
اأربيل-وام:

 قدمت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي م�ساعدات 

اإغاثية للمتاأثرين م���ن احلريق الذي �سب يف 

خميم �ساري���ا للنازحني يف دهوك بكرد�ستان 

العراق موؤخرا .

واأ�رشف وفد من الهيئة على توزيع امل�ساعدات 

عل���ى املتاأثرين يف املخي���م الذي ي�سم اآلف 

النازحني العراقيني وت�سمنت املواد الغذائية 

وال�سحية ومواد الإي���واء املختلفة واملالب�س 

ومعدات الطبخ.

اإىل ذلك تفقد وف���د الهيئة الذي زار كرد�ستان 

الع���راق لتنفيذ ع���دد من امله���ام الإن�سانية 

الأيت���ام الذين تكفله���م الهيئ���ة يف الإقليم 

واأو�ساعه���م الإن�سانية واطل���ع على اأحوالهم 

وظروفهم ال�سحية وم�سريتهم التعليمية ..

 وق���ام بتوزيع الطرود الغذائية والهدايا على 

ع���دد كبري منهم .. ويبلغ ع���دد الأيتام الذين 

تكفله���م الهيئة يف كرد�ستان العراق 10 اآلف 

و996 يتيما.

بغداد-)د ب اأ(:

 اأعلنت �رشكة ناقالت النفط العراقية احلكومية ام�س الأربعاء اأن 

حريقا �سب يف اإحدى القاطرات البحرية التابعة للقطاع اخلا�س 

خارج املياه الإقليمية العراقية يف اخلليج.

وج���اء يف بي���ان لل�رشكة " لي����س هناك  عالقة له���ذه القاطرة 

بالن�ساط النفطي احلكومي اأو ب�رشكة ناقالت النفط احلكومية".

وكان���ت تقارير ذكرت يف وق���ت �سابق يوم الربع���اء اأن باخرة 

عراقية احرتقت واأنباء ع���ن وفاة كامل طاقمها يف مياه اخلليج 

العربي.

بيروت-)د ب اأ(:

اأعلنت الرئا�سة اللبنانية اأن الت�سكيلة احلكومية املقدمة من 

رئي�س الوزراء املكلف �سعد احلريري ام�س الأربعاء اإىل رئي�س 

اجلمهورية مي�سال عون، تت�سم���ن اأ�سماء وتوزيعًا جديدين 

للحقائب والطوائف.

واأو�س���ح مكتب الإعالم يف الرئا�س���ة اللبنانية يف بيان اأن 

عون ت�سلم من احلري���ري« ت�سكيلة حكومية تت�سمن اأ�سماء 

جديدة وتوزيعًا جديداً للحقائب والطوائف خمتلفًا عما كان 

مت التفاق عليها �سابقًا«.

وبح�س���ب البيان فاإن احلريري قد طلب م���ن الرئي�س جوابًا 

ع���ن هذه الت�سكيلة قبل ظهر غد اخلمي����س، م�سيفا اأن عون 

اأبل���غ احلريري اأن الت�سكيلة املقرتحة بال�سماء الواردة فيها 

وبالتوزيع اجلديد للحقائ���ب، �ستكون مو�سع بحث ودرا�سة 

وت�ساور.

وتقدم رئي�س احلكومة املكلف يف  وقت �سابق يوم الأربعاء 

للرئي�س اللبناين بت�سكيلة حكومية جديدة من 24 وزيراً من 

الخت�سا�سيني.

طرابل�س-)د ب اأ(:

 وج���ه رئي�س املجل�س الرئا�سي الليبي حممد 

املنف���ي ام�س الأربعاء كتاب���ًا لرئي�س حكومة 

الوحدة الوطنية عب���د احلميد الدبيبة، يطلب 

منه ت�سخري كافة الإمكانات لدعم تون�س بعد 

تدهور الأو�ساع الوبائية فيها.

وبح�س���ب مكتب املجل����س الإعالمي فقد �سدد 

الرئي�س عل���ى و�سع الإج���راءات الالزمة قيد 

التنفي���ذ يف اأ�رشع وقت حت���ى يتمكن ال�سعب 

التون�سي م���ن مواجهة اجلائح���ة، مربرا ذلك 

بحر�س املجل�س وال�سعب الليبي على موؤازرة 

تون�س يف حمنتها.

وتفاقم الو�سع الوبائي يف تون�س حيث ت�سبب 

يف �سق���وط �سحايا مبعدل يف���وق 100 حالة 

وف���اة يومي���ا واإ�سابات قيا�سي���ة ناهزت يف 

اأق�ساها 10 اآلف اإ�سابة.

القاهرة-وام:

اأطلق���ت م����رش ام�س م�رشوعه���ا القومي 

للت���ربع بالبالزم���ا به���دف الت�سني���ع 

والكتفاء الذاتي من م�ستقاتها .

واأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة ال�سحة 

وال�سكان، امل�رشية ام�س اإطالق امل�رشوع 

خالل م�ساركتها كاأول متربع ..وقالت« اإن 

اليوم يع���د تاريخيا ونقلة �سحية مل�رش 

واملنطقة بدعم القيادة ال�سيا�سية، حيث 

ي�ساه���م يف حتقيق الكتف���اء الذاتي من 

م�ستقات البالزما لتوفري الأدوية املتعلقة 

بع���الج العديد م���ن الأمرا����س املزمنة 

واأمرا����س الكبد والكل���ى واحلروق، وذلك 

بدًل من ا�ستريادها من اخلارج«.

واأك���دت اأن جائحة فريو�س كورونا اأثبتت 

اأهمي���ة توط���ني ال�سناع���ات الدوائي���ة 

مبختل���ف اأنواعها لتحقيق الأمن ال�سحي 

للمواطنني .

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

المفاو�ضات بين الإمارات وتحالف اأوبك+ ب�ضاأن تعديل 

�ضقف الإنتاج المرجعي للدولة لتزال م�ضتمرة

اأبوظبي-وام:

 قال���ت وزارة الطاق���ة والبنية التحتي���ة اإنها تتابع ما مت 

تداول���ه يف و�سائل الإعالم ب�س���اأن التو�سل اإىل توافق بني 

دولة الإمارات وحتالف منظم���ة اأوبك+ على تعديل �سقف 

الإنتاج املرجعي للدولة.

ونوه���ت الوزارة يف بيان له���ا اإىل اأن املفاو�سات البناءة 

لتزال م�ستم���رة بني الأطراف امل�سوؤول���ة واأن الإتفاق مع 

املنظمة مل يتم حتى الآن.

اأبوظبي-وام:

 اأعلنت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع تقدمي 77،513 جرعة 

من لق���اح "كوفيد-19" خ���الل ال�ساعات ال���� 24 املا�سية 

وبذلك يبلغ جمموع اجلرع���ات التي مت تقدميها حتى اليوم 

16،120،004 جرعات ومعدل توزيع اللقاح 162.99 جرعة 

لكل 100 �سخ�س.

ياأتي ذل���ك متا�سيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح كوفيد-19 

و�سعي���ا اإىل الو�س���ول اإىل املناعة املكت�سب���ة الناجتة عن 

التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل اأعداد احلالت وال�سيطرة 

على فريو�س كوفيد-19.

»الرئا�ضي الليبي«: يجب موؤازرة 

تون�س في محنتها

م�ضر تطلق م�ضروعاً قومياً 

للتبرع بالبالزما

درجات الحرارةمواقيت ال�ضالة

الرئا�ضة اللبنانية:  ت�ضكيلة الحكومة تت�ضمن 

اأ�ضماء وتوزيعاً جديدين للحقائب والطوائف 

تقديم 77.513 جرعة جديدة من 

لقاح »كوفيد-19« 

بيان عراقي ينفي تبعية قاطرة بحرية 

�ضب بها حريق للحكومة

»الهالل الأحمر« يغيث المت�أثرين بحريق 
مخيم »�س�ري�« في كرد�ست�ن العراق

محمد بن را�شد: تحية اإعزاز وتقدير لكل عين 
ت�شهر على اأمن الوطن 

خليفة يعين م�جد �سلط�ن الم�سم�ر مديرًا ع�مً� للهيئة 
الع�مة لتنظيم قط�ع الت�س�لت والحكومة الرقمية

»تتمة �س8«

»تتمة �س8«

مكة المكرمة-)د ب اأ(:

 اأعلنت ال�سلطات ال�سعودية ام�س 

الأربعاء اأنها �ست�ستخدم الروبوت 

املتح���رك يف توزيع مياه زمزم 

على �سي���وف الرحمن وقا�سدي 

احلرمني ال�رشيفني يف ما و�سف 

بنقلة نوعي���ة يف تاريخ �سقيا 

ماء زمزم وذلك يف زمن جائحة 

كورونا.

وذكرت وكالة النباء ال�سعودية 

"وا����س" يف تقري���ر له���ا ام�س 
الأربع���اء اأن الرئا�س���ة العامة 

ل�سوؤون امل�سجد احلرام وامل�سجد 

اأحدث التقنيات  النبوي �سخرت 

لتوزيع عبوات م���اء زمزم على 

الروبوتات  احلجاج من خ���الل 

الذكية، والعربات عالية التقنية، 

لتقدمي املياه مربدة ومعقمة وفق 

ال�سوابط والإجراءات الحرتازية.

�سقي���ا  اإدارة  وكي���ل  واأو�س���ح 

زم���زم بالرئا�سة العامة ل�سوؤون 

احلرمني ال�رشيفني بدر اللقماين 

اأن الروب���وت يق���وم بتوزيع 30 

عب���وة يف اجلول���ة الواح���دة، 

وي�ستطي���ع العمل مل���دة ثمان 

تدخل  دون  متوا�سل���ة  �ساعات 

ب����رشي .. ويعم���ل بالبطاري���ة 

القابلة لل�سحن لإي�سال ماء زمزم 

بطريقة ذكية و�سحية واآمنة.

ال�ضعودية: الروبوت يوزع ماء زمزم على 

الحجاج في زمن كورونا
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مؤرش سوق ديب املايلمؤرش سوق أبوظبي املايل

التغير %ال�ضــابقالحالي التغير%  ال�ضــابقالحالي

0٫47  7,046.47  7,079.502,755.450.19 2,760.89

دبي-وام:

اأك���د �ساحب ال�سمو ال�سي���خ حممد بن را�سد اآل 

مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 

حاكم دبي، رع���اه اهلل، اأن املنظوم���ة الأمنية 

عالية الكف���اءة التي جنحت دولة الإمارات يف 

توطيد اأركانها واأمدته���ا بكافة املقومات التي 

متكنه���ا من اأداء ر�سالتها عل���ى الوجه الأكمل، 

تعد من اأه���م ركائز م�س���رية التنمية ال�ساملة 

يف الدول���ة يف �سوء الدور الكبري الذي تقوم به 

الأجهزة الأمنية يف حفظ مقدرات الوطن و�سون 

مكت�سبات���ه التنموية واإنف���اذ القانون و�سمان 

اأعل���ى م�ستوي���ات ال�سالمة للمجتم���ع بكافة 

مكوناته من مواطن���ني ومقيمني وكذلك الزوار 

ويف خمتلف الأوقات و�سمن �ستى الظروف.

وثّم���ن �ساحب ال�سم���و اإجن���ازات �رشطة دبي 

الأمنية ودوره���ا الوطني امل�رشف  والأجه���زة 

وقال: " الأمن ركي���زة اأ�سا�سية لتقدم املجتمع 

ومطلب رئي�سي للتنمية و�سمانة مهمة لإجناح 

اأهدافها.. ونحن مطمئنون اأن م�سوؤولية حفظ اأمن 

اأف���راده وموؤ�س�ساته يحملها  املجتمع و�سالمة 

اأبناء الوطن بكل اقتدار واأمانة واإخال�س".

زار مقر القيادة العامة ل�ضرطة دبي: 

»طالع �س2«

اأبوظبي-وام:

 اأ�س���در �ساحب ال�سم���و ال�سيخ خليفة 

بن زاي���د اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 

اهلل" مر�سوم���ا احتادي���ا بتعيني �سعادة 

املهند�س ماجد �سلط���ان امل�سمار مديرا 

عام���ا للهيئ���ة العامة لتنظي���م قطاع 

الت�سالت واحلكومة الرقمية.

و�سغل املهند�س "ماجد امل�سمار" من�سب 

نائب مدير عام الهيئة لقطاع الت�سالت 

منذ التحاقه بها يف 2010، وهو حا�سل 

عل���ى بكالوريو�س العل���وم يف الهند�سة 

الكهربائية.

ويتمت���ع امل�سم���ار بخ���ربة مهنية يف 

جمال الت�س���الت ال�سلكية والال�سلكية 

وتنظيمه���ا لأكرث م���ن 30 عاما، و�سغل 

الإداري���ة رفيعة  العديد م���ن املواق���ع 

امل�ست���وى يف العدي���د م���ن ����رشكات 

الت�سالت حمليا واإقليميا ودوليا، 

تل اأبيب-وام:

 افتت���ح �سعادة حمم���د حممود اآل 

ل���دى دولة  الإمارات  خاجة �سف���ري 

اإ�رشائيل ام����س �سفارة الدولة يف تل 

اأبيب ر�سميا بح�سور فخامة اإ�سحاق 

اإ�رشائيل  دول���ة  رئي����س  هرت�س���وغ 

ومع���ايل م���رمي بنت حمم���د �سعيد 

ح���ارب املهريي وزي���رة دولة لالأمن 

الغذائ���ي واملائي يف اإط���ار تعزيز 

العالقات الثنائية على �سوء التفاق 

الإبراهيمي لل�س���الم التاريخي الذي 

مت توقيعه بني دولة الإمارات ودولة 

اإ�رشائيل يف �سبتمرب 2020.

واألق���ى فخامة هرت�س���وغ كلمة قال 

فيه���ا: "اإن افتت���اح �سف���ارة دول���ة 
الإم���ارات يف تل اأبي���ب يعد مرحلة 

جدي���دة يف رحلتن���ا امل�سرتكة نحو 

م�ستقبل ي�سوده ال�سالم والزدهار

�سفير الإم�رات في اإ�سرائيل يفتتح �سف�رة 
الدولة في تل اأبيب ر�سميً�

»طالع �س3«

»تتمة �س8«

»ال�سحة«: �سف�ء 1.481 من كورون� وت�سجيل 
1.529 اإ�س�بة و4 وفي�ت

اأبوظبي-وام:

  متا�سي���ا م���ع خط���ة وزارة ال�سح���ة ووقاية 

املجتم���ع لتو�سيع وزيادة نط���اق الفحو�سات 

يف الدول���ة به���دف الكت�س���اف املبكر وح�رش 

احل���الت امل�سابة بفريو����س كورونا امل�ستجد 

"كوفيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم اأعلنت 
الوزارة عن اإجراء 286،676 فح�سا جديدا خالل 

ال�ساعات ال���� 24 املا�سية على فئات خمتلفة 

يف املجتمع با�ستخدام اأف�سل واأحدث تقنيات 

الفح�س الطبي.

  و�ساهم تكثيف اإجراءات التق�سي والفح�س يف 

الدولة وتو�سيع نطاق الفحو�سات على م�ستوى 

الدول���ة يف الك�سف ع���ن 1،529 حالة اإ�سابة 

جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد من جن�سيات 

خمتلفة، وجميعها ح���الت م�ستقرة وتخ�سع 

للرعاية ال�سحية الالزمة، وبذلك يبلغ جمموع 

احلالت امل�سجلة 654،813 حالة.

  كما اأعلن���ت الوزارة عن وفاة 4 حالت م�سابة 

وذلك من تداعيات الإ�ساب���ة بفريو�س كورونا 

امل�ستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 

»طالع �س2«1،880 حالة.
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 ™ªàéŸG øeCG ßØM á«dhDƒ°ùe ¿CG ¿ƒæÄª£e øëfh

 øWƒdG AÉæHCG É¡∏ªëj ¬JÉ°ù°SDƒeh √OGôaCG áeÓ°Sh

."¢UÓNEGh áfÉeCGh QGóàbG πµH

 ™«aôdG AGOC’G iƒà°ùe ≈∏Y ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈æKCGh

 QÉªãà°S’G π°†ØH »HO áWöT ¬«dEG â∏°Uh …òdG

 ∫ÓN øe »WöûdG  QOÉµdG  π«gCÉJ  ‘ ôªà°ùŸG

 CÉØcCG ™e äGÈÿG ∫OÉÑJh ÖjQóàdG èeGôH ≈bQCG

 ≈∏Y  ¢Uô◊Gh  ,⁄É©dG  ∫ƒM  á«æeC’G  Iõ¡LC’G

 kÉeó≤J ÉgÌcCGh  á«æeC’G  äÉ«æ≤àdG  çóMCG  AÉæàbG

 ‘  IQƒ£àŸG  É«LƒdƒæµàdG  ∞«XƒJh  á«∏YÉah

 ®ÉØ◊G ∂dòch Qƒ¡ªé∏d á«Yƒf äÉeóN Ëó≤J

 áÁôé∏d ΩõM πµH …ó°üàdGh ™ªàéŸG øeCG ≈∏Y

 ìÉ‚EG  ‘  É¡æe  IOÉØà°S’Gh  ,É¡dÉµ°TCG  áaÉµH

 ,É¡Yƒbh πÑb áÁô÷G ™æŸ »bÉÑà°S’G É¡é¡f

 ⁄É©dG ¿óe ÌcCG ÚH É¡àfÉµe ≈∏Y »HO ßaÉëàd

.áeÓ°Sh kÉæeCG

 ¢ù«FQ ÖFÉf ƒª°ùdG ÖMÉ°U IQÉjR ∫ÓN ∂dP AÉL

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

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

 øH Ωƒàµe ï«°ûdG ƒª°Sh »HO ó¡Y ‹h ,Ωƒàµe

 ¤EG ,»HO ºcÉM ÖFÉf ,Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi

 ‘ ¿Éc å«M ,»HO áWöûd áeÉ©dG IOÉ«≤dG ô≤e

 »MÉ°V ≥jôØdG ‹É©e ¬«≤aGôeh √ƒª°S ∫ÉÑ≤à°SG

 ΩÉ©dG øeC’Gh áWöûdG ¢ù«FQ ÖFÉf ,º«“ ¿ÉØ∏N

 ,…ôŸG áØ«∏N ˆG óÑY ≥jôØdG ‹É©eh ,»HO ‘

 øe OóYh ,√hóYÉ°ùeh ,»HO áWöûd ΩÉ©dG óFÉ≤dG

.•ÉÑ°†dG QÉÑch áeÉ©dG äGQGOE’G …ôjóe

 ±öûŸG  Qhó∏d  √ôjó≤J  øY  √ƒª°S  ÜôYCG  óbh

 ∞∏àfl ÖfÉL ¤EG ,»HO áWöT ¬H âeÉb …òdG

 áëaÉµe  Oƒ¡L  ºYO  ‘  ,á«æ©ŸG  Iõ¡LC’G

 ºYO äÉeóN øe ¬àeób Éeh 19-ó«aƒc áëFÉL

 Éeh  ,QGhõdGh  Úª«≤ŸGh  ÚæWGƒª∏d  äÓ«¡°ùJh

 í°VGƒdG ÉgôKCG É¡d ¿Éc äÉeÉ¡°SEG øe ¬H âcQÉ°T

 ò«ØæJ IÎa ∫ÓN Éª«°S’ ,Oƒ¡÷G ∂∏J ìÉ‚EG ‘

 ò«ØæJ  øe  q́öS  Ée  ,»æWƒdG  º«≤©àdG  èeÉfôH

 á£°ûfC’G Ö∏ZCG IOƒY ¤EG iOCGh ,»HO ‘ èeÉfÈdG

 âbh ∫ÓN É¡à©«ÑW ¤EG á«JÉ«◊Gh ájOÉ°üàb’G

.á«ŸÉ©dG ÒjÉ©ŸÉH »°SÉ«b

 ô¡°ùJ ÚY πµd ôjó≤Jh RGõYEG á«–" :√ƒª°S ∫Ébh

 ¬JGRÉ‚EG  ¿ƒ°üj  ó¡L  πch  ..øWƒdG  øeCG  ≈∏Y

 ¬à©aQ  ÜÉÑ°SC’  kÉî«°SôJ  ¬JÉÑ°ùàµe  »ªëjh

."√QÉgORGh ¬eó≤Jh

Iô£«°ùdGh IOÉ«≤dG õcôe

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

 »HO áWöûd áeÉ©dG IOÉ«≤dG ô≤Ÿ ¬JQÉjR Ωƒàµe

 ™ªà°SG  å«M  Iô£«°ùdGh  IOÉ«≤dG  õcôe  ó≤ØàH

 ≥WÉæe  ∞«æ°üàd  ‹B’G  ΩÉ¶ædG  ∫ƒM  ìöûd

 áYöS  ≥«≤–  øª°†j  …òdGh  ,¢UÉ°üàN’G

 á«æeCG  äÉeóN  Ëó≤Jh  äÉZÓÑ∏d  áHÉéà°S’G

 ÉÃ  á≤FÉa  áYöùH  iƒà°ùŸG  á©«aQ  á«aGÎMG

 ™«ªL iód áæ«fCÉª£dG iƒà°ùe ™aQ ‘ º¡°ùj

.™ªàéŸG OGôaCG

 AÉcòdG  áª¶fCG  ≈∏Y  ‹B’G  ΩÉ¶ædG  óªà©jh

 äÉ«£©ŸG áaÉc π«∏– ∫ÓN øe »YÉæ£°U’G

 ¤EG  »FÉ≤∏J  πµ°ûH  π«∏ëàdG  èFÉàf  ∫É°SQGh

 ,Égõcô“  á≤£æe  Ò«¨àd  á«æe’G  äÉjQhódG

 á«°ù«FôdG ≥WÉæŸG ∞«æ°üàH ΩÉ¶ædG Ωƒ≤j Éªc

 /Ü/ h /CG/ äGóMh ¤EG É¡ª«°ù≤Jh IQÉeE’G ‘

 á«aGô¨÷G  äÉeƒ∏©ŸG  áª¶fG  ΩGóîà°SÉH/ê/h

 ájOÉ°üàb’G  á«ªgC’G  Ö°ùM  á«fÉµeƒ«÷G  hCG

 á«fÉµ°ùdG  áaÉãµdGh  ájQÉéàdGh  á«MÉ«°ùdGh

 äÉØ°UGƒŸG  ójó–  ≈∏Y  ΩÉ¶ædG  óYÉ°ùjh

 πc ‘ ájöûÑdG OQGƒŸGh äÉjQhódG ‘ áHƒ∏£ŸG

 ‘ É¡JÉeóN Ëó≤àd É¡à«ªgG Ö°ùM ≈∏Y IóMh

.á«aGÎMG πµH IóMƒdG ∂∏J

 …öûH  πNóJ  ¿hO  »cP  πµ°ûH  ΩÉ¶ædG  πª©jh

 ≥WÉæeh  äÉjQhódG  äÉª¡e  Ò¨àJ  ºàj  å«M

 õcôe  ¤G  á∏°SôŸG  äÉfÉ«ÑdG  ≥ah  ¢UÉ°üàN’G

 É¡dÉ°SQG IOÉYGh É¡∏«∏– ºàjh Iô£«°ùdGh IOÉ«≤dG

 É¡JÉÑ∏£àeh Égõcô“ Ò¨àH á«æe’G äÉjQhódG ¤G

 øeR  π«∏≤àH  ΩÉ¶ædG  ºgÉ°S  óbh  ,á«æe’G

 øe πbCG ¤EG á«fÉK 46h ≥FÉbO 6 øe áHÉéà°S’G

 ¿G ¤EG áaÉ°VEG ,á«°SÉ«b á«æeR IÎa ‘ ≥FÉbO 3

 äÉ«æ≤J ΩGóîà°SÉH ºFGô÷G ™qbƒJ ¬æµÁ ΩÉ¶ædG

 äÉ«£©ŸG π«∏ëàH Ωƒ≤J »àdG »YÉæ£°U’G AÉcòdG

.™bGƒdG ≥HÉ£J OÉµJ èFÉàf AÉ£YEGh ΩÉbQC’Gh

 ¢ùcƒH ¿hQódG áeƒ¶æe

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

 "¢ùcƒH ¿hQódG" áeƒ¶æe IQÉjõdG ∫ÓN Ωƒàµe

 á°üæe  øY  IQÉÑY  »gh  /drone box/

 ‘  QÉ«W  ¿hO  øe  áà“DƒŸG  äGôFÉ£dG  ¥ÓWE’

 øeR  ∫ó©e  ¢†ØN  ¤EG  ±ó¡J  »àdGh  ,IQÉeE’G

 4^4  øe  kGóL  áFQÉ£dG  ä’Éë∏d  áHÉéà°S’G

 äGƒæ°S 5 ∫ÓN §≤a IóMGh á≤«bO ¤EG ≥`FÉbO

 øY ∞°ûµdG ‘ áªgÉ°ùŸG ¤EG áaÉ°VEG ,áeOÉ≤dG

.áÁô÷G

 äÉ¡÷G  πFGhCG  øe  IóMGh  »HO  áWöT  Èà©Jh

 áeƒ¶æe ≥Ñ£J ⁄É©dG  iƒà°ùe ≈∏Y á«WöûdG

 á«FÉæ÷G äÉZÓÑ∏d  Ö«éà°ùªc ¢ùcƒH ¿hQódG

 drone  ∫G  äÉ£fi  ≥jôW  øY  ájQhôŸGh

 ƒÑ°ùcG"  ‘  ´höûŸG  ¥ÓWEG  ºà«°Sh  ,box
 kAÉæH áª¶fC’G ™jRƒJ ºàj ¿CG ≈∏Y "»HO 2020

 ¿CG ¤EG áæ°S πc ‘ äÉZÓÑdG äÉ«FÉ°üMG ≈∏Y

.2025 ‘ πeÉµdÉH »HO IQÉeEG á«£¨J ºàj

"¿ƒ«Y" ´hô°ûe

 ´höûe ∫ƒM ìöT ¤EG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ™ªà°SGh

 äGÒeÉµdÉH áÑbGôŸG º¶f ™°Vƒd ±OÉ¡dG z¿ƒ«Y{

 á«æeCG  áeƒ¶æe  øª°V  á«còdG  äÉ«æ≤àdG  äGP

 ¿hÉ©àdÉH  »HO  áWöT  ±GöTEG  â–  á∏eÉµàe

 ,¢UÉÿG  ´É£≤dG  ‘  AÉcöûdG  øe  mOóY  ™e

 á«eƒµ◊G äÉ°ù°SDƒŸGh ôFGhódG ácQÉ°ûeh ºYóHh

 Iõ¡LC’G  äGQób  õjõ©J  ±ó¡H  ∂dPh  ;á«æ©ŸG

 á«aôMh á«∏YÉah IAÉØµH πeÉ©àdG ≈∏Y á°üàîŸG

 Éªc .™ªàéŸGh OôØdG øeCG ¢üîj Ée πc ™e á«dÉY

 ∫É› ‘ »HO áWöT Oƒ¡L ≈∏Y √ƒª°S ™∏WG

 á«°VÉŸG ΩGƒYCG çÓãdG ∫ÓN äGQóîŸG áëaÉµe

 kGó«°ûe ,Ú«dhódG ÚHƒ∏£ŸG §Ñ°V ‘ É¡JGRÉ‚Gh

 IQÉŒ äÉ«∏ªY áëaÉµe ‘ »HO áWöT Oƒ¡éH

 iƒà°ùe ≈∏Y ÉgQÉŒ §Ñ°Vh ,äGQóîŸG èjhôJh

.ádhódGh IQÉeE’G

¿ÉaôYh ôµ°T

 ,…ôŸG  áØ«∏N ˆG  óÑY  ≥jôØdG  ‹É©e  ¬LƒJh

 ™«ªL º°SGh ¬ª°SÉH ,»HO áWöûd ΩÉ©dG óFÉ≤dG

 ¤EG  ôµ°ûdÉH  ,»HO  áWöT  »Ñ°ùàæeh  •ÉÑ°V

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

 áaÉc  ï«°SÎd  ¬°UôMh  √ƒª°S  ájÉYQ  ≈∏Y

 á«æeC’G  á«WöûdG  áeƒ¶æª∏d  ºYódG  äÉeƒ≤e

 áfÉ©à°S’ÉH  √ƒª°S  äÉ¡«LƒJh  ,IQÉeE’G  ‘

 ÉÃ  ,áYóÑŸGh  á°ü∏îŸG  á«æWƒdG  QOGƒµdÉH

 iDhôdGh á«é«JGÎ°S’G ±GógC’G ≥«≤– ‘ º¡°ùj

.»HO áeƒµ◊ á«∏Ñ≤à°ùŸG

 πª©dÉH  ôîØJ  »HO  áWöT  ¿CG  ,¬«dÉ©e  ócCGh

 øH  óªfi ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  IOÉ«b  â–

 ÇOÉÑeh  äÉ°SÉ«°S  êÉ¡àfÉHh  ,Ωƒàµe  ∫BG  ó°TGQ

 äÉ«é«JGÎ°S’Gh  §£ÿG  ≥«≤ëàd  √ƒª°S

 áWöT É¡«dEG  íª£J »àdG  á«aGöûà°S’G iDhôdGh

 á«°ù«FôdG É¡JÉ¡LƒJ ¤EG ∫ƒ°UƒdG ¿Éª°†d ,»HO

 ™ªàéŸG OÉ©°SEGh ,áfôeh áæeBG áæjóe ‘ çÓãdG

 ¤EG  k’ƒ°Uh  ,á«°ù°SDƒŸG  äGQó≤dG  ‘  QÉµàH’Gh

 áaÉµH áÁôµdG IÉ«◊G ≥«≤– ƒgh ≈ª°SC’G ±ó¡dG

 ¢VQC’G  √òg  ≈∏Y  º«≤ŸGh  øWGƒª∏d  É¡JÉeƒ≤e

 .áÑ«£dG

 ≈∏Y  á°üjôM  »HO  áWöT  ¿CG  ¬«dÉ©e  √qƒfh

 »YÉæ£°U’G AÉcòdG º¶fh äÉ«æ≤àdG çóMCG Òî°ùJ

 á«æe’G  É¡JÉeóN  AGOCG  iƒà°ùe  ™aQh  õjõ©àd

 Ωƒ∏©dÉH á«æWƒdG ÉgQOGƒc ºYOh ,á«©ªàéŸGh

 ájOCÉJ øe º¡æ«µªàd áeRÓdG äGhOC’Gh ±QÉ©ŸGh

 kGócDƒe ,πãeC’G ¬LƒdG ≈∏Y º¡H áWƒæŸG ΩÉ¡ŸG

 »HO  áWöT  É¡é¡àæJ  »àdG  äÉ°SÉ«°ùdG  ôKCG  ¿CG

 Égó∏≤Jh  É¡∏ªY  áeƒ¶æe  ≈∏Y  kÉ«∏L  ¢ùµ©fG

 É¡∏©Lh ,á«°VÉŸG äGƒæ°ùdG ∫ÓN ájOÉjQ õcGôŸ

.‘GÎM’G »WöûdG πª©dG ‘ iòàëj kÉLPƒ‰

 »ÑµJôe ¿CG …ôŸG ˆGóÑY ≥jôØdG ‹É©e í°VhCGh

 É«LƒdƒæµàdG øe ¿hòîàj GƒJÉH Ωƒ«dG áÁô÷G

 Ée ƒgh ,á«eGôLE’G º¡JÉ££fl ò«Øæàd á∏«°Sh

 ,äÉbÉ£dG  Òî°ùJh  Oƒ¡÷G  ∞«ãµJ  »Yóà°ùj

 º¡ªFGôL  øY  ∞°ûµdGh  º¡à¡LGƒŸ  §≤a  ¢ù«d

 ™æeh á«bÉÑà°S’G ≥«≤ëàd É‰EGh º¡«∏Y ¢†Ñ≤dGh

 º¡∏ªY ‘ ¿ƒæÑàj º¡fCG GócDƒe ,áÁô÷G ´ƒbh

 πÑ≤à°ùŸG  ±Göûà°S’  äGQÉeE’G  á«é«JGÎ°SG

 øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ÉgóªàYG »àdG

 AÉcò∏d äGQÉeE’G á«é«JGÎ°SGh ,Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ

 ⁄É©dGh á≤£æŸG ‘ ´höûe ∫hCG  ,»YÉæ£°U’G

.2071 äGQÉeE’G ájƒÄe øª°V √ƒª°S ¬≤∏WCG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U Qó°UCG 

 ¬¶ØM{ ádhódG  ¢ù«FQ  ¿É«¡f  ∫BG  ójGR

 IOÉ©°S Ú«©àH ÉjOÉ–G Éeƒ°Sôe zˆG

 Gôjóe QÉª°ùŸG ¿É£∏°S óLÉe ¢Sóæ¡ŸG

 ´É£b  º«¶æàd  áeÉ©dG  áÄ«¡∏d  ÉeÉY

.á«ªbôdG áeƒµ◊Gh ä’É°üJ’G

 zQÉª°ùŸG  óLÉe{  ¢Sóæ¡ŸG  π¨°Th

 ´É£≤d áÄ«¡dG ΩÉY ôjóe ÖFÉf Ö°üæe

 ,2010 ‘ É¡H ¬bÉëàdG òæe ä’É°üJ’G

 Ωƒ∏©dG ¢SƒjQƒdÉµH ≈∏Y π°UÉM ƒgh

.á«FÉHô¡µdG á°Sóæ¡dG ‘

 ‘  á«æ¡e  IÈîH  QÉª°ùŸG  ™àªàjh

 á«µ∏°SÓdGh á«µ∏°ùdG ä’É°üJ’G ∫É›

 π¨°Th ,ÉeÉY 30 øe ÌcC’  É¡ª«¶æJh

 á©«aQ  ájQGOE’G  ™bGƒŸG  øe  ójó©dG

 äÉcöT  øe  ójó©dG  ‘  iƒà°ùŸG

 πãe ,É«dhOh É«ª«∏bEGh É«∏fi ä’É°üJ’G

 ä’É°üJG áYƒªéŸ ∫hC’G ¢ù«FôdG ÖFÉf

 äGQÉeE’G  -  á°UÉÿG  ™jQÉ°ûŸG  -

 …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdGh  IóëàŸG  á«Hô©dG

 áµ∏ªŸG  -  »∏jÉHƒe  -  É«Lƒdƒæµà∏d

 …ò«ØæàdG ¢ù«FôdGh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG

./óæ¡dG/ »H …O ä’É°üJG - äÉ«∏ª©∏d

 Ö°üæe  2017  òæe  QÉª°ùŸG  π¨°ûjh

 É«LƒdƒæµJ ¥hóæ°U AÉæeCG ¢ù∏› ¢ù«FQ

 ∑QÉ°ûe  ƒgh  ,ä’É°üJ’Gh  äÉeƒ∏©ŸG

 á«dhódG äÉ«dÉ©ØdG øe ójó©dG ‘ §°ûf

 ‹hódG  OÉ–’G  äÉ«dÉ©a  É¡æ«H  øe

 ô“DƒŸ É°ù«FQ ¬HÉîàfG ”h ä’É°üJÓd

 ,2018  ΩÉY  ‘  Ú°VƒØŸG  ÚHhóæŸG

 ‹hódG  OÉ–’G  ‘ á£∏°S  ≈∏YCG  »gh

 á«ŸÉ©dG  áª≤dG  ¢SCGôJh  ..ä’É°üJÓd

/ 2018 ΩÉY ‘ äÉeƒ∏©ŸG ™ªàéŸ

 øe ójó©dG ‘ ádhódG πãeh ,/WSIS
.áª≤dG äGQhO

 IOÉ©°S .. QÉª°ùŸG ∞∏îj Ωƒ°SôŸG Gò¡Hh

 π¨°ûj ¿Éc …òdG …Qƒ°üæŸG ó«ÑY óªM

.áÄ«¡dG ΩÉY ôjóe

 ¢ù«FQ ∫ƒ¡dÉH ó«ªM ∫ÓW ‹É©e ¬LƒJh

 º«¶æàd  áeÉ©dG  áÄ«¡dG  IQGOEG  ¢ù∏›

 á«ªbôdG  áeƒµ◊Gh  ä’É°üJ’G  ´É£b

 …òdG  ÒÑµdG  Qhó∏d  ôjó≤àdGh  AÉæãdÉH

 …Qƒ°üæŸG ó«ÑY óªM IOÉ©°S ¬H ΩÉb

 áÄ«¡dG AGOCG ôjƒ£J ‘ IOƒ¡°ûŸG √Oƒ¡Lh

 ÚH Iõ«ªàŸG É¡àfÉµeh É¡JOÉjQ õjõ©Jh

.ádhódG ‘ á«eƒµ◊G äÉ¡÷G

 áÄ«¡dG  ¬à≤≤M  ÉÃ  ¬«dÉ©e  OÉ°TCGh

 õjõ©J  ‘  IÒNC’G  äGƒæ°ùdG  ∫ÓN

 ´É£b  ‘ IóFGQ  ádhO  äGQÉeE’G  áfÉµe

.äÉeƒ∏©ŸG É«LƒdƒæµJh ä’É°üJ’G

 IÎØdG ∫ÓN áÄ«¡dG äõ‚CG ó≤d{ :∫Ébh

 óªM  IOÉ©°S  IQGOEG  â–h  ,IÒNC’G

 ´É£b ‘ ¢ù«d iÈc äGõØb …Qƒ°üæŸG

 ∫ƒëàdG  ‘ É‰EGh  ,Ö°ùëa  ä’É°üJ’G

 »ª«¶æàdG  ÉgQhO  äOCG  å«M  ,»ªbôdG

 ÖcGƒj  ÉÃh  ,QGóàbÉH  »æ«µªàdGh

 äÉ¡LƒàdGh  á«é«JGÎ°S’G  äGÒ¨àŸG

 ÉªYGO  áÄ«¡dG  âfÉch  ,ádhó∏d  áeÉ©dG

 ≥«≤– π«Ñ°S ‘ ádhódG  Oƒ¡÷ Éjƒb

 á©HGôdG  á«YÉæ°üdG  IQƒãdG  º«gÉØe

 ≈∏Y áªFÉ≤dG á«ªæàdGh á«còdG áæjóŸGh

.z»ªbôdG áaô©ŸG OÉ°üàbG

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj
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 »°ù«FQ Ö∏£eh ™ªàéªdG Ωó≤àd á«°SÉ°SCG Iõ«cQ øeC’G

 É¡aGógCG ìÉéfEG ¿Éª°Vh á«ªæà∏d

 ä’Éë∏d áHÉéà°S’G øeR ¢†qØîJ IójóédG áeƒ¶æªdG

 IóMGh á≤«bO ≈dEG ≥FÉbO 4.4 øe áFQÉ£dG

 »a k É«ªdÉY á«Wô°ûdG äÉ¡édG πFGhCG øe »HO áWô°T

 äÉZÓÑ∏d Ö«éà°ùªc z¢ùcƒH ¿hQódG{ áeƒ¶æe ≥«Ñ£J

 áëaÉµe ∫Éée »a »HO áWô°ûd Iõ«ªàe äGRÉéfEG

ø««dhódG ø«Hƒ∏£ªdG §Ñ°Vh äGQóîªdG

:»HO áWô°ûd áeÉ©dG IOÉ«≤dG ô≤ªd √ƒª°S IQÉjR ∫ÓN

»HO áWöûd áeÉ©dG IOÉ«≤dG ô≤Ÿ √ƒª°S IQÉjR ∫ÓN ó°TGQ øH óªfi

 AÉæHCG É¡∏ªëj Iô«Ñc á«dhDƒ°ùe ¬JÉ°ù°SDƒeh √OGôaCG áeÓ°Sh ™ªàéªdG øeCG:ó°TGQ øH óªëe

¢UÓNEGh áfÉeCGh QGóàbG πµH øWƒdG

øWƒdGQÉÑNCG

äÉ©eÉédG ™e ácGô°û∏d ≈dhC’G á∏MôªdG øª°Vh.. ó°TGQ øH óªëe äÉ¡«Lƒàd kGò«ØæJ

  á«æWh äÉ©eÉL 8 »a ÖdÉW ∞dCG 20 ÜQój zø«éeôÑª∏d »æWƒdG èeÉfôÑdG{

 ´É£b º«¶æàd áeÉ©dG áÄ«¡∏d kÉeÉY kGôjóe QÉª°ùªdG ¿É£∏°S óLÉe ø«©j ádhódG ¢ù«FQ

á«ªbôdG áeƒµëdGh ä’É°üJ’G

:ΩGh-»HO

 óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ¡«Lƒàd Gò«ØæJ 

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

 π«©ØàH  zˆG  √ÉYQ{  »HO  ºcÉM  AGQRƒdG  ¢ù∏›

 IóYGƒdG ÖgGƒŸG ºYO ‘ á«æWƒdG äÉ©eÉ÷G QhO

 èeÉfÈdG{ ø∏YCG ,ádhódG ‘ πÑ≤à°ùŸG »›Èe øe

 8 ™e á«aô©e äÉcGöT øY zÚ›Èª∏d »æWƒdG

 äGQÉ¡Ã ÖdÉW ∞dCG  20 Úµªàd á«æWh äÉ©eÉL

 Ú›ÈŸG Öîf øe GƒëÑ°ü«d ºgOGóYEGh á›ÈdG

.áÄ°TÉædGh á«∏Ñ≤à°ùŸG äÉYÉ£≤dG ºYOh

 äÉcGöûd  ¤hC’G  á∏MôŸG  QÉWEG  ‘  ∂dP  »JCÉj

 ,äÉ©eÉ÷G  ™e  Ú›Èª∏d  »æWƒdG  èeÉfÈdG

 äÉcöT ‘ ÖjQóJ á°Uôa 500 ÒaƒJ É¡dÓN ºà«°Sh

 á›ÈdG ä’É› ‘ á«ŸÉYh á«∏fi á«LƒdƒæµJ

 ,èeÉfÈdG ‘ ácQÉ°ûŸG äÉ©eÉ÷G ÜÓ£d áØ∏àîŸG

 á©eÉLh ,É«∏©dG á«æ≤àdG äÉ«∏c øe kÓc πª°ûJ »àdG

 á©eÉLh ,ábQÉ°ûdG á©eÉLh ,áØ«∏N á©eÉLh ,ójGR

 á©eÉLh  ,»YÉæ£°U’G  AÉcò∏d  ójGR  øH  óªfi

 ¤EG áaÉ°VEG ,»HO ‘ á«µjôeC’G á©eÉ÷Gh ,»ÑXƒHCG

.»HO á©eÉL

 øY  zÚ›Èª∏d  »æWƒdG  èeÉfÈdG{  ø∏YCG  Éªc

 áÑîf  ™e  ¿hÉ©àdÉH  á«ªbQ  äÉÑàµe  3  ¥ÓWEG

 »gh  á«ŸÉ©dG  É«LƒdƒæµàdG  äÉcöT  iÈc  øe

 í«àj  Ée  zΩEG  »H  …BGzh  z…hGƒgh  z¿hRÉeCG{

 ÜÉ°ùàc’  ádhódG  ‘  äÉ©eÉ÷G  ÜÓ£d  á°UôØdG

 á›ÈdG  äÉ≤«Ñ£J  ΩGóîà°SG  á«Ø«µH  áaô©ŸG

 º¡Øjô©Jh ,»∏ªY πµ°ûH É¡Ø«XƒJ πÑ°Sh ,áØ∏àîŸG

 ‘  áeóîà°ùŸG  á«›ÈdG  äGhOC’Gh  äÉ«æ≤àdÉH

.πª©dG ¥Gƒ°SCGh äÉYÉ£≤dG ∞∏àfl

 ÜÓ£d  áª¡e  á«©Lôe  äÉÑàµŸG  √òg  ôaƒJh

 ∞∏àfl  ≈∏Y  ´ÓW’G  øe  º¡æµ“h  ,äÉ©eÉ÷G

 IOÉØà°S’Gh ,¢ü°üîàŸG »ªbôdG iƒàëŸG ä’É›

 á£ÑJôŸG É«LƒdƒæµàdG ‘ á«ŸÉ©dG ÜQÉéàdG øe

 º∏Yh  ,»YÉæ£°U’G  AÉcòdG  πãe  á›ÈdG  ∫ÉéÃ

 º«ª°üJh  ,á«ªbôdG  äÉ°üæŸG  º«ª°üJh  ,äÉfÉ«ÑdG

 áÑ°Sƒ◊G  äÉeóNh  ,á«fhÎµdE’G  äÉ≤«Ñ£àdG

.Ú°ûJ ∑ƒ∏ÑdGh ,¢ùeÉÿG π«÷G äÉ«æ≤Jh ,á«HÉë°ùdG

 IôjRh  »Ñ©µdG  óªfi  âæH  IQƒf  ‹É©e  äócCGh

 ¿hÉ©àdG ¿CG ,ójGR á©eÉL ¢ù«FQ ÜÉÑ°ûdGh áaÉ≤ãdG

 …òdG Ú›Èª∏d »æWƒdG èeÉfÈdGh á©eÉ÷G ÚH

 ∫BG  ó°TGQ  øH  óªfi ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ¬≤∏WCG

 ájƒªæàdGh  á«æWƒdG  äÉjƒdhC’G  óMCG  ó©j  ,Ωƒàµe

 á«ÁOÉcC’G •É°ShC’G ÚH IƒéØdG ¢ü«∏≤àd áaOÉ¡dG

 :âdÉbh ..  á›ÈdG  äGQÉ¡e å«M øe á«YÉæ°üdGh

 ÜÉÑ°ûdGh ójGR á©eÉL »éjôÿ É k«°SÉ°SCG É kÑ∏£e É¡fƒc

 º¡WGôîfG ¿Éª°†d kGóæ°ùeh Oó÷G äGQÉeE’G ádhO ‘

 ≈©°ùJ ,á«LƒdƒæµàdG ä’ÉéŸG ‘h ∫Éª©dG ¥ƒ°ùH

 ójhõàd á«é«JGÎ°SG äÉcGöT ó≤Y ¤EG ójGR á©eÉL

 »àdG  áeRÓdG  áaô©ŸGh  äGQÉ¡ŸÉH  ÚéjôÿG

 äGÒ¨àŸG  áaÉc  áÑcGƒe  ≈∏Y  øjQOÉb  º¡∏©Œ

 Ωƒ«dG äÉ©eÉ÷G õcôJ å«M ,πª©dG ¥ƒ°ùH á∏°üàŸG

 øe Gƒæµªà«d ÖgGƒŸG …Oó©àe OGôaCG èjôîJ ≈∏Y

 ¢†©H º¡JGQÉ¡e ∞«XƒJh πª©dG áÄ«H ‘ êÉeóf’G

.á«ÁOÉcC’G º¡JÉ°ü°üîJ øY ô¶ædG

 äGƒæ°ùdG  ∫ÓN  äõcQ  ójGR  á©eÉL  ¿CG  âaÉ°VCGh

 Ωƒ∏©H  á°üàîŸG  èeGÈdG  ºYO  ≈∏Y  á«°VÉŸG

 á«∏µH  »ÁOÉcC’G  ∫ÉªYC’G  ∫hóL  øª°V  á›ÈdG

 ‘ á©eÉ÷G ácQÉ°ûe ¿EG âdÉbh .. »æ≤àdG QÉµàH’G

 ™e  πYÉØàdG  øe  ÜÓ£dG  øµªà°S  IQOÉÑŸG  √òg

 å«M º¡JGQÉ¡e ájƒ≤J ±ó¡H Ú°üàîŸG Ú›ÈŸG

 ójó©dG ójGR á©eÉéH »æ≤àdG QÉµàH’G á«∏c âª¶f

 á≤∏©àŸG  äÉ«dÉ©ØdGh  á£°ûfC’Gh  äÉ≤HÉ°ùŸG  øe

 iƒà°ùŸG  ≈∏Y  äGQOÉÑŸÉH  âcQÉ°Th  ,á›ÈdÉH

.»ª«∏bE’Gh »æWƒdG

  kÉæ«é°S 174 øY ƒØ©dÉH ôeCÉj áª«îdG ¢SCGQ ºcÉM 

 kÓjõf 520 øY êGôaE’ÉH ôeCÉj ó°TGQ øH óªëe

∑QÉÑªdG ≈ë°VC’G ó«Y áÑ°SÉæªH

 ¿ƒÄæ¡j ójGR øH óªëeh ¬ÑFÉfh ádhódG ¢ù«FQ

 »æWƒdG Ωƒ«dÉH »°ùfôØdG ¢ù«FôdG

:ΩGh-áª«ÿG ¢SCGQ

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

 ÉbÓ£fG - áª«ÿG ¢SCGQ ºcÉM ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ƒ°†Y

 ‘  ÉgQhòL  áî°SGôdG  íeÉ°ùàdGh  ƒØ©dG  º«b  øe

 Éæ«é°S  174  ≈∏Y  ƒØ©dÉH  -  äGQÉeE’G  ™ªà›

 ó«Y áÑ°SÉæÃ áØ∏àfl ΩÉµMCG º¡≤ëH äQó°U ø‡

 ƒØ©dG  •höT º¡fCÉ°ûH  äôaGƒJh ∑QÉÑŸG  ≈ë°VC’G

 áªgÉ°ùŸGh  ™ªàéŸG  ‘ êÉeófÓd  º¡∏«gCÉJ  ”h

 áÄØdG  √ò¡H  √ƒª°S  ΩÉªàgG  ¢ùµ©j  ÉÃ  ¬FÉæH  ‘

 √òg ‘ ºgöSCG ™e º¡JÉ«M á°SQÉ‡ øe º¡æ«µ“h

.Ió«©°ùdG áÑ°SÉæŸG

 ï«°ûdG ƒª°S øe áã«ãM á©HÉàe ôKEG √ƒª°S ôeCG AÉL

 ¢SCGQ ó¡Y ‹h »ª°SÉ≤dG ô≤°U øH Oƒ©°S øH óªfi

 áæ÷  ∞∏c  …òdG  AÉ°†≤dG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  áª«ÿG

 IôFGO  ™e  ≥«°ùæàdGh  ƒØ©dG  ºFGƒb  OGóYEÉH  ƒØ©dG

 áWöûd áeÉ©dG IOÉ«≤dGh IQÉeE’ÉH áeÉ©dG áHÉ«ædG

 ¿Éª°V ≈∏Y ™«ª÷G åM h ¿CÉ°ûdG Gò¡H áª«ÿG ¢SCGQ

 áª«ÿG ¢SCGQ ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°U IQOÉÑe ≥«≤–

 º¡∏«gCÉJh  A’õædG  OÉ©°SG  ‘  á«eÉ°ùdG  É¡aGógC’

.Úéàæe GOGôaCG º¡©ªà›h ºgöSC’ IOƒ©∏d

 ΩÉ©dG  ÖFÉædG  óª«fi  ø°ùM  QÉ°ûà°ùŸG  ÜôYCGh

 áeôµŸG √ò¡d √ôµ°T ¢üdÉN øY áª«ÿG ¢SCGQ IQÉeE’

 ô≤°U øH Oƒ©°S ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U øe á«eÉ°ùdG

 ¢UôM ¢ùµ©J »àdG h AÉæé°ùdG øY ƒØ©dÉH »ª°SÉ≤dG

 öSCG  ≈∏Y  áMôØdGh  QhöùdG  ∫ÉNOEG  ≈∏Y  √ƒª°S

 á°Uôa ƒØ©dG ¿CG ócCGh ácQÉÑŸG ΩÉjC’G √òg ‘ A’õædG

 ¬JƒM ÉÃ áÁó≤dG äÉëØ°üdG »£d AÉæé°ù∏d á«ÑgP

 ΩGõàd’G á∏¶e â– IójóL IÉ«M AóHh äGÌY øe

 CGóÑe øe π©éjh ™ªàéŸG ¬H π¶à°ùj …òdG ¿ƒfÉ≤dÉH

.¬æY πjóH ’ ¬ª«b øe á«°SÉ°SCG áª«b ¿ƒfÉ≤dG IOÉ«°S

:ΩGh-»HO

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

 √ÉYQ " AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ádhódG ¢ù«FQ ÖFÉf

 520 øY êGôaE’ÉH »HO IQÉeE’ ÉªcÉM ¬àØ°üH " ˆG

 ‘ á«HÉ≤©dGh á«MÓ°UE’G äBÉ°ûæŸG A’õf øe Ójõf

 ∫ƒ∏M áÑ°SÉæÃ ∂dPh äÉ«°ùæ÷G ∞∏àfl øeh »HO

.∑QÉÑŸG ≈ë°VC’G ó«Y

 ¿Gó«ª◊G  ≈°ù«Y  ΩÉ°üY  QÉ°ûà°ùŸG  IOÉ©°S  ócCGh

 øY QOÉ°üdG êGôaE’G ôeCG ¿CG »HO IQÉeE’ ΩÉ©dG ÖFÉædG

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

 äÉÑ°SÉæŸG √òg πãe ‘ √ƒª°S ¢UôM ¤EG  Oƒ©j

 …hP  ¢SƒØf  ≈∏Y  QhöùdG  h  áé¡ÑdG  ∫ÉNOEG  ≈∏Y

 á°UôØdG áMÉJEG CGóÑŸ ’ÉªYEGh ,º¡JÓFÉYh Údƒª°ûŸG

 º¡dƒM øeh º¡°ùØfCG  ≥M ‘ GhCÉ£NCG  ¢SÉfCG  ΩÉeCG

 ,¿ƒfÉ≤dG  á∏FÉW  â–  º¡à©°Vh  ∫É©aCG  ±GÎbÉH

 iôNCG Iôe º¡JÉ«M ¤EG IOƒ©dGh º¡°ùØfCG á©LGôŸ

 QÉWEG  ‘ º¡©ªà›h ºgöSC’ Ú©aÉf ¢UÉî°TCÉc

 áØdÉfl øY OÉ©àH’Gh ¿ƒfÉ≤dÉH πeÉµdG ΩGõàd’G øe

.∫Éµ°TC’G øe πµ°T …CÉH ¬eÉµMCG

 áHÉ«ædG ¿CG »HO IQÉeE’ ΩÉ©dG ÖFÉædG IOÉ©°S í°VhCGh

 IOÉ«≤dG  ™e  ≥«°ùæàdG  QƒØdG  ≈∏Y  äöTÉH  áeÉ©dG

 ´öSCG ‘ êGôaE’G ôeCG ò«Øæàd »HO áWöûd áeÉ©dG

 º¡jhP ácQÉ°ûe øe ƒØ©dÉH Údƒª°ûŸG Úµªàd âbh

.∑QÉÑŸG ≈ë°VC’G ó«©H ∫ÉØàM’G

:ΩGh-»ÑXƒHG

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

 áeÉîa ¤EG áÄæ¡J á«bôH "ˆG ¬¶ØM" ádhódG ¢ù«FQ

 ∂dPh ,á«°ùfôØdG ájQƒ¡ª÷G ¢ù«FQ ¿hôcÉe πjƒfÉÁEG

.√OÓÑd »æWƒdG Ωƒ«dG áÑ°SÉæÃ

 ∫BG ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H Éªc

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

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°Uh  "ˆG  √ÉYQ"  »HO  ºcÉM

 ÖFÉf »ÑXƒHCG  ó¡Y ‹h ¿É«¡f ∫BG  ójGR øH óªfi

 áÄæ¡J  »à«bôH  áë∏°ùŸG  äGƒ≤∏d  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG

.¿hôcÉe πjƒfÉÁEG ¢ù«FôdG áeÉîa ¤EG Úà∏KÉ‡

QÉª°ùŸG ¿É£∏°S óLÉe



:ΩGh-IÒéØdG

 óªfi  øH  óªM  øH  óªfi  ï«°ûdG  ƒª°S  ócCG  

 äÉ¡«LƒJ  ≈∏Y  ,IÒéØdG  ó¡Y  ‹h  »böûdG

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

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

 ≈∏Y √ƒª°S ¢UôMh ,IQÉeE’G ‘ º«∏©àdG IÒ°ùe

 ôjƒ£J  ‘ º¡æ«µ“h ÜÉÑ°ûdG  äÉbÉW  QÉªãà°SG

 ÈcCG QhO Ö©d ‘ áªgÉ°ùª∏d á«ª∏©dG º¡JGQób

 ™«ªL ‘ IOÉjôdG ≥«≤–h äGQÉeE’G IÒ°ùe ‘

.ä’ÉéŸG

 á∏«eôdG öüb ‘ √ƒª°S ∫ÉÑ≤à°SG ∫ÓN ∂dP AÉL

 ádhódG  iƒà°ùe  ≈∏Y  áeÉ©dG  ájƒfÉãdG  πFGhCG

 ,2021  -  2020  »°SGQódG  ΩÉ©∏d  IÒéØdGh

 ∞«°S  ó«ÑY  ó°TGQ  QÉ°ûà°ùŸG  IOÉ©°S  Qƒ°†ëH

 º«∏©àdG  ájÉYQ  ¢ù∏› ¢ù«FQ  »à«Ø◊G  OÉªM

.IÒéØdÉH á«ÁOÉcC’G ¿hDƒ°ûdGh

 ‘  º«∏©àdG  ¿EG  IÒéØdG  ó¡Y  ‹h  ƒª°S  ∫Ébh

 ó°üMh áeó≤àe ÖJGôe ¤EG π°Uh äGQÉeE’G ádhO

 ádhódG πNGO äÉYÉ£≤dG ™«ªL ‘ IójóY Ö°SÉµe

 ÉgQhOh Ió«°TôdG ÉæJOÉ«≤d áÑbÉãdG ájDhôdG π°†ØH

 ºYóJ  »àdG  º«∏©àdG  ádÉ°SQ  ï«°SôJ  ‘ RQÉÑdG

. ádhódG ‘ á∏eÉ°ûdG á«ªæàdG

 óªfi  øH  óªM  øH  óªfi  ï«°ûdG  ƒª°S  CÉægh

 15  ºgOóY  ≠dÉÑdG  πFGhC’G  áÑ∏£dG  ,»böûdG

 ìÉéædGh  ≥«aƒàdG  º¡d  ≈æ“h  ,áÑdÉWh  kÉÑdÉW

 èFÉàædÉH kGó«°ûe ,á∏Ñ≤ŸG á«ª∏©dG º¡JÒ°ùe ‘

 ádhódG  iƒà°ùe  ≈∏Y  Égƒ≤≤M  »àdG  Iõ«ªàŸG

 º¡°SÉ°ùMEG  ióe  ≈∏Y  ócDƒJ  »àdGh  ,IÒéØdGh

. Ió«°TôdG º¡JOÉ«bh º¡æWh √ÉŒ á«dhDƒ°ùŸÉH

 ¿hDƒ°ûdGh º«∏©àdG ájÉYQ ¢ù∏› √ƒª°S ¬Lhh

 äÉ«fÉµe’G áaÉc Òî°ùàH ,IÒéØdÉH á«ÁOÉcC’G

 AÉ≤àfG ¤EG ºgOÉ°TQEG h áÑ∏£dG á©HÉàŸ á«ª∏©dG

 äÉLÉ«àMG  »Ñ∏j  ÉÃ  á«ª∏©dG  äÉ°ü°üîàdG

.ádhódG

 º¡JOÉ©°S øY πFGhC’G áÑ∏£dG ÜôYCG º¡ÑfÉL øe

 Gƒeó≤Jh  ìÉéædÉH  º¡d  ¬àÄæ¡Jh  √ƒª°S  AÉ≤∏H

 √ƒª°S øjógÉ©e ¿Éæàe’Gh ôjó≤àdGh ôµ°ûdG ≠dÉÑH

 º«∏©àdG  IÒ°ùe  á∏°UGƒe  ‘  QGôªà°S’G  ≈∏Y

.IóFÉØdG ≥≤ëj ÉÃ Ωó≤àdGh

 Öàµe ôjóe »ªMõdG ⁄É°S IOÉ©°S AÉ≤∏dG ö†M

 »MÉª«dG  á°ûFÉYh  IÒéØdG  ó¡Y  ‹h  ƒª°S

 ¿hDƒ°ûdGh  º«∏©àdG  ájÉYQ  ¢ù∏› ¢ù«FQ  ÖFÉf

.IÒéØdÉH á«ÁOÉcC’G

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óeÉM ï«°ûdG ƒª°S ó¡°T 

 èjôîJ πØM ¢ùeCG …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ƒ°†Y

 IOÉ«≤dG  á«∏µd  30  `dG  ácÎ°ûŸG  IQhódG

.á«∏µdG ô≤e ‘ º«bCG …òdGh ácÎ°ûŸG ¿ÉcQC’Gh

 øe äÉjBG IhÓàH èjôîàdG πØM º°SGôe äCGóHh

 IOÉ«≤dG  á«∏c óFÉb ≈≤dCG  ºK  ..  º«µ◊G ôcòdG

 »YGôH  É¡«a  ÖMQ áª∏c  ácÎ°ûŸG  ¿ÉcQC’Gh

 πØë∏d √ƒª°S ájÉYQ ôµ°Th Qƒ°†◊Gh πØ◊G

 ácQÉ°ûe  ≈∏Y  ádhódG  IOÉ«b  ¢UôM  kÉæªãe..

 º¡JGRÉ‚EÉH  AÉØàM’Gh º¡àMôa øWƒdG  AÉæHCG

.á≤jó°üdGh á≤«≤°ûdG ∫hódG øe º¡FÓeR ™e

 ,á«FÉæãà°S’G á«ë°üdG ±hô¶dG ºZQ ¬fEG : ∫Ébh

 øWƒdG  AÉæHnCG  ácQÉ°ûe  ≈∏Y  IOÉ«≤dG  ¢Uô–

 ¬FÉæHCG  RÉ‚EÉH  øWƒ∏d  kÉÄ«æ¡a  ..  º¡àMôa

 ,á≤jó°üdGh  á≤«≤°ûdG  ∫hódG  øe  º¡FÓeRh

 ácÎ°ûŸG  ÚKÓãdG  IQhódG  øe  º¡LôîJ

 …ôµ°ù©dG  º∏©dG  IQÉæe  ‘  ,QGóàbGh  IQGóéH

 ¿ÉcQC’Gh  IOÉ«≤dG  á«∏c  ,IOÉ≤dG  øjôYh

 ÉæJGƒb óaôJ »gh É¡JCÉ°ûf òæªa ..  ácÎ°ûŸG

 IOÉ≤Hh  ΩÉY  πc  IójóL  AÉeó pH  áë∏°ùŸG

.áaô©ŸGh º∏©dÉH Úë∏°ùàe

 É¡JOÉ«b IQOÉÑÃh äGQÉeE’G ádhO ¿G : ±É°VCGh

 ≈∏Y  ájöûÑdG  á«ªæàdG  â∏©L  ,É¡MƒªWh

 º«∏©àdG  ôjƒ£J  ∫ÓN  øe  É¡JÉjƒdhCG  ¢SCGQ

 øª°V ´ÉaódG IQGRh â©°Vh óbh ¬JÉLôflh

 »æ¡ŸG  …ôµ°ù©dG  º«∏©àdG  É¡à«é«JGÎ°SEG

 ≈©°ùJ kÉë°VGh kGQÉ°ùe ¬d â∏©Lh ±ÎëŸGh

 iƒà°ùŸÉH AÉ≤JQ’G ‘ É¡«Ñ°ùàæe ôjƒ£J ¤EG

 ábƒeôŸG É¡àfÉµeh ÉæàdhO á©ª°ùH ≥«∏j …òdG

.∫hódG ÚH

 ¬àª∏c  ¿ÉcQC’Gh  IOÉ«≤dG  á«∏c  óFÉb  ºàNh

 øY áHÉfE’Gh  »°ùØf  øY  ádÉ°UC’ÉH  :  ∫ƒ≤dÉH

 ..  á«∏µdG  »Ñ°ùàæe  ™«ªLh  ¬«LƒàdG  áÄ«g

 Éæàdhód  AÉ«ahC’G  Oƒæ÷G  π¶f  ¿CG  ºcógÉ©f

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°üH  á∏ã‡  Ió«°TôdG  ÉæJOÉ«bh

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

 ˆG ¬¶ØM " áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d ≈∏YC’G óFÉ≤dG

 ∫BG ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh "
 ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ádhódG  ¢ù«FQ  ÖFÉf  Ωƒàµe

 ÖMÉ°Uh  "ˆG  √ÉYQ"  »HO  ºcÉM  AGQRƒdG

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

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

 ñƒ«°ûdG ƒª°ùdG ÜÉë°UCG º¡fGƒNEGh áë∏°ùŸG

 ΩÉµM  OÉ–Ód  ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG  AÉ°†YCG

 OGó°ùdGh ÒÿG ¤EG kÉ©«ªL ˆG Éæ≤ah .. äGQÉeE’G

.¬JÉcôHh ˆG áªMQh ºµ«∏Y ΩÓ°ùdGh ..

 ΩÉbh .. 30 `dG IQhódG èFÉàf âæ∏YCG ∂dP ó©H

 ™jRƒàH ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óeÉM ï«°ûdG ƒª°S

 ÚbƒØàŸG •ÉÑ°†dG ≈∏Y äGOÉ¡°ûdGh õFGƒ÷G

 á≤jó°üdGh  á≤«≤°ûdG  ∫hódG  øe  ÚéjôÿGh

 äGQÉeE’G  ádhO øe ÚéjôÿG √ƒª°S CÉægh ..

 º¡d  kÉ«æªàe..  á≤jó°üdGh  á≤«≤°ûdG  ∫hódGh

 ájOÉ«≤dG º¡eÉ¡e AGOCG  ‘ ìÉéædGh ≥«aƒàdG

.…ôµ°ù©dG º¡∏ªY IÒ°ùe ∫ÓN

 √ò¡H  ájQÉcòàdG  Qƒ°üdG  â£≤àdG  Égó©H

 áÄ«gh πØ◊G »YGQ ƒª°S â©ªL »àdG áÑ°SÉæŸG

 .ÚéjôÿGh  ¢ùjQóàdG  QOGƒch  á«∏µdG  IOÉ«b

 ∞∏àfl øe ÉWÉÑ°V /30/ ``dG IQhódG âª°Vh

 äGQÉeE’G  ádhO  øe áë∏°ùŸG  äGƒ≤dG  äGóMh

 øjôëÑdG áµ∏‡h ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸGh

 øª«dGh  ¿GOƒ°ùdGh  öüeh  ¿OQC’G  ÖfÉéH

 ¿ƒÑ°ùàæŸG  ≈≤∏Jh  ..  ¿Éà°ùcÉHh  ôFGõ÷Gh

 äÉ«∏ªY  ‘  ájôµ°ùY  äÉÑjQóJh  äÉ°SGQO

 á«é«JGÎ°SE’ÉH ≥∏©àJ äÉYƒ°Vƒeh Ühô◊G

 .IQGOE’Gh  IOÉ«≤dGh  ΩÓ°ùdG  ßØMh  ájôµ°ù©dG

 øcôdG  ≥jôØdG  ‹É©e  ..  ËôµàdG  πØM ö†M

 äGƒ≤dG ¿ÉcQCG ¢ù«FQ »ã«eôdG ÊÉK óªfi óªM

 π«ch …ôgÉ¶dG ⁄É°S ô£e IOÉ©°Sh áë∏°ùŸG

 QÉ«W  …ôëH  øcôdG  AGƒ∏dGh  ´ÉaódG  IQGRh

 ¿É«¡f ∫BG óªfi øH ¿GóªM øH ó«©°S ï«°ûdG

 •ÉÑ°V QÉÑc øe OóYh ájôëÑdG äGƒ≤dG óFÉb

.áë∏°ùŸG äGƒ≤dGh IQGRƒdG

:ΩGh-¿ÉªéY

 »ª«©ædG  óªfi øªMôdG  óÑY  IOÉ©°S  º∏°S  

 ¿Éªé©H §«£îàdGh ájó∏ÑdG IôFGO ΩÉY ôjóe

 á≤£æe  ‹ÉgCG  øe  É¡«≤ëà°ùŸ  øcÉ°ùe  10

 ÖMÉ°U  É¡©jRƒàH  ¬Lh  »àdGh  áeÉæŸG

 ƒ°†Y »ª«©ædG ó°TGQ øH ó«ªM ï«°ûdG ƒª°ùdG

 øe  áeôµÃ ¿ÉªéY ºcÉM ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG

 ÒaƒJh á≤£æŸG ‹ÉgCG ≈∏Y π«¡°ùà∏d √ƒª°S

 QGô≤à°S’G  ≥«≤–h  ™«ªé∏d  øeB’G  øµ°ùŸG

 ¢û«©dG  πÑ°Sh  áæ«fCÉª£dGh  áMGôdGh  …öSC’G

. ËôµdG

 »àdG  -  øcÉ°ùŸG  º«∏°ùJ  á«∏ªY  äôL

 π°†aCÉHh  åjóM  …QÉª©e  RGôW  ≥ah  â«æH

 Qƒ°†ëH - äÉeóÿGh äGõ«¡éàdGh äÉØ°UGƒŸG

 ∞«°S »∏Y óªfi áeÉæŸG ájó∏H IQGOEG …ôjóe

 ¤EG  ¬£«∏Z  øH  ˆG  óÑY  ⁄É°Sh  »ëjƒ°ùdG

 á°ù°SDƒe  ôjóe  ÖFÉf  »°Vƒ©dG  ¥QÉW  ÖfÉL

.ájÒÿG ó°TGQ øH ó«ªM

 »ª«©ædG  óªfi  øªMôdG  óÑY  IOÉ©°S  ócCGh

 π«Ñ°S ‘ Gó¡L ôNóJ ’ áª«µ◊G IOÉ«≤dG ¿CG

 ¿Éµ°ù∏d  ÅfÉ¡dG  ¢û«©dG  äÉeƒ≤e  πc  ÒaƒJ

 øª°†j  …òdGh  øeB’G  øµ°ùŸG  É¡ªgCG  øeh

 á«gÉaôdGh IOÉ©°ùdG ≥≤ëjh …öSC’G QGô≤à°S’G

 øcÉ°ùŸG  áØ∏µJ  ¿CG  kÉë°Vƒe  ¬H  Ú©Øàæª∏d

.ºgQO ∞dCG 500h ÚjÓe 5 â¨∏H

 ºcÉM  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  √ôµ°T  øY  ÜôYCGh

 ™«ª÷ÉH  ÉªFGO  kÉeÉªàgG  ‹ƒj  …òdG  ¿ÉªéY

 äÉÑ∏£àe  ≈∏Y  ±ô©à∏d  kGógÉL  ≈©°ùjh

 º¡JÉÑ∏£àe  á«Ñ∏Jh  º¡JÉLÉ«àMG  h  ‹ÉgC’G

. ‹É¨dG øWƒ∏d AÉªàf’Gh A’ƒdG õjõ©àd

 øe ójó©dG âeób ¿ÉªéY áeƒµM ¿CG ¤EG √ƒfh

 ™ªàéŸG  íFGöTh  äÉÄa  ™«ª÷ äÓ«¡°ùàdG

 ójõŸG  Ëó≤àd  IógÉL  ≈©°ùJ  ∫GõJ  ’h

 äÉ°ù°SDƒŸGh ôFGhódGh äÉ¡÷G ™e ¿hÉ©àdÉH

 ™jQÉ°ûŸG  ò«ØæJh  Ú°Tóàd  á©ªà›

 IOÉ«≤dG  øe  IöTÉÑe  äÉ¡«LƒàH  äGQOÉÑŸGh

 ÉgôKCG ¢ùª∏j »àdG ±GógC’G ≥«≤ëàd Ió«°TôdG

.¿ÉªéY IQÉeEG ‘ Oôa πc

 Iójó÷G øcÉ°ùŸG ÜÉë°UCG ÜôYCG º¡ÑfÉL øe

 ƒª°ùdG ÖMÉ°üd ºgôjó≤Jh ºgôµ°T ≥«ªY øY

 ™«ªé∏d ódGh √ƒª°S ¿CG øjócDƒe ¿ÉªéY ºcÉM

 AÉæHCG  äÉLÉ«àMG  áaô©e  ≈∏Y  ¢Uôëjh

 øª°†j  ™bGh  ¤EG  º¡eÓMCG  πjƒ– h  IQÉeE’G

 ‘ º¡°ùjh  º¡FÉæHC’  h  º¡d  áÄfÉ¡dG  IÉ«◊G

.™«ªé∏d IOÉ©°ùdGh á«gÉaôdG ≥«≤–

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 Ωƒ«dG ä’ÉØàM’ ábQÉ°ûdG IQÉeEG áæ÷ â°ûbÉf 

 á°SÉFôH  ¢ùeG  ∫hC’G  É¡YÉªàLG  ∫ÓN  »æWƒdG

 áæé∏dG  ¢ù«FQ  ™aóŸG  º°SÉL  ódÉN  IOÉ©°S

 29 ‘ ≥∏£æà°S »àdG »æWƒdG Ωƒ«dG äÉ«dÉ©a

 ≈∏Y  2021 Èª°ùjO  3 ≈àM ôªà°ùJh  Èªaƒf

 Gòg  ä’ÉØàM’G  ¿CG  ™aóŸG  ócCGh  .ΩÉjCG  5  QGóe

 É¡dÓN ΩÉ≤à°Sh IQÉeE’G ¿óe áaÉc πª°ûà°S ΩÉ©dG

 á«FÉæ¨dG  äÉ«°ùeC’Gh  äÉ«dÉ©ØdG  øe  ójó©dG

 A’ƒdGh øWƒdG ÖM ÊÉ©e ï°SôJ »àdG á«æWƒdG

 ádhO ¢VQCG ≈∏Y Úª«≤ŸGh ÚæWGƒŸG ¢SƒØf ‘

 ∞∏àfl  ™e  ¿hÉ©àdG  ¿CG  ¤EG  Éàa’..  äGQÉeE’G

 ó©j á°UÉÿGh á«eƒµ◊G äÉ°ù°SDƒŸGh äÉ¡÷G

.ä’ÉØàM’G ìÉ‚EG ¢ù°SCG óMCG

 ¿É£∏°S  ï«°ûdG  ƒª°ùd  ôµ°ûdÉH  ™aóŸG  ¬LƒJh

 ÖFÉfh ó¡Y ‹h »ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S øH óªfi øH

 ≈∏Y …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ábQÉ°ûdG ºcÉM

 áæé∏d  OhófiÓdG  ¬ªYOh  öTÉÑŸG  ¬eÉªàgG

.ä’ÉØàM’G √òg º«¶æàd

kÉ«ª°SQ Ö«HCG πJ »a ádhódG IQÉØ°S íààØj π«FGô°SEG »a äGQÉeE’G ô«Ø°S  ójƒ°ùdGh êQƒÑª°ùcƒd ábhO …ô«Ø°ùd ´GOh πØM º«≤J zá«LQÉîdG{

kÉ«ª°SQ Ö«HCG πJ ‘ ádhódG IQÉØ°S ìÉààaG ∫ÓN π«FGöSEG ‘ äGQÉeE’G ÒØ°SπØ◊G äÉ«dÉ©a ∫ÓN

:ΩGh-Ö«HCG πJ

 áLÉN ∫BG Oƒªfi óªfi IOÉ©°S íààaG 

 ¢ùeG π«FGöSEG ádhO iód äGQÉeE’G ÒØ°S

 É«ª°SQ  Ö«HCG  πJ  ‘  ádhódG  IQÉØ°S

 ¢ù«FQ Æƒ°ùJôg ¥Éë°SEG áeÉîa Qƒ°†ëH

 óªfi âæH Ëôe ‹É©eh π«FGöSEG ádhO

 øeCÓd ádhO IôjRh …Ò¡ŸG ÜQÉM ó«©°S

 äÉbÓ©dG õjõ©J QÉWEG ‘ »FÉŸGh »FGò¨dG

 »ª«gGôHE’G ¥ÉØJ’G Aƒ°V ≈∏Y á«FÉæãdG

 ¬©«bƒJ  ”  …òdG  »îjQÉàdG  ΩÓ°ù∏d

 ‘ π«FGöSEG  ádhOh  äGQÉeE’G  ádhO  ÚH

.2020 ÈªàÑ°S

 :É¡«a ∫Éb áª∏c Æƒ°ùJôg áeÉîa ≈≤dCGh

 ‘  äGQÉeE’G  ádhO  IQÉØ°S  ìÉààaG  ¿EG"
 Éæà∏MQ ‘ IójóL á∏Môe ó©j Ö«HCG πJ

 ΩÓ°ùdG √Oƒ°ùj πÑ≤à°ùe ƒëf ácÎ°ûŸG

 ó≤d  ..§°ShC’G  ¥öû∏d  øeC’Gh  QÉgOR’Gh

 ôîØH ±ôaôj äGQÉeE’G º∏Y ájDhQ âfÉc

 ΩÉY πÑb ∫ÉæŸG ó«©H Éª∏M Ö«HCG πJ ‘

 âJÉH É¡fCG ’EG IÒãc ìGƒf øe §≤a óMGh

."É«©«ÑW GôeCG Ωƒ«dG

 …Ò¡ŸG  ‹É©e  äOÉ°TCG  É¡à¡L  øe

 ádhO ÚH äÉbÓ©dG √ó¡°ûJ …òdG Ωó≤àdÉH

 ¥ÉØJ’G  ™«bƒJ  òæe  π«FGöSEGh  äGQÉeE’G

 ≈∏Y É≤«∏©J âdÉbh . ΩÓ°ù∏d »ª«gGôH’G

 äGQÉeE’G ádhO IQÉØ°ùd »îjQÉàdG ìÉààa’G

 øe IójóL áÑ≤M √òg"  :  Ö«HCG  πJ ‘

 ìÉààaG  ¿EG  ..Éæjó∏Ñd  QÉgOR’Gh  Qƒ£àdG

 π¡°ù«°Sh  ábQÉa  áeÓY  πãÁ  IQÉØ°ùdG

 ∞∏àfl ÈY äGÈÿGh  ±QÉ©ŸG  ∫OÉÑJ

 õjõ©J  ¤EG  ™∏£àfh  ájƒ«◊G  äÉYÉ£≤dG

 ." ÉæàjDhQ ≥«≤– ‘ º¡°ùj ÉÃ ¿hÉ©àdG

 ¿ÉM  ": áLÉN ∫BG IOÉ©°S ∫Éb ∂dP ¤EG

 ójóëàd øjójóL ÒµØJ h è¡æd âbƒdG

 ¿CG πeCÉf ..á≤£æŸG πÑ≤à°ùŸ π°†aCG QÉ°ùe

 πJ ‘ äGQÉeE’G ádhO IQÉØ°S ìÉààaG πãÁ

 á«eÉæàŸG äÉbÓ©dG ‘ ájhGR ôéM Ö«HCG

."Éæ«Ñ©°Th Éæjó∏H ÚH

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ¤hódG ¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG IQGRh âeÉbCG 

 å«HGõ«dEG IOÉ©°ùd ™jOƒJ πØM ,¢ùeG ìÉÑ°U

 êQƒÑª°ùcƒd ábhO IÒØ°S hGOQƒL ƒ°ShOQÉc

 áµ∏‡ ÒØ°S ⁄ƒg Qóf’ ∂jÔg IOÉ©°Sh

 Éª¡∏ªY IÎa AÉ¡àfG áÑ°SÉæÃ ∂dPh ójƒ°ùdG

 . ádhódÉH Éª¡jó∏Ñd øjÒØ°ùc

 öüb ¥óæa  ‘ º«bCG  iòdG  πØ◊G  ∫ÓNh

 AÉ«∏Y , IOÉ©°S äócCG »ÑXƒHG ‘ äGQÉe’G

 ¿hDƒ°ûd óYÉ°ùe IQGRh π«ch …RôëŸG óªfi

 ¿hÉ©àdGh  á«LQÉÿG  IQGRh  ‘  º°SGôŸG

 ÚH áªFÉ≤dG á«FÉæãdG äÉbÓ©dG ≥ªY ¤hódG

 ójƒ°ùdG áµ∏‡h …ÈµdG êQƒÑª°ùcƒd á«bhO

 Ió«°ûe ,Iƒbh áfÉàe øe ¬H º°ùàJ Éeh ,

 IOÉ©°Sh ƒ°ShOôc å«HGõ«dG IOÉ©°S Oƒ¡éH

 ∫ÓN  Ég’òH  »àdG  ⁄ƒgQóf’  ∂jÔg

 âª¡°SCG  »àdGh  ádhódG  ‘  Éª¡∏ªY  IÎa

 Éª¡jó∏H ÚH ¿hÉ©àdG äÉbÓY õjõ©J ‘

 ≈à°T ‘ IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉe’G ádhOh

 IOÉ©°S  âHôYCG  É¡ÑfÉL  øe  .ä’ÉéŸG

 ÚdhDƒ°ùª∏d Égôjó≤Jh Égôµ°T øY å«HGõ«dG

 ,  ¤hódG  ¿hÉ©àdGh  á«LQÉÿG  IQGRh  ‘

 ¬à«≤d ÉŸ ádhódG ‘ ÚdhDƒ°ùŸG áaÉµdh

 ìÉ‚EGh π«¡°ùJ ‘ º¡°SCG ¿hÉ©Jh ºYO øe

 ójõŸG äGQÉe’G ádhód á«æªàe É¡∏ªY ΩÉ¡e

 IOÉ©°S  ÜôYCG  Éªc  .QÉgOR’Gh  Ωó≤àdG  øe

 ‘ ÚdhDƒ°ùª∏d √ôjó≤Jh √ôµ°T øY ∂jÔg

 Ée ≈∏Y ¤hódG ¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG IQGRh

 ÒØ°ùc ¬∏ªY ΩÉ¡e π«¡°ùàd ¿hÉ©J øe ¬«≤d

 ¬d ¿Éc …òdGh äGQÉe’G  ádhO iód √ó∏Ñd

 ¿hÉ©àdG  äÉbÓY ó«WƒJ  ‘ ÒÑµdG  ôK’G

 ‘  äGQÉe’G  ádhOh  ójƒ°ùdG  áµ∏‡  ÚH

. áØ∏àîŸG ä’ÉéŸG áaÉc

 AÉ«∏Y  IOÉ©°S  âeób  πØ◊G  ájÉ¡f  ‘h

 ¿hDƒ°ûd  óYÉ°ùe  IQGRh  π«ch  …RôëŸG

 ¿hÉ©àdGh  á«LQÉÿG  IQGRh  ‘  º°SGôŸG

 √ò¡H  ájQÉcòJ  ájóg  øjÒØ°ù∏d  ¤hódG

.áÑ°SÉæŸG

.

.

.....

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj
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øWƒdGQÉÑNCG

áeÉ©dG ájƒfÉãdG πFGhCG ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN ájQÉcòJ IQƒ°U ‘ IÒéØdG ó¡Y ‹h

kÓjõf 225 øY êGôaE’ÉH ôeCÉj ábQÉ°ûdG ºcÉM áeÉ©dG ájƒfÉãdG πFGhCG πÑ≤à°ùj Iô«éØdG ó¡Y »dh

 ácôà°ûªdG IQhódG èjôîJ πØM ó¡°ûj ójGR øH óeÉM

¿ÉcQC’Gh IOÉ«≤dG á«∏µd 30 `dG
 »dÉgCG øe É¡«≤ëà°ùªd øcÉ°ùe 10 º«∏°ùJ 

áeÉæªdG á≤£æe

∫hC’G É¡YÉªàLG ó≤©J z»æWƒdG Ωƒ«dG ä’ÉØàM’ ábQÉ°ûdG áæéd{

..¿ÉªéY ºcÉM äÉ¡«LƒàH

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 óªfi øH ¿É£∏°S QƒàcódG ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ôeCG 

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

 IÎa  ¿ƒ°†≤j  øjòdG  øe  Ójõf  225 øY  êGôaE’ÉH

 á«MÓ°UE’Gh á«HÉ≤©dG á°ù°SDƒŸG IQGOEÉH º¡à«eƒµfi

 âàÑKh ƒØ©dG •höT º¡«∏Y â≤Ñ£fGh IQÉeE’G ‘

 IÒ°ùdG ø°ùM •höT ≥ah ƒØ©dÉH ™àªà∏d º¡à«∏gCG

 ≈ë°VC’G  ó«Y  ∫ƒ∏M  áÑ°SÉæÃ  ∂dPh  ∑ƒ∏°ùdGh

.∑QÉÑŸG

 »°ùeÉ°ûdG …QõdG ∞«°S AGƒ∏dG ™aQ áÑ°SÉæŸG √ò¡Hh

 ôµ°ûdG  äÉjBG  ≈ª°SCG  ábQÉ°ûdG  áWöT  ΩÉY  óFÉb

 ≈∏Y ábQÉ°ûdG  ºcÉM ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ¤EG  ôjó≤àdGh

 »JCÉJ »àdGh ÚeƒµëŸG øY ƒØ©dÉH √ƒª°S áeôµe

 IöSC’G ¿É«c ºYO ≈∏Y √ƒª°S ¢UôM øe kÉbÓ£fG

 QhöùdGh áé¡ÑdG ∫ÉNOEGh ÉgQGô≤à°SG ≈∏Y á¶aÉëŸGh

 ‘ º¡FÉæHCGh º¡JÓFÉYh ÚeƒµëŸG öSCG ¢SƒØf ¤EG

 áeôµŸG  √òg  ¿ƒµJ  ¿CG  kÓeBG  ácQÉÑŸG  ΩÉjC’G  √òg

 ¤EG kÓ«Ñ°Sh º¡æY êôØŸG ¢SƒØf ‘ Òî∏d kÉãYÉH

 ™ªàéŸG ¤EG IOƒ©dGh º¡àHôŒ ¢ShQO øe IOÉØà°S’G

 √QGô≤à°SGh ¬æeCG õjõ©J ‘ ¿ƒª¡°ùj Ú◊É°U kGOGôaCG

 ÉgÉæÑàJ »àdG á∏eÉ°ûdG ¬à°†¡f IÒ°ùe ‘ ácQÉ°ûŸGh

.Ió«°TôdG ÉæJOÉ«b

3

ËôµàdG πØM √Qƒ°†M ∫ÓN ájQÉcòJ IQƒ°U ‘ ójGR øH óeÉMøcÉ°ùŸG º«∏°ùJ ¬«∏ªY ∫ÓN

 øjƒ«≤dG ΩCG ájó∏Ñd kÉeÉY kGôjóe ø«©j Ó©ªdG Oƒ©°S

AÉæé°ùdG øe OóY øY êGôaE’ÉH ôeCÉjh

Ωƒ«dG Iô£ªe á«eÉcQ Öë°S ¿ƒµàd á°Uôa : zOÉ°UQC’G{

:ΩGh-øjƒ«≤dG ΩCG

 Ó©ŸG ó°TGQ øH Oƒ©°S ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U Qó°UCG 

 Ωƒ°SôŸG øjƒ«≤dG ΩCG ºcÉM ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ƒ°†Y

 ôjóe Ú«©J ¿CÉ°ûH 2021 áæ°ùd / 7 / ºbQ iÒeC’G

.øjƒ«≤dG ΩCG ájó∏H ΩÉY

 ó«ªM ó°TGQ ó«ªM ó«°ùdG π≤f ≈∏Y Ωƒ°SôŸG ¢üf

 ¢ù∏éª∏d  ΩÉ©dG  ÚeC’G  Ö°üæe  øe  ≈°ùeÉ°ûdG

.øjƒ«≤dG ΩCG ájó∏H ΩÉY ôjóe Ö°üæe ¤EG iò«ØæàdG

 öûæj h ¬«∏Y ™«bƒàdG ïjQÉJ øe Ωƒ°SôŸG Gò¡H πª©j

.á«ª°SôdG Iójô÷G ≈a

iôNCG á«MÉf øe

 Ó©ŸG ó°TGQ øH Oƒ©°S ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ôeCG 

 êGôaE’ÉH øjƒ«≤dG ΩCG ºcÉM ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ƒ°†Y

 á«HÉ≤©dGh á«MÓ°UE’G äBÉ°ûæŸG A’õf øe OóY øY

 h ¢ùÑ◊ÉH ΩÉµMCG º¡≤ëH äQó°U ø‡ øjƒ«≤dG ΩCÉH

 áÑ°SÉæÃ ∂dPh áJhÉØàe äÉHƒ≤Y ¿ƒ°†≤j h áeGô¨dG

.∑QÉÑŸG ≈ë°VC’G ó«Y

 ¬JÉ«æ“ øY øjƒ«≤dG ΩCG ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°U ÜôYCGh

 IÉ«◊Gh ™ªàéª∏d á◊É°üdG IOƒ©dÉH º¡æY êôØª∏d

.áeÉ©dG

 √ƒª°S ¢UôM QÉWEG ≈a A’õædG øY ƒØ©dG ôeCG ≈JCÉj

 h IójóL IÉ«M AóH á°Uôa º¡æY êôØŸG íæe ≈∏Y

 º¡JÓFÉYh ºgöSCG Üƒ∏b ¤EG áé¡ÑdGh QhöùdG ∫ÉNOEG

.∑QÉÑŸG ≈ë°VC’G ó«Y ∫ÓN

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 á°Uôa ™e ,kÉfÉ«MCG GÈ¨eh kÉ«FõL ÉªFÉZ ¢ù«ªÿG

 ób  kÉHƒæLh  kÉböT  á«eÉcôdG  Öë°ùdG  ¢†©H  ¿ƒµJ

 áYöùdG ádóà©e ¤EG áØ«ØN ìÉjôdGh ,Iô£‡ ¿ƒµJ

 ¿ƒµà°Sh  áHôJC’Gh  QÉÑ¨∏d  IÒãe  ,kÉfÉ«MCG  §°ûæJ

 25 – 15 / á«böT á«dÉª°T ¤EG  á«böT á«HƒæL

.¢S/ºc 40 ¤EG π°üJ

 »Hô©dG è«∏ÿG ¿CG á«eƒ«dG ¬Jöûf ‘ õcôŸG ôcPh

 ∫hC’G óŸG çóë«°S Éª«a ,§°Sƒàe ¤EG ÉØ«ØN ¿ƒµ«°S

 04:01  áYÉ°ùdG  óæY  ÊÉãdGh  17:38  áYÉ°ùdG  óæY

. 10:45 áYÉ°ùdG óæY ∫hC’G Qõ÷Gh
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ليوا - الظفرة ـ الوحدة:
  

حتت رعاية �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد 

اآل نهيان نائب رئي����س جمل�س الوزراء 

وزير �س���وؤون الرئا�س���ة،  تنطلق اليوم 

ال���دورة 17 من مهرجان لي���وا للرطب، 

وال���ذي يق���ام يف مدينة لي���وا مبنطقة 

الظفرة يف اإمارة اأبوظبي، بتنظيم جلنة 

اإدارة املهرجان���ات والربام���ج الثقافية 

والرتاثية باأبوظبي، خالل الفرتة من 15 

ولغاية 25 يوليو اجلاري.

و تقت�رصفعاليات مهرجان ليوا للرطب 

بدورت���ه 17 عل���ى م�سابق���ات الرطب 

والفواكه واملزرع���ة النموذجية واأجمل 

خمرافة، وبدون زوار حر�سًا على ال�سالمة 

العامة و�سالم���ة امل�ساركني والعاملني 

اال�ستثنائي���ة ب�سبب  الظ���روف  يف ظل 

فريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد- 19".

واكد معايل اللواء فار�س خلف املزروعي، 

قائ���د عام �رصطة اأبوظب���ي رئي�س جلنة 

اإدارة املهرجان���ات والربام���ج الثقافية 

والرتاثية باأبوظبي، اإن املهرجان يج�سد 

روؤية ال�سيخ زاي���د بن �سلطان اآل نهيان 

"طي���ب اهلل ث���راه"، موؤ�س����س النه�س���ة 
الزراعية يف دولة االإمارات الذي  ار�سى 

القواعد تو�سع القطاع الزراعي وتنميته، 

اإىل جانب مت�سك���ه باملكانة التاريخية 

ل�سج���رة النخيل مكان���ة التي جمدتها 

الكت���ب ال�سماوية وا�ستحق���ت مكانتها 

ال�ساخمة يف الرتاث الوطني  والعاملي 

اإذ تعد رم���زا وطنيا وتراثيا على امتداد 

تاريخ دولة االإم���ارات وم�سدرا رئي�سيا 

لتعزي���ز االأم���ن الغذائ���ي وق���د عززت 

مكانته���ا القي���ادة الر�سيدة ب���ني اأبناء 

االإمارات عرب اإن�ساء بنية حتتية زراعية 

م�ستدامة �ساهم���ت  يف تر�سيخ عوامل 

ارتباط االإن�سان باالأر�س.

اإىل  وتقدم معالي���ه بال�سك���ر والتقدير 

�ساحب ال�سمو ال�سي���خ خليفة بن زايد 

اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل، الذي 

ي���ويل قط���اع الزراعة اأولوي���ة خا�سة، 

والدع���م الالحمدود الذي يقدمه �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حمم���د بن زايد اآل نهيان 

ويل عه���د اأبوظبي نائ���ب القائد االأعلى 

للق���وات امل�سلحة، لكاف���ة املهرجانات 

والفعاليات الرتاثية، واملتابعة احلثيثة 

ل�سمو ال�سي���خ حمدان بن زايد اآل نهيان 

ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة، ورعاية 

�سمو ال�سي���خ من�سور بن زايد اآل نهيان، 

نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �سوؤون 

الرئا�س���ة، للمهرجان والتي امتدت على 

م���دار ال�سنوات املا�سي���ة لدعم ومتكن 

املزارعني يف تطوير م�ساركاتهم .

وثم���ن معالي���ه االهتم���ام الكبري الذي 

يوليه ����رصكاء النجاح م���ن موؤ�س�سات 

و�رصكات وطنية الإجناح هذا املهرجان، 

ويف مقدمتهم دي���وان ممثل احلاكم يف 

منطقة الظف���رة، وال�رصيك اال�سرتاتيجي 

للمهرجان �رصكة برتول اأبوظبي الوطنية 

"اأدنوك"، ومركز اأبوظبي الإدارة النفايات 
"تدوي���ر"، وراعي التوا�س���ل املجتمعي 
موؤ�س�س���ة االإم���ارات للطاق���ة النووية، 

والداعم���ني )دائرة البلدي���ات والنقل – 

اأبوظبي،  الظف���رة، �رصطة  بلدية منطقة 

اأبوظبي  دائرة الثقافة وال�سياحة، هيئة 

للزراع���ة وال�سالم���ة الغذائي���ة، �رصكة 

»�سحة«  ال�سحية  للخدم���ات  اأبوظبي 

اأبوظبي  - م�ست�سفيات الظف���رة، �رصكة 

للتوزي���ع، �رصك���ة �سيكيورتي���ك، �رصكة 

الفوع���ة، االحتاد الن�سائي العام، الغدير 

للحرف االإماراتي���ة( وال�رصيك االإعالمي 

قناة بينونة.

المهرج��ان يحظ��ى برعاي��ة ودعم 

وخا�صة  حكومية  جهة   15
و ق���ال عي�سى �سي���ف املزروعي، نائب 

رئي�س جلنة اإدارة املهرجانات والربامج 

الثقافية والرتاثية باأبوظبي، اإن مهرجان 

ليوا للرط���ب بدورته 17 يحظى برعاية 

ودع���م 15 جهة حكومي���ة وخا�سة من 

املوؤ�س�سات الوطني���ة الداعمة مل�ساريع 

�س���ون ال���رتاث االإمارات���ي، و�سي�سه���د 

املهرجان تنظيم 22 م�سابقة، منها 11 

م�سابقة ملزاينة للرطب اأمام املزارعيني 

يف خمتلف اإمارات الدولة ، 7 م�سابقات 

للفواكه مفتوحة اأم���ام مزارعي الدولة 

واملهتمني بالزراعة يف حديقة املنزل، 3 

م�سابقات للمزرعة النموذجية )حما�رص 

ليوا ال�رصقي���ة والغربية ومدن الظفرة(، 

وم�سابق���ة اأجمل خمرافة التي ت�ستهدف 

املبدعني واأ�سحاب احلرف التقليدية.

واأ�سار عي�سى �سي���ف املزروعي، اإىل اأن 

اللجن���ة املنظمة قام���ت بتوزيع كتيب 

اإلكرتوين على مالك املزارع وامل�ساركني 

ون�رصته ع���رب من�سات "تراثنا" التابعة 

للجن���ة اإدارة املهرجان���ات والربام���ج 

على  باأبوظب���ي  والرتاثي���ة  الثقافي���ة 

)توي���رت، ان�ستغ���رام، في�سب���وك، �سناب 

�سات(، ويت�سمن الكتيب جميع ال�رصوط 

االحرتازية والوقائية، ومواعيد املزاينات 

واآلية  اال�س���رتاك،  و����رصوط  واالأ�سناف 

امل�ساركات  وت�سليم  الت�سجيل  ومواعيد 

اخلا�سة بكل فئة، باالإ�سافة اإىل جداول 

اجل���داول اخلا�سة بكل فئ���ة وقيمتها، 

واآليات الفرز والتحكيم واإعالن النتائج.

جدول زمني واإجراءات احرتازية ووقائية

من جانبه، اأكد عبيد خلفان املزروعي، 

مدي���ر املهرجان مدي���ر اإدارة امل�ساريع 

والتخطي���ط يف اللجن���ة، اأن املهرجان 

�سيقام عل���ى فرتتني )م���ن 15 اإىل 18 

يوليو، وم���ن 22 اإىل 25 يوليو اجلاري( 

و�ستخلله ف���رتة اإجازة عي���د االأ�سحى 

ا�ستالم م�ساركات  اأن  املبارك، م�سيف���ًا 

امل�سابق���ات �سيكون ح�سب اليوم املقرر 

�سم���ن اجلدول املعلن عن���ه �سابقًا، من 

ال�صاعة 8 �سباحًا ولغاية 3 م�ساًء، فيما 

تبداأ عملي���ة التحكيم بعد ذلك مبا�رصة 

و�س���وف يت���م االإعالن ع���ن النتاج يف 

اليوم الثاين ب�سكل مبا�رص عرب من�سات 

التوا�س���ل االجتماع���ي اخلا�سة بلجنة 

اإدارة املهرجان���ات والربام���ج الثقافية 

والرتاثية باأبوظب���ي ومن خالل و�سائل 

االإعالم املختلفة.

واأ�سار مدير املهرجان اإىل اللجنة املنظمة 

التدابري  للمهرجان �ستقومبتطبيق كافة 

الوقائي���ة واالإج���راءات االحرتازية على 

امل�ساركني واللجان امل�رصفة بالتن�سيق 

مع اجله���ات املخت�سة واملعنية باإمارة 

اأن���ه يتوجب على  اأبوظب���ي، م�سيف���ًا 

امل�ساركني ابراز �سهادة تطعيم كوفيد – 

19 مع اإب���راز نتيجة �سلبية عرب تطبيق 

احل�س���ن مب���دة ال تتج���اوز 48 �ساعة، 

و�سيتم ا�ستالم امل�س���اركات وفق م�سار 

خا�س لل�سيارات مير بعدة مراحل، ويتم 

التوا�سل بني امل�س���ارك والعاملني عرب 

مكربات ال�سوت وبوجود عازل زجاجي.

واأو�س���ح املزروعي اأن الي���وم االأول من 

امل�سابق���ة �سي�سهدمزاينة رطب الدبا�س 

والتي خ�س�س لها 25 جائزة بقيمة 446 

األف درهم، وم�سابق���ة اأكرب عذج والتي 

خ�س�س له���ا 15 جائزة بقيمة اإجمالية 

تبل���غ 234 األف درهم، كما تنطلق خالل 

اليوم االأول م�سابقة املزرعة النموذجية 

�سم���ن فئاته���ا الثالث )مل���دن الظفرة( 

والت���ي �سيتم اإع���الن نتائجها اأخر يوم 

باملهرجان بتاري���خ 25 يوليو اجلاري، 

وتقدم 15 جائ���زة )بواقع 5 جوائز لكل 

فئة( بقيمة اإجمالية تبلغ مليونني و25 

األف درهم.

فيم���ا �سي�سهد اليوم الث���اين م�سابقات 

املاجنو املحلي )10 جوائز بقيمة 117 

األف درهم(، واملاجنو املنوع )10 جوائز 

بقيم���ة 117 األ���ف دره���م(، ويف اليوم 

الثالث مزاين���ة رطب ال�سي�سي وخ�س�س 

لها 15 جائزة بقيم���ة 397 األف درهم.

واليمون املحلي )10 جوائز بقيمة 117 

األف درهم(، والليمون املنوع )10 جوائز 

بقيمة 117 األف درهم(، ويف اليوم الرابع 

م�سابق���ات �سلة فواكه ال���دار ) 3 جوائز 

بقيمة 400 األ���ف درهم(، والتني االأحمر 

)10 جوائ���ز بقيم���ة 117 األ���ف درهم(، 

والت���ني االأ�سفر وخ�س�س لها 10 جوائز 

بقيمة 117 األف درهم(.

و�سي�سهد اليوم اخلام����س اإقامة مزاينة 

15 جائزة  له���ا  رطب اخلنيزيوخ�س�س 

بقيم���ة 397 األف دره���م، مزاينة رطب 

بومع���ان )15 جائزة بقيم���ة 397 األف 

درهم(، م�سابقة اأجمل خمرافة رطب )10 

جوائز بقيمة 54 األف و500 درهم(، ويف 

اليوم ال�ساد����س مزاينات رطب اخلال�س 

)�سوط مفتوح( وخ�س�س لها 25 جائزة 

بقيم���ة 446 األف دره���م، رطب اخلال�س 

املخ�س�س���ة ملزارع منطق���ة العني )25 

جائ���زة بقيمة 446 األ���ف درهم(، رطب 

الفر����س )�سوط مفت���وح( وخ�س�س لها 

15 جائ���زة بقيمة 397 األف درهم، رطب 

الفر�س املخ�س�سة ملزارع منطقة العني 

)15 جائزة بقيمة 397 األف درهم(.

العني ـ الوحدة: 

اأكد مع���ايل زكي اأن���ور ن�سيبة 

ل�ساحب  الثق���ايف  امل�ست�س���ار 

الرئي�س  الدولة،  ال�سمو رئي����س 

االأعلى جلامع���ة االإمارات على 

اأن مدين���ة الع���ني التي �سهدت 

الدولة  موؤ�س�س  اأح���الم  باكورة 

املغفور ل���ه  ال�سي���خ زايد بن 

�سلط���ان ال نهي���ان، طيب اهلل 

ثراه، وهي تخرج اإىل نور الواقع 

اأن تاأخذ  ال�سّباق���ة يف  كان���ت 

مكانها عل���ى خريطة التخطيط 

احل�ساري للمنطقة ال�رصقية من 

اأبوظبي، حي���ث �سّع نور  اإمارة 

العلم اإىل خمتلف ربوع االإمارة 

ورب���وع الوط���ن الت���ي امتدت 

اإليها اأيادي زايد اخلري البي�ساء 

و�سط���ع يف القلوب قبل العقول 

مقبلة على  االأفئ���دة  واأ�سبحت 

مرحلة جديدة من البناء.

جاء ذلك خالل زي���ارة معاليه 

ظه���ر اأم����س  االأول اإىل مكتبة 

اأفرع دار  اأح���د  زاي���د املركزية 

الكتب التابع���ة لدائرة الثقافة 

يرافقه  باأبوظب���ي  وال�سياح���ة 

احل�رصم���ي  غال���ب  الدكت���ور 

الربيكي، مدير اجلامعة باالإنابة، 

ا�ستقباله���م  يف  كان  حي���ث 

را�سد عب���د الرحمن البيك، مدير 

اخلدمات الفنية، و�سيخة حممد 

املهريي، مدير اإدارة املكتبات.

وقال معايل زكي ن�سيبة نفتخر 

باأن مكتب���ة زايد املركزية التي 

اإن�ساء  بداي���ة  من���ذ  تاأ�س�س���ت 

اجلامعة يف عام 1977، واقرتنت 

با�سم املغفور له ال�سيخ زايد بن 

�سلطان اآل نهيان، موؤ�س�س دولة 

االإم���ارات، جتمع ب���ني اأروقتها 

كتبًا عن العل���م واملعرفة ذات 

قيمة ال ت�ساهى.

وقام معالي���ه يرافقه فريق من 

موظفي دار الكت���ب بجولة يف 

اأرج���اء مكتبة زاي���د، اطلع من 

خالله���ا عل���ى اأه���م اخلدمات 

املراف���ق  زار  كم���ا  املقدم���ة 

املختلف���ة كامل����رصح وقاع���ة 

�رصح  اإىل  وا�ستم���ع  االبت���كار، 

عن اأف���رع واأن�سط���ة دار الكتب 

ب�س���كل ع���ام واال�سرتاتيجي���ة 

ُترّكز  والت���ي  تنتهجها،  الت���ي 

على التطوي���ر الدائم من خالل 

توفري اأح���دث اخلدمات التقنية 

والط���الب  لل���زوار  امُلتقّدم���ة 

م���ن  لتمكينه���م  والباحث���ني 

الو�س���ول اإىل املعلومة باأ�رصع 

وق���ت مُمكن، والعم���ل امل�ستمر 

على توفري خدم���ات اإلكرتونية 

قواعد  من  كاال�ستفادة  متطّورة 

البيان���ات واملمي���زات االأخرى 

املتاح���ة م���ن خ���الل املوقع 

االإلكرتوين.

هذا وزار معاليه وحدات مكتبة 

زايد كوحدة االأطفال امُلخ�ّس�سة 

لل�سغ���ار من مرحل���ة الرو�سة، 

والت���ي توّفر لهم عدداً كبرياً من 

الكتب املتنوعة، وجمموعة من 

االأقرا�س املدجمة التي تتما�سى 

مع احتياجاتهم.

واأ�س���اد معايل ن�سيب���ة بجهود 

الكت���ب  دار  عل���ى  القائم���ني 

واأفرعها ب�سكل عام ومكتبة زايد 

ب�سكل خا�س، وعملهم املتوا�سل 

وتوّجهات حكومة  اأهداف  لدعم 

االإمارات يف اإع���داد جيل ُمثّقف 

وقيادي  تخ�س�ساته،  يف  ُمتمّيز 

منتٌج يف جمتمعه.

اأن مكتب���ة  بالذك���ر  واجلدي���ر 

زايد حتر�س ب�س���كل دائم على 

فئات  م���ع جمي���ع  التوا�س���ل 

املجتمع م���ن القراء والباحثني 

والطلب���ة يف خمتل���ف املراحل 

العمرية، وذلك من خالل تنظيم 

وجوالت  توعي���ة  حما����رصات 

عمل  ور�س  واإع���داد  اإر�سادي���ة 

الوعي  زيادة  بهدف  ُمتخ�ّس�سة 

لدى  واملع���ريف  املعلومات���ي 

فئ���ات املجتمع وامل�ساهمة يف 

ن����رص ثقافة الق���راءة من خالل 

التعريف باملكتبة وحمتوياتها 

تقدمه���ا،  الت���ي  واخلدم���ات 

وتعليمهم كيفية احل�سول على 

املراجع و امل�سادر املختلفة.
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تفاهم بين موؤ�ص�صة زايد العليا 

وجمعية اأ�صدقاء البيئة لتعزيز 

مفوم اال�صتدامة البيئية فار�س المزروعي: مهرجان ليوا للرطب عزز ثقافة 

الزراعة لدى اأفراد المجتمع 

اأبوظبي � وام:

وقعت موؤ�س�سة زايد العلي���ا الأ�سحاب الهمم مذكرة 

تفاه���م م�سرتكة مع جمعية اأ�سدق���اء البيئة ب�ساأن 

البيئية تهدف  امل�سوؤولية املجتمعي���ة واال�ستدامة 

لتعزيز مفوم اال�ستدامة البيئية لدى كوادر املوؤ�س�سة 

الرتبوي���ة واالدارية، وبناء الق���درة لديهم لن�رص هذا 

الوعي بني افراد املجتم���ع، وتعزيز دمج وم�ساركة 

اأ�سح���اب الهمم وذويه���م يف املنا�سب���ات البيئية 

والتطوعية، اإ�سافة اإىل العم���ل على اأجندة �سنوية 

م�سرتكة لتحقيق م�سلحة املوؤ�س�سة واجلمعية.

وق���ع املذكرة ع���ن موؤ�س�سة زايد العلي���ا الأ�سحاب 

الهمم �سع���ادة عبداهلل عبد العايل عبداهلل احلميدان 

االأمني العام للموؤ�س�سة، وعن جمعية اأ�سدقاء البيئة 

�سعادة اإبراهيم علي حمم���د ب�سفته رئي�س جمل�س 

ادارة اجلمعي���ة، وح�رصامرا�سم التوقيع التي اأقيمت 

عن بعد عدد من قيادات املوؤ�س�سة واجلمعية.

ومبوجب مذكرة التفاهم يتعاون اجلانبان يف تبادل 

املعرفة واملعلومات حول الثقافة البيئية، وتن�سيق 

اإقامة االأن�سط���ة والفعاليات التوعوية البيئية التي 

تقوم جمعي���ة اأ�سدقاء البيئة باعداد خطة م�سرتكة 

لتنفيذها بالتن�سيق مع" زاي���د العليا " التي تقدم 

الدعم اللوج�ستي لها، وت�سارك املوؤ�س�سة يف م�ساريع 

اجلمعية مثل اإعادة تدوير النفايات الورقية، واعادة 

ا�ستخدام املالب����س امل�ستعملة، ا�ساف���ة اإىل ادراج 

اجلمعية �سمن خطتها البيئية، بينما تنفذ اجلمعية 

دورات وور�س عم���ل بيئية وتطوعية لكوادر وطالب 

املوؤ�س�سة، مع توفري اجلان���ب الفني واملعريف لها، 

ومنحهم �سهادات معتمدة، كما تقوم باعداد الربامج 

ال�سيفي���ة لهم ويعمل اجلانبان موؤ�س�سة زايد العليا 

الأ�سح���اب الهمم، وجمعي���ة اأ�سدق���اء البيئة على 

اب���راز دور وم�س�اهمة كل منهما عرب و�س�ائل االعالم 

املنا�س�بة من خالل ن�س�ر املق���االت اأو ابراز �س�عار 

كل طرف يف الو�سائ���ل االإعالمية وو�سائل التوا�سل 

االجتماعي، ف�ساًل عن توف���ري املوارد الالزمة لن�رص 

الثقافة البيئية وحتقيق املذكرة.

واأكد �سعادة عبد اهلل عب���د العايل احلميدان االأمني 

الع���ام ملوؤ�س�سة زايد العلي���ا الأ�سحاب الهمم عقب 

مرا�سم التوقيع اأهمية تربية الطالب اأ�سحاب الهمم 

منت�سبي املوؤ�س�سة وكوادره���ا الوظيفية وتوعيتهم 

باجلان���ب البيئ���ي و����رصورة احلفاظ عل���ى بيئة 

االأمارات ..

زكي ن�صيبة يزور مكتبة زايد المركزية التابعة لدائرة الثقافة وال�صياحة

تحت رعاية من�صور بن زايد.. مهرجان ليوا للرطب الــ 17ينطلق اليوم

 �صرطة دبي تطلع على خطط 

�صرطة اأبوظبي للمهارات القتالية 

والتدريب الريا�صي

اأبوظبي � الوحدة:

اطل���ع وفد م���ن القي���ادة العامة ل�رصط���ة دبي خالل 

اجتم���اع افرتا�س���ي عن بع���د  على اآلي���ة عمل مركز 

الرتبي���ة الريا�سي���ة ال�رصطي���ة وجهوده���ا يف تنفيذ 

املهارات الريا�سي���ة القتالية وعلى خطط  و�سيا�سات 

املركز  ب�ساأن االختبارات ال�سنوية  والتحفيز الريا�سي 

والتدريب الريا�سي.

واأك���د العقيد ع�سام عبداهلل اآل علي مدير مركز الرتبية 

الريا�سي���ة ال�رصطية اهتمام �رصطة اأبوظبي  بتكاملية 

االأدوار االأمنية يف الدولة ومد ج�سور التوا�سل وحتقيق 

اأهداف التنمي���ة امل�ستدامة من خ���الل ال�رصاكات بني 

القطاع���ات احلكومي���ة واخلا�س���ة واملجتمع املدين 

مت�سدرين بهذا التعاون ال�سفوف االأوىل واملركز االأول.

واأو�س���ح اأن �رصطة اأبوظب���ي توفر اأف�س���ل بيئة عمل 

للمنت�سب���ني وت�سخر اأح���دث التقني���ات واالأنظمة يف  

ال���دورات التدريبي���ة للعنا�رص الريا�سي���ة تطبق من 

خاللها  اال�سرتاتيجيات واأف�سل املمار�سات العاملية.

وا�ستمع الوف���د برئا�سة العقيد �سلطان علي ال�سام�سي 

نائ���ب مدير اأكادميية �رصطة دبي باالإنابة على الهيكل 

التنظيم���ي  ملركز الرتبية الريا�سي���ة ال�رصطية وعمل 

وادارة املرافق الريا�سية والربامج التدريبية امل�ستمرة  

للمنت�سب���ني ، و�س���ري العم���ل يف م����رصوع املهارات 

الريا�سي���ة  القتالية وبرنامج ك���ن ريا�سي للتوعية 

الريا�سية واالجراءات والعمليات اخلا�سة باملركز.

كم���ا مت ا�ستعرا����س اف�س���ل املمار�س���ات يف املجال 

الريا�س���ي وا�سرتاتيجية رفع كف���اءة العن�رص الب�رصي 

با�ستخدام اأحدث الو�سائل ب�رصطة اأبوظبي.
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   ال�شحة: �شفاء 

واأعربت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع عن اأ�سفها وخال�س 

تعازيها وموا�ساتها لـــذوي املتوفني، ومتنياتها بال�سفاء 

العاجل جلميع امل�صابني، مهيبة باأفراد املجتمع التعاون 

مع اجله���ات ال�صحية والتقي���د بالتعليم���ات وااللتزام 

بالتباعد االجتماعي �صمانًا ل�صحة و�صالمة اجلميع.

  كما اأعلنت الوزارة عن �صفاء 1،481 حالة جديدة مل�صابني 

بفريو�س كورونا امل�صتجد »كوفيد - 19« وتعافيها التام 

من اأعرا����س املر�س بعد تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة 

منذ دخوله���ا امل�صت�صفى، وبذلك يك���ون جمموع حاالت 

ال�سفاء 632،775 حالة.

»الهالل الأحمر« 

تاأتي هذه امل�صاعدات يف اإطار الدعم املتوا�صل الذي تقدمه 

هيئ���ة الهالل االأحمر االإمارات���ي للنازحني والالجئني يف 

�صمال العراق يف خمتلف املجاالت االإن�صانية والتنموية.

واأك���د �صعادة فهد عبد الرحمن ب���ن �صلطان نائب االأمني 

الع���ام للتنمية والتع���اون الدويل يف الهيئ���ة، اأن حترك 

الهيئة جتاه املتاأثرين م���ن احلريق يف كرد�صتان العراق 

جاء يف اإطار ت�صامن االإمارات الدائم مع �صحايا الكوارث 

واالأزم���ات الطبيعية ح���ول العامل، و�صم���ن امل�صوؤولية 

االإن�صاني���ة التي ت�صطلع به���ا لتح�صني احلياة، وتخفيف 

املعان���اة يف خمتل���ف املناطق وال�صاح���ات .. و قال اإن 

الهيئ���ة تابعت تداعي���ات حريق خميم �صاري���ا وتاأثريه 

املبا�رس على االأ�رس النازح���ة، وقدمت الدعم و امل�صاندة 

لتخفيف اآثار احلريق وجتاوز تداعياته.

واأكد دور االإمارات التنموي على ال�صاحة العراقية، م�صريا 

اإىل اأن مبادرات الهالل االأحمر االإماراتي العديدة يف �صمال 

الع���راق تاأتي من�صجمة مع توجه���ات االإمارات بالوقوف 

بجانب االأ�صقاء يف كل االأحوال والظروف.

واأ�صاف :« جاءت هذه امل�صاعدات ت�صامنا من الهيئة مع 

اأو�صاع املتاأثرين من احلري���ق من النازحني الذين فقدوا 

ممتلكاتهم على قلتها واحتياجاتهم االأ�صا�صية، ويواجهون 

ظروفا اإن�صانية �صعبة«.

م���ن جانبهم اأع���رب املتاأث���رون باحلريق ع���ن �صكرهم 

وتقديرهم لدولة االإمارات قيادة و�صعبا على اهتمامها بهم 

و التحرك نحوهم والوقوف بجانبهم يف ظروفهم الراهنة، 

واأثنوا على تواجد الهالل االأحمر االإماراتي بينهم يف هذا 

الوق���ت احلرج بالن�صبة لهم وتقدمي الدعم وامل�صاندة لهم 

وتوفري احتياجاتهم ال�رسورية.

الرئا�سة اللبنانية: 

وتوج���ه احلري���ري اإىل ق�رس بعبدا للقاء ع���ون بعد عودته 

من م�رس حي���ث التقى ام�س الرئي�س امل����رسي عبد الفتاح 

ال�صي�صي، ووزير اخلارجية �صامح �صكري وتناولت اللقاءات 

اآخر امل�صتج���دات ال�صيا�صية واالأو�ص���اع العامة يف لبنان 

واملنطقة والعالقات الثنائية ب���ني البلدين. وقال احلريري 

بع���د لقائ���ه الرئي�س ع���ون »تقدمت لرئي����س اجلمهورية 

بت�صكيل���ة من 24 وزيراً من االخت�صا�صيني بح�صب املبادرة 
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دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�شاد 

نموذج اإعالن الن�سر  
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دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�شاد دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�شاد  دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�شاد دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�شاد 

نموذج اإعالن الن�سر  عن انتقال الملكيةنموذج اإعالن الن�سر  عن انتقال الملكية نموذج اإعالن الن�سر  نموذج اإعالن الن�سر  عن انتقال الملكية

ـ العـدد 14796 اخلمي�س 15 يوليو 2021ـ 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�شاد 

نموذج اإعالن الن�سر  
تعل���ن اإدارة العالم���ات التجارية ع���ن تقدم وكي���ل الت�صجيل / بطلب 

لت�صجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم :  354438     بتاريخ :  2021/6/29

  تاري���خ اإي���داع االأولوي���ة:  /  /  

200م

با�ص���م:       جمموع���ة ال�صري )�س. 

ذ.م.م(

وعنوانه:    ����س ب 6647 ، دبي ، 

االمارات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات 

/ املنتجات :

والدواج���ن  واالأ�صم���اك  اللح���وم 

ال�صي���د   وطي���ور  وحيوان���ات 

م�صتخرجات اللحوم  الفواكه واخل�رسوات املحفوظة املجففة واملطهية  

جيل���ى ، املربى ، الفواكهة املطبوخة بال�صك���ر  البي�س واللنب احلليب 

وغري ذلك م���ن منتجات االألب���ان  الزيوت واالأده���ان ال�صاحلة لالأكل . 

 Spinneys Eat well, live الواقع���ة بالفئة: 29و�صف العالمة : الكلم���ات

well باالأح���رف الالتيني���ة ور�صم ل�صكل هند�ص���ي م�صتطيل منحني من 
االأعل���ى داخل دائرة. الكلم���ة Spinneys  بحجم خ���ط كبري ويف �صطر 

م�صتق���ل وا�صفل منه���ا الكلم���ات Eat well, live well. العالمة باللونني 

االأبي�س واالأ�صوداال�صرتاطات: 

فعلى من لدي���ه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوب���ًا الإدارة العالمات 

التجاري���ة يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل 

)30( يومًا من تاريخ هذا االإعالن.

تعل���ن اإدارة العالمات التجارية ع���ن تقدم وكيل الت�صجي���ل / بطلب لت�صجيل 

العالمة التجارية:

  املودعة حتت رقم :  352189     بتاريخ :  2021/5/31

      تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  200م

با�صم:       فيندوم انوفيتيف فود ذ.م.م

وعنوانه:    القوز ال�صناعية االويل  دبي  

دول���ة االمارات العربي���ة املتحدةوذلك 

 / اخلدم���ات   / الب�صائ���ع  لتميي���ز 

املنتجات : 

مكم���الت للحمي���ة الغذائي���ة لالإن�صان 

واحلي���وان؛ مواد واأغذي���ة حمية معدة 

لالإ�صتعمال الطب���ي اأو البيطري واأغذية 

م�صتح����رسات  واالأطف���ال؛  للر�ص���ع 

م�صتح����رسات  وبيطري���ة؛  �صيدالني���ة 

�صحي���ة لغايات طبية؛ م�رسوبات حمية معدة لغايات طبية؛ اأغذية حمية معدة 

لغايات طبية؛ ����رساب دوائي؛ عقاقري لغيات طبية؛ م�صتح�رسات غذائية حميية 

 Hyprolina خم�ص�صة لغايات طبية.الواقعة بالفئة: 5و�صف العالمة : الكلمات

Hybrid probiotic باالأح���رف الالتينية باللونني االأ�صف���ر واالأ�صود . الكلمة 
Hyprolina باالأح���رف الكبرية وتتميز بان احلرف���ني Hy باللون االأ�صفر 
 Hybrid probiotic وباقي الكلمة باللون االأ�صود؛ يف ال�صطر الذي يلي كلمات

باللون االأ�صود. اال�صرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذل���ك التقدم به مكتوبًا الإدارة العالمات التجارية 

يف وزارة االقت�ص���اد ، اأو اإر�صال���ه بالربيد امل�صجل ، وذل���ك خالل )30( يومًا من 

تاريخ هذا االإعالن.

ـ العـدد 14796 ـ العـدد 14796اخلمي�س 15 يوليو 2021ـ  اخلمي�س 15 يوليو 2021ـ 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية 

تعل���ن اإدارة العالم���ات التجارية عن تقدم وكي���ل الت�صجيل / بطل���ب لت�صجيل العالمة 

التجارية:

 املودعة حتت رقم :  351233     بتاريخ :  2021/5/18

 تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  200م

با�صم:       البواردي لال�صتثمار �س.ذ.م.م

وعنوانه:    �س. ب. 88 دبي  دولة االمارات 

العربية املتحدة

وذل���ك لتميي���ز الب�صائ���ع / اخلدم���ات / 

املنتجات : 

الورق والورق املقوى واملنتجات امل�صنوعة 

من هذه املواد وغري واردة يف فئات اأخرى؛ 

املطبوع���ات؛ م���واد جتليد الكت���ب؛ ال�صور 

الل�صق  م���واد  القرطا�صية؛  الفوتوغرافي���ة؛ 

امل�صتعمل���ة يف القرطا�صي���ة اأو لغاي���ات 

منزلية؛ وم���واد الفنانني؛ فرا�صي الدهان اأو 

التلوين؛ االآالت الكاتب���ة واللوازم املكتبية 

)ع���دا االأثاث(؛ م���واد التوجي���ه والتدري�س 

)ع���دا االأجهزة(؛ مواد التغليف البال�صتيكية )غري الواردة يف فئات اأخرى(؛ حروف الطباعة؛ 

الكلي�صيه���ات )الرا�صمات(؛ �صفائح ما�صة من الورق اأو البال�صتيك لتغليف املواد الغذائية؛ 

اأكيا����س ]مغلفات واأجربة[ من ال���ورق اأو البال�صتيك للتعبئ���ة؛ اأكيا�س للطبخ با�صتخدام 

ف���رن امليكروويف؛ رقائق بال�صتيكية ال�صقة قابلة للتمدد حل���زم املواد؛ �صفائح للتحكم 

بالرطوبة من الورق اأو البال�صتك لتغليف املواد الغذائية؛ مواد تغليف م�صنوعة من الن�صا؛ 

ورق تغليف؛ ورق لف.

باالأحرف   PACMAN Printing Solutions الكلمات   : العالمة  16و�صف  بالفئة:  الواق�عة 

منها  وا�صفل  �صطر  يف    PACMAN الكلمة   . واالأ�صود  االأبي�س  باللونني  الالتينية 

الكلمات Printing Solutions ويف�صل بينهما خط منحني يف طرفيه نحو االأعلى واالأ�صفل.

اال�صرتاطات: 

فعل���ى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم ب���ه مكتوبًا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة 

االقت�صاد ، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يومًا من تاريخ هذا االإعالن.

تعل���ن اإدارة العالم���ات التجارية ع���ن تقدم وكي���ل الت�صجيل / بطلب 

لت�صجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم :  351234  بتاريخ :  2021/5/18

تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  200م

با�ص���م:       الب���واردي لال�صتثمار 

�س.ذ.م.م

وعنوانه:    �س. ب. 88 دبي  دولة 

االمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات 

/ املنتجات : 

م���واد التغليف واحل�ص���و والعزل، 

وال�صمغ  والغوتابر�ص���ا  املط���اط 

واملنتجات  وامليكا  واالأ�صب�صتو�س 

امل�صنوع���ة من ه���ذه املواد وغري 

م���واد  اأخ���رى،  فئ���ات  يف  واردة 

بال�صتيكي���ة مت�صكلة بالبثق لالإ�صتعمال يف الت�صنيع، اأنابيب مرنة غري 

معدنية.

    

 PACMAN Printing الكلمات   : العالمة  17و�صف  بالفئة:  الواق�عة 

الكلمة   . واالأ�صود  االأبي�س  باللونني  الالتينية  باالأحرف   Solutions
 Printing الكلمات  منها  وا�صفل  �صطر  يف    PACMAN
االأعلى  نحو  طرفيه  منحني يف  خط  بينهما  ويف�صل   Solutions

واالأ�صفل.اال�صرتاطات: 

فعلى من لدي���ه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوب���ًا الإدارة العالمات 

التجاري���ة يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل 

)30( يومًا من تاريخ هذا االإعالن.

تعل���ن اإدارة العالم���ات التجارية عن تقدم وكي���ل الت�صجيل / بطل���ب لت�صجيل العالمة 

التجارية:

  

املودع���ة حتت رق���م :  352794     بتاريخ 

2021/6/8  :

                                              تاريخ 

اإيداع االأولوية: 2021/1/29

با�ص���م:       كيرتين���ج انرتنا�صون���ال & 

�صريف�زس

وعنوان���ه:    40 �ص���ي افينيو دو هامبورج، 

13008 مار�صيليا، فرن�صا

ذل���ك لتميي���ز الب�صائ���ع / اخلدم���ات / 

املنتجات : 

لة؛ برامج كمبيوتر  برجميات كمبيوتر م�صجًّ

]برجميات قابلة للتنزيل[؛ اأجهزة معاجلة 
البيان���ات؛ ملفات �صور قابلة للتنزيل؛ من�صورات اإلكرتونية قابلة للتفريغ؛ اأجهزة متثيلية 

للقيادة والتحك���م باملركبات؛ اأنظمة حتديد املواقع العاملية ]GPS[؛ اأ�صاور مغناطي�صية 

م�صفرة لتحديد الهوية؛ اأدوات قيا�س؛ كوا�صف؛ اأجهزة ملحقة بالكمبيوتر؛ م�صغالت وم�صية 

للنواقل املت�صل�صلة امل�صرتك���ة )USB(؛ اأدوات مالحية؛ اأجهزة اإر�صال ]لالإت�صال عن ُبعد[؛ 

اأجهزة واقية من احلوادث لال�صتخدام ال�صخ�صي؛ اأجهزة تلفزيون. 

    

الواق�عة بالفئة: 9و�صف العالمة : الكلمة smart4you باالأحرف الالتينية باللون االأزرق 

والرقم 4 باللون االأحمر ور�صم هند�صي مميز باالألوان االأزرق واالأحمر والرمادي كما يف 

ال�صكل.اال�صرتاطات: 

فعل���ى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم ب���ه مكتوبًا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة 

االقت�صاد ، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يومًا من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

ـ العـدد 14796 ـ العـدد 14796اخلمي�س 15 يوليو 2021ـ  ـ العـدد 14796اخلمي�س 15 يوليو 2021ـ  اخلمي�س 15 يوليو 2021ـ 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية 

اإدارة العالمات التجاريةتعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

  املودعة حتت رقم :  352801    بتاريخ :  2021/6/8

 تاريخ اإيداع االأولوية: 

2021/1/29با�ص���م:       كيرتين���ج انرتنا�صونال 

& �صريف�زس
وعنوان���ه:    40 �صي افينيو دو هامبورج، 13008 

مار�صيليا، فرن�صا

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : 

ت�صمي���م برام���ج كمبيوت���ر؛ ا�صت�ص���ارات برامج 

الكمبيوتر؛ اال�صت�صارات يف جمال ت�صميم وتطوير 

معدات الكمبيوتر؛ حتميل برامج كمبيوتر؛ �صيانة 

برامج كمبيوتر؛ حتديث برام���ج كمبيوتر؛ تاأجري 

برامج كمبيوتر؛ برجم���ة الكمبيوتر؛ اال�صت�صارات 

يف جم���ال ت�صمي���م وتطوير مع���دات الكمبيوتر؛ 

حتويل البيانات اأو الوثائق من اأو�صاط مادية اإىل 

اإلكرتونية؛ حتليل اأنظمة كمبيوتر؛ ت�صمي���م اأنظمة كمبيوتر؛ خدمات حماية الكمبيوتر من الفريو�صات؛ 

حتويل بيانات برامج الكمبيوت���ر ومعلوماته ]حتويل غري مادي[؛ البحث والتطوير لالآخرين؛ االأبحاث 

التقنية؛ درا�صات امل�صاري���ع التقنية؛ الهند�صة؛ البحث والتطوير لالآخرين؛ اإن�صاء و�صيانة املواقع على 

�صبك���ة االإنرتنت لالآخرين؛ تفعيل مواقع االإنرتنت؛ تاأج���ري خوادم ال�صبكة؛ اإ�صرتجاع بيانات الكمبيوتر؛ 

فح����س املواد؛ حتويل امل�صتندات اإىل ملفات رقمية )م�ص���ح �صوئي(؛ امل�صح؛ امل�صح اجليولوجي؛ م�صح 

االأرا�ص���ي؛ ر�صم ت�صاميم وخمطط���ات االإن�صاء؛ ا�صت�ص���ارات يف جمال توفري الطاق���ة؛ مراقبة اجلودة؛ 

الت�صمي���م ال�صناعي؛ اأبح���اث يف جمال حماية البيئة؛ تقدمي املعلوم���ات العلمية والن�صح وامل�صورة 

فيما يتعلق بتعوي�س عن الكربون. 

    

الواق�عة بالفئة: 42و�صف العالمة : الكلمة smart4you باالأحرف الالتينية باللون االأزرق والرقم 

4 باللون االأحمر ور�صم هند�صي مميز باالألوان االأزرق واالأحمر والرمادي كما يف ال�صكل.اال�صرتاطات: 

فعل���ى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبًا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو 

اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يومًا من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

ـ العـدد 14796 اخلمي�س 15 يوليو 2021ـ 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية 

الفرن�صية وبح�صب مبادرة رئي�س جمل�س النواب نبيه بري«.

وي�صهد لبنان اأزمة �صيا�صية حالت دون ت�صكيل حكومة جديدة 

بعد ا�صتقالة حكومة ح�صان دياب يف 10 اآب/اأغ�صط�س املا�صي، 

عل���ى خلفية انفج���ار مرفاأ بريوت يف الرابع م���ن ذات ال�صهر. 

ومت تكليف الرئي�س �صعد احلريري، يف 22 ت�رسين اأول/ اكتوبر 

املا�صي، ت�صكيل حكومة جديدة تخلف حكومة دياب.

خليفة بن طحنون يهنئ الخريجين اأبناء ال�سهداء .. ويوؤكد: ال�سباب ثروة الوطن ومحرك التنمية
اأبوظبي-وام:

 هناأ ال�صيخ خليفة بن طحنون اآل نهيان مدير 

تنفي���ذي مكتب �صوؤون اأ�رس ال�صهداء يف ديوان 

ويل عه���د اأبوظبي عرب تقنية االت�صال املرئي 

اأبن���اء ال�صهداء الذين اجتازوا بنجاح امتحان 

الثانوية العامة لهذا العام احلايل، موؤكدا اأن 

ال�صباب هم الرثوة احلقيقة وهم عماد الوطن 

واملحرك الفعلي حلرك���ة التنمية امل�صتدامة 

التي تن�صدها دولة االإمارات العربية املتحدة 

يف ظ���ل القي���ادة الر�صيدة ل�صاح���ب ال�صمو 

ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 

"حفظه اهلل" .
وقال خالل مداخلته يف دورة �صناع امل�صتقبل 

التي ينظمها مكتب �ص���وؤون اأ�رس ال�صهداء يف 

اإطار برنامج "خطوات" الذي يهدف اإىل توفري 

االإر�صاد والتوجيه املهني واالأكادميي للطالب 

م���ن اأبناء ال�صه���داء بع���د اجتيازهم مرحلة 

الثانوي���ة العامة، اإن القي���ادة الر�صيدة تويل 

اأهمية بالغ���ة لتنمية تطوير مهارات ال�صباب 

وقدراته���م ومواهبهم والعم���ل على متكينهم 

ليوا�صلوا امل�صرية وي�صاهموا يف بناء الوطن.

وكان مكت���ب �ص���وؤون اأ�رس ال�صه���داء قد نظم 

دورة �صناع امل�صتقبل التي ت�صتهدف خرجي 

الثانوية العامة وتركز على حتفيز الطلبة مع 

التوّج���ه امل�صتقبلي حلكوم���ة دولة االإمارات 

وروؤية قيادته���ا احلكيمة وتوجيهات �صاحب 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 

اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�صلحة 

ب�رسورة متكني ال�صباب نحو خطواتهم االأوىل 

اإىل طريق النجاح لتحقيق طموحاتهم.

وت�صمن���ت ال���دورة مئوية االإم���ارات قدمها 

املهند�س حم���د العيدرو�س م���ن �رسكة نواة 

للطاق���ة وع�صو جمل����س اأبوظب���ي لل�صباب 

وا�صتعر����س فيها �صبل دع���م ال�صباب للقيام 

بواجبه���م ا�صتع���دادا ملئوي���ة الدولة وذلك 

بالرتكيز على التخطيط للم�صتقبل واملقارنة 

مع اإجنازات املا�صي والبناء عليها.

كما ا�صتعر�س العيدرو����س الفر�س والربامج 

التي وفرتها القيادة لل�صباب، م�صريا اإىل دور 

ال�ص��ب���اب املحوري واالأ�صا�ص���ي يف حتقيق 

مئوية دول���ة االإمارات بع���د االحتفال بعام 

اخلم�سني.

و�صيقوم مكت���ب �صوؤون اأ����رس ال�صهداء خالل 

االأ�صابيع القادمة بتنظي���م دورة حول اإعداد 

القادة واأخرى حول فن �صناعة الذات ف�صال عن 

دورة التمك���ني املهني وذلك يف اإطار برنامج 

"خط���وات" الذي يه���دف اإىل التع���رف على 
اهتمام���ات الطلبة واإحلاقه���م بالتخ�ص�صات 

وجماالت العمل املنا�صبة وت�صمل عقد دورات 

وحما�رسات تفاعلية يقدمها خرباء عرب تقنية 

االت�صال املرئي للطالب لتمكينهم من جتاوز 

التحديات وحتقيق اأهدافهم وطموحاتهم.

وكان مكت���ب �صوؤون اأ�رس ال�صه���داء يف ديوان 

ويل عهد اأبوظبي ق���د ا�صتاأنف يف وقت �صابق 

من العام احلايل برنام���ج االإر�صاد والتوجيه 

املهني " خطوات " الذي اأطلقه العام املا�صي 

م�صتهدفا الطلبة املتفوق���ني درا�صيا من اأبناء 

ال�صهداء الكت�صاف اخليارات املتعلقة مب�صارهم 

املهني امل�صتقبلي.
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ال�شارقة ـ وام:

يعترب عل���م الفلك من العل���وم التي 

تط���ورت يف العهد الإ�سالمي لعالقتها 

بكث���ر من اأوجه العب���ادات فال�سالة 

وه���ي عم���ود الدين تق���رن مبواقيت 

يدل عليها موقع ال�سم�س الظاهري اأو 

ظ���الل الأ�سخا�س القائمة ، اأو تلونات 

ال�سماء لأنواع ال�سفق قبل ال�رشوق اأو 

بعد الغروب،  

و ل���كل ذلك ارتباط���ه بالفلك و موقع 

ال�سم����س وكانت املواقيت يف ال�سابق 

تعتمد عل���ى امل�ساهدة و القيا�س .. و 

حاليا تط���ورت اإىل معادلت ح�سابية 

�سم���ن الفل���ك الك���روي اأو هند�س���ة 

الكروية لتحدي���د مواعيد  املثلث���ات 

ال�س���الة ، و حتدي���د مواق���ع الأجرام 

ال�سماوي���ة املختلف���ة و امل�ساف���ات 

البيني���ة ، ملعرفة مواعيد ولدة هالل 

ال�سه���ر اجلدي���د ، و اأط���وار القمر ، و 

مواعيد اخل�سوف و الك�سوف ، و حتديد 

اجتاه القبلة من اأي مكان يف العامل .

و ق���ال اإبراهيم اجلروان ع�سو الحتاد 

العربي لعل���وم الف�ساء و الفلك تطور 

الفل���ك الكروي : » ومن الو�سائل اأي�سا 

هند�س���ة املثلثات الكروي���ة و وجود 

مع���ادلت ح�سابية حلل هذه املثلثات 

بعد مواقعتها على الأر�س حيث روؤو�س 

املثلث الكروي اإحداها يف مركز القطب 

ال�سمايل و الثانية يف املوقع املحاذي 

ال�سم���اوي /كال�سم�س  ملوقع اجل���رم 

لل�رشوق و الغروب و غره ، اأو املوقع 

اجلغرايف ملكة املكرمة ملعرفة اجتاه 

القبلة اأو امل�سافة اإليها / و الثالثة يف 

املوقع على الأر�س املراد حتديد موقع 

اجلرم منه و بحل هذا املثلث ن�ستطيع 

معرفة اجتاه القبلة اأو مواعيد ال�سالة 

و كثر من املعلومات.  و ا�ستدل ع�سو 

الحتاد العربي لعلوم الف�ساء و الفلك 

بقوله تعاىل :« احلج اأ�سهر معلومات 

? » و هي �سوال و ذي القعدة و الع�رش 
من ذي احلجة خ���الل هذه الفرة كان 

النا����س يتوجهون اإىل مك���ة املكرمة 

لق�ساء فري�س���ة احلج ، و » يوم احلج 

الأكرب« و يوم عرفة ، و هذه املواقيت ل 

ميكن معرفتها دون تتبع الهالل و ر�سد 

الهالل الوليد ل�سهر ذي احلجة و ميكن 

عرب احل�ساب���ات الفلكية معرفة موعد 

ولدة القمر اجلديد واقرانه بال�سم�س و 

مدى ابتعاد الهالل الوليد عن ال�سم�س 

و عن الأفق الغرب���ي و اإمكانية روؤيته 

الب�رشية �س���واء بالعني املج���ردة اأو 

اأق���رت املجمعات  املقراب الب�رشي و 

العلمية عدة معاير رقمية بناء على 

اأر�سيف الر�سد الب�رشي للهالل طيلة ما 

يزيد عن 50 عاما و اأهم هذه املعاير / 

ولدة القمر اجلديد اأو اقرانه بال�سم�س 

قبل غروب ال�سم�س و غروب القمر تاليا 

لغ���روب ال�سم�س اأي يغ���رب بعدها / 

في�ستحيل ر�سد القمر دون حتقق هذين 

العاملني و العوامل الأخرى التي تعمل 

عل���ى اإمكانية روؤية اله���الل الوليد / 

عمر اله���الل » الفرة بني موعد ولدة 

اله���الل و موعد الر�سد » ل يقل عن 6 

�ساع���ات للتل�سكوب الب�رشي، و ل يقل 

عن 12 �ساعة للعني املجردة و ارتفاع 

الهالل حلظة غروب ال�سم�س عن الأفق 

4 درجات على الأق���ل بعد الهالل عن 

ال�سم�س الغاربة ل يقل عن 6 درجات/.

واأو�س���ح اإبراهيم اجل���روان اأنه ميكن 

ح�س���اب موع���د ظاه���رة اخل�سوف و 

الك�س���وف ب���كل دقة ع���رب ح�سابات 

املثلث الك���روي فالك�سوف ال�سم�سي 

يحدث يف نهاي���ة ال�سهر القمري يوم 

30/29 من ال�سهر القمري ، و اخل�سوف 

القمري يحدث مع ليل���ة الن�سف 14 

/ 15 م���ن ال�سهر القم���ري علما باأن 

الأقدمني لحظوا تك���رار الظاهرة كل 

ما يق���ارب 6 اأ�سهر قمرية و ت�سمى / 

العق���دة الك�سوفية / و يف عام 2021 

العق���دة الأوىل كانت يف �سهر �سوال/ 

ذي القع���دة و �سه���دت خ�سوفا قمريا 

يف 26 ماي���و ، و ك�سوفا �سم�سيا يف 

10 يوني���و ، و العق���دة اخل�سوفي���ة 

الثاني���ة يف �سهر ربيع الثاين و�سهدت 

خ�سوفا قمريا يف 19 نوفمرب و �ست�سهد 

ك�س���وف �سم�سي���ا يف 4 دي�سمرب / لن 

ت�سه���د الإمارات خالل 2021 اأي ظواهر 

خ�س���وف اأو ك�سوف / و عليه لن ي�سهد 

�سهر ذي احلجة اأية حالت من الك�سوف 

ال�سم�سي اأو اخل�سوف القمري .

ون���وه اإىل اأن مواعي���د ال�سالة عموما 

يت���م حتديدها وفق الو�سف ال�رشعي و 

تف�سر الفقهاء له و مقابلة ذلك للو�سع 

الفلكي ثم تطبيق حل معادلت املثلث 

الكروي للموق���ع املراد معرفة مواعيد 

ال�سالة ل���ه و لقد و�سف ال�سارع �سفة 

الوقت و عليه مت حتدد الأوقات املقابلة 

لذلك باحل�ساب الفلكي.

و ب���ني اأول وقت �سالة العيدين حني / 

ارتفاع ال�سم�س قيد رمح /، وهو مذهب 

اجلمهور: احلنفية ، واملالكية ، واحلنابلة 

، وه���و وجه لل�سافعي���ة ، ي�ستمر وقت 

�سالة العيدين اإىل الزوال / قبيل الظهر 

/ .. والرمح معروف عند العرب وتقديره 

كما ق���دروه ي�ساوي 12 �س���ربا اأي نحو 

مرين يف مقايي�سن���ا املعا�رشة ..ويف 

التوقيت : نحوا م���ن 10 دقائق اإىل 15 

دقيقة بعد ����رشوق ال�سم�س ، و ل�سمان 

دخول الوقت عل���ى الأرجاء املختلفة 

للمدينة لهذا يك���ون وقت ال�سالة بعد 

�رشوق ال�سم�س ب 20 دقيقة كما اأقرته 

و عملت به اجله���ات املعنية ، و وقت 

�رشوق ال�سم�س يف يوم عيد الأ�سحى يوم 

الثالثاء 20 يوليو 2021 يف العا�سمة 

اأبوظب���ي 05:42 �سباحا و بالتايل يبداأ 

وقت �سالة العيد ح�سب ما �سبق 06:02 

�سباحا .

دبي ـ وام :

بحثت موؤ�س�سة دب���ي خلدمات الإ�سعاف 

- م���ع "هيئة اأبوظب���ي للدفاع املدين " 

و "الإ�سعاف الوطني" - التحديات التي 

تواجهه���ا اخلدم���ات الإ�سعافي���ة وطرق 

حتويله���ا لفر�س تعزز ج���ودة اخلدمات 

مبا ي�سمن �سع���ادة املتعاملني واخلطط 

املو�سوعة لإ�ست�ساف���ة "اإك�سبو 2020 " 

واملبادرات امل�ستقبلية امل�سركة .

جاء ذل���ك خالل لق���اء �سع���ادة خليفة 

ال���دراي املدير التنفي���ذي ملوؤ�س�سة دبي 

خلدم���ات الإ�سعاف مع كل م���ن العميد 

حممد النعيمي رئي�س جلنة الإ�رشاف على 

الإمارات  الوطن���ي يف  الإ�سعاف  خدمات 

واملقدم  الداخلي���ة  ب���وزارة  ال�سمالي���ة 

الدكت���ورة ميث���ه الدرعي مدي���رة اإدارة 

الإ�سعاف - هيئة اأبوظبي للدفاع املدين 

واأحمد الهاجري الرئي����س التنفيذي ل� " 

الإ�سع���اف الوطني" وعدد من امل�سوؤولني 

واملخت�سني يف امليدان حيث جرى بحث 

الإج���راءات املرتبطة بتقاري���ر احلوداث 

والعم���ل على و�سع اآلي���ات موحدة بني 

اجله���ات املعني���ة.و اأكد ال���دراي حر�س 

الهيئات الوطني���ة على تفعيل ال�رشاكات 

بني موؤ�س�سات املجتمع وتعزيز التعاون 

والتن�سيق امل�سرك لتقدمي خدمات نوعية 

القيادة  تنفي���ذا لتوجيه���ات  متكامل���ة 

الر�سيدة ومتابعتها الدائمة لنتائج العمل 

امل�سرك بني املوؤ�س�سات و�سبل تطويرها.

و اأ�س���اد بتعاون املوؤ�س�س���ات والهيئات 

الوطني���ة وجهوده���ا لتحقي���ق تكام���ل 

اخلدم���ات ومتيزها لفتا اإىل اأن الجتماع 

ياأتي �سمن برنامج اجتماعات تن�سيقية 

م�سرك���ة ملتابع���ة وتطوي���ر الإجراءات 

واخلدمات.

12 يومية .. �شيا�شية .. م�شتقلة

متابعاتاخلمي�س 15 يوليو 2021 �� الع�دد 14796 

»االتحادية للموارد الب�شرية« 

تحدث وثيقة ال�شلوك المهني 

واأخالقيات الوظيفة العامة

دبي � وام:

اأطلق���ت الهيئ���ة الحتادي���ة للم���وارد الب�رشية 

احلكومية الن�سخة املحدث���ة من وثيقة ال�سلوك 

املهني واأخالقيات الوظيفة العامة يف احلكومة 

الحتادية، وه���و التحدي���ث الأول على الوثيقة 

منذ اأن اأطلقتها الهيئة يف العام 2010، وت�رشي 

اأحكامه���ا هذه على جمي���ع املوظفني املدنيني 

بالدولة.

ويف هذا ال�سياق ..اأو�سحت �سعادة عائ�سة خليفة 

ال�سوي���دي املدي���ر التنفيذي لقط���اع �سيا�سات 

امل���وارد الب�رشية يف الهيئ���ة اأن اإطالق الن�سخة 

املحدثة من وثيق���ة ال�سلوك املهني واأخالقيات 

الوظيف���ة العامة يف احلكوم���ة الحتادية، ياأتي 

يف اإط���ار املراجع���ة امل�ستم���رة الت���ي جتريها 

الهيئ���ة على �سيا�س���ات وت�رشيع���ات وقوانني 

واأنظمة امل���وارد الب�رشية املعتمدة يف احلكومة 

الحتادية، وهو الأم���ر الذي يعزز كفاءة ومرونة 

منظومة العمل يف احلكومة الحتادية، وميكنها 

من مواكبة كافة املتغرات العاملية املت�سارعة 

يف �ستى املجالت.

ولفت���ت اإىل اأن الهيئ���ة اأطلقت وثيق���ة ال�سلوك 

املهني واأخالقيات الوظيفة العامة يف احلكومة 

الحتادي���ة يف العام 2010؛ بغية تنمية الثقافة 

املوؤ�س�سية للموظف، ودعم القيم املهنية وتنمية 

روح امل�سوؤولي���ة لديه، مبا ينعك�س اإيجابًا على 

اإنتاجيته، ويع���زز اأداء املوؤ�س�س���ة التي ينتمي 

اإليها.

وقالت ال�سوي���دي : ترمي الهيئة من الوثيقة اإىل 

تعزيز ال�سلوك الإيجابي لدى املوظف يف التعامل 

م���ع مروؤو�س���ه وزمالئه يف العم���ل، ومتعاملي 

اجلهة، كما تعمل الوثيقة على تر�سيخ روح وقيم 

الت�سام���ح التي اأر�ستها حكوم���ة دولة الإمارات 

بني كافة اأفراد و�رشائ���ح املجتمع، والتي تدعو 

اإىل تبادل الحرام والقب���ول والتقدير ملختلف 

الثقاف���ات والنتماءات، كما تدع���و الوثيقة اإىل 

تقدمي اأف�سل اخلدمات ملتلق���ي اخلدمة، لتعزيز 

الثقة وامل�سداقية يف القطاع احلكومي.

وتطرق���ت �سع���ادة عائ�سة ال�سوي���دي اإىل القيم 

الأ�سا�سية لل�سل���وك املهني واأخالقيات الوظيفة 

العامة التي ت�سمنته���ا الوثيقة وعددها 9 قيم 

هي: الريادة والتميز، والكفاءة املهنية، والنزاهة، 

وال�س���دق والأمان���ة، واملو�سوعي���ة، والكفاءة، 

وال�سفافية، والعدل وامل�ساواة، والت�سامح.

وذك���رت اأن الهيئة اأتاحت وثيقة ال�سلوك املهني 

واأخالقي���ات الوظيف���ة العام���ة يف احلكوم���ة 

www. الحتادية عل���ى موقعها الإلك���روين

fahr.gov.ae، واأنها ب�س���دد عقد �سل�سلة 
ور����س تدريبي���ة افرا�سية ملوظف���ي وم�سوؤويل 

ال���وزارات واجلهات الحتادي���ة؛ لتعريفهم باأبرز 

حتديث���ات الوثيقة، واأهم املب���ادئ العامة التي 

ت�سمنتها.

علم الفلك في العهد الإ�شالمي .. عالقة وطيدة بالعبادات ومواقيت ال�شالة

»اإ�شعاف دبي« تبحث التحديات الم�شتقبلية للخدمات الإ�شعافية 

مع الجهات المعنية

ال�سارقة � الوحدة:

مبا يعك�س حر�سها على التجديد وتقدمي كّل يلبي ذائقة 

اأفراد املجتمع، ُتطّل هيئة ال�سارقة لالإذاعة والتلفزيون 

على جمهورها باإذاعة »وت���ر«، اأحدث قنواتها الفنية 

املتخ�س�س���ة التي تب���ّث للجمهور عل���ى تردد 96.1 

FM، وعلى مدار ال�ساعة نخبة من اأروع اأغنيات الزمن 
اجلميل التي قّدمها عمالقة الغناء العربي، ونخبة من 

اأجمل الأعمال اخلالدة لنجوم الأغنية اخلليجية. 

عمالقة الغناء واأعذب الأحلان 

و�سيطرب اجلمهور على اأنغ���ام ال�رشق ال�ساحر، حيث 

�ستقّدم الإذاعة باقة متكاملة من الروائع اخلالدة لأهم 

الفنانني العرب حي���ث �سيحمل الأثر مل�ستمعيه باقة 

من اأجمل اأغنيات كوك���ب ال�رشق اأم كلثوم، ومو�سيقار 

الأجيال حممد عب���د الوهاب، اإ�سافة ملجموعة وا�سعة 

م���ن اأعمال العندليب الأ�سمر عبد احلليم حافظ، وفريد 

الأطر�س واأ�سماء اأخ���رى لعمالقة الفّن اخلليجي وكبار 

الفنانني اأمثال طالل مّداح وحممد عبده واأبو بكر �سامل 

وغرهم من النجوم. 

وتب���ّث الإذاعة جلمهورها وعلى م���دار ال�ساعة اأعماًل 

فني���ة ب�س���كل متوا�س���ل اإذ اأنها ل���ن تق���ّدم الربامج 

واحلواري���ات التقليدي���ة، بل �سترثي ذائق���ة ومعارف 

م�ستمعيه���ا بفوا�سل ق�سرة تع���رّف باأبرز املعلومات 

املتعلّق���ة بالأغني���ات واأ�سهر املوؤلف���ني، واملغنيني 

العرب والعامليني، كم���ا �سروي حكاية اأ�سهر الأعمال 

الغنائية وق�س�س تاأليفها، اإىل جانب التعريف بالآلت 

املو�سيقية وتاريخه���ا ودورها والكثر من املعلومات 

الفنية القّيمة. 

ويف خطوة ا�ستثنائية �ستقوم الإذاعة وكّل يوم جمعة 

م���ن ال�ساعة 10 حتى11 م�ساًء بب���ّث ت�سجيالت فنية 

ملواه���ب حملية مبدعة يف املج���ال، لتمنحها فر�سة 

الو�س���ول للجمهور ليتعرف عل���ى موهبتها الفّذة يف 

املجال.

وح���ول هذا الإطالق قال: �سيف ال�سالل، مدير اذاعة وتر 

:« حتر�س الهيئ���ة على التو�ّسع بقنواته���ا واإذاعاتها 

وتق���دمي امل�سام���ني الإعالمي���ة التي ترتق���ي بذائقة 

اجلمه���ور، كما ن�سعى للتجديد وتق���دمي كّل ما يواكب 

الع�رش فبع���د اإطالق اإذاعة بل����س 95 الناطقة باللغة 

الإجنليزية ها نحن نخاطب جمهوراً وا�سعًا من ع�ّساق 

املو�سيقى الكال�سيكي���ة واأغاين الطرب العربي، ونتيح 

له���م فر�س���ة ال�ستمتاع بنخب���ة من الفن���ون الراقية 

لت�ساع���ف من التنّوع الإعالمي ال���ذي ن�سعى لتقدميه 

جلميع فئات املجتمع«. 

ال�شارقة لالإذاعة والتلفزيون تطلق اإذاعة »وتر« لع�شاق الفن 
والمو�شيقى الكال�شيكية 

طلبة التكنولوجيا التطبيقية التابعة 

لـ»اأبوظبي التقني« يت�شدرون 

المراكز االأولى في اختبار »اإم�شات«
اأبوظبي � وام:

ت�سدر طلبة ثانوي���ات التكنولوجيا التطبيقية �سمن 

منظوم���ة مركز اأبوظب���ي للتعلي���م والتدريب التقني 

واملهني املراكز املتقدمة يف اختبار الإمارات القيا�سي 

"اإم�سات" /EMSAT/ على م�ستوى الدولة.
و ح�س���ل طلبة ثانويات التكنولوجيا التطبيقية على 

املراك���ز " الأول والثاين وال�سابع والثامن والعا�رش " 

يف الرتي���ب العام ملجموع عالم���ات الإختبار اأي ما 

ن�سبته 50 يف املائة من قائمة الع�رشة الأوائل.

وح���ل الطالب عب���د الرحمن ولي���د النعيمي باملركز 

الأول و حمم���د اأحم���د احلمادي يف املرك���ز الثاين و 

�سه���د يو�سف اآل علي يف املركز ال�سابع وحمد ح�سني 

احلو�سن���ي يف املركز الثامن وعبد اهلل عادل العامري 

يف املركز العا�رش.

و اأكد معايل ح�سني بن اإبراهيم احلمادي وزير الربية 

والتعليم اأن متيز طلب���ة التكنولوجيا التطبيقية يف 

اإختبار الإمارات القيا�س���ي دليل على جناح منظومة 

"اأبوظب���ي التقني" يف حتقي���ق توجيهات وطموحات 
القي���ادة الر�سي���دة نح���و �سناعة الك���وادر الوطنية 

عالية اجل���ودة يف خمتلف التخ�س�س���ات ال�سناعية 

والتكنولوجية.

و �سدد معاليه على اأهمي���ة م�ساركة الطلبة يف هذه 

الختبارات الالزمة لإك�ساب الطلبة املهارات العلمية 

العلي���ا ومتكينهم من املعرفة واملهارة بتميز واقتدار 

و تق���دم بالتهنئة اإىل الطلبة الأوائل على هذا التفوق 

العلم���ي يف هذا الإختبار القيا�سي الذي يتميز بكونه 

اإلكروني����ة معياري�ة مبني�ة  جمموع�ة اختب����ارات 

عل�ى املعايي�ر الوطني�ة لقي�ا�س وتقيي�م اأداء الطلب�ة 

ف�ي اللغة العربية واللغ���ة الإجنليزية والريا�سيات 

والفيزي���اء و يت���م تطب�يقه���ا عل����ى جمموع�ة م�ن 

املراح�ل الدرا�س�ية وهي �س�رط للقب�ول يف اجلامع�ات 

احلكومي�ة واخلا�س�ة و يف البعثات احلكومية خارج 

الدولة.

راأ�س اخليمة ـ وام:

د�سن���ت �رشطة راأ����س اخليم���ة احلملة 

الرئي�سي���ة للرب���ع الثالث حت���ت �سعار 

/ �سيف مروري اآم���ن / و التي اأطلقتها 

وزارة الداخلي���ة ممثل���ة يف املجل����س 

املروري الحت���ادي و احلمل���ة الفرعية 

املنبثق���ة منها حتت �سع���ار / تاأكد من 

�سالمة مركبتك تاأمن / و التي ت�ستمر 3 

اأ�سهر متتالية للتوعية باأهمية ال�سيانة 

الدورية للمركب���ة والتاأكد من �سالحية 

الإط���ارات واملكابح للحف���اظ على اأمن 

و�سالم���ة اأرواح وممتل���كات م�ستخدمي 

الطريق.

ح����رش التد�سني العمي���د الدكتور حممد 

�سعيد احلمي���دي مدير ع���ام العمليات 

املركزية ب�رشط���ة راأ�س اخليمة والعميد 

اأحم���د �سعيد النقبي مدي���ر اإدارة املرور 

والدوريات ب�رشطة راأ�س اخليمة، و العقيد 

�سقر ب���ن �سلطان القا�سم���ي مدير اإدارة 

ترخي�س الآليات وال�سائقني بالإنابة.

و اأو�سح العميد الدكتور حممد احلميدي 

اأن اله���دف م���ن اإط���الق ه���ذه احلملة 

املرورية التوعوي���ة تطبيق ا�سراتيجية 

وزارة الداخلية، الرامية اإىل ن�رش وتعزيز 

الأمن والأمان على الطرق، وحتقيق اأعلى 

م�ستويات ال�سالمة املرورية مل�ستخدمي 

الطريق، من خالل ن����رش وتعزيز الوعي 

الدورية  ال�سيان���ة  باأهمي���ة  امل���روري 

للمركبات، ورفع م�ستوى اللتزام بتطبيق 

والإ�سهام  املرورية،  والقوان���ني  الأنظمة 

يف تقليل ع���دد احلوادث املرورية واحلد 

من الوفيات الناجمة عنها.

ال����رشكاء  وعرب ع���ن �سك���ره جلمي���ع 

دع���م  يف  جلهوده���م  الإ�سراتيجي���ني 

التي  التوعوية  واطالق احلملة املرورية 

تنف���ذ بالتعاون مع املجل����س املروري 

الحت���ادي، والإدارة العام���ة للتن�سي���ق 

امل���روري، وهيئة امل���وارد العامة براأ�س 

اخليم���ة، و�رشكة اإين���وك، و�رشكة �ساعد 

لالأنظمة املرورية.

من جانبه اأك���د العميد احلميدي اأن هذه 

احلمل���ة ج���اءت �سمن مب���ادرات قطاع 

ال�سالمة  املرور حر�س���ًا على حت�س���ني 

املروري���ة عل���ى الطرق، ون����رش الوعي 

امل���روري وتنميته ل���دى جميع �رشائح 

املجتم���ع.. داعي���ًا جمي���ع م�ستخدمي 

الطري���ق اإىل ����رشورة اج���راء ال�سيانة 

الدوري���ة ملركباته���م والتقي���د بقواعد 

ال�س���ر واملرور، واحلذر اأثناء القيادة يف 

ف���رة ال�سيف، والتقيد بح���دود ال�رشعة 

املق���ررة واحلمولة امل�سم���وح بها على 

�سطح املركبة، متمنيًا ال�سالمة املرورية 

للجميع.

�شرطة راأ�س الخيمة تد�شن حملة »�شيف مروري اآمن«

تبّث على مدار ال�شاعة اأ�شهر اأغنيات الزمن الجميل واأرقى االأعمال الخليجية الطربية
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يعلن قسم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
بيتالو ذ.م.م .

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:  
املودعة تحت رقم: 351235        بتاريخ : 18/05/2021

تاريخ إيداع األولوية:    /    / 200م
الشارقة  مدينة  .وعنوانة:  ذ.م.م  بيتالو  باســم: 

لإلعالم، الشارقة، االمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:

واملنتجات  منها  خليط  وكل  النفيسة  املعادن 
املصنوعة من معادن نفيسة أو مطلية بها، غري 
واألحجار  املجوهرات  أخرى،  فئات  يف  الواردة 

الكرمية، أدوات قياس الوقت وأدوات قياس الوقت 
الدقيقة.

الواقـعة بالفئة: 14
وصف العالمة : الكلمة PETALO مكتوبة باألحرف اإلنجليزية بخط مميز وفني 
باللون األسود ويظهر فوقها أربعة رسوم لزهرة اللوتس توجه كل منها إىل الجهات 
األربعة هي الشامل، والجنوب، والرشق، والغرب. وتحمل كل زهرة خمسة أطراف 

زاوية كام هو موضح بالشكل املرفق.االرشاطات:
يف  التجارية  العالمات  لقسم  مكتوباً  به  التقدم  ذلك  عىل  اعرتاض  لديه  من  فعىل 
وزارة االقتصاد  أو إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 يوماً 

من هذا اإلعالن. 

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / بطلب لتسجيل 

العالمة التجارية:

 املودعة تحت رقم :  353882     بتاريخ :  2021/6/22

   تاريخ إيداع األولوية:  /  /  200م

باســم:  عيل الهاشمي للتجارة

وعنوانه:    مكتب رقم 43-44 ملك 

بلدية ديب  بر ديب  الفهيدي االمارات 

لتمييز  املــتــحــدةوذلــك  العربية 

البضائع / الخدمات / املنتجات : 

شموع وفتائل لإلضاءة؛ شموع معطـَّرة؛ زيوت وشحوم صناعية، مزلقات، 

، وقود؛ مواد إضاءة،     

باألحرف   ALCHIMIE الكلمة   : العالمة  4وصف  بالفئة:  الواقـعة 

الالتينية ورسم لنحلة. العالمة باللون البنياالشــرتاطات: 

العالمات  إلدارة  مكتوباً  به  التقدم  ذلك  عىل  اعرتاض  لديه  من  فعىل 

وذلك خالل   ، املسجل  بالربيد  إرساله  أو   ، االقتصاد  وزارة  يف  التجارية 

)30( يوماً من تاريخ هذا اإلعالن.

اعالن ن�شر عن ال�شطب

تعلن إدارة  العالمات التجارية واملصنفات الفكرية عن تقدم املحامي/ 

اإلمارات للمحاماة )املحامي حمد محمد كدفور املهريي(.

بطلب شطب العالمة التجارية:

    212387  : بالرقـم  املودعة    

بتاريخ:  01 / 06 / 2014      

إليفيتور  سيتشري  باســـــــــم: 

كو.، أل يت دي

 ، ، هيوزهو  بارك  إنداسرتيال  ليانيش   ، وعنوانــــه: رقم 1 سيتشري رود 

زهيجيانج ، الصني.

وذلك لتميز البضائع / الخدمات / املنتجات:

واملحالت  األكشاك  بناء  البناء،  معدات  تأجري  املصاعد،  واصالح  تركيب 

املكائن  التنجيد، تركيب وصيانة واصالح  اإلنشاءات، خدمات  التجارية، 

واصالح  صيانة  الكهربائية،  األجهزة  وصيانة  واصالح  تركيب  واآلالت، 

مكائن املركبات. 

الواقعة بالفئة:  37طالب مالك العالمة التجارية بارادته شطب العالمة 

التجارية بتاريخ 2020/6/23.سبب الشطب: شطب ارادي من قبل املالك

اعالن ن�شر
 تعلن إدارة  العالمات التجارية عن تقدم املحامي/ اإلمارات للمحاماة )املحامي حمد 

محمد كدفور املهريي(.

بطلب تسجيل العالمة التجارية:

 املودعة بالرقـم : 351411    

بتاريخ:  2021/05/19   

للمراتب  ــاول  ت مصنع  باســـــــــم: 

واملفروشات

 ، الشارقة   ،  28958 ص.ب  وعنوانــــه: 

اإلمارات العربية املتحدة.

وذلك لتميز البضائع / الخدمات / املنتجات:

املراتب ، واألرسة ، واللوح األمامي ، والوسائد )أنواع مختلفة( ، وغطاء املرتبة ، ووسادات 

املراتب ، وواقي املرتبة ، وواقي الوسائد ، ومالءات الرسير ، واملالءة ، وغطاء / غطاء 

 ، للتعديل  القابلة  ، واألرسة  الرقبة  ، ووسائد  الربيع  ، وقاعدة  املنصة  ، وقاعدة  وسادة 

وأرسة التدليك وإكسسوارات الفراش األخرى غري املدرجة يف الفئات األخرى ، األرائك. 

الواقعة بالفئة:  20

 O مع   AMERICAOPEDIC كلمة  من  التجارية  العالمة  تتكون  العالمة:  وصف 

بحروف منمنمة والكلامت مراتب لصحتك وعافيتك وجهاز العلم.  

األشرتاطات:

التجارية ىف وزارة  التقدم به مكتوباً إلدارة العالمات  فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك 

اإلقتصاد ، أو ارساله بالربيد املسجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا اإلعالن.

العالمة  لتسجيل  بطلب   / التسجيل  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  إدارة  تعلن 

التجارية:

املودعة تحت رقم :  353879     بتاريخ :  2021/6/22

  تاريخ إيداع األولوية:  /  /  200مباســم:  عيل الهاشمي للتجارة

وعنوانه:    مكتب رقم 43-44 ملك بلدية 

العربية  ــارات  االم الفهيدي  ديب   بر  ديب  

الخدمات   / البضائع  لتمييز  املتحدةوذلك 

/ املنتجات : 

صابون  الزينة؛  صابون  من  قطع  الصابون؛ 

عطور  ـــدام؛  األق لتعرق  صابون  مطهر؛ 

وزيوت عطرية؛ عود البخور؛ مواد تواليت؛ مستحرضات تجميل، غسول )لوشن( للشعر، 

ويك  غسل  يف  تستعمل  أخرى  ومواد  األقمشة  تبييض  مستحرضات  أسنان؛  منظفات 

املالبس، ستحرضات تنظيف وصقل وجيل وكشط، مستحرضات تبييض األقمشة ومواد 

أخرى تستعمل يف غسل ويك املالبس.    

الواقـعة بالفئة: 3وصف العالمة : الكلمة ALCHIMIE باألحرف الالتينية ورسم لنحلة. 

العالمة باللون البنياالشــرتاطات: 

التجارية يف وزارة  التقدم به مكتوباً إلدارة العالمات  فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك 

االقتصاد ، أو إرساله بالربيد املسجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا اإلعالن.

العالمة  لتسجيل  بطلب   / التسجيل  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  إدارة  تعلن 
التجارية:

 املودعة تحت رقم :  350902     بتاريخ :  2021/5/10
 تاريخ إيداع األولوية:  /  /  200م

باسم:       فاناك اوتو ش.ذ.م.م
ديب،  بر  املنارة،  مبنى   ،6-1 رقم:  مكتب  وعنوانه:    

ص ب 215154
وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات : 

تلميع  السيارات؛  وإصــالح  صيانة  املركبات؛  صيانة 
بناء  إعادة  التجميع؛  أو  الرتكيب  خدمات  املركبات؛ 
املحركات املعطلة أو التالفة جزئياً؛ إعادة بناء املاكينات 
حال  يف  املساعدة  تقديم  جزئياً؛  التالفة  أو  املعطلة 
املركبات  معالجة  تصليح[؛  ]خدمات  املركبات  تعطل 

اإلنذار ضد  أجهزة  وإصالح  تركيب  للصدأ؛  مبواد مضادة 
وإصالح  تركيب  املركبات؛  تنظيف  السيارات؛  غسل  املوبيليا؛  ]إصالح[  نجارة  الرسقة؛ 
األجهزة الكهربائية؛ تركيب وإصالح املصاعد؛ تشحيم املركبات؛ تركيب وصيانة وإصالح 
املعدات اآللية؛ دهان السطوح الداخلية والخارجية؛ معلومات عن اإلصالح؛ إعادة تلبيس 
املركبات  إصالح[؛ محطات خدمة  ]خدمة  باملطاط  اإلطارات  فلكنة  باملطاط؛  اإلطارات 

]التزّود بالوقود والصيانة[. 
الالتينية   باألحرف   FANAK AUTO الكلامت   : العالمة  37وصف  بالفئة:  الواقـعة   
ورسم مميز لرأس ثعلب ويتوسط اذنني الثعلب رسم لدرع مخطط ، العالمة باللونني 

األبيض واألسود االشرتاطات: 
التجارية يف وزارة  التقدم به مكتوباً إلدارة العالمات  فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك 

االقتصاد ، أو إرساله بالربيد املسجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / بطلب لتسجيل العالمة التجارية:

  املودعة تحت رقم :  354328     بتاريخ :  2021/6/28

  تاريخ إيداع األولوية:  /  /  200م

باسم:       ال ام دي هولدينجز ليمتد

برج   ،24 الطابق   ،2458 رقم:  مكتب   7 وعنوانه:    

املاريا،  جزيرة  العاملي،  أبوظبي  سوق  مربعة  السلع، 

أبوظبي، االمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات: 

تسليم البضائع؛ تخزين البضائع؛ تغليف السلع؛ تسليم 

الرحالت والسفر؛ السمرسة يف  النقـل؛ تنظيم  الطرود؛ 

الشحن؛ السمرسة يف النقل؛ دفع أجرة الشحن يف ميناء 

النقل  البحري؛  النقل  عقود  بالسفن؛  الشحن  الوصول؛ 

املحروس لألشياء الثمينة؛ الجر أو النقل؛ تأجري الكراجات؛ معلومات النقل؛ تأجري حاويات التخزين؛ 

معلومات التخزين؛ تخزين البضائع؛ النقل؛ النقل البحري؛ العتالة )التحميل والتنزيل(؛ تأجري حاويات 

التخزين؛ تأجري املستودعات؛ السمرسة يف السفن؛ تحميل السفن وتفريغها؛ التخزين؛ معلومات النقل؛ 

البضائع.  تغليف  املستودعات؛  يف  التخزين  املستودعات؛  تأجري  الحمولة؛  تفريغ  النقل؛  لوجستيات 

  Jeebly joy in motion الواقـعة بالفئة: 39وصف العالمة : الكلامت جيبيل سعادة بكل خطوة

العربية والالتينية والحرف الالتيني J. الحرف الالتيني J مقطوع من الوسط بحيث يكون  باألحرف 

ابتسامة وسط مربع بطرفيه من ناحية اليمني واليسار رسم لجناحني. وتحته الكلامت جيبيل  شكل 

سعادة بكل خطوة Jeebly joy in motion  . العالمة باللونني األبيض واألسود.االشرتاطات: 

فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً إلدارة العالمات التجارية يف وزارة االقتصاد ، أو 

إرساله بالربيد املسجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا اإلعالن.

العالمة  لتسجيل  بطلب   / التسجيل  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  إدارة  تعلن 

التجارية:

  املودعة تحت رقم :  353883     بتاريخ :  2021/6/22

تاريخ إيداع األولوية:  /  /  200م

باســم:  عيل الهاشمي للتجارة

وعنوانه:    مكتب رقم 43-44 ملك بلدية 

العربية  االمــارات  الفهيدي  ديب   بر  ديب  

الخدمات   / البضائع  لتمييز  املتحدةوذلك 

/ املنتجات : 

حارقات  طبية؛  ألغــراض  ليست  مــرذات 

للطيب أو العطور؛ بخاخات عطور؛ أوعية ترصيف للصابون؛ علب صابون؛ شمعدانات؛ 

وأوعية  وأواين  أدوات  الصيني؛   الخزف  من  حىل  شموع؛  حلقات  شموع؛  طفايات 

لالستعامل املنزيل وللمطبخ؛ أواين زجاجية وأواين خزف صيني وأواين خزفية غري واردة 

يف فئات أخرى.

ورسم  الالتينية  باألحرف   ALCHIMIE الكلمة   : العالمة  21وصف  بالفئة:  الواقـعة   

لنحلة. العالمة باللون البنياالشــرتاطات: 

التجارية يف وزارة  التقدم به مكتوباً إلدارة العالمات  فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك 

االقتصاد ، أو إرساله بالربيد املسجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا اإلعالن.

اعالن ن�شر عن ال�شطب 

تعلن إدارة  العالمات التجارية واملصنفات الفكرية عن تقدم املحامي/ 

اإلمارات للمحاماة )املحامي حمد محمد كدفور املهريي(.

بطلب شطب العالمة التجارية:

    212386  : بالرقـم  املودعة    

بتاريخ:  01 / 06 / 2014      

إليفيتور  سيتشري  باســـــــــم: 

كو.، أل يت دي

 ، ، هيوزهو  بارك  إنداسرتيال  ليانيش   ، وعنوانــــه: رقم 1 سيتشري رود 

زهيجيانج ، الصني.

وذلك لتميز البضائع / الخدمات / املنتجات:

مصاعد )بخالف مصاعد التزلج(، رافعات مصاعد، سيور املصاعد، أجهزة 

تشغيل  اجهزة  املصاعد،  تشغيل  اجهزة  كهربائية،  )مصاعد(، سالمل  رفع 

واقفال  مفاتيح  ونشات،  ميش(،  )أرصفة  متحركة  ارصفة  الرافعات، 

هيدرولية لألبواب )أجزاء آالت(. 

العالمة  بارادته شطب  التجارية  العالمة  بالفئة:  7طالب مالك  الواقعة 

التجارية بتاريخ 2020/6/23.سبب الشطب: شطب ارادي من قبل املالك

اعالن تجديد 

تعلن إدارة  العالمات التجارية عن تقدم املحامي / اإلمارات للمحاماة ) 

املحامي حمد محمد كدفور املهريي (. 

العالمة  تسجيل  لتجديد  بطلب 

التجارية : 

  املودعة بالرقـم : 43699

وارستايرن  ش.   : باســــــم   

براويري هاوز كرامر كيه جي

وعنوانــــه : 59581 وارستاين، املانيا.  

 واملسجلة تحت رقم :  )33041(    بتاريخ :  21 /  08  / 2002  . وستظل 

الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخري اعتباراً من تاريخ االيداع 

ىف 2021/08/07 

وحتى تاريخ انتــهاء الحمــاية يف : 2031/08/07. 

منها عرش سنوات  متتالية كل  اخرى  الحامية ملدد  تجديد  هذا ويجوز 

القانون  من   )19( باملادة  عليها  املنصوص  والــرشوط  لألوضاع  وفقاً 

االتحادي رقم 1992/37 الصادر يف شأن العالمات التجارية .

اعالن تجديد

 تعلن إدارة  العالمات التجارية عن تقدم املحامي / اإلمارات للمحاماة 

) املحامي حمد محمد كدفور املهريي (. 

العالمة  تسجيل  لتجديد  بطلب 

التجارية : 

  املودعة بالرقـم : 167096

 باســــــم : سام بار ريستارانت 

رامبلدي . دي أي . ايه

 وعنوانــــه : 3 افينيو ديس سبيليجيس ، موناكو.  

واملسجلة تحت رقم :  )167096(    بتاريخ :  02 /  01  / 2013  . 

وستظل الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخري اعتباراً من تاريخ 

االيداع ىف 2021/12/26 

وحتى تاريخ انتــهاء الحمــاية يف : 26 /12 / 2031 . 

منها عرش سنوات  متتالية كل  اخرى  الحامية ملدد  تجديد  هذا ويجوز 

القانون  من   )19( باملادة  عليها  املنصوص  والــرشوط  لألوضاع  وفقاً 

االتحادي رقم 1992/37 الصادر يف شأن العالمات التجارية .     
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لإعالناتكم بالوحدة:

 هاتف: 024488400 فاك�س: 024488201

�إعالنات

التاريخ:  14/07/2021 
الخاصة برشكة ابوريه للمقاوالت الكهروميكانيكية ش.ذ.م.م 

«تحت اجراءات االفالس»
 رخصة تجارية رقم )57300( عجامن بناء عيل الحكم الصادر 

من محاكم عجامن يف الدعوى رقم /AJCFICICOM202 /   0000841 تجاري
 لقد تقرر افتتاح اجراءات االفالس وتعيني الخبري/ يرسي عادل، أمن التفليسة وعليه نطلب من دائني الرشكه املذكورة عىل 
مختلف اشكالهم القانونية سواء كانو من االشخاص الطبيعيني أو االعتباريني من القطاع الخاص أو القطاع العام الحكومي أو 
من العاملني بالرشة تقديم مطالباتهم املالية العالقه مبا فيها تلك املسجلة أمام الجهات القضائية يف مواجهة الرشه املذكورة 
عىل أن تكون تلك املطالبات مدعمة باملستندات واألدلة ذات الصلة وتقدميها ملكتب امن التفليسة وذلك يف غضون 20 
يوم عمل من تاريخ نرش هذا االعالن حيث سيتم اعداد سجل الدائنني وبالتايل تقييم الديون بغية تحديد القبول منها من 
قبل امن التفليسه وكذلك البحث يف امكانية اعادة هيكلة اعامل الرشكه املذكوره وسيأيت ذلك رفعها أمام قايض التفليسه 
وسيتم تزويد الدائنني الذين قبلت ديونهم نهائيا أو مؤقتا بنسخة من التقرير خالل ثالثة ايام عمل من تاريخ االنتهاء من 
اعداده وذلك وفقاً ملا جاء يف املواد 82 ايل 97 ومن 174 اىل 177 من مرسوم بقانون اتحادي 9 لسنة 2016 بشأن اإلفالس. 

كام يطلب أمن التفليسة من اي شخص تتوافر لديه اي بيانات أو معلومات ذات صله بأموال الرشكه املذكورة أن يتقدم 
بها عىل مكتب امني التفليسة الكائن مبكتب يرسي عادل ورشكاه الشارقه كورنيش البحرية برج بوخمسني الطابق F2 مكتب 

201 هاتف : 5503777/06 
 malak@youssryaudditing.com

 mostafa@youssryaudditing.com
ولالستفسار يرجى االتصال بامني التفليسة االستاذ/ يرسي عادل امن عبدالرب عاد هاتف:0551019871 

امن التفلي�سه الخبير / ي�سري عادل 

 اإعالن تنازل عن رخ�سة
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 رقم اإليداع / الطلب  45660
تاريخ اإليداع 2002/5/1

رقم التسجيل 36373
تاريخ التسجيل 2003/3/9

املتحدة  الخدمات  الوكيل  اسم 
ــراءات  وب التجارية  للعالمات 

االخرتاع
ـ سمبلو  اسم الرشكة مونتبالنك 

جي ام يب اتش
إدخال الشعار   العنوان 100 هلغروندفيغ ، هامبورغ ـ أملانيا .

رسمة  تشمل  وال  مجملها  يف  للعالمة  الحامية  االشرتاطات 
النجمة يف األوضاع األخرى .

تاريخ انتهاء الحامية 2012/5/1
رقم اإليصال 

تاريخ اإليصال  

رقم اإليداع / الطلب  45664

تاريخ اإليداع 2002/5/1

رقم التسجيل 36365

تاريخ التسجيل 2003/3/9

املتحدة  الــخــدمــات  الوكيل  ــم  اس

للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

جي  سمبلو  ـ  مونتبالنك  الرشكة  اسم 

ام يب اتش

إدخال الشعار   العنوان 100 هلغروندفيغ ، هامبورغ ـ أملانيا .

االشرتاطات الحامية للعالمة يف مجملها وال تشمل كلمة  BLANC وكلمة

MONT    ورسمة النجمة كل عىل حده يف األوضاع األخرى .

تاريخ انتهاء الحامية 2012/5/1

رقم اإليصال 

تاريخ اإليصال 

رقم اإليداع / الطلب  45661
تاريخ اإليداع 2002/5/1

رقم التسجيل 36873
تاريخ التسجيل 2003/4/5

اسم الوكيل الخدمات املتحدة 
وبراءات  التجارية  للعالمات 

االخرتاع
ـ  مونتبالنك  الــرشكــة  ــم  اس

سمبلو جي ام يب اتش
إدخال الشعار   العنوان 100 هلغروندفيغ ، هامبورغ ـ أملانيا .

رسمة  تشمل  وال  مجملها  يف  للعالمة  الحامية  االشرتاطات 
النجمة يف األوضاع األخرى .

تاريخ انتهاء الحامية 2012/5/1
رقم اإليصال 

تاريخ اإليصال 

 رقم اإليداع / الطلب  45659
تاريخ اإليداع 2002/5/1

رقم التسجيل 36374
تاريخ التسجيل 2003/3/9

املتحدة  الخدمات  الوكيل  اسم 
ــراءات  وب التجارية  للعالمات 

االخرتاع
اسم الرشكة مونتبالنك ـ سمبلو 

جي ام يب اتش
إدخال الشعار   العنوان 100 هلغروندفيغ ، هامبورغ ـ أملانيا .

رسمة  تشمل  وال  مجملها  يف  للعالمة  الحامية  االشرتاطات 
النجمة يف األوضاع األخرى .

تاريخ انتهاء الحامية 2012/5/1
رقم اإليصال 

تاريخ اإليصال

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / بطلب لتسجيل 
العالمة التجارية:

 املودعة تحت رقم :  348369     بتاريخ :  2021/4/4
تاريخ إيداع األولوية:  /  /  200م

للتجارة  البجعة  رشكــة  بــاســم:    
ذ.م.م  

وعنوانه:    ص ب : 4051 الشارقة  
املتحدةوذلك  العربية  االمــارات 
 / الخدمات   / البضائع  لتمييز 

املنتجات : 
فحم    لإلحرتاق   قابلة  فحم  قوالب 
)وقود(  الفحم  تراب  وقود    فحم 

-  حطب الوقود  
 الواقعة بالفئة: 4وصف العالمة : األحرف  الالتينية AJ  باللون األبيض 
عىل خلفية رسم هنديس باأللوان األحمر مع خطوط بيضاء، زرقا وذهبية 

يف حافة الرسم الهندسياالشرتاطات: 
العالمات  إلدارة  مكتوباً  به  التقدم  ذلك  عىل  اعرتاض  لديه  من  فعىل 
التجارية يف وزارة االقتصاد ، أو إرساله بالربيد املسجل ، وذلك خالل )30( 

يوماً من تاريخ هذا اإلعالن.

رقم اإليداع / الطلب  45663

تاريخ اإليداع 2002/5/1

رقم التسجيل 36371

تاريخ التسجيل 2003/3/9

اسم الوكيل الخدمات املتحدة للعالمات 

التجارية وبراءات االخرتاع

ام  ـ سمبلو جي  اسم الرشكة مونتبالنك 

يب اتش

إدخال الشعار   العنوان 100 هلغروندفيغ ، هامبورغ ـ أملانيا .

االشرتاطات الحامية للعالمة يف مجملها وال تشمل كلمة  BLANC وكلمة

MONT    ورسمة النجمة كل عىل حده يف األوضاع األخرى .

تاريخ انتهاء الحامية 2012/5/1

رقم اإليصال 

تاريخ اإليصال 

رقم اإليداع / الطلب  50460

تاريخ اإليداع 2002/11/23

رقم التسجيل 41868

تاريخ التسجيل 2003/8/17

الخدمات  الــوكــيــل  اســم 

املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

اسم الرشكة مونتبالنك ـ سمبلو جي ام يب اتش

إدخال الشعار   العنوان 100 هلغروندفيغ ، هامبورغ ـ أملانيا .

االشرتاطات *

تاريخ انتهاء الحامية 2012/11/23

رقم اإليصال 

تاريخ اإليصال  

رقم اإليداع / الطلب  45662
تاريخ اإليداع 2002/5/1

رقم التسجيل 36372
تاريخ التسجيل 2003/3/9

املتحدة  الخدمات  الوكيل  اسم 
ــراءات  وب التجارية  للعالمات 

االخرتاع
ـ سمبلو  اسم الرشكة مونتبالنك 

جي ام يب اتش
إدخال الشعار   العنوان 100 هلغروندفيغ ، هامبورغ ـ أملانيا .

رسمة  تشمل  وال  مجملها  يف  للعالمة  الحامية  االشرتاطات 
النجمة يف األوضاع األخرى .

تاريخ انتهاء الحامية 2012/5/1
رقم اإليصال 

تاريخ اإليصال 

اخلمي�س 15 يوليو 2021-العـدد 14796اخلمي�س 15 يوليو 2021-العـدد 14796

اخلمي�س 15 يوليو 2021-العـدد 14796

اخلمي�س 15 يوليو 2021-العـدد 14796

اخلمي�س 15 يوليو 2021-العـدد 14796

اخلمي�س 15 يوليو 2021-العـدد 14796

اخلمي�س 15 يوليو 2021-العـدد 14796

اخلمي�س 15 يوليو 2021-العـدد 14796

 تجديد عالمة تجارية تجديد عالمة تجارية

 تجديد عالمة تجارية

 تجديد عالمة تجارية تجديد عالمة تجارية

 تجديد عالمة تجارية

 تجديد عالمة تجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة االقت�ساد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة االقت�ساد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة االقت�ساد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة االقت�ساد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة االقت�ساد- اإدارة العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة االقت�ساد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة االقت�ساد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة االقت�ساد

YOUSSRY & CO .
 AUDITING & CONSULTANCY
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 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�د�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�د�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

�إعــــالن�إعــــالن

�إعالن ت�سفية �سركة

�إعــــالن�إعــــالن

�إعالن ت�سفية �سركة

   / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
شارجنيك بليندز لتجارة الفحم

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  2654674   : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  مشاوي اخر رواق 

رخصة رقم : CN- 1148213  قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة شادي رياض عيل محمود )100%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف زيك يوسف احمد

مشاوي   -  AKHIR ROWAK GRILLS من/  تجاري  اسم  تعديل   

 -  AKHIR ROWAK RESTAURANT & GRILLS اخر رواق إىل

مطعم  ومشاوي اخر رواق

 تعديل نشاط / إضافة مطعم )5610001( 

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 

االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

نوع الرشكة: رشكة الشخص الواحد  ذ.م.م 
االسم التجاري:     تل الهوى للمقاوالت العامة ، رشكة الشخص الواحد  

ذ.م.م 
عنوان الرشكة:C89 ابوظبي، شارع املرور، بناية / شني القابضة ، حوض 

رشق 18 - 1 قطعة رقم 
   CN-1016431 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:
1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/  الهاميل ورشكاه، محاسبون قانونيون،  كمصفي قانوين 
الجمعية  محرض  قرار  عىل  بناًء  وذلك    2021-7-12 بتاريخ    للرشكة 
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :  2105019314   

 تاريخ التعديل:   2021-7-13 
فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 

خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ أوليفيوميد للتجارة 

رخصة رقم : CN- 3640225  قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة بدر سامل خميس عقيل بن مايض )100%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف عمر اياز خان حرضت زمان

 تعديل وكيل خدمات / حذف حميد مبارك رصاص املنصوري

 تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

تعديل اسم تجاري من / OLIVIOMED TRADING - أوليفيوميد للتجارة 

 - OLIVIOMED TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP LL C إىل

أوليفيوميد للتجارة - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

التنمية  دائرة  مراجعة  اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   

االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 

املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ بيت الزينة 
للخياطة ذ.م.م      
رخصة رقم :  CN - 1022065 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة عيل سيف جرب السويدي 
 51%

عبدالله  محمد  عبدالله  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 
محمد البلويك

 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
تاريخ  من  يوماً  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

 نوع الرشكة: رشكة الشخص الواحد  ذ.م.م 

االسم التجاري:  الغوريثام  ، رشكة الشخص الواحد  ذ.م.م 

عنوان الرشكة: ط 11+12 مكتب 1101-1102 ، 0 وحدة فاطمة بنت 

مبارك واخرين C2  جزيرة ابوظبي، غرب 35 ق 

  CN-2362543 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/   طالل ابو غزالة ورشكاه الدولية، ابوظبي  كمصفي 

قانوين للرشكة بتاريخ   12-7-2021  وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :   2105019288   

 تاريخ التعديل:   2021-7-13 

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 

خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

�إعـــــــــالن �سطب قيد 

سيستمز  انرجي  دلتا  / رشكة  الســـادة  بأن  االقتصاد   وزارة  تعلن   

)سويرسا( ايه جي الجنسية: سويرسا ، قد تقدمت بطلب شطب قيد 

 3-G1 فرع الرشكة يف إمارة ديب العنوان:  املرقبات، ديرة، مكتب رقم

ملك حمر عني، املرقبات ص.ب: 185668 ص.ب: 95426  واملقيدة 

تحت رقم «2605» يف سجل الرشكات االجنبية يف الوزارة. 

شأن  يف   2015 لسنة   )2( رقم  االتحادي  القانون  ألحكام  وتنفيذاً   

الرشكات التجارية وتعديالته والقرار الوزاري رقم )377( لسنة 2010م 

املنشآت  ومكاتب  لفروع  الرتخيص  إجراءات  دليل  اعتامد  شأن  يف 

املؤسسة بالخارج واملناطق الحرة بالدولة.

يتقدموا  ان  ــرتاض  االع يف  الحق  أصحاب  الســـادة  من  يرجى   

باعرتاضهم إىل الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز شهر من تاريخ النرش عىل 

العنوان التالــــي: 

 وزارة االقتصاد  

إدارة التسجيل التجاري

ص.ب: 3625 ديب 

�إعـــــــــالن �سطب قيد

آند  انجنرينج  بوسكو  /رشكة  الســـادة  بأن  االقتصاد  وزارة  تعلن 
)الجنوبية(   جمهورية   ، الجنسية:كوريا  ليمتد  كومباين  كونسرتكشن 
قد تقدمت بطلب شطب قيد فرع الرشكة يف إمارة أبوظبي «العنوان:  
ابوظبي   ، تاور  اوبال  بناية/  دملا  شارع   94270 ص.ب:  دملا  شارع 
الرشكات  سجل  يف   )94270( رقم  تحت  واملقيدة    94270 ص.ب: 

األجنبية بالوزارة.  
شأن  يف   2015 لسنة   )2( رقم  االتحادي  القانون  ألحكام  وتنفيذاً   
الرشكات التجارية وتعديالته والقرار الوزاري رقم )377( لسنة 2010م 
املنشآت  ومكاتب  لفروع  الرتخيص  إجراءات  دليل  اعتامد  شأن  يف 

املؤسسة بالخارج واملناطق الحرة بالدولة.
يتقدموا  ان  ــرتاض  االع يف  الحق  أصحاب  الســـادة  من  يرجى   
باعرتاضهم إىل الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز شهر من تاريخ النرش عىل 

العنوان التالــــي: 
 وزارة االقتصاد

  إدارة التسجيل التجاري
ص.ب: 901 أبوظبي 
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

�إعـالنات

رشكة سامرت يس او للتكنولوجيا ش.ذ.م.م، )رخصة رقم: 96066( والكائنة : املقر 

، دولة اإلمارات  ، ديب  الربشاء  الطابق األريض، ماي سيتي سنرت  رقم يت دبليو 1 

العربية املتحدة ، واملرخصة لدى سلطة ديب للتطوير، ترغب هذه الرشكة املذكورة 

يف إعالن قرارها للكافة والذي تم اتخاذه بواسطة مجلس اإلدارة يف اجتامعه الذي 

عقد بتاريخ 6 يونيو، 2021 بشأن إغالق وحل الرشكة.

 وفقا لذلك، تهيب الرشكة بأي طرف معني باألمر ولديه أي مطالبات يف مواجهتها 

اإلعالن عن طريق  تاريخ هذا  من  يوما  املطالبات خالل 45  تقديم هذه  عليه 

الربيد املسجل أو االتصال ب: السيد/ محمد عثامن

 إسم الرشكة: الرشق االوسط لتدقيق الحسابات - عوض العامري 

ص.ب : 30380 ديب 

 دولة اإلمارات العربية املتحدة هاتف رقم :04-5897971

 md@meauditing.com الربيد اإللكرتوين 

 لن يتم النظر يف املطالبات التي ترد بعد إنتهاء فرتة اإلشعارواملحددة بـ 45 يوما. 

العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل عن الرخصة بني   يرجى 

االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول:  عائشة عيل محمد ابراهيم الحامدي   الجنسية: االمارات

 اىل الطرف الثاين:   رضوان الله خان عبدالله خان  الجنسية: باكستان

 باالسم التجاري ) الفضاء الصالح كهرباء ومكيفات السيارات( رخصة صادرة من 

دائرة التنمية االقتصادية بعجامن برقم امللف ) 65144 ( واملسجلة بغرفة تجارة 

وصناعة عجامن

انقضاء 14 يوما من  التنازل بعد  بالتصديق عىل  العدل  الكاتب   وعليه سيقوم 

تاريخ نرش هذا االعالن.
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الكاتب العدل العام 

 اإعالن تنازل عن رخ�صة اإ�صعار ت�صفية 

ش

  اسم الرشكة :  زينيت جلف للتجارة العامة ش.ذ.م.م 
B تريندت ايرنجي ، بزنس باي استدامة c1804-c1803-c1802-c1801-lg العنوان : مكتب رقم

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1520339     رقم الرخصة    743502       

 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها بانحالل 
الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي :  اتش ايه ام لتدقيق الحسابات, للقيام بتصفية الرشكة محاكم 

ديب
 تاريخ القرار  : 14-6-2021  تاريخ تصديق القرار:  2021-6-14   

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب رقم «914» 
ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديره -بورسعيد ، هاتف 2973060  04 فاكس: 
تاريخ نرش  من  يوماً  الثبوتية وذلك خالل 45  املستندات واألوراق  كافة  معه  2973071 04 مصطحباً 

هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة :  صن سايرب لخدمات ادارة املخاطر االلكرتونية   ش.ذ.م.م 
العنوان :  مكتب رقم O608 ملك عبدالله محمد عبدالله املوىس السبيعي، الرفاعة   . 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري    1379183   رقم الرخصة  820778        

 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
للقيام  الحسابات,  لتدقيق  ام  ايه  اتش    : بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي 

بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :26-5-2021  تاريخ تصديق القرار:  2021-5-26   

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديره -بورسعيد ، هاتف 
2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة:  ماج لبيوت العطالت رشكة الشخص الواحد - ش. ذ.م.م 
العنوان  :  مكتب 403 ملك خاص بر ديب، برج خليفة   

الشكل القانوين :  رشكة ذات مسؤولية محدودة الشخص الواحد ذ.م.م
رقم القيد بالسجل التجاري:  1341308  رقم الرخصة  805407

التجاري  السجل  التأشري يف  تم  بأنه قد  االقتصادية بديب  التنمية  دائرة  تعلن   مبوجب هذا 
لديها بانحالل الرشكة املذكورة أعاله وبتعيني املصفي : الجريودي للتدقيق واملحاسبة،  للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.
  تاريخ القرار : 13-6-2021   تاريخ تصديق القرار : 2021-6-20 

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
 04  2389722 فاكس:   04  2389721 العنز   هور  ديرة،   ، الشعايل  عبدالله  ملك   204 رقم 
مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا 

اإلعالن.

 اسم الرشكة :   هيبو للتدريب يف مجال الحاسوب  ش.ذ.م.م 
العنوان :    مكتب رقم 608 ملك عبدالله محمد املوىس السبيعي، الرفاع

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1374325    رقم الرخصة 818814         

 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
للقيام  الحسابات,  لتدقيق  ام  ايه  اتش    : بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي 

بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  : 26-5-2021 تاريخ تصديق القرار: 2021-5-26   

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديره -بورسعيد ، هاتف 
2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

اسم الرشكة : مستودع هيلث هارفيست الطبي ) ش.ذ.م.م (

االسم التجارى : مستودع هيلث هارفيست الطبي )ش.ذ.م.م(

تعلن  : 833210مبوجب هذا  ، رخصة رقم  القانوين: رشكة ذات مسئوليه محدوده  الشكل 

دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها بانحالل الرشكة 

املذكورة أعاله ، وذلك مبوجب القرار الصادر عن الجمعية العمومية بتاريخ 2021/07/05

واملوثق لدى كاتب العدل بتاريخ 2021/07/05 تحت رقم  2021/1/144933 

 وعىل من لديه أي اعرتاضات أو مطالبة التقدم إيل املصفى املعني يف مكتبه الكائن يف رقم 

914-912 ملك مؤسسة محمد بن راشد لتنمية املشاريع الصغرية واملتوسطة  ديرة - ت : 

2973060 ص. ب 64021 ، مصطحبا معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 

يوما من تاريخ نرش اإلعالن.

  اسم الرشكة :   باتشويل للزهور  ش.ذ.م.م 
العنوان :    محل رقم 10 ملك محمود عبدالحميد محمد عيل الزرعوين، الورقا الرابعة ، ديرة 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري     1211847  رقم الرخصة  750738       

 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
للقيام  الحسابات,  لتدقيق  ام  ايه  اتش    : بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي 

بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :  9-6-2021 تاريخ تصديق القرار: 2021-6-9   

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديره -بورسعيد ، هاتف 
2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة :   الغيث الهاطل العاملية الكرتوميكانيك  ش.ذ.م.م 
العنوان :   مكتب رقم 503 ملك الشيخ مسلم سامل العامري، ديرة، بورسعيد

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري    1113813   رقم الرخصة   687089        

 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
للقيام  الحسابات,  لتدقيق  ام  ايه  اتش    : بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي 

بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :12-7-2021  تاريخ تصديق القرار :2021-7-12    

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديره -بورسعيد ، هاتف 
2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 - الشباب   مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914» رقم  مكتب  العنوان:    

ديره- بورسعيد 

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

لتصفية رشكة / زينيت جلف للتجارة العامة  ش. ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  : 14-6-2021  تاريخ تصديق القرار:  2021-6-14   

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هاتف 2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

   اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 - الشباب   مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914» رقم  مكتب  العنوان:    

ديره- بورسعيد 

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

لتصفية رشكة / صن سايرب لخدمات ادارة املخاطر االلكرتونية ش. ذ.م.م  وبتعيني املصفي 

املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :26-5-2021  تاريخ تصديق القرار:  2021-5-26   

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هاتف 2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 بتعيني مصفي  اسم املصفي: الجريودي للتدقيق واملحاسبة 
تعلن  هذا  العنز مبوجب  - هور  ديرة   ، الشعايل  عبدالله  ملك   204 رقم  مكتب   : العنوان 

دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها لتصفية رشكة / 

ماج لبيوت العطالت رشكة الشخص الواحد-ش. ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.

  تاريخ القرار : 13-6-2021   تاريخ تصديق القرار : 2021-6-20 

وعىل من لديه يف اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هاتف: 2389721 04 فاكس: 2389722 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 - الشباب   مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914» رقم  مكتب  العنوان:    

ديره- بورسعيد 

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

لتصفية رشكة / هيبو للتدريب يف مجال الحاسوب ش. ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور أعاله 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  : 26-5-2021 تاريخ تصديق القرار: 2021-5-26   

  وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هاتف 2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

اسم املصفى : سكور بلس لتدقيق الحسابات  
مبوجب هذا تشهد دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه ، قد تم التأشري يف السجل التجاري 

بتعيني املصفى 
املذكور أعاله للقيام بتصفية رشكة/ مستودع هيلث هارفيست الطبي   )ش.ذ.م.م(

 تحت اسم تجاري :- مستودع هيلث هارفيست الطبي )ش.ذ.م.م(
وذلك مبوجب القرار الصادر عن الجمعية العمومية بتاريخ 2021/07/05

واملوثق لدى كاتب العدل بتاريخ 2021/07/05  تحت رقم  2021/1/144933  
 وعىل من لديه أي اعرتاضات أو مطالبة التقدم إىل املصفى املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم 914-912 ملك مؤسسة محمد بن راشد لتنمية املشاريع الصغرية واملتوسطة  ديرة - ت 
: 2973060  ص. ب 64021 ، مصطحبا معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 

45 يوما من تاريخ نرش اإلعالن. 

   اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 - الشباب   مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914» رقم  مكتب  العنوان:    

ديره- بورسعيد 

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

للقيام بتصفية  للزهور ش. ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور أعاله  باتشويل   / لتصفية رشكة 

الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :  9-6-2021 تاريخ تصديق القرار: 2021-6-9   

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هاتف 2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 - الشباب   مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914» رقم  مكتب  العنوان:    

ديره- بورسعيد 

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

لتصفية رشكة /   الغيث الهاطل العاملية الكرتوميكانيك  ش. ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور 

أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :12-7-2021  تاريخ تصديق القرار :2021-7-12    

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هاتف 2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 
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كراج  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
شاطئ القرم لتصليح السيارات  

رخصة رقم :  CN -  1108211 قد تقدموا إلينا بطلب:
لتصليح  القرم  شاطئ  كراج  من/  تجاري  اسم  تعديل    
 SHATI AL QURM CAR REPAIR اىل  السيارات 

GARAGE كراج شاطئ القرم لتصليح السيارات
اإلعالن  هذا  عىل  اعــراض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً 
من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
حيث  املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو  حق  أي  عن 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

محطة  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
سباركل لخدمة السيارات    

رخصة رقم :   CN - 1754079 قد تقدموا إلينا بطلب:
عويضان  محمد  اضافة جمعان  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

عيضه املنهايل 100%
راشد  حمد  راشــد  فيصل  حذف  خدمات/  وكيل  تعديل 

الجنيبي     
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف ساجد نور نور محمد خان
مراجعة  اإلعالن  اعراض عىل هذا  أو  له حق  من  كل  فعىل 
تاريخ  من  يوماً  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

  / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
صالون ذا بيزي بيز لالطفال 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  2487787   : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعراض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  شارع الغربية للصيانة 
العامة ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 2130565  قد تقدموا إلينا بطلب :
 SHAREA ALGHARBIYYA GENERAL /تعديل إسم تجاري من 
MAINTENANCE L.L.C- شارع الغربية للصيانة العامة ذ.م.م إىل 
 - CLASSIC COOL CENTRAL AIR CONDITIONERS LLC

كالسك كول للتكيف املركزي ذ.م.م
 تعديل عنوان / من أبوظبي املصفح م 39 ق 22 مكتب 67 282564 

السيد نارص أحمد خليفة احمد واخرين إىل أبوظبي املصفح م 26 
202100979126 202100979126 حكومة أبوظبي

 تعديل نشاط / إضافة صيانة أجهزة التكييف املركزي )4329902(
 تعديل نشاط / حذف صيانة املباين )4329901( 

 فعىل كل من له حق أو اعراض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ دواجن العجبان ذ.م.م 
رخصة رقم : CN- 1097129  قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل نسب الرشكاء / أي اتش يس فود القابضة ذ.م.م IHC FOOD HOLDING L.L.C من 
99.99 % إىل 90% 

 CHIMERA INVESTMENT ذ.م.م  - لالستثامر  شيمريا  إضافة   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 
 IHC COMPANIES تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف اي اتش يس الدارة الرشكات ذ.م.م LLC

  MANAGEMENT L.L.C
تعديل رأس املال / من 300000 إىل 200000000 

إىل  ذ.م.م  العجبان  دواجــن   -  AL AJBAN POULTRY L.L.C من/  تجاري  إسم  تعديل 
 ALLIANCE FOOD HOLDING - GHITHA L.L.C

أالينس فود القابضة - غذاء ذ.م.م 
تعديل نشاط / إضافة االستثامر يف املرشوعات التجارية وتأسيسها وادارتها )6499001(

 تعديل نشاط / إضافة االستثامر يف املرشوعات الصناعية وتأسيسها وادارتها )6499002( تعديل 
 / الزراعية وتأسيسها وادارتها )6499003( تعديل نشاط  / إضافة االستثامر يف املرشوعات  نشاط 

حذف بيع الدواجن الحية - بالتجزئة )4721009( 
تعديل نشاط / حذف  بيع الدواجن املذبوحة الطازجة - بالتجزئة )4721010( 

تعديل نشاط / حذف  تربية الدواجن )0146001( 
تعديل نشاط / حذف  خدمات توصيل الطلبات )8299010( 

تعديل نشاط / حذف تشغيل املقاصب لذبح الحيوانات )8211021( 
فعىل كل من له حق أو اعراض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش 
يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء 

هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

جرافيتي  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
لصبغ السيارات      
رخصة رقم :  CN -  2190938 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة يوسف حسن عبدالرحمن 
الجعفري الهاشمي 100%  

راشد سامل سعيد  وبيع/ حذف محمد  تنازل  الرشكاء  تعديل 
املسكري

 فعىل كل من له حق أو اعراض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
تاريخ  من  يوماً  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ مطعم رويال 
دلهي     

رخصة رقم :  CN -  1064608 قد تقدموا إلينا بطلب:
هادي  مبارك  سامل  نوال  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

العامري 100%    
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف احمد نارص عبدالله احمد 

املصعبي
مراجعة  اإلعالن  اعراض عىل هذا  أو  له حق  من  كل  فعىل 
تاريخ  من  يوماً  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

 / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
ملحمة امليناء    

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   1019981  : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعراض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة /  محل 
اكسلنت كول لتصليح مكيفات 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   1394179  : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  اعراض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ بريكس تكنولوجيز سيستمز ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 1785826  قد تقدموا إلينا بطلب : 

القمزي من رشيك إىل مالك  تنازل وبيع / محمد خلفان محمد أحمد  تعديل الرشكاء 

تعديل نسب الرشكاء / محمد خلفان محمد احمد القمزي من %51 إىل 100% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف شاهناواز عبدالحميد خان

 1x1 1 إىلx1 تعديل لوحة اإلعالن / إجاميل من مساحة 

تعديل شكل قانوين / من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

تعديل إسم تجاري من BRICKS TECHNOLOGIES SYSTEMS L.L.C  - بريكس 

 BRICKS TECHNOLOGIES SYSTEMS - SOLE تكنولوجيز سيستمز ذ.م.م إىل

PROPRIETORSHIP L.L.C  - بريكس تكنولوجيز سيستمز - رشكة الشخص الواحد 

ذ.م.م   

 فعىل كل من له حق أو اعراض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل 

أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو 

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  ملينيوم كافيه

رخصة رقم :   CN -  2630343 قد تقدموا إلينا بطلب:

عيل  سامل  احمد  خالد  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

املحرمي 100%    

عيل  سامل  احمد  محمد  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

املحرمي

 فعىل كل من له حق أو اعراض عىل هذا اإلعالن مراجعة 

تاريخ  من  يوماً  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  نرش هذا اإلعالن وإال فإن 

أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

اليم  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
لتمثيل الرشكات  

رخصة رقم : CN -  1887028 قد تقدموا إلينا بطلب:
ناجم  حمد  محمد  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

محمد الجنيبي 100%    
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد سعيد العريقي

فعىل كل من له حق أو اعراض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ 
أي  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعالن  نرش هذا 
حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة /   هيو 
ماك للتجارة العامة 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   1373521  : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعراض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
نقليات سعيد محمد  املنصوري   

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  1021306   : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعراض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ مطعم يب يك اي 

ذ.م.م 

رخصة رقم :  CN - 2786992 قد تقدموا إلينا بطلب:

ليمتد  هولدينغ  ايه  يت  ايه  اضافة  وبيع/   تنازل  الرشكاء  تعديل 

  ATAT OLDING LTD

ذ.م.م  ايفي  كيباب  بورصة  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

 BURSA KEBAP EVI LLC

 فعىل كل من له حق أو اعراض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد  اإلعالن وإال فإن 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

مطعم  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
الجزيرة الشعبي 

رخصة رقم :  CN - 1019939 قد تقدموا إلينا بطلب:
سعيد  عبدالعزيز  بدر  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

عبدالرب الغالبي 100%
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عبدالعزيز سعيد عبدالرب 

الغالبي
 فعىل كل من له حق أو اعراض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
تاريخ  من  يوماً  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

الباهر  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
لالستشارات الهندسية     
رخصة رقم : CN -  1184610 قد تقدموا إلينا بطلب:

خلفان  مصبح  سيف  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 
الكعبي 100%    

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد سلطان عيل محمد 
الكندي

مراجعة  اإلعالن  اعراض عىل هذا  أو  له حق  من  كل  فعىل 
تاريخ  من  يوماً  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة /  انر 
بنجاب للمقاوالت العامة 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   1167311  : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعراض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن 
سامررت 4 يو للحلول الذكية    

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3710771   : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعراض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ مطعم باورجي 

رخصة رقم : CN- 1453230  قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة حافظ ابرار احمد )100%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف حمود حمدان محمد القبييس

 تعديل رأس املال / من NULL إىل 150000 

تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  تعديل إسم 

 NEEDS SUPER مطعم باورجي إىل - BAWARCHI RESTAURANT تجاري من

سوبرماركت  يندس   -   MARKET L.L.C - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

ذ.م.م - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

تعديل نشاط / إضافة مجمع إستهاليك )سوبرماركت( )4711002( تعديل نشاط / حذف 

مطعم )5610001(

 فعىل كل من له حق أو اعراض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل 

أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو 

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

�إعالنات
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17á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14796 Oó`©dG-2021 ƒ«dƒj 15 ¢ù«ªÿG á°VÉjôdG

É«dÉ£jEG »a k’óL ôéØJ hQƒ«dG á«dÉØàMG

 ‹É£jE’G  ÖîàæŸG  RƒØH  ÒÑµdG  ∫ÉØàM’G  iOCG

 »°VÉŸG  ÚæKE’G  ,(2020  hQƒj)  ÉHhQhCG  ¢SCÉµH

 AGõ÷G äÓcôH GÎ∏‚EG ≈∏Y RƒØdG ó©H ,ÉehQ ‘

 ™°SGh ∫GóL íàa ¤EG ,(2-3) áé«àæH á«ë«LÎdG

 …ƒ£æj »àdG á«ë°üdG ôWÉîŸG ∫ƒM ,É«dÉ£jEG ‘

.óéà°ùŸG ÉfhQƒc AÉHh º°†N ‘ ∂dP É¡«∏Y

 ,¬Øbƒe øY Ωó≤dG Iôµd ‹É£jE’G OÉ–’G ™aGOh

 äÉ°ù°SDƒª∏d"  ΩGÎMÉH  ±öüàj  ¬fCG  GócDƒe

 ƒ«JÉe ,ÉehQ ºcÉM ìöU ¿CG ó©H ''Ú©é°ûª∏dh

 »æWƒdG ÖîàæŸG ¿CÉH á∏HÉ≤e ‘ ,»°Shó«àfÉ«H

.¿CÉ°ûdG Gò¡H á°UÉÿG äÉbÉØJ’ÉH Ωõà∏j ⁄

 áØ«ë°U  ™e  á∏HÉ≤e  ‘  »°Shó«àfÉ«H  ∫Ébh

 á≤aGƒŸG Éæ°†aQ" á«dÉ£jE’G (GÒ°S ÓjO …ÒjQƒc)

 ≈∏Y ÉHhQhCG ádƒ£ÑH É«dÉ£jEG RƒØH ∫ÉØàM’G ≈∏Y

."ΩÎ– ⁄ äÉbÉØJ’G øµd ,áaƒ°ûµe á∏aÉM Ïe

 OÉ–’G ¢ù«FQ øe OôdG AÉL á∏«∏b äÉYÉ°S ó©Hh

 ójôf ’" Éæ«aGôL π«jôHÉL ,Ωó≤dG Iôµd ‹É£jE’G

 ìôa  á¶◊ πjƒ– ójôf  ’  ÉæfC’  ,∫ó÷G  IQÉKEG

."á«aÓN á«°†b ¤EG »æWh

 π°UGƒæ°Sh  IóMƒdG  ≈∏Y ÉªFGO  Éæ∏ªY"  π°UGhh

 ¿Éc OÉ–’G ¿CG  ≈∏Y ó«cCÉàdG  ™e ,∂dòH ΩÉ«≤dG

 äÉ°ù°SDƒŸG ΩÎëj A»°T πc πÑbh ’hDƒ°ùe ÉªFGO

."Ú«dÉ£jE’G Ú©é°ûŸGh

 á∏aÉM Ïe ≈∏Y ∫ÉØàMG º«¶æJ QGôb ¿CG ócCG Éªc

 ™e  IÒNC’G  á¶ë∏dG  ¥ÉØJG  ‘  òîJoG  áaƒ°ûµe

 äöUÉM  ób  âfÉc  ÒgÉª÷G  ¿C’  ,äÉ°ù°SDƒŸG

 ÉeóæY  ≈àM ,‹É£jE’G  ÖîàæŸG  áã©H  π©ØdÉH

.á≤∏¨e á∏aÉM Ïe ≈∏Y áã©ÑdG âfÉc

 ,ÓjQÉJÉe  ƒ«LÒ°S  ,‹É£jE’G  ¢ù«FôdG  ¿CG  ôcòj

 ,»°VÉŸG ÚæKE’G Ωƒj …QhõJC’G Öîàæe πÑ≤à°SG

 äOÉY  ºK  ,»LGQO  ƒjQÉe  AGQRƒdG  ¢ù«FQ  ∂dòch

 ≈∏Y ¬«a º«≤J …òdG ¥óæØdG ¤EG ÖîàæŸG áã©H

.áaƒ°ûµe á∏aÉM Ïe

 ´QGƒ°T  ‘  ¢UÉî°TC’G  ±’BG  ÖîàæŸG  ≥aGQh

 äGÎeƒ∏«c á©°†Ñd äóàeG á∏MQ ‘ áª°UÉ©dG

 óaGƒJ ÖÑ°ùH ∞°üfh áYÉ°S øe ÌcCG âbô¨à°SGh

 ,äÉeÉªc ¿hóJôj º¡æe ÒãµdG øµj ⁄h ,ÒgÉª÷G

 OÓÑdG äÉ°ù°SDƒe ¢†©H ‘ ≥∏≤dG QÉKCG …òdG ôeC’G

 äÉHÉ°UE’G ‘ IÒÑc IOÉjR π«é°ùJ ºàj âbh ‘

.ÉàdO Qƒëàe ÖÑ°ùH

 »°ù∏«°ûJ ¢VôY ¢†aôj ¢Sƒàæaƒj

Gõ««c º°†d ºî°†dG

 100 á«ª≤H »°ù∏«°ûJ øe É k°VôY ¢Sƒàæaƒj ¢†aQ

 øe ,(»æ«dÎ°SEG  ¬«æL ¿ƒ«∏e 85) hQƒj ¿ƒ«∏e

.Gõ««c ƒµjQó«a ≥jôØdG º‚ º°V πLCG

 ¬éjƒàJ ó©H ¬aƒØ°U º«YóJ øY »°ù∏«°ûJ åëÑjh

 ,»°VÉŸG  º°SƒŸG  ÉHhQhCG  ∫É£HCG  …QhO  Ö≤∏H

.»eƒé¡dG ≥°ûdG ‘ á°UÉNh

 ¢Sƒàæaƒj  á≤aQ  Ió«L  äÉjƒà°ùe  Gõ««c  Ωóbh

 ™aO  É‡ ,É kaóg  14 π«é°ùàH  »°VÉŸG  º°SƒŸG

 ¬ª°†d ,É«dÉ£jEG Öîàæe ÜQóe ,»æ«°ûfÉe ƒJôHhQ

.hQƒ«dG ‘ ácQÉ°ûŸG …QhRC’G áªFÉ≤d

 Ö≤∏H É«dÉ£jEG èjƒàJ ‘ GkRQÉH G kQhO Gõ««c Ö©dh

 ∞°üf  ‘h  16`dG  QhO  ‘  π«é°ùàdÉH  ,hQƒ«dG

.»FÉ¡ædG

 ºî°V ¢Vô©H »°ù∏«°ûJ Ωó≤J øe ºZôdG ≈∏Yh

 ¢†aQ  ‹É£jE’G  ≥jôØdG  ¿CG  ’EG  ,¢Sƒàæaƒ«d

 QGôªà°SÉH  É kµ°ùªàe  »°ù∏«°ûJ  ™e  äÉ°VhÉØŸG

.á«fÉŸC’G "ó∏«H" áØ«ë°U Ö°ùëH ∂dPh ,ÖYÓdG

 ≥Ñ°S ,»°ù∏«°ûJ ÜQóe ,π«NƒJ ¢SÉeƒJ ¿CG ôcòj

 ¬≤jôa áLÉM ¤EG á«°VÉŸG Qƒ¡°ûdG ‘ ìöU ¿CGh

 ¿ƒµ«°S å«M ,ÚÑY’ 3 hCG ÚæKÉH ¬aƒØ°U Ëó©àd

.Rƒ∏Ñ∏d ájÉ¨∏d Gkó«L ∂dP

äGƒæ°S 5 ójóéàdG ≈∏Y »°ù«e ™e ≥Øàj áfƒ∏°TôH

óf’Ég º°†d ôNBG »FÉæKh ¢TÉjõH »ë°†j »°ù∏«°ûJ

»à«°S ôà°ù«d ºéf …ô¨j ∫ƒHôØ«d ≥jôH

ø«àæLQC’G ™aGóe ≈∏Y óàjÉfƒ«dG ¢ùaÉæj ΩÉ¡æJƒJ

óf’Ég πÑ≤à°ùe íeÓe º°SôJ ófƒªJQhO IQƒ°U

óàjÉfƒj ôà°ù°ûfÉe ô«¡X IQÉ©à°SG ±ó¡à°ùj ÉehQ

 ¢ù«dGƒc øY ,ÊÉÑ°SEG »Øë°U ôjô≤J ∞°ûc

 »æ«àæLQC’G  ™e  áfƒ∏°TôH  …OÉf  ¥ÉØJG

 …òdGh √ó≤Y ójóŒ ≈∏Y ,»°ù«e π«fƒ«d

.»°VÉŸG ¿GôjõM /ƒ«fƒj ájÉ¡æH ≈¡àfG

 ,á«fƒdÉàµdG "äQƒÑ°S" áØ«ë°U Ö°ùëHh

 ™e »FóÑe ¥ÉØJ’ π°UƒJ áfƒ∏°TôH ¿EÉa

.äGƒæ°S ¢ùªÿ √ó≤Y ójóéàd »°ù«e

 ≈∏Y  QOÉb  ¬fCG  iôj  »°ù«e"  :âaÉ°VCGh

 ¢ùªÿ É°SQÉÑdG ¢ü«ªb AGóJQG á∏°UGƒe

 ¬cQÉ°ûj  ôeCG  ƒgh  ,iôNCG  äGƒæ°S

 √Oƒ≤j  …ƒb  ´höûe  AÉæÑd  ,¬H  …OÉædG

."»æ«àæLQC’G

 ≈∏Y ≥aGh »°ù«e ¿CG ¤EG ,ôjô≤àdG QÉ°TCGh

 •höûdÉH πÑbh %50 áÑ°ùæH ¬ÑJGQ ¢†ØN

 ™°Vƒ∏d Gkô¶f ,…OÉædG IQGOEG É¡à©°Vh »àdG

.É°SQÉÑdG ¬H ôÁ …òdG ó≤© oŸG ‹ÉŸG

 GkóHCG ∫ÉŸG øµj ⁄" :áØ«ë°üdG â©HÉJh

 ÖFGö†dG  πH  ,äÉ°VhÉØŸG  ‘  á∏µ°ûe

 Úaô£dG Óc ¿C’ á°SÉ°ùM ádCÉ°ùe âfÉc

."áÄWÉN Iƒ£N …CG PÉîJG ‘ ÖZôj ⁄

 ⁄h ,¥ÉØJG áHÉãÃ ôeC’G ¿CÉH ôjô≤àdG OÉaCGh

 QƒeC’G πc øµd ,»FÉ¡f πµ°ûH ¬eGôHEG ºàj

 »eÉfi ≈∏Y ÖLƒà«°Sh ,G kóL áeó≤àe

 π«°UÉØJ AÉ¡fEG ÖYÓdG π«chh áfƒ∏°TôH

 ∫ÓN ¿ÓYE’G ºàj ¿CG Qô≤ oŸG øeh ,ó≤©dG

 Rƒ“ /ƒ«dƒj ô¡°T ájÉ¡f ™eh ™«HÉ°SCG

.ójóéàdG øY …QÉ÷G

 »FGõ÷G •öûdG ¿CG ¤EG ,áØ«ë°üdG âgƒfh

 350  ¿ƒµ«°S  ójó÷G  »°ù«e  ó≤Y  ‘

.hQƒj ¿ƒ«∏e

 óbÉ©àdG ≈∏Y ºª°üe »°ù∏«°ûJ ¿CG hóÑj

 ºLÉ¡e ,óf’Ég èæ«dôjEG  »éjhÔdG  ™e

 ƒJÉcÒŸG  ‘  ,ófƒ“QhO  É«°ShQƒH

.‹É◊G »Ø«°üdG

 ΩÉjC’G ∫ÓN Iƒ≤H äOOôJ ób AÉÑfCG âfÉch

 áÑZQ ¬jód »°ù∏«°ûJ ¿CÉH ó«ØJ ,á«°VÉŸG

 ¿CG πÑb ,∞«°üdG Gòg óf’Ég ΩGó≤à°SG ‘

 AÉÑfC’G ∂∏J ≈∏Y ófƒ“QhO ƒdhDƒ°ùe Oôj

 ™e  ôªà°ùe  »éjhÔdG  ºLÉ¡ŸG  ¿CÉH

.πÑ≤ŸG º°SƒŸG ‘ ≥jôØdG

 ¿EÉa ,á«fÉŸC’G "ó∏«H" áØ«ë°U Ö°ùëHh

 ≈∏îàj ød ófƒ“QhO ¿CÉH º∏Y »°ù∏«°ûJ

 150 øe πbCÉH ,∞«°üdG Gòg óf’Ég øY

.»æ«dÎ°SEG ¬«æL ¿ƒ«∏e

 »°ShôdG ¿CÉH ,áØ«ë°üdG äOÉaCG ,∂dP ™eh

 …OÉædG  ∂dÉe  ,¢ûà«aƒeGôHCG  ¿ÉehQ

 Üƒ∏£ŸG  ≠∏ÑŸG  π©ØdÉH  ôah  ,Êóæ∏dG

.êójôH OQƒØeÉà°S ¤EG óf’Ég Ö∏÷

 ó©à°ùe ¢ûà«aƒeGôHCG ¿CG ,áØ«ë°üdG äócCGh

 É kª∏M πã“ »àdG á≤Ø°üdG πjƒªàd π©ØdÉH

 ôjóŸG ,π«NƒJ ¢SÉeƒJ ÊÉŸC’G ÜQóª∏d

.»°ù∏«°ûàd »æØdG

 ó≤©d êÉàëà«°S »°ù∏«°ûJ ¿CG ¤EG äQÉ°TCGh

 ΩƒdÉc  »KÓãdG  ™«H  ¤EG  ,á≤Ø°üdG  ∂∏J

 »eÉJh  ¢TÉjR  º«µM  ,…hOhCG  ¿ƒ°Sóg

.ΩÉgGôHCG

 »KÓãdG Gòg ™«H ¿CG ,áØ«ë°üdG âë°VhCGh

 90 ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G »°ù∏«°ûàd  øª°†«°S

 ƒgh ,πbC’G ≈∏Y »æ«dÎ°SEG ¬«æL ¿ƒ«∏e

.óf’Ég á≤Ø°U áª«b ∞°üf øe ÌcCG

 …Qƒj »µ«é∏ÑdG  ¿Gó«ŸG  §°Sƒàe ôµØj

 ±ƒØ°U  øY  π«MôdG  ‘  ,¢ùfÉª«∏«J

 ¬aGó¡à°SG ™e ,»à«°S Î°ù«d ‹É◊G ¬≤jôa

.∫ƒHôØ«d ¤EG ∫É≤àf’G

 ,ájÉ£jÈdG "π«e »∏jO" áØ«ë°U Ö°ùëHh

 ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ‘ »à«°S Î°ù«d ÖZôj

 πbCG  ≈∏Y  »æ«dÎ°SEG  ¬«æL  ¿ƒ«∏e  64

 π«MQ  ≈∏Y  á≤aGƒŸG  πLCG  øe  ,ôjó≤J

 ¿ÉeÉY √ó≤Y ‘ ≈≤Ñàj …òdG ¢ùfÉª«∏«J

 ,Üƒ∏c  øLQƒj  ô¶æjh  .ÖdÉ©ãdG  ™e

 √QÉÑàYÉH ¢ùfÉª«∏«J ¤EG ,∫ƒHôØ«d ÜQóe

 ,ΩhódÉæ«a ƒ«æ«LQƒ«÷ Ö°SÉæŸG áØ«∏ÿG

 ¤EG  ôM  ∫É≤àfG  á≤Ø°U  ‘  πMQ  …òdG

.∞«°üdG Gòg ¿ÉeÒL ¿É°S ¢ùjQÉH

 24 ôª©dG  øe  ≠dÉÑdG  ¢ùfÉª«∏«J  Ωóbh

 Î°ù«d  á≤aQ  Ió«L  äÉjƒà°ùe  ,É keÉY

 ¤EG ≥jôØdG OÉb Éeó©H ,»°VÉŸG º°SƒŸG

 …õ«∏‚E’G OÉ–’G ¢SCÉc Ö≤∏H èjƒààdG

 kÓé°ùe ,ÖdÉ©ãdG ïjQÉJ ‘ ¤hC’G Iôª∏d

 ÜÉ°ùM ≈∏Y »FÉ¡ædG ‘ QÉ°üàf’G ±óg

.»°ù∏«°ûJ

 øe á°ùaÉæe óàjÉfƒj Î°ù°ûfÉe ¬LGƒj

 º°V  ¥ÉÑ°S  ‘  ,ÒÑ°ùJƒg  ΩÉ¡æJƒJ

 hÒehQ ¿É«à°ùjôc »æ«àæLQC’G ™aGóŸG

.‹É£jE’G …QhódG øe

 23 ôª©dG øe ≠dÉÑdG  ÖYÓdG óLGƒàjh

 π«Ñ°S  ≈∏Y  Éàf’ÉJCG  ±ƒØ°U  ‘ É keÉY

 ,ÚeÉY  IóŸ  ¢Sƒàæaƒj  øe  IQÉYE’G

 ¬≤jôa  ™e  Ió«L  äÉjƒà°ùe  Ωóbh

.»°VÉŸG º°SƒŸG

 ÖîàæŸG  ™e  hÒehQ  óLGƒJ  Éªc

 ÉHƒc  Ö≤∏H  êƒJ  …òdG  »æ«àæLQC’G

 äÉjQÉÑe 3 ‘ ∑QÉ°Th ,ΩÉjCG òæe ÉµjôeCG

 RƒØdG ‘ É k«°SÉ°SCG  ácQÉ°ûŸG É¡æ«H øe

.OQ ¿hO ±ó¡H »FÉ¡ædÉH πjRGÈdG ≈∏Y

 ,"ƒJÉcÒe  ƒ«°ûàdÉc"  ™bƒe  Ö°ùëHh

 AGöûdG  óæH  π«©ØJ  ‘  Éàf’ÉJCG  ÖZôj

 ¿ƒ«∏e  13,6  ≠dÉÑdGh  ÖYÓdG  ó≤Y  ‘

 ≠∏ÑÃ ¬©«H ºK øeh ,»æ«dÎ°SEG ¬«æL

.¬ª°†H áªà¡ŸG ájófCÓd ÈcCG

 øY hÒehQ øªK π≤j ’CG  ™bƒàŸG øeh

 π°üj óbh ,»æ«dÎ°SEG ¬«æL ¿ƒ«∏e 39

 ™e  »æ«dÎ°SEG  ¿ƒ«∏e  51  ¤EG  ºbôdG

.äÉaÉ°VE’G

 "ø°U  GP"  áØ«ë°U  äQÉ°TCG  ÉgQhóHh

 Î°ù°ûfÉe øe πc ΩÉªàgG ¤EG á«fÉ£jÈdG

 ,ÖYÓdG  º°†H  ΩÉ¡æJƒJh  óàjÉfƒj

 áfƒ∏°TôH  øe  É k°†jCG  áÑZQ  OƒLh  ™e

 ¬«µ«H OQGÒL »FÉæãdG á°ùaÉæŸ ¬ª°†d

 ábÓY  ¿CG  ’EG  ,â«∏éæ«d  âæ«ª«∏ch

 ‹É£jE’G  ≥jôØdG  ™e  Ió«÷G  óàjÉfƒ«dG

.á≤Ø°üdG ΩÉ“EG á«∏ªY øe π¡°ùJ ób

 √ÒgÉªL  ófƒ“QhO  É«°ShQƒH  ¿CÉªW

 èæ«dôjEG »éjhÔdG ºéædG πÑ≤à°ùe ¿CÉ°ûH

 §ÑJQG  …òdGh  ,≥jôØdG  ºLÉ¡e  ,óf’Ég

.∞«°üdG Gòg π«MôdÉH GkôNDƒe ¬ª°SG

 »°ù∏«°ûJ áÑZQ øY ájƒb AÉÑfCG äOOôJh

 ƒfÉcÒŸG  ‘  ,óf’Ég  ™e  óbÉ©àdG  ‘

 ≥∏b  QÉKBG  Ée  ƒgh  ,‹É◊G  »Ø«°üdG

 ‘  ÖZôJ  »àdG  ,ófƒ“QhO  ÒgÉªL

 ôNBG  º°Sƒe ∫hC’G  ≥jôØdG  º‚ QGôªà°SG

.πbC’G ≈∏Y

 É«°ShQƒÑd  »ª°SôdG  ÜÉ°ù◊G  öûfh

 ,z∑ƒH  ¢ù«a{  ÈY  ófƒ“QhO

 Oƒ°SCG  äGOGó©à°SG  øe  óf’É¡d  IQƒ°U

 Öàch  ,ójó÷G  º°Sƒª∏d  É«dÉØ«à°ù«ØdG

.zÉæg Éæjód øe ,É kæ°ùM{ :É¡«∏Y

 ¿CG ¤EG ,Qƒ°ûæŸG Gòg øe ófƒ“QhO Ò°ûjh

 ,∑QÉH ÉfhójEG ∫Éæé«°S ‘ ôªà°ùe óf’Ég

.∞«°üdG Gòg ¬∏«MQ AÉÑfC’ áë°U ’h

 É kWöT  ∂∏àÁ  óf’Ég  ¿CG  ôcòdÉH  ôjóL

 ,hQƒj ¿ƒ«∏e 75 áª«≤H ,√ó≤Y ‘ É k«FGõL

.πÑ≤ŸG ∞«°üdG πÑb ¬∏«©ØJ ºàj ød øµd

 ™e  äÉ°VhÉØe  ‘  ÉehQ  …OÉf  πNO

 Ò¡¶dG  º°V  ¿CÉ°ûH  ,óàjÉfƒj  Î°ù°ûfÉe

 ,IQÉYE’G  π«Ñ°S  ≈∏Y  ≥jôØ∏d  öùjC’G

 ’hRÉæ«Ñ°S  hOQÉfƒ«d  ÜÉ«Z  ¢†jƒ©àd

.ÜÉ°üŸG

 ôª©dG øe ≠dÉÑdG ¢ù«∏«J ¢ùµ«dCG óbÉ©Jh

 ô¡°T ‘ óàjÉfƒj Î°ù°ûfÉe ™e É keÉY 28

 É keOÉb  ,»°VÉŸG  ∫hC’G  øjöûJ  /ôHƒàcCG

 ¿ƒ«∏e 15,4 πHÉ≤e ‹É¨JÈdG ƒJQƒH øe

.»æ«dÎ°SEG

 ácQÉ°ûŸG  á°UôØH  ¢ù«∏«J  ßëj  ⁄h

 äÉjƒà°ùŸG π°†ØH ,óàjÉfƒ«dG ™e É k«°SÉ°SCG

 ™e  hÉ°T  ∑ƒd  É¡eó≤j  »àdG  Iõ«ªŸG

 ∑QÉ°ûj  ⁄  å«M  ,ôª◊G  ÚWÉ«°ûdG

 »°VÉŸG º°SƒŸG è«dÒÁÈdG ‘ É k«°SÉ°SCG

.äGôe 8 iƒ°S

 "π«e  »∏jO"  áØ«ë°U  Ö°ùëHh

 Ö∏W ,á«dÉ£jEG ôjQÉ≤J øY kÓ≤f á«fÉ£jÈdG

 Î°ù°ûfÉe ¿CG ’EG ,¢ù«∏«J IQÉ©à°SG ÉehôH

 IQƒ°üH  ¬©«H  ‘ §≤a  ÖZôj  óàjÉfƒj

.IQÉYE’G π«Ñ°S ≈∏Y ¢ù«dh á«FÉ¡f

 ±ƒØ°U øY Ö«¨«°S ’hRÉæ«Ñ°S ¿CG ôcòj

 ¬°Vô©J ó©H ,ô¡°TCG 9 ¤EG 7 ÚH Ée ÉehQ

 ‘  ‹É£jE’G  ÖîàæŸG  ™e  áHÉ°UEÓd

 iƒ°S ÜÉFòdG ÖZôj ’ ‹ÉàdÉHh ,hQƒ«dG

.IQÉYE’G π«Ñ°S ≈∏Y ¢ù«∏«J º°V ‘

 áHôŒ ¢VÉN ¿CGh ≥Ñ°S ¢ù«∏«J ¿CG ôcòj

 Éeó©H  ,‹É£jE’G  …QhódG  ±ƒØ°U  ‘

 º°Sƒe ‘ ÎfEG ±ƒØ°U ™e G kQÉ©e Ö©d

.(2016 -2015)



اعتم���د جمل�س اإدارة االحت���اد ال�سعودي،  

م�ساركة املنتخب االأول يف بطولة كاأ�س 

الع���رب، التي �ستقام يف قط���ر، بال�سف 

االأول، وذلك بناء على تقرير اجلهاز الفني 

للأخ�رض.

كما اعتمد املجل����س يف اجتماعه، الذي 

ُعق���د يف مقر احت���اد الك���رة بالريا�س، 

برئا�سة يا�رس بن ح�سن امل�سحل، ال�سماح 

للأندية امل�ساركة يف كاأ�س خادم احلرمني 

ال�رسيفني، والدوري ال�سعودي للمحرتفني، 

بطلب طواق���م حتكيم اأجنبي���ة للمو�سم 

اجلديد، دون حتديد �سقف لكل ناٍد.

ياأتي ذل���ك مع ا�ستم���رار العمل بتحمل 

االأندية للتكاليف املالية للطاقم االأجنبي 

وا�ستيفاء كاف���ة االإجراءات، ب���اأن ي�سل 

الطلب مع اإكمال كافة االإجراءات االإدارية 

قب���ل 16 يوًما من اإقام���ة املباراة بغ�س 

النظر عن مكان اللقاء.

وبداأ االجتماع بتجديد املباركة مبنا�سبة 

حتقي���ق منتخب ال�سب���اب، بطولة كاأ�س 

العرب حت���ت 20 عاًم���ا والتي اختتمت 

موؤخًرا يف م�رس.

واطل���ع املجل�س عل���ى تقرير حت�سريات 

املنتخب االأوملبي للم�ساركة يف اأوملبياد 

طوكيو، م�سيًدا باجلاهزية الفنية واالإدارية 

وا�ستمرارية دعم البعثة ال�سعودية.

���ا لرئي�س جلنة  و�سه���د االجتماع، عر�سً

احلكام، ال�سوي�رسي مانويل نافارو، لكافة 

اال�ستعدادات اجلاري���ة للحكام النطلقة 

املناف�سات الكروية للمو�سم اجلديد.

واأو�سح���ت االأرق���ام اأن املو�سم املا�سي 

�سه���د تواجد 14 طاقم حتكيم اأجنبي يف 

الدوري، من اأ�سل 112 طلًبا متاح للأندية، 

حيث اأدارت الطواقم املحلية 226 مباراة.

واأكد جمل����س اإدارة االحت���اد ال�سعودي، 

ا�ستم���رار العمل م���ن اأجل دع���م احلكم 

املحلي وتهيئة كاف���ة الظروف التي من 

�ساأنها االإ�سهام يف تطويره ورفع م�ستواه 

الفني.

وا�ستعر����س املجل����س، تقاري���ر جلن���ة 

امل�سابق���ات، والفنية، وجلن���ة املراقبني 

للمو�سم  املالي���ة  واالإدارة  واملن�سق���ني، 

الريا�سي امُلنتهي.

كما كلّ���ف املجل�س، جلن���ة امل�سابقات 

مبراجع���ة ورف���ع قيمة جوائ���ز بطوالت 

دوري الدرج���ة الثانية والثالثة والرابعة 

وبطوالت الفئات ال�سنية.

وواف���ق املجل����س عل���ى اإقام���ة بطولة 

تن�سيطية للرباعم حتت 13 عاًما، ت�سمل 

االإقليمية  التدريب  االأكادمييات ومراك���ز 

واالأندية الراغبة بامل�ساركة وتقام بنظام 

املناط���ق، وذلك خلل الن�سف الثاين من 

مو�سم 2022-2021.

اعتم���دت اإدارة نادي الن����رس ال�سعودي، 

تطبيق نظام االأندي���ة االأوروبية يف بيع 

عقود العبيها.

وتتج���ه اإدارة العاملي، لو�سع بند يجرب 

االأندي���ة التي ت�س���رتي العبيه على منح 

الن�رس ن�سبة 15 % م���ن قيمة انتقال اأي 

العب اإىل ن���اد اآخر، خلل االأعوام الثلثة 

التالية.

وذكرت تقارير �سحفي���ة �سعودية، اأم�س 

االأربعاء، اأن هناك �رسطًا بح�سول الن�رس 

عل���ى ن�سبة من بيع عق���ود اللعبني مت 

و�سعه يف عقد املهاجم فرا�س الربيكان، 

حينما ج���رى بيعه للفتح، وكذلك �سعود 

زيدان، العب خط الو�سط ، املنتقل حديثا 

اإىل احلزم.

وطلبت اإدارة الن����رس من الربازيلي مانو 

مينيزي�س، مدرب الفري���ق االأول، منحها 

تقريرا فنيا ب�ساأن املهاجمني عبد الفتاح 

اآدم و�سالح اآل عبا�س، لتلقيها العديد من 

العرو�س ب�ساأنهم���ا، حيث تف�سل االإدارة 

بيع عقد اآل عبا�س، اإذ مل يتبق فيه �سوى 

11 �سهرا.

تفتتح  الي���وم اخلمي�س اجلولة 

دوري  لبطول���ة  العا����رسة 

املحرتف���ني االأردين لكرة القدم، 

حيث تتطل���ع الفرق اإىل البحث 

عن النقاط الكاملة اأمًل بتحقيق 

نهاية مرحلة  قب���ل  طموحاتها 

الذهاب.

وت�سه���د اجلول���ة حتدي���ًا قويًا 

"املت�سدر"  الفي�سل���ي  يجم���ع 

مع مط���ارده ال�سلط، كذلك تربز 

مواجهة الرمثا مع �سباب االأردن.

ال�ست  املباري���ات  ن�ستعر����س 

اجلول���ة،  ه���ذه  املرتقب���ة يف 

وتطلعات الفرق ومواقفها، وفقًا 

للتايل:

احل�سني اإربد والبقعة

ي�ست�سيف اليوم اخلمي�س، فريق 

احل�سني اإربد نظريه البقعة على 

�ستاد احل�سن باإربد، يف مواجهة 

تعترب مهمة للفريقني.

وكان احل�سني اإربد قد حقق يف 

اجلولة املا�سية فوزاً ثمينًا على 

�سحاب عندما قلب تاأخره بهدف 

اإىل فوز بنتيجة "2-1" ليتقدم 

للمركز ال�ساد�س ب� "14" نقطة.

ل�سالح  الفنية  االأف�سلية  ومتيل 

احل�سني اإربد الذي ي�سهد م�ستواه 

مديره  بقي���ادة  وا�سحة  نه�سة 

اأ�سام���ة قا�سم، حيث لن  الفني 

اأكرث  اإال بالف���وز للتقدم  ير�سى 

على �سلم الرتتيب.

بدوره فاإن البقعة مير يف و�سع 

النف�س  وميني  للغاي���ة،  �سعب 

بح�س���د ولو نقطة م���ع اقرتاب 

مرحلة الذهاب من خط النهاية.

ويقبع فري���ق البقعة يف املركز 

االأخري ب���دون اأي نق���اط حيث 

تعر����س للخ�س���ارة يف ت�س���ع 

مواجهات متتالية.

الفي�سلي وال�سلط
ال�سلط  فريق  الفي�سلي  ي�ستقبل 

غداً اخلمي����س على �ستاد عمان 

ال���دويل، يف اأق���وى مواجه���ات 

اجلولة.

وتبدو املواجهة قوية ومتكافئة 

وطموحات  لتطلع���ات  ا�ستناداً 

الفريقني اللذين ياأملن مبوا�سلة 

على  واملناف�سة  انت�ساراتهم���ا 

�سدارة الرتتيب

ويت�س���در الفي�سل���ي الرتتي���ب 

الع���ام ب� "20" نقط���ة متقدمًا 

بف���ارق االأه���داف ع���ن الرمثا، 

ويبتع���د بف���ارق "3" نقاط عن 

ال�سلط الذي ميلك "17 نقطة".

وكان الفي�سل���ي فاز يف اجلولة 

 "1-3" املا�سية عل���ى اجلليل 

فيما اجتاز ال�سلط نظريه البقعة 

بهدفني.

ويتوق���ع اأن ي�سهد اللقاء تكافوؤ 

الق���وى حيث  ن�سبي���ًا مبوازين 

ميتلك الفريقان جمموعة مميزة 

م���ن اللعبني حيث ي���ربز من 

اأبو جلبو�س  يو�س���ف  الفي�سلي 

وجمدي عط���ار واأحمد العر�سان 

وحمم���د العك����س فيم���ا يعول 

ال�سل���ط عل���ى حممد ال���داوود 

مر�سي  �رسيوة وحممود  واأحمد 

وزيد اأبو عابد.

 الوحدات و�سحاب

واحدة  مب���اراة  اجلمع���ة  تقام 

الوحدات و�سيفه �سحاب  جتمع 

على �ست���اد عمان الدويل، حيث 

ل���ن تخلو املباراة م���ن االإثارة 

والقوة.

باملرك���ز  الوح���دات  وي�ستق���ر 

الثالث ب���� "17" نقطة ويتقدم 

بفارق االأه���داف عن ال�سلط، يف 

ح���ني يقبع �سح���اب يف املركز 

قبل االأخري ب� "4 نقاط".

وياأمل الوحدات بالظهور ب�سكل 

خمتلف بعدما حقق فوزاً �سعبًا 

عل���ى  املا�سي���ة  اجلول���ة  يف 

اجلزيرة �سجل���ه اأحمد ثائر يف 

الدقيقة "90".
وا�ستع���اد الوح���دات �سيئًا من 

الثقة بعد عودته للنت�سار، رغم 

الغيابات املوؤث���رة التي يعاين 

منه���ا حيث �سيغي���ب حمرتفه 

ال�سنغايل انداي للإ�سابة.

وي�سعى مدرب الوحدات عبداهلل 

اأبو زم���ع اإىل معاجلة الغيابات 

يف خط���ه اخللفي وبخا�سة اأنه 

�سيواجه فريقًا ميتلك مهاجمني 

مميزي���ن من اأمثال ع���دي القرا 

ويزن النعيمات.

م���ن جهته فاإن جم���ال حممود 

م���درب �سح���اب ي���درك قدرات 

و�سيعمل  جيداً  الوحدات  العبي 

عل���ى احلد م���ن خطورتهم، مع 

ا�ستثم���ار الثغ���رات التي تظهر 

بدف���اع مناف�س���ه اأم���ًل بقيادة 

الفري���ق لتحقي���ق اأول فوز يف 

البطولة.

�سباب الأردن والرمثا
ال�سبت  االأردن  ي�ست�سيف �سباب 

املقبل فري���ق الرمثا على �ستاد 

عمان الدويل، يف مواجهة قوية 

ومرتقبة.

بالعودة  االأردن  �سب���اب  وياأمل 

مل�سار االنت�سارات بعدما تعادل 

يف اجلول���ة املا�سية مع �سباب 

ليرتاجع  اأه���داف  بدون  العقبة 

للمرك���ز اخلام����س بر�سيد "16 

نقطة".

من جهته ف���اإن الرمثا الذي مير 

يف اأف�س���ل اأحوال���ه الفنية رغم 

الدردور  حم���زة  قائ���ده  غياب 

مبوا�سل���ة  يام���ل  للإيق���اف، 

االنت�س���ارات والبق���اء يف قمة 

الرتتيب.

وي�ستق���ر الرمث���ا يف �س���دارة 

ويتاأخر  الرتتيب ب� "20 نقطة" 

فق���ط بف���ارق االأه���داف ع���ن 

الفي�سلي، ويدرك اأن الفوز وحده 

من �سيجعله ي�ستمر يف القمة.

معان واجلليل

معان  املقب���ل  ال�سبت  يلتق���ي 

واجلليل على �ستاد االأمري حممد 

بالزرق���اء، يف مواجهة متكافئة 

ن�سبيًا.

اللقاء  اأهمية  الفريق���ان  ويدرك 

بالن�سبة لهم���ا، حيث اأن الفائز 

�سيتق���دم خط���وة مهم���ة نحو 

االأمام.
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�سفقتان جديدتان لأم �سالل 

ا�ستعداداً للمو�سم المقبل

الفي�سلي يتحّدى ال�سلط في اأقوى مواجهات جولة الدوري الأردني

الريا�ضة

تحديد موعد انطالق الم�سابقات 

الإماراتية ل�سيدات كرة اليد

ق���رر جمل����س اإدارة احت���اد ك���رة اليد 

االإماراتي، يف اجتماعه م�ساء اأم�س االأول 

، برئا�سة نبيل عا�س���ور، انطلق مو�سم 

م�سابقات ال�سيدات لكرة اليد يف منت�سف 

اأكتوبر/ ت�رسين االأول املقبل، ويت�سمن 

املو�سم اجلديد، م�سابقات الدوري العام، 

وكاأ�س رئي�س االإمارات.

واعتمد املجل����س، خطة جلنة املدربني 

الإعداد الكوادر االإدارية والفنية للمو�سم 

اجلدي���د، وا�ستعرا����س م���ا مت اإجنازه 

ب�ساأن اأعمال جلنة درا�سة دليل حوكمة 

االحتادات الريا�سية، ومدى تطابقه مع 

النظام االأ�سا�سي الحتاد اليد.

يف حني، قرر املجل�س، تاأجيل اتخاذ قرار 

اختيار امل���درب اجلديد للمنتخب االأول 

لكرة الي���د، اإىل حني االنتهاء من درا�سة 

ال�سري الذاتية للعديد من املدربني، حيث 

ي�ستعد املنتخب للم�ساركة يف البطولة 

االآ�سيوية لكرة اليد خلل يناير/ كانون 

الثاين املقبل يف اإيران.

تعاقد ن���ادي اأم �سلل القط���ري مع �سيد ح�سن 

العب ال�سيلية، وذلك للن�سمام ل�سفوف الفريق 

اعتباراً من املو�سم املقبل ، كما �سم عبد الرحمن 

فايز قادمًا من نادي الغرافة  ملدة مو�سم واحد.

وتاأتي تعاقدات اأم �سلل من اأجل تدعيم �سفوف 

الفري���ق قبل انطلق املو�سم اجلديد الذي ي�سعى 

خلله للظه���ور ب�سكل مميز بعي���داً عن منطقة 

اخلط���ر والهبوط التي عان���ى منها الفريق على 

مدار املوا�سم املا�سية.

ويوا�س���ل فريق اأم �سلل تدريباته اليومية على 

ملعبه بالنادي ا�ستع���داداً ال�ستحقاقات املو�سم 

اجلديد 2021-2022 بقيادة الربازيلي �سريجيو.

ورك���ز اجله���از الفني الأم �سلل عل���ى تدريبات 

اللياق���ة البدني���ة والتى تنوعت ب���ني الفردية 

واجلماعي���ة، ال�سيما واأن فرتات املران االأوىل من 

فرتة االإعداد يتم خللها اإك�ساب اللعبني عنا�رس 

اللياقة البدنية املختلفة لزيادة جرعات التحمل 

البدين والفني.

الن�سر ال�سعودي يطبق نظاماً اأوروبياً في بيع لعبيه

اتف���ق اجلهاز الفني لن���ادي اإنبي، 

على خو����س 10 مباري���ات ودية 

خلل فرتة التوق���ف احلالية، قبل 

العودة للمباري���ات يف اأغ�سط�س/

اآب املقبل.

وقال عب���د النا�رس حمم���د، مدير 

الكرة يف اإنبي، اإن الوديات هدفها 

جتهيز اللعبني للفرتة املتبقية من 

الدوري امل�رسي، وجتربة العنا�رس 

ال�سابة.

اإنب���ي تزايد يف  واأ�ساف"طم���وح 

دخول املربع الذهبي".

ويحتل اإنب���ي، املركز ال�ساد�س يف 

جدول ترتيب ال���دوري بر�سيد 38 

نقطة.

و�ستك���ون وديات اإنبي على ملعب 

برتو�سب���ورت، اأم���ام فريق جممع 

من الدرجة االأوىل، والبنك االأهلي، 

وفريق جممع ق�سم ثاين، واأبو كبري 

ال�رسقية، وغ���زل املحلة، واالإنتاج 

الع���رب،  واملقاول���ون  احلرب���ي، 

واالتفاق ال�سعودي، بجانب فريقني 

مل يتم اال�ستقرار عليهما.

اإنبي يتفق على خو�ض 10 وديات

الرفاع ُيكمل تعاقده مع مهاجم 

المنامة

اأكمل نادي الرفاع البحريني، تعاقده مع مهاجم 

املنامة، علي ح�سن �سعي���د، لتمثيل الفريق يف 

املو�سم اجلديد 2022-2021.

وكان م�س���در قد ك�س���ف يف 18 يونيو/حزيران 

املا�س���ي، عن وج���ود مفاو�سات ب���ني الرفاع 

واملنامة حول �سم علي ح�سن.

و�سيوقع علي �سعيد، ب�سكل ر�سمي للرفاع، بعد 

اأن ح�سل الرفاع  على موافقة نهائية من املنامة.

واأكد اللعب لكووورة اأن املو�سم القادم �سيكون 

مثالًيا بالن�سبة له، خا�سة اأنه �سريتدي قمي�س 

الرفاع بطل الثنائية املو�سم املا�سي.

وق���ال "ال �س���ك اأن اللعب مع الرف���اع �سي�سكل 

منعطًفا جديًدا يف م�س���واري الكروي، حيث اأنها 

جتربة جديدة ومميزة بالن�سب���ة يل، اأ�سعى من 

خللها لتقدمي اأف�سل امل�ستويات واحل�سول على 

االألقاب مع ال�سماوي".

ال�سعودية تعتمد م�ساركة المنتخب الأول في كاأ�ض العرب



دبي-الوحدة:

اأك���د �صمو ال�صيخ من�ص���ور بن حممد بن 

را�ص���د اآل مكت���وم رئي����س جمل�س دبي 

الريا�ص���ي عل���ى اأن حتقي���ق املزيد من 

الإجن���ازات الريا�صية على م�صتوى الفوز 

بالألق���اب ل يعتم���د فقط عل���ى جودة 

الالعبني واملدربني واملوازنات املتوفرة، 

لكنه يعتمد اأي�صا على التخطيط ال�صليم 

املع�صكرات  ع���ر  اجلي���د  وال�صتع���داد 

للو�صول  الودية  واملباري���ات  التدريبية 

اإىل اجلاهزية التامة.

وحث �صم���وه الأندي���ة يف بداية م�صوار 

ال�صتعداد للمو�صم الريا�صي املقبل على 

ال�صتفادة الق�صوى من مع�صكرات الإعداد 

لكونها متث���ل املرحل���ة الأوىل لتجهيز 

الالعب���ني للمو�صم املقب���ل الذي ن�صعى 

جميع���ا اأن يكون مو�صم���ا متميزا على 

م�صتوى النتائ���ج جلميع الفرق والفئات 

والريا�صات.

كم���ا وج���ه �صم���و ال�صيخ من�ص���ور بن 

حممد بن را�ص���د اآل مكتوم جمل�س اإدارة 

جمل�س دبي الريا�صي على و�صع اخلطة 

التنفيذية لتطوي���ر القطاع الريا�صي يف 

دب���ي لل�صن���وات الع�رش املقبل���ة والتي 

تتنا�صب مع حرك���ة التطور يف خمتلف 

املجالت وتن�صجم مع خطط حكومة دبي 

من ناحية تنام���ي ممار�صة الريا�صة يف 

املجتمع وكذل���ك زيادة م�صاهمة القطاع 

الريا�ص���ي يف الناجت املحل���ي الوطني 

ويف �صوق العم���ل وتعزيز دور ال�صياحة 

الريا�صي���ة وال�صتثم���ار الريا�صي حيث 

تتوف���ر الت�رشيع���ات القانونية اجلاذبة 

والبنى التحتي���ة الريا�صية وال�صياحية 

والطبية التي تدعم هذا املجال.

جاء ذلك خالل الجتماع الرابع ملجل�س 

اإدارة جمل����س دب���ي الريا�صي الذي عقد 

ع���ن بعد ظه���ر يوم الثالث���اء 13 يوليو 

2021 برئا�صة �صم���و ال�صيخ من�صور بن 

حممد بن را�صد اآل مكتوم رئي�س املجل�س، 

وم�صاركة معايل مطر الطاير نائب رئي�س 

املجل����س، واأع�صاء جمل�س الإدارة: اأحمد 

ال�صعفار، حممد الكمايل، د. عبد اهلل الكرم، 

مرمي احلمادي، موزة املري، �صعيد حارب 

الأمني الع���ام للمجل�س، ونا�رش اأمان اآل 

رحمة م�صاعد الأمني العام للمجل�س.

خطة رائدة  

تهدف خط���ة القطاع الريا�ص���ي لإمارة 

دبي التي و�صعها جمل�س دبي الريا�صي 

ووجه �صمو ال�صيخ من�صور بن حممد بن 

را�صد اآل مكتوم عل���ى البدء يف تنفيذها 

عل���ى العديد من املح���اور يف مقدمتها 

تطوير اأداء الأندية واملوؤ�ص�صات الريا�صية 

على م�صتوى ا�صتقط���اب الريا�صيني من 

خمتلف الفئات وحتقيق الفوز بالبطولت 

واح���راز الألق���اب، كما ته���دف اإىل اأن اأ 

ت�صبح دب���ي ملتقى جن���وم الريا�صية، 

ومق���را ل�صن���اع الق���رار يف الريا�ص���ة 

الإقليمي���ة والعاملي���ة، مكان���ا مف�صال 

الريا�صية  والفعاليات  البطولت  لتنظيم 

الكرى، اأر�صا جاذبة للم�صتثمرين ورواد 

امل�صاريع يف املجال الريا�صي، حا�صنة 

واملوهوبني يف  واملبتكري���ن  للمبدعني 

جمال �صناعة الريا�صية، رائدة ملجالت 

جديدة يف ريا�صات امل�صتقبل والألعاب 

الإلكرتونية، �صّباقة يف جمال ا�صتخدامات 

الذكاء ال�صطناعي يف املجال الريا�صي، 

رائ���دة يف جمال خلق وظائ���ف جديدة 

للم�صتقبل الريا�صي.

كما تت�صمن خطة جمل�س دبي الريا�صي 

اأن تكون دبي مقرا للمزيد من الحتادات 

الريا�صي���ة الدولي���ة املع���رتف بها من 

اللجن���ة الأوملبية الدولي���ة وزيادة عدد 

العربية  واملنتخبات  الف���رق  مع�صكرات 

والعاملية يف دبي لأكرث من 100 مع�صكر 

تدريب���ي �صن���وي ولف���رتة ت�ص���ل اىل 3 

اأ�صابيع للمع�صك���ر التدريبي الواحد، اإىل 

جانب زيادة عدد الأكادمييات الريا�صية 

اإىل اأك���رث م���ن 400 اأكادميي���ة وزي���ادة 

مراكز التدري���ب البدين اإىل اأكرث من 400 

مرك���زا و�صال���ة تدري���ب، واأن يزيد عدد 

املختلفة  ال�صنوية  الريا�صية  الفعاليات 

عل���ى 400 فعالية جلمي���ع الريا�صات 

والفئ���ات، وزيادة عدد ال�رشكات العاملة 

يف جم���الت الريا�ص���ة املختلفة ومن 

بينها تنظي���م الفعاليات و�صناعة وبيع 

التجهي���زات الريا�صي���ة وزي���ادة اأعداد 

العاملني فيها. 

موازنة 2202 

مت يف الجتماع اأي�صا الطالع على تقرير 

حول موازن���ة القط���اع الريا�صي للعام 

املقب���ل واخلطط املف�صل���ة لذلك وحجم 

الدعم احلكومي للقطاع الريا�صي للعام 

املقبل، اإىل جان���ب التقرير  املف�صل عن 

الو�ص���ول اإىل مرحل���ة الكتف���اء الذاتي 

لالأندية و����رشكات كرة الق���دم يف دبي 

وتوف���ر املمكن���ات التي تدع���م جهود 

الأندية يف ه���ذا املو�صوع املهم، وكذلك 

عملي���ة التطوي���ر امل�صتم���ر يف جمال 

ال�صتثم���ار الأمثل للموارد يف اأندية دبي 

�صم���ن التوجيه���ات احلكومي���ة وخطط 

العم���ل واللوائح املعتم���دة من جمل�س 

دبي الريا�صي، حي���ث يحر�س املجل�س 

على توفر الفر�س لالأندية لتطوير الأداء 

على م�صتوى النتائج الريا�صية ملختلف 

الفرق وكذلك على م�صتوى تطوير جوانب 

العمل الإداري ال���ذي يعد ركيزة اأ�صا�صية 

ت�صاه���م يف حتقي���ق النتائ���ج املرجوة 

على م�صتوى الريا�صي���ني والفرق، وهي 

اجلوان���ب الت���ي يتابعه���ا جمل�س دبي 

الريا�صي وفق اآلي���ات حمددة ومعتمدة 

بالتفاق مع جمال�س اإدارات الأندية يتم 

وفقها تقيي���م الأداء والإعالن عن الأندية 

اأعلى  احلا�صل���ني عل���ى  والريا�صي���ني 

الدرجات من ف���رق التقييم �صمن منوذج 

التفوق الريا�صي ويتم تكرميهم يف حفل 

التفوق الريا�صي الذي ينظمه املجل�س.

واأكد جمل�س دب���ي الريا�صي على اإتاحة 

ممار�صة الريا�صة للجمي���ع واأن توا�صل 

الأندية جهودها يف جمال ت�صجيع جميع 

اأبن���اء الوطن عل���ى ممار�ص���ة الريا�صة 

وتوفر الفر�صة لهم للعب والتدريب يف 

اأجواء اآمنة تبعدهم عن العادات ال�صارة 

الت���ي ميك���ن للريا�صة اأن تك���ون �صببا 

رئي�صيا لالبتعاد عنها.  
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اأبوظبي-الوحدة:

 تلقى احت���اد الإمارات للم�صارعة 

الدع���وة  الأول  اأم����س  واجل���ودو 

للم�صارك���ة يف مناف�صات البطولة 

العربية املفتوحة للفرق والأندية 

العا����رشة للنا�صئ���ني والنا�صئات 

والثامن���ة لل�صب���اب وال�صاد�ص���ة 

لل�صاب���ات الت���ي ينظمها الحتاد 

العربي للج���ودو بالقاهرة خالل 

الف���رتة م���ن 13-9  الف���رتة من 

�صبتمر2021 القادم ، وقد عممت 

اأمانة ال����رش بالحتاد تلك الدعوة 

الت���ي ترغب يف  الأندية  لكاف���ه 

امل�صارك���ة  بناء عل���ى تعليمات 

الدرعي  �صعادة حممد بن ثعلوب 

احت���اد  اإدارة  جمل����س  رئي����س 

امل�صارعة واجل���ودو بهدف زيادة 

عدد املباري���ات الر�صمية القوية، 

مبا يحق���ق الفائ���دة الفنية التي 

يهدف له���ا الحتاد وروؤيته الفنية 

الت���ي تهدف ملزيد م���ن الهتمام 

العمري���ة خالل  الفئ���ات  بتل���ك 

املرحل���ة القادمة التي تركز على 

فرق املراحل العمرية للجودو من 

خالل تلك امل�ص���اركات اخلارجية 

الهادفة.

وحددت لئح���ة البطولة العربية 

اللتزام  للج���ودو على ����رشورة 

وفق���ا  ال�صح���ي  بالرتوك���ول 

الت���ي  الحرتازي���ة  لالإج���راءات 

حدده���ا خطاب الحت���اد العربي 

للج���ودو بالتن�صي���ق مع الحتاد 

امل�رشي للج���ودو .. وطلب ال�صيد 

حممد جا�صم اأمني ال�رش امل�صاعد 

يف ر�صالته لالأندية الراغبة �رشعة 

املبكر  للتن�صيق  الحتاد  خماطبة 

مع اجلهات املعنية ، وفقا لالئحة 

البطولة الت���ي تت�صمن الكثر من 

النق���اط الت���ي ت�صه���م يف جناح 

البطول���ة العربي���ة ، على اأن يتم 

اأهلية  وتثبي���ت  ت�صجي���ل  لحقا 

الالعب���ني وجن�صياته���م وت�صديد 

ر�ص���وم امل�صارك���ة والإقام���ة يف 

الفندق املختار وذلك قبل املوعد 

املحدد للبطولة .

مواعيد  البطولة  لئح���ة  و�صملت 

الفني  العام والجتماع  الجتماع 

وقرعة البطولة العربية املفتوحة 

للف���رق والأندية (ع���ر الإنرتنت) 

، ومواعي���د امليزان ل���كل فئة من 

البطولة  امل�صارك���ة يف  الفئ���ات 

والأوزان  املناف�ص���ات  ،و����رشوط 

املحددة لكل فئة ، وكفلت الالئحة 

الفني���ة لالحت���ادات الوطنية حق 

امل�صارك���ة بع���دد 4 اأندية يف كل 

فئة من املراح���ل العمرية ، ويف 

حالة الرغبة يف زيادة عدد الفرق 

عليها خماطبة  يج���ب  امل�صاركة 

لأخذ  للج���ودو  العربي  الحت���اد 

املوافقة بذلك.

 واأك���دت الالئحة باأن���ه  يجب اأن 

يكون جميع الريا�صيني امل�صجلني 

م���ن نف����س جن�صية البل���د الذي 

ق���ام باإدخاله���م با�صتثناء 5 من 

جن�صيات اأخرى ي�صمح مب�صاركتهم 

يف بطولة الأندي���ة لكل فئة وفقا 

للوائح الوملبية الدولية .

دعوة جودو الإمارات للم�ساركة في البطولة 

العربية بالقاهرة

رابطة المحترفين  تطلق ا�شتطالعاً �شامالً

الجماهير  الإماراتية �ستنال الفر�سة 

لطرح الأفكار والمقترحات لتطوير تجربة 

متابعة المناف�سات
مجل�س دبي الريا�سي يبحث تعزيز دور القطاع الريا�سي 

وخطط الكتفاء الذاتي للأندية

اأبوظبي -الوحدة:

اأطلقت رابطة املحرتفني الإماراتية ا�صتطالعًا 

متخ�ص�ص���ًا و�صاماًل للجماه���ر، يف مبادرة 

تاأتي �صمن جهودها لتح�صني جتربة متابعة 

م�صابق���ات املحرتف���ني من قب���ل م�صجعي 

ك���رة الق���دم يف دولة الإم���ارات من خمتلف 

اجلن�صي���ات، واإتاحة املج���ال اأمامهم لطرح 

الأفكار واملقرتحات الت���ي ت�صاهم بالو�صول 

التي  ملوؤ�رش »ال�صعادة« املن�صود للجماهر 

ت�صكل القلب الناب�س يف مالعبنا.

و�صتق���وم الرابطة باإج���راء ال�صتطالع على 

نط���اق وا�ص���ع يف دول���ة الإم���ارات ي�صمل 

املواطنني واملقيمني م���ن خمتلف ال�رشائح، 

والتوا�ص���ل معهم من خالل �رشكة متخ�ص�صة 

بر�صد البيانات اأو من خالل الريد الإلكرتوين 

اأو عر و�صائل التوا�صل الجتماعي.

واأكدت الرابط���ة اأن خمرجات هذا ال�صتبيان 

م���ن �صاأنه���ا اأن ت�صاه���م يف تق���دمي نظرة 

واهتماماتهم،  اجلماه���ر  ل�صلوكيات  �صاملة 

وامل�صتجدات ملختلف اجلوانب التي  ت�صعى 

الرابط���ة لتطويرها من خ���الل تطبيق اأف�صل 

التجارب واخل���رات الالزمة لتعزيز التوا�صل 

م���ع اجلماهر،  ورفع ج���ودة جتربة الذهاب 

اإىل املالع���ب مل�صاه���دة املباري���ات وعي�س 

اأجواء م�صابقات املحرتفني وفق اأف�صل ال�صبل 

املتاحة يف خمتلف الأندية.

يذكر اأن الرابطة تقوم باإجراء هذا ال�صتطالع 

بالتعاون م���ع �رشكة متخ�ص�صة يف درا�صات 

القت�ص���اد ال�صلوكي وعلم البيانات املرتبطة 

بالإح�صاء والتعلم الآيل، حيث �صيتم ت�صخر 

اأف�صل اخلرات واجلهود لدى الطرفني من اأجل 

اخلروج من هذا ال�صتط���الع بحلول مبتكرة 

قائمة على اأ�ص�س علمي���ة وتطبيقات عملية 

م���ن �صاأنها اأن حتقق التغي���ر املن�صود نحو 

الأف�صل.

من�شور بن محمد: التخطيط ال�شليم اأ�شا�س تحقيق الإنجازات

اأبوظبي-الوحدة:

مع و�صول جولة فرن�صا اإىل اأ�صبوعها 

الأخر، ت�ص���ارك جمموعة من دراجي 

فريق الإمارات يف الن�صخة الفتتاحية 

من اأ�صب���وع الدراجات يف اإيطاليا يف 

الفرتة من 14-18 يوليو 2021.

وت�ص���م ت�صكيلة الدراج���ني عدداً من 

اأملع اأع�صاء الفريق، اإىل جانب النجم 

الإماراتي يو�ص���ف ميزرا، الذي يطمح 

اإىل حتقيق نتائ���ج طيبة بعد مو�صم 

�صعب.

ويف ه���ذه املنا�صب���ة، ق���ال م���رزا: 

لختي���اري  ال�صع���ادة  "تغم���رين 
للم�صارك���ة يف الن�صخ���ة الفتتاحية 

م���ن اأ�صب���وع الدراج���ات يف اإيطاليا 

على طرقات جزي���رة �رشدينيا، حيث 

نخو����س �صباقاتن���ا هن���ا لأول مرة. 

الفريق  لأع�ص���اء  التوفي���ق  اأمتن���ى 

امل�صاركني يف جول���ة فرن�صا، واأ�صعر 

بالتفاوؤل والثقة حيال �صياقاتنا هنا 

يف اإيطاليا."

يقود املجموعة امل�صاركة يف اأ�صبوع 

املدي���ران  اإيطالي���ا  يف  الدراج���ات 

الريا�صيان مارك���و مارزانو )اإيطاليا( 

ومانويل موري )اإيطاليا(.

اأ�صبوع  الفريق امل�صاركة يف  ت�صكيلة 

الدراجات يف اإيطاليا:

 جو دومروف�صكي )الوليات املتحدة 

الأمريكية(

رايان جيبونز )جنوب اأفريقيا(

العربية  )الإم���ارات  م���رزا  يو�ص���ف 

املتحدة(

كري�صتيان مونيوز )كولومبيا(

روي اأوليفرا )الرتغال(

األك�صندر ريابو�صينكو )بيالرو�صيا(

دييغو اأولي�صي )اإيطاليا(

يو�سف ميرزا ي�سارك في »اأ�سبوع 

الدراجات« في اإيطاليا

دبي -الوحدة:

 اعتمد جمل�س اإدارة نادي دبي الدويل 

للريا�ص���ات البحري���ة برئا�صة اأحمد 

�صعي���د بن م�صح���ار، التوجه واخلطة 

-2021( املحدث���ة  ال�صرتاتيجي���ة 

2027( والهي���كل التنظيم���ي اجلديد 

للنادي لتكون مبثابة بو�صلة لتطوير 

العمل بالنادي نحو امل�صتقبل والدفع 

باملنظوم���ة الريا�صي���ة والإدارية اإىل 

حتقيق الروؤى اجلديدة والأفكار اخلالقة 

واحللول املبتك���رة التي تواكب روؤية 

الدول���ة والإم���ارة م�صتلهمة يف ذلك 

و�صعتها  التي  ال�صرتاتيجية  الأهداف 

حكومة دب���ي وتوجهات جمل�س دبي 

الريا�صي.

وحر�س جمل�س اإدارة نادي دبي الدويل 

للريا�ص���ات البحري���ة برئا�صة احمد 

�صعيد بن م�صح���ار وع�صوية كال من 

�صيف جمعة ال�صويدي نائب الرئي�س، 

اإبراهيم �صلط���ان احلداد،  والأع�ص���اء 

ورا�صد ث���اين العايل، وجمال زعل بن 

كري�صان، وعي�صى حممد احلاج نا�رش، 

وخال���د على البلو�ص���ي، حر�س على 

التاأكيد عل���ى اهمية املرحلة املقبلة 

و�رشورة تكاتف اجلهود من اأجل تنفيذ 

لتحقيق  واملبادرات  والرامج  اخلطط 

التفوق والتميز والريادة حفاظًا على 

مكانة النادي كرمز للتطوير امل�صتدام 

يف الريا�صات البحرية.

واطلع جمل�س الإدارة خالل اجتماعه 

ال�صه���ري على املخرج���ات النهائية 

املتعلق���ة بالتوج���ه ال�صرتاتيج���ي 

التنظيم���ي عل���ى �ص���وء  والهي���كل 

اخلط���وات املنج���زة من قب���ل جلنة 

ال�ص���وؤون ال�صرتاتيجي���ة والتنظيمية 

خالل الفرتة املا�صي���ة لي�صكل نقطة 

حتول يف م�صار تطوير منظومة العمل 

الإداري والريا�ص���ي والتي تهدف اإىل 

ا�صتكمال م�ص���رة التطوير والتحديث 

وت�صليط  الواع���دة  الفر�س  واقتنا�س 

ال�صوء عل���ى دور النادي احليوي يف 

تعزيز مكان���ة دولة الإمارات العربية 

املتح���دة واإمارة دب���ي لتكون مق�صد 

ريا�صي �صياحي.

و�صملت اخلطة ال�صرتاتيجية اجلديدة 

للنادي الرتكيز على التطوير والبتكار 

املوؤ�ص�ص���ي والريا�ص���ي ورفع كفاءة 

التناف�صي���ة الريا�صية عامليا وتعزيز 

منظوم���ة العمل والتوجه ال�صتثماري 

من اجل حتقي���ق الروؤي���ة واملتمثلة 

الريادة العاملي���ة يف الفعاليات  يف 

والتي  والر�صالة  واحلديث���ة،  الرتاثية 

ج���اءت بتنظي���م وتطوي���ر مفه���وم 

الريا�ص���ة واملحافظ���ة عل���ى الرتاث 

وتوفر بيئة متمي���زة، وحتقيق القيم 

والتميز  واملناف�صة  اجلماعي  بالعمل 

وال�صفافية والكفاءة والبتكار.

من جانبه، وج���ه جمل�س اإدارة نادي 

دب���ي ال���دويل للريا�ص���ات البحرية 

الإدارة التنفيذية للنادي بتنفيذ القرار 

وتكليف حممد عب���داهلل حارب املدير 

التنفي���ذي للنادي باإ�ص���دار القرارات 

التنفيذي���ة الالزم���ة الت���ي تواك���ب 

التوجه ال�صرتاتيجي اجلديد والهيكل 

التنظيم���ي املحدث م���ن اأجل اإجناح 

املرحل���ة املقبلة م���ن م�صرة النادي 

وتنفيذ متطلبات تفعيل هذا التوجه.

واأ�صار املدير التنفيذي للنادي، اأن قرار 

اعتماد التوجه واخلطة ال�صرتاتيجية 

والهي���كل التنظيم���ي للن���ادي يعتر 

مرحل���ة جدي���دة يف تاري���خ النادي 

العريق وحمطة تاريخية جديدة نحو 

موا�صلة طري���ق التميز والنجاح الذي 

اأخطه النادي منذ تاأ�صي�صه

  واأ�صاف قائ���اًل: ي�رشنا اأن نعلن عن 

ب���دء املرحل���ة اجلدي���دة يف م�صرة 

النادي وتق���دمي عمل وجه���د يواكب 

طموحات قيادتن���ا الر�صيدة وترجمة 

ثق���ة امل�صوؤول���ني يف حتقي���ق كافة 

الأهداف.

اعتماد الخطة ال�ستراتيجية والهيكل التنظيمي لـ »دبي البحري«

يتطلع لتحقيق نجاحات كبيرة )2027-2021(



طرح���ت دار �سوذبي���ز للبيع 

بتقديرات  ريا�سي  اأغلى حذاء 

بتحقي���ق مبلغ قيا�سي لبيعه 

قد يتخطى مليون دوالر.

و�ستط���رح »�سوذبيز« زوجي 

اللذين  الريا�سي���ة  االأحذي���ة 

نعهما بي���ل بويرمان، اأحد  �سُ

موؤ�س�س���ي �رشك���ة »نايكي«، 

ومّهدا لظهور العالمة التجارية 

ال�سه���رة، يف �ستينيات القرن 

املا�سي، يف 23 يوليو اجلاري.

و�سمما زوجي االأحذية للعداء 

الكندي ه���اري جروم احلائز 

على امليدالي���ة الربونزية يف 

�سباق 100 م���ر يف اأوملبياد 

طوكيو الع���ام 1964، ويظهرا 

على  اأحم���ر  �سهم���ًا  �سع���ار 

اجلان���ب، م���ا �س���كل مقدمة 

ل�سعار نايكي ال�سهر.

وتق���در الدار الت���ي �ستعر�ض 

االإنرنت  على  للبيع  االأحذية 

يف الفرة م���ن 23 يوليو اإىل 

يراوح  ب���اأن   ،2021 اأغ�سط�ض 

�سعر زوجي االأحذية يف املزاد 

األ���ف دوالر و1،2   800 ب���ن 

مليون دوالر.

واأ�سارت دار امل���زادات اإىل اأن 

هذه القيم���ة هي االأعلى على 

اأحذية  االإطالق مل���زاد عل���ى 

ريا�سية للعدائن.

    

االإح�سائي���ات  اأح���دث 

بالوب���اء  املتعلق���ة 

العامل���ي ارتف���اع عدد 

 188 اإىل  االإ�ساب���ات 

األفًا و93  مليونًا و616 

حالة، اأم�ض .

االإح�سائيات  وك�سف���ت 

ارتف���اع ع���دد الوفيات 

اإىل 4 مالي���ن و65 األفًا 

و804 حاالت، فيما بلغ 

عدد حاالت ال�سفاء 172 

مليونًا و435 األفًا و944 حالة.

ومت ت�سجيل اإ�ساب���ات بالفرو�ض يف 

اأكرث من 210 دول ومناطق منذ اكت�ساف 

اأوىل حاالت االإ�سابة بال�سن يف كانون 

االأول 2019.

يعد ارتف���اع �سغط الدم حالة 

مر�سية مهددة للحياة، وهو من 

االأمرا����ض املزمنة التي يطلق 

عليها لقب “القاتل ال�سامت” 

لع���دم وج���ود عالمات  نظراً 

حتذيرية م�سبقة للمر�ض.

ومع ذل���ك، ميك���ن اأن ي�سبب 

ارتف���اع �سغط ال���دم ال�سديد 

اأحا�سي����ض ج�سدي���ة تنبه���ك 

للحاجة لرعاية طبية.

واأو�سحت “ماي���و كلينك” اأن 

ارتفاع �سغط الدم ال�سديد ميكن اأن يت�سبب 

يف تلف اأع�سائ���ك ويرتبط مب�ساعفات 

تهدد احلياة.

وت�سم���ل العالمات التحذيري���ة االأخرى 

الرتفاع �سغ���ط الدم ال�سدي���د، ال�سعور 

بالغثيان والقلق )عندم���ا ال تكون هذه 

جتربة ت�سعر بها عادة(.

وميكن اأن يكون القلق ال�سديد – عندما ال 

تعاين من ا�سطراب القلق وال يوجد �سبب 

لل�سعور بعدم االرتي���اح – اأي�سًا عالمة 

حتذيرية الأزمة ارتفاع �سغط الدم.

ويتطلب �سي���ق التنف�ض والنوبات وعدم 

اال�ستجابة رعاية طارئة اأي�سًا، وفيما يلي 

�سبع عالمات حتذيري���ة الرتفاع �سغط 

الدم ال�سديد:

1- اأمل �سديد يف ال�سدر.

2- �س���داع �سدي���د ي�ساحب���ه ارتباك 

وت�سو�ض الروؤية.

3- الغثيان والقيء.

4- القلق ال�سديد.

5- �سيق يف التنف�ض.

6- النوبات.

7- عدم اال�ستجابة.

وقال���ت “ماي���و كلينك”: “ق���د ي�سمل 

عالج اأزمة ارتف���اع �سغط الدم دخول 

امل�ست�سفى للعالج باالأدوية التي توؤخذ 

عن طريق الفم اأو الوريد”.

وقد تعني حال���ة ارتفاع �سغط الدم اأنك 

تعاين حاليًا من �سكتة دماغية اأو نوبة 

قلبية اأو تعاين من ق�سور كلوي اأو قلبي، 

وميكن اأن ُتعزا حالة الط���وارئ هذه اإىل 

ن�سيان دواء �سغط الدم اليومي.

7 عالمات حتذيرية الرتفاع �ضغط 

الدم ال�شديد

»كورونا« يتجاوز 188.5 مليون 

اإ�شابة يف العامل

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

ك�سفت اإح�سائيات وزارة ال�سحة االإ�سبانية ت�سجيل 43960 اإ�سابة 

جديدة بفرو�ض كورونا.

وقال���ت الوزارة يف تقريرها اليومي: “جتاوز اإجمايل االإ�سابات يف 

الب���الد اأربعة مالين منذ بدء اجلائح���ة حيث تت�سبب �ساللة دلتا 

�سديدة العدوى يف ارتفاع االإ�سابات و�سط ال�سباب الذين مل يتلقوا 

التطعيم”.

وبل���غ معدل االإ�سابة خالل 14 يوما قرابة 437 حالة بن كل مئة 

األف �سخ����ض، اأول اأم�ض ، ارتفاعا من 368 حالة يف اليوم ال�سابق 

ح�سبم���ا ورد يف بيانات وزارة ال�سح���ة، وبلغ معدل االإ�سابة بن 

م���ن تراوح اأعمارهم بن 20 و29 عاما 1421 م�سابا بن كل مئة 

األف �سخ�ض.

اأو�سح تقرير من�سور عرب موقع تقني متخ�س�ض اأن  غوغل طرحت اأدوات 

جديدة �ستكون متوافقة مع نظامي ت�سغيل “ويندوز” و”ماك” الأجهزة 

�سطح املكتب املختلفة.

وغرت كذلك غوغل ا�سم التطبيق لي�سبح ا�سمه “باك اآب اآند �ساينك”، 

بداًل من غوغل درايف اأو درايف فايل �سرمي.

و�سيكون امل�ستخدم قادراً على ن�سخ ملفات درايف على جهاز الكمبيوتر 

اخلا�ض به، مع ن�سخ امللفات املخزنة حمليًا للو�سول ب�سكل اأ�رشع.

يجمع التطبيق اجلديد بن اأف�سل اأجزاء الن�سخ االحتياطي واملزامنة يف 

تطبيقي غوغل ال�سابقن، حيث ميكنه حتميل ومزامنة ال�سور ومقاطع 

الفيدي���و عرب �سور غوغل وكذلك عرب غوغل درايف، �سواء عرب التخزين 

ال�سحابي اأو يف �سعة التخزين الداخلية للجهاز.
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رقم قيا�شي باإ�شابات كورونا اليومية 

يف اإ�شبانيا

ابتك���ر باحثون جهاز )فلر( لتنقية الهواء ميكن ارتداوؤه حول 

الرقب���ة مثل قن���اع الوجه الواقي ملكافح���ة فرو�ض كورونا 

امل�ستج���د والعمل على قت���ل الفرو�سات قب���ل الو�سول اإىل 

ال�سخ�ض.

وذلك ع���ن طريق تطه���ر اله���واء با�ستخ���دام االأ�سعة فوق 

البنف�سجية كبديل عايل التقنية لقناع الوجه، وهو ما ي�سبه 

يف عمل���ه احل�سن املتن حول الوجه لتجنب و�سول فرو�ض 

كورون���ا اأو الفرو�سات االأخرى والبكتريا اإليه. ثبت اأن جهاز 

Respiray الذي يتم ارت���داوؤه حول الرقبة مثل الطوق – 
يق�سي عل���ى 99? من البكتريا والفرو�سات، عالوة على اأنه 

يعمل يف بيئات خمتلفة با�ستخدام ثالث �رشعات للمروحة.

تعمل اأقل �رشعة للمروحة على تنقية الهواء مبعدل 25 لراً يف 

الدقيق���ة، يف حن اأن اأعلى �رشعة تنقي ت�سل اإىل 55 لراً، اأي 

حوايل اأربعة اأ�سعاف معدل تنف�ض االإن�سان يف حالة الراحة.

ياأخذ جهاز الفلر الذي يتم �سحنه عن طريق البطارية الهواء 

غر املر�س���ح ويديره من خالل “وحدتن للتطهر” باالأ�سعة 

فوق البنف�سجية قبل بخ الهواء النقي على وجه مرتديه.

ميكن تركيب اأقنعة الوجه املغناطي�سية على اجلهة االأمامية 

لتوف���ر حماية اإ�سافية، كما يبلغ عمر بطارية املنتج ثماين 

�ساعات.ويوف���ر االخراع تغطية الوجه اأو تقييد التنف�ض، مما 

ي�سمح ملرتديه باإظهار تعبرات الوجه بحرية كاملعتاد.

ابتكار قناع وجه يحارب كورونا 

بالأ�شعة فوق البنف�شجية
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»غوغل« جتري تعديالت على »غوغل 
درايف«

�س���اب م����رشي يبلغ من  قام 

العمر 27 عامًا، بابتالع هاتفه 

املحمول وظل يف ج�سده طوال 

3 اأ�سه���ر، ب�سبب رهان مع اأحد 

اأ�سدقائه.

وقال ا�ست�ساري اجلراحة العامة 

موري���د مك���رم، اإن ال�ساب جاء 

اإليه حام���اًل اأ�سعة على البطن، 

تظهر ج�سم���ًا �سخمًا م�ستطيل 

ال�س���كل، وقال ل���ه: “اأنا بلعت 

تليفون من حوايل 3 �سهور”.

اإنه دخل  ال�ساب للطبيب  وقال 

اأ�سدقائه وقام  يف حتدي م���ع 

بابتالع الهاتف وظل يف بطنه 

اأ�سهر، وانتابت الطبيب  طول 3 

لظهور  ال�سدمة نظراً  حالة من 

دون  طبيع���ي  ب�سكل  ال�س���اب 

ظهور م�ساعفات عليه.

واأو�س���ح الطبي���ب اأن���ه متكن 

ا�ستخراج  م���ن  فريقه  برفق���ة 

الهاتف من بطن ال�ساب بنجاح، 

م�سيفًا: “الهات���ف كان ملفوفًا 

داخل كي����ض، وه���ذا �ساعد اأن 

البطارية ال ت�سل لالأمعاء التي 

كانت ممكن تنفجر وتت�سبب يف 

وفاة ال�ساب فوراً”.

واأكد الطبيب اأن ال�ساب جنا من 

امل���وت باأعجوبة الأنه كان من 

املمك���ن اأن يتعر�ض لالختناق 

والوفاة يف احلال عند ابتالعه 

الهاتف.

ب���را  �رشك���ة  اأعلن���ت 

 Petra داميون���دز 

 ،Diamonds Ltd
عن بيع جوه���رة زرقاء 

بوزن 39.3 قراط باأكرث 

من 40 مليون دوالر، مما 

يجعلها واحدة من اأغلى 

قطع االأملا�ض اخلام على 

االإطالق.

وباعت �رشك���ة التعدين 

ال�سغ���رة املا�ض االأزرق 

النوع  م���ن  اال�ستثنائي 

IIb اإىل م�رشوع م�سرك بن اأكرب منتج 
لالأملا����ض يف العامل، �رشك���ة دي برز 

و�رشك���ة دياكور وهي �رشك���ة جتارية 

مملوكة لعائلة امللياردير �ستاينميتز.

وو�سل �سعر احلج���ر اإىل ما يزيد قلياًل 

عن مليون دوالر للق���راط الواحد وهو 

اأغلى جوهرة بيع���ت ل�”البراء” على 

االإطالق.

وع���رثت �رشكة برا عل���ى االأملا�ض يف 

منجم كولين���ان يف جنوب اإفريقيا يف 

اأبريل. حيث ي�سته���ر املنجم، الذي كان 

 ،De Beers ممل���وكًا ل�رشكة دي برز

باحلجارة الكبرة والزرقاء وكان املكان 

الذي مت فيه العثور عل���ى اأكرب اأملا�سة 

يف العامل يف عام 1905، وتعد االأحجار 

الزرق���اء من ب���ن اأكرث االأحج���ار ندرة 

وقيمة.

اأغلى جوهرة على الإطالق.. بيع اأملا�شة 

»البرتاء« مقابل 40 مليون دولر

اأك���د يفغيني بريون، كب���ر االأطباء 

النف�سي���ن واأخ�سائ���ي املخ���درات 

بوزارة ال�سحة الرو�سية، اأن التدخن 

يف اجلو احلار �س���ار ب�سكل خا�ض، 

ب�سبب التاأثر ال�سام املتزايد.

وقال اخلبر يف هذا ال�ساأن: التدخن 

�س���ار يف اأي وق���ت م���ن اليوم، يف 

اأي وقت من ال�سن���ة. التدخن �سار 

ب�س���كل خا�ض يف االأج���واء احلارة، 

يف راأيي اأن ذلك يرجع اإىل اأنه اأثناء 

احلرارة يكون هناك حمل كبر على 

القل���ب واالأوعي���ة الدموية واجلهاز 

التنف�سي. وبالعالقة مع ذلك، يزداد 

التاأث���ر ال�سام للتب���غ الكال�سيكي 

واالإلك���روين. ويف املجم���ل، يزداد 

ال�رشر الذي يلح���ق بج�سم املدخن 

وقت احلر. الأن عامل اخلطر الرئي�ض 

للتدخ���ن هي حتديدا اأمرا�ض القلب 

واالأوعي���ة الدموية. وهذه هي الفئة 

الرئي�سة لالأ�سخا�ض الذين مير�سون 

من االآثار ال�سامة للتبغ".

ولف���ت الطبي���ب املخت����ض اإىل اأن 

اجل�س���م ح���ن يع���اين م���ن نق�ض 

االأك�سجة،  تقل احلاجة اإىل ا�ستهالك 

املواد ذات التاأث���ر النف�ساين. ومع 

ذلك ، ف���اإن "املدخنن العتيدين" ال 

يالحظون ذل���ك ويوا�سلون التدخن 

بنف�ض الطريق���ة، وهنا يزداد التاأثر 

ال�سام واملخاطر.

وح���ذر اخلبر م���ن اأن���ه "بنتيجة 

ذل���ك، قد يح���دث اإغماء م���ن جراء 

نق����ض االأك�سجة يف الدم���اغ اأثناء 

اأوعية  ال�سجائر ت�سبب ت�سنج  احلر. 

الدماغ، وه���ذا باملح�سلة ميكن اأن 

يكون �سبب���ا يف حالة اإغماء، حالة 

ما قب���ل ال�سكت���ة الدماغية، كل ما 

يتعلق بالدم���اغ، القلب: النيكوتن 

�سم للقل���ب واالأوعية الدموية، ويف 

احلر يتعزز تاأثره املر�سي".

�شاب يبتلع هاتفه املحمول 3 اأ�شهر 

ل�ضبب ال ي�ضدق!

طبيب: التدخني اأ�شد �شررا يف الأجواء احلارة

جهاز ينتج طاقة كهربائية من 

تعرق الأ�شابع ل�شحن البطاربات

ك�س���ف علماء عن اخ���راع جهاز رائد يح���ول االأ�سابع 

املتعرقة اإىل م�سدر طاقة ميكنه اإعادة �سحن البطاريات 

اأثناء النوم.

وكم���ا يزعم العلماء يف جامعة كاليفورنيا مبدينة �سان 

دييج���و، مبجرد ارتداء هذا اجله���از ملدة 10 �ساعات من 

الغف���وة؛ ينتج طاق���ة كافية لت�سغي���ل بطارية ملدة 24 

�ساعة.

وتتطلب معظم االأجهزة القابلة لالرتداء املنتجة للطاقة 

واملوج���ودة حاليًا يف ال�سوق م���ن مرتديها، اأداء مترين 

مكث���ف اأو االعتماد عل���ى م�سادر خارجي���ة مثل �سوء 

ال�سم�ض اأو التغرات الكبرة يف درجة احلرارة.

ولكن االآن، ابتكر الباحث���ون �سكاًل جديداً متامًا من اآالت 

ح�س���اد الطاقة الت���ي تولد الطاقة، حت���ى عندما يكون 

مرتديها جال�سًا �ساكنًا متامًا.

�سقطت “�سوفيا ت�سيوجن” البالغة من العمر 32 عامًا، 

على ارتفاع 16 قدم���ًا حتى وفاتها يف نهر “ت�سينج 

داي” بالقرب من “يوين لوجن” يف هوجن كوجن.

فق���د توفيت جنم���ة مواق���ع التوا�س���ل االإجتماعي 

“اأنفلون�رش” بع���د �سقوطها من �سالل اأثناء حماولتها 
التقاط �سورة �سيلفي مل�ساركتها مع 6000 متابع لها 

على موقع ال�سور والفيديوهات “ان�ستجرام”.

حيث �سعدت �سوفيا اإىل اأعلى ال�سالل اللتقاط ال�سور 

يف وقت الحق من ذلك الي���وم عندما انزلقت قدماها 

و�سقطت يف املاء.

ات�سل اأ�سدقاوؤها على الفور بخدمات الطوارئ، ومتكن 

امل�سعف���ون من نقل �سوفي���ا اإىل م�ست�سفى يف هوجن 

ك���وجن، لكن مت اإع���الن وفاتها ب�س���كل ماأ�ساوي عند 

و�سولها.

وكانت �سفحة �سوفيا عل���ى اإن�ستجرام تعك�ض حبها 

لريا�سة امل�سي مل�سافات طويلة والتجديف بالكاياك 

والت�سوي���ر  اخلارجي���ة  واالأن�سط���ة  واال�ستك�س���اف 

الفوتوغرايف باعتباره �سغفها.

عر�ض حذاء للبيع ب�شعر يتخطى املليون دولر!

منظمة اأوك�شفام : 11 �شخ�ض ميوت 

كل دقيقة ب�شبب اجلوع يف العامل

 هاتف: 065541133
فاكس: 065541166

تصـدر عـن دار صحف الوحدة
دولة اإلمارات العربية املتحدة

المقر الرئي�سي  

مندوب الإعالنات بالعين

الموقع الإلكتروني

مكتب دبي وال�شارقة 

ص . ب : 2488
          هاتف :024488400     

تلفون : 0566887060      

الشارقة - الخان - برج السها 
الطابق الثاين شقة 204  

www.alwahdanews.ae

 024488201     فاكس:

أبوظبي شارع املطار القديم »املرور«

�شورة �شيلفي تنهي حياة جنمة ملواقع التوا�شل الجتماعي
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