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:ΩGh-»HO

 ÖMÉ°U  Qƒ°†ëH  äGQÉeE’G  ádhO  áeƒµM âæ∏YCG  

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

 ‘ ,áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf »ÑXƒHCG

 øY  »HO  2020 ƒÑ°ùcEG  ¢Vô©Ã äGQÉeE’G  ìÉæL

 ≥«≤ëàd  äGQÉeE’G  ádhód  á«é«JGÎ°S’G  IQOÉÑŸG

 kÉéjƒàJ »JCÉJ »àdGh ,2050 ∫ƒ∏ëH »NÉæŸG OÉ«◊G

 á«HÉéjEÉH ΩÉ¡°SE’G ¤EG áaOÉ¡dG á«JGQÉeE’G Oƒ¡é∏d

 πjƒ– ≈∏Y πª©dGh ,»NÉæŸG Ò¨àdG á«°†b ‘

 ∫É«LCÓd øª°†J ¢Uôa ¤EG ´É£≤dG Gòg ‘ äÉjóëàdG

.kÉböûe kÓÑ≤à°ùe áeOÉ≤dG

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

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

 :  ¿ÓYE’G  ™e  øeGõàdÉH  "ˆG  √ÉYQ"  »HO  ºcÉM

 ≥«≤ëàd  É¡aóg  øY  Ωƒ«dG  äGQÉeE’G  ádhO  âæ∏YCG

.. 2050 ΩÉY ∫ƒ∏ëH »NÉæŸG OÉ«◊G

 ™«ªLh .. ±ó¡dG Gòg »YGÒ°S …ƒªæàdG ÉæLPƒ‰

 ádhOh .. ¬≤«≤ëàd óMGh ≥jôØc πª©à°S äÉ°ù°SDƒŸG

 ‘ ºgQO QÉ«∏e 600 øe ÌcCG ôªãà°ùà°S äGQÉeE’G

 Ωƒ≤à°Sh .. 2050 ≈àM IOóéàŸGh áØ«¶ædG ábÉ£dG

.»NÉæŸG Ò¨àdG áëaÉµe ‘ »ŸÉ©dG ÉgQhóH

 øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ∫Éb ¬ÑfÉL øe

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

 ™e  - äGQÉeE’G  ádhO  π°UGƒJ  :  áë∏°ùŸG  äGƒ≤∏d

 »NÉæŸG  OÉ«◊G  ≥«≤ëàd  É¡aóg  Ωƒ«dG  É¡fÓYEG

 kÉ«ŸÉY  ôKDƒŸGh  πYÉØdG  ÉgQhO  -  2050  ∫ƒ∏ëH

 πª©dG Oƒ¡L É¡ªYOh .. »NÉæŸG Ò¨àdG á«°†b ‘

 øe IOÉØà°SÓd ‹hódG  ¿hÉ©àdG  õjõ©Jh »NÉæŸG

.á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G ¢UôØdG ™«ªL

 OÉ«◊G  ≥«≤–  ∫ÓN  øe  ±ó¡f  :√ƒª°S  ±É°VCGh

 ¤EG  ..  2050  ΩÉY  ∫ƒ∏ëH  äGQÉeE’G  ‘  »NÉæŸG

 …OÉ°üàb’G ƒªædG øª°†j πeÉ°T »eƒµM è¡f ôjƒ£J

 πª©∏d iòàëj kÉLPƒ‰ Ωó≤jh .. ádhódG ‘ ΩGóà°ùŸG

.ájöûÑ∏d π°†aCG πÑ≤à°ùe ¿Éª°†d ¿hÉ©àdGh

 ≥«≤–  ±óg  øY  äGQÉeE’G  ádhO  ¿ÓYEG  πµ°ûjh

 Oƒ¡÷  kÉéjƒàJ  2050  ∫ƒ∏ëH  »NÉæŸG  OÉ«◊G

 ≈∏Y ñÉæŸG πLCG øe πª©dG ‘ É¡JÒ°ùeh ádhódG

 áKÓãdG Oƒ≤©dG ∫ÓN »ŸÉ©dGh »∏ëŸG Újƒà°ùŸG

 IóëàŸG  ·C’G  á«bÉØJ’  É¡eÉª°†fG  òæe  á«°VÉŸG

 âqæÑJ  å«M  ,1995  ‘  ñÉæŸG  Ò¨àd  ájQÉWE’G

 øe IÒÑc áYƒª› âbƒdG ∂dP òæe äGQÉeE’G ádhO

 áaOÉ¡dG äGAGôLE’G øe ójó©dG â≤ÑWh äÉ©jöûàdG

 ,áeGóà°ùŸG ∫ƒ∏◊G Ëó≤Jh äÉKÉ©Ñf’G ¢†ØN ¤EG

 ™«ªL  ‘  äÉ°SQÉªŸG  π°†aCG  ™e  ≈°TÉªàj  ÉÃ

 áYÉæ°üdGh  ábÉ£dG  É¡«a  ÉÃ  ,ájƒ«◊G  äÉYÉ£≤dG

.áYGQõdGh

 kÉªFGƒàe »NÉæŸG OÉ«◊G ≥«≤ëàd ¿ÓYE’G »JCÉjh

 ∫hódG õ«Øëàd "ñÉæª∏d ¢ùjQÉH ¥ÉØJG" ±GógCG ™e

 ióŸG  á∏jƒW  äÉ«é«JGÎ°SG  OÉªàYGh  OGóYEG  ≈∏Y

 ´ÉØJQG øe ó◊Gh áÄ«aódG äGRÉZ çÉ©ÑfG ¢†Øÿ

 ájƒÄe ∞°üædGh áLQódG ¿hO ¢VQC’G IQGôM äÉLQO

 IQƒãdG  πÑb  Ée  äÉjƒà°ùÃ  áfQÉ≤e  ÚàLQO  ¤EG

.á«YÉæ°üdG

 äGQÉeEÓd á«é«JGÎ°S’G IQOÉÑŸG øY ¿ÓYE’G ö†M

 ƒª°S  ,2050  ∫ƒ∏ëH  »NÉæŸG  OÉ«◊G  ≥«≤ëàd

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

 ôjRh  AGQRƒdG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ÖFÉf  »HO  ºcÉM

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

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

 øe  πc  kÉ°†jCG  IQOÉÑŸG  øY  ¿ÓYE’G  ö†M  Éªc

 ¿hDƒ°T  ôjRh  …hÉbô≤dG  ˆGóÑY  øH  óªfi  ‹É©e

 »ª°TÉ¡dG º«gGôHEG âæH ËQ ‹É©eh ,AGQRƒdG ¢ù∏›

 ΩÉ©dG ôjóŸGh ‹hódG ¿hÉ©àdG ¿hDƒ°ûd ádhO IôjRh

 øH  π«¡°S  ‹É©eh  ,2020  »HO  ƒÑ°ùcEG  ÖàµŸ

 á«æÑdGh ábÉ£dG ôjRh »YhQõŸG ¢SQÉa êôa óªfi

 ôHÉ÷G óªMCG øH ¿É£∏°S QƒàcódG ‹É©eh ,á«àëàdG

 çƒ©ÑŸGh áeó≤àŸG É«LƒdƒæµàdGh áYÉæ°üdG ôjRh

 ‹É©eh ,»NÉæŸG Ò¨à∏d äGQÉeE’G ádhód ¢UÉÿG

 ‹É©eh  ,OÉ°üàb’G  ôjRh  …ôŸG  ¥ƒW  øH  ˆGóÑY

 IôjRh  …Ò¡ŸG  ÜQÉM  ó«©°S  óªfi  âæH  Ëôe

.áÄ«ÑdGh »NÉæŸG Ò¨àdG

 øY Ωƒ«dG  ¿ÓYEG  ¿CG  ,ôHÉ÷G  ¿É£∏°S  ‹É©e ócCGh

 OÉ«◊G ≥«≤ëàd kÉ«©°S á«é«JGÎ°S’G IQOÉÑŸG ¥ÓWEG

 ¢ùµ©j ,2050 ΩÉY ∫ƒ∏ëH äGQÉeE’G ‘ »NÉæŸG

 πãÁh  ,Ió«°TôdG  IOÉ«≤∏d  ióŸG  Ió«©H  ájDhôdG

 ójGR ï«°ûdG ¬d QƒØ¨ŸG ¢ù°SDƒŸG ódGƒdG çQE’ kGOGóàeG

 kÉ°ùjôµJh  "√GôK ˆG Ö«W" ¿É«¡f ∫BG  ¿É£∏°S øH

 äÉjóëà∏d ∫ƒ∏M OÉéjEG ‘ πYÉØdG äGQÉeE’G Qhód

.á«ŸÉ©dG

 äÉ¡«LƒJh  ájDhQ  ∫ÓN  øeh  ¬fEG  ¬«dÉ©e  ∫Ébh

 ™e  »NÉæŸG  OÉ«◊G  ≥«≤ëàd  ≈©°ùæ°S  ,IOÉ«≤dG

 ‘ º¡°ùJ IójóL ájOÉ°üàbG ¢Uôa ≥∏N ≈∏Y õ«cÎdG

 äGQÉeE’G áfÉµe õjõ©Jh á«YÉæ°üdG á«°ùaÉæàdG IOÉjR

 ∂dPh ,äGQÉªãà°SÓd kÉHPÉL kÉ«ŸÉY kÉjOÉ°üàbG kGõcôe

.. Iójó÷G Ú°ùªî∏d Iöû©dG ÇOÉÑŸG ™e kÉ«°TÉ“

 OÉ«◊G  ≥«≤ëàd  á«é«JGÎ°S’G  IQOÉÑŸG  ôaƒJh

 kÉ°Uôa  2050 ΩÉY  ∫ƒ∏ëH  äGQÉeE’G  ‘ »NÉæŸG

 ,…OÉ°üàb’G  Ωó≤àdGh  áeGóà°ùŸG  á«ªæà∏d  IójóL

 á«dÉãe ká¡Lh ádhódG áfÉµe ï«°SôJ ‘ º¡°ùJ Éªc

.IôgOõŸG äÉ©ªàéŸG AÉ°ûfEGh πª©dGh ¢û«©∏d

 á«é«JGÎ°S’G  äGQÉeE’G  IQOÉÑe  ¿CG  ¬«dÉ©e  ócCGh

 ÉæJÉjƒdhCGh Éæ◊É°üe ™e ≈°TÉªàJ »NÉæŸG OÉ«ë∏d

 ™jƒæJ ‘ áªgÉ°ùŸG ¤EG ±ó¡J É¡fCÉHh ,á«æWƒdG

 …OÉ°üàb’G  ƒªæ∏d  ¢Uôa  ≥∏Nh  ,πNódG  QOÉ°üe

 ÚH  ¿RGƒàdG  ≥«≤–  ™e  ΩGóà°ùŸG  »YÉªàL’Gh

 ,ñÉæŸG Ò¨J äÉ«YGóJ øe ó◊Gh áeGóà°ùŸG á«ªæàdG

 É«LƒdƒæµàdG øe IOÉØà°S’Gh ,áaô©ŸG OÉ°üàbG AÉæHh

 èjõe ≥∏Nh ,áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ≥«≤ëàd áØ«¶ædG

 IQOÉÑŸG º¡°ùà°S Éªc .. ábÉ£dG QOÉ°üe øe ´ƒæàe

 ä’É› ‘ …öûÑdG ∫ÉŸG ¢SCGQ äGÈN ôjƒ£J ‘

.Iõ«ªàŸG ájöûÑdG äGAÉØµdG ÜÉ£≤à°SGh ,á«∏Ñ≤à°ùe

 áMƒàØe IƒYO πµ°ûJ IQOÉÑŸG √òg ¿EG ¬«dÉ©e ∫Ébh

 ¢Uôa  ≥∏N  ‘  ¿hÉ©à∏d  ⁄É©∏d  äGQÉeE’G  øe

 á«∏ªY ∫ƒ∏M OÉéjEG ∫ÓN øe ájó› ájOÉ°üàbG

 øe  IOÉØà°S’ÉH  ∂dPh  ñÉæŸG  Ò¨J  äÉ«YGóàd

 Ö∏£àjh .. ¿hÉ©àdG Qƒ°ùL óeh á«YƒædG äÉcGöûdG

 ™«ªL ÚH Üôb øY ¿hÉ©àdG IQOÉÑŸG √òg ≥«≤–

 ≥«≤ëàd É¡æ«H Ée ‘ Oƒ¡÷G ≥«°ùæJh äÉYÉ£≤dG

.ójóL …OÉ°üàbG êPƒ‰ ≥∏Nh áaó¡à°ùŸG èFÉàædG

 »eƒµ◊G è¡ædG ¿CG ôHÉ÷G ¿É£∏°S ‹É©e ±É°VCGh

 »é«JGÎ°S’G §«£îàdG ÚH Ée ™ªéj …òdG πeÉµàŸG

 ≈∏Y óYÉ°ù«°S ,¢UÉÿG ´É£≤dG äGQóbh äGQGRƒ∏d

 IQƒã∏d IQƒ£àŸG äÉ«æ≤àdGh QÉµàH’G øe IOÉØà°S’G

.. á©HGôdG á«YÉæ°üdG

 äÉ°ù°SDƒŸG  ácQÉ°ûe õjõ©J ≈∏Y ∂dòc πª©æ°Sh

 äÉcöûdGh  á«YÉæ°üdG  äÉcöûdGh  á«ÁOÉcC’G

 ∫ƒ∏M OÉéjEG ±ó¡H ¿hÉ©à∏d á£°SƒàŸGh IÒ¨°üdG

.äÉKÉ©Ñf’G ¢†Øÿ

 ádhO  ¿ÓYEG  ¿EG  ,…Ò¡ŸG  Ëôe  ‹É©e  âdÉbh

 ∫ƒ∏ëH »NÉæŸG OÉ«◊G ≥«≤– ±óg øY äGQÉeE’G

 ,ájƒªæàdG É¡JÒ°ùe ‘ ábQÉa áeÓY πãÁ 2050

 áeGóà°SG ÌcCG ⁄ÉY ¿Éª°†d ºFGódG É¡eGõàdG ócDƒjh

.ájöûÑ∏d π°†aCG πÑ≤à°ùeh

 »NÉæŸG  OÉ«◊G  ¤EG  »©°ùdG  :  É¡«dÉ©e âaÉ°VCGh

 á«Ä«ÑdG  äÉ¡LƒàdG  õjõ©Jh  ºYO  ‘  º¡°ù«°S

 ´É£≤dG  äÉcQÉ°ûeh  á«eƒµ◊G  πª©dG  äGóæLCGh

 ™jƒ£Jh ôjƒ£Jh QÉµàH’G Úµ“ ∫ÓN øe ¢UÉÿG

 ä’É›  ‘  áãjó◊G  äÉ«æ≤àdGh  É«LƒdƒæµàdG

 OQGƒŸG  ≈∏Y á¶aÉëŸGh »FGò¨dG  øeC’Gh  áYGQõdG

 ÒÑc QhO áaô©ŸGh çÉëHCÓd ¿ƒµ«°Sh ,á«©«Ñ£dG

 äGƒæ°ùdG  ∫ÓN »NÉæŸG  Ò¨àdG  …ó– á÷É©Ÿ

.áeOÉ≤dG

 õcôJ äGQÉeE’G ádhO IOÉ«b ájDhQ ¿CG É¡«dÉ©e äócCGh

 √QÉÑàYÉH  ,»NÉæŸG  πª©dG  ‘  á«bÉÑà°S’G  ≈∏Y

 É¡ªgCGh äÉYÉ£≤dG ∞∏àfl ‘ ƒªæ∏d …ƒ«M óaGQ

 ∫ƒëàdG Öjô≤dG πÑ≤à°ùŸG ‘ ±ó¡à°ùfh ,OÉ°üàb’G

 É«LƒdƒæµàdG  ∫É›  ‘  kGÒKCÉJ  ÌcCG  äGQOÉÑŸ

 øe ó◊Gh ,»FÉŸGh »FGò¨dG øeC’G õjõ©Jh á«YGQõdG

 á≤jó°U IójóL á«Ä«H äÉYÉæ°U ÒaƒJh äÉKÉ©Ñf’G

.ñÉæª∏d

 ≈∏Y  ájOÉ«◊G  IQOÉÑe  äGQÉeE’G  ¿ÓYEG  »YGô ojh

 äÉYÉ£≤dG äÉjƒdhCGh äÉLÉ«àMG »æWƒdG iƒà°ùŸG

 ÉgOƒ¡L  ºYOh  ,ádhódG  ‘  ájƒ«◊G  ájOÉ°üàb’G

.ö†NC’G …OÉ°üàb’G ƒªædG ¢Uôa øe IOÉØà°SÓd

 äÉÄ«¡dGh  äÉ¡÷G  Ωƒ≤à°S  ,¿ÓYE’G  Ö°ùëHh

 …OÉ–’G  Újƒà°ùŸG  ≈∏Y  ádhódG  ‘  á°üàîŸG

 ±ó¡H á∏°üØeh á∏eÉ°T äÉ°SGQO OGóYEÉH »∏ëŸGh

 ∫ƒ°Uƒ∏d áeRÓdG äGAGôLE’G PÉîJGh §£ÿG ôjƒ£J

 ¿Éª°V  ™e  2050 ΩÉY  ∫ƒ∏ëH  »NÉæŸG  OÉ«ë∏d

.ΩGóà°ùŸG …OÉ°üàb’G ƒªædG

 kÉ°†jCG  »NÉæŸG  OÉ«◊G  ±óg  ≥«≤–  »JCÉjh

 äÉeƒµ◊Gh  ™ªàéŸG  ™e  ≥«KƒdG  ¿hÉ©àdÉH

 á«dhódG ádÉcƒdG ÉgRôHCG øeh ,á«dhódG äÉª¶æŸGh

 ádhO øe òîàJ »àdG ,/ÉæjôjBG/ IOóéàŸG ábÉ£∏d

 184 ™e kÉ«dÉM ádÉcƒdG πª©Jh ,É¡d kGô≤e äGQÉeE’G

.ádhO

 óMCG áØ«¶ædG ábÉ£dG ∫ƒ∏M ΩGóîà°SGh öûf πãÁh

 πª©dG  ‘  äGQÉeE’G  êPƒ‰  ‘ á°ù«FôdG  õFÉcôdG

 ,áÄ«aódG äGRÉZ äÉKÉ©ÑfG ¢†ØNh ñÉæŸG πLCG øe

 á«é«JGÎ°SG øª°V äGQÉeE’G ádhO ±ó¡à°ùJ å«M

 ábÉ£dG QOÉ°üe øe kÉéjõe 2050 ΩÉY ≈àM ábÉ£dG

 ≥«≤–  ¿Éª°†d  ,áØ«¶ædGh  ájhƒædGh  IOóéàŸG

 ±GógC’Gh  ájOÉ°üàb’G  äÉLÉ«àM’G  ÚH  ¿RGƒàdG

 ≈àM ºgQO QÉ«∏e 600 ≠∏ÑJ äGQÉªãà°SÉH á«Ä«ÑdG

 Éªc  ,ábÉ£dG  ≈∏Y  Ö∏£dG  á«Ñ∏J  ¿Éª°†d  ,2050

 ∑Ó¡à°S’G  IAÉØc  ™aQ  ¤EG  á«é«JGÎ°S’G  ±ó¡J

 áªgÉ°ùe ™aQh ,%40 áÑ°ùæH  »°ù°SDƒŸGh  …OôØdG

 áéàæŸG ábÉ£dG èjõe ‹ÉªLEG ‘ áØ«¶ædG ábÉ£dG

 %6h IOóéàe ábÉW %44 É¡æe %50 ¤EG ádhódG ‘

 QÉ«∏e  700  ∫OÉ©j  ÒaƒJ  ≥«≤–h  ,ájhƒf  ábÉW

 ¢†ØN  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  ,  2050  ΩÉY  ≈àM  ºgQO

 AÉHô¡µdG êÉàfEG á«∏ªY øe á«fƒHôµdG äÉKÉ©Ñf’G

 Éª«a ,á∏Ñ≤ŸG áKÓãdG  Oƒ≤©dG  ∫ÓN %70 áÑ°ùæH

 ≈∏Y É¡JÉ¡L ∞∏àîÃ äGQÉeE’G  áeƒµM ¢Uô–

 ,äÉKÉ©Ñf’G øe ó◊G ¤EG áaOÉ¡dG äGQOÉÑŸG ò«ØæJ

 ∂dPh á«ŸÉ©dG äÉ°SQÉªŸG π°†aCG ™e ≈°TÉªàj ÉÃ

 ∫ƒ∏◊G ôjƒ£Jh ,IôµàÑŸG É«LƒdƒæµàdG »æÑJ ÈY

.ö†NC’G ∫ƒëàdG ºYóJ »àdG áeGóà°ùŸG

 á£ÿG"  äGQÉeE’G  ádhO  äóªàYG  2017 ΩÉY ‘h

 »àdGh ,"2050 - 2017 »NÉæŸG Ò¨à∏d á«æWƒdG

 ,áÄ«aódG äGRÉZ äÉKÉ©ÑfG IQGOE’ πªY QÉWEG Oó–

 QÉµàH’Gh ,»NÉæŸG Ò¨àdG äÉ«YGóJ ™e ∞«µàdGh

.…OÉ°üàb’G ™jƒæàdG ‘

 Égôjô≤J äGQÉeE’G ádhO âª∏°S 2020 Èª°ùjO ‘h

 áfÉeCÓd  kÉ«æWh  IOóëŸG  äÉªgÉ°ùª∏d  ÊÉãdG

 ¿CÉ°ûH  IóëàŸG ·CÓd ájQÉWE’G  á«bÉØJÓd áeÉ©dG

 »NÉæŸG πª©∏d É¡MƒªW ™aQ πª°T …òdGh ,ñÉæŸG

 ¢†ØN  Oƒ¡L  õjõ©J  É¡æe  IójóY  äGAGôLEG  ÈY

.2030 ∫ƒ∏ëH %23^5 áÑ°ùæH äÉKÉ©Ñf’G

 ™jQÉ°ûe øe ójó©dG ò«ØæJ äGQÉeE’G ádhO âªYOh

 Éªc  ,kÉ«ŸÉY  áØ«¶ædG  ábÉ£dGh  á«àëàdG  á«æÑdG

 ‘ IOóéàŸG ábÉ£dG ∫ƒ∏M ΩGóîà°SGh öûf Rõ©J

 ábÉ£∏d ™jQÉ°ûe ‘ äôªãà°SG å«M ,á«eÉædG ∫hódG

 ÜQÉ≤J  á«dÉªLEG  áª«≤H  ádhO  70  ‘  IOóéàŸG

.»µjôeCG Q’hO QÉ«∏e 16^8

 êÉàfEG  ≈∏Y  IQó≤dG  Ωƒ«dG  äGQÉeE’G  ádhO  ∂∏à“h

 »gh  ,⁄É©dG  ‘  áØ∏µJ  πbC’G  á«°ùª°ûdG  ábÉ£dG

 á«°ùª°ûdG ábÉ£dG ó«dƒJ äÉ£fi øe çÓK øWƒe

 ‘ ádhO ∫hCG »gh .. ⁄É©dG ‘ áØ∏µJ πbC’Gh ÈcC’G

 ,AÉHô¡µdG ó«dƒàd ájhƒædG ábÉ£dG Ωóîà°ùJ á≤£æŸG

 •É≤àdG äÉ«dBG äòqØfh äQqƒW á≤£æŸG ‘ ádhO ∫hCGh

.»YÉæ°U ¥É£f ≈∏Y ¿ƒHôµdG øjõîJh ΩGóîà°SGh

 IOÉjR ≈∏Y õcôJ äGQÉeE’G ádhO ¿CG ,∂dP ¤EG ±É°†j

 ,IôµàÑŸG IOóéàŸG ábÉ£dG QOÉ°üe ‘ É¡JGQÉªãà°SG

 ´höûe  ∫hCG  AÉæH  ∫ÓN  øe  ,ÚLhQó«¡dG  πãe

 ‘  »YÉæ°U  ¥É£f  ≈∏Y  ö†NC’G  ÚLhQó«¡∏d

 ¤EG ,2021 ƒjÉe ô¡°T ‘ ¬bÓWEG ” …òdGh á≤£æŸG

 ºYód ¥QRC’G ÚLhQó«¡dG êÉàfEG ‘ ™°SƒàdG ÖfÉL

.ábÉ£dG QOÉ°üe øe ´ƒæàe èjõe ≥∏N Oƒ¡L

 ôjƒ£àdGh  åëÑdG  ‘  QÉªãà°S’G  ∫ÓN  øeh

 ádhO ôªà°ùJ ,É«LƒdƒæµàdGh QÉµàH’G øe IOÉØà°S’Gh

 áª¡eh IójóL á«YÉæ°U äÉYÉ£b ºYO ‘ äGQÉeE’G

 øe  ó«Øà°ùJh  á«æWƒdG  äÉjƒdhC’G  ™e  ≈°TÉªàJ

 ábÉ£dG É¡«a ÉÃ ,áeó≤àŸG É«LƒdƒæµàdG äGQÉµàHG

 õjõ©àH á«∏ª©dG √òg ™°Sƒàà°Sh ,ájhOC’Gh AGò¨dGh

 ÖfÉL ¤EG äÉYÉ£≤dG ∞∏àfl ‘ áaÉ°†ŸG áª«≤dG

.»NÉæŸG OÉ«◊G ƒëf πª©dG ™jöùJ

 OÉ«◊G  ≥«≤ëàd  á«é«JGÎ°S’G  IQOÉÑŸG  ≥aGÎJh

 m∫ƒ∏M  ≥«Ñ£J  ™e  2050  ΩÉY  ∫ƒ∏ëH  »NÉæŸG

 äGRÉZ  äÉKÉ©ÑfG  øe  qóë∏d  á©«Ñ£dG  ¤EG  óæà°ùJ

 .. ñÉæŸG Ò¨àd á«°SÉ≤dG QÉKB’G ™e ∞«µàdGh áÄ«aódG

 Iôé°T ¿ƒ«∏e 30 øY π≤j ’ Ée áYGQR ºàà°S Éªch

 2030 ΩÉY ∫ƒ∏ëH ádhódG iƒà°ùe ≈∏Y á«∏fi Ωôb

 õjõ©Jh á«∏MÉ°ùdG  áÄ«ÑdG  ≈∏Y ®ÉØ◊G πLCG  øe

 ≈∏Y É¡JQó≤H QÉé°TC’G √òg õ«ªàJh ,…ƒ«◊G É¡YƒæJ

.¿ƒHôµdG øe IÒÑc äÉ«ªc øjõîJh •É≤àdG

 πª©dG  ‘  äGQÉeE’G  ádhO  á«é«JGÎ°SG  õcôJh

 äÉÑ∏£àe  ÚH  ¿RGƒàdG  ≥«≤–  ≈∏Y  »NÉæŸG

 ñÉæŸG Ò¨J äÉ«YGóJ øe ó◊Gh áeGóà°ùŸG á«ªæàdG

.É¡©e ∞«µàdG õjõ©Jh

 ≥«≤ëàd Oƒ¡÷G ∞«ãµàH äGQÉeE’G ¿ÓYEG ≥aGƒàjh

 äÉjƒdhCG ™e 2050 ΩÉY ∫ƒ∏M ™e »NÉæŸG OÉ«◊G

 ™e ºé°ùæjh ,ádhódG ‘ ΩGóà°ùŸG …OÉ°üàb’G ƒªædG

 AÉæHh πNódG QOÉ°üe ™jƒæJ ¤EG áaOÉ¡dG ÉgOƒ¡L

 ,ö†NC’G OÉ°üàb’G ƒëf ∫ƒëàdGh ,áaô©ŸG OÉ°üàbG

 ÜÉ£≤à°SGh  ,…ôFGódG  OÉ°üàb’G  áeƒ¶æe  ≥«Ñ£Jh

 äGAÉØc ôjƒ£Jh ,IöTÉÑŸG á«ÑæLC’G äGQÉªãà°S’G

 ƒªædG  ä’É›  ‘  ájöûÑdG  OQGƒŸG  äGÈNh

.»∏Ñ≤à°ùŸG

 kÉLPƒ‰ »NÉæŸG OÉ«◊G ≥«≤– ≈∏Y πª©dG Ωó≤jh

 ƒ‰ ≥«≤– ƒëf äGQÉeE’G ádhO äÉ¡Lƒàd kÉªYGO

 ôjƒ£àdGh åëÑdG á£°ûfCG Rõ©j ΩGóà°ùe …OÉ°üàbG

 áHÉãÃ ¿ƒµ«°Sh áØ«¶ædG É«LƒdƒæµàdGh QÉµàH’Gh

.πª©dG ¢Uôa ≥∏Nh QÉªãà°SÓd õØfi

 IOÉ«b  áÄ«ÑdGh  »NÉæŸG  Ò¨àdG  IQGRh  ¤ƒàJh

 ¿Éª°Vh á«NÉæŸG ájOÉ«◊G ≥«≤– Oƒ¡L ≥«°ùæJh

 ,QGô≤dG Gòg ò«Øæàd »æWƒdG iƒà°ùŸG ≈∏Y πeÉµàdG

 äÉYÉ£≤dG  ‘  á«æ©ŸG  äÉ¡÷G  áaÉc  Ωƒ≤à°Sh

 á«æÑdGh áYÉæ°üdGh OÉ°üàb’Gh ábÉ£dG πãe ,á«°ù«FôdG

 ,áÄ«ÑdGh  áYGQõdGh  äÉjÉØædGh  π≤ædGh  á«àëàdG

 äÉ°SÉ«°ùdGh  äÉ«é«JGÎ°S’Gh  §£ÿG  åjóëàH

 øe »àdG ™jQÉ°ûŸGh äGQOÉÑŸG ò«ØæJh ábÓ©dG äGP

 2050 ∫ƒ∏M ™e á«NÉæŸG ájOÉ«◊G ≥«≤– É¡fCÉ°T

 ‘ ƒªædG äÉÑ∏£àeh äÉLÉ«àMG ™e ≈°TÉªàj ÉÃ

.äÉYÉ£≤dG ∞∏àfl

 Ò¨à∏d äGQÉeE’G ádhód ¢UÉÿG çƒ©ÑŸG ôªà°ùjh

 ∞∏àfl »YÉ°ùe  ∞«ãµJ  ≈∏Y  πª©dÉH  »NÉæŸG

 ∫ÓN  øe  ,»NÉæŸG  πª©dÉH  á«æ©ŸG  ±GôWC’G

 äGQOÉÑŸG  ºYOh  ¥ÓWEGh  ,á«dhódG  äÉcGöûdG

.»NÉæŸG OÉ«◊G ≥«≤– ‘ º¡°ùJ »àdG ácÎ°ûŸG

 ™e Iõ«ªàŸG É¡JÉbÓY øe äGQÉeE’G ádhO ó«Øà°ùJh

 ≥«≤ëàd ¿hÉ©àdG Qƒ°ùL AÉæH ‘ ‹hódG ™ªàéŸG

 …OÉ°üàb’G  ƒªædG  ºYOh  ácÎ°ûŸG  ídÉ°üŸG

.ΩGóà°ùŸG »YÉªàL’Gh

 πª©∏d  ájOÉ°üàb’G  óFGƒØdG  á«ªgCG  ≈∏Y  kGó«cCÉJh

 äGQÉeE’G ádhO âeó≤J ,∑Î°ûŸG »∏eÉµàdG »NÉæŸG

 ±GôWC’G ∫hódG ô“DƒŸ 28 IQhódG áaÉ°†à°SG ∞∏Ã

 Ò¨J  ¿CÉ°ûH  ájQÉWE’G  IóëàŸG  ·C’G  á«bÉØJG  ‘

.2023 ΩÉY »ÑXƒHCG ‘ /28 COP/ ñÉæŸG

 ™HQ øY ∫hDƒ°ùe »YGQõdG ´É£≤dG ¿CG á≤«≤◊ kÉcGQOEGh

 äGQÉeE’G ádhO Oƒ≤J ,kÉÑjô≤J á«ŸÉ©dG äÉKÉ©Ñf’G

 É«LƒdƒæµàdG  ‘  QÉµàH’G  ºYód  Oƒ¡÷G  kÉ°†jCG

 AÉŸG ∑Ó¡à°SG π«∏≤J ∫ÓN øe Éª«°S ’ ,á«YGQõdG

 √òg  ºYóJh  ..  »YGQõdG  ´É£≤dG  ‘  AÉHô¡µdGh

 øe ádhó∏d »FGò¨dG øeC’G á«é«JGÎ°SG äGQOÉÑŸG

 á«∏ëŸG á«ë°üdG π«°UÉëŸG êÉàfEG ™«°SƒJ ∫ÓN

 πª°ûjh ,á«FGò¨dG äGOQGƒdG ≈∏Y OÉªàY’G π«∏≤Jh

 IOó©àe  "ñÉæª∏d »YGQõdG  QÉµàH’G"  IQOÉÑe ∂dP

 ‘  QÉµàH’Gh  ôjƒ£àdGh  åëÑdG  IOÉjõd  ±GôWC’G

 πjôHCG  ‘  É¡bÓWEG  ”  »àdGh  ,»YGQõdG  ´É£≤dG

 á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ™e ¿hÉ©àdÉH »°VÉŸG

 ∑QÉ°T »àdG "ñÉæŸG ∫ƒM IOÉ≤dG áªb" ∫ÉªYCG ∫ÓN

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

 áª°UÉ©dG ‘ kÉ«°VGÎaG äó≤©fGh ,ˆG √ÉYQ ,Ωƒàµe

.ø£æ°TGh á«µjôeC’G

٠

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14864 Oó`©dG-2021 ôHƒàcCG 8 á©ª÷G
2 øWƒdGQÉÑNCG

 »HBG ™e kÉ«ØJÉg åëÑj ójGR øH óªëe

øjó∏ÑdG ø«H äÉbÓ©dG óªMCG

 áeƒµM »ØXƒe íæªj zábQÉ°ûdG …ò«ØæJ{

z»HO ƒÑ°ùcEG { IQÉjõd IRÉLEG ΩÉjCG 6 IQÉeE’G

 áeƒµM »ØXƒe íæªj »bô°ûdG óªM

z»HO  ƒÑ°ùcEG{ IQÉjõd ΩÉjCG 6 IRÉLEG Iô«éØdG

 IRÉLEG øjƒ«≤dG ΩCG áeƒµM »ØXƒe íæe

z»HO 2020 ƒÑ°ùcEG{ IQÉjõd ΩÉjCG 8

 É¡Jóe á«FÉæãà°SG IRÉLEG áª«îdG ¢SCGQ áeƒµM »ØXƒe íæe

z»HO  ƒÑ°ùcEG{ IQÉjõd ΩÉjCG 6
kÉfÉ«MCG kÉ«FõL ºFÉZh ΩÉY ¬LƒH ƒë°U ¢ù≤£dG

:ΩGh-áª«ÿG ¢SCGQ

 Oƒ©°S  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¬Lh  

 ¢ù∏éŸG  ƒ°†Y  »ª°SÉ≤dG  ô≤°U  øH

 íæÃ  ,áª«ÿG  ¢SCGQ  ºcÉM  ≈∏YC’G

 IRÉLEG  ,áª«ÿG  ¢SCGQ  áeƒµM  »ØXƒe

 ,ΩÉjCG 6 É¡Jóe ôLC’G áYƒaóe á«FÉæãà°SG

 IQÉjõd  º¡eÉeCG  á°UôØdG  áMÉJEG  ±ó¡H

 ≈∏Y  ´ÓW’Gh  "»HO  2020  ƒÑ°ùcEG"
 É¡eó≤j »àdG äGQÉµàH’Gh ÜQÉéàdG ºgCG

 á°üæe √QÉÑàYÉH »ŸÉ©dG çó◊G Gòg

 .πÑ≤à°ùŸG ™æ°Uh ∫ƒ≤©dG π°UGƒàd

 ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬«LƒJ ¢ùµ©jh

 √òg  íæe  ¢Uƒ°üîH  áª«ÿG  ¢SCGQ

 IOÉ«≤dG  ¢UôM  á«FÉæãà°S’G  IRÉLE’G

 ≈∏Y  äGQÉeE’G  ádhO  ‘  Ió«°TôdG

 áaÉ°†à°SG øe IƒLôŸG ±GógC’G ≥«≤–

 ‘  á∏ãªàŸGh  »ŸÉ©dG  çó◊G  Gòg

 …QÉ°†◊Gh  ‘É≤ãdG  »bÓàdG  õjõ©J

 É¡àjDhQh äGQÉeE’G QhO ™e ºé°ùæj ÉÃ

 AÉæHh ÊÉ°ùfE’G ¿hÉ©àdG Qƒ°ùL AÉæÑd

.á∏Ñ≤ŸG ÉædÉ«LC’ π°†aCG πÑ≤à°ùe

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ¿CG OÉ°UQCÓd »æWƒdG õcôŸG ™bƒJ 

 Gƒë°U á©ª÷G Ωƒ«dG ¢ù≤£dG ¿ƒµj

 ,kÉfÉ«MCG kÉ«FõL ÉªFÉZh ΩÉY ¬LƒH

 ™e âÑ°ùdG óZ ìÉÑ°Uh kÓ«d ÉÑWQh

 ÜÉÑ°†dG hCG ÜÉÑ°†dG πµ°ûJ á°Uôa

 ≥WÉæŸG  ¢†©H  ≈∏Y  ∞«ØÿG

 ìÉjôdGh  ,á«∏NGódGh  á«∏MÉ°ùdG

.áYöùdG ádóà©e ¤EG áØ«ØN

 - »eƒ«dG ¬fÉ«H ‘ - õcôŸG ôcPh

 - á«böT á«dÉª°T ìÉjôdG ácôM ¿CG

 π°üJ 20 ¤EG 10 / á«HôZ á«dÉª°T

. ¢S/ºc 30 ¤EG

 ∞«ØN »Hô©dG è«∏ÿG ‘ êƒŸGh

 áYÉ°ùdG  óæY ∫hC’G  óŸG  çóëjh ..

 02:40  óæY  ÊÉãdG  óŸGh  14:08

 07:51  áYÉ°ùdG  óæY  ∫hC’G  Qõ÷Gh

. 20:22 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG

 ..  ∞«ØN  êƒŸG  ¿ÉªY  ôëH  ‘h

 óŸGh 10:22 óæY ∫hC’G óŸG çóëjh

 óæY ∫h’G Qõ÷Gh 23:37 óæY ÊÉãdG

 óæY ÊÉãdG Qõ÷Gh 16:49 áYÉ°ùdG

. 05:16 áYÉ°ùdG

 ΩÉjCG 6 IRÉLEG ¿ÉªéY áeƒµM »ØXƒe íæe

z2020 ƒÑ°ùcEG{ IQÉjõd

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ∫BG  ójGR  øH  óªfi  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  åëH

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

 QƒàcódG ‹É©e ™e »ØJÉg ∫É°üJG ∫ÓN áë∏°ùŸG

 á«dGQó«ØdG É«Hƒ«KCG ájQƒ¡ªL AGQRh ¢ù«FQ óªMCG »HBG

 øjó∏ÑdG ÚH ¿hÉ©àdGh ábGó°üdG äÉbÓY á«WGô≤ÁódG

.É¡à«ªæJh Égõjõ©J πÑ°Sh

 »HBG  QƒàcódG  ‹É©e  ∫É°üJ’G  ∫ÓN  √ƒª°S  CÉægh

 AGQRƒd É°ù«FQ IójóL áj’ƒd ¬Ñ«°üæJ áÑ°SÉæÃ óªMCG

 á∏°UGƒe ‘ ìÉéædGh ≥«aƒàdG ¬d kÉ«æªàe ,É«Hƒ«KEG

.¬JÉ«dhDƒ°ùeh ¬eÉ¡e AGOCG

 á«ª«∏b’G ÉjÉ°†≤dG øe GOóY ¿ÉÑfÉ÷G ¢Vô©à°SG Éªc

.∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G äGP á«dhódGh

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 íæe øY ábQÉ°ûdG IQÉeE’ …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ø∏YCG 

 IóŸ ôLC’G áYƒaóe IRÉLEG ábQÉ°ûdG áeƒµM »ØXƒe

 ™e  "  »HO 2020 ƒÑ°ùcEG  "  IQÉjõd ∂dPh ,ΩÉjCG  6

.º¡JÓFÉY

 º¡JÓFÉYh ÚØXƒŸG IOÉØà°S’ IRÉLE’G √òg »JCÉJh

 É¡Mô£j  »àdG  á«ª∏©dGh  á«aÉ≤ãdG  ÜQÉéàdG  øe

.ádhódG ¬Ø«°†à°ùJ …òdG »ŸÉ©dG çó◊G

:ΩGh-IÒéØdG

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

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

 ôLC’G  áYƒaóe  IRÉLEG  ,  IÒéØdG  áeƒµM  »ØXƒe

 ™e  "»HO  2020 ƒÑ°ùcEG"  IQÉjõd  ,  ΩÉjCG  6 É¡Jóe

 º¡JGÈNh º¡HQÉŒ AGôKEG ‘ ácQÉ°ûŸGh º¡JÓFÉY

. »ŸÉ©dG çó◊G Gòg ‘

:ΩGh-øjƒ«≤dG ΩCG

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

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

 ôLC’G áYƒaóe IRÉLEG , øjƒ«≤dG ΩCG áeƒµM »ØXƒe

 ™e " »HO 2020 ƒÑ°ùcEG " IQÉjõd , ΩÉjCG 8 É¡Jóe

 ‘ º¡JGÈNh º¡JQÉŒ AGôKEG ‘ ácQÉ°ûª∏d º¡JÓFÉY

. »ŸÉ©dG çó◊G

:ΩGh-¿ÉªéY

 ó°TGQ  øH  ó«ªM  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¬Lh  

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

 É¡Jóe ôLC’G áYƒaóe IRÉLEG ¿ÉªéY áeƒµM »ØXƒe

 º¡JÓFÉY ™e "»HO 2020 ƒÑ°ùcEG" IQÉjõd ΩÉjCG 6

 çó◊G Gòg ‘ á«aô©ŸGh á«aÉ≤ãdG º¡àHôŒ AGôKE’

.2022 ¢SQÉe 31 ≈àM ¬JÉ«dÉ©a óà“ …òdG »ŸÉ©dG

.. ójGR øH óªëe Qƒ°†ëH

2050 ∫ƒ∏ëH »NÉæªdG OÉ«ëdG ≥«≤ëàd »©°ùdG É¡aóg øY ø∏©J äGQÉeE’G

 πª©à°S äÉ°ù°SDƒªdG ™«ªLh .. ±ó¡dG Gòg »YGô«°S …ƒªæàdG ÉæLPƒªf : ó°TGQ øH óªëe

 ¬≤«≤ëàd óMGh ≥jôØc

 ábÉ£dG »a ºgQO QÉ«∏e 600 ôªãà°ùà°S äGQÉeE’G 

 2050 ≈àM IOóéàªdGh áØ«¶ædG

 πYÉØdG ÉgQhO π°UGƒJ äGQÉeE’G :ójGR øH óªëe

 »NÉæªdG ô«¨àdG á«°†b »a k É«ªdÉY ôKDƒªdGh

 ƒªædG øª°†j πeÉ°T »eƒµM è¡f ôjƒ£J ≈dEG ±ó¡f

ájô°ûÑ∏d π°†aCG πÑ≤à°ùe ¿Éª°Vh ádhó∏d ΩGóà°ùªdG

 É«≤jôaCG ∫Éª°Th §°ShC’G ¥ô°ûdÉH ádhO ∫hCG äGQÉeE’G

 »NÉæªdG OÉ«ëdG ≥«≤ëàd É¡aóg øY ø∏©J

 ájOÉ«ëdG ≥«≤ëJ Oƒ¡L Oƒ≤J »NÉæªdG ô«¨àdG IQGRh

áØ∏àîªdG äÉYÉ£≤dG ø«H πeÉµàdG ¿Éª°Vh

/ ôªJDƒªd 28 IQhódG áaÉ°†à°SG Ö∏£H äGQÉeE’G âeó≤J

 2023 ΩÉY »ÑXƒHCG »a /COP 28



:ΩGh-»HO

 ∫BG  ójGR  øH  óªfi ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U QGR  

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

 …òdGh  ¢UôØdG  ìÉæL  ¢ùeG  áë∏°ùŸG  äGƒ≤∏d

 ¢Vô©e ‘ ΩÉ≤ŸG IóëàŸG ·C’G  ≈≤à∏e º°†j

.‹hódG z»HO 2020ƒÑ°ùcEG{

 äGQOÉÑŸGh á«YGóHE’G QÉµaC’G ≈∏Y √ƒª°S ™∏WGh

 Éeh  ¢UôØdG  ìÉæL  øª°V  áMhô£ŸG  IôµàÑŸG

 OGôaCÓd  á°üæe  ÒaƒJ  ∫ÓN  øe  ¬«dEG  ±ó¡j

 º°SQ  ‘  áªgÉ°ùŸGh  ¿hÉ©à∏d  äÉ©ªàéŸGh

.™«ªé∏d IGhÉ°ùŸG ≥«≤–h πÑ≤à°ùŸG íeÓe

 É¡àcQÉ°ûe ∫ÓN øe IóëàŸG ·C’G áª¶æe Ωó≤Jh

 πª©dG  ¢TQhh  èeGÈdG  øe  áYƒª›  ‘

 ¿hÉ©àdGh äÉcGöûdG á«ªgCG RÈJ »àdG ¢VQÉ©ŸGh

 AÉëfCG ™«ªL ‘ äÉeƒµ◊Gh IóëàŸG ·C’G ÚH

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO É¡«a ÉÃ ⁄É©dG

 RGôHE’ ÊóŸG ™ªàéŸGh ¢UÉÿG ´É£≤dG ÖfÉéH

 á«ªæàdG ±GógCG ≥«≤– ‘ ‹hódG ¿hÉ©àdG á«ªgCG

.áeGóà°ùŸG

 ™e ¢UôØdG ìÉæL èeGôHh äÉYƒ°Vƒe ≥aGƒàJh

 ôgƒL ‘ »JCÉJ »àdG áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ±GógCG

 ™e ºé°ùæJh á«é«JGÎ°S’G äGQÉeE’G ádhO ájDhQ

 Aƒ°†dG §«∏°ùJ øe kGAóH »HO 2020 ƒÑ°ùcEG ±GógCG

 áeGóà°ùŸG  á«ªæàdG  π©÷ ∫hódG  »YÉ°ùe  ≈∏Y

 ÜÉ£≤à°SG ¤EG ’ƒ°Uh É¡JÉ«é«JGÎ°SG º«ª°U ‘

 ‘ ΩÉ¡°SE’G ≈∏Y º¡ãMh º¡à«Yƒàd QGhõdG ÚjÓe

.áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ±GógCG ≥«≤–

 äGQÉ°ùe áKÓK ∫ÓN øe ¬aGógCÉH ìÉæ÷G ±ô©jh

 √òg ÒaƒJh.. ábÉ£dGh AGò¨dGh √É«ŸG ≈∏Y õcôJ

 kÉ«°ù«FQ kGöüæY ó©j áKÓãdG ájöûÑdG äÉLÉ«àM’G

.™ªà› …CG ‘ Ωó≤àdG ≥«≤ëàd kÉjQhöVh

 ¿hó°Tôe áKÓãdG äGQÉ°ùŸG ≈∏Y ájƒ«◊G »Ø°† ojh

 âKóMCG  ,áYƒæàe  äÉ«°ùæLh  äÉ«Ø∏N  øe

 »gh – º¡JÉ©ªà› ‘ IôµàÑŸG º¡JÉYhöûe

 øe  π«∏≤dG  Ö∏£àJ  á£«°ùH  ∫ƒ∏M  øY  IQÉÑY

.. ™bGƒ∏d G qÒ¨e GÒKCÉJ - QÉªãà°S’G hCG OQGƒŸG

 AGò¨dG QÉ°ùe / : äÉYhöûª∏d êPÉªædG √òg øeh

 áYQGõe »gh äGQÉeE’G ádhO øe »Ñ«æ÷G Ëôe :

 QGhõdG  ±ô©Jh áeGóà°ùŸG ájƒ°†©dG äÉéàæª∏d

 áMÉ°ùe ‘ âfÉc ¿EGh ≈àM º¡FGòZ áYGQR á«Ø«µH

./IÒ¨°U

 øe  »LÉM  á©ªL  áªWÉa  :  ábÉ£dG  QÉ°ùe/

 ábÉW á°Sóæ¡e íÑ°üàd âHQóJ É«fGõæJ /QÉÑ‚R

./É¡àjô≤d AÉHô¡µdG ôaƒàd á«°ùª°T

 ™«ªŒ ≈∏Y πª©j ƒgh Rhôc π«HCG : AÉŸG QÉ°ùe/

 AÉŸG ôaƒ«d äÉµÑ°T ≥«∏©J ∫ÓN øe ÜÉÑ°†dG

./¬©ªàéŸ

 ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S .. IQÉjõdG ∫ÓN √ƒª°S ≥aGQ

 øH óªfi ï«°ûdGh ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi øH

 IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG ¿ƒæëW øH óªM

 º«gGôHEG  âæH  ËQ  ‹É©eh  »ÑXƒHCG  äGQÉ£e

 ‹hódG  ¿hÉ©àdG  ¿hDƒ°ûd  ádhO  IôjRh  »ª°TÉ¡dG

 ôjRh ôHÉ÷G óªMCG øH ¿É£∏°S QƒàcódG ‹É©eh

 óªfi IOÉ©°Sh áeó≤àŸG É«LƒdƒæµàdGh áYÉæ°üdG

.»ÑXƒHCG ó¡Y ‹h ¿GƒjO π«ch »YhQõŸG ∑QÉÑe

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  øe  áÁôc  ájÉYôH  

 óªfi  øH  ¿É£∏°S  QƒàcódG  ï«°ûdG

 ºcÉM ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ƒ°†Y »ª°SÉ≤dG

 ¿É£∏°S ï«°ûdG ƒª°S íààaG , ábQÉ°ûdG

 ‹h »ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S øH óªfi øH

 ¢ù«FQ  ábQÉ°ûdG  ºcÉM  ÖFÉfh  ó¡Y

 ¢ùeG  ìÉÑ°U  ,…ò«ØæàdG  ¢ù∏éŸG

 ï«°ûdG  ƒª°S  Qƒ°†ëHh  ,¢ù«ªÿG

 »ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S øH óªMCG øH ¿É£∏°S

 ¢ù∏éŸG ∫ÉªYCG , ábQÉ°ûdG ºcÉM ÖFÉf

 Qhód  ábQÉ°ûdG  IQÉeE’  …QÉ°ûà°S’G

 π°üØdG  øe  ådÉãdG  …OÉ©dG  √OÉ≤©fG

.öTÉ©dG »©jöûàdG

 iód √ƒª°S »∏Ñ≤à°ùe áeó≤e ‘ ¿Éch

 ódÉN ï«°ûdG ¢ù∏éŸG ô≤e ¤EG ¬dƒ°Uh

 IôFGO  ¢ù«FQ  »ª°SÉ≤dG  ˆG  óÑY  øH

 ï«°ûdGh ,∑QÉª÷Gh ájôëÑdG ÅfGƒŸG

 »ª°SÉ≤dG  øªMôdG  óÑY  øH  ⁄É°S

 ï«°ûdGh  ,ºcÉ◊G  ƒª°S  Öàµe  ¢ù«FQ

 ¢ù«FQ  »ª°SÉ≤dG  ó«ªM  øH  óªfi

 ,á«©ªàéŸG á«ªæàdGh AÉ°üME’G IôFGO

 …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG øe OóYh

 QÉÑch  á«eƒµ◊G  ôFGhódG  AÉ°SDhQ

.IQÉeE’G ‘ ÚdhDƒ°ùŸG

 ƒª°S  ∫ƒ°UƒH  πØ◊G  º°SGôe  äCGóH

 øH  óªfi  øH  ¿É£∏°S  ï«°ûdG

 ¢ù∏éŸG áYÉb ¤EG »ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S

 »æWƒdG  ΩÓ°ùdG  ±õYh  …QÉ°ûà°S’G

 IhÓJ ¤EG Égó©H ¿höVÉ◊G ™ªà°ù«d

.º«µ◊G ôcòdG äÉjBG øe Iô£Y

 óªfi øH ¿É£∏°S ï«°ûdG ƒª°S ≈≤dCGh

 OÉ≤©fG áÑ°SÉæÃ »ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S øH

 á«Ñ∏J  "  :  É¡«a  ∫Éb  ,áª∏c  ¢ù∏éŸG

 ¿oód  øe  áÁôµdG  OÉ≤©f’G  IƒYód

 ¿É£∏°S QƒàcódG ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U

 ¢ù∏éŸG  ƒ°†Y  »ª°SÉ≤dG  óªfi  øH

 á°Uôa »gh , ábQÉ°ûdG ºcÉM ≈∏YC’G

 äÉ«–h  ΩÓ°S  ºµ¨∏HC’  É¡H  ±öûJCG

 ΩGhóH  ºµd  ¬JÉ«æ“h  ËôµdG  √ƒª°S

." OGó°ùdGh ≥«aƒàdGh ÒÿG

 ºµ©e Éæ°ûjÉY ó≤d " : √ƒª°S ™HÉJh

 äGÒ¨àŸG øe á≤HÉ°ùdG IÎØdG ∫ÓN

 kÉJÉÑKh  kGQGöUEG  ÉfOGR  Ée  äÉjóëàdGh

 ºK  ,ˆG  øe  ≥«aƒJh  π°†ØHh  ,Iƒbh

 »àdG  ÉæJOÉ«b  á«dhDƒ°ùe  øe  kÉbÓ£fG

 ájÉYôdÉH  äÉYÉ£≤dG  ∞∏àfl â∏ª°T

 RhÉŒ øe Éqæµ“ ,OhófiÓdG ºYódGh

 äÉjóëàdG  ™e πeÉ©àdGh  äÉHƒ©°üdG

 mIQƒ°üHh  ôîØdG  ¤EG  ÉfƒYój  πµ°ûH

 ,πãª∏d  kÉHö†e  âJÉH  má«LPƒ‰

 πµd  kGôµ°Th  ,™«ª÷G  Oƒ¡L  âcQƒÑa

 áeóN  π«Ñ°S  ‘  ∫òHh  ≈ë°V  øe

." ÖLGƒdG AGOCGh øWƒdG

 ¢ù«FQ  ¤EG  ¬ãjóM  √ƒª°S  ¬Lhh

 : kÓFÉb …QÉ°ûà°S’G ¢ù∏éŸG AÉ°†YCGh

 á«eƒµ◊G äÉ¡÷G ™«ªLh ºµ«°Uƒf "
 ÜhDhódG  πª©dÉH  ábQÉ°ûdG  IQÉeEG  ‘

 iDhôdG  ≥«≤ëàd  ôªà°ùŸG  ¿hÉ©àdGh

 ≈∏Y á¶aÉëŸGh ,IƒLôŸG ±GógC’Gh

 p∫ÉeB’ ≈bôj ÉÃ ,äGRÉ‚E’Gh Ö°SÉµŸG

 IOÉ«≤dGh  ÚæWGƒŸGh  øWƒdG  á≤Kh

 lπgCG ºµfCÉH á≤K ≈∏Y øëfh .Ió«°TôdG

 ¿ƒµ«°S  ºµ°ù∏›  ¿CGh  ,á«dhDƒ°ùª∏d

 ºcÉ◊  kGóæ°Sh  kÉfƒY  √Éfó¡Y  Éªc

 áÑfi  ¬Ñ∏b  øµ°ùJ  …òdG  IQÉeE’G

 Ωhó«d π∏e hCG mπ∏c ¿hO πª©jh ,øWƒdG

 ËôµH ¢SÉædG º©æjh ,AÉNôdGh ÒÿG

." ¿ÉeC’Gh øeC’Gh ¢û«©dG

 ºcÉM ÖFÉf ó¡©dG ‹h ƒª°S ¿PCG ºK

 …QÉ°ûà°S’G ¢ù∏éŸG OÉ≤©fÉH ábQÉ°ûdG

 øe áãdÉãdG ¬JQhO ‘ ábQÉ°ûdG IQÉeE’

 " : kÓFÉb ,öTÉ©dG »©jöûàdG π°üØdG

 øY káHÉ«fh ˆG ácôH ≈∏Yh ˆG º°ùH

 ¿É£∏°S QƒàcódG ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U

 ¢ù∏éŸG  ƒ°†Y  »ª°SÉ≤dG  óªfi  øH

 ¿CG  Éfó©°ùj ,  ábQÉ°ûdG  ºcÉM ≈∏YC’G

 …OÉ©dG OÉ≤©f’G QhO ìÉààaG øY ø∏©f

 öTÉ©dG »©jöûàdG π°üØdG øe ådÉãdG

 ºµd  Úæªàe  ,…QÉ°ûà°S’G  ¢ù∏éª∏d

 OÓÑdG ÒN ¬«a ÉŸ OGó°ùdGh ≥«aƒàdG

." OÉÑ©dGh

 ¢ù∏éª∏d ΩÉ©dG ÚeC’G ÓJ ∂dP ó©H

 ó«©°S  óªMCG  IOÉ©°S  …QÉ°ûà°SÓd

 36  ºbQ  …ÒeC’G  Ωƒ°SôŸG  ¿Ghô÷G

 ¢ù∏éŸG  IƒYO  ¿CÉ°ûH  2021  áæ°ùd

 OÉ≤©fÓd ábQÉ°ûdG IQÉeE’ …QÉ°ûà°S’G

 π°üØdG  øe ådÉãdG  …OÉ©dG  √QhO ‘

.öTÉ©dG »©jöûàdG

 …ójƒ°ùdG óë«e »∏Y IOÉ©°S ≈≤dCG ºK

 áª∏c  …QÉ°ûà°S’G  ¢ù∏éŸG  ¢ù«FQ

 ÖFÉf  ó¡©dG  ‹h  ƒª°ùH  É¡«a  ÖMQ

 ∞jöûJ  kÉæªãe  ,ábQÉ°ûdG  ºcÉM

 …OÉ©dG OÉ≤©f’G QhO ìÉààa’ √ƒª°S

 »©jöûàdG  π°üØdG  øe  ådÉãdG

 ±öûàj " : kÓFÉb ,¢ù∏éª∏d öTÉ©dG

 ábQÉ°ûdG IQÉeE’ …QÉ°ûà°S’G ¢ù∏éŸG

 ƒª°S  ∞jöûàH  √RGõàYG  øY È©j ¿CG

 ¿É£∏°S øH óªfi øH ¿É£∏°S ï«°ûdG

 ºcÉM  ÖFÉfh  ó¡Y  ‹h  »ª°SÉ≤dG

 …ò«ØæàdG  ¢ù∏éŸG  ¢ù«FQ  ábQÉ°ûdG

 ådÉãdG  …OÉ©dG  OÉ≤©f’G  QhO  ìÉààaG

 öTÉ©dG  »©jöûàdG  π°üØdG  øe

 ÊÉŸÈdG  πª©dG  ¢ù∏éŸG  π°UGƒ«d

 ºYO ‘ πeÉµàdGh QhÉ°ûàdG ∫ÓN øe

." á«ªæàdGh AÉæÑdG IÒ°ùe

 …QÉ°ûà°S’G ¢ù∏éŸG ≈©°ùj ": ™HÉJh

 á«HÉbôdGh á«fÉŸÈdG ¬JGhOCG ∫ÓN øe

 øe IQÉeE’ÉH á«ªæàdG á∏éY ™aO ‘

 äÉ°ù°SDƒŸG  ™e  QGhOC’G  πeÉµJ  ∫ÓN

 ¢ù∏éŸG äÉ«°Uƒàd ¿ƒµ«d , á«eƒµ◊G

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ájDhQ  ≥ah

 »ª°SÉ≤dG  óªfi øH ¿É£∏°S QƒàcódG

 ábQÉ°ûdG ºcÉM ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ƒ°†Y

 ábQÉ°ûdG IQÉeEG á°†¡æd kÉªgÉ°ùe kGQhO

 ´É£à°SGh  ,É¡∏Ñ≤à°ùeh  ÉgöVÉM ‘

 á«∏ªY  äGƒ£N  ƒ£îj  ¿CG  ¢ù∏éŸG

 √Qhóa Ió©°UC’G  áaÉc ≈∏Y á°Sƒª∏e

 ábhQCG  ‘  Qhój  ÉŸ  kGOhófi  ¢ù«d

 ¬JGhOCG  ∫ÓN øe ≈©°S πH ¢ù∏éŸG

 ¤EG  ìÉéædG  øe  AÉ≤JQÓd  á«fÉŸÈdG

 äÉ°ù∏÷G  ‘  äÉ°ûbÉæŸÉH  õ«ªàdG

 ,ÚfGƒ≤dG  ™jQÉ°ûe  á°ûbÉæeh  áeÉ©dG

 á«gÉaôdG iƒà°ùÃ AÉ≤JQÓd ¬LƒàdGh

." ™ªàéª∏d ËôµdG ¢û«©dGh

 …QÉ°ûà°S’G  ¢ù∏éŸG  ¢ù«FQ  OÉ°TCGh

 IQÉeE’  …ò«ØæàdG  ¢ù∏éŸG  QhóH

 π°†aCG  ≥«≤ëàd  ¬«©°Sh  ábQÉ°ûdG

 ≈∏Y  ¢Uô◊Gh  á«eƒµ◊G  äÉeóÿG

 ºYOh  ,πÑ≤à°ùª∏d  øWGƒŸG  OGóYEG

 ™ªàéŸG  ájÉbƒd  ádhòÑŸG  Oƒ¡÷G

 äÉ«YGóJ  ABGôL  ¬«aÉ©J  ¿Éª°Vh

 QhO ≈∏Y kGócDƒe ,19-ó«aƒc áëFÉL

 §«£îàdG  ‘  …QÉ°ûà°S’G  ¢ù∏éŸG

 á«∏Ñ≤à°ùŸG ájDhôdGh ìô£dG á«dƒª°Th

 áaÉc  ‘  ábQÉ°ûdG  áfÉµe  õjõ©àd

.ä’ÉéŸG

 ógÉ©f  "  :  ¬dƒ≤H  ¬àª∏c  ºààNGh

 ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°U ógÉ©f ºK ˆG

 AÉ£©dG  á∏°UGƒe  ≈∏Y  ábQÉ°ûdG

 AGOC’  á∏YÉØdG  ácQÉ°ûŸGh  õ«ªàdGh

 ¢UÓNEGh  áfÉeCÉH  á«æWƒdG  ÉæeÉ¡e

 ƒÑ°üj  Ée  ≥«≤ëàd  á«Yƒ°Vƒeh

 ∫CÉ°ùfh ,AÉNQh IõY øe ÉææWh ¬«dEG

 ÉfÉ£N  Oó°ùj  ¿CG  ôjó≤dG  »∏©dG  ˆG

." ìÉéæ∏d

 ìÉààaG  πØM  º°SGôe  AÉ¡àfG  ó©Hh

 …QÉ°ûà°S’G  ¢ù∏éŸG  ó≤Y  á°ù∏÷G

 á°SÉFôH  ¤hC’G  á«FGôLE’G  ¬à°ù∏L

 ¢ûbÉf  …ójƒ°ùdG  óë«e »∏Y IOÉ©°S

 ¿Éé∏dG  π«µ°ûJ  É¡dÓN  ¢ù∏éŸG

 áæ÷  :»gh  ,¢ù∏éª∏d  áªFGódG

 á«fƒfÉ≤dGh  á«©jöûàdG  ¿hDƒ°ûdG

 ,ihÉµ°ûdGh  äÉMGÎb’Gh  ¿ƒ©£dGh

 ájOÉ°üàb’Gh á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG áæ÷h

 á«HÎdG  ¿hDƒ°T  áæ÷h  ,á«YÉæ°üdGh

 áaÉ≤ãdGh  ÜÉÑ°ûdGh  º«∏©àdGh

 á«ë°üdG  ¿hDƒ°ûdG  áæ÷h  ,ΩÓYE’Gh

 ,á«YÉªàL’G  ¿hDƒ°ûdGh  πª©dGh

 ±ÉbhC’Gh  á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°ûdG  áæ÷h

 ≥aGôŸGh  øeC’G  ¿hDƒ°Th  äÉjó∏ÑdGh

 áæ÷h ,IöSC’G ¿hDƒ°T áæ÷h ,áeÉ©dG

 ¢ù∏éŸG ≥aGh å«M ,äÉ«°UƒàdG OGóYEG

.áªFGódG ¢ù∏éŸG ¿É÷ π«µ°ûJ ≈∏Y

 äÉ¡«LƒJ ≈∏Y qAÉæH ¢ù∏éŸG ≥aGh Éªc

 ≈∏Y ábQÉ°ûdG  ºcÉM ƒª°ùdG  ÖMÉ°U

 …QÉ°ûà°S’G ¢ù∏éŸG äÉ©jöûJ ádÉMEG

 ¤EG  /á«∏NGódG  áëFÓdGh  ¿ƒfÉ≤dG/

 ,á«fƒfÉ≤dGh á«©jöûàdG ¿hDƒ°ûdG áæ÷

 ≈∏Y AÉ≤HE’G ≈∏Y á≤aGƒŸG ÖfÉL ¤EG

 OÉ≤©f’G IQhO ‘ Ú≤HÉ°ùdG ÚÑbGôŸG

 ≈∏Y  óªfi  IOÉ©°S  :Éªgh  ,≥HÉ°ùdG

 ∫BG  ídÉ°U  óªfi IOÉ©°Sh  ,…OÉª◊G

.»∏Y

:ΩGh-»HO

 ∫BG  ójGR  øH  óªfi ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U QGR  

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

 á«Hô©dG áµ∏ªŸG ìÉæL ¢ùeG áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d

 ƒÑ°ùcEG" ¢Vô©e ‘ ∑QÉ°ûŸG á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG

.‹hódG "»HO 2020

 ìÉæL  ¬dƒ°Uh  iód  √ƒª°S  ∫ÉÑ≤à°SG  ‘  ¿Éc

 øH »côJ ÒeC’G »µ∏ŸG ƒª°ùdG ÖMÉ°U áµ∏ªŸG

 ‘ AGQRƒdG ¢ù∏› ƒ°†Y ádhO ôjRh ó¡a øH óªfi

.ÚdhDƒ°ùŸG øe OóYh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG

 …òdG  ̀ìÉæ÷G ‘ ¬d ádƒL ∫ÓN √ƒª°S ±ô©Jh

 2020 ƒÑ°ùcEG ¢Vô©e ‘ ìÉæL ÈcCG ÊÉK ó©j

 ™≤jh  ™Hôe  Îe 13^059 ≠∏ÑJ  áMÉ°ùÃ »HO

 áª¡∏ŸG áµ∏ªŸG ájDhQ ≈∏Y - ¢UôØdG á≤£æe ‘

 øª°V  áMƒª£dG  É¡©jQÉ°ûeh  ∑Î°ûe  πÑ≤à°ùŸ

 …ƒ«◊G ™ªàéŸG :  πª°ûJ  á«°ù«FQ  õFÉcQ  ™HQCG

 áaÉ°VEG ájQÉªãà°S’G ¢UôØdGh çGÎdGh á©«Ñ£dGh

 ≥jô©dG áµ∏ªŸG ïjQÉJ øe ìÉæ÷G √ó°ùéj Ée ¤EG

 áYƒæàe  á«©«ÑW  ôXÉæe  øe  ˆG  ÉgÉÑM  Éeh

.áeGóà°S’Gh ábÉ£∏d äÉMÉ°ùe ÖfÉéH

 øe ìÉæ÷G  ≈∏Y ÚªFÉ≤dG  øe √ƒª°S  ™ªà°SGh

 ΩÉ°ùbCG  ∫ƒM  ìöT  ¤EG  ÚjOƒ©°ùdG  ÜÉÑ°ûdG

 á«∏YÉØàdG á«Fƒ°†dG ¬JÉ«æ≤Jh ¬JÉjƒàfih ìÉæ÷G

.áeó≤àŸG

 áµ∏ªŸG ìÉæL IQÉjõH ¬JOÉ©°S øY √ƒª°S ÜôYCGh

 É«YGóHEG  iƒàfi Ωó≤j …òdG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG

 Ωó≤J øe áµ∏ªŸG ¬«dEG  â∏°Uh Ée ó°ùéj kÉjôK

 ïjQÉàH  ƒgõj  ìÉæ÷G  ¿CG  ¤EG  GÒ°ûe..  QÉgORGh

 É¡àjDhQh  áª¡∏ŸG  É¡©jQÉ°ûeh  ≥jô©dG  áµ∏ªŸG

.πÑ≤à°ùŸG ¤EG áMƒª£dG

 á«æWƒdG QOGƒµdG ájDhôH ¬JOÉ©°S √ƒª°S ióHCG Éªc

 äÉHÉ°ûdGh  ÜÉÑ°ûdG  øe  Iõ«ªàŸG  ájOƒ©°ùdG

 QGhõdG  ¿ƒ∏Ñ≤à°ùj  øjòdG  ìÉæ÷G ≈∏Y ÚªFÉ≤dG

 ÜÉÑ°ûdG ¿CG ¤EG GÒ°ûe.. ⁄É©dG äÉ¨d øe ójó©dÉH

 øjOÉ«ŸG  ™«ªL  ‘  øµªàeh  ´óÑe  …Oƒ©°ùdG

 π«ã“  ÒN  á∏«°UC’G  áµ∏ªŸG  º«b  ¿ƒ∏ãÁh

.⁄É©dG ¤EG áböûŸG É¡JQƒ°U ¿ƒ∏≤æjh

 áaÉ°VEG πµ°ûj áµ∏ªŸG ìÉæL ¿CG ¤EG √ƒª°S QÉ°TCGh

 "»HO 2020 ƒÑ°ùcEG" ¢Vô©e ¤EG Iõ«ªàe á«Yƒf

 çó◊G Gòg ‘ áµ∏ªŸG ácQÉ°ûŸ ≥«aƒàdG É«æªàe..

 ï«°ûdG ƒª°S IQÉjõdG ∫ÓN √ƒª°S ≥aGQ .‹hódG

 ºcÉM ÖFÉf Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi øH Ωƒàµe

 á«dÉŸG ôjRh AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf »HO

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

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

 OóYh ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi øH ¿GóªM ï«°ûdG

.ÚdhDƒ°ùŸGh AGQRƒdGh ñƒ«°ûdG øe

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj
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z»HO 2020 ƒÑ°ùcEG{ ‘ ∑QÉ°ûŸG ájOƒ©°ùdG ìÉæL ¬JQÉjR ∫ÓN ójGR øH óªfi

¢UôØdG ìÉæL ¬JQÉjR ∫ÓN ójGR øH óªfi

 êÓ©∏d IOGQEG õcôªd …ò«ØæJ ôjóe ø««©J

»HóH π«gCÉàdGh

 áæjóe á£∏°S Qhõj óªëe øH Qƒ°üæe

á«MÓªdG »HO

 õFÉcQ ºgCG øe ¿ÉeC’Gh øeC’G õjõ©J

áeGóà°ùªdG á«ªæàdGh Qƒ£àdG

 ∫ÉÑ≤à°SG πØM »a ∑QÉ°ûj ádhódG ô«Ø°S

ójóédG ø«àæLQC’G á«LQÉN ôjRh

 :Oƒ©°S øH óªMCG

IQÉjõdG ∫ÓN óªfi øH Qƒ°üæe

:ΩGh-»HO

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

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

 2021 áæ°ùd /39/ ºbQ ¢ù∏éŸG QGôb ,»HO IQÉeE’

 Éjò«ØæJ Gôjóe ,…ÒeCG óªMCG Òe ¥GRôdGóÑY Ú«©àH

.»HO ‘ π«gCÉàdGh êÓ©∏d IOGQEG õcôŸ

 ÈªàÑ°S 12 ïjQÉJ øe GQÉÑàYG QGô≤dG Gò¡H πª©jh

.á«ª°SôdG Iójô÷G ‘ öûæjh ,2021

:ΩGh-»HO

 ∫BG ó°TGQ øH óªfi øH Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°S ócCG 

 ,ájOhó◊G òaÉæŸG øeC’ »HO ¢ù∏› ¢ù«FQ ,Ωƒàµe

 Ohó◊Gh  òaÉæŸG  øeCG  ´É£b  ‘  »HO  êPƒ‰  ¿CG

 ócDƒj  Ée  ƒgh  ,á«ŸÉ©dG  êPÉªædG  π°†aCG  øe  ó©j

 ájOÉ°üàbGh á«YÉªàLG äÉ«é«JGÎ°SG ÈY É¡à«°ùaÉæJ

 ôjƒ£àdGh AÉæÑdG IÒ°ùe ™e ºé°ùæj ÉÃh áMƒªW

.»HO IQÉeEG Égó¡°ûJ »àdG

 øeC’G  áeƒ¶æŸ  ‹É©dG  iƒà°ùŸÉH  √ƒª°S  √qƒfh

 äÉ¡«Lƒàd kGò«ØæJ á«dÉ©dG É¡àjõgÉLh á∏eÉµàŸG

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

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

 Òaƒàd  Oƒ¡÷G  áaÉc  Òî°ùàH  ,"ˆG  √ÉYQ"  »HO

 ájõgÉLh IAÉØc ™aôH ¿ÉeC’Gh øeC’G äÉLQO ≈°übCG

 á«dÉY á«aôëH πeÉ©à∏d IQÉeE’G ‘ Ohó◊Gh òaÉæŸG

 ÈY á£«ëŸG á«æeC’G  äGÒ¨àŸGh  äÉjóëàdG  ™e

 áeRÓdG ÒjÉ©ŸGh äÉ©jöûàdGh äÉ°SÉ«°ùdG ôjƒ£J

 á«ŸÉ©dG äÉ°SQÉªŸG π°†aC’ kÉ≤ah É¡≤«Ñ£J ¿Éª°Vh

 ™e  ¿hÉ©àdGh  ≥«°ùæàdG  äÉLQO  ≈∏YCG  ≥«≤–h

.ájOÉ–’Gh á«∏ëŸG á«eƒµ◊G äÉ¡÷G

 óªfi øH Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°S IQÉjR ∫ÓN ∂dP AÉL

 ,á«MÓŸG »HO áæjóe á£∏°ùd Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH

 øH óªMCG ¿É£∏°S IOÉ©°S Qƒ°†ëH πª©dG ≥jôa AÉ≤dh

 á≤£æŸGh ∑QÉª÷Gh ÅfGƒŸG á°ù°SDƒe ¢ù«FQ ,º«∏°S

 ÖFÉf ,…ôŸG óªMCG óªfi ≥jôØdG IOÉ©°Sh ,Iô◊G

 IOÉ©°Sh ,ájOhó◊G òaÉæŸG øeC’ »HO ¢ù∏› ¢ù«FQ

 ÅfGƒŸG á°ù°SDƒŸ …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ,ÜƒÑfi óªMCG

 øH  ó«©°S  ï«°ûdGh  ,Iô◊G  á≤£æŸGh  ∑QÉª÷Gh

 áæjóe  á£∏°ùd  …ò«ØæàdG  ôjóŸG  ,Ωƒàµe  ∫BG  óªMCG

 AGƒ∏dG IOÉ©°S : ¢ù∏éŸG AÉ°†YCGh ,á«MÓŸG »HO

 óªfi óªMCG AGƒ∏dG IOÉ©°Sh ,QhöS øH Ò¡e ó«ÑY

 º«gGôHEG IOÉ©°Sh ,…É◊G ∫ÉªL IOÉ©°Sh ,ÊÉK øH

 IOÉ©°Sh ,OÉæ°S ƒH ˆG óÑY.O IOÉ©°Sh ,»∏gCG Ú°ùM

 ôªY IOÉ©°S ¢ù∏éŸG ΩÉY ÚeCGh ,…hÉéæd óªfi

.…ójó©dG

 Qƒ°üæe  ï«°ûdG  ƒª°S  ÜôYCG  ,IQÉjõdG  ájÉ¡f  ‘h

 Oƒ¡÷ √ôjó≤J øY Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi øH

 kÉ¡Lƒe ,Iô◊G á≤£æŸGh ∑QÉª÷Gh ÅfGƒŸG á°ù°SDƒe

 äÉ¡÷G  ™e  ≥«°ùæàdG  õjõ©Jh  Oƒ¡÷G  ∞«ãµàH

 ±GöTE’ÉH á«æ©ŸG ájOÉ–’Gh á«∏ëŸG á«eƒµ◊G

 ∂∏J ájõgÉLh IAÉØc ™aôd áqjOhó◊G òaÉæŸG ≈∏Y

 πeÉµàdG ¿Éª°Vh á«æeC’G äÉÑ∏£àŸG á«Ñ∏àd òaÉæŸG

 äÉ¡÷G  ™e  áªgÉ°ùŸGh  ,QGhOC’G  á«LGhORG  ΩóYh

 áeRÓdG äGAGôLE’G áaÉc PÉîJ’ á«æ©ŸG á«eƒµ◊G

 ™«ªL ‘ »HO IQÉeE’ ájOÉ°üàb’G ídÉ°üŸG ÚeCÉàd

.äÉbhC’G

:ΩGh-áª«ÿG ¢SCGQ

 IôFGO ¢ù«FQ »ª°SÉ≤dG Oƒ©°S øH óªMCG ï«°ûdG ócCG 

 øeC’G  õjõ©J  ¿CG  ,áª«ÿG  ¢SCGôH  áeÉ©dG  äÉeóÿG

 á«ªæàdGh Qƒ£àdG á∏°UGƒe õFÉcQ ºgCG  øe ¿ÉeC’Gh

 AÉ≤JQ’G  ¿CGh  ,ádhódGh  IQÉeE’G  ‘  áeGóà°ùŸG

 ™«ªL ‘ Égôjƒ£Jh á«æeC’G äÉeóÿGh ÒjÉ©ŸÉH

 ≥«≤ëàd  ¢SÉ°SCG  ,ájQhôŸG  É¡æª°V  øe  ä’ÉéŸG

 IOƒL  ÒjÉ©Ã  AÉ≤JQ’Gh  á«©ªàéŸG  IOÉ©°ùdG

 óªMCG ï«°ûdG IQÉjR ¢ûeÉg ≈∏Y ∂dP AÉL .IÉ«◊G

 ¢ü«NÎdGh  QhôŸG  äÉeóN  õcôe  ¤EG  Oƒ©°S  øH

 áMƒd  øY  QÉà°ùdG  ¬àMGREGh  áª«ÿG  ¢SCGQ  áWöûH

 õcôŸG ¬«∏Y π°üM …òdG ,Ωƒ‚ ¢ùªÿG ∞«æ°üJ

 áeóÿG õcGôe º««≤àd á©HGôdG IQhódG èFÉàf Ö°ùëH

 »ŸÉ©dG ΩƒéædG ΩÉ¶f ≥ah ájOÉ–’G áeƒµ◊G ‘

 AGƒ∏dG  IOÉ©°S Qƒ°†ëH ∂dPh ,äÉeóÿG ∞«æ°üàd

 ,á«∏NGódG IQGRh π«ch »∏««ÿG ÜQÉM áØ«∏N øcôdG

 ΩÉY óFÉb »ª«©ædG ¿Gƒ∏Y øH ˆG óÑY »∏Y AGƒ∏dGh

 " : Oƒ©°S øH óªMCG ï«°ûdG ∫Ébh .áª«ÿG ¢SCGQ áWöT

 Ió«°TôdG IOÉ«≤dG äÉ¡«LƒJh ºYóH äGQÉeE’G ádhO ¿EG

 øeC’Gh QGô≤à°S’G äÉjƒà°ùe ≈∏YCG ≥«≤– øe âæµ“

 πª©dG ¥ôa ¿CGh ,á«ŸÉ©dG äGöTDƒŸG ≈∏Y ¿ÉeC’Gh

 ƒª°S ≥jôØdG ΩÉªàgGh á©HÉàÃ á«∏NGódG IQGRh ‘

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

 ≈bQCG  Ëó≤J  âYÉ£à°SG  ,á«∏NGódG  ôjRh  AGQRƒdG

 √òg ≈∏Y QGhõdGh Úª«≤ŸGh ÚæWGƒª∏d äÉeóÿG

 ."áÑ«£dG ¢VQC’G

:ΩGh-¢SôjBG ¢ùæjƒH

 …õª≤dG ¬dƒL ∞«°S ˆGóÑY ó«©°S IOÉ©°S ∑QÉ°T 

 πØM ‘ ,ÚàæLQC’G ájQƒ¡ªL iód ádhódG ÒØ°S

 hÒ«aÉc ƒZÉ«àfÉ°S ‹É©e ¬eÉbCG  …òdG  ∫ÉÑ≤à°S’G

 öü≤H ,IOÉÑ©dGh á«dhódG IQÉéàdGh á«LQÉÿG ôjRh

 ∂dPh  ,¢SôjBG  ¢ùæjƒH  áª°UÉ©dG  ‘ ÚJQÉe  ¿É°S

.ÚàæLQC’G iód øjóªà©ŸG ∫hódG AGôØ°S ácQÉ°ûÃ

 ‹É©Ÿ áÄæ¡àdG πØ◊G ∫ÓN ÒØ°ùdG IOÉ©°S Ωóbh

 π≤fh  ,á«LQÉî∏d  GôjRh  ¬æ««©J  áÑ°SÉæÃ  ôjRƒdG

 ∫BG  ójGR øH ˆGóÑY ï«°ûdG ƒª°S äÉ«– ¬JOÉ©°S

 ‹É©e ¤EG , ‹hódG ¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG ôjRh ¿É«¡f

 ÚàæLQC’G  Ö©°Th  áeƒµ◊  ¬JÉ«æ“h  ,hÒ«aÉc

.áaÉc ä’ÉéŸG ‘ QÉgOR’Gh Ωó≤àdG øe ójõŸÉH
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عجمان ـ وام:

اطل���ع جمل�س �شب���اب هيئة النق���ل يف عجمان خالل 

حلقة �شبابية عقدت يف مقر الهيئة الرئي�شي بح�شور 

مروان النعيمي رئي�س جمل�س ال�شباب والأع�شاء على 

الأفكار امللهمة وتطلعات ال�شب���اب امل�شتقبلية وذلك 

لتطبيق ا�شرتاتيجية الدولة يف متكني ال�شباب.

ناق�شت احللق���ة اهتمامات ال�شباب واآلية توظيفها يف 

اجلانب املهني ، ومتت مناق�شة هذه الهتمامات على 

نط���اق وا�شع لت�شمل �شباب اإم���ارة عجمان ومنطقتي 

م�شف���وت و املنامة ، وو�شع خط���ة لتوعية اجلمهور 

بخدمات النقل ، واأخذت الهيئة على عاتقها م�شوؤولية 

تقدمي ه���ذه اخلدمات بجودة عالي���ة ، ومتما�شية مع 

اخلطة ال�شرتاتيجية لالإمارة وروؤية عجمان 2030.

واأكد جمل�س �شباب الهيئة ا�شتعداده الدائم للم�شاركة 

م���ع جهود جمل����س �شب���اب عجم���ان يف املبادرات 

والفعالي���ات الت���ي حتظى بدع���م كبري م���ن القيادة 

الر�شيدة ملا لهم من دور يف اإحداث التغيري والنهو�س 

ب�شتى املجالت .

من جهت���ه اأكد مروان النعيم���ي اأن ال�شباب هم اأغلى 

موارد دولتن���ا احلبيبة وعلين���ا م�شاندتهم وا�شتثمار 

طاقاته���م وتطوير مهاراتهم وتر�شي���خ مبادى الحتاد 

والقيم من خ���الل اإ�رشاكهم يف املب���ادرات الحتادية 

والوطني���ة والدولية ، ونعمل عل���ى ت�شجيع ال�شباب 

وحثهم على امل�شاركة يف معر�س اإك�شبو 2020 لدعم 

دولتهم يف احلدث العاملي.

واأ�شاف اأنه �شيتم عقد جل�شات حوارية بالتن�شيق مع 

جمال�س ال�شباب يف الدولة وذلك ل�شمان الدعم الكبري 

لفئ���ة ال�شباب، و توحيد اجله���ود على م�شتوى الدولة 

وذلك �شمن اأجندة املجل�س ومت مناق�شة دعم م�شاريع 

ال�شباب وتعزيز م�شاركتهم يف ا�شرتاتيجية الهيئة.

اأبوظبي ـ الوحدة: 

بالتعاون  اأبوظب���ي  افتتحت �رشطة 

مع موا�شالت المارات مركزا جديدا 

للفح�س الفني للمركبات الثقيلة يف 

منطقة القوع مبدين���ة العني �شمن 

جهودهما للت�شهيل على املتعاملني 

وتقدمي خدم���ات ريادية بالقرب من 

التجمعات ال�شكنية ويف اإطار خطة 

التو�شع باإقامة مراكز الفح�س الفنية 

على م�شتوى الإمارة.

واأو�ش���ح العقيد مطر عبيد الظاهري 

نائب مدير مديرية ترخي�س ال�شائقني 

املركزية  العمليات  بقطاع  والآليات 

ان  املركز اجلديد يقدم كافة اخلدمات 

الالزم���ة لفح�س املركب���ات الثقيلة 

ب�شورة ت���وزع اجله���د وتخفف من 

حركة املركبات الثقيلة على الطرق 

مبا يعزز ال�شالمة املرورية  وحت�شني 

اخلدم���ات املقدم���ة للمتعاملني و 

حتقيق تطلعات املوؤ�ش�شات والأفراد 

يف جمال خدمات الفح�س الفني.

وذكر عام���ر جمعة ال�شح���ي، مدير 

وح���دة الفح�س الفن���ي مبوا�شالت 

الإم���ارات اإن املحط���ة اجلديدة هي 

ال�شرتاتيجي  التع���اون  ثمار  اأحدث 

الإمارات  ب���ني موا�ش���الت  القائ���م 

اأبوظبي منذ ع���دة �شنوات،  و�رشطة 

اإذ ت�ش���كل الإ�شاف���ة العا�رشة �شمن 

�شل�شلة املحطات التي اأقيمت لتقدمي 

خدم���ات متقدمة للفح�س الفني يف 

الإمارة، �شمن ا�شرتاتيجية موا�شالت 

الإمارات الهادف���ة اإىل ن�رش حمطات 

تق���دمي خدمات الفح����س الفني يف 

كل مناط���ق الدولة، مبا يتيح املزيد 

م���ن اخليارات جلمه���ور املتعاملني 

وامل�شتفيدي���ن من م���الك املركبات 

الثقيل���ة و�شائقيه���ا، وي�شم���ح لهم 

بتوفري الوق���ت واجلهد عرب اخت�شار 

امل�شافات، واحل�ش���ول على خدمات 

متميزة متوافقة مع اأرقى املمار�شات 

واملعايري العاملية ، لفتًا  اإىل تفعيل 

لل�رشكات  امل�شب���ق  احلج���ز  خدمة 

والأفراد يف نظام خدمة العمالء على 

موقع موا�شالت الإمارات الإلكرتوين، 

مع توفري خي���ارات الدفع بالبطاقة 

الئتمانية.

وت�ش���م املحطة م�شاري���ن للفح�س، 

النظري،  للفح����س  م�ش���ار  اأحدهما 

والآخر م�ش���ار للفح����س من خالل 

الأجهزة، اإ�شاف���ًة اإىل مواقف مريحة 

للمتعاملني، ومكاتب ملوظفي اإ�شعاد 

املتعامل���ني والعامل���ني بالفح�س 

الفن���ي، اإىل جان���ب مكاتب جتارية 

ومن  وال�رشكات،  املتعاملني  خلدمة 

املق���رر اأن تخ���دم املحط���ة منطقة 

القوع واملناطق املجاورة لها، وتبلغ 

طاقتها ال�شتيعابي���ة اليومية نحو 

150 مركبة ثقيلة.

وتقدم جمموعة من اخلدمات ت�شمل: 

فح�س املركبات "ت�شجيل وجتديد،" 

وفح����س ا�شرتاطات هيئ���ة اأبوظبي 

للزراعة وال�شالمة الغذائية، وفح�س 

املع���دات "ت�شجيل جتديد،" وفح�س 

تغيري البيان، وفح�س ت�شدير خارج 

الدولة حمملة وفح�س حتويل داخل 

الدولة حمملة، وفح�س ت�شدير خارج 

الدولة وفح�س حتويل داخل الدولة.

ح�رش الفتت���اح  العقيد را�شد عبيد 

ال�شام�شي نائب مدير اإدارة ترخي�س 

ال�شائق���ني واملركبات مبدينة العني، 

وعدد من ال�شب���اط ، ومن موا�شالت 

الإمارات جا�شم ال�شاعر مدير ح�شاب 

مبكتب كبار املتعاملني، وعبداللطيف 

الأن�ش���اري مدي���ر مرك���ز اأبوظب���ي 

للخدمات الفني���ة، وعارف البلو�شي 

مدير اإدارة الت�شويق والت�شال، وعدد 

من العاملني يف املحطة من اجلهتني.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة5

اجلمعة 8 اأكتوبر 2021 �� الع�دد 14864 
اأخبارالوطن

اأبوظبي ـ الوحدة: 

ت�شتع���د جلنة حتكي���م برنامج �شاع���ر املليون 

جلولة مقابالت ال�شع���راء يف العا�شمة الكويت، 

والتي �شتنطل���ق اليوم اجلمعة 8 اأكتوبر اجلاري، 

و�شت�شتمر ملدة يومني، عرب تقنية الت�شال املرئي 

املبا����رش، من م����رشح �شاطئ الراح���ة باأبوظبي 

يف مو�شم ا�شتثنائي وظف���ت فيه اإدارة الربنامج  

التقني���ات احلديثة  بطريق���ة اإبداعية ا�شتطاعت 

اأن تذلل التحديات عرب فتح نوافذ اأخرى ملقابلة 

امل�شارك���ني،  وتطوي���ر اأدوات الرقمن���ة ملحتوى 

ال�شعر النبط���ي ليكمل برنام���ج �شاعر املليون 

م�شريته الت���ي ا�شتطاع خاللها احت�شان متذوقي 

ال�شعر النبطي.

وتقدم جولة الكويت يف كل مو�شم �شعراء مميزين 

اثبت���وا ح�شوره���م و مناف�شاته���م القوية خالل 

املوا�شم الت�شع املا�شية، وقد حملوا بريق �شاعر 

املليون خالل املو�شم���ني الرابع وال�شابع، حيث 

ح�شد ال�شاع���ر نا�رش الثوين���ي العجمي املركز 

الأول  وحمل بريق الن�شخة الرابعة من الربنامج، 

وح�ش���د ال�شاعر راجح ن���واف احلميداين املركز 

الأول وحمل بريق الن�شخة ال�شابعة.

وكانت جلن���ة حتكيم الربنامج قد ب���داأت رحلة 

البحث عن حامل البريق �شمن جولت املقابالت 

التي انطلقت ي���وم 5 اأكتوبر من عا�شمة اململكة 

الأردنية الها�شمية "عمان"، وا�شتمرت على مدار 

يوم���ي الثالثاء والأربعاء، و�شط م�شاركات كبرية 

ومميزة من ال�شعراء الذي���ن قدموا ن�شو�س قوية 

ونوعي���ة، وت�شمنت امل�شاركات ع���ددا كبريا من 

الوج���وه اجلديدة من اأ�شح���اب املواهب ال�شابة، 

بالإ�شافة اإىل �شعراء �شاركوا باملوا�شم ال�شابقة.

واأعلنت جلن���ة املهرجانات والربام���ج الثقافية 

والرتاثي���ة باأبوظب���ي، اجلهة املنتج���ة لربنامج 

»�شاع���ر املليون«،  يف وق���ت �شابق، عن تنظيم 

خم�س جولت عن بعد )بوا�شطة الت�شال املرئي( 

ملرحلة مقاب���الت ال�شع���راء يف كل من اململكة 

الأردني���ة الها�شمي���ة ودولة الكوي���ت واململكة 

العربية ال�شعودية و�شلطنة ُعمان، وجولة اخلتام 

يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

لجنة تحكيم »برنامج �ساعر 

المليون« تقابل �سعراء الكويت 

اليوم عن بعد
مجل�ش �سباب »نقل عجمان« يناق�ش اهتمامات 

ال�سباب وتطلعاته

افتتاح مركز فح�ش المركبات الثقيلة الجديد  

في القوع بالعين  

ال�سارقة ـ وام:

احتفلت جامع���ة ال�شارقة والربملان 

العربي للطفل بتخريج املتدربني يف 

برنامج "الدبلوم املهني يف الربملان 

العمل  للطف���ل مله���ارات  العرب���ي 

وع�شوات  اأع�ش���اء  م���ن  الربملاين" 

الربملان والبالغ عددهم "64" ع�شواً 

ميثلون 17 دولة عربية هي الإمارات، 

و�شلطنة عم���ان، والبحرين، والأردن، 

وجيبوت���ي،  واجلزائ���ر،  وتون����س، 

والعراق،  وال�ش���ودان،  وال�شعودي���ة، 

وفل�شطني، والكويت، ولبنان، وليبيا، 

وم�رش، واملغرب، وموريتانيا.

اأ�رشف على تنفيذ الربنامج التدريبي 

- ال���ذي �شع���ى اإىل رف���ع القدرات 

البحثية والربملانية لالأطفال - مركز 

التعليم امل�شتم���ر والتطوير املهني 

بجامع���ة ال�شارقة حيث تناول على 

م���دى �شتة اأ�شهر ع���ددا من املحاور 

العلمية والعملي���ة من بينها تنمية 

املهارات الربملانية ومهارات الإلقاء 

الآخرين  م���ع  والتوا�شل  والقي���ادة 

والإبداع والبتكار ومنها اأي�شًا حمور 

الثقافة الربملانية والثقافة العاملية 

وحقوق الطف���ل بالإ�شافة اإىل جانب 

تطبيق���ي لقيا����س امله���ارات التي 

مت اكت�شابه���ا خالل ف���رتة الربنامج 

التدريبي.

وثمن الدكتور حميد جمول النعيمي 

مدير جامعة ال�شارقة اهتمام �شاحب 

ال�شم���و ال�شيخ الدكت���ور �شلطان بن 

حممد القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى 

حاكم ال�شارقة رئي�س جامعة ال�شارقة 

ورعايت���ه بتنمية وتطوي���ر مهارات 

الإن�شان ومكونات تن�شئته ب�شكل عام 

ول �شيما الطفل حي���ث يويل �شموه 

هذه التن�شئة اأق�شى درجات الرعاية 

والإهتمام وال���ذي تنوع يف خمتلف 

جمالت الرعاية والتن�شئة ال�شحية 

وال�شليمة وم���ا يتبع ذلك من توفري 

البيئة الرائ���دة لهذا الطفل من خالل 

الربامج والأن�شطة املتميزة والتي من 

اأبرزها اإن�شاء جمل�شي �شورى الأطفال 

وال�شباب يف ال�شارقة .

جامعة ال�سارقة تحتفل بتخريج اأع�ساء البرلمان العربي للطفل 

بدبلوم مهارات العمل البرلماني

اأبوظبي ـ الوحدة:

توا�ش���ل مدار�س الإم���ارات م�شرية 

التعلم الذكي وخلق بيئة تعليمية 

تعتمد عل���ى اآخر م���ا تو�شلت له 

التكنولوجي���ا. حيث ك�شفت مدر�شة 

)فورم���ارك دبي  الرب�شاء  ريبت���ون 

�شابًقا( ومدر�شة ريبتون اأبوظبي عن 

نيلهما جمددا جائ���زة مدر�شة اآبل 

املتميزة لالأع���وام 2021  و 2024. 

وهذه هي املرة الثانية على التوايل 

التي حت�ش���ل فيها ريبتون الرب�شاء 

على ه���ذه اجلائزة يف ح���ني اأنها 

امل���رة الثالثة على التوايل ملدر�شة 

ريبتون اأبوظبي، وياأتي ذلك نتيجًة 

للتطبيق الفريد لتكنولوجيا اآبل يف 

الف�شول الدرا�شية ف�شاًل عن ابتكار 

املتوا�شل على م�شتوى  املدر�شتني 

التعلم والتعليم والبيئة املدر�شية 

ال�شاملة.

اآب���ل املتميزة  وت�شته���ر مدار����س 

باعتبارها مراكز لالبتكار والريادة 

التعليم���ي، وت�شتخ���دم  والتمي���ز 

تكنولوجي���ا اآب���ل لرب���ط التالميذ 

بالع���امل وتغذية الإب���داع وتعزيز 

الحتياج���ات  وتلبي���ة  التع���اون 

التعليمية الفريدة لكل تلميذ.

ويف هذا ال�شياق، علّقت زوي وويل، 

مديرة مدر�شة ريبتون الرب�شاء قائلة: 

"نحن فخ���ورون باحل�شول جمددا 
على تقدير مدر�شة اآبل املتميزة يف 

حيث  املتحدة،  العربي���ة  الإمارات 

نوا�ش���ل تعزي���ز التعلي���م الرقمي 

يف مناهجنا الدرا�شي���ة. ول بد يل 

من القول اإن ني���ل مدر�شة ريبتون 

الرب�شاء هذا اللقب جم���دًدا ي�شلط 

ال�ش���وء عل���ى جناحن���ا والتزامنا 

الثابت بخلق بيئة تعليمية جمزية 

م�شتعدون  املعلم���ون  يكون  حيث 

بالكامل لتنمية تالميذنا وجعلهم 

قادًة مبدعني يف امل�شتقبل يف عامل 

تقوده التكنولوجيا."

واأ�شافت جيلي���ان هاموند، مديرة 

اأبوظب���ي: "يف  مدر�ش���ة ريبت���ون 

ريبتون اأبوظبي، ن�شع التكنولوجيا 

يف �شميم عملنا، وه���ذا ما �شاهم 

ب�شكٍل كبرٍي يف نيلنا تقدير مدر�شة 

اآب���ل املتميزة منذ العام 2016. ول 

�شك اأن ح�شولنا على هذه اجلائزة 

جمدًدا هو و�شام ����رشٍف ملعلمينا 

اأمورنا وجمتمع  وتالميذنا واأولياء 

املدر�شة باأكمله. يف مدر�شتنا، نحّث 

التالميذ على حل امل�شكالت بطرق 

جدي���دة، ل �شيما يف م���واد العلوم 

والتكنولوجي���ا والهند�شة والفنون 

فريقنا  ويعمل  كم���ا  والريا�شيات. 

بجدّ لدم���ج ا�شرتاتيجيات معاجلة 

الرتمي���ز  با�شتخ���دام  امل�ش���كالت 

والتكنولوجيا يف الدرو�س والأن�شطة، 

وذلك يف حماولٍة لت�شجيع التفكري 

النقدي ونقل مهارات القرن احلادي 

والع�رشين اإىل مبتكري ورواد اأعمال 

وموهوبي امل�شتقبل. "

مدار�ش الإمارات توا�سل تميزها التكنولوجي بح�سولها 

على اعتماد اآبل المتميز

اأبوظبي ـ الوحدة:

د�شنت �رشطة اأبوظبي يف اأكادميية 

�شي���ف بن زايد للعل���وم ال�رشطية 

والأمنية نظ���ام التدريب املنهجي 

»�ش���ات » )ت�شمي���م خطة الدورة 

كب���ري  دورة  عل���ى  التدريبي���ة( 

امل�شاعدي���ن والتي نفذت بوا�شطة 

تقنية الت�شال املرئي عن ُبعد.

واأو�شح اللواء ثاين بطي ال�شام�شي 

مدي���ر اأكادميي���ة �شيف ب���ن زايد 

للعلوم ال�رشطي���ة والأمنية خالل 

ال�تاأهيل   ب���اإدارة  الدورة  افتتاحه 

ال�رشط���ي يف مدين���ة الع���ني اإن 

الأكادميي���ة  عق���دت  دورة »كبري 

امل�شاعدين وفق���ا لنظام التدريب 

املنهج���ي املتط���ور  )�شات (  يف 

اإطار جهودها ملواكبة امل�شتجدات 

التدري���ب  مبنظوم���ة  والرتق���اء 

مبجالت العمل ال�رشطي والأمني.   

الأكادميي���ة من�شة  ود�شن مدي���ر 

على   SAT املنهج���ي  التدري���ب 

الداخل���ي  الإلك���رتوين  موقعه���ا 

مت�شمن���ًا 50 �ش���وؤاًل وجوابًا عن 

SAT والنم���اذج اجلديدة املطبق 
عليها خط���ة ال���دورة التدريبية، 

وور����س تاأهي���ل خ���رباء امل���ادة 

بالت�شميم وور�شة اأدوار املعنيني.

ودعا جميع القطاعات لال�شتفادة 

الت���ي وفرتها  م���ن املعلوم���ات 

الأكادميي���ة م���ن املمار�ش���ة بهذا 

النظام مب���ا يحقق تكام���ل اأدوار 

املعني���ني يف التطبي���ق، و تقدم 

بال�شك���ر والتقدي���ر  للمتدرب���ني 

ومتن���ى له���م التوفي���ق والنجاح 

والتميز يف الدورة.

�سرطة اأبوظبي تد�سن نظام »�سات« التدريبي 

في اأكاديمية �سيف بن زايد
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يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

اجلمعة 8 اأكتوبر 2021-العـدد 14864 
12 متابعات

انطالق موؤتمر ومعر�ض دبي لأمرا�ض 

»وكالة ال�سارقة الدولية للحقوق الأدبية« توقع 120 عقداً مع موؤلفين ونا�سرين في »عّمان الدولي للكتاب«وجراحة الأذن بعد غد 

خالل م�شاركة »هيئة ال�شارقة للكتاب« في المعر�ض

بلدية دبي تحتفل باليوم العالمي للطيور المهاجرة

زوار »اإك�سبو 2020« يطلعون  على خدمات مركز ال�سرطة 

»SPS« الذكي

ال�سارقة ت�سكل فريقها لالأمن ال�سيبراني

دبيـ  وام:

الذكي  ال�رشطة  مركز  ا�ستقبل 

"SPS" املقام يف معر�ض اإك�سبو 
العاملي  احلدث  زوار  دبي   2020

ال�رشطية  اخلدمات  على  لالطالع 

التي يقدمها لكافة فئات املجتمع 

تدخل  اأي  ودون  ذكية،  بطريقة 

ب�رشي، وعلى مدار 24 �ساعة.

مف�سل  �رشح  اإىل  الزوار  وا�ستمع 

حول اخلدمات التي يوفرها مركز 

وكذلك   ،"SPS" الذكي  ال�رشطة 

يف  اإن"  "ووك  نوع  من  مراكز   3

معر�ض اإك�سبو 2020 دبي لكافة 

املتعاملني، وعرب 7 لغات خمتلفة.

الذكية  ال�رشطة  مراكز  وتقدم 

رئي�سية  خدمة   27 اإك�سبو  لزوار 

من اخلدمات اجلنائية واملرورية 

تقدمي  واإمكانية  واملجتمعية، 

ت�ساريح  على  احل�سول  طلبات 

احلاجة  دون  وي�رش  ب�سهولة 

ال�رشطة  مراكز  اإىل  التوجه  اإىل 

ال�رشطة  مركز  ويوفر  التقليدية. 

اإك�سبو 2020  يف   "SPS" الذكي 

دبي، اإمكانية ت�سجيل بالغ جنائي 

دون احلاجة اإىل مقابلة موظفني، 

والتوا�سل املبا�رش عرب الفيديو مع 

بلغات  يتحدثون  حتقيق  �سباط 

عدة. وعرب الزوار يف ختام زيارتهم 

على  باالطالع  �سعادتهم  عن 

اخلدمات الذكية يف مركز ال�رشطة 

يف  امل�سجل   ،"SPS" الذكي 

مو�سوعة غيني�ض لالأرقام القيا�سية 

باعتباره اأول مركز �رشطة ذكي من 

نوعه يف العامل يعمل دون تدخل 

ب�رشي.

ال�سارقةـ  وام:

مت ت�سكيل "فريق االأمن ال�سيرباين 

حلكومة ال�سارقة" برئا�سة �سعادة 

نور النومان مدير دائرة احلكومة 

من  كل  وع�سوية  االإلكرتونية 

االأمانة العامة للمجل�ض التنفيذي 

ال�سارقة  ومكتب  ال�سارقة  الإمارة 

الرقمية و دائرة املالية املركزية 

و القيادة العامة ل�رشطة ال�سارقة 

حلكومة  االإعالمي  واملكتب 

ال�سارقة.

ال�سيرباين  االأمن  "فريق  وعقد 

حلكومة ال�سارقة" اأوىل اجتماعاته 

يف منتجع و�سبا �سرياتون ال�سارقة 

النومان  نور  �سعادة  بح�سور 

واأع�ساء الفريق حيث متت مناق�سة 

االأمن  فريق  وم�سوؤوليات  اأهداف 

ال�سيرباين واملتعلقة باحلوكمة و 

االمتثال و اآلية ا�ستمرارية االأعمال 

والتحديات احلالية.

حماور  عدة  االجتماع  تناول  و 

اأ�سا�سية ارتكز اأهمها على تو�سيات 

وقرار املجل�ض التنفيذي واخلا�سة 

من  متكاملة  منظومة  باإعداد 

ال�سيرباين  االأمن  الإدارة  االجراءات 

اجلهات  جلميع  واملعلومات 

احلكومية واالإ�رشاف على تنفيذها 

الوعي  م�ستوى  وتعزيز  ورفع 

بني  ال�سيرباين  باالأمن  والثقافة 

باالإ�سافة  كافة  املجتمع  اأفراد 

مع  والتعاون  التن�سيق  اإىل 

اجلهات االحتادية املعنية باالأمن 

ال�سيرباين لتفعيل خطة ا�ستجابة 

العمل يف  و  واملخاطر  للحوادث 

الوقت نف�سه على رفع م�ستوى فرق 

العمل اخلا�سة بتقنية املعلومات 

برامج  عرب  ال�سيرباين  واالأمن 

وخطط تدريبية تخ�س�سية.

»�سحة« تحث ال�سيدات على موا�سلة اإجراء الختبارات للوقاية من ال�سرطان دائرة البلديات والنقل تطلق خدمة تنظيم مظالت ال�سيارات خارج حدود 

الق�سائم ال�سكنية

ال�سارقةـ  الوحدة:

للحقوق  الدولية  ال�سارقة  "وكالة  وقعت 

االأدبية"، التابعة لهيئة ال�سارقة للكتاب، 120 

عقداً مع نا�رشين وكتاب، خالل م�ساركة الهيئة 

يف فعاليات الدورة الع�رشين من معر�ض "عّمان 

الدويل للكتاب" باالأردن.

"وكالة  م�ساعي  �سمن  العقود  توقيع  وجاء 

ال�سارقة الدولية للحقوق االأدبية"، لدعم �سناعة 

الن�رش يف املنطقة العربية واإر�ساء تقاليد را�سخة 

حتفظ حقوق امللكية الفكرية وت�سهل التوا�سل 

املحتوى  و�سّناع  والكتاب  النا�رشين  بني 

الن�رش  �سوق  وحتفز  العامل،  حول  االإبداعي 

وقانونية،  مهنية  واأطر  معايري  وفق  العربي، 

ت�سمن حقوق خمتلف العاملني يف قطاع الن�رش.

ومتثل العقود املوقعة اآلية قانونية واتفاقيات 

عند  والنا�رشين  املوؤلفني  كتب  حقوق  حتمي 

ت�سويقها يف املنطقة العربية والعامل، وت�سمن 

اال�ستفادة من خدمات الوكالة التي تعمل على 

جماالت  يف  حقوقهم  وحماية  الكّتاب  متثيل 

الرتجمة والن�رش، باالإ�سافة اإىل متثيل دور الن�رش 

باملوؤلفني على  تتعلق  وما متلكه من حقوق 

م�ستوى نقل اأعمالهم وترجمتها اأو حتويلها اإىل 

و�سائل اإعالمية خمتلفة. 

وتعد وكالة ال�سارقة الدولية للحقوق االأدبية، 

التي اأطلقتها هيئة ال�سارقة للكتاب يف اأكتوبر 

2020، اأول وكالة من نوعها يف دولة االإمارات 

واملنطقة، تهدف اإىل القيام بحفظ حقوق املوؤلف 

اأو  ترجمته  اأو  كتابه  ت�سويق  مقابل  والنا�رش 

توظيفه فنيًا يف و�سائط واآليات الن�رش االأخرى، 

وترتجم اهتمام اإمارة ال�سارقة ب�سناعة الكتاب 

وحماية احلقوق املجاورة لهذه ال�سناعة على 

امل�ستويني العربي والعاملي.

وخالل فعاليات معر�ض "عمان الدويل للكتاب"، 

�سهد جناح هيئة ال�سارقة للكتاب اإقبااًل الفتًا 

�سخ�سيات  زيارات  اإىل  باالإ�سافة  الزوار،  من 

واإعالمية، ويف مقدمتهم وزير  ر�سمية وفكرية 

من  ت�سلم  الذي  العايد،  علي  االأردين،  الثقافة 

فا�سل ح�سني بو�سيم، مدير مكتب هيئة ال�سارقة 

للكتاب يف املنطقة ال�رشقية، ن�سخة من كتاب 

وع�رشين  لثالثة  حتقيق  التفتي�ض..  "حماكم 
االأندل�ض"،  يف  امل�سلمني  �سد  لق�سايا  ملفًا 

ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد 

القا�سمي، ع�سو املجل�ض االأعلى حاكم ال�سارقة، 

ال�سادر عن من�سورات القا�سمي.

اأكد فا�سل  الهيئة يف املعر�ض،  وعن م�ساركة 

يف  امل�ساركة  على  الهيئة  حر�ض  بو�سيم 

ل�سناعة  دعمًا  الثقافية  الفعاليات  خمتلف 

الكتاب االإماراتي والعربي، وت�سجيعًا ال�ستمرار 

وذلك  ح�سورها،  وتعزيز  الثقافية  الفعاليات 

ال�سارقة  مل�رشوع  املركزية  للروؤية  جت�سيداً 

ال�سمو  �ساحب  دعائمه  اأر�سى  الذي  الثقايف 

ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي، ع�سو 

املجل�ض االأعلى حاكم ال�سارقة، والرامي اإىل فتح 

املزيد من االأفق اأمام احلراك الثقايف بني �سعوب 

العامل.

وكالة  وقعتها  التي  العقود  "جت�سد  واأ�ساف: 

روؤيتها  االأدبية  للحقوق  الدولية  ال�سارقة 

وتوجهاتها الرامية اإىل دعم الكتاب والنا�رشين 

والرتويج الأعمالهم واإ�سداراتهم عامليًا،  وتو�سيع 

النا�رشين  بني  التوا�سل  وت�سهيل  العمل  اأفق 

والكّتاب واملرتجمني و�سّناع املحتوى االإبداعي 

من خمتلف البلدان".

للكتاب يف  ال�سارقة  واأ�ساد مدير مكتب هيئة 

�سهده  الذي  االإقبال  بحجم  ال�رشقية  املنطقة 

عام،  ب�سكل  للكتاب"  الدويل  عمان  "معر�ض 
اأن  اإىل  الفتًا  خا�ض،  ب�سكل  ال�سارقة  وجناح 

الن�رش  قطاع  تعايف  مدى  يعك�ض  االإقبال  هذا 

من تداعيات االأزمة العاملية وتعط�ض اجلمهور 

ن�رش  دار   360 من  اأكرث  اأن  اإىل  ي�سار  للكتاب. 

�ساركت  دولة  من 20  ودولية  وعربية  حملية 

يف املعر�ض، الذي ميثل حدثًا بارزاً يف امل�سهد 

الثقايف االأردين، وحمطة مهمة للقاء املعنيني 

ب�سناعة الن�رش؛ و�سهد املعر�ض تنظيم العديد 

من الندوات واالأم�سيات واحلوارات الثقافية، اإىل 

جانب عدد كبري من حفالت توقيع الكتب.

دبيـ  وام:

من  التا�سع  يف  دبي  بلدية  حتتفل 

اأكتوبر اجلاري باليوم العاملي للطيور 

للحفاظ  �سعيها  اإطار  يف  املهاجرة، 

على التنوع البيولوجي والنظم البيئية 

ودورها يف رفع الوعي البيئي ملجتمع 

االإمارة. ويف هذا ال�سدد تنظم اإدارة البيئة 

يف البلدية عددا من الربامج واالأن�سطة 

فئات  جميع  ت�ستهدف  التي  التوعوية 

املجتمع لتثقيفهم حول اأهمية الطيور 

املهاجرة واأنواعها املختلفة والتهديدات 

للمجتمع  ميكن  وكيف  تواجهها  التي 

امل�ساهمة يف التخفيف منها.

العام  هذا  العاملية  املنا�سبة  وتركز 

على ظاهرتي "اأ�سوات الطيور" و"رحلة 

من  النا�ض  الإلهام  كو�سيلة  الطيور" 

جميع الفئات العمرية والتوا�سل معهم 

يف رغبتهم امل�سرتكة لالحتفال بالطيور 

عاملي  جهد  يف  والتوحد  املهاجرة 

التي  واملوائل  الطيور  حلماية  م�سرتك 

حتتاجها للبقاء على قيد احلياة.

اأبوظبيـ  وام:

كّثفت �رشكة اأبوظبي للخدمات ال�سحية 

"�سحة" جهودها لت�سجيع ال�سيدات على 
االهتمام ب�سحتهّن واإجراء فح�ض �رشطان 

الثدي ب�سكل دوري تزامنًا مع االحتفاء 

عامليًا ب�سهر التوعية بهذا املر�ض.

تاأتي هذه اجلهود يف اإطار حملة "�سحة" 

املتنوعة للتوعية ب�رشطان الثدي والتي 

�ستغطي جميع املرافق الطبية التابعة 

لها ويتخللها تخ�سي�ض �ساحنات متنقلة 

الإجراء فح�ض ت�سوير الثدي باالأ�سعة /

تثقيفية  ندوات  وتنظيم  املاموغرام/ 

الثدي  ب�رشطان  التوعية  لن�رش  رقمية 

على اأو�سع نطاق وتوفري رعاية �ساملة 

للجميع.

املدير  الغيثي  نورة  الدكتورة  واأكدت 

التنفيذي باالإنابة يف اخلدمات العالجية 

الفح�ض  اأهمية  "�سحة"  اخلارجية يف 

والوقاية  العالج  فر�ض  لتعزيز  الدوري 

من �رشطان الثدي، واأهمية الك�سف املبكر 

للتغلب على �رشطان الثدي واحلماية من 

خماطره.

وقالت : يف اأحيان كثرية نرى املري�سات 

ويتغا�سني  االأعرا�ض  بع�ض  يتجاهلن 

املر�ض  اكت�ساف  اإىل  يوؤدي  مما  عنها، 

حر�سنا  فكلما  متاأخرة؛  مرحلة  يف 

ال�رشورية  الفحو�سات  اإجراء  على 

املبكر  الت�سخي�ض  احتمالية  �ستزداد 

و�ستكون فر�ض العالج اأف�سل لذلك على 

الن�ساء فوق �سن االأربعني عدم التهاون 

الثدي  ت�سوير  لفحو�سات  واخل�سوع 

باالأ�سعة كلعامني.

ودعت جميع الن�ساء لعدم تاأخري الفح�ض 

�رشطان  من  للوقاية  االأولوية  واإعطاء 

خلطر  املعر�سة  الفئات  خا�سة  الثدي، 

االإ�سابة ب�سكل اأكرب، فعليهن التوا�سل مع 

الطبيب املخت�ض وحتديد موعد للت�سوير 

باالأ�سعة يف اأقرب وقت.

�سعيد  خالد  الدكتور  قال  جانبه  من 

بالعرج، رئي�ض ق�سم االأورام يف م�ست�سفى 

"�سحة"  �رشكة  من�ساآت  اإحدى   - توام 

الذاتي املنتظم وت�سوير  الفح�ض  اإن   -

الوقاية  �سبل  اأهم  من  يعد  املاموغرام 

والك�سف املبكر عن �رشطان الثدي لذلك 

ندعو ال�سيدات ملناق�سة �سجلهن الطبي 

ال�سخ�سي والعائلي مع مزّودي الرعاية 

اإ�سابتهن  احتمالية  لتحديد  ال�سحية 

ب�رشطان الثدي وعدم التوقف عن اإجراء 

الفح�ض الذاتي والبحث عن اأي تغيريات 

تطراأ على الثدي .

وذكرت دائرة ال�سحة اأبوظبي، اأن �رشطان 

الثدي ي�سّكل نحو 44% من جميع اأنواع 

من  و%98  الن�ساء  لدى  ال�رشطانات 

املر�ض يف  اكت�ساف  يتم  التي  احلاالت 

مراحله االأوىل يتم عالجه و�سفاوؤه متامًا.

اجلائحة  تاأثريات  ا�ستمرار  ظل  ويف 

العاملية يف جميع اأنحاء العامل ارتفع 

فحو�سات  اأّخروا  الذين  االأفراد  عدد 

امل�ست�سفيات مما  ومراجعات  ال�رشطان 

املراحل  يف  املر�ض  اكت�ساف  اإىل  اأدى 

املتاأخرة وحدّ من فر�ض النجاة.

ويكثف اأطباء "�سحة" جهودهم لتوعية 

املجتمع وحث املراجعات على التحدث 

ب�رشاحة مع اأطباء الرعاية االأولية حول 

الك�سف  اختبارات  باإجراء  البدء  موعد 

عن �رشطان الثدي، وتعلّم طريقة اإجراء 

الفح�ض الذاتي وحتديد الت�سوهات مثل 

اأهمية  على  الرتكيز  جانب  اإىل  الكتل، 

خالل  من  �سحي  حياة  اأ�سلوب  اتباع 

الريا�سة ملدة 30 دقيقة على  ممار�سة 

االأ�سبوع  يف  اأيام  خم�سة  يوميًا  االأقل 

واحلفاظ على وزن �سحي واتباع نظام 

غذائي متوازن.

يذكر اأّن خدمات الفح�ض الوقائي تتوفر 

التابعة  ال�سحية  الرعاية  مراكز  يف 

كما  الظفرة  وم�ست�سفيات  لـ"�سحة" 

الثدي باالأ�سعة / تتوفر خدمة ت�سوير 

�سن  فوق  للمراجعات  املاموغرام/ 

االأربعني /اأو الالتي ترتفع لديهّن عوامل 

حر�سًا  وذلك  مواقع  عدة  يف  اخلطر/ 

الفحو�سات  اإىل  الو�سول  ت�سهيل  على 

البطني  اأبوظبي والتي ت�سمل مركز  يف 

للت�سخي�ض  الزعفرانة  ومركز  ال�سحي 

خليفة  ومدينة  ال�سامل  والفح�ض 

ال�سحي ومركز بني يا�ض ال�سحي ومركز 

املويجعي ال�سحي يف العني.

اأبوظبيـ  وام:

اأعلنت دائرة البلديات والنقل عن توفري 

خدمة خم�س�سة لتنظيم مظالت مواقف 

ال�سيارات خارج حدود الق�سائم ال�سكنية 

وجهد  وقت  توفري  بهدف  اأبوظبي،  يف 

مواقف  مظالت  وتنظيم  املتعاملني، 

ال�سيارات وفق ا�سرتاطات ومعايري االأدلة 

عن  ال�سادرة  والتنظيمية  التخطيطية 

ت�رشيح  بتطبيق خدمة  والبدء  الدائرة، 

اأكتوبر  من 7  اعتباراً  اجلديدة  املظالت 

احلايل مع فرتة �سماح لت�سحيح اأو�ساع 

املظالت القائمة مبوعد اأق�ساه 7 اأكتوبر 

.2022

من  كجزء  اجلديدة  اخلدمة  تاأتي 

والنقل  البلديات  دائرة  ا�سرتاتيجية 

وتنظيم  لالإمارة،  العام  املظهر  لتطوير 

مبا  العمليات  واإدارة  التحتية  البنية 

ي�سهم يف التنمية امل�ستدامة للمجتمعات 

ال�سكنية واملرافق اخلا�سة بها.

وُتَطبق �رشوط هذه اخلدمة ب�سكل اإلزامي 

على مظالت مواقف ال�سيارات القائمة اأو 

الق�سائم  حدود  /خارج  تركيبها  املراد 

ال�سكنية يف  االأرا�سي  لكافة  ال�سكنية/ 

اإمارة اأبوظبي .. وتتيح اخلدمة املتوفرة 

على املوقع االإلكرتوين للدائرة، التقدمي 

على طلب ت�رشيح مظالت مواقف �سيارات 

حدود  خارج  امل�ساحة  �سمن  جديدة 

ال�رشوط،  قراءة  بعد  ال�سكنية،  الق�سيمة 

/ الرقمية  اخلدمات  من�سة  خالل  من 

هاب/  �سمارت   -  Smart Hub
ب�رشعة  اخلدمة  بتنفيذ  ي�ساعد  والذي 

ر�سومات  حتميل  بعد  تامة،  و�سهولة 

املقرتحة،  ال�سيارات  مظلة  وموا�سفات 

موقعها،  يحدد  بياين  ر�سم  وتقدمي 

باالإ�سافة اإىل خطاب �سمان ح�سن تنفيذ 

من جانب البنك اخلا�ض ب�ساحب الطلب.

مالك  قبل  من  الطلب  تقدمي  ويجب 

على  احلا�سلني  والعقارات  االأرا�سي 

 .. ال�سيارات  ملواقف  تخطيطي  اعتماد 

بالتقدمي  االأرا�سي  مالك  اخلدمة  وتلزم 

على طلب جتديد ت�رشيح مظالت مواقف 

�سيارات القائمة �سمن امل�ساحة خارج 

انتهاء  قبل  ال�سكنية  الق�سيمة  حدود 

�سالحية الت�رشيح ال�سابق.

ر�سوم  والنقل  البلديات  دائرة  وحددت 

ت�رشيح املظالت اجلديدة مببلغ 1،000 

وجتديد  الواحدة،  للمظلة  درهم  األف 

مائتي  مببلغ  قائمة  مظلة  ت�رشيح 

من  الت�رشيح  �ساحب  ويعفى  درهم، 

�سداد الر�سوم املذكورة يف حال احل�سول 

اأعمال  خلدمة  النهائي  الت�رشيح  على 

الزراعة التجميلية خارج حدود الق�سيمة 

ال�سكنية.

ودعت الدائرة اأفراد املجتمع اإىل االلتزام 

ب�سوابط ومعايري اخلدمة املوفرة للحد 

وامل�سوهة  املرخ�سة  غري  املظالت  من 

للمظهر العام، وذلك جتنبًا لتعر�سهم اإىل 

حترير خمالفات تنفيذا الأحكام القانون 

تنظيم  ب�ساأن   2009 ل�سنة   /16/ رقم 

ح�سب  اأبوظبي  اإمارة  البناء يف  اأعمال 

النظم حفاظًا على املظهر العام و�سالمة 

املارة.

املعايري  من  جمموعة  اخلدمة  وحتدد 

العامة واخلا�سة يف تخطيط و ت�سميم 

مظالت مواقف �سيارات وحتديد موقعها، 

والتي تهدف اإىل املحافظة على �سالمة 

العام  املظهر  على  واحلفاظ  املجتمع 

اإمكانية  اإىل  اخلدمة  وت�سري  لالإمارة. 

ا�ستخدام جمموعة من الت�ساميم ت�سمح 

با�ستخدام املظالت التقليدية وال�سديقة 

للبيئة، باالإ�سافة اإىل املظالت املبتكرة.

دبيـ  وام:

الدورة  فعاليات  القادم  االأحد  دبي  تنطلق يف 

الأمرا�ض  دبي  ومعر�ض  موؤمتر  من  التا�سعة 

وجراحة االأذن واأع�ساب االأذن الذي يقام حتت 

رعاية معايل عبد الرحمن بن حممد العوي�ض 

ثالثة  وي�ستمر  املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزير 

اأيام يف مركز دبي التجاري العاملي 2021.

فعلي  ب�سكل  يقام  الذي   - احلدث  هذا  يعد 

اأكرب جتمع متخ�س�ض يف جمال   - وافرتا�سي 

املنطقة  م�ستوى  على  االأذن  وجراحة  طب 

ملناق�سة اآخر التطورات واأحدث ما تو�سل اإليه 

الطب من عالجات وتقنيات يف تخ�س�ض علم 

اأطباء  من  نخبة  مب�ساركة  وذلك  ال�سمعيات 

واأخ�سائيي  واحلنجرة  واالأنف  االأذن  اأمرا�ض 

اأع�ساب االأذن وال�سمع والتوازن واأمرا�ض االأذن 

اأن ي�ستقطب احلدث  .. فيما يتوقع  ب�سكل عام 

خالل اأيامه الثالثة اأكرث من 700 زائر وم�سارك 

من اأكرث من 26 دولة حول العامل.

اللجنة  رئي�ض  العمادي  اأحمد  الدكتور  وقال 

العلمية ملوؤمتر ومعر�ض دبي الأمرا�ض وجراحة 

غري  الظروف  ظل  يف   : االأذن  واأع�ساب  االأذن 

امل�سبوقة التي ي�سهدها العامل ازدادت احلاجة 

اإىل وجود من�سة جتمع اخلرباء واملخت�سني يف 

القطاع الطبي والعلمي للعمل معًا نحو هدف 

م�سرتك وهو توفري اأف�سل رعاية للمر�سى ..الفتا 

اإىل اأن الدورة التا�سعة من موؤمتر ومعر�ض دبي 

تتميز  االأذن  واأع�ساب  االأذن  وجراحة  الأمرا�ض 

باأجندة �ساملة وغنية تت�سمن 63 جل�سة علمية 

ال�سوء  لت�سليط  بعناية  عناوينها  اختيار  مت 

على الق�سايا االأكرث اإحلاحًا يف هذا املجال .

اخلرباء  اأبرز  من   47 حوايل  اأن  اإىل  ولفت 

يف  �سي�ساركون  املجال  هذا  يف  واملحا�رشين 

حول  وخرباتهم  ومعلوماتهم  بروؤاهم  احلدث 

املو�سوعات الرئي�سية يف قطاع طب وجراحة 

االأذن الذي ي�سهد تطورات �رشيعة وكبرية.

العام  هذا  اأ�سفنا   : العمادي  الدكتور  واأ�ساف 

الطبي  التعليم  تناق�سان  جديدتني  جل�ستني 

يف طب االأذن لت�سليط ال�سوء على احلاجة اإىل 

يف  للتدري�ض  جديدة  واأ�ساليب  تقنيات  اإيجاد 

هذا املجال باالإ�سافة اإىل جل�سات اأخرى تناق�ض 

االأذن  طب  يف  االأدلة  على  القائمة  املمار�سة 

وذلك لت�سجيع اأخ�سائي االأذن على اتباع اأف�سل 

االأدلة ال�رشيرية يف ممار�ساتهم اليومية.

دبي  »موؤمتر  لـ  العلمية  االأجندة  و�ست�سمل 

الأمرا�ض وجراحة االأذن واأع�ساب االأذن 2021« 

الورم  مثل  الرئي�سية  املو�سوعات  من  عدداً 

الطبلة  وراأب  اخل�ساء  وا�ستئ�سال  ال�سفراوي 

الدهليزي  التاأهيل  واإعادة  القوقعة  وزراعة 

طب  يف  االأدلة  على  املبني  والطب  ال�سامل 

العظم وجراحة  وراأب  الوجهي  والع�سب  االأذن 

عظم الركاب وجراحة قاعدة اجلمجمة والتعليم 

اجلراحي يف طب االأذن وغريها من املو�سوعات 

الهامة االأخرى.

عمل  ور�ض  �ستعقد  املوؤمتر  هام�ض  وعلى 

االأ�سا�سي  العملي  التدريب  يف  متخ�س�سة 

واملتقدم على جراحة اجليوب االأنفية باملناظري 

والعمليات التجميلية لالأنف وت�رشيح العظام 

ال�سدغي يومي 8 و 9 اأكتوبر اجلاري يف جامعة 

ال�سارقة قبيل االإفتتاح حيث تهدف الور�ض اإىل 

خربات  وتكثيف  امل�ساركني  مهارات  حت�سني 

االأطباء.

اأكرث من  للموؤمتر  وي�سارك املعر�ض امل�ساحب 

واالأذن  االأنف  طب  جمال  يف  رائدة  �رشكة   30

لل�رشكات  فر�سة  �سيقدم  والذي  واحلنجرة 

الطبية  واأجهزتهم  خدماتهم  لعر�ض  امل�ساركة 

اخلربات  ولتبادل  احلديثة  التقنيات  ذات 

واملعارف بني امل�ساركني.

وجراحة  الأمرا�ض  دبي  ومعر�ض  موؤمتر  ويقام 

من  بتنظيم  �سنويًا  االأذن  واأع�ساب  االأذن 

املوؤمترات  لتنظيم  »اندك�ض«  موؤ�س�سة  قبل 

القاب�سة«  »اندك�ض  الع�سو يف   - واملعار�ض 

حيث يحظى بدعم من عدد من الهيئات االإقليمية 

والدولية مثل جمل�ض االأعمال االإماراتي الهندي 

ورابطة االأذن واالأنف واحلنجرة والراأ�ض والعنق 

وجراحاتها واإ�سطرابات التوا�سل �سلطنة عمان 

واحلنجرة  واالأذن  االأنف  جراحة  وجمعية 

 Advanced« من  وبرعاية  الباك�ستانية 

و«   Hansaton« و   »Bionics
 Vienna Trading »و« MED-EL
 »Medtronic »و »Foundation
و »Otex Medical »و« Amico« و 

 Itrom Pharma »و« Rexton«

 Pioneer و Smith & Nephew و

.»Alphamed و
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لإعالناتكم بالوحدة:

 هاتف: 024488400 فاك�س 024488201

  فقدان �سهادت ا�سهم

سعيد  باسم  اسهم  شهادة  فقدت 

املحرييب  خميس  سعيد  جمعه 

ص���ادرة م��ن م��رف اب��و ظبي 

االسالمي

رقم  شهادة   2968 اسهم  بعدد 

ADIB1074209 عيل من يجدها 

او  املذكورة  الرشكة  ايل  ارجعاها 

االتصال عل الرقم 0504088877

فقدان �سهادت ا�سهم

سعيد  باسم  اسهم  شهادة  فقدت 

املحرييب  خميس  سعيد  جمعه 

لبناء  ظبي  ابو  رشكة  من  صادرة 

السفن

رقم  شهادة   3652 اسهم  بعدد 

يجدها  من  عيل   ADSB211097

او  كورة  املذ  الرشكة  ايل  ارجعاها 

االتصال عل الرقم 0504088877

اجلمعة 8 اأكتوبر 2021-العـدد 14864 اجلمعة 8 اأكتوبر 2021-العـدد 14864

�إعالنات

 اسم الرشكة :  اليك سيفن ديز لتجارة املالبس   ش.ذ.م.م 
العنوان :   محل رقم 2 ملك يوسف احمد ابراهيم، ديرة، البطني 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري    71600  رقم الرخصة  564624       

 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  :  30-9-2021    تاريخ تصديق القرار: 2021-9-30  

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 ، هات�ف 
2973060 04 فاك�س: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة :  هنيدي التجارية   ش.ذ.م.م 
B 05 ملك رشكة الساحل االخرض العقارية، ديرة، الخبييص،  استدامةF-M02 العنوان :    . مكتب

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1097916    رقم الرخصة  672774         

 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  :   2-9-2021    تاريخ تصديق القرار:   2021-9-2

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب رقم 
هات�����ف   ، -بورسعيد  ديره   - الشباب  مشاريع  لدعم  راشد  بن  محمد  مؤسسة  ملك   «914»
2973060 04 فاك�س: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 

45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم الرشكة :  جي ايه ال للشحن  والتخزين  ذ.م.م 
العنوان :  مكتب رقم 207B ملك عبدالله احمد عبدالله املوىس، بر ديب، الكرامة . 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري   1249581    رقم الرخصة  767485        

التجاري  السجل  التأشري يف  تم  بأنه قد  االقتصادية بديب  التنمية  دائرة  تعلن   مبوجب هذا 
لديها بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي :   براساد ورشكاه محاسبون قانونيون, 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :  6-10-2021     تاريخ تصديق القرار:   2021-8-23 

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم 201 ملك مصطفى عبدالرحيم برهان مصطفى بر ديب، الكرامة ، هات�ف 3967250 04 
فاك�س: 3967240 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً 

من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 العنوان:  مكتب رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب  

- ديره- بورسعيد 
السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب 
التجاري لديها لتصفية رشكة / اليك سيفن ديز لتجارة املالبس ش.ذ.م.م  وبتعيني 

املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار  :  30-9-2021    تاريخ تصديق القرار: 2021-9-30  

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن 
يف العنوان أعاله هات�ف 2973060 04  فاك�س: 2973071 04 مصطحباً معه كافة 

املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 العنوان:  مكتب رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب  

- ديره- بورسعيد 
السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب 
التجاري لديها لتصفية رشكة / هنيدي التجارية ش.ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور 

أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار  :   2-9-2021    تاريخ تصديق القرار:   2021-9-2

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن 
يف العنوان أعاله هات�ف 2973060 04  فاك�س: 2973071 04 مصطحباً معه كافة 

املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

   اسم املصفي: براساد ورشكاه محاسبون قانونيون 
ديب،  بر  مصطفى  برهان  عبدالرحيم  مصطفى  ملك   201 رقم  مكتب  العنوان:    

الكرامة  
السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب 
التجاري لديها لتصفية رشكة / جي ايه ال للشحن  والتخزين ذ.م.م  وبتعيني املصفي 

املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار  :  6-10-2021     تاريخ تصديق القرار:   2021-8-23 

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن 
يف العنوان أعاله هات�ف 3967250 04 فاك�س: 3967240 04مصطحباً معه كافة 

املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

اجلمعة 8 اأكتوبر 2021-العـدد 14864اجلمعة 8 اأكتوبر 2021-العـدد 14864

اجلمعة 8 اأكتوبر 2021-العـدد 14864

اجلمعة 8 اأكتوبر 2021-العـدد 14864اجلمعة 8 اأكتوبر 2021-العـدد 14864

اجلمعة 8 اأكتوبر 2021-العـدد 14864

 حكومة دبي

اقت�سادية دبي

 حكومة دبي

اقت�سادية دبي

 حكومة دبي

اقت�سادية دبي

 حكومة دبي

اقت�سادية دبي

 حكومة دبي

اقت�سادية دبي

 حكومة دبي

اقت�سادية دبي

 دائرة التنمية القت�سادية دائرة التنمية القت�سادية

 دائرة التنمية القت�سادية

 دائرة التنمية القت�سادية دائرة التنمية القت�سادية

 دائرة التنمية القت�سادية

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

/  ذ.م.م - رشكة ذات  الزول      كافترييا   / أعاله هي  املذكورة  الرشكة  بأن  للجميع  نعلن 

مسؤولية محدودة،تأسست يف امارة عجامن مبوجب قانون الرشكات االتحادي رقم )8( لسنة 

)1984( وتعديالته مرخصة يف دائرة التنمية االقتصادية  وسجلته  بالتنمية االقتصادية تحت 

رقم )  73848  ( وقرر الرشكاء حلها وتصفيتها وتعيني السيد:

 جامل لتدقيق الحسابات  

مصفي قانوين للرشكة فعىل كل من له أي حق أو اعرتاض التقدم به للمصفي القانوين املذكور 

أعاله خالل مدة )45( يوماً من تاريخ نرش اإلعالن وعىل العنوان التايل:

  إمارة : عجامن 

هاتف : 7447771  06

ص.ب.: 1131   

نعلن للجميع بأن الرشكة املذكورة أعاله هي /مطعم بداية ملالكها هند صالح عبدالرحمن 

رشكة الشخص الواحد  /  ذ.م.م  - )رشكة الشخص الواحد ذ.م.م( ،تأسست يف امارة عجامن 

مبوجب قانون الرشكات االتحادي رقم )8( لسنة )1984( وتعديالته مرخصة يف دائرة التنمية 

االقتصادية  وسجلته  بالتنمية االقتصادية تحت رقم )89953( وقرر الرشكاء حلها وتصفيتها 

وتعيني السيد:

 جامل لتدقيق الحسابات  

مصفي قانوين للرشكة فعىل كل من له أي حق أو اعرتاض التقدم به للمصفي القانوين املذكور 

أعاله خالل مدة )45( يوماً من تاريخ نرش اإلعالن وعىل العنوان التايل:

  إمارة : عجامن 

هاتف : 7447771  06

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
ق�سم ال�سجل التجاري

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
ق�سم ال�سجل التجاري

اإعالن وحل وت�سفية : 

 اال�سم التجاري : كافترييا الزول   /  ذ.م.م 

اإعالن وحل وت�سفية : 

 اال�سم التجاري :  مطعم بداية ملالكها هند �سالح عبدالرحمن �سركة ال�سخ�ص الواحد  /  ذ.م.م
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 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك:
التميمي ومشاركوه

 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية 
التالية:

املودعة بالرقم: 86185 
بتاريخ: 2006/10/10

املسجلة بالرقم: 86185 
بتاريخ: 2008/04/08  

بإسم املالك: يونيليفر يب ال يس 
 , وي��رال   ، صناليت  ب��ورت  وعنوانه: 

مرسيسايد ، إنجلرتا.
 اسم املتنازل له: يونيليفر جلوبال آي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت صناليت، ويرال، مريسيسايد، يس إتش 62 4 زد دي،
 اململكة املتحدة. 

واملنشورة يف الجريدة الرسمية العدد:                بتاريخ: 
وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة: 3

تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18
  تاريخ التأشري يف السجل : 2021/10/07 

  تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك:
التميمي ومشاركوه

العالمة  ملكية  ان��ت��ق��ال  بطلب   
التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 81522 
بتاريخ: 2006/06/05

املسجلة بالرقم: 90903 
بتاريخ: 2008/07/29  

بإسم املالك: يونيليفر يب ال يس 
 , ويرال   ، صناليت  بورت  وعنوانه: 

مرسيسايد ، إنجلرتا.
 اسم املتنازل له: يونيليفر جلوبال آي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت صناليت، ويرال، مريسيسايد، يس إتش 62 4 زد دي،
 اململكة املتحدة. 

واملنشورة يف الجريدة الرسمية العدد:                بتاريخ: 
  وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة: 5

تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18
  تاريخ التأشري يف السجل :2021/10/07  

  تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك:
التميمي ومشاركوه

 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية 
التالية:

املودعة بالرقم: 185392 
بتاريخ: 2013/01/20

املسجلة بالرقم: 185392 
بتاريخ: 2014/07/20  

بإسم املالك: يونيليفر يب ال يس 
 , وي��رال   ، صناليت  بورت  وعنوانه: 

مرسيسايد ، إنجلرتا.
 اسم املتنازل له: يونيليفر جلوبال آي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت صناليت، ويرال، مريسيسايد، يس إتش 62 4 زد دي،
 اململكة املتحدة. 

واملنشورة يف الجريدة الرسمية العدد:                بتاريخ: 
  وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة: 41

تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18
  تاريخ التأشري يف السجل : 2021/10/07 

  تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك:
التميمي ومشاركوه

التجارية  العالمة  ملكية  انتقال  بطلب   
التالية:

املودعة بالرقم: 59183
 بتاريخ: 2004/03/06

املسجلة بالرقم: 50059 
بتاريخ: 2005/01/02  

بإسم املالك: يونيليفر يب ال يس 
 , وي���رال   ، صناليت  ب��ورت  وع��ن��وان��ه: 

مرسيسايد ، إنجلرتا.
 اسم املتنازل له: يونيليفر جلوبال آي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت صناليت، ويرال، مريسيسايد، يس إتش 62 4 زد دي،
 اململكة املتحدة. 

واملنشورة يف الجريدة الرسمية العدد:                بتاريخ: 
  وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة: 3

تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18
  تاريخ التأشري يف السجل :2021/10/07  

  تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك:
التميمي ومشاركوه

العالمة  ملكية  ان��ت��ق��ال  بطلب   
التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 85940 
بتاريخ: 2006/10/02

املسجلة بالرقم: 85940 
بتاريخ: 2008/04/08  

بإسم املالك: يونيليفر يب ال يس 
 , ويرال   ، صناليت  بورت  وعنوانه: 

مرسيسايد ، إنجلرتا.
 اسم املتنازل له: يونيليفر جلوبال آي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت صناليت، ويرال، مريسيسايد، يس إتش 62 4 زد دي،
 اململكة املتحدة. 

واملنشورة يف الجريدة الرسمية العدد:                بتاريخ: 
     وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة: 5

تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18
  تاريخ التأشري يف السجل : 2021/10/07 

  تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك:
التميمي ومشاركوه

 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية 
التالية:

املودعة بالرقم: 185390 
بتاريخ: 2013/01/20

املسجلة بالرقم: 185390 
بتاريخ: 2014/07/23  

بإسم املالك: يونيليفر يب ال يس 
 , وي��رال   ، صناليت  ب��ورت  وعنوانه: 

مرسيسايد ، إنجلرتا.
 اسم املتنازل له: يونيليفر جلوبال آي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت صناليت، ويرال، مريسيسايد، يس إتش 62 4 زد دي،
 اململكة املتحدة. 

واملنشورة يف الجريدة الرسمية العدد:                بتاريخ: 
  وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة: 16

تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18
  تاريخ التأشري يف السجل : 2021/10/07 
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 EAT 174791  EAT 174791 

 EAT 174791 

 EAT 174791  EAT 174791 

 EAT 174791 

 نموذج اإعالن الن�شر عن انتقال الملكية نموذج اإعالن الن�شر عن انتقال الملكية

 نموذج اإعالن الن�شر عن انتقال الملكية

 نموذج اإعالن الن�شر عن انتقال الملكية نموذج اإعالن الن�شر عن انتقال الملكية

 نموذج اإعالن الن�شر عن انتقال الملكية
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

نموذج اإعالن الن�شر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�شرنموذج اإعالن الن�شر

نموذج اإعالن الن�شر عن التجديد

نموذج اإعالن الن�شرنموذج اإعالن الن�شر
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�إعــالنات

 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك:
التميمي ومشاركوه

 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية 
التالية:

املودعة بالرقم: 185391 
بتاريخ: 2013/01/20

املسجلة بالرقم: 185391 
بتاريخ: 2014/07/23  

بإسم املالك: يونيليفر يب ال يس 
 , وي��رال   ، صناليت  بورت  وعنوانه: 

مرسيسايد ، إنجلرتا.
 اسم املتنازل له: يونيليفر جلوبال آي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت صناليت، ويرال، مريسيسايد، يس إتش 62 4 زد دي،
 اململكة املتحدة. 

واملنشورة يف الجريدة الرسمية العدد:                بتاريخ: 
  وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة: 38

تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18
  تاريخ التأشري يف السجل : 2021/10/07 

  تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك:
التميمي ومشاركوه

 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية 
التالية:

املودعة بالرقم: 85587 
بتاريخ: 2006/06/21

املسجلة بالرقم: 87273 
بتاريخ: 2007/07/11  

بإسم املالك: يونيليفر يب ال يس 
 , ويرال   ، صناليت  بورت  وعنوانه: 

مرسيسايد ، إنجلرتا.
 اسم املتنازل له: يونيليفر جلوبال آي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت صناليت، ويرال، مريسيسايد، يس إتش 62 4 زد دي،
 اململكة املتحدة. 

واملنشورة يف الجريدة الرسمية العدد:                بتاريخ: 
  وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة: 3

تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18
  تاريخ التأشري يف السجل : 2021/10/07 

  تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك:
التميمي ومشاركوه

التجارية  العالمة  ملكية  انتقال  بطلب   
التالية:

املودعة بالرقم: 58599 
بتاريخ: 2004/01/28

املسجلة بالرقم: 49848 
بتاريخ: 2004/12/29  

بإسم املالك: يونيليفر يب ال يس 
 , وي��رال   ، صناليت  ب��ورت  وعنوانه: 

مرسيسايد ، إنجلرتا.
 اسم املتنازل له: يونيليفر جلوبال آي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت صناليت، ويرال، مريسيسايد، يس إتش 62 4 زد دي،
 اململكة املتحدة. 

واملنشورة يف الجريدة الرسمية العدد:                بتاريخ: 
  وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة: 5

تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18
  تاريخ التأشري يف السجل : 2021/10/07 

  تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك:

التميمي ومشاركوه

العالمة  ملكية  ان��ت��ق��ال  بطلب   

التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 81520 

بتاريخ: 2006/06/05

املسجلة بالرقم: 80343 

بتاريخ: 2007/03/18  

بإسم املالك: يونيليفر يب ال يس 

وعنوانه: بورت صناليت ، ويرال , مرسيسايد ، إنجلرتا.

 اسم املتنازل له: يونيليفر جلوبال آي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت صناليت، ويرال، مريسيسايد، يس إتش 62 4 زد دي،

 اململكة املتحدة. 

واملنشورة يف الجريدة الرسمية العدد:                بتاريخ: 

 وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة: 5

تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

  تاريخ التأشري يف السجل : 2021/10/07 

  تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك:
التميمي ومشاركوه

التجارية  العالمة  ملكية  انتقال  بطلب   
التالية:

املودعة بالرقم: 59184 
بتاريخ: 2004/03/06

املسجلة بالرقم: 50058 
بتاريخ: 2005/01/02  

بإسم املالك: يونيليفر يب ال يس 
 , وي���رال   ، صناليت  ب��ورت  وع��ن��وان��ه: 

مرسيسايد ، إنجلرتا.
 اسم املتنازل له: يونيليفر جلوبال آي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت صناليت، ويرال، مريسيسايد، يس إتش 62 4 زد دي،
 اململكة املتحدة. 

واملنشورة يف الجريدة الرسمية العدد:                بتاريخ: 
وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة: 5

تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18
  تاريخ التأشري يف السجل : 2021/10/07 

  تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك:
التميمي ومشاركوه

 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية 
التالية:

املودعة بالرقم: 86186 
بتاريخ: 2006/10/10

املسجلة بالرقم: 86186 
بتاريخ: 2008/04/08  

بإسم املالك: يونيليفر يب ال يس 
 , وي��رال   ، صناليت  ب��ورت  وعنوانه: 

مرسيسايد ، إنجلرتا.
 اسم املتنازل له: يونيليفر جلوبال آي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت صناليت، ويرال، مريسيسايد، يس إتش 62 4 زد دي،
 اململكة املتحدة. 

واملنشورة يف الجريدة الرسمية العدد:                بتاريخ: 
 وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة: 5

تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18
  تاريخ التأشري يف السجل : 2021/10/07 

  تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك:
التميمي ومشاركوه

 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية 
التالية:

املودعة بالرقم: 76988 
بتاريخ: 2006/01/24

املسجلة بالرقم: 76988 
بتاريخ: 2014/10/26  

بإسم املالك: يونيليفر يب ال يس 
 , ويرال   ، صناليت  بورت  وعنوانه: 

مرسيسايد ، إنجلرتا.
 اسم املتنازل له: يونيليفر جلوبال آي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت صناليت، ويرال، مريسيسايد، يس إتش 62 4 زد دي،
 اململكة املتحدة. 

واملنشورة يف الجريدة الرسمية العدد:                بتاريخ: 
 وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة: 3

تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18
  تاريخ التأشري يف السجل :  2021/10/07 

  تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك:
التميمي ومشاركوه

التجارية  العالمة  ملكية  انتقال  بطلب   
التالية:

املودعة بالرقم: 59187 
بتاريخ: 2004/03/06

املسجلة بالرقم: 50055 
بتاريخ: 2005/01/02  

بإسم املالك: يونيليفر يب ال يس 
 , وي��رال   ، صناليت  ب��ورت  وعنوانه: 

مرسيسايد ، إنجلرتا.
 اسم املتنازل له: يونيليفر جلوبال آي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت صناليت، ويرال، مريسيسايد، يس إتش 62 4 زد دي،
 اململكة املتحدة. 

واملنشورة يف الجريدة الرسمية العدد:                بتاريخ: 
 وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة: 5

تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18
  تاريخ التأشري يف السجل : 2021/10/07 

  تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك:
التميمي ومشاركوه

التجارية  العالمة  ملكية  انتقال  بطلب   
التالية:

املودعة بالرقم: 58598 
بتاريخ: 2004/01/28

املسجلة بالرقم: 57806 
بتاريخ: 2006/02/12

  بإسم املالك: يونيليفر يب ال يس 
 , وي��رال   ، صناليت  ب��ورت  وعنوانه: 

مرسيسايد ، إنجلرتا.
 اسم املتنازل له: يونيليفر جلوبال آي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت صناليت، ويرال، مريسيسايد، يس إتش 62 4 زد دي،
 اململكة املتحدة. 

واملنشورة يف الجريدة الرسمية العدد:                بتاريخ: 
  وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة: 3

تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18
  تاريخ التأشري يف السجل : 2021/10/07 

  تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك:

التميمي ومشاركوه

العالمة  ملكية  ان��ت��ق��ال  بطلب   

التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 81521 

بتاريخ: 2006/06/05

املسجلة بالرقم: 81521 

بتاريخ: 2013/07/15  

بإسم املالك: يونيليفر يب ال يس 

وعنوانه: بورت صناليت ، ويرال , مرسيسايد ، إنجلرتا.

 اسم املتنازل له: يونيليفر جلوبال آي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت صناليت، ويرال، مريسيسايد، يس إتش 62 4 زد دي،

 اململكة املتحدة. 

واملنشورة يف الجريدة الرسمية العدد:                بتاريخ: 

 وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة: 3

تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

  تاريخ التأشري يف السجل : 2021/10/07 

  تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك:
التميمي ومشاركوه

 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية 
التالية:

املودعة بالرقم: 81519 
بتاريخ: 2006/06/05

املسجلة بالرقم: 80344 
بتاريخ: 2007/03/18  

بإسم املالك: يونيليفر يب ال يس 
 , ويرال   ، صناليت  بورت  وعنوانه: 

مرسيسايد ، إنجلرتا.
 اسم املتنازل له: يونيليفر جلوبال آي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت صناليت، ويرال، مريسيسايد، يس إتش 62 4 زد دي،
 اململكة املتحدة. 

واملنشورة يف الجريدة الرسمية العدد:                بتاريخ: 
  وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة: 3

تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18
  تاريخ التأشري يف السجل : 2021/10/07 

  تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك:
التميمي ومشاركوه

 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية 
التالية:

املودعة بالرقم: 76989 
بتاريخ: 2006/01/24

املسجلة بالرقم: 76989 
بتاريخ: 2014/10/26  

بإسم املالك: يونيليفر يب ال يس 
 , ويرال   ، صناليت  بورت  وعنوانه: 

مرسيسايد ، إنجلرتا.
جلوبال  يونيليفر  له:  املتنازل  اسم   

آي  بيه ليمتد 
وعنوانه: بورت صناليت، ويرال، مريسيسايد، يس إتش 62 4 زد دي،

 اململكة املتحدة. 
واملنشورة يف الجريدة الرسمية العدد:                بتاريخ: 

   وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة: 5
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

  تاريخ التأشري يف السجل : 2021/10/07 

 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك:
التميمي ومشاركوه

التجارية  العالمة  ملكية  انتقال   بطلب 
التالية:

املودعة بالرقم: 58600 
بتاريخ: 2004/01/28

املسجلة بالرقم: 49849 
بتاريخ: 2004/12/29  

بإسم املالك: يونيليفر يب ال يس 
  ، وي��رال   ، صناليت  ب��ورت  وعنوانه: 

مرسيسايد ، إنجلرتا.
 اسم املتنازل له: يونيليفر جلوبال آي  بيه ليمتد 

اململكة  وعنوانه: بورت صناليت، ويرال،  مريسيسايد، يس إتش 62 4 زد دي،  
املتحدة. 

واملنشورة يف الجريدة الرسمية العدد:  بتاريخ: 
  وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة: 21

تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18
  تاريخ التأشري يف السجل : 2021/10/07 

  تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك:
التميمي ومشاركوه

 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية 
التالية:

املودعة بالرقم: 79366 
بتاريخ: 2006/04/04

املسجلة بالرقم: 82879 
بتاريخ: 2007/07/18  

بإسم املالك: يونيليفر يب ال يس 
 , وي��رال   ، صناليت  بورت  وعنوانه: 

مرسيسايد ، إنجلرتا.
 اسم املتنازل له: يونيليفر جلوبال آي  

بيه ليمتد 
وعنوانه: بورت صناليت، ويرال، مريسيسايد، يس إتش 62 4 زد دي،

 اململكة املتحدة. 
واملنشورة يف الجريدة الرسمية العدد:                بتاريخ: 

  وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة: 3
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

  تاريخ التأشري يف السجل : 2021/10/07 

 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك:
التميمي ومشاركوه

 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية 
التالية:

املودعة بالرقم: 79367 
بتاريخ: 2006/04/04

املسجلة بالرقم: 82877 
بتاريخ: 2007/07/18  

بإسم املالك: يونيليفر يب ال يس 
 , ويرال   ، صناليت  بورت  وعنوانه: 

مرسيسايد ، إنجلرتا.
جلوبال  يونيليفر  له:  املتنازل  اسم   

آي  بيه ليمتد 
وعنوانه: بورت صناليت، ويرال، مريسيسايد، يس إتش 62 4 زد دي،

 اململكة املتحدة. 
واملنشورة يف الجريدة الرسمية العدد:                بتاريخ: 

  وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة: 5
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

  تاريخ التأشري يف السجل : 2021/10/07 

  تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك:

التميمي ومشاركوه

العالمة  ملكية  ان��ت��ق��ال  بطلب   

التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 79368 

بتاريخ: 2006/04/04

املسجلة بالرقم: 82874 

بتاريخ: 2007/07/18  

بإسم املالك: يونيليفر يب ال يس 

وعنوانه: بورت صناليت ، ويرال , مرسيسايد ، إنجلرتا.

 اسم املتنازل له: يونيليفر جلوبال آي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت صناليت، ويرال، مريسيسايد، يس إتش 62 4 زد دي،

 اململكة املتحدة. 

واملنشورة يف الجريدة الرسمية العدد:                بتاريخ: 

 CLEAR VITA-ACE         وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة: 3

تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

  تاريخ التأشري يف السجل :2021/10/07    

  تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك:

التميمي ومشاركوه

العالمة  ملكية  ان��ت��ق��ال  بطلب   

التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 79369 

بتاريخ: 2006/04/04

املسجلة بالرقم: 82872 

بتاريخ: 2007/07/18  

بإسم املالك: يونيليفر يب ال يس 

وعنوانه: بورت صناليت ، ويرال , مرسيسايد ، إنجلرتا.

 اسم املتنازل له: يونيليفر جلوبال آي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت صناليت، ويرال، مريسيسايد، يس إتش 62 4 زد دي،

 اململكة املتحدة. 

واملنشورة يف الجريدة الرسمية العدد:                بتاريخ: 

   وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة: 5

تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

  تاريخ التأشري يف السجل : 2021/10/07 

  تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك:

التميمي ومشاركوه

العالمة  ملكية  ان��ت��ق��ال  بطلب   

التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 185394 

بتاريخ: 2013/01/20

املسجلة بالرقم: 185394 

بتاريخ: 2014/07/23  

بإسم املالك: يونيليفر يب ال يس 

وعنوانه: بورت صناليت ، ويرال , مرسيسايد ، إنجلرتا.

 اسم املتنازل له: يونيليفر جلوبال آي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت صناليت، ويرال، مريسيسايد، يس إتش 62 4 زد دي،

 اململكة املتحدة. 

واملنشورة يف الجريدة الرسمية العدد:                بتاريخ: 

    وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة: 38

تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

 تاريخ التأشري يف السجل : 2021/10/07 

  تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك:

التميمي ومشاركوه

العالمة  ملكية  ان��ت��ق��ال  بطلب   

التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 185396 

بتاريخ: 2013/01/20

املسجلة بالرقم: 185396 

بتاريخ: 2014/07/23  

بإسم املالك: يونيليفر يب ال يس 

وعنوانه: بورت صناليت ، ويرال , مرسيسايد ، إنجلرتا.

 اسم املتنازل له: يونيليفر جلوبال آي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت صناليت، ويرال، مريسيسايد، يس إتش 62 4 زد دي،

 اململكة املتحدة. 

واملنشورة يف الجريدة الرسمية العدد:                بتاريخ: 

    وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة: 41

تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

  تاريخ التأشري يف السجل :  2021/10/07

  تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك:

التميمي ومشاركوه

العالمة  ملكية  ان��ت��ق��ال  بطلب   

التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 185393 

بتاريخ: 2013/01/20

املسجلة بالرقم: 185393 

بتاريخ: 2014/07/23  

بإسم املالك: يونيليفر يب ال يس 

وعنوانه: بورت صناليت ، ويرال , مرسيسايد ، إنجلرتا.

 اسم املتنازل له: يونيليفر جلوبال آي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت صناليت، ويرال، مريسيسايد، يس إتش 62 4 زد دي،

 اململكة املتحدة. 

واملنشورة يف الجريدة الرسمية العدد:                بتاريخ: 

    وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة: 16

تاري�خ انتقال امللكية: 2020/12/18

  تاريخ التأشري يف السجل : 2021/10/07 
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 EAT 174791
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 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة : مؤسسة الينكو الهندسية 

رخصة رقم : CN- 1018131  قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م

 ELENCO ENGINEERING ESTABLISHMENT /تعديل إسم تجاري من

 ELENCO ENGINEERING COMPANY مؤسسة الينكو الهندسية إىل -

رشكة   - الهندسية  الينكو  رشكة   -   - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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.

للصيانة  الذهبي  الحصان   : السادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

العامة - ذ.م.م

رخصة رقم : CN- 1050234  قد تقدموا إلينا بطلب : 

باطوق  محمد  عىل  محمد  عىل  إضافة   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

 )51%(

الزرو  عبدالجواد  معاويه  بسام  إضافة   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

 )49%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف عىل خميس عىل خميس الحوسني

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف غسان معاويه عبدالجواد الزرو 

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 

االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة : محل سليمة للخياطة 

رخصة رقم : CN- 1106226  قد تقدموا إلينا بطلب : 

باري  عبدل  احمد  نوشاد  إضافة   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

 )100%(

تعديل وكيل خدمات / إضافة فاضل نارص عيل سعيد الشاميس 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف فاضل نارص عيل سعيد الشاميس 

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد  اإلعالن وإال فإن 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة : مطعم و كافيه روزنهايم - رشكة الشخص 

الواحد ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 2437736  قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل وكيل خدمات / إضافة سيف عبدالقادر منصور سيف النعيمي 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة اسيل هاين يوسف جراح )100%(

تعديل مدير / حذف عبداملجيد عمر محمد املعاين 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف هزاع نارص مذكر ال شايف الهاجري 

 1x1 1 إىلx22 تعديل لوحة اإلعالن / إجاميل من مساحة

تعديل نوع نرخصة / من تجارية إىل مهنية 

تعديل شكل قانوين / من رشكة الشخص الواحد ذ.م.م إىل مؤسسة مهنية 

 ROSENHEIM CAFE AND RESTAURANT SOLE /تجاري من إسم  تعديل 

PROPRIETORSHIP LLC مطعم وكافيه روزنهايم رشكة الشخص الواحد ذ.م.م إىل 

ROSENHEIM CAFE AND RESTAURANT - مطعم و كافيه روزنهايم

 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.

الدولية  املروان   : السادة  ا  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

للمقاوالت ذ.م.م

رخصة رقم : CN- 1164685  قد تقدموا إلينا بطلب :

الزعيم  ياسني  باسل  احمد  إضافة   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل   

 )25%(

تعديل نسب الرشكاء / مروان ياسني الزعيم من  %49 إىل 75% 

عبدالوهاب  عبدالله  محمد  حذف   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

األنصاري النقبي 

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد  اإلعالن وإال فإن 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة : االمارات الكربى 
للطباعة والنرش - ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 1177857  قد تقدموا إلينا بطلب : 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة سمريه  عبيد مري  عبدالله 

عبدالكريم الهرمودي )51%(
 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف خالد عبيد مري عبدالله 

عبدالكريم الهرمودي
مراجعة  اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق  من  كل  فعىل 
تاريخ  من  يوماً  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة /   امليم 
للمقاوالت العامة 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2728113  : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن ا السادة : سالفورد للخدمات البحرية ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 3932209  قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة يوسف احمد محمد حسني املرزوقي )51%(

ابو  احمد  سيد  عبدالعزيز  محمد  لبنى  إضافة   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل   

عجيله )49%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف يوسف احمد محمد حسني املرزوقي 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف لبنى محمد عبدالعزيز سيد احمد ابو عجيله 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف تيتيانا بوالس 

التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 

االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 

املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة.

املألوف  صالون   : السادة  بأن   االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

للحالقة - فرع 1 

رخصة رقم :CN-  1037857 -1 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل شكل قانوين / من فرع إىل مؤسسة فردية

 POPULAR HAIR DERSSING  /من تجاري  إسم  تعديل   

 1 فرع   - للحالقة  املألوف  صالون   -   SALON - BRANCH1

كاليس  صالون   -  CLASSY  NAILS BARBER SALON إىل 

نيلز للحالقة 

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد  اإلعالن وإال فإن 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

كوخ  مطعم   : السادة  بأن   االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
الفوعه 

رخصة رقم : CN- 1135633  قد تقدموا إلينا بطلب : تعديل 
الرشكاء تنازل وبيع / إضافة عبدالله سلطان عىل بن مريين 

الكتبي )100%(
سيف  محمد  عبدالله  / حذف  وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل   

القايض الشاميس 
مراجعة  اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق  من  كل  فعىل 
تاريخ  من  يوماً  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة : رشكة امداد جلف كيترينج 
لوجستيكس ذ.م.م- فرع 

رخصة رقم: CN- 2915681  قد تقدموا إلينا بطلب : 
تعديل رأس املال / من NULL إىل 300000 

1x1 1 إىلx1 تعديل لوحة اإلعالن / إجاميل من مساحة
 تعديل شكل قانوين / من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل فرع

 EMDAD GULF CATERING LOGISTIC تعديل إسم تجاري من 
LLC - BRANCH -  - رشكة امداد جلف كيترينج لوجستيكس ذ.م.م- 
 GULF CATERING AND SUPPORT SERVICES L.L.C.  فرع

BRANCH - - جلف كيرتينج اند سابورت سريفيسز ذ.م.م - فرع 
فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

الرفيع  النجم   : السادة   / بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

للنقليات العامة 

رخصة رقم : CN- 1160222  قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة حسني احمد عبدالله صالح 

املنصوري )100%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف عبدالله احمد عبدالله صالح 

املنصوري 

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد  اإلعالن وإال فإن 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة : خياط فاين 
ستار للسيدات 

رخصة رقم : CN- 2390247  قد تقدموا إلينا بطلب :
 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة زهره حسني موىس 

 )100%(
عبيد  خميس  سامل  / حذف  وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

خميس الشاميس 
اإلعالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً 
من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
حيث  املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو  حق  أي  عن 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن ا السادة : مطعم جست 
برياين 

رخصة رقم : CN- 2077642  قد تقدموا إلينا بطلب : 
سعيد عيل  سامل  سعيد  إضافة   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الظاهري )100%(
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف موزه سعيد سامل حاسوم 

الدرميك 
مراجعة  اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق  من  كل  فعىل 
تاريخ  من  يوماً  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن  السادة : بقالة أبو سمية ذ.م.م 
رخصة رقم : CN- 1049032  قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة حكيم شيمبرييكا محمد كونهي 
شيمبرييكا محمد كونهي )49%(

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة عبيد محمد حسن املسعود 
الزعايب )51%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف شيمبرييكا محمد كونهي 
املسعود  عبيد محمد حسن  / حذف  وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الزعايب 
فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 
هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد  اإلعالن وإال فإن 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

   / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
مطعم الغاية

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2825926   : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن  السادة : بحر وبر لتجارة مواد البناء 
رخصة رقم : CN- 1198369  قد تقدموا إلينا بطلب : 

إىل  مالك  من  برقو  عبدالعزز  حسن  عبدالعزيز   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 
رشيك 

تعديل نسب الرشكاء / عبدالعزيز حسن عبدالعزز برقو من  %100 إىل 51%
كادثيكار  كادثيكار محمد عيل  / إضافة مصطفى  تنازل وبيع  الرشكاء  تعديل   

 )49%(
تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة 

 SEA & LAND BUILDING MATERIALS من/   تجاري  إسم  تعديل 
 SEA & LAND BUILDING  بحر و بر لتجارة مواد البناء إىل - TRADING

MATERIALS TRADING LLC- بحر و بر لتجارة مواد البناء 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 السادة : صالون طلة اليوم للسيدات.ذ.م.م

 رخصة رقم : CN- 4131928  قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حصه حمد مبارك آل نارص القحطاين من رشيك إىل مالك

 تعديل نسب الرشكاء / حصه حمد مبارك ال نارص القحطاين من %51 إىل 100% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف شيخ عظمت عبدالغني

 1x1 إىل NULxNUL تعديل لوحة اإلعالن / إجاميل من مساحة 

تعديل لوحة اإلعالن / من لون NULL إىل 50000 

تعديل شكل قانوين / من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م

 -   TALET ELYOUM SALON FOR LADIES.L.L.C من  تجاري  إسم  تعديل 

 TALET ELYOUM  SALON FOR LADIES صالون طلة اليوم للسيدات.ذ.م.م إىل

SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C - - صالون طلة اليوم للسيدات - رشكة الشخص 

الواحد ذ.م.م

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل 

أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو 

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

�إعــالنات

 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك:
التميمي ومشاركوه

التجارية  العالمة  ملكية  انتقال  بطلب   
التالية:

املودعة بالرقم: 59185 
بتاريخ: 2004/03/06

املسجلة بالرقم: 50057 
بتاريخ: 2005/01/02  

بإسم املالك: يونيليفر يب ال يس 
 , ويـــرال   ، صناليت  ــورت  ب وعــنــوانــه: 

مرسيسايد ، إنجلرتا.
 اسم املتنازل له: يونيليفر جلوبال آي  بيه ليمتد 

وعنوانه: بورت صناليت، ويرال، مريسيسايد، يس إتش 62 4 زد دي،
 اململكة املتحدة. 

واملنشورة يف الجريدة الرسمية العدد:                بتاريخ: 
 وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة: 21

تاريـخ انتقال امللكية: 2020/12/18
  تاريخ التأشري يف السجل : 2021/10/07 

اجلمعة 8 اأكتوبر 2021-العـدد 14864

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 EAT 174791 
نموذج اإعالن الن�شرعن انتقال الملكية 

املنزلية  الصحية  للخدمات  عنايتي  مركز  رشكة  تعلن  بهذ   

ش.ذ.م.م فرع ابوظبي 1 واملسجل لدى دائرة الصحة ابوظبي 

الرتخيص  الغاء  بطلب  تقدم  بانه    MF5018 ترخيص تحت 

رشكات  مع  التعامل  بايقاف  يقوم  سوف  وبالتايل  املذكور 

التأمني.

 فعىل كل من له متق او اعرتاض عىل هذا االعالن مراجعة 

هذا  نرش  تاريخ  من  اسبوع  خالل   ، ابوظبي  الصحة  دائرة 

االعالن واال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوه بعد 

انقضاء هذه املدة ، حيث ستستكمل االجراءات املطلوبة.

مركز عنايتي للخدمات ال�شحية املنزلية �ش، ذ.م.م فرع اأبوظبي 1 

اإعالن الغاء رخ�شة  مركز عنايتي للخدمات 

ال�شحية املنزلية �ش، ذ.م.م فرع اأبوظبي  1
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�شه���دت االأيام االأخرية حت���وال يف العالقة بني 

خوان البورتا رئي�س ن���ادي بر�شلونة، وت�شايف 

هرينانديز املدير الفني لل�شد القطري.

ديبورتيف���و«  »مون���دو  �شحيف���ة  وك�شف���ت 

الكتالونية، اأن البورت���ا توا�شل مع ت�شايف هذا 

االأ�شب���وع، وذلك الأول مرة بعد اأ�شهر من انقطاع 

العالقة بينهما.

واأ�شافت اأن العالقة بني الطرفني ممتازة، ولكنها 

كانت فاترة خالل االأ�شهر االأخرية.

وذكرت اأن املقربني من الثنائي حاوال التو�شط 

لتح�شني العالقة بينهم���ا، واأن التوا�شل االأخري 

ال���ذي مت، �رشح خالله البورتا لت�شايف االأ�شباب 

التي دفعته لتجديد الثقة يف رونالد كومان.

ولفتت اإىل اأن ه���ذا التوا�شل من �شاأنه اأن يعزز 

فر�س ت�ش���ايف يف قيادة البار�ش���ا، حال اإقالة 

كومان.

وذكرت اأن البورتا بات مقتنعا اأي�شا باأن املدير 

الفني لل�شد القطري هو االأف�شل خلالفة املدرب 

الهولن���دي، بعدما كان مرتددا يف تر�شيح ا�شمه 

خالل ال�شهر املا�شي.

وتابعت ب���اأن كومان بات اأم���ام فر�شة اأخرية 

لال�شتم���رار يف من�شبه، حي���ث �شتكون لنتائج 

الفريق يف مبارياته هذا ال�شهر، كلمة الف�شل.

ولفت���ت ال�شحيفة اإىل اأن���ه مل يعد اأمام كومان 

عذر اآخر، حيث �شيخو�س املباريات الثالث �شد 

ريال مدريد وفالن�شيا ودينامو كييف االأوكراين 

يف ملعب كامب نو.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة17
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فليك يحدد قلبي �لدفاع �أمام رومانيا

تحول مفاجئ في موقف 
البورتا تجاه ت�سافي

اعل���ن هانز فلي���ك املدي���ر الفني 

للمنتخب االأمل���اين لكرة القدم اأنه 

اأنطوني���و روديجر  �شيعتم���د على 

ونيكال����س �ش���ويل كقلب���ي دفاع، 

ولكن���ه مل يك�ش���ف عم���ا اإذا كان 

توما�س مولر �شيتواجد يف الت�شكيل 

االأ�شا�ش���ي للمباراة اأم���ام رومانيا 

املقرر اإقامتها غدا اجلمعة يف اإطار 

الت�شفيات املوؤهلة لكاأ�س العامل.

وق���ال فلي���ك لل�شحفي���ني اأم����س 

اخلمي����س: "هن���اك ع���دد قليل من 

تواجدهم  الذين يحجزون  الالعبني 

يف الت�شكي���ل االأ�شا�ش���ي. الثنائي 

اأنطونيو روديج���ر ونيكال�س �شويل 

�شيبداأ حي���ث يعمالن حاليا ب�شكل 

جيد �شويا".
و�شارك روديجر و�شويل يف مباراتي 

اأيلول/�شبتم���ر  يف  الت�شفي���ات 

املا�ش���ي حي���ث غ���اب مولر جنم 

بايرن ميونخ لالإ�شابة.

وال ي�شم���ن فلي���ك مكانا ملولر يف 

الت�شكي���ل االأ�شا�ش���ي خا�ش���ة واأن 

اأملانيا لديه���ا العديد من الالعبني 

اجليدين يف نف�س املركز والذين مت 

اأيلول/�شبتمر،  االعتماد عليهم يف 

مث���ل كاي هافريتز،العب ت�شيل�شي، 

واإلكاي جوندوجان العب مان�ش�شرت 

العب  روي����س،  ومارك���و  �شيت���ي، 

بورو�شيا دورمتوند.

وق���ال امل���درب اإن العبي���ه لديهم 

"اإمكانات عالية" واأن لديهم العديد 
من اخليارات وهو اأف�شل من العك�س.

وميكن للمنتخب االأملاين اأن ينتزع 

مقع���ده يف بطول���ة كاأ����س العامل 

لك���رة الق���دم التي تق���ام يف قطر 

العام املقب���ل بالفوز على رومانيا 

االإثنني،  ي���وم  ال�شمالية  ومقدونيا 

واإذا �ش���ارت بقية نتائج املجموعة 

العا�رشة يف م�شلحته.

وقال فلي���ك: "من امله���م اأن نفوز 

باملباراة يف هامب���ورج، اأن نلعب 

ب�شكل جي���د واأن نعطي للجماهري 

�شيئا لالحتفال به. يف النهاية هذا 

هو هدفنا".

ف�شل املنتخب ال�شوري، بقلب التوقعات 

اأمام نظ���ريه الك���وري اجلنوبي، فخ�رش 

2-1   اأم�س اخلمي�س، يف اإطار مناف�شات 

اجلولة الثالثة من الدور الثالث املوؤهل 

ملونديال 2022.

�شجل هديف كوري���ا اإن بيوم هوانغ، يف 

الدقيق���ة 48،  وهيونغ م���ني �شون، يف 

الدقيق���ة 89، فيما �شج���ل عمر خريبني 

ه���دف املنتخ���ب ال�شوري ال���ذي جتمد 

ر�شي���ده عند نقطة وحي���دة يف املركز 

قبل االأخ���ري، فيما رفع املنتخب الكوري 

ر�شيده اإىل 7 نقاط يف �شدارة املجموعة 

االأوىل موؤقتا.

املنتخ���ب ال�ش���وري تاأثر بغي���اب اأبرز 

العبي���ه حممد عثم���ان واي���از عثمان، 

ب�شب���ب خط���اأ اإداري، وحمم���ود البحر 

لالإ�شابة، ورغم ذلك قدم ن�شور قا�شيون 

مباراة تكتيكية كبرية واأداء ملفتا واأقنع 

واأمتع، وخا�ش���ة يف ال�شوط االأول الذي 

انتهى بالتع���ادل ال�شلبي، رغم الفر�س 

العديدة لل�شم�ش���ون الكوري، الذي ف�شل 

باخرتاق دفاعات �شوري���ا بقيادة �شعد 

اأحمد.

 واأه���در املنتخب الك���وري ثالث فر�س 

اأم���ام مرم���ى اإبراهيم عامل���ة، وبدون 

مناف�س كان عب���د الرحمن الوي�س جنم 

املنتخب ال�ش���وري بتحركاته و�رشعته، 

فيما مل يظهر ال�شومة كما كان متوقعًا.

ال�شوط الثاين ظهر فيه املنتخب الكوري 

برتكيز اأف�شل، وخا�شة يف و�شط امللعب، 

ف�شج���ل بيوم هوانغ هدف التقدم، و�شط 

توهان من الدف���اع ال�شوري الذي كانت 

ردة فعله اإيجابية يف الكثري من الفر�س 

الكورية.

املنتخ���ب الكوري مل يرتاج���ع للمواقع 

الدفاعي���ة وبقي مهاجم���ًا، فيما اعتمد 

املنتخب ال�شوري على الهجمات املرتدة 

ال�رشيعة والت���ي كان اأخطرها لل�شومة 

من متريرة حممود املوا����س، فيما اأنقذ 

العاملة مرماه من فر�شتني.

 كوريا �لجنوبية تحبط �آمال �سوريا بفوز مثير

و�لدة مبابي تحذره من �ل�سيطان.. وتك�سف 

بند�ً يبقيه في باري�س
ك�شفت فاي���زة العماري، والدة كيليان مبابي، مهاجم باري�س 

�شان جريم���ان بع�س كوالي�س عالقتها م���ع الالعب ال�شاب، 

و�شب���ب ظهورها موؤخرا يف و�شائل االإع���الم، ملمحة اإىل بند 

ينذر بتجديد التعاقد مع ناديه.

قال���ت العماري ل�شحيف���ة لو باريزيان "كن���ت اأود موا�شلة 

العم���ل يف الظل، لكن ما ح���دث ملبابي بعد ي���ورو 2020، 

دفعني للظهور، الأنن���ي مل اأقبل اأن يتحول من الفتى املثايل 

اإىل ال�شيطان ال�شغري، فاأنا اأم قبل اأن اأكون وكيلة اأعماله".

اأ�شارت "لقد تعر����س لتعليقات عدوانية للغاية يف ال�شيف، 

ال ي�شتحق ما ح���دث له، لذا خرجت مثل الذئب للدفاع عنه، 

فهو ال يجد م�شكلة يف حتمل امل�شوؤولية، لكنه يريد اأن ي�شعر 

بكون���ه حمبوبا ولي�س م�شكلة، ف���ال يوجد اأ�رشار يف منتخب 

فرن�شا، اإال اأننا متكنا من اإعادته للم�شار ال�شحيح".

ووا�شلت العم���اري "مبابي ن�شج مبكرا، لك���ن ردود اأفعاله 

�ش���واء اإيجابي���ة اأو �شلبية تتفاقم، لقد انع���زل عن اجلميع، 

وخ����رش 2 كجم من وزنه حزنا عل���ى اخلروج اأمام مان�ش�شرت 

يونايتد يف 2019".

واأقرت "بالفع���ل هناك فجوة بني �شورة كيليان يف احلقيقة 

ولدى و�شائ���ل االإعالم، هذا خطاأه، يحت���اج للتوا�شل ب�شكل 

اأف�شل لتو�شيل �شورته احلقيقية، فاالأ�شواء م�شلطة عليه منذ 

بلوغه 9 �شنوات".

وك�شفت اأي�شا "لقد رف�س مبابي عمل فيلم وثائقي عن م�شريته 

بداعي اأنه �شينقل للنا�س كل تفا�شيل حياته اليومية".

وتابع���ت "ُيقال اأن ت�رشفات مبابي مزعجة، واأنه مل يعد كما 

كان يف 2018، لكن���ه ال يق�ش���د �شيئا، فهو طفل م�شاك�س من 

يومه، ولطامل���ا تلقيت ا�شتدعاء ويل االأم���ر يف مكتب مدير 

مدر�شته".
ونوه���ت والدة الالعب الفرن�شي عن خالف اآخر بينهما باأنها 

رف�شت ت�شويره الأحد االإعالنات، قائلة "لقد �شخر مني لفرتة 

طويل���ة باأنني ت�شبب���ت يف خ�شارته 6 ماليني ي���ورو، واأنه 

مديري ومن حقه اأن يعرف االأ�شباب".

وبررت فاي���زة الرف�س "باأن االإعالن مل يكن يتنا�شب مع قيم 

واأخالقيات مبابي، وقلت له ال تبيع نف�شك لل�شيطان من اأجل 

امتالك املال".

وختمت العماري ت�رشيحاته���ا "م�شاركة كيليان مبابي يف 

اأوملبي���اد 2024 �شتكون بندا يف عقده اجلديد، الأن امل�شابقة 

�شتق���ام يف العا�شمة الفرن�شي���ة، واإدارة باري�س لن تعار�س 

هذا البند".

�شانتو�س،  فرناندو  وا�شل 

للمنتخب  الفن���ي  املدير 

الرتغايل، جتاهله لالعب 

اأتلتيك���و مدري���د ج���واو 

فيليك�س، رغم وجود عدة 

اإ�شاب���ات داخ���ل �شفوف 

رفاق كري�شتيانو رونالدو.

�شانتو����س،  وجتاه���ل 

حقيقة اأن القائمة االأولية 

ا�شتدعاوؤه���ا  مت  الت���ي 

قطر  مبارات���ي  خلو����س 

يف  ولوك�شمبورج  الودية 

ت�شفي���ات كاأ����س العامل، 

بعد  اإ�شابات،   4 �شه���دت 

خ���روج كل م���ن ترينكاو 

املع�شكر،  م���ن  وجرييرو 

واكتفى املدرب الرتغايل 

نيل�ش���ون  با�شتدع���اء 

�شيميدو.

واأفاد االحت���اد الرتغايل 

لكرة القدم، ب���اأن ظهري بورو�شي���ا دورمتوند رافائيل 

جريي���رو اأ�شي���ب خالل م���ران اأم�س، وغ���ادر مع�شكر 

املنتخب بعد الفحو�شات الطبية.

وم���ن جانب���ه، مل يتمكن الع���ب بر�شلون���ة ال�شابق 

وولفرهامبت���ون احلايل، فران�شي�شك���و ترينكاو، الذي 

ح�رش اأم�س بع���د اإ�شابة دومينجو����س دوارتي ورافا 

�شيلف���ا، من االن�شمام للمع�شكر بعد اأن جاءت نتيجة 

اختبار )كوفيد-19( ال�رشيع اإيجابية.

و�شي�ش���ل �شيميدو، بينم���ا ان�شم بالفع���ل اأم�س اإىل 

املع�شكر كل م���ن مدافع ليل جوزي���ه فونتي وجناح 

ميالن رافائيل لياو.

يذك���ر اأن منتخب الرتغال �شيخو����س مباراتني على 

ملعب اأجلاريف، اإحداهما ودية اأمام قطر ال�شبت املقبل، 

واالأخ���رى اأمام لوك�شمبورج يف اإط���ار ت�شفيات كاأ�س 

العامل قطر 2022 الثالثاء املقبل.

ديربي �لعا�سمة يخطف �الأنظار بالجولة 

�الفتتاحية من �لدوري �لجز�ئري
يخطف ديرب���ي العا�شمة اجلزائرية 

و�شباب  اجلزائ���ر  مولودي���ة  ب���ني 

بلوزداد "حامل اللقب"، االأنظار يف 

اجلولة االفتتاحية من م�شابقة دوري 

املحرتف���ني ملو�ش���م 2022/2021 

املقرر انطالقه يوم 22 ت�رشين اأول/

اأكتوبر اجلاري.

وك�شف���ت رابط���ة دوري املحرتفني 

اأم����س اخلمي����س، ع���ن روزنام���ة 

للمو�شم اجلديد،  ال���دوري  مباريات 

حيث يلتقي وف���اق �شطيف و�شيف 

املو�شم املا�ش���ي مع �شيفه وجاره 

هالل �شلغوم العيد ال�شاعد اجلديد 

لدوري املحرتفني.

ويف بقية املباريات، يلعب �شبيبة 

ال�شاورة م���ع �شيفه �رشيع غليزان، 

بينما يواجه احت���اد اجلزائر جاره 

ن�رش ح�شني داي. 

ويلتقي �شبيبة القبائل مع م�شيفه 

ق�شنطينة  و�شب���اب  املدية،  اأوملبي 

مع �شيف���ه مولودية وه���ران، كما 

ي�شت�شي���ف وداد تلم�ش���ان مناف�شه 

جنم �شباب مقرة. 

منتخب �لبرتغال يغلق �أبو�به في 
وجه جو�و فيليك�س

مي�سي: لم �أرتكب �أي خطاأ باالنتقال لباري�س
مي�شي  ليوني���ل  االأرجنتيني  اأك���د 

اأن���ه مل يرتكب خط���اأ يف الرحيل 

ع���ن بر�شلون���ة االإ�شب���اين لك���رة 

القدم واالنتق���ال ل�شفوف العمالق 

الفرن�شي باري�س �شان جريمان.

وان�ش���م مي�ش���ي ل�شف���وف �ش���ان 

جريمان بعدما مل يتمكن بر�شلونة 

م���ن جتدي���د التعاقد م���ع الفائز 

بجائزة الك���رة الذهبية �شت مرات 

ب�شبب االأزم���ة املالية التي يعاين 

منها النادي.

وفاز مي�شي ب�35 بطولة يف كامب 

نو، و�شج���ل 672 هدفا يف للفريق 

يف كافة امل�شابقات.

وبع���د اأن بداأ يعت���اد على االأجواء 

يف العا�شم���ة الفرن�شي���ة مع �شان 

اإن���ه �شعيد  جريمان، ق���ال مي�شي 

بقراره.

وقال مي�شي ل�"فران�س فوتبول" يف 

مقتطفات من مقابلته، التي �شتن�رش 

يوم غد ال�شبت :"مل اأرتكب اأي خطاأ 

باالنتقال ل�شان جريمان".

ل�ش���ان جريمان،  انتقال���ه  ومن���ذ 

�شج���ل مي�ش���ي هدفا وحي���دا، يف 

املباراة التي فاز فيها الفريق على 

مان�ش�شرت �شيت���ي 2 / 0 يف دوري 

اأبطال اأوروبا.

وم���ازال مي�ش���ي )34 عاما( يبحث 

عن ت�شجيل اأول اأهدافه يف الدوري 

الفرن�شي، الذي �شه���د �شقوط �شان 

جريمان يف فخ اخل�شارة ال�شادمة 

0 / 2 اأمام رين االأ�شبوع املا�شي.

�شل�شلة  اأوقف���ت  اخل�ش���ارة  ه���ذه 

انت�ش���ارات �شان جريم���ان، بعدما 

حقق ثم���اين انت�ش���ارات متتالية، 

ولك���ن فريق مي�شي م���ازال يت�شدر 

ج���دول الرتتيب بف���ارق �شت نقاط 

ع���ن اأقرب مالحقيه بعد مرور ت�شع 

جوالت.



اأبدت اإميان الطرودي، 

منتخ���ب  العب���ة 

تون����س  �سي���دات 

بنادي  واملحرتف���ة 

�سعادتها  اأبوظب���ي، 

بع���د االأداء املمي���ز 

مواجه���ة  خ���ال 

والت���ي  االإم���ارات، 

ن�س���ور  ح�سمهم���ا 

قرطاج برباعية دون 

رد.

اإمي���ان  وقال���ت 

�ساحبة  الط���رودي، 

يف  الأول  اله���دف 

الإم���ارات:  مرم���ى 

مباراتني  "خ�ضن���ا 
يف  هن���ا  وديت���ن 

�ضد  الأوىل  الإمارات، 

منتخ���ب الهند وهو 

ولديه  حمرتم  فريق 

كب���رة  اإمكاني���ات 

ومنظ���م دفاعيا كما 

العبات���ه  تتمت���ع 

بناء  بال�رسع���ة يف 

لكنن���ا  الهجم���ة، 

جنحن���ا يف اخرتاق 

دفاعه وخلقنا فر�ضا 

غزي���رة، ووفقنا يف 

ح�سم اإحداها".

واأ�ض���اف "م وفقنا يف الودية الثانية 

اأمام املنتخب الإماراتي اأداء ونتيجة، 

حي���ث ظهرن���ا مب�ضتوان���ا احلقيقي 

وقدمنا ما طلبه منا املدرب".

وتابع الط���رودي "كنا منظبطن فوق 

امليدان وفر�سنا �سيط���رة ج�سمناها 

ب�4 اأه���داف، كما اأن مواجهة الإمارات 

اأتاح���ت الفر�ضة لاعب���ات ال�ضابات 

لأخذ فر�ضتهن وك�ض���ب اخلربة التي 

ت�ضاعده���ن على مزيد من التاأقلم مع 

املجموعة قبل ال�ضتحقاقات املقبلة 

التي تنتظر منتخب تون�س".

ال�شارقة / وام :

ال�ضارق���ة  ن���ادي  ي�ضت�ضي���ف   

للفرو�ضي���ة وال�ضباق غدا وملدة 

الثاين  االأ�سبوع  يومن فعاليات 

ل���دوري الإم���ارات لوجنني لقفز 

العا�رشة  ن�ضخت���ه  احلواجز يف 

الفرو�ضي���ة  احت���اد  باإ����رشاف 

وال�ضب���اق و برعاي���ة لوجنني و 

الذي يقام على مي���دان ال�ضالة 

املغط���اة بالن���ادي مب�ضارك���ة 

فر�ضان وفار�ض���ات قفز احلواجز 

يتناف�ضون على األقاب 8 اأ�ضواط .

امل�ضاركات  مناف�ضات  وتتوا�ضل 

للفر�ض���ان من جميع  املفتوحة 

وفق  م�ضاركاتهم  وتت���م  الفئات 

مناف�ضت���ني  مبع���دل  اخل���ربات 

بحواجز متقارب���ة الرتفاع لكل 

فئة و�ضتق���ام يف اليوم الأول 4 

اأ�ضواط 3 منها مبوا�ضفات اجلولة 

م�سارها  ت�سميم  يب���داأ  الواحدة 

�س���م   /100  �  90/ بحواج���ز 

وينته���ي بت�ضميم م�ضار ال�ضوط 

الراب���ع مبوا�ضف���ات املرحلتني 

اخلا�ض���ة على حواج���ز /135/ 

�سم بزيادة /5/ �سنتيمرتات عن 

مناف�ض���ات الأ�ضبوع الأول مطلع 

اأكتوبر احلايل.

وتب���داأ مناف�ضات ي���وم بعد غد 

باملناف�ض���ة املفتوح���ة الثانية 

على الرتف���اع /90 � 100/ �سم 

الأخري  قب���ل  ال�ضابع  وال�ض���وط 

مفت���وح امل�ضارك���ة مبوا�ضفات 

م�ض���اره  و�ضم���م  املرحلت���ني 

بحواجز /115 � 120/ �سم.

وتختت���م املناف�ض���ات ب�ض���وط 

اجلول���ة  مبوا�ضف���ات  مفت���وح 

الواح���دة م���ع جول���ة للتمايز 

و�ضمم م�ض���اره بحواجز يرتاوح 

ارتفاعه���ا ب���ني /135 � 140/ 

�ضم وهي امل���رة الأوىل جلولت 

التماي���ز باملو�ض���م والتي يبلغ 

فيها ارتفاع احلواجز /140/ �سم 

اأي�سًا.

تغلب منتخ���ب العراق الأوملبي 

بهدفني  الإماراتي  نظ���ريه  على 

الأول  اأم����س  م�ض���اء  رد،  دون 

االأربعاء، �سم���ن اجلولة الثانية 

املجموع���ة  مناف�س���ات  م���ن 

الثانية لبطولة غرب اآ�ضيا التي 

ت�ضت�ضيفها ال�ضعودية.

ويدين منتخب العراق يف الفوز 

اإىل الثنائي �ضادق زامل ومنتظر 

عبد الأم���ري، اللذان �ضجا هديف 

الفوز يف الدقيقتني )40 و90(.

وبذل���ك الفوز ت�ض���در الأوملبي 

العراق���ي املجموع���ة بر�سيد 6 

نقاط م���ن انت�ضارين و�ضياعب 

املباراة  اللبن���اين يف  الأوملبي 

الثالثة اليوم اجلمعة.

البداية كان���ت اإماراتية بامتياز، 

من حي���ث احلي���ازة واملحاولة 

عل���ى املرم���ى، وكاد اأن ي�ضجل 

الأبي�س عرب خالد البلو�ضي الذي 

تلق���ى متريرة عر�ضي���ة �ضددها 

بق���وة، اإل اأن املداف���ع ح�ض���ني 

عمار تاألق اأبعدها من على خط 

املرمى براأ�ضه.

الإمارتية  احلي���ازة  وا�ضتم���رت 

حتى منت�ضف ال�ضوط الأول حيث 

حاول العراق ع���رب منتظر عبد 

الأمري الذي تلقى متريرة عر�ضية 

على م�ض���ارف اجل���زاء، �ضددها 

�ضعيف���ة م���رت بج���وار القائم 

ولح���ت فر�ضة اأخ���رى ملنتظر 

�ضددها قوية علت العار�ضة.

من  العراقي  املنتخ���ب  متك���ن 

افتتاح النتيجة يف الدقيقة 40 

من ركل���ة حرة عل���ى اجلانب، 

نفذه���ا الاع���ب �ض���ادق زامل 

غالطت احلار�س راكان املنهايل، 

بعد اأن مل�ضت الأر�س وذهبت اإىل 

�ضباك الإمارات.

ويف ال�ضوط الثاين نظم منتخب 

الع���راق �ضفوف���ه وح�ضل على 

الاعب  م���ن  بجه���ود  فر�ض���ة 

زي���دان اإقبال ال�ضي، حيث توغل 

بدفاع���ات االإم���ارات ومرر كرة 

عر�ضية مرت من اأمام املرمى مل 

جتد من يتابعها داخل ال�ضباك.

وحاول ر�ضا فا�ضل لكن احلار�س 

متكن من كرته، واعتمد املنتخب 

الإمارات���ي اأ�ضلوب مترير الكرات 

العر�ضية التي تاألق يف اإبعادها 

املدافعن ح�س���ن عمار وح�سن 

رائ���د، حيث جنح املدرب �ضكوب 

يف تنظيم ج���دار دفاعي انتهت 

عنده اأغلب فر�س الإمارات.

املنتخب  عل���ى  الإرهاق  ظه���ر 

العراقي، حيث تعر�س  الأوملبي 

اأك���ر من لعب لدي���ه لاإ�ضابة 

لاإ�ضابة  منتظر حمم���د  وغادر 

وقلب الدفاع عبا����س بديع هو 

امللعب  وغ���ادر  ا�ضيب  الآخ���ر 

وموؤم���ل عب���د الر�ضا م���ا اأجرب 

امل���درب عل���ى اإجراء ع���دد من 

اأ�ضلوبه  التغيريات وحافظ على 

واأغلق املنافذ.

وح�ض���ل العراق عل���ى هجمات 

كادت اأن تنه���ي املب���اراة لكنه 

اأهدرها، منها ك���رة منتظر عبد 

الأمري التي علت العار�ضة، وكذلك 

ت�ضديدة البديل اأحمد �رشتيب، ثم 

اأنق���ذ املداف���ع الإماراتي فر�ضة 

انفراد تام لاعب نهاد حممد.

فر����س الع���راق �ضيطرته بف�ضل 

التغيريات، حي���ث زج بالاعب 

عمار غالب وقبله اأحمد �رشتيب 

ونه���اد حمم���د وعل���ي حم�ضن 

منح الأوملب���ي العراقي اأف�ضلية 

وا�سحة.

ومن هجم���ة منظمة و�ضلت اإىل 

الاعب منتظر عبد الأمري، جتاوز 

املداف���ع االإماراتي لي�سدد الكرة 

الهدف  ال�ضباك حم���رزا  داخ���ل 

الث���اين يف الدقيقة 90، لتنتهي 

املباراة بفوز املنتخب الأوملبي 

العراقي بهدفن دون رد.

يومية .. �شيا�شية .. م�شتقلة
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اأبوظبي/ وام : 

حقق فري���ق "ذيب�س" العني ف���وزه الأول على 

فري���ق "�ستورمز "ابوظب���ي بنتيجة 3 - 1 يف 

لقاء القمة الذي جمع بني قطبي هوكي اجلليد 

م�ضاء اأم����س يف العا�ضمة اأبوظبي مبدينة زايد 

الريا�ضية، �ضمن مباريات اجلولة الأوىل لدوري 

الإمارات لهوكي اجلليد.

وانتهى ال�ض���وط الأول بني الفريقني بالتعادل، 

وج���اء ال�ضوط الثاين ل�ضالح "ذيب�س" بهدفن. 

ويف ال�ضوط الثالث دخل فريق �ضتورمز اأبوظبي 

بكل قوة حم���اول تعديل النتيجة، حيث قل�س 

الفارق و�ضجل هدفا واحدا، ويف الثواين الأخرية 

ا�ضتطاع فريق ذيب�س ت�ضجي���ل الهدف الثالث، 

فيما بلغت عدد ت�ضديدات �ضتورمز على املرمى 

57 ت�ضدي���دة ، بينما �ضدد فريق " ذيب�س " 34 

ت�ضديدة فقط.

وم���ن نتائج اجلول���ة الأوىل اأي�ض���ا يف دوري 

الإمارات لهوكي اجلليد، فوز مايتي كاملز على 

فريق �ضكور بينز بنتيجة 10 - 9 .

راأ�س اخليمة  �� وام:

 ت�ضت�ضي���ف راأ�س اخليمة �ضب���اق "تاف مادر" 

حتدي احلواجز العامل���ي يف ميناء العرب يوم 

15 اأكتوبر احلايل، حيث ي�ضكل ال�ضباق العاملي 

فر�ضة لختب���ار الق���درات البدني���ة والعقلية 

للمتناف�ضني.

وقال حممد الطري الرئي����س التنفيذي بالوكالة 

ل�رشكة راأ�س اخليمة العقارية - ال�رشكة الرائدة 

يف جم���ال التطوير العق���اري والبنية التحتية 

ال�ضياحي���ة بالدولة وال�رشي���ك الأر�ضي مل�ضار 

ال�ضباق ال�ضهري على م�ضت���وى العامل - ي�رشنا 

ا�ضت�ضاف���ة �ضباق حتدي تاف م���ادر يف ميناء 

الع���رب مرة اأخرى هذا الع���ام، مبا يوؤكد مكانة 

اإمارة راأ�س اخليمة كوجه���ة مثالية ال�ست�سافة 

الفعاليات العاملية وخا�ض���ة تلك املخ�ض�ضة 

للباحثني عن جتربة مغامرات غري عادية.

»ذيب�س« العين يفوز على 

»�شتورمز« اأبوظبي في قمة 

دوري الإمارات لهوكي الجليد

راأ�س الخيمة ت�شت�شيف تحدي 

»تاف مادر« العالمي 15 اأكتوبر
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اإيمان الطرودي : نجحنا في ودية 

الإمارات اأداء ونتيجة

انطالق الأ�شبوع الثاني من دوري قفز الحواجز في »ال�شارقة 
للفرو�شية«

الأولمبي العراقي يهزم الإمارات في بطولة غرب اآ�شيا

اأبوظبي / وام :

 يق�س خورف���كان والوحدة، �رشيط 

املو�س���م اجلدي���د، لكاأ����س رابطة 

املحرتفني، عندم���ا يلتقيان اليوم 

اجلمعة، على �ضتاد �ضقر بن حممد 

القا�ضمي، يف ذهاب ال���دور الأول، 

وذلك لرتب���اط الوحدة بامل�ضاركة 

يف ربع نهائ���ي دوري اأبطال اآ�ضيا، 

اأم���ام الن����رش ال�ضع���ودي يوم 16 

اأكتوبر اجلاري، عل���ى اأن ي�ضتكمل 

ال���دور الأول مبباريات احتاد كلباء 

واالإم���ارات،  والع���ن  والعروب���ة، 

وعجمان وال�ضارقة، يوم 15 اأكتوبر، 

ومباريات الظف���رة والن�رش، وبني 

يا�س والو�ضل ي���وم 16 من ال�سهر 

نف�ضه.

وتعادل الفريقان �ضلبًا على نف�س 

امللعب يف دوري اأدنوك للمحرتفني 

ه���ذا املو�ضم، مب���ا يجعلنا نرتقب 

مواجهًة حتم���ل الكثري يف طياتها، 

مع �ضعي كل فريق لتحقيق اأف�ضل 

نتيج���ة ممكن���ة، وتعزي���ز فر�سه 

بالتاأهل، قبل خو�س لقاء الإياب.

وكانت رابطة املحرتفن قد اعتمدت 

رابطة  مواعي���د م�ضابق���ة كاأ����س 

 2022 اجلديد  للمو�ضم  املحرتفني، 

- 2021 حي���ث تنطل���ق امل�ضابقة 

الي���وم 8 اأكتوب���ر، مب�ضارك���ة 12 

فريقًا فيما تاأه���ل اجلزيرة، حامل 

لقب ال���دوري، و�ضباب الأهلي بطل 

الن�ضخة الأخ���رية للكاأ�س، اإىل ربع 

النهائي مبا�رشة.

رابطة املحرتفني«  وُتلعب »كاأ�س 

يف املو�ض���م اجلديد، بنظام حتديد 

املراك���ز بنهاي���ة مباري���ات الدور 

الأول، الذي يق���ام بنظام "الذهاب 

واالإياب"، و�ضوًل اإىل ربع النهائي، 

مب�ضاركة 6 اأندية متاأهلة من الدور 

الأول، اإ�ضاف���ة اإىل اجلزيرة و�ضباب 

الأهلي املتاأهلني م�ضبقًا.

وبح�ضب التعديات اجلديدة، تلعب 

الفرق التي تخ���رج من كل مرحلة 

بنظام ال���دوري من دور واحد على 

حتديد املراكز يف كل مرحلة، حيث 

تلعب الفرق ال�ضت���ة غري املتاأهلة 

للدور ربع النهائي، بنظام الدوري 

م���ن دور واحد، بحي���ث يلعب كل 

فريق مع الف���رق اخلم�ضة الأخرى، 

عل���ى املراكز م���ن التا�ضع وحتى 

الرابع ع�رس.

وتق���ام يف املقاب���ل مباريات بني 

الف���رق الأربعة غري املتاأهلة للدور 

ن�ضف النهائ���ي، بنظام الدوري من 

دور واحد، على املراكز من اخلام�س 

وحتى الثامن، اأما الفريقان اللذان 

يغادران من ن�ضف النهائي، ف�ضتقام 

لتحديد  واح���دة،  مب���اراة  بينهما 

املركزين الثالث والرابع.

وح���ددت الرابطة، يوم���ي 25 و26 

اأكتوبر، ملباريات اإياب الدور الأول، 

عل���ى اأن ُتق���ام مباري���ات حتديد 

املراكز من التا�ض���ع وحتى الرابع 

ع�رش للفرق ال�ضت���ة غري املتاأهلة 

للدور ربع النهائ���ي، اأيام 12 و26 

نوفم���رب املقب���ل، و4 و9 دي�سمرب 

2021، و23 يناير 2022.

انطالق »كاأ�س المحترفين« لكرة القدم 

بلقاء خورفكان مع الوحدة

دبي / وام /

و�ضلت اأم�س اخلمي�س بعث���ة منتخب الإمارات للرجال وال�ضيدات 

ل�ضباعي���ات للرجبي اإىل العا�ضمة القطرية الدوحة للم�ضاركة يف 

بطولة غرب اآ�ضيا الت���ي �ضتنطلق اليوم وت�ضتمر حتى 10 اأكتوبر 

اجلاري.

يرتاأ����س البعثة حممد اأحم���د �ضاكر ع�ضو جمل����س الإدارة مدير 

املنتخبات، وت�ض���م اأبولو برليني املدير الفن���ي، ويو�ضف �ضاكر 

م�ضاعدا امل���درب، ونزار مه���ران اإداريًا، اإ�ضاف���ة اإىل باق اأع�ضاء 

اجلهازي���ن الفني والإداري و30 لعبا ولعب���ة على راأ�ضهم خالد 

اجلنيبي، و �ضعيد املهريي، واأ�ضماء الزعابي، و �ضوق اأهلي و فرح 

العزري، و عفراء را�ضد، الذي���ن ميثلون اأ�ضحاب اخلربة يف قائمة 

املنتخبات الوطنية.

وتعرب ه���ذه البطولة هي اأول بطولة عل���ى م�ضتوى فرق الرجال 

وال�ضي���دات تقام بالقارة الآ�ضيوية بع���د توقف دام لأكر من عام 

و10 اأ�ضه���ر. ويطمح الفريق الوطني لتحقيق كاأ�س البطولة لفئتي 

الرجال وال�ضيدات.

منتخبنا للرجبي اإلى الدوحة للم�شاركة في بطولة غرب 
اآ�شيا للرجال وال�شيدات



اأبوظبي -الوحدة:

�أعلنت ر�بط����ة �ملحرتفني �لإمار�تي����ة �أ�سماء 

�ملر�سحني جلو�ئز �لأف�سل �ل�سهرية، يف دوري 

�أدن����وك للمحرتفني، برعاي����ة "ات�صاالت"، عن 

فئ����ات �أف�سل لعب، وحار�����س مرمى، ومدرب، 

ل�سه����ر �سبتمرب، �لذي �سهد �إقامة �أربع جولت، 

�ت�سمت بالقوة و�لأد�ء �ملميز.

 وت�سم قائمة �ملر�سحني جلائزة �أف�سل لعب 

عن �سه����ر �سبتمرب، ثنائي �لع����ني؛ �لتوجويل 

لبا كودجو، و�ملغربي �سفيان رحيمي، وهما 

�للذ�ن �ساع����د� �لفريق على ت�س����در �لرتتيب، 

وينفرد لب����ا كودجو، �لفائز بجائ����زة �أف�سل 

لع����ب يف �سه����ر �أغ�سط�س، ب�س����د�رة هد�يف 

الدوري، بر�صيد 9 �أهد�ف، فيما �سجل رحيمي 

هدف����ني، وكان �ساح����ب �أد�ء ق����وي يف و�سط 

�مللعب، كما ت�سم قائمة �ملر�سحني: �لتون�سي 

حممد فر��س بالعربي، �لذي تاألق مع عجمان 

هذ� �ملو�سم بت�سجيل �أربعة �أهد�ف، بالإ�سافة 

�إىل م�ساهمات����ه �لتي ق����ادت �لفريق للتو�جد 

باملركز �خلام�����س، يف �أف�سل �نطالقة للفريق 

يف دوري املحرتفني.

ويتناف�س معهم �سيب�ستيان تاجليابو مهاجم 

�لن�رص، �لذي كان له 5 �أهد�ف مهمة يف م�سرية 

فريق����ه، وماجد ح�سن �سابط �إيقاع خط و�سط 

فريق �سباب �لأهلي.

 �أما يف قائمة �ملر�سحني جلائزة �أف�سل حار�س 

مرم����ى عن �سهر �سبتم����رب، فيتو�جد 3 حر��س 

تاألق����و� مع فرقه����م، وهم: حمم����د �ل�سام�سي 

حار�����س مرمى �لوحدة، وعلي خ�سيف حار�س 

مرمى �جلزيرة، �لفائ����ز بجائزة �أف�سل حار�س 

مرمى يف �سه����ر �أغ�سط�س، وعل����ي �حلو�سني 

حار�س مرمى عجمان.

ويتناف�س على جائ����زة �أف�سل مدرب عن �سهر 

�سبتمرب ثالث����ة �أ�سماء، وهم: �سريجي ريربوف 

م����درب �لعني، �ل����ذي فاز باجلائ����زة يف �سهر 

�أغ�سط�س �ملا�سي �أي�سًا، ومار�سيل كايزر مدرب 

�جلزيرة، وجور�ن تيفجودج مدرب عجمان.

دبي –الوحدة:

تن�س���د بع�س من �أف�سل �لالعبات 

يف منطقة �آ�سيا و�ملحيط �لهادئ، 

مقارع���ة  منه���ن  "�لع�رصي���ن" 
عن  و�ملد�فع���ات  �ملخ�رصم���ات 

�للقب يف بطولة "اآ�صيا واملحيط 

�ل�سي���د�ت  جلول���ف  اله���ادئ" 

للهو�ة، حني يخ�س���ن مناف�سات 

�لن�سخ���ة �لثالثة م���ن �لبطولة، 

�لرح���ال يف عا�سمة  �لتي حتط 

�لفرتة  خالل  �أبوظب���ي،  �لإمار�ت 

من 10 وحتى 13 نوفمرب �ملقبل، 

و�ملقام���ة عل���ى مالع���ب نادي 

عندما حتط  للجولف"،  "�أبوظبي 
�لرحال للمرة �لأوىل يف �لإمار�ت 

ودول �ملنطق���ة. وتعاود حامالت 

لقبي �لن�سختني �لأوىل و�لثانية، 

�لتايالندي���ة �أثايا ثيتيكول بطلة 

2018، و�لياباني���ة يوكا يا�سود� 

�ملد�فع���ة ع���ن لق���ب �لن�سخ���ة 

�لأخ���رية يف 2019، �إىل �أروق���ة 

�لبطولة، بعد �أن مت �إلغائها �لعام 

�ملا�سي ب�سب���ب �لقيود �ملتعلقة 

بجائحة فريو�س "كورونا".

حمطة مهمة

"اآ�صي���ا واملحيط  وتعد بطول���ة 

اله���ادئ" �لت���ي ينظمه���ا �حتاد 

بالتعاون  �لهادئ  و�ملحيط  �آ�سيا 

مع ن���ادي �جلولف �مللكي �لقدمي 

"R&S"، حمطة هامة يف �أجندة 
�لالعب���ات �لهاوي���ات، لكونه���ا 

ت�سم���ح لبطالت �ملر�ك���ز �لأوىل، 

يف �لتاأه���ل وللم�ساركة ببطولت 

عاملية ك���ربى يف 2022، بحجم 

�ملفتوح���ة يف   "AIG" بطول���ة

�إيفيان"  و"�أموندي���ا  بريطاني���ا، 

�إحدى �لبط���ولت �خلم�س �لكربى 

جلول���ف �ل�سي���د�ت يف �لع���امل، 

بالإ�ساف���ة �إىل �حل�س���ول عل���ى 

بطاقة دعوة للم�ساركة يف بطولة 

�لوطني���ة لله���و�ة"  "�أوغو�ست���ا 
�لتي جت���ري �سنويًا يف �لوليات 

�ملتحدة �لأمريكية.

م�سرية النجمات  

�لتايالندي���ة �أثايا ثيتيكول �لتي 

حل���ت و�سيف���ة يف 2019 خلف 

�ليابانية ي���وكا يا�سود�، جنحت 

يف �لرتق���اء �إىل �ملرك���ز 28 يف 

لل�سيد�ت،  �لعامل���ي  �لت�سني���ف 

من���ذ �أن �نتقل���ت لالحرت�ف يف 

�لعام �ملا�سي، وفازت بلقبني يف 

�جلول���ة �لأوروبية لل�سيد�ت لهذ� 

�ملو�س���م، وتتمتع بتق���دم مريح 

يف مو�س���م " �ل�سباق �إىل كو�ستا 

دي���ل �سوي���ل" �ل���ذي مينح يف 

ختام جولته لقب بطلة �لدوري 

�لأوروبي لالعبات �ملحرتفات.

وتع���ود �لفلبينية ي���وكا �سا�سو، 

و�لتيالندي���ة باتي تافاتاناكيت، 

�لثاين  باملركزين  حلت���ا  �للتني 

و�خلام����س ع����رص يف �لن�سخ���ة 

"اآ�صي���ا  لبطول���ة  �لفتتاحي���ة 

واملحيط الهادئ" يف �سنغافورة 

�لبطول���ة،  �أروق���ة  �إىل   ،2018

تافاتاناكي���ت  ف���ازت  �أن  بع���د 

بطول���ة  يف  �ملا�س���ي  �أبري���ل 

 "ANA Inspiration"
يف كاليفورني���ا، وتنجح �سا�سو 

�لبالغة م �لعمر 19 عامًا يف �أن 

�ملفتوحة"  "�أمريكا  بطلة  ت�سبح 

لل�سيد�ت.

ح�سور الكوريات

�لو�عد�ت  �لنجم���ات  ب���ني  ومن 

�للو�ت���ي �أك���دن م�ساركته���ن يف 

بطلة  "�أبوظبي"، يوم���ني هو�نغ 
لهو�ة  �جلنوبية  �لكورية  �جلولف 

�ل�سي���د�ت، و�لتي حتت���ل حاليًا 

�لعامل،  �ل�ساد�س���ة يف  �ملرتب���ة 

و�لالعب���ان �ل�سينيت���ان زياوين 

ي���ني ويل ي���ي، �مل�سنفت���ني يف 

�ملركزين �لتا�س���ع و�لثالث ع�رص 

عاملي���ًا عل���ى �لت���و�يل. ومتثل 

بطولة "�أبوظبي" �مل�ساركة �لأوىل 

�جلنوبي���ة هو�نغ يف  للكوري���ة 

بطولت "اآ�صيا واملحيط الهادئ"، 

بعد مو�سم حافل لالعبة �لبالغة 

من �لعمر 19 عامًا، جنحت خالله 

يف �نتز�ع لق���ب بطولتني للهو�ة 

يف بالده���م، �ىل جانب �حل�سول 

على �ملركز �لر�بع ببطولة "كوريا 

�ملفتوحة لل�سيد�ت".

طموح الفوز 

هو�نغ  �جلنوبية  �لكورية  وعلقت 

عل���ى م�ساركته���ا يف "�أبوظبي" 

بقوله���ا: "كالعب���ة، �أري���د د�ئمًا 
�لتناف����س �سد �أف�س���ل �لالعبات 

يف �لع���امل، و�ستك���ون بطول���ة 

"اآ�صيا واملحي���ط الهادئ" حتدي 
مث���ري بالن�سب���ة يل، و�أتطلع �إىل 

ومو�جه���ة حت���دي ملعب جولف 

هائ���ل مثل ن���ادي �أبوظبي، ويف 

ظروف مناخي���ة مل ي�سبق يل �أن 

"�إن  و�أ�ساف���ت:  فيه���ا"،  ناف�ست 

مكافاآت �لفوز بالبطولة ل ت�سدق، 

بالتاأهل و�مل�ساركة يف بطولتني 

كبريتني، بالإ�ساف���ة �إىل �إمكانية 

خو�س بطولة "�أوغو�ستا �لوطنية 

للهو�ة".
ال�سينيات بقلب املناف�سة

بدوره���ا، قدم���ت �ل�سيني���ة ين 

م�ستوي���ات لفتة بعد �أن خا�ست 

من���ذ �أغ�سط�س 2020، 13 بطولة، 

جنحت يف �نت���ز�ع �ألقاب ثمانية 

منه���ا، من �سمنها ثالث���ة �ألقاب 

 LPGA" �حرت�في���ة يف جول���ة 

ال�صينية".

وقالت يني : "لقد كنت حمظوظة 

لأن �أك���ون ج���ز�ًء م���ن قائم���ة 

�لالعبات �ملناف�س���ات على لقب 

ن�سخ���ة 2019 يف بطولة "اآ�صيا 

واملحيط الهادئ" لهو�ة �ل�سيد�ت، 

وقمت بعمل جيد لإنهاء �لبطولة 

يف �ملركز 12 يف �ليابان، و�أمتنى 

�ن �أ�سي���ف �إىل م�سريت���ي لق���ب 

بطولة "�أبوظبي" يف االإمارات".

�ل�سجل �لذهبي للبطولة

ف���ازت �لتايالندية �ثايا ثيتيكول 

بلقب �لبطولة ع���ام 2018 على 

يف  �سنتو�س���ا  ن���ادي  مالع���ب 

�سنغاف���ور�، وح�س���دت لقب عام 

2019 �لياياني���ة ي���وكا يا�سود� 

على ملعب نادي �جلولف �مللكي 

يف �ليابان.

انطالق البطولة

ومت �إطالق بطولة "اآ�صيا واملحيط 

الهادئ" لله���و�ة، من قبل �حتاد 

اآ�صيا واملحي���ط الهادئ والنادي 

 ،"R&A" مللكي �لقدمي للجولف�

�إىل �كت�ساف �ملو�هب  و�لهادف���ة 

�لنا�سئة، و�أطل���ق �لنادي �مللكي 

يف   "R&A" �لق���دمي للجول���ف 

2018، ميث���اق �مل���ر�أة يف لعبة 

�جلول���ف، لتمثل بطول���ة "اآ�صيا 

من  وح���دة  الهادئ"  واملحي���ط 

�لعديد من مفاتيح �لتطوير �لتي 

�أجر�ها جمل����س �لإد�رة جنبًا �إىل 

جن���ب مع مبادر�ت �حت���اد �آ�سيا 

�سعبية  لزيادة  �لهادئ  و�ملحيط 

لعب���ة �جلول���ف لل�سي���د�ت يف 

�ملنطقة.

جهوزية امللعب

ويذك���ر، مت �فتتاح نادي �أبوظبي 

للجولف يف �لعام 1998، ويحمل 

مل�سات �مل�س�س���م بيرت هار�دين، 

وميتاز ببح���ري�ت �ملياه �ملاحلة 

و�أ�سج���ار �لزين���ة و�لنخيل على 

�للع���ب وم�سار�ت  �أ�سط���ح  طول 

�مل�سطح���ات �خل����رص�ء �لكبرية، 

كم���ا ي�ست�سيف �لن���ادي بطولة 

للجول���ف   "HSBC "�أبوظب���ي 
�لتي تع���د و�حدة من �أهم �أحد�ث 

مو�سم  يف  "رولك����س"  �سل�سل���ة 

�جلولة �لأوروبية.
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رابطة المحترفين تعلن المر�سحين 

لجوائز الأف�سل في �سبتمبر نخبة لعبات الجولف يطرقن باب النجومية في بطولة 

اآ�سيا والمحيط الهادئ

دبي-الوحدة:

ب����د�أ �لقط����اع �لريا�س����ي ي�ستفي����د من 

�لفر�س �لتي توفره����ا ��ست�سافة �إك�سبو 

2020 بدب����ي �لذي يعد �حل����دث �لأكرب 

يف تاري����خ �لتعاون �ل����دويل يف جميع 

�ملجالت وت�ستفيد منه جميع �لقطاعات 

و�لعلمي����ة  و�ل�سناعي����ة  �لقت�سادي����ة 

و�لثقافية و�أي�سا �لريا�سية و�لتي متثلت 

بتو�ج����د عدد م����ن �مل�سوؤولني و�لنجوم 

حل�سور �لفعاليات وزيارة �أجنحة �لدول 

�مل�سارك����ة و�لفعالي����ات �ملختلفة فيه 

وكذلك �للقاء مع �مل�سوؤولني يف خمتلف 

جمالت �حلياة.

وقد �لتقى �سع����ادة �سعيد حارب �لمني 

�لع����ام ملجل�����س دب����ي �لريا�س����ي يف 

مقر �جلن����اح �لرو�س����ي باإك�سبو �سعادة 

�لريا�س����ة  وزي����ر  لينف����وف  فالدمي����ري 

جلمهورية تتار�ست����ان ومت بحث تعزيز 

وزيادة �لتعاون بني �لطرفني يف �لريا�سة 

�سيما و�أن �لريا�س����ة حتتل مكانة مميزة 

يف �لهتم����ام و�لدعم �حلكومي وم�ساركة 

�لقطاع �خلا�س وخمتلف �أفر�د �ملجتمع، 

كم����ا �أن �لعالق����ات �لريا�سي����ة بني دبي 

ورو�سي����ا ت�سهد من����و� ملحوظا حيث مت 

�لتفاق على تنظيم ح����دث ريا�سي مهم 

للريا�سات �جلليدية يقام يف دبي خالل 

�سه����ر دي�سم����رب �ملقب����ل مب�ساركة جنوم 

ريا�سات �جلليد �لرو�سية و�سيتم �لعالن 

عن تفا�سيله خالل �لأ�سبوع �ملقبل وهو 

�لذي ميث����ل قمة �لأد�ء �لرو�سي يف جمال 

�لت����ي حتتل مكانة  �لريا�سات �جلليدية 

كب����رية يف رو�سيا وت�س����م مدينة كاز�ن 

وحدها �لتي يقطن فيها مليون و200 �ألف 

ن�سمة 52 حلبة للتزلج على �جلليد.

كم����ا �لتق����ى �أمني ع����ام جمل�����س دبي 

�لريا�سي جن����م �لك����رة �لإيطالية باولو 

مالديني �لقائد �ل�سابق ملنتخب �إيطاليا 

وميالن بطل دوري �أبطال �أوروبا 7 مرات 

و�لذي ي�سغل حاليا من�سب �ملدير �لفني 

يف �لنادي �لإيط����ايل �لذي ق�سى م�سو�ره 

�لريا�س����ي فيه ويو��س����ل �لعمل معه يف 

جمال �لإد�رة حاليا.

وز�ر مالديني �جلناح �لإيطايل يف �إك�سبو 

وكذلك ع����دد من �أجنحة �ل����دول �لأخرى 

كما �لتق����ى بعدد من �لزو�ر يف �لأجنحة، 

وقد �أبدى �لنجم �لإيطايل �لكبري �سعادته 

بزيارة دب����ي وح�سور فعالي����ات �إك�سبو 

�سيما و�أنه يدرك �أهمية ومكانة هذ� �حلدث 

�لأك����رب ك����ون مدينته مي����الن ��ست�سافت 

�لن�سخة �ملا�سية من �إك�سبو عام 2015.

اأمين عام مجل�س دبي الريا�سي يلتقي وزير الريا�سة في 

تتار�ستان والنجم باولو مالديني

دبي-الوحدة:

 ت�سهد �سو�طئ دبي ع�رص �ليوم -�جلمعة- 

مناف�سات �سب����اق دبي للقو�رب �ل�رص�عية 

�ملحلي����ة 22 قدما، فاحتة فعاليات نادي 

دب����ي �ل����دويل للريا�س����ات �لبحرية يف 

�ملو�سم �لريا�سي �لبحري �جلديد 2021-

.2022

و�أكمل����ت �للجنة �ملنظم����ة لل�سباق كافة 

�ليوم  �لتظاه����رة  لإجن����اح  �لتجهي����ز�ت 

بالتن�سيق مع �جلهات �لد�عمة من �لدو�ئر 

�حلكومي����ة و�ملوؤ�س�س����ات �لوطنية حيث 

�سينطل����ق �ل�سباق يف �لثالث����ة و�لن�سف 

ع�رص� قبال����ة جزيرة نخلة جمري� باجتاه 

خط النهاية يف مرفاأ ال�صيادين 2 )مر��سي 

بي �آند �أو( جمري� �لر�بعة مل�سافة تزيد عن 

خم�سة �ميال بحرية.

وي�س����ارك يف �ل�سباق �لي����وم –�جلمعة- 

نخب����ة �لنو�خذة و�لبح����ارة �ل�سباب يف 

�ل�سباق �لكبري و�لذي ي�سمل فئتني �لأوىل 

�لنا�سئني من عم����ر 8-16 �سنة و�لثانية 

�ل�سب����اب م����ن عم����ر 8-21 �سن����ة حيث 

�ستتناف�س جميع �لقو�رب يف �سباق و�حد 

وحتت�سب بعد نهاي����ة �ل�سباق نتائج كل 

فئة على حد�.

وكان����ت �للجنة �ملنظمة ق����د �أعلنت عن 

فتح باب �لت�سجيل للم�ساركة يف �ل�سباق 

بد�ية �لأ�سب����وع و�سهدت عملية �لت�سجيل 

عرب �لبو�بة �لإلكرتوني����ة �إقبال كبري� من 

حمبي هذه �لريا�سة حيث من �ملتوقع �ن 

يتناف�سو� بقوة م����ن �جل �لتتويج و�لظفر 

بنامو�س �ملو�سم.

وحر�س هزمي حممد �لقم����زي مدير �إد�رة 

تطوير �ل�سئ����ون �لريا�سية يف نادي دبي 

�لدويل للريا�س����ات �لبحرية م�رصف عام 

�ل�سباق على �لرتحيب بجميع �مل�ساركني 

م����ع �نطالق فعالي����ات �ملو�س����م �جلديد 

للجميع  �لتوفيق  متمني����ا   2022-2021

يف �إجناح �ل�سباق����ات و�خر�جها بال�سكل 

�جلميل �ملعتاد كل مو�سم.

وق����ال �لقمزي �ن �ل�سباق �لأول يف بطولة 

دبي للقو�رب �ل�رص�عية �ملحلية 22 قدما 

ميثل حمطة مهمة كونه فاحتة �لفعاليات 

يف �ملو�س����م �جلديد منا�س����د� �مل�ساركني 

�للتز�م �لتام بتعليمات و�رصوط �ل�سباق 

و�لتقيد بالإج����ر�ء�ت �لحرت�زية و�للتز�م 

بربنامج �مل�ساركة �لذي يت�سمن �لو�سول 

�ملبك����ر لنقطة �لتفتي�س قب����ل �ساعة من 

موع����د بد�ية �ل�سباق �ملق����رر يف �لثالثة 

و�لن�سف ع�رص�.

ونوه م�����رصف �ل�سباق �أن على �مل�ساركني 

�للت����ز�م كذلك ب�سو�بط م����ا بعد �ل�سباق 

حيث يجب عل����ى �لقو�رب �حلا�سلة على 

�ملر�كز �لع�����رص �ُلول �لتوجه �ىل منطقة 

�لفح�����س �لفني وم����ن ثم �سيت����م �عالن 

�لنتائج �لنهائية لل�سب����اق بعد مر�جعة 

تقارير جلن����ة �لتحكيم فيما �سيتم تتويج 

�أ�سحاب �ملر�كز �لثالثة �لأوىل يف كل فئة 

عقب نهاية �ل�سباق مبا�رصة.

و�ك����د �لقمزي �ن �للجنة �ملنظمة حري�سة 

عل����ى متابع����ة كل �لتقاري����ر �خلا�س����ة 

بالإر�ساد �جلوية منوه����ا �ىل �ن �لن�رصة 

�جلوية تب�رص باأج����و�ء منا�سبة يف )بحر 

جمري�( حيث ت�س����ل �رصعات �لرياح نحو 

10 عقد و�رتفاع �ملوج �ىل قدم و�حد مما 

ي�ساعد �مل�ساركني يف �رصعة �لو�سول �ىل 

عو�مات خط �لنهاية.

بد�أت �سباقات �لقو�رب �ل�رص�عية �ملحلية 

22 قدم����ا، عام 1999 بفك����رة ودعم من 

�ملغف����ور له ب����اإذن �هلل �ل�سيخ حمد�ن بن 

ر��س����د �ل مكتوم -طي����ب �هلل ثر�ه- �لذي 

وجه �إد�رة ن����ادي دبي �لدويل للريا�سات 

�لبحري����ة باإط����الق ه����ذه �لفئ����ة لتكون 

�أكادميي����ة ومدر�س����ة لتاأهي����ل �لبح����ارة 

�ل�سغار خلو�س مناف�سات �لفئات �لكبرية 

م�ستقبال وتعلمهم مهار�ت �لإبحار.

�ل����دويل للريا�سات  ونظم ن����ادي دب����ي 

�لبحرية �ل�سباق �لأول ملناف�سات �لقو�رب 

�ل�رص�عي����ة �ملحلية 22 قدما يف �لأول من 

�سهر �أكتوبر عام 1999 مب�ساركة 16 قاربا 

حيث جنح طاق����م �لقارب )هياف( ملالكه 

�لنوخذة ر��سد حمم����د ر��سد �لرميثي يف 

�لو�س����ول �أول �ىل خ����ط �لنهاي����ة و�لفوز 

و�لتتويج باملركز �لأول.

ال�سراعية 22 قدماً تد�سن �سباقات البحر 
في جميرا

بطولة الإمارات الوطنية للجوجيت�سو تنطلق اليوم 

في اأبوظبي
اأبوظبي، الوحدة:

�ليوم �جلمعة بطولة   تنطلق 

�لإمار�ت �لوطنية للجوجيت�سو 

يف جوجيت�سو �أرينا باأبوظبي 

م����ع مناف�سات �ل�سيد�ت و�سط 

لالعبات  و��سع����ة  م�سارك����ة 

�لأندي����ة و�لأكادميي����ات م����ن 

خمتلف �إم����ار�ت �لدولة. على 

�أن تقام مناف�سات �لرجال يف 

�ليوم �لتايل.

وتتمت����ع �لبطول����ة باأهمي����ة 

��ستثنائية مع �إ�سد�لها �ل�ستار 

على مو�سم �لبطولت �ملحلية، 

حي����ث تلع����ب دور� مهما يف 

�أ�سحاب �ملر�كز �لأوىل  حتديد 

�سمن �لت�سنيف �لعام لالعبني 

و�لأندي����ة عل����ى ح����د �سو�ء. 

وي�سهد �لي����وم �لأول للبطولة 

مناف�س����ات فئ����ات �لنا�سئات 

حت����ت 16 عام����ا، و�ل�سابات 

حتت 18 عام����ا، و�لكبار فوق 

18 عامًا، علم����ًا باأن �لبطولة 

تقام بنظام �حلز�م �ملفتوح.

ويقول من�سور �لظاهري ع�سو 

جمل�����س �إد�رة �حتاد �لإمار�ت 

للجوجيت�سو �أن فكرة �لبطولة 

نابع����ة م����ن روؤي����ة �لحتاد 

�لهادفة �إىل تنويع �مل�سابقات 

لرفع  �ملحلي����ة و�خلارجي����ة 

فر�����س �لحت����كاك باخلرب�ت 

مب�ستوى  و�لرتف����ع  �ملختلفة 

�لالعب����ني و�لالعبات و�إف�ساح 

�ملج����ال �أمام �أك����رب عدد من 

منت�سبي �لأندية و�لأكادمييات 

فر�سهم  وم�ساعفة  للم�ساركة 

لرف����ع نق����اط ت�سنيفه����م مع 

ختام �ملو�سم.

�أن  �لظاه����ري  و�أو�س����ح 

�لبطولة ت�سكل فر�سة جيدة 

لإع����د�د �لالعبني و�لالعبات 

و�إك�سابهم �خلربة �لالزمة يف 

�إطار �ل�ستعد�د�ت �ملتو��سلة 

للم�ساركة يف بطولتي �لعامل 

�لعاملية ملحرتيف  و�أبوظبي 

�جلوجيت�س����و بن�سخته����ا �ل 

13 �للت����ان تعت����رب�ن م����ن 

�أهم �لبط����ولت على �ساحة 

�جلوجيت�سو �لعاملية. 

�أن دولة �لإمار�ت  �إىل  و�أ�سار 

متلك �أحد �أكرب و�أهم �مل�ساريع 

يف �لع����امل لن�����رص وتطوير 

وتاأهيل  ريا�سة �جلوجيت�سو 

�ملو�ه����ب و�سناعة �لأبطال، 

وهو م����ا يتج�سد يف تطبيق 

�أف�سل �لرب�م����ج �لعاملية يف 

و�لك�سف  �للعبة  ن�رص وتطوير 

عن �ملو�هب و�سقلها، وتنظيم 

�لبطولت عل����ى مد�ر �ملو�سم 

�س����و�ء كانت وطنية �أو دولية، 

و�سناعة  �مله����ار�ت  ل�سق����ل 

�لأبطال باملعايري �لعاملية.

�أف�صل 20 العبة يت�صدرن وين�صدن لقب �لبطولة بالعا�صمة �أبوظبي

قو�رب �لنا�صئين و�ل�صباب تتناف�س �ليوم
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