
اأربيل-وام:

 د�شنت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي 

املرحلة الثانية من برنامج تطعيم 

والالجئ���ن يف خميمات  النازحن 

اإقلي���م كرد�شتان العراق �شد فريو�س 

"كوفيد-19".
وي�شته���دف الربنامج تطعيم 15األفًا 

من النازح���ن العراقين والالجئن 

ال�شوري���ن يف خميم���ات الإقلي���م 

واإعطائهم اجلرعة الثانية من اللقاح.

لتوجيه���ات  تنفي���ذا  ذل���ك  ياأت���ي 

�شم���و ال�شيخة فاطم���ة بنت مبارك 

العام  الن�شائ���ي  رئي�ش���ة الحت���اد 

رئي�ش���ة املجل�س الأعل���ى لالأمومة 

والطفول���ة الرئي�شة الأعلى ملوؤ�ش�شة 

التنمي���ة الأ�رسي���ة الرئي�س الفخري 

لهيئة الهالل الأحم���ر الإماراتي "اأم 

الإم���ارات"، ومتابعة �شم���و ال�شيخ 

حم���دان بن زاي���د اآل نهي���ان ممثل 

احلاك���م يف منطقة الظف���رة رئي�س 

هيئة الهالل الأحمر الإماراتي.

اأبوظبي-وام:

اعتمد جمل�س اإدارة رابطة املحرتفن الإماراتية التعديالت 

عل���ى لوائح م�شابقات رابط���ة املحرتفن للمو�شم املقبل 

والت���ي �شملت لوائح الت�شوي���ق، وامل�شابقات والعمليات، 

والبث والإنتاج التلفزيوين، الإعالم، والالئحة ال�شرت�شادية، 

وقائمة غرامات �شبط اجلودة.  ومت اإجراء التعديالت عليها 

ملواكبة م�شتجدات العم���ل والرتقاء باجلهود التطويرية 

بالتعاون مع ال�رسكاء من اأندية وموؤ�ش�شات .

واطلع املجل�س خالل الجتماع الدوري الثاين ع�رس ملو�شم 

2020-2021، ال���ذي عقد ظهر اأم����س ..على التح�شريات 

لجتماع اجلمعية العمومية الع���ادي للمو�شم الريا�شي 

2020-2021، الذي �شيقام م�شاء يوم الأحد املقبل 

وا�شنطن-)د ب اأ(:

 اأعلن���ت رئي�شة جمل�س الن���واب الأمريكي، نان�شي 

بيلو�شي، اأنها �شوف ت�شكل جلنة خمتارة للتحقيق 

يف اأحداث ال�شغ���ب التي وقعت يوم 6 كانون ثان/ 

يناير املا�شي، يف مبن���ى الكابيتول الأمريكي بعد 

اأن منع اجلمهوري���ون ت�شكيل جلنة م�شتقلة لإجراء 

التحقي���ق، ح�شبما اأفادت وكال���ة بلومربج لالأنباء 

ام����س اخلمي�س. ونقلت بلومربج عن بيلو�شي القول 

، اإن���ه يف ظل وجود فر�شة �شئيل���ة لإجراء حتقيق 

م�شتقل، فاإنها �شتعمل على ت�شكيل جلنة جديدة من 

امل�رسعن للتحقي���ق يف اأ�شباب الهجوم الذي �شنه 

حفنة من مثريي ال�شغب من موؤيدي الرئي�س ال�شابق 

دونالد ترامب وما ميكن القيام به ملنع تكرار اأعمال 

العنف تلك يف امل�شتقبل.

وقالت بيلو�ش���ي يف موؤمتر �شحفي اليوم اخلمي�س 

:«لق���د كان يوم 6 كانون ثان/يناير يوم الظالم يف 

بالدنا ... لق���د مت العتداء على حمراب الدميقراطية 

اخلا�س بنا« .

بيروت-)د ب اأ(:

 نف���ى مكتب اإع���الم رئا�ش���ة اجلمهورية اللبناني���ة يف بيان 

ام�س اخلمي�س ما ن�رسه موق���ع "ام.تي.يف" عن ا�شتياء رئي�س 

اجلمهورية العم���اد مي�شال عون من "امتناع" رئي�س احلكومة 

ح�شان دياب عن التوقيع على القرتا�س من م�رسف لبنان حلل 

اأزمة املحروقات و"حتميله م�شوؤولية ما �شيجري يف ال�شارع". 

واأكد املكتب اأن "التعاون بن رئي�س اجلمهورية والرئي�س دياب 

قائم على كل ما يحقق م�شلحة لبنان واللبنانين، ل �شيما يف 

الظروف ال�شعبة التي مير بها لبنان".

وكان الرئي�س اللبنانى قد تراأ�س قبل ظهر ام�س اخلمي�س، اجتماعًا 

�شم وزير املال غ���ازي وزين ووزير الطاقة واملياه رميون غجر 

وحاك���م م�رسف لبنان ريا�س �شالم���ة، "خ�ش�س لعر�س و�شع 

املحروق���ات يف البالد وانعكا�شاته"، بح�ش���ب بيان �شادر عن 

رئا�شة اجلمهورية.  واأجرى عون "ات�شال هاتفيا برئي�س احلكومة 

الدكتور ح�شان دياب، وتداول معه يف النقاط املطروحة، وتقرر 

عل���ى اإثر ذلك اتخاذ اإجراءات عملية ا�شتثنائية لتمكن م�رسف 

لبن���ان من القي���ام بالرتتيبات الالزمة للحدّ من مت���دد الأزمة، 

بانتظار الت�رسيعات التي يجري در�شها يف جمل�س النواب والتي 

من �شاأنها توفري احللول فيما يتعلق مبو�شوع الدعم".

جنيف-وكاالت:

ك�شف���ت وثيق���ة داخلية مبنظم���ة ال�شحة 

العاملية اطلعت عليها "رويرتز" اأن املنظمة 

تتوق���ع احتياج بع�س الفئ���ات ال�شعيفة، 

وخا�شة امل�شنن، اإىل جرعة �شنوية معززة 

من اللقاحات امل�ش���ادة لفريو�س كورونا، 

للوقاية من ال�شاللت املتحورة.

والتقدي���رات اجلدي���دة للمنظم���ة مدرجة 

بتقري���ر �شيبحثه اخلمي����س جمل�س اإدارة 

التحال���ف العاملي للقاح���ات والتح�شن 

)جايف(، الذي ي�ش���ارك منظمة ال�شحة يف 

قيادة برنامج "كوفاك�س" للقاحات.

وتخ�شع هذه التوقعات للتغيري كما تقرتن 

مب�شارين اآخرين اأقل احتمالية.

يوميــة .. ســياســـية .. مسـتقلة أسسها را�شــد بن عوي�شة  سنة ١٩٧٣م

 الرئي�س الجزائري ي�شتعد لبدء م�شاورات �شيا�شية تمهيداً 

لت�شكيل الحكومة الجديدة

اجلزائر-)د ب اأ(:  يبداأ الرئي�س اجلزائري عبد املجيد تبون، يوم غد 

ال�شبت، م�شاورات �شيا�شية متهيدا لت�شكيل احلكومة اجلديدة على 

خلفية النتائج التي افرزتها النتخابات الربملانية التي جرت يوم 

ال�شبت 12 من ال�شهر اجلاري.

وك�شفت رئا�شة اجلمهورية يف بيان لها ن�رسته يف �شفحتها على 

موقع التوا�شل الجتماعي في�شبوك ام�س اخلمي�س، ان امل�شاورات 

�شت�شم���ل قادة الأحزاب ال�شيا�شية وممثل���ي الأحرار )امل�شتقلن( 

الفائزين يف انتخابات نواب املجل����س ال�شعبي الوطني، ح�شب 

ترتيب النتائج النهائية التي اأعلن عنها املجل�س الد�شتوري.

كان الرئي�س تبون، قبل ا�شتقالة حكومة الوزير الأول عبد العزيز 

جراد يف وق���ت �شابق من اليوم، وطلب منه���ا موا�شلة ت�رسيف 

الأعمال حلن ت�شكيل حكومة جديدة. 

رام اهلل )ال�شفة الغربية(-وكالت:

 و�شفت وزارة اخلارجية واملغرتب���ن الفل�شطينية يوم اخلمي�س 

نقل �شفارة هندورا�س ملدينة القد�س باأنه انتهاك للقانون الدويل 

وذلك بعد اأن اأعلن رئي�س هندورا�س فتح �شفارة لبالده يف القد�س.

وقالت ال���وزارة يف بي���ان اإنها تدي���ن »باأ�شد العب���ارات اإقدام 

هندورا�س على نقل �شفارتها اليوم اإىل القد�س، يف انتهاك �شارخ 

للقان���ون ال���دويل والقرارات الأممي���ة الوا�شحة ب�ش���اأن املدينة 

املقد�شة ومكانتها القانونية وال�شيا�شية«.

واأ�ش���اف البيان »تنوه وزارة اخلارجية واملغرتبن اأن هذا القرار 

يتناق�س متاما م���ع القرار الذي اأخذت���ه هندورا�س يف العرتاف 

بدولة فل�شطن وعا�شمتها القد�س ال�رسقية بتاريخ 26 اأغ�شط�س 

اآب من عام 2011«.

الرئا�شة اللبنانية تنفي ا�شتياء 

عون من دياب  
»ال�شحة العالمية«: 

البع�س �شيحتاج جرعات 

�شنوية من لقاح كورونا

درجات الحرارةمواقيت ال�شالة اأبوظبي 29/46 دبي 33/43 ال�شارقة 30/43 عجمان 42 /33 اأم القيوين 42 /27 راأ�س اخليمة 42 /30 الفجرية 37 /32 العن 27/46 ليوا 28/47  ال�شلع 44 /27     الفجر 4.06 الظهر 12.27  الع�رس 3.46  املغرب 7.18  الع�شاء 8.44

تعاون عراقي اإماراتي الإنتاج 

الطاقة النظيفة
بغداد-)د ب اأ(:

 وقع���ت وزارة الكهرب���اء العراقي���ة و�رسك���ة )م�شدر( 

الإماراتية ام����س اخلمي�س عقدا لإنتاج الطاقة النظيفة 

بطاقة 2000 ميجاوات.

واأك���د اإح�شان عبد اجلبار وزي���ر النفط رئي�س املجل�س 

ال���وزاري للطاقة خ���الل مرا�شم التوقي���ع اأن احلكومة 

العراقية ما�شية بخطط احلكومة التي تهدف اإىل زيادة 

وتعزيز الإنتاج الوطني من الطاقة النظيفة.

وق���ال اإن العراق ينفذ خطة اإحالل الطاقة النظيفة بدل 

من الطاقة املنتج���ة بالوقود الأحفوري وبن�شبة 20 - 

25 % م���ن الطاقة املنتجة والت���ي تعادل من 12-10 

ميجاوات.
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مؤرش سوق ديب املايلمؤرش سوق أبوظبي املايل

التغير %ال�شــابقالحالي التغير%  ال�شــابقالحالي

1٫01  6,642.96  6,576.042,857.070.37 2,867.91

»تتمة �س8« »تتمة �س8«

»تتمة �س8«

بيلو�شي تعتزم ت�شكيل لجنة تحقيق في 

اأحداث �شغب الكابيتول االأمريكي

اأبوظبي-الوحدة:

اأك����د �شاحب ال�شم����و ال�شيخ حممد ب����ن زايد اآل 

نهي����ان ويل عه����د اأبوظبي نائ����ب القائد الأعلى 

للقوات امل�شلحة، ثقته بقدرة الإمارات على �شنع 

حدث ا�شتثنائي خالل اإك�شبو 2020 دبي.

وق����ال �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمم����د بن زايد اآل 

نهي����ان يف تغريدة مبنا�شبة ب����دء العد التنازيل 

لنطالق "اإك�شبو 2020 دبي"، اإن الإمارات ت�شتعد 

ل�شت�شافة ثقافات العامل واإجنازاته يف معر�س 

يطرح حلول لتحديات الب�رسية.

وكتب �شم����وه: "مع بدء الع����د التنازيل لنطالق 

"اإك�شبو 2020 دب����ي" يف اأكتوبر املقبل، ت�شتعد 
الإمارات ل�شت�شافة ثقاف����ات العامل واإجنازاته، 

وبروؤي����ة اأخي حممد بن را�ش����د امللهمة وخربات 

اأبنائنا، نثق بقدراتنا على �شنع حدث ا�شتثنائي 

يف تاري����خ املعار�����س العاملية، يط����رح حلوًل 

م�شتدامة للتحديات التي تواجه الب�رسية".

دبي-وام:

 اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 

اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 

الوزراء حاكم دب���ي "رعاه اهلل"، اأن قطاع 

الرعاي���ة ال�شحية يعد من اأهم القطاعات 

التي توليها دولة الإمارات اأق�شى درجات 

الهتمام، منوه���ًا �شموه بتميز املنظومة 

ال�شحية الإماراتي���ة وما اأبدته من كفاءة 

كانت حمل كل تقدير خالل الفرتة املا�شية 

بف�شل ما قدمه جميع منت�شبيها من اأطقم 

طبي���ة ومتري�شية وكذلك اإدارية من عطاء 

وتفان يف خدمة املجتمع بكل مكوناته.

ج���اء ذلك خ���الل الزيارة الت���ي قام بها 

�شاح���ب ال�شم���و نائ���ب رئي����س الدولة 

رئي����س جمل�س الوزراء حاكم دبي ام�س /

اخلمي�س/ يرافقه �شمو ال�شيخ حمدان بن 

حمم���د بن را�شد اآل مكتوم، ويل عهد دبي، 

و�شمو ال�شي���خ مكتوم بن حممد بن را�شد 

اآل مكتوم، نائب حاكم دبي، و�شمو ال�شيخ 

من�شور ب���ن حممد بن را�ش���د اآل مكتوم، 

رئي����س اللجن���ة العلي���ا لإدارة الأزمات 

والك���وارث يف دب���ي، اإىل معر�س ال�شحة 

العربي 2021، 

»الخارجية الفل�شطينية«: نقل �شفارة هندورا�س 

للقد�س انتهاك للقانون الدولي

محمد بن را�شد: الإمارات تولي قطاع الرعاية 

ال�صحية اأق�صى درجات االهتمام  

محمد بن زايد: نثق بقدرتنا على �صنع حدث 
ا�صتثنائي في اإك�شبو 2020 دبي

بغداد-)د ب اأ(:

ت�شعد بغداد لعقد قمة ثالثية ت�شم رئي�س 

احلكوم���ة العراقي���ة م�شطف���ى الكاظمي 

والرئي����س امل�رسي عبد الفت���اح ال�شي�شي 

والعاه���ل الأردين املل���ك عب���د اهلل الثاين 

نهاية ال�شهر اجلاري. وذكرت خلية الإعالم 

الأمني يف قيادة العمليات امل�شرتكة ، يف 

بي���ان �شحفي  ام�س اخلمي����س ، اأن  قائد 

عملي���ات بغداد اللواء الرك���ن اأحمد �شليم 

بهج���ت تراأ����س  اجتماعا  اأمني���ا مو�شعا 

لقادة الفرق وم���دراء املديريات والأجهزة 

ال�شتخباري���ة العاملة يف بغداد، ملناق�شة 

خطة تاأمن احلماية للقمة الثالثية لقادة 

العراق، وم�رس، والأردن املزمع عقدها يف 

بغداد نهاية ال�شهر اجلاري.

واأو�ش���ح اأن املوؤمت���ر ناق����س اأي�ش���ا اآلية 

تنفيذ اخلطة املو�شوع���ة لتاأمن احلماية 

للتظاه���رات ال�شلمي���ة يف مرك���ز بغ���داد 

والعمل باأطواق وفالتر التفتي�س لالأ�شخا�س 

واحلقائب، وكذلك تفتي�س العجالت ب�شورة 

دقيق���ة خ�شو�ش���ًا العج���الت ذات الطابع 

الع�شكري والعجالت احلكومية الأخرى.

 و�شدد قائد عمليات بغداد اللواء الركن اأحمد 

�شليم بهجت خالل الجتماع على عدم حمل 

ال�شالح والتعامل الن�شاين مع املتظاهرين 

واإي�شال مطال���ب املتظاهرين  اإىل اجلهات 

ذات العالق���ة، لتفويت الفر�ش���ة على من 

ت�شول له نف�شه العبث باأمن وا�شتقرار البلد 

واحلفاظ على اأرواح وممتلكات املواطنن.

خطة لت�أمين القمة 
العراقية الم�صرية 
الأردنية في بغداد 

تل اأبيب-وكاالت:

 قال���ت اإ�رسائيل ي���وم اخلمي�س اإنها 

�شتخفف القيود على التجارة وال�شيد 

يف قطاع غزة بع���د اأن �شددتها اأثناء 

فرتة قتال ا�شتمرت 11 يوما مع حركة 

املقاوم���ة الإ�شالمي���ة )حما�س( التي 

ت�شيطر على القطاع.

وتبق���ي اإ�رسائيل على قي���ود م�شددة 

على حدود غزة بدعم من م�رس معللة 

ذلك بتهديدات م���ن حما�س. و�شددت 

اإ�رسائيل القيود اأثناء القتال يف مايو 

اأي���ار فاأوقفت �ش���ادرات غزة وقيدت 

وارداته���ا من املواد اخل���ام وقل�شت 

املناط���ق امل�شم���وح للفل�شطيني���ن 

بال�شيد فيها.

وم���ع �شمود هدن���ة تو�شط���ت فيها 

م�رس، �شمحت اإ�رسائي���ل يوم الثنن 

لل�ش���ادرات  حم���دود  با�شتئن���اف 

التجاري���ة من القط���اع. لكن حما�س 

طالبت بتخفي���ف اأكرب للقيود ملوحة 

باحتمال العودة لالأعمال القتالية.

اإ�صرائيل تخفف بع�ض القيود المفرو�صة 
على غزة والهدنة �ص�مدة

»الهالل الأحمر« يد�صن المرحلة الث�نية من برن�مج تطعيم 
الن�زحين والالجئين في كرد�صت�ن العراق

»تتمة �س8«»تتمة �س8« »طالع �س3«

رابطة المحترفين تعتمد تعديالت 

لوائح م�شابقاتها

زار معر�س ال�شحة العربي و»ميدالب« 



:ΩGh-»HO

 ó°TGQ øH óªfi øH Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°S ó¡°T 

 äÉeRC’G IQGOE’ É«∏©dG áæé∏dG ¢ù«FQ ,Ωƒàµe ∫BG

 ¥ÓWE’ ºgÉØJ Iôcòe ™«bƒJ ,»HO ‘ ÇQGƒ£dGh

 »àdG ,"»æWƒd »eO" IQOÉÑe øe IójóL IQhO

 Òaƒàd ,ΩódÉH ´Èà∏d ™ªàéŸG IƒYO ±ó¡à°ùJ

 kÉ°VGôeCG ¿ƒfÉ©j øjòdG ≈°VôŸG ±’B’ ΩO äGóMh

.çOGƒ◊G äÉHÉ°UEGh ÇQGƒ£dG ä’ÉMh áæeõe

 ¿GóªM  ï«°ûdG  ƒª°S  ájÉYôH  IQOÉÑŸG  ΩÉ≤Jh

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

 ¿hÉ©Jh á«é«JGÎ°SG ácGöûH É¡ª«¶æJ ºàjh ,

 ,»HO ‘ áë°üdG áÄ«gh ,"ÚeC’G áeóN" ÚH

."Ωƒ«dG äGQÉeE’G" áØ«ë°Uh

 ó°TGQ øH óªfi øH Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°S ócCGh

 º¡°ùJ  »àdG  ,á∏ª◊G  á«ªgCG  ≈∏Y  ,Ωƒàµe  ∫BG

 ‘ ÚHÉ°üŸGh  ≈°VôŸG  ±’BG  IÉ«M PÉ≤fEG  ‘

 áë°üdG áÄ«g äÉLÉ«àMG ≥≤–h ,äÉ«Ø°ûà°ùŸG

 êÓ©d  áeRÓdG  äGóMƒdG  øe  äÉ«Ø°ûà°ùŸGh

.á«MGô÷G äÉ«∏ª©∏d Ú©°VÉÿGh ≈°VôŸG

 RôHCG øe IóMGh /»æWƒd »eO/ " :√ƒª°S ∫Ébh

 »HO  ‘  â≤∏£fG  »àdG  á«fÉ°ùfE’G  äGQOÉÑŸG

 AÉ£©dG  º«b  øe  ¬°ùµ©J  ÉŸ  ,äGQÉeE’G  ádhOh

."™ªàéŸG ‘ á∏°UCÉàŸG ∞JÉµàdGh

 É¡H  ´Èàj  »àdG  ΩódG  IóMh"  :√ƒª°S  ™HÉJh

 ´ÈàŸG É¡eó≤j á«dÉZ ájóg º«≤ŸGh øWGƒŸG

 øëfh ,¢VQC’G √ò¡d ¬FÉªàfG øY kGÒÑ©J ,øWƒ∏d

 ‘ áªgÉ°ùª∏d ´ÈàdG ≈∏Y IQOÉ≤dG äÉÄØdG ƒYóf

."≈°VôŸG IÉ«◊ kGPÉ≤fEG ,ΩódÉH ´ÈàdÉH IQOÉÑŸG

 ≈∏Y  óªfi  øH  Qƒ°üæe  ï«°ûdG  ƒª°S  ≈æKCGh

 äÉ¡÷G  ¿hÉ©J  ¿CG  kGócDƒe  ,IQOÉÑŸG  »ª¶æe

 ΩGƒYCG  QGóe  ≈∏Y  IQOÉÑŸG  º«¶æàd  çÓãdG

 É¡LÉàëj »àdG  IôªãŸG ácGöû∏d êPƒ‰ ,IóY

.ájƒªæàdGh á«fÉ°ùfE’G ±GógC’G ≥«≤ëàd ™ªàéŸG

 ∫hCG  óªfi  øH  Qƒ°üæe  ï«°ûdG  ƒª°S  ¿Éch

 É¡ª°Sƒe  ∫ÓN ,IQOÉÑŸG  ‘ ΩódÉH  ÚYÈàŸG

 ≈∏Y  ™ªàéŸG  OGôaC’  kGõ«Ø–  ,ΩÉ©dG  Gò¡d

 AÉ£©dG  º«≤d  kGõjõ©Jh  ,IQOÉÑŸG  ‘ ácQÉ°ûŸG

.äGQÉeE’G AÉæHCG É¡H º°ùàj »àdG

 »HO  áWöT  •ÉÑ°V  …OÉf  ‘  á«bÉØJ’G  ™bh

 ôjóe »°SÓØdG ∫ƒ¡dÉH ó«ªM ∫ÓW AGƒ∏dG ‹É©e

 ¢VƒY IOÉ©°Sh  ,»HóH  ádhódG  øeCG  RÉ¡L ΩÉY

 áë°üdG  áÄ«¡d  ΩÉ©dG  ôjóŸG  »ÑàµdG  Ò¨°U

 áØ«ë°U ôjô– ¢ù«FQ »eÉjôdG »eÉ°Sh ,»HóH

."Ωƒ«dG äGQÉeE’G"
 :  »°SÓØdG  ∫ƒ¡dÉH  ó«ªM  ∫ÓW  AGƒ∏dG  ∫Ébh

 ï«°ûdG ƒª°S ÉgÉYôj »àdG "»æWƒd »eO" ó©J

 ó¡Y ‹h ,Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi øH ¿GóªM

 RôHCG øe IóMGh ,…ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ »HO

 ∫ÓN »HO ‘ â≤∏£fG »àdG á«fÉ°ùfE’G äGQOÉÑŸG

 ∞∏àîŸ  ÉgÒKCÉJ  óàeGh  ,á«°VÉŸG  äGƒæ°ùdG

.ádhódG AÉëfCG

 ‹h ƒª°S øe OhófiÓdG ºYódG π°†ØH :±É°VCGh

 É¡aGógCG ≥«≤– ‘ IQOÉÑŸG »°†“ ,»HO ó¡Y

 ΩÉ©dG Gòg IQhO ìÉààaG ‘h ,IÒÑµdG á«fÉ°ùfE’G

 ó°TGQ øH óªfi øH Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°S Ωó≤J

 äÉeRC’G IQGOE’ É«∏©dG áæé∏dG ¢ù«FQ ,Ωƒàµe ∫BG

 ‘  ´Èàe  ∫hCÉc  ,ΩódÉH  ,»HO  ‘  ÇQGƒ£dGh

 OGôaCG õ«Ø– ‘ ôKC’G ≠dÉH ¬d ¿Éc Ée ,IQOÉÑŸG

.É¡«a ácQÉ°ûŸG ≈∏Y ™ªàéŸG

 πYÉØàdG ƒg "»æWƒd »eO" õ«Á Ée ºgCG :™HÉJh

 ´Èà∏d  ™ªàéŸG  äÉÄa  ∞∏àfl  øe  ÒÑµdG

 øY kGÒÑ©Jh ,øWƒ∏d π«ª÷G OQ øe Aõéc ,ΩódÉH

.¬d A’ƒdGh AÉªàf’G

 ºàj »àdG ,IQOÉÑŸG √òg π°†ØH :∫ƒ≤dÉH πªcCGh

 ÚeC’G  áeóN  ÚH  Iôªãe  ácGöûH  É¡ª«¶æJ

 äGQÉeE’G  áØ«ë°Uh  »HO  ‘  áë°üdG  áÄ«gh

 ΩódG äGóMh øe IÒÑc äÉ«ªc ï°V ” ,Ωƒ«dG

 ΩÉY òæe ΩódÉH ´ÈàdG äÉeóÿ »HO õcôe ¤EG

 äÉHÉ°UEGh ≈∏µdGh ¿ÉWöùdG ≈°Vôe óé«d ,2012

 Ú°ù–h º¡LÓY ‘ º¡°ùJ ΩO äGóMh çOGƒ◊G

.á«ë°üdG º¡J’ÉM

 øeh ,ÚeC’G áeóN ‘ øëf :»°SÓØdG ±É°VCGh

 ¿ƒ°üjôM  ,™ªàéŸG  áeóN  ‘ ÉfQhO  ≥∏£æe

 ºYód  äÉfÉµeE’G  ∞∏àîÃ  áªgÉ°ùŸG  ≈∏Y

 óéj ≈àM ,ÉgQGôªà°SG ≈∏Y ®ÉØ◊Gh ,IQOÉÑŸG

 ¿hO ΩódG äGóMh øe ¬àLÉM ÜÉ°üŸGh ¢†jôŸG

.ÒNCÉJ …CG

 ¤EG  Úª«≤ŸGh ÚæWGƒŸG ƒYóf ÉfQhóH :™HÉJh

 ÒÿG CGóÑe øY kGÒÑ©J ,IQOÉÑŸG ‘ ácQÉ°ûŸG

 ƒg  ΩódG  ¿CG  kÉ°Uƒ°üN ,™ªàéŸG  ‘ π°UCÉàŸG

 ≈°Vôe  ¬LÉàëjh  ,´ÉÑj  ’h  ™æ°üj  ’  öüæY

.IÉ«◊G ó«b ≈∏Y AÉ≤Ñ∏d ºFGO πµ°ûH

 ájÉYQ ¿EG , »ÑàµdG Ò¨°U ¢VƒY ∫Éb ,¬ÑfÉL øe

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

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

 ìÉ‚  øª°V  Ée  »g  ,"»æWƒd  »eO"  á∏ª◊

 ™«ªŒ øe É¡æµeh ,É¡aGógCG ≥«≤– ‘ á∏ª◊G

 ™°ùàdG äGƒæ°ùdG ∫ÓN ΩO IóMh ∞dCG 36 áHGôb

 90 IÉ«M PÉ≤fEG ‘ óYÉ°S …òdG ôeC’G ,á«°VÉŸG

.¢†jôe ∞dCG

 óªfi øH Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°S π°†ØJ ¿CG ócCGh

 IQGOE’ É«∏©dG áæé∏dG ¢ù«FQ ,Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH

 º°SGôe  Qƒ°†ëH  ,»HO  ‘  ÇQGƒ£dGh  äÉeRC’G

 Iójó÷G á∏MôŸG ¥Ó£f’ ºgÉØJ Iôcòe ™«bƒJ

 ,ΩódÉH ´ÈàdÉH ΩÉjCG πÑb √ƒª°S IQOÉÑeh ,á∏ªë∏d

 "»æWƒdG »eO"`d Iójó÷G IQhódG ™aO ¬fCÉ°T øe

 ójõŸG ™«ªŒh ,±GógC’G øe ójõŸG ≥«≤– ƒëf

 ´É£≤dG  IQób IOÉjR ºK øeh ,ΩódG  äGóMh øe

 á«ë°U ádÉM ájCG á¡LGƒe ≈∏Y »HO ‘ »ë°üdG

 »HO õcôe äÉeGõàdÉH AÉaƒdG ÖfÉL ¤EG ,áFQÉW

 ¿ƒLÉàëj øjòdG  ≈°VôŸG √ÉŒ ΩódÉH ´Èà∏d

.…QhO πµ°ûH ΩO π≤f ¤EG

 áë°üdG áÄ«g ôjó≤J øY »ÑàµdG IOÉ©°S ÜôYCGh

 ÚH ºFÉ≤dG ¿hÉ©àdGh IôªãŸG ácGöû∏d ≠dÉÑdG

 äGQÉeE’G  áØ«ë°Uh  ,áÄ«¡dGh  ,ÚeC’G  áeóN

 É¡∏ª– »àdG á∏«ÑædG ádÉ°SôdG √òg AGOC’ ,Ωƒ«dG

 "»HO áë°U" ¿CG kGócDƒe ,"»æWƒd »eO" á∏ªM

 ™e  π°UGƒàŸG  πª©dG  ‘  kÉ©°Sh  ôNóJ  ød

 ≈∏Y á¶aÉëª∏d Ωõ∏j Ée πc Ëó≤Jh ,É¡FÉcöT

.É¡àjQGôªà°SGh á∏ª◊G ìÉ‚

 "»æWƒd »eO" ¿EG »eÉjôdG »eÉ°S ∫Éb ,√QhóH

 ΩódG äGóMh ôaƒJ É¡fƒc IÒÑc á«ªgCG Ö°ùàµJ

 ¢VGôeCÉH  ÚHÉ°üeh  ,áLôM  á«°Vôe  ä’É◊

 ,…ƒ∏µdG π«°ù¨dGh ¿ÉWöùdG ä’ÉM πãe áæeõe

 ¿ƒLÉàëjh á¨«∏H çOGƒM ‘ GƒÑ«°UCG ¢UÉî°TCGh

.º¡JÉ«M PÉ≤fE’ ΩódG

 ∫ÓN  øe  "Ωƒ«dG  äGQÉeE’G"  º¡°ùJ  :±É°VCGh

 ÈYh ,á«ªbôdG  É¡JÉ°üæeh ,ÊhÎµdE’G  É¡©bƒe

 á«ªgCÉH  á«YƒàdG  öûf  ‘  ,á«bQƒdG  á©Ñ£dG

 ´ÈJ πµd ÒÑµdG óFÉ©dG í°VƒJh ,ΩódÉH ´ÈàdG

.ÚHÉ°üŸGh ≈°VôŸG øe áKÓK PÉ≤fEG ‘

 ‘  "Ωƒ«dG  äGQÉeE’G"  ∑QÉ°ûJ  :»eÉjôdG  ™HÉJh

 ,2012  ΩÉY  ∫hC’G  É¡eƒj  òæe  á∏ª◊G  º«¶æJ

 ,ΩÉY ó©H kÉeÉY É¡ªYóàd äÉfÉµeE’G áaÉc ôî°ùJh

 äGóMh ï°†d kGOóéàe kÉfÉjöT IQOÉÑŸG ¿ƒµàd

 Ée  ,á«ë°üdG  õcGôŸGh  äÉ«Ø°ûà°ùŸG  ‘  ΩódG

.ÚHÉ°üŸGh ≈°Vôª∏d êÉ«àMG …CG »Ñ∏j

 OGôaCG  "Ωƒ«dG  äGQÉeE’G"  ôjô–  ¢ù«FQ  ÉYOh

 ∞∏àfl øe Úª«≤ŸGh ÚæWGƒŸG øe ™ªàéŸG

 ´ÈàdÉH IQOÉÑŸG ‘ ácQÉ°ûŸG ¤EG äÉ«°ùæ÷G

 kGó«cCÉJh  ,øWƒ∏d  π«ª÷G  OQ  øe  Aõéc  ,ΩódÉH

 ™ªà›  ‘  IQòéàŸG  á«fÉ°ùfE’G  º«≤dG  ≈∏Y

.äGQÉeE’G

 É¡JQhO  ‘  "»æWƒd  »eO"  á∏ªM  â≤∏£fGh

 ó¡Y ‹h ƒª°S ájÉYôH ,2012 ΩÉY ‘ ¤hC’G

 ,óªfi  øH  ¿GóªM  ï«°ûdG  ƒª°S  ¿Éch  ,»HO

 º¡°SCG  Ée ,É¡bÓWEG á¶◊ ΩódÉH ÚYÈàŸG ∫hCG

 ™ªàéŸG  OGôaCG  ™«é°ûJh  IQOÉÑŸG  ìÉ‚  ‘

 ,∫hC’G  É¡eÉY  òæe  á∏ª◊G  ‘ ácQÉ°ûŸG  ≈∏Y

 IQOÉÑŸG á«ªgCG ≈∏Y √ƒª°S ó«cCÉJ ó©H kÉ°Uƒ°üN

 øµÁ ájóg π°†aCG ƒg ΩódÉH ´ÈàdG" ¿EG ,¬dƒ≤H

 ÖM  øY  kGÒÑ©J  º«≤ŸGh  øWGƒŸG  É¡eó≤j  ¿CG

 ÚHÉ°üeh  ≈°Vôe  ∑Éæg  ¿CG  kÉ°Uƒ°üN  ,øWƒdG

 á∏ª◊G â≤≤Mh ."ΩO Iô£b πc ¤EG áLÉM ‘

 ,á«°VÉŸG  äGƒæ°ùdG  ∫ÓN  á«dÉààe  äÉMÉ‚

 ´Èà∏d »HO õcôe äÉfÉµeEGh ¿hõfl øe äRõY

 á«aÉµdG ΩódG äÉ«ªc ÒaƒJ ≈∏Y ¬JQóbh ,ΩódÉH

 äÉ«Ø°ûà°ùe ∞∏àîÃ ≈°VôŸG øe É¡«LÉàëŸ

.»HO ‘ ¢UÉÿGh ΩÉ©dG ÚYÉ£≤dG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ôjRh …OQGƒÑdG óªMCG øH óªfi ‹É©e ¢SCGôJ 

 ¢ù∏éŸG äÉYÉªàLG ∫hCG ´ÉaódG ¿hDƒ°ûd ádhódG

 ¢ù«FQ  Qƒ°†ëH  …ôµ°ù©dG  AÉ°†≤∏d  ≈∏YC’G

 ¢ù«FQ h …ôµ°ù©dG AÉ°†≤∏d ájò«ØæàdG IQGOE’G

.¬FÉ°†YCG h …ôµ°ù©dG AÉ°†≤∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG

 :∫Éb h Qƒ°†◊ÉH ¬d áª∏c ‘ ¬«dÉ©e ÖMQh

 ójGR øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U QGôb ¿EG"
 QGó°UEG  "ˆG ¬¶ØM" ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG

 áæ°ùd  /9/  ºbQ  …OÉ–’G  ¿ƒfÉ≤dG  Ωƒ°Sôe

 ¢üæJ  …òdGh  áë∏°ùŸG  äGƒ≤dG  ¿CÉ°ûH  2020

 ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG π«µ°ûJ ≈∏Y ¬æe /23/ IOÉŸG

 ¿Éc ,áë∏°ùŸG äGƒ≤dG ‘ …ôµ°ù©dG AÉ°†≤∏d

 AÉ°†YCGh Újôµ°ù©dG IÉ°†≤dG á«dÓ≤à°SG ÚeCÉàd

.ájôµ°ù©dG áHÉ«ædG

 Iójó°ùdG  ájDhôdÉH  ΩGõàd’G"  ¿CG  ¬«dÉ©e  ócCGh

 ∫BG  ójGR  øH  áØ«∏N  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd

 äÉ¡«LƒJ h "ˆG ¬¶ØM" ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f

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

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

 á©HÉàeh  "ˆG  √ÉYQ"  »HO  ºcÉM  AGQRƒdG

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

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

 ∫Ó≤à°SÉH ∂°ùªàdG IQhöV ≈∏Y ¢üæJ áë∏°ùŸG

 áeÉbEÉH É≤∏©àe ÉjQƒà°SO CGóÑe √QÉÑàYÉH AÉ°†≤dG

 õjõ©Jh  ¥ƒ≤◊Gh  äÉjô◊G  ájÉªMh  ∫ó©dG

 ,∂∏ oŸG  ¢SÉ°SCG  ∫ó©dG  ¿CG  PEG  »FÉ°†≤dG  ΩÉ¶ædG

 AGOCG ‘ º¡«∏Y ¿É£∏°S ’ ¿ƒ∏≤à°ùe IÉ°†≤dGh

."ºgôFÉª°Vh ¿ƒfÉ≤dG Ò¨d º¡ÑLGh

 πNóJ ´ÉaódG IQGRh" ¿CG ≈∏Y ¬«dÉ©e Oó°Th

 AÉ°†≤dG IÒ°ùe ‘ áª¡eh IójóL á∏Môe Ωƒ«dG

 Ëó≤J  ‘  á«Yƒf  á∏≤f  ≥«≤ëàd  …ôµ°ù©dG

 á∏eÉµàe  áeƒ¶æe  ÈY  á«FÉ°†≤dG  äÉeóÿG

 »àdG  Qƒ£àdG  IÒ°ùe  ™e  É«°TÉ“  IQƒ£àeh

 áeƒ¶æeh ΩÉY πµ°ûH äGQÉeE’G ádhO Égó¡°ûJ

."¢UÉN πµ°ûH …ôµ°ù©dG AÉ°†≤dG

 ºYóH  ¬«dÉ©e  OÉ°TCG  ´ÉªàLE’G  ájÉ¡f  ‘h

 ¢ù∏› AÉ°†YC’ É k«æªàe ∫ó©dG IQGRh ¿hÉ©Jh

 ≥«aƒàdG πc »FÉ°†≤dG ∂∏°ùdG AÉ°†YCGh AÉ°†≤dG

 áeóN  ‘  º¡∏ªY  ΩÉ¡e  AGOCG  ‘  ìÉéædGh

.ádhó∏d É«∏©dG ídÉ°üŸG

:ΩGh  ̀»HO

 ¥öûdG  Ü’ó«e  "ô“Dƒeh  ¢Vô©e  §∏°S

 …òdG  á«Ñ£dG  äGÈàîª∏d  "  2021  §°ShC’G

 …QÉéàdG »HO õcôe ‘ ¢ùeCG ¬JÉ«dÉ©a ºààNG

 ∫ÓN äGÈàîŸG IOÉ«b ≈∏Y Aƒ°†dG »ŸÉ©dG

 ≈∏Y Aƒ°†dG §«∏°ùJ ™e" 19-ó«aƒc" áëFÉL

 á«Ø«ch áëFÉé∏d Góæ∏jRƒ«f áeƒµM áHÉéà°SG

.É¡©e πeÉ©àdG

 "äGÈàîŸG  IQGOEG"  ô“Dƒe  ∫ÓN  âKó–h

 IQƒàcódG  "  2021 Ü’ó«e"  äÉ«dÉ©a øª°V

 ájó©ŸG  ¢VGôeC’G  áÑ«ÑW  ¢ùJôHhQ  .CG  ‹É°S

 "ófÓchCG" ≈Ø°ûà°ùÃ "¢ù∏H Ü’" Èàfl ‘

 Góæ∏jRƒ«f  á«é«JGÎ°SG  ∫ƒM  Góæ∏jRƒ«f  ‘

 áë°Vƒe , "19-ó«aƒc" áëFÉL øe ¢ü∏îà∏d

 ºbQ π©L ¤EG ±ó¡J ájóæ∏jRƒ«ædG áeƒµ◊G ¿CG

 øjôNBG  ¢UÉî°TC’  ¬dÉ≤àfGh  ¢ShÒØdG  ôKÉµJ

 ∫É≤àfG á«∏HÉb ¢†ØN ∫ÓN øe 1 øe πbCG "R"
.ihó©dG Ióeh ∫É°üJ’G ∫ó©eh ¢ShÒØdG

 Gô¡°T 18 `dG ∫ÓN äócCG Góæ∏jRƒ«f ¿CG äôcPh

 ¿CG  IQhö†H  ≈∏Y  ájGóÑdG  òæeh  AÉHƒdG  øe

 äGQÉÑàNG AGôLE’ IOó©àe äÉ°üæe É¡jód ¿ƒµj

 IQGOE’  ádÉMEG  äGQÉ°ùe  AÉ°ûfEGh  "19-ó«aƒc"
 §£N  ™°Vƒd  äÉHÉ°UE’G  OGóYCG  ‘  IOÉjõdG

 OGƒŸGh  ∞°TGƒµdG  ¢ü≤f  ∫ÉM  ‘  ÇQGƒW

.á«Ñ£dG äGó©ŸG π°ûa hCG á«cÓ¡à°SE’G

 hhP IOÉ≤dG Èà©j :¢ùJôHhQ IQƒàcódG âaÉ°VCGh

 áëFÉ÷G AÉæKCG ¬µ∏‰ Ée π°†aCG ºg ‹É©dG AGOC’G

 ™e á«Ñ£dG ¥ôØdG Oƒ¡L ôaÉ°†J ¤EG áaÉ°VE’ÉH

 ócCÉàdGh áFQÉ£dG πcÉ°ûŸG ™«ªL π◊ É¡°†©H

 º¡fCG ∂dP øe ºgC’Gh ìÉéæH áª¡ŸG RÉ‚EG øe

.¢†©ÑdG º¡°†©ÑH ¿ƒæà©jh ¿ƒªà¡j

 Iôjóe  GOGÒ°SÉæ«H  …ƒéjQ  âdÉb  É¡à¡L øe

 - "¢ùà«cQÉe ÉeQƒØfEG" ácöT iód äGô“DƒŸG

 äÉjó– πµ°T »ŸÉ©dG AÉH ¿G çóë∏d áª¶æŸG

 ójó©dG  πª©jh  ájôjöùdG  äGÈàîª∏d  IÒÑc

 äGÈàîŸG  ‘ Ú«æ≤àdGh  Ú°ü°üîàŸG  øe

 áëFÉL  ó°V  ácô©ŸG  á©«∏W  ‘  ¿ƒØ≤jh

 äGô“DƒŸG  √òg  πãe  Ö©∏J  PEG  ..19-ó«aƒc

 äGÈàîŸG ‘ ájÉYôdG õjõ©J ‘ Éª¡e GQhO

 ¢VGôeC’G º∏Y »«FÉ°üNCG QhO Ú°ù–h á«Ñ£dG

.áëFÉ÷G πX ‘ Ú«æØdGh

:ΩGh  ̀»HO

 ájÉbhh  áë°üdG  IQGRh  ¢Vô©J

 äÉeóî∏d äGQÉeE’G á°ù°SDƒeh ™ªàéŸG

 ≈°VôŸG á°üæe äGóéà°ùe á«ë°üdG

 Éª¡àcQÉ°ûe  øª°V  "AÉØ°T"  á«ªbôdG

 »Hô©dG áë°üdG ô“Dƒeh ¢Vô©e ‘

 ºààNG  …òdG  "  2021 å∏«g ÜGQBG  "
 »ŸÉ©dG …QÉéàdG »HO õcôe ‘ ¢ùeCG

 á«fhÎµdE’G  ∫É°üJ’G  IÉæb  ¿ƒµàd

 ájÉYôdG »eó≤eh ≈°VôŸG ÚH á«còdG

 ´ÓWEÓd »°ù«FôdG ™LôŸGh á«ë°üdG

 á«µ«æ«∏c’Gh á«Ñ£dG äÉeƒ∏©ŸG ≈∏Y

.≈°Vôª∏d »Ñ£dG πé°ùdGh

 øe  IQƒ£ŸG  áî°ùædG  √òg  ΩóîJh

 áëjöT ÈcCG á≤HÉ°ùdG ¢†jôŸG áHGƒH

 ájôª©dG  äÉÄØdG  áaÉµH ≈°VôŸG øe

 øe äÉbÉH  Ëó≤Jh  ¢VôY ∫ÓN øe

 ÉgôaƒJ  »àdG  á«LÓ©dG  äÉeóÿG

 ™«ªéH  áeƒYóe  á°ù°SDƒŸGh  IQGRƒdG

 ≈∏Y õcôJ  »àdG  áeRÓdG  äÉeƒ∏©ŸG

 øe  ∂dPh  Úeóîà°ùŸG  äÉLÉ«àMG

 ÊhÎµd’G  §HôdG  ≥«≤–  ∫ÓN

 ájÉYôdG É«LƒdƒæµJ ΩÉ¶f ™e öTÉÑŸG

 ™«ª÷  ºYGódG  "ójQh  "  á«ë°üdG

 øª°V  á°ù°SDƒŸGh  IQGRƒdG  äBÉ°ûæe

.IóMƒe áµÑ°T

 á«ªbôdG ≈°VôŸG á°üæe ÉjGõe πª°ûJh

 É¡«a  π«é°ùàdG  ºàj  »àdG  "AÉØ°T"
 "UAE pass"á«ªbôdG  ájƒ¡dÉH

 áMÉJEGh á«cP á«LÓY äÉeóN Ëó≤J

 ∫ƒ°ü◊Gh »Ñ£dG πé°ùdG ≈∏Y ´ÓW’G

 á≤∏©àŸG äGQÉ©°T’Gh äÉ¡«ÑæàdG ≈∏Y

 ÒaƒJ ™e ,¢†jôŸG ∞∏e äGóéà°ùÃ

 AGôLEGh á«ë°üdG äGOÉ°TQE’Gh á«YƒàdG

 ™aódG  áMÉJEGh  …CGôdG  äÉfÉ«Ñà°SG

 äÉeÓ©dGh  äÉ°SÉ«≤dGh  ÊhÎµd’G

 ájQƒØdG  áKOÉëŸG  Úµ“h  ájƒ«◊G

 ÈàîŸG  π«dÉ–  ≈∏Y  ´ÓWE’Gh

 ôjƒ£J ¤EG  áaÉ°VEG  á«Ñ£dG  ôjQÉ≤àdGh

 QÉÑµd  á«dõæŸG  ájÉYôdG  èeÉfôH

 ¥ÉaQEGh  Ö∏£dG  Ëó≤J  πª°ûàd  ø°ùdG

 IQÉjõdG  óYƒe  ójó–h  äGóæà°ùŸG

 á©HÉàeh  »Ñ£dG  ≥jôØ∏d  á«dhC’G

 äGQÉjõdG ó«YGƒe ≈∏Y ´ÓWE’Gh Ö∏£dG

.á«dõæŸG ájÉYôdG ≥jôØd ádhóéŸG

 óªfi ∞°Sƒj  QƒàcódG  IOÉ©°S  ócCGh

 äGQÉeE’G á°ù°SDƒe ΩÉY ôjóe ∫ÉcöùdG

 á°üæe ¥ÓWEG ¿CG á«ë°üdG äÉeóî∏d

 »JCÉj  IQƒ£ŸG  É¡JGõ«Ã  "AÉØ°T"
 äGQÉeE’G  áeƒµM  äÉ¡LƒJ  QÉWEG  ‘

 ≥«≤–h á«eƒµ◊G äÉeóÿG ôjƒ£àd

 É≤ah  ™ªàéŸG  OGôaC’  á«dÉY  IOƒL

 IQGRƒdG Oƒ¡L øª°Vh ,äGQÉeE’G ájDhôd

 á«ë°U  ájÉYQ  Òaƒàd  á°ù°SDƒŸGh

 IQOÉÑe  ≥«Ñ£Jh  á∏eÉµàe  á∏eÉ°T

 º¶f ôjƒ£J ∫ÓN øe á«còdG áeƒµ◊G

 ÒjÉ©e ≥«Ñ£Jh á«ë°üdG äÉeƒ∏©ŸG

 á«àëàdG  á«æÑdG  IQGOEG  ‘  á«ŸÉY

 ™e  É«°TÉ“  á«ë°üdG  äBÉ°ûæª∏d

 á«eGôdG á«æWƒdG IóæLC’G äÉaó¡à°ùe

 ≈∏YCG ¤EG óæà°ùj »ë°U ΩÉ¶f ≥«Ñ£àd

.á«ŸÉ©dG ÒjÉ©ŸG

 »ªé©dG  »∏Y  í°VhCG  ¬ÑfÉL  øeh

 IQGRh  ‘  á«ªbôdG  áë°üdG  ôjóe

 á°üæe ¿CG  ™ªàéŸG ájÉbhh áë°üdG

 IQÉÑY  "AÉØ°T"  á«ªbôdG  ≈°VôŸG

 »æÑe »cP ≥«Ñ£Jh á«ªbQ IÉæb øY

 É«LƒdƒæµàdGh äÉ«æ≤àdG çóMCG ≈∏Y

 á«LÓ©dG  äÉeóÿG  Ëó≤àd  áãjó◊G

 πé°ùdG  ≈∏Y  ´ÓW’G  IQób  õjõ©Jh

 ájƒ«◊G  äGöTDƒŸG  πª°û«d  »Ñ£dG

 äÉª«©£àdGh  á«Ñ£dG  äÉØ°UƒdGh

 ájhOC’Gh »Ñ£dG ïjQÉàdG ¤EG áaÉ°VE’ÉH

 AÉÑWC’G  äGQÉjR  πé°Sh  á«°SÉ°ù◊Gh

 á«Ñ£dG  ôjQÉ≤àdGh  ÈàîŸG  π«dÉ–h

 á«aÉØ°ûdGh ábódG ÒjÉ©e π°†aCG øª°V

 äÉeƒ∏©ŸG ájöS ≈∏Y á¶aÉëŸG ™e

 π¡°S º«ª°üJ ≥ahh ≈°Vôª∏d á«Ñ£dG

 ÒjÉ©e ™e ºFÓàe ôµàÑeh ΩGóîà°SE’G

 ÒjÉ©e  π°†aCGh  Ωóîà°ùŸG  áHôŒ

 π«¡°ùàd  á«eƒµ◊G  äÉeóÿG  IOƒL

 á©HÉàeh á«ë°üdG äÉeóî∏d ∫ƒ°UƒdG

 »Ñ£dG  πé°ùdÉH  äÉeƒ∏©ŸG  ™«ªL

.áYÉ°ùdG QGóe ≈∏Y

 ´höûe  ¥É£f  ™«°SƒJ  ¤EG  QÉ°TCGh

 πª°ûàd "SHEFAA" AÉØ°T á°üæe

 ™e  »ë°üdG  ¢†jôŸG  ∞∏e  §HQ

 á©HGôdG  á«YÉæ°üdG  IQƒãdG  äÉ«æ≤J

 IOT"á«Ñ£dG AÉ«°TC’G âfÎfEG Iõ¡LCÉc

 "AGóJQÓd  á∏HÉ≤dG  Iõ¡LC’Gh"
 "  Wearable Devices
 π«°UƒJ Ú∏eÉ©àŸG ¿ÉµeEÉH íÑ°ü«d

 ‘ IöTÉÑe á«dõæŸG á«Ñ£dG Iõ¡LC’G

.»ë°üdG ∞∏ŸG

 øe ÓFÉg GOóY ófÉ°ùJ á«æ≤àdG ¿CG ôcPh

 á«Ñ£dG Iõ¡LC’Gh á«ë°üdG äÉ≤«Ñ£àdG

 ∫ó©eh …ôµ°ùdGh §¨°†dG Iõ¡LCG πãe

 Úé°ùchC’G  áÑ°ùfh  Ö∏≤dG  äÉ°†Ñf

 øe  ÉgÒZh  IQGô◊G  áLQOh  ΩódÉH

 ácô◊G ä’ó©eh ájƒ«◊G äÉeÓ©dG

 øjôîJ ºàj å«M á«fóÑdG á£°ûfC’Gh

 ∞∏ŸG  ‘  Iõ¡LC’G  √òg  äGAGôb

 IóYÉb  Òaƒàd  ¢†jôª∏d  »ë°üdG

 ™«ª÷ áæeBGh  á∏eÉ°T  á«ÑW äÉfÉ«H

 Ö«Ñ£∏d  á°UôØdG  áMÉJEGh  ≈°VôŸG

 á«ë°üdG  ádÉ◊G  ≈∏Y  ´ÓWEÓd

.∫õæŸÉH IOƒLh AÉæKCG ¢†jôª∏d

:ΩGh-ƒµ°Sƒe

 ´ÉaódG  IQGRh  øe  óah  ∑QÉ°T  

 QÉ«W øcôdG AGƒ∏dG IOÉ©°S á°SÉFôH

 π«cƒdG  ÊÉ£ë≤dG  óªfi  ìÓa

 ∫É°üJ’Gh  äÉ°SÉ«°ù∏d  óYÉ°ùŸG

 ∫ÉªYCG  ‘  IQGRƒdÉH  »YÉaódG

 ƒµ°Sƒe  ô“DƒŸ  á©°SÉàdG  IQhódG

 Úeƒj ôªà°SG …òdG ‹hódG øeCÓd

.¢ùeG ºààNGh

 IQGRh  ¬ª¶æJ  …òdG  ô“DƒŸG  º«bCG

 ájÉYQ  â–  á«°ShôdG  ´ÉaódG

 ÒÁOÓa »°ShôdG ¢ù«FôdG áeÉîa

 600  øe  ÌcCG  ácQÉ°ûÃ  ,ÚJƒH

 QGô≤à°S’G ´ƒ°Vƒe Gƒ°ûbÉf ∞«°V

 ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,»ª«∏bE’Gh »ŸÉ©dG

 ÉHhQhCG ‘ øeC’G ÖfGƒL ∞∏àfl

 §°ShC’G ¥öûdGh É«≤jôaEGh ,É«°SBGh

.á«æ«JÓdG ÉµjôeCGh

 ôjRh  ô“DƒŸG  ìÉààaEG  ö†Mh

 »ZÒ°S  »°ShôdG  ´ÉaódG

 AGQRh øe OóYh ¢ûà«a ƒà«ZƒLƒc

 áeÉ©dG  ¿ÉcQC’G  AÉ°SDhQh  ´ÉaódG

 øe Ú∏ã‡h ´ÉaódG äGQGRh Oƒahh

 ¤EG áaÉ°VE’ÉH ⁄É©dG ∫hO ∞∏àfl

 ,á∏≤à°ùŸG ∫hódG á£HGQ øY Ú∏ã‡

 ,»YÉª÷G øeC’G IógÉ©e áª¶æeh

 øeC’G  áª¶æeh  ,IóëàŸG  ·C’Gh

 áæé∏dGh  ,ÉHhQhCG  ‘  ¿hÉ©àdGh

 á©eÉLh ,ôªMC’G Ö«∏°ü∏d á«dhódG

 ¢ù«FôdG  ¬Lhh  .á«Hô©dG  ∫hódG

 ‘  ÚcQÉ°ûª∏d  ¬ª∏c  »°ShôdG

 ÈY  ìÉààa’G  ∫ÓN  ô“DƒŸG

 ,ó©H øY »FôŸG ∫É°üJ’G  á«æ≤J

 AGREG ≠dÉÑdG ≥∏≤dG øY É¡«a ÜôYCG

 QÉ°ûàfG ô£Nh á«ª«∏bE’G äÉYGõædG

 á£°ûfCGh  πeÉ°ûdG  QÉeódG  áë∏°SCG

 á«dhódG  á«eGôLE’G  äÉª«¶æàdG

 »ÑµJôeh  äGQóîŸG  »Hô¡eh

 ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,á«fGÈ«°ùdG ºFGô÷G

 ¬∏µ°ûj ∫Gõj ’ …òdG ¢UÉÿG ô£ÿG

 ÖMQ  √QhóHh  ..‹hódG  ÜÉgQE’G

 OƒaƒdG áaÉµH »°ShôdG ´ÉaódG ôjRh

 ,‹hódG  ô“DƒŸG  ‘  ácQÉ°ûŸG

 ‘ QGô≤à°S’Gh øeC’G ¿CG ¤EG GÒ°ûe

 ÜÉÑ°SCG  óMCG  ƒg ¿Éc ™ªà› …CG

.™ªàéŸG Gò¡d Ωó≤àdGh QÉgOR’G

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14779 Oó`©dG-2021 ƒ«fƒj 25 á©ª÷G
2

ójGR øH ˆGóÑY

z»æWƒd »eO{ ¥Ó£f’ ºgÉØJ Iôcòe ™«bƒJ √Qƒ°†M ∫ÓN óªfi øH Qƒ°üæe

z»æWƒd »eO{ ¥Ó£f’ ºgÉØJ Iôcòe ™«bƒJ ó¡°ûj óªëe øH Qƒ°üæe

 ≈∏YC’G ¢ù∏éª∏d ´ÉªàLG ∫hCG ¢SCGôàj …OQGƒÑdG

…ôµ°ù©dG AÉ°†≤∏d

 ∫ÓN äGôÑàîªdG IOÉ«b ¢ûbÉæj z2021 Ü’ó«e{

z19-ó«aƒc{ áëFÉL

z2021 å∏«g ÜGQBG { ∫ÓN á«ªbôdG zAÉØ°T{ á°üæe äGóéà°ùe ¢VôY »dhódG øeCÓd ƒµ°Sƒe ôªJDƒe »a ∑QÉ°ûJ äGQÉeE’G

…ôµ°ù©dG AÉ°†≤∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éª∏d ´ÉªàLG ∫hCG ¬°SDhôJ ∫ÓN …OQGƒÑdG¢Vô©ŸG äÉ«dÉ©a ∫ÓN

 á«µjôeC’G áHhóæªdGh ójGR øH ˆGóÑY

 äÉbÓ©dG ¿ÉãëÑj IóëàªdG ºeC’G iód

øjó∏ÑdG ø«H á«é«JGôà°S’G

kGójóL kÉ°üëa 282^345…ôéJ záë°üdG{

 2^161 π«é°ùJh ÉfhQƒc øe 2123 AÉØ°T

IÉah ÉàdÉMh áHÉ°UEG

:ΩGh-»ÑXƒHCG 

 ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  ˆGóÑY  ï«°ûdG  ƒª°S  åëH  

 ∫É°üJG  ∫ÓN  ‹hódG  ¿hÉ©àdGh  á«LQÉÿG  ôjRh

 ó∏«ØæjôZ ¢SÉeƒJ Góæ«d IÒØ°ùdG IOÉ©°S ™e »Fôe

 iód á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒ∏d áªFGódG áHhóæŸG

 á«JGQÉeE’G á«é«JGÎ°S’G äÉbÓ©dG .. IóëàŸG ·C’G

 º∏°ùdG ¿ƒ°üd Ú≤jó°üdG øjó∏ÑdG Oƒ¡Lh á«µjôeC’G

 ≈∏Y  á«ªæàdGh  ¿hÉ©àdG  õjõ©Jh  Ú«dhódG  øeC’Gh

.á«dhódG áMÉ°ùdG

 Góæ«d IÒØ°ùdG  IOÉ©°S ¤EG  ôµ°ûdÉH √ƒª°S ¬LƒJh

 ÜÉîàfG áÑ°SÉæÃ É¡àÄæ¡J ≈∏Y ó∏«ØæjôZ ¢SÉeƒJ

 2022 IÎØ∏d øeC’G ¢ù∏› ájƒ°†©d äGQÉeE’G ádhO

.. 2023 -

 äÉj’ƒdG  ™e  πª©∏d  äGQÉeE’G  ádhO  ™∏£J  GócDƒe

 äÉjóëàdG  á¡LGƒŸ  á≤jó°üdG  á«µjôeC’G  IóëàŸG

 ï«°SÎd ácGöûdGh ¿hÉ©àdG õjõ©Jh áë∏ŸG á«ŸÉ©dG

 ⁄É©dGh  á≤£æŸG  ‘  QGô≤à°S’Gh  øeC’G  ºFÉYO

.Üƒ©°û∏d á«ªæàdGh QÉgOR’Gh ΩÓ°ùdG ≥«≤–h

 ≈∏Y ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ˆGóÑY ï«°ûdG ƒª°S ócCGh

 »é«JGÎ°S’G  ¿hÉ©àdGh  ábGó°üdG  äÉbÓY  ≥ªY

 á«µjôeC’G  IóëàŸG  äÉj’ƒdGh  äGQÉeE’G  ádhO  ÚH

 ¿hÉ©àdG  ä’É› õjõ©J  ≈∏Y  ôªà°ùŸG  ¢Uô◊Gh

 ácÎ°ûŸG  ídÉ°üŸG  Ωóîj  ÉÃ É¡à«ªæJh  áªFÉ≤dG

.Éª¡«Ñ©°T ≈∏Y ÒÿÉH Oƒ©jh øjó∏Ñ∏d

 áÑ«°ùf »cR Éf’ IOÉ©°S .. »FôŸG ∫É°üJ’G ö†M

 ¿hDƒ°û∏d ‹hódG ¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG ôjRh IóYÉ°ùe

 ·C’G  iód  ádhó∏d  áªFGódG  áHhóæŸG  á«°SÉ«°ùdG

.IóëàŸG

øWƒdGQÉÑNCG

:ΩGh-»ÑXƒHCG  

 ™ªàéŸG ájÉbhh áë°üdG IQGRh á£N ™e É«°TÉ“ 

 ±ó¡H ádhódG ‘ äÉ°UƒëØdG ¥É£f IOÉjRh ™«°Sƒàd

 ¢ShÒØH áHÉ°üŸG ä’É◊G öüMh ôµÑŸG ±É°ûàc’G

 º¡d Ú£dÉîŸGh "19 - ó«aƒc" óéà°ùŸG ÉfhQƒc

 É°üëa 282,345 AGôLEG øY IQGRƒdG âæ∏YCG º¡dõYh

 äÉÄa ≈∏Y á«°VÉŸG 24 `dG äÉYÉ°ùdG ∫ÓN GójóL

 çóMCGh  π°†aCG  ΩGóîà°SÉH  ™ªàéŸG  ‘  áØ∏àfl

.»Ñ£dG ¢üëØdG äÉ«æ≤J

 ‘  ¢üëØdGh  »°ü≤àdG  äGAGôLEG  ∞«ãµJ  ºgÉ°Sh  

 iƒà°ùe  ≈∏Y  äÉ°UƒëØdG  ¥É£f  ™«°SƒJh  ádhódG

 IójóL áHÉ°UEG ádÉM 2,161 øY ∞°ûµdG ‘ ádhódG

 ,áØ∏àfl äÉ«°ùæL øe óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒØH

 ájÉYô∏d  ™°†îJh  Iô≤à°ùe  ä’ÉM  É¡©«ªLh

 ä’É◊G  ´ƒª›  ≠∏Ñj  ∂dòHh  ,áeRÓdG  á«ë°üdG

.ä’ÉM 620,309 á∏é°ùŸG

 ÚàHÉ°üe  ÚàdÉM  IÉah  øY  IQGRƒdG  âæ∏YCG  Éªc  

 OóY ≠∏Ñj ∂dòHh ¢ShÒØdÉH áHÉ°UE’G äÉ«YGóJ øe

.ádÉM 1,775 ádhódG ‘ äÉ«aƒdG

 É¡Ø°SCG øY ™ªàéŸG ájÉbhh áë°üdG IQGRh âHôYCGh  

 ,ÚaƒàŸG  …hòd  É¡JÉ°SGƒeh  É¡jRÉ©J  ¢üdÉNh

 ,ÚHÉ°üŸG  ™«ª÷  πLÉ©dG  AÉØ°ûdÉH  É¡JÉ«æ“h

 á«ë°üdG äÉ¡÷G ™e ¿hÉ©àdG ™ªàéŸG OGôaCÉH áÑ«¡e

 »YÉªàL’G óYÉÑàdÉH ΩGõàd’Gh äÉª«∏©àdÉH ó«≤àdGh

.™«ª÷G áeÓ°Sh áë°üd kÉfÉª°V

 IójóL ádÉM 2,123 AÉØ°T øY IQGRƒdG âæ∏YCG Éªc  

 "19 - ó«aƒc" óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒØH ÚHÉ°üŸ

 É¡«≤∏J  ó©H  ¢VôŸG  ¢VGôYCG  øe  ΩÉàdG  É¡«aÉ©Jh

 ,≈Ø°ûà°ùŸG É¡dƒNO òæe áeRÓdG á«ë°üdG ájÉYôdG

 599,131  AÉØ°ûdG  ä’ÉM  ´ƒª›  ¿ƒµj  ∂dòHh

.ádÉM



:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ∂æ«∏c  ófÓØ«∏c"  ≈Ø°ûà°ùe"  ‘ AÉÑWC’G  iôLCG  

 ‘ É¡Yƒf øe ¤hC’G »g IQOÉf áMGôL "»ÑXƒHCG

 ¢†jôŸ á«∏c ´QRh ∫É°üÄà°SEG  É¡«a ºàj äGQÉeE’G

 ¿Éch.  É¡∏NGóH ƒªæj ¿Éc ÊÉWöS mΩQh ádGREG ó©H

 É¡àHÉ°UEG  ≥Ñ°Sh  §≤a  IóMGh  á«∏µH  nó pd oh  ¢†jôŸG

 GOó› OÉY ¬æµd ΩQƒdG ∫É°üÄà°SG ”h ¿ÉWöùdÉH

 âfÉch  Qó°üdG  ‘ ⁄CG  øe  ƒµ°ûj  ≈Ø°ûà°ùŸG  ¤EG

. á°SGöT ÌcCG øµdh GOó› OÉY ΩQƒdG ¿G ICÉLÉØŸG

 øe  äÉ«æ«à°ùdG  ‘  ƒgh  »°ùeÉ°ûdG  »∏Y  ∫ƒ≤j

 ¤EG â«JCG ób ÉfCÉa , áeó°U ádÉM ‘ âæc " ôª©dG

 ºK ,ÚNóàdÉH ≥∏©àJ á«ÑW IQÉ°ûà°S’ ≈Ø°ûà°ùŸG

 kIôe  ÜÉ°üe  »æfCÉH  »àdÉM  ¢ü«î°ûàH  oäCÉLÉØJ

 äódh »àdG Ió«MƒdG »à«∏c ‘ ¿ÉWöùdÉH iôNCG

..É¡H

 »qæµd ,êÓ©dG ≈≤∏JC’ êQÉÿG ¤EG ôaÉ°SCG ¿CG ‘ äôµa

 ó©Hh ".  êÓ©dG ≈≤∏JCG »µd …ó∏H ‘ ≈≤HCG ¿CG oäQôb

 ÌcCG á«ÑW äÉ°UƒëØd »∏Y ™°†N ,¬àdÉM ¢ü«î°ûJ

 GPEG Ée áaô©Ÿh ,¢ü«î°ûàdG ábO øe ócCÉà∏d kÓ«°üØJ

.öûàfG ób ¿ÉWöùdG ¿Éc

 ¿ÉWöùdG ¿CG øe GhócCÉJ ÚM AGó©°S AÉÑWC’G ¿Éc

 »≤H á«∏µdÉH ΩQƒ∏d ≥«bódG ™bƒŸG øµd ,öûàæj ⁄

 ‘ lπ¨∏¨àe ΩQƒdG ¿CG å«M ,º¡jód ≥∏≤∏d kGQó°üe

 …ôéj ¿CG π«ëà°ùŸG øe ¿Éch ,≥«ªY πµ°ûH ¬à«∏c

.É¡fÉµe ‘ á«∏µdGh áMGô÷G ∂∏J AÉÑWC’G

 áMGôL º°ùb ¢ù«FQ ,ø°ùM ó«dh QƒàcódG í°VhCGh

 …òdG ΩGQhC’G áMGôL …QÉ°ûà°SGh ,á«dƒÑdG ∂dÉ°ùŸG

 ∂æ«∏c  ófÓØ«∏c"  ≈Ø°ûà°ùe  ‘  áMGô÷G  iôLCG

 ,§≤a IóMGh á«∏c ¬jód »∏Y ¿C’ kGô¶f :  " "»ÑXƒHCG

 âfÉc ,…ƒ∏µdG ójQƒdG ‘ m≥ª©H π¨∏¨àe ΩQƒdG ¿CGh

 ÉædRCG ƒ∏a , ¬àdÉM á÷É©e ‘ kIOhófi Éæ oJGQÉ«N

 π«°ùZ øe äGƒæ°S IóY ¤EG êÉàMG ób ¿Éµd ,¬à«∏c

 á«∏µd  áYGQR  á«∏ªY ¬FGôLEG  πÑb  ,ΩÉ¶àfÉH  ≈∏µdG

 äGAGôLEG  √ògh ,´Èàe øe É¡«∏Y π°üëj IójóL

 AGôLEG π°†aCG ¿CG ÉæjCGQ óbh , ôWÉîŸG øe ƒ∏îJ ’

 á«∏ªY  AGôLEG  ƒg  »∏Y  ádÉM  Ö°SÉæj  »MGôL

 ΩQƒdG ∫Gõ oj ºK ,¬à«∏c ¬«a π°UCÉà°ù oJ ,Ió≤©e á«MGôL

 ".iôNCG kIôe ¬ª°ùL ‘ É¡àYGQR OÉ© oJ ºK ,ÊÉWöùdG

 º°SÉH ±ô©Jh ,áYÉ°S 11 áMGô÷G √òg âbô¨à°SGh

 êQÉN]  É¡ oMÓ°UEGh  áHƒ£©ŸG  á«∏µdG  ∫É°üÄà°SG

 ,]iôNCG kIôe ¢†jôŸG º°ùL ‘] É¡ oàYGQR ºK ]º°ù÷G

 ÚMGô÷G  ô¡eCG  øe  máKÓK  øe  l≥jôa  ÉgGôLCG  óbh

 áMGô÷Gh  ,AÉ°†YC’G  áYGQR  ‘  Ú°ü°üîàŸG

.ΩGQhC’G áMGôLh ,ájô¡éŸG

 øe ¿Éc ,á«∏µdG ≥ªY ‘ ™≤j ¿Éc ΩQƒdG ¿C’ Gkô¶fh

 ‘ ≈∏µdG OƒLh ™e ¿ÉeCÉH ¬«dEG ∫ƒ°UƒdG π«ëà°ùŸG

.º°ù÷G ‘ É¡fÉµe

 ìGqôL π°UCÉà°SG ,á«∏ª©dG øe ¤hC’G á∏MôŸG ‘h

 ƒd Éªc ,»∏Y á«∏c AÉ°†YC’G áYGQR ‘ ¢ü°üîàe

. ́ Èàe øe á«∏c π°UCÉà°ùj ¿Éc

 É¡©°Vh ” ,»∏Y º°ùL øe á«∏µdG êhôN OqôéÃh

 πªY  Éªæ«H  , kIOQÉH  ≈≤ÑJ  »c  »é∏K  ∫ƒ∏fi  ‘

 ôNBG Ö«ÑWh ΩGQhC’G áMGôL ‘ ¢ü°üîàe Ö«ÑW

 kÉ©e  á≤«bódG  á«MGô÷G  äÉ«∏ª©dG  ‘  ¢ü°üîàe

. ΩQƒdG ¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d ájÉæ©H É¡ëjöûàd

 ∂dÉ°ùŸG …QÉ°ûà°SG ,»≤jó°U ∞°TÉc QƒàcódG âØdh

 ,ájô¡éŸG  áMGô÷G  ‘  ¢ü°üîàŸG  á«dƒÑdG

 øe  ƒgh  ,"»ÑXƒHCG  ∂æ«∏c  ófÓØ«∏c"  ≈Ø°ûà°ùÃ

 ÚM : " »∏Y áMGôL AGôLEG ‘ ÚcQÉ°ûŸG ÚMGô÷G

 ÉæfCG  »æ©j ∂dP  ¿EÉa  ,º°ù÷G  êQÉN á«∏µdG  ¿ƒµJ

 AÉ≤HE’Éa .π°†aCG IQƒ°üH É¡©e πeÉ©àf ¿CG ™«£à°ùf

 √Éæ©e ,º°ù÷ÉH á∏°üàe ,É¡fÉµe ‘ ,á«∏µdG ≈∏Y

 ,≥«°V ¿Éµe ‘ á«MGô÷G á«∏ª©dG √òg …ô‚ ¿CG

 çhóM  ádÉM  ‘  ,ÒÑc  ô£ÿ  ¢†jôŸG  ¢Vqô©jh

 ,º°ù÷G  êQÉN  á«∏µdG  ¿ƒµJ  ÚMh  .ójó°T  ∞jõf

 Éæd ôaGƒJ ób ¿ƒµj ,»é∏K ∫ƒ∏fi ‘ áYƒ°Vƒeh

.∫ƒWCG âbhh ,í°ùaCG ¿Éµe

 è¡qædG  Ωóîà°ùf  ¿CG  ™«£à°ùf  ÉæfCG  »æ©j  Gògh

 Qób πbCG ∂dòc øª°†jh ,ΩQƒdG ¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d πãeC’G

 IOÉYEG πÑb ,º°ù÷ÉH áª«∏°ùdG áé°ùfCÓd Q qö†dG øe

 ∫ƒ°Uh  ó©Hh  ".iôNCG  Iôe  É¡©°Vƒe  ¤EG  á«∏µdG

 á«∏c ¿ƒMGô÷G í∏°UCG  ,¬àdGREGh ΩQƒdG ¤EG  AÉÑWC’G

 ,¬ª°ùL ‘ iôNCG kIôe É¡àYGQR ‘ GhCGóH ºK ,»∏Y

. πª©dG πMGôe ¥OCG »g á∏MôŸG √òg âfÉch

 ó¡©e  ¢ù«FQ  ,…ôµæ°S  Ò°ûH  QƒàcódG  í°VhCGh

 ≈Ø°ûà°ùe  ‘  ,á≤«bódG  á«MGô÷G  äÉ°ü°üîàdG

 AÉ°†YC’G áYGQR ìGôLh ,"»ÑXƒHCG ∂æ«∏c ófÓØ«∏c"
 Ió≤©e á«∏ª©dG √òg âfÉc "  :á«∏ª©dG ‘ ∑QÉ°T …òdG

 ≥«°ùæàdGh IQÉ¡ŸG øe kÉ«dÉY kiƒà°ùe âÑ∏£Jh ,kGóL

 øe πc ‘ á©°SGh IÈN ™e ,Éæ≤jôa AÉ°†YCG ÚH

 áMGô÷G  √ògh  .ΩGQhC’G  áMGôLh  ,AÉ°†YC’G  áYGQR

 Gògh..⁄É©dG øe IÒãc øcÉeCG ‘ ÉgDhGôLEG øµÁ ’

 ÉæfCG ,»∏Y á«MÉf øe ,»æ©j √Éæ©ÑqJG …òdG è¡ædG

 IÒãc óFGƒa Gòg ‘h ,¬à«∏c ò≤æf ¿CG ≈∏Y ¿hQOÉb

 áYGQõd êÉàëj ødh ,≈∏µdG π«°ù¨d êÉàëj ø∏a .¬d

 ¢û«©j ¿CG ™«£à°ùjh ,áYÉæŸG äÉ£ÑãŸ ’h ,á«∏c

.". ¿ÉWöùdG øe k≈aÉ©e ƒgh ,á«©«ÑW IÉ«M

 Ée »∏Y ≈°†eCG ,áëLÉædG áMGô÷G ∂∏J AGôLEG ó©Hh

 πÑb ,≈aÉ©àj ≈Ø°ûà°ùŸG ‘ ™«HÉ°SCG áKÓK ÜQÉ≤j

.Ú©dG ‘ ¬dõæe ¤EG Oƒ©j ¿CG

 ófÓØ«∏c" ≈Ø°ûà°ùe ‘ ≈∏µdG π«°ùZ »∏Y CGóH ºK

 ¬à«∏c âfÉc ÚM ‘ ,"Ú©dG - »ÑXƒHCG  ∂æ«∏c

.AÉØ°û∏d πKÉªàJ

:ΩGh-»HO 

 ó°TGQ  øH  óªfi  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ócCG  

 ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ádhódG  ¢ù«FQ  ÖFÉf  Ωƒàµe  ∫BG

 ájÉYôdG ´É£b ¿CG ,"ˆG √ÉYQ" »HO ºcÉM AGQRƒdG

 É¡«dƒJ  »àdG  äÉYÉ£≤dG  ºgCG  øe  ó©j  á«ë°üdG

 kÉgƒæe ,ΩÉªàg’G äÉLQO ≈°übCG  äGQÉeE’G  ádhO

 Éeh á«JGQÉeE’G á«ë°üdG áeƒ¶æŸG õ«ªàH √ƒª°S

 ∫ÓN  ôjó≤J  πc  πfi âfÉc  IAÉØc  øe  ¬JóHCG

 É¡«Ñ°ùàæe ™«ªL ¬eób Ée π°†ØH á«°VÉŸG IÎØdG

 øe  ájQGOEG  ∂dòch  á«°†jô“h  á«ÑW  º≤WCG  øe

.¬JÉfƒµe πµH ™ªàéŸG áeóN ‘ ¿ÉØJh AÉ£Y

 ÖMÉ°U É¡H ΩÉb »àdG  IQÉjõdG  ∫ÓN ∂dP AÉL

 AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ádhódG ¢ù«FQ ÖFÉf ƒª°ùdG

 ï«°ûdG ƒª°S ¬≤aGôj /¢ù«ªÿG/ ¢ùeG »HO ºcÉM

 ó¡Y ‹h ,Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi øH ¿GóªM

 ∫BG ó°TGQ øH óªfi øH Ωƒàµe ï«°ûdG ƒª°Sh ,»HO

 Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°Sh ,»HO ºcÉM ÖFÉf ,Ωƒàµe

 áæé∏dG  ¢ù«FQ  ,Ωƒàµe  ∫BG  ó°TGQ  øH  óªfi øH

 ¤EG  ,»HO  ‘  çQGƒµdGh  äÉeRC’G  IQGOE’  É«∏©dG

 ,46`dG ¬JQhO ‘ ,2021 »Hô©dG áë°üdG ¢Vô©e

 ¥öûdG á≤£æe ‘ ¬Yƒf øe ÈcC’G çó◊G ƒgh

 õcôe  ‘ º«boCG  …òdGh  ,É«≤jôaCG  ∫Éª°Th  §°ShC’G

 øe 2300 øe ÌcCG ácQÉ°ûÃ »ŸÉ©dG ‹ÉŸG »HO

 »YGôJ áæeBG AGƒLCG øª°V ,⁄É©dG ∫ƒM ádhO 64

 øª°†J  »àdG  á«FÉbƒdG  äGAGôLE’G  áaÉc  ≥«Ñ£J

.QGhõdGh Ú°VQÉ©dG áaÉc áeÓ°S

 ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ÜôYCGh

 •É°ûæd ájƒ≤dG IOƒ©∏d ¬MÉ«JQG øY Ωƒàµe ∫BG

 ºgCG  óMCG  πµ°ûj  …òdG  äGô“DƒŸGh  ¢VQÉ©ŸG

 π°†ØH  ∂dPh  ,»HO  OÉ°üàb’  á«°ù«FôdG  óaGhôdG

 áeQÉ°üdG  äGAGôLE’Gh  áØãµŸG  Oƒ¡÷G  ìÉ‚

 AGƒLC’G  ¿Éª°V  øe  É¡©e  IQÉeE’G  âæµ“ »àdG

 AÉëfCG ∞∏àfl øe ÚcQÉ°ûª∏d á©é°ûŸG áæeB’G

 øe  ó©j  …òdG  çó◊G  Gòg  Qƒ°†M ≈∏Y ⁄É©dG

 ájÉYôdG  ∫É›  ‘  á°ü°üîàŸG  çGóMC’G  RôHCG

 ,⁄É©dG iƒà°ùe ≈∏Y á«Ñ£dG äÉeóÿGh á«ë°üdG

 á°ü°üîàŸG  á«ŸÉ©dG  ¢VQÉ©ŸG  »bÉÑH  Iƒ°SCG

.á«°VÉŸG ô¡°TC’G ∫ÓN IQÉeE’G É¡àaÉ°†à°SG »àdG

 áYÉæ°üd  »°ù«FQ  õcôe  »HO  "  :  √ƒª°S  ∫Ébh

 ‘  iÈµdG  á«ŸÉ©dG  ¢VQÉ©ŸGh  äGô“DƒŸG

 íàØJ ÉgôaƒJ »àdG  áæeB’G  AGƒLC’Gh ..  á≤£æŸG

 äGQÉµàH’Gh  QÉµaC’G  ∫OÉÑàd  AÉ≤∏d  ∫ÉéŸG

 ó¡“ É¡Ø«°†à°ùJ »àdG äÉ«dÉ©ØdGh .. ±QÉ©ŸGh

 ⁄É©dG óYÉ°ùJ IójóL äÉ≤Ø°Uh äÉcGöT ó≤©d

 ..  áægGôdG  á∏MôŸG  »£îJh  ‘É©àdG  áYöS

 ábÉW πµd kÉªFGO á©é°ûe ÉæàÄ«H ¿ƒµJ ¿CG Éæaóg

 ÉææWƒd  π°†aCG  óZ  OÉéjEG  ‘  º¡°ùJ  á«HÉéjEG

." ⁄É©dGh á≤£æŸGh

 øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ócCG  ,∂dP ¤EG

 ‘ á«ë°üdG ájÉYôdG ´É£b ¿CG Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ

 ∫Ébh ºYódGh ΩÉªàg’G πµH ≈¶ëj äGQÉeE’G ádhO

 áfÉeCG  ôFGõdGh  º«≤ŸGh  øWGƒŸG  áë°U"  :√ƒª°S

 πc ôaƒf ÖLGhh .. äÉjƒdhC’G áeó≤e ‘ É¡©°†f

 πc ‘ πªcC’G ¬LƒdG ≈∏Y ¬H AÉaƒ∏d äÉfÉª°†dG

 äGAÉØc Éæjód .. ±hô¶dG ∞∏àfl øª°Vh äÉbhC’G

 äÉcGöTh .. IAÉØµdG äÉLQO ≈∏YCG ≈∏Y á«æWh

 §£Nh .. á«ŸÉ©dG á«Ñ£dG äÉ°ù°SDƒŸG ÈcCG ™e

 ™ªàéŸG  OGôaCG  ™«ªL  ∫ƒ°üM  ócDƒJ  á∏eÉµàe

 π°†aCG ≥ah á«Ñ£dG áeóÿG äÉjƒà°ùe ≈bQCG ≈∏Y

."á«ŸÉ©dG ÒjÉ©ŸG

 ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ΩÉb óbh

 »Hô©dG  áë°üdG  ¢Vô©e ‘ ádƒéH Ωƒàµe ∫BG

 äÉ«æ≤àdG çóMCG á«dÉ◊G ¬JQhO ‘ º°†j …òdG

 èeGÈdGh  äGQOÉÑŸGh  á«Ñ£dG  äGõ«¡éàdGh

 á«ŸÉ©dG äÉcöûdG ÈcCG É¡Mô£J »àdG áØ∏àîŸG

 ƒ∏¨°ûeh ,á«ë°üdG äÉ°ù°SDƒŸG RôHCGh á°ü°üîàŸG

 ,á°ü°üîàŸG  äGOÉ«©dGh  äÉ«Ø°ûà°ùŸG  iÈc

 á°Uôa  çó◊G  πãÁ Éªc  ,⁄É©dGh  á≤£æŸG  ‘

 ä’É› ‘ äÉ«æ≤àdG çóMCG  ¢Vô©d á«LPƒ‰

 É«LƒdƒæµJ  ΩGóîà°SG  ™e  êÓ©dGh  ¢ü«î°ûàdG

 π«∏–h  ádB’G  º∏©Jh  »YÉæ£°U’G  AÉcòdG

 á«dÉãe  á°Uôa  ¢Vô©ŸG  πãe  Éª«a  ,äÉfÉ«ÑdG

 ‘ º¡JÉeÉ¡°SE’ ácQÉ°ûŸG äÉ¡÷G ¢VGô©à°S’

 áëFÉL áëaÉµe ∫É› ‘ á«dhódG Oƒ¡÷G ºYO

.19-ó«aƒc

 ¢ùjƒ©dG óªfi øªMôdGóÑY ‹É©e ádƒ÷G ö†M

 áØ«∏N ‹É©eh ,™ªàéŸG ájÉbhh áë°üdG ôjRh

 ádhódG ¢ù«FQ ÖFÉf º°SGôe ¢ù«FQ ¿Éª«∏°S ó«©°S

 ,»ÑàµdG ¢VƒY IOÉ©°Sh ,AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ

 ∫Óg IOÉ©°Sh ,»HóH áë°üdG áÄ«g ΩÉ©dG ôjóŸG

 áMÉ«°ùdG  IôFGód  ΩÉ©dG  ôjóŸG  ,…ôŸG  ó«©°S

 …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdGh  »HóH  …QÉéàdG  ≥jƒ°ùàdGh

.»ŸÉ©dG …QÉéàdG »HO õcôŸ

 óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ádƒL â∏ª°T Éªc

 ¢Vô©e øe kÉÑfÉL ¬«≤aGôeh Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH

 ™e  kÉæeGõJ  ΩÉ≤ŸG  "§°ShC’G  ¥öûdG  Ü’ó«e"
 IOÉYEG"  QÉ©°T  â–  "å∏«g  ÜGQBG"  ¢Vô©e

 øe ÌcCG ácQÉ°ûÃ "¢ü«î°ûàdG πÑ≤à°ùe π«µ°ûJ

.⁄É©dG AÉëfCG ∞∏àfl øe ácöT 250

 "§°ShC’G ¥öûdG Ü’ó«e" ô“Dƒeh ¢Vô©e ó© ojh

 ‘  á«Ñ£dG  äGÈàîª∏d  ô“Dƒeh  ¢Vô©e  ÈcCG

 πª°ûjh É«≤jôaCG ∫Éª°Th §°ShC’G ¥öûdG á≤£æe

 á«ª«∏©J á°ù∏L 80 øe ÌcCGh á«ÑW äGô“Dƒe 8

 iƒà°ùe ≈∏Y äGÈàîŸG AGÈN RôHCG É¡«a öVÉëj

 áëFÉL  ≈∏Y  ΩÉ©dG  Gòg  õ«cÎdG  ™e  ,⁄É©dG

 á«ª∏©dG èFÉàædG çóMCG á°ûbÉæeh "19-ó«aƒc"
 ,óéà°ùŸG  ÉfhQƒc  ¢ShÒa  áëaÉµÃ  á≤∏©àŸG

 ‘ »ë°üdG ´É£≤dG ≈∏Y áØ∏àîŸG É¡JGÒKCÉJh

.á≤£æŸG

:ΩGh-áª«ÿG ¢SCGQ

 ô≤°U  øH  Oƒ©°S  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ócCG

 ¢SCGQ  ºcÉM  ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG  ƒ°†Y  »ª°SÉ≤dG

 áYÉæ°U ‘ πeC’G ºg ÉædÉØWCG ¿CG ,¢ùeG áª«ÿG

.á«fÉ°ùfEÓd ¥öûe πÑ≤à°ùe

 á«æ≤àH ó≤ oY …Ohh »∏YÉØJ AÉ≤d ∫ÓN ∂dP AÉL

 ™HQCG ‘ ∫hC’G ∞°üdG áÑ∏W ™e »FôŸG ∫É°üJ’G

 áÑ°SÉæÃ ,áª«ÿG ¢SCGQ á«ÁOÉcC’ á©HÉJ ¢SQGóe

.»°SGQódG º¡eÉY AÉ¡àfG Üôb

 ¢SQGóŸG áÑ∏W øe äÉÄÃ ¬FÉ≤d ∫ÓN √ƒª°S QÉ°TCGh

 áYÉæ°U ‘ √QhOh º«∏©àdG á«ªgCG ≈∏Y ,™HQC’G

 ÜÉLCGh  ,äGQÉeE’G  ádhOh  áª«ÿG  ¢SCGQ  πÑ≤à°ùe

 »àdG ájƒØ©dG áÑ∏£dG á∏Ä°SCG  ≈∏Y kÉ°†jCG  √ƒª°S

 á«°üî°ûdG √ƒª°S ÜQÉŒ áaô©e ∫ƒM äQƒë“

 ,ÖàµdG IAGôbh äÉ«°VÉjôdÉH áØ¨°Th ,IÉ«◊G ‘

 .≥«aƒàdGh  ìÉéædG  á∏°UGƒe  º¡d  √ƒª°S  ≈æ“h

 øH  Oƒ©°S  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¢Uôëjh

 ¬FÉæHCG ™e kÉjƒæ°S π°UGƒàdG ≈∏Y ,»ª°SÉ≤dG ô≤°U

 ¬æe kÉfÉÁEG  á«°SGQódG  πMGôŸG áaÉc øe áÑ∏£dG

 ,‘ô©ŸG ºgQƒ£J πMGôe ≈∏Y ´ÓW’G á«ªgCÉH

 ÒjÉ©Ã AÉ≤JQ’G ≈∏Y áªFÉ≤dG ¬àjDhQ øe kÉbÓ£fGh

 π°†aCG ™e ≈°TÉªààd IQÉeE’G ‘ ¬JOƒLh º«∏©àdG

.á«ŸÉ©dG äÉ°SQÉªŸG

 á∏MQ  ¿EG"  :AÉ≤∏dG  ∫ÓN  áÑ∏£∏d  √ƒª°S  ∫Ébh

 √òg ‘ ºµd  áÑ°ùædÉH  á∏jƒW hóÑJ  ób  IÉ«◊G

 kÉ≤M’  ¿ƒcQóà°S  ºµæµd  ,ájôª©dG  á∏MôŸG

 ¿CG  ºcƒYOCG  Gòd  ,IOhófi  É¡fCÉH  ºµé°†f  ™e

 πªY ≈∏Y Gƒ°Uô– ¿CGh ,á∏MôdG √ò¡H Gƒ©àªà°ùJ

 ΩÉ«≤dG  ‘  ƒg  ìÉéædG  ôgƒL  ¿C’  ,¿ƒÑ–  Ée

 ,Iõ«‡  á∏MQ  IÉ«◊G  ..É¡fƒÑ–  »àdG  QƒeC’ÉH

 »©°ùdG ºµ«∏Y äGRÉ‚E’Gh äÉMÉéædG ≥«≤ëàdh

 ≈∏Y  áÑXGƒŸG  ∫ÓN  øe  áaô©ŸG  ÜÉ°ùàc’

 ºàfCG  ..ôªà°ùŸG  º∏©àdG  ≈∏Y  ¢Uô◊Gh  IAGô≤dG

 AÉ°†b ºµd ≈æ“CG ∂dòd ,Éæ∏Ñ≤à°ùe ∫É£HCGh Éæ∏eCG

 ´Éàªà°SÓd IOƒ©dG ºK øeh á©à‡ á«Ø«°U IRÉLEG

 øe  π°†aCG  ¿ƒµj  ¿CG  πeCÉf  ójóL  »°SGQO  ΩÉ©H

."≥HÉ°ùdG ΩÉ©dG

 ™e  çóëàdÉH  Ωƒ«dG  äQöS"  :√ƒª°S  ±É°VCGh

 ‘ IóYGƒdG ∫ƒ≤©dG …hP ∫ÉØWC’G øe áYƒª›

 ,áª«ÿG  ¢SCGQ  á«ÁOÉcC’  á©HÉJ  ¢SQGóe  ™HQCG

 º¡àjƒ«Mh º¡dƒ°†ah º¡àjƒØY Üôb øY â°ùŸh

."¥öûe πÑ≤à°ùe ƒëf kÉeób »°†ª∏d ºgOGó©à°SGh

 ≈∏Y áÑ∏£dG A’Dƒg ßaÉëj ¿CG πeBG" :√ƒª°S ∫Ébh

 º¡JGƒæ°S  ∫ÓN ¬à°ùŸ …òdG  ¢SÉª◊Gh  áÑZôdG

 áaô©ŸG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ¿C’ ,á°SQóŸG ‘ áeOÉ≤dG

."πÑ≤à°ùª∏d ™∏£àdGh ∞¨°ûdG ¤EG áLÉëH º∏©dGh

 ô≤°U  øH  Oƒ©°S  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ócCGh

 ™ªàéŸG  OGôaCG  ™«ªL  ∫ƒ°üM  ¿CG  ,»ª°SÉ≤dG

 ‘ …ƒ«Mh º¡e ôeCG IOƒ÷G ‹ÉY º«∏©J ≈∏Y

 …OôØdG iƒà°ùŸG ≈∏Y kAGƒ°S ìÉéædG ƒëf Éæà∏MQ

 »àdG  á«°SÉ°SC’G  õFÉcôdG  óMCG  ƒgh ,»YÉª÷G hCG

 á«∏ª©dG ÒjÉ©e ôjƒ£àd áª«ÿG ¢SCGQ Égóªà©J

.É¡°SQGóe ™«ªL ‘ á«ª«∏©àdG

 ÉæFÉæHCG ójhõJh Úµ“ ¤EG ≈©°ùf" :√ƒª°S ∫Ébh

 ≥«≤– ≈∏Y øjQOÉb Gƒfƒµ«d áaô©ŸGh º∏©dÉH

 øe  …òdG  ôeC’G  ,á«YƒædG  äGRÉ‚E’G  øe  ójõŸG

 QÉgOR’G IÒ°ùe ≈∏Y kÉHÉéjEG ¢ùµ©æj ¿CG ¬fCÉ°T

 áª«ÿG ¢SCGQ ‘ á∏°UGƒàŸG áeGóà°ùŸG á«ªæàdGh

."äGQÉeE’G ádhOh

 …ò«ØæàdG  ôjóŸG  π«H  ΩÉgGôL  ∫Éb  ¬ÑfÉL  øe

 ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¢UôM ¿EG ,áª«ÿG ¢SCGQ á«ÁOÉcC’

 Gòg ´ÉÑJG ≈∏Y ,»ª°SÉ≤dG ô≤°U øH Oƒ©°S ï«°ûdG

 ,º«∏©àdG ôjƒ£àH √ƒª°S ΩGõàdG ≈∏Y ó«cCÉJ ,è¡ædG

 ¬JóFÉah  º∏©dG  á«ªgCG  ∫ƒM  áë°VGh  ádÉ°SQh

.áÑ∏£dG πÑ≤à°ùŸ áª«¶©dG

 áª«ÿG  ¢SCGQ  á«ÁOÉcCG  IöSCG"  :π«H  ±É°VCGh

 øe  √É≤∏àJ  …òdG  ôªà°ùŸG  ºYódÉH  áXƒ¶fi

 ,»ª°SÉ≤dG ô≤°U øH Oƒ©°S ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U

 ≈∏Y √ƒª°S ¢UôM ∫ÓN øe kÉ«∏L hóÑj …òdGh

 kGócDƒe ..∫hC’G ∞°üdG áÑ∏W ™e ΩÉY πc π°UGƒàdG

 áMÉJE’ á¨dÉH IOÉ©°ùH Ghô©°T áÑ∏£dG ™«ªL ¿CG

 ,á«∏Ñ≤à°ùŸG ºgQÉµaCG ácQÉ°ûŸ º¡eÉeCG á°UôØdG

 ¢SCGQ ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈∏Y º¡à∏Ä°SCG ìôWh

 É¡fEG ..¬àªµMh ¬àaô©e øe IOÉØà°S’Gh ,áª«ÿG

 áÄ«°†e á£≤fh »°SGQódG ÉæeÉY ‘ ábQÉa á¶◊

."QÉ¨°üdG ÉæàÑ∏£d IõØfih ájôK áHôŒh

 ¢ùªN π¨°ûJ »àdG - áª«ÿG ¢SCGQ á«ÁOÉcCG º°†Jh

 ájƒfÉãdG á°SQóŸG É¡æª°V øe IQÉeE’G ‘ ¢SQGóe

 ,áãjóM  ¿ÉÑeh  ,IQƒ£àe  á«°SGQO  kÉaƒØ°U  -

 ..»HÓ£dG  ´ƒæàdÉH  á«ª«∏©àdG  É¡àÄ«ÑH  õ«ªàJh

 áëFÉL QGôªà°SG ™eh áægGôdG ±hô¶dG πX ‘h

 áeÓ°Sh  áë°U  á«ÁOÉcC’G  ™°†J  ,"19-ó«aƒc

 ≈∏Y  ¢Uô–h  ,É¡JÉjƒdhCG  áeó≤e  ‘  áÑ∏£dG

 áeÓ°ùdGh  áë°üdG  ä’ƒcƒJhôH  ™«ªL  ≥«Ñ£J

 ∫ƒ°üM ¿Éª°†d ,ádhódG iƒà°ùe ≈∏Y Ióªà©ŸG

 áæeBG áÄ«H ‘ IOƒ÷G ‹ÉY º«∏©J ≈∏Y É¡àÑ∏W

.áaô©ŸGh º∏©dG ÜÉ°ùàcG ≈∏Y õ«cÎdG øe º¡æµ“

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

14779 Oó`©dG-2021 ƒ«fƒj 25 á©ª÷G
øWƒdGQÉÑNCG

 ìÉ≤d øe áYôL 98^689 ºjó≤J 

14^834^355 »dÉªLE’Gh ..   z19-ó«aƒc{

 ôKC’G ôjô≤J ≥∏£J zkÉ©e{ áÄ«g 

∫hC’G »YÉªàL’G

»æ«à°S ¢†jôªd á«∏c ´QRh ∫É°üÄà°S’ IQOÉf áMGôL

 zÜ’ó«e{h »Hô©dG áë°üdG ¢Vô©e QGR 

áª«îdG ¢SCGQ á«ªjOÉcCÉH ∫hC’G ∞°üdG áÑ∏W ™e »∏YÉØJ AÉ≤d »a 

 á«YƒædG äGRÉéfE’G Gƒ≤≤ë«d áaô©ªdGh º∏©dÉH ÉæFÉæHCG ójhõJh ø«µªJ ≈dEG ≈©°ùf 

  ΩÉªàg’G äÉLQO ≈°übCG á«ë°üdG ájÉYôdG ´É£b »dƒJ äGQÉeE’G:ó°TGQ øH óªëe 

á«fÉ°ùfEÓd ¥ô°ûe πÑ≤à°ùe áYÉæ°U »a πeC’G ÉædÉØWCG :ô≤°U øH Oƒ©°S

:IóMƒdG-»ÑXƒHCG

 ,  { É©e{ á«©ªàéŸG äÉªgÉ°ùŸG  áÄ«g äQó°UCG

 ≈∏Y  Ióªà©e  ,É¡d  ∫hC’G  »YÉªàL’G  ôKC’G  ôjô≤J

 ôKCG  çGóMEG  ≈∏Y  äõµJQG  IôµàÑe  á«é«JGÎ°SG

 èeGÈ∏d QÉµàH’G ¥ÉaBG ™«°SƒJh »HÉéjEG »YÉªàLG

 ‘ âªgÉ°S »àdGh ,2020 ΩÉY ∫ÓN É¡à≤∏WCG »àdG

 ‘ ácQÉ°ûŸGh á«©ªàéŸG áªgÉ°ùŸG áaÉ≤K ï«°SôJ

 á«YÉªàL’G  äÉjƒdhCÓd  É≤ah  äÉjóëàdG  á÷É©e

.IQÉeE’G ‘ IOóëŸG

 âYÉ£à°SG  »àdG  äGRÉ‚E’G  ¢ùµ©«d  ôjô≤àdG  AÉLh

 É¡eÉY QGóe ≈∏Y ,2020 ΩÉY ∫ÓN É¡≤«≤– áÄ«¡dG

 AÉæÑd ÚàŸGh ï°SGôdG ¢SÉ°SC’G ¿ƒµ«d ,πeÉµdG ∫hC’G

.π°†aCG πÑ≤à°ùe

 40 ôjƒ£J ,áÄ«¡dG É¡à≤≤M »àdG äGRÉ‚E’G RôHCG øeh

 ÌcCG ácQÉ°ûe π«©ØJh ,IójóL á«YÉªàLG á°ù°SDƒe

 ÌcCG  ™ªLh ,™ªàéŸG áeóÿ ´ƒ£àe ±’BG  6 øe

 á«æ«©dGh á«dÉŸG äÉªgÉ°ùŸG øe ºgQO QÉ«∏e øe

 AÉæHCG øe Oôa ∞dCG 400 øe ÌcC’ ºYódG äôah »àdGh

.™ªàéŸG

 QÉµàH’G ¥ÉaBG ™«°SƒJ ‘ zÉ©e{ áÄ«g âªgÉ°Sh

 ,á«YÉªàL’G  ™jQÉ°ûŸG  ¿É°†àMG  ÈY  »YÉªàL’G

 ∫ÉªYC’G  IOÉjQ  õjõ©àd  áªFÓe  áÄ«H  OÉéjGh

 AÉ°SQEGh ´ƒ£àdG ¢Uôa ÒaƒJ øY Ó°†a ,á«YÉªàL’G

 äÉ°üæe AÉ°ûfE’ áaÉ°VE’ÉH ,πjƒªà∏d áeGóà°ùe á«dBG

 øe  á«©ªàéŸG  äÉªgÉ°ùŸG  ÜÉ£≤à°S’  IóFGQ

 É¡éFÉàf  â∏µ°Th  ,á«é«JGÎ°S’G  ÉgõFÉcQ  ∫ÓN

 ¿hÉ©àdGh »©ªàéŸG ∂°SÉªàdG ¢ù°SCG ≈°SQCG Éª∏©e

 áZÉ«°üd 2020 ΩÉY ∫ÓN »ÑXƒHCG ‘ »YÉªàL’G

.»YÉªàL’G êÉeófÓd ôµàÑe QÉ«©e

 QhÉëŸG  QÉWEG  ‘  IóFGôdG  èeGÈdG  êQóæJh

 »àdGh  zÉ©e{  áÄ«¡d  á°ùªÿG  á«é«JGÎ°S’G

 Oƒ≤Yh  ,»YÉªàL’G  ´öùŸGh  áæ°VÉ◊G  øª°†àJ

 ,»YÉªàL’G QÉªãà°S’G ¥hóæ°Uh ,»YÉªàL’G ôKC’G

 ,äÉcGöûdGh π°UGƒàdG IQGOEGh á«©ªàéŸG ácQÉ°ûŸGh

 ÚH  π°UGƒà∏d  öùL  óe  ≈∏Y  áÄ«¡dG  πª©J  PEG

 ™ªàéŸGh  ¢UÉÿG  ´É£≤dG  äÉ°ù°SDƒeh  áeƒµ◊G

 ‘ áë∏ŸG á«YÉªàL’G äÉjóëàdG á÷É©Ÿ ÊóŸG

.»ÑXƒHCG ™ªà›

 áÄ«g äõcQ »àdG á«YÉªàL’G äÉjƒdhC’G RôHCG øeh

 ∂°SÉªàdG  õjõ©àH  â∏ã“  É¡à÷É©e  ≈∏Y  zÉ©e{

 ,πª©dGh IÉ«◊G ÚH ¿RGƒJ çGóMEG á«Ø«ch ,…öSC’G

 ,á«°SÉ°SC’G IÉ«◊G äÉjQhöV ÒaƒJ ≈∏Y â°UôMh

 ÒaƒJ ∫ÓN øe ºª¡dG ÜÉë°UCGh ø°ùdG QÉÑc ºYOh

 º¡àë°U  õjõ©àd  º¡JGQó≤dh  º¡d  áªFÓŸG  ¢UôØdG

 á«Ä«ÑdG  ÉjÉ°†≤∏d  áaÉ°VE’ÉH  ,á«fóÑdG  º¡àbÉ«dh

.á«©«Ñ£dG OQGƒŸG ≈∏Y ®ÉØ◊Gh

 »YÉªàL’G ´öùŸGh áæ°VÉ◊G èeÉfôH QÉWEG ‘h 

 ÚMƒª£dG Ú«YÉªàL’G ∫ÉªYC’G OGhQ áÄ«g âæµe

 ôjƒ£àd  áeRÓdG  äGÈÿGh  ±QÉ©ŸÉH  º¡JOhRh

 á«YÉªàLG äÉ°ù°SDƒe ¤EG É¡∏jƒ–h á«YGóHE’G ºgQÉµaCG

 ” »àdG ™HQC’G äGQhódG ∫ÓN øeh ,¿ÉcQC’G áî°SGQ

 ∞dCG  15  ‹Gƒ◊ ºYódG  É©e  áÄ«g  äôah  É¡bÓWEG

 ‘ á°ù°SDƒe πc âªgÉ°S Éªc ,Ωƒ«dG ≈àM ó«Øà°ùe

.´ƒ£àdGh πª©dG ¢Uôa ÒaƒJ

 ÓeÉY  ΩGóà°ùŸG  IôµàÑŸG  πjƒªàdG  è¡f  πµ°ûjh

 â©°Vhh ,»HÉéjEG »YÉªàLG ôKCG çGóMEG ‘ É«°SÉ°SCG

 øe  É¡JGRÉ‚EG  πé°S  ‘  GRQÉH  Éª∏©e  É©e  áÄ«g

 äGóæ°ùd ´höûe ∫hCG zíªWCG{ èeÉfôH ¥ÓWEG ∫ÓN

 ¢ù∏› ∫hO á≤£æe iƒà°ùe ≈∏Y »YÉªàL’G ôKC’G

.»é«∏ÿG ¿hÉ©àdG

 ôKC’G  äGóæ°S  Qƒfi  øª°V  èeÉfÈdG  ¥ÓWEG  ”h

 á«ªæJ  IôFGO  ™e  ácGöûdÉH  ∂dPh  ,»YÉªàL’G

 á°ù°SDƒeh º«∏©à∏d QGódGh ájQÉ≤©dG QGódGh ™ªàéŸG

 ´höûe  ∫hCG  AÉ°SQE’  ,ºª¡dG  ÜÉë°UC’  É«∏©dG  ójGR

 iƒà°ùe ≈∏Y »HÉéjEG »YÉªàLG ôKCG çGóMEÉH ºgÉ°S

 ÜÉë°UC’ º«∏©àdG  ¢Uôa ÒaƒJ ≈∏Y õcôj ⁄É©dG

 15 QGóe ≈∏Y óàeG …òdG èeÉfÈdG øµe PEG  ,ºª¡dG

 »æ¡ŸG ÖjQóàdGh äGQÉ¡ŸÉH ºgOhRh ÉÑdÉW 25 Gô¡°T

.ΩRÓdG

 á£N É¡FÉcöT ™e ¿hÉ©àdÉH É©e áÄ«g â©°Vhh

 »YÉªàL’G ôKC’G äGóæ°ùd èeÉfôH ∫hCG ¥ÓWE’ á∏eÉ°T

 Ö«dÉ°SCGh á«°SGQódG ègÉæŸG âæª°†J ,»ÑXƒHCG ‘

.IOƒ°ûæŸG èFÉàædG äOóMh IôµàÑŸG ¢ùjQóàdG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 Ëó≤J øY ™ªàéŸG ájÉbhh áë°üdG IQGRh âæ∏YCG

 ∫ÓN  "19-ó«aƒc"  ìÉ≤d  øe  áYôL  98,689

 ´ƒª›  ≠∏Ñj  ∂dòHh  á«°VÉŸG  24  `dG  äÉYÉ°ùdG

 ¢ù«ªÿG ¢ùeG Ωƒj ≈àM É¡Áó≤J ” »àdG äÉYô÷G

 149^99 ìÉ≤∏dG ™jRƒJ ∫ó©eh áYôL 14,834,355

.¢üî°T 100 πµd áYôL

 " ìÉ≤d Òaƒàd IQGRƒdG á£N ™e É«°TÉ“ ∂dP »JCÉj

 áÑ°ùàµŸG áYÉæŸG ¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d kÉ«©°Sh " 19-ó«aƒc

 OGóYCG π«∏≤J ‘ óYÉ°ùà°S »àdGh º«©£àdG øY áŒÉædG

." 19-ó«aƒc " ¢ShÒa ≈∏Y Iô£«°ùdGh ä’É◊G

3

 zΩGh{          óªfi øH Qƒ°üæeh óªfi øH Ωƒàµeh óªfi øH ¿GóªM Qƒ°†ëH zÜ’ó«e{h »Hô©dG áë°üdG ¢Vô©e √ó≤ØJ ∫ÓN ó°TGQ øH óªfi
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 الجمعة ٢٥ يونيو٢٠٢١ـ العـدد ١٤٧٧٩                
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اأبوظبي ـ وام:

العامـــة  الهيئـــة  اأعلنـــت 

والتاأمينـــات  للمعا�شـــات 

املعا�شات  اأن  االجتماعيـــة 

التقاعدية ل�شهر يونيو �شيتم 

املقبل،  االأحـــد  يوم  �رصفها 

بقيمة اإجماليـــة تبلغ 600 

مليـــون و773 األفـــًا و094 

درهمًا، مقارنـــة بنحو 582 

مليونـــًا و692 األفـــًا و093 

درهمـــًا يف يونيو من العام 

قدرها  بزيـــادة  اأي  املا�شي 

18 مليون درهم.

واأو�شحت الهيئة اأن اإجمايل 

عدد امل�شتفيدين من ال�رصف 

يبلغ 42 األفا و 78 م�شتفيدا، 

مقارنة بنحو 41 األفا و312 

يف يونيو املا�شي.

وت�شمل املعا�شات امل�رصوفة 

اخلا�شعـــن  املدنيـــن 

املعا�شات  قانـــون  الأحكام 

والتاأمينات االجتماعية رقم 

7 ل�شنـــة 1999، واملدنين 

تدير  الذيـــن  والع�شكريـــن 

وزارة  عن  ملفاتهـــم  الهيئة 

لقوانـــن  وفقـــًا  املاليـــة 

املعا�شـــات التي يخ�شعون 

لها.

اأبوظبيـ  الوحدة:

ا�شتعر�شـــت اإدارة طـــران �رصطـــة اأبوظبي  

اأحدث املمار�شـــات لنقل مر�شى كوفيد-19 

عرب االإ�شعاف اجلوي خـــال م�شاركتها يف 

فعاليات معر�ـــض و موؤمتر ال�شحة العربي 

2021م بدورتـــه الـ46 والتي اختتمت اأم�ض 

يف مركز دبي التجاري العاملي .

واأو�شـــح  الرائد طبيب علي �شيف الظهوري، 

اأخ�شائـــي طب الطران بـــاالإدارة ان �رصطة 

اأبوظبـــي ت�شتعـــن بالكب�شولـــة احلا�شنة 

لاأمرا�ض املعدية عـــرب نظام عزل متكامل 

لنقـــل مر�شـــى كورونا حيث تعتـــرب نقلة 

نوعية يف مهام االإ�شعاف اجلوي يف مواجهة 

اجلائحة.

وتطـــرق اإىل العنا�رص التي تتميز بها مهام 

االإ�شعـــاف اجلوي باالإدارة من حيث اإمكانية 

نقـــل اثنن مـــن املر�شـــى يف رحلة جوية 

واحدة بنظام العنايـــة املركزة للمري�شن 

دون التقليـــل من جـــودة الرعاية ال�شحية، 

ونقل 8 مر�شى يف نف�ض الرحلة يف حاالت 

االإخاء الطبي اجلوي.

و�شهـــدت من�شة �رصطة اأبوظبـــي اإقبااًل من 

الزائرين املحلين والعاملين لهذه الفعالية 

التي ت�شمنت 12 موؤمترا �شحيا على هام�ض 

املعر�ـــض والـــذي يعترب حمفـــا للتوا�شل 

العاملـــي يف جمال ال�شناعـــة يف القطاع 

ال�شحي.

ال�شارقة ـ وام:

اأكـــد �شعادة الدكتور عبد العزيز املهري 

مدير عام هيئة ال�شارقة ال�شحية رئي�ض 

اللجنة التنفيذيـــة لتو�شيع نطاق املدن 

اإمارة ال�شارقـــة جاهزية  ال�شحيـــة يف 

فرق العمل للزيارات امليدانية ومناق�شة 

ملـــف متطلبات تو�شعة نطـــاق برنامج 

املدن ال�شحية والتي تتبع فيه املعاير 

العامليـــة والذي �شيخ�شـــع للتقييم يف 

يوليـــو املقبل من قبـــل منظمة ال�شحة 

العاملية ويتناول 9 حماور اأ�شا�شية.

جاء ذلك خـــال االجتمـــاع االفرتا�شي 

الذي عقدته اللجنـــة التنفيذية لتو�شيع 

نطـــاق املدن ال�شحية يف اإمارة ال�شارقة 

بح�شور ممثلي اجلهات احلكومية �شمن 

برنامج "ال�شارقة مدينة �شحية".

واأ�شـــاد الدكتور املهـــري بالدور الكبر 

الذي تقوم بـــه خمتلف اجلهات والدوائر 

احلكوميـــة باإمـــارة ال�شارقة يف جتهيز 

امللف وا�شتيفـــاء املتطلبات التي ت�شب 

يف حتقيق اأهداف الربنامج لتوفر بيئة 

�شحية م�شتدامـــة وفق روؤى وتوجيهات 

�شاحب ال�شمو ال�شيـــخ الدكتور �شلطان 

بـــن حممـــد القا�شمي ع�شـــو املجل�ض 

االأعلى حاكم ال�شارقة .

ولفت املهري اإىل اأهميـــة البدء بتنفيذ 

اخلطـــة االإعاميـــة والرتويـــج مللـــف 

والتـــي  �شحيـــة"  مدينـــة  "ال�شارقـــة 
تاأتي �شمـــن جهود اللجنـــة التنفيذية 

ا�شتعدادا للتقييم ..  مو�شحا اأن اللجنة 

ا�شتعر�شت نتائـــج التقييم الداخلي عن 

�شـــــهر يونيو اجلاري والذي تناول اأهم 

االأرقــــــــام واالإح�شائيات لعمل اللجان 

التنفيذية.

وناق�شت اللجنة التنفيذية لتو�شيع نطاق 

املـــدن ال�شحية يف اإمارة ال�شارقة خال 

اجتماعهـــا .. اال�شتعدادات ال�شتقبال وفد 

منظمة ال�شحـــة العاملية الإمتام عملية 

التقييـــم �شمن برنامج املـــدن ال�شحية 

والتي �شتمتـــد على مدار 3 اأيام تت�شمن 

جل�شـــات تقييميـــة وزيـــارات ميدانية 

للمرافق واملن�شاآت.

واختارت اللجنة عدة اأماكن يف االإمارة 

امليدانية الطاع وفد  الزيـــارات  الإجراء 

ممثلي منظمة ال�شحـــة العاملية بهدف 

اإبراز الـــدور الكبر واجلهـــود احلكومية 

والتعليمية  ال�شحيـــة  املحاور  لتطبيق 

والبيئيـــة وال�شاملـــة لرفاهية املجتمع 

باالإ�شافـــة اإىل ا�شتعرا�ض ق�ش�ض جناح 

االإمـــارة خ�شو�شـــًا يف ظـــل الت�شـــدي 

جلائحة "كوفيد-19".
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ال�شارقة ـ وام:

امل�شوؤوليـــة  جلنـــة  اأكـــدت 

املجتمعيـــة الإمـــارة ال�شارقة 

الوطني  لل�شنـــدوق  التابعـــة 

اأهمية  املجتمعية  للم�شوؤولية 

احلكوميـــة  اجلهـــود  تكامـــل 

اخلا�ض  القطـــاع  ومبـــادرات 

لدعم االأهداف التنموية وتعزيز 

تناف�شيـــة االإمـــارة والدولـــة 

واالرتقاء بقدرات املجتمع على 

مواجهـــة خمتلـــف التحديات 

بناء علـــى االأولويات الوطنية 

القطاع  موؤ�ش�شـــات  داعيـــة   ..

اخلا�ـــض يف ال�شارقـــة لتبني 

برامـــج امل�شوؤولية املجتمعية 

كجـــزء ال يتجزاأ مـــن خططها 

اال�شرتاتيجية واأهدافها وقيمها 

ومبادراتها املوؤ�ش�شية.

جـــاء ذلـــك خـــال االجتماع 

الـــدوري الثاين للجنـــة الذي 

عقد اأم�ـــض عرب تقنية االت�شال 

املرئي، برئا�شة �شعادة حممد 

اأحمد اأمن العو�شي مدير عام 

غرفة جتارة و�شناعة ال�شارقة 

امل�شوؤوليـــة  جلنـــة  رئي�ـــض 

املجتمعيـــة الإمـــارة ال�شارقة 

نهـــا حممـــد �شفر  بح�شـــور 

الهرمـــودي مديـــر ال�شنـــدوق 

الوطني للم�شوؤولية املجتمعية 

واأع�شـــاء اللجنـــة من ممثلي 

واخلا�شة  احلكوميـــة  اجلهات 

من�شـــق  احلمـــادي  واإميـــان 

ال�شخ�شيات  من  وعدد  اللجنة 

االعتبارية من املجتمع.

وناق�ـــض االجتماع عـــددا من 

املقرتحـــات والتو�شيات التي 

االأول  متت خـــال االجتمـــاع 

وتنفيـــذ  تطبيقهـــا  واآليـــات 

براجمها وفقًا للمخطط الزمني 

مبا  مبـــادرة  بـــكل  اخلا�ـــض 

يحقق االأهـــداف العامة للجنة 

املتمثلـــة يف ت�شجيـــع قطاع 

االأعمال على اعتماد ممار�شات 

م�شوؤولـــة اجتماعيًا حتقق اأثراً 

اإيجابيا  وجمتمعيا  اقت�شاديا 

يعزز ح�شـــور االإمارات كرائدة 

عامليًا يف هذا املجال.

اأحمد  اأكـــد �شعادة حممـــد  و 

اأمن العو�شـــي اأهمية اللجنة 

وت�شجيع  تعزيـــز  ودورها يف 

مبادرات وممار�شات امل�شوؤولية 

ال�شارقة  اإمارة  املجتمعية يف 

واقـــرتاح احللـــول والربامـــج 

بناء  املبتكـــرة  املجتمعيـــة 

على االأولوية الوطنية واأهداف 

.. الفتا  التنميـــة امل�شتدامـــة 

اإىل اأن اللجنـــة �شتحر�ض على 

تعزيز اإ�شهامـــات ال�شارقة يف 

جمـــال امل�شوؤولية املجتمعية 

من خال دعـــم قطاع االأعمال 

االإيجابية  وتعزيز ممار�شاتـــه 

نحو اقت�شاد م�شتدام باالإ�شافة 

الوعي  ن�ـــرص  اإىل دورهـــا يف 

مببادئ امل�شوؤولية املجتمعية 

يف اأو�شـــاط القطـــاع اخلا�ض 

يف ال�شارقة مـــن خال اإطاق 

املحفزة  واملبـــادرات  الربامج 

ملجتمع االأعمـــال لتبني هذه 

الثقافة.

اأن الغرفة  واأ�شار العو�شي اإىل 

وممار�شاتها  دورهـــا  عـــززت 

جتـــاه  م�شوؤولـــة  كموؤ�ش�شـــة 

املجتمع من خال م�شاهماتها 

املتنوعـــة يف هـــذا املجـــال 

عـــرب اإطاق ودعـــم املبادرات 

واالأكادمييـــة  االإن�شانيـــة 

والثقافيـــة  واملعرفيـــة 

وال�شحيـــة  واالجتماعيـــة 

واالإعاميـــة  والريا�شيـــة 

والبيئيـــة وغرها كمـــا اأولت 

الغرفـــة اهتماما بالغا يف هذا 

ال�شاأن حيث عملت على اإن�شاء 

ق�شم خا�ـــض للعاقات العامة 

وقد  املجتمعية  وامل�شوؤوليـــة 

تكللت هـــذه اجلهود بح�شدها 

اآخرها  اجلوائـــز  مـــن  للعديد 

الثالثة ع�رص  بالـــدورة  فوزها 

للجائـــزة العربية للم�شوؤولية 

عن  للموؤ�ش�شات  االجتماعيـــة 

احلكومية  املوؤ�ش�شـــات  فئـــة 

التـــي تنظمها ال�شبكة العربية 

االجتماعيـــة  للم�شوؤوليـــة 

للموؤ�ش�شات.

»لجنة الم�شوؤولية المجتمعية« بال�شارقة توؤكد اأهمية تكامل الجهود 

الحكومية والقطاع الخا�ص لدعم الأهداف التنموية

طيران �شرطة اأبوظبي ت�شارك بمعر�ص 

وموؤتمر ال�شحة العربي 2021 

»لجنة نطاق تو�شيع المدن ال�شحية« في ال�شارقة توؤكد جاهزيتها 

لزيارة وفد »ال�شحة العالمية«

�شرطة اأبوظبي ت�شارك بحزمة من 

المبادرات والفعاليات في »اليوم 

العالمي لمكافحة المخدرات«

»المعا�شات«: �شرف المعا�شات التقاعدية 

ل�شهر يونيو الأحد المقبل

�شرطة ال�شارقة تدعم برنامج الجينوم الإماراتي

اأبوظبي ـ الوحدة: 

ُت�شارك �رصطة ابوظبي بحزمة متنوعة من املبادرات 

والفعاليات التوعوية يف »اليوم الدويل ملكافحة 

اإ�شـــاءة ا�شتعمال املخدرات واالإجتار غر امل�رصوع 

بهـــا« الذي ي�شادف 26 يونيو اجلاري حتت �شعار 

»ملتزمون يا وطـــن.. املخدرات اآفة« بهدف اإظهار 

احلقائق املتعلقة باآفة املخدرات وو�شائل الوقاية 

منها وخماطرهـــا، وتو�شيح  طـــرق الت�شّدي لها 

ومنها التقـــدم للعاج الطوعي مـــن االإدمان لدى 

اجلهات العاجية، والوقـــوف �شداً منيعًا ملواجهة 

تلـــك االآفة التي تفتـــك بالفـــرد واملجتمع، كي ال 

تتفاقم  اأخطارها املرتبطة باجلرمية واالنحراف.

واأكد العقيد طاهر غريـــب الظاهري، مدير مديرية 

مكافحة املخدرات بقطـــاع االأمن اجلنائي، حر�ض 

�رصطة اأبوظبي علـــى امل�شاركة بهذا اليوم، تزامنًا 

مع االحتفاء بهذه املنا�شبة يف الدولة وبقية دول 

العامل، اإدراكًا الأهميتهـــا يف احلفاظ على دميومة 

االأمن واال�شتقرار املجتمعي، واإميانًا  منها ب�رصورة 

تكاتـــف اجلهـــود يف االإ�شهـــام مبكافحـــة واحدة 

من اأخطـــر االآفات املدمـــرة للمجتمعات الب�رصية 

واأجيالها ال�شابة.

وذكر ان فعاليات واأن�شطة اليوم  العاملي ملكافحة 

املخـــدرات والتي ت�شارك فيها عـــدة ادارات   تركز 

على توعية  اجلمهور مبخاطر  هذه  االآفة  وتت�شمن  

تنظيم ملتقـــى برعاية معايل  قائـــد عام �رصطة 

ابوظبـــي بالتعاون مع ال�ـــرصكاء اال�شرتاتيجين ، 

وبرامج تلفزيونية واذاعيـــة ، ت�شت�شيف  عدد من 

ال�شباط من املديرية.

واأ�شـــار اإىل  اأنه  �شيتم عر�ـــض فيلم توعوي حول 

مكافحـــة املخـــدرات ين�رص يف و�شائـــل التوا�شل 

االجتماعـــي وعقد جمل�ض توعـــوي على  م�شتوى 

اإمارة ابوظبي و حلقـــة نقا�شية  وجمل�ض ن�شائي 

وتنظيـــم ملتقـــى طابـــي مب�شاركـــة اجلامعات 

واملدار�ـــض اإىل جانـــب تنفيذ برامـــج توعية يف 

عدد من املراكـــز التجارية مع االلتزام باالإجراءات 

االحرتازية.

اأبوظبي ـ الوحدة: 

اأعلنـــت �رصكة مبادلـــة لا�شتثمار عن 

اإ�شـــدار فيلـــم وثائقي جديـــد بعنوان: 

"اال�شتثمـــار يف االبتـــكار: امل�شتقبـــل 
يبـــداأ االآن". وي�شلّط الفيلم ال�شوء على 

املنظومة احليويـــة للمعرفة واالبتكار 

يف اأبوظبـــي ودولة االإمـــارات العربية 

املتحدة ب�شكل عام، والدور الذي لعبته 

ال�ـــرصكات، واملبادرات، يف  العديد من 

دفع عجلـــة االبتكار العاملـــي لاأمام، 

اأ�شا�شي  االبتكار كجزء  وتعزيز مفاهيم 

وحيـــوي �شمـــن االأجنـــدة االقت�شادية 

للدولة.

وي�شتطلع الفيلم اأراء عدد من القيادات 

يف �رصكـــة مبادلـــة، حول الـــدور الذي 

ا�شتثمـــارات مبادلـــة ك�رصكة  لعبتـــه 

ا�شتثمـــار �شيـــادي، وعلـــى امل�شتوين 

املحلـــي والعاملي، يف بنـــاء اقت�شاد 

وطنـــي قائم على املعرفـــة، كجزء من 

دور ال�رصكـــة، وم�شاهمتها الفاعلة يف 

تعزيز م�شرة التطور االقت�شادي لدولة 

االإمارات وتطلعها لريادة امل�شتقبل.

وت�شمـــن الفيلـــم مقابـــات مع معايل 

الدكتور �شلطان بـــن اأحمد اجلابر وزير 

املتقدمة يف  والتكنولوجيـــا  ال�شناعة 

العربية املتحدة، ووليد  االإمارات  دولة 

املقرب املهري نائب الرئي�ض التنفيذي 

للمجموعـــة يف �رصكة مبادلـــة، وبدر 

العلمـــاء املدير التنفيـــذي للمجمعات 

اال�شتثمار يف  بقطـــاع  اال�شرتاتيجيـــة 

االإمارات يف مبادلـــة، اإ�شافة لعدد من 

القيادات يف �رصكات عاملية رائدة مثل 

فاوندريز"،  و"غلوبـــل  ليـــك"،  "�شيلفر 

و"واميو"، وم�شت�شفى كليفاند اأبوظبي" 
وغرها. وتناول املتحدثون يف الفيلم، 

ق�شايـــا تتعلـــق باالبتـــكار وجماالته 

قطاعـــات  يف  امل�شتقبليـــة  واآفاقـــه 

كالف�شاء والنقل والـــذكاء اال�شطناعي 

واأ�شباه املو�شات واال�شتدامة، وغرها.   

وا�شت�شافت املخرتعة االإماراتية ال�شابة 

فاطمة الكعبي احلائـــزة على عدد من 

اجلوائز التكرميية، خال الفيلم، العديد 

مـــن املتحدثن، الذين اأ�شـــاروا الأهمية 

اال�شتثمـــار يف االبتـــكار، ودور االبتكار 

والتطـــورات التكنولوجيـــة يف ت�شكيل 

اأ�شلوب حياتنـــا وطريقة عملنا، وكيف 

ميكـــن لابتكارات اليـــوم اأن توؤثر على 

والعاملية  املحليـــة  االأ�شـــواق  طبيعة 

وتلعـــب دوراً فاعًا يف اإحـــداث تاأثر 

اإيجابي يف املجتمعات. وقد مت ت�شوير 

الفيلـــم يف اأماكـــن ومواقـــع عديـــدة، 

تعـــد اليوم معـــامل رئي�شيـــة لابتكار 

يف دولـــة االإمارات، كمدينـــة "م�شدر"، 

و"Hub71"، و�رصكة "�شرتاتا".  
ويف هـــذا ال�شدد قـــال وليـــد املقرب 

املهـــري، نائـــب الرئي�ـــض التنفيـــذي 

للمجموعة يف مبادلة: "اإنه ملن دواعي 

فخرنا واعتزازنا اأن ن�شلّط ال�شوء على 

ا�شتثمارات مبادلة يف جماالت االبتكار 

التي ت�شاهم  والتكنولوجيا املتقدمـــة، 

يف ت�شكيـــل م�شتقبـــل دولـــة االإمارات 

العربية املتحـــدة، وتعمل على اإحداث 

   " تاأثر اإيجابي على اأجيالنا القادمة.

ي�شـــار اإىل اأنه قـــد مت عر�ض هذا الفيلم 

الوثائقـــي الأول مرة على قناة تلفزيون 

اأبوظبي م�شـــاء اأم�ض االأول االأربعاء 23 

يونيو اجلاري.

»ال�شتثمار في البتكار« فيلم وثائقي ل�شركة مبادلة ي�شّلط 

ال�شوء على جهود وتطلعات دولة الإمارات لريادة الم�شتقبل

ال�شارقة ـ وام:

نظمت اإدارة املـــوارد الب�رصية 

واإدارة  ال�شارقـــة  ب�رصطـــة 

تطويـــر الكفـــاءات باأكادميية 

العلوم ال�رصطيـــة اأم�ض ور�شة 

عمل افرتا�شيـــة حول برنامج 

اجلينـــوم االإماراتـــي قّدمهـــا 

الدكتور اأحمـــد العو�شي مدير 

املجتمعـــي  التوا�شـــل  اإدارة 

يف �رصكـــة جـــي 42 للرعاية 

الر�شمي  ال�شحية واملتحـــدث 

عن برنامج اجلينوم االإماراتي 

بح�شور �شعـــادة اللواء �شيف 

الـــزري ال�شام�شـــي قائد عام 

�رصطة ال�شارقة.

تناولـــت الور�شـــة الربنامـــج 

الذي يهـــدف اإىل و�شع خارطة 

اجلينـــوم االإماراتـــي الطبـــي 

واال�شتفادة  الدولـــة  ملواطني 

اخلطـــط  و�شـــع  يف  منهـــا 

واالرتقاء  والوقائية  العاجية 

بالرعايـــة ال�شحيـــة املقدمة 

ملواطني الدولة.

و ثمن اللواء ال�شام�شي حر�ض 

الر�شيـــدة على تنفيذ  القيادة 

االأبرز  الذي يعد  الربنامج  هذا 

وي�شهم  املنطقة  م�شتوى  على 

يف توفر قاعدة بيانات تفيد 

يف البحـــث العلمـــي والطبي 

ومبـــا يحقـــق تقـــدمي خدمة 

عاجية متميزة للمواطنن ..

م�شرا اىل دعم �رصطة ال�شارقة 

الكامـــل للربنامـــج ،معلنا اأن 

�رصطـــة ال�شارقة �شتنفذ حملة 

منت�شبيها  لت�شجيـــع  توعوية 

وامل�شاركة يف  التطـــوع  على 

هـــذا الربنامـــج الرائـــد على 

م�شتوى املنطقة والعامل.

وت�شمنـــت الور�شـــة التعريف 

واأهميته  واأهدافه  بالربنامـــج 

اال�شرتاتيجيـــة حيـــث اأ�شـــار 

الدكتـــور اأحمد العو�شي خال 

الور�شة اىل اأن برنامج اجلينوم 

االإماراتي ي�شهم يف ا�شت�رصاف 

للدولة  ال�شحـــي  امل�شتقبـــل 

اإذ يعّد االأحـــدث من نوعه يف 

املنطقـــة ومـــن املتوقـــع اأن 

يحقق اإجنـــازات كبرة ومهمة 

يف قطاع الرعاية ال�شحية.

واأكد اأن امل�شاركة يف الربنامج 

ال حتمل اأية خماطر تذكر حيث 

تتطلـــب زيـــارة موقع جتميع 

العينات مع �ـــرصورة اإح�شار 

االإماراتيـــة  الهويـــة  بطاقـــة 

موافقة  منوذج  على  والتوقيع 

امل�شاركة يف الربنامج واأخراً 

�شيتم �شحـــب عينات الدم من 

امل�شاركـــن ال�شتخدامهـــا يف 

حتليل اجلينوم.
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دبي-وام:

 ناق�ش معايل الدكتور عبداهلل بن حممد 

بلحيف النعيمي وزي���ر التغري املناخي 

والبيئة �شبل رف���ع الطموح ب�شاأن هدف 

التنمي���ة امل�شتدام���ة 7: طاق���ة نظيفة 

وباأ�شع���ار معقولة، خ���ال م�شاركته يف 

العاملية  افرتا�شي �شم���ن احلملة  حوار 

للطاق���ة النظيف���ة " Be Bold " مع 

دميل���وال اأوغونب���ي الرئي����ش التنفيذي 

الع���ام لاأمم  واملمثل اخلا����ش لاأمني 

املتحدة للطاق���ة امل�شتدامة للجميع /

لاأمم  امل�شارك  الرئي�ش   /SEforALL
املتحدة للطاقة.

وا�شتعر����ش معاليه خال احلوار منوذج 

دولة االإمارات يف تعزيز ن�رش وا�شتخدام 

حلول الطاقة النظيفة وباالأخ�ش الطاقة 

املتجددة حمليا وعامليا، ودورها الفعال 

يف خف����ش كلفة انتاج الطاقة ال�شم�شية 

عرب م�شاريعها العماقة يف جممع حممد 

بن را�ش���د اآل مكتوم للطاق���ة ال�شم�شية 

وم�رشوع الظفرة للطاقة ال�شم�شية.

وق���ال معالي���ه: "اإن اأه���داف التنمي���ة 

امل�شتدام���ة تركز على ايج���اد م�شتقبل 

م�شتدام للجميع وعلى راأ�شها الهدف رقم 

7 اخلا�ش بالطاقة النظيفة اإال اأن العمل 

لتحقيق هذا الهدف تواجهه حتديات عدة 

النا�ش يعي�شون  فايزال هناك ماي���ني 

دون كهرباء .. نحن ندرك مدى تاأثري حتول 

االقت�شادية  الطاقة عل���ى املنظوم���ات 

وال�شناعي���ة واال�شتثماري���ة ب�شكل عام 

ون�شع���ه ن�ش���ب اأعيننا خ���ال عملنا 

لتحقيق حتول �شام���ل للطاقة النظيفة" 

.. م�ش���ريا اإىل تعامل دول���ة االإمارات مع 

هذا االأمر انطاقا من منوذجها يف حتويل 

كل التحديات اإىل فر�ش للنمو عرب تبني 

�شيا�شات وتوجهات ت�شمن تعزيز النمو 

االقت�ش���ادي والعم���ل من اأج���ل البيئة 

واملناخ يف الوق���ت ذاته ومنها التحول 

نحو االقت�شاد االأخ�رش.

وتناول معاليه جهود دولة االإمارات يف 

خف����ش االنبعاث���ات الكربونية والعمل 

على الو�ش���ول اإىل حيادي���ة الكربون و 

التي ياأتي ن�رش وا�شتخدام حلول الطاقة 

النظيفة واملتجددة جزءا رئي�شا فيها.

واأ�شاد معاليه بدور موؤ�ش�شات القطاعني 

احلكوم���ي واخلا����ش يف تعزي���ز جهود 

الو�ش���ول حليادية الكربون يف االإمارات، 

م�شلطا ال�شوء على بع�ش االأمثلة ومنها 

موؤ�ش�شات االإمارات العاملية لاألومنيوم، 

الفطي���م، ومدينة دبي  وجمموعة ماجد 

امل�شتدام���ة، ومط���ار ال�شارق���ة الدويل، 

باالإ�شاف���ة اإىل االحتاد للط���ريان والتي 

تعهدت بتحقيق �شايف انبعاثات �شفرية 

بحلول عام 2050 كاأول �رشكة طريان يف 

منطقة دول جمل����ش التعاون اخلليجي 

وواح���دة من اأوائل ����رشكات الطريان يف 

العامل التي حددت هدفا بهذا احلجم.

اإىل ذلك تعد دولة االإمارات واحدة من بني 

25 دولة – بطا عامليا – يف حوار االأمم 

املتح���دة رفيع امل�شتوى ح���ول الطاقة، 

وهو اجتم���اع على م�شتوى القمة يعقده 

االأمني العام لاأمم املتحدة، ومن املقرر 

 Be عقده يف �شبتمرب 2021، وتعد حملة

Bold جزءاً داعما للحوار ويتم عربها 
عق���د �شل�شلة م�شتمرة م���ن االجتماعات 

واللقاءات مع االأبطال العامليني لتحفيز 

احلراك العاملي ل�شم���ان تطبيق اأهداف 

التنمية امل�شتدامة وباالأخ�ش الهدف رقم 

.7
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8 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

تتماتالجمعة 25 يونيو 2021 ــ العـدد 14779 

»الثقافة وال�سياحة« تطلق حملة 

»ال�سيف #في_اأبوظبي«

بلحيف النعيمي ي�سارك في حوار افترا�سي �سمن الحملة 

»Be Bold« العالمية للطاقة النظيفة

رابطة المحترفين

»ع���ن بعد« بح�شور ممثل���ي االأندية 

املحرتفة ال���� 14، تطبيقًا لاإجراءات 

االحرتازية ال�شحية يف الدولة.

عبداهلل  �شع���ادة  االجتم���اع  تراأ����ش 

نا�رش اجلنيبي رئي�ش جمل�ش االإدارة، 

وح����رشه كل من جم���ال حامد املري 

نائب الرئي�ش، وحممد عبيد اليماحي، 

وح�شن طال���ب املري، وط���ارق علي 

الكعبي  عبي���د  و�شعي���د  ال�شبيب���ي، 

وجواهر عبدالعزي���ز ال�شويدي اأع�شاء 

جمل�ش االإدارة، ووليد احلو�شني املدير 

التنفي���ذي ود. خال���د حمم���د عبداهلل 

واطلع  االأعم���ال.  تطوي���ر  م�شت�ش���ار 

االجتم���اع على مقرتح اأجندة املو�شم 

الريا�شي املقبل، كما مت حتديد موعد 

حفل قرعة املو�ش���م الريا�شي اجلديد 

ليقام يف 30 يونيو اجلاري.

كما اطلع املجل�ش على تقرير االإجناز 

وغريها  امل�شاريع  اخلا�ش مبختل���ف 

من امل�شتجدات.

تعاون عراقي 

واأ�ش���اف اأن التوقي���ع م���ع �رشك���ة 

»م�ش���در« االإماراتية الت���ي تعد من 

ال�رشكات الدولية املتخ�ش�شة، خطوة 

مهمة لتطوير قط���اع ا�شتثمار الطاقة 

النظيفة وا�شتغ���ال الطاقة ال�شم�شية 

يف العراق.

م���ن جانبه، اأ�شاد وزير الطاقة والبنى 

التحتي���ة لدول���ة االم���ارات �شهي���ل 

املزروع���ي عرب الدائ���رة التلفزيونية 

املغلق���ة بالعاق���ات املتمي���زة بني 

االمارات  ودع���م  ال�شقيقني  البلدي���ن 

مل�شاريع التع���اون الثنائي يف قطاع 

توليد الطاقة النظيفة.

وقال اإن �رشكة م�شدر �شتقوم بت�شخري 

كافة اإمكانياتها الفنية والهند�شية يف 

تنفيذ هذه امل�شاريع.

اإ�سرائيل تخفف 

وقالت هيئة كوج���ات التابعة لوزارة 

الدفاع االإ�رشائيلية اإنه اعتبارا من يوم 

اجلمع���ة »�شتو�ش���ع اإ�رشائيل مناطق 

ال�شيد يف قط���اع غزة من �شتة اأميال 

بحرية اإىل ت�شع���ة و�شت�شمح بواردات 

امل���واد اخل���ام للم�شان���ع املدني���ة 

ال�رشورية«.

واأ�شاف���ت كوجات يف بي���ان اأن هذه 

»م�رشوط���ة  اجلدي���دة  االإج���راءات 

باحلفاظ على اال�شتقرار االأمني«.

واأُغل���ق م�شنع واحد عل���ى االأقل يف 

قطاع غزة هو م�شن���ع �رشكة بيب�شي 

ب�شبب القيود االإ�رشائيلية على املواد 

اخلام امل�شت���وردة ومنه���ا غاز ثاين 

اأك�شيد الكرب���ون. ومل تو�شح كوجات 

املواد اخلام التي �شي�شمح با�شتريادها. 

وكثف���ت م����رش واالأمم املتحدة جهود 

الو�شاط���ة االأ�شبوع املا�ش���ي بعد اأن 

اأثار اإطاق بالون���ات حارقة من غزة 

�رشب���ات جوي���ة انتقامي���ة �شنته���ا 

اإ�رشائيل على مواق���ع تابعة حلما�ش 

متحدية الهدنة اله�شة.

وُقت���ل 250 فل�شطينيا على االأقل و13 

يف اإ�رشائي���ل يف القت���ال الذي دار يف 

مايو اأي���ار واأطلق خاله مقاتلون يف 

غزة ال�شواريخ عل���ى مدن اإ�رشائيلية 

يف حني �شنت اإ�رشائيل �رشبات جوية 

على خمتلف اأرجاء القطاع.

 ال�سحة العالمية:

امل�شنعت���ان  ال�رشكت���ان  وكان���ت 

للقاح���ات »مودرن���ا«، و«فايزر« مع 

�رشيكته���ا االأملاني���ة »بينوتك«، قالتا 

اإن الع���امل �شيحت���اج قريب���ا جلرعات 

معززة للحفاظ عل���ى م�شتوى عال من 

املناعة، لكن االأدل���ة على ذلك ال تزال 

غ���ري وا�شحة.وتظهر الوثيقة اأن منظمة 

ال�شح���ة العاملي���ة تفك���ر يف جرعات 

�شنوية معززة لاأ�شخا�ش االأكرث عر�شة 

اإر�شادي«  وف���ق »�شيناري���و  لاإ�شابة 

االأ�شا�شي، وجرعات تعزيزية كل عامني 

للنا�ش عامة.

وال تو�ش���ح كي���ف مت التو�ش���ل لهذه 

احل�شاب���ات، لكنه���ا تظه���ر اأن���ه وفقا 

�شتوا�ش���ل  اأ�شا�ش���ي«  ل�«�شيناري���و 

الظه���ور، و�شيتم  ال�ش���االت املتحورة 

تطوير اللقاحات ب�شكل منتظم ملواكبة 

تلك التهديدات.

العاملية  ال�شح���ة  ورف�ش���ت منظم���ة 

التعليق على حمتوى الوثيقة الداخلية، 

فيم���ا مل يرد حتالف )جايف( على طلب 

للتعليق حتى االآن.

والوثيقة املوؤرخة يف الثامن من يونيو 

وال تزال »قيد التطوي���ر«، تتنباأ اأي�شا 

باإنت���اج 12 مليار جرع���ة لقاح م�شاد 

لكورون���ا عامليا يف العام املقبل، وفق 

االأو�شاع الطبيعية.

»الهالل الأحمر« 

ويج���ري تنفي���ذ برنام���ج اللقاحات 

بالتن�شيق مع دائرة ال�شحة - اأبوظبي 

وقن�شلي���ة الدولة يف اأربي���ل ووزارة 

ال�شحة يف اإقليم كرد�شتان العراق.

واأكد �شع���ادة الدكت���ور حممد عتيق 

الهال  الع���ام لهيئة  االأمني  الفاحي 

االأحمر االإمارات���ي، اأن برنامج تطعيم 

العراقي���ني  النازح���ني  م���ن  االآالف 

والاجئ���ني ال�شوري���ني يف كرد�شتان 

الع���راق، يج�شد اهتمام دولة االإمارات 

الاجئني  باأو�شاع  الر�شيدة  وقيادتها 

ال�شحي���ة وحر�شه���ا عل���ى حت�شني 

ظروفهم االإن�شانية.

وق���ال اإن توجيه���ات �شم���و ال�شيخة 

فاطمة بن���ت مب���ارك »اأم االإمارات« 

ومتابعة �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد 

اآل نهي���ان ، تع���زز توجه���ات الدولة 

يف هذا ال�شدد وتدع���م مبادراتها يف 

توفري رعاية اأكرب لاجئني والنازحني 

والت�ش���دي للجائحة داخل خميماتهم 

وخارجها، م�شريا اإىل اأن برنامج توفري 

اللقاحات ي�شاهم يف دعم جهود اإقليم 

كرد�شتان الع���راق يف احلد من تف�شي 

اجلائحة وتداعياتها ال�شحية.

واأ�ش���اف اأن �شمو ال�شي���خ حمدان بن 

زاي���د اآل نهيان ، يويل اهتماما خا�شا 

الأو�ش���اع الاجئني والنازحني .. الفتا 

اإىل حر�ش �شم���وه على تو�شيع مظلة 

امل�شتفيدي���ن من برنامج التطعيم يف 

خميمات �شمال الع���راق الأهميته يف 

حماية �شكانه���ا من تداعيات جائحة 

اإج���راءات  وتعزي���ز  »كوفي���د-19«، 

اأنها  الوقاية يف املخيم���ات باعتبار 

اأكرث عر�شة لتف�ش���ي اجلائحة ب�شبب 

الكثافة العددية داخلها.

اأن برنام���ج توفري  الفاح���ي  واأك���د 

اللقاحات لاجئ���ني والنازحني ياأتي 

يف اإط���ار اجلهود الت���ي تبذلها دولة 

االإم���ارات ملكافحة جائح���ة كورونا 

عاملي���ا، وتوفري اللقاحات للعديد من 

ال���دول التي تواج���ه حتديات �شحية 

يف ه���ذا ال�ش���دد، وم�شاعدتها لبلوغ 

مرحل���ة التعايف.. وق���ال اإن االإمارات 

حر�شت خال اجلائح���ة على القيام 

مب�شوؤوليته���ا االإن�شاني���ة واالأخاقية 

جت���اه ال�شعوب االأخ���رى، وقدمت وال 

لتلك  الدعم وامل�شان���دة  تق���دم  تزال 

ال�شع���وب على جتاوز ظ���روف االأزمة 

ال�شحية الراهنة.

الهيئ���ة وتقديرها  واأعرب ع���ن �شكر 

لوزارة ال�شح���ة يف كرد�شتان العراق 

ومفو�شي���ة �شوؤون الاجئ���ني وكافة 

اجلهات واملوؤ�ش�شات املحلية والدولية 

املعنية على جهودها املتمثلة ب�رشعة 

اال�شتجابة وتنظيمها وتعاونها املثمر 

مع هيئة الهال االأحمر ودائرة ال�شحة 

يف اأبوظبي وقن�شلية الدولة يف اأربيل 

لتنفيذ برنامج التطعيم وكل امل�شاريع 

التي  االإن�شانية وال�شحية  واملبادرات 

قدمتها الدولة يف �شمال العراق.

وكانت هيئة الهال االأحمر االإماراتي، 

قد نفذت قبل ثاث���ة اأ�شابيع من االآن 

املرحلة االأوىل من برنامج اللقاحات 

والاجئ���ني  العراقي���ني  للنازح���ني 

ال�شوريني يف كرد�شتان العراق، والتي 

ت�شمنت اإعطائه���م اجلرعة االأوىل من 

اللقاح.

اأبوظبي � وام:

اأطلقت اأم�ش دائرة الثقافة وال�شياحة – اأبوظبي 

حملته���ا ال�شنوي���ة ملو�شم ال�شي���ف بن�شختها 

اجلديدة له���ذا العام حتت عنوان ال�شيف #يف_

اأبوظبي والتي ت�شتمر حتى 31 اأغ�شط�ش القادم.

 ته���دف احلمل���ة اإىل تقدمي جت���ارب ا�شتثنائية 

ت�شمل �شل�شلة من العرو�ش الرتويجية وخيارات 

االإقام���ة واالأن�شط���ة الرتفيهي���ة الت���ي تن�شجم 

مع اأرقى معاي���ري االأمان وال�شام���ة، واجلوائز 

واحل�شومات التي ت�شتمر طيلة مو�شم ال�شيف.

وتاأت���ي حملة ال�شي���ف #يف_اأبوظب���ي �شمن 

�شل�شل���ة اجلهود الرائ���دة التي تقوده���ا دائرة 

الثقاف���ة وال�شياحة - اأبوظب���ي لتعزيز مكانة 

اأبوظبي كوجهة �شياحية تلبي كافة التطلعات، 

ع���رب توف���ري جمموع���ة وا�شع���ة ومتنوعة من 

العرو�ش وخيارات االإقامة عاملية امل�شتوى ويف 

متناول اجلميع، اإىل جانب ح�شن ال�شيافة التي 

ت�شتهر بها العا�شمة االإماراتية وعدد ال يح�شى 

من االأن�شطة الرتفيهية التي توفرها احلملة لكل 

من العائات و االأزواج.

وقال علي ح�شن ال�شيبة، املدير التنفيذي لقطاع 

ال�شياحة والت�شويق يف دائرة الثقافة وال�شياحة 

– اأبوظب���ي: فخ���ورون باالإع���ان ع���ن اإطاق 
الن�شخة اجلدي���دة حلملة ال�شيف #يف_اأبوظبي 

ومتحم�شون لنلتم����ش اأ�شدائها االإيجابية، وهي 

املحطة ال�شنوي���ة التي ينتظره���ا جميع اأفراد 

املجتمع والزائرين لا�شتمتاع مبجموعة وا�شعة 

من اخلي���ارات، ال�شيما ه���ذا الع���ام، لتذّكرهم 

باالأن�شط���ة املتنوعة التي لطامل���ا كانت متّيز 

مو�شم �شيف اأبوظبي قبل اجلائحة العاملية.

واأ�ش���اف ان اإطاق احلملة يع���د مبثابة فر�شة 

مثالية لن���ا يف دائ���رة الثقاف���ة وال�شياحة - 

اأبوظب���ي لتعزي���ز مكانة اإمارتن���ا الرائدة على 

العاملي���ة كوجهة ترفيهية  ال�شياحية  اخلارطة 

ممي���زة، وتاأكي���داً لقدرتن���ا على توف���ري برامج 

وفعالي���ات �شيفية ممتعة واآمنة يف وقت واحد. 

كم���ا اأ�شكر جميع �رشكائن���ا الذين عملنا معهم 

جنبًا اإىل جن���ب على تقدمي جمموعة مميزة من 

االأن�شطة واخلي���ارات والعرو�ش الرتويجية التي 

ميك���ن للجميع اال�شتف���ادة منها ط���وال مو�شم 

ال�شيف.

وحتت عن���وان "�شيف املو�شة"، يق���ّدم مو�شم 

عرو����ش اأبوظب���ي تخفي�ش���ات وح�شومات هي 

االأكرب بحيث ي�شل بع�شها اإىل 80% يف اأكرث من 

3000 متجر. و�شم���ن الفعاليات الثقافية، يقيم 

"متح���ف االأطفال" يف اللوف���ر اأبوظبي معر�ش 
جديد بعن���وان "م�شاعري! مغام���رة جديدة يف 

ع���امل الفن" يوف���ر من خاله���ا م�شاحة الإلهام 

العق���ول ال�شابة وتقدمي جترب���ة تفاعلية فريدة 

لاأطفال با�شتخدام اأحدث التقنيات املبتكرة.

تنفيذ 10 ماليين �ساعة عمل في م�سروع 

الفالح ال�سكني دون اإ�سابات  

اأبوظبي-وام:

 اأعلنت بلدية مدينة اأبوظبي عن اإجناز مميز يف جمال 

تطبيق معاي���ري ال�شامة وال�شح���ة املهنية متثل يف 

تنفي���ذ 10 مايني �شاعة عمل متوا�شلة دون وقوع اأي 

حوادث بجميع اأنواعها، اأو اإ�شابات بني �شفوف العمال 

وذلك �شمن م�رشوع الفاح ال�شكني .

واأعربت البلدية ع���ن تقديرها لت�شافر جهود ال�رشكاء 

اال�شرتاتيجي���ني يف حتقيق هذا املع���دل املرتفع من 

ال�شام���ة وال�شح���ة املهنية ، م�ش���رية اأن هذا االإجناز 

القيا�شي ثم���رة للجهود املتوا�شلة بني بلدي��ة مدينة 

اأبوظب���ي، وهيئة اأبوظب���ي لاإ�ش���كان، و�رشك��ة الدار، 

واال�شت�ش���اري م���وت ماكدونالد، واملق���اول تروجان، 

موؤكدة اأهمية دورهم املوؤثر يف تنمية معايري ال�شامة 

وال�شحة املهنية للحفاظ على �شامة العمال.

واأ�شادت بلدية مدينة اأبوظبي بالدور الذي بذلته �رشكة 

/تروجان/ يف امل����رشوع من حيث ا�شتيفاء متطلبات 

ال�شام���ة وال�شح���ة املهنية والبيئ���ة، وتطبيق اأعلى 

معايري ال�شامة وال�شحة العاملية وباأحدث االأ�شاليب 

يف هذا املجال، وطبقًا ملتطلبات مركز اأبوظبي لل�شامة 

وال�شحة املهنية.

كما ثمنت بلدي��ة مدينة اأبوظبي جهود �رشكة /الدار/ 

ملا تبذله يف �شبيل تطوير ال�شامة وال�شحة املهنية يف 

جمي���ع امل�شاريع االإن�شائية. �شمن االإطار ذاته حتر�ش 

بلدي��ة مدينة اأبوظبي على اإبراز االإجنازات وت�شجي�ع 

املقاولي��ن على اأداء االأعمال يف بناء بيئة �شليمة من 

�شاأنها احلد من وقوع حوادث ، اأو اآثار بيئية اأو تلف يف 

املمتلكات اأو توقف يف العمليات الت�شغيلية.

وروع���ي يف تنفيذ احلملة التوعوي���ة املرافقة لتنفيذ 

امل�رشوع االلتزام بتطبي���ق كافة االإجراءات االحرتازية 

للوقاية من فريو�ش كورون���ا التي اأو�شت بها اجلهات 

املعني���ة، حفاظًا على �شح���ة و�شامة اجلميع واحلد 

من انت�ش���ار الفريو�ش، حيث ظل قطاع البناء واالإن�شاء 

م�شتمراً يف العمل بفاعلية منذ بداية اجلائحة.

عجمان � وام:

مي�شي " املكتب التمثيلي لوزارة ال�شحة 

واملراكز  بعجم���ان"  املجتمع  ووقاي���ة 

ال�شحي���ة قدم���ا يف الت�ش���دي جلائحة 

اإعط���اء التطعيمات واإجراء  كورونا عرب 

التوعي���ة مببادئ  ون����رش  امل�شوح���ات 

االإجراءات االحرتازية بغية حتقيق هدف 

الدول���ة يف الو�شول اإىل مرحلة التعايف 

من جائح���ة كوفيد 19 وف���ق ال�شوابط 

وال����رشوط الت���ي حددته���ا املوؤ�ش�شات 

ال�شحية بالدولة.

و قال حمد ترمي ال�شام�شي مدير املكتب 

يف ه���ذا ال�شاأن اإن خط���ة التعايف التي 

ينفذها املكتب تاأتي بناء على توجيهات 

القيادة الر�شيدة للدولة واهتمام �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حميد ب���ن را�شد النعيمي 

ع�ش���و املجل�ش االأعل���ى حاكم عجمان 

ومتابع���ة �شمو ال�شيخ عم���ار بن حميد 

النعيمي ويل عهد عجمان رئي�ش املجل�ش 

التنفيذي مو�شح���ا اأنه يتم الرتكيز على 

توفري خدمات التطعيم لكبار املواطنني 

واأ�شح���اب الهم���م بالدرج���ة االأوىل يف 

منازلهم ع���رب جلان طبي���ة متخ�ش�شة 

تزورهم يف منازلهم العطائهم اللقاحات 

الازم���ة وعم���ل امل�شوح���ات لهم ومن 

ثم بقية اأف���راد املجتمع وق���ال اإن هذه 

اخلدم���ات تغطي جميع مناط���ق اإمارة 

عجمان وتوابعها يف املنامة و مزيرع.

و اأ�ش���اف ال�شام�شي اإن املكتب التمثيلي 

لوزارة ال�شحة ووقاية املجتمع بعجمان 

و من خ���ال الدعم الكبري ال���ذي توفره 

ال���وزارة والهيئ���ات ال�شحي���ة بالدولة 

يقوم على تنفيذ كل االإجراءات املتمثلة 

يف اإعطاء اللقاح���ات وعمل امل�شوحات 

الازمة جلميع اأفراد املجتمعمن مواطنني 

ومقيمني م���ن خ���ال 10 مراكز �شحية 

بعجمان ت�شمل مرك���ز م�شريف ال�شحي 

ومركز احلميدية ال�شحي و مركز املنامة 

ال�شحي يف منطقة املنامة ومركز مزيرع 

ال�شح���ي يف منطقة مزي���رع و اجلمعية 

الهندي���ة يف �شناعي���ة اجل���رف و مركز 

امل�شح الوطني ل�رشكة اأبوظبي للخدمات 

اأر����ش  يف  املق���ام  ال�شحية/�شح���ة/ 

املعار����ش مقابل �شيتي �شن���رت كارفور 

عجمان و قاع���ة االإم���ارات لل�شيافة و 

قاعة جامعة عجمان و اللذين اأقامتهما 

�رشكة "طموح للرعاية ال�شحية " ومركز 

جمعية عجم���ان للتنمي���ة االجتماعية 

والثقافي���ة ومرك���ز البي���ت متوح���د /

بيورهيلث/.

واأه���اب حمد ت���رمي ال�شام�ش���ي باأفراد 

املجتم���ع اأخ���ذ التطعيم���ات وااللتزام 

باالإج���راءات االحرتازي���ة الازمة حتى 

يتم الو�ش���ول اإىل مرحلة التعايف باإذن 

اهلل م�ش���ريا اإىل اأن التطعي���م اأحد ال�شبل 

للوقاي���ة و التع���ايف كما اأك���دت عليه 

منظمة ال�شحة العاملية.

من جانبه���ا قال���ت الدكت���ورة فاطمة 

ال�شحية  الرعاي���ة  مدي���رة  املرزوق���ي 

االأولية اأن3 اأن���واع من اللقاحات تتوفر 

�شينوفارم  ام���ارة عجم���ان وه���ي  يف 

وحياة فاك�ش وفاي���زر مو�شحة اأنه يتم 

اإعطاء لقاح �شينوف���ارم و حياة فاك�ش 

يف مرك���ز البي���ت متوح���د و اجلمعية 

الهندية فيما يتم اإعطاء لقاح �شينوفارم 

و فاي���زر يف جمعية عجم���ان للتنمية 

االجتماعي���ة والثقافية اإىل جانب مراكز 

الرعاية ال�شحية االأولية وقاعة االإمارات 

لل�شيافة وجامعة عجمان.

و اأ�شارت مديرة الرعاية ال�شحية االأولية 

اإىل اأن لق���اح حي���اة فاك�ش يعطى لعمر 

18 �شن���ة فما فوق و �شينوفارم من عمر 

16 فما ف���وق اأما لقاح فاي���زر فيعطى 

لعم���ر 12 �شنة فما ف���وق.. مو�شحة اأن 

التطعيم���ات تقدم جلميع اأفراد املجتمع 

مع الرتكيز على كب���ار ال�شن و اأ�شحاب 

الهم���م و اأ�شحاب االأمرا�ش املزمنة كون 

هذه الفئات االأكرث تاأثرا بالفريو�ش .

و ذك���رت اأن هناك فرقا طبية مكونة من 

طبيب و ممر�ش تقوم بزيارة كبار ال�شن 

واأ�شحاب الهم���م يف بيوتهم واعطائهم 

اللقاح وذلك يف مب���ادرة حتت �شعار /

برك���ة الدار/ ويقوم به���ذه املهمة فريق 

طبي من مركز احلميدية ال�شحي.

واأكدت فاطمة املرزوقي اأن ن�شبة اإعطاء 

اللق���اح يف عجمان جت���اوزت 100 يف 

املائ���ة ب�شبب تق���دمي اخلدم���ة ل�شكان 

الو�شول  عجمان وخارجها �شعيا لهدف 

اإىل مرحلة التعايف و التي من �رشوطها 

وفق ����رشوط منظمة ال�شح���ة العاملية 

تطعيم اأكرب �رشيحة م���ن اأفراد املجتمع 

بن�شبة ت�شل م���ن 70 يف املائة اإىل 80 

يف املائ���ة مع الرتكيز عل���ى كبار ال�شن 

و اأ�شح���اب الهمم و اأ�شح���اب االأمرا�ش 

املزمنة.

و تطرق���ت مدي���رة الرعاي���ة ال�شحي���ة 

االأولي���ة اإىل اأماك���ن عم���ل م�شوح���ات 

pcr م�ش���رية اإىل اأن ه���ذه اخلدمة يتم 
تقدميها يف مرك���ز البيت متوحد جلميع 

الفئ���ات ، وكلية فاطمة للعلوم ال�شحية 

وهي خم�ش�شة ملواطن���ي الدولة وجزر 

القم���ر اإ�شاف���ة اإىل الط���اب واملعلمني 

يف ح���ني يقدم مرك���ز احلميدية امل�شح 

ال�شحية  البطاق���ات  وحملة  للمواطنني 

فيم���ا يتم عم���ل امل�شوح���ات يف مركز 

اأبوظبي  امل�شح الوطني التاب���ع ل�رشكة 

للخدمات ال�شحية/�شحة/ وكذلك قاعة 

االإمارات لل�شيافة ، ومركز م�شريف اأيام 

امتحان���ات الثانوية العامة مو�شحة اأن 

ه���ذه امل�شوحات تق���دم جمانا لكن غري 

املطعمني و من لي����ش لديهم اعفاء من 

التطعي���م يجب عليهم دفع ر�شوم مقابل 

عمل امل�شحة.

و اأ�ش���ارت الدكتورة فاطمة املرزوقي اإىل 

اأن جميع املراكز ال�شحية بعجمان ت�شهد 

اقباال كب���ريا من اأف���راد املجتمع لتلقي 

اللقاح���ات وعمل امل�شوح���ات وتتجاوز 

اأعداد املرتددين على هذه املراكز 6000 

�شخ�ش يوميا.

و قال���ت اإن خطة املوؤ�ش�ش���ات ال�شحية 

بالدولة تقوم عل���ى روؤية وا�شحة بغية 

الو�شول اإىل مرحلة التعايف التي تتطلب 

اأخذ اللقاح وتنفيذ االإجراءات االحرتازية 

الت���ي م���ن بينه���ا االلت���زام بالكمامة 

والتباع���د االجتماع���ي وكذل���ك عل���ى 

االأ�شخا�ش الذين تظه���ر عليهم عامات 

االإ�شابة القيام بالعزل املنزيل ملدة 10 

اأي���ام مع عمل م�شحة للتاأكد من خلوهم 

من املر����ش عقب هذه املدة وهذا احلال 

ينطبق على املخالط���ني كذلك حتى لو 

كانت نتيجة امل�شحة لديهم �شلبية فابد 

من الع���زل املنزيل حتى نقي بقية اأفراد 

املجتمع من خطر االإ�شابة.

المراكز ال�سحية بعجمان توا�سل جهودها لبلوغ مرحلة 

التعافي من كورونا
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دبي ـ وام:

اأطل���ق م�ؤمتر و معر�ض ال�صحة العربي" 

اآراب هيل���ث 2021 " من�صة رقمية لدعم 

تعايف و انتعا�ش قطاع الرعاية ال�صحية 

اإلتزامه ب�ص���عاره هذا  العاملية م�ؤك���دا 

العام "بالأعمال نتحد ودفع ال�ص���ناعة 

اإىل الأمام" من خالل ا�ص���تمرار فعاليات 

الن�صخة الإفرتا�ص���ية من املعر�ض ملدة 

�ص���هر حت���ى 22 ي�لي� املقب���ل لتتاح 

الفر�ص���ة مل���ن مل يتمكن�ا من ح�ص����ر 

الن�صخة احلية من املعر�ض خالل الأيام 

الأربعة املا�صية للم�صاركة يف جمم�عة 

من الن���دوات عرب الإنرتن���ت واملقابالت 

الرئي�ص���ية وغريه���ا م���ن  واحل����ارات 

الفعاليات الت�صاركية.

كانت فعالي���ات الن�ص���خة احلية من " 

اآراب هيل���ث 2021 " ق���د اأختتمت اأم�ض 

بنجاح بعد اأن ا�ص���تقبلت 1500 �رشكة 

عار�ص���ة من 62 دولة خالل احلدث الذي 

ا�صتمر اأربعة اأيام يف مركز دبي التجاري 

العاملي.

و ق���ال رو����ض ويليامز مدي���ر معر�ض 

وم�ؤمتر "ال�ص���حة العربي": " ي�ص���عدين 

اأننا قادرون على الإ�صتمرار بالزخم نف�صه 

الذي بداأنا به من خالل احلدث احل�ص�ري 

من املعر�ض ونقله اإىل من�صتنا الرقمية 

ع���رب الإنرتنت حيث �ص���تتاح الفر�ص���ة 

العاملي  ال�ص���حية  الرعاي���ة  جلمه����ر 

اأقرانه ومناق�ص���ة اأحدث  للت�ا�ص���ل مع 

الإبتكارات وم�صاهدة العرو�ض التقدميية 

م���ن خرباء دوليني من قطاع وا�ص���ع من 

قطاع���ات الرعاي���ة ال�ص���حية الهامة..

و�صيك�ن ال��ص�ل اإىل اأكرب عدد ممكن من 

اجلمه�ر اأمرا اأ�صا�ص���يا يف دفع التعايف 

يف قطاع الرعاية ال�ص���حية اإىل ما بعد 

مرحلة ك�فيد-19" .

و اأ�ص���اف اإن معر�ص���ي ال�صحة العربي 

ومي���دلب ال�رشق الأو�ص���ط لعب���ا دورا 

اأ�صا�ص���يا يف اجلمع ب���ني قطاع الرعاية 

ال�ص���حية يف عام 2021 ويعترب جناح 

املعر�ص���ني دليال على رغب���ة رواد هذه 

ال�ص���ناعة بالإلتقاء والتجارة م�ؤكدا اأن 

الهدف من عقد هذا احلدث دعم ال�صناعة 

من خالل ت�فري من�صة مثالية من �صاأنها 

دعم تعايف القطاع.

تت�صمن الفعاليات املقامة �صمن م�ؤمتر 

ومعر�ش " اآراب هيل���ث" عرب الإنرتنيت 

عل���م الأورام والعناي���ة املرك���زة وطب 

الأطفال والتعايف م���ن فريو�ض " ك�فيد 

– 19 " وع���ددا من العرو����ض التقدمية 
وعرو�ض املنتجات الطبية .

باحلدث  امل�ص���ارك�ن  ي�ا�ص���ل  بينم���ا 

الإنرتنت  ع���رب  للمعر����ض  الفرتا�ص���ي 

احل�ص����ل على فر�ص���ة اللتقاء واإبرام 

ال�ص���فقات التجارية من خالل املن�ص���ة 

الرقمية من اأي مكان يف العامل.

اآراب هيلث  واأتاحت من�ص���ة معر����ض" 

2021 " للح�ص�ر الفر�صة لعر�ض اأحدث 

احلل����ل املبتك���رة يف جم���ال الرعاية 

ال�ص���حية كجزء من م�ص���ابقة ح�ارات 

"اإن�فيت" التي ا�صتعر�ص���ت خاللها 32 
�رشكة نا�ص���ئة من جمي���ع اأنحاء العامل 

منتجاته���ا الرائدة خ���الل عملية عر�ض 

تقدميية مدتها 8 دقائق .

وف���ازت به���ذه امل�ص���ابقة كيت���ي لياو 

الرئي�ص���ة التنفيذية ل�رشكة "اإيديباتيك" 

املحدودة م���ن اململكة املتحدة التي مت 

اختيارها من قبل جلنة التحكيم بف�صل 

ت�ص���ميمها نظ���ام تربيد حمم����ل ذكيا 

مينع تلف اللقاح خالل امليل الأخري من 

الت�زيع .

12 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

متابعاتاجلمعة 25 ي�ني� 2021 �� الع�دد 14779 

»�شحة دبي« تختتم م�شاركتها 

في» اآراب هيلث 2021«

دبي � وام:

اختتمت هيئة ال�صحة بدبي م�صاركتها يف م�ؤمتر 

ومعر�ض ال�ص���حة العربي " اآراب هيلث 2021 " 

الذي اأنه���ى اأعماله اأم�ض يف مركز دبي التجاري 

العاملي.

و لقت من�ص���ة الهيئ���ة يف املعر�ض اإقبال لفتا 

منذ الي�م الأول للحدث الذي ا�ص���تمر اأربعة اأيام 

م���ن قبل الرواد وامل�ص���اركني في���ه من خمتلف 

امل�ؤ�ص�ص���ات وال�رشكات املتخ�ص�صة الرائدة من 

داخل الدول���ة وخارجها و الذين حر�ص����ا على 

التعرف على اجله�د التي تبذلها الهيئة من اأجل 

ال��ص�ل مل�صتقبل �صحة اأف�صل.

و ت�اجدت الهيئة يف ن�صخة املعر�ض هذا العام 

وللم���رة الأوىل اإىل جانب جمم�عة من �رشكائها 

ال�ص���رتاتيجيني وهم مركز التحكم وال�ص���يطرة 

امل�ص���تجد وجامعة  ملكافحة فريو�ض "ك�رونا" 

حممد بن را�صد للطب والعل�م ال�صحية و"طريان 

الإم���ارات" وم�ؤ�ص�ص���ة "ن�ر دبي" وم�صت�ص���فى 

"اجلليلة" لالأطفال .

دبي ـ وام:

اأطلقت وزارة ال�ص���حة ووقاية املجتمع وم�ؤ�ص�صة 

الإ�صت�ص���ارة  ال�ص���حية خدمة  الإمارات للخدمات 

الطبية عن بعد مع اأطباء خارج الدولة �صمن خطتها 

التط�يرية لربنام���ج الأطباء الزائرين مل�ص���اعدة 

املر�صى والأطباء للح�ص����ل على ا�صت�صارة ثانية 

يف احلالت احلرجة وذلك يف اإطار م�صاركتهما يف 

معر�ش وم�ؤمتر ال�صحة العربي "اآراب هيلث 2021 

" الذي اختتم اأعماله اأم�ض يف مركز دبي التجاري 
العاملي .

وت�ص���مل اخلدم���ة التي ي�ص���تفيد منه���ا م�اطن� 

الدول���ة جميع التخ�ص�ص���ات يف 16 م�صت�ص���فى 

تاب���ع للم�ؤ�ص�ص���ة ومراجعة الطبي���ب يف العيادة 

ويتم التن�ص���يق والت�صال مع طبيب خارج الدولة 

للح�ص����ل على الإ�صت�ص���ارة الطبية عن بعد عرب 

الإت�صال املرئي ثم يتم بناء عليها حتديث لبيانات 

زيارة املر�صى على النظام ب�ا�صطة اأطباء ال�زارة 

وامل�ؤ�ص�صة.

»اآراب هيلث 2021« يطلق من�سة رقمية لدعم تعافي 

قطاع الرعاية ال�سحية العالمية

دبي ـ وام:

اأطلقت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع 

العام���ة"  ال�ص���حة  اإدارة  "نظ���ام 
بيانات  وقاع���دة  وطني���ة  كمن�ص���ة 

م�صتقبلية م�ص���ممة خ�صي�صا لت�فري 

بيئة رقمية داعمة لل�ص���حة ت�ص���هم 

يف تعزي���ز ال�قاية واإدارة م�ص���اريع 

ال�صحة العامة وم�صاركة املجتمعات 

وم�ؤ�ص�صات املجتمع املدين يف برامج 

تعزيز ال�صحة بالتعاون مع ال�رشكاء 

من القط���اع احلك�مي واخلا�ض وذلك 

يف اإطار نظام رعاية �ص���حية يت�ص���م 

وتطبيق  والإ�ص���تدامة  بالإ�ص���تجابة 

املعاي���ري الدولية عل���ى اإدارة البنية 

التحتية للمرافق ال�صحية يف الدولة 

العامة  ال�ص���حة  تعزيز  وي�ص���تهدف 

وال�قاية من الأمرا�ض.

يهدف "نظام اإدارة ال�ص���حة العامة" 

- الذي مت الإع���الن عنه على هام�ض 

م�ص���اركة ال�زارة يف معر�ض وم�ؤمتر 

ال�ص���حة العربي "اآراب هيلث 2021" 

ال���ذي اختت���م اأعماله اأم����ض مبركز 

دبي التجاري العامل���ي - اإىل تزويد 

املتخ�ص�ص���ني يف ال�ص���حة العام���ة 

باأدوات متكاملة للم�صاعدة يف مراقبة 

واإدارتها وتعزيز  والأن�صطة  املبادرات 

املتغرية ما  الإ�ص���تجابة ملتطلباتها 

ي�ص���هم يف اإح���داث نقل���ة ن�عية يف 

منظ�مة تقدمي الرعاية ال�صحية .

و �صي�صتفيد مقدم� اخلدمات ال�صحية 

و�ص���ناع  الأمامي���ة  اخلط����ط  يف 

القرار يف جمال ال�ص���حة العامة من 

املعل�م���ات الهامة التي ي�فرها بناء 

على قاعدة البيانات املخزنة مركزيا 

والتي من �ص���اأنها حت�ص���ني النتائج 

ال�صحية  النفقات  وتر�ص���يد  ال�صحية 

ف�صال عن الإبالغ ال�رشيع والدقيق عن 

الأمرا�ض املعدية.

ميثل الإعالن عن نظام اإدارة ال�ص���حة 

ال�رشي���ك  م���ع  بالتع���اون  العام���ة 

الذي ي�فر  "ات�ص���الت"  التكن�ل�جي 

من�ص���ة املراقبة ال�رشيرية ال�ص���املة 

"بالتع���اون   Baxter ICNET"
 "  Health Matrix م���ع" 

لإدارة احل�كم���ة ال�ص���املة للم�رشوع 

وت�ص���ليمه .. نقلة ن�عية يف م�ص���رية 

القطاع ال�صحي نح� التح�ل الرقمي 

وت�ظيف الذكاء الإ�صطناعي يف �صبيل 

حتقيق اأعلى م�ص���ت�يات الكفاءة يف 

خدم���ات الرعاية ال�ص���حية ال�قائية 

وتعزي���ز ج����دة خمرجاته���ا وذلك 

يف اإط���ار تركيز ال����زارة على برامج 

الت�عية والتثقيف لل�قاية من اأمرا�ض 

بالتكن�ل�جي���ا  املرتبط���ة  الع����رش 

والأغذي���ة املهجنة ومنط احلياة غري 

ال�ص���حي نظرا لك�نها اأحد الأول�يات 

حك�مة  اعتمدتها  التي  امل�ص���تقبلية 

دولة الإمارات وفق خطة عمل وطنية 

واأطر زمنية وم�ؤ�رشات ملتابعة الأداء 

وتقييم النتائج وفق اأف�صل املمار�صات 

العاملية.

و اأكد �ص���عادة الدكت�ر ح�ص���ني عبد 

الرحمن الرند ال�كيل امل�صاعد لقطاع 

ال�ص���حة العامة يف ال����زارة اأهمية 

اإطالق "نظام اإدارة ال�ص���حة العامة" 

الذي يندرج �صمن ا�صرتاتيجية ال�زارة 

الهادف���ة لتعزيز �ص���حة املجتمع و 

تر�صيخ ال�ص���ل�كيات ال�صحية وزيادة 

درجة تفاعل املر�ص���ى مع ممار�ص���ي 

الرعاية ال�صحية ومعرفتهم باملر�ض 

والت�جيهات العامة ب�ص���اأن التعامل 

مع���ه و املتابعة ال�ص���تباقية حلالة 

املر�ص���ى عن بعد مبا ي�صهم يف احلد 

من انت�ص���ار الأمرا�ض وخف�ض الإنفاق 

العالج  ال�صخ�ص���ي و احلك�مي على 

و بالتايل حت�ص���ني نتائج امل�ؤ�رشات 

ال�ص���حية ال�طنية و تر�صيخ منظ�مة 

الرعاي���ة ال�ص���حية ال�قائية للتغلب 

على املخاطر ال�ص���حية والأوبئة من 

خالل حل�ل رقمية تعتمد على اأحدث 

التقنيات العاملية.

و اأ�ص���ار اإىل اأن التحديات التي رافقت 

اأظهرت  "ك�في���د-19"  جائحة  ظه�ر 

احلاج���ة امللح���ة للبني���ة التحتية 

الرقمي���ة احلي�ية لتعزيز ا�ص���تجابة 

واملجتمع���ات  ال�ص���حية  الأنظم���ة 

واحل�ص����ل على رعاية �صحية رقمية 

اأف�ص���ل واأ�رشع واأك���ر ذكاء لفتا اإىل 

اأن هذا النظام �ص���يدعم املتخ�ص�صني 

الأدوات  ال�صحية بجميع  الرعاية  يف 

الالزمة للم�صاعدة يف حت�صني ال�قاية 

واإدارة ق�ص���ايا ال�صحة العامة معربا 

ع���ن التطلع للعمل مع "ات�ص���الت" 

يف حتقيق ه���ذا امل����رشوع والف�ائد 

ط�يلة املدى التي يعد بتحقيقها من 

خ���الل ت�فري جيل جديد من اخلدمات 

ال�صحية امل�اكبة للم�صتجدات الرقمية 

مبا يعزز البتكار يف القطاع ال�صحي 

با�صتخدام التكن�ل�جيا املتقدمة.

من جانبه ق���ال عبداهلل الأحمد نائب 

احلك�مية  للمبيع���ات  الأول  الرئي�ض 

يف "ات�ص���الت": "تفخ���ر ات�ص���الت 
ب���اأن تك����ن �رشي���ك وزارة ال�ص���حة 

ووقاي���ة املجتمع يف ه���ذا الربنامج 

ال�ص���رتاتيجي الذي �صي�صتخدم اأحدث 

احلل����ل والأدوات الرقمي���ة املبتكرة 

لتح�ص���ني النتائج ال�صحية من خالل 

الإبالغ الدقيق عن الأمرا�ض حيث تعد 

هذه اخلط����ة ذات اأهمية يف مكافحة 

ال�باء العاملي الي�م ومبا يتالءم مع 

متطلبات املرحلة اجلديدة".

»وزارة ال�سحة« تطلق »نظام اإدارة ال�سحة العامة« خالل »اآراب هيلث 2021«

�شرطة ال�شارقة تطلق »باقة الثانوية 

العامة« لخريجي ال�شف الثاني ع�شر

ال�صارقة � وام:

اأطلق���ت القي���ادة العامة ل�رشطة ال�ص���ارقة   "باقة 

الثان�ي���ة العامة"   للطلبة خريجي ال�ص���ف الثاين 

ع�رش للعام الدرا�صي 2021/2020 متمثلة يف خدمة 

"اإ�صدار �صهادة اإثبات احلالة اجلنائية" وخدمة "فتح 
ملف مروري" ت�صاف اإىل حزمة خدماتها ال�صتباقية 

املتميزة لإ�ص���عاد املتعامل���ني و ذلك بهدف تقدمي 

خدمات ذكية للمتعاملني من فئة خريجي ال�ص���ف 

الثاين ع�رش �صعيًا اإىل متكينهم من اإجناز معامالتهم 

باأقل جهٍد مما يجعل رحلة املتعامل اأكر �ص���ه�لة 

ومرونة. واأ�صار �صعادة الل�اء �صيف الزري ال�صام�صي 

قائد عام �رشطة ال�ص���ارقة اإىل اأن اإطالق هذه الباقة 

جاَء بالتعاون مع ال�رشكاء الإ�صرتاتيجيني من وزارة 

الرتبية والتعليم وجمل�ض ال�صارقة للتعليم، وهيئة 

ال�صارقة للتعليم اخلا�ض ومعهد ال�صارقة لل�صياقة 

تنفيذاً للت�جهات احلك�مية بهذا ال�صاأن واإميانًا منها 

ب�اأهمية تلك العالقة التكاملية مع ال�رشكاء يف تقدمي 

خدمات ا�صتباقية حتقق ال�صعادة للمتعاملني على 

م�صت�ى دولة الإمارات العربية املتحدة.

»ال�شحة« و»الإمارات للخدمات 

ال�شحية« تطلقان خدمة ال�شت�شارة 

الطبية عن بعد مع اأطباء خارج الدولة
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�إلغاء �إعالن �سابق �إعالن ت�سفية �سركة

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

دانوي  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
الصناعية ذ م م

رخصة رقم CN - 1001086 قد تقدموا إلينا بطلب:
 -  Danway Industries LLC /تعديل إسم تجاري من
 EMIRCOM INDUSTRIES دانوي الصناعية ذ م م إىل

L.L.CEE L.L.C - امريكوم للصناعة ذ.م.م
اإلعالن  هذا  عىل  اعتتراض  أو  حق  لديه  من  كل  فعىل 
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوما 
من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
حيث  املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو  حق   أي  عن 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: مدرسة أجيال الدولية ذ.م.م

رخصة رقم CN - 1438655 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل مدير/ إضافة شايليش هارسوكه دويش

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة اسنب إديوكاشن اس يب يف ليمتد

ASPEN EDUCATION SPV LTD 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عبدالله محمد عمري يوسف املهريي

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عمري محمد عمري يوسف املهريي

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف بن عمري التعليمية ذ م م

BIN OMEIR EDUCATIONAL L L C 

1X1 1 إىلX1 تعديل لوحة اإلعالن/ إجاميل من مساحة

تعديل شكل قانوين/ من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد ذ م م

أجيال  مدرسة   -  AJYAL INTERNATIONAL SCHOOL L.L.C من/  تجاري  إسم  تعديل 

 AJYAL INTERNATIONAL SCHOOL - ALFALAH - SOLE إىل  ذ.م.م  الدولية 

PROPRIETORSHIP L.L.C - مدرسة أجيال الدولية الفالح - رشكة الشخص الواحد ذ م م

فعىل كل من لديه حق أو اعراض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة 

عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  أو دعوى بعد 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: جرف براكه للصيانة العامة 
وهدم املباين

رخصة رقم CN - 1888488 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل رأس املال/ من NULL إىل ٥٠٠٠٠

تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ م م
 JARAF BARAKAH GENERAL متتن/  تجاري  إستتم  تعديل 
 -  MAINTENANCE & DEMOLITION OF BUILDINGS
 JARAF BARAKAH إىل  املباين  وهدم  العامة  للصيانة  براكه  جرف 
 GENERAL MAINTENANCE & DEMOLITION OF
BUILDINGS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C - جرف براكه 

للصيانة العامة وهدم املباين - رشكة الشخص الواحد ذ م م
فعىل كل من لديه حق أو اعراض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

للمقاوالت  قيت  رويال  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   

العامة

رخصة رقم CN - 3998933 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ م م

 ROYAL GATE GENERAL متتتن/  تتتجتتاري  إستتتم  تتتعتتديتتل 

إىل  العامة  للمقاوالت  قيت  رويتتتال    -  CONTRACTING

 ROYAL GATE GENERAL CONTRACTING - SOLE

PROPRIETORSHIP L.L.C - رويال قيت للمقاوالت العامة - رشكة 

الشخص الواحد ذ م م

فعىل كل من لديه حق أو اعراض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 

االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: رشكة املائة وخمسة لإلستثامر ذ.م.م
رخصة رقم CN - 4002477 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة رشكة الخامسة والتسعون لالستثامر ذ.م.م
NINETY FIFTH INVESTMENT COMPANY L.L.C 

 INVEST CO 1 ليمتد   ١ كومباين  إنفست  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 
LIMITED

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف رشكة املعمورة دايفري سيفايد جلوبال هولدنغ ش.م.ع 
MAMOURA DIVERSIFIED GLOBAL HOLDING P.J.S.C

1X1 إىل NULLXNULL تعديل لوحة اإلعالن/ إجاميل من مساحة
تعديل شكل قانوين/ من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد ذ م م

 ONE HUNDRED AND FIVE INVESTMENT من/  تجاري  إسم  تعديل 
 ONE HUNDRED رشكة املائة وخمسة لإلستثامر ذ.م.م إىل - COMPANY L.L.C
 AND FIVE INVESTMENT COMPANY - SOLE PROPRIETORSHIP

L.L.C - رشكة املائة وخمسة لالستثامر - رشكة الشخص الواحد ذ م م
فعىل كل من لديه حق أو اعراض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية 
خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي 

حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

التنمية االقتصادية بأن/ السادة: أي دي للسياحة -   تعلن دائرة 

رشكة الشخص الواحد ذ م م

رخصة رقم CN - 3895607 قد تقدموا إلينا بطلب:

 AD TOURISM - SOLE متتن/  تتتجتتاري  إستتم  تعديل 

رشكة   - للسياحة  دي  أي   -   PROPRIETORSHIP L.L.C

 TOURISM 365 - SOLE إىل  م  م  ذ  التتواحتتد  الشخص 

الشخص  - رشكة   ٣٦٥ سياحة   -  PROPRIETORSHIP L.L.C

الواحد ذ م م

فعىل كل من لديه حق أو اعراض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 

هذا  نرش  تاريخ  من  يوما  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  أو دعوى بعد 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: ماكو لويرز لإلستشارات القانونية - رشكة 

الشخص الواحد ذ م م

رخصة رقم CN - 3963355 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ احمد محمد مطر مطر املهريي من مالك إىل رشيك

تعديل نسب الرشكاء/ احمد محمد مطر مطر املهريي من ١٠٠٪ إىل ٨٠٪

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة ثابت محمد عبدالله التميمي ٢٠٪

تعديل شكل قانوين/ من رشكة الشخص الواحد ذ م م إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة

 MACO LAWYERS LEGAL  CONSULTANTS - من/  تجاري  إسم  تعديل 

- رشكة  القانونية  لإلستشارات  لويرز  ماكو    -  SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 MACO LAWYERS LEGAL  CONSULTANTS إىل  م  م  ذ  الواحد  الشخص 

L.L.C - ماكو لويرز لإلستشارات القانونية ذ.م.م

فعىل كل من لديه حق أو اعراض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية 

خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي 

حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: رشكة الصحوة لخدمات التموين ذ.م.م

رخصة رقم CN - 1144397 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ احمد محمود خليفه احمد من رشيك إىل مالك

تعديل نسب الرشكاء/ احمد محمود خليفه احمد من ٤٩٪ إىل ١٠٠٪

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف خالد يحيى مبارك سعيد املهريي

تعديل رأس املال/ من ١٥٠٠٠٠ إىل ٥٠٠٠٠

1X1 1 إىلX1 تعديل لوحة اإلعالن/ إجاميل من مساحة

تعديل شكل قانوين/ من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد ذ م م

الصحوة  رشكة   -  ALSAHWA CATERING SERVICES L.L.C من/  تجاري  إسم  تعديل 

 AL SAHWA AGRICULTURAL SERVICES - SOLE إىل  ذ.م.م  التموين  لخدمات 

PROPRIETORSHIP L.L.C - رشكة الصحوة للخدمات الزراعية - رشكة الشخص الواحد ذ م م

تعديل نشاط/ إضافة إدارة وتشغيل املزارع والعزب )٠١٦١٠٠٤(

تعديل نشاط/ حذف تعهدات تزويد بالوجبات الجاهزة )اعداد وجبات( )٥٦٢٩٠٠٢(

تعديل نشاط/ حذف خدمات متوين باملواد الغذائية )٥٦٢٩٠٠١(

فعىل كل من لديه حق أو اعراض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة 

عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  أو دعوى بعد 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

الجاهزة  للمالبس  الصفصاف  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   

والعطور ومستحرضات التجميل ذ.م.م

رخصة رقم CN - 2774075 قد تقدموا إلينا بطلب:

 ELSAFSAF GARMENTS PERFUMES من/  تجاري  إسم  تعديل 

إىل  والعطور  الجاهزة  للمالبس  الصفصاف   -  AND COSMETICS L.L.C

الصفصاف   -  ELSAFSAF OUD INCENSE AND PERFUME L.L.C

لبيع العود والبخور والطيب ذ.م.م

تعديل نشاط/ حذف بيع املالبس النسائية الجاهزة - بالتجزئة )٤٧٧١١٠٢(

تعديل نشاط/ حذف بيع مستحرضات التجميل - بالتجزئة )٤٧٧٢٠٠٨(

التنمية  دائرة  مراجعة  اإلعالن  هذا  عىل  اعراض  أو  حق  لديه  من  كل  فعىل 

االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 

غري مسؤولة عن أي حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: املربع للنقليات العامة ذ.م.م
رخصة رقم CN - 1023670 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل مدير/ إضافة حنا عيد حنا
الدولية - رشكة  الخالدية  تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة مجموعة رشكات 
 AL KHALIDIYAH INTERNATIONAL م  م  ذ  الواحد  الشخص 

GROUP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
 K S H ذ.م.م  العاملية  اتش  اس  كيه  إضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

INTERNATIONAL L.L.C
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف مجموعة رشكات الخالدية الدولية - ذ.م.م 

AL KHALIDIYAH INTERNATIONAL GROUP - WLL
ذ.م.م   - العاملية  اتش  اس  كيه  رخصة رشكة  وبيع/ حذف  تنازل  الرشكاء  تعديل 

Ksh
التنمية  دائرة  مراجعة  اإلعالن  هذا  عىل  اعراض  أو  حق  لديه  من  كل  فعىل 
االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 
غري مسؤولة عن أي حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: جم تيك ملقاوالت تركيب انظمة التكييف 

والصيانة العامة 

رخصة رقم CN - 2228761 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة محمد مبارك سعيد عشاب الراشدي ١٠٠٪

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف نرسين محمد سليم وزير

 GUM TECH AIR CONDITIONING SYSTEMS من/  تجاري  إسم  تعديل 

 INSTALLATION CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE

 GUM TECH إىل  العامة  والصيانة  التكييف  انظمة  تركيب  ملقاوالت  تيك  جم   -

GENERAL MINTENANCE - جم تيك للصيانة العامة

تعديل نشاط/ حذف مقاوالت تركيب أنظمة التكييف والتهوية وتربيد الهواء وصيانتها 

)٤٣٢٢٠٠٥(

فعىل كل من لديه حق أو اعراض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية 

خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي 

حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

رقم  الرخصة  بخصوص  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
CN - 1453354 باالسم التجاري ثقة االجيال للنقليات 
العامة. بإلغاء طلب تعديل الرخصة وإعادة الوضع كام 

كان عليه سابقاً.
اإلعالن  هذا  عىل  اعتتراض  أو  حق  لديه  من  كل  فعىل 
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ 
أي  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعالن  نرش هذا 
حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات املذكورة.
CN - 1453354  /الرقم: دت/ش ت

CA - 2702774  :رقم الخطاب

  نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة
االسم التجاري: يت يت انرناشونال لوساطة الخدمات ذ.م.م

احمد  محمد  بناية/  وحدة   ،١٣١٨ مكتب   -  ١٣ الطابق  الرشكة:  عنوان 
جوعان راشد الظاهري C4 - E16 ابوظبي، شارع السالم

 CN - 1184426 :رقم القيد يف السجل االقتصادي
 التعديل الذي طرأ عىل الرشكة

١- حل وتصفية الرشكة
٢- تعيني السادة/ مكتب دلتا لتدقيق الحسابات، كمصفي قانوين للرشكة 

بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٣
العادية، املوثق لدى  وذلك بناء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري 

كاتب العدل بالرقم ٢١٥٠٠٠٧٨٠٣
تاريخ التعديل ٢٠٢١/٦/٢٤

فعىل كل من له حق او اعراض عىل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 
خالل مدة 45 يوماً من تاريخ اإلعالن.

غالم  ابومنصور  محمد  مصبغة  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

االتوماتيكية

رخصة رقم CN - 3004546 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة محمد نور الهدى صديق احمد ١٠٠٪

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد ابو املنصور غالم موال

 MOHAMMAD ABUL MANSUR LAUNDRY /تعديل إسم تجاري من

 FAVOURITE LAUNDRY مصبغة محمد ابومنصور غالم االتوماتيكية إىل -

- مصبغة فافوريت

التنمية  دائرة  مراجعة  اإلعالن  هذا  عىل  اعراض  أو  حق  لديه  من  كل  فعىل 

االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 

غري مسؤولة عن أي حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: محل الهنوف للخياطة والتطريز
رخصة رقم CN - 1033532 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة جبري احمد عبداملطلب ٢٤٪
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ محمد سامل صالح سامل املحرمي من وكيل خدمات إىل رشيك

تعديل نسب الرشكاء/ محمد سامل صالح سامل املحرمي من ٠٪ إىل ٥١٪
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ عبداملطلب مبرش عيل من مالك إىل رشيك

تعديل نسب الرشكاء/ عبداملطلب مبرش عيل من ١٠٠٪ إىل ٢٥٪
تعديل رأس املال/ من NULLإىل ١٥٠٠٠٠
تعديل نوع الرخصة/ من حرفية إىل تجارية

تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة
تعديل إسم تجاري من/ AL HUNOOF TAILORING & EMBROIDERY SHOP - محل 
الهنوف للخياطة والتطريز إىل AL HUNOOF FOR BICYCLES L.L.C - الهنوف للدراجات 

الهوائية ذ.م.م
تعديل نشاط/ إضافة بيع الدراجات الهوائية وقطع غيارها ولوازمها - بالتجزئة )٤٧٦٣٠١١(

تعديل نشاط/ حذف تفصيل وخياطة املالبس النسائية )١٤١٠٩٠٧(
تعديل نشاط/ تطريز املالبس الجاهزة )١٤١٠٩٠٢(

فعىل كل من لديه حق أو اعراض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة 
عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  أو دعوى بعد 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: واحة املستقبل للعقارات

رخصة رقم CN - 1915155 قد تقدموا إلينا بطلب:

1X1 1 إىلX1 تعديل لوحة اإلعالن/ إجاميل من مساحة

تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ م م

 WAHAT AL MUSTAQBIL REAL - من/  تجاري  إسم  تعديل 

 WAHAT AL MUSTAQBIL واحة املستقبل للعقارات إىل - ESTATE

 REAL - ESTATE L.L.C - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

- واحة املستقبل للعقارات ذ.م.م - رشكة الشخص الواحد ذ م م

فعىل كل من لديه حق أو اعراض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 

االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: اعتامد لالستثامر ذ.م.م

رخصة رقم CN - 2348385 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل مدير/ إضافة خالد عبيد سامل العثامن ال عيل

ETIMAD GROUP L.L.C تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة اعتامد جروب ذ.م.م

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عبيد سيف خميس النداس الكتبي

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف خالد عبيد سامل العثامن ال عيل

تعديل رأس املال/ من NULL إىل ١٥٠٠٠٠

تعديل شكل قانوين/ من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م

تعديل إسم تجاري من/ ETIMAD INVESTMENT L.L.C - اعتامد لالستثامر ذ.م.م 

إىل ETIMAD INVESTMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C - اعامد 

لالستثامر - رشكة الشخص الواحد ذ م م

فعىل كل من لديه حق أو اعراض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية 

خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي 

حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

اوركيد  بلو  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
لصيانة املباين

رخصة رقم CN - 2798921 قد تقدموا إلينا بطلب:
 blue orchid Buildings من/  تجاري  إسم  تعديل 
 BLUE إىل  املباين  لصيانة  اوركيد  بلو    -  maintenance

ORCHID FOR REAL ESTATE - بلو اوركيد العقارية
فعىل كل من لديه حق أو اعراض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
تاريخ  من  يوما  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.

اجلمعة 25 يونيو 2021-العـدد 14779

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

نموذج اإعالن الن�صر

�إعالنات

يعلن السادة التالية اسامهم عن فقدان شهادات 

القابضة  العاملية  الرشكة  من  صادرة  أسهم 

)اسامك(

١- عفراء محمد خميس رقم الشهادة ١٧٢٠٠

٢- هديه عبدالله سعيد رقم الشهادة ١٧٢٠١

٣- فاطمه عبدالله سعيد رقم الشهادة ١٧٢٠٢

٤- مريه عبدالله سعيد رقم الشهادة ١٧٢٠٣

٥- محمد عبدالله سعيد رقم الشهادة ١٧٢٠٤

الرشكة  إىل  تسليمهم  الرجاء  يجدهم  من  فعىل 

املذكورة أعاله أو االتصال عىل رقم ٠٥٠١٤٥٥٥٣٨

اجلمعة 25 يونيو 2021-العـدد 14779

فقدان �سهادات ا�سم
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اأبوظبي ـ وام:

ي�ضت�ضيف متحف اللوفر اأبوظبي جمموعة 

"ناو يونايتد"، فرقة البوب العاملية لبّث 
عر�ضها املو�ضيقي احلّي الذي �ُضيقام ملرة 

البوب  جماهري  من  للماليني  فقط  واحدة 

املقبل  يوليو  من  الأول  يف  العامل  حول 

املوؤ�ض�ضات  من  جمموعة  مع  بال�رشاكة 

الثقافية والإبداعية يف اإمارة اأبوظبي.

ا�ضم  �ضيحمل  الذي  العر�ض  وُيقدم 

 NowLove- Live From#/

اأهم  من  عماًل   16  /Abu Dhabi
و�ضيبّث  للفرقة  الناجحة  الفنية  الأعمال 

العر�ض مبا�رشًة على قناة "ناو يونايتد" 

اأكرث  التي ح�ضدت  الر�ضمية على يوتيوب 

اليوم.  اإىل  اإجمالية  م�ضاهدة  ملياري  من 

وقد متكنت الفرقة من تعزيز انت�ضارها عرب 

فجمعت  املن�ضات  من  متنوعة  جمموعة 

اأكرث من 153 مليون متابعَا حول العامل.

وقال مانويل راباتيه، مدير متحف اللوفر 

يونايتد  ناو  فرقة  اأع�ضاء  اإن  اأبوظبي 

�ضيعي�ضون جتربة مميزة يف اللوفر اأبوظبي 

اأروع  العاملية  جمموعتنا  تروي  حيث 

الق�ض�ض الإن�ضانية الغنية واملتنوعة كما 

جتمعنا بالفرقة الغنائية املوهوبة مهمة 

ومد  الروابط  بناء  يف  تتمثل  م�ضرتكة 

اجلغرافية  املناطق  خمتلف  بني  اجل�ضور 

والثقافات.

ناو  عر�ض  باأن  ثقة  على  اأننا  واأ�ضاف 

يونايتد �ضيبّث طاقة مميزة ويجذب جماهري 

جديدة للمتحف الذي اختارته الفرقة اأي�ضًا 

مما  لها،  مو�ضيقي  فيديو  اأحدث  لت�ضوير 

يوؤكد اأن املتحف هو اأكرث من جمرد وجهة 

لالإبداع  موطن  هو  بل  الفنون،  لكت�ضاف 

بكافة اأ�ضكاله .

من جانبه، قال �ضيمون فولر، موؤ�ض�ض فرقة 

"ناو يونايتد"اأنه مع ا�ضتمرار ت�ضاعد �ضهرة 
اأنحاء  جميع  يف  يونايتد  ناو  جمموعة 

العامل، �ضعرنا اأنها اللحظة املثالية لتقدمي 

الأ�ضهر  فخالل  لنا.  افرتا�ضي  عر�ض  اأول 

�ضحرنا  لأبوظبي  زيارتنا  وبعد  الأخرية 

جمال هذه املدينة واأ�ضبحت مبثابة وطننا 

ومثالية  وهادئة  اآمنة  بيئة  فهي  الثاين. 

لتطوير املحتوى والتقاء اأع�ضاء الفرقة.

باأدائنا  الرائعة  ال�رشاكة  هذه  و�ضنكلل 

املثري  اأبوظبي  اللوفر  املنتظر يف متحف 

لالإعجاب. فهذا املتحف من اأروع الت�ضاميم 

على  راأيتها  التي  املتميزة  املعمارية 

الإطالق، لذا اأتطلع ُقدمًا اإىل م�ضاركة عر�ضنا 

اجلديد مع املاليني من حمبينا وجماهرينا 

املتحم�ضني حول العامل.

وقال عمر الظاهري، رئي�ض تطوير الأعمال 

يف جلنة اأبوظبي لالأفالم اإن جمموعة ناو 

يونايتد تعد من الفرق املوهوبة واملتميزة 

والتي تتابعها �رشيحة وا�ضعة من اجلماهري 

العر�ض  هذا  بّث  خالل  ومن  العاملية. 

جميع  امل�ضاهدين يف  املو�ضيقي ملاليني 

اأبوظبي  اإمارة  �ضتخطف  العامل،  اأنحاء 

الإمكانيات  للعامل  و�ضتظهر  الأ�ضواء 

العا�ضمة  يف  املتاحة  الهائلة  والفر�ض 

تقدمه  الذي  الدعم  وي�ضكل  الإماراتية. 

الثقافية  واملوؤ�ض�ضات  املحلية  املواهب 

لالإبداع  الإمارة  يف  الكربى  والإبداعية 

واملبدعني دلياًل اآخر على التزامنا بتنمية 

هذا القطاع احليوي واملتنامي.

بدورها قالت فاطمة هالل، رئي�ض التحرير 

التي  اخلليج"  "زهرة  ملجلة  بالإنابة 

احلّي  املو�ضيقي  العر�ض  اإنتاج  �ضتتوىل 

اإن جمموعة ناو يونايتد الغنائية تعد من 

الفرق املو�ضيقية ال�ضتثنائية التي تعك�ض 

تنوع اإمارة اأبوظبي ودولة الإمارات ب�ضكل 

رائع وهو ما يتما�ضى اأي�ضًا مع الذائقة الفنية 

لدى حمبي زهرة اخلليج. نحن متحم�ضون 

جداً لدخولنا يف �رشاكة مع جمموعة مميزة 

من اأهم املوؤ�ض�ضات الثقافية والإبداعية يف 

حول  امل�ضاهدين  ماليني  لإمتاع  اأبوظبي 

العامل بكوكبة من اأروع املواهب العاملية 

املتاألقة يف فرقة ناو يونايتد.

املدير  دوكري،  فابري�ض  قال  جهته  ومن   

روتانا  ال�ضعديات  وفلل  ملنتجع  العام 

اإننا فخورون با�ضت�ضافة اأع�ضاء فريق ناو 

يونايتد منذ زيارتهم الأوىل لأبوظبي وقد 

اإعداد امل�رشح يوميًا لهوؤلء الفنانني  كان 

املوهوبني م�ضدراً للبهجة وال�ضعادة.

جدير بالذكر اأنه خالل زيارة الفرقة الدولية 

للعر�ض  ا�ضتعداداتها  ا�ضتكملت  لأبوظبي، 

بريكلي  وفرتها  م�ضاحة  يف  املو�ضيقي 

اأبوظبي، كذلك �ضتعمل على ت�ضوير حمتوى 

مقاطع  ذلك  يف  مبا  املدينة  يف  اإ�ضايف 

مو�ضيقية وحمتوى ملوقع يوتيوب و�ضيتم 

بالعتماد  اأبوظبي  يف  والإنتاج  الت�ضوير 

على املواهب املحلية وفرق الدعم وخدمات 

الإنتاج.

دبي ـ الوحدة:

ك�ضف موؤمتر ومعر�ض ال�ضحة العربي 

الذي عقد بدبي، عن جهاز على �ضكل 

قبعة ذكية لعالج الكتئاب والو�ضوا�ض 

القهري والقالع عن التدخني، وتعد 

هذه القبعة، الأوىل من نوعها عامليا 

الذكاء  ا�ضتخدام  من  به  تتميز  ملا 

املغناطي�ضي  والتحفيز  ال�ضطناعي 

الو�ضول  خالل  من  اجلمجمة  عرب 

ملناطق اأعمق من ق�رشة املخ.

باملعر�ض،  اجلهاز  عر�ض  وحظي 

مبتابعة وا�ضتف�ضار جماهريي ومدى 

ال�ضتفادة منه يف عالج امرا�ض نف�ضية 

اأخرى. وقال الدكتور عمار مارتيني، 

وامل�ضوؤول  الإدارة،  جمل�ض  ع�ضو 

جيالن  مبوؤ�ض�ضة  الطبي،  العلمي 

الطبية التابعة جمموعة غ�ضان عبود: 

" اجلهاز اجلديد ي�ضتخدم تكنولوجيا 
حديثة مبتكرة غري جراحية ومثبتة 

تتم داخل العيادة بو�ضعية اجللو�ض 

بدون الآم اأو ازعاج او ال�ضعور بعدم 

الرتياح من املري�ض اأو اآثار جانبية 

بعد جل�ضة العالج".

على  احل�ضول  مت  انه  اىل  واأ�ضار 

والأدوية  الغذاء  هيئة  من  املوافقة 

الأمريكية و�ضهادة اجلودة الأوروبية، 

وهما من اعلى املوؤ�ض�ضات ال�ضحية 

بالت�ضجيل  املعنية  العاملية 

والعتماد. وتقوم تكنولوجيا اجلهاز، 

عرب  املغناطي�ضي  التحفيز  على 

اجلمجمة على حتفيز مناطق عميقة 

داخل الدماغ من خالل تعري�ضها اىل 

او  باثارة  يقوم  مغناطي�ضي  جمال 

عميقة  ع�ضبية  مناطق خاليا  كبت 

يف الدماغ.  واأو�ضح مارتيني، اجلهاز 

النف�ضية  احلالة  تغري  على  يعمل 

الكتئاب  من  يعاين  الذي  لل�ضخ�ض 

او الو�ضوا�ض القهري اوامل�ضاعدة على 

الإقالع عن التدخني.

امل�ضتخدمة  التكنولوجيا  وتقوم 

يف  مناطق  حتفيز  على  باجلهاز، 

الدماغ من اأجل معاجلة ال�ضطرابات 

التالية: ا�ضطراب الكتاب ال�ضديد من 

اجلبهي  الف�ض  ق�رشة  حتفيز  خالل 

الظهرية الي�رشى، وا�ضطراب الو�ضوا�ض 

الق�رشة  حتفيز  خالل  من  القهري 

احلزامية المامية.

دبي-وام:

 مع تبقي 100 يوم على التقاء العامل 

عاملي  وحدث  ثقايف  جتمع  اأكرب  يف 

الو�ضل  قبة   2020 اإك�ضبو  اأ�ضاء   ..

فائقة  العر�ض  تكنولوجيا  با�ضتخدام 

التطور.

واحتفاًء بقرب افتتاح اأول اإك�ضبو دويل 

يقام يف منطقة ال�رشق الأو�ضط واأفريقيا 

وجنوب اآ�ضيا، اأ�ضاء اأكرث من 250 جهاز 

اأكرب  الو�ضل، وهي  عر�ض بالليزر قبة 

يف  درجة   360 بنطاق  عر�ض  �ضا�ضة 

العامل، لتقدم عر�ضا مبهرا.

امل�ضاء،  هذا  الحتفالت  وتتوا�ضل 

حيث ت�ضيء جمموعة اإعمار لل�ضيافة، 

�رشيك اإك�ضبو الر�ضمي خلدمات ال�ضيافة 

 2020 ال�ضاعة  خليفة  برج  والفندقة، 

بتوقيت دولة الإمارات.

»اللوفر اأبوظبي« ي�ست�سيف عر�ساً مو�سيقياً عالمياً اأول 

يوليو المقبل

معر�ض ال�سحة العربي: قبعة ذكية لعالج 

االكتئاب والو�سوا�ض والتدخين

اإك�سبو 2020 دبي ي�سيء قبة الو�سل وبرج 

خليفة احتفااًل بتبقي 100 يوم على انطالقه  

�أخبار و�إعالنات

 اسم الرشكة: ادفانس بلس لالستثامر يف املرشوعات التعليمية وتأسيسها وإدارتها ش.ذ.م.م
العنوان: مكتب رقم BM02 - 03 ملك سفيان عيل سعيد بن سلوم الفاليس - القرهود

الشكل القانوين: رشكة ذات مسئولية محدودة - الشخص الواحد )ذ.م.م(
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٣٧٤٢٧٩

رقم الرخصة: ٧٣٥١٧٠
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها بإنحالل 

الرشكة املذكورة أعاله وبتعيني املصفى كودوس يب أر أس محاسبون قانونيون للقيام بتصفية الرشكة
محاكم ديب

تاريخ القرار: ٢٠٢١/٥/٢٠
تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/٥/٢٠

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان مكتب رقم 
BM07 سفيان عيل سعيد بن سلوم الفاليس - ديرة - القرهود

 هاتف رقم: ٩٧١٤٢٨٢٢٩٣٦ - فاكس: 
 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

 اسم الرشكة: يس جيه اس لصيانة املباين واملقاوالت ش.ذ.م.م
العنوان: مكتب رقم ١٠٠٣ ملك محمد رفيق خان - بر ديب - الثنية الخامسة

الشكل القانوين: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١١٤٧٨٥٣

رقم الرخصة: ٧٢٠٧٦٠
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها بإنحالل 
الرشكة املذكورة أعاله وبتعيني املصفى سامل السياىب محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات للقيام بتصفية 

الرشكة
محاكم ديب

تاريخ القرار: ٢٠٢١/٤/١٥
تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/٤/١٥

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان مكتب رقم 
١ - ٢٩٠٣ ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان - املركز التجاري األول

 هاتف رقم: ٩٧١٤٢٩٥٥٥٨٢ - فاكس: ٩٧١٤٢٩٥٥٥٩٨ مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية 
وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

 اسم الرشكة: ابوبكر كوالمبادي للتجارة ش.ذ.م.م
العنوان: محل رقم ٢ ملك مصبح احمد القيزي - ديرة - عيال نارص

الشكل القانوين: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٠٨٨٧٣١

رقم الرخصة: ٦٦٤٢٩٢
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها بإنحالل 

الرشكة املذكورة أعاله وبتعيني املصفى اتش ايه ام لتدقيق الحسابات للقيام بتصفية الرشكة
محاكم ديب

تاريخ القرار: ٢٠٢١/٣/١٨
تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/٣/١٨

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان مكتب رقم 
٩١٤ ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديرة - بورسعيد هاتف رقم: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٦٠ 
- فاكس: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٧١ مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من 

تاريخ نرش هذا اإلعالن.

 اسم الرشكة: موديل كرافت للخدمات الفنية لتنفيذ مجسامت االبنية ش.ذ.م.م
العنوان: مستودع رقم ١٦ ملك حسني نارص احمد لوتاه - مجمع ديب لإلستثامر الثانية

الشكل القانوين: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٢٣٤٠٩٨

رقم الرخصة: ٧٦٠٧٨٤
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها بإنحالل 

الرشكة املذكورة أعاله وبتعيني املصفى نديم و اومندرا ملراجعة الحسابات للقيام بتصفية الرشكة
محاكم ديب

تاريخ القرار: ٢٠٢١/٦/٨
تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/٦/٨

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان مكتب ٥١٠ 
ملك عبدالله محمد املوىس - الرفاعة

 هاتف رقم: ٩٧١٤٣٢٥٨٣٦١ - فاكس: ٩٧١٤٣٢٥٨٣٦٢ مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية 
وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

 اسم املصفى: كودوس يب أر أس محاسبون قانونيون
العنوان: مكتب رقم BM07 سفيان عيل سعيد بن سلوم الفاليس - ديرة - القرهود

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
بإنحالل رشكة: ادفانس بلس لالستثامر يف املرشوعات التعليمية وتأسيسها وإدارتها ش.ذ.م.م

وبتعيني املصفى املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة
محاكم ديب

تاريخ القرار: ٢٠٢١/٥/٢٠
تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/٥/٢٠

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان 
أعاله الهاتف: ٩٧١٤٢٨٢٢٩٣٦ - الفاكس:

تاريخ نرش  من  يوماً   ٤٥ وذلك يف خالل  الثبوتية  واألوراق  املستندات  كافة  معه  مصطحباً 
هذا اإلعالن.

 اسم املصفى: ايه & ام االنصاري لتدقيق الحسابات
العنوان: مكتب رقم ١ - ٢٩٠٣ ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان - املركز 

التجاري األول
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

بإنحالل رشكة: يس جيه اس لصيانة املباين واملقاوالت ش.ذ.م.م
وبتعيني املصفى املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة

محاكم ديب
تاريخ القرار: ٢٠٢١/٤/١٥

تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/٤/١٥
وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان 
املستندات  كافة  معه  الفاكس: ٩٧١٤٢٩٥٥٥٩٨ مصطحباً   - الهاتف: ٩٧١٤٢٩٥٥٥٨٢  أعاله 

واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

 اسم املصفى: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات
 - - ديرة  الشباب  العنوان: مكتب رقم ٩١٤ ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع 

بورسعيد
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

بإنحالل رشكة: ابوبكر كوالمبادي للتجارة ش.ذ.م.م
وبتعيني املصفى املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة

محاكم ديب
تاريخ القرار: ٢٠٢١/٣/١٨

تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/٣/١٨
وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان 
املستندات  كافة  معه  الفاكس: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٧١ مصطحباً   - الهاتف: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٦٠  أعاله 

واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

 اسم املصفى: نديم و اومندرا ملراجعة الحسابات
العنوان: مكتب ٥١٠ ملك عبدالله محمد املوىس - الرفاعة

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
بإنحالل رشكة: موديل كرافت للخدمات الفنية لتنفيذ مجسامت االبنية ش.ذ.م.م

وبتعيني املصفى املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة
محاكم ديب

تاريخ القرار: ٢٠٢١/٦/٨
تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/٦/٨

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان 
املستندات  كافة  معه  الفاكس: ٩٧١٤٣٢٥٨٣٦٢ مصطحباً   - الهاتف: ٩٧١٤٣٢٥٨٣٦١  أعاله 

واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

 اسم املصفى: ايه & ام االنصاري لتدقيق الحسابات
العنوان: مكتب رقم ١ - ٢٩٠٣ ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان - املركز 

التجاري األول
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

بإنحالل رشكة: طريق االنيق للخدمات الفنية ش.ذ.م.م
وبتعيني املصفى املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة

محاكم ديب
تاريخ القرار: ٢٠٢١/٥/٢٥

تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/٥/٢٥
وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان 
املستندات  كافة  معه  الفاكس: ٩٧١٤٢٩٥٥٥٩٨ مصطحباً   - الهاتف: ٩٧١٤٢٩٥٥٥٨٢  أعاله 

واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

 اسم الرشكة: طريق االنيق للخدمات الفنية ش.ذ.م.م
العنوان: مكتب رقم ٣٠١- ٤٤ ملك رشكة ديب الوطنية للتأمني وإعادة التأمني - بر ديب - الوصل

الشكل القانوين: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: ١٢٧٥٩٦٨

رقم الرخصة: ٧٧٨٤٧٨
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها بإنحالل 
الرشكة املذكورة أعاله وبتعيني املصفى سامل السياىب محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات للقيام بتصفية 

الرشكة
محاكم ديب

تاريخ القرار: ٢٠٢١/٥/٢٥
تاريخ تصديق القرار: ٢٠٢١/٥/٢٥

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان مكتب رقم 
١ - ٢٩٠٣ ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان - املركز التجاري األول

 هاتف رقم: ٩٧١٤٢٩٥٥٥٨٢ - فاكس: ٩٧١٤٢٩٥٥٥٩٨ مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية 
وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

 اسم املصفى: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات
 - - ديرة  الشباب  العنوان: مكتب رقم ٩١٤ ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع 

بورسعيد
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

بإنحالل رشكة: برايم ميدل ايست تكنولوجي ش.ذ.م.م
وبتعيني املصفى املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة

محاكم ديب
تاريخ القرار: 4/1/٢٠٢١

تاريخ تصديق القرار: 4/1/٢٠٢١
وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان 
املستندات  كافة  معه  الفاكس: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٧١ مصطحباً   - الهاتف: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٦٠  أعاله 

واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

 اسم املصفى: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات
 - - ديرة  الشباب  العنوان: مكتب رقم ٩١٤ ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع 

بورسعيد
التجاري  السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب 

لديها بإنحالل رشكة: عاصف شودهري لشغل األبواب والنوافذ املعدنية وتركيبها ش.ذ.م.م
وبتعيني املصفى املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة

محاكم ديب
تاريخ القرار: 21/٢٠٢١/٦

تاريخ تصديق القرار: 21/٢٠٢١/٦
وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان 
املستندات  كافة  معه  الفاكس: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٧١ مصطحباً   - الهاتف: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٦٠  أعاله 

واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

 اسم الرشكة: برايم ميدل ايست تكنولوجي ش.ذ.م.م
العنوان: مكتب رقم 218 ملك الفقاعي للعقارات - منخول

الشكل القانوين: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: 1146803

رقم الرخصة: 719675
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها بإنحالل 

الرشكة املذكورة أعاله وبتعيني املصفى اتش ايه ام لتدقيق الحسابات للقيام بتصفية الرشكة
محاكم ديب

تاريخ القرار: 4/1/٢٠٢١
تاريخ تصديق القرار: 4/1/٢٠٢١

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان مكتب رقم 
٩١٤ ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديرة - بورسعيد هاتف رقم: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٦٠ 
- فاكس: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٧١ مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من 

تاريخ نرش هذا اإلعالن.

 اسم الرشكة: عاصف شودهري لشغل األبواب والنوافذ املعدنية وتركيبها ش.ذ.م.م
العنوان: مكتب رقم 43-44 ملك بلدية ديب - بر ديب - الفهيدي

الشكل القانوين: ذات مسئولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: 1496873

رقم الرخصة: 890575
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها بإنحالل 

الرشكة املذكورة أعاله وبتعيني املصفى اتش ايه ام لتدقيق الحسابات للقيام بتصفية الرشكة
محاكم ديب

تاريخ القرار: 21/٢٠٢١/٦
تاريخ تصديق القرار: 21/٢٠٢١/٦

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف املكتب الكائن يف العنوان مكتب رقم 
٩١٤ ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديرة - بورسعيد هاتف رقم: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٦٠ 
- فاكس: ٩٧١٤٢٩٧٣٠٧١ مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك يف خالل ٤٥ يوماً من 

تاريخ نرش هذا اإلعالن.

اجلمعة 25 يونيو 2021-العـدد 14779

اجلمعة 25 يونيو 2021-العـدد 14779

اجلمعة 25 يونيو 2021-العـدد 14779

اجلمعة 25 يونيو 2021-العـدد 14779 اجلمعة 25 يونيو 2021-العـدد 14779

اجلمعة 25 يونيو 2021-العـدد 14779

اجلمعة 25 يونيو 2021-العـدد 14779

اجلمعة 25 يونيو 2021-العـدد 14779

اجلمعة 25 يونيو 2021-العـدد 14779اجلمعة 25 يونيو 2021-العـدد 14779

اجلمعة 25 يونيو 2021-العـدد 14779

اجلمعة 25 يونيو 2021-العـدد 14779

اجلمعة 25 يونيو 2021-العـدد 14779

اجلمعة 25 يونيو 2021-العـدد 14779

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي
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 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

 يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل عن الرخصة 

بني األطراف املذكورة أسامئهم أدناه:

من الطرف األول/ عيل عبدالكريم يوسف عبدالله - الجنسية: االمارات

إىل الطرف الثاين/ محمد فريد محمد عظيم الدين - الجنسية: الهند

باالسم التجاري )مطعم ال بيرتا( رخصة صادرة من دائرة التنمية االقتصادية 

بعجامن برقم )١٠١١٩٨( واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجامن.

وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء ١٤ يوماً من 

تاريخ نرش هذا اإلعالن.

  يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل عن الرخصة 

بني األطراف املذكورة أسامئهم أدناه:

من الطرف األول/ منصور عامل هارون الرشيد - الجنسية: بنغالديش

إىل الطرف الثاين/ حسن حميد حسن جمعه الشاميس - الجنسية: االمارات

باالسم التجاري )نوري للتمديدات الكهربائية والصحية( رخصة صادرة من 

تجارة  بغرفة  واملسجلة   )٢٩١٢٩( برقم  بعجامن  االقتصادية  التنمية  دائرة 

وصناعة عجامن.

وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء ١٤ يوماً من 

تاريخ نرش هذا اإلعالن.

يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل عن الرخصة بني 

األطراف املذكورة أسامئهم أدناه:

من الطرف األول/ محمد ثاين خميس املذن القمزي - الجنسية: االمارات

الجنسية:   - الرحمن  امري  الحرمن  امري  الرحمن  خليل  الثاين/  الطرف  إىل 

باكستان

صادق حسني الل بادشاه - الجنسية: باكستان

باالسم التجاري )كراج ضحي( رخصة صادرة من دائرة التنمية االقتصادية 

بعجامن برقم )٣٠٧٣٣( واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجامن.

وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء ١٤ يوماً من 

تاريخ نرش هذا اإلعالن.

يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل عن الرخصة بني 

األطراف املذكورة أسامئهم أدناه:

من الطرف األول/ حمود عمر عيل الصعيدي الشمري - الجنسية: االمارات

إىل الطرف الثاين/ خالد أحمد عبدالله محمد الحوسني - الجنسية: االمارات

من  صادرة  رخصة  الغذائية(  املواد  لتجارة  الشامل  )ريح  التجاري  باالسم 

تجارة  بغرفة  واملسجلة   )٧٦٨٥٨( برقم  بعجامن  االقتصادية  التنمية  دائرة 

وصناعة عجامن.

وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء ١٤ يوماً من 

تاريخ نرش هذا اإلعالن.
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الكاتب العدل العام 

الكاتب العدل العام  في عجمان

الكاتب العدل العام 

الكاتب العدل العام 

 اإعالن تنازل عن رخ�صة

 اإعالن تنازل عن رخ�صة

 اإعالن تنازل عن رخ�صة

 اإعالن تنازل عن رخ�صة

نعلن للجميع بأن الرشكة املذكورة أعاله هي: الفيض لتجارة األدوات الصحية ومتديداتها - 

بالجملة - ذ.م.م - رشكة ذات مسئولية محدودة تأسست يف إمارة عجامن مبوجب قانون 

االقتصادية  التنمية  دائرة  يف  مرخصة  وتعديالته   ١٩٨٤ لسنة   ٨ رقم  االتحادي  الرشكات 

وسجلته بالتنمية االقتصادية تحت رقم ٤٢٤٢٠ وقرر الرشكاء حلها وتصفيتها وتعيني السيد

جامل لتقديق الحسابات

مصفي قانوين للرشكة فعىل كل من لديه أي حق أو اعرتاض للتقدم به للمصفي القانوين 

املذكورة أعاله خالل مدة ٤٥ يوماً من تاريخ نرش اإلعالن وعىل العنوان التايل:

إمارة عجامن

هاتف ٠٦٧٤٤٧٧٧١

ص.ب ١١٣١

 - الجاهزة  النسائية  املالبس  لبيع  الفرحه  هي:  أعاله  املذكورة  الرشكة  بأن  للجميع  نعلن 

بالتجزئة - ذ.م.م - رشكة ذات مسئولية محدودة تأسست يف إمارة عجامن مبوجب قانون 

االقتصادية  التنمية  دائرة  يف  مرخصة  وتعديالته   ١٩٨٤ لسنة   ٨ رقم  االتحادي  الرشكات 

وسجلته بالتنمية االقتصادية تحت رقم ٩٦١٨٩ وقرر الرشكاء حلها وتصفيتها وتعيني السيد

 مصفي قانوين للرشكة فعىل كل من لديه أي حق أو اعرتاض للتقدم به للمصفي القانوين 

املذكورة أعاله خالل مدة ٤٥ يوماً من تاريخ نرش اإلعالن وعىل العنوان التايل:

إمارة

هاتف

ص.ب

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
ق�سم ال�سجل التجاري

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
ق�سم ال�سجل التجاري

اإعالن وحل وت�سفية:

اال�سم التجاري الفي�ض لتجارة االأدوات ال�سحية ومتديداتها - باجلملة - ذ.م.م

اإعالن وحل وت�سفية:

اال�سم التجاري الفرحه لبيع املالب�ض الن�سائية اجلاهزة - بالتجزئة - ذ.م.م
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�إعالن فقدان جواز �سفر

منظور  مصباح  املدعو/  فقد   

الجنسية،  باكستان  امني  محمد 

 0710381CF رقم سفره  جواز 

تسليمه  يجده  ممن  الرجاء 

سفارة  أو  رشطة  مركز  ألقرب 

باكستان مشكوراً.

اجلمعة 25 يونيو 2021-العـدد 14779
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�إلغاء �إعالن �سابق

ب��أن/  االق��ت��ص��ادي��ة  التنمية  دائ����رة  تعلن 
السادة:استوديو فور بوينت ايت

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  ١١٥٤٤٩٤ رقم   رخصة 
بطلب:

* إلغاء رخصة
فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن 
أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري 
مسؤولة عن أي حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه 

املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

عامل  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

السيارات

رخصة رقم١١٠٦٢١٠ - CN قد تقدموا إلينا بطلب:

* إلغاء رخصة

فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن 

من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 

تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 

عن أي حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: مجموعة 

بن عمري للخدمات التخصصية

رخصة رقم١٠٠٤٤٢٩ - CN قد تقدموا إلينا بطلب:

* إلغاء رخصة

فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن 

من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 

تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 

عن أي حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: مؤسسة هملول 
البيطرية

رخصة رقم ١١٣٥٠٢٤ - CN قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة خميس غدير حمد عامر 

الدرعي ١٠٠٪
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف سعيد محمد سعيد صباح 

العفاري
فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
تاريخ  من  يوما  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/ السادة: دلتا لتقنية املعلومات ذ م م

رخصة رقم ١٤٨٧١٧٧ - CN قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / اضافة واهه انرتانيك داغليان ٢٥٪

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة اسد عيل ابو بكر ٥١٪

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة شاهنواز هارون شيخ ٢٤٪

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف واهه انرتانيك داغليان

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف اسد عيل ابو بكر

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف شاهنواز هارون شيخ

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف توماس كيتنتج

فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 

االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائ��رة  تعلن 
شياكة شوب ملنتجات الشعر

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  ٣٧٧٥٢٤١ رقم  رخصة 
بطلب:

* إلغاء رخصة
فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن 
أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري 
مسؤولة عن أي حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه 

املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

نيو  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
هوت الين للمناسبات

إلينا  تقدموا  قد   CN  - رق���م٢٩٣٦٥١٣  رخصة 
بطلب:

* إلغاء رخصة
فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن 
أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري 
مسؤولة عن أي حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه 

املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: مجموعة 

بن عمري الصناعية

رخصة رقم١٢٣٤٥٠٦ - CN قد تقدموا إلينا بطلب:

* إلغاء رخصة

فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن 

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.

رايات  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

الخري لالملنيوم ذ م م 

رخصة رقم ١١٩٨٩٢٧ - CN قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة سوسن محمد عيل 

الراعي ٤٩٪

محمود  سامية  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

محمد عوض ٥١٪

خليفة  حمد  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

سويدان بخيت النعيمي 

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: مرطبات جانب 
الحديقة 

رخصة رقم ١٠٧٧٤١٧ - CN قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنارل وبيع/ اضافة ابراهيم عيل غلوم مويس 

العبيديل ١٠٠٪
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف جابر ابراهيم احمد محمد 

الحامدي
فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
تاريخ  من  يوما  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.

السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائ��رة  تعلن 
يونيفريسال الدارة النفايات

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  ١١٩٩٩٣١ رقم  رخصة 
بطلب:

* إلغاء رخصة
فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن 
أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري 
مسؤولة عن أي حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه 

املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

النرس  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

الجنويب للمقاوالت والصياتة العامة وادارة العقارات

رخصة رقم١١٩٣١٦١ - CN قد تقدموا إلينا بطلب:

* إلغاء رخصة

فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن 

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.

اكسل  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

الدارة السجالت

رخصة رقم ٢٥١٥٠٥٠ - CN قد تقدموا إلينا بطلب:

* إلغاء رخصة

فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن 

من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 

تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 

عن أي حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: غيمه كافيه
رخصة رقم ٣٨٣١١٥٩ - CN قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة فاطمة عبدالله غيث سامل 
الحوسني

٪١٠٠ 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عنود نارص محمد قاسم 

الحوسني
فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
تاريخ  من  يوما  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.

علن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة: توب ٤٤ كافيه
رخصة رقم ٣٦٩٥٤١٩ - CN قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة سامل سهيل محمد نصيب 
العفاري ١٠٠٪

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف سهيل سامل سهيل محمد 
العفاري

فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
تاريخ  من  يوما  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/ السادة: بيت 
الشوق للمقاوالت العامة

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  ٣٦٥٧١٥٤ رقم  رخصة 
بطلب:

* إلغاء رخصة
فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن 
أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري 
مسؤولة عن أي حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه 

املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائ��رة  تعلن 
املعارص الدارة العقارات

إلينا  تقدموا  قد   CN  - رق���م٢٨٤١٨٠٩  رخصة 
بطلب:

* إلغاء رخصة
فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن 
أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري 
مسؤولة عن أي حق  أو دعوى بعد انقضاء هذه 

املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

ماسرت  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

لالسامك

رخصة رقم ٢٩٧١٦٩٠ - CN قد تقدموا إلينا بطلب:

الغاء رقصة 

فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن 

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.

كشته  السادة:  بأن/  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

الصحراء للوازم الرحالت 

رخصة رقم ٢٤٩٠٩٦١ - CN قد تقدموا إلينا بطلب

الغاء رخصة

فعىل كل من لديه حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن 

من  آسبوع  االقتصادية خالل  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.

رقم  الرخصة  بخصوص  االقتصادية  التنمية  دائ��رة  تعلن 

املعدات  لتجارة  التاميل  التجاري  باالسم   CN  -  ٢٣٠٨٩٥٦

وإعادة  الرخصة  تعديل  طلب  بإلغاء   . االلكرتوميكانيكية 

الوضع كام كان عليه سابقاً.

فعىل كل من لديه 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 - الرقم: دت/ش ت/  ٢٣٠٨٩٥٦

CA - رقم الخطاب:  ٣٩٠٢٩٨٧

�إعالنات
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17á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14779 Oó`©dG-2021 ƒ«fƒj 25 á©ª÷G
ôjQÉ≤Jh QÉÑNCG

ájQÉéàdG òaÉæªdGh OhóëdG øeCG äÉØ∏e ájOƒ©°ùdG »a åëÑj »bGôY óah 

ôFGõédG »a IôµÑªdG á«HÉ«ædG äÉHÉîàfÓd á«FÉ¡ædG èFÉàædG Qó°üàJ »æWƒdG ôjôëàdG á¡ÑL

á«ªbQ á∏ªY QGó°UEG åëÑJ á«æ«£°ù∏ØdG ó≤ædG á£∏°S :êôÑeƒ∏H  :»dhódG ôªMC’G Ö«∏°üdG

 »Hƒ«KE’G ¢û«é∏d IQÉZ AGôL ø«HÉ°üe AÓNEG

…Gôé«J ≈∏Y

¢ù£°ùZCG ájÉ¡f äÉj’ƒdG ™e ÉfhQƒc áëaÉµe ™°Vh åëÑJ πcô«e»HhQhCG ºYóH »æªj ∞dCG 370 ≈∏Y äGóYÉ°ùe ´RƒJ á«ªeCG áª¶æe

:(CG Ü O)-OGó¨H

 äÉØ∏e ∑Î°ûe »bGôY »æeCGh …ôµ°ùY óah åëH 

 ‘  ácÎ°ûŸG  òaÉæŸGh  Ohó◊G  øeCÉH  ≥∏©àJ

.¢ù«ªÿG ¢ùeG ájOƒ©°ùdG

 IOÉ«b  ‘  »æeC’G  ΩÓYE’G  á«∏ÿ  ¿É«H  ôcPh

 É«eƒµM  É«æeG  Góah  ¿CG  ácÎ°ûŸG  äÉ«∏ª©dG

 ≥jôØdG á°SÉFôH ájOƒ©°ùdG ¤EG ¢ùeG π°Uh É«bGôY

 äÉ«∏ª©dG óFÉb ÖFÉf …ôª°ûdG ÒeC’G óÑY øcôdG

.ácÎ°ûŸG

 …Oƒ©°ùdGh »bGô©dG ÚÑfÉ÷G ¿EÉa ¿É«ÑdG Ö°ùëHh

 ácÎ°ûŸG  á«æeC’G  ™«°VGƒŸG  øe  GOóY  ’hGóJ

 õjõ©J  πÑ°Sh  òaÉæŸGh  Ohó◊G  øeCÉH  á°UÉÿG

 QGô≤à°S’G  õjõ©àd  ∑Î°ûŸG  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG

 ¥Gô©dG  ÚH  ájQÉéàdG  ácô◊G  ôjƒ£Jh  »æeC’G

.ájOƒ©°ùdGh

 …Ohó◊G ôYôY òØæe ´ƒ°Vƒe ¿ÉÑfÉ÷G ¢ûbÉfh

 …OÉ°üàb’G ¿hÉ©àdG õjõ©J ‘ IÒÑµdG ¬à«ªgCGh

 ÚH  …QÉéàdG  ¿hÉ©àdG  ácôM  π«©ØJh  ÚeCÉJh

 ≥WÉæÃ ™FÉ°†ÑdG ∫OÉÑJ QGôªà°SG á«ªgCGh øjó∏ÑdG

 á«é«JGÎ°SG  ≥ah  øeBG  πµ°ûH  …QÉéàdG  ∫OÉÑàdG

 ÚH  ¿hÉ©àdG  áeƒÁO  øª°†J  ácÎ°ûe  á«æeCG

 .ájOƒ©°ùdGh ¥Gô©dG

 á«æeC’G  ™«°VGƒŸG  øe  GOóY  ¿ÉÑfÉ÷G  åëHh

 ÚH ≥«°ùæàdG QGôªà°SGh ¿hÉ©àdG õjõ©J á«ªgCGh

 QGô≤à°S’G  ≈∏Y ÒÑc ÒKCÉJ  øe ¬d  ÉŸ øjó∏ÑdG

 ≥ªY øe ájOƒ©°ùdGh ¥Gô©dG ¬∏ãÁ ÉŸ ΩÉY πµ°ûH

.á≤£æª∏d º¡e »é«JGÎ°SGh …OÉ°üàbGh »æeCG

 

:(CG Ü O)-ôFGõédG 

 Ωƒj  ôFGõ÷G  ‘  …Qƒà°SódG  ¢ù∏éŸG  ø∏YCG

 á«HÉ«ædG äÉHÉîàfÓd á«FÉ¡ædG èFÉàædG ,AÉ©HQC’G

 12  ïjQÉàH  äôL  »àdG  IôµÑŸG  (á«©jöûàdG)

 ÜõM Qó°üJ äócCG »àdGh ,…QÉ÷G ƒ«fƒj/¿GôjõM

.óYÉ≤e 7`d ¬JQÉ°ùN ºZQ »æWƒdG ôjôëàdG á¡ÑL

 ¿CG ¢û«æa ∫Éªc …Qƒà°SódG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ  ø∏YCGh

 É¡æe ¢†aQ ,ø©W 400 øe ÌcCG ¢üëa ¢ù∏éŸG

 13h ,¢ù«°SCÉàdG Ωó©dh ádOC’G ájÉØc Ωó©d 300

 Éª«a ,á«∏µ°ûdGh á«fƒfÉ≤dG •höûdG AÉØ«à°SG Ωó©d

 .á°ù°SDƒe ¿ƒ©W ÉgQÉÑàYÉH Éæ©W 48 ∫ƒÑb ”

 ¿ƒ©£dG  ‘  …Qƒà°SódG  ¢ù∏éŸG  π°üa  ó©Hh

 á¡ÑL  ÜõM  á°üM  â©LGôJ  ,¬«dEG  áeó≤ŸG

 ¤EG  äÉHÉîàf’G  Qó°üJ  …òdG  »æWƒdG  ôjôëàdG

 èFÉàædG Ö°ùM óYÉ≤e 105 øe ’óH Gó©≤e 98

 á∏≤à°ùŸG á«æWƒdG á£∏°ùdG É¡àæ∏YCG »àdG á«dhC’G

 Ú∏≤à°ùŸG á∏àc á°üM äOGR Éª«a .äÉHÉîàfÓd

.Gó©≤e 84 ¤EG 78 øe

 GóYÉe óYÉ≤ŸG ¢ùØf ≈∏Y ÜGõMC’G á«≤H â¶aÉM

 á«eÓ°SE’G  ÜGõMC’G  ÈcCG  º∏°ùdG  ™ªà›  ácôM

 ÉgóYÉ≤e OóY π°ü«d É«aÉ°VEG Gó©≤e âëHQ »àdG

 Gó©≤e »æWƒdG AÉæÑdG ácôM äöùN Éªæ«H ,65 ¤EG

.Gó©≤e 39 É¡d íÑ°ü«d GóMGh

 â¨∏H ácQÉ°ûª∏d á«FÉ¡ædG áÑ°ùædG ¿CG ¢û«æa ócCGh

 OóY ¿G ∞°ûc Éªc .øWƒdG πNGOh êQÉN %23Q03

 625h ÚjÓe 5 ≠∏H äÉHÉîàf’G ‘ ÚJƒ°üŸG

 4 ≠∏H IÈà©ŸG äGƒ°UC’G  OóY ¿CGh  ,324h ÉØdCG

 IÉ¨∏ŸG äGƒ°UC’G ÉeCG .ÉJƒ°U 365h ¿ÉØdCGh ÚjÓe

.äƒ°U 100h ÉØdCG 16h ¿ƒ«∏e â¨∏Ña

:(CG Ü O)-ˆG ΩGQ

 á«æ«£°ù∏ØdG  ó≤ædG  á£∏°S  ¢SQóJ

 ‘  ,á«ªbQ  á∏ªY  QGó°UEG  á«fÉµeEG

 ¬«LƒàH  É¡d  íª°ùJ  ób  Iƒ£N

 π«FGöSE’ ,πbC’G ≈∏Y ájõeQ ,áHöV

.É¡æY …ó≤ædG ∫Ó≤à°S’G πLCG øe

 ÉgGôLCG  á∏HÉ≤e  ‘  ∂dP  AÉL

 ,ºë∏e ¢SGôa ,ó≤ædG á£∏°S ßaÉfi

 êÈeƒ∏H  ádÉch  ¿ƒjõØ«∏J  ™e

.AÉÑfCÓd

 π«FGöSEG ™e âeôHCG äÉ«bÉØJ’ É≤ahh

 ¿ƒ«æ«£°ù∏ØdG ≥aGh ,1990 ΩÉY ‘

 á°UÉÿG º¡à∏ªY QGó°UEG ΩóY ≈∏Y

 Ωóîà°ùj å«M ,…Qƒa πµ°ûH º¡H

 πµ«°ûdG »°ù«FQ πµ°ûH ºgOÉ°üàbG

 QÉæjódG  ÖfÉL  ¤EG  ,»∏«FGöSE’G

.»µjôeC’G Q’hódGh ÊOQC’G

 É«dÉM á«æ«£°ù∏ØdG ∑ƒæÑdG A≈∏à“h

 »∏«FGöSEG  ¿ƒfÉ≤d  Gô¶f ,πµ«°ûdÉH

 ájó≤f  äÓeÉ©Ã  ΩÉ«≤dG  ô¶ëj

 äÉ«∏ªY  áëaÉµe  ±ó¡H  ,IÒÑc

 π«FGöSEG  ó«≤J  Éªc  .∫GƒeC’G  π°ùZ

 ∑ƒæÑ∏d øµÁ »àdG πµ«°ûdG äÉ«ªc

 πNGO  ¤EG  É¡∏jƒ–  á«æ«£°ù∏ØdG

.Éjô¡°T π«FGöSEG

 ∑ƒæÑdG √òg ô£°†J ,∂dòd áé«àfh

 ¢VGÎb’G  ¤EG  ¿É«MC’G  ¢†©H  ‘

 ±öüdG  äÉYƒaóe  á«£¨àd

 ™«£à°ùJ ’h ,ådÉK ±ô£d »ÑæLC’G

 á∏ª©dG äÉ«ªc Iôah øe ¢ü∏îàdG

 Gòg ¿ƒµj óbh .É¡jód á«∏«FGöSE’G

 QGó°UEG  ¿ƒµj ¿CG  ‘ ÜÉÑ°SC’G  óMCG

 ΩÉ¶æ∏d  ÉHGòL  GôeCG  ájó≤f  á∏ªY

.»æ«£°ù∏ØdG …ó≤ædG

 á∏ª©dG ¿CÉ°ûH Úà°SGQO AGôLEG ºàjh

 QGôb  PÉîJG  ºàj ⁄ øµd ,IôØ°ûŸG

.ó©H

 ¿CG  ‘  πeCG  Ú«æ«£°ù∏ØdG  hóëjh

 øe  ±É£ŸG  ájÉ¡f  ‘  Gƒæµªàj

 º¶æd{  á«ªbQ  á∏ªY  ΩGóîà°SG

 ∫ƒeCÉe  πµ°ûHh  ÉfOÓH  ‘  ™aódG

 É¡eGóîà°S’ øjôNBGh π«FGöSEG ™e

 Ö°ùëH ,zá«∏©ØdG ™aódG äÉ«∏ª©d

.ºë∏e

 ób ∂dP ¿CG  iôJ êÈeƒ∏H ¿CG  ÒZ

 OÉ°üàb’G ¿EG å«M ,Éjó› ¿ƒµj ’

 ,ÒÑc  πµ°ûH  ∞«©°V  »æ«£°ù∏ØdG

 AGôL  IÒÑc  •ƒ¨°†d  ¢Vô©àjh

 ájôM  ≈∏Y  á«∏«FGöSE’G  Oƒ«≤dG

 óªà©j ¬fCG Éªc .OGôaC’Gh ™∏°ùdG ≥aóJ

 äÓjƒëàdGh  ,íæŸG  ≈∏Y  Ió°ûH

.π«FGöSEG øe áeOÉ≤dG ájó≤ædG

 ,…ó«dÉN ÉLGQ øY êÈeƒ∏H â∏≤fh

 äÉ°SÉ«°ùdG  çÉëHCG  ó¡©e  ôjóe

 z¢SÉe{  »æ«£°ù∏ØdG  ájOÉ°üàb’G

 ÒZ  »∏µdG  OÉ°üàb’G  ±hôX{  ¿CG

 á∏ªY  Qƒ¡¶H  ìÉª°ù∏d  Iôaƒàe

 ,ÉgÒZ  hCG  á«ªbQ  ,á«æ«£°ù∏a

.z∫OÉÑà∏d á∏«°Sƒc

 Gòg  πãe  QGó°UEG  ¿CG  ±É°VCG  ¬æµdh

 øµÁ{ á«ªbôdG äÓª©dG øe ´ƒædG

 AGóHE’ á«°SÉ«°S IQÉ°TEÉH å©Ñj ¿CG

 …ó≤f ∫Ó≤à°SG ¿CÉ°ûH í°VGh ô¡¶e

.zπ«FGöSEG øY

 äÉ£∏°S ¤EG ¿ƒ«æ«£°ù∏ØdG º°†æjh

 ,Ú°üdG ¤EG ójƒ°ùdG øe GAóH ájó≤f

 äÓªY QGó°UEG  á«fÉµeEG  á°SGQO ‘

 ΩGóîà°S’G ¿EG å«M ,á«æWh á«ªbQ

 ájó≤ædG  ¥GQhCÓd  ¢übÉæàŸG

 ™aódG ¥ôW AÉ¨dEÉH Oó¡j äÓª©dGh

.ájó«∏≤àdG

 πãe ,IôØ°ûe äÓªY Qƒ¡X Rõ©jh

 ∑ƒæÑdG  ≈∏Y  •ƒ¨°†dG  ,øjƒµàH

 ¿ƒµj ¿CG ¿Éª°V πLCG øe ,ájõcôŸG

 ¿CG πÑb ≥«Ñ£à∏d á∏HÉb πFGóH É¡jód

 á©°VÉÿG ÒZ ™aódG ∫Éµ°TCG Oƒ°ùJ

.óYGƒbh íFGƒ∏d

:(CG Ü O)-»Hhô«f

 , ôªMC’G Ö«∏°ü∏d á«dhódG áæé∏dG âdÉb 

 É«ÑW AÓNEG â≤aGQ É¡fEG , ¢ù«ªÿG ¢ùeG

 ‘ ,IÒ£N ìhôéH  ÚHÉ°üŸG  ¢†©Ñd

 »Hƒ«KE’G ¢û«÷G É¡æ°T ájƒL IQÉZ ÜÉ≤YCG

.IöUÉëŸG …Gôé«J á≤£æe ≈∏Y

 á«fÉŸC’G AÉÑfC’G ádÉcƒd QOÉ°üe Ö°ùëHh

 •É≤°SEG  ”  ó≤a  ,  …Gôé«J  ‘  (CG.Ü.O)

 á«Mhôe IôFÉW øe øjôéØàe Ú∏«eôH

 ó©H ÉLƒLƒJ ájôb ‘ ºMOõe ¥ƒ°S ≈∏Y

.AÉKÓãdG ¢ùeCG ∫hCG ô¡X

 ájƒ÷G  IQÉ¨dG  »Hƒ«KE’G  ¢û«÷G  ócCGh

 ¬æµd  ,  ¢ù«ªÿG  ¢ùeG  ∑ƒÑ°ù«a  ≈∏Y

 áªLÉ¡Ã äÉeÉ¡JG ó°V ¬°ùØf øY ™aGO

.Ú«fóŸG

 »HhQhC’G  OÉ–’G  øe  πc  ¿GOCG  óbh

.Ωƒé¡dG IóëàŸG äÉj’ƒdGh

 øe  π≤à°ùŸG  ≥≤ëàdG  Ö©°üdG  øeh

 ÖÑ°ùH …Gôé«J ‘ äGAÉYO’G √òg πãe

 ä’Échh  Ú«Øë°üdG  ∫ƒ°Uh  ájOhófi

.á≤£æŸG ¤EG á«dhódG áfƒ©ŸG

 .í°VGh  ÒZ  ≈Mô÷Gh  ≈∏à≤dG  OóYh

 øeC’G  äGƒb  ¿CG  ÉgOÉØe  ôjQÉ≤J  OOôJh

 ∂dP  ‘ ÉÃ ,  ájô≤dG  â≤∏ZCG  á«Hƒ«KE’G

 áYÉ°S 24 IóŸ , Ú«Ñ£dG Ú∏eÉ©dG ΩÉeCG

 Ö°ùëH , ájƒ÷G IQÉ¨dG ó©H πbC’G ≈∏Y

.…Gôé«J ‘ QOÉ°üe

 ôªMC’G Ö«∏°ü∏d á«dhódG áæé∏dG âdÉbh

 ájô≤dG øe ≈Môé∏d »ÑW AÓLEG ∫hCG ¿EG

 ¢ùeCG iôL »∏«µ«e ‘ QójBG ≈Ø°ûà°ùe ¤EG

.AÉ©HQC’G ∫h’G

 iôNCG  ±É©°SEG  äGQÉ«°S  ™°ùJ  â∏≤fh

.≈Ø°ûà°ùŸG ¤EG ¢ù«ªÿG ¢ùeG ≈Mô÷G

 »°VÉŸG Èªaƒf /¿ÉK øjöûJ ô¡°T ‘h

 Éeƒég ÉHÉHCG ¢ùjOCG ‘ áeƒµ◊G âæ°T ,

 …Gôé«J  ôjô–  á¡ÑL  ≈∏Y  Éjôµ°ùY

 Ú◊G ∂dP ≈àM âfÉc »àdG , á«Ñ©°ûdG

 ∫Éª°T ‘ …Gôé«J á≤£æe ‘ á£∏°ùdG ‘

.É«Hƒ«KEG

 ÚH ôJƒàdG øe äGƒæ°S ó©H Ωƒé¡dG AÉLh

.ájõcôŸG áeƒµ◊Gh á¡Ñ÷G

:(CG Ü O)-ø«dôH

 Ó«‚CG  á«fÉŸC’G  IQÉ°ûà°ùŸG  Ωõà©J  

 AÉ°SDhQ ™e GOó› äGQhÉ°ûe ó≤Y πcÒe

 áëaÉµe ™°Vh ∫ƒM äÉj’ƒdG äÉeƒµM

 øjöû©dGh  ¢ùeÉÿG  ‘  ÉfhQƒc  AÉHh

.πÑ≤ŸG ¢ù£°ùZCG/ÜBG øe

 (CG.Ü.O) á«fÉŸC’G AÉÑfC’G ádÉch âª∏Yh

 ¬fCG á«eƒµM ôFGhO øe ¢ù«ªÿG ¢ùeG

 AÉ°SDhôd ¿CÉ°ûdG Gòg ‘ IƒYO ¬«LƒJ ”

.äÉj’ƒdG äÉeƒµM

 äôLCG  »àdG  IÒNC’G  IôŸG  âfÉc

 ™e äGQhÉ°ûŸG √òg πãe πcÒe É¡«a

 ƒ«fƒj/¿GôjõM øe öTÉ©dG ‘ äÉj’ƒdG

.…QÉ÷G

 É¡eGõàYG  ∑GòfBG  IQÉ°ûà°ùŸG  âæ∏YCGh

 ∞°üædG  ‘ äGQhÉ°ûŸG øe ójõe ó≤Y

 åëÑd ,πÑ≤ŸG ¢ù£°ùZCG/ÜBG øe ÊÉãdG

 ÉfhQƒc ¢ShÒa äGôØW QÉ°ûàfG  á«Ø«c

 .ÉàdO πãe ,óéà°ùŸG

 çÉëHC’ ÊÉŸC’G ñƒc äôHhQ ó¡©e ¿Éc

 AÉ©HQC’G ¢ùeCG AÉ°ùe ø∏YCG äÉ°ShÒØdG

 »àdG  "ÉàdO"  ádÓ°S  áÑ°ùf  ´ÉØJQG

 ä’É◊G äÉæ«Y ÚH ,óæ¡dG ‘ âØ°ûàcG

 É«fÉŸCG ‘ 19-ó«aƒc ¢VôŸ á«HÉéjE’G

 ∫ó©ŸG ™LGôJ ºZQ ,®ƒë∏e ƒëf ≈∏Y

.Iójó÷G áHÉ°UE’G ä’É◊ »YƒÑ°SC’G

 áÑ°ùf  ¿CG  ôjô≤J  ‘  ó¡©ŸG  í°VhCGh

 äÉæ«©dG  ‘  â∏°Uh  "ÉàdO"  IôØ£dG

 ÚH ´ƒÑ°SC’G ‘ %15Q1 ¤EG á«HÉéjE’G

 π°üàd …QÉ÷G ƒ«fƒj/¿GôjõM 13h 7

 ´ƒÑ°SC’G ‘ É¡àÑ°ùf ∞©°V ¤EG ÉÑjô≤J

 áÑ°ùf πjó©J ” …òdGh ,¬«∏Y ≥HÉ°ùdG

 ∂dPh  %8 ¤EG  %6 ƒëf  øe  ¬«a  ÉàdO

 É¡∏«é°ùJ  iôL  »àdG  ä’É◊G  ÖÑ°ùH

.É≤M’

:(CG Ü O)-AÉ©æ°U

 Iôé¡∏d  á«dhódG  áª¶æŸG  âæ∏YCG  

 ,¢ù«ªÿG ¢ùeG ,IóëàŸG ·CÓd á©HÉàdG

 ∞dCG 370 ≈∏Y ájƒ«M äGóYÉ°ùe ™jRƒJ

.øª«dÉH êÉàfi ¢üî°T

 ádÉch â≤∏J ¿É«H ‘ áª¶æŸG âdÉbh

 ¬æe áî°ùf (CG .Ü .O) á«fÉŸC’G AÉÑfC’G

 ¢üî°T  ∞dCG  370  øe  ÌcCG  OÉØà°SG"
 áeó≤e  ájƒ«M  äGóYÉ°ùe  øe  øª«dÉH

 áª¶æŸG  ÚH  á«fÉ°ùfE’G  ácGöûdG  ÈY

."»HhQhC’G OÉ–’Gh Iôé¡∏d á«dhódG

 …CG OƒLh ΩGó©fG ™e" ¿É«ÑdG ±É°VCGh

 ôªà°ùJ ,´GöüdG ™LGôJ ≈∏Y äGöTDƒe

 IÉ«◊G  ábÉYEG  ‘  øª«dG  ‘  áeRC’G

 äGóYÉ°ùŸG  √òg  Éæ∏°UhCG  Éª«a  ,Ió°ûH

 á«fÉªKh ΩÉY QGóe ≈∏Y IÉ«ë∏d Iò≤æ oŸG

 øe Ωó≤ŸG ºYódG ∫ÓN øe ∂dPh ,ô¡°TCG

."»HhQhC’G OÉ–Ód á«fÉ°ùfE’G áÄ«¡dG

 áª¶æŸG  ÚH  ácGöûdG  äõcQ  "™HÉJh

 ≈∏Y »HhQhC’G OÉ–’Gh Iôé¡∏d á«dhódG

 äÉ©ªàéŸG  äÉLÉ«àMG  á«Ñ∏J  ¿Éª°V

 äÉeóN Ëó≤J ∫É› ‘ ÉØ©°V ÌcC’G

 ±öüdGh  ,√É«ŸGh  ,äÉª«îŸG  IQGOEG

 ™jRƒJh  ,ihCÉŸGh  ,áaÉ¶ædGh  ,»ë°üdG

 äGóYÉ°ùŸGh  á«°SÉ°SC’G  áKÉZE’G  OGƒe

 ,ƒ«µe ¿ƒL øY ¿É«ÑdG π≤fh ."ájó≤ædG

 á«dhódG  áª¶æŸG  áã©H  ¢ù«FQ  ÖFÉf

 áëFÉ÷G  ¿EG"  :øª«dG  ‘  Iôé¡∏d

 ,⁄É©dG  ΩÉªàgÉH  ≈¶–  á«ŸÉ©dG

 á°SÉe  áLÉëH  ∫Gõj  Ée  øª«dG  øµdh

 ±É°VCGh ." ⁄É©dG øe ºYOh πYÉØJ ¤EG

 ÚjÓe á©HQCG ¿CG ¤EG äGôjó≤àdG Ò°ûJ"
 áé«àf ∂dPh ,ºgQÉjO øe GƒMõf »æÁ

 ºgh ,á«°SÉ≤dG ¢ù≤£dG ±hôXh ´Göü∏d

.IOhófi äGóYÉ°ùÃ ¿ƒ¶ëj

 ¿hÉ©àdG ¢ûbÉæj …ô°üªdG QÉKB’GôjRh

¿ÉªdCG ø«dhDƒ°ùe ™e …QÉKB’G

 áHÉ°UEGh IÉah ä’ÉM 9 :âjƒµdG 

1524 AÉØ°Th ÉfhQƒµH 1761

 áeÉªµdG AGóJQG •ô°T ∞ØîJ É«fÉÑ°SEG

ÉfhQƒc äÉHÉ°UEG ™LGôàd kGô¶f

:(CG Ü O)-IôgÉ≤dG /ø«dôH

 QÉKB’Gh  áMÉ«°ùdG  ôjRh  ÊÉæ©dG  ódÉN  åëH  

 ,ôéæ«°ùJQÉH ¿ÉeÒg ™e ¢ù«ªÿG ¢ùeG ,…öüŸG

 ô≤Ã  »°ShÈdG  ‘É≤ãdG  çGÎdG  á°ù°SDƒe  ¢ù«FQ

 ‘  ¿hÉ©àdG  πÑ°S  ,É«fÉŸCÉH  ájöüŸG  IQÉØ°ùdG

 ∞ëàŸG ´höûe á°UÉNh ∞MÉàŸGh QÉKB’G ∫É›

 ÉfhÉ©J  ó¡°ûj  …òdG  É«æŸG  á¶aÉëÃ  ÊƒJC’G

 á∏jƒW  äGƒæ°S  QGóe  ≈∏Y  ÊÉŸC’G  ÖfÉ÷G  ™e

 .º¡ŸG ‘É≤ãdG ´höûŸG Gòg øe ÉÑjôb AÉ¡àfÓd

 á«bÉØJG Éà©bh ób ÉàfÉc É«fÉŸCGh öüe ¿CG ôcòj

 πjƒªàH ÊÉŸC’G ÖfÉ÷G É¡ÑLƒÃ Ωƒ≤j ¿hÉ©J

 ÊƒJC’G  ∞ëàŸG  ¢ù«°SCÉJ  ∫ÉªYCG  ∫Éªµà°SG

 á∏Môªc hQƒj ¿ƒ«∏e 2 ≠∏ÑÃ É«æŸG á¶aÉëÃ

 ‹ÉªLEG øe ÊÉŸC’G ¿ÉŸÈdG ÉgôbCG »àdGh ¤hCG

.hQƒj ÚjÓe 10 ¤EG π°üj ¿CG øµÁ πjƒ“

 ódÉN ÉgGôLCG »àdG á«ª°SôdG äGAÉ≤∏d ’Éªµà°SGh

 ≈≤àdG  ,ÚdÈd  á«dÉ◊G  ¬JQÉjR  ∫ÓN  ÊÉæ©dG

 IQGRƒH  ádhódG  IôjRh  èæjÒØ«àfƒe  π«°û«Ã

 ¿hÉ©àdG πÑ°S õjõ©J á°ûbÉæŸ ,á«fÉŸC’G á«LQÉÿG

 .…ôKC’G πª©dG ∫É› ‘ É«fÉŸCGh öüe ÚH

 ∫ÓN åjó◊G ¥ô£J ,¢ùeG QOÉ°U ¿É«H Ö°ùëHh

 øjó∏ÑdG ÚH ≥«KƒdG …ôKC’G ¿hÉ©àdG øY AÉ≤∏dG

 ájôKC’G äÉã©ÑdG øe ójó©dG OƒLh πX ‘ á°UÉN

.öüÃ á∏eÉ©dG á«fÉŸC’G

 ájôKCG áæ÷ ΩÉ«b ≈∏Y ¥ÉØJ’G AÉ≤∏dG ∫ÓN ”h

 ó≤©d  ÉÑjôb  öüe  IQÉjõH  É«fÉŸCG  øe  á«ª∏Y

 ¢ù∏éŸÉH á°üàîŸG áæé∏dG ™e »≤«°ùæJ ´ÉªàLG

 ∞ëàŸG ´höûe ∫ÉªYCG á©HÉàŸ QÉKBÓd ≈∏YC’G

 .É«æŸG á¶aÉëÃ ÊƒJC’G

:(CG Ü O)-âjƒµdG

 ¢ù«ªÿG ¢ùeG á«àjƒµdG áë°üdG IQGRh âæ∏YCG 

 ÉfhQƒc ¢ShÒØH IójóL áHÉ°UEG 1761  π«é°ùJ

 ™ØJÒd ,á«°VÉŸG áYÉ°S 24 `dG ∫ÓN óéà°ùŸG

 OÓÑdG ‘ á∏é°ùŸG ä’É◊G OóY ‹ÉªLEG ∂dòH

 ä’ÉM ™°ùJ π«é°ùJ ” ÚM ‘ 346560 ¤EG

 ä’ÉM ‹ÉªLEG π°ü«d ÉfhQƒc ÖÑ°ùH ¢ùeG IÉah

.1903 äÉ«aƒdG

 QƒàcódG  IQGRƒdG  º°SÉH  »ª°SôdG  ≥WÉædG  ∫Ébh

 ¿EG  »eƒ«dG  »Øë°üdG  ¿É«ÑdG  ‘ óæ°ùdG  ˆGóÑY

 É¡àHÉ°UEG  âàÑK  »àdG  á≤HÉ°ùdG  ä’É◊G  ™«ªL

 É¡àHÉ°UEG  äócCÉJ  ä’É◊  á£dÉfl"  ¢VôŸÉH

 ¢üëah ihó©dG ÜÉÑ°SCG øY åëÑdG ó«b iôNCGh

."É¡d Ú£dÉîŸG

 267 IõcôŸG ájÉæ©dG ‘ ä’É◊G OóY ¿CG í°VhCGh

.á«ë°üdG ájÉYôdG ≈≤∏àJ ádÉM

 π«é°ùJ ” ¬fCG óæ°ùdG ∫Éb AÉØ°ûdG ä’ÉM øYh 

 ÉfhQƒc ¢ShÒØH ÚHÉ°üŸG øe AÉØ°T ádÉM 1524

 ™ØJÒd á«°VÉŸG áYÉ°S 24 `dG ∫ÓN óéà°ùŸG

 AÉØ°û∏d â∏KÉ“h âaÉ©J »àdG ä’É◊G OóY ∂dòH

.ádÉM 326102 ¤EG OÓÑdG ‘

:(CG Ü O)-ójQóe

 ¿CG  ¢ù«ªÿG ¢ùeG É«fÉÑ°SEG  ‘ ¿ƒdhDƒ°ùe ôcP 

 áeÉªµdG  AGóJQG  •öT  ∞«ØîJ  Ωõà©J  áeƒµ◊G

 AGóJQG ÉeGõd Oƒ©j ød ¬fCG ¤EG øjÒ°ûe ,ÒÑc πµ°ûH

 ‘ §≤a øµdh áMƒàØŸG øcÉeC’G ‘ äÉeÉªµdG

.áæ«©e ±hôX

 äÉeÉªµdG AGóJQG ¢UÉî°TC’G ≈∏Y ºàëàj ±ƒ°Sh

 óYÉÑàdG ≈∏Y á¶aÉëŸG Gƒ©«£à°ùj ⁄ ∫ÉM §≤a

 º¡JöSCG øe Gƒ°ù«d ºg øe øY ∞°üfh Îe áaÉ°ùÃ

 øe GQÉÑàYG ≥Ñ£J »àdG Iójó÷G IóYÉ≤dG ÖLƒÃ

.âÑ°ùdG

 áeÉªµH ®ÉØàM’G ¢UÉî°TC’G ≈∏Y Öéj ¬fCG ÒZ

.É¡d GƒLÉàMG ∫ÉM ‘ º¡©e

 ≥WÉæŸG ‘ äÉeÉªµdG AGóJQG Öéj ∫GRÉe øµdh

.π≤ædG πFÉ°Sh ‘h á≤∏¨ŸG áeÉ©dG

 ó©H  ¢SÉjQGO  Éæ«dhQÉc  áë°üdG  IôjRh  âdÉbh

 QGôb Gòg" :áeƒµë∏d ´ÉªàLG ∫ÓN QGô≤dG PÉîJG

 π°†ØH  ≥≤– óbh ,"¥ó°üj  ’  ƒëf  ≈∏Y  º¡e

 Gòg" :âaÉ°VCGh .äÉHÉ°UE’G ‘ ôªà°ùŸG ™LGÎdG

."GOó› Oƒ©J ±ƒ°S Ö©°ûdG áeÉ°ùàHG ¿CG »æ©j

 áeÉªµdG AGóJQG •öT á«fÉÑ°SE’G áeƒµ◊G â°Vôa

 ÉMƒª°ùe øµj ⁄ ¬ÑLƒÃh ,2020 ƒjÉe/QÉjCG ‘

 ™bGƒe ‘ ’EG áeÉ©dG øcÉeC’G ‘ äÉeÉªµdG ™∏N

 äÉfÉ◊Gh ºYÉ£ŸG ‘h ÅWÉ°ûdG ≈∏Y πãe áæ«©e

.á°VÉjôdG Ö©d ∫ÓNh

 òæe OGôWÉH É«fÉÑ°SEG ‘ áHÉ°UE’G ∫ó©e ™LGÎj

 ≈∏Y áHÉ°UEG ∫ó©e GôNDƒe OÓÑdG â∏é°Sh ,Qƒ¡°T

 .¢üî°T ∞dCG áÄe πµd 43 ≠∏H ΩÉjCG á©Ñ°S QGóe



دبي-وام:

 ت�ضت�ضيف دولة الإمارات بطولة 

العامل للم���واي تاي خالل العام 

2022 مب�ض���اركة 1000 لعب و 

لعبة من 120 دولة.

جاء ذلك خالل موؤمتر �ض���حفي 

عقده احت���اد الإم���ارات للمواي 

تاي والكيك بوك�ض���ينج م�ض���اء 

ام�س بفن���دق هوليدي ان - دبي 

في�ض���تيفال �ضيتي بح�ضور اأمني 

عام الحتاد الدويل للعبة �ضعادة 

�ضتيفان فوك�س و طارق املهريي 

اأمني  التنفي���ذي لالحتاد  املدير 

عام الحتاد العربي للمواي تاي 

التنفيذي لالحتاد  املكتب  ع�ضو 

 /IFMA/ت���اي للمواي  الدويل 

مدير البطولة للحديث عن بطولة 

املواي ت���اي 6 للمحرتفني التي 

تنطلق غدا ب�ض���الة في�ض���تيفال 

اأرينا – دبي مب�ضاركة العديد من 

اأبطال الإمارات والعامل وت�ض���هد 

15 ن���زال مب�ض���اركة نخبة من 

اأبطال الع���امل ميثلون 17 دولة 

من اجلن�ضني يتقدمهم 6 لعبني 

من اأبطال الإمارات.

واأ�ضاد �ضعادة �ض���تيفان فوك�س 

بجهود احتاد الإمارات برئا�ض���ة 

�ضعادة عبداهلل �ض���عيد النيادي 

لن�رش اللعبة ما �ضاهم يف طفرة 

املواي تاي على م�ضتوى املنطقة 

موؤك���دا اأن احتاد الم���ارات قادر 

على اإجن���اح بط���ولت الحتاد 

الدويل كافة .

يتناف�س على البطاقة الرئي�ضية 

للنزال عدد كبري من الالعبني يف 

مقدمتهم لعب منتخبنا الوطني 

"منر احللبة" اإليا�س حبيب علي 
يف مواجه���ة قوي���ة ونارية مع 

الالعب الإ�ضباين امل�ضنف اأنخيل 

ماركوز و الذين يتناف�ضون لنيل 

اإنرتكونتيننتال/  لق���ب بط���ل/ 

. WMC الوزن اخلفيف الثقيل

ويف مواجهة اأخ���رى قوية لنيل 

لقب بطل /اإنرتكونتيننتال/ يف 

الوزن املتو�ضط WMC يتناف�س 

اأمني  الوطن���ي  منتخبن���ا  بطل 

املعت�ض���م مع البط���ل الإيطايل 

فران�ضي�ضكو اإيادانزا .

وعلى اللقب الآ�ض���يوي �ضيواجه 

بطلنا زكريا اجلماري امل�ض���نف 

الفلبيني فيلي���ب ديلرامينو يف 

وزن الري�ضة على اأن يواجه لعب 

منتخبنا حممد مر�ض���ي الالعب 

املغربي حمم���د اأمني احلرار يف 

مواجهة قوية .

اأبوظبي-وام:

 ق���ررت جلن���ة الرتاخي����س البتدائي���ة 

التابع���ة لنظ���ام تراخي����س الأندية يف 

رابط���ة املحرتف���ني الإماراتي���ة، من���ح 

الرتخي����س املحل���ي ل���� 14 �رشكة كرة 

قدم بع���د اجتيازها املعاي���ري املطلوبة 

يف �ض���وء الإطالع على التقارير اخلا�ضة 

بنظام الرتاخي�س لكل منها.

جاء ذلك خالل اجتم���اع اللجنة الدوري 

خالل اليومني املا�ض���يني برئا�ض���ة عمر 

احلاي امليدور وح�ضور كل من خالد علي 

اليحيائي نائب الرئي�س واأحمد املهريي، 

وب���ركان خليفة، ويو�ض���ف عزير وحممد 

ح�ضن الأع�ضاء.

ت�ضم قائمة �رشكات كرة القدم احلا�ضلة 

على الرتاخي����س 14 �رشكة، وهي �رشكة 

�ض���باب الأهل���ي دبي، و�رشك���ة الوحدة، 

و�رشكة الع���ني، و�رشكة عجمان، و�رشكة 

الن����رش، و�رشك���ة احتاد كلب���اء، و�رشكة 

الو�ض���ل، و�رشكة ال�ض���ارقة، و�رشكة بني 

يا�س، و�رشكة خورفكان، و�رشكة اجلزيرة، 

و�رشك���ة الفجرية، و�رشك���ة حتا، و�رشكة 

الظفرة.

ومن املق���رر اأن تخ�ض���ع جميع �رشكات 

كرة القدم لتقييم الحتاد الآ�ضيوي ح�ضب 

اجلدول الزمني املعتمد لدورة الرتاخي�س 

احلالية، و�ضيتم اإ�ضدار قرارات الرتخي�س 

الآ�ضيوي خالل �ضهر اأكتوبر املقبل.

يعترب " نظام الرتاخي�س املحلي " الذي 

تنتهج���ه رابط���ة املحرتفني من اأف�ض���ل 

الأنظم���ة والأعلى جودة على م�ض���توى 

القارة ح�ض���ب تقييم الحتاد الآ�ض���يوي 

لكرة القدم وتعد الإمارات من اأوائل الدول 

التي اعتمدته قاريا.

وتعد " جلن���ة الرتاخي����س البتدائية " 

جلنة م�ض���تقلة متنح الرتاخي�س ب�ض���كل 

م�ض���تقل بعيدا عن اأي جهة ريا�ضية يف 

الدولة مبا ي�ضمن ال�ضفافية واحلوكمة يف 

الإجراءات.

واأكد وليد احلو�ض���ني، املدي���ر التنفيذي 

تقديره  الإماراتي���ة  املحرتف���ني  لرابطة 

جله���ود الأندي���ة والتزامه���ا باجتي���از 

ال�ض���عبة  التحديات  املعايري كافة رغم 

الت���ي واجهته���ا جراء جائح���ة فريو�س 

كورون���ا وذلك م���ن خ���الل احرتافيتها، 

وتراك���م اخلربات لديها ع���رب هذا النظام 

اخلا����س بالرتاخي�س الذي ي�ض���اهم يف 

تعزيز جودة العمل وال�ض���ري وفق خطط 

مدرو�ضة ومعايري وا�ضحة املعامل قابلة 

للقيا�س والتطبيق.

ال�ضارقة-وام:

 اأكد �ضعادة عي�ضى هالل احلزامي رئي�س جمل�س 

ال�ض���ارقة الريا�ض���ي اأن املجل�س ي�ض���عى اإىل 

التطوير الدائم ملنظومة لعبة كرة ال�ض���لة يف 

الإمارة مبا ينعك�س على اللعبة ب�ضكل عام يف 

الدولة والإ�ضهام يف تقدمي املواهب املميزة من 

خمتلف اأندية الإمارة البا�ض���مة و احلر�س على 

الإ�ضتفادة من الإمكانيات العالية لالأندية.

ج���اء ذلك لدى اإ�ض���تقباله مبق���ر املجل�س وفد 

الإحتاد الإماراتي لكرة ال�ض���لة برئا�ضة �ضعادة 

اإ�ضماعيل القرقاوي رئي�س الإحتادين الإماراتي و 

العربي لكرة ال�ضلة.

و اأ�ض���ار احلزام���ي اإىل ان املجل�س يعمل دوما 

على التوا�ضل و التعاون مع خمتلف الإحتادات 

الريا�ضية يف �ضتى الألعاب ومن �ضمنها اإحتاد 

كرة ال�ض���لة لبحث كل ماميكن اأن يطور اللعبة 

�ضواء على م�ض���توى الدولة ب�ضكل عام اأو على 

م�ضتوى اإمارة ال�ضارقة ب�ضكل خا�س ملا لالإمارة 

من اإهتمام بالريا�ضة وكرة ال�ضلة .

من جانبه اأثنى اإ�ضماعيل القرقاوي على خطوة 

جمل�س ال�ضارقة الريا�ضي بالإعالن عن اإ�ضافة 

لعبة كرة ال�ض���لة اإىل ان�ض���طة نادي احلمرية و 

نادي دبا احل�ض���ن منوها اأن ذلك يعد اإ�ض���افة 

كبرية لن�ض���اط اللعبة يف الإمارة وميثل تاأكيدا 

على الإهتمام بها مما يرثي املناف�ضات وي�ضهم 

كذلك يف رفع عدد الالعبني املمار�ض���ني للعبة 

وينعك�س على امل�ضتوى العام الذي يعود بالنفع 

على املنتخبات الوطنية يف اللعبة اأي�ضا.

ح�رش اللقاء عبد اللطيف الفردان ع�ضو جمل�س 

ال�ض���ارقة الريا�ض���ي و رئي�س جلن���ة الألعاب 

اجلماعي���ة ونائب رئي����س الإحت���اد الإماراتي 

لل�ض���لة و �ضامل املطوع الأمني العام لالإحتاد و 

حممد عبد اهلل احلاج رئي�س املكتب التنفيذي و 

الدكتور منري بن �ضليمان املدير الفني لالإحتاد.
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بومجارتنر العب النم�سا : 

نريد �لتغلب على �إيطاليا 
رغم �سعوبة �للقاء

مجل�س �ل�سارقة �لريا�سي يبحث �لتعاون مع 

�تحاد �لإمار�ت لل�سلة

الريا�ضة

ر�بطة �لمحترفين تمنح �لترخي�س �لمحلي 
لـ 14 نادياً

فيينا-)د ب اأ(:

 ي�ضعر املنتخب النم�ضاوي بالثقة قبل مواجهة 

املنتخب الإيطايل يوم غد ال�ض���بت بعد التاأهل 

لدور ال�ض���تة ع�رش يف بطول���ة اأمم اأوروبا لكرة 

القدم "يورو 2020" للمرة الأوىل.

وقال كري�ض���توف بوجمارترن ام�س اخلمي�س :" 

بالفعل حققنا �ضيئا كبريا، ولكننا نريد حتقيق 

�ضيء اأكرب".

واأ�ض���اف :"نريد التغلب على اإيطاليا، رغم اأننا 

نعرف اأن هذا الأمر �ضيكون �ضعبا. نريد فقط اأن 

ن�ضتمر يف احللم".

ومهد الهدف الذي �ضجله بوجمارترن يف املباراة 

اأمام املنتخب الأوكراين بدور املجموعات والتي 

انتهت بهدف نظيف، الطري���ق لتاأهل املنتخب 

النم�ضاوي لالأدوار الق�ضائية.

وقال :"بكل تاأكيد هذا اأهم هدف يف م�ض���ريتي. 

اأعلم اأنني جعلت الكثري من النا�س يف النم�ض���ا 

�ضعداء للغاية به".

والآن يري���د بوجمارت���رن وزم���الوؤه موا�ض���لة 

املفاجاأة يف لندن اأمام املنتخب الإيطايل، الذي 

كان قويا للغاية حتى الآن.

 �لجماهير �سالح �لمنتخب 

�لدنماركي �أمام ويلز 
كوبنهاجن-)د ب اأ(:

 ي�ض���عر املنتخب الدمناركي لكرة القدم بالثقة 

يف مبارات���ه الأوىل خ���ارج اأر�ض���ه ببطولة اأمم 

اأوروبا "ي���ورو 2020" – حيث اأنه من املرجح 
اأن ي�ض���عر املنتخب باأنه يلعب على اأر�ضه يف 

ظل احتمالية ح�ضور اآلف اجلماهري ملباراة دور 

ال�16 اأمام منتخب ويلز يوم غد ال�ضبت.

وق���ال لع���ب خ���ط الو�ض���ط توما����س ديالين 

لل�ض���حفيني ام�س اخلمي�س :"نعم، حظينا بدعم 

مذه���ل يف كوبنهاجن حتى الآن. ولكن حتى يف 

اأم�ض���رتدام، اأربعة اآلف م�ض���جع يريدون دعمنا. 

هذا اأي�ضا ل ي�ضدق". وخ�رش املنتخب الدمناركي 

مباراته الفتتاحية اأمام فنلندا 1 / �ض���فر بعد 

اإنهيار كري�ض���تيان اإيرك�ض���ن يف امللعب ولكنه 

خا����س معركة قوية قبل اخل�ض���ارة 1 / 2 اأمام 

املنتخب البلجيكي. وبعد ذلك تاأهل لدور ال�ضتة 

ع�رش عقب الفوز على املنتخب الرو�ضي 4 / 1.

وقال اأندريا����س كورينيليو�س مهاجم املنتخب 

الدمناركي:"لدين���ا طاق���ة جي���دة يف الفري���ق. 

ا�ض���تطعنا العودة يف امللعب عقب كل ما حدث 

لنا وقدمن���ا مباراتني جيدت���ني للغاية. ونحن 

م�ضتعدون للتحدي املقبل".

م�سمار �سيلفر�ستون ي�ستقبل �ل�سعة �لكاملة 

للجماهير خالل �سباق بريطانيا لفورمول-1

برلني-)د ب �أ(:

 اأعلن منظمو بطولة العامل ل�ض���باقات 

�ض���يارات فورمول-1 ام�س اخلمي�س يف 

بيان م�ضرتك مع اللجنة املنظمة ل�ضباق 

جائ���زة بريطانيا الكربى ، اأن ال�ض���باق 

الذي �ض���يقام على م�ضمار �ضيلفر�ضتون 

يف 18 متوز/يوليو املقبل �ض���يقام يف 

ح�ضور ال�ضعة الكاملة للجماهري.

وبحث���ت احلكومة الربيطاني���ة موؤخرا 

م�ض���ري ال�ض���باق الذي يقام و�ضط اأزمة 

جائحة كورونا.

واألزم���ت احلكومة اجلماه���ري ب�رشورة 

تقدمي م���ا يفيد بوجود نتيجة �ض���لبية 

لختبار فريو�س كورونا امل�ض���تجد قبل 

48 �ض���اعة م���ن الذهاب اإىل م�ض���مار 

�ضيلفر�ض���تون اأو اإثبات احل�ض���ول على 

اجلرع���ة الكامل���ة من اللقاح امل�ض���اد 

للعدوى.

وذكر البيان "فريق �ضيلفر�ضتون �ضيعمل 

ع���ن كثب مع خ���رباء الربنامج البحثي 

اخلا�س بالفعاليات وب�ض���كل خا�س مع 

مدير ال�ض���حة العامة يف نورثهامبتون 

�ضاير ب�ض���اأن ال�رشوط املحددة للدخول 

والتي �ض���تمكن من اإدارة احلدث ب�ضكل 

اآمن".

الرئي�س  دوميني���كايل  �ض���تيفانو  وقال 

التنفي���ذي لفورمول-1 "اإن���ه نباأ مذهل 

�ضي�ض���هد  �ضيلفر�ض���تون  م�ض���مار  اأن 

ح�ضور ال�ض���عة الكاملة و�ضتكون نهاية 

ا�ض���بوع رائعة بح�ضور مئات الآلف من 

امل�ضجعني".

و�ضيكون ال�ضباق الربيطاين هو الأول يف 

املو�ض���م احلايل من بطولة العامل الذي 

ي�ضتقبل ال�ضعة الكاملة للجماهري.

وخالل ال�ض���باق الأخري يف فرن�ضا جرى 

ال�ض���ماح بح�ض���ور 15 اآلف م�ضجع يف 

اليوم، و�ض���يتم ال�ض���ماح بح�ضور نف�س 

العدد خالل �ضباق جائزة �ضترييا الكربى 

يف النم�ضا يوم الأحد املقبل.

�لإمار�ت ت�ست�سيف بطولة �لعالم للمو�ي تاي في 2022 

بم�ساركة 1000 لعب ولعبة من 120 دولة

لقاء�ت حا�سمة لمنتخبنا في �لبطولة �لدولية 

�لودية لكرة �لقدم �ل�ساطئية بدبي

دبي-و�م:

الرمل���ي باحتاد  تتوا�ض���ل يف امللعب 

الإمارات لكرة الق���دم فعاليات البطولة 

الدولي���ة الودية لكرة القدم ال�ض���اطئية 

الت���ي ينظمه���ا احتاد الكرة مب�ض���اركة 

منتخبات الإمارات وُعمان وال�ض���نغال، 

�ضمن برنامج اإعداد منتخبنا للم�ضاركة 

يف بطول���ة كاأ����س الع���امل املقررة يف 

رو�ضيا اأغ�ضط�س القادم.

واأ�ض���فرت نتائج مباريات ال���دور الأول 

عن فوز ال�ض���نغال على ُعم���ان بثالثة 

اأه���داف مقابل هدفني ، وف���وز منتخبنا 

على ُعم���ان بهدفني مقابل هدف ، وفوز 

ال�ضنغال على منتخبنا ب�رشبات اجلزاء 

الرتجيحية بعد نهاية الأ�ضوط الأ�ضلية 

بالتعادل الإيجابي بثالثة اأهداف لثالثة 

.

وانطلقت م�ض���اء ام����س مواجهات الدور 

الثاين ، حيث يلتقي منتخبا ال�ض���نغال 

وُعمان ، فيما يلتقي منتخبنا مع ُعمان 

اليوم اجلمعة  ، وال�ضنغال مع منتخبنا 

يوم غ���د ال�ض���بت يف الي���وم اخلتامي 

للبطول���ة، ويحت���اج منتخبنا الفوز يف 

اجلولتني الثانية والثالثة للفوز باملركز 

الأول .

دي لورينزو: �ألبا لعب مهم ولكن �لمنتخب �لنم�ساوي 

لديه لعبون �آخرون
روما-)د ب اأ(:

قال جيوف���اين دي لورينزو مداف���ع املنتخب الإيطايل 

لك���رة القدم،ام�س اخلمي�س، اإن ديفي���د األبا لعب مهم 

للمنتخب النم�ض���اوي، الذي �ضعد للمرة الأوىل يف دور 

ال�16، ولكنه لديه لعبني اآخرين خطريين.

ويلتقي املنتخب الإيطايل بعدما حقق العالمة الكاملة 

يف دور املجموعات، مع املنتخب النم�ض���اوي يف لندن 

يوم غد ال�ضبت يف الدور الأول من الأدوار الق�ضائية.

يذكر اأن األبا، الذي �ض���ينتقل من بايرن ميونخ اإىل ريال 

مدريد عقب البطولة، يلعب يف الدفاع ولكن لديه الكثري 

من املوهبة كما انه عادة �ض���انع اأهداف يف املنتخب 

النم�ضاوي اأي�ضا.

وقال دي لورينزو عن األبا /29 عاما/  :"اإنه لعب مهم 

للغاية".

واأ�ضاف :"ولكن يحب اأن نراقب الفريق كله والبحث عن 

نقطة �ضعفهم".

ويواجه املنتخب الإيطايل اأول مباراة له يف يورو2020 

خارج روما.

وقال لعب نابويل يف موؤمتر �ض���حفي :" ل�ضنا خائفني. 

الآن تاأتي اأف�ضل املباريات، مباريات الفوز اأو اخلروج".

واأكد :"نحن اإيطاليا. ندخل امللعب من اأجل الفوز".



اأبوظبي-وام:

 اأعلن���ت �رشكة اأبوظب���ي لإدارة ريا�ضة 

ال�ضيارات ام�س عن برنامج تعديل م�ضار 

حلبة مر�ض���ى يا�س املقرر تنفيذه خالل 

الأ�ضهر القليلة القادمة، والذي يهدف اإىل 

زيادة م�ض���تويات الإثارة والت�ضويق يف 

ال�ض���باقات لكل من ال�ضائقني ومتابعي 

ريا�ضات ال�ضباقات على حد �ضواء.

ويخ�ض���ع م�ضار حلبة مر�ضى يا�س، لأول 

مرة من���ذ افتتاحه يف ع���ام 2009، اإىل 

عملية تعديل وا�ض���عة يتم تنفيذها يف 

ثالثة مناط���ق هي املنعطف ال�ض���مايل 

الأك���ر ح���دة، ويف املنطق���ة املواجهة 

للمدرج اجلنوبي، وق�ض���م الفنادق، ومن 

املقرر اأن تخ�ضع املنعطفات وامل�ضار يف 

كل من هذه املواقع اإىل تعديالت وا�ضعة.

وا�ضت�ضافت حلبة مر�ضى يا�س فعاليات 

ومناف�ضات �ضباق جائزة الحتاد للطريان 

الكربى للفورمول1 يف اأبوظبي على مدار 

12 عاما، وت�ض���تعد ل�ضت�ضافة الن�ضخة 

13 من ال�ضباق 12 دي�ضمرب 2021.

وتع���د حلب���ة مر�ض���ى يا�س، م���ن اأهم 

الوجه���ات الريا�ض���ية والرتفيهي���ة يف 

املنطق���ة، حيث ا�ض���تقبلت احللبة اآلف 

الزوار من ع�ض���اق ريا�ض���ة ال�ض���يارات 

على مدار ال�ض���نوات املا�ض���ية، وتابعوا 

بحما�س نخبة من اأف�ض���ل ال�ضائقني يف 

العامل، ومن �ض���منهم لوي����س هاملتون 

وفرناندو األون�ض���و، و�ضيبا�ضتيان فيتيل، 

وهم يخو�ضون منعطفات احللبة وم�ضار 

ال�ض���باق عاًما بعد عام للفوز ب�ض���باق 

اجلائزة الكربى للفورمول1 يف �أبوظبي.

وت�ض���مل التعديالت املق���رر تنفيذها يف 

ثالث���ة مواقع من امل�ض���ار ، 12 منعطفًا 

ب�ض���كل اإجمايل، لت�ضاهم هذه التطويرات 

يف زي���ادة اإمكانية التجاوز والت�ض���ابق 

جنًب���ا اإىل جن���ب، لتحقي���ق املزيد من 

مناف�ض���ات  اإىل  واحلما����س  الت�ض���ويق 

�ض���باق جائزة الحتاد للط���ريان الكربى 

للفورمول1 يف اأبوظبي، وبطولت ريا�ضة 

ال�ضيارات الأخرى التي ت�ضت�ضيفها حلبة 

مر�ضى يا�س.

وبهذه املنا�ض���بة قال �ض���يف النعيمي، 

ل�رشكة  بالإناب���ة  التنفي���ذي  الرئي����س 

اأبوظبي لإدارة ريا�ض���ة ال�ض���يارات: تعد 

حلبة مر�ض���ى يا�س الوجهة الريا�ض���ية 

والرتفيهية الرائدة يف املنطقة، وت�ض���هم 

التعدي���الت الت���ي يخ�ض���ع لها م�ض���ار 

ال�ضباق خالل مو�ض���م ال�ضيف يف زيادة 

م�ضتوي���ات احلما����س والت�ضويق يف يف 

مناف�ضات ال�ضباق���ات لكل من ال�ضائقني 

واجلمهور على حد �ض���واء. ونحن نعمل 

با�ضتم���رار على حتديد فر����س التطوير، 

لتق���دمي كل جديد واإمت���اع اجلمهور من 

ع�ضاق ريا�ضة ال�ضيارات.

واأ�ضاف: ميثل ه���ذا الربنامج للتعديالت 

خطوة يف غاية الأهمية يف م�ضرية حلبة 

مر�ضى يا�س، حيث ي�ضمل اأعماًل مو�ضعة 

يف ث���الث مناطق منف�ضلة م���ن امل�ضار، 

اإ�ضافيًة  ���ا  ال�ضائقني فر�ضً بهدف من���ح 

للتج���اوز وزيادة طبيع���ة املناف�ضة يف 

خمتلف فعاليات ريا�ضة ال�ضباقات التي 

ي�ضت�ضيفها م�ضار احللب���ة، وتبداأ اأعمال 

التعديل يف مو�ضم ال�ضيف، ليتم النتهاء 

منها قبل انطالق فعاليات �ضباق جائزة 

الحتاد للط���ريان الكربى للفورمول1 يف 

اأبوظبي لعام 2021 بفرتة كافية، ونحن 

نتطلع ب�ض���وق لتقدمي م�ضارن���ا املميز 

بحلته اجلديدة لع�ضاق ريا�ضة ال�ضيارات 

يف خمتلف اأنحاء الع���امل خالل الفرتة 

الق�ضرية القادمة.

وق���ال رو�س ب���راون، املدي���ر الريا�ضي 

للفورمول1 ان حلبة مر�ضى يا�س تتمتع 

مبكانة خا�ض���ة على روزنام���ة بطولة 

الع���امل للفورم���ول1 باعتبارها ال�ضباق 

اخلتام���ي يف البطول���ة لت�ضبح الوجهة 

الأك���ر �ضعبية لع�ض���اق الفورمول1 من 

خمتل���ف اأنحاء العامل.. و ي�ضعدنا اإجراء 

هذه التعديالت الهادفة اإىل اإ�ضافة مزيد 

م���ن احلما�س والت�ضوي���ق اإىل مناف�ضات 

ريا�ضات ال�ضيارات التي تقام على م�ضار 

ال�ضباق، لل�ضائق���ني واملتابعني، مبا يف 

ذلك �ضباقات اجلائزة الكربى.

وم���ن جانب���ه ق���ال �ضع���ادة حممد بن 

�ضليم رئي����س منظمة الإمارات لل�ضيارات 

والدراجات النارية، نائب رئي�س الحتاد 

ال���دويل لل�ضيارات /في���ا/ : نرحب بهذه 

التعدي���الت املبتكرة عل���ى م�ضار حلبة 

مر�ض���ى يا�س، ويعد ه���ذا التطوير مثاًل 

رائ���داً على التع���اون وال�رشاكة الوثيقة 

التي جتمع �رشكة اأبوظبي لإدارة ريا�ضة 

لل�ضيارات  الإم���ارات  ومنظمة  ال�ضيارات 

والدراجات النارية، وتعمل حلبة مر�ضى 

يا����س با�ضتم���رار على تطوي���ر نوعية 

الع���امل للفورمول1  �ضباق���ات بطول���ة 

املقامة عل���ى م�ضاره���ا، و�ضيمتد الأثر 

الإيجابي له���ذه التعديالت اإىل �ضباقات 

املحلية  ال�ضي���ارات  ريا�ض���ة  وبطولت 

والعاملي���ة الأخ���رى، لتمت���ع اجلمهور 

وال�ضائق���ني، وجتت���ذب مواه���ب جديدة 

واملزيد من امل�ضجعني اإىل حلبة مر�ضى 

يا�س واملنطقة باأكملها.

وبدوق علق مارك هيوز، مدير عام �رشكة 

MRK1 لال�ضت�ض���ارات والت���ي �ضت�رشف 

على برنام���ج التعديالت وتنفيذه قائال: 

نتعاون ب�ض���كل وثيق مع �رشكة اأبوظبي 

لإدارة ريا�ضة ال�ضي���ارات على الت�ضميم 

اجلديد للم�ضار وتنفيذ اأعمال التطوير يف 

املناطق الثالث. وتعد حلبة مر�ضى يا�س 

من اأك���ر املرافق تطوراً عل���ى روزنامة 

بطولة العامل للفورم���ول1، ومن املوؤكد 

اأن متنح هذه التعديالت مناف�ضات جميع 

بط���ولت �ضباق���ات ال�ضي���ارات القادمة 

جرعة اإ�ضافية من الإثارة والت�ضويق.

واأ�ض���اف: ل �ضك ب���اأن اجلميع �ضواء يف 

حلبة مر�ضى يا�س، اأو يف عامل الفورمول1، 

اأو هواة �ضباق���ات ال�ضيارات ب�ضكل عام، 

متحم�ض���ني ملتابعة اأف�ضل ال�ضائقني يف 

العامل يخو�ضون املناف�ضات على م�ضار 

حلبة مر�ضى يا�س بحلته اجلديدة.

وبهذه التعدي���الت، يتغري رقم املنعطف 

ال�ضم���ايل احل���اد /ال���ذي كان �ضابًق���ا 

املنعطف 7/ لي�ضبح رقمه 5 على امل�ضار، 

وذل���ك باإزالة املنعطفني اللذان ي�ضبقانه 

مبا����رشة، وباإزال���ة هذي���ن املنعطفني 

وتو�ضيع قطر املنعط���ف وم�ضاره، ي�ضل 

ال�ضائق���ون املنعطف اجلدي���د ب�رشعات 

اأعل���ى تزيد عن 300كم/�ض���ا منحدرين 

هبوًط���ا من املنعطف الراب���ع، مما يوفر 

ا كبرية للتجاوز. فر�ضً

و�ضمن التعدي���الت املرتقبة على م�ضار 

ال�ضباق، ي�ضب���ح املنعطف 9، الذي يحل 

م���كان املنعطفات /11 و12 و13، و14/ 

عالمة مميزة من امل�ضار، لي�ضبح منعطًفا 

�رشيًعا وا�ضع امل�ضار يتجه نحو الي�ضار. 

فيم���ا ي�ضاهم تو�ضيع قط���ر املنعطفات 

الأربع���ة يف ق�ض���م الفن���ادق اإىل زيادة 

الن�ضيابية وال�رشعة والقيادة املتقاربة، 

مما ي�ضاهم يف زيادة احتمالت التجاوز، 

ويوف���ر جلمهور حلبة مر�ضى يا�س مزيًدا 

من الت�ضويق والإثارة.

وبتنفي���ذ هذه التعدي���الت، من املتوقع 

اأن يخو����س ال�ضائق���ون املنعط���ف 20، 

بح�ض���ب الرتقيم احل���ايل وهو املنعطف 

ما قبل الأخري، باأق�ضى �رشعة، مما يتيح 

لل�ضائقني القيادة على م�ضافات متقاربة 

ودخول املنعطف ب�رشعة ت�ضل اإىل 253 

كم/�ضا.

ال�ضارقة-وام:

 افتتح �ضع���ادة عي�ضى هالل احلزامي 

رئي����س جمل����س ال�ضارق���ة الريا�ضي 

و�ضعادة احمد عب���د الرحمن العوي�س 

رئي�س جمل����س ادارة ن���ادي ال�ضارقة 

لريا�ض���ات الدفاع ع���ن النف�س م�ضاء 

اأم����س الول الفرع الث���اين للنادي يف 

املنطق���ة ال�ضناعية 18 ، �ضمن اخلطة 

التو�ضعي���ة للن���ادي يف ن�رش ممار�ضة 

ريا�ض���ات الدفاع ع���ن النف�س و ذلك 

بح�ض���ور اع�ضاء جمل�س الدارة و عدد 

من م�ضوؤويل النادي و الالعبني .

وا�ضاد احلزام���ي باجلهود التي يبذلها 

الن���ادي م���ن اج���ل حت�ض���ني �رشوط 

ممار�ضة ريا�ضات الدف���اع عن النف�س 

من خالل توفري بيئ���ة تتميز ب�رشوط 

التدريب ال�ضليم وحمفزة للتطور الفني 

والذهني والبدين ومبا ي�ضهم تدريجيا 

بتطوير اخلامات الريا�ضية .

وا�ضتم���ع احلزامي من م�ضوؤويل النادي 

ال���ذي ي�ضم ث���الث قاع���ات ريا�ضية 

للتدريب اليومي لريا�ضات الدفاع عن 

النف����س اإىل نبذة ع���ن النقلة النوعية 

يف الداء والنتائ���ج ومنها فوز النادي 

ابوظب���ي  دوري  يف  الول  باملرك���ز 

املحلي ملحرتيف اجلوجيت�ضو واملركز 

الثال���ث يف بطولة الع���امل لال�ضاتذة 

ومراكز متقدمة اخ���رى مطالبا تعزيز 

ذلك واحلفاظ عليه م�ضتقبال .

ب���دوره اأكد اأحمد العوي����س ان النادي 

يتطلع للتميز مبوا�ضفات عاملية ت�ضهم 

يف جت�ضي���د القي���م الت���ي يو�ضي بها 

�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان 

بن حمم���د القا�ضمي ع�ض���و املجل�س 

الأعلى حاك���م ال�ضارقة بتحويل خطط 

الن���ادي اإىل واق���ع ملمو�س عرب تعزيز 

م�ضتوى الالعب���ني يف النادي ورفدهم 

بامله���ارات لي�ضبح���وا قادري���ن على 

متثيل دولة المارات يف اأبرز البطولت 

واملحافل الدولية.
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القرعة ت�سع منتخبنا في 

المجموعة الرابعة لت�سفيات كاأ�س 

اآ�سيا ل�سيدات كرة القدم 2022

دبي-وام:

 حلقت ال�ضني مبيداليتني ذهبيتني 

يف اليوم اخلام����س لبطولة فزاع 

الدولية لرفعات الق���وة - "كاأ�س 

العامل دبي2021 "الفر�ضة الأخرية 

لالأبطال م���ن اأجل حجز مقاعدهم 

يف الدورة الباراملبية " بطوكيو.

جاءت ب�ضمة ال�ضني عرب م�ضابقتي 

وزن 97 كج���م رج���ال، وفوق 86 

كجم �ضيدات حينم���ا حلق البطل 

ب���ان ي���ان باملرك���ز الأول تاركا 

املركز الث���اين وامليدالية الف�ضية 

للكولومبي فانبيو توري�س، بينما 

وامليدالية  الثال���ث  املرك���ز  كان 

الربونزية من ن�ضيب العراقي ثائر 

اآل علي.

ويف م�ضابقة فوق 86 كجم كررت 

م�ضه���د  داجن  ت�ض���وي  ال�ضيني���ة 

مواطنها بان يان بح�ضولها على 

املرك���ز الأول وامليدالية الذهبية، 

تلتها يف املركز الثانية و امليدالية 

الف�ضي���ة الرو�ضي���ة اإرينا �ضادوف 

نيكوفا، فيم���ا كان املركز الثالث 

وامليدالي���ة الربونزية من ن�ضيب 

املك�ضيكية بريل بار�ضينا�س.

ه���و  واحلما����س  التح���دي  وكان 

العن���وان الب���ارز لبقي���ة الأوزان 

خ�ضو�ض���ا اأن الأبط���ال والبطالت 

يت�ضابقون للو�ض���ول اإىل من�ضات 

التتويج من اأج���ل حتقيق الأرقام 

التاأهيلية للتواجد يف طوكيو.

فقد ف���از اليون���اين كو�ضتنينو�س 

باملرك���ز الأول ت���اله يف املرك���ز 

الثاين �ضامو من اأذربيجان، بينما 

كان املرك���ز الثالث م���ن ن�ضيب 

العراقي فار�س �ضعدون.

ويف وزن 107 كج���م رج���ال حل 

�ضني���ف يف املركز  الرو�ضي ماتو 

الأول ت���اله كي بيي م���ن ماليزيا 

الأردين معتز  و�ضيفا بينما ح���ل 

اجلنيدي ثالثا.

واأ�ض���اد ال�ضيخ عب���داهلل بن حمد 

ب���ن �ضيف ال�رشق���ي رئي�س احتاد 

الإمارات لبن���اء الأج�ضام واللياقة 

البدني���ة خالل ح�ضوره جانبا من 

الي���وم اخلام�س بجودة  فعاليات 

تنظيم احل���دث العاملي موؤكدا اأنه 

من حمبي بط���ولت فزاع الدولية 

بطلنا  وا�ضف���ا  الهمم  لأ�ضح���اب 

الباراملب���ي حمم���د خمي����س ب�" 

الذهب���ي " وال���ذي يعترب منوذجا 

للريا�ضي املتمي���ز م�ضريا اإىل اأنه 

بطل كبري ل���ه خربته الطويلة يف 

�ضالت رفعات القوة.

وقال: " اأ�ضحاب الهمم" على قدر 

التح���دي دائما م���ن اأجل موا�ضلة 

التفريط  وعدم  النجاحات  م�ضرية 

يف املكت�ضب���ات التي حققوها يف 

املحافل القارية والدولية.

واأ�ض���اف: " الوج���وه اجلديدة يف 

رفعات القوة بحاجة اإىل اكت�ضاب 

اخلربة امليدانية م���ن اأجل ح�ضد 

الألق���اب التي توؤهلها لرتك ب�ضمة 

خ���الل م�ضاركاته���ا املحلي���ة و 

القارية و الدولية".
كان ال�ضي���خ عب���داهلل بن حمد بن 

�ضي���ف ال�رشقي قد التق���ى البطل 

الباراملب���ي حمم���د خمي�س على 

هام�س هذا احلدث العاملي متمنيا 

ل���ه التوفيق خ���الل م�ضاركته يف 

التحدي الباراملبي املقبل بطوكيو.

اأبوظبي-وام:

 توال���ت ردود الأفعال الدولي���ة الأ�ضبوع اجلاري 

حول النجاح الكبري ال���ذي حققته رابطة اأبوظبي 

ملح���رتيف اجلوجيت�ض���و يف تنظي���م جولت���ني 

خمتلفتني م���ن ال���دوري العامل���ي اإحداهما يف 

العا�ضم���ة ال�ضيني���ة بكني، والثاني���ة يف مدينة 

جرامادو الربازيلية، وذلك خالل اأ�ضبوع واحد، مع 

التطبيق الدقيق لالإج���راءات الحرتازية والتدابري 

الوقائي���ة �ضمن الربوتوك���ول الطبي املعتمد يف 

كافة بطولت الرابطة ح���ول العامل، والتي ي�ضل 

عددها اإىل 80 بطولة يف خمتلف القارات.

وبلغ عدد امل�ضارك���ني يف اجلولتني 1631 لعبا 

ولعب���ة من اأك���ر م���ن 30 دولة ح���ول العامل، 

وبل���غ ع���دد متابعيها حول العامل م���ا يزيد عن 

600 مليون م�ضاهد ع���رب املحطات التليفزيونية 

واملواق���ع املتخ�ض�ض���ة وموقع رابط���ة اأبوظبي 

ملحرتيف اجلوجيت�ضو.

وتلق���ت الرابطة ر�ضالة اإ�ضادة من اأكر من منظمة 

و�رشكة �ضينية مهتم���ة بن�رش وتطوير اللعبة يف 

ك���ربى دول العامل، كما تلق���ت ر�ضائل مماثلة من 

الحتاد الربازيلي للجوجيت�ضو تثمن اإقامة الدوري 

العاملي يف مدينة جرام���ادو التي اعترب �ضكانها 

و�ضول البطولة اإليهم جمال للفخر، وعيدا حقيقيا 

ل���كل حمبي الفنون القتالي���ة، فهي بلدة �ضغرية 

ومدين���ة �ضياحية، تقع يف اجلن���وب ال�رشقي من 

كاك�ضيا����س دو �ضول، و�رشق نوفا برتوبولي�س يف 

ريو جراندي دو �ضول يف جنوب الربازيل، ومعظم 

�ضكانها من اأ�ض���ول اأملانية واإيطالية ومن حمبي 

وع�ض���اق ريا�ض���ة اجلوجيت�ضو، وق���د ت�ضاعفت 

�ضعادتهم با�ضتقبال مدينتهم ال�ضغرية لعدد كبري 

من الأبطال امل�ضنفني يف العامل الذين �ضاركوا يف 

املناف�ضات بكافة الفئات.

وقال طارق البحري مدير رابطة اأبوظبي ملحرتيف 

اجلوجيت�ض���و اإن ال�رشاكات الت���ي كونتها الرابطة 

مع نخب���ة املنظمني يف العامل جعلت من ال�ضهل 

اأن ن�ضل ببطولتن���ا الحرتافية ملختلف القارات، 

واله���دف من بطولت الرابط���ة التي ي�ضل عددها 

اإىل 80 بطول���ة �ضنويا حول العامل هو مد ج�ضور 

التعاون مع خمتلف دول العامل، واإتاحة الفر�ضة 

اأم���ام اأبطال الإمارات لالحت���كاك الدويل وتطوير 

م�ضتواه���م ب�ضكل دائم، بالإ�ضافة اإىل تعزيز القوة 

الناعمة لدولة الإمارات خارج حدودها من خالل 

الثق���ة العاملية يف اأبوظبي حالي���ا كاأكرب مطور 

لريا�ضة اجلوجيت�ضو يف العامل.

واأو�ض���ح البحري اأن بط���ولت الرابطة متوا�ضلة، 

واأن جولت���ي ال�ض���ني وجرام���ادوا حققتا جناحا 

كبريا برغم اإقامتهما يف توقيت واحد ويف قارتني 

خمتلفتني، م�ضريا اإىل اأن الربازيل �رشيك ا�ضرتاتيجي 

لالإمارات منذ تاأ�ضي�س احتاد الإمارات للجوجيت�ضو 

ورابط���ة اأبوظبي للمحرتفني باعتبارها اأكر دولة 

يف الع���امل بها ممار�ضني لتل���ك الريا�ضة، وكذلك 

ال�ض���ني التي بداأت خ���الل العامني املا�ضيني يف 

ن�رش وتطوير اللعبة فيها، وحماولة ال�ضتفادة من 

جتربة اأبوظبي املميزة يف هذا املجال.

عبداهلل بن حمد بن �سيف ال�سرفي ي�سيد بالتنظيم الجيد لبطولة 

فزاع الدولية لرفعات القوة

افتتاح الفرع الجديد لنادي ال�سارقة لريا�سات 

الدفاع عن النف�س

تعديالت جديدة على م�سار حلبة يا�س لزيادة الإثارة في 

�سباق جائزة التحاد للطيران

كوالملبور-وام:

 اأجري���ت �ضب���اح ام�س يف مق���ر الحتاد 

الآ�ضي���وي لكرة الق���دم بكوالملبور مرا�ضم 

اآ�ضي���ا لل�ضيدات  قرع���ة ت�ضفيات كاأ����س 

املقررة يف الهن���د 2022 ، وذلك بح�ضور 

م�ضوؤويل جلنة كرة القدم الن�ضائية واإدارة 

امل�ضابق���ات بالحت���اد الق���اري .واأ�ضفرت 

القرعة عن تواج���د منتخبنا لل�ضيدات يف 

املجموع���ة الرابع���ة اإىل جانب منتخبات 

ميامنار، وغوام و لبنان .

وُي�ض���ارك يف الت�ضفي���ات 28 منتخبًا مت 

تق�ضيمه���ا عل���ى 8 جمموع���ات، و يتاأهل 

�ضاح���ب املركز الأول يف كل جمموعة اإىل 

النهائيات التي تقام يف الهند خالل الفرتة 

من 20 يناير اإىل 6 فرباير 2022 .

وكان���ت منتخبات الياب���ان حاملة اللقب 

اللقب وال�ضني  واأ�ضرتاليا و�ضيفة حام���ل 

ثالثة الن�ضخ���ة املا�ضي���ة، ح�ضلت على 

مقاعد التاأهل التلقائ���ي للنهائيات التي 

ت�ضهد للم���رة الأوىل م�ضاركة 12 منتخب، 

بالإ�ضاف���ة اإىل تاأهل منتخب الهند ب�ضفته 

ميثل الدولة امل�ضيفة.

وقال���ت اأمل بو�ضالخ ع�ض���و جمل�س اإدارة 

احتاد الإمارات لكرة القدم رئي�ضة جلنة كرة 

القدم الن�ضائية اأن القرعة جاءت متوازنة 

جلميع املنتخبات التي تطمح للتاأهل اإىل 

النهائي���ات ، م�ض���رية اإىل اأن جمل�س اإدارة 

احتاد كرة القدم يويل اهتمامًا كبرياً بكرة 

الق���دم الن�ضائية من خ���الل و�ضع اخلطط 

وال�ضرتاتيجيات اخلا�ضة بالنهو�س بها .

واأكدت بو�ضالخ اأن اللجنة اعتمدت برنامج 

املنتخب للت�ضفيات الذي �ضي�ضهد جتمعات 

داخليه ومع�ضكر خارجي ومباريات ودية 

مع منتخبات اآ�ضيوية بهدف زيادة اخلربة 

والحتكاك قبل خو�س املعرتك القاري .

اأبوظبي لمحترفي الجوجيت�سو.. ريادة عالمية في تنظيم 80 بطولة حول العالم �سنوياً



ل�سالح  تابع���ة  مقاتل���ة  �أقلع���ت 

�لبحرية �لأمريكي���ة من على منت 

حاملة �لطائر�ت �لربيطانية "�مللكة 

�إليز�بيث" مبهمة قتالية يف �ل�رشق 

�لأو�سط وذلك لأول مرة تقلع فيها 

طائ���رة حربية �أمريكي���ة من على 

�أجنبية منذ  منت حاملة طائ���ر�ت 

�حلرب �لعاملية �لثانية.

جاء ذل���ك وفقا مل���ا ذكرته وز�رة 

�لدفاع �لربيطانية، �لثالثاء.

�ملهم���ة �لتي �أقلع���ت يف �سبيلها 

�ملقاتل���ة �لأمريكي���ة كان���ت �سد 

يف  �لإ�سالمي���ة  �لدول���ة  تنظي���م 

�لع���ر�ق و�ل�سام �أو ما ُيعرف با�سم 

"د�ع����ش" و�أي�سا تعترب �أول عملية 

�لتي  �لربيطانية  �لطائر�ت  حلاملة 

تعترب �أكرب �سف���ن �لبحرية �مللكية 

�لربيطاني���ة و�أي�س���ا �أول عملي���ة 

حلامالت طائر�ت بريطانية منذ 10 

�سنو�ت.

وقال �لكابنت جيم�ش بالكمور، قائد 

�جلناح على منت حاملة �لطائر�ت 

�لربيطانية �إن �آخر مرة �أقلعت فيه 

مقاتل���ة �أمريكية مبهمة قتالية من 

على منت حامل���ة طائر�ت �أجنبية 

كان يف �لعام 1943 عندما �أقلعت 

فيه مقات���الت �أمريكي���ة من على 

منت حاملة �لطائ���ر�ت �لربيطانية 

�ملحيط  جن���وب  "فيكتوريو����ش" 
�لهادئ.

�ملوؤ�س�سة  كان���ت   

�لرو�سية للدر��سات 

�أعلنت  �مل�ستقبلية 

�أبريل  منت�سف  يف 

بدء  عن  �ملا�س���ي 

�سنع  يف  �لعم���ل 

�لطائرة  �ل�سي���ارة 

 C y c l o c a r
م�رشوع  �إط���ار  يف 

 ،C y c l o n e
مقاع���د  ب�ست���ة 

وحمولة ت�سل �إىل 600 كلغم.

ووفق���ا للموؤ�س�س���ة، �ستك���ون �رشعة 

طري�ن هذه �ل�سيارة 250 كيلومرت� يف 

�ل�ساعة ومد�ها �لأق�سى 500 كيلومرت، 

وميكنها �لهبوط حتى على �سطح مائل 

بدرج���ة 30 درجة عن �لأفق، و�لهبوط 

حت���ى على �لأ�سط���ح �لعمودية. ومن 

�ملنتظر �أن يخترب منوذج �أويل بحجم 

كامل لل�سي���ارة يف عام 2022، حيث 

�خترب �لنموذج �لأويل �مل�سغر يف عام 

.2020

وميكن �لدخ���ول �إىل مق�سورة �لركاب 

م���ن �جلانبني ومن �لأب���و�ب �خللفية 

�لو��سعة �لتي ت�سمح بو�سع حمولت 

�سخم���ة ومعد�ت طبي���ة، وهذ� يعني 

ميك���ن ��ستخد�مها يف نق���ل �ملر�سى 

و�مل�سابني.

و�أجهزة  وقد �جتازت جميع مع���د�ت 

�لأر�سية بنجاح،  �ل�سيارة �لختبار�ت 

ويف ع���ام 2020 وحق���ق �لنم���وذج 

�لأويل �مل�سغر لل�سيارة رحلة جوية، 

مت خالله���ا �ختب���ار جمي���ع �لآليات 

�لرئي�سية وخو�رزميات �لتحكم.

�نهار مبنى �سكني مكون من 11 

طابقا يف مدينة ميامي بولية 

فلوريد� �لأمريكية يف �ل�ساعات 

�لأوىل من �سباح �أم�ش �خلمي�ش، 

حي���ث جتري عملي���ات و��سعة 

بحثا عن �ل�سحايا بني �لركام.

و�أكدت خدمات �لإنقاذ �أن �ملبنى 

مك���ون م���ن �أحد ع����رش طابقا 

 Champlain ويدع���ى 

بالق���رب   Towers South
 Collins من �س���ارع 88 و�س���ارع

Avenue يف ميام���ي بيت�ش بولية 
فلوريد�، �نهار جزئيا.

�لفيدي���و  ومقاط���ع  �ل�س���ور  وتظه���ر 

�ملتد�ولة عرب "توي���رت" �أكو�ما �سخمة 

من �حلطام.

 ،Insider Paper ووفقا ملوق���ع 

هناك خم���اوف من وف���اة �لعديد من 

�لأ�سخا�ش، �أو بقائهم حما�رشين حتت 

�لأنقا����ش، فيم���ا مل تق���دم �ل�سلطات 

بعد �أي معلومات عن ع���دد �لقتلى �أو 

�جلرحى.

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

�أق���دم عاطل على قت���ل ع�سيقته يف �لع�رشيني���ات من عمرها 

وحماولة �لتخل����ش من جثمانها بو�سعها يف ثالجة �لأ�سماك 

يف حمافظة �لإ�سماعيلية مب�رش.

حيث ورد بالغ �إىل م�ساع���د وزير �لد�خلية لأمن �لإ�سماعيلية، 

يفيد �لقب����ش على �ساب مقيم بقرية �أب���و عطوة بد�ئرة مركز 

�لإ�سماعيلي���ة لتهامه بقتل “ع�سيقت���ه”، ووقع خالف ن�سب 

ب���ني �ملتهم و�ملجني عليها يف �سقت���ه �ل�سكنية �عتدى عليها 

بال�رشب مما �أدى �إىل وفاتها يف �حلال.

و�عرتف �ملتهم مبحاولته �لتخل�ش من �جلثمان فقام بو�سعها 

يف “كف���ن” وو�سعها يف ثالجة خا�سة بالأ�سماك حلني �إتاحة 

فر�سة للتخل�ش منها ودفنها.

م���ن �ملقرر �أن مير كويكب بحجم طائ���رة ركاب بالقرب من �لأر�ش 

يف نهاية هذ� �لأ�سبوع، حيث ت�ستعد وكالة نا�سا لتتبع "قريب من 

�لأر�ش" لل�سخرة �لف�سائية كبرية �حلجم.

ويبل���غ طول �لكويكب �لذي �أطلق عليه ��سم LV2 2021، نحو 100 

قدم )30 مرت�(. وهذ� يجعله بحجم مماثل حلجم طائرة ركاب، و�أكرب 

من �أكرب كائن حي على وجه �لأر�ش، وهو �حلوت �لأزرق.

وي�سافر �لكويكب عرب �لنظ���ام �ل�سم�سي ب�رشعة مذهلة تبلغ 7.4 

كيلومرت�ت يف �لثانية �أو 26 �ألف كيلومرت يف �ل�ساعة.

وك�سف حتليل �أجرته وكالة نا�سا �أن �لكويكب �سي�سل �إىل �أقرب نقطة 

له يوم �ل�سبت، 26 يونيو. وعند �قرت�به �لوثيق من �لأر�ش، �سيكون 

�لكويكب على بعد 1.7 مليون كيلومرت من كوكبنا.
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قتلها واأخفى جثتها يف ثالجة الأ�سماك

قال �لدكتور يا�رش �ل�رشبيني، �أ�ستاذ �ملناعة بجامعة 

يوتنجه���ام باململكة �ملتح���دة بربيطانيا: �أن فريو�ش 

كورونا �ساللة دلتا �رش�سة جد�ً، و�رشيعة �لنت�سار ولكن 

يف �ملقابل عدد �ملر�س���ى �ملحجوزين بامل�ست�سفيات 

لي�ست مبوؤ�رش على وجود موجة ر�بعة نتيجة �نت�سار 

�ل�ساللة.

و�أ�س���ار �ل�رشبيني، حيث �لف���رتة �ملقبلة من يتخطى 

�نت�س���ار فريو�ش كورونا من تتجاوز ن�سبة �لتطعيمات 

بها 70% من مو�طنيها.

وب�س���اأن توقع���ات �لف���رتة �ملقبلة ب�س���اأن �لفريو�ش، 

�أو�سح �لأ�ستاذ بجامعة يوتنجهام باململكة �ملتحدة 

بربيطاني���ا، �أن �ل���دول �لتي جنح���ت �أو �ستنجح يف 

تطعي���م ما يقرب من 70% م���ن �ملو�طنني، �ست�سطيع 

مو�جهة �ملر�ش وزيادة �أعد�د �مل�سابني من �لفريو�ش 

وكذلك وق���ف �نت�ساره ومو�جهة ح���دوث �أي حتور�ت 

للمر�ش، لفتا �إىل �أن جميع تطعيمات كورونا �ملنتجة 

حتى �لآن �آمنة متامًا.

ً�ساللة دلتا �سر�سة جدا

كويكب اأكرب من طائرة ركاب يقرتب  

من الأر�ض نهاية هذا الأ�سبوع

ً

مومياء م�سرية يف م�ست�سفى اإيطايل
�لقدمي���ة  م����رش  �لتق���ت 

�حلديثة،  �لطبية  بالتكنولوجيا 

عندما خ�سعت مومياء للت�سوير 

بالأ�سعة �ملقطعية يف م�ست�سفى 

�إيط���ايل، وذلك يف �إطار م�رشوع 

بحثي للك�سف عن �أ�رش�رها.

ومت نقل مومياء عنخ خون�سو، 

وه���و كاه���ن م����رشي ق���دمي، 

�ملدنية  �لآث���ار  متح���ف  م���ن 

م�ست�سف���ى  �إىل  بريغام���و  يف 

بوليكلينيك���و مبيالن���و، حيث 

�سيلق���ي خ���رب�ء �ل�س���وء على 

حياته و�لتقاليد �جلنائزية منذ 

نحو 3000 �سنة

وقالت مديرة �مل�رشوع �لبحثي 

للمومي���او�ت �سابينا مولغور�: 

�لناحي���ة  م���ن  "�ملومي���او�ت 
�لعملية متحف بيولوجي. �إنها 

مثل كب�سولة �لزمن".

و�أو�سح���ت مولغ���ور� �أن ��س���م 

�لتابوت  �ملومياء منقو�ش على 

�حلجري، �لذي يرجع تاريخه �إىل 

ما ب���ني 800 و900 قبل �مليالد، 

ويعني "�لإله خون�سو حي".

�أن باإمكانهم  ويعتقد �لباحثون 

جمع معلومات عن حياة �لكاهن 

�مل�رشي وموت���ه، و�لتو�سل �إىل 

�أنو�ع �ملو�د �لتي ��ستخدمت يف 

حتنيطه.

"در��س���ة  مولغ���ور�:  وقال���ت 

�لقدمية  و�لإ�ساب���ات  �لأمر��ش 

مهمة للبح���ث �لطبي �حلديث. 

ن�ستطي���ع در��س���ة �ل�رشط���ان 

وت�سل���ب �ل�رش�يني يف �ملا�سي 

ومن �ملمكن �أن يكون ذلك مفيد� 

لالأبحاث �حلديثة".

طائر نور�ض ي�سرتيح فوق اآخر يف ال�سماء
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ك�سف �سي���اء �لدين د�ود ع�سو جمل�ش �لنو�ب 

�مل�رشي عن دمياط �سم���ايل �لبالد، �لأربعاء، 

تفا�سي���ل غرق قارب �سيد يف �لبحر �ملتو�سط 

قبالة �ساحل دمياط.

وقال د�ود ، �إن �سفينة جتارية �أجنبية �سدمت 

�لقارب، مما �أ�سفر عن غرقه. ولفت �إىل �أنه كان 

على منت �لق���ارب 8 �أ�سخا����ش، �أُنقذ منهم 7 

مت نقلهم للم�ست�سفي���ات دون وجود �إ�سابات 

خط���رة، فيما فقد �سخ�ش ، ل يز�ل �لبحث عنه 

جاريا.

و�أ�ساف �لربمل���اين �مل�رشي �أن �لقارب �لغارق 

يحمل ��س���م "حممد و�أحمد �جلدي���د"، وتابع 

لأ�سط���ول �سي���د م���ن حمافظة كف���ر �ل�سيخ 

�ملجاورة.

وكانت �ل�سلطات �مل�رشية قد �أعلنت، �لأربعاء، 

غرق قارب �سيد بعد �أن �سدمته �سفينة جتارية 

خم�س�سة لنقل �ملو��سي حتمل علم �سري�ليون.

ا�سطدام �سفينة بقارب م�سري
الرو�ض ي�سنعون �سيارة طائرة هجينة 

ب�ستة مقاعد

انهيار مبنى �سكني مكون من 11طابقا 

يف ميامي

مقاتلة اأمريكية تقلع لأول مرة من حاملة طائرات 

اأجنبية منذ احلرب العاملية الثانية

غزت فئر�ن �سجنا يف ولية نيو �ساوث 

ويلز �لأ�سرت�لية، ما �أجرب �ل�سلطات على 

�إجالء مئ���ات �ل�سجناء منه ريثما يتم 

�إ�سالح �لأ�رش�ر �لتي خلفتها �لقو�ر�ش.

�أ�س���الك معتق���ل  وق�سم���ت �لفئ���ر�ن 

ويلينغت���ون �لو�ق���ع يف منطق ريفية 

و�أحدث���ت �أ�رش�ر� يف �سق���وف قاعاته 

وزنز�ناته، وفق "فر�ن�ش بر�ش".

و�أو�س���ح �ملفو����ش �ملكل���ف �سجون 

�أن "�سحة  �ملقاطعة بي���رت �سيفري���ن 

و�سالمته���م  و�ملعتقل���ني  �ملوظف���ني 

ورفاههم هي �أولويتن���ا �ملطلقة، ومن 

�ملهم بالتايل �لتحرك باأ�رشع ما ميكن 

لإجناز �لت�سليحات".

و�سيتم نق���ل ما ي�سل �إىل 420 �سجينًا 

�أخرى  �إىل موؤ�س�س���ات  و200 موظ���ف 

بحلول نهاية يونيو.

وق���ال كيفني كورك���ور�ن �مل�سوؤول يف 

�إجن���از هذه  �إد�رة �ل�سج���ون: "نري���د 

�لأعمال دفعة و�حدة )...( حتى ل نكون 

�سحايا هذه �لآفة".

ويو�ج���ه ����رشق ��سرت�ليا من���ذ �أ�سهر 

�جتي���اح قو�ر����ش تهاج���م �مل�ساكن 

وتلتهم �ملحا�سيل.

فئران تغزو �سجنا يف اأ�سرتاليا 
وجتلي املعتقلني

ً
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