، قواب�س كهربائية، مقاب�س كهربائية، تو�صيات كهربائية، ات�صال داخلى، اقفال رقمية لابواب، وحدات 

انذار مركزية، ح�صا�صات، من�صات برامج احلا�صوب م�صجلة او قابلة للتحميل. 

و�صف العامة: تتاألف هذه العامة التجارية من كلمات HONOR Vpad بخط  تاميز نيو رومان، باحرف 

لتينية)انكليزية(.

الأ�صرتاطات:

فعل���ى من لدي���ه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبًا لإدارة العامات التجارية ف���ى وزارة الإقت�صاد ، اأو ار�صاله 

بالربيد امل�صجل ، و ذلك خال )30( يومًا من تاريخ هذا الإعان.

عام 2019 يف حن بلغ���ت قيمة الإيرادات الت�صغيلية 9.4 

ملي���ار درهم خال الن�صف الأول، مقارن���ة مع 10.1 مليار 

درهم خال الن�صف الأول م���ن عام 2019 فيما بلغت قيمة 

التكالي���ف الت�صغيلية 2.6 ملي���ار درهم، بانخفا�س ن�صبته 

3% مقارنة مع الفرتة نف�صها من عام 2019.

اإطالق مجل�س الأعمال

وجمل�س الأعمال الإمارات���ي الربيطاين، وال�صفارة الربيطانية 

يف اأبوظبي، بهدف تفعيل دور املجل�س ومنحه دفعة اإ�صافية 

لتطوير اأعماله، وتو�صي���ع قاعدة اأع�صائه، وزيادة ن�صاطاته 

التفاعلية املكللة بالنتائج.

من جانبه، تطرق ال�ص���ري اإدوارد لي�صرت - كبري امل�صت�صارين 

ال�صرتاتيجي���ن لرئي����س ال���وزراء الربيط���اين، اإىل اأهمية 

الإ�صاح���ات املرتبطة باإع���ادة اإطاق املجل����س، واآثارها 

الإيجابي���ة املتوقعة عل���ى ال�رساكة ب���ن القطاعن العام 

واخلا�س، ودعم جهود ريادة الأعمال لدى البلدين.

وت���وىل معايل اأحمد ال�صايغ وال�ص���ري اإدوارد رئا�صة جمل�س 

الأعمال الإماراتي الربيطاين يف �صهر نوفمرب 2019 ومار�س 

2020 على الت���وايل، حيث �صهدت الفرتة التي تلت توليهما 

هذا املوقع جملًة من الإ�صاح���ات الهادفة اإىل تفعيل عمل 

املجل�س وتو�صي���ع دوره، ويف مقدمتها تعديل اخت�صا�صات 

وهيكل املجل�س، واإن�صاء اأمانة عامة م�صرتكة لإدارة اأعماله 

يف العا�صم���ة الربيطاني���ة لندن، اإ�صاف���ًة اإىل تطوير هيكل 

جدي���د ملجموعات عمل املجل�س، وذلك بهدف تو�صيع نطاق 

التع���اون بن اجلانبن يف املجالت اجلديدة والنا�صئة ذات 

الأولوية.
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منطقة الظفرة-الوحدة:

اأكمل���ت بلدية منطق���ة الظف���رة بالتعاون 

مع ال�رشكاء اال�س���راتيجيني اال�س���تعدادات 

مب�س���الخ مدن املنطقة من خ���ال عمليات 

ال�سيانة والتعقيم والتنظيف وتطبيق كافة 

االإجراءات االحرازي���ة والوقائية للمحافظة 

على �سحة و�سامة املجتمع. وقد مت اغاق 

�ساالت انتظار اجلمه���ور بامل�سالخ، وتقدمي 

خدم���ة تو�سي���ل الذبائ���ح للمتعاملني اإىل 

�سياراتهم وتطبيق مبادرة )خلك ف�سيارتك(.

ومت توف���ر 13 طبيبًا بيطري���ًا و68 ق�سابًا 

وعامًا مب�سالخ الظف���رة يف كل من )مدينة 

زايد، املرف���اأ، غياثي، لي���وا، ال�سلع، ودملا(. 

وبل���غ عدد الذبائح بامل�سالخ خال الن�سف 

االأول م���ن الع���ام احل���ايل 39،311 ذبيحة. 

وتتوا�سل عمليات تعقيم حظائر احليوانات 

كما مت مب�سل���خ مدينة زاي���د اإن�ساء منطقة 

لغ�سيل وتعقيم ال�سي���ارات ومنطقة لت�سليم 

الذبائح. 

وتوؤك���د بلدية منطقة الظف���رة حر�سها على 

تنظي���م ت�سلي���م الذبائ���ح للمتعاملني يف 

�سياراته���م، واالهتم���ام بنظاف���ة امل�سالخ 

و�رشع���ة ترحيل خملفات الذب���ح ومتابعة 

اأعم���ال ال�سيانة ب�س���ورة م�ستمرة. وتقدمي 

حما�رشات للق�ساب���ني حول عمليات الذبح 

اإىل فح����ص جميع  ال�رشعي���ة، باالإ�ساف���ة 

املوظفني واالأطباء والعمال والق�سابني.

ال�شارقة-وام:

الزري  �سيف  اللواء  د�سن   

�رشطة  عام  قائد  ال�سام�سي 

الثاثاء  ام�ص  ال�سارقة 

لاإنقاذ  جديدتني  دوريتني 

تابعة  والبحري  الربي 

املرور  باإدارة  االإنقاذ  لق�سم 

لتواكب  بالقيادة  والدوريات 

والتحديث  التطوير  منهجية 

القيادة  تنتهجها  التي 

اال�سراتيجي  للهدف  جت�سيدا 

اإىل  الرامي  الداخلية  لوزارة 

واال�ستعداد  اجلاهزية  �سمان 

يف مواجهة االأحداث.

اأن  ال�سام�سي  اللواء  واأكد 

اخلا�ستني  املركبتني  تد�سني 

والبحري  الربي  باالإنقاذ 

جهود  مع  توافقا  تاأتي 

اإىل  الرامية  ال�سارقة  �رشطة 

ومواكبة  امل�ستمر  التحديث 

العاملية  املمار�سات  اأف�سل 

املطبقة يف هذا املجال على 

امل�ستويني املحلي والعاملي 

مما يتيح لفرق العمل �رشعة 

للمحتاجني  امل�ساعدة  تقدمي 

يف  جهودهم  من  ويعزز 

امليدانية  بواجباتهم  القيام 

واالعتناء  االإنقاذ  جمال  يف 

بكل  امل�ستغيثني  بحياة 

مهنية ودقة يف االأداء.

االإنقاذ  دورية  وتتميز 

مبوا�سفات  اجلديدة  الربي 

مبعدات  مزودة  فهي  حديثة 

على  ت�ساعد  هيدروليكية 

الطرق  حوادث  مع  التعامل 

عنها  ينتج  التي  اخلارجية 

حم�سورين  اأ�سخا�ص  اإ�سابات 

حياتهم  واإنقاذ  املركبات  يف 

كما  املطلوبة  بال�رشعة 

يتوفر بها جهاز اإطفاء رغوي 

للتعامل مع احلرائق الب�سيطة 

اإىل  اإ�سافة  املركبات  يف 

و�سائد هوائية لرفع االأج�سام 

الو�سول  لت�سهيل  الثقيلة 

امل�سابني  االأ�سخا�ص  اإىل 

جانب  اإىل  حتتها  والعالقني 

التي  التجهيزات  من  العديد 

جماالت  دعم  يف  ت�سهم 

االإنقاذ الربي.

االإنقاذ  مركبة  �سممت  كما 

كمقدمة  لتعمل  البحري 

يف  ال�رشيع  لاإنقاذ  حوادث 

البحرية  احلوادث  باغات 

االأ�سخا�ص  وفقدان  كالغرق 

وانت�سال  البحر  عر�ص  يف 

الغارقة  واالأج�سام  املركبات 

وقد مت تزويد املركبة بعمود 

لعمليات  االأداء  عايل  اإنارة 

الليلية  واالإنقاذ  البحث 

باالإ�سافة اإىل معدات الغط�ص 

وعوامات ال�سباحة.

التد�سني املقدم حممد  ح�رش 

اإدارة  مدير  النقبي  عاي 

واملقدم  والدوريات  املرور 

را�سد يو�سف بن �سندل رئي�ص 

ذوي  من  وعدد  االإنقاذ  ق�سم 

االخت�سا�ص ب�رشطة ال�سارقة.

12 يومية .. �شيا�شية .. م�شتقلة

متابعاتاالأربعاء 29 يوليو 2020 �� الع�دد 14505 

م�شالخ بلدية منطقة الظفرة تكمل 

ا�شتعداداتها لعيد الأ�شحى
قائد �شرطة ال�شارقة يد�شن اأحدث و�شائل 

الإنقاذ البري والبحري

اأبوظبي-الوحدة:

نفذت بلدية مدينة اأبوظبي مبادرة 

توعوي���ة ملرتادي مم�س���ى مدينة 

حممد ب���ن زايد، به���دف توعيتهم 

ب����رشورة واأهمي���ة اأخ���ذ احليطة 

واحل���ذر واتباع كاف���ة االإجراءات 

االحرازي���ة والوقائية من فرو�ص 

كورونا، وفقًا لتعليمات وتوجيهات 

اجله���ات املعنية للحد من انت�سار 

الفرو�ص.

وقدم فري���ق اإدارة خدمات واإ�سعاد 

املجتم���ع يف مرك���ز بلدية مدينة 

زايد العديد من الن�سائح االإر�سادية 

التي  املم�سى  ملرتادي  والتوعوية 

ت�سب يف اأه���داف املبادرة، وحتث 

ارتداء  ����رشورة  عل���ى  اجلمه���ور 

الكمامات والقفازات اأثناء ممار�سة 

امل�س���ي، وكذل���ك اتب���اع اإجراءات 

بني  الازمة  وامل�ساف���ات  التباعد 

االأ�سخا����ص والبع���د ع���ن ت�سكيل 

التجمع���ات، حفاظ���ًا على �سحة 

و�سام���ة اأفراد املجتم���ع، كما مت 

اأثناء تنفيذ املبادرة توزيع عبوات 

مياه على مرتادي املم�سى.

اأن مرك���ز بلدية  جدي���ر بالذك���ر 

مدينة زايد -اإدارة خدمات واإ�سعاد 

املجتم���ع- داأب من���ذ بداية ظهور 

فرو�ص كورونا على تنفيذ العديد 

امليدانية  واحلمات  املبادرات  من 

واالإلكروني���ة على فرات متباينة 

به���دف تق���دمي التوعي���ة لكاف���ة 

فئات واأف���راد املجتمع، وذلك وفقًا 

ال�سراتيجية بلدية مدينة اأبوظبي 

الر�سمية  التوجه���ات  تواكب  التي 

للحد من انت�س���ار فرو�ص كورونا، 

ال�سحية  البيئ���ة  عل���ى  واحلفاظ 

االآمنة.

قائد �شرطة دبي يطلع على الم�شاريع 

الم�شتقبلية في »الأدلة الجنائية«
دبي-وام:

 اطل���ع معايل الفريق عب���داهلل خليفة 

امل���ري القائد العام ل�رشطة دبي، على 

امل�ساري���ع امل�ستقبلي���ة واحلالية يف 

االإدارة العام���ة لاأدلة اجلنائية وعلم 

اجلرمي���ة، بح�سور �سعادة اللواء خبر 

خلي���ل اإبراهي���م املن�س���وري م�ساعد 

القائد الع���ام ل�سوؤون البحث اجلنائي، 

واللواء الدكت���ور اأحمد عيد املن�سوري 

مدير االإدارة العام���ة لاأدلة اجلنائية 

وعل���م اجلرمي���ة، والعميد خب���ر اأول 

خالد ح�س���ني ال�سميط���ي نائب مدير 

العام ل�س���وؤون االإدارة بالوكالة، وعدد 

من ال�سباط.

ويف بداية الزي���ارة، زار معايل الفريق 

عبداهلل امل���ري املعر�ص امل�سغر الذي 

ي�س���م جمي���ع تخ�س�س���ات العل���وم 

اجلنائي���ة، وي�سلط ال�س���وء على اأهم 

االإمكانيات التقنية والتخ�س�سية التي 

تتمتع بها االإدارة.

والتق���ى معالي���ه م���ع امل�سوؤول���ني 

امل�ساري���ع  يف  للنظ���ر  والعامل���ني 

ل���اإدارة  والتطويري���ة  التح�سيني���ة 

العامة، ومدى تطبيقها ملوؤ�رش القيادة 

العلي���ا، م�سي���داً بجه���ود العامل���ني 

والتطوي���ر الكبر الذي مت حتققه خال 

املرحلة ال�سابقة، داعيًا لبذل مزيد من 

اجلهد لتطوير منظومة العمل والتحول 

الرقمي.

واأك���د معاليه ����رشورة االطاع على 

اأف�س���ل النماذج العاملي���ة والتجارب 

الناجح���ة يف جم���ال االخت�سا����ص، 

والعم���ل على تاأهي���ل وتطوير الكادر 

الب�رشي م���ن خال برام���ج ابتعاثية 

ودورات تخ�س�سي���ة وعلمية متقدمة، 

الفت���ا اإىل اأن املوظ���ف الناجح يطور 

قدراته ومهاراته ب�سكل م�ستمر ويخلق 

فر�سا مبتكرة وريادية يف جمال عمله.

ودعا اإىل ����رشورة ا�ستغال املمكنات 

املتاحة لتوفر اأف�سل االأنظمة التقنية 

املمار�سات  اأف�س���ل  وتطبيق  احلديثة، 

العاملي���ة الرائدة يف جم���ال العلوم 

اجلنائية.

اأبوظبي-وام:

 ح�س���ل م�ست�سف���ى »كليفان���د كلين���ك 

اأبوظبي« - اأحد مراف���ق الرعاية ال�سحية 

ل�سبكة مبادلة  التابع���ة  امل�ستوى  عاملية 

للرعاية ال�سحية - على جائزة »النرن« 

من جمعية ممر�سي الطوارئ لي�سبح بذلك 

من بني م�ست�سفيني فقط يح�سان على هذه 

اجلائزة املرموقة خارج الواليات املتحدة.

وجائ���زة »الن���رن« هي جائ���زة عاملية 

متنحه���ا جمعي���ة ممر�سي الط���وارئ التي 

ت�سم يف ع�سويتها اأكرث من 40 األف ممر�ص 

وممر�س���ة طوارئ من اأنح���اء العامل لتكرمي 

اأق�س���ام الطوارئ التي تق���دم اأداء ا�ستثنائيًا 

وتوفر اأعلى م�ستويات الرعاية للمر�سى.

وانطلق���ت اجلائزة قبل ثاث �سنوات تكرميا 

لرائدة التمري����ص فلورن�ص نايتينغيل التي 

كان له���ا الف�سل يف حتويل مهنة التمري�ص 

اإىل مهنة مهارات تعتمد على العلم واملعرفة.

ومتنح ه���ذه اجلائزة �سنويًا لعدد قليل من 

امل�ست�سفيات االأف�سل اأداء وفاز بها 28 فقط 

من اأ�س���ل 5 اآالف ق�سم طوارئ يف الواليات 

املتح���دة يف العام 2019 اإىل جانب جودة 

الرعاية تعتمد جلن���ة اجلائزة يف تقييمها 

الأق�س���ام الط���وارئ على م�ست���وى االلتزام 

باالبتكار فيم���ا يتعلق مبمار�سة التمري�ص 

والريادة والتعليم والتوعية واالأبحاث.

وقال نيلديفي���د كارك مدير قطاع تخطيط 

الرعاي���ة ال�سحية يف دائ���رة ال�سحة يف 

اأبوظب���ي.. » ح�سول م�ست�سف���ى كليفاند 

كلين���ك اأبوظب���ي على جائ���زة النرن من 

جمعية ممر�سي الطوارئ دليا وا�سحا على 

الكفاءة العالية التي يتمتع بها امل�ست�سفى 

ب�سكل خا����ص والقطاع ال�سحي يف االإمارة 

ب�سكل عام والذي ي�سع على راأ�ص اأولوياته 

�سم���ان تق���دمي خدم���ات رعاي���ة �سحية 

مب�ستويات عاملية لكافة اأفراد املجتمع يف 

االإمارة«.

وقال���ت �سو بهرن�ص رئي�س���ة التمري�ص يف 

اأبوظبي«..  كلين���ك  م�ست�سف���ى »كليفاند 

» متث���ل كوادر التمري����ص االأ�سا�ص لكل ما 

نقوم به فه���م يوفرون اأعل���ى م�ستوى من 

الرعاية للمر�سى وميار�سون دورا مهما يف 

م�ساعدتنا على حت�سني جتربة املري�ص يف 

كل مرحلة من مراحلها«.

م���ن جانبه ق���ال الدكتور راكي����ص �سوري 

الرئي�ص التنفي���ذي يف م�ست�سفى كليفاند 

كلينك اأبوظبي.. اإن فوز ق�سم الطوارئ لدينا 

نح خارج الواليات  باأول جائزة الن���رن متمُ

املتح���دة االأمركي���ة يوؤك���د م���دى التزام 

موظفينا باالبتكار وحر�سهم على تزويد كل 

مري�ص باأف�سل م�ستويات الرعاية واالهتمام 

خال الع���ام 2020 ..اأبدى ممر�سونا وق�سم 

الطوارئ م�ست���وى بطوليًا من اأداء مهامهم، 

مما مكنن���ا من تقدمي العاج الازم جلميع 

�رشائح.

بلدية اأبوظبي تنفذ مبادرة توعوية عن كورونا لمرتادي 

مم�شى مدينة محمد بن زايد

اأبوظبي-وام:

 نظم���ت وزارة الدولة ل�س���وؤون املجل�ص الوطني 

االحتادي جل�س���ة لبحث اآليات وط���رق االرتقاء 

بالعم���ل االإعامي ومبا ي�سه���م يف اإيجاد اآليات 

مبتكرة لتعزيز الوعي ال�سيا�سي وثقافة امل�ساركة 

ال�سيا�سي���ة بني جمي���ع اأف���راد املجتمع وذلك 

�سمن �سعيها لتعزي���ز التوا�سل وبناء العاقات 

اال�سراتيجي���ة مع و�سائل االإعام، ومبا يعزز من 

اال�ستفادة املثلى من جميع املن�سات االإعامية.

ح�رش اجلل�سة التي �سه���دت م�ساركة وا�سعة من 

ممثلي كربى و�سائل االإع���ام يف دولة االإمارات، 

�سعادة ط���ارق هال لوتاه وكي���ل وزارة الدولة 

ل�سوؤون املجل����ص الوطني االحت���ادي، و�سعادة 

الدكت���ور �سعيد حمم���د الغفلي وكي���ل الوزارة 

امل�ساعد ل�س���وؤون املجل�ص الوطني االحتادي يف 

وزارة الدولة ل�سوؤون املجل�ص الوطني االحتادي، 

و�سعادة �سام���ي حممد بن عدي وكي���ل الوزارة 

امل�ساعد لقط���اع اخلدمات امل�سان���دة يف وزارة 

الدولة ل�س���وؤون املجل����ص الوطن���ي االحتادي، 

باالإ�سافة اإىل عدد من مديري االإدارات.

واأك���د �سعادة طارق هال لوت���اه اأن االإعام كان 

و�سيبقى ال�رشيك اال�سراتيجي والرئي�ص للوزارة 

يف جهودها لتعزي���ز الوعي ال�سيا�سي والو�سول 

اإىل جميع �رشائح املجتمع.

وقال.. » العمل الربمل���اين ويف ظل التوجيهات 

احلكيمة للقي���ادة الر�سيدة �سه���د قفزات مهمة 

وملهم���ة، كم���ا اأنه متكن يف ف���رات ق�سرة من 

حتقيق الكثر من االإجن���ازات والنجاحات، التي 

تواكب النجاحات التي حتققها دولة االإمارات يف 

جميع املجاالت، والتي تتعزز من خالها مكانتها 

الريادية عامليًا«.

واأ�س���اف اإن ال�رشي���ك الرئي����ص يف النجاح هو 

اإعامنا الوطني، الأنه القوة التي من خالها ن�سل 

اإىل جميع اأفراد املجتمع، وعرب من�ساته املتنوعة 

تنتق���ل املعلومات بدق���ة و�سفافية ومو�سوعية 

لت���رك االأثر الكبر ولت���رك احلافز لدى اجلميع 

للم�سارك���ة الفاعل���ة يف م�سرة التط���ور التي 

ي�سهدها العمل الربملاين.

وبحثت الور�سة الت�سورات املقرحة الإيجاد اآليات 

مبتك���رة ت�سمن اأف�سل تغطي���ة للعمل الربملاين 

يف دول���ة االإم���ارات، وامل�ساهم���ة يف التعريف 

باالإجنازات التي تتحقق كل يوم يف هذا املجال، 

ومبا يعزز م���ن مكانة دولة االإم���ارات الريادية 

عاملي���ًا، باالإ�ساف���ة اإىل مناق�سة ال���دور الكبر 

لو�سائ���ل االإعام مبن�سات���ه املتنوعة يف تعزيز 

العمل امل�س���رك ل�سمان تعزيز الوعي ال�سيا�سي 

وثقاف���ة امل�ساركة ال�سيا�سي���ة ومبا ينعك�ص يف 

زيادة التفاعل مع جمي���ع الفعاليات الربملانية 

التي يتم تنظيمها يف دولة االإمارات.

»�شوؤون الوطني التحادي« 

تنظم جل�شة حول اآليات العمل 

الإعالمي

»كليفالند كلينك اأبوظبي« يفوز باأول جائزة »لنترن« 

تمنح خارج اأمريكا

اأبوظبي-وام:

 وقع���ت هيئة اأبوظب���ي للزراعة وال�سامة 

الغذائية اتفاقية م�ستوى اخلدمة مع مركز 

االإح�س���اء - اأبوظبي التابع لدائرة االإ�سناد 

احلكومي لتعزيز التعاون املوؤ�س�سي واإر�ساء 

اأ�س�ص العمل امل�سرك ب�سورة منهجية حتقق 

االإح�سائي مب���ا يلبي احتياجات  التكامل 

الطرفني ويدعم خط���ط التنمية امل�ستدامة 

يف اأبوظبي.

وقع االتفاقية ع���رب تقنية االت�سال املرئي 

عن بعد .. �سع���ادة �سعيد البحري العامري 

مدير عام هيئة اأبوظب���ي للزراعة ال�سامة 

الغذائية وعبداهلل اأحمد ال�سويدي مدير عام 

مركز االإح�ساء - اأبوظبي باالإنابة.

وتهدف االتفاقية اإىل و�سع اإطار عمل منهجي 

ومنظم لتبادل واإعادة اإ�سدار البيانات وفق 

ج���داول زمنية واإجراءات حم���ددة وتعزيز 

االلتزام باملنهجي���ات واملعاير املعتمدة 

من اأجل االرتقاء بجودة البيانات وحتقيق 

اال�ستخ���دام االأمثل لل�سج���ات االإدارية يف 

االإمارة باالإ�ساف���ة اإىل تفعيل التعاون يف 

جمال تنفيذ امل�س���وح االإح�سائية وتطوير 

للعاملني  االإح�سائية  والكف���اءات  القدرات 

يف الهيئة.

واأعرب �سعيد البحري العامري عن �سعادته 

بتعزي���ز التعاون م���ع مرك���ز االإح�ساء- 

اأبوظبي ل���دوره احليوي يف توفر البيانات 

االإح�سائية التي تدع���م �سانعي القرار يف 

ر�سم ال�سيا�س���ات االقت�سادية واالجتماعية 

مبا يتواكب مع خط���ط االإمارة نحو تعزيز 

م�س���رة التنمي���ة واال�ستق���رار االجتماعي 

واالقت�سادي.

واأكد اأن هيئة اأبوظب���ي للزراعة وال�سامة 

الغذائي���ة تدرك اأهمية ما متثله املعلومات 

والبيان���ات االإح�سائي���ة بو�سفه���ا ركيزة 

هامة يف بناء اال�سراتيجيات وال�سيا�سات 

اخلا�س���ة لذا حتر����ص دائما عل���ى تطوير 

م�ست���وى العاقات م���ع �رشكائها من كافة 

 .. اجلهات احلكومية االحتادي���ة واملحلية 

م�سرا اإىل اأن التعاون مع مركز االإح�ساء - 

اأبوظبي يهدف اإىل اال�ستفادة من االإمكانات 

التي يوفرها لتحقيق اأهداف الهيئة وتعزيز 

االأدوار املنوط���ة باجلهت���ني نحو املجتمع 

وامل�ساهم���ة يف دعم خط���ط التنمية التي 

ت�رشف عليها وتقوده���ا حكومتنا الر�سيدة 

بوعي يخدم اأجيالنا احلالية واملقبلة.

من جانبه اأ�ساد عب���داهلل ال�سويدي بتوقيع 

االتفاقي���ة الت���ي تاأت���ي يف اإط���ار حر�ص 

مرك���ز االإح�س���اء - اأبوظبي عل���ى تعزيز 

التع���اون وتوحي���د اجلهود م���ع اجلهات 

احلكومي���ة وغرها م���ن املوؤ�س�سات بهدف 

توف���ر اإح�ساءات حديثة تلب���ي متطلبات 

م�ستخدمي البيانات.

اتفاقية بين 

»اأبوظبي 

لل�شالمة 

الغذائية« 

و »اإح�شاء 

اأبوظبي«

تعقيم السيارات مبسلخ مدينة زايد
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الرخصــة رقم   التنمية االقتصاديــة بخصــوص   تعلن دائرة 

للمقاوالت  املدينة  جرس  التجاري  باالسم   CN  -  1192671

العامة  بإلغاء طلب تعديل الرخصة وإعادة الوضع كام كان 

عليه سابقا.  

 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 

هذا  نرش  تاريخ  من  أسبوع  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 

اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املذكورة.

CN -  1192671 / الرقم : د ت / ش ت

CA -  3682082 : رقم الخطاب

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ مطعم وكافترييا جزر الكناري ذ.م.م 

رخصة رقم :CN -  1106695 قد تقدموا إلينا بطلب 

تعديل مدير/ اضافة محمد براء مامون الدباس 

 KAKS GROUP تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة مجموعة كاكس إلدارة الرشكات الخاصة ذ.م.م

  FOR MANAGEMENT PRIVATE COMPANIES LLC

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف خليفة احمد خليفة احمد السويدي                          

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف خلف احمد خليفة احمد السويدي  

1X1 1 إىلX1 تعديل لوحه اإلعالن/ إجاميل من مساحة

تعديل شكل قانوين من/  رشكة ذات مسؤولية محدودة اىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م          

 ALKANARI ISLANDS RESTAURANT & CAFETERIA من/  تجاري  اسم  تعديل   

 AL KANARI ISLANDS CATERING SOLE مطعم وكافترييا جزر الكناري ذ.م.م اىل LLC

PROPRIETORSHIP LLC جزر الكناري للتموين رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

تعديل نشاط/ اضافة خدمات متوين باملواد الغذائية 5629001 

تعديل نشاط/ حذف بيع الوجبات الخفيفة )كافترييا 5610003

تعديل نشاط / حذف مطعم 56100001

  فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة 

عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء 

هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

مابل  ريد  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    

للمقاوالت العامة ذ.م.م   

رخصة رقم : CN -  2190532 قد تقدموا إلينا بطلب:

 تعديل نسب الرشكاء/ نرياج تشامدال من %25 اىل 49% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف جوربريت سينغ سورجان 

سينغ

مراجعة  اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق  من  كل  فعىل 

تاريخ  من  يوماً  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  نرش هذا اإلعالن وإال فإن 

أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  ملحمة السالمات ذ.م.م
رخصة رقم :  CN -  2925024 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة هالل عيل هالل عرار الظاهري 100% 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف احمد عادل احمد عبدربه املصعبي 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عبدالله فيصل سامل عبدالله بن اسحاق
تعديل رأس املال / من NULL إىل  50000

الشخص  رشكة  اىل  محدودة  مسؤولية  ذات  رشكة  من/  قانوين  شكل  تعديل   
الواحد ذ.م.م       

ملحمة   AL SALAMAT BUTCHERY LLC من/  تجاري  اسم  تعديل   
 ALSALAMAT BUTCHERY PROPRIETORSHIP السالمات ذ.م.م اىل

LLC ملحمة السالمات - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  
التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 
املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  جاس لتجارة االدوات الصحية 

رخصة رقم :    CN - 2914951 قد تقدموا إلينا بطلب:

جاس   JAS SANITARY WERE TRADING /من تجاري  اسم  تعديل    

لتجارة االدوات الصحية اىل JAS ROASTERY  محمصة جاس 

تعديل نشاط/ اضافة بيع التوابل والبهارات بالتجزئة 4721030 

تعديل نشاط/ اضافة محمصة 4711006 

 تعديل نشاط/ اضافة بيع الشوكوالته بالتجزئة 4721014 

تعديل نشاط/ حذف بيع االدوات الصحية ومتديداتها بالتجزئة 4752004

التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 

االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 

املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  مايلز سبيشاليتي 

كويف 

رخصة رقم : CN -   2510347 قد تقدموا إلينا بطلب:

كرامه ساملني  اضافة محمود سعيد  وبيع/   تنازل  الرشكاء  تعديل 

الراشدي 100% 

عبدالله   عبدالرحيم  صالح  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

عبدالرحيم العيل

 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد  اإلعالن وإال فإن 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

الســـادة/  ديسكفري لخدمات تجميل  التنمية االقتصادية بأن    تعلن دائرة 

الحدائق واملنتزهات 

رخصة رقم : CN -  1558164 قد تقدموا إلينا بطلب:

 تعديل شكل قانوين من/ مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م

 DISCOVERY LANDSCAPE & مــن/  ــجــاري  ت اســم  تعديل   

الحدائق  تجميل  لخدمات  ديسكفري   GARDENING SERVICES

 DISCOVERY LANDSCAP & GARDENING اىل  واملنتزهات 

لخدمات  ديسكفري   SERVICES SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تجميل الحدائق واملنتزهات - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 

االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 

املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  الفا البيتكنيك للصيانة الفنية 

للمصانع واملنشآت البرتولية - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

رخصة رقم :  CN -  2399181 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة عبيد محمدحمد بارك املري 100%  

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد مسلم عزيز سويدان املحرمي 

تعديل نشاط/ حذف خدمات التنظيف الخارجي واجهات املباين 8129001 

تعديل نشاط/ حذف اعامل تركيب وفك السقاالت 4390008

والبحرية  الربية  والغاز  النفط  ومنشآت  نشاط/ حذف خدمات حقول  تعديل 

 0910018

تعديل نشاط/ حذف خدمات فحص وصيانة الخزانات البرتولية 0910010

التنمية  دائرة  مراجعة  اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   

االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 

املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة.

الفوار  كافترييا  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    

هاوس 

رخصة رقم : CN -  2184876 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة عبدالرحمن عادل عنرت 100%

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حمدان محمد مبارك محمد الصيعري 

من مالك اىل وكيل خدمات

تعديل نسب الرشكاء/ حمدان محمد مبارك محمد الصيعري من 

%100 اىل 0%

 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد  اإلعالن وإال فإن 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
فريست تراك للصيانة العامة 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2614130  : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

الســـادة/ مطعم  بأن  االقتصادية  التنمية    تعلن دائرة 
البارجيل  

رخصة رقم :CN -   1126612 قد تقدموا إلينا بطلب:
سعيد  قناص  عبيد  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الظاهري 100% 
سامل  محمد  عتيق  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

مسفر الظاهري
فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ 
أي  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعالن  نرش هذا 
حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات املطلوبة.

للخدمات  االمارات  اف  يت  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    

البحرية ذ.م.م        

رخصة رقم :  CN - 1916489 قد تقدموا إلينا بطلب:

                  ULTRA INVESTMENT تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة الرتا لالستثامر

 TF CORP ملتد اي  يت  يب  كورب  اف  يت  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

PTE LTD

 ONLINE للمشاريع  اليــن  اون  حــذف  وبيع/  تنازل  الــرشكــاء  تعديل 

ENTERISES

 TF CORP ملتد اي  يت  يب  كورب  اف  يت  وبيع/ حذف  تنازل  الرشكاء  تعديل 

 PTE. LTS

التنمية  دائرة  مراجعة  اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   

االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 

املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة.

الصقر  الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    

الذهبي للوكاالت التجارية                 

رخصة رقم :  CN -  1427653 قد تقدموا إلينا بطلب:

عمر  حمد  عيل  سامي  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

العامري 100%

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عيل حمد عمر العامري

 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 

تاريخ  من  يوماً  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  نرش هذا اإلعالن وإال فإن 

أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

املنري  الرساج  الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
للمقاوالت العامة- ذ.م.م 

رخصة رقم :  CN -   1006065 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة عمرو حسني منصور الباز 49%
عبدالله  احمد  نارص  رازي  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الكثريي 51% 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف قمر عوض عمر احمد الجابري

عبدالله  احمد  نارص  رازي  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 
الكثريي

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 
هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد  اإلعالن وإال فإن 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة /  فت الين 

رخصة رقم : CN -  2657191 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 

نرش  تاريخ  من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة 

أي حق  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعالن  هذا 

ستستكمل  حيث  املــدة  هذه  انقضاء  بعد  دعــوى  أو 

اإلجراءات املطلوبة.

ترايفاند  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
للتكنولوجيات  

رخصة رقم :  CN -   2817285 قد تقدموا إلينا بطلب:
عيل  عبيد  عيل  عتيق  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

العزيزي 100%       
سعيد  مهري  سعيد  دالل  وبيع/ حذف  تنازل  الرشكاء  تعديل 

القبييس
مراجعة  اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق  من  كل  فعىل 
تاريخ  من  يوماً  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  اوبس الرشق االوسط ذ.م.م 

رخصة رقم : CN -  1782610 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة عبدالله سامل بخيت خزمة الكثريي  80% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة الخزمة لالستشارات الهندسية - رشكة الشخص 

 AL KHOZMA ENGINEERING CONSULTANCY ذ.م.م  الواحد 

 SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف اوبس انرتناشيونال كونسلتنتس ليمتد

OPUS International consultants limited 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عبدالله سامل بخيت خزمة الكثريي

التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 

االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 

املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة.

لخدمات  انزو  الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    

الطباعة 

رخصة رقم : CN -  2909593 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة احمد عيل صالح عمر الكندي 

  100%

ضاعن  سعيد  خميس  خالد  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

املحرييب

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد  اإلعالن وإال فإن 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  مطعم ومشاوي 

فود اند ساميل 

رخصة رقم :  CN -  2857531 قد تقدموا إلينا بطلب:

راشد  حسن  يوسف  عبدالسالم  اضافة  خدمات/  وكيل  تعديل 

اليافعي 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة جبار اوتاتايل 100%  

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عبدالسالم يوسف حسن راشد 

اليافعي

 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد  اإلعالن وإال فإن 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
مطعم الواحة الزرقاء

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2241656  : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.
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�إعالنات

اعالن ن�شر 

)املحامي  للمحاماة  اإلمارات  املحامي/  تقدم  عن  التجارية  العالمات  إدارة   تعلن 

حمد محمد كدفور املهريي(.

بطلب تسجيل العالمة التجارية:

املودعة بالرقـم : 331975  

بتاريخ:  02   / 07  / 2020

تكنولوجى  )بكني(  كايهوا  شونيوان  باســـــــــم: 

كو. ليمتد

الكتلة   ،  2 الطابق   ،  206-2 الوحدة  وعنوانــــه: 

23 ، شارع دونج يب وانج ويست رقم 8 ، مقاطعة 

هايديان ، بكني  الصني 100000 .

وذلك لتمييز السلع / الخدمات / الواقعة بالفئة: 44

رعاية صحية؛ خدمات طبابة عن بعد؛ عالج بدىن، مساعدة طبية؛ خدمات عالجية؛ 

خدمات  الصحية؛  املراكز  خدمات  صحية؛  استشارات  طبية؛  رسيرية  خدمات 

صالونات التجميل؛ تاجري معدات صحية؛ استشارات دوائية.

وصف العالمة: تتكون هذه العالمة التجارية من كلمة pai   ضمن رسم مضلع مظلل.  

  األشرتاطات:

فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً إلدارة العالمات التجارية ىف وزارة 

اإلقتصاد ، أو ارساله بالربيد املسجل ، و ذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا اإلعالن. 

الأربعاء 29 يوليو 2020-العـدد 14505

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية
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الأربعاء 29 يوليو 2020-العـدد 14505

�د�رة �لرت�خي�ص �لتجارية قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�د�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

�إعــــالن�إعــــالن     �إعالن ت�سفية �سركة�إعــــالن

    �إعالن ت�سفية �سركة

  / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
مؤسسة ملبار كرياال للمقاوالت العامة

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   1097893  : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
خياط شمس االصيل ألزياء السيدات

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  1114040   : رقم  رخصة   
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
شاينج ستار ملواد البناء

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2375255   : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 
االسم التجاري : نيشنوايد لخدمات حقول النفط ذ.م.م 

بن  درويش  بناية  حمدان  شارع  ابوظبي  الرشكة:جزيرة  عنوان 
احمد واوالده 

 CN -1227287 :رقم القيد يف السجل االقتصادي
التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة
لتدقيق  ماهر  عبداملنعم  محمد  مكتب  السادة/  تعيني   -  2
الحسابات،  كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ 26-7-2020 وذلك بناًء 
عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب 

العدل بالرقم :  2055005629 
 تاريخ التعديل: 28-7-2020 فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل 
هذا االجراء مراجعة املصفي املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ 

نرش هذا االعالن.

نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 
االسم التجاري:التفاهم للمقاوالت العامة ذ.م.م 

زوجة  مبارك  موزة  بناية  املفرق،  منطقة  ياس  الرشكة:بني  عنوان 
مبارك قران راشد املنصوري                  

 CN-1138011 :رقم القيد يف السجل االقتصادي
التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة
زايد تشارترد اكاونتانت لتدقيق الحسابات،  2 - تعيني السادة/  
رشكة الشخص الواحد ذ.م.م كمصفي قانوين للرشكة بتاريخ 7-22-
2020 وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري العادية 

املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :  2056003629 
 تاريخ التعديل: 2020-7-27 

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

 اسم الرشكة : يو ايش اف لخدمات آدرة املنشآت  ذ.م.م
رقم الرخصة: 713524 

عنوانها :   مكتب رقم 407 ملك سعيد سهيل سعيد املركز التجاري    
 الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري:  1140673 

 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
بانحالل الرشكة املذكورة أعاله وذلك مبوجب القرار الصادر من الجمعية العمومية للرشكاء بتاريخ 

 2020-6-29
واملصدق لدى السيد الكاتب العدل بتاريخ 2020-6-29

  وعىل من لديه اعرتاض او مطالبة التقدم اىل املصفي املعني مكتب رقم 305-304-303-302-301 
ملك محمد الزبري عيل الخليج التجاري، استدامة A   هاتف متحرك: 5651150 - 050 فاكس: 
2223773 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ 

نرش هذا االعالن .

 اسم الرشكة : مجموعة اس يب يك لالفاق العلمية  ذ.م.م
رقم الرخصة  629669 

عنوانها :   مكتب رقم 5 ملك الشيخ سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، املركز التجاري   
 الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري:   1049993 

 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
بانحالل الرشكة املذكورة أعاله وذلك مبوجب القرار الصادر من الجمعية العمومية للرشكاء بتاريخ   

 2020-5-31
واملصدق لدى السيد الكاتب العدل بتاريخ   2020-5-31 

  وعىل من لديه اعرتاض او مطالبة التقدم اىل املصفي املعني مكتب رقم 305-304-303-302-301 
ملك محمد الزبري عيل الخليج التجاري، استدامة A   هاتف متحرك: 5651150 - 050 فاكس: 
2223773 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ 

نرش هذا االعالن .

 اسم الرشكة :االجنحة الذهبية لتجارة العامة ذ.م.م
رقم الرخصة: 596737 

عنوانها :   مكتب  رقم A 410 ملك مؤسسة محمد بن راشد ال مكتوم لالعامل الخريية واالنسائية 
الرقة. 

 الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري:  1011726 

  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
بانحالل الرشكة املذكورة أعاله وذلك مبوجب القرار الصادر من الجمعية العمومية للرشكاء بتاريخ  

 2020-6-22
واملصدق لدى السيد الكاتب العدل بتاريخ  2020-6-22 

  وعىل من لديه اعرتاض او مطالبة التقدم اىل املصفي املعني مكتب رقم 305-304-303-302-301 
ملك محمد الزبري عيل الخليج التجاري، استدامة A   هاتف متحرك: 5651150 - 050 فاكس: 
2223773 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ 

نرش هذا االعالن .

 اسم الرشكة : مجموعة اس يب يك الصناعية  ذ.م.م
رقم الرخصة  629672 

عنوانها :   مكتب رقم 5 ملك الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان، املركز التجاري   
 الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري:   1049990 

 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
بانحالل الرشكة املذكورة أعاله وذلك مبوجب القرار الصادر من الجمعية العمومية للرشكاء بتاريخ   

 2020-5-31
واملصدق لدى السيد الكاتب العدل بتاريخ   2020-5-31 

  وعىل من لديه اعرتاض او مطالبة التقدم اىل املصفي املعني مكتب رقم 305-304-303-302-301 
ملك محمد الزبري عيل الخليج التجاري، استدامة A   هاتف متحرك: 5651150 - 050 فاكس: 
2223773 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ 

نرش هذا االعالن .

  اسم الرشكة : تراكوتا العاملية للنقليات العامة 
 . IC1-RUSS-V3-S09 ،العنوان :    نخيل املدينة العاملية ديب

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري   1116406    رقم الرخصة    654352        

 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
  29-3-2019 تاريخ تصديق القرار  2020-7-27

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديره -بورسعيد ، هاتف 
2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم الرشكة : هيل واي لالعامل الكهروميكانيكية ش. ذ.م.م
رقم الرخصة 756853 

عنوانها :   مكتب رقم 35 ملك مبارك عيىس سعيد املنصوري ، ند الحمر   
 الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري:  1224658  

  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 
العمومية  الجمعية  من  الصادر  القرار  وذلك مبوجب  أعاله  املذكورة  الرشكة  بانحالل  لديها 

للرشكاء بتاريخ   28-7-2020 واملصدق لدى السيد الكاتب العدل بتاريخ  2020-7-28
-302-301 رقم  مكتب  املعني  املصفي  اىل  التقدم  مطالبة  او  اعرتاض  لديه  من  وعىل    

303-304-305 ملك محمد الزبري عيل الخليج التجاري، استدامة A   هاتــف متحــــرك: 
الثبوتية  واألوراق  املستندات  كافة  معه  فاكس: 2223773 04 مصطحباً   050 -  5651150

وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن .

ابو ظبي االسالمي  فقدت شهادات اسهم صادرة عن مرصف 

الشهادة  رقم  الحوسني  ساملني  حمدان  قاسم  من  كل  باسم 

10188398 عدد األسهم 151 و حسني قاسم حمدان الحوسني 

قاسم  فاطمة  و   151 األسهم  عدد   10188401 الشهادة  رقم 

حمدان الحوسني رقم الشهادة 10188404 عدد األسهم 151 

عىل من يجدهم التواصل مع املرصف املذكور مشكورا.

 اسم املصفي: يوسف بن خادم لتدقيق الحسابات  
التجاري،  الخليج  عيل  الزبري  محمد  ملك   305-304-303-302-301 رقم  مكتب   : العنوان 

    A استدامة
التجاري  السجل  التأشري يف  تم  بأنه قد  االقتصادية بديب  التنمية  دائرة  تعلن   مبوجب هذا 
لديها بتعيني املصفي املذكور اعاله للقيام بتصفية : يو ايش اف لخدمات آدرة املنشآت ذ.م.م 

وعنوانها:مكتب رقم 407 ملك سعيد سهيل سعيد املركز التجاري 
 وذلك مبوجب القرار الصادر من الجمعية العمومية للرشكاء بتاريخ 29-6-2020  واملصدق 

لدى السيد الكاتب العدل بتاريخ 2020-6-29
 وعىل من لديه اعرتاض او مطالبة التقدم اىل املصفي املعني يف العنوان املعني اعاله  هاتف 
متحرك: 5651150 - 050 فاكس )2223773  04( مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن .

اسم املصفي: يوسف بن خادم لتدقيق الحسابات  
التجاري،  الخليج  عيل  الزبري  محمد  ملك   305-304-303-302-301 رقم  مكتب   : العنوان 

    A استدامة
التجاري  السجل  التأشري يف  تم  بأنه قد  االقتصادية بديب  التنمية  دائرة  تعلن   مبوجب هذا 
لديها بتعيني املصفي املذكور اعاله للقيام بتصفية : مجموعة اس يب يك لالفاق العلمية  ذ.م.م

وعنوانها: مكتب رقم 5 ملك الشيخ سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، املركز التجاري
 وذلك مبوجب القرار الصادر من الجمعية العمومية للرشكاء بتاريخ   31-5-2020 واملصدق 

لدى السيد الكاتب العدل بتاريخ   2020-5-31
 وعىل من لديه اعرتاض او مطالبة التقدم اىل املصفي املعني يف العنوان املعني اعاله  هاتف 
متحرك: 5651150 - 050 فاكس )2223773  04( مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن .

اسم املصفي: يوسف بن خادم لتدقيق الحسابات  
التجاري،  الخليج  عيل  الزبري  محمد  ملك   305-304-303-302-301 رقم  مكتب   : العنوان 

    A استدامة
 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

بتعيني املصفي املذكور اعاله للقيام بتصفية : االجنحة الذهبية لتجارة العامة
ذ.م.م 

الخريية  لالعامل  مكتوم  ال  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   A  410 رقم  وعنوانها:مكتب  
واالنسائية الرقة. 

 وذلك مبوجب القرار الصادر من الجمعية العمومية للرشكاء بتاريخ 22-6-2020 واملصدق 
لدى السيد الكاتب العدل بتاريخ 2020-6-22

 وعىل من لديه اعرتاض او مطالبة التقدم اىل املصفي املعني يف العنوان املعني اعاله  هاتف 
متحرك: 5651150 - 050 فاكس )2223773  04( مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن .

  اسم املصفي: يوسف بن خادم لتدقيق الحسابات  
التجاري،  الخليج  عيل  الزبري  محمد  ملك   305-304-303-302-301 رقم  مكتب   : العنوان 

    A استدامة
 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

بتعيني املصفي املذكور اعاله للقيام بتصفية : مجموعة اس يب يك الصناعية  ذ.م.م
وعنوانها: مكتب رقم 5 ملك الشيخ سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، املركز التجاري

 وذلك مبوجب القرار الصادر من الجمعية العمومية للرشكاء بتاريخ   31-5-2020 واملصدق 
لدى السيد الكاتب العدل بتاريخ   2020-5-31

 وعىل من لديه اعرتاض او مطالبة التقدم اىل املصفي املعني يف العنوان املعني اعاله  هاتف 
متحرك: 5651150 - 050 فاكس )2223773  04( مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن .

  اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 - الشباب   مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914» رقم  مكتب  العنوان:    

ديره- بورسعيد 

التجاري  السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب 

لديها لتصفية رشكة / تراكوتا العاملية للنقليات العامة  وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :  29-3-2019 تاريخ تصديق القرار  2020-7-27   

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هاتف 2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

اسم املصفي: يوسف بن خادم لتدقيق الحسابات  
التجاري،  الخليج  عيل  الزبري  محمد  ملك   305-304-303-302-301 رقم  مكتب   : العنوان 

    A استدامة
 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
بتعيني املصفي املذكور اعاله للقيام بتصفية : هيل واي لالعامل الكهروميكانيكية   ش.ذ.م.م

وعنوانها:مكتب رقم 35 ملك مبارك عيىس سعيد املنصوري ، ند الحمر
 وذلك مبوجب القرار الصادر من الجمعية العمومية للرشكاء بتاريخ  2020-7-28

واملصدق لدى السيد الكاتب العدل بتاريخ  2020-7-28
 وعىل من لديه اعرتاض او مطالبة التقدم اىل املصفي املعني يف العنوان املعني اعاله  هاتف 
متحرك: 5651150 - 050 فاكس )2223773  04( مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن .
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 حكومة دبي

�قت�شادية دبي

 حكومة دبي

�قت�شادية دبي

 حكومة دبي

�قت�شادية دبي

 حكومة دبي

�قت�شادية دبي

 حكومة دبي

�قت�شادية دبي

 حكومة دبي

�قت�شادية دبي

 د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

 د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

 د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

 د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

 د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

 د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

 د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

 د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

 د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

 د�ئرة �لتنمية �القت�شادية
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 د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بتعيني م�سفي
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�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري
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بانحالل �سركة

يرجى العلم أنه سيقوم السيد الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل عن الرخصة 

بني االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

 من :الطرف األول: ماجد حمد جرب حمد السويدي        الجنسية: االمارات

 اىل الطرف الثاين: شانكر بسواس بهوبايت رانجن بسواس الجنسية:  بنغالديش

االقتصادية  التنمية  دائرة  من  صادرة  رخصة  املزايا(  )مصبغة  التجاري  باالسم   

بعجامن برقم ملف )40953( واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجامن

 وعليه سيقوم السيد الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 يوما 

من تاريخ نرش هذا االعالن.

يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل 
عن الرخصة بني االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

 من :الطرف األول:   ياسني حسني احمد محمد   الجنسية: 
االمارات

اىل الطرف الثاين:  سعيد قائد مراد رحمه  الجنسية: االمارات
باالسم التجاري )كراج الغاف( رخصة صادرة من دائرة التنمية 
تجارة  بغرفة  واملسجلة   )69849( رقم  بعجامن  االقتصادية 

وصناعة عجامن 
بعد  التنازل  بالتصديق عىل  العدل  الكاتب  وعليه سيقوم     

انقضاء 14 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

الأربعاء 29 يوليو 2020-العـدد 14505 الأربعاء 29 يوليو 2020-العـدد 14505

الكاتب العدل العام  الكاتب العدل العام عجمان

 اإعالن تنازل عن رخ�صة اإعالن تنازل عن رخ�صة
لإعالناتكم بالوحدة: هاتف: 024488400 فاك�س 024488201

الأربعاء 20 فرباير 2019 ـ العـدد 14072   الأربعاء 20 فرباير 2019 ـ العـدد 14072  
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الأربعاء 29 يوليو 2020-العـدد 14505 
�إعالنات

اعالن ن�شر 
تعلن إدارة  العالمات التجارية عن تقدم املحامي/ اإلمارات للمحاماة )املحامي حمد محمد كدفور 

املهريي(.
بطلب تسجيل العالمة التجارية:

 
املودعة بالرقـم : 331423  

بتاريخ:  23   / 06  / 2020   
 ، كو  ايليفيتور  شياو  هانجتشو  باســـــــــم: 

ليمتد.
وعنوانــــه: 168 طريق هونجدا ، منطقة يوهانغ 

للتنمية االقتصادية ، منطقة يوهانغ ،مدينة هانجتشو ، الصني .
وذلك لتمييز السلع/ الخدمات الواقعة بالفئة : 7

املصاعد االلية)املصاعد ( ، املصاعد االلية، أبواب املصاعد، اجهزة تشغيل املصاعد، أجهزة تشغيل 
املصاعد االلية، محركات املصاعد، تروس املصاعد، أحزمة املصاعد، احزمة املصاعد، سالسل املصاعد 
)قطع االالت(، املصاعد، بخالف مصاعد التزلج، الروافع، الرافعات )أجهزة الرفع والونش(، أجهزة 
للتحميل  املناولة  أجهزة  املتحركة،  السالمل  االلية(،  املتحركة)السالمل  السالمل  الرفع،   أجهزة  الرفع، 
والتفريغ، الجسور االسطوانية، الرحويات، الونشات، االرصفة املتحركة، املمرات املتحركة، الناقالت 
املصاعد  امليكانيكية،  السيارات  وقوف  أنظمة  الرفع،  باجهزة  املجهزة  السترييو  ،كراجات  )االالت( 
لالحواض  التهوية  مضخات  الزراعية،  االالت  الربية،  املركبات  وتخزين  وايقاف  لنقل  امليكانيكية 
املائية، االت السحق والتفتيت، االت الحالبة، االت جز الصوف للحيوانات، االت تسطيح االحواض 
االت  الطباعة،  االت  الصحية،  املناديل  تصنيع  اجهزة  الورق،  صناعة  االت  النجارة،  االت  امللحية، 
اعداد  االت  الكهروميكانيكية،  الطعام  اعداد  االت  الشاي،  معالجة  االت  الصباغه،  االت  الغزل، 
املرشوبات الكهروميكانيكية، االت السجائر لالغراض الصناعية، االت صناعة الجلود، االت الخياطة، 
االالت واالجهزة لالستخدام ىف صناعة الدراجات، االالت واالجهزة  لالستخدام ىف صناعة السرياميك، 
املحلية  املنتجات  تصنيع  االت  البطارية،  االت  الحفر،  االت  للبناء،  السرياميك  االت  ذلك  ىف   مبا 
االت  التغليف،  االت  الكهربائية،  املصابيح  تصنيع  االت  املينا،  تصنيع  االت  املتنوعة،  واملنتجات 
االت  )الغساالت(،  الغسيل  االت  الكهربائية،  الطعام  محرضات  العسل،  اقراص  شكل  عىل  قوالب 
الكيميائية،  االسمدة  تصنيع  اجهزة  الزجاج،  تصنيع  االت  النقش،  االت  االدوية،  ملعالجة  صناعية 
الجيولوجي  االستكشاف  واجهزة  االت  الكيميائية،  الصناعة  لالستخدام ىف  الكهروميكانيكية  االالت 
والتنقيب عن املعادن وتصنيف املعادن، املحوالت العامل الصلب، االت استخراج وتكرير النفط، 
املركبات  الداخىل، بخالف  االحرتاق  البخارية، محركات  املحركات  الصلب،  االت مصانع  الجرافات، 
الربية، توربينات، بخالف املركبات الربية، االت تصنيع االبر، االت تصنيع االزرار، االدوات املحمولة 
البارد، أجهزة  اليدوية، االجهزة الصناعية الكرتونية، االجهزة البرصية املصنوعة عىل  باليد، بخالف 
فصل الغازات، االت رش الطالء، املشغالت للموتورات واملحركات، املحركات، بخالف املركبات الربية، 
الصاممات)قطع  املوتورات(،  او  املحركات  او  االالت  )قطع  املضخات  السيارات،  مكابس محركات 
االالت(، االت ضغط الهواء، املوصالت الهيدروليكية كونها قطع االت، اليات الدفع، بخالف املركبات 
من  التخلص  وحدات  الكهربايئ،  القوس  لحام  جهاز  لالالت،  أحزمة  االالت(،  املحامل)قطع  الربية، 
النفايات، االت الفرز للصناعة، اجهزة ستائر تعمل بالكهرباء، االسطوانات )قطع االالت(، مفاصل 
مركبة تغذية زيت الطريان، االت البيع، االت تصنيع االسالك والكابالت الكهربائية، طابعات ثالثية 

االبعاد، االت الطالء الكهربائية.   
وصف العالمة: تتكون هذه العالمة التجارية من كلمة XIOLIFT    ىف حروف منمقة. 

األشرتاطات:
فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً إلدارة العالمات التجارية ىف وزارة اإلقتصاد ، أو 

ارساله بالربيد املسجل ، و ذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا اإلعالن.

اعالن ن�شر 
كدفور  محمد  حمد  )املحامي  للمحاماة  اإلمارات  املحامي/  تقدم  عن  التجارية  العالمات  إدارة   تعلن 

املهريي(.
بطلب تسجيل العالمة التجارية:

 املودعة بالرقـم : 332084   بتاريخ: 06/ 07  / 2020
ــداع  اي تــاريــخ   45154939 ــة:  ــوي االول ايـــداع  ــم  رق

االولوية:2020/04/03 
طلب  قــدم  أو  الطلب  فيه  سجل  الــذي  البلد   

التسجيل :  الصني   
باســـــــــم: هواوى تيكنولوجيز كو ملتد

وعنوانــــه: ادمنسرتيشن بلدينج هواوى تيكنولوجيز 
كو ملتد بانتيان لونججانج ديسرتكت شينزهني ىب ار الصني.

وذلك لتمييز السلع / الخدمات الواقعة بالفئة : 9 
الرموز االمنية )أجهزة التشفري(، التصوير التجسيمى، دوائر متكاملة، راقائق الكرتونية، كامريات التصوير 
الحرارى، ميزان مع محلل كتلة الجسم، املساعد الرقمى الشخىص )يب دي ايه(، منصات برمجيات الحاسوب، 
مسجلة او قابلة للتنزيل، أجهزة الحاسوب الخفيفة، القواميس االلكرتونية املحمولة، أداة تحديد بصامت 
االصابع، أجهزة للتعرف عىل الوجوه البرشية، برنامج مخزن للتحكم بجهاز تبديل الهاتف، أجهزة الراديو، 
جهاز تحليل الهواء، شاشات الفيديو، برمجيات الحاسوب، املسجلة، أجهزة كمبيوتر قابلة لالرتداء، أجهزة 
اتصاالت عىل شكل مجوهرات، عىص الصور الشخصية الجهزة الهواتف املحمولة، روبوتات املراقبة االمنية، 
التعليم،  روبوتات  املختربية،  الروبوتات  الشخصية،  الصور  عدسات  لالرتدء،  قابلة  فيديو  عرض  شاشات 
للهواتف  البيانات  كابالت  او  يب،  اس  يو  بيانات  البيانات، خطوط  كابالت  او  يب  اس  يو  بيانات  خطوط 
املحمولة، تطبيقات برمجيات الهاتف املحمول، قابلة للتحميل، حامل للهواتف املحمولة، شاشات تعمل 
باللمس، جهاز تلفاز، املقابس الكهربائية، ماخذ كهربائية، أجهزة االتصال الداخىل، أقفال االبواب الرقمية، 
الكريستال  شاشات  مسجلة،  الحاسوب،  تشغيل  برمجيات  االستشعار،  أجهزة  املركزية،  االنذار  وحدات 
السائل)ال يس دي( مع شاشات كبرية، يوميات الكرتونية، شاشات الكريستال السائل)ال يس دي(، طابعات 
صور الفيديو، ميزان الكرتوىن رقمى محمول، هواتف ذكية محمولة عىل املعصم، جهاز تلفزيوىن للسيارات، 
 ، للتحميل(  قابلة  )برمجيات  الحاسوب  برمجيات  للتحميل،  قابل  الحاسوب،  برمجيات  الحاسوب،  قلم 
نظارات  املحمولة،  الحاسب  مناسية الجهزة  االبعاد، حقائب  ثالثية  نظارات  باللمس،  تعمل  اقالم شاشة 
ذكية، سامعات ذكية، هواتف ذكية، أجهزة تتبع النشاط قابلة لالرتداء، حقيبة للهواتف الذكية، أغطية 
للهواتف الذكية، غطاء رقيق واقى مناسب للهواتف الذكية، اطارات الصور الرقمية، ميكروفونات ، قطع 
كمبيوتر، ذاكرة كمبيوتر، بطاقات الدوائر املتكاملة )البطاقات الذكية(، أجهزة االرسال واالستقبال، حجرات 
املدخرات  املحمولة،  الحاسوب  الجهزة  االكامم  مودم،  االتصال،أجهزة  شبكة  أجهزة  الصوت،  ملكربات 
أجهزة  اللوحية،  الحاسوب  الجهزة  أغطية  الكرتونية،  أقالم  الكهربائية،  للمدخرات  شواحن  الكهربائية، 
الحاسوب،  اللوحية، شاشات مرنة مسطحة الجهزة  الحاسوب  اللوحية، حامل مناسب الجهزة  الحاسوب 
مصدر طاقة متنقل )مدخرات قابلة للشحن( ، شاشة  عرض  لوحة مسطحة ، أجهزة الحاسوب املحمول، 
عداد الخطوات، أجهزة املراقبة، ليست لالغراض الطبية، شاشات الفيديو، أساور متصلة)أدوات القياس(، 
لوحات  برصية،  عدسات  للتحميل،  الحاسوب،قابلة  برمجيات  تطبيقات  مسجلة،  الحاسوب،  برمجيات 
املفاتيح، أجهزة الحاسوب املحمولة، نوتبوك، سامعات الراس، سامعات االذن، سامعات الواقع االفرتاىض، 
جهاز  املحمول،  الوسائط  مشغل  الصوت،  مكربات  التشفري،  فك  جهاز  للسيارات،  رقمى  فيديو  مسجل 
ارسال الصوت، كامريات فيديو، كامريات )التصوير الفوتوغراىف(، لوحات مفاتيح الحاسوب، فارة )حاسوب 
شاشة  طرفية  وحدة  البيانات(،  السوداء)مسجالت  الصناديق  موازيني،  الغاز،  أختبار  أدوات  محيطى(، 
تفاعلية تعمل باللمس،  روبوتات برشية ذكاء اصطناعى، نوتة موسيقية الكرتونية، قابلة للتحميل، خواتم 
ذكية، وحدات التاثري الكهربائية وااللكرتونية لالالت املوسيقية، محطات االرصاد الجوية الرقمية، رقائق 
حيوية، كاشفات االشعة تحت راوتر الشبكة، راوتر السلىك، أجهزة راوتر شبكة واسعة النطاق )دابليو ايه 

ان(، شواحن مدخرات الجهزة الحاسوب اللوحية، أساور تحديد مشفرة، مغناطيسية.
وصف العالمة: تتألف هذه العالمة التجارية من كلامت HONOR MagicBand  بخط تاميز نيو رومان، 

وباحرف التينية )انكليزية(  
األشرتاطات: فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً إلدارة العالمات التجارية ىف وزارة اإلقتصاد 

، أو ارساله بالربيد املسجل ، و ذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا اإلعالن.

اعالن ن�شر 

التجارية عن تقدم املحامي/ اإلمارات للمحاماة )املحامي حمد  تعلن إدارة  العالمات 

محمد كدفور املهريي(.

بطلب تسجيل العالمة التجارية:

 املودعة بالرقـم : 332720  

بتاريخ:  19   / 07 / 2020

فوتينا  غوانغدونغ  رشكة  باســـــــــم:   

الكرتيكال ليمتد

شونده،  منطقة  ليليو،  ميناء  الصناعية،  يو  جي  منطقة   ،  1-06 يس  رقم  وعنوانــــه: 

فوشان، غوانغدونغ، الصني.

وذلك لتمييز السلع/ الخدمات الواقعة بالفئة  : 11

انارة سقفية، أنابيب مضيئة لالنارة، صاممات باعثة للضوء)ليد(، أجهزة االنارة، املصابيح، 

الكهربائية لالستخدام الشخىص،  املرواح  الهواء(،  التهوية )مكيفات  تركيبات وتجهيزات 

مدفأة كهرباء، مدفأة الجيب، مصابيح كهربائية، مقابس لالنارة الكهربائية. 

وصف العالمة: تتكون هذه العالمة التجارية من كلمة FUTINA  باحرف منمقة.

األشرتاطات:

التجارية ىف وزارة  التقدم به مكتوباً إلدارة العالمات  فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك 

اإلقتصاد ، أو ارساله بالربيد املسجل ، و ذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا اإلعالن. 

اعالن ن�شر 
تعلن إدارة  العالمات التجارية عن تقدم املحامي/ اإلمارات للمحاماة )املحامي حمد محمد كدفور 

املهريي(.
بطلب تسجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  04   / 06 / 2020  املودعة بالرقـم : 330448  
 تاريخ ايداع االولوية: 2019/12/26

   رقم ايداع االولوية: 43377885
طلب  قدم  أو  الطلب  فيه  سجل  الذي  البلد   

التسجيل :  الصني
باســـــــــم:  هواوي تكنولوجيز كو ملتد 

وعنوانــــه: ادمنسرتيشن بلدينج هواوى تيكنولوجيز كو ملتد بانتيان لونججانج ديسرتكت شينزهني 
ىب ار الصني 

وذلك لتميز السلع/ الخدمات الواقعة بالفئة  : 9
القابلة لالرتداء؛ اجهزة اتصاالت  نظارت ذكية؛ ساعات ذكية؛ هواتف ذكية؛ اجهزة تتبع االنشطة 
الشبكة؛ اجهزة الكمبيوتر اللوحية؛ اجهزة الكمبيوتر املحمولة؛ اجهزة الكمبيوتر الدفرتى املحمولة؛ 
كمبيوتر؛  برمجيات  تلفزيون،  اجهزة  باللمس؛  تعمل  شاشات  الفوتوغراىف(؛  )التصوير  كامريات 
فيديو؛ شاشات  فلورسنت؛ شاشات  الصوت؛ شاشات  االفرتاىض؛ مكربات  الواقع  مسجلة؛ سامعات 
رقمية الكرتونية؛ شاشات كمبيوتر؛ شاشات الكريستال السائل؛ مرسعات رسومية؛ وحدات معالجة 
مركزية )معالجات( ملعالجة املعلومات والبيانات واالصوات والصور؛ رشائح رسومية متكاملة عالية 
الوضوح )اتش دي(؛ برامج كمبيوتر؛ مسجلة؛ عدسات كامريا للهواتف الذكية؛ عدسات عني السمكة 

للكامريات .
 HUAWEI Golden  وصف العالمة: تتألف هذه العالمة التجارية من كلامت مجموعة هواوي
 HUAWEI Golden   بخط  تاميز نيو رومان. تتالف هذه العالمة التجارية من كلامت Snap

باحرف التينية )انكليزية(  Snap
  األشرتاطات:

فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً إلدارة العالمات التجارية ىف وزارة اإلقتصاد ، أو 
ارساله بالربيد املسجل ، و ذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا اإلعالن.

اعالن ن�شر 
املهريي(.  )املحامي حمد محمد كدفور  للمحاماة  اإلمارات  املحامي/  تقدم  التجارية عن  العالمات  إدارة   تعلن 

بطلب تسجيل العالمة التجارية:
بتاريخ:  11   / 06  / 2020   املودعة بالرقـم : 330834  

 تاريخ ايداع االولوية:2020/03/09
    رقم ايداع االولوية: 44438426

 البلد الذي سجل فيه الطلب أو قدم طلب التسجيل :  الصني
باســـــــــم: هواوى تيكنولوجيز كو ملتد

ملتد  كو  تيكنولوجيز  هواوى  بلدينج  ادمنسرتيشن  وعنوانــــه: 
بانتيان لونججانج ديسرتكت شينزهني ىب ار الصني.
وذلك لتميز السلع / الخدمات الواقعة بالفئة : 9 

أجهزة االستقبال ومكربات الصوت، ومشغالت الوسائط املحمولة، 
والفأرة  الكمبيوتر  مفاتيح  ولوحات  الفوتوغراىف(،  )التصوير  والكامريات  الفيديو  وكامريات  الصوت  نقل  واجهزة 
الفيديو  وشاشات  الطبية  لالغراض  هى  ملا  خالفا  املراقبة  واجهزة  الخطى،  عداد  امللحقة(،  الحاسوب  )وحدات 
والوحدات الطرفية لشاشات اللمس التفاعلية والروبوتات البرشية بالذكاء االصطناعى، واالساور املوصلة  )اجهزة 
واجهزة  البرصية  والعدسات  للتنزيل  القابلة  املسجلة  الحاسوب  برامج  وتطبيقات  الحاسوب  برامج  القياس(، 
اختبار الغاز والصناديق السوداء )مسجالت البيانات(، الخواتم الذكية وحدات الطقس  الرقمية وأجهزة التعرف 
فيديو، ودوائر  كوابل(، شاشات   ، )اسالك  الرئيسية  الكهرباء  الهواء، ومواد لخطوط  تحليل  واجهزة  الوجه،  عىل 
كهربائية موحدة، رقائق الكرتونية، كامريات تصوير حرارى، اجهزة قياس الوزن بالحامم، اجهزة قياس الوزن مع 
محلالت لكتلة الجسم، مساعدات رقمية شخصية، منصات برامج حاسوب مسجلة او قابلة للتنزيل، حواسيب 
العمالء املعتمدة عىل املزود، عدسات سيلفى، روبوتات مختربات، روبوتات تدريس، خطوط بيانات يو اس يب 
او كوابل بيانات، تطبيقات برامج هواتف قابلة للتنزيل، حوامل للهواتف املتحركة، شاشات ملس، اجهزة تلفاز، 
قواميس الكرتونية محمولة، برامج شاشات التوقف بالحاسوب املسجلة او القابلة للتنزيل، برامج حاسوب مسجلة، 
رسومات قابلة للتنزيل، حواسيب قابلة لالرتداء، اجهزة اتصال ىف شكل مجوهرات ، عصا سيلفى للهواتف املتحركة، 
التالم،  قابلة لالرتداء، وصالت كهربائية، مقابس كهربائية، مفاتيح  امنية، شاشات عرض فيديو  روبوتات مراقبة 
لوحية، حواسيب  استشعار، حواسيب  اجهزة   ، لالنذار  ابواب رقمية، وحدات مركزية  اقفال  الداخلية،  الهواتف 
لالرتداء،  قابلة  النشاط  تعقب  اجهزة  ذكية،  هواتف  ذكية،  ساعات  ذكية،  نظارات  محمولة،  حواسيب  البتوب، 
ذاكرات حاسوب ، بطاقات دوائر موحدة )بطاقات ذكية( ، متلقيات، كابينات ملكربات الصوت، واجهزة اتصال 
شبىك، موديم، حقائب البتوب، بطاريات كهربائية، شواحن لبطاريات كهربائية مصادر طاقة متنقلة) بطاريات 
قابلة العادة الشحن( ، حقائب البتوب ، سامعات الراس وسامعات االذن، سامعة راس الواقع االفرتاىض، مسجالت 

فيديو رقمية للمركبات.
وصف العالمة: تتكون هذه العالمة التجارية من الكلامت HONOR ViewPad  بالغة االنجليزية  وبخط تاميز 

نيو رومان وباالخرف الالتينية )االنجليزية(  
األشرتاطات:

فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً إلدارة العالمات التجارية ىف وزارة اإلقتصاد ، أو ارساله بالربيد 
املسجل ، و ذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا اإلعالن.

اعالن ن�شر 
التجارية عن تقدم املحامي/ اإلمارات للمحاماة )املحامي حمد  تعلن إدارة  العالمات 

محمد كدفور املهريي(.
بطلب تسجيل العالمة التجارية: املودعة بالرقـم : 331950     

بتاريخ:  02   / 07  / 2020
   رقم ايداع االولوية: 44016306

     البلد الذي سجل فيه الطلب أو قدم 
طلب التسجيل :  الصني

باســـــــــم: هواوى تكنولوجيز كو ملتد
لونججانج  بانتيان  ملتد  كو  تيكنولوجيز  هواوى  بلدينج  ادمنسرتيشن  وعنوانــــه: 

ديسرتكت شينزهني ىب ار الصني.
وذلك لتميز السلع / الخدمات الواقعة بالفئة : 9 

اجهزة  الرأس،  الذكية، سامعات  للهواتف  الضوضاء، سامعات السلكية  سامعات حجب 
الحاسب املحمول؛ أجهزة االنسان االىل ذات الذكاء الصنعى، نظارات ذكية، ساعات ذكية، 
اجهزة اتصال عىل شكل مجوهرات، اجهزة تتبع االنشطة القابلة لالرتداء، برامج الحاسب 
املسجلة، مكربات الصوت، اجهزة التلفاز، سامعات االذنني، سامعات والقط صوت راسية 
الجهزة الواقع االفرتاىض، شاشات عرض فيديو قابلة لالرتداء، أجهزة االستقبال والضبط، 
املدخرات  االتصال،  شبكة  أجهزة  الدفرتية،  الحواسب  ذكية،  هواتف  الفيديو،  كامريات 

الكهربائية،  وحدات املعالجة املركزية )املعالجات(، الرقاقات )الدارات املتكاملة(.
  HONOR MagicBuds وصف العالمة: تتكون هذه العالمة التجارية من الكلامت

بالغة االنجليزية  وبخط تاميز نيو رومان.
األشرتاطات:

التجارية ىف وزارة  التقدم به مكتوباً إلدارة العالمات  فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك 
اإلقتصاد ، أو ارساله بالربيد املسجل ، و ذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا اإلعالن.

اعالن ن�شر 

تعلن إدارة  العالمات التجارية عن تقدم املحامي/ اإلمارات للمحاماة )املحامي 

حمد محمد كدفور املهريي(.

بطلب تسجيل العالمة التجارية:

 املودعة بالرقـم : 331615  

بتاريخ:  25 / 06  / 2020   

باســـــــــم: مؤسسة شيخ محمد سعيد

وعنوانــــه: ص.ب133 ، دىب ، االمارات العربية املتحدة

وذلك لتميز السلع / الخدمات الواقعة بالفئة : 3

والتلميع  التنظيف  الغسيل،  الستخدام  أخرى  ومواد  التبييض  مستحرضات 

والجىل والجليش، الصابون ، العطور ، الزيوت االساسية، مستحرضات التجميل، 

مستحرضات الشعر، طب االسنان .

وصف العالمة:  JUST FOR YOU   باللغة االنجليزية

  األشرتاطات:

فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً إلدارة العالمات التجارية ىف 

وزارة اإلقتصاد ، أو ارساله بالربيد املسجل ، و ذلك خالل )30( يوماً من تاريخ 

هذا اإلعالن. 

اعالن ن�شر 
تعلن إدارة  العالمات التجارية عن تقدم املحامي/ اإلمارات للمحاماة )املحامي حمد محمد كدفور 

املهريي(.
بطلب تسجيل العالمة التجارية:

املودعة بالرقـم : 331418  
بتاريخ:  23   / 06  / 2020            

اكسبورت  اند  امبورت  ييجي  ييوو  باســـــــــم: رشكة 
كو. ، ال يت دي 

وعنوانــــه: الغرفة 510 ، الطابق 5 ، رقم 509 ،جونجرن 
نورث رود ، شارع فوتني ، ييوو ، تشجيانغ ، الصني .

وذلك لتميز السلع / الخدمات الواقعة بالفئة:21
السكاكني  ،بخالف  املائدة  ،ادوات  )أوعية(  حــواض 

والشوك واملالعق ،املقاىل ،والقدور،اواىن الغراء مسند السكاكني للطاولة ،اطباق ،اواىن الطبخ ،صاج 
الخبز )أواىن الطبخ( ، الشوايات )أواىن الطبخ( ،مطاحن املطبخ ،غري الكهربائية، املطاحن لالغراض 
املنزلية، تعمل باليد ،اداة تقديم الفطرية ،فرن الضغط غري الكهرباىئ، للطبخ، طناجر الضغط غري 
الكهربائية .مضارب غري كهربائية غاليات غري كهربائية ،مقاىل عميقة غري كهربائية ،ادوات املطبخ 
،أواىن ساخنة، تسخني غري كهرباىئ ،قوارير زجاجية )حاويات( ،سلع خزفية، أواىن الرشب مطاحن النب 
،تعمل يدويا ،خدمات القهوة )أدوات املائدة( ،أباريق قهوة غري كهربائية ،رفوف تجفيف الغسيل 

،فراىش االسنان ،حقيبة مستحرضات مجهزة ،زجاجات مفرغة.
وصف العالمة: تتألف هذه العالمة التجارية من كلمة DSP  املكتوبة باسلوب خاص عىل ثالثة 

مستطيالت صلبة.
 األشرتاطات:

فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً إلدارة العالمات التجارية ىف وزارة اإلقتصاد ، أو 
ارساله بالربيد املسجل ، و ذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا اإلعالن.

اعالن ن�شر 

)املحامي  للمحاماة  اإلمارات  املحامي/  تقدم  التجارية عن  العالمات  إدارة   تعلن   

حمد محمد كدفور املهريي(.

بطلب تسجيل العالمة التجارية: املودعة بالرقـم : 331425   

 بتاريخ:  23   / 06  / 2020

 باســـــــــم: ويرن ستار هولدينغز ليمتد.

يب  مبنى   ،  901 شقة/غرفة  وعنوانــــه: 

سرتيت  داجيوالر  شارعى   12-2  ، فونغ 

سنرتال ، هونج كونج.

 وذلك لتمييز السلع / الخدمات الواقعة بالفئة: 39 

البحرى؛  النقل  البضائع؛  النقل؛ خدمات وساطة الشحن؛ تغليف  خدمات الشحن؛ 

نقل السيارات؛ النقل الجوى؛ تاجري السيارات؛ تخزين البضائع؛ خدمات التخزين؛ 

تسليم الطرود؛ خدمات الربيد الرسيع)للرسائل أوالبضائع(؛ خدمات النقل للرحالت 

السياحية.

املنسقة  J&T متبوعة  التجارية من االحرف  العالمة  تتألف هذه  العالمة:  وصف 

بكلمة EXPRESS بخط اصغر وكتابة منسقة وأحرف التينية )انكليزية(  .

   األشرتاطات:

فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً إلدارة العالمات التجارية ىف وزارة 

اإلقتصاد ، أو ارساله بالربيد املسجل ، و ذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا اإلعالن.

اعالن ن�شر 

التجارية عن تقدم املحامي/ اإلمارات للمحاماة )املحامي حمد  تعلن إدارة  العالمات 

محمد كدفور املهريي(.

بطلب تسجيل العالمة التجارية:

 املودعة بالرقـم : 331419  

بتاريخ:  23  / 06 / 2020

باســـــــــم: سيجي )غوانغدونغ( بيوىت مايك 

أب كو ، ليمتد.

، الغرفة 1304، زيبيان الغرفة 1302 ،  وعنوانــــه: الغرفة 1303 زيبيان الغرفة 1301 

رقم 486 ، طريق كانغ وانغ زونغ ، مقاطعة ليوان ، مدينة غوانغزو، غوانغدونغ، الصني.

وذلك لتمييز السلع/ الخدمات الواقعة بالفئة  : 3

تنظيف  حليب  الجو،  تعطري  مستحرضات  الفم،  لرائحة  منعش  بخاخات  معجون، 

أقنعة  الشفاه،  تشققات  مزيل  عطرية،  زيوت  تنظيف،  مستحرضات  للحاممات، 

أقالم  تجميل، عطور،  أقالم  تجميل،  مزيفة، مستحرضات  رموش  أظافر،  تجميلية، طالء 

رسم الحواجب ، ماسكارا، ملصقات فنية لالظافر، مستحرضات واقى شمىس، قطن طبى 

منقوع مبستخرضات مزيلة للمكياج .

ىف    WOW COLOUR الكلامت من  التجارية  العالمة  هذه  تتكون  العالمة:  وصف 

حروف منمقة.

األشرتاطات:

التجارية ىف وزارة  التقدم به مكتوباً إلدارة العالمات  فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك 

اإلقتصاد ، أو ارساله بالربيد املسجل ، و ذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا اإلعالن.

اعالن ن�شر 

التجارية عن تقدم املحامي/ اإلمارات للمحاماة )املحامي حمد  تعلن إدارة  العالمات 
محمد كدفور املهريي(.

بطلب تسجيل العالمة التجارية: املودعة بالرقـم : 331949    
بتاريخ:  02   / 07  / 2020

 تاريخ ايداع االولوية: 2020/04/26
  رقم ايداع االولوية: 45810578

قدم  أو  الطلب  فيه  سجل  الــذي  البلد 
طلب التسجيل :  الصني

باســـــــــم: هواوى تكنولوجيز كو ملتد
لونججانج  بانتيان  ملتد  كو  تيكنولوجيز  هواوى  بلدينج  ادمنسرتيشن  وعنوانــــه: 

ديسرتكت شينزهني ىب ار الصني.
وذلك لتمييز السلع / الخدمات الواقعة بالفئة: 42 

ايه  كخدمة)بيه  واملنصات  السحابية؛  والحوسبة  اس(؛  ايه  ايه  كخدمة)اس  الربمجيات 
ايه اس(؛ وتحديث وصيانة برمجيات الحاسب؛ والبحث ىف برامج الحاسب وتطويرها؛ 
البيانات االلكرتونية؛ وشهادات نظام الجودة؛  وتصميم الربامجيات وتطويرها؛ وتحزين 
واستشارات تقانة االتصاالت؛ وخدمات اختبار جودة املنتج؛ وتوفري معلومات حول تقانة 

الحاسب والربمجة عرب موقع عىل شبكة االنرتنت؛ البحث التقنى  .
  HarmonyOS Studio كلامت  من  التجارية  العالمة  هذه  تتألف  العالمة:  وصف 

بخط  تاميز نيو رومان، باحرف التينية)انكليزية(.
  األشرتاطات:

التجارية ىف وزارة  التقدم به مكتوباً إلدارة العالمات  فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك 
اإلقتصاد ، أو ارساله بالربيد املسجل ، و ذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا اإلعالن.

اعالن ن�شر 

التجارية عن تقدم املحامي/ اإلمارات للمحاماة )املحامي حمد  تعلن إدارة  العالمات 
محمد كدفور املهريي(.

بطلب تسجيل العالمة التجارية:
 املودعة بالرقـم : 317607  
بتاريخ:  24   / 09  / 2019

انفورميشن  هوامى  انهوى  باســـــــــم: 
تيكنولوجى كو ال ىت دى 

وعنوانــــه: 12 فلور بيلدينج اية 4 نات انيامشن 
بايز نو 800 وانججيانج روود هيفى انهوى الصني 230088 .

وذلك لتميز السلع / الخدمات الواقعة بالفئة :9 
مسجلة؛  الحاسوب  تشغيل  برامج  محيطية  كمبيوتر  اجهزة  البيانات  معالجة  أجهزة 
اللمس  شاشات  ذكية؛  ؛ساعات  ذكية  نظارات  للتحميل؛  قابلة  الحاسوب  برمجيات 
التفاعلية؛ رقائق دوائر ذاتية عدادات خطية؛ هواتف ذكية؛ اجهزة التعقب الذكية قابلة 

لالرتداء ؛سامعات الراس اجهزة املسح .
وصف العالمة: العالمة تحتوى عىل الكلامت   AMAZFIT GTS ىف خط قياىس الكلمة   
AMAZFIT GTS ال تحمل اى مرجعية تجارية او صناعية او حتى البضائع املذكورة 
وصفا ىف فئة البضائع املسجلة بها العالمة، ال تحمل مرجعية جغرافية او مصطلح فنى 

او اى معنى باللغة االجنبية .
األشرتاطات:

التجارية ىف وزارة  التقدم به مكتوباً إلدارة العالمات  فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك 
اإلقتصاد ، أو ارساله بالربيد املسجل ، و ذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا اإلعالن.

الأربعاء 29 يوليو 2020-العـدد 14505الأربعاء 29 يوليو 2020-العـدد 14505

الأربعاء 29 يوليو 2020-العـدد 14505

الأربعاء 29 يوليو 2020-العـدد 14505

الأربعاء 29 يوليو 2020-العـدد 14505

الأربعاء 29 يوليو 2020-العـدد 14505

الأربعاء 29 يوليو 2020-العـدد 14505

الأربعاء 29 يوليو 2020-العـدد 14505

الأربعاء 29 يوليو 2020-العـدد 14505

الأربعاء 29 يوليو 2020-العـدد 14505

الأربعاء 29 يوليو 2020-العـدد 14505

الأربعاء 29 يوليو 2020-العـدد 14505

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

اعالن ن�شر 

التجارية عن تقدم املحامي/ اإلمارات للمحاماة )املحامي حمد  تعلن إدارة  العالمات 
محمد كدفور املهريي(.

بطلب تسجيل العالمة التجارية: املودعة بالرقـم : 331970 بتاريخ:  02  / 07 / 2020
باســـــــــم:  هواوي تكنولوجيز كو ملتد 

بانتيان،   ، إدارة هواوي  وعنوانــــه: مبنى 
جوانغدونغ،  شنتشن،  لونجانج،  منطقة 

518129 جمهورية الصني الشعبية
وذلك لتميز السلع/ الخدمات الواقعة بالفئة  : 9

أجهزة وادوات علمية ومالحية وماسحة، واجهزة وادوات التصوير الفوتوغراىف والسينامىئ 
واجهزة  والفحص)ارشاف(،  االشارة  وارسال  والقياس  الوزن  وادوات  واجهزة  والبرصى، 
وتحويلها  وتبديلها  الكهرباء  توصيل  وادوات  واجهزة  والتدريس،  الحياة  انقاذ  وادوات 
وتركيبها وتنظيمها والتحكم بها، واجهزة تسجيل االصوات والصور ونقلها واعادة انتاجها، 
وناقالت البيانات املغناطيسية واقراص التسجيل، واالقراص املدمجة واقراص دي يف دي 
ووسائط التسجيل الرقمى االخرى، وانظمة االجهزة التى تعمل بقطع النقود املعدنية، 
البيانات  معالجة  ومعدات  الحاسبة  واالالت  النقدية،  املدفوعات  تسجيل  واجهزة 

والحواسب، وبرمجيات الحواسب، واجهزة اخامد الحرائق.    
  HUAWEI ideaDesk التجارية من الكلامت  وصف العالمة: تتكون هذه العالمة 

بالحروف االنجليزية القياسية. 
األشرتاطات:

التجارية ىف وزارة  التقدم به مكتوباً إلدارة العالمات  فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك 
اإلقتصاد ، أو ارساله بالربيد املسجل ، و ذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا اإلعالن.

اعالن ن�شر 

التجارية عن تقدم املحامي/ اإلمارات للمحاماة )املحامي حمد  تعلن إدارة  العالمات 

محمد كدفور املهريي(.

بطلب تسجيل العالمة التجارية:

 /   07  /   02 بتاريخ:   املودعة بالرقـم : 331974  

2020

كو.  تكنولوجى  )بكني(  كايهوا  شونيوان  باســـــــــم: 

ليمتد

 ،  23 الكتلة   ،  2 الطابق   ،  206-2 الوحدة  وعنوانــــه: 

شارع دونج يب وانج ويست رقم 8 ، مقاطعة هايديان ، 

بكني  الصني 100000.

وذلك لتمييز السلع/ الخدمات الواقعة بالفئة  : 42

الكمبيوتر  انظمة  مراقبة  اس(؛  اي  اي  )اس  كخدمة  الربمجيات  التكنولوجية؛  البحوث 

برامج  تصميم  املوقع؛  للبيانات خارج  االحتياطى  النسخ  بعد؛  عن  الوصول  عن طريق 

الكمبيوتر؛ استشارات حول تصميم وتطوير برامج الكمبيوتر؛ الحوسبة السحابية؛ تخزين 

انشاء وتصميم فهارس للمعلومات عىل شبكة االنرتنت لالخرين  ؛  البيانات االلكرتونية 

)خدمات تكنولوجيا املعلومات( ؛ منصة كخدمة )يب اي اي اس ( .

وصف العالمة: تتكون هذه العالمة التجارية من كلمة pai   ضمن رسم مضلع مظلل.  

األشرتاطات:

التجارية ىف وزارة  التقدم به مكتوباً إلدارة العالمات  فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك 

اإلقتصاد ، أو ارساله بالربيد املسجل ، و ذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا اإلعالن.

اعالن ن�شر 
تعلن إدارة  العالمات التجارية عن تقدم املحامي/ اإلمارات للمحاماة )املحامي حمد محمد كدفور املهريي(.

بطلب تسجيل العالمة التجارية:
بتاريخ: 06/ 07  / 2020  املودعة بالرقـم : 332083  

 تاريخ ايداع االولوية:2020/04/01
   رقم ايداع االولوية: 45076847 

 البلد الذي سجل فيه الطلب أو قدم طلب التسجيل 
:  الصني

باســـــــــم: هواوى تيكنولوجيز كو ملتد
وعنوانــــه: ادمنسرتيشن بلدينج هواوى تيكنولوجيز 
ار  ىب  شينزهني  ديسرتكت  لونججانج  بانتيان  ملتد  كو 

الصني.
وذلك لتميز السلع / الخدمات الواقعة بالفئة : 9 

الكمبيوتر  الجهزة  حقائب  املحمول،  الحاسب  جهاز  لحفظ  جيب  املحمولة،  الحواسيب  الدفرتية،  الحواسب 
بشاشات  دي(  يس  السائلة)ال  البلورات  عرض  لوحات  الرتداء،  قابلة  حواسيب  تفاعلية،  ملس  اقالم  املحمولة، 
كبرية، اقالم الكرتونية، مفكرات الكرتونية، مساعد شخىص رقمى )بيه دي ايه(، اقالم الكرتونية للحواسيب، ذواكر 
للحواسيب، لوحة مفاتيح للحواسيب، برمجيات الحاسوب، املسجلة ، املكونات املادية للحاسب، شاشات اللوحات 
تطبيقات  للتحميل،  القابلة  الحاسوب،  برامج  التفاعلية،  اللمس  شاشات  محطات  للحواسيب،  املرنة  املسطحة 
برمجيات الحاسوب، القابلة للتحميل، تطبيقات برمجيات الهاتف املحمول القابلة للتحميل، الحواسيب اللوحية، 
اغطية الحواسيب اللوحية، منصات معدلة للحواسيب اللوحية، شاشات اللوحات املسطحة املرنة، فأرة)حاسوب 
القابلة  الحاسوب، مسجلة  الطاقة لشاشة  توفري  برمجيات   ، )ال يس دي(  السائلة  البلورات  ، شاشات  محيطى( 
 ، الذكية  الساعات  الذكية،  الخواتم  املسجلة،  الحاسب  برمجيات  املسجلة،  الحاسب  تشغيل  برامج  للتحميل، 
بصامت  عىل  التعرف  اجهزة  االنسان،  وجه  عىل  التعرف  اجهزة  املحيطية،  الحاسوب  اجهزة  الذكية،  النظارات 
االصابع، اجهزة اتصاالت عن بعد عىل شكل مجوهرات، قلم لشبكة اتصاالت، اجهزة راديو، هواتف ذكية، مشغالت 
وسائط قابلة للحمل، سامعات اذن، مكربات صوت، كامريات )التصوير الفوتوغراىف( ، عدسات سيلفى، سوار متصل 
)ادوات قياس( ، خطوط بيانات يو اس يب او كابالت بيانات ، مواد شبكات الكهرباء )االسالك والكابالت(، شاشات 
ملس ، حساسات، مقابس كهربائية، ماخذ كهربائية، رقائق الكرتونية، القطع الرئيسية االلكرتونية لجهاز التحكم 

عن بعد ، دوائر متكاملة، شاشات فيديو، مدخرات كهربائية، مصدر طاقة متنقل )مدخرات قابلة للشحن( .
نيو  تاميز  HONOR Magic-Pencil  بخط  الكلامت  التجارية من  العالمة  العالمة: تتكون هذه  وصف 

رومان وباحرف التينية )انكليزية(  
األشرتاطات:

فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً إلدارة العالمات التجارية ىف وزارة اإلقتصاد ، أو ارساله بالربيد 
املسجل ، و ذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا اإلعالن.

اعالن ن�شر 
تعلن إدارة  العالمات التجارية عن تقدم املحامي/ اإلمارات للمحاماة )املحامي حمد محمد كدفور 

املهريي(.
بطلب تسجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  02   / 07  / 2020 املودعة بالرقـم : 331967  
 تاريخ ايداع االولوية: 2020/03/20

   رقم ايداع االولوية: 44753852
طلب  قدم  أو  الطلب  فيه  سجل  الذي  البلد   

التسجيل :  الصني
باســـــــــم:  هواوي تكنولوجيز كو ملتد 

وعنوانــــه: مبنى إدارة هواوي ، بانتيان، منطقة 
لونجانج، شنتشن، جوانغدونغ، 518129 جمهورية الصني الشعبية

وذلك لتميز السلع/ الخدمات الواقعة بالفئة  : 9
سامعات الواقع االقرتاض، كاشفات االشعة تحت الحمراء، القواطع االلكرتونية الرئيسية ذات أجهزة 
التحكم عن بعد؛ أجهزة املراقبة لالغراض غري الطبية؛ شاشات عرض فيديو قابلة لالرتداء؛ طرفيات 
الكمبيوتر املحمولة؛ جيب لحفظ  الحاسب املحمول؛ حقائب الجهزة  شاشة ملس تفاعلية؛ أجهزة 
)أجهزة  الرقمية  الرموز  االصطناعى؛  الذكاء  ذات  االىل  االنسان  أجهزة  املحمول؛  الحاسب  جهاز 
الدفرتية؛ برامج  النظارات الذكية؛ الحواسب  اللوحية؛ الساعات الذكية؛  التشفري(؛ أجهزة الحاسب 
أجهزة  االلكرتونية؛  االشارات  مرسالت  املسجلة؛  الحاسب  برمجيات  املسجلة؛  الحاسب  تشغيل 
االرسال واالستقبال؛ الهواتف الذكية، خزائن مكربات الصوت؛ امليكروفونات؛ أجهزة ارسال الصوت؛ 
أجهزة التلفاز ؛ كاميؤات فيديو؛ مشغالت الوسائط املحمولة؛ سامعات الراس؛ الكامريات )التصوير 
الفيديو،  شاشات  املتكاملة؛  الدارات  والكابالت(؛  الكهرباء)االسالك  شبكات  مواد  الفوتوغراىف(؛ 

مدخرات كهربائية؛ أجهزة تتبع االنشطة القابلة لالرتداء.
االنجيليزية  بالحروف    IdeaDesk كلمة   من  التجارية  العالمة  هذه  تتكون  العالمة:  وصف 

القياسية. 
األشرتاطات:

فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً إلدارة العالمات التجارية ىف وزارة اإلقتصاد ، أو 
ارساله بالربيد املسجل ، و ذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا اإلعالن.

اعالن ن�شر 
تعلن إدارة  العالمات التجارية عن تقدم املحامي/ اإلمارات للمحاماة )املحامي حمد محمد كدفور 

املهريي(.
بطلب تسجيل العالمة التجارية:

 املودعة بالرقـم : 330449 بتاريخ:  04   /06 / 2020
 تاريخ ايداع االولوية: 2019/12/20

 رقم ايداع االولوية: 43228251
   البلد الذي سجل فيه الطلب أو قدم طلب 

التسجيل :  الصني
باســـــــــم:  هواوي تكنولوجيز إل.يت.دي

وعنوانــــه: ادمنسرتيشن بلدينج هواوى تيكنولوجيز كو ملتد بانتيان لونججانج ديسرتكت شينزهني 
ىب ار الصني .

وذلك لتميز السلع / الخدمات الواقعة بالفئة :9 
. اجهزة الكمبيوتر الدفرتى املحمولة؛ كامريات )التصوير الفوتوغراىف(؛ شاشات تعمل باللمس؛ اجهزة 
تلفزيون، برمجيات كمبيوتر؛ مسجلة؛ سامعات الواقع االفرتاىض؛ اجهزة كمبيوتر محمولة؛ مكربات 
شاشات  كمبيوتر؛  شاشات  الكرتونية؛  رقمية  شاشات  فيديو؛  شاشات  فلورسنت؛  شاشات  صوت؛ 
الكريستال السائل؛ نظارت ذكية؛ ساعات ذكية؛ هواتف ذكية؛ اجهزة تتبع االنشطة القابلة لالرتداء؛ 

اجهزة اتصاالت الشبكة؛ اجهزة كمبيوتر لوحية.
 HUAWEI هواوي     مجموعة  كلامت  من  التجارية  العالمة  هذه  تتألف  العالمة:  وصف 
 HUAWEI     بخط  تاميز نيو رومان. تتالف هذه العالمة التجارية من كلامت Overflow

باحرف التينية )انكليزية(.  Overflow
األشرتاطات:

فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً إلدارة العالمات التجارية ىف وزارة اإلقتصاد ، أو 
ارساله بالربيد املسجل ، و ذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا اإلعالن.

اعالن ن�شر 

)املحامي  للمحاماة  اإلمارات  املحامي/  تقدم  عن  التجارية  العالمات  إدارة   تعلن 
حمد محمد كدفور املهريي(.

بطلب تسجيل العالمة التجارية:
 املودعة بالرقـم : 331973  
بتاريخ:  02   / 07  / 2020

تكنولوجى  )بكني(  كايهوا  شونيوان  باســـــــــم:   
كو. ليمتد

الكتلة   ،  2 الطابق   ،  206-2 الوحدة  وعنوانــــه: 
23 ، شارع دونج يب وانج ويست رقم 8 ، مقاطعة 

هايديان ، بكني  الصني 100000 .
وذلك لتميز السلع/ الخدمات الواقعة بالفئة  : 9

أجهزة معالجة البيانات؛ وتطبيقات برمجيات الحاسوب؛ للتحميل؛ وبرامج تشغيل 
الحاسوب املسجلة؛ والساعات الذكية؛ وطرفيات شاشة اللمس التفاعلية؛ والرقاقات 
لالرتداء؛  القابلة  االنشطة  تتبع  واجهزة  الخطى؛  وعدادت  املتكاملة(؛  )الــدارات 
وسامعات ولواقط صوت الجهزة الواقع االفرتاىض؛ واجهزة الحاسوب القابلة لالرتداء؛ 

واسالك الهاتف؛ وادوات املراقبة؛ وميزان الحامم؛ واالقنعة الواقية.
مضلع  رسم  pai   ضمن  كلمة  من  التجارية  العالمة  هذه  تتكون  العالمة:  وصف 

مظلل.
  األشرتاطات:

فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً إلدارة العالمات التجارية ىف وزارة 
اإلقتصاد ، أو ارساله بالربيد املسجل ، و ذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا اإلعالن.

الأربعاء 29 يوليو 2020-العـدد 14505

الأربعاء 29 يوليو 2020-العـدد 14505الأربعاء 29 يوليو 2020-العـدد 14505

الأربعاء 29 يوليو 2020-العـدد 14505الأربعاء 29 يوليو 2020-العـدد 14505

الأربعاء 29 يوليو 2020-العـدد 14505

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

لإعالناتكم بالوحدة: هاتف: 024488400 فاك�س 024488201
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 º≤WC’G ≈∏Y QGôªà°S’G ,∫Ó¡dG …OÉf IQGOEG äQôb

 á«∏ëŸG äÉ≤HÉ°ùŸG ‘ …OÉædG ¥ôØd á°UÉÿG

 ≈àM  á«dÉ◊G  É¡àî°ùæH  É«°SBG  ∫É£HCG  …QhOh

 .…QÉ÷G …OÓ«ŸG ΩÉ©dG ájÉ¡f

 QGô≤dG Gòg ¿CG ,»ª°SQ ¿É«H ‘ ∫Ó¡dG í°VhCGh

 ™°Vƒ∏d  ájOÉ°üàb’G  äÉ«YGóàdG  ≈∏Y  »æÑe

 áfhB’G ‘ ⁄É©dG ºgGO …òdG ÇQÉ£dG »ë°üdG

.IÒNC’G

 »JCÉj  Iƒ£ÿG  √òg  øY  ¿ÓYE’G  ¿CG  ócCGh

 √ÒgÉªL  ´ÓWEG  ‘ …OÉædG  è¡æd  G kQGôªà°SG"
."áaÉc äGóéà°ùŸG ≈∏Y Iõjõ©dG

 Qôb IQGOE’G ¢ù∏›" :¬fÉ«H ‘ ¥QRC’G ™HÉJh

 ‘ …öü◊Gh »°ù«FôdG ∂jöûdG ™e ≥«°ùæàdÉH

 S-TEAM á«°VÉjôdG ôLÉàŸGh ¢ùHÓŸG áÄa

 ájÉ¡f ≈àM ...á«dÉ◊G º≤WC’G ΩGóîà°SG ójó“

."…QÉ÷G …OÓ«ŸG ΩÉ©dG

 øe OGóeE’G π°SÓ°S π£©J Ò¶f" ∂dP ¿CG öùah

 IÎØdG ∫ÓN áµ∏ªŸG êQÉN áéàæŸG äÉ¡÷G

 êQÉN  ¤EG  ôØ°ùdG  á«fÉµeEG  ΩóYh  ,á«°VÉŸG

 á«∏©ØdG áæjÉ©ŸGh öTÉÑŸG ±GöTEÓd ;áµ∏ªŸG

."êÉàfE’G •ƒ£N πMGôe áaÉµd

 äÉéàæŸG  áaÉc  Qƒ¡X  ≈∏Y  ¬°UôM  ócCGh

 ÉÃ ájQÉéàdG ¬àeÓYh ,∫Ó¡dG º°SÉH á£ÑJôŸG

 ≈°TÉªàj ÉÃh ,IOƒ÷G ÒjÉ©e ≈∏YCG ™e ≥aGƒàj

 √ÒgÉªL  äÉMƒªWh  ájQÉ≤dG  ¬àfÉµe  ™e

.IÒÑµdG

 Iójó÷G  º≤WC’G  Ú°TóJ  ºà«°S  ¬fCG  ∞°ûch

 πª©dG" :ÉaOôe ,πÑ≤ŸG …OÓ«ŸG ΩÉ©dG ™∏£e

 ‘ »JCÉj ôLÉàŸG øe mOóY ìÉààa’ π°UGƒà«°S

 ≥jôW ≈∏Y ™≤j …òdG ¢ù«FôdG ´ôØdG É¡àeó≤e

 áª°UÉ©dÉH  ∫hC’G  õjõ©dGóÑY øH  »côJ  ÒeC’G

 áaÉc ≈∏Y É k«ª°SQ ¬MÉààaG ºà«°S å«M ;¢VÉjôdG

 ÈcCÉc ;™Hôe Îe 1500 ≠∏ÑJ »àdG ¬àMÉ°ùe

 ô¡°TC’G ∫ÓN ºà«°S Éªc ."…Oƒ©°S mOÉæd ôéàe

 âæH á°ûFÉY ´QÉ°ûH ÊÉãdG ´ôØdG ìÉààaG á∏Ñ≤ŸG

 ìÉààaG ¬Ñ≤©j ,¢VÉjôdG áª°UÉ©dG ‘ ôµH »HCG

 ,IóL á¶aÉfi ‘ …OÉædG ôéàŸ ¢ù«FôdG ´ôØdG

 ï«°ûdG ≥jôW ≈∏Y ¢VÉjôdG áæjóe ¥öT ´ôa ºK

.ìÉÑ°üdG óªMC’G ôHÉL

 ôéàŸG ôjƒ£àd" ÜhDhO πµ°ûH πª©dG ≈∏Y ócCGh

 äÉ¡ qLƒJ ™e ≈°TÉªàj ÉÃ ;‹É◊G ÊhÎµdE’G

 ∫Ó¡dG ÒgÉªL áaÉc ¤EG ∫ƒ°UƒdG ‘ …OÉædG

 äÉ©∏£J  ≥«≤–h  ,áµ∏ªŸG  êQÉNh  πNGO

"áaÉc ó©°üdG ≈∏Y ¬bÉ q°ûYh ¬«Ñfi

 »æjôëÑdG ¬HQóe ó≤Y ,…Oƒ©°ùdG ΩÓ°ùdG OóL

.‹GƒàdG ≈∏Y ÊÉãdG º°Sƒª∏d ⁄É°S ∫OÉY

 πNO …Oƒ©°ùdG …OÉædG ¿CG  ⁄É°S ∫OÉY ∞°ûch

 â∏∏µJ á«°VÉŸG IÎØdG ‘ ¬©e äÉ°VhÉØe ‘

 RÉ¡÷G  ¢SCGQ  ≈∏Y  ≈≤Ñ«°Sh  ΩÉàdG  ìÉéædÉH

.ΩOÉ≤dG º°SƒŸG »æØdG

 ¿Éc  »°VÉŸG  º°SƒŸG  ¿CG  ⁄É°S  ∫OÉY  ócCGh

 ójó©dG ≥≤M ¿CG ó©H ≥jôØ∏d áÑ°ùædÉH kÉ«dÉãe

.IQGOE’G ¢ù∏› É¡©°Vh »àdG ±GógC’G øe

 áLQó∏d  Oƒ©°ü∏d  ™∏£àj  ≥jôØdG  ¿CG  í°VhCGh

 ÉfòØf  ó≤d"  :∫Ébh  ,ΩOÉ≤dG  º°SƒŸG  á«fÉãdG

 º°SƒŸG  ‘  É¡∏ªµæ°Sh  ,ÉæaGógCG  øe  ójó©dG

 ≥«≤ëàd  Éæ«©°S  ∫ÓN øe  ,ˆG  ¿PEÉH  ΩOÉ≤dG

 ,á«fÉãdG  áLQó∏d  Oƒ©°üdGh  á«HÉéjEG  èFÉàf

 ‹É◊G º°SƒŸG ‘ π°†aC’G ΩÓ°ùdG Èà©j å«M

."á¡LGƒe …CG ‘ öùîj ⁄h

 á«∏ªY  ,Ωó≤dG Iôµd …ôFGõ÷G OÉ–’G ≈¡fCG    

 É¡«a ∑QÉ°T »àdG ,á«HÉàµdG äGQÉ°ûà°S’G ™ªL

 …QhO Ò°üe ójóëàd ,áeÉ©dG á«©ª÷G AÉ°†YCG

 ¿CG  ,Éæª∏Yh  .2020-2019  ‹É◊G  º°SƒŸG

 ,á«HÉàµdG IQÉ°ûà°S’G ‘ ÚcQÉ°ûŸG øe %89^5

 ÜÉÑ°ûd Ö≤∏dG íæe ™e ,º°SƒŸG AÉ¨dEG QGôb GhójCG

 ¤EG ¥ôa 4 Oƒ©°U ™e ,•ƒÑ¡dG AÉ¨dEGh ,OGORƒ∏H

.πÑ≤ŸG º°SƒŸG ‘ ¤hC’G áLQódG

 Ú«©J  ¿GOôb  øH  OÉ–G  IQGOEG  äQôb

 »bÉH ‘ ≥jôØ∏d ÉHQóe OƒeôL …õeQ

 ÜQóª∏d  ÉØ∏N  ‹É◊G  º°SƒŸG  QGƒ°ûe

 ∫hC’G  ¢ùeCG  Qôb  …òdG  …QÉ«ÿG  ∫É°†f

 ¬àª¡e  ‘  QGôªà°S’G  ΩóY  ÚæKE’G

 ‘öûdG ¢ù«FôdG ócCGh .á«∏FÉY ÜÉÑ°SC’

 A…ô÷G ¬«Lh QƒàcódG ¿GOôb øH OÉ–’

 QÉWEG ‘ »JCÉj OƒeôL …õeQ QÉ«àNG ¿CG

 á°UÉÿG á°SÉ«°ùdG ¢ùØf ≈∏Y OÉªàY’G

 IOÉ«b ‘ …OÉædG AÉæHCG ≈∏Y πjƒ©àdÉH

 ¿CG  ¤EG  IQÉ°TE’G  QóŒh .≥jôØdG  áæ«Ø°S

 óYÉ°ùe ÜQóªc πª©j ¿Éc OƒeôL …õeQ

 Ö©∏ŸG  Qó°UCGh  .»°ùfƒàdG  Ö©∏ŸG  ‘

 Ωó≤J ôKEG ≈∏Y" :¬«a ∫Éb ÉfÉ«H »°ùfƒàdG

 ÜQóª∏d ¢Vô©H ¿GOôb øH OÉ–G ≥jôa

 …õeQ  »°ùfƒàdG  Ö©∏ª∏d  óYÉ°ùŸG

 Ö∏W OÉ–’G ôHÉcCG ≥jôa ÖjQóàd OƒeôL

 ¬d ìÉª°ùdG IôjóŸG áÄ«¡dG øe ÒNC’G

 »°VÉjôdG πÑ≤à°ùª∏d IÉYGôeh IQOÉ¨ŸÉH

.õ«ªŸG ÜQóŸG Gò¡d »æ¡ŸGh

17á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14505 Oó`©dG-2020 ƒ«dƒj 29 AÉ©HQC’G á°VÉjôdG

 ∫Ó¡dG

 Oóëj

 óYƒe

 øY ∞°ûµdG

ójóédG ¬jR

¬HQóe ó≤Y Oóéj …Oƒ©°ùdG ΩÓ°ùdG

OGORƒ∏H èjƒàJh  …QhódG AÉ¨dE’ √ÉéJG

¿GOôb øH OÉëJ’ kÉHQóe OƒeôL

ájOƒ©°ùdG

 »dÉZ á∏«µ°ûJ »a áÄLÉØe äGQÉ«àNG

»∏gCÓd á«îjQÉàdG

»∏gC’G »a áJÉë°T ø°ùM πªY á≤«≤M 

 øY  ,≥HÉ°ùdG  »∏gC’G  óFÉb  ,‹ÉZ  ΩÉ°ùM  ø∏YCG

 á©∏≤∏d á«îjQÉàdG ¬à∏«µ°ûJ ‘ áÄLÉØe äGQÉ«àNG

 .AGôª◊G

 IÉæ≤H  (¢ùÑ∏dG  á°VhCG)  èeÉfôH  ÈY  ‹ÉZ  ¬Lhh

 ∂dÉeõdGh »∏gC’G ÚH Ö°ü©àdG ó°V ádÉ°SQ (QÉ¡ædG)

 óªMCG  πªM Éªæ«H ¢†«HC’G  ≥jôØdG  ¢ü«ªb πªëH

 ,≥HÉ°ùdG ∂dÉeõdG º‚h ,èeÉfÈdG Ωó≤e hó«e ΩÉ°ùM

.»∏gC’G ¢ü«ªb

 ΩCGƒàdG  »∏gCÓd  á«îjQÉàdG  ‹ÉZ  á∏«µ°ûJ  Qó°üJh

 ¢ùaÉæª∏d  ÓMQ  øjò∏dG  ø°ùM  º«gGôHEGh  ΩÉ°ùM

.2000 ΩÉY ∞«°U ‘ ∂dÉeõdG …ó«∏≤àdG

 ,ôªMC’G  ≥jôØdÉH ≥HÉ°ùdG  ¬∏«eR ‹ÉZ QÉàNG Éªc

 ÒgÉªL  Ö°†ZCG  …òdG  …ö†◊G  ΩÉ°üY  ¢SQÉ◊G

 ¿hO 2008 AÉà°T ‘ ≥jôØdG øY ¬∏«MQ ó©H »∏gC’G

.…öùjƒ°ùdG ¿ƒ«°S ¤EG …OÉædG IQGOEG ¿PEG

 …ö†◊Gh  ΩCGƒà∏d  á«îjQÉàdG  áª«≤dG  ºZQh

 πfi ∫Gõj Ée »KÓãdG ¿CG ’EG ,»∏gC’G ™e º¡JGRÉ‚EGh

 äGQGOE’G º¡©æ“ Éªæ«H ,…OÉædG ÒgÉªL ÚH ∫óL

.¿B’G ≈àM QhO …CG ‘ IOƒ©dG øe áÑbÉ©àŸG

:‹ÉàdÉc »∏gCÓd á«îjQÉàdG ‹ÉZ á∏«µ°ûJ äAÉLh

.…ö†◊G ΩÉ°üY :≈eôŸG á°SGôM

 πFGh – …õeQ ÊÉg – ø°ùM º«gGôHEG :´ÉaódG §N

.¢Vƒ©e ó«°S – á©ªL

 – Üƒ¡«e AÓY – »æ¨dG óÑY …ó› :§°SƒdG §N

.ójRƒHCG ôgÉW

 – Ö«£ÿG Oƒªfi – ø°ùM ΩÉ°ùM :Ωƒé¡dG §N

.áµjôJƒHCG óªfi

 »æØdG  ôjóŸG  π‚  áJÉë°T  ø°ùM  ΩÓ°SEG  ∞°ûc

 ÚH  äÉ°VhÉØŸG  á≤«≤M  öüe  ÖîàæŸ  ≥Ñ°SC’G

.»∏gC’G IÉæbh √ódGh

 äQƒÑ°S ËÉJ ¿hCG IÉæ≤d äÉëjöüJ ‘ ΩÓ°SEG ∫Ébh

 AGQh ÖÑ°ùdG ±ô©j ’ ¬fEG ÚæKE’G ∫hC’G ¢ùeCG AÉ°ùe

.á©FÉ°ûdG √òg QÉ°ûàfG

 ‘  πª©dG  ‘  ôµØj  ⁄  áJÉë°T  ø°ùM"  :±OQCGh

 ,º¡eÎëjh ∂dÉeõdG ÒgÉªéH §ÑJôe ¬fC’ ,»∏gC’G

 ‘ IóFÉ°ùdG  ¿É≤àM’G ádÉM Gó«L ∑Qój ¬fCG  Éªc

."É«dÉM »°VÉjôdG §°SƒdG

 ó©H ô≤à°ùj ⁄ "º∏©ŸG" ¿CG ÉØ°TÉc ΩÓ°SEG ºààNGh

 hCG  ÖjQóà∏d  IOƒ©dG  AGƒ°S  á∏Ñ≤ŸG  Iƒ£ÿG  ≈∏Y

 §°SƒdG øY ó©àHG √ódGh ¿CG GócDƒe ,äÉjQÉÑŸG π«∏–

.øgGôdG âbƒdG ‘ »°VÉjôdG

ô°üe

¢ùfƒJ

 ‘ á≤ãdG ójóŒ ,ÊÉª©dG öüædG ø∏YCG

 á°SÉFQ ‹ƒàd ,…ôØæ°ûdG ôeÉY ï«°ûdG

 ¢üî°T  …CG  Ωó≤J  ΩóY  ó©H  ,…OÉædG

.…OÉædG á°SÉFQ äÉHÉîàf’

 ájQÉ°ûà°S’G  áæé∏dG  ¿É«H  ‘  AÉLh

 …CG  Ωó≤J  Ωó©d  Gkô¶fh  ¬fCÉH"  …OÉæ∏d

 ´ÉæbEG ” ó≤a ,í°TÎdG Ö∏£H ¢üî°T

 á°SÉFQ ‹ƒàd ,…ôØæ°ûdG ôeÉY ï«°ûdG

 óÑY øH âHÉK ï«°ûdG Ú«©Jh ,öüædG

 É kÑFÉf ¿ƒµ«d »©aÉ«dG ¿Éî«°T øH ˆG

."¢ù«Fô∏d

 É kæ«eCG  óªMCG  øH  øjóe  Ú«©J  iôLh

 ,¥hóæ°ü∏d É kæ«eCG »ªé©dG »∏Yh ,öù∏d

 ,á≤HÉ°ùdG IQGOE’G øe êôNh ,AÉ°†YCG 5h

 øH ó¡a πMh ,√QGòàY’ …ôØæ°ûdG Üô©j

.¬æe k’óH óªfi

 ájófC’G RôHCG óMCG ,ÊÉª©dG öüædG ó©jh

 πeCÉj  å«M  ,áæ£∏°ùdG  ‘  É k«îjQÉJ

 ∫Éªµà°S’  »°VÉjôdG  •É°ûædG  IOƒY

.¬MÉ‚ IÒ°ùe

 áaÉc É¡dòÑJ »àdG Oƒ¡÷G øª°V

 á∏MQ  ‘  á«àjƒµdG  ájófC’G

 º°SƒŸG  ∫Éªµà°S’  Ò°†ëàdG

 áî°ùæ∏d  OGó©à°S’Gh  ‹É◊G

 á«∏ëŸG äÉ≤HÉ°ùŸG øe Iójó÷G

 ,2021-2020 »°VÉjôdG º°Sƒª∏d

 ‘  πeC’ÉH  á«ŸÉ°ùdG  ∂°ùªàj

 ºZQ …QhódG Ö≤d ≈∏Y á°ùaÉæŸG

 ådÉK  Ö«gôdG  .áª¡ŸG  áHƒ©°U

 èjƒàà∏d á°Uôa ∂∏à“ »àdG ájófC’G

 ∞ãµe  πµ°ûH  ó©à°ùj  ,…QhódÉH

 ôeCG  ÓLDƒe  ∫Éªµà°S’G  á∏Môd

 ä’É≤àf’ èeódG …Qhód õjõ©àdG

 õcôŸG á«ŸÉ°ùdG πàëjh .AÉà°ûdG

 14 øe á£≤f 26 ó«°UôH ådÉãdG

 Ö©d …òdG á«°SOÉ≤dG ∞∏N IGQÉÑe

 Éªæ«H á£≤f 30 ¬dh Oó©dG ¢ùØf

 30`H  âjƒµdG  Ö«JÎdG  Qó°üàj

.§≤a á¡LGƒe 13 øe øµdh á£≤f

 á«ŸÉ°ùdG ‘ IôµdG IQGOEG âµ°ù“

 IOÉ«≤H  »æØdG  RÉ¡÷G  Oƒ¡éH

 …òdG OGƒY ¿Éª∏°S »æWƒdG ÜQóŸG

 Ö«JÎdG IQGó°U AÓàYG ‘ í‚

 áª¡ŸG ‹ƒJ ó©H ∫hC’G º°ù≤dG ‘

.…óªM Oƒ∏«e …ôFGõé∏d ÉØ∏N

 Ö«JÎ∏d  ≥jôØdG  ™LGôJ  ºZQh

 …hÉª°ùdG  IQGOEG  ¿CG  ’EG  ådÉãdG

 π°UGƒ«d  OGƒY  ‘  á≤ãdG  äOóL

 á∏MôŸÉH  ≥jôØdG  IOÉ«b  á∏MQ

 øe Iƒ≤H IOƒ©dG πeCG ≈∏Y á∏Ñ≤ŸG

 ΩÉeCG  Úàª°SÉM  ÚJGQÉÑe  ∫ÓN

 ‘ í‚ …òdG  âjƒµdG  Qó°üàŸG

 ΩÉeCG ∂dòch ÉHÉgP ¬«∏Y Ö∏¨àdG

.∞«°UƒdG á«°SOÉ≤dG

 ‘ É¡à≤K á«ŸÉ°ùdG IQGOEG â©°Vh

 ƒfÉ«HÉa ∂jôJÉH »∏jRGÈdG »KÓãdG

 ¤EG ‘É°VEG º°SƒŸ √ó≤Y óàÁ …òdG

 Éeó©H Éª«d ¢ùµ«dCG ¬æWGƒe ÖfÉL

 º°SGƒe 3 √ó≤Y ójó“ ‘ âë‚

 .≥jôØdG  á≤aQ  ¬eób  Ée  πX  ‘

 »∏jRGÈdG  IQÉYEG  ójó“  ∂dòch

 øe  ΩOÉ≤dG  ƒ¡æ«fhQ  ôNB’G

 äÉÑKEG øe øµ“ Éeó©H á«°SOÉ≤dG

 ®ÉØàM’G ‘ í‚ Ö«gôdG .¬JGP

 ‘  á∏ãªàŸG  áHQÉ°†dG  Iƒ≤dÉH

 Ωób …òdG Góf óYÉ°ùe ‹hódG IÈN

 πÑb ≥jôØdG ™e É«FÉæãà°SG Éª°Sƒe

 Ée  ƒgh  ,ÉfhQƒc  ÖÑ°ùH  ∞bƒàdG

 Ú∏∏ëŸGh Ú©HÉàŸG áaÉc ™aO

 áÑ«àc øª°V √óLGƒàH áÑdÉ£ª∏d

 »à¡LGƒe  ‘  ∫hC’G  ÖîàæŸG

 ¿OQC’Gh  É«dGÎ°SCG  ΩÉeCG  º°ù◊G

 ≥Ñ£æjh .∫ÉjófƒŸG äÉ«Ø°üJ ‘

 ó°ùdGh õ«ªŸG ¢SQÉ◊G ≈∏Y ∫É◊G

 ´É£à°SG …òdG …OÉY óªMCG ™«æŸG

 öüædG øe ¬JQÉYEG ójó“ …hÉª°ùdG

 á«°SOÉ≤dG ™e ¬«eÉM ¬°ùaÉæe ó©H

 ∫ÓN  ¬HÉ£≤à°SG  ‘  ÖZQ  …òdG

.ájQÉ÷G á«Ø«°üdG ä’É≤àf’G

 …ójó÷G ´ÉaódG  ÖY’ ¢üjôNƒH Ö«£dG  ™°†î«°S

 ‘ É¡d ¢Vô©J »àdG ájƒ≤dG áHÉ°UE’G ôKEG ,»ÑW ¢üëØd

.…hÉ°†«ÑdG AÉLôdG ΩÉeCG ,IGQÉÑe

 á∏LDƒŸG  IGQÉÑŸG  ‘ 0-0 ¢ùeCG  ¿É≤jôØdG  ∫OÉ©Jh

.»Hô¨ŸG …QhódG øe 9 ádƒ÷G øe Éª¡d

 ,≥jôØ∏d »æØdG ôjóŸG ˆG ¿ÉeCG øjódG ∫ÉªL ô£°VGh

 ∫Éªµà°SG  ¬«∏Y  Qò©J  ¿CG  ó©H  ,¢üjôNƒH  Ò«¨àd

 É≤M’ Ö©d …òdG ,≥jôØdG äÉHÉ°ùM ∂HQCG É‡ ,IGQÉÑŸG

 ÒZ ¢üjôNƒH  ¿CG  hóÑjh  .OôW  ó©H  ÚÑY’ 10 `H

 ‘ á«MGôL  á«∏ª©d  ™°†N  ¿CG  ≥Ñ°S  PEG  ,®ƒ¶fi

 ,áÑcôdG iƒà°ùe ≈∏Y ,»°VÉŸG ÊÉãdG øjöûJ /Èªaƒf

 â°ù«d IÎØd ¢üjôNƒH Ö«¨j ¿CG ô¶àæjh .IÎØd ÜÉZh

 QÉ¶àfG ‘ ,ájƒb hóÑJ áHÉ°UE’G ¿CG á°UÉN ,IÒ°ü≤dÉH

 .»ÑW ¢üëØd ™°†îj ¿CG

 øjôëÑdG Öîàæe ÜQóe Éà°Sƒc ƒfƒf ‹É¨JÈdG Qôb

 »àdG  äÉÑjQóà∏d  ,É kÑY’  88  AÉYóà°SG  ,ÚÄ°TÉæ∏d

 ácQÉ°ûª∏d G kOGó©à°SG ,OÉ–’G ÖYÓe ≈∏Y ≥∏£æà°S

 ¢SCÉc äÉ°ùaÉæe ,øjôëÑdG ∞«°†à°ùJh .É«°SBG ádƒ£H ‘

 øjöûJ/Èªaƒf 25 øe IÎØdG ∫ÓN ,ÚÄ°TÉæ∏d É«°SBG

 ™°Vhh  .Ú∏Ñ≤ŸG  ∫hCG  ¿ƒfÉc/Èª°ùjO  12 ¤EG  ¿ÉK

 º°ùb å«M ,äÉÑjQóàdG ¢Vƒÿ á«FóÑe á£N ,Éà°Sƒc

 ¿ƒÑYÓdG ÜQóàj ’ ≈àM ,äÉYƒª› Ió©d ÚÑYÓdG

 π°†aCG  QÉ«àNÉH  ÜQóŸG  Ωƒ≤«°Sh  .óMGh  Ωƒj  ‘

 áªFÉ≤dG ≈∏Y QGô≤à°SÓd ,äÉYƒªéŸG øe öUÉæ©dG

 óªà©jh .ájƒ«°SB’G ádƒ£ÑdG ‘ ∑QÉ°ûà°S »àdG á«FÉ¡ædG

 É kÑY’ 30 º°†à°S »àdG ¤hC’G á«FóÑŸG áªFÉ≤dG ,Éà°Sƒc

 Oó©dG ¢ü«∏≤J ºàj ¿CG πÑb ,‹É◊G ´ƒÑ°SC’G ájÉ¡f ™e

.áeOÉ≤dG äÉÑjQóàdG ‘ ácQÉ°ûª∏d É kÑY’ 26 ¤EG

»fÉª©dG ô°üæ∏d kÉ°ù«FQ …ôØæ°ûdG ôeÉY

áÑ©°üdG áª¡ªdG »a á«ªdÉ°ùdG ìÓ°S ÜÉÑ°ûdGh IôÑîdG  

¢üjôNƒÑd »Ñ£dG ¢üëØdG Öbôàj …ójóédG ´ÉaódG

É kÑY’ 88 »Yóà°ùj øjôëÑdG »Ä°TÉf ÜQóe

¿ÉªY

âjƒµdG

ôFGõédG

Üô¨ªdG

øjôëÑdG



اأبوظبي/ وام/ 

م���ا اأ�شبه اليوم بالبارحة .. يوفنتو�س بطال 

لل���دوري الإيط���ايل للم���رة التا�شعة على 

الت���وايل.. " اليويف" اأك���ر اأندية الدوريات 

اخلم�ش���ة الأوروبية الك���رى تتويجا بلقب 

الدوري بر�شيد 36 مرة.

"اليويف" ه���و احلقيقة الثابتة الواحدة يف 
الك���رة الأوروبية وكل م���ن حولها متغري.. 

كان���ت ليلة اأم����س من اأ�شع���د الليايل لكل 

ع�ش���اق يوفنتو�س يف اإيطاليا والعامل فهي 

ليلة ح�شم اللقب يف مو�شم ا�شتثنائي توقف 

فيه الن�شاط لأكر من 100 يوم على خلفية 

تف�ش���ي وباء كوفيد 19 ال���ذي اأودى بحياة 

ع�رشات الآلف من ال�شعب الإيطايل.. وكانت 

ليلة فاز فيها "الي���ويف" على �شامبدوريا 

يف �شتاد يوفنتو����س اأرينا بهدفني دون رد 

و بلغ ر�شيده 83 نقطة، بفارق 7 نقاط عن 

اأقرب مناف�شيه /انرت ميالن/ الو�شيف.

يف ليل���ة 26 يوليو 2020 �ش���وف ي�شجل 

التاري���خ اأن اليويف �شن���ع وحطم العديد 

م���ن الأرق���ام القيا�شية، فبخ���الف رقم ال� 

36 لقبا وه���و الأكر يف الدوريات اخلم�شة 

الك���رى / اإجنلرتا – اأ�شباني���ا – اإيطاليا 

- اأملاني���ا - فرن�ش���ا/ وبخ���الف التتويج 

التا�شع على التوايل وهو رقم قيا�شي اأي�شا 

مل ي�شب���ق حتقيقه يف الدوري���ات اخلم�شة 

الكرى اأي�شا متفوق���ا على بايرن ميونيخ 

�شاحب ال� 8 األق���اب تواليا جنح احلار�س 

يف ت�شجي���ل اإ�شمه باحرف م���ن نور كاأول 

لع���ب اإيطاىل يفوز بلقب ال���دورى املمتاز 

10 مرات وجن���ح اليويف بعد هذا الفوز يف 

معادل���ة رق���م ناديي الإن���رت و ميالن معا 

حي���ث فاز كل منهما بلقب الدوري 18 مرة، 

وهما الأكر ف���وزا باللقب بعده، فيما دخل 

امل���درب ماوري�شيو �شاري ه���و الآخر على 

خط الأرقام القيا�شي���ة، حينما اأ�شبح اأكر 

مدرب يتوج باللقب بواقع 61 عاما، و198 

يوما، وهو اأول لق���ب دوري ملاوري�شيو يف 

م�شريته التدريبية وياأتي من بعده �شاحب 

ال�شويدي  ال�شاب���ق املدرب  القيا�شي  الرقم 

نيلز ليده���ومل الذي ح�شل على الكالت�شيو 

يف مو�ش���م 1982/ 1983 مع فريق روما و 

كان يبل���غ من العمر 60 عاما و219 يوما.. 

ويف املركز الثالث فوجادين بو�شكوف الذي 

ح�شل على اللقب يف مو�شم 1991/1990 

مع �شامبدوريا و كان يبلغ من العمر حينها 

60 عاما و10 اأيام.

ول ميكن لكري�شتيانو رونالدو هداف الفريق 

اأن يبتعد عن دائرة ال�شوء يف تلك الليلة و 

ل عن ع�شق���ه ل�شناعة الأرقام اجلديدة يف 

م�شريته، حيث اأنه و�شل للهدف رقم 31 هذا 

املو�شم ليحتل به���ا مركز و�شيف الهدافني 

بعد �ش���ريو اأميوبيل���ي �شاح���ب ال�شدارة 

بر�شي���د 34 هدف���ا لكنه و بع���د مو�شمني 

فق���ط ق�شاه���ا بقمي�س الي���ويف متكن من 

الفوز بلقبني للدوري يف حني اأنه ا�شتمر 9 

موا�شم مع ريال مدريد مل يحقق فيها �شوى 

لقبني للدوري.

ويح�شب لرونالدو اأنه الالعب �شاحب اأعلى 

ر�شيد تهديفي يف الع���امل بعد العودة من 

التوق���ف الذي ت�شبب في���ه فريو�س كورونا 

بواق���ع 10 اأه���داف وه���ي احل�شيلة الأكر 

لأي لع���ب يف الدوريات الأوروبية اخلم�شة 

الك���رى خالل تلك الف���رتة حيث �شجل كل 

من رحيم �شتريلنج و روبرت ليفاندوف�شكي 

9 اأهداف م���ع فريقيهما مان�ش�شرت �شيتي و 

بايرن ميونخ.

وتتبق���ى اأمام رونال���دو مبارتان ملوا�شلة 

م�شاعيه من اأجل هز ال�شباك و انتزاع لقب 

الهداف من اإميوبيلي حيث يواجه يوفنتو�س 

فري���ق كالياري يوم الأربعاء املقبل قبل اأن 

يختتم امل�شابق���ة مبواجهة قوية مع روما 

يوم الأحد املقبل.

اأعل���ن ن���ادي اإيفرت���ون الإجنلي���زي، 

اأم�س الثالثاء، عن انتق���ال الهولندي 

ناثاجنيلو ماركيلو لعب و�شط الفريق 

اإىل تفينت���ي الهولندي عل���ى �شبيل 

الإعارة ملو�شم 2021-2020.

وذكر النادي الإجنلي���زي عر موقعه 

اأن ماركيل���و لعب منتخب  الر�شمي، 

ال�شباب الهولن���دي، ان�شم اإىل الفريق 

قادما من فوليندام الهولندي حيث قدم 

نف�شه كالعب مه���م يف فريق اإيفرتون 

حت���ت 23 عاما، الذي يت���وىل تدريبه 

ديفيد اأن�شوورث.

يواجه بر�شلون���ة فرتة ح�شا�شة 

م���ع نهاي���ة املو�ش���م املحلي، 

وتداع���ي الأو�ش���اع الداخلي���ة 

للفريق، عقب خ�شارة الليجا يف 

الأمتار الأخرية، مل�شلحة الغرمي 

ريال مدريد.

وغ���ري بعيد عن فو�ش���ي غرفة 

مالب����س الفريق، ق���رر احلار�س 

الأملاين مارك اأندريه تري �شتيجن 

اإبداء راأيه الذي رمبا يزعج بع�س 

زمالئ���ه، و�ش���ط التكهنات التي 

تدور ح���ول مفاو�شاته لتجديد 

العقد مع النادي الكتالوين. 

ووفًقا لرنام���ج "ال�شريجنيتو" 

الإ�شباين، ف���اإن �شتيجن يريد اأن 

يكون ل���ه وزن يف غرفة مالب�س 

بر�شلونة.

واأ�شار الرنامج الإ�شباين اإىل اأن 

�شتيجن يعتق���د اأن بع�س قادة 

على  لي�شوا  الكتال���وين  الفريق 

م�شتوى التطلعات.

يذك���ر اأن بر�شلونة لديه 4 قادة 

وجريارد  مي�ش���ي  ليوني���ل  هم 

بيكي���ه و�شريجي���و بو�شكيت�س 

و�شريجي روبريتو.

زعمت  التقارير  بع����س  وكانت 

اأن �شتيجن ي���رى اأنه من اأف�شل 

حرا����س العامل، لذا ي�شرتط على 

راتب  على  احل�ش���ول  بر�شلونة 

�شنوي يوازي قيمته الفنية.
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اع���رتف لعب الو�ش���ط الأ�شطوري 

ال�شاب���ق لفري���ق بر�شلونة ت�شايف 

اأن "هدف���ه الرئي�شي  هريناندي���ز، 

كان ول ي���زال هو تدري���ب الفريق 

الكتالوين يف يوم من الأيام"، رغم 

اأن���ه يرّكز يف الوق���ت احلايل على 

قيادة ال�شد القطري.

ويف مقابلة م���ع �شحيفة "ماركا" 

الإ�شبانية، ق���ال ت�شايف: "ل اأخفي 

ذلك، وقلتها دائًما، هديف الرئي�شي، 

عندما ميكن حتقيق���ه، هو تدريب 

بر�شلونة". 
واأ�ش���اف الالعب، ال���ذي دافع عن 

األ���وان بر�شلون���ة م���ن 1998 اإىل 

2015، وظهر ا�شمه جمددا كمر�شح 

ل�شتالم الإدارة الفنية للبلوجرانا، 

عق���ب خ�ش���ارة لق���ب الليجا هذا 

"هذا هو  الري���ال:  املو�شم ل�شالح 

بيتي، و�شيكون )تدريبه( حلما".

وتابع: "لكن اليوم، اأركز على ال�شد، 

يف انتظار املو�ش���م املقبل، عندما 

�شيتعني علي القدوم اإىل بر�شلونة، 

�ش���واء كان ذلك لف���رتة ق�شرية اأو 

طويلة، �شاأح�رش".

واأردف مدرب ال�شد: "قبل كل �شيء، 

يجب اأن اأحرتم كيكي �شيتني )مدرب 

بر�شلونة احلايل، املهدد بالإقالة(، 

واأمتنى للفريق كل التوفيق".

واأو�شح: "يف بع�س الأحيان يلعب 

بر�شلونة ب�شكل جيد جدا، واأحيانا 

اأخ���رى ب�ش���كل جي���د، ويف بع�س 

الأحيان ل يلعب ب�شكل جيد. لكنني 

اأفكار �شيت���ني احلالية، ومع  اأحب 

الفرق التي دربها �شابقا: ال�شيطرة 

وتقدمي اأ�شلوب لعب ممتع".

علي ميرزا يتمنى التتويج بلقب 

الكاأ�س مع ال�سارقة
اأعرب ال���دويل البحريني علي مريزا، 

لع���ب ال�شارقة الإمارات���ي لكرة اليد 

عن �شعادته بال�شتم���رار مع الفريق 

للمو�ش���م الث���اين، وموا�شلة م�شواره 

الحرتايف، الذي و�شفه بالناجح.

وقال مريزا،اأم�س الثالثاء، اإنه �شيبذل 

ق�ش���ارى جه���ده ملوا�شل���ة حتقيق 

النتائج الإيجابية، وعلى راأ�شها لقب 

الكاأ����س، الت���ي تعتر اآخ���ر بطولت 

املو�شم احلايل. و�شاه���م علي مريزا 

بتحقي���ق لقب ال���دوري م���ع نادي 

اإىل حتقيق املركز  اإ�شاف���ة  ال�شارقة، 

الثالث يف بطولة الأندية الآ�شيوية.

وكان نادي ال�شارقة، قد تو�شل لتفاق 

نهائ���ي مع عل���ي م���ريزا، ملوا�شلة 

م�شواره مع الفريق، يف املو�شم القادم.

ووق���ع م���ريزا، العق���د الر�شمي مع 

ال�شارق���ة، لال�شتمرار للع���ام الثاين، 

حيث اأو�شى اجله���از الفني ب�رشورة 

توقيع عقد جديد مع الدويل البحريني، 

للحفاظ على ا�شتقرار الفريق.

تق���دم احتاد الإمارات لكرة الق���دم، بال�شكر اإىل 

جمل����س اإدارة ن���ادي الع���ني والقائمني على 

�شتاد ه���زاع بن زاي���د تقديراً عل���ى جهودهم 

وتعاونه���م امل�شتم���ر يف ا�شت�شاف���ة خمتلف 

الأحداث والفعالي���ات التي ينظمها الحتاد يف 

مدينة الع���ني، اإىل جانب مع�شكرات وجتمعات 

املنتخبات. واأ�شاد حممد عبد اهلل هزام، الظاهري 

الأم���ني العام لحتاد الك���رة، على هذا التعاون 

املثمر مع جمل����س اإدارة نادي العني وجمال�س 

اإدارات الأندية الأخرى، والتي حتر�س كذلك على 

تقدمي كل �شبل الدعم للمنتخبات.

وق���ال بن هزام: "تعودنا من جمل�س اإدارة نادي 

العني عل���ى توف���ري كل م�شتلزم���ات النجاح 

للمنتخ���ب حني يقيم مع�شكراته وجتمعاته يف 

مدينة العني، حيث تكون هناك متابعة حثيثة 

ل���كل التفا�شي���ل اخلا�شة بالأم���ور التنظيمية 

وتوفري الدعم اللوج�شتي لكل اأع�شاء املنتخب، 

وكذلك توفري اأكر من ملعب لأداء التدريبات".

اأبوظبي –الوحدة:

اأ�ش���در �شمو ال�شيخ نهيان ب���ن زايد اآل نهيان 

رئي�س جمل�س اأبوظبي الريا�شي، قراراً باإعادة 

ت�شكي���ل جمل�س اإدارة نادي الظف���رة للرماية، 

برئا�شة �شع���ادة نا�رش حممد مطر املن�شوري، 

وع�شوية كل من ال�شادة: �شامل �شعيد ال�شبو�شي، 

مب���ارك عبيد مبارك املن�ش���وري، عبداهلل حمد 

علي املدحو�س املري، �شند مبارك املزروعي.

ومتت���د فرتة املجل�س اجلديد لثالث �شنوات من 

تاريخ �شدور القرار.

»اليوفي«.. لقب تاريخي و اأرقام قيا�سية جديدة 

ل�ساري و بوفون و رونالدو
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ك�ش���ف احتاد اأمري���كا ال�شمالية والو�شطى 

والكاريبي )الكونكاكاف( ال�شتاراأم�س الأول 

الإثنني، ع���ن النظام املعدل للتاأهل لكاأ�س 

العامل لكرة القدم 2022 يف قطر، بعد تاأثر 

النظ���ام املعتاد؛ ب�شب���ب جائحة فريو�س 

كورونا. ومت تق�شي���م النظام اجلديد، الذي 

ي�شارك فيه جميع اأع�شاء الحتاد والبالغ 

عدده���م 35 منتخب���ا، اإىل 3 اأدوار على اأن 

يقام ال���دور الأول يف اأكتوبر/ت�رشين الأول 

ونوفمر/ت�رشي���ن الثاين ب���ني املنتخبات 

اأ�شحاب الت�شنيف من ال�شاد�س وحتى 35 

وفقا لت�شنيف يوليو/متوز احلايل.

وتق�ش���م املنتخبات اإىل 6 جمموعات ت�شم 

كل منها 5 فرق.

وينطل���ق الدور الث���اين يف مار����س/اآذار 

2021، حيث يلع���ب اأ�شحاب ال�شدارة يف 

املجموعات ال�ش���ت لتحديد املتاأهلني اإىل 

الدور الأخري.

و�شين�ش���م الفائزون يف ال���دور الثاين اإىل 

اأعلى 5 منتخبات ت�شنيفا يف الكونكاكاف، 

املتح���دة  والولي���ات  املك�شي���ك  وه���ي 

وكو�شتاريكا وجاميكا وهندورا�س.

ويقام الدور الأخري بنظام الذهاب والإياب 

على اأن يلعب كل منتخب 14 مباراة.

ويتاأه���ل اأ�شحاب املراك���ز الثالثة الأوىل 

من الدور الأخ���ري، الذي ينطلق يف يونيو/

حزي���ران 2021، اإىل نهائيات كاأ�س العامل 

بينم���ا يخو�س �شاح���ب املرك���ز الرابع 

الت�شفيات العاملي���ة التي تقام يف يونيو 

.2022

رئي����س  مونتالي���اين،  فيكت���ور  وق���ال 

الكون���كاكاف، اإن النظ���ام اجلديد به خطة 

بديل���ة من بينه���ا اإعادة حتدي���د مواعيد 

الدويل  التوق���ف  ف���رتة  ملباري���ات خالل 

لالحتاد الدويل )الفيف���ا(، لو حدث اأي اأمر 

متعلق بفريو�س كورونا.

الكونكاكاف يعلن نظام التاأهل 

لكاأ�س العالم 2022 �ستيجن 

ي�سكك 

في قادة 

بر�سلونة

اإيفرتون 

يعير 

موهبته 

اإلى تفينتي 

الهولندي

الأ�سطوري ت�سافي يحب اأفكار �سيتين

اتحاد الكرة ي�سكر نادي العين

نهيان بن زايد ي�سدر قراراً 

باإعادة ت�سكيل مجل�س اإدارة 

نادي الظفرة للرماية



اأدريا  / وام /

 اأح����رز البطل الإمارات����ي املوهوب را�شد 

الظاهري املركز الأول ولقب اأول �شباق له 

يف فئة النا�شئني بعد ترقيته للم�شاركة 

يف مناف�شات " X30 "جونيور للكارتينج، 

وذلك خالل م�شاركته باجلولة الثانية من 

ج����ولت IAME عن فئ����ة 12-14 �شنة 

التي اأقيمت مبدينة اأدريا الإيطالية.

وتكت�ش����ب تل����ك البطول����ة اأهمية كربى 

بالن�شب����ة لرا�شد كونها الأوىل له مع فئة 

اأكرب يف العمر وامله����ارات عن تلك التي 

كان ي�شارك فيها من قبل، كما اأنها تاأتي 

بعد توقف الن�شاط الريا�شي لفرتة طويلة 

واكتفائه بالتدريبات املنزلية على مدار 

الأ�شهر ال�شتة املا�شية.

واأظه����ر را�شد مهارة كب����رة يف �شباقات 

الت�شفي����ات التي حقق فيها رقما قيا�شيا 

بعد اأن قطع امل�شافة بنجاح يف 50.653 

ثانية.

ومع بداية ال�شباق الرئي�شي، اأظهر ت�شميما 

كبرا على موا�شل����ة امل�شوار، واأخذ زمام 

املبادرة منذ البداية، وحقق التفوق على 

كل مناف�شي����ه رغ����م اأنه واج����ه حتديات 

�شعبة، حي����ث مت دفعه بعيدا يف الزاوية 

الثانية من اأقرب مناف�شيه، ليرتاجع اأربع 

مراكز، ولكنه عاد اإىل املقدمة بعد اأقل من 

لفة واحدة، لي�شع نف�شه يف املركز الأول، 

ويف منت�شف ال�شباق حافظ على ال�رسعة، 

مما و�ش����ع الفارق بينه وب����ني مناف�شيه 

حتى و�شل خلط النهاية بنجاح ليحقق 

لقبا جديدا ي�شاف اإىل ر�شيد اإجنازاته.

وقال را�شد الظاه����ري : " الفوز بال�شباق 

الأول يل يف هذه الفئة له مذاق خا�ص، ل 

�شيما اأن����ه حتق����ق يف اأول م�شاركة بعد 

الرتقي ودخول اأجواء جديدة مع مناف�شني 

ج����دد اأكرب مني �شنا وخ����ربة، وبالتاأكيد 

فاإنن����ي ا�شتفدت كثرا م����ن التدريب مع 

فريق بارول����ني الإيطايل الذي اأنتمي اإليه 

وم����ن تعليم����ات املدرب����ني، واعترب هذا 

ال�شب����اق هو الأه����م يف م�شرتي، وهديف 

الآن هو موا�شلة التدريبات واحلفاظ على 

ال�شجل املميز م����ن النت�شارات يف كافة 

امل�شاركات".

من ناحيته قال املدرب الإيطايل فاو�شتو 

اإيبوليتي : " هذا انت�شار مذهل لرا�شد ومن 

الرائع حتقيق مثل ه����ذا الإجناز، خا�شة 

عند بدء مرحلة جديدة ك�شائق للنا�شئني 

حيث املناف�شة اأق����وى، واأظهر را�شد متيزا 

كب����را يف مرحلة العداد قب����ل ال�شباق، 

وترجم����ه اإىل متيز اأكرب خ����الل ال�شباق، 

واأف�شل مكافاأة كانت اخلروج بهذا الإجناز 

و�شط هذه الظ����روف والتحديات، ونحن 

على ثقة ب����اأن را�شد املوهوب ابن ال� 12 

عام����ا قادر على موا�شلة التاألق وحتقيق 

املزيد من النجاحات ليكون اأحد الدراجني 

امل�شاهر يف العامل ".

 IAME  " �شب����اق  اأن  بالذك����ر  جدي����ر 

Series race " اأقي����م عل����ى م�شار 
حلبة اأدريا ل�شباقات الكارتينج املعتمد 

من قبل الحتاد الدويل لل�شيارات، ويبلغ 

طول احللب����ة التي �ش����ارك عليها 1302 

مرت، ومتث����ل حتدي����ا ب�شب����ب طبيعتها 

ال�شيقة وامللتوية حيث تت�شمن خطوطها 

امل�شتقيم����ة عددا كبرا م����ن النحناءات 

والتعرجات القا�شية واحلادة.

ـ  وام: اأبوظبيـ 

 اأكد العميد عبد امللك جاين 

رئي�ص اللجنة التنفيذية لكرة 

الإمارات  لل�شالت يف  القدم 

اأن التخطي����ط ال�شليم �رسط 

اأ�شا�شي للنجاح يف كل عمل، 

، واأن الإداري الناج����ح لديه 

دائما معاي����ر لقيا�ص الأداء 

ب�شكل دوري، ووعي مب�شاألة 

اإدارة الوقت ب�شكل �شليم، مبا 

املتابعة  اإج����راء  من  ميكنه 

امليدانية الواقعية، ويجب اأن 

يكون �رسيكا يف اتخاذ القرار 

مع الإدارة العليا بالنادي اأو 

الحتاد، ويف حتديد املوازنة 

التقديرية لأي م�رسوع.

جاء ذلك يف حما�رسته التي 

األقاها م�شاء اأم�ص" عن بعد" 

التي  ال�شاد�شة  الندوة  خالل 

عق����دت �شمن اأك����رب م�رسوع 

الك����وادر  لتطوي����ر  عرب����ي 

القدم  ك����رة  الريا�شي����ة يف 

اإماراتية  برعاي����ة  لل�شالت 

مب�شارك����ة ممثل����ني من 20 

دولة عربية.

وقال جاين اإن الإداري الناجح 

لبد اأن تتوفر فيه عدة �شمات 

يف اجلوانب الإدارية والفنية 

والإن�شاني����ة، مثل التخطيط 

والتنظيم والتوجيه والتحفيز 

والت�شال والرقابة واملتابعة 

والتق����ومي يف ال�شق الإداري، 

وا�شتثم����ار املعرفة، والإملام 

باأ�شاليب الأداء، والقدرة على 

اإدارة امل����وارد، وتوفر الوقت 

واملال واجلهد، و�رسعة الفهم 

الفن����ي، وح�شن  ال�ش����ق  يف 

الفريق، وفهم  م����ع  التعامل 

ال�شخ�شيات وتنوعها، واإدراك 

والقدرة  امل�شوؤول����ني  دوافع 

على معاجلة ال�رساعات يف 

ال�شق الإن�شاين.

واأ�ش����اف: "بالن�شبة لالإداري 

الريا�ش����ي لب����د اأن يدرك اأن 

اليومية  الت�شغيلية  مهاراته 

يجب اأن تت�شمن قدرات خا�شة 

والتوجي����ه  التخطي����ط  يف 

واتخاذ  والتن�شيق  والتنظيم 

الق����رار، والإ�رساف واملتابعة 

والقيادة، والتن�شيق والتنظيم 

والرقابة وحتقي����ق الأهداف، 

والقدرة عل����ى التطور ب�شكل 

م�شتمر من خ����الل التجارب 

مع  واملعاي�ش����ة  ال�شابق����ة 

املواق����ف وتراكم املمار�شات 

للخربات  ال�شدي����د  والتقييم 

العملية من فريق العمل ومن 

الربامج التدريبية مع التحلي 

باملرونة وال�شلوك الإيجابي 

والثقة بالنف�ص وال�شتقاللية، 

العمل اجلماعي  والتميز يف 

والبتكار واحليوية والطموح.

اأبوظبي ــ الوحدة:

الإم����ارات  احت����اد  اإدارة  جمل�����ص  ق����رر 

للجوجيت�شو رفع قيم����ة جوائز البطولت 

املحلية للمو�ش����م املقبل اإىل 4.4 ماليني 

درهم، وزيادة عدد ج����ولت بطولت كاأ�ص 

�شاح����ب ال�شمو رئي�����ص الدول����ة، وكاأ�ص 

�شاح����ب ال�شم����و نائ����ب رئي�����ص الدولة، 

وبطولة اأم الإمارات لل�شيدات اإىل 5 جولت 

بع����د اأن كانت ثالث، م����ع اعتماد هيكلية 

جديدة تواكب اأعلى املعاير العاملية يف 

اللعبة يف رب����ط نتائج البطولت املحلية 

بالبطولت اخلارجي����ة، بناًء على ت�شنيف 

الأوزان. واعتماد ميزاني����ة واجندة ن�شاط 

مناف�شات املو�ش����م املقبل، مع اإقرار موعد 

تنظيم وا�شت�شافة بطولة العامل للنا�شئني 

وال�شب����اب والكب����ار حتت مظل����ة الحتاد 

ال����دويل للجوجيت�ش����و، وبطول����ة اأبوظبي 

العاملية ملحرتيف اجلوجيت�شو يف اأبوظبي، 

يف �شه����ر نوفمرب املقبل م����ع تطبيق كافة 

اإجراءات ال�شالمة املعتمدة من قبل اجلهات 

املخت�شة بالدولة.

جاء ذلك خ����الل اجتماع جمل�����ص الإدارة 

ال����ذي عقد عن بعد الي����وم برئا�شة �شعادة 

عبد املنعم ال�شي����د حممد الها�شمي رئي�ص 

الحتادي����ن الآ�شي����وي والإمارات����ي النائب 

الأول لرئي�ص الحتاد الدويل للجوجيت�شو ، 

و�شعادة حممد �شامل الظاهري نائب رئي�ص 

الحتاد، والأع�شاء �شعادة يو�شف البطران، 

و�شع����ادة حمم����د ب����ن دمل����وج الظاهري، 

و�شعادة �شمرة الرميثي، و ال�شيد من�شور 

الظاه����ري، وال�شيد فهد عل����ي الأمني العام 

لالحتاد. ويف بداية الجتماع اطلع جمل�ص 

اإدارة الحتاد على الربامج التي مت تطبيقها 

عل����ى �ش����وء ق����رارات الجتم����اع الأخر، 

والتي ت�شمن����ت اإقامة مع�شك����رات مغلقة 

للبطولت  ا�شتعدادا  الوطني����ة  للمنتخبات 

العاملي����ة وبطولة اآ�شيا ال�شاطئية بال�شني 

ودورة اللعاب ال�شيوية لل�شالت املغلقة 

بتايلند ، ولأندية الدولة، وم�شاركة كل من 

ان�شم للمع�شك����ر يف 3 بطولت تن�شيطية، 

ف�شال عن بطولة ر�شمية كانت نهائي كاأ�ص 

�شاح����ب ال�شمو نائب رئي�ص الدولة. واأ�شاد 

املجل�ص بان�شباط الالعبني يف املع�شكرات 

والبط����ولت، وبف����رق العمل الت����ي بذلت 

جهدا كبرا لتوفر كاف����ة اإجراءات الوقاية 

وال�شالم����ة لالعبني واملدرب����ني والأجهزة 

الفنية من خالل تطبيق الربوتوكول الطبي 

املعتم����د يف كاف����ة املرافق �ش����واء بفندق 

الإقامة اأو و�شائل النقل اأو �شالت التدريب 

واملناف�شات يف البطولت.

ث����م ناق�����ص املجل�ص اخلط����ط املو�شوعة 

العاملية ملحرتيف  اأبوظبي  لتنظيم بطولة 

اجلوجيت�ش����و وا�شت�شاف����ة بطول����ة العامل 

للنا�شئ����ني وال�شباب والكب����ار حتت مظلة 

الحتاد الدويل، وقرر فت����ح باب الت�شجيل 

للبطولت����ني اعتباراً من الأ�شب����وع املقبل، 

ب�شكٍل يتي����ح الوقت الكايف جلميع النجوم 

العامليني واأبطال العامل امل�شنفني لتقييم 

للم�شاركة والرتتيب  والت�شجيل  جاهزيتهم 

لإج����راءات ال�شفر اإىل اأبوظب����ي يف الوقت 

املالئ����م. واعتم����د املجل�ص اأي�ش����ا هيكلة 

جديدة لل�����رسكاء والرع����اة، بحيث تتيح 

تق����دمي الرعاية للريا�شي����ني ب�شكٍل منفرد 

اأو كفرٍق جماعية، وباأ�شلوب يعزز الروابط 

القوية بني ريا�ش����ة اجلوجيت�شو وخمتلف 

�رسائح املجتم����ع ويح�شد املزيد من الدعم 

والت�شجيع لنجوم اللعبة. اإىل جانب ذلك، 

الهيكلية اجلديدة منوذجًا مبتكراً  تت�شمن 

لل�رساكات املوؤ�ش�شية، وفق �شوابط وفئات 

حم����ددة تتيح للرع����اة وال�����رسكاء دعم 

خمتل����ف البطولت املدرج����ة على اأجندة 

الريا�ش����ة ب�شكٍل يعزز مكانتهم املوؤ�ش�شية 

وي�شهم يف الرتوي����ج للريا�شة على نطاٍق 

اأو�شع، حمليًا واإقليمًا ودوليًا.

وتط����رق الجتم����اع مل�شارك����ة املنتخب 

الآ�شيوي����ة  الألع����اب  دورة  الوطن����ي يف 

ال�شاطئي����ة يف ال�ش����ني ودورة اللع����اب 

ال�شيوية لل�شالت املغلقة ، وقرر املجل�ص 

توفر كل �شبل الدعم وامل�شاندة للمنتخب 

�شواء من خالل برامج تدريب او مع�شكرات 

م����ن اأج����ل املناف�شة على املراك����ز الأوىل 

يف تلك البطول����ة، وح�شد اأك����رب عدد من 

امليداليات.

من ناحيته اأكد �شعادة عبد املنعم الها�شمي 

اأن الهدف من رفع قيمة اجلوائز للبطولت 

هو ت�شجيع وحتفي����ز الأندية، وت�شجيعها 

على املناف�شة للفوز باملراكز الأوىل، وكذلك 

ت�شجيع الالعبني عل����ى تقدمي الأف�شل من 

خالل ربط نتائجهم يف البطولت املحلية 

واخلارجية، وزهو الأمر الذي يجعل الالعب 

اأكرث حر�شا على كل نقط����ة، واأكرث مت�شكا 

بامل�شاركة يف كل بطول����ة، مبا ي�شهم يف 

رف����ع م�شتواه، وينعك�����ص يف النهاية على 

اأدائه مع املنتخب الوطني.

واأ�ش����اف الها�شمي:" قرار ا�شت�شافة بطولة 

العامل للجوجيت�شو وتنظيم بطولة اأبوظبي 

العاملية ملحرتيف اجلوجيت�شو يف نوفمرب 

ياأتي من�شقا مع جهود الدولة للتاأكيد على 

الع����ودة التدريجية للحياة ب�شكل طبيعي، 

وا�شتثمارا للنجاح����ات التي حققتها كافة 

اأجهزة الدولة يف مواجهة العار�ص ال�شحي 

العامل����ي، كما اأن����ه جاء اأي�ش����ا ا�شتكمال 

خلطة الحتاد التي طبقها اعتبارا من �شهر 

اأبريل املا�ش����ي الرامي����ة لإ�شاعة جو من 

التف����اوؤل والأمل، ون�����رس الطاقة الإيجابية 

ل����دى كل الأو�شاط، من خالل حتويل حتدي 

كورونا اإىل فر�ص للنجاح، بدليل اننا اأقمنا 

مع�شكري����ن تدريبني مغلق����ني، و4 بطولت 

ر�شمية وتن�شيطية يف ال�شهرين املا�شيني.
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الظاهري يتوج باأول لقب بفئة النا�سئين 
في اأدريا الإيطالية

دبي-الوحدة:

الريا�شي  دب����ي  ا�شتقب����ل جمل�ص 

املالكم الربيطاين اأمر خان البطل 

الأوملبي وبطل العامل عدة مرات يف 

املالكمة ال����وزن اخلفيف وكان يف 

ا�شتقباله �شعادة �شعيد حارب اأمني 

عام جمل�ص دبي الريا�شي و�شعادة 

نا�رس اأمان اآل رحمة م�شاعد الأمني 

العام.

وبحث جمل�ص دبي الريا�شي فر�ص 

التع����اون مع البط����ل الأوملبي من 

خالل اإن�ش����اء اأكادميية متخ�ش�شة 

يف التدريب على ريا�شة املالكمة 

لتكون امتداًدا لأكادميياته ال�شهرة 

املوجودة يف لن����دن، والتي تعمل 

عل����ى تدريب وتطوي����ر الريا�شيني 

املوهوبني، وتوف����ر �شبل النجاح 

والتقدم لهم ليكونوا اأبطاًل عامليني.

كما �شجع املجل�ص البطل العاملي 

على النتقال لالإقامة هو وزوجته 

الثالثة  واأطفال����ه  فريال خم����دوم 

ملي�ش����ة الت����ي تبلغ م����ن العمر 5 

�شنوات واألين����ا البالغة من العمر 

عامني تقريًبا وولده حممد املولود 

حديًث����ا، للعي�ص يف اإم����ارة دبي، 

التي  الإمكانيات  م����ن  وال�شتفادة 

توفرها الإم����ارة لت�شجيع ممار�شة 

الريا�شة، وهو الأمر الذي يعزز من 

ال�شياحة الريا�شية ويزيد من فر�ص 

ال�شتثمار بدبي، كما بحث املجل�ص 

اإمكاني����ة اإقامة ن����زال ا�شتعرا�شي 

يف دبي ب����ني اأمر خان مع النجم 

املالكم����ة  واأ�شط����ورة  العامل����ي 

الفلبيني ماين باكياو الذي تربطه 

عالقة وطيدة مع املجل�ص.

ويوا�ش����ل جمل�ص دب����ي الريا�شي 

ا�شتقط����اب اأ�شهر جن����وم الريا�شة 

العامليني من خمتلف دول العامل 

وحثهم على فتح ا�شتثمارات واإقامة 

اأكادمييات ريا�شي����ة يف دبي مما 

ي�شجعهم على الإقامة يف دبي، التي 

تعد قبلة النجوم واأبطال العامل من 

الريا�شيني الذي����ن يحر�شون على 

احل�شور اإليها با�شتمرار ملا توفره 

من من�شاآت وبنية حتتية موؤ�ش�شة 

املوا�شف����ات  باأعل����ى  وم�شمم����ة 

اإىل املناطق  العاملية، بالإ�شاف����ة 

ال�شياحية الرائعة التي ياأتي اإليها 

املاليني من خمتل����ف دول العامل 

لزيارتها.

وق����ال اأم����ر خ����ان: "اأن����ا �شعيد 

بالتواجد يف جمل�ص دبي الريا�شي 

اأ�شاطر  ا�شت�شاف العديد من  الذي 

الريا�شة واأبطال العامل واأنا فخور 

ب����اأن اأكون �شمن قائم����ة العظماء 

الذي����ن ا�شت�شافه����م املجل�ص، كما 

اأنني متحم�ص للع����ودة مرة اأخرى 

اإىل دب����ي لتكون بيتي الثاين ومقر 

و�شاأفكر  امل�شتقبلية،  ل�شتثماراتي 

ب�شكل ج����دي يف املناق�شات التي 

عر�شها جمل�ص دبي الريا�شي.

ا�ستئناف مناف�سات دوري هوكي 
الجليد 15 �سبتمبر 

اأبوظبي ��  وام:

 اعتم����د احتاد الإم����ارات للريا�شات 

ال�شتوية موعد عودة الفرق للتدريبات 

داخ����ل ال�ش����الت يف ريا�شة هوكي 

اجلليد، ومت حتديد يوم 23 اأغ�شط�ص 

املقبل لل�شماح بدخول الالعبني اإىل 

�شالت الألع����اب اجلليدية من اأجل 

بدء ال�شتعدادات للمو�شم املقبل.

اأعلى معاير  وقرر الحتاد تطبي����ق 

الطب����ي  الربوتوك����ول  اجل����ودة يف 

املتفق عليه ل�شمان حماية و�شالمة 

والإدارية،  الفنية  والأجهزة  الالعبني 

قبل ب����دء التدريب����ات، واملناف�شات 

الر�شمية التي تقرر اأن تعود باجلولت 

اخلتامي����ة من ال����دوري املحلي يف 

منت�ش����ف �شبتمرب املقب����ل، على اأن 

تكون انطالق����ة مناف�ش����ات املو�شم 

اجلديد يف الأ�شبوع الثاين من اأكتوبر 

مب�شاركة 6 اأندية حملية.

وقال جمعه الظاهري اأمني عام احتاد 

الألع����اب ال�شتوي����ة يف ت�رسيحاته 

لوكالة اأنب����اء الإم����ارات« وام«.. اإن 

عملية ت�شجي����ل الالعبني يف مدار�ص 

هوك����ي اجللي����د وباق����ي الريا�شات 

ال�شتوية الأخرى ب����داأت بالفعل، واأن 

الأندية بداأت ترفع قوائم فرقها للمو�شم 

املقبل، اإل اأن مباريات الدوري املتبقية 

�ش����وف ت�شتاأن����ف بالقوائم املعتمدة 

�شلفا يف بداي����ة املو�شم احلايل، ولن 

ي�شمح باإ�شافة اأي لعبني جدد عليها 

اإل بعد نهاية الدوري.

واأ�ش����ار اإىل اأنه مت اعتم����اد برنامج 

للمنتخبات  اخلارجي����ة  امل�شاركات 

بعد تثبي����ت املواعيد عل����ى اأجندة 

الحتادي����ن الآ�شيوي والدويل لهوكي 

اجللي����د، منوه����ا اإىل اأن بطولة اأ�شيا 

لل�شيدات �شوف تقام بالفلبني يف 17 

فرباي����ر 2021، و كاأ�ص اآ�شيا لل�شباب 

حتت 20 �شن����ة �شيق����ام يف مار�ص 

2021، وكاأ�����ص الع����امل للرجال يف 

لوك�شمبورج يف �شهر ابريل 2021.

اأبوظبي-الوحدة:

انطلقت م�ش����اء اأم�ص 

احل����كام  دورة  الأول 

لريا�ش����ة  العربي����ة 

املواي ت����اي بتنظيم 

من الحت����اد العربي 

للمواي تاي )عن بعد 

(والت����ي ت�شتمر على 

م����دار ثالثة اأي����ام  .. 

و�رسح �شعادة عبداهلل 

النيادي رئي�����ص الحتادين العرب����ي والإماراتي 

للمواي تاي – نائب رئي�ص الحتاد الآ�شيوي بانه 

ونتيجة الظروف احلالية ب�شبب جائحة فايرو�ص 

كورون����ا ،ولأهمية التوا�شل ب����ني الدول العربية 

ال�شق����اء ،فقد تق����رر عقد دورة احل����كام العربية 

لريا�شة املواي ت����اي )اأونالين(  مبا ين�شجم مع 

روؤية الحتاد وخطته لالرتقاء مب�شتوى التحكيم 

لال�شطالع مبهام����ه يف اإدارة امل�شابقات القادمة  

بكف����اءة واقتدار،متمني����ا للم�شارك����ني التوفيق 

والنجاح مبا ي�شهم يف تطور اللعبة.

وبل����غ عدد احلكام امل�شجلني بال����دورة العربية 

للح����كام اأك����رث م����ن 160 م�شارك م����ن خمتلف 

اجلن�شي����ات ، مما يعك�ص مدى الهتمام واحلر�ص 

على اكت�ش����اب مهارات ومع����ارف جديدة للعبة 

من قبل منت�شبني الحت����ادات العربية الأع�شاء . 

. اجلدي����ر بالذكر باأن الدورة يحا�رس فيها كل من 

ال�شيد غونرت بالنك املحا�رس الدويل رئي�ص جلنة 

حكام اوروبا نائب رئي�ص اللجنة الدولية للحكام 

وحكمنا الدويل ال�شيد عمر املرزوقي رئي�ص جلنة 

احل����كام يف احتاد المارات للم����واي تاي والكيك 

بوك�شينج.

دبا احل�سن ــ وام :

 طرح ن����ادي دبا احل�ش����ن الريا�شي الثقايف 

م�شابقة اأف�شل معلق ريا�شي واأف�شل مهارات 

ا�شتعرا�شي����ة يف ك����رة الق����دم واجلري �شمن 

فعاليات �شيف ال�شارقة الفرتا�شي الذي يقام 

حتت �شعار " عطلتنا غر" وي�شتمر حتى 30 

يوليو اجلاري.

واأو�ش����ح اأحمد النقبي رئي�����ص جلنة الثقافة 

املجتمعية بنادي دبا احل�شن اأن النادي قدم 

العديد م����ن الأن�شطة الثقافي����ة واملجتمعية 

والريا�شية املتنوعة �شم����ن فعاليات �شيف 

ال�شارقة الريا�شي بالتعاون مع جمل�ص اأولياء 

اأمور دبا احل�شن ومركز فنون دبا احل�شن.

انطالقة دورة الحكام العربية لريا�سة 
المواي تاي )عن بعد(

اإقامة بطولة اأبوظبي العالميةوبطولة العالم للجوجيت�سو 

في �سهر نوفمبر مع تطبيق كافة الإجراءات الحترازية 

20 دولة ت�سارك في ندوة م�سروع تطوير 

كوادر كرة ال�سالت

رفع قيمة جو�ئز �لبطوالت �لمحلية �إلى 4.4 ماليين درهم 

مجل�س دبي الريا�سي يبحث افتتاح اأكاديمية للمالكمة في دبي

نادي دبا الح�سن يطرح م�سابقة 
المعلق الريا�سي



 �أعلن���ت �رشك���ة �أب���ل وجنم���ة 

�لتلفزيون �لأمريكية، �أوبر� وينفري،  

�أنه���ا �شتعود �إىل �شكل برناجمها 

�حل���و�ري ب�شل�شل���ة جديدة تبث 

عرب )�أبل ت���ي.يف بل�س(، و�شرتكز 

�أوىل حلقاته على �لعن�رشية يف 

�لوليات �ملتحدة.

وذك���رت �أبل ووينف���ري يف بيان 

�أن �أوىل حلق���ات �لربنام���ج )ذي 

�أوبر� كونفر�شي�شن( �أو "�حلو�ر مع 

�أوب���ر�" �شتبث يف 30 يوليو و�إىل 
جانب وينف���ري، �شت�شهد �حللقة 

�لأوىل �لت���ي تعر����س باملجان 

على خدمة �أبل ح�شور �إبر�م �إك�س 

كيندي، �شاحب كتاب "كيف تكون 

مناه�شا للعن�رشية" �لأكرث مبيعا، 

و�شيتحدث �لثنان عن �لعن�رشية 

مع جمموعة من �لبي�س.

وكتب���ت وينف���ري، وه���ي �إحدى 

�أكرث �لن�شاء نف���وذ� يف �لوليات 

�ملتحدة، على تويرت "حان �لوقت 

�حلو�ر"،  �إىل  �لب�رشي���ة  لإع���ادة 

م�شيفة �أنها تاأمل يف �إجر�ء "حو�ر 

يعمل على توحيدنا ل تق�شيمنا".

وذكر �لبيان �أن �ل�شل�شلة �جلديدة 

�لتي لي�س لها جدول زمني حمدد، 

"�شتبحث مو�شوعات موؤثرة وذ�ت 
�شل���ة مع قادة فك���ر ر�ئعني من 

جميع �أنحاء �لعامل".

وياأتي �لربنامج يف �أعقاب فرتة 

�شهدت فيه���ا �لوليات �ملتحدة 

�حتجاج���ات يف جمي���ع �أنحاء 

�لب���اد لأكرث م���ن �شهرين �شد 

�لعن�رشية �ملمنهجة.

وكان���ت وينف���ري ق���د �ختتمت 

�حلو�ري  برناجمه���ا   2011 عام 

�لتلفزيوين �ليومي �لأعلى ت�شنيفا، 

�لذي خرجت في���ه باآفاق جديدة 

ح�شا�شة  مو�شوع���ات  وتناولت 

منها �شف���اح �لقرب���ى و�لعتد�ء 

�جلن�شي، ف�شا عن مقابات مع 

بع�س �لروؤ�شاء و�مل�شاهري.

يدعو خرب�ء �ل�شحة، يف �لعادة، �إىل 

�رتد�ء �لكمامة لأنها تقي من �لإ�شابة 

بفريو�س كورونا �مل�شتجد �أو نقله �إىل 

�أ�شخا�س �آخرين، لكن باحثني ك�شفو� 

فائدة جديدة، خال �لآونة �لأخرية.

وبح�شب ما نقلت �شحيفة "و��شنطن 

بو�شت"، فاإن �ل�شخ�س �لذي ي�شاب 

بفريو�س كورونا رغم مو�ظبته على 

�رت���د�ء �لكمامة ل يع���اين �أعر��شا 

�شديدة ويكون مر�شه �أخف من غريه.

و�أك���د �لباحث���ون �أن �رتد�ء �لكمامة 

يقلل من "�رش��شة �ملر�س" حتى و�إن 

�ملوؤدي  بالفريو�س  �ل�شخ�س  �أ�شيب 

�إىل مر�س "كوفيد 19".

وت�شري بيانات �ل�شحة، �إىل �أن �رتد�ء 

�لكمام���ة ل يقي بن�شب���ة 100 يف 

�ملئة لأن قن���اع �لوجه ل ي�شتطيع 

ت�شفية �أو "فل���رتة" كل �شيء حتى 

و�إن كانت حتمي من �أغلب �جلزيئات 

�لفريو�شية.

ماذا يحدث اإذا اأ�صيب مرتدي الكمامة 
بفريو�س كورونا؟

اأبوظبي-الوحدة:

  ، حققت "جمموع���ة م�شت�شفيات �لإمار�ت"

جناح���ًا �أخر يف م�شرية �لتح���ول �لرقمي 

خلدمات �لرعاية �ل�شحي���ة �لتي تقدمها، 

وذلك من خال ن�رشها نظ���ام "�أوكادوك" 

�لر�ئ���د يف جمال حج���ز �ملو�عيد وتقدمي 

خدمات �لعاج عن ُبعد. وبهدف �ل�شتجابة 

�ل�رشيع���ة للطل���ب �ملتز�يد عل���ى حلول 

�خلدمات �ل�شحية عن ُبعد نتيجة �نت�شار 

جائحة "كوفي���د-19"، جنحت "جمموعة 

تقنية  باعتم���اد  �لإمار�ت"  م�شت�شفي���ات 

"�أوكادوك" مبا يتو�فق مع �أهد�فها للتحول 
�لرقم���ي لكاف���ة �خلدمات لديه���ا، و�لتي 

تتمثل يف �ل�شتفادة من من�شة "�أوكادوك" 

�ملبتكرة يف جمال حجز �ملو�عيد وتقدمي 

خدم���ات �لعاج ع���ن ُبعد، �شعي���ًا منها 

لارتق���اء مب�شتوى وطرق تق���دمي �لرعاية 

�ل�شحية و�إد�رة �حتياجات �ملر�شى.

بات باإمكان جميع �ملر�شى حاليًا جدولة 

و�إد�رة مو�عيده���م ب�شهول���ة وي����رش عرب 

�ملوقع �للكرتوين للم�شت�شفى. ويتيح نظام 

"�أوكادوك" �لر�ئ���د للمر�ش���ى �لذين قامو� 
بتحديد مو�عيدهم م�شبقًا عن طريق مر�كز 

�لتابع���ة ملجموعة م�شت�شفيات  �لت�شال 

�لإمار�ت، �إمكانية �إد�رة مو�عيدهم باأنف�شهم 

ع���رب �لإنرتنت. بالإ�شاف���ة �إىل ذلك، تتيح 

�إمكانية ��شتخد�م  �أي�شًا  �ملن�شة للمر�شى 

قنو�ت �لدرد�شة ومكاملات �لفيديو �ملرئية 

م���ع �أطبائهم يف �أي وقت خال �ليوم، مع 

�إر�ش���ال و��شتام �مل�شتند�ت  �لقدرة على 

ذ�ت �ل�شل���ة )مث���ل �لو�شف���ات �لدو�ئية 

و�ل�شجات �لطبي���ة(، و�لدفع مقابل هذه 

�ل�شت�شار�ت مبا�رشًة ودون تاأخري.

20 رجال ي�شاركون بعملية �إنقاذ غريبة

�لر�شمي  �لإح�ش���اء  ك�شف جهاز 

يف �ملغ���رب، �أن جائحة كورونا 

ز�دت م�شتوى �لتوتر بني �لأزو�ج 

يف �لباد، فيما �أثرت على فئات 

�أخرى يف �ملجتم���ع خال فرتة 

�حلجر �ل�شحي.

�ل�شامية  �ملندوبي���ة  وبح�ش���ب 

للتخطيط، فاإن 59 يف �ملئة من 

�لأزو�ج لحظ���و� زيادة �خلافات 

مقارنة مبا كان عليه �لو�شع قبل 

فر�س �حلجر �ل�شحي.

و�أوردت �لبيانات �أن و�حد� من كل 

خم�س ن�شاء �أو رج���ال، �أي ما يقارب 18.6 

يف �ملئ���ة، يدخ���ل يف خاف م���ع �ل�رشيك 

ب�شبب عدة �أمور.

وترت�وح نقاط �خلاف و�لتوتر بني تدري�س 

�لأطفال وتخ�شي�س �لوقت لرعايتهم، ل�شيما 

�أن �لدر��ش���ة توقفت يف �لف�ش���ول، و��شطر 

�لطاب �إىل مو��شلة �لتعليم عن بعد.

و�ختل���ف �لأزو�ج �أي�شا حول �لقيام باأعمال 

�لبيت و�لوق���ت �لذي يجري ق�ش���اوؤه �أمام 

�ل�شا�شات، بح�شب ما ك�شفت عنه �ملوؤ�ش�شة 

�لتي ير�أ�شها �أحمد �حلليمي.

و�أو�شح �لتقرير �أن �مل�شاكل مل تتوقف عند 

�لأزو�ج، بل �شملت �جلري�ن �أي�شا، ل�شيما بني 

�لأ�شخا�س �لذين ي�شكنون �شققا متقاربة.

وعل���ى �شعيد �آخر، ك�شف �لتقرير �أن �حلجر 

�ل�شحي �أحدث تاأث���ري� �جتماعيا ملحوظا، 

خ���ال فرتة �حلجر، م�ش���ري� �إىل �أن �ل�شباب 

�لذي���ن تقل �أعمارهم عن 24 �شنة من �لأكرث 

ت����رشر�، ثم جاء �لعاطل���ون عن �لعمل يف 

�ملرتبة �لثانية.

ويف �لتا�شع ع�رش من يوليو �جلاري، �أعلنت 

�حلكوم���ة �ملغربية، �أنها ق���ررت �ملرور �إىل 

�ملرحلة �لثالثة من "خمطط تخفيف �حلجر 

�ل�شحي" �بت���د�ء من 19 يوليو �جلاري عند 

منت�شف �لليل.

خي���م �حلزن على منطق���ة "�إيتاي 

�لب���ارود" يف حمافظ���ة �لبحرية، 
�شمايل م����رش، حيث ينتظر �لأهايل 

��شتقبال جثم���ان �لدكتور "حممد 

"طبيب  ب����  �ملع���روف  م�ش���ايل" 

�لغابة" لدفنه يف م�شقط ر�أ�شه، بعد 

وفاته �شب���اح �أم�س �لثاثاء، حيث 

�أعلنت �أ�رشته �خلرب �ل�شادم ملر�شاه 

وحمبيه.

�لأخ���رية يف  �للحظ���ات  وحت���ى 

حياته، حر�س "م�شايل" على تلبية 

�حتياجات �ملر�شى �ملرتددين على 

عيادته مبدينة طنطا يف حمافظة 

�لغربية، كما يوؤك���د ها�شم حممد، 

م�شاع���د "طبي���ب �لغاب���ة" منذ 

منت�شف �لت�شعينيات.

ويف حديث���ه ملوق���ع "�شكاي نيوز 

عربية" وهو يف طريق���ه ل�"�إيتاي 

�لب���ارود، ق���ال حمم���د": "�لدكتور 

)م�شايل( ح�رش �إىل �لعيادة بالأم�س 

وكان���ت �شحته جي���دة، �أدى دوره 

بحيوي���ة ون�ش���اط كعادت���ه ومل 

تف���ارق �لبت�شامة وجه���ه". و�أكد 

م�شاعد "طبيب �لغابة" �أن �لدكتور 

"م�ش���ايل" كانت ل���ه �أمنية �أخرية 
كثري� ما حتدث عنها �أمامه قائا:" 

متنى �أن ياأتيه �مل���وت وهو يوؤدي 

دوره د�خل �لعي���ادة بني مر�شاه، 

مل يرغب يف �لتوقف �أبد� عن تقدمي 

�مل�شاعدة و�لدعم للب�شطاء".

و�أُ�شيع �أن �لطبيب �مل�رشي تعر�س 

لوعكة �شحية م�شاء �لثنني، نقل 

على �إثره���ا �إىل �أحد �مل�شت�شفيات 

حيث تويف بعدها ب�شاعات، لكن 

�لأم���ر م�شدد� على  م�شاعده نفى 

رحيله د�خل منزله بطنطا.

»طبيب �لغالبة« يف م�شر يك�شف �أمنيته م�شت�شفيات �لإمار�ت حتقق جناحا يف م�شرية �لتحول �لرقمي

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

�عت���ربت منظمة �ل�شح���ة �لعاملية،  �أن �إبق���اء �لبلد�ن حدودها 

مغلقة لي����س ��شرت�تيجية "قابلة للتطبي���ق" ملحاربة فريو�س 

كورون���ا �مل�شتجد، يف حني �أقرت ب�شعوب���ة �إيجاد خطة �شاملة 

على �مل�شتوى �لدويل.

وقال مدير �حلالت �لطارئة يف منظمة �ل�شحة �لعاملية، مايكل 

ر�ين، يف موؤمتر �شحفي عرب �لإنرتنت: "�شي�شبح  �شبه م�شتحيل 

على �لبلد�ن �أن تبقي حدودها مغلقة يف �مل�شتقبل �لقريب".

وتقوم �لعدي���د من �لبل���د�ن يف �لعامل باإغ���اق حدودها �أمام 

�ملو�طنني �لقادمني من مناط���ق م�شنفة خطرة �أو فر�س �حلجر 

�ل�شحي و�إجر�ء فحو�س ولكن بدون تن�شيق خطة.

و�أ�شار ر�ين �إىل �أن "�إبقاء �حلدود �لدولية مغلقة لي�س بال�رشورة 

خطة قابلة للتطبيق".

�أ�شبحت قطة تعي�س يف �إجنلرت� �أول حيو�ن �أليف ي�شاب بفريو�س 

كورونا �مل�شتجد يف �ململكة �ملتحدة، 

وقال �مل�شدر �إن �لتفا�شيل قليلة ب�شاأن �لقطة، م�شيفا �أنها تعي�س 

يف �إجنل���رت� وخ�شعت لاختبار يف �أحد خمترب�ت ويربيدج، يوم 

22 يوليو.

و�أو�ش���ح �أن �لأدلة ت�ش���ري �إىل �أن �لقطة �لتقط���ت �لفريو�س من 

مالكيها، �لذين �أ�شيبو� كذلك ب�"كوفيد-19".

وتابع "لكن حالة �لقطة ومالكيها حت�شنت منذ ذلك �حلني". 

وك�شفت �حلكومة "ل يوجد �أي دليل على �أن �لقطة نقلت �لفريو�س 

�إىل مالكيها.. لي�س هناك �أي حيو�ن �أليف قادر على ذلك".
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»�ل�شحة �لعاملية« توجه ن�شيحة 

اأبوظبي-الوحدة:

حتت �شعار "�شك���ر و�متنان"، خا�س طاب ترت�وح �أعمارهم 

بني 10 و12 حتديًا يتمثل يف تطوير مقاطع فيديو تعرب عن 

تقديرهم لأبطال خط �لدفاع �لأول يف مو�جهة كوفيد-19

وعر�شت twofour54، �ملنطقة �حلرة �لر�ئدة لاإعام 

يف �أبوظب���ي، �شل�شلة مقاطع فيديو ق���ام باإعد�دها �لأطفال 

�مل�شارك���ون يف �ملخيم �ل�شيفي �لفرت��ش���ي 2020، و�لذي 

حتول يف عام���ه �خلام�س �إىل جترب���ة �فرت��شية ��شتثنائية 

تت���اءم مع �لظروف �حلالي���ة. ويف �شل�شلة من �لفيديوهات 

عرّب �لأطفال �مل�شاركني عّم���ا يف قلوبهم من تقدير وعرفان 

لأبط���ال خ���ط �لدف���اع �لأول يف مو�جهة جائح���ة كورونا 

)كوفي���د-19( يف دولة �لإمار�ت، ومنه���م �ل�رشطة و�لأطباء 

و�ملمر�شني و�ملتطوعني وفرق �لتعقيم.

 وغطت هذه �لدور�ت �مله���ار�ت �لتقنية مثل ت�شوير مقاطع 

�لفيدي���و وحتريره���ا، كما تطرّق���ت �إىل �جلو�ن���ب �لإبد�عية 

و�لقانونية، مثل �لق�ش�س �مل�شورة و�لتوعية بحقوق �لتاأليف 

و�لن�رش. وقبل �نطاق برنامج �ملخيم، ت�شلّم كافة �مل�شاركني 

"�شندوق �لعجائب"، و�ل���ذي �شّم �لأدو�ت �لتي ت�شاعد على 
�إنتاج مقاط���ع �لفيديو، مثل حامل ثاثي �لقو�ئم )�لرت�يبود( 

ومعد�ت �لإ�شاءة.

 twofour54 أطفال �ملخيم �لفرت��شي لـ�

ي�شكرون �أبطال خط �لدفاع �لأول
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زيادة من�شوب �لتوتر بني �لأزو�ج باملغرب وينفري تعود بربنامج جديد

ً

�أنق���ذ فريق �إطف���اء يف �شمال 

�أملانيا بومة �شغرية كانت 

عالقة يف قاع بئر عمقها 

40 م���رت� بع���د عملية 

��شتغرقت �شاعات و�شخ 

�إىل  �لأك�شج���ني فيه���ا 

�لأعم���اق قبل �أن يتمكن 

منقذ من �إنقاذ �لطائر.

�أحد  �إن  �ل�شلط���ات  وقال���ت 

�لإطفاء  �ت�شل برجال  �لأ�شخا�س 

يف بل���دة ب���اد �شيغي���ربغ، بعد 

�شماع �أ�شو�ت طائر حبي�س د�خل 

�لبئر يف قلع���ة كانت �أقيمت يف 

�ملنطقة يف �لقرن �لثاين ع�رش.

قب���ل �إنز�ل رجل �إطف���اء 40 مرت� 

بالبئ���ر، �كت�ش���ف �ملنق���ذون �أن 

م�شتوي���ات �لأك�شجني يف �لقاع 

�شعيف���ة للغاي���ة، ف�شخو� هو�ء 

با�شتخد�م  �أ�شف���ل  �إىل  متج���دد� 

�أنابيب 

يل���ة  طو

�أو�شلوها بعبوة �أك�شجني كاإجر�ء 

�حرت�زي قب���ل �أن ين���زل �لرجل 

مرتديا قن���اع �لأك�شجني �خلا�س 

به، وينقذ �لطائر.

ونقلت �لبومة �إىل حديقة طبيعية 

حملي���ة و�لتي �أعلن���ت، �لثنني، 

�أنه���ا �شعيفة لكنه���ا �شتتعافى 

جيد� و�شتعود �إىل �لربية يف باد 

�شيغيربغ 

ظالل �شود�ء 

لفريو�س 

كورونا يف 

البريو

ً
��شتعانت �شلطات جزيرة �شويدية 

بفر�شان "م���ن �لقرون �لو�شطى"، 

للت�شجيع على �ح���رت�م �لتباعد 

�لجتماعي بني �شفوف �ل�شياح.

وي�شه���ر 8 فر�شان يرتدون دروعا 

كتل���ك �لت���ي كان���ت �شائدة يف 

�لق���رن �لثاين ع����رش، ويرفعون 

ر�ية كتب عليها "نتحمل جميعا 

على  للت�شجي���ع  �مل�شوؤولي���ة"، 

�حرت�م �إجر�ء�ت �لوقاية من قبل 

�ل�شي���اح �لذين ي���زورون جزيرة 

غوتاند يف بح���ر �لبلطيق، هذ� 

�ل�شيف.

وقال لينارت ب���ورغ، �لذي يقف 

ور�ء �ملبادرة: "لدينا ثاث ر�شائل 

هي: حافظو� على م�شافة فا�شلة، 

و�غ�شلو� �أيديكم بانتظام، و�بقو� يف منازلكم �إن 

كنتم ت�شعرون بالإعياء"، معربا عن �شعادته 

بق���درة هوؤلء "�جلنود" على ج���ذب �لنتباه، 

خ�شو�شا عندما يكونون على �شهوة جو�د.

�رشك���ة  �لفر�ش���ان،  ه���وؤلء  �أج���ر  ويدف���ع 

"تورنيامنت���وم"، �لت���ي تعيد �إحي���اء معارك 
تاريخية وتنظ���م م�شابقات �شنوي���ة، لكنها 

�ألغيت هذ� �ل�شيف ب�شبب جائحة كورونا، وفق 

ما ذكرت وكالة فر�ن�س بر�س.

جزيرة �شويدية تو�جه كورونا بـ »فر�شان �لقرون �لو�شطى«

�أعلن���ت �شلطات �لبريو،  فق���د�ن ما يزيد عن 

900 �م���ر�أة وفتاة يخ�شى �أنهن قتلن منذ بدء 

�إجر�ء�ت �لإغاق لحتو�ء وباء كوفيد-19 يف 

هذ� �لبلد �لذي ي�شكل يعاين من ظاهرة �لعنف 

�لأ�رشي.

وبح�ش���ب م�شوؤول���ة ق�شم حق���وق �ملر�أة يف 

مكت���ب و�شيط �جلمهورية، �إليانا ريفولر، فاإن 

وباء كوفيد-19 �لذي ت�شبب بفقد�ن �لوظائف 

و�لعزل �ملن���زيل، فاقم يف غ�شون ثاثة �أ�شهر 

ون�شف من م�شكلة �لعنف �لأ�رشي �لتي كانت 

منت�رشة يف �ل�شابق.

و�أكدت ريفولر �أنه "خال فرتة �حلجر �ل�شحي 

م���ن 16 مار����س �ىل 30 يونيو، مت �لإباغ عن 

فق���د�ن 915 �م���ر�أة يف �لب���ريو"، م�شيفة �أن 

"70 يف �ملئة من �ملفق���ود�ت �ل�900 هّن من 
�لقا�رش�ت"، 

و�أ�شارت ريفولر �إىل �أن �لو�شع يف �لبريو قامت 

ب�شبب عدم وجود �شجل وطني للمفقودين، لذ� 

من �ل�شعب على �ل�شلطات تتبع �لأزمة.

من جانبه قال رئي�س مكتب و�شيط �جلمهورية 

و�لرت غيترييز لإذ�عة "�آر ب���ي �إ�س" �ملحلية: 

"نحن بحاجة �إىل معرفة ما حدث لهن".

�إ�شابة �أول حيو�ن �أليف بكورونا 

يف بريطانيا
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