
دبي ــ وام :

ال�شيخ  ال�ش���مو   دعا �شاحب 

حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 

رئي�س �لدول���ة رئي�س جمل�س 

�لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل"، 

�م�س  خريجي برنامج مليون 

للم�ش���اركة  عرب���ي  مربم���ج 

و�لتناف�س على تطوير م�شاريع 

برجمي���ة مبتك���رة باالعتماد 

�لتي  و�خلرب�ت  �ملهار�ت  على 

�كت�شبوه���ا �شم���ن مناف�ش���ة 

تكنولوجية ه���ي �الأ�شخم من 

نوعها يف �ملنطقة.

و�شيتم �الإع���ان عن �لفائزين 

به���ذ� �لتحدي خ���ال "�إك�شبو 

2020 دبي"، �أكرب جتمع عاملي 

كملتقى  �الإمار�ت  مكانة  يعزز 

و�الأف���كار  و�الأف���ر�د  لل���دول 

�شتنطلق  و�ل���ذي  و�البت���كار، 

فعاليات���ه يف �أكتوبر �ملقبل؛ 

�مل�رشوع  تك���رمي  يتم  و�شوف 

مبنح���ه  بالتح���دي  �لفائ���ز 

ومقد�رها  �لك���ربى  �جلائ���زة 

ملي���ون دوالر �أمريك���ي، فيما 

�شيح�ش���ل 5 مت�شابق���ن، من 

�خلم�شة  �مل�شاري���ع  �أ�شحاب 

�الأف�شل، على جو�ئز بقيمة 50 

�ألف دوالر ل���كل منهم، و�شيتم 

تكرمي 4 م���ن �أف�شل �ملدربن 

�مل�شاركن يف مبادرة "مليون 

مربمج عرب���ي، بجائزة قدرها 

25 �ألف دوالر لكل مدرب.

دبي  ــ وام :

 ف���ازت جترب���ة �لدر�جات �ملائي���ة �لتي 

توفرها دبي باملرتبة �الأوىل عامليا �شمن 

جو�ئز �ملوق���ع �لعامل���ي �ملتخ�ش�س يف 

�أدفايزر"  جمال �ل�شفر و�ل�شياح���ة "تريب 

للتج���ارب �ل�شياحية لع���ام 2021 وذلك 

عن فئتي �ملغام���ر�ت �ملتكاملة و�الأن�شطة 

�ملائية.

وحافظ���ت دب���ي عل���ى مكانته���ا �لر�ئدة 

ب�شفتها �لوجه���ة �الأوىل لتق���دمي "�أف�شل 

�لتج���ارب �ل�شياحية يف �لع���امل" للعام 

�لثاين على �لتو�يل �شم���ن ت�شنيف تريب 

�أدفايزر، حيث ح�شلت جتربة �ل�شفاري على 

�لكثبان �لرملية وركوب �جلمال مع حفات 

�ل�ش���و�ء، �لتي تنظمها �رشك���ة "�أو�شن �إير 

لل�شفر"، على جائزة �أف�شل جتربة عاملية 
�شمن جو�ئز تريب �أدفايزر لعام 2020.

اأبوظبي، / وام/

�أعلن بنك �أبوظبي �لتجاري �م�س  عن نتائجه 

�ملالية عن �لربع �لثاين من �لعام 2021.

و بلغ �شايف �الأرباح 1.402 مليار درهم عن 

�لربع �لثاين من �لعام 2021 بارتفاع بن�شبة 

14% مقارن���ة بالربع �لثاين من �لعام 2020 

وبارتفاع بن�شب���ة 25% مقارنة بالربع �الأول 

من �لعام 2021.

كم���ا بلغ �شايف �لدخل م���ن �لفو�ئد 2.315 

ملي���ار درهم بانخفا�س بن�شب���ة %1 مقارنة 

بالربع �لث���اين من �لع���ام 2020 وبارتفاع 

بن�شب���ة 9% مقارنة بالرب���ع �الأول من �لعام 

.2021

و �رتف���ع �لدخل من غ���ر �لفو�ئد ليبلغ 840 

ملي���ون درهم بارتفاع بن�شب���ة 41% مقارنة 

بالربع �لثاين م���ن �لعام 2020 وبن�شبة %5 

مقارنة بالربع �الأول من �لعام 2021 نتيجة 

�رتف���اع �لدخل من عمليات ت���د�ول �لعمات 

�الأجنبية و�لر�شوم �الإد�رية.

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

محمد بن زايد يتبادل التهاني بعيد الأ�ضحى 

المبارك مع �ضلطان عمان
�أبوظب���ي  �����  و�م:  تبادل �شاحب �ل�شم���و �ل�شيخ حممد بن ز�يد 

�آل نهي���ان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة 

مع �أخيه �شاح���ب �جلالة �ل�شلطان هيثم بن طارق بن تيمور �آل 

�شعيد �شلطان عمان �ل�شقيقة �م�س �� خال �ت�شال هاتفي �� خال�س 

�لتهاين و�أطيب �لتمنيات بعيد �الأ�شحى �ملبارك .. �شائلن �ملوىل 

عز وجل �أن يعيده على �جلميع باخلر و�ليمن و�لربكات.

ونق���ل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان �إىل جالته .. 

تهاين �أخيه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 

�لدول���ة "حفظه �هلل" بهذه �ملنا�شب���ة �ملباركة ومتنياته جلالته 
موفور �ل�شحة و�ل�شعادة و�لعمر �ملديد ولل�شعب �لعماين �ل�شقيق 

مزيد� من �لتقدم و�لرفعة يف ظل قيادة جالته �حلكيمة.

فين���ا -وكاالت : قالت منظمة �لدول �مل�شدرة للنفط "�أوبك" يف 

بيان، �إن كبار �ملنتجن يف �لع���امل �تفقو� على مو��شلة زيادة 

�الإنتاج �عتبار� من �أغ�شط�س.

و�أو�شح �لبيان �أن �التفاق ين�س على قيام حتالف "�أوبك بل�س" 

�ملكون من 23 دولة برفع �الإنتاج مبقد�ر 400 �ألف برميل يوميا 

كل �شهر �عتبار� من �أغ�شط�س ومتديد �تفاق �إد�رة �الإمد�د�ت حتى 

نهاية 2022، للم�شاعدة يف دف���ع �لتعايف �القت�شادي �لعاملي 

مع �نح�شار �لوباء.

و�أكد معايل �شهي���ل �ملزروعي وزير �لطاقة و�لبنية �لتحتية، �أن 

�الإمار�ت تدعم �التفاق بقوة.

�ضافي اأرباح«اأبوظبي التجاري«ترتفع 

بن�ضبة 76% في الن�ضف الأول من 

2021 محققة 2.524 مليار درهم

درجات الحرارةمواقيت ال�ضالة

دبي تحافظ على مكانتها �لر�ئدة كوجهة �أولى لتقديم �أف�ضل 
�لتجارب �ل�ضياحية في �لعالم

الإمارات تدعم  اتفاق »اأوبك بل�س« بزيادة 

الإنتاج 400 األف برميل 

�أبوظبي 32/41 دبي 32/40 �ل�شارقة 31/40 عجمان 39 /30 �أم �لقيوين 39 /32 ر�أ�س �خليمة 38 /33 �لفجرة 36 /31 �لعن 29/42 ليوا 30/42  �ل�شلع 40 /31     �لفجر 4.17 �لظهر 12.31  �لع�رش 3.52  �ملغرب 7.16  �لع�شاء 8.39
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مؤرش سوق ديب املايلمؤرش سوق أبوظبي املايل

التغير %ال�ضــابقالحالي التغير%  ال�ضــابقالحالي

0٫05  7,068.98  7,065.132,744.010.01 2,744.28

»طالع  �س2«

ـ  وام: العينـ 

 ت�شتقبل حديقة �حليو�نات بالعن زو�رها خال 

عي���د �الأ�شحى �ملب���ارك بباقة م���ن �ملغامر�ت 

و�لتجارب �لت���ي جتعل منها �لوجهة �ل�شياحية 

�الأوىل يف �ملنطق���ة و�ش���ط خي���ار�ت ترفيهية 

متعددة وتنوع مذهل للحي���اة �لربية و�شفاري 

�لع���ن �الأفريقية ومرك���ز �ل�شيخ ز�ي���د لعلوم 

�ل�شحر�ء وذلك يوميا من �ل�شاعة 09:00 �شباحا 

حتى 08:00 م�شاء م���ن 19 �إىل 22 يوليو، وفق 

�إجر�ء�ت وقائية و�حرت�زية.

حاكم الفجيرة ياأمر بالإفراج عن »44« �ضجيناً 

بمنا�ضبة عيد الأ�ضحى المبارك

رئي�س الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون 

ملك بلجيكا في �ضحايا الفي�ضانات

حجاج بيت الله الحرام  على �صعيد عرفات الطاهر 

ابوظبي  / وام :

 بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 

ب���ن ز�ي���د �آل نهيان رئي����س �لدولة 

»حفظ���ه �هلل« برقي���ة تعزي���ة �إىل 

جال���ة �مللك فيليب مل���ك بلجيكا 

وذلك يف �شحاي���ا �لفي�شانات �لتي 

غمرت ع���دد� من �مل���دن �لبلجيكية 

جر�ء �الأمطار �لغزيرة.

كما بع���ث �شاحب �ل�شم���و �ل�شيخ 

حمم���د بن ر��ش���د �آل مكت���وم نائب 

رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 

حاك���م دبي »رع���اه �هلل« و�شاحب 

�ل�شم���و �ل�شي���خ حممد ب���ن ز�يد �آل 

نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 

�الأعل���ى للقو�ت �مل�شلح���ة برقيتي 

تعزي���ة مماثلت���ن �إىل جالة �مللك 

فيليب.

»تتمة �س8«

»تتمة �س8«

»تتمة �س8«

»تتمة �س8«

اليوم الوقوف  بجبل عرفات - ركن الحج الأعظم

الإعالن عن الفائزين  خالل »اإك�ضبو 2020 دبي«

محمد بن را�ضد يحتفي باإنجازات خريجي »مبادرة 
مليون مبرمج عربي«

عرفات وام :

 تتو�ف���د جم���وع �حلجي���ج �ليوم » 

�الإثن���ن« �ملو�ف���ق �لتا�ش���ع من ذي 

�حلج���ة �إىل �شعيد عرف���ات �لطاهر/ 

رك���ن �حل���ج �الأعظم / يف ه���ذ� �ليوم 

�مل�شهود �لذي و�شف���ه �لنبي - �شلى 

�هلل علي���ه و�شلم - باأف�ش���ل �الأيام �إذ 

يقف �مل�شلم���ون يف عرفات منذ طلوع 

�ل�شم�س حتى غروبها.

ومن �ل�شنة �أن ينزل �حلاج بنمره - �إن 

تي�رش له ذلك - و�إال فليتاأكد من نزوله 

د�خ���ل حدود عرفة وهن���اك �لكثر من 

�لعامات و�للوح���ات �الإر�شادية �لتي 

تو�شح ذلك ، وعرفة كلها موقف.

ويف ه���ذ� �ليوم �لعظيم ين�شغل �حلاج 

بالتلبية و �لذكر و يكرث من �ال�شتغفار 

و�لتكبر و�لتهليل ويتجه �إىل �هلل - عز 

وج���ل - خا�شعا مت�رشعا ويجتهد يف 

�لدعاء لنف�شه و�أهله و�أوالده والإخو�نه 

�مل�شلمن جميعا.

ـ  وام: الفجيرة ـ 

 �أمر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حمد بن حممد 

�ل�رشق���ي ع�ش���و �ملجل����س �الأعلى حاكم 

�لفجرة باالإفر�ج عن 44 �شجينا من نزالء 

�ملوؤ�ش�شة �لعقابية و�الإ�شاحية بالفجرة، 

من خمتلف �جلن�شيات ممن ثبتت �أهليتهم 

وح�شن �شرتهم و�شلوكهم، وذلك مبنا�شبة 

حلول عيد �الأ�شحى �ملبارك.

تاأت���ي �ملكرم���ة حر�شا م���ن �شموه على 

�إعطاء�ملف���رج عنهم �لفر�ش���ة لبدء حياة 

جدي���دة و �إدخ���ال �ل����رشور و�لبهجة �إىل 

قلوب عائات �ملفرج عنهم وذويهم.

ـ الوحدة :   اأبوظبي ـ 

��شتف���اد 1390 نزيا م���ن بر�مج �ال�شاح 

�لتي نفذتها مديرية �ملوؤ�ش�شات  و�لتاأهيل 

�أمن  �لعقابي���ة و�الإ�شاحي���ة يف قط���اع 

�ملجتم���ع ب�رشط���ة �أبوظبي خ���ال �لعام 

2020 ، منهم 105 �لتحقو� بربنامج �شوق 

�لعمل.

و�أ�شادت �ملديري���ة يف تقرير لها مبنا�شبة 

يوم �لعامل���ي للنزالء �ل���ذي ي�شادف 18 

يوليو من كل ع���ام برعاية ودعم �لقيادة 

�لر�شي���دة لتوفر �ملمكن���ات �لتي �أ�شهمت 

يف تطوي���ر �خلدم���ات و�الرتق���اء بجهود 

�إ�ش���اح وتاأهيل �لنزالء و�إع���ادة دجمهم 

يف حميطهم �الجتماعي و�الأ�رشي ليكونو� 

فاعلن يف جمتمعهم.

رام الله )د ب اأ(:

 ن���ددت �ل�شلط���ة �لفل�شطينية وحركت���ا حما�س و�جلهاد 

�ال�شام���ي  بدخول مئات �ليهود ي���وم �الأحد �إىل �مل�شجد 

�الأق�شى يف �رشق �لقد�س ما �أدى �إىل �ندالع مو�جهات فيه.

و�أعلنت د�ئ���رة �الأوقاف �الإ�شامي���ة يف �لقد�س �أن "نحو 

�أل���ف يهودي دخلو� منذ �شاعات �شباح �ليوم �إىل �مل�شجد 

�الأق�ش���ى حتت حماي���ة �ل�رشطة �الإ�رش�ئيلي���ة الإحياء ما 

ُي�شمى ذكرى "خر�ب �لهيكل".

و�أفادت جمعية �له���ال �الأحمر �لفل�شطيني باأن طو�قمها 

�أبلغ���ت بوجود ع���دة �إ�شاب���ات ب���ن �لفل�شطينين يف 

مو�جهات مع �ل�رشط���ة �الإ�رش�ئيلي���ة �أغلبها باالختناق 

و�لر�شو�س.

وطالب���ت وز�رة �خلارجي���ة و�ملغرتب���ن �لفل�شطيني���ة 

�ملجتمع �لدويل، باتخاذ موق���ف حازم لوقف "�لعدو�ن" 

�الإ�رش�ئيلي �ملتو��شل على �مل�شجد �الأق�شى.

1390 نزيالً باإ�ضالحية �ضرطة اأبوظبي 

ا�ضتفادوا من التاأهيل خالل2020
تنديد فل�ضطيني بدخول مئات اليهود 

اإلى الم�ضجد الأق�ضى في �ضرق القد�س

دبي ــ وام : 

 �أك���د  �مل�شتثمر �لباك�شتان���ى م�شطفى 

هيماين �شاح���ب �رشكة هيماين للتجارة 

�لعامة يف ت�رشيح لوكالة �أنباء �الإمار�ت 

» و�م » �أن دول���ة �الإمار�ت �أر�س �لفر�س 

�ال�شتثماري���ة �لو�عدة بف�شل روؤية ونظرة 

قيادته���ا �لر�شيدة �لثاقب���ة �لتي جعلت 

�قت�شادها �الأ�رشع تطور� يف �لعامل.

و �أ�ش���ار هيماين �إىل �أن���ه يعي�س يف دبي 

منذ 36 عام���ًا وتن�شط �رشكته يف جمال 

جتارة �الأع�شاب و�لتو�بل وت�شم جمموعة 

و��شعة من �ملنتجات �لع�شبية �لطبيعية 

تعدت 1000 منتج ويقوم باال�شتر�د من 

�أكرث من 83 دولة حول �لعامل .

م�ضتثمر باك�ضتاني يوؤكد اأن 

الإمارات اأر�س الفر�س

»تتمة �س8«

حديقة �لحيو�نات بالعين تقدم تجارب 
م�ضوقة خالل عيد �لأ�ضحى
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 ôjóe  øe  õLƒe  ìöT  ¤EG  ™ªà°SGh

 »àdG  çó◊G  äÉ≤HÉ°ùe  øY  ¿ÉLô¡ŸG

.…QÉ÷G ƒ«dƒj 25 ≈àM ôªà°ùJ

 á«dBG  øY  »∏«°üØJ  ìöT  ¤G  ™ªà°SGh

 ≥ah  ºàJ  »àdG  äÉcQÉ°ûŸG  º«∏°ùJ

 Éeh IOófi á«FÉbhh ájRGÎMG äGAGôLEG

 ¤EG  o’ƒ°Uh  º«µ–  á«∏ªY  øe  É¡©Ñàj

.¤hC’G õcGôŸÉH øjõFÉØdG AÉª°SCG ¿ÓYEG

 ‘  ºcÉ◊G  πã‡  ¿GƒjO  π«ch  ÜôYCG  h

 ¬JOÉ©°S  øY  áHÉfE’ÉH  IôØ¶dG  á≤£æe

 ‘  ÖWô∏d  Gƒ«d  ¿ÉLô¡e  IQÉjõH

 GQƒ°U  Ωó≤j  …òdG  h  á«dÉ◊G  ¬JQhO

 ≥jô©dG  »JGQÉeE’G  çGÎdG  øe  á«M

 ó«dÉ≤àdGh  äGOÉ©dG  ≈∏Y Aƒ°†dG  §∏°ùjh

 É¡JÉéàæeh  π«îædG  Iôé°ûH  á£ÑJôŸG

 ∫É«LCÓd  É¡∏≤f  ‘  ¿ÉLô¡ŸG  QhOh

 áYGQõdG áaÉ≤K õjõ©J ÖfÉL ¤EG áeOÉ≤dG

 ∑GöTEG  ∫ÓN  øe  ™ªàéŸG  OGôaCG  iód

 ∫õæŸG  á≤jóM  ‘  áYGQõdÉH  Úªà¡ŸG

 AÉæàYÓd  º¡©«é°ûJh  ÚYQGõŸG  ºYOh

.á«YGQõdG º¡JÉéàæÃ

 á≤£æe ‘ ºcÉ◊G πã‡ ¿GƒjO π«ch ≥aGQ

 ó«ÑY  IQÉjõdG  ∫ÓN  áHÉfE’ÉH  IôØ¶dG

 ôjóe ¿ÉLô¡ŸG  ôjóe »YhQõŸG  ¿ÉØ∏N

 ,áæé∏dÉH  ™jQÉ°ûŸGh  §«£îàdG  IQGOEG

 ôjóe …Qƒ°üæŸG »∏«°ü≤dG »∏Y ∑QÉÑeh

 øe  OóYh  ,¿ÉLô¡ŸÉH  ÖWôdG  áæjGõe

.IôØ¶dG á≤£æe ‘ ÚdhDƒ°ùŸG

 á«ë°üdG »HO á°ù°SDƒe AÉ°ûfEG : áë°üdG ôjRh

 áYÉæ°U ƒëf á«Yƒf á∏≤f á«ªjOÉcC’G

á«ë°üdG äÉeóîdÉH AÉ≤JQ’Gh áaô©ªdG

 »HO á°ù°SDƒe : zÖ£∏d ó°TGQ øH óªëe{

áÑbÉK ájDhôd ó«°ùéJ á«ªjOÉcC’G á«ë°üdG

/ ΩGh / »HO

 áë°üdG ôjRh ¢ùjƒ©dG óªfi øH øªMôdGóÑY  ócCG 

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U QGó°UEG ¿CG ™ªàéŸG ájÉbhh

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

 IQÉeE’ ÉªcÉM ¬àØ°üH "ˆG √ÉYQ" AGQRƒdG ¢ù∏›

 á°ù°SDƒe AÉ°ûfEÉH 2021 áæ°ùd 13 ºbQ ¿ƒfÉ≤dG »HO

 áæ°ùd 14 ºbQ ¿ƒfÉ≤dGh á«ÁOÉcC’G á«ë°üdG »HO

 áæ°ùd 6 ºbQ ¿ƒfÉ≤dG ΩÉµMCG ¢†©H πjó©àH 2021

 á∏≤f πµ°ûj »HO ‘ áë°üdG  áÄ«g ¿CÉ°ûH  2018

 äÉeóÿÉH AÉ≤JQ’Gh áaô©ŸG áYÉæ°U ƒëf á«Yƒf

 á«ŸÉ©dG ÒjÉ©ŸG ≈bQC’ É≤ah ádhódG ‘ á«ë°üdG

 áæ°VÉM  πã“  á«ÁOÉcCG  á«ë°U  áeƒ¶æe  ÈY

 øª°†Jh  á«ë°üdG  çÉëHC’G  ‘  »ª∏Y  πÑ≤à°ùŸ

 áÑcGƒeh ájQGOE’Gh á«Ñ£dG QOGƒµ∏d Gôªà°ùe Ó«gCÉJ

 õjõ©J ±ó¡H É«ŸÉY á«ë°üdG äÉ°SQÉªŸG π°†aC’

.á«ë°üdG ájÉYôdG IOƒL iƒà°ùe

 ádhO ¿CG ¤EG - ¿CÉ°ûdG Gò¡H  íjöüJ ‘ -  QÉ°TCGh

 ÉLPƒ‰  Ió«°TôdG  É¡JOÉ«b  ájDhôH  Ωó≤J  äGQÉeE’G

 á«eƒµ◊G  äÉ°SQÉªŸG  øe  ΩOÉ≤dG  π«é∏d  GôµàÑe

 äÉeƒµ◊G πªY ‘ ¥ƒÑ°ùe ÒZ GójóL GQÉ°ùe πãÁ

 á«bÉÑà°SG ’ƒ∏M Ωó≤àd ,πÑ≤à°ùŸG QÉµàHG IOÉYEG ƒëf

 πªY  áaÉ≤ãc  RÉ‚E’Gh  …óëàdG  á«é¡æe  ï°SôJh

 á°ù°SDƒe AÉ°ûfEG á«ªgCÉH Égƒæe áeƒµ◊G ‘ »°ù°SDƒe

 áeƒ¶æŸG Oƒ¡L õjõ©J ‘ á«ÁOÉcC’G á«ë°üdG »HO

 ôjƒ£J ƒëf É¡«©°S ‘ äGQÉeE’G  ádhóH á«ë°üdG

 á«ãëÑdGh  á«Ñ£dG  äGQó≤dG  AÉ≤Ñà°SGh  ÜÉ£≤à°SGh

 ´É£≤dG  ä’É›  ∞∏àfl  ‘  ÚWƒàdG  õjõ©Jh

 çÉëHC’ÉH ΩÉ«≤∏d ;áªYGódG áÄ«ÑdG ÒaƒJh »ë°üdG

 äÉjƒà°ùe ≈∏YCG Ëó≤J ±ó¡H ájôjöùdGh á«ª∏©dG

 á¡Lƒc äGQÉeE’G áfÉµe õjõ©Jh á«ë°üdG äÉeóÿG

 ájÉYôdG  ‘  ΩGóà°ùŸG  πÑ≤à°ùª∏d  IóFGQ  á«ŸÉY

.á«ë°üdG

/ ΩGh /  »HO

 Ωƒ∏©dGh  Ö£∏d  ó°TGQ  øH  óªfi  á©eÉL  äócCG  

 øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U QGó°UEG ¿CG á«ë°üdG

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

 »HO  IQÉeE’  ÉªcÉM  ¬àØ°üH  "ˆG  √ÉYQ"  AGQRƒdG

 »HO á°ù°SDƒe AÉ°ûfEÉH 2021 áæ°ùd 13 ºbQ ¿ƒfÉ≤dG

 áÑbÉãdG  ájDhô∏d  Gó«°ùŒ ó©j á«ÁOÉcC’G  á«ë°üdG

 ÚH πeÉµàdG ≥«≤– ¤EG á«eGôdG Ió«°TôdG IOÉ«≤∏d

 »ª∏©dG åëÑdGh »Ñ£dG º«∏©àdGh á«ë°üdG ájÉYôdG

 ±ó¡H É«ŸÉY É«ÁOÉcCG  É«ë°U Gõcôe »HO π©Lh

 ádhO ájDhQ øª°V »ë°üdG ´É£≤dG iƒà°ùÃ ¢Vƒ¡ædG

.áeOÉ≤dG ÉeÉY Ú°ùªî∏d äGQÉeE’G

 óªfi á©eÉL ôjóe ∞jöT óªMCG ôeÉY QƒàcódG ∫Ébh

 Ωƒ«dG íjöüJ ‘ á«ë°üdG Ωƒ∏©dGh Ö£∏d ó°TGQ øH

 É¡©ÑàJ »àdG á«ÁOÉcC’G á«ë°üdG áeƒ¶æŸG ¿EG "
 á∏«°Sh Èà©J ⁄É©dG ‘ á«ë°üdG áª¶fC’G π°†aCG

 øª°†J »àdG á«ë°üdG äÉeóÿG ÚH πeÉµàdG ≥«≤–

 ôjƒ£Jh  õjõ©Jh  ™ªàéŸGh  OôØdG  áeÓ°Sh  áë°U

 πµ°ûj Ée QÉµàH’Gh »Ñ£dG º«∏©àdGh á«ª∏©dG çÉëHC’G

 ÜÓW øe Iõ«ªàŸG á«ª∏©dG ÖgGƒª∏d ÜòL á£≤f

 ‘ äGQÉªãà°S’G ÜÉ£≤à°SGh á«ÑW QOGƒch ÚãMÉHh

. " ájƒ«◊G Ωƒ∏©dGh áë°üdG ´É£b

/ ΩGh ` »HO

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

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

 »éjôN Ωƒ«dG ,"ˆG √ÉYQ" »HO ºcÉM AGQRƒdG

 ácQÉ°ûª∏d  »HôY  èeÈe  ¿ƒ«∏e  èeÉfôH

 á«›ôH  ™jQÉ°ûe  ôjƒ£J  ≈∏Y  ¢ùaÉæàdGh

 äGÈÿGh  äGQÉ¡ŸG  ≈∏Y  OÉªàY’ÉH  IôµàÑe

 »g á«LƒdƒæµJ á°ùaÉæe øª°V ÉgƒÑ°ùàcG »àdG

.á≤£æŸG ‘ É¡Yƒf øe ºî°VC’G

 …óëàdG  Gò¡H  øjõFÉØdG  øY  ¿ÓYE’G  ºà«°Sh

 »ŸÉY ™ªŒ ÈcCG ,"»HO 2020 ƒÑ°ùcEG" ∫ÓN

 OGôaC’Gh ∫hó∏d ≈≤à∏ªc äGQÉeE’G áfÉµe Rõ©j

 ¬JÉ«dÉ©a ≥∏£æà°S …òdGh ,QÉµàH’Gh QÉµaC’Gh

 ´höûŸG ËôµJ ºàj ±ƒ°Sh ;πÑ≤ŸG ôHƒàcCG ‘

 iÈµdG  IõFÉ÷G  ¬ëæÃ  …óëàdÉH  õFÉØdG

 π°üë«°S Éª«a ,»µjôeCG Q’hO ¿ƒ«∏e ÉgQGó≤eh

 á°ùªÿG ™jQÉ°ûŸG ÜÉë°UCG øe ,Ú≤HÉ°ùàe 5

 πµd Q’hO ∞dCG 50 áª«≤H õFGƒL ≈∏Y ,π°†aC’G

 ÚHQóŸG  π°†aCG  øe  4  ËôµJ  ºà«°Sh  ,º¡æe

 ,»HôY èeÈe ¿ƒ«∏e" IQOÉÑe ‘ ÚcQÉ°ûŸG

.ÜQóe πµd Q’hO ∞dCG 25 ÉgQób IõFÉéH

 »àdG ,"»HôY èeÈe ¿ƒ«∏e" IQOÉÑe âfÉch

 º¶æJh ,πÑ≤à°ùª∏d »HO á°ù°SDƒe É¡«∏Y ±öûJ

 ∫BG ó°TGQ øH óªfi äGQOÉÑe á°ù°SDƒe á∏¶e â–

 IQOÉÑe ÈcCG ΩÉààNG âæ∏YCG ób ,á«ŸÉ©dG Ωƒàµe

 ¿ƒ«∏e ÖjQóàd ⁄É©dG ‘ É¡Yƒf øe á«ÑjQóJ

 á¨d ≈∏Y »Hô©dG øWƒdG AÉæHCG øe áHÉ°Th ÜÉ°T

 ,É¡bÓWEG øe äGƒæ°S çÓK ó©H ∂dPh ,á›ÈdG

 ≥ah ,É¡d OóëŸG »æeõdG èeÉfÈdÉH káeõà∏e

 á«é¡æe ¿ƒµJ ¿CG  ≈∏Y â°UôM ÖjQóJ á«dBG

 ,IOófih áë°VGh äÉaó¡à°ùe äGPh ,á∏°UGƒàeh

 äÉjóëàdGh  ≥FGƒ©dG  áaÉc  ≈∏Y  káÑu∏¨àe

 ¢ShÒa AÉHh »°ûØJ É¡°Vôa »àdG á«à°ùLƒ∏dG

."19-ó«aƒc" ⁄É©dG ‘ óéà°ùŸG ÉfhQƒc

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

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

 ¬HÉ°ùM ≈∏Y "ˆG √ÉYQ" »HO ºcÉM AGQRƒdG

 √ƒª°S kÉ«Øàfi ,"ÎjƒJ" ™bƒe ≈∏Y »ª°SôdG

 »HôY  èeÈe  ¿ƒ«∏e  IQOÉÑe  "  ¬Jõ‚CG  ÉÃ

 kGó∏H 80 øe »HôY èeÈe ¿ƒ«∏e " :kÓFÉb ,"
 á¨d  ≈∏Y  º¡ÑjQóàd  èeÉfôH  ºgCÉH  Gƒ≤ëàdG

 πªY áYÉ°S ÚjÓe 5 ∫ÓN øe .. πÑ≤à°ùŸG

 ´höûe ∞dCG  100h á«ÑjQóJ á°TQh ∞dCG  76h

 RÉ‚EG .. ÚbƒØàª∏d áëæe 1500h íLÉf êtôîJ

. " äGƒæ°S çÓK ‘ »Hô©dG ÉæHÉÑ°ûd ÒÑc

 ôjƒ£àdG  IÒ°ùe  "  :  ∫ƒ≤dÉH  √ƒª°S  ócCGh

 IOÉ«≤H  á∏°UGƒàe  á≤£æŸG  ‘  åjóëàdGh

 èeÈe  ¿ƒ«∏e"  »éjôN  ƒYófh  ..  äGQÉeE’G

 ..  á›È∏d  xó– ÈcCG  ‘ ácQÉ°ûª∏d  "»HôY

 .. "»HO ƒÑ°ùcEG" ‘ º¡æe øjõ«ªàŸG Ωôµæ°Sh

 Gƒfƒµj »c .. ⁄É©dG ‘ ºî°VC’G QÉµàH’G á°üæe

 √ó¡°ûJ »YGóHEGh ‘ô©e ∑GôM ÈcCG øe kGAõL

. "»HO AÉ°†a â– ájöûÑdG

 …óëàdG Gòg ∫ÓN øe ™∏£àf " : √ƒª°S ±É°VCGh

 ‘ á∏≤f  çó–h ¢SÉædG  ΩóîJ  ™jQÉ°ûe  ¤EG

 äÉ©ªà› AÉæH ‘ º¡°ùJh .. IÉ«◊Gh πª©dG

 ÉæHÉÑ°T  " :√ƒª°S ™HÉJh ,"IôgOõeh Iô≤à°ùe

 É¡à°†¡f  OÉªY  ºgh  ÉæàeCG  IhôK  ºg  »Hô©dG

 ≥jô£dG  ≈∏Y  º¡dhO  ¿ƒ©°†«°S  øjòdG  ºgh

 É«LƒdƒæµàdGh  á›ÈdGh  ..  πÑ≤à°ùŸG  ¤EG

 ¬JGhOCGh πÑ≤à°ùŸG Gòg äÉæ pÑ nd áeó≤àŸG Ωƒ∏©dGh

."á«°SÉ°SC’G

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

 èeÈe  ¿ƒ«∏e"  IQOÉÑe  ≥∏WCG  ób  Ωƒàµe  ∫BG

 ¿ƒ«∏e ÖjQóàd ,2017 ΩÉ©dG ôNGhCG ‘ "»HôY

 á¨d ≈∏Y ⁄É©dG AÉëfCG ∞∏àfl ‘ »HôY ÜÉ°T

 äGóéà°ùŸG ≈∏Y º¡YÓWGh É¡JÉ«æ≤Jh á›ÈdG

 Üƒ°SÉ◊G  Ωƒ∏Y  ‘  áYQÉ°ùàŸG  äGQƒ£àdGh

 ºgójhõJh º¡æ«µªàd ,¬JÉ≤«Ñ£Jh ¬JÉ«›ôHh

 π≤°Uh  ,á«LƒdƒæµàdG  πÑ≤à°ùŸG  äGhOCÉH

 äGÈÿGh äGQó≤dG øe IóYÉb AÉæHh º¡JGQÉ¡e

 ôjƒ£J ‘ º¡°ùJ å«ëH π«gCÉàdG á«dÉY á«Hô©dG

 º¡JÉ©ªà› äÉLÉ«àMG ó°Sh »ªbôdG OÉ°üàb’G

 áªgÉ°ùŸGh ,∫ÉéŸG Gòg ‘ á«eóÿGh ájƒªæàdG

 ájOÉ°üàb’G  äÉeƒ¶æŸG  AÉæH  ‘  á∏YÉØdG

 OÉ°üàb’G  ∞°UƒH  áaô©ŸG  ≈∏Y  áªFÉ≤dG

.πÑ≤à°ùŸG OÉ°üàbG Ö°üY ‘ô©ŸG

 ¿ƒ«∏e …ó–" ‘ ácQÉ°ûŸG á°Uôa ¿ƒµà°Sh

 IQOÉÑŸG  »éjôÿ  áMÉàe  "»HôY  èeÈe

 IôµàÑŸG  ºgQÉµaCG  ∫É°SQEG  º¡æµÁh  ,§≤a

 äGQÉ¡e  ∞«XƒJ  ≈∏Y  áªFÉ≤dG  º¡©jQÉ°ûŸ

 ÈY áeó≤àŸG äÉ«æ≤àdG øe ÉgÒZh á›ÈdG

www. :IQOÉÑª∏d »ª°SôdG ÊhÎµdE’G ™bƒŸG

. arabcoders.ae
 …óëàdG  ‘  ∫hC’G  õFÉØdG  QÉ«àNG  ºà«°Sh

 á°ùªÿG  ™jQÉ°ûŸG  ÜÉë°UCGh  ,Êƒ«∏ŸG

 ,á°UÉÿG ÒjÉ©ŸG øe áYƒª› ≥ah π°†aC’G

 º°†J á°ü°üîàe º«µ– áæ÷ πª©à°S Éª«a

 ‘  Ú°ü°üîàŸGh  AGÈÿG  øe  áYƒª›

 É«LƒdƒæµàdGh  á›ÈdG  ä’É›  ∞∏àfl

 É¡LQÉNh äGQÉeE’G  ádhO øe ∫ÉªYC’G IOÉjQh

.É¡∏°†aCG QÉ«àNGh äÉcQÉ°ûŸG º««≤J ≈∏Y

 ‘  "»HôY  èeÈe  ¿ƒ«∏e  …ó–"  »JCÉjh

 øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¿ÓYEG ÜÉ≤YCG

 èeÉfÈdG" ¥ÓWEG øY kGôNDƒe Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ

 ÜÉ£≤à°SGh ÖjQóJ ±ó¡H ,"Ú›Èª∏d »æWƒdG

 ⁄É©dG  AÉëfCG  ∞∏àfl øe  èeÈe ∞dCG  100

 ádhO  ‘  πª©∏d  á«ÑgòdG  áeÉbE’G  º¡ëæeh

 á«ªbQ ácöT 1000 AÉ°ûfEG ¤EG áaÉ°VEG ,äGQÉeE’G

 ™jöùJh ,ΩGƒYCG á°ùªN ∫ÓN ádhódG ‘ iÈc

 ∞∏àfl ‘ É¡JGhOCGh á›ÈdG äÉ≤«Ñ£J »qæÑJ

 õjõ©Jh ,á«∏Ñ≤à°ùŸGh ájOÉ°üàb’G  äÉYÉ£≤dG

 Ú›ÈŸG  ™ªà›  ÚH  ácGöûdGh  ¿hÉ©àdG

 á°UÉÿGh  á«eƒµ◊G  äÉ¡÷G  ∞∏àflh

.á«ÁOÉcC’Gh

.πÑ≤à°ùŸG ™æ°üJ äGQÉ¡e

 äGQhódGh  πª©dG  øe  äGƒæ°S  çÓK  ∫ÓNh

 IQOÉÑe âMÉJCG ,π°UGƒàŸG á«ÑjQóàdG ¢TQƒdGh

 É¡«Ñ°ùàæŸ  á°UôØdG  "»HôY  èeÈe  ¿ƒ«∏e"
 É¡≤«Ñ£Jh á›ÈdG äGQÉ¡e øe ójó©dG º∏©àd

 á«fhÎµdE’G  ™bGƒŸG  ôjƒ£J  ä’É›  ‘

 ¤EG  áaÉ°VEG  ,ádƒªëŸG  Iõ¡LC’G  äÉ≤«Ñ£Jh

 πãe iôNC’G á«LƒdƒæµàdG äÉYÉ£≤dG øe ójó©dG

 äÉfÉ«ÑdGh »YÉæ£°U’G AÉcòdGh Ú°ûJ ∑ƒ∏ÑdG

.á«HÉë°ùdG áÑ°Sƒ◊Gh

 ºgÌcCGh  ÚHQóŸG  ºgCG  øe  áÑîf  ∑QÉ°T  óbh

 áeó≤àŸG äÉ«æ≤àdGh äÉ«›ÈdG Ωƒ∏Y ‘ IÈN

 ,⁄É©dG ∫ƒM kGó∏H 80 øe ÚcQÉ°ûŸG ÖjQóJ ‘

 GƒcQÉ°Th ,πªYh á°SGQO áYÉ°S ÚjÓe 5 Gƒ≤∏J

 ∞dCG 100 Ghõ‚CGh ,á«ÑjQóJ á°TQh ∞dCG 76 ‘

.íLÉf êôîJ ´höûe

 1000 øe ÌcCG É¡bÓWEG òæe IQOÉÑŸG âëæeh

 äÉcQÉ°ûŸG ÜÉë°UC’ "…ôéjO ƒfÉf" IOÉ¡°T

 º∏©àH  ÚÑZGô∏d  ºYódG  âeób  Éªc  ,Iõ«ªàŸG

 ÌcCG ácQÉ°ûe ∫ÓN øe É¡à°üæe ÈY á›ÈdG

 AÉëfCG  ∞∏àfl øe  óªà©e  ÜQóe  3600 øe

 Ëó≤Jh á«æ≤àdG ÖfGƒ÷G ‘ º¡JóYÉ°ùŸ ,⁄É©dG

 ¤EG ºgQÉµaCG πjƒëàd íFÉ°üædGh »æØdG ºYódG

.á«∏ªY ™jQÉ°ûe

á«ŸÉY IQOÉÑe

 áHôŒ "»HôY èeÈe ¿ƒ«∏e" IQOÉÑe πã“h

 äGhOC’ÉH  ÜÉÑ°ûdG  Úµ“  ‘  IóFGQ  á«ŸÉY

 á¨d  ,á›ÈdG  º∏©àd  áeRÓdG  äGQÉ¡ŸGh

 øe ,äGQOÉÑe IóY É¡æY â≤ãÑfG å«M ,πÑ≤à°ùŸG

 ácGöûdÉH "»µHRhCG èeÈe ¿ƒ«∏e" IQOÉÑe ∂dP

 ájQƒ¡ªLh  äGQÉeE’G  ádhO  »àeƒµM  ÚH

 ,2019  Èªaƒf  ‘  â≤∏WoCG  »àdG  ,¿Éà°ùµHRhCG

 á«µHRhC’G  ÖgGƒª∏d  á°UôØdG  áMÉJEG  ±ó¡H

 »YÉæ£°U’G AÉcòdGh á›ÈdG äGQÉ¡e ÜÉ°ùàc’

 ∫ƒ∏M ôjƒ£J ‘ Gƒª¡°ù«d ,áÄ°TÉædG äÉ«æ≤àdGh

.É«LƒdƒæµàdG ≈∏Y áªFÉb IôµàÑe äÉeóNh

 èeGôH  »µHRhC’G  ÜÉÑ°û∏d  IQOÉÑŸG  ôaƒJh

 ä’É› ‘ kÉ«dhO Ióªà©e äGOÉ¡°Th á«ÑjQóJ

 ∫ƒëàdG  IOÉ«b  ‘  GƒªgÉ°ùj  »c  ,á›ÈdG

.äÉYÉ£≤dG ∞∏àfl ‘ ,º¡àdhO ‘ »ªbôdG

 "ÊOQCG èeÈe ¿ƒ«∏e" IQOÉÑe ¥ÓWEG iôL Éªc

 á«é«JGÎ°SE’G ácGöûdG QÉWEG ‘ 2019 ƒjÉe ‘

 á«ª°TÉ¡dG á«fOQC’G áµ∏ªŸGh äGQÉeE’G ádhO ÚH

 ±ó¡H  ∂dPh  ,»eƒµ◊G  åjóëàdG  ∫É›  ‘

 ⁄É©dG  ∫hO  ÌcCG  øe  IóMGh  ¿OQC’G  π©L

 ÖjQóàdG ÒaƒJ ÈY ,á›ÈdG ∫É› ‘ kÉeó≤J

 Qƒ£àdG áÑcGƒe øe º¡æ«µ“h ,ÜÉÑ°û∏d ΩRÓdG

 ,¬JÉ«›ôHh  Üƒ°SÉ◊G  Ωƒ∏Y  ‘  ´QÉ°ùàŸG

 ¢Uôa ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d º¡eÉeCG ∫ÉéŸG áMÉJEGh

 áªgÉ°ùŸGh ,º¡JGQÉ¡e ∞«XƒJ øe º¡æµ“ πªY

 ó°S ‘ º¡°ùj ÉÃ ,»ªbôdG OÉ°üàb’G ôjƒ£J ‘

.»Hô©dG ⁄É©dG ‘ á©bƒàŸG á«ªbôdG IƒéØdG

z»HôY èeôÑe ¿ƒ«∏e IQOÉÑe{ »éjôN äGRÉéfEÉH »Øàëj ó°TGQ øH óªëe

É¡bÓWEG øe äGƒæ°S çÓK ó©H áéeôÑdG á¨d ≈∏Y »HôY ÜÉ°T ¿ƒ«∏e ÖjQóàd IQOÉÑe ôÑcCG ΩÉààNG 

áª«b Q’hO ¿ƒ«∏e

 …óëàd iôÑµdG IõFÉédG 

 ,z»HôY èeôÑe ¿ƒ«∏e{

 ÜÉë°UC’ Q’hO ∞dCG  50h

 á°ùªîdG ™jQÉ°ûªdG

 Q’hO ∞dCG  25h ,π°†aC’G

ø«HQóªdG π°†aC’

 ™∏£àf :ó°TGQ øH óªëe

 …óëàdG Gòg ∫ÓN øe

 ¢SÉædG ΩóîJ ™jQÉ°ûe ≈dEG

 πª©dG »a á∏≤f çóëJh

 »a º¡°ùJh .. IÉ«ëdGh

 Iô≤à°ùe äÉ©ªàée AÉæH

IôgOõeh

 èeôÑe ¿ƒ«∏e IQOÉÑe{ »éjôN ƒYój ó°TGQ øH óªëe

 ºjôµàd áéeôÑ∏d ójóL móëJ »a ácQÉ°ûª∏d z»HôY

 ¿ƒ«∏e : ócDƒjh ,z»HO ƒÑ°ùcEG{ »a º¡æe øjõ«ªàªdG

 100h .. èeÉfôÑdÉH Gƒ≤ëàdG kGó∏H 80 øe »HôY èeôÑe

ø«bƒØàª∏d áëæe 1500h íLÉf êtôîJ ´hô°ûe ∞dCG

 ºgh ÉæàeCG IhôK ºg »Hô©dG ÉæHÉÑ°T : ó°TGQ øH óªëe

 ≥jô£dG ≈∏Y º¡dhO ¿ƒ©°†«°S øjòdG ºgh É¡à°†¡f OÉªY

 Ωƒ∏©dGh É«LƒdƒæµàdGh áéeôÑdGh .. πÑ≤à°ùªdG ≈dEG

á«°SÉ°SC’G ¬JGhOCGh πÑ≤à°ùªdG Gòg äÉæ pÑn d áeó≤àªdG

 á≤£æªdG »a åjóëàdGh ôjƒ£àdG Iô«°ùe : ó°TGQ øH óªëe

 ¿ƒ«∏e{ »éjôN ƒYófh .. äGQÉeE’G IOÉ«≤H á∏°UGƒàe

 .. áéeôÑ∏d xóëJ ôÑcCG »a ácQÉ°ûª∏d z»HôY èeôÑe

 á°üæe .. z»HO ƒÑ°ùcEG{ »a º¡æe øjõ«ªàªdG Ωôµæ°Sh

 øe kGAõL Gƒfƒµj »c .. ºdÉ©dG »a ºî°VC’G QÉµàH’G

 AÉ°†a âëJ ájô°ûÑdG √ó¡°ûJ »YGóHEGh »aô©e ∑GôM ôÑcCG

»HO



/ ΩGh äÉaôY

 "ÚæKE’G " Ωƒ«dG è«é◊G ´ƒªL óaGƒàJ 

 ó«©°U ¤EG áé◊G …P øe ™°SÉàdG ≥aGƒŸG

 ‘ / º¶YC’G è◊G øcQ /ôgÉ£dG äÉaôY

 - »ÑædG ¬Ø°Uh …òdG Oƒ¡°ûŸG Ωƒ«dG Gòg

 ΩÉjC’G  π°†aCÉH  -  º∏°Sh  ¬«∏Y  ˆG  ≈∏°U

 ´ƒ∏W òæe äÉaôY ‘ ¿ƒª∏°ùŸG ∞≤j PEG

.É¡HhôZ ≈àM ¢ùª°ûdG

 ¿EG  - √ôªæH êÉ◊G ∫õæj ¿CG  áæ°ùdG  øeh

 ¬dhõf øe ócCÉà«∏a ’EGh - ∂dP ¬d öù«J

 øe  ÒãµdG  ∑Éægh  áaôY  OhóM  πNGO

 »àdG  ájOÉ°TQE’G  äÉMƒ∏dGh  äÉeÓ©dG

.∞bƒe É¡∏c áaôYh , ∂dP í°VƒJ

 êÉ◊G  π¨°ûæj  º«¶©dG  Ωƒ«dG  Gòg  ‘h

 QÉØ¨à°S’G  øe  Ìµj  h  ôcòdG  h  á«Ñ∏àdÉH

 õY - ˆG ¤EG  ¬éàjh π«∏¡àdGh ÒÑµàdGh

 ‘  ó¡àéjh  ÉYö†àe  É©°TÉN  -  πLh

 ¬fGƒNE’h  √O’hCGh  ¬∏gCGh  ¬°ùØæd  AÉYódG

.É©«ªL Úª∏°ùŸG

 ‘ ΩÉeE’G  Ö£N ô¡¶dG  âbh πNO GPEG  h

 ºK  ,OÉ°TQEGh  á¶Yh  ÒcòJ  áÑ£N  ¢SÉædG

 É©ªL  öü©dGh  ô¡¶dG  êÉé◊ÉH  »∏°üj

 ¬«∏Y ˆG ≈∏°U ˆG ∫ƒ°SQ π©a Éªc Göübh

 ’h Éª¡æ«H ’h Éª¡∏Ñb »∏°üj ’h ,º∏°Sh

. ÉÄ«°T Éªgó©H

 ´ƒbƒdG øe êÉé◊G ≈∏Y ¬«ÑæàdG »¨Ñæj h

 πãe ‘ ÜGƒãdGh ôLC’G ™«°†J AÉ£NCG ‘

 êQÉN  ∫hõædG  ÉgRôHCG  º«¶©dG  Ωƒ«dG  Gòg

 º¡dhõf øcÉeCG ‘ ºgDhÉ≤Hh ,áaôY OhóM

 ¤EG  ¿ƒaöüæj  ºK  ¢ùª°ûdG  Üô¨J  ≈àM

 ,¬«a ´ƒbƒdG »¨Ñæj ’ CÉ£N Gògh ,áØdOõe

 ¢ùª°ûdG ÜhôZ πÑb áaôY øe ±Göüf’Éa

 - »ÑædG π©Ød ÉØdÉfl ¬fƒµd õFÉL ÒZ

 ºMGõàj  ∂dòc  -  º∏°Sh  ¬«∏Y  ˆG  ≈∏°U

 πÑL Oƒ©°üd ¿ƒ©aGóàjh êÉé◊G ¢†©H

 ¬H  í°ùªàdGh  ¬àªb  ¤EG  ∫ƒ°UƒdGh  áaôY

 π°UCG ’ »àdG ´óÑdG øe Gògh ,¬«∏Y IÓ°üdGh

 ∂dP ≈∏Y ÖJÎj ÉŸ áaÉ°VEG ´öûdG ‘ É¡d

 AÉ£NC’G  øeh á«fóHh  á«ë°U QGöVCG  øe

 áæ°ùdGh AÉYódG AÉæKCG äÉaôY πÑL ∫ÉÑ≤à°SG

.AÉYódG óæY á∏Ñ≤dG ∫ÉÑ≤à°SG

 áé◊G …P øe ™°SÉàdG ¢ùª°T ÜhôZ ó©Hh

 áØdOõe ô©°ûe Üƒ°U è«é◊G πaGƒb Ò°ùJ

 É©ªL  AÉ°û©dGh  Üô¨ŸG  É¡H  Gƒ∏°ü«d

 º¡dƒ°Uh Qƒa ÚàeÉbEGh óMGh ¿GPCÉH Göübh

 øjôcGP  ÚÑ∏e  ∑Éæg  º¡à∏«d  ¿ƒà«Ñj  ºK

 ¿CÉH  ¬fÉ°ùMEGh  ¬∏°†a  ≈∏Y  ˆG  øjôcÉ°T

. äÉaôY áØbh Oƒ¡°T º¡d Öàc

 óMC’G /  ΩGô◊G ˆG â«H êÉéM ô≤à°SGh

 áé◊G  …P  ô¡°T  øe  øeÉãdG  ≥aGƒŸG  /

 ájhÎdG Ωƒj ∫ÉªYCG AGOC’ ≈æe ô©°ûe ‘

 ájRGÎMG äGAGôLEGh á∏eÉµàe äÉeóN §°Sh

 ó«©°U  ≈∏Y  ±ƒbƒ∏d  GOGó©à°SG  áØãµe

.áé◊G …P øe ™°SÉàdG Ωƒ«dG ‘ äÉaôY

 ¿hÉ©àdG áª¶æe AÉÑfCG ä’Éch OÉ–G ôcP h

 ôYÉ°ûŸG øe ¬d ôjô≤J ‘ /Éfƒj/ »eÓ°SE’G

 êÉé◊G ™«ªL ó«©°üJ iôL ¬fCG á°Só≤ŸG

 ÉØdCG  60`H ºgOóY Qó≤j øjòdG ΩÉ©dG Gò¡d

 Éë°Vƒe á∏aÉM 2000 øe ÌcCG ΩGóîà°SÉH

 ‘ CGóÑ«°S áaôY ¤EG êÉé◊G ó«©°üJ ¿CG

 …P øe ™°SÉàdG Ωƒj ôéa á°ùeÉÿG áYÉ°ùdG

.áeôµŸG áµe â«bƒàH áé◊G

 ≈∏Y  Úeôfi  ≈æÃ  êÉé◊G  ô≤à°SG  h

 ÚfQÉbh  Ú©àªàe  -  º¡µ°ùf  ±ÓàNG

 ≈∏°U ≈Ø£°üŸG áæ°ùH AGóàbG - øjOôØeh

 πÑb  ¬LƒàdG  Öëà°ùjh  º∏°Sh  ¬«∏Y  ˆG

 É¡H  »∏°ü«a  -  ô¡¶dG  πÑb  …CG  -  ∫GhõdG

 AÉ°û©dGh Üô¨ŸGh öü©dGh ô¡¶dG êÉé◊G

 ¿hóHh  á«YÉHôdG  IÓ°ü∏d  Göüb  ôéØdGh

 áµe  πgCG  ÚH  ∂dP  ‘  ¥ôa  ’h  ™ªL

 êÉ◊G â«Ñj ¿CG áæ°ùdGh ºgÒZh áeôµŸG

 ¿CG êÉë∏d Öëà°ùjh ..ájhÎdG Ωƒj ≈æe ‘

 Ìµj ¿CGh ∫GhõdG âbh πÑb ≈æe ¤EG ¬Lƒàj

 ≈æÃ â«Ñj ¿CG ¬d Öëà°ùj Éªc á«Ñ∏àdG øe

 øe Ò°ùj ¢ùª°ûdG ´ƒ∏W óæYh ,áaôY á∏«d

.äÉaôY ¤EG ≈æe

 áµ∏ªŸG ‘ á«eƒµ◊G äÉ¡÷G â∏ªµà°SGh

 äGOGó©à°S’G  ™«ªL  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG

 ájRGÎMG äGAGôLEG  §°Sh ≈æe ô©°ûe ‘

 öù«H º¡µ°SÉæe AGOCG øe êÉé◊G Úµªàd

.º¡àeÓ°S ¿Éª°Vh ,ádƒ¡°Sh

 ±GöTEÉHh πNGódG êÉéM äÉcöT â¡fCG h

 ‘  Iôª©dG  h  è◊G  IQGRh  øe  öTÉÑe

 ,Éª«fl  71  ‘  êÉé◊G  AGƒjEG  áµ∏ªŸG

 â«H êÉéM ∫ÉÑ≤à°S’ â°ü°üN êGôHCG 6h

 `g1442 ΩÉ©dG Gòg èM º°SƒŸ ΩGô◊G ˆG

 äÉWGÎ°T’Gh  ájRGÎM’G  äGAGôLE’G  ≥ah

 á«FÉbƒdG  á«ë°üdG  ä’ƒcƒJhÈdGh

 §HGƒ°V OƒLh IQGRƒdG äócCG h .Ióªà©ŸG

 êÉé◊G  ∫ƒNO  á«∏ªY  º«¶æàd  äÉ«dBGh

 ±ó¡H êGôHC’Gh äÉª«îŸG øe º¡LhôNh

 …öüÑdG  RôØdG  äGAGôLEG  ≥«Ñ£J  ¿Éª°V

 "≈æe" ô©°ûe ‘ ºgOƒLh AÉæKCG …QGô◊Gh

 á©ÑàŸG  äGAGôLE’G  ≥ah  ájhÎdG  Ωƒj

.êÉé◊G áeÓ°S ≥«≤ëàd

 ÚeCÉJ  ≈∏Y  á«æeC’G  äÉ¡÷G  â°UôM  h

 ‘ É¡JÉWGÎ°TGh áeÓ°ùdG äÉÑ∏£àe ™«ªL

 øe ô©°ûŸG ‘ êÉé◊G OƒLh ™bGƒe ™«ªL

 á¶aÉëª∏d áeÓ°ùdGh øeCÓd äÉjQhO ∫ÓN

 ºgOƒLh øcÉeCGh êÉé◊G áMGQh øeCG ≈∏Y

 äGóMh õcôªàJ Éª«a ..áYÉ°ùdG QGóe ≈∏Y

 êÉé◊G ™bGƒe ™«ªL ‘ ÊóŸG ´ÉaódG

 ájöûÑdG  QOGƒµdÉH  IOhõe  ≈æe  ô©°ûÃ

. áãjó◊G äÉ«dB’Gh á∏gDƒŸG

 óé°ùŸG ¿hDƒ°ûd áeÉ©dG á°SÉFôdG â≤∏WCGh

 øe  GOóY  …ƒÑædG  óé°ùŸGh  ΩGô◊G

 …ôFGR  áeóÿ  á«fhÎµdE’G  äÉ≤«Ñ£àdG

 "Úeô◊G ≥«Ñ£J" É¡æe ,ΩGô◊G óé°ùŸG

 áÑ£N IógÉ°ûe øe ó«Øà°ùŸG øµÁ …òdG

 ÈY  äGƒ∏°ü∏d  »eƒ«dG  åÑdGh  á©ª÷G

 á«ŸÉY  á¨d  øe  ÌcCÉHh  ,öTÉÑŸG  åÑdG

 öù«e πµ°ûH IQÉjõdG ÜGOBGh ∂°SÉæe áaô©eh

 ¤EG ¬JÉjƒàfi ‘ π≤æàdG π¡°ùj öüàflh

 øe øµÁ …òdG  "ó°ü≤ŸG" ≥«Ñ£J ÖfÉL

 óé°ùŸG πNGO ™bƒe …CG øY åëÑdG ¬dÓN

 …òdG ÊhÎµdE’G áMÓŸG ΩÉ¶f ÈY ,ΩGô◊G

 √OÉ°TQE’ ∫É≤ædG ∞JÉ¡dG πeÉM ™bƒe Oóëj

 §HôdÉH ¬LQÉNh óé°ùŸG πNGO √ó°ü≤e ¤EG

.»ŸÉ©dG ójóëàdG ΩÉ¶æH
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º¶YC’G èëdG øcQ - äÉaôY πÑéH  ±ƒbƒdG Ωƒ«dG

ôgÉ£dG äÉaôY ó«©°U ≈∏Y  ΩGôëdG ˆG â«H êÉéM

ΩGôëdG ˆG â«H êÉéëd ájÉªëdGh áeÓ°ùdG Rõ©j …Oƒ©°ùdG »fóªdG ´ÉaódG

 ä’Éch- áµe

 óMC’G Ωƒj ΩGô◊G ˆG â«H êÉéM ¬LƒqJ 

 (  ájhÎdG  Ωƒj)  áé◊G  …P  øe  øeÉãdG

 ó«©°U ¤EG ,º¡µ°ùf ±ÓàNG ≈∏Y Úeôfi

 ˆG  ≈∏°U  ≈Ø£°üŸG  áæ°ùH  kAGóàbG  ≈æe

 ∫GhõdG πÑb ¬LƒàdG Öëà°ùjh ,º∏°Sh ¬«∏Y

 ô¡¶dG êÉé◊G É¡H »∏°ü«a (ô¡¶dG πÑb …CG)

 kGöüb ,ôéØdGh AÉ°û©dGh Üô¨ŸGh öü©dGh

 ‘ ¥ôa ’h ,™ªL ¿hOh á«YÉHôdG IÓ°ü∏d

 áæ°ùdGh ,ºgÒZh áeôµŸG áµe πgCG ÚH ∂dP

.ájhÎdG Ωƒj ≈æe ‘ êÉ◊G â«Ñj ¿CG

 -  ájOƒ©°ùdG  AÉÑfC’G  ádÉch  â°Vô©à°SGh

 å«M ;Ωƒ«dG Gòg ∫ÉªYCG - É¡d ôjô≤J ‘

 øe  Ωôë oj  ¿CG  ™àªà oŸG  qêÉë∏d  Öëà°ùj

 ôeC’G ∂dòch ,ájhÎdG Ωƒj ≈ë o°V ‘ ¬æµ°ùe

 áqµe πgCG øe qè◊G á°†jôa AGOCG  OGQCG  ø pŸ

 ˆG »°VQ- ˆG óÑY øH ôHÉL ø©a ,áeqôµŸG

 ¬«∏Y ô G ≈q n∏°U- q o»ÑædG ÉfôeCG) :∫Éb -¬æY

 ¤EG Éæ¡ q nLƒJ GPEG nΩôë of ¿CG Éæ r∏ n∏MCG ÉqŸ - nºq n∏°Sh

 qêÉ◊G É qeCG ,( pí£HC’G øe Éæ r∏ n∏gCÉa :∫Éb ,≈æ pe

 øe Óq∏ëàj ⁄ ¿Gò∏dG OôØŸG qêÉ◊Gh ¿QÉ≤dG

.Éª¡eGôMEG ≈∏Y ¿É«≤Ñ«a ΩGôME’G

 ,∫É°ùàZ’ÉH ájhÎdG Ωƒj ‘ êÉ◊G Ωƒ≤jh

 óæY  ∫ÉªYCG  øe  ¬H  ΩÉb  ÉÃh  ,Öq«£àdGh

 ,Ö∏≤dÉH áq«ædG ó≤Yh ,äÉ≤«ŸG øe ¬eGôMEG

 GPEGh  ,(kÉ qéM n∂ r«q nÑd)  :∫ƒ≤H  á«Ñ∏àdG  ójOôJh

 qºK , ¬Ñ∏≤H …ƒæj √ÒZ øY qèëj qêÉ◊G ¿Éc

 ,(áfÓa øY hCG , m¿Óa øY kÉ qéM n∂ r«q nÑd) :∫ƒ≤j

 º¡q n∏dG n∂ r«q nÑd) :kÓFÉb á«Ñ∏àdG ‘ qôªà°ùj qºK

 óª◊G q¿EG , n∂ r«q nÑd ∂d ∂jöT ’ n∂ r«q nÑd , n∂ r«q nÑd

.(∂d ∂jöT ’ ,∂∏ŸGh ∂d áª©ædGh

 πÑb ≈æ pe ¤EG ¬ qLƒàj ¿CG qêÉë∏d qÖ nëà°ùjh

 åjóë∏d ,á«Ñ∏àdG øe Ìµ ojh ,∫GhõdG âbh

 ¬æY ˆG »°VQ ôªY øH ˆG óÑY ¬jhôj …òdG

 n¿Éc) :ºq∏°Sh ¬«∏Y ˆG ≈q∏°U q»ÑædG øY ,

 º ogoÈîj q nºK ,≈æÃ n¢ùªÿG päGƒ∏ q n°üdG »q p∏°üj

 n¿Éc - nºq n∏°Sh p¬« n∏Y o q n̂ G ≈q n∏°U- p q n̂ G n∫ƒ°SQ q n¿CG

 â«Ñj ¿CG qêÉë∏d qÖ nëà°ù oj Éªc ,( n∂ pdP oπ n©Øj

 q»ÑædG øY OQh ÉŸ ∂dPh ,áaôY á∏«d ≈æ pÃ

 ôHÉL åjóM øe -ºq∏°Sh ¬«∏Y ˆG ≈q∏°U-

 :∫Éb å«M , ¬æY ˆG »°VQ ˆG óÑY øH

 ,≈æ pe ¤EG Gƒ¡ q nLƒJ pájhÎdG oΩƒj ¿Éc É qª∏a)

 ≈q n∏°U- p̂ G  o∫ƒ°SQ  ÖcQh , q pè◊ÉH Gƒq o∏gCÉa

 nöü©dGh nô¡¶dG É¡H ≈q n∏°üa - nºq n∏°Sh ¬«∏Y ô G

 kÓ«∏b åµe qºK ,nôéØdGh nAÉ°û©dGh nÜô¨ŸGh

 ¢ùª°ûdG ´ƒ∏W óæYh ,(¢ùª°ûdG pâ©∏W ≈àM

 ø©a , äÉaôY ¤EG ≈æ pe øe êÉ qé o◊G Ò°ùj

 Éq næe q oπ p¡ oj n¿Éc) :¬æY ˆG »°VQ ∂dÉe øH ¢ùfCG

 Óa ,o q pÈ nµ oŸG Éq næe o q pÈ nµ ojh , p¬«∏Y ô pµ ræ oj Óa q oπ p¡ oŸG

.( p¬«∏Y ô pµ ræ oj

 ÊóŸG ´ÉaódG äGƒb äóYCG  ..¥É«°ùdG ‘h

 …CG ™e πeÉ©à∏d á«bÉÑà°SG kÉ££N ájOƒ©°ùdG

 º¡àeÉbEG äGô≤e hCG êÉéë∏d AGƒ°S ,ÇQÉW

 äÉYÉ£≤dG ™e ¿hÉ©àdÉH ,º¡JÓ≤æJ ¥ôW hCG

 ,ácQÉ°ûŸG  á«eƒµ◊G  äÉ¡÷Gh  á«æeC’G

 õcôŸG  ™e  öTÉÑŸG  ≥«°ùæàdG  ºàj  å«M

 ¢ù≤£dG  ≈∏Y  ±ô©à∏d  ,OÉ°UQCÓd  »æWƒdG

 AGƒLCG  hCG  ájô£e  ä’É◊  äÉ©bƒJ  ájCGh

 ≥ah É¡©e πeÉ©àdG ºà«d ,IQGô◊G Iójó°T

.áë°üdG IQGRh ™e á©jöSh á°ù∏°S äGAGôLEG

 º°Sƒe ‘ ájOƒ©°ùdG á«æeC’G Oƒ¡÷G õµJôJh

 ájöûÑdG äGQó≤dG áaÉc ÒaƒJ ≈∏Y è◊G
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العني ـ وام:

اأعلن���ت جامعة الإم���ارات العربية 

املتح���دة متمثلة مبكت���ب النائب 

امل�شارك للبح���ث العلمي عن بدء 

الت�شويق لرباءات الخرتاع اخلا�شة 

بتكنولوجيا »اإنتاج وتطوير م�شاد 

حي���وي طبيع���ي با�شتخ���دام نوى 

التمر« و »الببتيد امل�شاد للبكترييا 

وطريق���ة الع���اج با�شتخدام���ه« 

امل�شجلة با�شم اجلامعة مع �رشكة 

اجلامعة  ر�شال���ة  �شم���ن   ،360ip
امل�شاريع  لدع���م  الدائم  و�شعيه���ا 

العلمية  والكت�شاف���ات  البحثي���ة 

والتي  العملية،  تطبيقاته���ا  ودعم 

ت�شاعد على حتقيق القيم التجارية 

لاخرتاع���ات وت�شوي���ق املنتجات 

�ش���واء يف الأ�ش���واق املحلي���ة اأو 

العاملية.

واأ�ش���ار الدكتور اأحم���د علي مراد- 

النائ���ب امل�شارك للبح���ث العلمي 

باجلامعة – اأن » اجلامعة تعمل مع 

اأع�شا ء هيئة التدري�س واملخرتعني 

والباحثني من خال وحدة امللكية 

الفكرية  و براءات الخرتاع التابعة 

ملكت���ب النائب امل�ش���ارك للبحث 

العلمي على تقييم براءات الخرتاع  

وت�شويقه���ا مب���ا ي�شم���ن ا�شتفادة 

املجتم���ع العلم���ي م���ن ب���راءات 

امل�شارك  النائب  واأك���د  الخرتاع.« 

للبحث العلمي باأن اجلامعة و�شمن 

خطتها الإ�شرتاتيجية ت�شعى اإىل بناء 

����رشاكات ا�شرتاتيجي���ة مع القطاع 

اخلا�س وامل�شاهمة يف نقل براءات 

الخرتاع���ات امل�شجلة يف اجلامعة 

اإىل �شوق العمل وال�شتفادة منها من 

اأجل تطوي���ر الب�رشية، حيث تتطلع 

اجلامعة باأن تك���ون مركزا اأ�شا�شيا 

يف تطوير التكنولوجيا حيث متتلك 

اجلامعة املمكنات التي جتعلها اأن 

ت�شاهم م���ن خال النتائج البحثية 

يف فهم اأعمق للتكنولوجيا.

واأو�ش���ح باأن ه���ذا التع���اون مع 

�رشك���ة عاملي���ة متخ�ش�ش���ة يف 

جم���ال ت�شوي���ق التكنولوجيا مثل 

�رشك���ة 360ip الت���ي متتلك فريقا 

اإداري���ا يتمتع بخ���ربة وا�شعة يف 

تقيي���م التكنولوجي���ا وحتويله���ا 

اإىل اأ�ش���ول جتاري���ة عالية القيمة، 

�شيدع���م جه���ود الت�شويق جلامعة 

الإمارات ونقل الفكرة اإىل ال�شناعة 

من خال تق���دمي امل�شاعدة الفنية 

لتطوير خط���ة ت�شويق ث���م تنفيذ 

اخلطة ع���ن طريق الت�شال مبا�رشة 

املهتمة  ال�شناعي���ة  بالقطاع���ات 

بهذه التكنولوجيا لتحويلها ملنتج 

جتاري وبيعه يف الأ�شواق العاملية.

براءة  ت�شوي���ق  »�شي�شاهم  وق���ال 

الخ���رتاع يف دعم قط���اع ال�شحة 

يف الدولة والعامل من خال انتاج 

م�ش���اد حي���وي طبيعي م���ن مواد 

متوفرة يف املجتم���ع املحلي من 

�شجرة النخيل. 

وهذا ب���دوره �شي�شاه���م يف تعزيز 

ال�شح���ة والط���ب كاأولوية بحثية 

يف جامع���ة الإم���ارات.« وته���دف 

واإنتاج م�شاد  تكنولوجيا تطوي���ر 

حيوي فع���ال م�شتخل�س من نوى 

التمر الت���ي مت حتليله���ا من قبل 

البكترييا  اإىل معاجل���ة  الفطريات، 

امل�شبب���ة لاأمرا����س كاجلرثوم���ة 

الإ�رشيكية القولونية و ال�شاملونيا 

و العطيفي���ة وجرثوم���ة ال�شيغيا 

املعوية والت���ي ت�شبب الإ�شهال يف 

الدجاج وميك���ن انتقالها لاإن�شان، 

وهذه التكنولوجيا اجلديدة املتمثلة 

با�شتخدام ن���وى التمر مع فطريات 

معينة لإنتاج علف للدواجن لي�س 

لها تاأثري جانب���ي لحتوائها على 

مركبات طبيعي���ة نباتية ومقاومة 

للبكترييا امل�شببة لاأمرا�س وميكن 

ا�شتخدامها كبديل مقارنة مع غريها 

من امل�ش���ادات احليوية الكيميائية 

ال�شطناعية.

بينما توفر براءة اخ���رتاع الببتيد 

امل�شاد طريقة عاج اأو منع العدوى 

البكتريي���ة يف احلي���وان باإعط���اء 

احلي���وان كمية فعالة م���ن الببتيد 

امل�شاد للبكترييا و الببتيد امل�شاد 

للبكترييا م�شتق من نوى التمر التي 

تتحل���ل بفعل حال���ة �شلبة بفطر 

.Trichoderma reesei،
اأن هذه التكنولوجيا  جدير بالذكر، 

اجلديدة املتمثل���ة با�شتخدام نوى 

التم���ر مع فطري���ات معينة لإنتاج 

املنتج ال���ذي يحتوي على العوامل 

امل�ش���ادة للجراثي���م البكتريية اأو 

الببتيد والتي لي����س لهما تاأثريات 

جانبية عل���ى الإن�ش���ان /مقاومة 

للبكترييا/ مقارن���ة مع غريها من 

الكيميائية  احليوي���ة  امل�ش���ادات 

ال�شطناعية. 

 اأبوظبي ـ الوحدة:

اأبوظبي جمل�ًشا افرتا�شًيا  نظمت �رشطة 

بعنوان " جيل يف جمتمع اآمن "  �شمن 

العاملي  مبادرات عام اخلم�شني واليوم 

للنزلء.

وا�شتعر�س العقيد علي ابراهيم احلديدي 

نائب مدي���ر ادارة رعاي���ة الحداث فى 

املح���ور الأول دور  رعاية الأحداث  يف 

تهيئ���ة  النزيل  قبل الإف���راج وال�رشوط  

الت���ي  يتوج���ب ا�شتيفائها  يف  احلدث 

،والربام���ج الوقائي���ة  والعاجية داخل 

املوؤ�ش�ش���ة واجله���ود املبذول���ة والتي 

تت�شمن برام���ج وور�س عم���ل  لتاأهيل 

الأحداث وجتهيزهم قبل الفراج ودجمهم 

يف املجتمع .

واأو�ش���ح  اأن هن���اك ك���وادر لتحقي���ق 

الت���وازن ال�شلوك���ي للح���دث من خال 

تقدمي كاف���ة  اأوجه الرعاي���ة ال�شليمة 

وفرق عم���ل  تتكون   من م�رشف تربوي 

واخت�شا�شي���ني اجتماعي���ني ونف�شيني 

وم�رشف  الدار الذي يتابع احلدث  بدقة 

،وعقد برامج  �شباحية  وم�شائية  منها 

القراآن  الريا�شي والع�شك���ري وحتفيظ  

الكرمي وت�شجيعه���م  على �شغل  اأوقات 

الف���راغ  مبا يفيد م�شي���داً بدعم القيادة 

ال�رشطية جلميع  الأن�شطة.

وناق����س املقدم  اأحمد غريب املن�شوري 

مدير ف���رع الرعاية الاحق���ة لاأحداث 

املتابع���ة  اإدارة  يف  عنه���م  املف���رج 

ال�رشطي���ة والرعاية الاحقة دور الدارة  

يف متابع���ة  النزلء ) الأح���داث ( بعد 

الف���راج عنهم واملتابع���ة وهدفها يف 

دعم ا�شتقرارهم النف�شي و تهيئة البيئة 

املنا�شبة لإعادة دجمهم يف جمتمعاتهم  

الطبيعية  ودعمهم  يف املرحلة الأويل 

من  نظرة املجتم���ع  ال�شلبية ، ون�شح 

الأ����رش ب����رشورة حماي���ة  الأبناء من 

املخاط���ر  التي تهددهم  داخل  وخارج  

املن���زل واللت���زام بالرتبي���ة  الدينية  

ال�شاحلة  واحلر�س على  وقاية الأبناء 

من  النحراف.

وتطرقت الأ�شتاذة مرمي حممد ال�شويدي  

م�شاع���د اخت�شا�ش���ي  دع���م ن�شائ���ي 

بالحت���اد الن�شائي الع���ام يف املحور 

الثال���ث  دور الأ�رشة  ف���ى  دعم احلدث 

املفرج  عنه واحتوائه بعد  خروجه من 

الأزم���ة، مو�شحَة اأن ال�رشة هي الركيزة 

ال�شا�شي���ة و املوؤ�ش�ش���ة الجتماعي���ة  

الأولي���ة امل�شوؤولة  عن  بناء  �شخ�شية  

الفرد من النواحي  اجل�شمية  الجتماعية  

النف�شية  العقلية  والروحية  والخاقية 

، وحث���ت الأ����رشة على  تق���دمي الدعم 

اللوجي�شت���ي وتقبل الإب���ن  ي�شهم  يف 

عملي���ة  دجم���ه يف املجتم���ع بطريقة 

منهجية �شليم���ة وال�شتعانة  بالأ�ش�س 

الدينية ال�شليمة .

وناق�ش���ت الأ�شت���اذة با�شم���ه جمع���ه 

اجلنيبي م���ن ادارة اخلدمات الطبية فى 

املح���ور الراب���ع والأخري ع���ن مو�شوع 

النوايا وال�شع���ادة ودورها يف المتنان 

والت�شامح يف حياة النزيل احلدث واأثرها 

يف بناء جمتمع م�شامل  مت�شالح.

واأدار اجلل�ش���ة العامي حمدان الدرعي 

وا�ش���اد  الأمن���ي  الإع���ام  اإدارة  م���ن 

التوعوي���ة ودورها يف رفع   باملجال�س 

للفرد  والجتماع���ي  الأمني  امل�شت���وى 

واجلماعة .

دبي ـ وام:

اأعلن���ت جمعي���ة بيت اخل���ري انها 

اأنفقت حتى نهاية يونيو 83 مليونا 

و543 األف���ا و126 درهما ا�شتفادت 

منها 21،306 اأ�رش وحالة.

فقد و�شل حجم اإنفاق الهيئة على 

م�شاريعه���ا اخلريية خال 32 عاما 

اإىل 2،5 ملي���ار دره���م ا�شتف���ادت 

منها 55 األف اأ�رشة متعففة وحالة 

اإن�شاني���ة وذل���ك ا�شتجاب���ة منها 

لتوجيهات �شاح���ب ال�شمّو ال�شيخ 

حممد ب���ن را�شد اآل مكت���وم نائب 

رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 

حاك���م دبي "رع���اه اهلل" الذي دعا 

فى وثيقة اخلم�شني اىل حتقيق منو 

�شنوي يف الأعمال الإن�شانية يعادل 

لإمارة  القت�ش���ادي  النمو  ويواكب 

دبي ويباركه.

ونالت الأ�رش املتعففة ن�شيبا وافرا 

من عط���اء "بيت اخلري " خال هذا 

العام حيث اأنف���ق م�رشوع "اأمان" 

للتكاف���ل املجتمع���ي ال���ذي يقدم 

م�شاع���دات نقدي���ة وغذائية ب�شكل 

�شهري 26،6 مليون درهم وعززتها 

من خال برنامج "حافز" لارتقاء 

الأ�رش بتوزيع امل�شتلزمات  مبعا�س 

املنزلية و�شيانة منازل املحتاجني.

وبل���غ عطاء "بيت اخل���ري" ذروته 

الع���ام خال حمل���ة رم�شان  هذا 

الت���ي قامت حتت �شع���ار "ويربي 

ال�شدق���ات" حيث جنح���ت باإنفاق 

مبل���غ 60،3 مليون درهم وت�شمنت 

الذي  "فرح���ة"  برنامج  م�شاري���ع 

ي�ش���م م�شاريع الدعم والإ�شعاد يف 

رم�شان والعيد مثل املري الرم�شاين 

"8،3 مليون" واإفط���ار �شائم "7،5 
ملي���ون" والعيدي���ة "4،1 مليون" 

وغريها  "1،4 مليون"  الفطر  وزكاة 

من م�شاريع.
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جامعة الإمارات و�سركة 360ip ت�سوقان لبراءتي اختراع 

لم�ساد حيوي ي�ستخدم نوى التمر

»بيت الخير« تنفق 2.5 مليار درهم حتى 

نهاية يونيو الما�سي

»دار البر« ت�سدد 700 األف درهم 

عن 15 نزياًل لم�ساركتهم فرحة 

»الأ�سحى«

»جيل في مجتمع اآمن«00 مجل�ض افترا�سي ي�ستعر�ض جهود �سرطة 

اأبوظبي في رعاية الأحداث 
دبي ـ وام:

تكفلت جمعية دار الرب بالتعاون مع جمعية الإمارات 

للرعاية الاحقة "فر�شة" ب�شداد 700 األف درهم لاإفراج 

عن 15 نزيا لدى املوؤ�ش�شات العقابية والإ�شاحية من 

املتعرثين ماليا عل���ى م�شتوى الدولة بف�شل تربعات 

ودع���م املح�شنني واأهل اخل���ري يف الإمارات يف بادرة 

اأطلقت خ�شي�شا خال الأيام الع�رش الأوىل املباركة من 

ذي احلجة حر�شا على م�شاركة النزلء لأ�رشهم فرحة 

عيد الأ�شحى املبارك.

واأو�شح الدكتور حممد �شهيل املهريي الع�شو املنتدب 

والرئي�س التنفيذي جلمعية دار الرب اأن �شداد املبلغ عن 

النزلء ي�شكل اإح���دى مبادرات اجلمعية خال "الع�رش 

الأوائل من ذي احلجة" ويندرج حتت مظلة مبادرة "يد 

الع���ون" التي اأطلقتها جمعية دار الرب يف وقت �شابق 

به���دف مد يد العون وامل�شاعدة والإح�شان للمتعرثين 

ماليا من ن���زلء املوؤ�ش�شات العقابية والإ�شاحية يف 

الدولة.

واأكد الدكتور حممد املهريي اأن �شعادة النا�س وا�شتقرار 

املجتمع وطماأنينته والرتق���اء بالتنمية املجتمعية 

اأهداف رئي�شية و�شعتها جمعية دار الرب ن�شب عينيها 

من وراء "يد العون"ومبادراتها الإن�شانية وم�شاريعها 

اخلريي���ة اإجمال حتت ظل روؤي���ة وتوجيهات قيادتنا 

الر�شي���دة ويف اإط���ار �شيا�ش���ة الإم���ارات وبالتعاون 

والتن�شيق مع اجلهات املخت�شة يف دولة الإمارات.

واأ�شار املهريي اإىل اأن "دار الرب" توا�شل تفعيل وتعزيز 

�رشاكاتها املجتمعية الوطنية يف خدمة الوطن ودعم 

املجتم���ع وتنميته ودفع امل�شلح���ة العامة خطوات 

وا�شعة اإىل الأمام عرب مبادرات خريية نوعية وم�شاريع 

اإن�شاني���ة هادف���ة ومدرو�شة باأبع���اد وا�شعة وكبرية 

...موؤك���دا اأن "يد العون" حققت جناح���ات لفتة منذ 

اإطاقها جت�شدت يف الإفراج عن عدد كبري من املتعرثين 

ماليا واإ�شعادهم مع اأ�رشهم لتتمخ�س عن ح�شاد طيب 

اجتماعيا اإن�شانيا.

وذك���ر الدكتور حممد عبد اهلل املر رئي�س جمل�س اإدارة 

جمعية الإمارات للرعاية الاحقة " اننا نهدف ال�رشاكة 

الفاعلة مع جمعية دار الرب اإحدى اجلمعيات اخلريية 

املتمي���زة يف الدولة اإىل اإدخال البهجة وال�رشور على 

اأ����رش الن���زلء امل�شتهدفني من مب���ادرة " يد العون " 

ل�شيما يف هذه الأيام املباركة وال�شماح للمفرج عنهم 

واأ�رشهم الحتفال بعيد الأ�شحى املبارك �شويا لتكون 

الفرحة فرحتني و�شاهمت اجلمعية بتعاونها مع "دار 

الرب" يف �ش���داد املبالغ املالية املرتاكمة على النزلء 

املتعرثين ماليا".

واأ�شار املري اإىل اأن من اأهداف جمعية الإمارات للرعاية 

الاحقة م�شاعدة الن���زلء امُلفرج عنهم على مواجهة 

ال�شعوبات التي تعيق تكيفهم مع املجتمع يف بيئتهم 

الطبيعية وتهيئة امل�شتلزمات املادية واملعنوية التي 

توؤمن اندماجهم يف املجتمع وتهيئة البيئة الجتماعية 

املحيطة بالنزيل املفرج عنه "الأ�رشة والأ�شدقاء" عرب 

اإيجاد احللول واملعاجلة املنا�شبة لكافة امل�شاكل التي 

�شاهمت يف انحرافه.

اأبوظبيـ  الوحدة:

وجه اأحد ن���زلء اإدارة رعاي���ة الأحداث 

بقط���اع اأم���ن املجتمع ر�شال���ة لاأ�رش 

ولل�شباب يف فيديو بثته �رشطة اأبوظبي 

ع���رب من�شاته���ا للتوا�ش���ل الجتماعي 

مبنا�شب���ة ي���وم العاملي للن���زلء الذي 

ي�شادف 18 يوليو من كل عام.

وحكى النزيل ع���ن جتربته   والتغريات 

الإيجابي���ة التي ط���راأت عل���ى حياته 

و�شخ�شيت���ه بع���د وج���وده يف رعاية 

الح���داث قائًا لل�شب���اب: ا�شمعوا كام 

الأهل وابتعدوا عن رفقاء ال�شوء.

واأعرب عن ندم���ه حلياته ال�شابقة التي 

عا�شها قبل ووقوع���ه يف امل�شكلة التي 

ت�شببت بدخوله  لرعاية الحداث والتي 

اهتمت برعايته عرب تنفيذ برامج دينية 

واجتماعية ونف�شي���ة وريا�شية وعززت 

التوا�شل مع ا�رشت���ه وان�شطة ع�شكرية 

اأ�شهمت يف   ان�شباطه وتعديل �شلوكياته 

و�شق���ل مهاراته اإيجابيا لاأف�شل   حتى 

اأ�شبح مهيئًا لإعادة اندماجه للمجتمع 

وحتقيق خططه امل�شتقبلية.

واأو�شح انه ب���ادر بتوجيه ر�شالته عرب 

الفيديو لل�شباب يف عمره لتحذيرهم من 

مرافقة اأ�شدقاء ال�شوء وتقوية عاقاتهم 

باأ�رشهم بقول���ه: " ب�شبب تهوري وعدم 

احرتام���ي للقانون" دخلت ل���دار رعاية 

الأحداث " لكن �شخ�شيته بداأت يف التغري 

اإىل و�ش���ع اأف�شل �شم���ن برامج نظمت 

حياته من جديد  مكمًا درا�شته وموؤديا 

لفرو�ش���ه و�شلواته والأن�شطة الريا�شية 

والع�شكري���ة التي �شقلت �شخ�شيته من 

جديد.

و عرب عن النتائ���ج الإيجابية   لربامج 

التاأهيل والإ�شاح بقوله: "اأ�شبحت قادرا 

على التحكم يف حلظات الغ�شب " موؤكداً 

انه تعلم م���ن الدر����س وكل اأمنياته اأن 

يخدم وطنه وي�شعد اأهله ليكون منوذجا 

م�رشفا بني اأهله واأقاربه واأ�شدقائه.

�سركة »�سحة« تفتتح مركز �سحة لخدمات كوفيد-19 من المركبة 

في ربدان باأبوظبي
اأبوظبي � وام:

اأعلنت �رشكة اأبوظبي للخدمات ال�شحية 

»�شحة » عن اإفتتاح مركز جديد خلدمات 

كوفيد-19 من املركبة يف منطقة ربدان 

باأبوظبي.

ويتك���ون املركز اجلديد م���ن 6 م�شارات، 

مق�شمة اإىل م�شارين للتطعيم و4 م�شارات 

لإج���راء م�شح���ة الأنف وفح����س الليزر 

بطاقة ا�شتيعابية ت�شل اإىل 200 تطعيم 

و1000 م�شحة اأنف وفح�س ليزر يوميًا.

وي�شتقبل املرك���ز املراجعني من ال�شبت 

اإىل اخلمي�س من 8 �شباحًا حتى 8 م�شاًء 

وي���وم اجلمعة م���ن 10 �شباحًا حتى 8 

م�شاًء.

اإن�ش���اء ه���ذا املرك���ز با�شتخ���دام  ومت 

حاويات ال�شحن، مث���ل تلك امل�شتخدمة 

باأبوظبي،  ال�شاروج بالعني واملنهل  يف 

والت���ي متت���از باملتان���ة واملرونة كما 

اأنها مقاومة للح���رارة والربودة العالية 

بالإ�شافة اإىل كونها �شهلة النقل واإعادة 

ال�شتخدام وال�شيانة.

وبذلك ي�شل ع���دد مراكز �شحة خلدمات 

كوفي���د-19 م���ن املركبة الت���ي تديرها 

»�شح���ة« يف مدين���ة اأبوظب���ي اإىل 7 

مراكز ت�شمل املدينة، املنهل، مدينة زايد 

الريا�شي���ة، الباهي���ة، ال�شاخمة، الوثبة، 

بالإ�شافة اإىل املرك���ز اجلديد يف ربدان، 

وي�شل اإجم���ايل املراكز اإىل 22 مركزاً يف 

اأنحاء دولة الإم���ارات، اإذ ميكن للراغبني 

يف اإجراء الفح�س اأو اأخذ التطعيم حجز 

موعد عن طري���ق التطبيق الذكي ل�رشكة 

»�شحة«.

نزيل برعاية الأحداث لل�سباب: ابتعدوا عن رفقاء 

ال�سوء وا�سمعوا كالم الوالدين
اأبوظبي � وام:

اأعلنت �رشك���ة اأبوظبي للخدمات 

مواعيد عمل  "�شح���ة"  ال�شحية 

من�شاآته���ا خ���ال عطل���ة عي���د 

الأ�شح���ى املبارك والت���ي �شتبداأ 

اعتبارا من 9 اإىل 12 من �شهر ذي 

احلجة لعام 1442ه��، املوافق 19 

اإىل 22 يوليو اجلاري.

اآيات  باأ�شمى  "�شح���ة"  وتقدمت 

مبنا�شبة  والتربي���كات  الته���اين 

عيد الأ�شحى املب���ارك اإىل دولة 

الإم���ارات قيادة و�شعب���ا، �شائلة 

اهلل العل���ي القدير اأن يعيده على 

اجلميع بال�شحة والعافية.

واأعلنت �رشكة " �شحة " اأن مراكز 

�شحة خلدم���ات " كوفيد -19 " 

م���ن املركبة يف اأبوظبي، والعني، 

والإم���ارات ال�شمالي���ة �شتعم���ل 

اليوم الإثنني 19 يوليو كاملعتاد، 

بينما تعمل بقية اأيام العطلة من 

الثاث���اء 20 يولي���و اإىل اجلمعة 

23 يوليو م���ن ال�شاعة العا�رشة 

�شباحا وحتى الثامنة م�شاء، على 

اأن تعاود عملها كاملعتاد اعتبارا 

من يوم ال�شبت 24 يوليو .

و�شتعمل مراك���ز �شحة خلدمات 

" كوفي���د-19 " م���ن املركبة يف 
منطق���ة الظفرة م���ن الإثنني 19 

يولي���و اإىل اجلمعة 23 يوليو من 

ال�شاع���ة العا�رشة �شباحا وحتى 

الثامن���ة م�شاء، عل���ى اأن تعاود 

عملها كاملعت���اد اعتبارا من يوم 

ال�شبت 24 يوليو .

وتعمل مراكز تقييم " كوفيد-19" 

املتمي���ز يف م�شت�شف���ى املفرق، 

ومين���اء زاي���د، ومرك���ز اأبوظبي 

للمعار����س والع���ني للموؤمترات 

من ال�شاعة 8 �شباحا وحتى 10 

م�شاء، من يوم الإثنني 19 يوليو 

وحتى يوم ال�شبت 24 يوليو .

كم���ا �شيعم���ل مرك���ز تقيي���م " 

كوفي���د-19 " املتميز يف منطقة 

الظف���رة من ال�شاع���ة 8 �شباحا 

وحتى 8 م�ش���اء، من يوم الإثنني 

19 يوليو وحتى يوم ال�شبت 24 

يوليو .

»�سحة« تعلن مواعيد عمل من�ساآتها 

خالل عيد الأ�سحى
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العني ـ وام:

ت�ستقبـــل حديقة احليوانات بالعـــني زوارها خالل عيد 

الأ�سحـــى املبارك بباقة من املغامرات والتجارب التي 

جتعل منها الوجهة ال�سياحية الأوىل يف املنطقة و�سط 

خيارات ترفيهية متعـــددة وتنوع مذهل للحياة الربية 

و�سفاري العـــني الأفريقية ومركز ال�سيـــخ زايد لعلوم 

ال�سحراء وذلك يوميا من ال�ساعة 09:00 �سباحا حتى 

08:00 م�ســـاء مـــن 19 اإىل 22 يوليو، وفـــق اإجراءات 

وقائية واحرتازية.

وتتيح احلديقـــة لزائريها من جميـــع الفئات العمرية 

فر�سة ال�ستمتاع بعر�ض الطيور اجلارحة والببغاوات، 

وخو�ض التجارب احلية مثل اإطعام الزراف والع�سافري 

امللونـــة، وم�ساهدة اإطعـــام البطاريـــق، وال�سمبانزي 

اإطعـــام الأ�ســـود والتما�سيح،  والغوريـــال، وعرو�ـــض 

وم�ساهدة برامج اإثراء وتاأهيل القرود.

كما ي�ستمتـــع الزوار خـــالل زيارتهـــم بق�س�ض مربي 

احليوانـــات حـــول الأ�ســـود والليمـــور وال�سمبانـــزي، 

واحليوانـــات الآ�سيويـــة والأفريقيـــة اإىل جانـــب لقاء 

الزواحف، وميكن للزائر زيارة اأ�سهر معار�ض احليوانات 

مثل معر�ض فر�ض النهر والتم�ساح، وبيت القطط الكبرية 

وغريها الكثري.

وملركز ال�سيـــخ زايد لعلوم ال�سحراء برامج خا�سة يف 

هذه املنا�سبة من خالل فعالياته العائلية مثل تلوين 

الفخار و�سناعة الأقنعـــة با�سكال احليوانات،و�سناعة 

الدمى والأ�ساور، واحلرف الرتاثيـــة وبرنامج ال�سحارة 

واجلمل وبومة ال�سحراء، وتدوير الأغطية البال�ستيكية 

وبروتوكول اإعداد القهوة وال�سيافة العربية، ف�سال عن 

جولت املركز املمتعـــة وم�ساهدة فيلم روؤية ال�سحراء 

العربية الذي يحكي كفاح الإن�سان الإماراتي مع البيئة 

ومراحل نه�سة المارات.

ويف �سفاري العني يخو�ـــض الزوار مغامرة يف الرباري 

الأفريقية و�ســـط تنوع مذهل مـــن احليوانات مع اأكرب 

�سفاري من �سنع الإن�سان يف العامل وذلك �سمن خيارات 

ت�سمل جـــولت وخدمـــات خا�سة وجماعيـــة توفرها 

ال�سفاري برفقـــة جمموعة من املر�سديـــن الإماراتيني 

املهرة.

عجمان ـ وام:

كرمت " موؤ�س�سة منـــار الإميان اخلريية 

" اأوائـــل طـــالب و طالبـــات مدر�ســـة 
منـــار الإميـــان اخلا�ســـة بعجمان يف 

ال�ســـف الثـــاين ع�رش لل�سنـــة الدرا�سية 

2021/2020 وذلـــك حتت رعاية ال�سيخ 

حممد بن علي بن را�سد النعيمي رئي�ض 

جمل�ض اأمناء املوؤ�س�سة.

ح�ـــرش حفل التكـــرمي ال�سيـــخ علي بن 

حممد بن علـــي النعيمي نائب الرئي�ض 

التنفيذي ملوؤ�س�سة منار الإميان اخلريية 

و�سعادة نا�رش اجلنيبي املدير التنفيذي 

للموؤ�س�سة و فاطمـــة املطرو�سي مديرة 

ال�سوؤون التعليمية بها.

و كـــرم ال�سيخ علي بـــن حممد بن علي 

الطلبـــة والطالبات املتفوقني  النعيمي 

و�ســـط اأجـــواء ت�سودها الفرحـــة موؤكدا 

حر�ـــض املوؤ�س�سة على تكـــرمي طالبها 

املتميزيـــن تقديرا جلهودهم و تفوقهم و 

متيزهـــم .. و اأ�ساد بدور اإدارة املدر�سة و 

اأع�ساء الطاقـــم التدري�سي الذين تفانوا 

باأداء عملهم.

تتمــــات .. تتمــــات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... 

8 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

تتمات االثنني 19 يوليو 2021 ــ العـدد 14799 

»اإ�سالمية ال�سارقة« تفتتح م�سجد 

الأجر بالنهدة

موؤ�س�سة منار الإيمان الخيرية تكرم طلبتها المتفوقين 

من اأوائل الثانوية العامة

محمد بن زايد 

واأعـــرب �سمـــوه وجاللة ال�سلطـــان هيثم بـــن طارق عن 

متنياتهمـــا للبلديـــن و�سعبيهمـــا ال�سقيقـــني حتقيق كل 

تطلعاتهما نحوالتقدم والزدهـــار واأن ينعم اهلل عز وجل 

على اجلميع بال�سحة واخلري .

حجاج بيت الله 

و اإذا دخل وقت الظهر خطب الإمام يف النا�ض خطبة تذكري 

وعظـــة واإر�ساد، ثم ي�سلي باحلجاج الظهر والع�رش جمعا 

وق�ـــرشا كما فعل ر�ســـول اهلل �سلى اهلل عليـــه و�سلم، ول 

ي�سلي قبلهما ول بينهما ول بعدهما �سيئا .

حاكم الفجيرة 

و تقدم اللواء حممد اأحمـــد بن غامن الكعبي القائد العام 

ل�رشطة الفجرية، باأ�سمى اآيات ال�سكر والتقدير اإىل �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حمد بن حممد ال�رشقي على هذه املكرمة .. 

و اأعـــرب عن اأمله يف اأن تكون هذه املكرمة دافعا للمفرج 

عنهم للعطاء و �سبيال لال�ستقامة وبداية حلياة جديدة.

حديقة الحيوانات 

وتتيح احلديقة لزائريها من جميع الفئات العمرية فر�سة 

ال�ستمتاع بعر�ـــض الطيور اجلارحة والببغاوات، وخو�ض 

التجـــارب احلية مثل اإطعام الـــزراف والع�سافري امللونة، 

وم�ساهـــدة اإطعـــام البطاريـــق، وال�سمبانـــزي والغوريال، 

وعرو�ض اإطعام الأ�سود والتما�سيح، وم�ساهدة برامج اإثراء 

وتاأهيل القرود.

كما ي�ستمتع الزوار خالل زيارتهم بق�س�ض مربي احليوانات 

حول الأ�سود والليمور وال�سمبانزي، واحليوانات الآ�سيوية 

والأفريقيـــة اإىل جانـــب لقـــاء الزواحف، وميكـــن للزائر 

زيارة اأ�سهر معار�ض احليوانـــات مثل معر�ض فر�ض النهر 

والتم�ساح، وبيت القطط الكبرية وغريها الكثري.

اأرباح اأبوظبي

و بلغـــت ن�سبـــة التكلفـــة اإىل الدخـــل 33.4% يف الربع 

الثاين مـــن العام 2021 بتح�سن مبقدار 150 نقطة اأ�سا�ض 

مقارنـــة بالربع الثـــاين من العـــام 2020 نتيجة ارتفاع 

 Merger/ العوائـــد، وحتقيق وفـــورات من الندمـــاج

Synergies/، وال�ستفادة من م�ستويات الكفاءة التي 
اتاحها برنامج التحول لل�سريفـــة الرقمية بالإ�سافة اإىل 

تطبيق اإجراءات اإ�سافية ل�سبط التكاليف.

ال�سارقة ـ وام:

افتتحـــت دائرة ال�ســـوؤون الإ�سالميـــة بال�سارقة 

" م�سجد الأجـــر " مبنطقة النهـــدة والذي يت�سع 
لــــ1000 م�ســـل وم�سلية، وذلك �سمـــن خطتها 

للعام اجلاري تلبية حلاجة قاطني املنطقة التي 

ت�سهد منوا عمرانيا وكثافة �سكانية.

ح�ـــرش الفتتاح �سعادة عبـــداهلل خليفة يعروف 

ال�سبو�ســـي رئي�ـــض دائـــرة ال�ســـوؤون الإ�سالمية 

بال�سارقـــة و�سعادة طالب اإبراهيـــم املري مدير 

عام دائرة الأوقـــاف وعدد من امل�سوؤولني والذين 

جتولوا يف اأرجـــاء امل�سجد واطلعوا على مرافقه 

التـــي �سيدت وفـــق الطراز املعمـــاري الإ�سالمي 

احلديث بقبة دائرية ومنارة ارتفاعها 30 مرتا.

�سيـــد امل�سجد علـــى نفقة الدائـــرة �سمن حملة 

"م�ساجد متابعي اخلط املبا�رش 2" التي نظمتها 
الدائـــرة بالتعاون مـــع هيئة ال�سارقـــة لالإذاعة 

والتلفزيون .

بنـــي امل�سجد علـــى م�ساحـــة اأر�ـــض اإجمالية 

تبلـــغ 1496 مرتا مربعا ت�ســـم امل�سلى ومرافقه 

اخلدميـــة، من دورات مياه و مي�ساأة و�سقيا املاء 

ويتكـــون امل�سلى من طابقـــني ويت�سع لـ 1000 

م�سل وم�سلية منها 215 مل�سلى الن�ساء.

ال�سارقة ـ وام:

تـــوزع دائرة اخلدمـــات الجتماعيـــة يف ال�سارقة 

2475 " �سنـــدوق فرحة عيـــد " على الأطفال بدءا 

مـــن اأول اأيام عيد الأ�سحـــى املبارك على م�ستوى 

اإمارة ال�سارقة ومدنهـــا احلمرية، الذيد، خورفكان، 

مليحة، املدام، والبطائح وكلباء.

و قالـــت ح�ســـة احلمـــادي مديـــر اإدارة التالحم 

الجتماعـــي بالدائرة اإن ال�سنـــدوق يحتوي على 

عيديـــة لالأطفال �سمن مبـــادرة "فرحة عيد" التي 

تنظمها الدائرة منذ ثمانيـــة اأعوام م�سرية اإىل اأنه 

�سيتم توزيع ال�سناديق على بيوت الأ�رش املتعففة 

امل�ستفيدة من خدمات الدائرة.

مـــن جانبها قالت مرمي ال�سام�سي مدير فرع دائرة 

اخلدمات الجتماعية بـاحلمريـــة م�سوؤول مبادرة 

"فرحة عيد" اإن هذه املبادرة واحدة من امل�ساريع 
املجتمعية التي تنفذهـــا الدائرة على مدار العام 

يف اإطـــار امل�سوؤولية املجتمعيـــة التي ت�سهم يف 

اإ�سعـــاد الأفراد تعزيزا ملبـــادئ الرتاحم والتوا�سل 

بـــني اأفراد املجتمع لالرتقـــاء بالعمل الجتماعي 

موؤكدة اأن املبـــادرة ت�ستهدف الأطفـــال التابعني 

لدائـــرة اخلدمات الجتماعية مـــن عمر �سنة حتى 

18 �سنة.

حديقة الحيوانات بالعين تقدم تجارب م�سوقة خالل 

عيد الأ�سحى

2475 �سندوق »فرحة عيد« 

توزعها »اجتماعية ال�سارقة« على 

الأطفال في العيد

ـ العـدد 14799  الثنني 19 يوليو 2021ـ 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية 

ـ العـدد 14799  الثنني 19 يوليو 2021ـ 

نموذج اإعالن الن�صر

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

دبي ـ وام:

تقدم "مفاجاآت �سيف دبي 2021 " جمموعة من احلفالت 

املو�سيقية املبا�رشة التي يحييها نخبة من اأ�سهر الفنانني 

خالل عيد الأ�سحى املبارك.

وت�ستقبل اأف�سل الوجهات يف املدينة ع�ساق املو�سيقى من 

جميع الأعمار واجلن�سيات لالإ�ستمتاع بحفالت مو�سيقية 

خا�سة خالل عطلة العيد و"مفاجاآت �سيف دبي".

و ت�ست�سيـــف دبـــي خالل عيـــد الأ�سحـــى اأربع حفالت 

مو�سيقية مليئة بالرتفيه والأغاين الكال�سيكية وتت�سمن 

عـــددا من اأ�سهر الأغاين احلديثة التـــي تقدمها نخبة من 

اأف�سل الأ�سوات واأكرثها �سهرة.

ميركل تزور المت�صررين من كارثة »مفاجاآت �سيف دبي2021« تقدم حفالت مو�سيقية مبا�سرة في العيد

الفي�صانات
�سولد)اأملانيا( )د ب اأ( –

 قامـــت امل�ست�سارة الأملانية اجنيال مـــريكل يوم الأحد 

بزيارة ميدانيـــة للمناطق التي ت�رشرت من الفي�سانات 

يف ولية راينالند بفالت�ض غرب البالد.

وو�سلت مريكل ظهر اليوم اإىل بلدة �سولد يف منطقة اأيفل 

التي ت�رشرت على نحـــو خا�ض من كارثة ال�سيول، وقد 

رافق مريكل يف زيارتها التفقدية رئي�سة حكومة الولية 

مالو دراير.

وحتدثـــت مريكل مـــع بع�ض �سكان ملنـــازل تهدمت يف 

كارثـــة الفي�سانات  كما حتدثت اي�سا مع اأفراد من اأطقم 

الإنقاذ.
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HIGH TOP FOR DOORS& WINDOWS LLCLLC
HIGH TOP FOR DOORS AND WINDOWS
SOLE PROPRIETORSHIP LLC
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AL IKHLAS CATERING SERVICES
  AL IKHLAS CATERING SERVICES LLC  











12 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

ـ العـدد 14799  �إعالنات االثنني 19 يوليو 2021ـ 

024488201

ـ العـدد 14799 ـ العـدد 14799 االثنني 19 يوليو 2021ـ   االثنني 19 يوليو 2021ـ 

ـ العـدد 14799  االثنني 19 يوليو 2021ـ 

ـ العـدد 14799  االثنني 19 يوليو 2021ـ 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

نموذج اإعالن الن�صرنموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�س���جيل بيانات العالمة 

التجارية: 

املودعة بالرقم: 353953 

تاريخ: 2021/06/23

  90047306 الأولوي���ة:  بيانات 

  2020/07/10

الوليات املتحدة املريكية ال�سم: 

بروغري�س رايل لوكوموتيف اإنك.

وعنوانه: 9301 وي�ست فيفتي فيفث �سرتيت، لغراجن ، اإلينوي  60525 ،

الوليات املتحدة الأمريكية. 

    وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:12

قاطرات، قاطرات ال�سكك احلديدية.

 EMD JOULE   و�س���ف العالم���ة: العالمة عبارة عن اأحرف و كلم���ة

باللغة الإجنليزية.

فعل���ى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات 

التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 

يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 345874:تاريخ: 2021/03/01

بيانات الأولوية: 018350310 - 2020/12/08 -  

الحتاد الأوروبي 

ال�سم: جيليد �ساين�زس، اإنك.

 وعنوان���ه: 333 ليك�ساي���د درايف ، 

فو�سرت �سيت���ي ، كاليفورنيا 94404، 

الوليات املتحدة الأمريكية. 

 وذل���ك لتمييز ال�سل���ع اأو اخلدمات 

الواقعة بالفئة:44

وامل�س���ورة  املعلوم���ات  خدم���ات 

املتعلقة باملواد ال�سيدلنية والأمرا�س واحلالت والعالجات الطبية مبا 

يف ذل���ك تلك اخلدمات املقدمة عرب النرتنت م���ن �سبكات الكمبيوتر اأو 

من النرتنت، توفري خدمات املعلومات وامل�سورة املتعلقة باحليوانات 

وحيدة اخللية والعدوى الفطرية.

باللغة   AmBisome كلمة   عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�سف 

الإجنليزية بخط مميز باللون الربتقايل على ميينها ر�سم لكرة باللون 

الأ�سفر عليها ر�سومات �سغرية لزهور باللون الربتقايل.

  ال�سرتاطات: 

فعل���ى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات 

التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

تاريخ: 2021/06/27 املودعة بالرقم: 354216 

بيانات الأولوية:  

لالأ�ستجم���ام   زي  اأي  مرك���ز  ال�س���م: 

�س.م.ح

وعنوانه: ايه1- الزورا 0048 ، عجمان 

، الإمارات العربية املتحدة. 

    

اأو اخلدمات  وذل���ك لتميي���ز ال�سل���ع 

الواقعة بالفئة:44

اخلدمات الطبي���ة، اخلدمات البيطرية، 

خدمات العناي���ة ال�سحية واملحافظة 

على اجلم���ال للكائن���ات الب�رشية اأو 

احليوانات، خدم���ات العالج بالعطور، 

املعاجل���ة اليدوي���ة لالأع�س���اب، ط���ب 

الأ�سنان، الرعاية ال�سحية، املراكز ال�سحية، ُدور العجزة واملقعدين، امل�ست�سفيات، خدمات 

الإخ�س���اب خارج اجل�سم، امل�ساعدة الطبية، خدم���ات العيادات الطبية، خدمات القابالت، 

دور التمري����س، خدم���ات فنيي الب�رشيات، خدم���ات اأطباء اجللدية، خدم���ات ال�سيادلة 

لتح�سري الو�سفات، الن�سائح ال�سيدلني���ة، العالج الطبيعي، اجلراحة التقوميية، خدمات 

علماء النف�س، خدمات العالج، اإعادة التاأهيل، تاأجري املرافق ال�سحية، خدمات املنتجعات 

ال�سحي���ة، �سالونات ت�رشيح ال�سعر، خدمات �سالونات العناية بالب�رشة، خدمات العناية 

باأظاف���ر اليدين واأظاف���ر القدمني، �سالون���ات التجميل ودور التجمي���ل، خدمات ال�سحة 

والعافي���ة للج�سم والروح املقدمة يف املنتجع���ات ال�سحية، خدمات الرعاية التجميلية، 

خدم���ات معاجل���ة الوجه واجل�سم، ال�ست�س���ارات يف التغذية الغذائي���ة، خدمات التدليك 

)م�ساج(، خدمات ال�ساونا، احلمامات الرتكية والرومانية، خدمات حمالت احلالقة، خدمات 

حمالت التجميل، خدمات و�سع املكياج، حمام���ات العالج املائي لال�سرتخاء والأغرا�س 

ال�سحية، خدمات اإزالة �سعر اجل�سم بال�سمع، اأدلة تغذية احلمية، الو�سم، عالجات التجميل 

واللياقة البدنية، �سالونات لت�سمري الب�رشة.

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة ZOYA باللغة الإجنليزية.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة 

الإقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه

العالم���ة  بيان���ات  لت�سجي���ل  طل���ب 

التجارية: 

املودعة بالرقم: 352259 

تاريخ: 2021/06/01

بيانات الأولوية:  

ال�سم: ال ام اآي جلوبال ليمتد

وعنوانه: �سوي���ت 20 ، نيلز كورنر ، 2 

ب���اث رود ،هاونزلو ت���ي دبليو 3   3 

اإت�س جيه ، اململكة املتحدة. 

    

اأو اخلدمات  وذل���ك لتميي���ز ال�سل���ع 

الواقعة بالفئة:41

التدريب، خدمات  التعليم والتهذي���ب، 

التدري���ب الريا�س���ي والتوجيه، خدمات 

التدري����س، تنظيم واإدارة ال���دورات واملوؤمترات واحللقات الدرا�سي���ة واحل�س�س والأحداث 

وور�سات العمل لالأغرا�س التدري�سية والتدريبي���ة والتعليمية، خدمات التعليم والتدريب 

حتدي���ًدا توفري الندوات ع���رب الإنرتنت اأو البث عرب النرتنت غ���ري القابلة للتنزيل، الن�رش، 

توف���ري املن�سورات اللكرتونية عرب النرتنت )غري القابلة للتنزيل(، ن�رش الكتب والن�سو�س 

واملن�س���ورات والتقاري���ر واملواد والأدل���ة التعليمية والتدريبية، ن�رش امل���واد واملدونات 

وامل�ساه���دات واملن�سورات غري القابل���ة للتنزيل، اإنتاج الفيديوه���ات، اإنتاج الت�سجيالت 

ال�سوتي���ة واملرئي���ة لأغرا����س التدري���ب الريا�سي ولالأغرا����س التعليمي���ة والتدريبية 

والتدري�سي���ة، دورات وجل�سات التّعل���م التفاعلية وعن بعد مقدمة عرب النرتنت من خالل 

روابط الت�سالت اأو من �سبكة الكمبيوتر اأو مقدمة عن طريق و�سائل اأخرى، دورات املرا�سلة 

والتعلم عن بعد، خدمات امل�سورة وال�ست�سارات واملعلومات املتعلقة مبا ذكر اآنًفا.

و�س���ف العالم���ة: العالمة عبارة ع���ن كلم���ة LONDON باللون الأ�س���ود حتتها كلمة 

MAKEUP بالل���ون الزهري ثم INSTITUTE باللون الرمادي وجميع الكلمات باللغة 
الإجنليزية على خلفية للطخات باللون الزهري.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة 

الإقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

 

ـ العـدد 14799 ـ العـدد 14799 االثنني 19 يوليو 2021ـ  ـ العـدد 14799 االثنني 19 يوليو 2021ـ  ـ العـدد 14799 االثنني 19 يوليو 2021ـ   االثنني 19 يوليو 2021ـ 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد  دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

نموذج اإعالن الن�صرنموذج اإعالن الن�صر نموذج اإعالن الن�صرنموذج اإعالن الن�صر

EAT 163049 EAT 166916 EAT 164396 EAT 169586 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

تاريخ:  املودعة بالرقم: 353890 

2021/06/22

بيانات الأولوية:  

ال�س���م: �رشكة حمم���د حمود 

ال�سايع  ذ.م.م

وعنوانه: �س.ب. 181 ، ال�سفاة 

13002 ، الكويت. 

    

اأو  ال�سل���ع  لتميي���ز  وذل���ك 

اخلدمات الواقعة بالفئة:11

وتوليد  والتدفئة  لالإنارة  اأجهزة 

البخ���ار والطهو والتربيد والتجفيف والتهوي���ة واإمداد املياه والأغرا�س 

ال�سحية ، مكنات كهربائي���ة ل�سنع القهوة ، غاليات )اأباريق( كهربائية 

للقه���وة ، حمم�سات بن ، �سنادي���ق تربيد كهربائية، مربدات كهربائية ، 

اأدوات ومن�س���اآت تربي���د ، من�ساآت واآلت تربيد ، اأف���ران الهواء ال�ساخن ، 

مواق���د ]اأفران[ املطبخ ، اأفران ميكرووي���ف ]اأجهزة طهو[ ، اأجهزة واآلت 
تربي���د ، اأجهزة ومن�ساآت تربي���د ، ثالجات ، ثالج���ات واأجهزة تربيد و 

جممدات لأغرا�س التخزين الطبي.

grounded بطريقة مميزة  كلمة    عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�سف 

وجميع  �سغري  بخط   TECHNICAL SOLUTIONS كلمات  حتتها 

الكلمات باللغة الإجنليزية.

فعل���ى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات 

التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة 

التجارية: 

املودعة بالرقم: 353894 

تاريخ: 2021/06/22

بيانات الأولوية:  

ال�س���م: �رشكة حمم���د حمود 

ال�سايع  ذ.م.م

وعنوانه: �س.ب. 181 ، ال�سفاة 

13002 ، الكويت. 

    

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:37

اإن�ساء املباين والإ�سالح وخدمات الرتكيب اأو التجميع ، تركيب واإ�سالح 

الأجهزة الكهربائية ، تركي���ب واإ�سالح معدات التجميد ، تركيب معدات 

املطاب���خ ، تركيب و�سيانة واإ�سالح املع���دات الآلية ، توفري املعلومات 

املتعلقة بالإ�سالحات.

مميزة  بطريقة   grounded كلمة   عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�سف 

وجميع  �سغري  بخط   TECHNICAL SOLUTIONS كلمات  حتتها 

الكلمات باللغة الإجنليزية.

فعل���ى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات 

التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 

يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة 

التجارية: 

املودعة بالرقم: 353891 

تاريخ: 2021/06/22

بيانات الأولوية:  

ال�س���م: �رشكة حمم���د حمود 

ال�سايع  ذ.م.م

وعنوانه: �س.ب. 181 ، ال�سفاة 

13002 ، الكويت. 

    

اأو اخلدمات  ال�سلع  وذلك لتمييز 

الواقعة بالفئة:35

خدم���ات الدعاية والإع���الن واإدارة وتوجيه الأعم���ال وتفعيل الن�ساط 

املكتبي.

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة grounded بطريقة مميزة حتتها 

كلمات TECHNICAL SOLUTIONS بخط �سغري وجميع الكلمات 

باللغة الإجنليزية.

فعل���ى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات 

التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 

يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

 

 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

تاريخ: 2021/06/15 املودعة بالرقم: 353424 

بيانات الأولوية:  

ال�سم: دي-لينك ال�رشق الأو�سط  �س م ح

وعنوان���ه: �س.ب. 18224 ، قطعة اأر�س رقم اإ�س 

31102 جب���ل علي ، دبي ، الإم���ارات العربية 

املتحدة. 

    

وذل���ك لتميي���ز ال�سل���ع اأو اخلدم���ات الواقعة 

بالفئة:9

الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية 

الفوتوغ���رايف  الت�سوي���ر  واأدوات  واأجه���زة 

وال�سينمائي والأجهزة والأدوات الب�رشية واأدوات 

ال���وزن والقيا�س والإ�سارة واملراقبة )الإ�رشاف( والإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات لو�سل اأو 

فت���ح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاق���ة الكهربائية، اأجهزة ت�سجيل اأو 

اإر�س���ال اأو ن�سخ ال�سوت اأو ال�سور، حامالت بيان���ات مغناطي�سية، اأقرا�س ت�سجيل، اأقرا�س 

مدجم���ة، اأقرا�س فيديوي���ة رقمية وغريها من و�سائط الت�سجي���ل الرقمية، اآليات لالأجهزة 

الت���ي تعمل بقطع النق���د، اآلت ت�سجيل النق���د، اآلت حا�سبة، مع���دات معاجلة البيانات، 

اأجهزة الكمبيوتر، برام���ج كمبيوتر، اأجهزة اإطفاء احلرائق، برامج كمبيوتر م�سجلة، برامج 

لة، برامج كمبيوتر )برجميات قابلة  م�سجلة لت�سغيل الكمبيوتر، برجميات كمبيوتر م�سجًّ

للتنزيل(، برجمي���ات تطبيقات، برجميات تطبيقات للهوات���ف املتحركة، تطبيقات قابلة 

للتنزيل للهواتف املتحركة، تطبيقات برجميات قابلة للتنزيل للهواتف الذكية، برجميات 

تطبيق���ات للهواتف املتحرك���ة على اأجه���زة الكمبيوتر، برجميات وتطبيق���ات لالأجهزة 

املتحرك���ة، برجميات كمبيوت���ر لدمج التطبيقات وقواعد البيان���ات، برجميات تطبيقات 

خلدم���ات �سبكات التوا�س���ل الجتماعي عرب الإنرتنت، تطبيقات قابل���ة للتنزيل للهواتف 

املتحركة لإدارة املعلوم���ات والبيانات، تطبيقات قابلة للتنزيل للهواتف املتحركة لنقل 

املعلومات، كابالت ولوازم �سبكات التوا�سل الجتماعي اأو كابالت ولوازم ال�سبكات.

 DLITE و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة 

باللغة الإجنليزية بخط وطريقة مميزة باللونني الأحمر والأ�سود.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة 

الإقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

 

ـ العـدد 14799 ـ العـدد 14799 االثنني 19 يوليو 2021ـ  ـ العـدد 14799 االثنني 19 يوليو 2021ـ  ـ العـدد 14799 االثنني 19 يوليو 2021ـ   االثنني 19 يوليو 2021ـ 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد  دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

نموذج اإعالن الن�صر
نموذج اإعالن الن�صر نموذج اإعالن الن�صرنموذج اإعالن الن�صر

EAT 171092 EAT 171094 EAT 171093 EAT 172257 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه

طل���ب لت�سجي���ل بيان���ات العالم���ة 

التجارية: 

املودعة بالرقم: 354311 

تاريخ: 2021/06/28

بيانات الأولوية:  

ال�س���م: بي�سك���ت اآند ف���ود برودكت�س 

جيه  اأي.  كومب���اين  مانيفاكت�سورينج 

بابادوبولو�س ا�س. ايه

وعنوانه: 26 بيرتو رايل اأفنيو، 10 118 

تافرو�س ، اليونان. 

    

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:29

اللحوم والأ�سماك وحلوم الدواجن وال�سي���د، خال�سات اللحم، فواكه وخ�رشوات حمفوظة 

وجمم���دة وجمففة ومطهوة، هالم )جيل���ي( ومربيات وفواكه مطبوخ���ة بال�سكر، البي�س، 

احلليب واجل���نب والزبدة واللنب الرائ���ب )زبادي( وغريها من منتج���ات احلليب، الزيوت 

والدهون للطعام، معاجني البندق قابلة للدهن، طبقات خارجية اأ�سا�سها املك�رشات.

 PAPADOPOULOS DIGESTIVE BAR و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلم���ة

باللغة الإجنليزية

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة 

الإقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

 

 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه

العالم���ة  بيان���ات  لت�سجي���ل  طل���ب 

التجارية: 

املودعة بالرقم: 353795 

تاريخ: 2021/06/21

بيانات الأولوية:  

ال�سم: بنك اأبوظبي الأول �س.م.ع

وعنوان���ه: ����س.ب. 6316 ، اأبوظبي ، 

الإمارات العربية املتحدة. 

    

وذل���ك لتميي���ز ال�سل���ع اأو اخلدم���ات 

الواقعة بالفئة:42

اخلدم���ات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�سمي���م املتعلقة بها، خدمات التحاليل 

والأبحاث ال�سن�اعية، خدم����ات ت�سميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوت�ر، خدمات مزودي 

خدم���ة التطبيقات، تاأجري برامج التطبيقات، تفعي���ل تطبيقات الو�سائط املتعددة، تفعيل 

التطبيق���ات التفاعلية، مزودي خدمة التطبيقات ]اإيه ا�س بي���ه[ حتديًدا تفعيل تطبيقات 

برام���ج الكمبيوتر لالآخري���ن، تطوير حلول لتطبيقات برام���ج الكمبيوتر، تطوير وت�سميم 

تطبيق���ات الهواتف املتحركة، توفري ا�ستعم���ال موؤقت للتطبيقات الت���ي اأ�سا�سها الويب، 

خدمات املعلومات املتعلقة بتطبيقات نظم الكمبيوتر.

باللغة الإجنليزية .  FABeAccess  و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة 

الإقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 353794 

تاريخ: 2021/06/21

بيانات الأولوية:  

ال�سم: بنك اأبوظبي الأول �س.م.ع

وعنوان���ه: ����س.ب. 6316 ، اأبوظبي ، 

الإمارات العربية املتحدة. 

    

اأو اخلدمات  وذل���ك لتميي���ز ال�سل���ع 

الواقعة بالفئة:36

امل�رشفي���ة،  واخلدم���ات  ال�س���وؤون 

بالإنرتن���ت،  امل�رشفي���ة  اخلدم���ات 

اخلدمات امل�رشفية بالهاتف، اخلدمات 

امل�رشفي���ة بالهواتف املتحركة، الأعمال 

امل�رشفية، اخلدم���ات امل�رشفية املنزلية، معلومات الأعم���ال امل�رشفية، خدمات ت�سفية 

الأعم���ال املالية، ا�ستثمار روؤو�س الأموال، التحقق من ال�سي���كات، املقا�سة املالية، غرف 

املقا�س���ة املالية، ال�ست�س���ارات املالية،  مكات���ب الئتمان، خدمات بطاق���ات الئتمان، 

اإ�س���دار بطاقات الئتمان، خدمات بطاقات الدين، حف���ظ الأ�سياء الثمينة كوديعة، التقييم 

امل���ايل )التاأمني والأعمال امل�رشفي���ة والعقارات(، ال�رشافة، املعلوم���ات املالية، الإدارة 

املالي���ة، الكفالت املالية، اخلدمات التمويلية، ا�ستثمار الأموال، حتويل الأموال الكرتونيًا، 

ال�سمان���ات، �سمان �سندات التاأمني ال�سحي، متويل البيع بالتق�سيط، اإ�سدار بطاقات �رشاء 

ذات قيم���ة، اإ�سدار ال�سي���كات ال�سياحية، متويل ال�رشاء والإيج���ار، القرو�س ب�سمان، اإبرام 

�سن���دات التاأمني عل���ى احلياة، القرو�س املالي���ة، خدمات حفظ الودائ���ع، بنوك التوفري، 

ال�سكوك ال�رشعية.

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة  FABeAccess باللغة الإجنليزية .

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة 

الإقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

 

 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة 

التجارية: 

املودعة بالرقم: 319825 

تاريخ: 2019/11/03

بيانات الأولوية:  

ال�سم: ديليبري كو.، ليمتد

)يوويدو-  2-405 وعنوان���ه: 

بلدين���غ(،  جينج���و  دون���غ، 

يويدايبان���غ-رو،   ،386

�سي���وؤول،  يونغديونغبو-غ���و، 

كوريا 

    

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43

التزوي���د بالطعام وال����رشاب، املقاهي، الكافتريي���ات، خدمات املطاعم 

املوؤقتة اأو املتنقل���ة )الكانتينات(، الفن���ادق، املطاعم، مطاعم اخلدمة 

الذاتية، مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفية، خدمات البارات.

 

و�س���ف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة DAILYCHICKEN باللغة 

الإجنليزية.

فعل���ى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات 

التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 

يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

ـ العـدد 14799 ـ العـدد 14799 االثنني 19 يوليو 2021ـ  ـ العـدد 14799 االثنني 19 يوليو 2021ـ  ـ العـدد 14799 االثنني 19 يوليو 2021ـ   االثنني 19 يوليو 2021ـ 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد  دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

نموذج اإعالن الن�صرنموذج اإعالن الن�صر نموذج اإعالن الن�صرنموذج اإعالن الن�صر

EAT 172292EAT 173658 EAT 173657 EAT 173911 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجي���ل بيانات العالمة 

التجارية: 

املودعة بالرقم: 319831 

تاريخ: 2019/11/03

بيانات الأولوية:  

ال�سم: ديليبري كو.، ليمتد

)يووي���دو-  2-405 وعنوان���ه: 

 ،386 بلدينغ(،  جينج���و  دونغ، 

يونغديونغبو- يويدايبانغ-رو، 

غو، �سيوؤول، كوريا 

    

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43

التزوي���د بالطعام وال����رشاب، املقاهي، الكافتريي���ات، خدمات املطاعم 

املوؤقتة اأو املتنقل���ة )الكانتينات(، الفن���ادق، املطاعم، مطاعم اخلدمة 

الذاتية، مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفية، خدمات البارات.

 

و�س���ف العالم���ة: العالمة عبارة ع���ن كلم���ة DAILYBEER باللغة 

الإجنليزية.

فعل���ى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات 

التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 

يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 354312 

تاريخ: 2021/06/28

بيانات الأولوية:  

ال�س���م: بي�سك���ت اآند ف���ود برودكت�س 

جيه  اأي.  كومب���اين  مانيفاكت�سورينج 

بابادوبولو�س ا�س. ايه

وعنوانه: 26 بيرتو رايل اأفنيو، 10 118 

تافرو�س ، اليونان. 

    

اأو اخلدمات  وذل���ك لتميي���ز ال�سل���ع 

الواقعة بالفئة:30

القه���وة وال�س���اي وال���كاكاو والقهوة 

والنودلز  واملعكرونة  الأرز  ال�سطناعية، 

)معكرون���ة رقيقة(، التابي���وكا وال�ساغو، الدقيق وامل�ستح����رشات امل�سنوعة من احلبوب، 

اخلب���ز والفطائر واحللويات، ال�سوكولتة، البوظة )اآي�س كرمي( وال�رشاب ]مثلجات[ وغريها 

م���ن املثلجات ال�ساحلة لالأكل، ال�سكر وع�سل النحل والع�س���ل الأ�سود، اخلمرية وم�سحوق 

اخلبي���ز، امللح والتواب���ل والبهارات والأع�ساب املحفوظة، اخل���ل وال�سل�سات وغريها من 

التواب���ل، ثلج )ماء جممد(، حلويات جاهزة )حل���وى(، حلويات جاهزة )�سكاكر(، حلويات 

جاهزة اأ�سا�سها ال�سوكولتة، �سوكولتة، حلويات ال�سوكولتة، حلويات، ب�سكويت، ب�سكويت 

ال�سوكولتة، اأ�سابع الب�سكويت الرقيق، ب�سكويت مالح، حلويات وب�سكويت، ب�سكويت رقيق 

مغطى بال�سوكولتة، كع���ك مالح، مقبالت، ب�سكويت ومعجن���ات، ب�سكويت رقيق، برالني 

رقي���ق )حلوى اللوز اأو اجل���وز(، ب�سكويت رقيق بالكراميل وال�سوكولت���ة، اأطعمة اأ�سا�سها 

احلبوب لال�ستهالك الب�رشي.

 PAPADOPOULOS DIGESTIVE BAR و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلم���ة

باللغة الإجنليزية

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة 

الإقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

 

 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 354470 

تاريخ: 2021/06/29

بيانات الأولوية:  

ال�سم: م�رشف عجمان �س م ع

وعنوان���ه: ����س.ب. 7770 ، الب�ستان ، 

�سارع ال�سيخ را�سد بن �سعيد اآل مكتوم 

، عجمان، الإمارات العربية املتحدة.   

    

اأو اخلدمات  وذل���ك لتميي���ز ال�سل���ع 

الواقعة بالفئة:36

امل�رشفي���ة،  واخلدم���ات  ال�س���وؤون 

بالإنرتن���ت،  امل�رشفي���ة  اخلدم���ات 

اخلدمات امل�رشفي���ة بالهاتف، اخلدمات 

امل�رشفية بالهواتف املتحركة، الأعمال امل�رشفية، اخلدمات امل�رشفية املنزلية، معلومات 

الأعمال امل�رشفية، خدمات ت�سفي���ة الأعمال املالية، ا�ستثمار روؤو�س الأموال، التحقق من 

ال�سيكات، املقا�سة املالية، غرف املقا�سة املالية، ال�ست�سارات املالية،  مكاتب الئتمان، 

خدمات بطاقات الئتم���ان، اإ�سدار بطاقات الئتمان، خدمات بطاقات الدين، حفظ الأ�سياء 

الثمين���ة كوديعة، التقيي���م املايل )التاأمني والأعم���ال امل�رشفية والعق���ارات(، ال�رشافة، 

املعلومات املالية، الإدارة املالية، الكفالت املالية، اخلدمات التمويلية، ا�ستثمار الأموال، 

حتوي���ل الأموال الكرتوني���ًا، ال�سمانات، �سمان �سن���دات التاأمني ال�سح���ي، متويل البيع 

بالتق�سي���ط، اإ�سدار بطاقات ����رشاء ذات قيمة، اإ�سدار ال�سي���كات ال�سياحية، متويل ال�رشاء 

والإيج���ار، القرو�س ب�سمان، اإبرام �سن���دات التاأمني على احلياة، القرو�س املالية، خدمات 

حفظ الودائع، بنوك التوفري، ال�سكوك ال�رشعية.

 AW فوقهم الأحرف AJMAN WEALTH و�س���ف العالمة: العالمة عبارة عن كلم���ات

بخط وطريقة مميزة وجميع الكلمات باللغة الإجنليزية.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة 

الإقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

 

 

ـ العـدد 14799 ـ العـدد 14799 االثنني 19 يوليو 2021ـ  ـ العـدد 14799 االثنني 19 يوليو 2021ـ   االثنني 19 يوليو 2021ـ 

دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد  دولة االإمارات العربية المتحدة ــ وزارة االقت�صاد 

نموذج اإعالن الن�صرنموذج اإعالن الن�صر نموذج اإعالن الن�صر

EAT 174128EAT 172293 EAT 173968 
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االثنني 19 يوليو 2021-العـدد 14799 

 اسم الرشكة : األيادي الساحرة لالعالن «ش.ذ.م.م » 

السم التجارى : األيادي الساحرة لالعالن «ش.ذ.م.م» 

الشكل القانوين: رشكة ذات مسئوليه محدوده ، رخصة رقم : 556869 

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

بانحلل  الرشكة املذكورة أعاله ، وذلك مبوجب القرار الصادر عن الجمعية العمومية بتاريخ 

12-7-2021 واملوثق لدى كاتب العدل بتاريخ 13-7-2021 تحت رقم 2021-1-153676 

وعىل من لديه أي اعرتاضات أو مطالبة التقدم إىل املصفى املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 

رقم  914-912 ملك مؤسسة محمد بن راشد لتنمية املشاريع الصغرية واملتوسطة  ديرة - ت 

:  2973060 ص. ب 64021 ، مصطحبا معه كافة املستندات والوراق الثبوتية وذلك خالل 

45 يوما  من تاريخ نرش العلن.  

  اسم الرشكة :   ركن الرونق للتجارة  ش.ذ.م.م 
العنوان :    مكتب رقم 1501 ملك الشيخ منصور بن احمد ال ثاين، الرقة

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1420491    رقم الرخصة  837438        

 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  :    28-6-2021   تاريخ تصديق القرار:   2021-6-28

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

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم الرشكة :   مخترب برايم لود للفحوص امليكانيكية والفيزيائية  ش.ذ.م.م 
العنوان :   مكتب رقم 1 ملك محمد احمد محمد بغلف ، نايف

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1142306    رقم الرخصة  715195        

 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  :  15-7-2021     تاريخ تصديق القرار:   2021-7-15

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

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة : سيربتس لخدمات إدارة املخاطر االلكرتونية ش.ذ.م.م 
العنوان :  مكتب رقم 1702 ملك سليم مراد رياض الدين ، برج خليفة

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1405693     رقم الرخصة 831052         

 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  :   16-6-2021    تاريخ تصديق القرار:  2021-6-16 

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

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة :  فيلمونت لتجارة السلع بالجملة ذ.م.م 
العنوان :   مكتب رقم -701 01 ملك ليجند الرشق االوسط ش.ذ.م.م، ديرة، رقة البطني 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري   1487691     رقم الرخصة  881603        

 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  :   14-7-2021    تاريخ تصديق القرار:   2021-7-14

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

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة :   الجناح املليك لتجارة املطابخ املنزلية  ش.ذ.م.م 
العنوان :    مكتب رقم من 101 اىل 109 ملك مؤسسة ديب العقارية، بر ديب، ام الهرير الثانية 

B استدامة
الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة

رقم القيد بالسجل التجاري  1101772     رقم الرخصة 601856        
 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  :      15-7-2021 تاريخ تصديق القرار: 2021-7-15  

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب رقم 
«914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديره -بورسعيد ، هاتف 2973060  
04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً 

من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة :   قني ميني مارت   ش.ذ.م.م 
العنوان :    محل رقم 10 ملك سكينة عيل اكرب عبدالكريم ، عيال نارص

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري   1264781   رقم الرخصة  773902         

 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  :    27-6-2021   تاريخ تصديق القرار:     2021-6-27

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

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم املصفى : اتش ايه ام لتدقيق الحسابات  
مبوجب هذا تشهد دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه ، قد تم التأشري يف السجل التجاري 

بتعيني  املصفى  
املذكور أعله للقيام بتصفية رشكة/ األيادي الساحرة لإلعالن «ش.ذ.م.م»

تحت اسم تجاري :- األيادي الساحرة لالعالن «ش.ذ.م.م» 
وذلك مبوجب القرار الصادر عن الجمعية العمومية بتاريخ   12-7-2021 واملوثق لدى كاتب 

العدل بتاريخ 13-7-2021 تحت رقم 2021-1-153676 
وعىل من لديه أي اعرتاضات أو مطالبة التقدم إىل املصفى املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم  914-912 ملك مؤسسة محمد بن راشد لتنمية املشاريع الصغرية واملتوسطة  ديرة - ت 
:  2973060 ص. ب 64021 ، مصطحبا معه كافة املستندات والوراق الثبوتية وذلك خالل 

45 يوما  من تاريخ نرش العلن.  

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

ديره- بورسعيد 

التجاري  السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب 

لديها لتصفية رشكة / ركن الرونق للتجارة ش. ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :    28-6-2021   تاريخ تصديق القرار:   2021-6-28

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هاتف 2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

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

ديره- بورسعيد 

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

لتصفية رشكة / مخترب برايم لود للفحوص امليكانيكية والفيزيائية ش. ذ.م.م  وبتعيني املصفي 

املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :  15-7-2021     تاريخ تصديق القرار:   2021-7-15

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هاتف 2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

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

ديره- بورسعيد 

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

املصفي  االلكرتونية ش. ذ.م.م  وبتعيني  املخاطر  إدارة  /  سيربتس لخدمات  لتصفية رشكة 

املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :   16-6-2021    تاريخ تصديق القرار:  2021-6-16 

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هاتف 2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

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

ديره- بورسعيد 

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

لتصفية رشكة / فيلمونت لتجارة السلع بالجملة  ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :   14-7-2021    تاريخ تصديق القرار:   2021-7-14

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هاتف 2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

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

ديره- بورسعيد 

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

لتصفية رشكة / الجناح املليك لتجارة املطابخ املنزلية ش. ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور أعاله 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :      15-7-2021 تاريخ تصديق القرار: 2021-7-15  

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هاتف 2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

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

ديره- بورسعيد 

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

لتصفية رشكة /  قني ميني مارت ش. ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية 

الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :    27-6-2021   تاريخ تصديق القرار:     2021-6-27

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هاتف 2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 
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حكومة دبي

دائرة التنمية االقت�صادية  

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

حكومة دبي

دائرة التنمية االقت�صادية  

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 حكومة دبي

اقت�صادية دبي

 دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية

 دائرة التنمية االقت�صادية

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 اإعالن فقدان جواز �سفر 

فقد املدعو /  يوسف محمد جامل 

الدين عرفه محمد ،الجنسية مرص 

 )A27319584( جواز سفره رقم

الرجاء ممن يعرث عليه تسليمه إىل 

سفارة  مرص  أو إىل أقرب مركز 

رشطة مشكوراً.    
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تنازل عن  بالتصديق عىل  العدل  الكاتب  أنه سيقوم  العلم  يرجى 

الرخصة بني االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

السويدي     هزيم  بن  سعد  عيل  عبدالله  األول:   :الطرف  من 

الجنسية: االمارات

 اىل الطرف الثاين:   الشيخ صالح محمد عبدالله الجنسية: موريتانيا 

رخصة   ) السيارات  وتلميع  لغسيل  كالسيكو   ( التجاري  باالسم   

صادرة من دائرة التنمية االقتصادية بعجامن برقم امللف )104940( 

واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجامن

 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 

يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

 يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل عن 
الرخصة بني االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول:  ديتو جوزيف بن بيزومكاتيل جوزيف جوزيف 
الجنسية: الهند 

كليتوس     الفونس  كانيتاييل  كليتوس  البني  الثاين:    الطرف  اىل   
الجنسية: الهند

دائرة  من  املباين( رخصة صادرة  لصيانة  ) سامرا  التجاري  باالسم   
التنمية االقتصادية بعجامن برقم امللف )60523( واملسجلة بغرفة 

تجارة وصناعة عجامن
 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 

يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

الكاتب العدل العام  الكاتب العدل العام  عجمان

 اإعالن تنازل عن رخ�صة اإعالن تنازل عن رخ�صة
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�إعالنات

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

طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم: 353396 

تاريخ: 2021/06/15
بيانات األولوية:  
االسم: نوال ليمتد

ذ.م.م  ت  ش  ورشك��اه  شابيب  بن  وعنوانه: 
بوابة   ،   3 رقم  بناية   ، السادس  الطابق   ،
بريسينست ، مركز ديب املايل العاملي ، ص.ب 

262 ، ديب ، اإلمارات العربية املتحدة. 
     وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة 

بالفئة:43
 ، والُنزل(  )الفنادق  اإلقامة  تأمني  مكاتب   ، املؤقت  اإليواء   ، واملرشوبات  األطعمة  توفري  خدمات 
توفري   ، الكافترييات  ، خدمات  املقاهي  ، خدمات  النزل  ، حجز  النزل  ، خدمات  املشارب  خدمات 
تسهيالت أرايض املخيامت ، املطاعم املؤقتة أو املتنقلة )الكانتينات( ، تأجري الكرايس واملوائد وبياضات 
املوائد واألواين الزجاجية ، تأجري أجهزة الطبخ ، تأجري أوعية مياه الرشب ، التزويد بالطعام والرشاب 
، خدمات نحت الطعام ، خدمات مخيامت العطالت )أماكن إقامة( ، خدمات الفنادق ، الحجز يف 
 ، الفنادق ، تأجري أجهزة اإلضاءة ، تأجري غرف االجتامعات ، خدمات املوتيالت )الفنادق الصغرية( 
خدمات املطاعم ، خدمات مطاعم الخدمة الذاتية ، مطاعم تقديم الوجبات الخفيفة ، تأجري أماكن 

اإلقامة املؤقتة ، حجز أماكن اإلقامة املؤقتة ، تأجري الخيم ، خدمات أماكن إقامة السياح.
وصف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة EUGENE باللغة اإلنجليزية بخط مزدوج و طريقة مميزة .
فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك أن يتقدم به مكتوبا إلدارة العالمات التجارية يف وزارة اإلقتصاد أو 

إرساله بالربيد املسجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اصدار هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /      

املالك: التميمي ومشاركوه 

الحامية  مدة  تجديد  طلب  بنرش 

للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 163651 

 بإسم : التميمي آند كومباين منطقة  

حرة - ذ.م.م

وعنوانه: مكتب رقم 08 ، مبنى رقم  

05 ، الطابق األريض ، ص.ب.

 500188 ، ديب ، اإلمارات العربية  املتحدة.

واملسجلة تحت الرقم: 163651

بتاريخ: 2012/04/09 

      وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :35 

الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء لحامية 

يف: 2021/10/11 وحتى تاريخ: 2031/10/11 

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /      

املالك: التميمي ومشاركوه 

الحامية  مدة  تجديد  طلب  بنرش 

للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 163650 

 بإسم : التميمي آند كومباين منطقة  

حرة - ذ.م.م

وعنوانه: مكتب رقم 08 ، مبنى رقم  

05 ، الطابق األريض ، ص.ب.

 500188 ، ديب ، اإلمارات العربية  املتحدة.

واملسجلة تحت الرقم: 163650

بتاريخ: 2012/04/09 

      وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :16 

الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء لحامية 

يف: 2021/10/11 وحتى تاريخ: 2031/10/11 

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /      

املالك: التميمي ومشاركوه 

الحامية  مدة  تجديد  طلب  بنرش 

للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 163649 

 بإسم : التميمي آند كومباين منطقة  

حرة - ذ.م.م

وعنوانه: مكتب رقم 08 ، مبنى رقم  

05 ، الطابق األريض ، ص.ب.

 500188 ، ديب ، اإلمارات العربية  املتحدة.

واملسجلة تحت الرقم: 163649

بتاريخ: 2012/04/09 

      وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :45 

الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء لحامية 

يف: 2021/10/11 وحتى تاريخ: 2031/10/11 

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /      

املالك: التميمي ومشاركوه 

الحامية  مدة  تجديد  طلب  بنرش 

للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 161990

ديزل،  إلكرتو-موتيف   : بإسم    

إنك.

 55 وي��س��ت   9301 وع��ن��وان��ه: 

سرتيت،

 الجرانج ، إلينوي ، 60525 ، 

الواليات املتحدة األمريكية.  

واملسجلة تحت الرقم: 161990

بتاريخ: 2012/03/28 

  وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :9 

الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

لحامية يف: 2021/09/05 وحتى تاريخ: 2031/09/05 

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

طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم: 353791 

تاريخ: 2021/06/21
بيانات األولوية:  

االسم: بنك أبوظبي األول ش.م.ع
اإلمارات   ، أبوظبي   ،  6316 ص.ب.  وعنوانه: 

العربية املتحدة. 
الواقعة  الخدمات  أو  السلع  لتمييز  وذلك   

بالفئة:9
أجهزة كمبيوتر، برامج كمبيوتر مسجلة، برامج 

للتنزيل(،  قابلة  )برمجيات  كمبيوتر  برامج  لة،  كمبيوتر مسجًّ برمجيات  الكمبيوتر،  لتشغيل  مسجلة 
برمجيات تطبيقات، برمجيات تطبيقات للهواتف املتحركة، تطبيقات قابلة للتنزيل للهواتف املتحركة، 
تطبيقات برمجيات قابلة للتنزيل للهواتف الذكية، برمجيات تطبيقات للهواتف املتحركة عىل أجهزة 
وقواعد  التطبيقات  لدمج  كمبيوتر  برمجيات  املتحركة،  لألجهزة  وتطبيقات  برمجيات  الكمبيوتر، 
قابلة  تطبيقات  اإلنرتنت،  عرب  االجتامعي  التواصل  شبكات  لخدمات  تطبيقات  برمجيات  البيانات، 
املتحركة  للهواتف  للتنزيل  قابلة  تطبيقات  والبيانات،  املعلومات  إلدارة  املتحركة  للهواتف  للتنزيل 

لنقل املعلومات.
وصف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة  FABeAccess باللغة اإلنجليزية .

فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك أن يتقدم به مكتوبا إلدارة العالمات التجارية يف وزارة اإلقتصاد أو 
إرساله بالربيد املسجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اصدار هذا اإلعالن.

 

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /      

املالك: التميمي ومشاركوه 

الحامية  تجديد مدة  بنرش طلب 

للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 163652 

كومباين  آند  التميمي   : بإسم   

منطقة  حرة - ذ.م.م

مبنى   ،  08 رقم  مكتب  وعنوانه: 

العربية   اإلمارات   ، ، ديب  ، ص.ب.  500188  األريض  الطابق   ، رقم  05 

املتحدة.

واملسجلة تحت الرقم: 163652

بتاريخ: 2012/04/08 

 وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :41 

الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

لحامية يف: 2021/10/11 وحتى تاريخ: 2031/10/11 
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�ساد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�ساد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�ساد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�ساد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�ساد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�ساد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�ساد

EAT 172472

EAT 59713 EAT 59712 EAT 59711 

EAT 58927 EAT 173656 EAT 59714 
 نموذج اإعالن الن�سر

نموذج اإعالن الن�سرعن التجديد نموذج اإعالن الن�سرعن التجديد نموذج اإعالن الن�سرعن التجديد 

نموذج اإعالن الن�سرعن التجديد  نموذج اإعالن الن�سرعن التجديد  نموذج اإعالن الن�سر

لإعالناتكم بالوحدة:

 هاتف: 024488400 

فاك�س: 024488201



 يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل عن 

الرخصة بني االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول:  نوح خميس نوح املهري   الجنسية: االمارات

الجنسية:  املهري     املراوي  عيل  موىس  سامل  الثاين:   الطرف  اىل   

االمارات

دائرة  من  صادرة  رخصة   ) للعقارات  الساحل   ( التجاري  باالسم   

التنمية االقتصادية بعجامن برقم امللف )33237( واملسجلة بغرفة 

تجارة وصناعة عجامن

 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 

يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.
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الكاتب العدل العام 

 اإعالن تنازل عن رخ�صة

لإعالناتكم بالوحدة: هاتف: 

024488400 فاك�س 024488201

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

االثنني 19 يوليو 2021-العـدد 14799 
14 �إعالنات

االثنني 19 يوليو 2021-العـدد 14799

االثنني 19 يوليو 2021-العـدد 14799

االثنني 19 يوليو 2021-العـدد 14799

االثنني 19 يوليو 2021-العـدد 14799

االثنني 19 يوليو 2021-العـدد 14799

االثنني 19 يوليو 2021-العـدد 14799

االثنني 19 يوليو 2021-العـدد 14799

االثنني 19 يوليو 2021-العـدد 14799

االثنني 19 يوليو 2021-العـدد 14799

االثنني 19 يوليو 2021-العـدد 14799

االثنني 19 يوليو 2021-العـدد 14799

االثنني 19 يوليو 2021-العـدد 14799

االثنني 19 يوليو 2021-العـدد 14799

االثنني 19 يوليو 2021-العـدد 14799

االثنني 19 يوليو 2021-العـدد 14799

االثنني 19 يوليو 2021-العـدد 14799

االثنني 19 يوليو 2021-العـدد 14799

االثنني 19 يوليو 2021-العـدد 14799

 قطاع ال�صوؤون التجارية- اأبوظبي

 قطاع ال�صوؤون التجارية- اأبوظبي

 قطاع ال�صوؤون التجارية- اأبوظبي

ادارة الرتاخي�س التجارية

 قطاع ال�صوؤون التجارية- اأبوظبي

 قطاع ال�صوؤون التجارية- اأبوظبي

 قطاع ال�صوؤون التجارية- اأبوظبي

ادارة الرتاخي�س التجارية

ادارة الرتاخي�س التجارية

 قطاع ال�صوؤون التجارية- اأبوظبي

 قطاع ال�صوؤون التجارية- اأبوظبي

 قطاع ال�صوؤون التجارية- اأبوظبي

ادارة الرتاخي�س التجارية

 قطاع ال�صوؤون التجارية- اأبوظبي

 قطاع ال�صوؤون التجارية- اأبوظبي

 قطاع ال�صوؤون التجارية- اأبوظبي

 قطاع ال�صوؤون التجارية- اأبوظبي

ادارة الرتاخي�س التجارية

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعالن ت�سفية �سركة

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعالن ت�سفية �سركة

�إعالن ت�سفية �سركة

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعالن ت�سفية �سركة

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعالن ت�سفية �سركة

كافترييا  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    

سرتيت توينتي سفن ذ.م.م         

رخصة رقم :  CN -  2325455 قد تقدموا إلينا بطلب:

 STREET TWENTY SEVEN /تعديل اسم تجاري من   

CAFETERIA LLC كافترييا سرتيت توينتي سفن ذ.م.م اىل 

STREET 27 CAFE L.L.C كافيه سرتيت 27 ذ.م.م

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/ أس جي 
أر كافيه 

رخصة رقم :  CN - 2715100 قد تقدموا إلينا بطلب:
     تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة امل احمد حسن 
طاهر الربييك 100%        

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عبدالله محمد صالح 
عيل الجنيبي 

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.

طري   / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   

وفرش لبيع االسامك الطازجة    

رخصة رقم : CN -  2807722 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 

نرش  تاريخ  من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة 

أي حق  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعالن  هذا 

ستستكمل  حيث  املــدة  هذه  انقضاء  بعد  دعــوى  أو 

اإلجراءات املطلوبة.

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:  دي يت ايه للخدمات البحرية ذ.م.م 

ابراهيم   عنوان الرشكة: جزيرة ابوظبي، رشق 8 - 0 مبنى السيد سامل 

محمد السامان 

  CN-2380641 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/  شارتفورد لتدقيق الحسابات،  كمصفي قانوين للرشكة 

بتاريخ  12-7-2021  وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم : 2156003193    

 تاريخ التعديل:   2021-7-15

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 

خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  هوم الباكا للخياطة والتطريز 

رخصة رقم : CN- 1162211  قد تقدموا إلينا بطلب :      

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة زاهر احمد جول احمد )15%(     

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة عتيق الرحمن حبيب الرحمن غازي )10%(      

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة محمد ذو الفقار عبدالجبار  )14%(      

القبييس من مالك إىل رشيك  تنازل وبيع / سلطان طارش عتيق احمد  تعديل الرشكاء 

تعديل نسب الرشكاء / سلطان طارش عتيق احمد القبييس من  100 % إىل 51% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة محمد نديم محمد ايوب )10%(

 تعديل رأس املال  من NuLL إىل 150000 

تعديل  محدودة  مسؤولية  ذات  رشكة  إىل  فردية  مؤسسة  من   / قانوين  شكل  تعديل 

 HOME ALBAKA TAILORING AND EMBROIDERY من/  تجاري  اسم 

 HOME ALBAKA TAILORING AND إىل  والتطريز  للخياطة  الباكا  هوم   -

EMBROIDERY L.L.C - هوم الباكا للخياطة والتطريز 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.

/  تطور  الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية   تعلن دائرة 

انرتناشيونال إلدارة الفعاليات   

رخصة رقم :  CN - 4008553 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 

نرش  تاريخ  من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة 

أي حق  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعالن  هذا 

ستستكمل  حيث  املــدة  هذه  انقضاء  بعد  دعــوى  أو 

اإلجراءات املطلوبة.

/  وايت  الســـادة  التنمية االقتصادية بأن   تعلن دائرة 

الين لتلميع السيارات   

رخصة رقم :  CN - 2607631 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 

نرش  تاريخ  من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة 

أي حق  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعالن  هذا 

ستستكمل  حيث  املــدة  هذه  انقضاء  بعد  دعــوى  أو 

اإلجراءات املطلوبة.

نوع الرشكة: رشكة الشخص الواحد  ذ.م.م 

االسم التجاري: حيدر الحاريث للمشاريع العامة ومتثيل الرشكات، رشكة 

الشخص الواحد  ذ.م.م 

عنوان الرشكة: تاجر ابوظبي 

  CN-2813565 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/  القمة - محاسبون قانونيون،  كمصفي قانوين للرشكة 

بتاريخ 13-7-2021  وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :    2150012060 

 تاريخ التعديل:   2021-7-18 

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 

خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:  بليك الرشق االولسط الستشارات النقل ذ.م.م

 عنوان الرشكة:مصفح م 44 - قطعة 14 ميزان مكتب رقم 23 وحدة 

املالك/ الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان / واخرون 

  CN-1174723 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/  القمة- محاسبون قانونيون،  كمصفي قانوين للرشكة 

بتاريخ 13-7-2021   وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :   2150012011  

 تاريخ التعديل:   2021-7-18 

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 

خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ األخرض الدائم للصيانة العامة 
رخصة رقم : CN- 1188649  قد تقدموا إلينا بطلب : 

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة راجيف  جانجادهاران جانجادهاران )24%( 
      )   تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة حمد خالد حمد سعيد الجنيبي )51%
      ) تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة انيل كومار جوباالكريشنان اساري )25%
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف عبدالله محمد ابراهيم الحامدي تعديل رأس 

املال / من NuLL إىل 150000 
تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة 

 EVER GREEN GENERAL MAINTENANCE /تعديل اسم تجاري من
 EVER GREEN GENERAL إىل  العامة  للصيانة  الدائم  األخــرض   -

CONTRACTING LLC - االخرض الدائم للمقاوالت العامة ذ.م.م 
تعديل نشاط / إضافة مقاوالت مشاريع املباين بانواعها )4100002( 

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

اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة /   مارجت 

لألزياء  

رخصة رقم : CN -   1969927 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 

نرش  تاريخ  من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة 

أي حق  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعالن  هذا 

ستستكمل  حيث  املــدة  هذه  انقضاء  بعد  دعــوى  أو 

اإلجراءات املطلوبة.

الليلك   / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   

للعطور    

رخصة رقم : CN -  2072799 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 

نرش  تاريخ  من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة 

أي حق  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعالن  هذا 

ستستكمل  حيث  املــدة  هذه  انقضاء  بعد  دعــوى  أو 

اإلجراءات املطلوبة.

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:  إثيو امارات لتطوير املشاريع ذ.م.م 

الشيخ احمد رسور  - 0 مبنى  ابوظبي، رشق 6   عنوان الرشكة: جزيرة 

سلطان 

  CN-2969481 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

كمصفي  قانونيون،   محاسبون  ورشكاه،  الهاميل  السادة/   تعيني   -  2

قانوين للرشكة بتاريخ   11-7-2021 وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :     2150011647

 تاريخ التعديل:   2021-7-15

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 

خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  جرين امرياتس لتصميم املناظر الطبيعية 

وللصيانة العامة 

رخصة رقم : CN- 3745044  قد تقدموا إلينا بطلب :      

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة منظور خان مدار خان )100%(      

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف حسن محمد حسن شجاعي العبيديل 

 1x1 إىل NuLLxNuLL تعديل لوحة اإلعالن / إجاميل من مساحة

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

 GREEN EMIRATES LANDSCAPING AND من/  تجاري  اسم  تعديل 

الطبيعية  املناظر   لتصميم  أمرياتس  جرين   -  GENERAL MAINTENANCE

 GREEN EMIRATES GENERAL MAINTENANCE إىل  العامة  وللصيانة 

العامة - رشكة  للصيانة  امرياتس  - جرين     - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

الشخص الواحد ذ.م.م 

تعديل نشاط / حذف  خدمات تجميل الحدائق واملنتزهات )8130002( 

   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 الســـادة /  موديرن 

فيليج لخدمات الضيافة  

رخصة رقم :CN -   2821786 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 

نرش  تاريخ  من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة 

أي حق  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعالن  هذا 

ستستكمل  حيث  املــدة  هذه  انقضاء  بعد  دعــوى  أو 

اإلجراءات املطلوبة.

زعل   / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   

للمقاوالت   

رخصة رقم :  CN - 2719362 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 

نرش  تاريخ  من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة 

أي حق  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعالن  هذا 

ستستكمل  حيث  املــدة  هذه  انقضاء  بعد  دعــوى  أو 

اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة /   غاوية 

استايلينج لالزياء 

رخصة رقم :  CN - 2590565 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

اإلعالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   

مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ 

أي  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعالن  نرش هذا 

حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات املطلوبة.

 نوع الرشكة: رشكة الشخص الواحد  ذ.م.م 

واملقاوالت  الهندسية  لالستشارات  انرتناشونال  جلف  التجاري:   االسم 

العامة- رشكة الشخص الواحد  ذ.م.م 

 عنوان الرشكة: تاجر ابوظبي

  CN-2808373 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

كمصفي  قانونيون،   محاسبون  ورشكاه،  الهاميل  السادة/   تعيني   -  2

قانوين للرشكة بتاريخ   11-7-2021 وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :     2105019140

 تاريخ التعديل:   2021-7-15

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 

خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /

 املالك: التميمي ومشاركوه

طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية: 

تاريخ: 2021/06/06 املودعة بالرقم: 352609 

بيانات األولوية:  

االسم: يونس كالوفاالبيل

وعنوانه: ص. ب. 42782 ،  ديب ، اإلمارات العربية املتحدة. 

 وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة:43

املؤقتة،  اإلقامة  أماكن  واملرشوبات،  األطعمة  توفري  خدمات 

املقاهي، الكافترييات، الفنادق، الفنادق الصغرية )موتيالت(، 

املطاعم، مطاعم الخدمة الذاتية، مطاعم الوجبات الخفيفة، املطاعم املؤقتة أو املتنقلة )الكانتينات(، 

التزويد بالطعام والرشاب، توفري أماكن إقامة للعطالت، خدمات الحجوزات والحجز للمطاعم وأماكن 

اإلقامة املؤقتة للعطالت، مكاتب تأمني اإلقامة )الفنادق والُنزل(، تأجري أماكن اإلقامة املؤقتة، بيوت 

السياح، حجز الفنادق.

وصف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة FOODBOWL باللغة اإلنجليزية بخط مميز باللون األصفر 

منه  وينبثق  به طعام وملعقة  قدم  كرة  لوعاء عىل شكل  األسود خلفها رسم مميز  باللون  ومحدد 

بخار والرسم باأللوان األصفر و األسود و البني واألحمر و األبيض والعالمة بأكملها داخل مستطيل 

باللون األحمر.

فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك أن يتقدم به مكتوبا إلدارة العالمات التجارية يف وزارة اإلقتصاد أو 

إرساله بالربيد املسجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اصدار هذا اإلعالن.
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 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة / البحر 
االحمر لحمل ونقل السيارات املتعطلة   

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  1040916   : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
اكسسوارات أديل   

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  3650668   : 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 الســـادة /  اي 
سكراب  

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2887592  : 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 الســـادة /  أويل 
بوتيك  

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  3682898   : 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 الســـادة /  تنور 
شيل وميش  

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  2703973   : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
السامء الظاهرة لكهرباء وميكانيكا السيارات    

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2477415  : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
توستيني  

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3026268  : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
املراتع لتجارة األعالف   

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3643724   : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
املخترب للتجارة    

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2919591   : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

   / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
رويال هورسيس لبيع مستلزمات الخيل 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2912674  : 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 الســـادة /  فيوال 
لخدمات االفراح واملناسبات   

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2911423  : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
كرافتس باي إف للمنتجات اليدوية   

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2952173   : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

   / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
اورجانيك واي نيوترشن  

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3009855  : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
زينيث لالستشارات التسويقية   

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3880457  : 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 الســـادة /  مود 

للزهور  

رخصة رقم:  CN - 2637763 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 

من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 

تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 

عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
السامر لتجارة املنظفات واملطهرات    

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  2781938   : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

    / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن 
جست حب للتجارة العامة

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2580597  : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

   / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
ييبيل اكسربس لتوصيل الوثائق واملستندات  

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2993850: رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
دكتور وود لالعامل اليدوية  

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2783623  : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
كافترييا كرك الغاوي    

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2650439  : 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.

�إعالنات
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17á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14799 Oó`©dG-2021 ƒ«dƒj 19 ÚæK’G á°VÉjôdG

Iô°TÉ©dG áªéædG ¢üæà≤jh õØ«°ûJ QõjÉc º¡à∏j »∏gC’G

 ∫É£HCG …QhO Ö≤d …öüŸG »∏gC’G ¢üæàbG

 RƒØH ,¬îjQÉJ ‘ IöTÉ©dG Iôª∏d É«≤jôaCG

 õØ«°ûJ QõjÉc ¬°ùaÉæe ÜÉ°ùM ≈∏Y π¡°S

 AÉ°ùe  ,(0-3)  áé«àæH  »≤jôaCG  Üƒæ÷G

 óªfi) Ö©∏e ≈∏Y âÑ°ùdG   ∫hC’G  ¢ùeCG

 á«Hô¨ŸG AÉ°†«ÑdG QGódG áæjóÃ (¢ùeÉÿG

.ádƒ£ÑdG »FÉ¡f ‘

 ¬ªLÉ¡e  ≥jôW  øY  ±ó¡H  »∏gC’G  Ωó≤J

 ±É°VCGh  53  á≤«bódG  ‘  ∞jöT  óªfi

 πé°S ºK ,(64) ÊÉãdG á°ûaCG …ó› óªfi

 ôªY øe (74) ådÉãdG ±ó¡dG á«dƒ°ùdG hôªY

.IGQÉÑŸG

 »HÉg Ö«°üf øe OôW ádÉM AÉ≤∏dG ó¡°Th

 ‘  õØ«°ûJ  QõjÉc  ≥jôa  ÖY’  ,¿É«°TÉe

 ó°V  ∞«æY  πNóJ  ó©H  ,2+45  á≤«bódG

 ¬H ôKCÉJ Ée ƒgh »∏gC’G ÖY’ ≥«aƒJ ΩôcCG

 ‘ í°VGh πµ°ûH ,»≤jôaCG Üƒæ÷G ≥jôØdG

.ÊÉãdG •ƒ°ûdG

 √ó°üMh  Ö≤∏dG  ≈∏Y  »∏gC’G  ßaÉMh

 ¬HQóe IOÉ«≤H ,‹GƒàdG ≈∏Y á«fÉãdG Iôª∏d

 …òdG ,ÊÉª«°Sƒe ƒ°ùà«H »≤jôaCG Üƒæ÷G

 ÜQóŸG IOÉ«≤H õØ«°ûJ QõjÉc ICÉLÉØe §ÑMCG

.QGóàbÉH Î°ùcÉH äQGƒ«à°S …óæ∏àµ°S’G

 »∏gC’G  øe  ¿RGƒàe  AGOCÉH  IGQÉÑŸG  äCGóH

 ,ô¶àæŸG  »eƒé¡dG  ´Éaóf’G  øY  Gó«©H

 á¡Ñ÷G  øe  ôgÉW  óªfi  ôgÉW  ∫hÉëa

 ábÓ£fGh á°ûaCG øe ä’hÉfi ™e ,iöù«dG

 Üƒæ÷G  ´ÉaódG  øµdh  ≥«aƒJ  ΩôcCG  øe

.¤hC’G ≥FÉbódG ‘ Éµ°ùªàe ô¡X »≤jôaCG

 Éªæ«H ,áfƒ°ûî∏d GQGòfEG ôcQÉH OQÉfôH ∫Éfh

 GƒdOÉÑJh É«eƒég õØ«°ûJ õjÉc AGOCG ø°ù–

 ,¤hC’G ≥FÉbO öû©dG Qhôe ™e äGôjôªàdG

 ‘  á∏¡°S  Iójó°ùJ  ¢ûà«aƒcQƒf  ¬Lhh

 äô¡X  ºK  ,…hÉæ°ûdG  óªfi  ¢SQÉ◊G  ój

 ≈∏Y  Iô£«°ù∏d  Ú≤jôØdG  ÚH  ä’hÉfi

.Ö©∏ŸG §°Sh ‘ ´É≤jE’G

 ¥ƒa  Iójó°ùJ  äÉë°ûdG  Ú°ùM  ¬Lh

 ábÉ£ÑdG  ±öTCG  øÁCG  ∫Éf  ºK  ,á°VQÉ©dG

 Iôc »∏gC’G ´ÉaO ó©HCGh áfƒ°ûî∏d AGôØ°üdG

 Éªæ«H ,õØ«°ûJ QõjÉc øe IÒ£N á«°VôY

 QGƒéH äôe á°ûFÉW Iójó°ùàH á°ûaCG ∫hÉM

.ºFÉ≤dG

 Å£îj ¿CG õØ«°ûJ QõjÉc ¢SQÉM »«ÑcCG OÉc

 π°SQCGh  ,∫ƒ∏©e  §¨°V  ™e  ôjôªàdG  ‘

 øe Ió«©H á«°SCGôH â¡àfG á«°VôY ∫ƒ∏©e

 ¢SCGQ  áHöV ¢ûà«aƒcQƒf  ´É°VCGh  ∞jöT

 √QÉ°üM  »∏gC’G  ∞ãch  ..á°VQÉ©dG  ¥ƒa

 øe  á«°Vô©H  ,õØ«°ûJ  QõjÉc  ´ÉaO  ≈∏Y

 ¥ƒa  á«dƒ°ùdG  øe  Iójó°ùJ  ºK  ∫ƒ∏©e

.á°VQÉ©dG

 É¡µ°ùeCG  iôNBG  á«°VôY  ∫ƒ∏©e  π°SQCG

 QõjÉc ∑ÉHQEG ÊÉª«°Sƒe ∫hÉMh ,¢SQÉ◊G

 ôgÉWh äÉë°ûdG ÚH QGhOC’G ∫OÉÑàH õØ«°ûJ

 ≥∏£fGh  ∫ƒ∏©e  á«°VôY  »«ÑcCG  ∂°ùeCGh

 á©jöS  á«æ«H  ∫Ó¨à°SG  ’hÉfi  ∞jöT

 áØdÉfl ÓH ,AGõ÷G á≤£æe ‘ §≤°S ¬æµdh

.∂«Ø«°SÉH ºµ◊G QGôb Ö°ùëH

 õØ«°ûJ QõjÉc ÖY’ »æ«°TÉe »HÉg π°üM

 øµd , ≥«aƒJ ΩôcCG ó°V áfƒ°ûî∏d QGòfEG ≈∏Y

 ƒjó«ØdG á«æ≤J øe AÉYóà°SG ≈≤∏J ºµ◊G

 ¬Ñ°ùàMGh QGòfE’G ≈¨dCGh áÑ©∏dG á©LGôŸ

 Üƒæ÷G ≥jôØdG  ÖY’ ó°V GöTÉÑe GOôW

 •ƒ°ûdG êôNh ,2+45 á≤«bódG ‘ »≤jôaCG

.±GógCG ¿hO ∫OÉ©àdÉH ∫hC’G

 ≈∏Y º«gGôHEG öSÉj ¬©aGóe »∏gC’G ∑öTCG

 •ƒ°ûdG  ájGóH  ™e  ±öTCG  øÁCG  ÜÉ°ùM

 ÉeÉN ÖYÓdÉH õØ«°ûJ QõjÉc ™aOh ,ÊÉãdG

 OQÉfôH øe ’óH ,™jöùdG ìÉæ÷G äÉ«∏«H

 Ú°ùM øe áZhGôÃ »∏gC’G ∫hÉMh ..ôcQÉH

 GQGòfEG  ôgÉW ∫Éfh  á∏ªàµe  ÒZ äÉë°ûdG

.≈eôŸG øY kGó«©H Iójó°ùJ á°ûaCG ¬Lhh

 ±óg  π«é°ùJ  ‘  ∞jöT  óªfi  í‚

 Ó¨à°ùe ,53 á≤«bódG ™e »∏gCÓd Ωó≤àdG

 ‘ áYGÈH  É¡dƒM áæ≤àe  á«æ«H  Iôjô“

 Iô£«°S  ÉªLÎe  ,õØ«°ûJ  QõjÉc  ≈eôe

.™FGQ ±ó¡H »∏gC’G

 ƒeƒcCG  ÊƒàfCG  ¬ÑY’ õØ«°ûJ QõjÉc ∑öTCG

 GÒÑc GOƒ¡› ∫òH …òdG Ωƒ∏H ÜÉ°ùM ≈∏Y

 PGƒëà°S’G »∏gC’G ∫hÉMh  §°SƒdG §N ‘

.Ö©∏ŸG §°Sh ‘ IôµdG ≈∏Y

 QõjÉc  øe  á«YÉaO  IƒØg  ôgÉW  π¨à°SG

 á°ûaC’ â¡àfG ,IóJôe áªég OÉbh õØ«°ûJ

 ájƒb Iójó°ùJ øe πé°S …òdG ,≈eôŸG ΩÉeCG

.64 á≤«bódG ‘ ∑ÉÑ°ûdG âæµ°S

 IGQÉÑª∏d  IOƒ©dG  õØ«°ûJ  QõjÉc  ∫hÉM

 »∏gC’G ∑öTCG Éªæ«H ,äÉ«∏«H øe ábÓ£fÉH

 ≈∏Y Iô£«°ùdG ΩÉµME’ „ÉjO ƒ«dCG ¬ÑY’

.Ö©∏ŸG §°Sh

 ådÉãdG  ±ó¡dG  á«dƒ°ùdG  hôªY  πé°Sh

 IóJôe Iôc øe ,74 á≤«bódG  ‘ »∏gCÓd

 Qôe …òdG ,äÉë°ûdG Ú°ùM É¡ª∏°ùJ á©jöS

 Ωó≤dG  Ö©µH  ,ÒNC’G  ÉgQôeh  ∞jöT ¤EG

.≈eôŸG ‘ QGóàbÉH πé°S …òdG á«dƒ°ù∏d

 ,ÊhR ÊÓ«a ÖYÓdG õØ«°ûJ QõjÉc ∑öTCG

 ó©HCGh  áfƒ°ûî∏d  GQGòfEG  ¿ƒfÉH  QóH  ∫Éfh

 äÉ«∏«H  øe  IÒ£N  á«°VôY  …hÉæ°ûdG

 á«NhQÉ°U  Iójó°ùJ  ,≥«aƒJ  ΩôcCG  ¬Lhh

 Iôc »∏gC’G ´ÉaO ó©HCG ºK ..á°VQÉ©dG ¥ƒa

 GQGòfEG „ÉjO ∫Éfh õØ«°ûJ QõjÉc øe á©jöS

.áfƒ°ûî∏d

 §°Sh  äGôjôªàdG  »∏gC’G  ƒÑY’  ∫OÉÑJ

 õØ«°ûJ  QõjÉc  »ÑY’  øe  ΩÉJ  ΩÓ°ùà°SG

 øe á©jöS Iôc ƒ°ShOQÉc ™aGóŸG ó©HCGh

 …ÉLCG »KÓãdÉH »∏gC’G ™aOh ,∞jöT ΩÉeCG

 ácQÉ°ûªc ó«Mh Oƒªfih ø°ùfi ìÓ°Uh

 ∞jöTh á°ûaCGh ¿ƒfÉH ÜÉ°ùM ≈∏Y á«aöT

 Ö≤∏dÉH  »∏gC’G  èjƒààH  AÉ≤∏dG  êôNh

.…QÉ≤dG

π°†aCG ΩOÉ≤dGh ..ä’ƒ£ÑdG πc »∏gC’G ™e ó°üMCÉ°S :ÉHô¡c

»∏gC’G RÉéfEÉH ≈æ¨àJ ô°üe ∞ë°U

Üô¨ªdG º∏©H πØàëj ¿ƒfÉHh ..Ö«£îdG ºjôµàd ¢UÉN ¢ü«ªb

É«≤jôaCG ∫É£HCG …QhO »FÉ¡f πLQ á°ûaCG

…ô°üªdG Ö©°ûdG IOÉ©°S Qó°üe »∏gC’G :»éJôe

 º‚ ,"ÉHô¡c" º©æŸG óÑY Oƒªfi ÈY

 èjƒààdÉH ¬JOÉ©°S øY ,…öüŸG »∏gC’G

 IöTÉ©dG Iôª∏d É«≤jôaCG ∫É£HCG …QhO Ö≤∏H

.AGôª◊G á©∏≤dG ïjQÉJ ‘

 õØ«°ûJ QõjÉc ÜÉ°ùM ≈∏Y »∏gC’G RÉah

  ∫hC’G ¢ùeCG AÉ°ùe ,(0-3) »≤jôaCG Üƒæ÷G

 ,É«≤jôaCG ∫É£HCG …QhO »FÉ¡f ‘ ,âÑ°ùdG

 QGódG áæjóÃ ¢ùeÉÿG óªfi Ö©∏e ≈∏Y

.á«Hô¨ŸG AÉ°†«ÑdG

 ó«©°S ¬fEG ,¬jOÉf IÉæb ÈY ÉHô¡c ∫Ébh

 ™e ∫É£HC’G …QhO Ö≤d ≥«≤ëàH ájÉ¨∏d

 øjòdG  √AÓeR ™«ªL ôµ°T Éªc ,»∏gC’G

 ádƒ£ÑdÉH  RƒØdG  ≥«≤–  ‘  GƒªgÉ°S

.ájQÉ≤dG

 ≥jôØ∏d ™é°ûeh …hÓgCG ¬fCG ÉHô¡c ócCGh

 ¬fCG  Éë°Vƒe  ,¬H  ÉÑY’  ¿ƒµj  ¿CG  πÑb

.ä’ƒ£ÑdG πc ôªMC’G ≥jôØdG ™e ó°üë«°S

 Gòg  ™e  Ö©∏dÉH  ó«©°S  ¬fCG  ¤EG  QÉ°TCGh

 ,øjõ«ªŸG  ÚÑYÓdG  øe  ™FGôdG  π«÷G

 ‘  »∏gCÓd  π°†aCG  ΩOÉ≤dG  ¿CG  Éë°Vƒe

.áeOÉ≤dG á∏MôŸG

 ‘  »∏gCÓd  ¢ùeÉÿG  Ö≤∏dG  ƒg  Gògh

 …QhódÉH  êƒJ  Éeó©H  ,ô¡°TCG  9  ¿ƒ°†Z

 øjöûJ  ‘  »°VÉŸG  º°SƒŸG  …öüŸG

 ¬éjƒàJ  É¡Ñ≤YCGh  ,»°VÉŸG  ôHƒàcCG/∫hCG

 ‘ ∫É£HC’G  …Qhód  á«°VÉŸG  áî°ùædÉH

 ¬dƒ°üM IöTÉÑe ÉgÓJh ,‹ÉàdG ô¡°ûdG

 Èª°ùjO/∫hCG ¿ƒfÉc ‘ öüe ¢SCÉc ≈∏Y

 »≤jôaC’G ôHƒ°ùdG ¢SCÉc ∫Éf ºK ,»°VÉŸG

.»°VÉŸG ƒjÉe/QÉjCG ‘

 IQOÉ°üdG  ájöüŸG  ∞ë°üdG  äOÉ°TCG

 …òdG "»îjQÉàdG" RÉ‚E’ÉH óMC’G ¢ùeCG

 Ö≤∏dG ≈∏Y ¬dƒ°üM ó©H »∏gC’G ¬≤≤M

 Iôµd  É«≤jôaG  ∫É£HCG  …Qhód  öTÉ©dG

.á«°VÉŸG á∏«∏dG Ωó≤dG

 ádƒ£Ñ∏d öTÉ©dG Ö≤∏dÉH »∏gC’G êƒJh

 áªbQ  GRõ©e  ájófCÓd  ¤hC’G  á«≤jôaC’G

 0  ̀3 RƒØdG ó©H ¥ƒÑ°ùŸG ÒZ »°SÉ«≤dG

 øe ΩOÉ≤dG õØ«°ûJ QõjÉc ¬°ùaÉæe ≈∏Y

 á«FÉ¡ædG  IGQÉÑŸG  ‘  É«≤jôaCG  ÜƒæL

 QGódÉH  ¢ùeÉÿG  óªfi  OÉà°S  ‘

.á«Hô¨ŸG AÉ°†«ÑdG

 äÉMÉ°ùe  áØ«ë°U  øe  ÌcCG  äOôaCGh

 äöûfh  RÉ‚E’G  øY  åjóë∏d  IÒÑc

.çó◊ÉH á£ÑJôŸG Qƒ°üdG øe ójó©dG

 »∏gC’G"  ΩGôgC’G  áØ«ë°U  âdÉbh

 ÜÉÑdG ≈∏Y IöTÉ©dG ádƒ£ÑdÉH πØàëj

."Üô¨ŸÉH »µ∏ŸG

 IôgÉ≤dG  ≥WÉæe  ¢†©H  äó¡°Th

 ájÉ¡f ó©H É°†jCG ájÒgÉªL ä’ÉØàMG

 Iôª∏d  Ö≤∏dÉH  ≥jôØdG  Rƒah  IGQÉÑŸG

.‹GƒàdG ≈∏Y á«fÉãdG

 á°VÉjôdG  QÉÑNCG  áØ«ë°U  âdÉbh

 »°ù«FôdG  É¡fGƒæY  ‘  á«YƒÑ°SC’G

 ."É«≤jôaCG  ÒWÉ°SCG  IQƒ£°SCG  »∏gC’G"
 GQƒ°U  É°†jCG  áØ«ë°üdG  äöûfh

 …OÉædG  ‹hDƒ°ùeh  ÒgÉªL  ä’ÉØàM’

èjƒààdÉH …ôgÉ≤dG

 á«eƒ«dG  ájQƒ¡ª÷G  áØ«ë°U  â£∏°Sh

 ƒ°ùà«H  ÜQóŸG  RÉ‚EG  ≈∏Y  Aƒ°†dG

 ¿EG  á∏FÉb  ≥jôØdG  ™e  ÊÉª«°Sƒe

 óMGh  º°Sƒe  ‘  ÜÎbG  ÊÉª«°Sƒe

 á«Ñ©°ûdG  ≥«≤– øe  »∏gC’G  ™e  §≤a

 ‹É¨JÈdG  É¡≤≤M  »àdG  áaQÉ÷G

 ó≤©dG ‘ »∏gC’G ÜQóe ¬jRƒL πjƒfÉe

.»°VÉŸG

 ∑QÉ°û«°S  èjƒààdG  Gòg  ≈∏Y  AÉæHh

 ‘  ájófCÓd  ⁄É©dG  ¢SCÉc  ‘  »∏gC’G

.‹É◊G ΩÉ©dG ájÉ¡f ‘ ¿ÉHÉ«dG

 ådÉãdG õcôŸG ≈∏Y π°üM »∏gC’G ¿Éch

 ôjGÈa  ‘  âª«bCG  »àdG  ádƒ£ÑdG  ‘

.ô£b ‘ »°VÉŸG •ÉÑ°T

 kÉ°ü«ªb  …öüŸG  »∏gC’G  ƒÑY’  iógCG

 ,Ö«£ÿG Oƒªfi …OÉædG ¢ù«Fôd kÉ°UÉN

 É«≤jôaCG ∫É£HCG …QhO ¢SCÉc ΩÓà°SG AÉæKCG

.èjƒààdG á°üæe ‘

 ¢SQÉMh  óFÉb  …hÉæ°ûdG  óªfi ¬LƒJh

 ÓeÉM  Ö«£ÿG  ¤EG  ,»∏gC’G  ≈eôe

 10  ºbQ  ¬«∏Y  Üƒàµe  ¢UÉN  ¢ü«ªb

."ƒÑ«H" º°SGh
 ó©H  ádƒ£ÑdG  ¢SCÉc  …hÉæ°ûdG  ™aQh

 ≈∏Y »∏gC’G ¬≤≤M …òdG ¢†jô©dG RƒØdG

 »≤jôaCG  Üƒæ÷G  õØ«°ûJ  QõjÉc  ÜÉ°ùM

 ádƒ£ÑdG  »FÉ¡f  ‘  ,(0-3)  áé«àæH

 QGódG áæjóÃ ¢ùeÉÿG óªfi Ö©∏e ≈∏Y

.á«Hô¨ŸG AÉ°†«ÑdG

 ™aGóe  ¿ƒfÉH  QóH  »Hô¨ŸG  πØàMGh

 ΩÉb  Éªc  √OÓH  º∏Y  kÓeÉM  ,»∏gC’G

 ¬jój  ™°VƒH  Ò¡°ûdG  ¬dÉØàMG  ó«∏≤àH

 AÉLôdG  ‘  ÉÑY’  ¿Éc  ÚM  ,¬fPCG  ‘

.»Hô¨ŸG
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ا�ستهل جوليان ناجل�سمان مبارياته مع 

فريق بايرن ميونخ الأملاين، باخل�سارة 

اأمام كولون )2-3(، اأم�س الأول  ال�سبت 

يف مب���اراة ودية ا�س���تعدادا للمو�س���م 

اجلديد.

وافتق���د باي���رن خلدم���ات العديد من 

الالعب���ن الذين ح�سلوا عل���ى اأجازة 

بعدما �ساركوا يف بطولة »يورو 2020«، 

من بينهم الهداف روبرت ليفاندوف�سكي.

واأمام 6000 م�سجع �سمح لهم بح�سور 

املباراة، �سج���ل الثنائي اأرميندو �سيب 

وجو�س���وا زيركيزي هديف بايرن، بينما 

�سجل اأهداف كولون يات ثيلمان ومارك 

اأوث )هدفن(.

وق���ال ناجل�سمان: »دائم���ا نريد الفوز 

يف بايرن ميونخ، وه���ذا ينطبق اأي�سا 

على املباريات الودية. ولكن اإذا نظرت 

لفريقنا، كانت مباراة جيدة«.

واأردف املدي���ر الفن���ي لفري���ق بايرن 

ميونخ: »كانت مباراة م�سلية ومثرية، 

لذل���ك ميكنن���ا اأن نح�سل عل���ى �سيئا 

اإيجابيا«.

مل يكن الأهل���ي ميلك مدربا خلو�س 

قبل نهائي دوري اأبطال اأفريقيا لكرة 

القدم يف املو�س���م املا�سي، قبل اأن 

يتخذ حممود اخلطيب رئي�س النادي 

قرارا جريئا بتعين اجلنوب اأفريقي 

بيت�سو مو�سيماين.

وبعد مرور اأقل من ع�رشة اأ�سهر، اأ�سبح 

مو�سيماين خام�س مدرب يف تاريخ 

اأفريقي���ا يحرز لق���ب دوري الأبطال 

مرتن متتاليتن، بعد التفوق 3- 0 

على كايزر ت�سيفز م�ساء يوم ال�سبت 

حتت اأنظار اخلطيب.

ومل يك���ن غريب���ا اأن يحم���ل حممد 

ال�سن���اوي قائ���د الأهل���ي القمي�س 

رقم 10 وعلي���ه ا�سم �سهرة اخلطيب 

)بيبو( ويهديه لرئي�س النادي ولعبه 

التاريخ���ي تقديرا ل���دوره يف ح�سد 

اللقب للم���رة العا����رشة يف تاريخ 

النادي.

وقال ال�سناوي بعد اللقاء »القمي�س 

رق���م 10 با�س���م الكاب���ن حممود 

اخلطيب ه���و اأقل هدي���ة من لعبي 

الفريق يف ظل وقوفه دائما خلف الفريق«.

ويف الواقع مل يكن من املتوقع اأن يحقق 

مو�سيماين كل هذا النجاح بهذه ال�رشعة، 

لأن���ه نال اأي�سا لقب كاأ����س م�رش وكاأ�س 

ال�سوبر الأفريقية، اإىل جانب احل�سول على 

املركز الثالث يف كاأ�س العامل لالأندية.

وج���اء التعاقد مع مو�سيم���اين بعد عام 

واحد تقريب���ا من �سق���وط الأهلي باأكرب 

هزمية يف تاريخ���ه يف اأفريقيا وبنتيجة 

5- 0 اأمام ه���ذا املدرب عندما كان يقود 

�سن داونز اجلنوب اأفريقي يف 2019.

وج���اء مو�سيم���اين مبهم���ة ثقيلة وهي 

حتقيق اآمال جماه���ري التي ظلت �سبعة 

اأع���وام تهتف »التا�سعة ي���ا اأهلي« منذ 

التتوي���ج باللقب الثامن اأم���ام اأورلندو 

بايرت����س اجلن���وب اأفريق���ي يف 2013، 

خا�س���ة واأن الفريق قد خ�رش بعد ذلك يف 

الدور النهائي يف 2017 و2018.

وق���ال مو�سيماين بعد التعاقد مع الأهلي 

»اأ�سكر بيبو على ثقته مبنح الفر�سة لأول 

مدرب اأفريقي )غري م�رشي( لقيادة الأهلي 

واأهديه اللقب«.

ويف بداية م�س���واره بالدور قبل النهائي 

املو�س���م املا�سي، عرب الأهل���ي مناف�سه 

الوداد الذي حرمه من اللقب يف 2017.

لك���ن مو�سيماين وجد نف�س���ه يف اأ�سعب 

اختب���ار لأي م���درب يف تاري���خ الأهلي، 

فاجلماهري لن ترحم من كان موجودا يف 

اأر�س امللعب وعلى مقاعد البدلء لو خ�رش 

اللقب اأمام الغرمي املحلي الزمالك.

اأخ���رى ابت�سم احل���ظ ملو�سيماين  ومرة 

بالفوز 2-1 ليتوج الأهلي باللقب بف�سل 

ه���دف حممد جمدي »اأف�س���ة« قبل اأربع 

دقائق من نهاية مباراة.

وبعد التتوي���ج باللقب التا�سع مل تنتظر 

جماه���ري الأهلي كث���ريا وطالبت املدرب 

اجلنوب اأفريقي باللقب العا�رش.

وبعد �ساعات من الحتفاظ باللقب، ن�رش 

مو�سيماين �سورة لنف�سه على تويرت بينما 

كان ي�س���ري بيديه بالرق���م 10 يف نهائي 

كاأ�س ال�سوبر وكت���ب »العا�رشة حتققت. 

عندم���ا يتوىل اهلل زم���ام الأمور، ل ميكن 

لالإن�سان اأن يفع���ل �سيئا. احتفظت بهذه 

ال�سورة منذ 28 مايو/ اأيار«.

�سه���دت بطولة كاأ�س ال�سوب���ر الأفريقي، 

مواجهة م�رشي���ة مغربية، للمرة الرابعة 

عرب تاريخ البطولة بع���د تتويج الأهلي 

بلق���ب دوري اأبطال اأفريقيا، وفوز الرجاء 

ببطولة كاأ�س الكونفيدرالية.

وتقاب���ل الرج���اء لأول مرة �س���د فريق 

م����رشي يف كاأ�س ال�سوبر الأفريقي لكنها 

املرة الرابعة التي ت�سهد مواجهة م�رشية 

ومغربية يف هذه البطولة.

و�سب���ق اأن اأقيم���ت اأول مواجهة م�رشية 

مغربي���ة يف ه���ذه البطول���ة يف ن�سخة 

2003، وف���از خاللها الزمالك على الوداد 

)3-2(، ثم اقتن����س الأهلي ن�سخة 2006 

عل���ى ح�س���اب اجلي�س امللك���ي بركالت 

الرتجيح بعد التعادل دون اأهداف.

وفاز الأهلي باآخ���ر ن�سخة لل�سوبر على 

ح�ساب نه�سة بركان )0-2(.

وحقق الأهل���ي، لقب ال�سوب���ر الأفريقي 

7 مرات، وهو الأك���ر تتويًجا بالبطولة، 

ويخو����س البطولة للم���رة العا�رشة يف 

تاريخه، بينما حقق الرجاء لقب ال�سوبر 

مرتن ويخو�س البطولة للمرة الرابعة يف 

تاريخه.

اقرتب الأوزبكي �ساردور را�سيدوف، 

م���ن التو�سل لتفاق م���ع الكويت 

الكويت���ي م���ن اأج���ل الن�سم���ام 

ل�سف���وف الأبي����س خ���الل الفرتة 

القادم���ة والدفاع ع���ن األوانه يف 

املو�سم اجلديد. 

الثالثن  �ساحب  را�سدوف  وميتلك 

عاما �سج���ال مميزا،  ل�سيما خالل 

رحلت���ه باملالع���ب اخلليجية من 

بواب���ة اجلي����س وقط���ر القطرين 

وكذلك اجلزيرة الإماراتي. 

وميث���ل لع���ب الو�س���ط الأوزبكي 

خام�س �سفق���ات العميد يف رحلة 

ال�ستعداد للمو�سم اجلديد. 

يذك���ر ان الكوي���ت تعاق���د م���ع 

اأوب���ي ميكيل  النيج���ريي ج���ون 

قادما من �ستوك �سيتي الإجنليزي، 

واملغربي املهدي برحمه لعب قطر 

الأ�سرتايل ريان  اإىل جانب  القطري 

ماكج���وان من �سي���دين الأ�سرتايل 

مبوكاين  ديومري�س���ي  والكنغويل 

هداف انرتويب البلجيكي. 

ي�ستع���د ت�سيل�س���ي لالنق�سا����س 

عل���ى املهاجم البولن���دي روبرت 

ليفاندوف�سكي؛ حيث يرغب البلوز 

يف التعاق���د م���ع لع���ب باي���رن 

ميونيخ يف �سفقة قد ت�سل اإىل 50 

مليون جنيه اإ�سرتليني.

وح���اول ت�سيل�سي، �س���م اإيرلينج 

هالند م���ن بورو�سي���ا دورمتوند، 

من خالل عر����س بع�س الالعبن 

اإىل جان���ب الأم���وال، اإل اأن الفريق 

الأملاين، مت�سك با�ستمرار الالعب.

�س���ن"  "ذا  �سحيف���ة  وبح�س���ب 

ت�سيل�سي يف  يرغ���ب  الربيطانية، 

توفري املهاج���م املنا�سب للمدرب 

توما�س توخيل، لقيادة خط هجوم 

بطل اأوروبا يف املو�سم املقبل.

و�سيواجه ت�سيل�سي، مناف�سة كبرية 

من بايرن ميوني���خ الراغب بدوره 

يف متديد عقد مهاجمه البالغ من 

العم���ر 32 عاًما، والذي ينتهي يف 

عام 2023.

وق���دم ليفاندوف�سك���ي، م�ستويات 

مميزة رفقة بايرن ميونيح املو�سم 

املا�س���ي، وحطم رق���م جريد مولر 

كاأف�سل هداف للدوري الأملاين يف 

مو�سم واح���د، بت�سجيل هدفه رقم 

41 يف اآخ���ر دقيقة من اآخر مباراة 

يف املو�سم املا�سي.

واأ�سارت ال�سحيفة الربيطانية، اإىل 

رغب���ة ليفاندوف�سك���ي يف خو�س 

جتربة اأخرية، قبل اأن ينهي م�سريته، 

وبالتايل قد تكون فكرة النتقال اإىل 

الربميريليج جذابة بالن�سبة له.
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الفي�سلي يعلن التعاقد 

مع محمد العمري

را�سيدوف يقترب من الكويت
ت�سيل�سي ي�ستعد لالنق�سا�ض على 

ليفاندوف�سكي

الريا�ضة

ناجل�سمان ي�ستهل مبارياته مع بايرن 

بالخ�سارة اأمام كولون ودياً

اأعلن نادي الفي�سلي اإمتام التعاقد مع الظهري 

الأي�رش حممد العم���ري، يف املريكاتو ال�سيفي 

احلايل، وذلك بعقد ميتد ثالث �سنوات.

وكتب احل�ساب الر�سمي لنادي الفي�سلي على 

»توي���رت«: »اإدارة الن���ادي ممثل���ة بالرئي�س 

التنفيذي ال�ستاذ م�ساعد بن اإبراهيم املوي�س 

تنه���ي اإج���راءات التوقيع م���ع الالعب حممد 

العم���ري بعقد ميتد لث���الث موا�سم وذلك بعد 

اجتيازه للفحو�سات الطبية«.

وخا�س الالع���ب ال�سعودي حممد العمري، 29 

�سنة، عدداً من التجارب الحرتافية يف الدوري 

ال�سعوي، بداأها مع نادي احتاد جدة، ثم انتقل 

اإىل فري���ق الوحدة، قبل اأن يح���ط رحاله يف 

التجربة الحرتافية الثالثة له بنادي الفي�سلي.

Google Play اح�سل عليه من

�سدام م�سري مغربي في ال�سوبر الأفريقي

كومان،  رونالد  الهولندي  يرى 

النجم  اأن  م���درب بر�سلون���ة، 

الأرجنتيني ليونيل مي�سي يعد 

املر�سح الرئي�سي للفوز بالكرة 

الذهبية هذا العام.

وقال كومان، يف حوار مع قناة 

بر�سلونة: "مي�سي مهم للفريق 
ب�سبب اأ�سلوب لعبه. اإنه القائد 

والقدوة، ومتتع بفاعلية هائلة 

باملو�س���م املا�سي، بعد بداية 

�سعب���ة له���ذا الع���ام ب�سبب 

وطلب  العقد  )انته���اء  و�سعه 

الرحيل(".

واأ�س���اف: "لكن مي�س���ي اأظهر 

مرة اأخ���رى اأن���ه اأف�سل لعب 

يف الع���امل، وفوزه بلقب كوبا 

اأمري���كا مهم للغاي���ة، لأنني 

اأعرف مدى حر�سه على الفوز 

به���ذه البطول���ة بع���د ب�سع 

�سن���وات دون تتويجات رفقة 

الأرجنتن".

وتاب���ع كومان: "لأن���ه اأف�سل 

لعب يف الع���امل، اعتاد على 

الفوز بالألق���اب، ويف النهاية 

حق���ق ما قاتل م���ن اأجله مع 

الفريق".

املر�س���ح  "مي�س���ي  واأردف: 

الرئي�سي حل�سد الكرة الذهبية 

ب�سب���ب املو�س���م الرائع الذي 

قدم���ه، وعق���ب الف���وز بكوبا 

اأمريكا".

بيكي���ه  "و�س���ع  ووا�س���ل: 

وبو�سكيت�س واألبا يف بر�سلونة؟ 

اإن الالعبن املخ�رشمن لديهم 

م���كان يف الفري���ق، ب�سبب ما 

اأظه���روه بالفع���ل يف املو�سم 

املا�سي، ويف ناٍد مثل بر�سلونة 

من امله���م اأن يكون���وا معنا، 

ويجب اأن يك���ون هناك توازن 

بن الأكرب �سًنا وال�سباب".

واختتم: "نح���ن فريق نحاول 

اللع���ب ب�سكل جي���د وجذاب، 

لكن تقع علينا م�سوؤولية الفوز 

باألقاب مهمة".

كومان: مي�سي المر�سح الرئي�سي 

للكرة الذهبية

مبابي ي�سكك في �سفقات 

�سان جيرمان

ك�سف تقرير �سحفي، اأم�س الأحد، �رش رف�س كيليان 

مبابي، جن���م باري�س �سان جريم���ان، للتجديد 

م���ع النادي الفرن�سي. وينته���ي عقد مبابي مع 

�سان جريمان يف �سيف 2022، ويرتبط الالعب 

الفرن�سي بالنتقال اإىل ريال مدريد هذا ال�سيف.

ووفًقا ل�سحيفة »ليكيب« الفرن�سية، فاإن مبابي 

يعلق م�ساألة جتديد عقده، لعدم وجود �سمانات 

ب�ساأن اإبرام �سفق���ات جتعل �سان جريمان قادًرا 

على الفوز بلقب دوري اأبطال اأوروبا.

وجن���ح �سان جريمان هذا ال�سي���ف يف التعاقد 

مع احلار����س الإيطايل جيانلويج���ي دوناروما 

واملدافع الإ�سباين �سريجيو رامو�س ولعب الو�سط 

الهولندي جورجينيو فينالدوم واملدافع املغربي 

اأ�رشف حكيمي.

وارتبط ا�سم �سان جريمان هذا ال�سيف بالتعاقد 

م���ع ليونيل مي�س���ي )بر�سلون���ة( وكري�ستيانو 

رونالدو )يوفنتو�س(، لكن الالعبن يف طريقهما 

للبقاء مع اأنديتهما يف املو�سم املقبل.

مو�سيماني.. رهان الخطيب الناجح



ال�شارقة-الوحدة:

وا�ش���ل الفار�س حمم���د �شايف 

مناف�شات  تاألق���ه يف  الرميثي، 

قفز احلواجز باملو�شم ال�شيفي، 

والذي ت�شهده ميادين الفرو�شية 

يف الإمارات للمرة الأوىل، وجاء 

تاألق الرميث���ي هذه املرة على 

�شه���وة الفر����س "كارامبا" من 

ن���ادي اأبوظب���ي للفرو�شية، يف 

مناف�شة اجلولة مع جولة متايز، 

بلغ  �شم���م م�شاره���ا بحواجز 

ارتفاعه���ا )135( �شم، يف ثاين 

الرابع،  ال�شبوع  مناف�شات  اأيام 

الفرو�شية  احتاد  ينظمها  والتي 

تن�شي���ط  به���دف  وال�شب���اق، 

امل�ش���اركات امليدانية للفر�شان 

واخلي���ول م���ن اأندي���ة ومراكز 

خالل  بالإم���ارات  الفررو�شي���ة 

ف�شل ال�شيف، وبرعاية لوجنني، 

راعي���ة دوري الإمارات لوجنني 

لقفز احلواج���ز، وبالتعاون مع 

نادي ال�شارقة للفرو�شية ونادي 

ت���راث الإمارات، وتق���ام جميع 

املناف�شات يف امليادين املغطاة 

مكيف���ة اله���واء، والت���ي كانت 

انطالقتها يف �شالة �شلطان بن 

زايد الكربى يف م�شتهل الربنامج 

ال�شيفي �شه���ر يونيو املا�شي، 

قب���ل اأن تنتق���ل املناف�شات اإىل 

ميادي���ن ال�شال���ة املغطاة يف 

مركز ال�شارقة للفرو�شية، والتي 

�شه���دت مناف�ش���ات ال�شب���وع 

الثال���ث والرابع عل���ى التوايل، 

الأ�شبوع  مناف�ش���ات  وتتبق���ى 

اخلام�س، قبل خت���ام الربنامج 

ال�شيف���ي ببطول���ة دولية لقفز 

احلواجز من فئة النجمتني.

�شهد مناف�شات ال�شبوع ال�شيفي 

الرابع وت���ّوج الفائزين، �شلطان 

حممد خليف���ة اليحيائي، مدير 

عام ن���ادي ال�شارقة للفرو�شية، 

الفرو�شية ح�شام  احت���اد  ومثل 

التحكيم  وتراأ�س جلن���ة  زميت، 

و�شمم  اإبراهيم،  خلي���ل  الدويل 

الدويل  املناف�ش���ات  م�ش���ارات 

يو�شف املحمودي، واأ�رشف على 

امليادين الدويل علي مهاجر.

بف���وز الفار����س حمم���د �شايف 

الرميثي م���ع الفر�س "كارامبا" 

يكون ق���د اأ�شاف ف���وزاً جديداً 

خالل املو�ش���م ال�شيفي، وجنح 

يف حتقيق���ه ه���ذه امل���رة يف 

امل�شاركة،  مفتوح���ة  مناف�ش���ة 

مبوا�شف���ات اجلول���ة الواح���دة 

مع جول���ة للتمايز على حواجز 

)135( �ش���م، وتناف����س فيها 35 

فار�شًا، جنح منهم 7 فر�شان يف 

اإكمال اجلولة الرئي�شة دون خطاأ، 

وجنح فار�ش���ان يف اإنهاء جولة 

التمايز دون خطاأ، اأولهما الفار�س 

حممد �شايف الرميثي، واأكمل مع 

"كارامب���ا" التمايز يف زمن بلغ 
)40.91( ثاني���ة، وتقدم الفار�س 

املخ�رشم مفت���اح الظاهري اإىل 

"باتون  باجل���واد  الثاين  املركز 

دي ماري���ون" من فر�شان �رشطة 

اأبوظبي، بعد اإكماله التمايز يف 

)44.15( ثانية، وحاز  زمن بلغ 

جائ���زة املركز الثال���ث الفار�س 

ال�ش���اب اأ�شامة حمم���د الزبيبي 

باجلواد "بي اإي �شي هوغو" من 

نادي من���درة للفرو�شية، واأكمل 

التماي���ز يف زم���ن �رشي���ع بلغ 

)37.73( ثانية.

املناف�ش���ة  الف���وز يف  وذه���ب 

املفتوحة مبوا�شفات املرحلتني 

فار�شًا،   37 اخلا�شة، مب�شارك���ة 

وجن���اح 14 منه���م يف عب���ور 

املرحلت���ني دون خط���اأ، عل���ى 

حواج���ز )130( �شم، اإىل الفار�س 

اأ�شامة حمم���د الزبيبي باجلواد 

"ب���ي اإي �شي هوغ���و" من نادي 
من���درة للفرو�شية، يف حني حاز 

جائ���زة املركز الث���اين الفار�س 

حممد �ش���ايف الرميثي بالفر�س 

اأبوظبي  ن���ادي  من  "كارامب���ا" 
للفرو�شية، ومن بعده يف املركز 

الثالث الفار����س ال�شاب املتاألق 

باجلواد  الكرب���ي  حممد حم���د 

"دينك���ي ت���وي زد" م���ن نادي 
ال�شارقة للفرو�شية.

ختام مناف�شات ال�شبوع ال�شيفي 

الرابع جاء مناف�شة مفتوحة من 

 )120( مرحلتني، عل���ى حواجز 

�شم، مب�شاركة 90 فار�شًا وفار�شة، 

19 منهم اأكملوا املرحلتني دون 

خطاأ، ون���ال جائزة املركز الول 

الفار����س ال�شاب حمم���د عمران 

العوي����س مع اجل���واد "دبي دي 

في���ا" م���ن ا�شطب���الت ال�رشاع 

يف  ثاني���ة   )18.18( والزم���ن 

املرحلة الثانية، والفار�س حممد 

حم���د الكربي حاز جائزة املركز 

الث���اين باجلواد "اأي���ر اأوكرين" 

من ن���ادي ال�شارق���ة للفرو�شية، 

والزم���ن )18.45( ثانية وذهبت 

جائزة املركز الثالث اإىل الفار�س 

�شلطان حممد املرزوقي واجلواد 

"تنكي دو لوز" من فر�شان �رشطة 
اأبوظبي.

ويف املناف�شة مفتوحة امل�شاركة 

م���ن مرحلت���ني خا�ش���ة، على 

حواجز )115 ـ 120( �شم، �شارك 

86 فار�ش���ًا، واأكم���ل 27 فار�شًا 

املرحلت���ني دون خط���اأ، ون���ال 

ال�ش���دارة الفار�س �ش���امل اأحمد 

ال�شويدي باجل���واد "فريوز" من 

نادي ال�شارقة للفرو�شية، وزميله 

الفار�س �شعيد املازمي  بالنادي 

اأحرز املركز الث���اين مع الفر�س 

"غري�شينا" لينال الفار�س حممد 
فادي زبيبي جائزة املركز الثالث 

مع الفر�س "كا�شيتني جولد" من 

نادي مندرة للفرو�شية.

الول  اليوم  افتتاحية مناف�شات 

)اجلمع���ة( يف ال�شبوع ال�شيفي 

الرابع، مبناف�شة من جولة واحدة 

على حواج���ز )105 ـ 110( �شم، 

ومب�شاركة 4 فئات من الفر�شان، 

املبتدئ���ون، و�ش���ارك منهم 32 

فار�ش���ًا واأكمله���ا دون خطاأ 18 

فار�ش���ًا. ومن فئة الأ�شبال �شارك 

15 فار�ش���ًا، واكمله���ا 8 فر�شان 

دون خط���اأ. وباخليول ال�شغرية 

عم���ر )4 ـ 5( �شن���وات، �ش���ارك 

13 فار�شًا وجن���ح 6 فر�شان يف 

قيادة خيولهم دون خطاأ. وللفئة 

املفتوح���ة �ش���ارك 18 فار�ش���ًا، 

وجنح منهم 7 فر�شان يف اإكمال 

اجلولة دون خطاأ.

املناف�شة الثانية للفئات الأربع، 

اأفتتح���ت بها مناف�ش���ات اليوم 

الث���اين اأي�ش���ًا، ولكنه���ا جاءت 

مبوا�شفات املرحلتني على ذات 

الرتف���اع ما يعني الو�شول بهم 

اإىل م�شتوى يحت���اج اإىل املزيد 

من اجلهوزية والكثري من الرتكيز، 

من فئ���ة املبتدئني �ش���ارك 31 

فار�ش���ًا ونح منهم 11 يف اإكمال 

وال�شدارة  املرحلتني دون خطاأ، 

نالها الفار�س هزاع حمد خمي�س 

باجل���واد "اإيل���وي" م���ن نادي 

اأبوظبي للفرو�شية.
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ال�سارقة / وام:

 اك���د �شع���ادة اأحم���د عبد 

الرحم���ن العوي����س رئي����س 

جمل����س اإدارة نادي ال�شارقة 

ع���ن  الدف���اع  لريا�ش���ات 

النف����س ان فوز فريق النادي 

باملرك���ز  باجلوجيت�ش���و 

الأول يف مناف�ش���ات احلزام 

والرج���ال  لل�شب���اب  الأزرق 

الثالث  واملا�ش���رت واملرك���ز 

بالرتتيب النهائي يف الدوري 

اأبوظبي  الق���اري ملح���رتيف 

التي  اآ�شيا   – للجوجيت�ش���و 

نظمت يف نادي الن�رش بدبي 

ق���اد اىل تط���ور يف ت�شنيف 

باملرتبة  لي�شب���ح  الن���ادي 

الثالثة اآ�شيويا واإماراتيا وال� 

12 على م�شت���وى العامل ما 

يعد اإجنازا يحتفى به .

الفري���ق  �شعادت���ه  وهن���اأ 

لإحرازهم 25 ميدالية ملونة 

7 ذهبيات و8 ف�شيات  منها 

برونزي���ات ومبوج���ب  و10 

هذه امليداليات ارتفع ر�شيد 

ميدالي���ة   201 اىل  الن���ادي 

 2021 الع���ام  يف  حتقق���ت 

ممثل���ة يف 57 ذهبي���ة و77 

ف�شية و67 برونزية.

ال�شك���ر  العوي����س  وق���دم 

ال�شارقة  ملجل����س  والتقدير 

الإمارات  واإحت���اد  الريا�شي 

اجلهازين  واىل  للجوجيت�شو 

الفن���ي لريا�شة اجلوجيت�شو 

بقي���ادة امل���درب ابراهي���م 

باإ�رشاف  والداري  احلو�شني 

العزي���ز احلمادي مدير  عبد 

ومدرب���ي  التدري���ب  اإدارة 

الفريق للجه���ود التي بذلت 

ومه���دت لتحقي���ق نتائ���ج 

النادي املميزة داعيا اجلميع 

اىل موا�شل���ة العم���ل بنف�س 

العالية  الريا�شي���ة  ال���روح 

اأ�شهمت يف حتقيق هذا  التي 

الإجناز .

ولف���ت اىل اأن الن���ادي حقق 

الكث���ري  يف  الأول  املرك���ز 

والبطولت  املناف�ش���ات  من 

وهو  احلايل  املو�ش���م  خالل 

احلف���اظ  ي�شتح���ق  اإجن���از 

دائم  ب�شكل  عليه وتعزي���زه 

اإدارة النادي  اأن  .. مو�شح���ا 

تدر�س حالي���ا جمموعة من 

الأفكار لتحقيق روؤية جمل�س 

ال�شارق���ة الريا�شي وجمل�س 

الف���رتة  يف  الن���ادي  ادارة 

املقبلة .

نادي ال�سارقة لريا�سات الدفاع عن النف�س ي�سنف 

ثالثاً اآ�سيوياً والـ 12 عالمياً

نادي الجزيرة يوّقع اتفاقية تعاون 

مع الجامعة الإ�سبانية لتوفير منح 

درا�سية لكوادر »فخر اأبوظبي«

الرميثي يحرز جائزة تمايز القفز )135( �سم بـ)ال�سارقة 

للفرو�سية(

اأبوظبي – الوحدة:
 

اأعلن نادي اجلزيرة الإماراتي وبالتعاون مع 

اجلامعة الإ�شبانية ISDE عن توقيع اتفاقية 

لتوفري من���ح درا�شية لكوادر »فخر اأبوظبي« 

حي���ث تعد هذه التفاقي���ة الأوىل من نوعها 

لناٍد ريا�شي يف ال�رشق الأو�شط مع اجلامعة 

العاملية املتخ�ش�شة يف الدرا�شات القانونية 

والريا�شية.

و�شيتم من خ���الل التفاقية التعاونية توفري 

خم�ش���ة مقاعد للمن���ح الدرا�شي���ة لالعبني 

والإدارة  التدريب���ي  والطاق���م  واملوظف���ني 

التنفيذية ب�شكل �شنوي وبخ�شم بن�شبة %50  

من الر�شوم الأ�شلية.

و�شيتمك���ن من�شوب���ي بط���ل دوري اخلليج 

العرب���ي امللتحقني باملنحة م���ن احل�شول 

على جمموع���ة متنوعة من برامج الدرا�شات 

العليا باأعلى امل�شتويات واملعايري العاملية 

»ع���ن بعد« والتي ت�شم���ل: »اإدارة الريا�شة 

الدويل«  الريا�ش���ة  و«قان���ون  العاملي���ة« 

و«الأ�شواق وقانون الريا�شة والرتفيه«.

ياأتي ه���ذا التعاون كجزء من ا�شتثمار »فخر 

اأبوظبي« املكّث���ف يف حت�شني ورفع الكفاءة 

و�شعي���ه لتحقي���ق التميز يف كاف���ة جوانب 

وجمالت اأن�شطة الن���ادي. كما تعك�س الدعم 

ال�شخي من قبل قيادة نادي اجلزيرة وال�شعي 

التوجيهات  الإدارة لتنفي���ذ  امل�شتم���ر م���ن 

واخلط���ط املر�شومة لي�شبح ن���ادي اجلزيرة 

منوذج���ًا لالأندية الريا�شي���ة الناجحة على 

ال�شعيد املحلي والقاري والعاملي.

وقال ال�شي���د علي يو�شف احلم���ادي، املدير 

التنفي���ذي ملجموع���ة اجلزي���رة: »لدينا يف 

ن���ادي اجلزي���رة �شغ���ف دائم لإيج���اد طرق 

مبتك���رة للتطوير واتباع اأعلى معايري العمل 

الريا�شي والإداري، وهذا التعاون مع جامعة 

رائدة مبجال الدرا�شات الريا�شية والقانونية 

�شُيمّكن العديد م���ن كوادرنا من النمو مهنيًا 

واأكادميي���ًا و�شي�شاه���م يف توظيف خرباتهم 

املكت�شبة لدعم النادي مبا ي�شمن ا�شتمرارية 

الأداء املتميز.«

اأبوظبي -الوحدة:

اعتمدت رابطة املحرتفني الإماراتية مواعيد مباريات الدور 

الأول لدوري اخللي���ج العربي الذي ي�شمل 13 جولة تنطلق 

يوم 19 اأغ�شط�س املقبل وتتوا�شل حتى 7 يناير املقبل.

واأكد ح�شن طالب املري، ع�شو جمل�س اإدارة الرابطة ورئي�س 

اللجنة الفني���ة، اأن الرابطة �شعت لإقامة اأكرب قدر ممكن من 

املباريات خالل نهاية الأ�شبوع، مع الأخذ بالعتبار التوقفات 

الدولية املقبلة واحلر�س على دعم م�شرية منتخبنا الوطني 

يف الدور احلا�شم من الت�شفي���ات املوؤهلة اإىل كاأ�س العامل 

2022، اإىل جان���ب دعم م�شاركة الوحدة وال�شارقة يف دوري 

اأبط���ال اآ�شيا وترق���ب اإكمال اأحدهما م�ش���واره يف البطولة 

القاري���ة حيث �شيكون التعامل مرن���ًا خلدمة ممثلي الكرة 

الإماراتية يف املحفل اخلارجي.

واأ�ش���ار امل���ري، اأن الرابط���ة �شعت لإجناز اجل���دول بكامل 

تفا�شيل���ه وتوفريه لالأندية قبل نحو �شهر من انطالق دوري 

اخللي���ج العربي، من اأجل منح الأندي���ة الفر�شة للتح�شري 

والتخطيط املنا�شب وفق مب���داأ ال�رشاكة الذي نتبعه معها 

للو�شول بامل�شابقة اإىل اأف�شل املمار�شات الفنية والت�شويقية 

والرتويجية.

وبح�ش���ب الربنامج املعتمد �شتقام اجلولة الأوىل يومي 19 

و20 اأغ�شط����س املقبل، ويلتقي ي���وم 19 اأغ�شط�س: الإمارات 

و�شب���اب الأهلي، العروبة والوحدة، وعجمان والن�رش، ويوم 

20 اأغ�شط�س: خورفكان والعني، اجلزيرة والظفرة، بني يا�س 

والو�شل، ال�شارقة واحتاد كلباء.

وتق���ام اجلول���ة الثانية يوم���ي 25 و26 اأغ�شط�س، ويلتقي 

ي���وم 25 اأغ�شط����س: احتاد كلباء واجلزي���رة، �شباب الأهلي 

وعجمان، الو�شل وخورفكان، العني والإمارات، ويلتقي يوم 

26 اأغ�شط�س: الن�رش والعروبة، الظف���رة وال�شارقة، الوحدة 

وبني يا�س. وتقام اجلولة الثالث���ة يومي 10 و11 �شبتمرب 

املقبل، ويلتقي يوم 10 �شبتمرب: الإمارات والظفرة، خورفكان 

والوحدة، ال�شارق���ة والو�شل، ويلتقي يوم 11 �شبتمرب: بني 

يا�س والعني، العروبة و�شباب الأهلي، احتاد كلباء وعجمان، 

اجلزيرة والن�رش. وتقام اجلول���ة الرابعة اأيام 16 و17 و18 

�شبتمرب، ويلعب يوم 16 �شبتمرب: الظفرة وبني يا�س، الن�رش 

وخورفكان، ويوم 17 �شبتمرب: عجم���ان والعروبة، اجلزيرة 

والإمارات، العني واحتاد كلب���اء، ويوم 18 �شبتمرب: الو�شل 

والوحدة، و�شباب الأهلي وال�شارقة.

وتقام اجلولة اخلام�شة يومي 23 و24 �شبتمرب، ويلتقي يوم 

23 �شبتمرب: العروبة والعني، احتاد كلباء والو�شل، الوحدة 

و�شب���اب الأهلي، وي���وم 24 �شبتمرب: بن���ي يا�س وعجمان، 

خورفكان والظفرة، الإمارات والن�رش، ال�شارقة واجلزيرة.

وتقام اجلولة ال�شاد�شة يومي 28 و29 �شبتمرب، ويلتقي يوم 

28 �شبتمرب: الظفرة واحتاد كلباء، اجلزيرة والعروبة، الو�شل 

و�شباب الأهلي، ويوم 29 �شبتمرب: عجمان وال�شارقة، الن�رش 

وبني يا�س، خورفكان والإمارات، العني والوحدة.

وتق���ام اجلولة ال�شابعة يومي 21 و22 اأكتوبر، على اأن يتم 

ترحيل مباراة الفريق املتاأهل يف دوري اأبطال اآ�شيا الوحدة 

اأو ال�شارقة اإىل يوم 23 اأكتوبر، ويلتقي يوم 21 اأكتوبر: بني 

يا����س وخورفكان، احتاد كلباء والعروب���ة، الو�شل والعني، 

ويلتقي ي���وم 22 اأكتوبر: عجمان والظف���رة، �شباب الأهلي 

واجلزيرة، الوحدة والإمارات، ال�شارقة والن�رش.

رابطة المحترفين تعتمد مواعيد مباريات الدور الأول لدوري الخليج العربي

لتطوير منظومة داعمة للنجاح واال�ستمرار في تحقيق التميز

دبي  ��  وام:

ال�شام�ش���ي  حم���ده  �شارك���ت   

رئي����س ق�شم القي���د و الت�شجيل 

يف احتاد الإم���ارات لكرة القدم 

ع�شو اللجن���ة القانونية باحتاد 

اآ�شي���ا يف الجتماع الأول  غرب 

للجن���ة ال���ذي عقد ع���رب تقنية 

الت�شال املرئي برئا�شة الدكتور 

حم���د ال�شيباين رئي����س اللجنة 

ومب�شاركة الأع�شاء.

ناق�س الجتماع البنود املدرجة 

على جدول الأعمال و من بينها 

احتاد  لوائ���ح  عل���ى  الط���الع 

غ���رب اآ�شي���ا الر�شمي���ة و التي 

ت�شم���ل النظام الأ�شا�شي ولئحة 

الن�شباط ومدونة قواعد ال�شلوك 

اخلا�شة بالحتاد.

و�شادقت اللجن���ة على م�شودة 

غرب  النتخابي لحتاد  القانون 

اآ�شي���ا عل���ى اأن يت���م رفعه اإىل 

املكت���ب التنفيذي لإق���راره بعد 

ذلك من قبل اجلمعية العمومية 

ويف اأق���رب اجتماع لها ومن ثم 

تطبيق ت�رشيعاته ولوائحه خالل 

العمومية  اجتماعات اجلمعي���ة 

الت���ي �شت�شه���د عقد  الالحق���ة 

انتخابات.

اتحاد الكرة ي�سارك في اجتماع اللجنة 

القانونية باتحاد غرب اآ�سيا



يابانيون  باحث���ون  ا�س���تطاع 

حتقي���ق �رسعات قيا�س���ية يف 

نقل البيان���ات من خالل كابل 

ب�رسي طويل ي�سل طوله بنحو 

1864 مي���اًل، ويتمي���ز ب�رسعة 

ت�سبه �رسعة الربق والتي ت�سل 

بنحو 319 تريابت يف الثانية.

وتكف���ي ه���ذه ال�رسع���ة لنقل 

الدق���ة  10000 فيل���م ع���ايل 

بح���وايل 4 جيج���ا بايت لكل 

فيل���م يف ثانية واح���دة فقط، 

عل���ى الرغم من اأن���ه لن يكون 

متاحًا للمنزل العادي.

فيما يتم ا�س���تخدام هذا النوع 

من التكنولوجيا يف ال�س���بكات 

النط���اق  ملوف���ري  اخللفي���ة 

العري�ض ثم يتم تق�سيمهم بني 

مئات اأو اآالف العمالء.

حطم هذا الرقم القيا�سي اجلديد 

اأف�س���ل �رسع���ة �سابق���ة لنقل 

البيانات عل���ى م�سافة طويلة 

تبلغ 172 تريابايت يف الثانية، 

والت���ي حدده���ا اأي�س���ًا فريق 

م���ن املعهد الوطن���ي الياباين 

واالت�س���االت  للمعلوم���ات 

)NICT( يف طوكيو.

واأو�س���ح الفري���ق اأن النظ���ام 

اجلدي���د متواف���ق م���ع البنية 

التحتية احلالية، مما يعني اأنه 

ميكن ترقية ال�سبكات ب�سهولة، 

حي���ث اأن الكاب���ل م���ن نف�ض 

احلجم.

ت�ستع���د مدينة لندن لو�سول وعر�ض 

اأغلى طابع بري���د يف العامل ي�سمى 

وال���ذي تعود   ”1c Magneta“
بداي���ة تداول���ه اإىل ع���ام 1856 يف 

م�ستعمرة جيانا الربيطانية ال�سابقة، 

ويبلغ �سعره م���ا يزيد عن 7 ماليني 

يورو.

ومن جهته، قال ديفي���د جولدثورب، 

وه���و خب���ري كت���ب يف دار م���زادات 

�سوذبري، اإن “الطابع هو االأندر واالأكرث 

�سهرة من نوعه يف تاريخ الطوابع”.

ويو�سح جولدثورب، “مت العثور على 

الطابع الذي يبلغ طوله 29 ميليمرتاً 

بوا�سط���ة  ميليم���رتاً،   26 وعر�س���ه 

طال���ب مدر�س���ي ا�سكتلن���دي عا�ض 

يف جيانا الربيطاني���ة وكان مغرمًا 

بجمع الطواب���ع الربيدية”، وي�سيف 

جولدث���ورب: “وج���د ال�سبي الطابع 

بني اأوراق عمه وتعرف عليه بو�سوح 

كطابع، وكطابع غ���ري عادي اإىل حد 

ما، لكنه مل ياأخ���ذ قيمتها باأكرث من 

ذلك فقام مببادلته مع جامع طوابع 

حملي اآخر، على ما اأعتقد، ملجموعة 

من الطوابع االأجنبية االأخرى”.

ويوؤكد اأنه “مت تقدير القيمة احلقيقية 

للطابع الحقًا وب�س���كل تدريجي مع 

انتقاله من جامع للطوابع اإىل اآخر”، 

واأ�ساف “بداأ الطابع النادر يف جلب 

املزيد واملزيد من املال، وذلك كونه 

الطاب���ع العاملي الرئي�س���ي الوحيد 

غري املوج���ود يف جمموعة الطوابع 

امللكية الربيطانية”.

اأعل���ن م�سوؤول���ون هولنديون يف 

اجلم���ارك  اأن  روت���ردام  مين���اء 

ا�ستخرجت 3 اأطنان من الكوكايني 

من براميل »هري����ض املوز«، يف 

واحدة من اأكرب �سحنات املخدرات 

امل�سبوطة. واأ�سارت م�سادر مطلعة 

اإىل اأن »املخ���درات كانت خمباأة 

يف حاوية متجهة م���ن االإكوادور 

اإىل بازل يف �سوي�رسا، ومت العثور 

عليه���ا يف امليناء خ���الل عملية 

تفتي����ض روتيني م�س���اء الثالثاء 

املا�س���ي«. واأ�ساف���ت: »ال�سحنة 

تبلغ قيمتها ح���وايل 225 مليون 

دوالر«.

اإنها  العام،  وقال مكتب املدع���ي 

»بني اأكرب ال�سحن���ات امل�سبوطة 

يف ه���ذا امليناء«، م�س���ريا اإىل اأن 

»املخدرات مت اإتالفها«.

واأكد م�سوؤولون هولنديون اخلمي�ض 

املا�سي اأنهم �سبطوا اأكرث من 50 

طنا م���ن الكوكاي���ني متجهة اإىل 

هولندا خالل العام اجلاري.

فل�سطينيان من نابل�س يحوالن طائرة »بيونغ 707« �إىل مطعم 
 �سبط 3 �أطنان من �لكوكايني يف بر�ميل 

»هري�س �ملوز« يف هولند�

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

هاجم دب مدربيه ثالث مرات خالل عر�ض لل�سريك 

املتنقل "هارليكوي���ن"  يف مدينة برييزوف�سكي، 

يف مقاطعة كيمريوفو يف �سيبرييا برو�سيا.

ومتكن بع����ض امل�ساهدين من الزوار، من ت�سوير 

ه���ذا احل���ادث. ويف بع�ض اللقط���ات، ظهر الدب 

وهو ينق�ض فجاأة على املدربة، وبعد ذلك اأم�سك 

ب�ساقها واألقى بها على االأر�ض.

حل�س���ن احلظ، ه���رع زمالء املدرب���ة على الفور 

مل�ساعدتها و�سحبوا ال���دب بعيدا. بعد ذلك، اأراد 

احلي���وان املفرت�ض مهاجمة م���درب اآخر، لكن مت 

اإيقافه.

ثم حاول الدب مرة اأخرى مهاجمة نف�ض املدربة، 

لك���ن العامل���ني يف ال�سريك متكن���وا من تهدئته 

جمددا. بعد ذلك، ا�ستمر العر�ض وكاأنه مل يحدث 

اأي طارئ.

انتقمت �سيدة معروفة بع�سقه���ا لكرة القدم من �سديقها 

من خالل احتيالها عليه، واحل�سول على تذكرته حل�سور 

نهائ���ي يورو 2020 الذي اأقي���م يف ا�ستاد وميبلي، والذي 

جمع بني منتخبي اإجنلرتا واإيطاليا يوم االأحد 11 يوليو/

متوز 2021.

ومل تكتف ال�سي���دة بذلك، فقد كتبت الفت���ة تك�سف فيها 

خيان���ة �سديقها له���ا، لتف�سحه على �سا�س���ة التلفزيون 

الربيطاين.

وحملت الفتة كبرية يف امللعب كتب عليها: “لقد خانني 

�سديقي ال�سابق، لذا اأخذت تذكرته”.
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وقع حادث غريب وموؤمل يف مقاطعة وا�سو يف والية نيفادا 

االأمريكية، حيث قام���ت لوريل اإيت�ض البالغة من العمر 42 

عام���ًا باقتالع 13 �سنًا من اإحدى املري�سات بعد تخديرها، 

واأي�س���ًا ب�رسقة نحو 23 األف دوالر اأمريكي من مكتب عيادة 

االأ�سنان الذي تعمل به كم�ساعدة الطبيب.

واعرتفت اإيت�ض اأثناء التحقي���ق معها باأنها قامت باقتالع 

13 �سنًا م���ن مري�سة بعد تخديرها، كم���ا اأنها اأجرت عدة 

اإجراءات طبية غري مرخ�ض لها القيام بها با�ستخدام خمدر 

انتهت �سالحيته.

ووجهت للم���راأة تهمة ال�سط���و وال�رسقة الك���ربى والتاآمر 

الرتكاب عملية �سطو واإجراء عملية دون ترخي�ض.

دب يهجم على مدربيه 

ثالث مر�ت خالل عر�س 

�سريك يف رو�سيا

 تقتلع 13 �سنًا من مري�سة بعد 

تخديرها

MONDAY 19 JULY 2021 ــ Issue NO. 14799 االثنني 9 ذو احلجة 1442 ه� املوافق 19 يوليو 2021 �� الع�دد 14799

 وفاة �أول حالة 

�إ�سابة ب�سرية يف 

�ل�سني بـ»�لفريو�س 

»B لقردي�

اأف���ادت �سحيف���ة "غلوبال تامي���ز" بوفاة 

طبيب بيطري يف بكني، كاأول حالة اإ�سابة 

 Monkey" ب�رسية يف ال�س���ني بفريو�ض

B Virus )BV(" )الفريو�ض القردي B، اأي 
هرب�ض "ب"(.

وبح�سب م���ا نقلت ال�سحيف���ة عن موقع 

املن�س���ة االإجنليزي���ة االأ�سبوعية ال�سينية 

"CDC" للمركز ال�سيني ملكافحة االأمرا�ض 
والوقاية منها، كانت قد ظهرت على الطبيب 

البيط���ري البالغ من العمر 53 عاما، والذي 

يعمل يف موؤ�س�سة تبحث يف الرئي�سيات غري 

الب�رسية، اأعرا�ض مبكرة من الغثيان والقيء، 

بعد �سهر من ت�رسيح اثنني من القرود امليتة 

يف اأوائل مار�ض.

واأ�سار املوقع اإىل اأن الطبيب البيطري طلب 

الع���الج يف عدة م�ست�سفي���ات وتويف يف 

النهاي���ة يف 27 مايو املا�س���ي، م�سريا اإىل 

اأن���ه مل تكن هناك اإ�ساب���ات قاتلة اأو حتى 

وا�سحة �رسيريا بهذا الفريو�ض يف ال�سني من 

قبل، وبالت���ايل فاإن حالة الطبيب البيطري 

متث���ل اأول حالة اإ�سابة ب�رسية مت حتديدها 

يف ال�سني، اإذ اأنه وعل���ى اأثر وفاة الطبيب 

البيطري، كثفت ال�سني مراقبة قرود املكاك 

املختربية واملوظفني العاملني مع القرود.

�سيدة تنتقم من �سديقها �خلائن بطريقة 

غري عادية

�أكرب حريق باأمريكا هذ� �لعام.. يحرق �ألف فد�ن كل 

�ساعة وما يعادل ملعب كرة قدم كل 5 ثو�ن

اإ�سعاف  �سدم���ت �سي���ارة 

بريطاني���ة اأحد امل�ساة يف 

نيوت���ن اأبوت واأردته قتياًل 

خ���الل ح���ادث غريب من 

نوعه.

واأكدت ال�رسطة الربيطانية 

اأن احلادث وقع يف حوايل 

ال�ساعة الرابعة فجراً على 

 A380 منت �سيارة اإ�سعاف

يف ديفون اأثن���اء توجهها 

لنقل مري����ض بني احلياة 

املوت.

مت اإر�سال �سيارة اإ�سعاف ثانية اإىل 

مكان احلادث لنقل ال�سحية، حيث 

لقي اأحد امل�ساة م�رسعه.

�سيارة �إ�سعاف تقتل �أحد �ملارة �أثناء توجهها 

الإنقاذ مري�س من �ملوت!

�ليابان تطور �سبكات �نرتنت فائقة �ل�سرعة

ب���ات الفل�سطينيان عط���ا وخمي����ض ال�سرييف )60 

عاما(، على بعد اأ�سابيع قليلة من حتقيق حلم عمره 

20 عام���ا بافتتاح م�رسوعهم���ا »الطائرة املطعم« 

بالقرب من مدينة نابل�ض �سمايل ال�سفة الغربية.

ويتاب���ع التواأمان ال�سرييف اأعم���ال �سيانة واإعادة 

تاأهي���ل طائ���رة »بيون���غ 707« لت�سب���ح مطعما 

معتزمني افتتاح امل�رسوع اأمام اجلمهور خالل �سهر.

واأطلق الفل�سطيني���ان على م�رسوعهما ا�سم »مطعم 

وك���ويف �س���وب الطائ���رة الفل�سطيني���ة االأردني���ة 

ال�سرييف–نابل�ض«.

وقال خمي����ض ال�س���رييف لوكال���ة االأنا�سول »يف 

البداي���ة �ستكون الطائرة عبارة ع���ن مقهى و�سالة 

الإقامة حفالت االأعرا�ض واملنا�سبات ثم �ستتحول اإىل 

مطعم«.

واأبقى مال���كا امل�رسوع الطائرة مائل���ة ن�سبيا كي 

توحي للزوار كاأنها يف عملية اإقالع، كما اأبقيا على 

النوافذ كما هي اإىل جانب اإبقاء مطبخ الطائرة.

ويتوقع الفل�سطينيان جناح م�رسوعهما وقال خمي�ض 

ال�سرييف »كثري م���ن الفل�سطينيني مل يركبوا طائرة 

يف حياته���م �سياأتون اإىل هنا بالرغ���م من اأنها لن 

تقلع بهم لكنها �ستقلع يف خميلتهم«.

�أغلى و�أندر طابع بريد يف �لعامل ي�ستعد للعودة �إىل وطنه
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