
اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شي���خ خليفة بن ز�يد �آل 
نهي���ان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل"، برقية تعزية 
�إىل �أخيه خادم �حلرمني �ل�رشيفني �مللك �شلمان 
ب���ن عبد�لعزيز �آل �شعود مل���ك �ململكة �لعربية 
�ل�شعودية �ل�شقيقة، عرب فيها عن خال�س تعازيه 
و�شادق مو��شاته يف وفاة �شاحبة �ل�شمو �مللكي 
�لأمرية هال بنت عبد�هلل بن عبد�لعزيز �آل �شعود.
كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�آل مكت���وم نائب رئي�س �لدول���ة رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء حاك���م دبي "رعاه �هلل" و�شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائ���ب �لقائد �لأعلى للق���و�ت �مل�شلحة برقيتي 

تعزية مماثلتني �إىل خادم �حلرمني �ل�رشيفني.
على �شعي���د مت�شل بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�لدكت���ور �شلط���ان ب���ن حممد �لقا�شم���ي ع�شو 
�ملجل����س �لأعلى حاكم �ل�شارق���ة برقية تعزية 
�إىل �أخيه خادم �حلرمني �ل�رشيفني �مللك �شلمان 
ب���ن عبد�لعزيز �آل �شعود مل���ك �ململكة �لعربية 

�ل�شعودية �ل�شقيقة

اأبوظبي-وام:

 �أعلنت �رشكة �أدنوك للتوزيع �م�س مو�فقة جمل�س 
�إد�رته���ا عل���ى توزيع���ات �أرباح مرحلي���ة بقيمة 
1.285 مليار درهم /10.285 فل�س لل�شهم/ على 
م�شاهميه���ا عن �لن�شف �لأول م���ن عام 2021، ما 

يعادل 350 مليون دولر.
تعد ه���ذه �لدفع���ة �لأوىل من توزيع���ات �لأرباح 
�لإجمالي���ة لع���ام 2021 و �لتي م���ن �ملتوقع �أن 

تبل���غ 2.57 مليار دره���م /20.57 فل�س لل�شهم/ 
وفقا ل�شيا�شة �ل�رشكة لتوزيعات �لأرباح.. و هو ما 
ميث���ل عائد� ربحيا بن�شب���ة 4.9 % لعام 2021 /
بناء عل���ى �شعر 4.16 فل�س لل�شه���م كما يف 30 

�شبتمرب 2021/.
وبن���اء على �شيا�شة �ل�رشكة �ملعتمدة، من �ملتوقع 
دفع �جل���زء �لثاين و�لأخري م���ن �أرباح عام 2021 
يف �أبري���ل 2022، وفقا لتو�شي���ات جمل�س �لإد�رة 

ومو�فقة �مل�شاهمني.

الدوحة-) د ب اأ(:

 �أعلن���ت وز�رة �لتعلي���م و�لتعلي���م �لعايل 
يف دول���ة قط���ر تخفيف بع����س �لإجر�ء�ت 
و�لقيود �لحرت�زية، متا�شيا مع خطة �لرفع 
�لتدريج���ي للقي���ود �ملفرو�ش���ة ملكافحة 

�نت�شار فريو�س كورونا /كوفيد-19/.
وت�شم���ل هذه �لإج���ر�ء�ت �ملد�ر�س وريا�س 
�لأطف���ال �حلكومية و�خلا�ش���ة وموؤ�ش�شات 
�لتعلي���م �لع���ايل. وقالت �ل���وز�رة، بح�شب 
م���ا �أوردته وكال���ة �لنب���اء �لقطرية )قنا( 
�م����س �خلمي�س ، �إنه تق���رر �عتبار� من يوم 
�لأح���د �ملقبل ع���ودة �لدر��ش���ة باحل�شور 
�لكام���ل للطلبة بن�شب���ة 100% من �لطاقة 
�ل�شتيعابي���ة �ملعتمدة للمبن���ى �ملدر�شي 
و�ملبن���ى �جلامعي م���ع ����رشورة �للتز�م 
بالإجر�ء�ت �ملطلوبة منها، �ملحافظة على 
م�شاف���ة �لتباعد بني �لطال���ب وزميله مرت 

و�حد كحد �أدنى يف جميع �لأوقات.

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

 رفع الطاقة اال�ضتيعابية بالحرم المكي 
اإلى 100 األف معتمر

»حزب الله« يعلن اإ�ضقاط طائرة 
م�ضيرة اإ�ضرائيلية 

�لريا�س -)د ب �أ(:

 �إعلن���ت وز�رة �حلج و�لعمرة �ل�شعودية �م�س �خلمي�س رفع 
�لطاقة �ل�شتيعابية باحل���رم �ملكي �ل�رشيف �إىل 100 �ألف 
معتمر و 60 �ألف م�شٍل يومياً ، مع �حلفاظ على �لإجر�ء�ت 

�لحرت�زية.

بريوت-)د ب �أ(:
 �أعلن حزب �هلل �للبناين �إ�شقاط طائرة م�شرية �إ�رش�ئيلية يف 
و�دي مرميني جنوب لبنان ، با�شتهد�فها مبا�رشة ع�رش �م�س 

�خلمي�س.
وقال بيان �شادر عن »مركز �لإعالم �حلربي«  �لتابع حلزب 
�هلل: )متكن جماه���دو �ملقاومة �لإ�شالمية عند �ل�شاعة 1355 
ة جلي�س  من ع����رش �م�س �خلمي�س ،من �إ�شق���اط طائرة م�شريرّ
�لع���دو �لإ�رش�ئيل���ي يف و�دي مرميني يف خ���ر�ج بلدة ياطر 

جنوب لبنان ».
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مؤرش سوق ديب املايلمؤرش سوق أبوظبي املايل

التغير %ال�ضــابقالحالي التغير%  ال�ضــابقالحالي
0٫41  7,698.81 7,730.622,845.490.67 2,826.53

وا�ضنطن-وكاالت:

 ق���ال متح���دث با�ش���م وز�رة �خلارجي���ة 
�لأمريكي���ة ي���وم �لأربع���اء �إن �لولي���ات 
�ملتحدة لي����س لديها خط���ط "لتطبيع �أو 
رفع م�شتوى" �لعالق���ات �لدبلوما�شية مع 
حكومة �لرئي�س �ل�ش���وري ب�شار �لأ�شد ول 

ت�شجع �لآخرين على ذلك �أي�شا.
ج���اءت �لت�رشيحات رد� عل���ى �أ�شئلة من 
رويرتز ب�شاأن ما �إذ� كانت و��شنطن ت�شجع 
�أو توؤي���د تقاربا بني �لأردن و�شوريا، بعدما 
�أعاد �لأردن فتح معربه �حلدودي �لرئي�شي 
م���ع �شوريا ب�ش���كل كامل ي���وم �لأربعاء. 
وتهدف �خلطوة �إىل �إعطاء دفعة لقت�شادي 
�لبلدين �للذين يو�جهان �شعوبات، وتعزيز 
جه���ود دول عربية لإع���ادة �لندماج مع 
�شوريا بعدما نبذتها خالل حربها �لأهلية.

بيروت-)د ب اأ(:

  �أ�ش���در لبنان �م�س �خلمي�س ق���ر�ر� بت�شكيل جلنة للتفاو�س 
مع �شن���دوق �لنقد �لدويل بعد �لتو�فق بني رئي�س �جلمهورية 

مي�شال عون، ورئي�س جمل�س �لوزر�ء جنيب ميقاتي.
وج���اء يف �لقر�ر، بح�ش���ب بيان �شادر ع���ن �ملوقع �لر�شمي 
مليقاتي، �أن �للجن���ة تتاألف من  نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
�شعادة �ل�شامي، ووزير �ملالية يو�شف �خلليل، ووزير �لقت�شاد 
و�لتج���ارة �أمني �شالم، وحاكم م����رشف لبنان ريا�س �شالمة، 
عل���ى �أن ي�شم �لوف���د وزر�ء وي�شتعني بخ���رب�ء من �أ�شحاب 
�لخت�شا����س وفق���ا للمو��شي���ع �أو �مللف���ات �ملطروحة يف 

م�شار�لتفاو�س.
يذك���ر �أن حكومة ح�ش���ان دياب كانت �أق���رت يف 30ني�شان/

�أبريل  من �لعام �ملا�شي خطتها �لقت�شادية – �ملالية و�لتي 
ت�شمن���ت �إ�شالحات  طالت �إد�رة �لدول���ة، و�ل�شيا�شة �ملالية، 
و�لقطاع �ملايل، و�مل�رشف �ملركزي، و�حل�شاب �جلاري، وميز�ن 
�ملدفوع���ات، على �أن حتاول تاأم���ني �لدعم �ملايل من م�شادر 

خارجية متعددة منها �شندوق �لنقد �لدويل وموؤمتر �شيدر.

اأمريكا لن تطبع اأو ترفع 
م�ضتوى عالقاتها الدبلوما�ضية 

مع �ضوريا

قطر تقرر عودة الدرا�ضة بالح�ضور 
الكامل %100

لبنان ي�ضكل لجنة للتفاو�ض مع �ضندوق 
النقد الدولي

رئيـ�س الدولة ونائبـه ومحمد بن زايد والحكام يعزون خادم الحرمين 
محمد بن را�سد و محمد بن زايد ي�سهدان افتتاح ال�سريفين في وفاة الأميرة هال بنت عبدالـله بن عبدالعزيز اآل �سعود

»اإك�سبو 2020 دبي«

اأدنوك للتوزيع توزع اأرباحاً نقدية بقيمة 
»1.285« مليار درهم 

الآلف يتظاهرون في ال�سودان تاأييدًا 
للحكم المدني

الخرطوم-وكاالت:

 تظاه���ر �لآلف يف �لعا�شم���ة �ل�شود�ني���ة 
�خلرطوم وغريها من �ملدن يوم �خلمي�س دعما 
لعملية �نتقال للدميقر�طية بقيادة مدنية بعد 
حماولة �لنقالب �لتي �شهدتها �لبالد �لأ�شبوع 

�ملا�شي.
�ته���م �مل�شوؤولون  �لتي  وك�شفت �ملحاول���ة، 
جنود� مو�ل���ني لنظام عمر �لب�ش���ري �ل�شابق 
بال�شلوع فيه���ا، عن �نق�شام���ات كبرية بني 

�جلماعات �لع�شكري���ة و�ملدنية �لتي تتقا�شم 
�ل�شلطة خ���الل فرتة �نتقالي���ة من �ملفرت�س 
�أن ت�شتم���ر حت���ى ع���ام 2023 وتف�شي �إىل 

�نتخابات.
وج���اء �لعديد م���ن �ملتظاهرين م���ن خارج 
�خلرطوم باحلاف���الت و�لقطار�ت من مدينتي 
عط���ربة وم���دين مثلم���ا كان �حل���ال خالل 
�لحتجاج���ات �شد �حلك���م �لع�شك���ري بعد 

�لإطاحة بالب�شري مبا�رشة.

»تتمة  �ض8«

»طالع �ض3«»تتمة  �ض8«

دبي-وام:

متك���ن فري���ق طب���ي متخ�ش����س يف 
م�شت�شفى �لزهر�ء بدبي من �إنقاذ طفل 
يبل���غ من �لعمر عام���ني بعد تعر�شه 
لف�ش���ل يف �جلهاز �لتنف�شي �إثر تناوله 
دو�ء خاطئا كاد �أن يودي بحياته حيث 

كانت ن�شبة جناته ل تتعدى %50.
و�أو�شح���ت و�ل���دة �لطفل حم���د�ن �أن 
�بنه���ا كان يع���اين م���ن �آلم �شديدة 
و�شعوبة يف �لتنف�س ودخل يف حالة 

�إعياء كامل �لأمر �ل���ذي دفع بالأ�رشة 
للذهاب ب���ه �إىل �مل�شت�شفى على وجه 
�ل�رشعة وبعد �لت�شخي�س �لأوىل، �شكل 
�مل�شت�شفى فريقا طبيا من تخ�ش�شات 

خمتلفة لإنقاذ حياة �لطفل.
 وق���ال قائد �لفريق �لطب���ي �أخ�شائي 
ط���ب �لأطفال وحديثي �لولدة �لدكتور 
حممد �شليمان �إن���ه بعد �لطالع على 
�لتاري���خ �ملر�ش���ي للطف���ل و�إج���ر�ء 

�لفحو�شات �لالزمة بامل�شت�شفى

اأطباء بدبي ينقذون طفاًل من الموت 
بعد تناول دواء خاطئ

»تتمة  �ض8«»تتمة  �ض8«

بغداد-)د ب اأ(: 

 �أفادت م�شادر �أمنية عر�قية �م�س �خلمي�س �أن �شلطة �لطري�ن �ملدين 
�لعر�قي �شتق���وم ليل �لتا�شع من �ل�شهر �جل���اري باإغالق �ملطار�ت 

�لعر�قية حتى �نتهاء �لنتخابات �لربملانية.
وذكرت �مل�ش���ادر �أن �شلطة �لطري�ن �ملدين �لعر�قي �أبلغت �مل�شافرين 
وجميع �رشكات �لطري�ن �لعاملة يف �لعر�ق عن غلق جميع �ملطار�ت 
�لعر�قية يف بغد�د و�لنجف و�لب�رشة و�أربيل �ل�شليمانية �عتبار� من ليل 

يوم �لتا�شع من ت�رشين �أول/ �أكتوبر �ملقبل حتى �شباح يوم 11 منه.
وم���ن �ملنتظر �أن ت�شهد �لبالد �شبيحة ي���وم 10 ت�رشين �أول/�أكتوبر 
�ملقبل �إجر�ء �لنتخابات �لربملانية، �لتي تعد �خلام�شة منذ �لطاحة 
بالرئي�س �لعر�قي �لر�حل �شد�م ح�شني بعد �لغزو �لمريكي للعر�ق 

يف ربيع عام 2003.

اإغالق المطارات العراقية ابتداًء 
من ليل 9 اأكتوبر الجاري

رئي�ض البنك الدولي: االأمم بحاجة اإلى 
بدء �ضبط االأو�ضاع المالية

وا�ضنطن-)د ب اأ(:

 ذك���ر رئي����س �لبن���ك �لدويل 
ديفي���د مالبا����س "�أن���ه حان 
�لوقت لل�شعي ل�شبط تدريجي 
لالأو�ش���اع �ملالي���ة و�أن تكون 
موجهه لل�شعب و�إعادة هيكلة 

�لديون غري �مل�شتد�مة".
وقال مالبا�س يف كلمة �ألقاها 
�ل�شود�ني���ة  �لعا�شم���ة  يف 
�خلرطوم: "�شوف يكون �لتنفيذ 
�ل�رشي���ع لإطار �لعمل �مل�شرتك 
�لع�رشين  مبجموع���ة  �خلا�س 
مهما يف ه���ذه �جلبهة"، وفقا 

مل���ا نقلت���ه وكال���ة بلومربج 
لالأنباء.   

ي�شار �إىل �أن جمموعة �لع�رشين 
لالقت�ش���اد�ت �لك���ربى �أن�شاأت 
�إط���ار �لعمل �مل�ش���رتك جلعل 
�خلا�س  �لقط���اع  يف  �لد�ئنني 
�لتفاو�س  �إعادة  ينخرطون يف 
على �لديون مع �ملقر�شني يف 

�لقطاع �لعام.
وقال: "وهذ� ه���و �لوقت �أي�شا 
لإد�رة ��شتباقية للديون لإعادة 
ت�شكي���ل �ملدفوع���ات بينم���ا 
تظل مع���دلت �لفائدة �لدولية 

منخف�شة".

دبي-وام:

 �شهد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�ل���وزر�ء حاكم دب���ي "رع���اه �هلل" و�أخوه 
�شاح���ب �ل�شمو �ل�شيخ حممد ب���ن ز�يد �آل 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
للقو�ت �مل�شلحة م�شاء �م�س �خلمي�س حفل 
�لفتتاح �لر�شمي ملعر����س "�إك�شبو 2020 
�ل���ذي ت�شت�شيف���ه دول���ة �لإمار�ت  دبي"، 

�لعربية �ملتحدة يف دبي �شمن �أول �نعقاد 
للحدث �لعاملي �لكب���ري يف منطقة �ل�رشق 
�لأو�ش���ط و�أفريقيا وجنوب �آ�شيا، ومب�شاركة 
192 دولة من خمتلف �أنحاء �لعامل.. ونقل 
�ل�شيخ  �ل�شم���و  �شموهما حتي���ات �شاحب 
خليف���ة بن ز�ي���د �آل نهيان رئي����س �لدولة 
"حفظ���ه �هلل" وترحي���ب �شم���وه و �أمنياته 
بالتوفيق ملمثلي �ل���دول ووفود �ملنظمات 

و�لهيئات و�ملوؤ�ش�شات �لدولية �مل�شاركة.
ميتد �ملعر�س، �لأكرب و�لأعرق من نوعه يف 

�لعامل، عل���ى مد�ر �شتة �أ�شهر حتت �شعار " 
تو��شل �لعقول و�شنع �مل�شتقبل " وبالرتكيز 
على ثالثة حماور �أ�شا�شية هي "�ل�شتد�مة 
و"�لتنقل" و"�لفر�س" من �أجل ر�شم مالمح 
م�شتقبل �لعامل عرب ح���و�ر ثقايف و�إبد�عي 
هدف���ه تقدمي �حللول و�لبت���كار�ت و�لأفكار 
�لتي تعني على حتقي���ق طموحات �شعوبه 
و �إيج���اد �آليات �أكرث كف���اءة لتفعيل �لعمل 

�مل�شرتك نحو غد �أف�شل للجميع.



:ΩGh-»HO

 óªfi øH Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°S ø°TO 

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

 ájƒ¡dG ,»HóH çQGƒµdGh äÉeRC’G IQGOE’

 ÚeC’G  áeóÿ  Iójó÷G  á«°ù°SDƒŸG

 ,»HO  ‘  ádhódG  øeCG  RÉ¡÷  á©HÉàdG

 »àdG  äÉMÉéædÉH  √ƒª°S  √ƒf  å«M

 18  QGóe  ≈∏Y  ÚeC’G  áeóN  É¡à≤≤M

 π°UGƒà∏d öùL øe ¬∏µ°ûJ Éeh ,kÉeÉY

 ádhódG øeCG RÉ¡Lh ™ªàéŸG OGôaCG ÚH

 øeC’G ßØM Oƒ¡L Rõ©j ÉÃ ,»HO ‘

.IQÉeE’G ‘ ¿ÉeC’Gh

 øeCG  RÉ¡L ¬H  Ωƒ≤j  ÉÃ √ƒª°S  OÉ°TCGh

 ≥jôØdG ‹É©e IOÉ«≤H ,»HO ‘ ádhódG

 øe  ,RÉ¡÷G  ΩÉY  ôjóe  ,∫ƒ¡dÉH  ∫ÓW

 äGQOÉÑe øe ¬eó≤j Éeh áã«ãM Oƒ¡L

 ájDhQ ≥«≤– ≈∏Y πª©J IôµàÑe QÉµaCGh

 »HO áfÉµe õjõ©J ‘ Ió«°TôdG IOÉ«≤dG

 π°†aCGh kÉfÉeCGh ÉæeCG ¿óŸG ÌcCG ióMEÉc

.⁄É©dG ‘ πª©dGh ¢û«©∏d áæjóe

 ,…Ò¡ŸG  ¢VƒY  AGƒ∏dG  IOÉ©°S  ∫Ébh

 :»HóH ádhódG øeCG RÉ¡L ΩÉY ôjóe ÖFÉf

 É¡bÓWEG  òæe  ÚeC’G  áeóN  â≤≤M"
 ÚH  kGôªãe  Ó°UGƒJ  ,2003  ΩÉ©dG  ‘

 »HO  ‘  ádhódG  øeCG  RÉ¡Lh  Qƒ¡ª÷G

 ≥«≤–h QGô≤à°S’G õjõ©àH Ó«Øc ¿Éch

 §£î∏d káÑcGƒe ,áàHÉK ≈£N ≥ah øeC’G

."»HO IQÉeE’ á«é«JGÎ°S’G

 ∫ÓN ÚeC’G áeóN â∏Ñ≤à°SG" :±É°VCGh

 ÜQÉ≤j  Ée  á«°VÉŸG  áKÓãdG  ΩGƒYC’G

 ∫É°üJ’G  πFÉ°Sh  ÈY áŸÉµe ∞dCG  60

 äÉeƒ∏©ŸG  »≤∏àd  á«còdGh  áãjó◊G

 ∞dCG  20  øe  ÌcCG  É¡æ«H  øe  ,á«æeC’G

.»°VÉŸG ΩÉ©dG ∫ÓN áŸÉµe

 øe  ÒÑµdG  ºé◊G  Gòg"  :∫ÉH  ™HÉJh

 IÒÑµdG á≤ãdG iƒà°ùe ¢ùµ©j ä’É°üJ’G

 Úª«≤ŸGh ÚæWGƒŸG øe Qƒ¡ª÷G ÚH

 áeóÿG  áfÉµeh  ,ÚeC’G  áeóNh

 ‘ IóFGôdG äÉ°üæŸG ióMEG ÉgQÉÑàYÉH

 ÈYh kÉ«fhÎµdG  Qƒ¡ª÷G ™e π°UGƒàdG

."á«fGó«ŸG äGQÉjõdG

 …Ò¡ŸG  ¢VƒY  AGƒ∏dG  IOÉ©°S  âØdh

 º«¶æJ  ≈∏Y  ÚeC’G  áeóN ¢UôM ¤EG

 õcGôeh ¢SQGóŸG ‘ ájƒYƒJ äGöVÉfi

 äÉ«°ùæ÷Gh äÉÄØdG ∞∏àîŸ äÉ©ªéàdG

 ™ªàéŸG íFGöT ™«ª÷ ∫ƒ°UƒdG ±ó¡H

 RõY  Ée  ,á«°VÉŸG  äGƒæ°ùdG  QGóe  ≈∏Y

 ™ªàéŸG íFGöT ∞∏àfl ÚH π°UGƒàdG

 äCÉJQG å«M ,»HO ‘ ádhódG øeCG RÉ¡Lh

 ájƒ¡dG  ¥ÓWEG  RÉ¡é∏d  É«∏©dG  IQGO’G

 ÖcGƒj ÉÃ áeóî∏d Iójó÷G á«°ù°SDƒŸG

 äÉ«dhDƒ°ùe  ‘  äGÒ¨àdGh  äGQƒ£àdG

.ÚeC’G áeóN

 RÉ¡L ΩÉY ôjóe ÖFÉf IOÉ©°S í°VhCGh

 Iójó÷G  ájƒ¡dG  ¿CG  »HóH  ádhódG  øeCG

 ≈∏Y  ÚeC’G  áeóN  ¢UôM  ¢ùµ©J

 ™ªàéŸG  OGôaCG  ™«ªL  ™e  π°UGƒàdG

 ¬æeBG  ∫É°üJG  äGƒæb  íàa  ≥jôW  øY

 ájöS  ≈∏Y  ®ÉØ◊G  ™e  IöTÉÑeh

 É¡àjDhôd É≤«≤– ,π°üàŸG á«°Uƒ°üNh

 øeC’G äÉjƒà°ùe ≈∏YCG ¤EG ∫ƒ°UƒdG ‘

 áeGóà°ùŸG  á«ªæàdG  õjõ©Jh  ,¿ÉeC’Gh

 ≈∏Y á¶aÉëŸGh ,¬à«gÉaQh ™ªàéª∏d

 Èà©J ÚeC’G áeóN ¿CG kGócDƒe ,¬àeÓ°S

 ™ªàéŸG  OGôaCG  øe  É¡©e  Ú∏°UGƒàŸG

 ÒÿG  AGƒd  ¿ƒ©aôj  Údƒ¡›  kGOƒæL

 kÉæeBG  ™ªàéŸG  ≈∏Y  AÉ≤HEÓd  áÑëŸGh

 øeC’G äÉjƒà°ùe ≈∏YCÉH º©æj kGô≤à°ùe

.¿ÉeC’Gh

 áeóî∏d Iójó÷G ájƒ¡dG º«ª°üJ AÉLh

 QGô≤à°S’Gh ájÉª◊G πã“ kÉYQO kÉæª°†àe

 ,™ªàéŸG  ¿hÉ©J  πã“  kGójh  ,øeC’Gh

 ™e Qƒ¡ª÷G π°UGƒJ á«ªgCG øY È©Jh

 πª©dGh  ,»HO  ‘  ádhódG  øeCG  RÉ¡L

 ¿ÉeCGh  øeCG  ≈∏Y  ®ÉØ◊G  ‘  ó«H  kGój

 Iójó÷G  ájƒ¡dG  RÈJh  .™ªàéŸG

 ∫É°üJ’G  πFÉ°Sh  ≈∏Y  ÚeC’G  áeóÿ

 É¡eGóîà°SG  Qƒ¡ªé∏d  øµÁh ,áãjó◊G

 ≈∏Y  ÚeC’G  áeóÿG  ™e  π°UGƒàdG  ‘

@  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  äÉ°üæe

 ÖfÉéH  alameenservice
 ójó÷G  ÊÉéŸG  ºbôdG  ≈∏Y  ∫É°üJ’G

 IÒ°ü≤dG á«°üædG πFÉ°SôdGh ,8004444

 öù«j Ée 4444 ºbôdG ≈∏Y /S.M.S/

 QGô≤à°SG ≈∏Y ¢üjôM ¢üî°T …CG ≈∏Y

 äÉMÎ≤e  Ëó≤J  ‘  ÖZôjh  øWƒdG

 ∫É°üJ’G  ,äÉeƒ∏©e  hCG  äÉ¶MÓeh

 áeóÿ  »HO  ‘  ádhódG  øeCG  RÉ¡éH

.á«æeC’G áeƒ¶æŸG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 IQhódG ¢ùeCG Góæch äGQÉeE’G ádhO äó≤Y 

 Éª¡æ«H ácÎ°ûŸG á«∏°üæ≤dG áæé∏d á«fÉãdG

 Úaô£dG øe áã«ã◊G Oƒ¡é∏d k’Éªµà°SG

 ™«ªL ‘ ¿hÉ©àdG  ï«°SôJh  ™aO  ƒëf

 ájÉYôd  ácÎ°ûŸG  á«∏°üæ≤dG  ä’ÉéŸG

.øjó∏ÑdG »æWGƒe áeóNh

 äGQÉeE’G ádhO ÖfÉL øe ´ÉªàL’G ¢SCGôJh

 óYÉ°ùe IQGRh π«ch »Ø£d π°ü«a IOÉ©°S

 á«LQÉÿG IQGRh ‘ á«∏°üæ≤dG  ¿hDƒ°û∏d

 ÖfÉ÷G  â°SCGôJ  Éª«a  ,‹hódG  ¿hÉ©àdGh

 IÒØ°S øª°ShôL »°SQÉe IOÉ©°S …óæµdG

.ádhódG iód Góæc

 äÉ«–  »Ø£d  π°ü«a  IOÉ©°S  π≤fh

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

 ‹hódG  ¿hÉ©àdGh  á«LQÉÿG  ôjRh

 ÚH  á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG  ≥ª©H  ¬JOÉ°TEGh

 π≤f Éªc ,»∏°üæ≤dG ∫ÉéŸG ‘ øjó∏ÑdG

 ìÉéædGh  ≥«aƒàdÉH  ¬JÉ«æeCG  ¬JOÉ©°S

 äÉbÓ©dG  ≈∏Y  GócDƒe  ,´ÉªàL’G  Gò¡d

 ÚH  áªFÉ≤dG  á«îjQÉàdGh  á«é«JGÎ°S’G

 kAÉæH É¡fƒ°U ” »àdGh Ú≤jó°üdG øjó∏ÑdG

 ¢ù°SCG  ï«°SôJ  ‘  ácÎ°ûe  áÑZQ  ≈∏Y

.∑Î°ûŸG ¿hÉ©àdG

 ™«°VGƒŸG  øe  kGOóY  ¿ÉÑfÉ÷G  åëHh

 õjõ©J πÑ°S É°ûbÉfh ácÎ°ûŸG á«∏°üæ≤dG

 äÉjóëàdG  Éª«°S’  ,»∏°üæ≤dG  ¿hÉ©àdG

 á«∏°üæb  ájÉYQ  Ëó≤J  πÑ°ùH  á£ÑJôŸG

 √ó¡°ûj Ée πX ‘ øjó∏ÑdG »æWGƒŸ π°†aCG

.19 ó«aƒc ÖÑ°ùH ⁄É©dG

 Oƒ¡÷ÉH »Ø£d π°ü«a IOÉ©°S OÉ°TCG Éªc

 »àdGh  ácÎ°ûŸG  ájóæµdG  á«JGQÉeE’G

 ¤hC’G  πMGôŸG  »£îJ  ‘  âªgÉ°S

 πqµ°T  É‡  ,19-ó«aƒc  áëFÉL  »°ûØàd

 ÚH á«FÉæãdG äÉbÓ©dG ‘ á«Yƒf á∏≤f

 »°†ŸGh  É¡î«°SôJ  ‘  º¡°SCGh  øjó∏ÑdG

 ádhO  ΩÉªàgGh  ¢UôM  GócDƒe  ,kÉeób  É¡H

 Oƒ¡÷G √òg õjõ©Jh ∫Éªµà°SÉH äGQÉeE’G

 »æWGƒe ídÉ°üe Ωóîj Éª«a »YÉ°ùŸGh

.Ú≤jó°üdG øjó∏ÑdG

 »°SQÉe  IOÉ©°S  äOÉ°TCG  ,É¡ÑfÉL  øeh

 á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG  Qƒ£àH  øª°ShôL

 ,á«°VÉŸG  äGƒæ°ùdG  ∫ÓN  øjó∏ÑdG  ÚH

 áeRCG ∫ÓN äGQÉeE’G ádhO Oƒ¡L á°UÉN

 ™«ªL äôah å«M á«ŸÉ©dG 19-ó«aƒc

 IOÉYEG  π«¡°ùàd  ájÉYôdGh  áeÓ°ùdG  πÑ°S

.áeRC’G ¿ÉHEG É¡«æWGƒe

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U πÑ≤à°SG 

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

 `` ÅWÉ°ûdG öüb ‘ ` ¢ùeG áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d

 ‘ ¢û«÷G óFÉb GƒLÉH ójhÉL ôªb ∫hCG ≥jôØdG

.á≤jó°üdG á«eÓ°SE’G ¿Éà°ùcÉH ájQƒ¡ªL

 ∫ÓN - ÊÉà°ùcÉÑdG ¢û«÷G óFÉbh √ƒª°S åëHh

 ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdGh ábGó°üdG äÉbÓY – AÉ≤∏dG

 á«YÉaódG  ¿hDƒ°ûdG  ‘  øjó∏ÑdG  ÚH  ∑Î°ûŸG

 ÉÃ  Égôjƒ£àH  á∏«ØµdG  πÑ°ùdGh  ájôµ°ù©dGh

.ádOÉÑàŸG Éª¡◊É°üe Ωóîj

 ÉjÉ°†≤dG øe OóY äGQƒ£J ¿ÉÑfÉ÷G ∫hÉæJ Éªc

 ΩÉªàg’G äGP á«dhódGh á«ª«∏bE’G äGóéà°ùŸGh

.∑Î°ûŸG

 óªfi øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S .. AÉ≤∏dG ö†M

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

 äGQÉ£e IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG ¿ƒæëW

 ÖFÉf »°ùeÉ°ûdG OÉªM øH »∏Y ‹É©eh »ÑXƒHCG

 »æWƒdG øeCÓd ≈∏YC’G ¢ù∏éª∏d ΩÉ©dG ÚeC’G

 ¿GƒjO π«ch »YhQõŸG ∑QÉÑe óªfi IOÉ©°Sh

.»ÑXƒHCG ó¡Y ‹h

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 äÉ«dÉ©a  ¢ùeG  ¢ûjÉ©àdGh  íeÉ°ùàdG  ôjRh

 á«°ShôØdGh  ó«°ü∏d  ‹hódG  »ÑXƒHCG  ¢Vô©e

 »ÑXƒHCG  õcôe  ‘  18  `dG  ¬JQhO  ‘  2021

.¢VQÉ©ª∏d »æWƒdG

 äBÉ°ûæŸGh áëæLC’G øe kGOóY ¬«dÉ©e ó≤ØJh

 á«dhódGh  á«é«∏ÿGh  á«∏ëŸGh  á«æWƒdG

 â–  ΩÉ≤j  …òdG  ¢Vô©ŸG  ‘  ácQÉ°ûŸG

 ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S ájÉYQ

 …OÉf ¢ù«FQ IôØ¶dG á≤£æe ‘ ºcÉ◊G πã‡

.äGQÉeE’G …QÉ≤°U

 ¢Vô©ª∏d  ¬JQÉjR  ∫ÓN  ¬«dÉ©e  ™∏WGh

 ¢üæ≤dGh  ó«°üdG  ¥OÉæH  ´GƒfCG  çóMCG  ≈∏Y

 á«KGÎdG  äÉ«dÉ©ØdG  ≈∏Yh  äÉ°Só°ùŸGh

 á∏«°UC’G  á«Hô©dG  äÉjGƒ¡dGh  äÉ°VÉjôdGh

. ÉgÒZh

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ƒ°†Y ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óeÉM ï«°ûdG ƒª°S QGR 

 / 18 /`dG IQhódG äÉ«dÉ©a …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG

 »àdG á«°ShôØdGh ó«°ü∏d ‹hódG »ÑXƒHCG ¢Vô©Ÿ

 ¢VQÉ©ª∏d »æWƒdG »ÑXƒHCG  õcôe É¡Ø«°†à°ùj

 ôHƒàcCG  ô¡°T  øe  ådÉãdG  Ωƒj  ≈àM  ôªà°ùJh

.πÑ≤ŸG

 áëæLCG øe OóY ‘ ¬àdƒL ∫ÓN √ƒª°S ™∏WGh

 ≈∏Y  á«ÑæLC’Gh  á«æWƒdG  äÉ¡÷Gh  äÉcöûdG

 äÉeõ∏à°ùŸGh äÉ«æ≤àdG øe É¡JÉ°Vhô©e çóMCG

 á«°ShôØdGh  ó«°üdG  ∫É›  ‘  áeóîà°ùŸG

 á°SQÉ‡ Qƒ°üd áYƒæàe ¢VQÉ©e ¤EG  áaÉ°VEG..

.á«KGÎdG äÉ°VÉjôdG √òg

 áëæLCG  ‘  ¬àdƒL  ∫ÓN  √ƒª°S  ™ªà°SGh

 ∫ƒM  Ú°VQÉ©dGh  ÚcQÉ°ûŸG  ¤EG  ¢Vô©ŸG

 »KGÎdG  ≈≤à∏ŸG  Gòg  ‘  º¡àcQÉ°ûe  á«ªgCG

 øe QGhõdG ±’BG Ö£≤à°ùj …òdG ‹hódG ‘É≤ãdGh

 ádhO ‘ á«°ShôØdGh ó«°üdG äÉ°VÉjôH Ú«æ©ŸG

.⁄É©dGh á≤£æŸG ∫hOh äGQÉeE’G

 É¡à«Yƒfh  äÉcQÉ°ûŸG  iƒà°ùe  √ƒª°S  øªKh

 º«¶æJ ø°ùMh ¢Vô©ŸG ≈∏Y ÚªFÉ≤dG Oƒ¡Lh

 IQhO πc ‘ kGÒÑc kGQƒ£J ó¡°ûj …òdG ¢Vô©ŸG

.¬JGQhO øe

 ‘ ÉgôKCGh ¢VQÉ©ŸG √òg πãe áeÉbEG á«ªgCG ócCGh

 ÊÉ°ùfE’GhCG »JGQÉeE’G AGƒ°S çGÎdG ≈∏Y ®ÉØ◊G

 É¡WÉÑJQG ï«°SôJh ∫É«LC’G ÚH ¬∏bÉæJh áeÉY

.çhQƒŸG Gò¡H É¡àaô©eh

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 øY  ™ªàéŸG  ájÉbhh  áë°üdG  IQGRh  âæ∏YCG  

 z19-ó«aƒc{  ìÉ≤d  øe  áYôL  34,365 Ëó≤J

 ≠∏Ñj  ∂dòHh  á«°VÉŸG  24  `dG  äÉYÉ°ùdG  ∫ÓN

 Ωƒ«dG ≈àM É¡Áó≤J ” »àdG äÉYô÷G ´ƒª›

 ìÉ≤∏dG  ™jRƒJ  ∫ó©eh  áYôL  20,052,399

 ∂dP  »JCÉj  .¢üî°T  100  πµd  áYôL  202^75

 19-ó«aƒc ìÉ≤d Òaƒàd IQGRƒdG á£N ™e É«°TÉ“

 áÑ°ùàµŸG  áYÉæŸG  ¤EG  ∫ƒ°UƒdG  ¤EG  kÉ«©°Sh

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

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

٠

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14858 Oó`©dG-2021 ôHƒàcCG 1 á©ª÷G
2 øWƒdGQÉÑNCG

 ¢†«ØîJ ¿CÉ°ûH kGQGôb Qó°üj »ª«©ædG QÉªY

¿ÉªéY áaôZ »a ájƒ°†©dG π«é°ùJ Ωƒ°SQ

kÉ«FõL ºFÉZ ≈dEG ƒë°U ¢ù≤£dG

:ΩGh-¿ÉªéY

 ‹h »ª«©ædG ó«ªM øH QÉªY ï«°ûdG ƒª°S Qó°UCG 

 …ÒeC’G QGô≤dG …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ¿ÉªéY ó¡Y

 Ωƒ°SQ  ¢†«ØîJ  ¿CÉ°ûH  2021  áæ°ùd  /20/  ºbQ

 ¿ÉªéY áYÉæ°Uh IQÉŒ áaôZ ‘ ájƒ°†©dG π«é°ùJ

 Iô◊G  ≥WÉæŸG  ‘  á°üNôŸG  Iójó÷G  äBÉ°ûæª∏d

. 2020 ƒÑ°ùcEG ¢Vô©Ÿ á«≤jƒ°ùàdG äÉbÉÑdG øª°V

 ájƒ°†©dG π«é°ùJ Ωƒ°SQ ¢†ØîJ ≈∏Y QGô≤dG ¢üfh

 äBÉ°ûæª∏d  ¿ÉªéY  áYÉæ°Uh  IQÉŒ  áaôZ  ‘

 äÉbÉÑdG øª°V Iô◊G ≥WÉæŸG ‘ á°üNôŸG Iójó÷G

 ‘ %50 áÑ°ùæH 2020 ƒÑ°ùcEG ¢Vô©Ÿ á«≤jƒ°ùàdG

 1 ïjQÉJ  øe  IÎØdG  ∫ÓN π«é°ùàdG  âÑ∏W  ∫ÉM

. 2022 ¢SQÉe 31 ≈àMh 2021 ôHƒàcCG

 öûæjh 2021 ôHƒàcCG 1 ïjQÉJ øe QGô≤dG Gò¡H πª©jh

.á«ª°SôdG Iójô÷G ‘

 »àdG ájOÉ°üàb’G á°SÉ«°ùdG QÉWEG ‘ QGô≤dG »JCÉjh

 á«é«JGÎ°SE’G É¡à£ÿ É≤ah IQÉeE’G áeƒµM É¡é¡àæJ

 /11/  ºbQ  …ÒeC’G  Ωƒ°SôŸG  ≈∏Y  ´ÓW’G  ó©Hh

 ¿ÉªéY áeƒµ◊ ‹ÉŸG ¿ƒfÉ≤dG QGó°UEÉH 2011 áæ°ùd

 ºbQ  …ÒeC’G  Ωƒ°SôŸG  ≈∏Yh  ,ájò«ØæàdG  ¬àëF’h

 ¿ÉªéY ‘ á«dÉŸG IôFGO ¿CÉ°ûH 2012 áæ°ùd /15/

 áæ°ùd /4/ ºbQ …ÒeC’G Ωƒ°SôŸG ≈∏Yh ¬JÓjó©Jh

 IQÉeE’ …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG º«¶æJ IOÉYEG ¿CÉ°ûH 2014

 ºbQ  …ÒeC’G  Ωƒ°SôŸG  ≈∏Yh  ¬JÓjó©Jh  ¿ÉªéY

 IQÉeEG ‘ äÉ©jöûàdG áæ÷ ¿CÉ°ûH 2018 áæ°ùd /2/

 áæ°ùd  /4/  ºbQ  …ÒeC’G  Ωƒ°SôŸG  ≈∏Yh  ¿ÉªéY

 áYÉæ°Uh IQÉŒ áaôZ º«¶æJ IOÉYEG ¿CÉ°ûH 2018

 /1/ ºbQ …ÒeC’G Ωƒ°SôŸG ≈∏Yh ¬JÓjó©Jh ¿ÉªéY

 ‘ äÉeGô¨dGh ÖFGö†dGh Ωƒ°SôdG ¿CÉ°ûH 2019áæ°ùd

 áæ°ùd /4/ ºbQ …ÒeC’G QGô≤dG ≈∏Yh ¿ÉªéY IQÉeEG

 áYÉæ°Uh IQÉŒ áaôZ äÉeóN Ωƒ°SQ ¿CÉ°ûH 2018

 áæ÷  á≤aGƒe  ≈∏Y  kAÉæHh  ¬JÓjó©Jh  ¿ÉªéY

.äÉ©jöûàdG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 GÈ¨eh  kÉ«FõL  ºFÉZ  ¤EG  Gƒë°U  á©ª÷G  Ωƒ«dG

 kÓ«d ÉÑWQh ,ô¡¶dG ó©H kÉböT Öë°ùdG ô¡¶Jh ,kÉfÉ«MCG

 á«∏MÉ°ùdG ≥WÉæŸG ¢†©H ≈∏Y âÑ°ùdG óZ ìÉÑ°Uh

 áYöùdG  ádóà©e  ¤EG  áØ«ØN  ìÉjôdGh  ,á«∏NGódGh

 á«dÉª°T ¤G á«HôZ á«dÉª°T ¿ƒµJh kÉfÉ«MCG §°ûæJ

 ∫Ébh  .¢S/ºc  35 ¤EG  π°üJ  25  –  15 /  á«böT

 è«∏ÿG ‘ êƒŸG ¿EG `` »eƒ«dG ¬fÉ«H ‘ `` õcôŸG

 óæY ∫hC’G  óŸG çóë«°Sh ÉØ«ØN ¿ƒµ«°S »Hô©dG

  áYÉ°ùdG óæY ∫hC’G Qõ÷Gh 19:14 óæY ÊÉãdG óŸGh

 ¿ÉªY ôëH ‘h.. 04:30 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG Qõ÷Gh

 17:15 óæY ∫hC’G óŸG çóëjh ÉØ«ØN êƒŸG ¿ƒµ«°S

 áYÉ°ùdG óæY ∫h’G Qõ÷Gh 07:21 óæY ÊÉãdG óŸGh

.00:10 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG Qõ÷Gh 12:24

 »fÉà°ùcÉÑdG ¢û«édG óFÉb ™e åëÑj ójGR øH óªëe

…ôµ°ù©dGh »YÉaódG ¿hÉ©àdG

zá«°ShôØdGh ó«°üdG{ ¢Vô©e Qhõj ∑QÉÑe øH ¿É«¡f

 »dhódG »ÑXƒHCG ¢Vô©e Qhõj ójGR øH óeÉM

á«°ShôØdGh ó«°ü∏d

 áYÉ°S 24 ∫ÓN z19-ó«aƒc{ ìÉ≤d øe áYôL 34^365 ºjó≤J 

ÊÉà°ùcÉÑdG ¢û«÷G óFÉb ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN  ójGR øH óªfi

zá«°ShôØdGh ó«°üdG{ ¢Vô©e ¬JQÉjR ∫ÓN ∑QÉÑe øH ¿É«¡f

á«°ShôØdGh ó«°ü∏d ‹hódG »ÑXƒHCG ¢Vô©e ¬JQÉjR ∫ÓN ójGR øH óeÉM

 á«°VÉªdG áKÓãdG ΩGƒYC’G ∫ÓN áªdÉµe ∞dCG 60 â∏Ñ≤à°SG áeóîdG

»HO »a ø«eC’G áeóîd IójóédG ájƒ¡dG ø q°Tój óªëe øH Qƒ°üæe

ácôà°ûªdG á«∏°üæ≤dG áæé∏d á«fÉãdG IQhódG ¿Gó≤©J Góæch äGQÉeE’G

kGójóL kÉ°üëa 291^055 …ôéJ záë°üdG{

 IÉah »àdÉMh áHÉ°UEG 265 π«é°ùJh ÉfhQƒc øe 351 »aÉ©J

 øjôªJ πÑb Ée á«°ù«FôdG äGô«°†ëàdGh äÉÑjQóàdG ∞«°†à°ùJ äGQÉeE’G

zäGQÉeE’G ácGôH{ 3 - ¢ùµØfƒc ájQòdG ábÉ£∏d á«dhódG ádÉcƒdG

:ΩGh-»ÑXƒHCG  

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

 äÉ°UƒëØdG ¥É£f IOÉjRh ™«°Sƒàd ™ªàéŸG

 öüMh ôµÑŸG  ±É°ûàc’G  ±ó¡H ádhódG  ‘

 óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒØH áHÉ°üŸG ä’É◊G

 º¡dõYh  º¡d  Ú£dÉîŸGh  "19  -  ó«aƒc"
 É°üëa  291,055 AGôLEG  øY  IQGRƒdG  âæ∏YCG

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

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

.»Ñ£dG ¢üëØdG äÉ«æ≤J çóMCGh

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

 ≈∏Y äÉ°UƒëØdG ¥É£f ™«°SƒJh ádhódG ‘

 ádÉM 265 øY ∞°ûµdG  ‘ ádhódG  iƒà°ùe

 øe óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒØH IójóL áHÉ°UEG

 Iô≤à°ùe ä’ÉM É¡©«ªLh ,áØ∏àfl äÉ«°ùæL

 ∂dòHh  ,áeRÓdG  á«ë°üdG  ájÉYô∏d  ™°†îJh

 735,992 á∏é°ùŸG  ä’É◊G  ´ƒª› ≠∏Ñj

.ádÉM

 ÚàHÉ°üe ÚàdÉM IÉah øY IQGRƒdG âæ∏YCG Éªc

 ÉfhQƒc ¢ShÒØH áHÉ°UE’G äÉ«YGóJ øe ∂dPh

 ‘  äÉ«aƒdG  OóY  ≠∏Ñj  ∂dòHh  ,óéà°ùŸG

.ádÉM 2,097 ádhódG

 øY ™ªàéŸG ájÉbhh áë°üdG IQGRh âHôYCGh

 …hòd  É¡JÉ°SGƒeh  É¡jRÉ©J  ¢üdÉNh  É¡Ø°SCG

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

 ¿hÉ©àdG ™ªàéŸG OGôaCÉH áÑ«¡e ,ÚHÉ°üŸG

 äÉª«∏©àdÉH  ó«≤àdGh  á«ë°üdG  äÉ¡÷G  ™e

 áë°üd kÉfÉª°V »YÉªàL’G óYÉÑàdÉH ΩGõàd’Gh

.™«ª÷G áeÓ°Sh

 ádÉM  351  AÉØ°T  øY  IQGRƒdG  âæ∏YCG  Éªc  

 óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒØH ÚHÉ°üŸ IójóL

 ¢VGôYCG øe ΩÉàdG É¡«aÉ©Jh "19 - ó«aƒc"
 áeRÓdG á«ë°üdG ájÉYôdG É¡«≤∏J ó©H ¢VôŸG

 ´ƒª› ¿ƒµj ∂dòHh ,≈Ø°ûà°ùŸG É¡dƒNO òæe

.ádÉM 728,546 AÉØ°ûdG ä’ÉM

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO âaÉ°†à°SG 

 πÑb  Ée  á«°ù«FôdG  äGÒ°†ëàdGh  äÉÑjQóàdG

 ájQòdG  ábÉ£∏d  á«dhódG  ádÉcƒdG  øjô“

 QGóe ≈∏Y  "äGQÉeE’G  ácGôH"  3 - ¢ùµØfƒc

 »àdGh  …QÉ÷G  ÈªàÑ°S  29h  28  »eƒj

.áYÉ°S 36 IóŸ äôªà°SG

 ájõgÉL ¢SÉ«≤H á«°ù«FôdG äÉÑjQóàdG ≈æ©Jh

 §«fi êQÉN á«æWƒdG áHÉéà°S’G áeƒ¶æe

 øe á«ª∏°ùdG  ájhƒædG  ábÉ£∏d ácGôH  á£fi

 ™e ≥aGƒàj ÉÃ çGóMC’G iô› ò«ØæJ ∫ÓN

 ±ƒbƒdGh »°ù«FôdG ‹hódG øjôªàdG äÉjô›

.Ú°ùëàdG •É≤fh äÉjóëàdG ≈∏Y

 ácGôH"  3  -  ¢ùµØfƒc  øjô“  ò«ØæJ  ºàjh

 á«æWƒdG áÄ«¡dG øe »æWh ±GöTEÉH "äGQÉeE’G

 É≤ahh  çQGƒµdGh  äÉeRC’Gh  ÇQGƒ£dG  IQGOE’

 áHÉbô∏d  ájOÉ–’G  áÄ«¡∏d  »HÉbôdG  QÉWEÓd

 ábÉ£∏d äGQÉeE’G á°ù°SDƒe ácQÉ°ûÃh ájhƒædG

 É¡d  á©HÉàdG  ábÉ£∏d  IGƒf  ácöTh  ájhƒædG

 IQGRhh  ‹hódG  ¿hÉ©àdGh  á«LQÉÿG  IQGRhh

.á«æ©ŸG iôNC’G äÉ¡÷G øe OóYh á«∏NGódG

 ádhódG  ájõgÉL  RGôHEG  ¤EG  øjôªàdG  ±ó¡j

 ™e πeÉ©àdGh …hƒædG ∫ÉéŸG ‘ É¡JAÉØch

 ‘ QÉªãà°S’Gh äGójó¡àdGh ôWÉîŸG ∞∏àfl

 äÉÑjQóàdG ‘ ácQÉ°ûŸGh ôµÑŸG QGòfE’G áª¶fCG

 πeÉµàdG RGôHEG ¤EG áaÉ°VE’ÉH á«dhódGh á«∏ëŸG

 á∏eÉ°T  áeƒ¶æe  OƒLƒH  »æWƒdG  ≥aGƒàdGh

 áHÉéà°S’Gh  π«¨°ûàdGh  ≥«bóàdGh  áHÉbô∏d

 ´ÉÑJG ó«cCÉJ ¤EG áaÉ°VEG …hƒædG ∫ÉéŸG ‘

 ÒjÉ©ª∏d »ª∏°ùdG …hƒædG »JGQÉeE’G èeÉfÈdG

 ábÉ£∏d  á«dhódG  ádÉcƒdG  QÉWEG  ‘  á«dhódG

.ájQòdG

 ∞∏N  ¢SQÉa  QÉ«W  øcQ  AGƒ∏dG  ‹É©e  ócCGh

 ôjóe  »ÑXƒHCG  áWöT  ΩÉY  óFÉb  »YhQõŸG

 ≈∏Y ,ájQòdG ábÉ£∏d á«dhódG ádÉcƒdG øjô“

 ábÉ£∏d ácGôH á£ëŸ Iõ«ªàŸG áfÉµŸG á«ªgCG

 á«æÑdG ™jQÉ°ûe ôjƒ£J ‘ á«ª∏°ùdG ájhƒædG

 »ŸÉ©dG  iƒà°ùŸG  äGP  á«æWƒdG  á«àëàdG

 ádhód  …OÉjôdG  QhódG  õjõ©Jh  øeBG  πµ°ûH

 áÄ«Ñ∏d á≤jó°üdG ábÉ£dG ´É£b ‘ äGQÉeE’G

 πª©dG ¥ôa IôHÉãeh á«æ¡Ã kGó«°ûe .. kÉ«ŸÉY

 á«dhódG  äGÈÿGh  á«JGQÉeE’G  äGAÉØµdG  øe

.Ió«°TôdG ÉæJOÉ«b äÉ©∏£J ≥«≤ëàd

 3  -  ¢ùµØfƒc  ‹hódG  øjôªàdG  ¿CG  í°VhCGh

 ≥«°ùæà∏d  kGõjõ©J  »JCÉj  "äGQÉeE’G  ácGôH"
 ìhQ øY È©j πµ°ûH á«eƒµ◊G äÉ¡÷G ÚH

 øe ÉbÓ£fG óMGƒdG ≥jôØdGh á«æWƒdG IQOÉÑŸG

 AÉæHCG ¿GóLh øe á©HÉædG á«æWƒdG á«dhDƒ°ùŸG

 äÉ°ü°üîàdG ∞∏àfl øe Ú°ü∏îŸG øWƒdG

 Ée  πµd  ºYOh  AÉ£Y  øe  ¬fƒeó≤j  Ée  ÈY

 ™«ªL ≈∏Y ¬eó≤Jh øWƒdG á©aQ ¬fCÉ°T øe

.ó©°üdG

 áeƒ¶æe  ájõgÉL  ≈∏Y  ¬«dÉ©e  ócCGh

 ¿hÉ©àdÉH øjôªàdG ò«Øæàd á«æWƒdG áHÉéà°S’G

 Rõ©j ÉÃ Ú°ù«FôdG AÉcöûdG ™e ≥«°ùæàdGh

 §£N ≥«Ñ£Jh ,∑Î°ûŸG ¿hÉ©àdGh πeÉµàdG

.ÇQGƒ£dG



:ΩGh-»HO

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

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

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U √ƒNCGh  "ˆG √ÉYQ"  »HO ºcÉM

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

 ¢ùeG AÉ°ùe áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf

 ƒÑ°ùcEG" ¢Vô©Ÿ »ª°SôdG ìÉààa’G πØM ¢ù«ªÿG

 äGQÉeE’G  ádhO  ¬Ø«°†à°ùJ  …òdG  ,"»HO  2020

 OÉ≤©fG  ∫hCG  øª°V  »HO  ‘  IóëàŸG  á«Hô©dG

 §°ShC’G ¥öûdG á≤£æe ‘ ÒÑµdG »ŸÉ©dG çóë∏d

 øe ádhO 192 ácQÉ°ûÃh ,É«°SBG ÜƒæLh É«≤jôaCGh

 äÉ«– Éªgƒª°S π≤f h ..⁄É©dG AÉëfCG ∞∏àfl

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

 h  √ƒª°S  Ö«MôJh  "ˆG ¬¶ØM"  ádhódG  ¢ù«FQ

 äÉª¶æŸG Oƒahh ∫hódG »∏ãªŸ ≥«aƒàdÉH ¬JÉ«æeCG

.ácQÉ°ûŸG á«dhódG äÉ°ù°SDƒŸGh äÉÄ«¡dGh

 ‘  ¬Yƒf  øe  ¥ôYC’Gh  ÈcC’G  ,¢Vô©ŸG  óàÁ

 π°UGƒJ " QÉ©°T â– ô¡°TCG áà°S QGóe ≈∏Y ,⁄É©dG

 áKÓK ≈∏Y õ«cÎdÉHh " πÑ≤à°ùŸG ™æ°Uh ∫ƒ≤©dG

 "π≤æàdG"h  áeGóà°S’G"  »g  á«°SÉ°SCG  QhÉfi

 ⁄É©dG πÑ≤à°ùe íeÓe º°SQ πLCG øe "¢UôØdG"h

 ∫ƒ∏◊G Ëó≤J ¬aóg »YGóHEGh  ‘É≤K QGƒM ÈY

 ≥«≤–  ≈∏Y  Ú©J  »àdG  QÉµaC’Gh  äGQÉµàH’Gh

 IAÉØc  ÌcCG  äÉ«dBG  OÉéjEG  h  ¬Hƒ©°T  äÉMƒªW

.™«ªé∏d π°†aCG óZ ƒëf ∑Î°ûŸG πª©dG π«©Øàd

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ∫BG  ójGR  øH  ∞«°S  ï«°ûdG  ƒª°S  ≥jôØdG  íààaG  

 á«∏NGódG ôjRh AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf ¿É«¡f

 ΩÉY ÚeCG §«¨dG ƒHCG  óªMCG ‹É©e Qƒ°†ëH ¢ùeCG

 ¢Vô©eh ô“Dƒe äÉ«dÉ©a á«Hô©dG ∫hódG á©eÉL

 "2021 ¢ù∏ª«°S" »ªbôdG OÉ°üàb’G äÉ«LƒdƒæµJ

 ájÉYôH »HO ‘ »ŸÉ©dG IQÉéàdG õcôÃ ΩÉ≤j …òdG

 ÚHGÒJ  ácöT  º«¶æJh  á«Hô©dG  ∫hódG  á©eÉL

.äGô“DƒŸG º«¶æàd á«ŸÉ©dG

 ájDhôdG  ´höûe  ¥É«°S  ‘  ô“DƒŸG  º«¶æJ  »JCÉj

 ¿ÓYE’G  ”  …òdG  »ªbôdG  OÉ°üàbÓd  á«Hô©dG

 ájÉYQh  ºYóH  2018 Èª°ùjO  ‘ »ÑXƒHCÉH  ¬æY

 ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U øe áÁôc

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

 äÉ°ù°SDƒŸG øe OóY ¬«a ∑QÉ°ûjh ,áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d

 á«µjôeC’G OôaQÉg á©eÉL πãe á«dhódG äÉª¶æŸGh

.‹hódG ∂æÑdGh IóëàŸG ·C’Gh

 ógÉ°Th ,ô“Dƒª∏d á«MÉààa’G á°ù∏÷G √ƒª°S ö†Mh

 ôjƒ£J Oƒ¡L øe kÉÑfÉL ¢Vô©à°ùj kÉª∏«a Qƒ°†◊Gh

 ™jQÉ°ûŸGh  äGQOÉÑŸGh  »Hô©dG  »ªbôdG  OÉ°üàb’G

 ¤EG ´Éªà°S’G ÖfÉL ¤EG ,Oƒ¡÷G √òg Rõ©J »àdG

.ìÉààa’G πØM ‘ â«≤dCG »àdG äÉª∏µdG

 óªMCG  øH  ÊÉK  QƒàcódG  ‹É©e ..  ìÉààa’G  ö†M

 ôªY ‹É©eh á«LQÉÿG IQÉéà∏d ádhO ôjRh …OƒjõdG

 »YÉæ£°U’G AÉcò∏d ádhO ôjRh AÉª∏©dG ¿É£∏°S øH

 ,ó©H  øY  πª©dG  äÉ≤«Ñ£Jh  »ªbôdG  OÉ°üàb’Gh

 …õcôŸG  ∂æÑdG  ßaÉfi  ,ôeÉY  ¥QÉW  ‹É©eh

 óYÉ°ùŸG ΩÉ©dG ÚeC’G »cR ΩÉ°ùM ‹É©eh ,…öüŸG

 ΩÉ©dG ÚeC’G Öàµe ¢ù«FQ ,á«Hô©dG ∫hódG á©eÉ÷

 äõY hôªY QƒàcódG ‹É©eh á«Hô©dG ∫hódG á©eÉ÷

 á«Hô©dG  äÉ©eÉ÷G  OÉ–’  ΩÉ©dG  ÚeC’G  áeÓ°S

 QÉ°ûà°ùe  …QƒÿG  óªfi  »∏Y  QƒàcódG  IOÉ©°Sh

 ¢ù∏› ¢ù«FQh á«Hô©dG ájOÉ°üàb’G IóMƒdG ¢ù∏›

 AGôØ°ùdG øe OóYh OÉ°üàbÓd »Hô©dG OÉ–’G IQGOEG

 OóYh ,äGQÉeE’G iód øjóªà©ŸG ÖfÉLC’Gh Üô©dG

 Ú«eƒµ◊G ÚdhDƒ°ùŸGh á«Hô©dG OƒaƒdG øe ÒÑc

.»ªbôdG OÉ°üàb’G ä’É› ‘ AGÈÿGh

 øY  »ªbôdG  OÉ°üàbÓd  »Hô©dG  OÉ–’G  ø∏YCGh

 OÉ°üàbÓd á«Hô©dG IõFÉ÷G" á«é«JGÎ°S’G ¬JQOÉÑe

 ¢Vô©eh ô“Dƒe ìÉààaG ¢ûeÉg ≈∏Y ∂dPh "»ªbôdG

." 2021 ¢ù∏ª«°S" »ªbôdG OÉ°üàb’G äÉ«LƒdƒæµJ

 äÉ°SQÉªŸG  π°†aCG  öûf  ºYód  IõFÉ÷G  ±ó¡Jh

 »Hô©dG  ⁄É©dG  ‘ á«ãëÑdGh  á«∏ª©dG  á£°ûfC’Gh

 OGôaC’G  ™«é°ûàdh  ,áeGóà°ùŸG  á«ªæà∏d  áªYGódG

 ≈∏Y ¢UÉÿGh »eƒµ◊G ÚYÉ£≤dG ‘ äÉ°ù°SDƒŸGh

 á«ª∏©dG çƒëÑdG OGóYEGh áaô©ŸG öûf ‘ áªgÉ°ùŸG

.»ªbôdG OÉ°üàb’G ∫É› ‘

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

14858 Oó`©dG-2021 ôHƒàcCG 1 á©ª÷G
øWƒdGQÉÑNCG

2020 ƒÑ°ùcCG zQGhO{ òØæJ ø«©dG ájó∏H

óMC’G CGóÑj ß«ØëàdG õcGôeh ¢SQGóªdÉH π«é°ùàdG

 áî«°ûdG IõFÉéd á«Hô©dG IQhódG ¥ÓWEG

 ¿BGô≤∏d ¿É«¡f ∫BG óªëe âæH á°üM

:ΩGh-Ú©dG

 IôµdG  QGhO  ôjƒ£J  Ú©dG  áæjóe  ájó∏H  äOÉYCG

 çóM øY È©«d áæjóŸG §°Sh á≤£æe ‘ á«°VQ’G

. 2020 ƒÑ°ùcCG

 RôHC’G »ŸÉ©dG çó◊G áÑcGƒŸ ´höûŸG ò«ØæJ »JCÉj

.¬d èjhÎdGh ádhódG ‘

 ‘ ƒÑ°ùcCG äGQÉ©°T Ö«côJ ôjƒ£àdG ∫ÉªYCG â∏ª°Th

 QGhódÉH á£«ëŸG ´QGƒ°û∏d á«£°SƒdG  Qõ÷G ájGóH

 ≠dÉÑdG á«°VQ’G IôµdG êôH ≈∏Yh QÉàeCG 3 ´ÉØJQÉH

 áÄ«°†e  áÑb  Ö«côJh  º«ª°üJh  ,  GÎe  28 ¬dƒW

 QÉàeCG  6  ´ÉØJQGh  GÎe  12  ô£≤H  ƒÑ°ùcCG  QÉ©°ûH

 õ«ªàJ »àdG  ÜƒÑ°üŸG Ωƒ«æŸC’G  IOÉe ΩGóîà°SÉH

. á«NÉæŸG äGÒ«¨àdGh CGó°üdG áehÉ≤Ã

 ójó◊G IOÉe ΩGóîà°SG ôjƒ£àdG ∫ÉªYCG âæª°†J Éªc

 ΩhÉ≤e AÓW ΩÉ¶æH äõ«“ »àdGh , πe 3 ácÉª°ùH

 QGhódG §«fi ójhõJ ™e , ¿GƒdCÓd ΩÉJ ∫õYh CGó°ü∏d

 ‘  â∏ã“  »àdG  ƒÑ°ùcCG  äÉ«°üî°ûd  äÉª°ùéÃ

 Iôé°Th záØ«£d{h zó°TGQ{ Ú«JGQÉeE’G Ú∏Ø£dG

 ÚdhDƒ°ùŸG záKÓãdG AÉæeC’G{h záeÓ°S{ ±É¨dG

 áaÉ°VE’ÉH , áeGóà°S’Gh π≤æàdGh ¢UôØdG áëæLCG øY

 áÑ°SÉæŸG á«∏«ªéàdG äÉYGQõdÉH QGhódG π«ªŒ ¤G

 ∫õY ΩÉ¶æH õ«ªàJ »àdGh LED IAÉ°VEG ΩGóîà°SGh

 ¿ƒ∏dGh ¥QRC’G ¿ƒ∏dÉH AÉŸGh áHƒWôdG øe äGAÉ°VEÓd

 ≥FGó◊G  äGAÉ°VEG  ΩGóîà°SG  ™e  ,ÅaGódG  ¢†«HC’G

.á«dÉY äÉØ°UGƒÃ äÉª°ùéŸG äGAÉ°VE’ IõcôŸG

 ôjƒ£àdG ´höûe ≈∏Y ±öûŸG »æØdG ≥jôØdG ΩÉbh

 ‹RÉæàdG ó©∏d á«fhÎµdG ¢VôY äÉ°TÉ°T π«©ØàH

 ¢VôY ≈∏Y IhÓY , 2020 ƒÑ°ùcG ¢Vô©e ìÉààa’

 á«°SÉ°SC’G ájõeôdG äÉ«°üî°ûdG á°üb »µëj º∏«a

.. ºî°†dG »ŸÉ©dG çóë∏d

 :IóMƒdG-»ÑXƒHCG

 øH ¿É£∏°S QƒàcódG ï«°ûdG ƒª°S á°ù°SDƒe âæ∏YCG

 ¿hÉ©àdÉH  á«ª∏©dGh  á«fÉ°ùfE’G  ¿É«¡f  ∫BG  áØ«∏N

 ±ÉbhC’Gh  á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°û∏d  áeÉ©dG  áÄ«¡dG  ™e

 IQhó∏d π«é°ùàdG AóH øY º«∏©àdGh á«HÎdG IQGRhh

 ∫BG  óªfi âæH  á°üM  áî«°ûdG  IõFÉ÷  á©°SÉàdG

 - 2021 / `g 1443) ΩÉ©∏d ËôµdG ¿BGô≤∏d ¿É«¡f

 ôHƒàcCG øe ådÉãdG óMC’G Ωƒj øe GQÉÑàYG ( Ω 2022

 Èªaƒf øe öûY øeÉãdG ¢ù«ªÿG ≈àMh …QÉ÷G

 á∏≤f ‘ ΩÉ©dG Gòg áMƒàØe ácQÉ°ûŸG ¿CGh , πÑ≤ŸG

 ¢SQGóŸG äÉÑdÉW πª°ûJ IójóL á«aGô¨Lh á«Yƒf

 ËôµdG ¿BGô≤dG ß«Ø– õcGôeh á°UÉÿGh á«eƒµ◊G

 á«Hô©dG QÉ£bC’Gh IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉe’G ádhóH

 ≈∏Y á«°VÉŸG äGQhódÉH âfÉc ¿CG  ó©H á«≤«≤°ûdG

 , »é«∏ÿG ¿hÉ©àdG ¢ù∏› QÉ£bCGh ádhódG iƒà°ùe

.õcGôŸGh ¢SQGóŸÉH π«é°ùàdG ºàj ¿CG ≈∏Y

 π«gCÉàdGh  ájó«¡ªàdG  äGQÉÑàN’G  CGóÑJ  ¿CG  ≈∏Y

 ÈY  á«°VGÎa’G  á≤jô£dÉH  á«FÉ¡ædG  äÉ«Ø°üà∏d

 ±Ébh’Gh á«eÓ°S’G ¿hDƒ°û∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG ´hôa

 óYƒe ôNG OóMh πÑ≤ŸG ôjÉæj øe ™°SÉàdG óM’G Ωƒj

 äÉ«FÉ¡æ∏d äÉë°TÎŸGh äÓgDƒŸG AÉª°SG ΩÓà°S’

 ,πÑ≤ŸG ôjÉæj øe øjöû©dGh ™HÉ°ùdG ¢ù«ªÿG Ωƒj

 á«°VGÎa’G á≤jô£dÉH á«FÉ¡ædG äÉ«Ø°üàdG ΩÉ≤à°Sh

 ádhódÉH áÄ«¡dG ´hôah »ÑXƒHG ‘ áæé∏dG ô≤e ÚH

 öTÉ©dG ≈àMh πÑ≤ŸG ôjGÈa øe øjöû©dG óMC’G Ωƒj

 QƒàcódG ï«°ûdG ƒª°S ΩôM âdÉbh . πÑ≤ŸG ¢SQÉe øe

 ƒª°ùdG ÖMÉ°U QÉ°ûà°ùe ¿É«¡f ∫BG áØ«∏N øH ¿É£∏°S

 ¿É«¡f ∫BG ∞«°S âæH áî«°T áî«°ûdG ádhódG ¢ù«FQ

 QƒàcódG  ï«°ûdG  á°ù°SDƒŸ  ≈∏YC’G  ¢ù«FôdG  ÖFÉf

 á«ª∏©dGh á«fÉ°ùfE’G ¿É«¡f ∫BG áØ«∏N øH ¿É£∏°S

 ájÉæ©dGh ,ˆG ÜÉàc áeóN ¤EG ±ó¡J IõFÉ÷G ¿EG :

 ,¬fÉ≤JEGh ¬¶ØM ≈∏Y áÄ°TÉædG ™«é°ûJ ∫ÓN øe ¬H

 ≈∏Y ø¡©«é°ûJh ,¢SQGóŸG äÉÑdÉW ≈∏Y õ«cÎdGh

 äÉÑdÉ£dG ™«é°ûJh ,¬eƒ∏Y øe π¡ædGh ¬«∏Y ∫ÉÑbE’G

 ájÉæ©dGh ,¬¶ØMh ˆG ÜÉàc º∏©J ≈∏Y äÉæWGƒŸG

 ø¡d á°UôØdG áMÉJEG ∫ÓN øe ºª¡dG ÜÉë°UCG áÄØH

 øY åëÑdG ¤EG IõFÉ÷G »©°S IócDƒe ,ácQÉ°ûª∏d

 ójƒéàdGh ßØ◊G ¿É≤JEG ∫É› ‘ Iõ«ªàŸG ÖgGƒŸG

 á«HôY íÑ°üàd É¡bÉ£f ™«°SƒJh ,ø°ù◊G äƒ°üdGh

 òæe ΩÉY Ú°ùªÿÉH ΩÉ©dG Gòg πØà– äGQÉe’Gh

.OÉ–’G ΩÉ«b
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z»HO 2020 ƒÑ°ùcEG{ ìÉààaG ¿Gó¡°ûj ójGR øH óªëe h ó°TGQ øH óªëe

»ªbôdG OÉ°üàb’G äÉ«LƒdƒæµJ ¢Vô©eh ôªJDƒe íààØj ójGR øH ∞«°S

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 

كاليد اند كو ال ال �

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   26 أغسطس 2021 املودعة تحت رقم:  358267  

تاريخ إيداع األولوية    

بالل  السيد  و  حرو�  سم�  السيد  باســم: 

الختو�

 ،01  ،1/15 رومينسيستيندخ،  وعنوانه:   

1800 فيلفورد، بلجيكا

بروكسيل،   1020،75 ســايل،  إرنست  ري 

بلجيكا

 / الخدمات   / البضائع  لتمييز  وذلــك 

املنتجات:

الدواجن؛  لحوم  مربيات؛  بالسكر؛  مطبوخة  فواكه  اللحم؛  خالصات  الحية؛  غ�  األسªك  البيض؛ 

الخرضوات املحفوظة؛ هالم [جييل] لألكل؛ زبدة؛ حليب؛ فواكه مجففة؛ فواكه مجمدة؛ خرضوات 

مجففة؛ الزيوت والدهون املعدة لألكل؛ منتجات الحليب؛ فواكه مطهوة؛ خرضوات مجمدة؛ زبادي؛ 

 µلحوم؛ خرضوات مطهوة؛ فواكه محفوظة؛ لحوم الصيد غ� الحية؛ الج

29 الواقـعة بالفئة:  

تتكون العالمة من كلمة makifornia بخط مميز والكلمتان sushi bar بخط   وصف العالمة:  

أصغر مميز تحتها مع خط أفقي عىل يسار الكلمتان.  فوق كلمة makifornia شكل لقطعة من 

السويش

 االشــرتاطات:   فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً لقسم العالمات التجارية يف 

وزارة االقتصاد أو إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 

كاليد اند كو ال ال �

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:

بتاريخ : 26 أغسطس 2021 املودعة تحت رقم:  358268  

 تاريخ إيداع األولوية    

السيد بالل  السيد سم� حرو� و  باســم:  

الختو�

 ،1/15 رومينسيستيندخ،   وعنوانه: 

01، 1800 فيلفورد، بلجيكا

بروكسيل،   1020،75 ســايل،  إرنست  ري 

بلجيكا

 / الخدمات   / البضائع  لتمييز  وذلــك 

املنتجات:

النحل؛  املحفوظة؛ عسل  األعشاب  الخبز؛  (اآليس كريم)؛  البوظة  الخم�ة؛  الكاكاو؛  األرز؛  التوابل؛ 

الشوكوالتة؛ القهوة؛ الشاي؛ العسل األسود؛ الµ االصطناعي؛ البهارات؛ مثلجات مرطبة؛ معجنات؛ 

مستحرضات مصنوعة من الحبوب؛ ملح؛ مثلجات مائية؛ التابيوكا؛ السكر؛ توابل مفروكة؛ الدقيق؛ 

الساغو؛ الخل؛ الحلويات؛ املعكرونة؛ النودلز؛ الصلصات (التوابل)؛ السويش  

الواقـعة بالفئة:  30

 وصف العالمة:  تتكون العالمة من كلمة makifornia بخط مميز والكلمتان sushi bar بخط 

أصغر مميز تحتها مع خط أفقي عىل يسار الكلمتان.  فوق كلمة makifornia شكل لقطعة من 

السويش

 االشــرتاطات:   فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً لقسم العالمات التجارية يف 

وزارة االقتصاد أو إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 

كاليد اند كو ال ال �

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 26 أغسطس 2021 املودعة تحت رقم:  358269  

 تاريخ إيداع األولوية    

السيد  و  حرو�  سم�  السيد  باســم:  

بالل الختو�

 ،01  ،1/15 رومينسيستيندخ،  وعنوانه:   

1800 فيلفورد، بلجيكا

بروكسيل،   1020،75 سايل،  إرنست  ري 

بلجيكا

 / الخدمات   / البضائع  لتمييز  وذلــك 

املنتجات:

خدمات املطاعم؛ اإلقامة املؤقتة  

الواقـعة بالفئة:  43

 sushi والكلمتان  مميز  بخط   makifornia كلمة  من  العالمة  تتكون  العالمة:    وصف 

 makifornia بخط أصغر مميز تحتها مع خط أفقي عىل يسار الكلمتان.  فوق كلمة bar
شكل لقطعة من السويش

العالمات  لقسم  مكتوباً  به  التقدم  ذلك  اعرتاض عىل  لديه  االشــرتاطات:   فعىل من   

إليه، وذلك خالل  املشار  للقسم  املسجل  بالربيد  إرساله  أو  االقتصاد  التجارية يف وزارة 

30 يوماً من هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
كاليد اند كو ال ال �

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
بتاريخ:  15 سبتمرب 2021   359602 املودعة تحت رقم:  

 تاريخ إيداع األولوية    
باســم:  رشكة مجموعة الدكتور سليªن الحبيب للخدمات الطبية (مساهمة مدرجة)

ص.ب. : 301578، الرمز الربيدي 11372،  طريق امللك فهد، العليا، الرياض، اململكة العربية   وعنوانه: 
السعودية

وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:
العناية  بيطرية؛ خدمات  طبية؛ خدمات  خدمات 
والحيوانات؛  البرشية  الكائنات  وجªل  بصحة 
جراحات  الصحية؛  الرعاية  الطبية؛  العيادات 
التقوÓية؛ دور التمريض؛ دور العجزة واملقعدين؛ 
التمريض؛  القابالت؛  خدمات  املستشفيات؛ 
الطبية  املساعدة  البرصيات؛  فنيي  خدمات 
وخدمات املشورة واالستشارات وتقديم املعلومات 
والنصائح بشأن الصحة والرعاية الصحية واملشاكل 

الدم؛  بنوك  خدمات  البول؛  و/أو  األمصال  و/أو  الدم  تحليل  خدمات  الطبية؛  واملستحرضات  واملنتجات  الطبية 
التقارير  تجميع  الطبي؛  التحليل  والطبي؛ خدمات  الصحي  التقييم  السينية؛ خدمات  باألشعة  التصوير  خدمات 
التحاليل  نتائج  تقديم  ذلك  يف  ×ا  الطبية  املعلومات  خدمات  الطبية؛  والفحوصات  االختبارات  وإجراء  الطبية 
الطبية واملعلومات املؤيدة؛ توف� املعلومات والبيانات الطبية والرعاية الصحية؛ الخدمات الطبية لتشخيص حاالت 
املشورة  الطبية؛ خدمات  واللياقة  الصحة  تقييم  الصحية والطبية؛ خدمات  املعلومات  البرشي؛ خدمات  الجسم 
والوقائية  الطبية  الخدمات  الطبية؛  املرافق  توف�  الطبية؛  والعالجات  والخدمات  واملنتجات  باألجهزة  املتعلقة 
الصيدالنية؛  النصائح  الطبيعي؛  العالج  الصحية؛  والرعاية  التأهيل  إعادة  الطبي  التشخيص  وخدمات  والعالجية 
الخدمات الصيدالنية؛ رصف املنتجات الصيدالنية؛ خدمات العالج باألعشاب؛ خدمات طب األسنان؛ طب األسنان 
التجمييل؛ توف� املعلومات فيª يتعلق بكافة هذه الخدمات ×ا يف ذلك توف� املعلومات عن هذه الخدمات عرب 

شبكة حاسوب عاملية.  الواقـعة بالفئة:  44
باللغة اإلنجليزية و أعالها نفس     DR SULAIMAN AL HABIB وصف العالمة:  تتكون العالمة من عبارة 
العبارة مكتوبة باللغة العربية.  عبارة Medical Center   مكتوبة باللغة االنجليزية و ترجمتها باللغة العربية 

تحتها بخط أصغر و يف الجانب األÓن من العبارة شكل يشبه الحرف الالتيني H داخل مربع
 االشــرتاطات:   فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً لقسم العالمات التجارية يف وزارة االقتصاد أو 

إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا اإلعالن.

14858 Oó`©dG-2021 ôHƒàcCG 1 á©ª÷G 14858 Oó`©dG-2021 ôHƒàcCG 1 á©ª÷G 14858 Oó`©dG-2021 ôHƒàcCG 1 á©ª÷G 14858 Oó`©dG-2021 ôHƒàcCG 1 á©ª÷G
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4 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
 الجمعة 1 أكتوبر 2021ـ العـدد 14858                 

اأخبار الوطن
جزيرة يا�س ت�سيء   

معالمها باللون 
الأ�سفر احتفاًء بانطالق 

اإك�سبو 2020 دبي
اأبوظبي ـ الوحدة:

الرتفيهية  الوجهة  يا�س،  جزيرة  اأ���ض��اءت 
ال�ضياحية  معاملها  اأبوظبي،  يف  ال��رائ��دة 
باللون الأ�ضفر احتفاًء بانطالقة اإك�ضبو 2020 

دبي هذا الأ�ضبوع.
الذي  اأبوظبي"  "كالمي  اإ�ضاءة كل من  و�ضتتم 
يف  احل��ر  للقفز  هوائي  نفق  اأك��ر  يحت�ضن 
العامل واأعلى جدار ت�ضلق داخلي يف املنطقة، 
يف  داخلي  ترفيه  موقع  اأكر  اأرينا،  والحتاد 
املنطقة، باللون الأ�ضفر حتى اليوم 1 اأكتوبر 
اجلاري، وذلك احتفاًء باحلدث العاملي املقرر 
افتتاحه اليوم 1 اأكتوبر اجلاري، وي�ضتمر حتى 

31 مار�س من العام املقبل.

المنتدى العربي 
للم�سوؤولية الجتماعية 

يناق�س ال�ستدامة وال�سمود 
بعد الجائحة

دبي ـ وام:
ي�ضلط املنتدى العربي للم�ضوؤولية الجتماعية 
للموؤ�ض�ضات الذي ينطلق 3 اأكتوبر اجلاري حتت 
رعاية وزارة التغري املناخي والبيئة، ال�ضوء 
على اأحد اأهم مو�ضوعات ال�ضاعة " من 2020 
اإىل 2030 : ال�ضتدامة وال�ضمود بعد اجلائحة".
جزءاً  البارزين  املتحدثني  من  عدد  و�ضيكون 
العربية  ال�ضبكة  تنظمه  الذي  املنتدى،  من 
وي�ضتمر  للموؤ�ض�ضات  الجتماعية  للم�ضوؤولية 
حول  نظرهم  ووجهات  روؤاهم  لتقدمي  يومني، 

امل�ضوؤولية الجتماعية وال�ضتدامة.
التغري  وزارة  من  متحدثني  املنتدى  و�ضي�ضم 
املتحدة  الأمم  واإدارة  والبيئة،  املناخي 
ل��ل�����ض��وؤون الق��ت�����ض��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة /
واملجل�س  ل��ن��دن،  وجامعة   ،/UNDESA
العربية  وال�ضبكة  اخل�رضاء  لالبنية  العاملي 
اإنرتنا�ضونال  وزيورخ  الغذاء،  على  لل�ضيادة 
ليف، واأك�ضنت�رض ال�رضق الأو�ضط ومن املتوقع 
اأن ي�ضفر عن توجيهات مهمة لتحقيق توحيد 
ال�ضتدامة  التزام  وت�ضافر  العربية  امل�ضالح 

يف املنطقة.
و�ضي�ضارك جمموعة من املوؤثرين امل�ضهورين 
املمار�ضات  وق��ادة  ال�ضيا�ضات  و�ضانعي 
اأوروبا وال�رضق الأو�ضط  واأبطال ال�ضناعة من 
اآ�ضيا  ���رضق  وج��ن��وب  وج��ن��وب  واأف��ري��ق��ي��ا 
والوليات املتحدة الأمريكية اخلرات والروؤى 
الفريدة يف املنتدى، مع الرتكيز على ال�ضغوط 
والدوافع  والجتماعية  والبيئية  القت�ضادية 

واملخاطر والفر�س والتحديات واحللول.

جمهورالمعر�س : اأجواء »اأبوظبي لل�سيد والفرو�سية«اأعادتنا 
للحياة الطبيعية

اأبوظبي ـ الوحدة:
معر�س  زوار  من  كبري  عدد  عررّ 
اأبوظبي الدويل لل�ضيد والفرو�ضية 
عن �ضعادتهم ل�ضعورهم بالأمان 
وهم يتجولون يف اأروقة املعر�س 
املقام يف مركز اأبوظبي الوطني 
اأكتوبر   3 لغاية  للمعار�س 
اجلاري. وقالوا اإن اأجواء املعر�س 
ت�ضعرهم بعودة احلياة من جديد 
بعد ما فر�ضته اجلائحة من قيود، 
لكن هذه العودة للحياة الطبيعة 
الهتمام  اجلميع  م��ن  تتطلب 
واحلفاظ  الحرتازية  بالإجراءات 

على التباعد الجتماعي. 
ومل توؤثر �رضوط دخول املعر�س 
بنتيجة فح�س �ضلبية ل تتجاوز 
تلقي  جانب  اإىل  �ضاعة،   48 ال� 
 19  � كوفيد  �ضد  اللقاح  جرعتي 
على الإقبال املتزايد للزوار الذي 
اأول  زائر خالل   28500 اإىل  و�ضل 

يومني من افتتاح املعر�س. 
اإن  ال�ضام�ضي:  ح��م��دان  ق��ال  و 
الر�ضيدة  القيادة  بحكمة  دولتنا 
ت�ضدت  التي  ال��دول  من  كانت 
وهذا  جيدة  بطريقة  للجائحة 
ن�ضبة  الإح�ضاءات من  اأثبتته  ما 
واأ���ض��اف:  اللقاح.  تلقوا  الذين 
مل  املعر�س  دخ��ول  ���رضوط  اإن 
متوازية  تكن غريبة علينا وهي 
الأخ��رى  الإج���راءات  مع  تقريبًا 

املتبعة يف دولة الإمارات. 
الكعبي:  اأو�ضح �ضعيد  من جهته 
لدخول  اأهلتنا  التي  ال�رضوط  اإن 
املعر�س ُت�ضعرنا بالأمان والثقة، 
اأج��روا  قد  ال��زوار  جميع  اأن  من 
املعر�س،  زيارتهم  قبل  الفح�س 
اجلميع  تقيرّد  ف���اإنرّ  وب��ال��ت��ايل 
بال�ضالمة  عائد  هو  ال�رضط  بهذا 

هذا  جانب  اإىل  وذك��ر:  للجميع. 
بارتداء  الزوار  بقية  مع  التزمت 
التباعد  وب�����رضوط  ال��ك��م��ام��ة 

الجتماعي. 
الإج��راءات  اإن  �ضيف:  اأم  وقالت 
امل��ت��ب��ع��ة ل���دخ���ول امل��ع��ر���س 
نزور  ونحن  بالثقة  اأ�ضعرتني 
فيهم  مبن  العائلة  مع  املعر�س 
الأطفال، وهذا ين�ضجم مع التزام 
على  يعي�س  من  بحماية  الدولة 
ومقيمني  مواطنني  من  اأر�ضها 
الإج��راءات  اإن  واأو�ضحت:  وزوار. 
ل��الأط��ف��ال م��ن توفري  امل��ت��خ��ذة 
عند  املجاين  والفح�س  اللقاح 
بالثقة  ت�ضعرنا  املدر�ضة،  دخول 
حتمي  جمتمعة  اجل��ه��ود  ب���اأن 
اأطفالنا ولهذا فنحن نتحرك بثقة 
ل�ضعورنا باأن الإجراءات املتبعة 
اأدرّت اإىل انخفا�س عدد امل�ضابني 

ملحوظ  ب�ضكل  كورونا  بفريو�س 
خالل الفرتة الأخرية. 

عن  املن�ضوري  �ضلطان  وع��ررّ 
اأبوظبي  معر�س  بزيارة  �ضعادته 
الذي  والفرو�ضية  لل�ضيد  الدويل 
كان قد اعتاد على زيارته دائمًا. 
احلياة  تغريت  اأن  بعد  وق���ال: 
لفرتة طويلة ب�ضبب اجلائحة، ها 
نحن من جديد ن�ضعر باأنرّ الأمور 
تعود اإىل ما كانت عليه من قبل. 
بالإجراءات  اللتزام  اإن  واأ�ضاف: 
الح����رتازي����ة واج����ب وط��ن��ي، 
ال�ضخ�س  �ضالمة  يف  وي�ضاهم 
من  حوله  م��ن  و�ضالمة  نف�ضه 
على  بالتايل  وي�ضاعد  النا�س 
ما  و�ضع  اإىل  ال�رضيعة  العودة 

قبل اجلائحة. 
اأن  النقبي على  اأكد �ضامل  بدوره 
اجلميع،  بها  يلتزم  الإج���راءات 

ملا لها من فائدة لل�ضخ�س وملن 
حوله من اأفراد املجتمع. وقال: اإن 
اأبوظبي  معر�س  دخول  اإجراءات 
الدويل لل�ضيد والفرو�ضية لي�ضت 
هذه  فمثل  علينا،  بالغريبة 
يف  متبعة  وغريها  الإج���راءات 
من  العديد  ح�ضور  ويف  العمل 
الأخ��رى  والأن�ضطة  الفعاليات 

املقامة يف الإمارة. 
الكبرية  الأع�����داد  ج��ان��ب  اإىل 
والفرو�ضية  ال�ضيد  حمبي  من 
والأن�����ض��ط��ة ال��رتاث��ي��ة ال��ت��ي 
ال���دويل  امل��ع��ر���س  ا�ضتقطبها 
"اأبوظبي  والفرو�ضية  لل�ضيد 
2021"، يف دورته الثامنة ع�رضة، 
يجتذب  اأن  يف  احل���دث  جن��ح 
ال�ضغار اأي�ضا من خالل ما يوفره 
من جمموعة كبرية ومتنوعة من 
الرتاثية  والفعاليات  الأن�ضطة 

العرو�س  وت�ضدرت  والرتفيهية، 
هذه  واملو�ضيقية  الريا�ضية 
ح�ضورا  ت�ضهد  حيث  الأن�ضطة، 
الذين ح�رضوا  الأطفال  غفريا من 
املعر�س،  ل��زي��ارة  ذوي��ه��م  م��ع 
الرتاثية  الفرو�ضية  عرو�س  مثل 
تنظمها  التي  الأوت��اد،  والتقاط 
وتهدف  للقدرة،  بوذيب  اأكادميية 
اإىل تدريب ال�ضباب الإماراتي على 
فنرّ التعامل مع اخليول. وعرو�س 
من  وال�ضهم  بالقو�س  الرماية 
على  والرماية  اخليل،  ظهر  على 
بداياتها  ترجع  والتي  الأر���س، 
كاأ�ضلوب قتايل اإىل ع�ضور ما قبل 
يف  اعتمادها  مترّ  كما  التاريخ، 
جانب  اإىل  الأوليمبية،  الألعاب 
م�ضابقة جمال ال�ضلوقي العربي، 
وعرو�س  العربية،  الهجن  ومزاد 

اخليالة والكالب البولي�ضية. 
كذلك مُيثرّل جناح حديقة احليوان 
حمببة  وج��ه��ة  امل��ع��ر���س،  يف 
ال�ضواء،  على  والكبار  لالأطفال 
حيث ميكنهم م�ضاهدة احليوانات 
املهور  مثل  املختلفة  والطيور 
العربية  واخل��ي��ول  ال�ضغرية 
والإبل  ال�ضلوقي  ال�ضيد  وكالب 

والتقاط ال�ضور معها. 
من  م��زي��داً  املعر�س  ي�ضم  كما 
الأن�����ض��ط��ة امل��ت��اح��ة ل��الأط��ف��ال، 
للفرو�ضية  ظبيان  ن��ادي  فيوفر 
املهور  ركوب  جتربة  فر�ضة  لهم 
ال�ضغرية والتي تنا�ضب اأعمارهم. 
املعر�س  �ضينما  تقدم  بينما 
جمموعة من الأفالم التي تتناول 
اإىل  احليوان.  مملكة  عن  ق�ض�ضًا 
اأخرى  ترفيهية  فعاليات  جانب 
مثل الر�ضم على الوجه، والتقاط 
�ضور تذكارية يف ركن الت�ضوير.  
العام.  هذا  املعر�س  وا�ضتحدث 

اأبوظبي ـ وام:
عقدت اللجنة ال�رضعية ل�ضندوق الزكاة اجتماعها ال�ضاد�س 
ال�ضيخ  ف�ضيلة  برئا�ضة  املرئي  الت�ضال  عر  العام  لهذا 
الدكتور حممد عبدالرحيم �ضلطان العلماء وع�ضوية كل من 
وف�ضيلة  احلداد،  عبدالعزيز  اأحمد  الدكتور  ال�ضيخ  ف�ضيلة 
ال�ضيخ امل�ضت�ضار اليدايل الدين وف�ضيلة ال�ضيخ طالب حممد 
ال�ضحي نائب رئي�س اللجنة، وف�ضيلة ال�ضيخ الدكتور حممد 
عبدالرحمن  الدكتور  ال�ضيخ  وف�ضيلة  البلو�ضي،  �ضليمان 
�ضلمان احلمادي ع�ضو ومقرر اللجنة. وا�ضتعر�ضت اللجنة 

جدول اأعمال الجتماع واأ�ضدرت ب�ضاأنها عددا من القرارات 
والفتاوى، من بينها �ضوؤال من اإحدى اجلهات اخلريية يف 
الدولة عن حكم تاأخري الزكاة لأكرث من عام، واحلكم يف 
و�ضع جزء من اأموال الزكاة كودائع ا�ضتثمارية يف البنوك 
الفقراء؛ نظراً  ا�ضتمرارية م�ضاعدة امل�ضتحقني من  ل�ضمان 

لأن الزكاة لها موا�ضم وتتفاوت خالل العام.
من  اأك��رث  تاأخريها  يجوز  ل  الزكاة  اأن  اللجنة  واأفتت 
من  اأكرث  الفقراء  حال  اخلريية  اجلهة  يعني  ول  عام، 
عن  وكيلة  فهي  للم�ضتحقني  الزكاة  باإي�ضال  عنايتها 
وقتها.  يف  مل�ضتحقيها  و�ضولها  على  وموؤمتنة  املزكني 

فامل�ضتحقون   .. يجوز  فال  ذكر  ما  مبثل  تنميتها  واأما 
الأرباح  من  فتاتا  ليعطوا  حقهم  يحب�س  فال  موجودون 
اخلريية  اجلهة  فتكون  الزكاة  م��ال  راأ���س  يتلف  وق��د 

�ضامنة.
وقدرت اللجنة بهذه املنا�ضبة جهود �ضندوق الزكاة يف 

�رضف اإيرادات الزكاة يف موعدها دون تاأخري.
دور  على  ال�رضعية  اللجنة  اأكدت  الجتماع،  ختام  ويف 
اجلهات اخلريية يف التعامل مع الزكاة على اأنهم وكالء 
يف  م�ضتحقيها  اإىل  اإي�ضالها  عليهم  ينبغي  املزكني  عن 

ال�رضعية. ال�ضوابط  وفق  وقتها 

اللجنة ال�سرعية ل�سندوق الزكاة تعقد اجتماعها ال�ساد�س لهذا 
العام

»ال�سارقة للتعليم الخا�س« ت�ستعر�س تجربتها 
اأمام وفد من»تنفيذي عجمان«

ال�سارقة ـ وام:
اخلا�س  للتعليم  ال�ضارقة  هيئة  اأطلعت 
وفداً من الأمانة العامة للمجل�س التنفيذي 
وخراتها  جتربتها  على  عجمان  لإم��ارة 
التعليمية  باملوؤ�ض�ضات  يتعلق  فيما 
اخلا�ضة منذ املراحل الأوىل للتاأ�ضي�س وما 
حققته من منجزات ومكت�ضبات حتى اليوم 

وذلك خالل الجتماع الذي عقد اأم�س.
ح�رض الجتماع من جانب الهيئة كل من 
رئي�س  الها�ضمي  الدكتورة حمدثة  �ضعادة 
وعلي  اخلا�س  للتعليم  ال�ضارقة  هيئة 
املرزوقي  الهيئة وعبداهلل  مدير  احلو�ضني 
م��دي��ر اإدارت����ي ال��رتاخ��ي�����س واخل��دم��ات 
امل�ضاندة واملهند�س طارق احلمادي مدير 

اإدارة الت�ضال احلكومي بالإنابة.
و�ضم وفد الأمانة العامة للمجل�س التنفيذي 
لإمارة عجمان �ضعادة مروان عبيد املهريي 
التنفيذية  لل�ضوؤون  امل�ضاعد  العام  الأمني 
يف املجل�س وفاطمة حمد امل�ضافري مدير 
وعمار  العامة  والعالقات  الت�ضال  اإدارة 
وخالد  حكومي  تطوير  خبري  طق�س  عمر 

نا�رض املازمي باحث قانوين اأول.
التاأ�ضي�ضية  املراحل  الهيئة  وا�ضتعر�ضت 
ور�ضالة  روؤي��ة  من  ت�ضمنته  وما  الأوىل 
التعليمي  املجتمع  متكني  اإىل  تهدف 
مع  تن�ضجم  طموحة  خمرجات  وحتقيق 
مكانة اإمارة ال�ضارقة وتاريخها التعليمي 
التعليمية  العملية  اأطر  تنظيم  خالل  من 
التعليمية  املوؤ�ض�ضات  يف  وال��رتب��وي��ة 
التعليم وخمرجاته  جودة  ورفع  اخلا�ضة 
كما  ملمار�ضتها.  مواتية  بيئة  توفري  عر 

تتبعها  التي  الآليات  اإىل  الجتماع  تطرق 
الهيئة يف تطوير املنظومة التعليمية يف 
اأف�ضل  تطبيق  خالل  من  اخلا�س  القطاع 
ال�ضتثمارية  البيئة  وتعزيز  املمار�ضات 
والت�رضيعات  الت�ضهيلية  اخلدمات  وتقدمي 
الراغبني يف  للم�ضتثمرين  اجلاذبة  املرنة 
الن�ضمام اإىل املنظومة التعليمية اخلا�ضة 

يف الإمارة.
عدد  اأن  اللقاء  خ��الل  الهيئة  واأف���ادت 
عليها  ت�رضف  التي  التعليمية  املوؤ�ض�ضات 
الهيئة يبلغ 331 موؤ�ض�ضة ت�ضم 121 مدر�ضة 
مركزاً  و67  خا�ضة  ح�ضانة  و143  خا�ضة 
الطلبة  اإح�ضائيات  تبلغ  فيما  تدريبيًا 
والعاملني يف املدار�س اخلا�ضة 170.892 

اإداريًا و9924 معلمًا  طالبًا وطالبة و4343 
و370  اإداري��ًا   143 مقابل  معلم  وم�ضاعد 
احل�ضانات  يف  معلم  وم�ضاعد  معلمًا 

اخلا�ضة.
واملن�ضات  ال��رام��ج  ا�ضتعر�ضت  كما 
الإلكرتونية التابعة لها والتي ت�ضم من�ضة 
اللتحاق  منذ  بالطلبة  املعنية  "دليل" 
باملدر�ضة وحتى التخرج ومن�ضة "اإتقان" 
املدار�س  بتح�ضني  املخت�س  الرنامج 
املخت�س  ال��رن��ام��ج  "متام"  ومن�ضة 
التعليمية  املوؤ�ض�ضات  يف  بالعاملني 
املخت�ضة  اأمان"  يف  "اأولدكم  ومن�ضة 
املدر�ضية  احلافالت  بتتبع حركة  باأولياء 

ذهابًا واإيابًا من البيت اإىل املدر�ضة.

»الموارد الب�سرية والتوطين« تطلع على برامج ا�ستقطاب الكفاءات 
الوطنية في» تعاونية ال�سارقة«

ال�سارقة ـ وام:
اطلعت وزارة املوارد الب�رضية والتوطني على 
برامج متكني املواطنني واملواطنات والفر�س 
"ودورها  ال�ضارقة  "تعاونية  يف  الوظيفية 
يف زيادة ن�ضبة التوطني يف القطاع اخلا�س 
القيادة  وتوجيهات  روؤى  م��ع  ان�ضجامًا 

الر�ضيدة يف الدولة.
ج��اء ذل��ك خ��الل زي���ارة وف��د م��ن ال���وزارة 
لتعاونية ال�ضارقة برئا�ضة �ضعادة نا�رض عبد 
اهلل بن خربا�س وكيل وزارة املوارد الب�رضية 
والتوطني ل�ضوؤون التوطني ترافقه فريدة عبد 
اهلل اآل علي الوكيل امل�ضاعد لتوظيف املوارد 
الب�رضية وعدد من املعنيني يف الوزارة حيث 
كان يف ا�ضتقبالهم �ضعادة ماجد �ضامل اجلنيد 
الرئي�س التنفيذي لتعاونية ال�ضارقة وح�ضن 
اخلدمات  لقطاع  التنفيذي  املدير  ال�ضوقي 
التنفيذي  املدير  احلرميل  عبداهلل  امل�ضاندة 
لقطاع ال�رضكات اجلديدة وهالل املحرم مدير 
ومديري  الإدارية  وال�ضوؤون  الب�رضية  املوارد 

الإدارات يف التعاونية.
واأو�ضح �ضعادة نا�رض بن خربا�س ان الزيارة 
تاأتي يف اإطار ا�ضرتاتيجية الوزارة الرامية اإىل 
وال�رضكات  املوؤ�ض�ضات  مع  ال�رضاكات  تعزيز 
القت�ضادية  القطاعات  خمتلف  يف  العاملة 
اجلهود  وتكامل  توحيد  بهدف  الدولة  يف 
والأدوار لتوفري الفر�س الوظيفية للمواطنني 

وزيادة تناف�ضية الكوادر الوطنية.
وثمن ابن خربا�س جهود "تعاونية ال�ضارقة" 
وتفاعلها  الوطنية  الكفاءات  ا�ضتقطاب  يف 
يف  وم�ضاركتها  التوطني  برامج  مع  الكبري 
امل�ضتدامة  التنمية  لتعزيز  الوطنية  اجلهود 
الوطنية  ال��ك��ف��اءات  م��ن  نخبة  خ��الل  م��ن 
وروؤى  توجيهات  يرتجم  ال��ذي  بال�ضكل 
مثال  جعلها  ما  وه��و  الر�ضيدة  القيادة 
يحتذى به. من جانبه اأو�ضح �ضعادة ماجد 
اجلنيد اأن زيادة وفد وزارة املوارد الب�رضية 
وتبادل  والتكامل  التوا�ضل  تعزز  والتوطني 
يتعلق  فيما  خا�ضة  اجلانبني  بني  اخلرات 
التنمية  وب��رام��ج  ال�ضتقطاب  بعمليات 
املهنية املنفذة للراغبني يف احل�ضول على 
الإماراتية  الب�رضية  ال��ك��وادر  من  وظائف 
ال�ضارقة  تعاونية  اإجن��ازات  ..م�ضتعر�ضا 

الوظائف  توطني  اىل  الرامية  و�ضيا�ضتها 
وظيفية  فر�س  خلق  على  احلر�س  ..موؤكدا 
ذات قيمة م�ضافة ت�ضمن ال�ضتقرار والتطور 

للمواطن. الوظيفي 
الوظائف  يف  التوطني  ن�ضب  اإىل  واأ���ض��ار 
75 باملائة  القيادية باجلمعية حيث بلغت 
الفئة  ويف  باملائة   33 الإدارة  فئة  ويف 

املهنية 17 باملائة.
امل���وارد  وزارة  ح��ر���س  �ضعادته  وث��م��ن 
خطط  متابعة  على  والتوطني  الب�رضية 
وبرامج وا�ضرتاتيجيات دعم ومتكني الكوادر 
الوطنية يف  الكفاءات  واإ�ضتقطاب  الإمارتية 
القت�ضادية  والقطاعات  املجالت  خمتلف 
التي يعتر قطاع التجزئة جزءاً مهما منها.
اأك��د ه��الل امل��ح��رم مدير امل��وارد  ب���دوره 
تعاونية  الإدارية حر�س  وال�ضوؤون  الب�رضية 
وتعزيز  التوطني  ن�ضب  زيادة  ال�ضارقة على 
ح�ضور الكفاءات الوطنية من خالل انتهاجها 
تت�ضمن  ومتوا�ضلة  حمددة  توطني  �ضيا�ضة 
يف  اخلارجية  للعوامل  وحتليالت  درا�ضات 
�ضوق العمل ب�ضكل دوري ل�ضمان خلق بيئة 
..مو�ضحًا  الإماراتية  للمواهب  جاذبة  عمل 
اأن تعاونية ال�ضارقة اأولت مو�ضوع التوطني 
جانبًا كبرياً يف خطتها ال�ضرتاتيجية بهدف 
قيادية  ق��درات  بناء  وتعزيز  الفر�س  توفري 
اأف�ضل  جذب  عر  الوظيفي  الر�ضا  وتعزيز 
�ضيا�ضة  اأب��ع��اد  املحرم  وت��ن��اول  ال��ك��وادر. 
والتي  ال�ضارقة  تعاونية  ل��دى  التوطني 
ت�ضم عدة حماور هي ال�ضتقطاب من خالل 
املعار�س وال�رضاكات وور�س العمل والإر�ضاد 
التجزئة وتدريب  والتدريب امليداين وبرامج 
تنفيذ  عر  والإبقاء  التطوير  وحمور  الطلبة 
برامج تعليم وتدريب وتوجيه وبرامج تاأهيل 
التطور  على  يعتمد  ال��ذي  الإب��ق��اء  وحم��ور 

الوظيفي والر�ضا و�ضعادة املوظفني.
واأفاد باأن تعاونية ال�ضارقة واحدة من �ضمن 
القطاع  يف  التوطني  �رضكاء  ن��ادي  اأع�ضاء 
يف  الطلبة  فئات  على  تركز  حيث  اخلا�س 
�ضنتهم الدرا�ضية الأخرية واخلريجني وكذلك 
ذوي اخلرات ذات ال�ضلة م�ضرياً اىل تخ�ضي�س 
الوظائف  لتوطني  املوازنة  من  باملائة   30

راأ�س اخليمة ـ وام:خالل العام اجلاري.
اخليمة  راأ�س  ل�رضطة  العامة  القيادة  احتفلت 
بتخريج دورة اأمن الطريان الأ�ضا�ضي التي عقدت 
ال�ضهر املا�ضي مب�ضاركة 10 منت�ضبني وبح�ضور 

عدد من ال�ضباط.
وقال العقيد الدكتور نا�رض البكر الزعابي مدير 
عقد  اإن  اخليمة  راأ�س  التدريب يف �رضطة  مركز 
الطريان  منهج  متطلبات  �ضمن  ياأتي  ال��دورة 
واملهارات  املعارف  ل�ضقل   " اليكاو   " املدين 
اأنحاء  يف  باأمان  والتحرك  بالعمل  اخلا�ضة 
امل�ضتخدمة  املعدات  على  والتعرف  املطارات 
الأمني  والك�ضف  الفح�س  تطبيق  اإىل  بالإ�ضافة 
على الأ�ضخا�س. واأكد اأن الدورة حققت الأهداف 

املرجوة.

راأ�س الخيمة:تخريــج دورة اأمن الطيران الأ�سا�سي
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�أخبار وتقاريريومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
 مقتل فل�سطيني   

ثالث بر�سا�ص 
الجي�ص 

الإ�سرائيلي على 
اأطراف قطاع غزة

غزة )د ب اأ(-
اجلي�ش  بر�صا�ش  حتفه  فل�صطيني  لقي   
اأط��راف  على  اخلمي�ش  ي��وم  الإ�رسائيلي 
�رسق قطاع غزة، بح�صب ما اأعلنت م�صادر 

فل�صطينية.
يف  فل�صطينيا،  اأن  امل�����ص��ادر  وذك���رت 
الأربعينات من عمره، قتل بر�صا�ش اجلي�ش 
الربيج  �رسق خميم  املتمركزة  الإ�رسائيلي 

و�صط قطاع غزة.
بعيار  القتيل  اأ�صيب  امل�صادر،  وبح�صب 
ناري يف الرقبة اأطلقه عليه جنود اجلي�ش 
الربيج،  �رسقي  وجوده  اأثناء  الإ�رسائيلي 

قرب ال�صياج الفا�صل.
ويف وقت �صابق اأعلنت م�صادر فل�صطينية 
�صيدة  اأحدهما  فل�صطينيني  مقتل  ع��ن 
الغربية  ال�صفة  يف  اإ�رسائيلي  بر�صا�ش 

والقد�ش.
بر�صا�ش  قتلت  �صيدة  اأن  امل�صادر  وذكرت 
ال�صل�صلة،  باب  عند  الإ�رسائيلية  ال�رسطة 
�رسق  يف  الأق�صى  امل�صجد  اأب���واب  اأح��د 

القد�ش ومت احتجاز جثتها.
ال�صيدة  اإن  الإ�رسائيلية  ال�رسطة  وقالت 
حاولت طعن اأحد عنا�رسها ب�صكني قبل اأن 

يتم اإطالق النار وحتييدها. 
ويف �صياق مت�صل، قتل فل�صطيني واأ�صيب 
اثنان بر�صا�ش اجلي�ش الإ�رسائيلي يف بلدة 
برقني جنوب غرب جنني، بح�صب امل�صادر.
باأن  الفل�صطينية  ال�صحة  وزارة  واأف��ادت 
بلدة  يف  ق�صى  عاما/   22/ زي��ود  "عالء 
يف  ر�صا�صات   4 ب�  اإ�صابته  جراء  برقني 

ال�صدر والرقبة". 
اجلي�ش  قوات  اأن  حملية  م�صادر  وذك��رت 
حا�رست منزل يف منطقة "املطلة" الواقعة 
وانت�رست يف  وبرقني  اليامون  بلدتي  بني 
حميطه واأطلقت النار على زيود من م�صافة 
وجرى  املذكور،  املنزل  حميط  يف  ال�صفر 

اإ�صابة �صابني اآخرين.
خم�صة  قتل  الإ�رسائيلي  اجلي�ش  وك��ان 
وجنني  القد�ش  الأحد يف  يوم  فل�صطينيني 
التحتية  البنية  عنا�رس  من  اإنهم  وق��ال 
حلركة حما�ش وي�صتهدفون تنفيذ عمليات 

�صد اأهداف اإ�رسائيلية.

عون ي�شكر العاهل الأردني على مواقفه الداعمة للبنان

من  الكهرباء  ا�ستجرار  مو�سوع  الخ�ساونة  مع  يبحث  ميقاتي 
الأردن والغاز الم�سري

بريوت ) د ب اأ( –
اللبنانية،  احلكومة   رئي�ش  قال 
جنيب ميقاتي،  يوم اخلمي�ش اإنه 
تطرق خالل لقائه  يف بريوت مع 
اخل�صاونة،  ب�رس  الأردين،  نظريه 
الثنائية، بخا�صة  "العالقات  اإىل 
الطاقة  مب��و���ص��وع  يتعلق  م��ا 
الأردن  من  الكهرباء  وا�صتجرار 

والغاز امل�رسي".
الوطنية  "الوكالة  ون��ق��ل��ت 
عن ميقاتي قوله عقب  لالإعالم" 
اإىل  تطرق  "احلديث  اإن  اللقاء، 
لبنان  ب��ني  امل�صرتكة  اللجنة 
تكون  اأن  نريد  وق��ال:  والردن"، 

التفاقيات مفيدة ل �صورية".
الأردين:  ال���وزراء  رئي�ش  وق��ال 
لبنان  بدعم  اهتماما  "لدينا 
نتاأخر  ول��ن  ا�صتقراره  و�صون 

بتاأمني حاجاته".
يحظى  التي  :"املكانة  واأ�صاف 
الأردن��ي��ني  بقلب  لبنان  فيها 
والكلمات  كبرية  امللك  وجاللة 
التي قالها الرئي�ش ميقاتي ترتك 
اثرا للبنان ول�صعبه وموؤ�ص�صاته".
مو�صوع  اإىل  "تطرقنا  وت��اب��ع: 
ا���ص��ت��ج��رار ال��غ��از وال��ك��ه��رب��اء 
الطاقة  اأزمة  من  بع�ش  ملعاجلة 
وجرى حديث مرتبط بجهد يجري 
لتاأمني  الإقليم  يف  ا�صقائنا  مع 
الأردنية  اململكة  من  احتياجات 
التي  التفاقات  بع�ش  وعر�صنا 
ندخل  ولن  م�صادقة  اإىل  حتتاج 

يف التفا�صيل املرتبطة بها".
ت�صامننا  جمددا  "نعلن   : وقال 
مع لبنان، والأمم املتحدة ت�صدد 
على احلر�ش على لبنان ال�صقيق 
اللبنانية  الح��ت��ي��اج��ات  واأن 
واملتطلبات لتاأمني ال�صتقرار هي 
دائما يف �صدارة كل لقاءات امللك، 
وي�صون  يحفظ  ان  اهلل  وندعو 
ومين  وموؤ�ص�صاته  و�صعبه  لبنان 
ودائما  وال�صتقرار  بالمن  عليكم 

الت�صامن والمن واملحبة".
واأكد  اخل�صاونة اأن "الأردن لي�ش 
ونحن  اأح��د  مع  خالفات  لديها 
حمكومون  زلنا  وما  كنا  دائما 

واليوم  ا�صقائنا،  مع  بالعالقات 
بتاأمني  متعلقة  مقاربات  لدينا 
ونحن  اللبنانيني،  احتياجات 
كل  م��ع  التن�صيق  م��ل��ت��زم��ون 
على  ال��ق��ادرة  وال���دول  اجلهات 
تاأمني الحتياجات اللبنانية يف 

اإطار التوافق الدويل القائم".
وك���ان اخل�����ص��اون��ة و���ص��ل اإىل 
وفد  راأ�ش  على  الأربعاء  بريوت  
وزاري،  يف زيارة ر�صمية  للقاء 

امل�صوؤولني اللبنانيني.
مي�صال  اللبناين  الرئي�ش  �صلم  و 
عون يوم اخلمي�ش رئي�ش الوزراء 
"ر�صالة  اخل�صاونة  ب�رس  الأردين 
الأردن  ملك  اإىل  موجهة  خطية 
فيها على  ي�صكره  الثاين  عبداهلل 
والدعوة  للبنان،  الداعمة  مواقفه 

التي اأطلقها مل�صاعدته".
خالل  ر�صالته   يف  ع��ون  وق��ال 
ا�صتقباله اخل�صاونة، يرافقه وزير 
ال�صفدي،  اأمين  الأردين  اخلارجية 
كبرية  :"ثقتي  بعبدا  ق�رس  يف 
لبنان  الغيارى على نهو�ش  باأن 
كمثل جاللتكم، لن يرتكوا �صعبه 
�صكل  وقد  املحنة،   رازح��ًا حتت 
اجلديدة،  احلكومة  عمل  انطالق 
فر�صة بالغة الأهمية لوطننا يف 
قواه،  ل�صتجماع  املرحلة،  هذه 
والبدء  �صعبه،  ت�صامن  وتعزيز 

الأ�صقاء  بدعم  النهو�ش  مبرحلة 
والأ�صدقاء".

"على  اللقاء  خالل  عون  و�صدد 
املميزة  للفتة  العميق  تقديره 
التي خ�ّش بها ملك الأردن لبنان 
األقاها  التي  الكلمة  خ��الل  يف 
ل��الأمم  العامة  اجلميعة  اأم���ام 
اأيام،  قبل  نيويورك  يف  املتحدة 
اإىل  ال��دويل  املجتمع  دعا  حيث 
امل�صاعدة يف نهو�ش لبنان، وهو 
املبادرين  اأوائ��ل  من  كان  ال��ذي 
له  عاجلة  م�صاعدات  تقدمي  اإىل 
واأكد  املرفاأ".  انفجار  كارثة  بعد 
عون: "متانة العالقات التاريخية 
بني لبنان والأردن، وعلى تبادل 
بني  والح���رتام  املحبة  م�صاعر 

ال�صعبني اللبناين والأردين".
ولفت اإىل اأن لبنان" يتو�صم خرياً 
من تعزيز اللقاءات الر�صمية بني 
الطريان  وعودة  و�صورية  الأردن 
بني عمان ودم�صق، ما ي�صهم يف 
اأمام  العربي  العمق  ت�صهيل فتح 

بلدنا".
باإعادة  ترحيبه   " عن  واأع��رب 
الأردن  ب��ني  ج��اب��ر  معرب  فتح 
كل  تقدَّم  ان  متمنيًا  و�صورية"، 
لل�صاحنات  الالزمة  الت�صهيالت 
الإنتاج  تنقل  التي  اللبنانية 
بع�ش  اإىل  براً  اللبناين  الزراعي 

دول اخلليج .
عن  اخل�صاونة  ك�صف   ، ب��دوره 
اإجراء بالده حمادثات مكثفة مع 
اإجناز  �صبيل  يف  و�صورية  م�رس 
امل�رسي  الغاز  تاأمني  ترتيبات 
النتائج  اأن  اإىل  م�صريا  للبنان، 

حتى الآن اأكرث من اإيجابية.
للبنان  زيارته   " اأن  اإىل  ولفت 
م��ع ال��وف��د امل��راف��ق ه��ي زي��ارة 
احلكومة  ت�صكيل  بعد  ت�صامنية، 
اجل����دي����دة، ل���ل���وق���وف ع��ل��ى 
اح��ت��ي��اج��ات��ه ال��ع��اج��ل��ة وم��ا 
تفعله  اأن  الأردن  لدولة  ميكن 
جمال  يف  وخ�صو�صًا  لتلبيتها، 

الطاقة". تاأمني 
اأن  اإىل  اخل�����ص��اون��ة  واأ����ص���ار  
اإمكانية  "اإىل  تطرق  احلديث 
الأردن  من  بالكهرباء  لبنان  مد 
 " اأن  عن  �صورية"،كا�صفًا   عرب 
�صبكة  اإ�صالح  على  جار  العمل 
املناطق  بع�ش  يف  الكهرباء 
ال�صورية للتمكن من حتقيق هذا 
ل  قد  العملية  هذه  واإن  الهدف، 
اأ�صهر". اأكرث من ثالثة  ت�صتغرق 

الأردين  ال���وزراء  رئي�ش  ونقل 
للرئي�ش  الأردين  امللك  "حتيات 
عون، وت�صامنه وحمبته للبنان 
امللك   " اأن  م��وؤك��داً  و�صعبه"، 
يف  ال��دوام  على  يحمل  عبداهلل 

ق�صايا  وعمله،  ولقاءاته،  قلبه، 
وحتدياته". لبنان 

وب��ح�����ص��ب ب��ي��ان ل��ل��رئ��ا���ص��ة  
خالل  البحث  تطرق  اللبنانية، 
اللقاء اإىل عدد من امللفات التي 
التي  وامل�صاعدات  البلدين،  تهم 
ملواجهة  للبنان  الأردن  يقدمها 

احلادة". القت�صادية  اأزمته 
رئي�ش  اخل�صاونة  التقى  كما 
ب��ري،  نبيه  ال��ن��واب،  جمل�ش 
حيث اأكد اأن زيارته  للبنان هي 

والدعم. الت�صامن  عن  للتعبري 
وكان اخل�صاونة  ا�صتهل زيارته 
احلكومة  رئي�ش  بلقاء  الر�صمية 
ال�����رساي��ا  يف  ميقاتي  جن��ي��ب 

احلكومية.
موؤمتر  يف  م��ي��ق��ات��ي،    وق���ال 
 ، الأردين  نظريه  م��ع  �صحفي 
اإن���ه ت��ط��رق خ��الل ل��ق��ائ��ه  يف 
ب�رس  الأردين،  نظريه  مع  بريوت 
"العالقات  اإىل  اخل�����ص��اون��ة، 
يتعلق  ما  بخا�صة  الثنائية، 
وا�صتجرار  الطاقة  مبو�صوع 
والغاز  الأردن  م��ن  الكهرباء 

امل�رسي".
اإىل  تطرق  "احلديث  اأن  واأ�صاف 
لبنان  بني  امل�صرتكة  اللجنة 
تكون  اأن  نريد  وقال:  والردن"، 

التفاقيات مفيدة ل �صورية".
ال���وزراء  رئي�ش  ق��ال   ، ب���دوره 
بدعم  اهتمام  "لدينا  الأردين: 
ولن  ا�صتقراره  و���ص��ون  لبنان 

نتاأخر بتاأمني حاجاته".
يحظى  التي  :"املكانة  واأ�صاف 
الأردن��ي��ني  بقلب  لبنان  فيها 
والكلمات  كبرية  امللك  وجاللة 
التي قالها الرئي�ش ميقاتي ترتك 
اثرا للبنان ول�صعبه وموؤ�ص�صاته".
مو�صوع  اإىل  "تطرقنا  وت��اب��ع: 
ا���ص��ت��ج��رار ال��غ��از وال��ك��ه��رب��اء 
الطاقة  اأزمة  من  بع�ش  ملعاجلة 
وجرى حديث مرتبط بجهد يجري 
لتاأمني  الإقليم  يف  ا�صقائنا  مع 
الأردنية  اململكة  من  احتياجات 
التي  التفاقات  بع�ش  وعر�صنا 
ندخل  ولن  م�صادقة  اإىل  حتتاج 

يف التفا�صيل املرتبطة بها".

وزير الخارجية الم�سري يطالب بخروج القوات 
الأحنبية والمرتزقة من ليبيا

القاهرة )د ب اأ( - 
�صامح  امل�رسي  اخلارجية  وزي��ر  اأك��د 
كانت  م�رس  اأن  اخلمي�ش  ي��وم  �صكري 
و�صتظل داعمة لل�صعب الليبي، وللجهود 
لتحقيق  املتوا�صلة  والإقليمية  الدولية 
ال�صلم  جمل�ش  جهود  مقدرًة  طموحاته، 
ليبيا،  ج��وار  ودول  الأفريقي،  والأم��ن 
ليبيا،  يف  للدعم  الأمم��ي��ة  والبعثة 
هذا  يف  املختلفة  الإقليمية  واملنظمات 
خالل  كلمته  يف  �صكري،  و�صدد  ال�صدد. 
ال�صلم  ملجل�ش  الفرتا�صي  الجتماع 
والأمن الأفريقي حول ليبيا ، على حتمية 
اخلروج غري امل�رسوط واملتزامن واملن�صق 
واملرتزقة  الأجنبية  ال��ق��وات  لكافة 
مبا  ا�صتثناء،  دون  الأجانب  واملقاتلني 
هذا  يف  الدولية  املقررات  مع  يتما�صى 
ال�صاأن، ودعم مهمة جلنة ٥+٥ الع�صكرية 
وطالب  اخل�صو�ش.  هذا  يف  امل�صرتكة 
اتفاق  لتطبيق  والدعم  اللتزام  بتجديد 
ن�ش  ما  ذلك  النار، مبا يف  اإطالق  وقف 
بالتفاقيات  العمل  جتميد  ب�صاأن  عليه 
الع�صكرية اخلا�صة بالتدريب يف الداخل 

الليبي وخروج اأطقم التدريب.
ودعا �صكري اإىل ال�صري ُقدمًا نحو النتهاء 
التفاقية  وتنقيح  مراجعة  اإجراءات  من 

الأفريقية ملكافحة الرتزاق يف اأفريقيا.
واأكد على �رسورة  حث الدول امُل�صدرة 
من  ا�صتعادة  على  واملرتزقة  للمقاتلني 
واملتابعة  اأخ��رى،  مناطق  من  جلبتهم 

الأ���ص��د  للعنا�رس  الل�صيقة  الأم��ن��ي��ة 
املرتزقة  داعمي  معاقبة  مع  خطورة، 
عبورهم  ُيَي�رسون  ومن  وم�صتخدميهم 

وانتقالهم بني خمتلف الدول.
كما �صدد على  تعزيز التعاون امل�صرتك 
حركة  لتتبع  القاري  امل�صتوى  على 
اآليات  وو�صع  واأن�صطتهم،  املرتزقة 
اأو  و�صن  املعلومات،  وتبادل  للتتبع 
الداخلية  اجلنائية  الت�رسيعات  تعديل 
اخلطر.  هذا  مكافحة  مع  يتالءم  مبا 

اإ�صهام  ����رسورة  اإىل  �صكري  واأ���ص��ار 
املجتمع الدويل يف دعم برامج اإدماج 
املنخرطة  العنا�رس  تاأهيل  واإع��ادة 
بعد  امل�����ص��ل��ح��ة  امل��ج��م��وع��ات  يف 
امُلالئمة  الربامج  وو�صع  ت�رسيحهم، 
بحوزتهم،  املوجودة  الأ�صلحة  لنزع 
البنادق  اإ�صكات  مبادرة  مع  ات�صاقًا 
يوفر  ومبا  الأفريقي،  لالحتاد  التابعة 
ظاهرة  مع  للتعامل  املنا�صب  الإطار 

املرتزقة.

الأردن يوؤجل النتخابات البلدية ومجال�ص 
المحافظات 6 اأ�سهر

عمان )د ب اأ( -
الإدارة  ووزي��ر  ال��وزراء  رئي�ش  نائب  ق��رر   
تاأجيل  كري�صان  توفيق  الأردين  املحلية 
املحافظات  جمال�ش  جلميع  الن��ت��خ��اب 
�صتة  ملدة  اململكة  يف  البلدية  واملجال�ش 

�صهر. اأ
يوم  )برتا(  الأردنية  الأنباء  وكالة  وذكرت   
ياأتي  النتخابات  تاأجيل  قرار  اأن  اخلمي�ش 
و�صحتها  النتخابات  �صالمة  على  حر�صًا 
اأحكام  تطبيق  لأن  القانونية  الناحية  من 
اإىل جمموعة  يحتاج  املحلية  الإدارة  قانون 
اإ�صدارها  يجب  التي  والقرارات  الأنظمة  من 

قبل البدء بالعملية النتخابية، ومنها نظام 
املحافظة  يف  النتخابية  الدوائر  تق�صيم 
املحافظات،  جمال�ش  انتخابات  لإج���راء 
املحافظة  جم��ل�����ش  ���رس  اأم���ان���ة  ون��ظ��ام 
واإدارة  انعقاده  املجل�ش ومكان  واجتماعات 
حول  ال��الزم  القرار  اإ�صدار  وكذلك  اأعماله، 
مناطق البلديات ودوائرها النتخابية وعدد 

الأع�صاء يف كل دائرة منها.
اللجان  تكليف  كري�صان  قرر  الوكالة،  ووفق 
البلديات  لإدارة  �صابقًا  امل�صكلة  املوؤقتة 
اإج��راء  ح��ني  اإىل  اأعمالها  يف  ال�صتمرار 
لل�صالحيات  ���ص��ن��داً  وذل���ك  الن��ت��خ��اب��ات، 

املخولة له يف قانون الإدارة املحلية.

الكرملين: بوتين واأردوغان اأكدا التزامهما بطرد 
الإرهابيين من اإدلب

مو�سكو -وكالت 
بوتني  فالدميري  الرئي�صني  اأن  الكرملني  اأكد 
الول  اأم�ش   لقائهما  اأردوغان خالل  ورجب 
ب�صاأن  املربمة  بالتفاقات  التزامهما  اأك��دا 
غرب  ب�صمال  اإدلب  حمافظة  اإخالء  �رسورة 

�صوريا من الإرهابيني.
الرو�صية،  الرئا�صة  با�صم  املتحدث  واأك��د 
دميرتي بي�صكوف، لل�صحفيني يوم اخلمي�ش 
�صوريا  اأزمات  منها  الإقليمية،  النزاعات  اأن 
وليبيا واأفغان�صتان واإقليم قره باغ، اتخذت 
املحادثات  اأجندة  �صمن  ملمو�صة  مكانة 
التي جرت بني بوتني واأردوغان يف مدينة 

�صوت�صي الرو�صية اأم�ش.
تطبيق  ���رسورة  على  التاأكيد  "مت  وتابع: 
اإدلب  اإخالء حمافظة  بخ�صو�ش  اتفاقاتهما 
من العنا�رس الإرهابية املتبقية هناك، والتي 
من �صاأنها اأن ت�صكل خطرا، وقد تتخذ خطوات 

هجومية معادية �صد اجلي�ش ال�صوري".
من  املزيد  عن  الك�صف  بي�صكوف  ورف�ش 
بوتني  ب��ني  امل��ح��ادث��ات  ع��ن  التفا�صيل 

واأردوغان ب�صاأن امللف ال�صوري.
باغ، لفت املتحدث  نزاع قره  وفيما يخ�ش 

�رسورة  على  �صدد  الرو�صي  اجلانب  اأن  اإىل 
ب�صاأن  و�صط  حلول  عن  الأط��راف  تبحث  اأن 
يف  التحتية  البنى  وتطوير  احلدود  تر�صيم 

جمال النقل.
بني  املحادثات  اأن  على  بي�صكوف  و�صدد 
املنا�صب  الوقت  واأردوغان جرت يف  بوتني 
الطرفني، ل  وكانت بناءة ومفيدة جدا لكال 
نظرا  الثنائية،  العالقات  يخ�ش  فيما  �صيما 
للديناميكية الإيجابية يف التبادل التجاري 

بني البلدين. واأكد املتحدث با�صم الكرملني 
اإمكانية  اإىل  خا�صة  تطرقا  الرئي�صني  اأن 
الف�صاء وتدريب  التعاون بني دولتيهما يف 
فر�ش  اإىل  بالإ�صافة  تركي،  ف�صاء  رائد  اأول 
الع�صكري  املجال  يف  التعاون  موا�صلة 
منظومة  ب�صاأن  التعاون  وتو�صيع  التقني 
الرو�صية التي اقتنتها  الدفاعية  "اإ�ش-400" 
بع�ش  اإنتاج  اإمكانية  ي�صمل  مبا  اأن��ق��رة، 

مكوناتها يف الأرا�صي الرتكية.

رئي�ص  ي�ستقبل  ال�سوداني  ال��وزراء  رئي�ص 
مجموعة البنك الدولي في الخرطوم

اخلرطوم )د ب اأ(-
 ا�صتقبل رئي�ش الوزراء ال�صوداين عبد اهلل 
حمدوك يف اخلرطوم يوم اخلمي�ش رئي�ش 
مالبا�ش،  ديفيد  الدويل  البنك  جمموعة 
يف اأول زيارة من نوعها للبالد منذ قرابة 

خم�ش عقود.
ال��دويل  البنك  جمموعة  رئي�ش  وق��ال   
ديفيد مالبا�ش اأن البنك الدويل  �صيعمل 
املالية  الدولية واملوؤ�ص�صات  ال�رسة  مع 
ديون  الغاء  يف  ال�صهام  على  املانحة 

ال�صودان اخلارجية .
 واأ�صار يف كلمته   يف احلفل الذي اقيم 
املركز  ملقر  زيارته  برنامج  اط��ار  يف 
 19 كوفيد  �صد  للتطعيم  النموذجي 
الفقرية  الأ�رس  دعم  برنامج  نوافذ  واأحد 
باخلرطوم  اخلريجني  بنادي  "ثمرات" 
بحري  اىل اأن البنك اأي�صا �صيعمل على 
�صهراً   12 اىل  ثمرات  برنامج  مدة  رفع 
مقرراً  كان  كما   ، اأ�صهر  �صتة  عن  ب��دًل 
تذليل  على  يعمل  �صوف  اأن��ه  ،واأ�صاف 
وت�صهيل  اللوج�صتية،  التحديات  كافة 
حجرعرثة  تقف  التي  الدفعيات  و�صائل 
يف  مل�صتحقيها  الدفعيات  ت�صليم  اأمام 
وقتها املنا�صب.    وعربعن �صعادته يف 

اأن يعود توا�صل البنك يف تعامالته مع 
القبال  اىل  املواطنني  داعيًا  ال�صودان، 
من  للتخفيف  التطعيم  عمليات  على 
الآثار ال�صارة لال�صابة  بجائحة كرونة 

. 19
املالية  وزي��ر  دع��ا  ال�صياق  ذات  ويف   
جربيل   دكتور  القت�صادي  والتخطيط 
العمل  ���رسورة  اىل  كلمته  يف  اإبراهيم 
اخلارجية  ال�صودان  دي��ون  اعفاء  على 
وال�صهام من قبل جمموعة البنك الدويل 
يف  تقدمي الدعومات يف كافة م�رسوعات 

البنك بال�صودان .
ال�صحة  وزير  رحب  مت�صل  �صياٍق  ويف   
امل�صئول  بزيارة  النجيب   دكتورعمر 
البنك  جمموعة  رئي�ش  الكبري  ال��دويل 
و�صفها  والتي   ، ملبا�ش  ديفيد  ال��دويل 
البنك  من  مل�صئول  زي��ارة  اأول  باأنها  
الدويل  ي�صغل هذا املن�صب  الرفيع  منذ 
مدير  ماكنمار  روب��رت  ر�صيفه  زي��ارة  
البنك الدويل ال�صبق  قبل ن�صف قرن من 

الزمان يف العام 1972.
 وعرب عن اأمله يف اأن يقدم البنك الدويل 
الدعم لكافة قطاعات ال�صحة ، وذلك من 
احليوي  القطاع  هذا  تاأهيل  اعادة  اأجل 

واحياء خدمات ال�صحة للجميع .

دم�سق )د ب اأ( – 
مدينة  يف  عنيف  انفجار  ج��راء  �صخ�ش  اأ�صيب 

. ال�صويداء جنوب �صورية يوم اخلمي�ش 
انفجرت   »: ال�صويداء  يف  حملية  م�صادر  وقالت 
ال�صويداء  مدينة  مبدخل  ر�صا�ش  بلدة  يف  �صيارة 
بليغة،  بجروح  ال�صيارة  �صائق  واأ�صيب  اجلنوبي 
يف  التجارية  واملحال  باملنازل  ا�رسار  اإىل  اإ�صافة 

املكان ».
ال�صورية  الأمنية  اجلهات  اأن   امل�صادر  واأك��دت 
وال�صخ�ش  النفجار  خلفية  ملعرفة  حتقيقا  بداأت 

. امل�صتهدف 
وت�صهد حمافظة ومدينة ال�صويداء التي ت�صيطر قوات 
م�صتمرة  مناو�صات  اأغلبها،  على  ال�صوري  النظام 
رجال  وحركة  لها  واملوالني  احلكومية  القوات  بني 
العديد  املحافظة  �صهدت  كما   ، املعار�صة  الكرامة 

. النا�صفة  بالعبوات  اأغلبها  التفجريات  من 

 انفجار �سيارة 
بمدخل مدينة 

ال�سويداء 
جنوبي �سورية 

واإ�سابة 
�سخ�ص
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 الجمعة 1 أكتوبر 2021ـ العـدد 14858                 

 دولة الإمارات العربية المتحدة   
 وزارة القت�صاد 

EAT 45004 
 منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 

 تعلن اإدارة العالمات التجارية 
عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
التجارية  للعالمة  احلماية  مدة  طلب جتديد  بن�رش   

التالية:
املودعة بالرقم: 165482

  باإ�سم : املكتب الإعالمي حلكومة  اأبوظبي
وعنوانه: �ص.ب 769900 ، 

اأبوظبي ،الإمارات العربية املتحدة .   
وامل�سجلة حتت الرقم: 165482 بتاريخ: 2013/05/06 
  وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :39

اأخرى  �سنوات  ع�رش  ملدة  املفعول  نافذة  احلماية   
 2021/11/21 يف:  حلماية  انتهاء  تاريخ  من  اعتباراً 

وحتى تاريخ: 2031/11/21 

 الجمعة 1 أكتوبر 2021ـ العـدد 14858                 

 دولة الإمارات العربية المتحدة   
 وزارة القت�صاد 

EAT 58957  
منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 

  تعلن اإدارة العالمات التجارية 
عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�رش طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 163729  باإ�سم : اأ�ستون مارتن لجوندا ليمتد 
وعنوانه: بانبريي رود ، جايدون ، 

وارويك ، �سي يف35  0دي بي ، 
اململكة املتحدة.

وامل�سجلة حتت الرقم: 163729
بتاريخ: 2012/05/20 

   وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :9 
اعتباراً  اأخ��رى  �سنوات  ع�رش  ملدة  املفعول  نافذة  احلماية 
تاريخ:  وحتى   2021/10/12 يف:  حلماية  انتهاء  تاريخ  من 

 2031/10/12
 

 الجمعة 1 أكتوبر 2021ـ العـدد 14858                 

 دولة الإمارات العربية المتحدة   
 وزارة القت�صاد 

EAT 58952  
منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 

  تعلن اإدارة العالمات التجارية 
عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�رش طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 163724  باإ�سم : اأ�ستون مارتن لجوندا ليمتد 
وعنوانه: بانبريي رود ، جايدون ، 

وارويك ، �سي يف35  0دي بي ، 
اململكة املتحدة.

وامل�سجلة حتت الرقم: 163724
بتاريخ: 2012/05/20 

    وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :18 
اعتباراً  اأخ��رى  �سنوات  ع�رش  ملدة  املفعول  نافذة  احلماية 
تاريخ:  وحتى   2021/10/12 يف:  حلماية  انتهاء  تاريخ  من 

 2031/10/12
 

 الجمعة 1 أكتوبر 2021ـ العـدد 14858                 

 دولة الإمارات العربية المتحدة   
 وزارة القت�صاد 

EAT 59944  
منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 

  تعلن اإدارة العالمات التجارية 
عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�رش طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 165101  باإ�سم : جون�س�ون اأند جون�س�ون

وعنوانه: وان جون�سون اأند جون�سون
 بالزا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،  08933 ،  الوليات املتحدة 

الأمريكية.   
وامل�سجلة حتت الرقم: 165101

بتاريخ: 2013/01/15 
    وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :5 

اعتباراً  اأخ��رى  �سنوات  ع�رش  ملدة  املفعول  نافذة  احلماية 
تاريخ:  وحتى   2021/11/14 يف:  حلماية  انتهاء  تاريخ  من 

 2031/11/14
 

 الجمعة 1 أكتوبر 2021ـ العـدد 14858                 

 دولة الإمارات العربية المتحدة   
 وزارة القت�صاد 

EAT 59947  
منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 

  تعلن اإدارة العالمات التجارية 
عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�رش طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 165104  باإ�سم : جون�س�ون اأند جون�س�ون

وعنوانه: وان جون�سون اأند جون�سون
 بالزا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،  08933 ،  الوليات املتحدة 

الأمريكية.   
وامل�سجلة حتت الرقم: 165104

بتاريخ: 2013/01/15 
    وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :5 

اعتباراً  اأخ��رى  �سنوات  ع�رش  ملدة  املفعول  نافذة  احلماية 
تاريخ:  وحتى   2021/11/14 يف:  حلماية  انتهاء  تاريخ  من 

 2031/11/14
 

 الجمعة 1 أكتوبر 2021ـ العـدد 14858                 

 دولة الإمارات العربية المتحدة   
 وزارة القت�صاد 

AT 66647  
منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
ال��ع��الم��ات  اإدارة  تعلن    
وكيل  تقدم  ع��ن  التجارية 

الت�سجيل /      
املالك: التميمي وم�ساركوه 

التجارية  للعالمة  احلماية  م��دة  جتديد  طلب  بن�رش 
التالية:

املودعة بالرقم: 163147 
 با�سم: يونيليفر بي ال �سي

وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ، 
مر�سي�سايد ، اإجنلرتا.

وامل�سجلة حتت الرقم: 163147
بتاريخ: 2013/03/21 

   وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :3 
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�رش �سنوات اأخرى اعتباراً 
من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2021/10/02 وحتى تاريخ: 

 2031/10/02
 

 الجمعة 1 أكتوبر 2021ـ العـدد 14858                 

 دولة الإمارات العربية المتحدة   
 وزارة القت�صاد 

EAT 58950  
منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
  تعلن اإدارة العالمات التجارية 
عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�رش طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 163722  باإ�سم : اأ�ستون مارتن لجوندا ليمتد 
وعنوانه: بانبريي رود ، جايدون ، 

وارويك ، �سي يف35  0دي بي ، 
اململكة املتحدة.

وامل�سجلة حتت الرقم: 163722
بتاريخ: 2012/05/20 

  وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :14 
اعتباراً  اأخرى  �سنوات  ع�رش  ملدة  املفعول  نافذة  احلماية 
تاريخ:  وحتى   2021/10/12 يف:  حلماية  انتهاء  تاريخ  من 

 2031/10/12
 

 الجمعة 1 أكتوبر 2021ـ العـدد 14858                 

 دولة الإمارات العربية المتحدة   
 وزارة القت�صاد 

EAT 58949  
منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 

التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن    
عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�رش طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 163721  باإ�سم : اأ�ستون مارتن لجوندا ليمتد 
وعنوانه: بانبريي رود ، جايدون ، 

وارويك ، �سي يف35  0دي بي ، 
اململكة املتحدة.

وامل�سجلة حتت الرقم: 163721
بتاريخ: 2012/05/20 

  وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :9 
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�رش �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء حلماية يف: 2021/10/12 وحتى تاريخ: 2031/10/12 
 

 الجمعة 1 أكتوبر 2021ـ العـدد 14858                 

 دولة الإمارات العربية المتحدة   
 وزارة القت�صاد 

AT 60407  
منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 

التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن    
عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�رش طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 165753 
 با�سم: الفردان لل�رشافة

وعنوانه: �ص.ب. 2095 ، دبي ،
 الإمارات العربية املتحدة. 

وامل�سجلة حتت الرقم: 165753
بتاريخ: 2012/11/27          

  وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :36 احلماية نافذة 
املفعول ملدة ع�رش �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية 

يف: 2021/12/17 وحتى تاريخ: 2031/12/17 
 

 الجمعة 1 أكتوبر 2021ـ العـدد 14858                 

 دولة الإمارات العربية المتحدة   
 وزارة القت�صاد 

EAT 58963  
منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 

التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن    
عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�رش طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 163735  باإ�سم : اأ�ستون مارتن لجوندا ليمتد 
وعنوانه: بانبريي رود ، جايدون ، 

وارويك ، �سي يف35  0دي بي ، 
اململكة املتحدة.

وامل�سجلة حتت الرقم: 163735
بتاريخ: 2012/05/20 

    وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :28 
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�رش �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء حلماية يف: 2021/10/12 وحتى تاريخ: 2031/10/12   

 الجمعة 1 أكتوبر 2021ـ العـدد 14858                 

 دولة الإمارات العربية المتحدة   
 وزارة القت�صاد 

EAT 59946  
منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
ال��ع��الم��ات  اإدارة  تعلن    
وكيل  تقدم  ع��ن  التجارية 

الت�سجيل /      
املالك: التميمي وم�ساركوه 

التجارية  للعالمة  احلماية  م��دة  جتديد  طلب  بن�رش 
التالية:

املودعة بالرقم: 165103  باإ�سم : جون�س�ون اأند جون�س�ون
وعنوانه: وان جون�سون اأند جون�سون

 بالزا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،  08933 ،  الوليات 
املتحدة الأمريكية.   

وامل�سجلة حتت الرقم: 165103
بتاريخ: 2013/01/15 

  وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :3 
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�رش �سنوات اأخرى اعتباراً 
من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2021/11/14 وحتى تاريخ: 

 2031/11/14
 

 الجمعة 1 أكتوبر 2021ـ العـدد 14858                 

 دولة الإمارات العربية المتحدة   
 وزارة القت�صاد 

EAT 66648  
منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
  تعلن اإدارة العالمات التجارية 
عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�رش طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 163148 
 با�سم: يونيليفر بي ال �سي

وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ، 
مر�سي�سايد ، اإجنلرتا.

وامل�سجلة حتت الرقم: 163148
بتاريخ: 2013/03/21 

  وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :3 
اعتباراً  اأخرى  �سنوات  ع�رش  ملدة  املفعول  نافذة  احلماية 
تاريخ:  وحتى   2021/10/02 يف:  حلماية  انتهاء  تاريخ  من 

  2031/10/02

 الجمعة 1 أكتوبر 2021ـ العـدد 14858                 

 دولة الإمارات العربية المتحدة   
 وزارة القت�صاد 

AT 58956  
منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 

التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن    
عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�رش طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 163728  باإ�سم : اأ�ستون مارتن لجوندا ليمتد 
وعنوانه: بانبريي رود ، جايدون ، 

وارويك ، �سي يف35  0دي بي ، 
اململكة املتحدة.

وامل�سجلة حتت الرقم: 163728
بتاريخ: 2012/05/20 

    وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :37 
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�رش �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء حلماية يف: 2021/10/12 وحتى تاريخ: 2031/10/12 
 

 الجمعة 1 أكتوبر 2021ـ العـدد 14858                 

 دولة الإمارات العربية المتحدة   
 وزارة القت�صاد 

AT 59945  
منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 

التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن    
عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�رش طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 165102  باإ�سم : جون�س�ون اأند جون�س�ون

وعنوانه: وان جون�سون اأند جون�سون
 بالزا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،  08933 ،  الوليات املتحدة 

الأمريكية.   
وامل�سجلة حتت الرقم: 165102

بتاريخ: 2013/01/15 
    وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :44 

احلماية نافذة املفعول ملدة ع�رش �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 
انتهاء حلماية يف: 2021/11/14 وحتى تاريخ: 2031/11/14 

 

 الجمعة 1 أكتوبر 2021ـ العـدد 14858                 

 دولة الإمارات العربية المتحدة   
 وزارة القت�صاد 

EAT 59948  
منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 

التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن    
عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�رش طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 165105  باإ�سم : جون�س�ون اأند جون�س�ون

وعنوانه: وان جون�سون اأند جون�سون
 بالزا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،  08933 ،  الوليات املتحدة 

الأمريكية.   
وامل�سجلة حتت الرقم: 165105

بتاريخ: 2013/01/15 
    وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :44 

احلماية نافذة املفعول ملدة ع�رش �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 
انتهاء حلماية يف: 2021/11/14 وحتى تاريخ: 2031/11/14 

  

 الجمعة 1 أكتوبر 2021ـ العـدد 14858                 

 دولة الإمارات العربية المتحدة   
 وزارة القت�صاد 

EAT 177195  
منوذج اإعالن الن�سرعن 

التجديد 
ال��ع��الم��ات  اإدارة  ت��ع��ل��ن    

ال��ت��ج��اري��ة ع���ن ت��ق��دم وك��ي��ل 
الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�رش طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 166857  باإ�سم :يونيليفر اآي بيه هولدينجز

 بي.يف
وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ال

 روتردام ، هولندا.
وامل�سجلة حتت الرقم: 166857

بتاريخ: 2012/05/20 
    وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :29 

اعتباراً  اأخرى  �سنوات  املفعول ملدة ع�رش  نافذة  احلماية 
من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2021/12/20 وحتى تاريخ: 

 2031/12/20
 

 الجمعة 1 أكتوبر 2021ـ العـدد 14858                 

 دولة الإمارات العربية المتحدة   
 وزارة القت�صاد 

EAT 58959 
منوذج اإعالن الن�سرعن 

التجديد 
ال��ع��الم��ات  اإدارة  ت��ع��ل��ن    

ال��ت��ج��اري��ة ع���ن ت��ق��دم وك��ي��ل 
الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�رش طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

مارتن لجوندا  اأ�ستون   : باإ�سم    163731 بالرقم:  املودعة 
ليمتد 

وعنوانه: بانبريي رود ، جايدون ، 
وارويك ، �سي يف35  0دي بي ، 

اململكة املتحدة.
وامل�سجلة حتت الرقم: 163731

بتاريخ: 2012/05/20 
 وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :14 

اعتباراً  اأخرى  �سنوات  املفعول ملدة ع�رش  نافذة  احلماية 
من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2021/10/12 وحتى تاريخ: 

 2031/10/12

 الجمعة 1 أكتوبر 2021ـ العـدد 14858                 

 دولة الإمارات العربية المتحدة   
 وزارة القت�صاد 

EAT 58924   
 منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 

 تعلن اإدارة العالمات التجارية 
عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
 بن�رش طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 162001
  باإ�سم : اإلكرتو-موتيف ديزل، اإنك.

  ، اإلينوي   ، ، لجراجن  �سرتيت    55 وي�ست   9301 وعنوانه: 
60525 ، الوليات املتحدة  الأمريكية.  

وامل�سجلة حتت الرقم: 162001
بتاريخ: 2012/03/29 

   وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :12
  احلماية نافذة املفعول ملدة ع�رش �سنوات اأخرى اعتباراً 
من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2021/09/05 وحتى تاريخ: 

 2031/09/05

 الجمعة 1 أكتوبر 2021ـ العـدد 14858                 

 دولة الإمارات العربية المتحدة   
 وزارة القت�صاد 

EAT 60341  
 منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 

التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن   
عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
 بن�رش طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 165480
  باإ�سم : مون�سرت اإنرجي كومباين

وعنوانه: 1 مون�سرت واي ، كورونا ،
 �سي اإيه 92879 ، الوليات املتحدة

 الأمريكية.    
وامل�سجلة حتت الرقم: 165480

بتاريخ: 2013/02/18 
 وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :32

اعتباراً  اأخ��رى  �سنوات  ع�رش  ملدة  املفعول  نافذة  احلماية   
تاريخ:  وحتى   2021/11/21 يف:  حلماية  انتهاء  تاريخ  من 

 2031/11/21

 الجمعة 1 أكتوبر 2021ـ العـدد 14858                 

 دولة الإمارات العربية المتحدة   
 وزارة القت�صاد 

EAT 54420  
منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 

  تعلن اإدارة العالمات التجارية 
عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�رش طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 44721 
 با�سم: ريت�سرت جيديون

 نريت.
وعنوانه: اإت�ص-1103 بوداب�ست،

جيومروي اأوت 21 ، املجر  
وامل�سجلة حتت الرقم: 44721

بتاريخ: 2002/11/12 
  وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :5 

اعتباراً  اأخ��رى  �سنوات  ع�رش  ملدة  املفعول  نافذة  احلماية 
تاريخ:  وحتى   2021/10/16 يف:  حلماية  انتهاء  تاريخ  من 

 2031/10/16



يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
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رئيـ�س الدولة ونائبـه
 اأعرب فيها عن �صـــادق تعازيه وموا�صاته يف وفاة �صاحبة 
ال�صمـــو امللكي الأمـــرة هال بنت عبداهلل بـــن عبدالعزيز اآل 

�صعود.
كما بعث �صمو ال�صيخ �صلطان بن حممد بن �صلطان القا�صمي 
ويل عهـــد ونائب حاكـــم ال�صارقة و�صمـــو ال�صيخ عبداهلل بن 
�صامل بن �صلطان القا�صمي نائب حاكم ال�صارقة و�صمو ال�صيخ 
�صلطان بن اأحمد بن �صلطـــان القا�صمي نائب حاكم ال�صارقة 
برقيـــات تعزية مماثلة اإىل خادم احلرمـــني ال�رشيفني امللك 

�صلمان بن عبدالعزيز اآل �صعود.
كمـــا بعث �صاحـــب ال�صمو ال�صيخ حميد بـــن را�صد النعيمي 
ع�صـــو املجل�س الأعلى حاكم عجمان برقية تعزية اإىل خادم 
احلرمني ال�رشيفني امللك �صلمان بن عبدالعزيز اآل �صعود ملك 
اململكـــة العربية ال�صعودية ال�صقيقـــة يف وفاة املغفور لها 
�صاحبة ال�صمو امللكي الأمرة هال بنت عبداهلل بن عبدالعزيز 

اآل �صعود.
واأعرب �صموه يف برقيته عن خال�س تعازيه و�صادق موا�صاته 
اإىل خادم احلرمني ال�رشيفني، �صائال املوىل عز وجل اأن يتغمد 
الفقيدة بوا�صع رحمتـــه وي�صكنها ف�صيح جناته واأن يلهم اآل 

�صعود الكرام جميل ال�صرب وال�صلوان.
كمـــا بعث �صمـــو ال�صيخ عمار بن حميـــد النعيمي ويل عهد 
عجمان و�صمو ال�صيخ نا�رش بـــن را�صد النعيمي نائب حاكم 
عجمان برقيتي تعزية مماثلتني اإىل خادم احلرمني ال�رشيفني 

امللك �صلمان بن عبدالعزيز اآل �صعود .
كما بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حمد بن حممد ال�رشقي ع�صو 
املجل�س الأعلى حاكم الفجرة برقية تعزية اإىل اأخيه خادم 
احلرمني ال�رشيفني امللك �صلمان بن عبدالعزيز اآل �صعود ملك 
اململكة العربية ال�صعوديـــة ال�صقيقة اأعرب فيها عن �صادق 
تعازيه وموا�صاته يف وفاة �صاحبة ال�صمو امللكي الأمرة هال 

بنت عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �صعود.
كما بعـــث �صمو ال�صيـــخ حممد بن حمـــد ال�رشقي ويل عهد 
الفجرة برقية تعزية مماثلـــة اإىل خادم احلرمني ال�رشيفني 

امللك �صلمان بن عبدالعزيز اآل �صعود.
كما بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ �صعود بن را�صد املعال ع�صو 
املجل�ـــس الأعلى حاكم اأم القيوين برقيـــة تعزية اإىل خادم 
احلرمني ال�رشيفني امللك �صلمان بن عبدالعزيز اآل �صعود ملك 
اململكة العربية ال�صعودية ال�صقيقة يف وفاة �صاحبة ال�صمو 

امللكي الأمرة هال بنت عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �صعود.
واأعرب �صموه يف برقيته عن خال�س تعازيه و�صادق موا�صاته 
اإىل خادم احلرمني ال�رشيفني، �صائال املوىل عز وجل اأن يتغمد 
الفقيدة بوا�صع رحمتـــه وي�صكنها ف�صيح جناته واأن يلهم اآل 

�صعود الكرام جميل ال�صرب وال�صلوان.
كمـــا بعث �صمو ال�صيخ را�صد بـــن �صعود بن را�صد املعال ويل 
عهـــد اأم القيوين برقيـــة تعزية مماثلـــة اإىل خادم احلرمني 

ال�رشيفني امللك �صلمان بن عبدالعزيز اآل �صعود.
 كمـــا بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ �صعـــود بن �صقر القا�صمي 
ع�صو املجل�س الأعلـــى حاكم راأ�س اخليمة، برقية تعزية اإىل 
اأخيـــه خادم احلرمني ال�رشيفني امللك �صلمان بن عبد العزيز 
اآل �صعـــود ملك اململكة العربية ال�صعوديـــة ال�صقيقة، اأعرب 
فيها عن �صادق تعازيـــه وموا�صاته يف وفاة �صاحبة ال�صمو 

امللكي الأمرة هال بنت عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �صعود.
كما بعـــث �صمو ال�صيخ حممد بن �صعود بـــن �صقر القا�صمي 
ويل عهد راأ�س اخليمة برقية تعزية مماثلة اإىل خادم احلرمني 

ال�رشيفني.

اأطباء بدبي
 اأكـــد املتخ�ص�صـــون اأن احلالـــة احلرجـــة التـــي تعر�س 
لهـــا حدثت ب�صبـــب دواء خاطئ تناوله قبـــل الدخول اإىل 
امل�صت�صفى ما ت�صبب يف حروق �صديدة يف ال�صعب الهوائية 
العلوية وال�صفلية مع ف�صـــل تنف�صي اأثر على اأع�صائه مع 

ال�صتباه يف وجود عدوى بكترية .
وقال اأخ�صائـــي طب الأطفال وحديثي الولدة بامل�صت�صفى 
الدكتـــور عمـــرو الظواهـــري اإن فريـــق العنايـــة املركزة 
ومتخ�ص�صـــي الرعاية احلرجة لالأطفـــال عملوا على انقاذ 
الطفل حيث خ�صع خلطة عالج با�صتخدام اأحدث التقنيات 

وخالل اأيام قليلة ا�صتعاد عافيته كاملة".
تابـــع : واجهنا العديد مـــن التحديات خالل رحلة العالج 
اأبرزها معاناة املري�س من التهاب يف ع�صلة القلب وتاأثر 
جهـــاز وتاأثر القلـــب والكبد وتوقف عمـــل نخاع العظم و 
ا�صطـــراب يف وظائف الرئة معتربا جناته من اأ�رشار الدواء 

اخلاطىء اإجنازا طبيا .

اأدنوك للتوزيع 
ومنذ الطرح العام الأويل، ارتفعت توزيعات اأرباح ال�رشكة 
مل�صاهميها حيث بلغت 2018 نحو1.47 مليار درهم ويف 
عام 2019، وزعت ال�رشكة اأرباحا بقيمة 2.39 مليار درهم 
يف حـــني بلغت توزيعات الأرباح يف عام 2020 ما قيمته 

2.57 مليار درهم.
وخـــالل اجتماع اجلمعية العموميـــة لل�رشكة املنعقد يف 
مار�ـــس 2021، اأكـــدت ال�رشكة علـــى �صيا�صتها لتوزيعات 
الأربـــاح لعـــام 2021 بتوزيع اأرباح بقيمـــة 2.57 مليار 
درهـــم.. واأعلنت تعديـــل �صيا�صة توزيعـــات الأرباح لعام 
2022، حمـــددة توزيعات اأرباح بقيمـــة ل تقل عن 2.57 
مليار درهـــم لعام 2022 /مقارنة بحـــد اأدنى يبلغ %75 
من الأرباح القابلة للتوزيع وفقا لل�صيا�صة ال�صابقة/، وهو 
ما �صيمنح امل�صاهمني عوائد وا�صحة وجمزية حتى اأبريل 

.2023
و�صتظل �صيا�صة توزيعات الأرباح ملا يلي ذلك من ال�صنوات 
كما هي عليـــه بن�صبة ل تقل عن 75% من الأرباح القابلة 

للتوزيع.
وتوا�صل ال�رشكة توزيع ن�صف الأرباح ال�صنوية يف اأكتوبر 
ثـــم توزيع الن�صف الثاين مـــن الأرباح يف اأبريل من العام 
الـــذي يليه.. وتخ�صـــع توزيعات الأربـــاح لتقدير جمل�س 

الإدارة وموافقة امل�صاهمني.
وتعك�س تعديالت �صيا�صة توزيع الأرباح املعتمدة الو�صع 
املايل القوي لل�رشكة يف نهاية عام 2020 والثقة يف اآفاق 
منوهـــا وقدرتها على حتقيق تدفقـــات نقدية قوية.. وتظل 
اأدنـــوك للتوزيع واثقـــة بقدرتها على الوفـــاء بالتزاماتها 
ال�صرتاتيجية وحتقيق عائدات نقدية م�صتقرة مل�صاهميها.

ومنذ الطرح العـــام الأويل يف عام 2017، وا�صلت "اأدنوك 
للتوزيع" تنفيذ ا�صرتاتيجيتهـــا للنمو لتنتقل اإىل التو�صع 

يف الأ�صواق املناف�صة وافتتحت العديد من املواقع اجلديدة 
يف اإمارة دبي واململكة العربية ال�صعودية.

وركـــزت ال�رشكة علـــى تعزيز جتربة ت�صـــوق عمالء قطاع 
التجزئة من خالل جتديد متاجر التجزئة يف جميع اأنحاء 
دولة الإمـــارات..و اأدخلـــت خدمات الت�صـــوق الإلكرتوين، 
واأطلقت برامج مكافاآت العمالء القائمة على جمع النقاط 
ما ي�صلـــط ال�صوء علـــى اهتمامها الدائم بتقـــدمي اأف�صل 

اخلدمات لعمالئها.
واأتاحت املرونـــة والرتكيز على موا�صلـــة النمو لل�رشكة 
اإمكانية اعتماد �صيا�صة توزيعات اأرباح ت�صاعدية ما عك�س 
اآفاق منو ال�رشكة وقدرتها على حتقيق تدفقات نقدية قوية 

وم�صتقرة.
ووا�صلت ال�رشكة م�صرتها ك�رشكة مبيعات جتزئة ع�رشية 
وحديثة من خالل تطبيـــق ا�صرتاتيجية حت�صني التكاليف 
وزيـــادة الكفاءة الت�صغيلية ل�صمـــان احلفاظ على قدرتها 

التناف�صية ومكانتها الرائدة يف قطاع مبيعات التجزئة.
وبهذه املنا�صبة، قال املهند�س بدر �صعيد اللمكي، الرئي�س 
التنفيذي لأدنوك للتوزيع: "توؤكد �صيا�صتنا لتوزيع الأرباح 
الت�صاعديـــة التزامنا اجتاه م�صاهمينـــا، مع الرتكيز على 
حتقيق اأولوياتنا ال�صرتاتيجية املتمثلة يف النمو املتوا�صل 
وامل�صتدام، وتعزيز جتربة ت�صوق العمالء، و�صمان عائدات 

نقدية جمزية".
واأ�صـــاف: " تتيـــح اأ�صهم اأدنـــوك للتوزيع اليـــوم عائدات 
جمزية للم�صاهمـــني و امل�صتثمرين مع توفر مزايا جتمع 
بني انخفا�س م�صتـــوى التاأثر بتقلبات اأ�صعار النفط وبني 
تدفقات نقدية م�صتقـــرة ميكن توقعها، اإ�صافة اإىل اإمكانية 
منو قويـــة و�صيا�صة توزيع اأرباح جذابـــة ت�صمن عائدات 
م�صتقرة.. و نثـــق وبف�صل منوذج اأعمالنا املرن يف قدرتنا 
علـــى حتقيق اأربـــاح جمزية مل�صاهمينـــا يف الوقت الذي 
نحافظ فيـــه اأي�صا علـــى اإمكانية توفر راأ�ـــس املال من 
خـــالل ا�صرتاتيجيـــة ال�صتثمار املدرو�س بهـــدف موا�صلة 
جهودنـــا لتو�صعة �صبكة حمطـــات اخلدمة وال�صتثمار يف 
اأعمال جتارة التجزئة غر املرتبطة بالوقود والتو�صع يف 

الأ�صواق العاملية".
وكما يف 30 يونيـــو 2021، حافظت �رشكة اأدنوك للتوزيع 
علـــى مركزهـــا املايل القوي مـــع ر�صيد نقـــدي /مبا يف 
ذلـــك الودائع لأجل/ بقيمة 3.9 مليـــار درهم، وت�صهيالت 
ائتمانية متجددة بقيمة 2.8 مليار درهم، واأرباح م�صتبقاة 

ت�صل اإىل 1.995 مليار درهم.
ويبلـــغ حجـــم �صـــايف الديـــن اإىل الأرباح قبـــل خ�صم 
الفائدة وال�رشيبة وال�صتهـــالك والإطفاء 0.46x.. وخالل 
الن�صـــف الأول من عام 2021، برهنـــت ال�رشكة على قوة 
منـــوذج اأعمالها املرن بتحقيق نتائـــج مالية قوية، حيث 
�صجلت ارتفاعا يف الأربـــاح قبل خ�صم الفائدة وال�رشيبة 
وال�صتهالك والإطفاء لت�صل اإىل 1.528 مليار درهم، بينما 
حققـــت منوا يف �صايف الأرباح لتبلغ 1.152 مليار درهم، 

وعززت كفاءتها الت�صغيلية.
وخـــالل الن�صف الأول مـــن العـــام 2021، ا�صتمرت اأدنوك 
للتوزيع بالعمل على تنفيـــذ ا�صرتاتيجيتها للنمو الذكي، 
حيـــث افتتحت 12 حمطة خدمة جديـــدة، وجددت 24 من 
متاجر واحة اأدنوك يف دولة الإمارات.. كما ح�صلت ال�رشكة 
علـــى �صهادة عدم ممانعة من الهيئة العامة للمناف�صة يف 

اململكـــة العربية ال�صعودية لال�صتحـــواذ على 35 حمطة 
خدمة يف اململكة.

كانت �رشكة "اأدنوك" قد اأعلنت يف مايو 2021 اإمتام عملية 
طرح خا�ـــس لعدد 375 مليون �صهـــم /445 مليون دولر 
اأمريكـــي/ من اأ�صهم �رشكة "اأدنوك للتوزيع"، وهو ما ميثل 
تقريبا ن�صبة 3% مـــن راأ�س مال ال�رشكة امل�صجل، مما رفع 
ن�صبة التداول احلر ل�رشكة اأدنوك للتوزيع يف �صوق اأبوظبي 
لـــالأوراق املالية اإىل 23%.. كما طرحـــت ما قيمته حوايل 
1.195 مليار دولر اأمريكي مـــن ال�صندات غر امل�صمونة 
/�صندات قابلة لال�صتبـــدال باأ�صهم/ حيث ميكن ا�صتبدالها 

بالأ�صهم احلالية لأدنوك للتوزيع وفقا ل�رشوط خا�صة.
ومتثل هذه ال�صنـــدات ن�صبة 7% من راأ�ـــس املال امل�صجل 
ل�رشكـــة "اأدنوك للتوزيع" وهي م�صتحقة الدفع يف 2024.. 
وبعد النتهاء من ال�صفقة، �صتحتفظ �رشكة "اأدنوك" مبا ل 
يقل عن 70% من ح�صتها ال�صرتاتيجية يف ال�رشكة و ترى 

اأن اأدنوك للتوزيع زاخرة باإمكانيات النمو الكبرة.
وبالإ�صافة اإىل ذلك، مت الإعـــالن يف مايو 2021 عن قيام 
 /MSCI/ رشكة مورغـــان �صتانلي كابيتال اإنرتنا�صيونال�
باإدراج �رشكة اأدنوك للتوزيع �صمن موؤ�رش مورغان �صتانلي 
كابيتال اإنرتنا�صيونـــال لالأ�صواق النا�صئة بعد اأن ا�صتوفت 

ال�رشكة جميع �رشوط الإدراج.
وبذلـــك ت�صبح اأدنوك للتوزيع �صمـــن ال�رشكات الإماراتية 
الت�صـــع املدرجـــة يف موؤ�ـــرش مورغان �صتانلـــي كابيتال 
اإنرتنا�صيونـــال لالأ�صـــواق النا�صئة الـــذي يحظى باهتمام 

موؤ�ص�صات ا�صتثمارية دولية.
واأعلنـــت اأدنوك للتوزيـــع موؤخرا عن اإدراجهـــا اأي�صا يف 
موؤ�رش فوت�صـــي لالأ�صواق النا�صئة.. وهو مـــا من �صاأنه اأن 
يعـــزز جاذبية اأ�صهمها بالن�صبة للم�صتثمرين الأجانب واأن 
ي�صهم يف تنويع قاعـــدة م�صتثمريها . و�صيحق مل�صاهمي 
اأدنـــوك للتوزيع امل�صجلـــني يف 10 اأكتوبر 2021 /تاريخ 
اإغالق ال�صجل/ احل�صول علـــى اأرباح نقدية مرحلية الأمر 
الـــذي يعني اأن 6 اأكتوبر 2021 هو اآخر يوم ل�رشاء الأ�صهم 
وا�صتيفاء معاير الأهليـــة.. ويتوقع اأن يتم توزيع الأرباح 

بعد 30 يوما من تاريخ موافقة جمل�س الإدارة.

االآالف يتظاهرون 
وهتـــف بع�س الآلف اأثنـــاء انتظار القطـــارات قائلني اإن 
اجلي�ـــس جي�س ال�صودان ولي�س جي�ـــس الربهان يف اإ�صارة 
اإىل الفريـــق عبـــد الفتاح الربهان قائـــد اجلي�س ال�صوداين 
وجمل�صـــه ال�صيـــادي احلاكم.ويف الأيـــام وال�صاعات التي 
اأعقبت حماولة النقـــالب، اتهم م�صوؤولون مدنيون اجلي�س 
بتجاوز نطـــاق �صالحياته، يف حني انتقـــد كبار ال�صباط 
اأ�صلـــوب الإدارة املدنية يف التعامل مـــع ملفي القت�صاد 

والعملية ال�صيا�صية.
واأطـــاح اجلي�س بالب�صر يف اأبريل ني�صان 2019 بعد اأ�صهر 
من الحتجاجـــات ال�صعبيـــة التي اندلعـــت ب�صبب اأزمة 
اقت�صاديـــة متفاقمة. ووقع اجلي�س بعد ذلك اتفاقا لتقا�صم 

ال�صلطة مع حتالف قوى اإعالن احلرية والتغير املدين.
واأعلن حتالف قوى اإعالن احلرية والتغير تاأييده ملظاهرات 

يوم اخلمي�س.

اأبوظبي ـ وام:

تعد ال�صقور رمزا للرفعة والقوة وال�صجاعة ودليال 
علـــى عزة النف�ـــس وتلعب دورا مهمـــا يف تاريخ 
الإمـــارات وح�صارتها وموروثهـــا العريق ويهتم 
مواطنو الدولـــة برتبيتها ل�صتخدامها يف قن�س " 

طيور احلبارى والكاروان والأرانب".
ويعزو خـــرباء اإماراتيون ودوليـــون جناح جهود 
ا�صتخدام ال�صقور امُلكاثـــرة يف الأ�رش يف ريا�صة 
ال�صقارة وبالتايل التزايد امللحوظ يف عدد مزارع 
ال�صقور يف العـــامل وتو�ّصع وتطـــّور �صناعتها .. 
جلهود اإماراتية بالدرجة الأوىل متّثلت يف معر�س 
اأبوظبي الدويل لل�صيد والفرو�صية الذي انطلق يف 

العام 2003 بتنظيم من نادي �صقاري الإمارات.
وميثـــل املعر�س من�صة عر�ـــس مهمة للمنتجني 
الإماراتيني لل�صقور للرتويج لإنتاجهم من خمتلف 
اأنواع ال�صقـــور املكاثرة يف الأ�رش حيث يبلغ عدد 
املنتجـــني الإماراتيني لل�صقور اأكرث من 30 منتجاً 
على م�صتوى الدولة اأنتجـــوا خالل العام اجلاري 
1160 �صقراً مقابل 861 �صقرا خالل العام املا�صي.
واأكد حممد الكمدة من موؤ�ص�صة الكمدة لل�صقور يف 
ت�رشيح لوكالة اأنباء الإمارات " وام" اأن م�صاركتهم 
وللمـــرة الثالثـــة يف املعر�ـــس تهـــدف لعر�س 
منتجاتهـــم التي ت�صمل " طيـــور اجلر املحلي " 
.. موؤكـــدا زيادة الإنتاج �صنويـــا حيث يتم اختيار 
�صـــاللت نادرة جدا من اأجـــل اإكثارها يف الدولة.. 
لفتا اإىل اأن فكرة اإنتاج ال�صقور لدى الكمدة بداأت 
منذ الطفولة وكان اأول اإنتاج له يف عام 2013 ومت 
احل�صول على " برانـــد الكمدة لل�صقور " يف عام 
2018 وبداأت التناف�ـــس يف الأ�صواق مع ال�رشكات 

العاملية العاملة يف هذا املجال.
من جهته قـــال خليفة املن�صـــوري املتحدث عن 
"جمموعة منتجي ال�صقور املحلية" لـ "وام" بداأت 
منذ 10 �صنوات مع جمموعة من ال�صباب للبدء يف 
اإنتاج �صقور حملية والتـــي تعد من اأندر ال�صقور 

املوجودة حاليا .
واأ�صـــاف تاأتـــي م�صاركتنـــا يف معر�ـــس ال�صيد 
والفرو�صية وللمـــرة الأوىل لعر�ـــس اأهم ال�صقور 
النادرة لدينا ولكونه من املعار�س التي ت�صتقطب 
العديد من ال�ـــرشكات عامليـــا واإقليميا وحمليا 
ويجمع حتت �صقفه العديد مـــن الهواة وال�صقارة 
وقـــد حققنا يف امل�صابقـــات اخلليجية واملحلية 
وخا�صة م�صابقة جمال ال�صقور وم�صابقة التلوح 

اأف�صل النتائج.
من ناحيتـــه اأو�صح اأحمد الكتبـــي امل�رشف على 
اأحد اأجنحـــة ال�صقور احلية للمنتجني الإماراتيني 
لل�صقور اأن عملية اإنتاج ال�صقور متر مبراحل عدة 
تبداأ مـــن و�صع الطر الذكر مـــع الأنثى يف غرفة 
ملـــدة زمنية معينة اإىل اأن ت�صبـــح الإناث قادرات 
علـــى اإنتاج البي�س .. لفتـــاً اإىل اأن منها من تبداأ 
اإنتـــاج البي�س يف عمـــر 4 اأو 5 اأو 6 �صنوات حيث 
ينتج الطر كل فـــرتة 4 بي�صات بني كل منها 15 
يوماً، رمبا ت�صلح كلها اأو بع�صها لعملية التفقي�س 
وهـــي املرحلة التالية فبعد اإمتام و�صع الطر لـ4 
بي�صات يتم اإدخالها يف ح�صانة التفقي�س ملدة 30 

اأو 32 يوماً ح�صب نوعية الطر.

»اأبوظبي لل�سيد والفرو�سية« 
من�سة مهمة لمنتجي ال�سقور 

للترويج لإنتاجهم
اتفاقية بين �سرطة دبي و�سركة »بي دبليو �سي« لال�ست�سارات 

والحوكمة الموؤ�س�سية

دبي ـ وام:

وقعت القيادة العامة ب�رشطة دبي متمثلة 
بالإدارة العامة للتميز والريادة، اتفاقية 
تعاون م�صـــرتك مع �رشكة بي دبليو �صي 
يف  املتخ�ص�صـــة   /PWC/ العامليـــة 
وذلك  املوؤ�ص�صية،  واحلوكمة  ال�صت�صارات 
يف اطـــار تعزيـــز عالقـــات ال�رشاكة بني 

القطاعني العام واخلا�س.
وقـــع التفاقية عن �رشطـــة دبي، �صعادة 

العميـــد ال�صيـــخ حممد عبـــداهلل املعال، 
مديـــر الإدارة العامة للتميـــز والريادة، 
ومن �رشكـــة دبي دبليو �صي، ال�صيد رامي 
الناظـــر، ال�رشيك امل�صوؤول عـــن القطاع 
احلكومـــي والعـــام يف ال�ـــرشق الأو�صط 

و�صمال اأفريقيا.
واأكد العميد املعـــال اأن اتفاقية ال�رشاكة 
مع �رشكـــة بـــي دبليو �صـــي تهدف اىل 
تطوير التبادل املعريف يف عدة جمالت، 
والطالع على اأف�صل املمار�صات املطبقة 

حمليـــا وعامليـــا يف املجـــال ال�رشطي 
 /PWC/ والأمنـــي، كمـــا تعترب �رشكـــة
�رشيكا مهما يف تطوير منظومة احلوكمة 
املوؤ�ص�صيـــة يف �رشطـــة دبـــي، وتقـــدمي 
ال�صت�صـــارات واملقارنات املعيارية التي 
تخدم �رشطة دبـــي يف التطوير امل�صتمر، 
وهو الأ�صلوب الذي تتبعه القيادة العامة 
ل�رشطـــة دبي يف تطويـــر وحت�صني كافة 

عملياتها.
مـــن جهته، اأكد ال�صيد رامي الناظر اأهمية 

هـــذه ال�رشاكة ل�رشكـــة /PWC/ حمليا 
وعامليا، ملا متثله �رشطة دبي من ريادة 
ومتيـــز عامليني يف خمتلـــف املجالت، 
كما اأكـــد ال�صتعداد التـــام لتقدمي الدعم 
بكافـــة اأ�صكالـــه ل�رشطة دبـــي يف كافة 
املجالت، حيث �صيتم اإ�صدار تقرير خا�س 
باملمار�صات ال�رشطية العاملية املتميزة 
والرياديـــة مبواجهـــة جائحـــة كورونا، 
وكيفيـــة التعامـــل معها بـــكل احرتافية 

وريادية موؤ�ص�صية حمليا وعامليا.

المري ي�سهد تخريج منت�سبي برنامج لغة الإ�سارة الأمريكية
دبي ـ وام:

�صهـــد معايل الفريق عبد اهلل خليفة املـــري، القائد العام 
ل�رشطة دبـــي، حفل تخريج برنامج تعليـــم لغة الإ�صارة 
الأمريكية ملنت�صبي �رشطة دبي، الذي يعد الأول من نوعه 
على م�صتوى الدولة، بح�صور �صعادة اللواء الدكتور غيث 
غـــامن ال�صويدي، م�صاعد القائد العـــام ل�صوؤون الأكادميية 
والتدريب بالوكالة، والعميد بدران �صعيد ال�صام�صي، مدير 
الإدارة العامة للتدريب، والنقيب عبد اهلل حمد ال�صام�صي، 
نائب رئي�س جمل�س اأ�صحاب الهمم، رئي�س فريق مرتجمي 

لغة الإ�صارة ب�رشطة دبي.
واأ�صـــاد املري، بجهـــود جمل�س اأ�صحاب الهمـــم، والإدارة 
العامـــة للتدريـــب، يف تفعيل اأهـــداف ال�صيا�صة الوطنية 
لتمكـــني اأ�صحاب الهمم، وا�صرتاتيجية دبي / جمتمعي ،،، 
مـــكان للجميع/، لتكون دبي �صديقـــة بالكامل لأ�صحاب 
الهمـــم، موجها باأهمية تواجـــد مرتجمي لغة الإ�صارة يف 
معر�س اإك�صبو 2020 دبي ل�صتقبال وفود وزوار املعر�س 
و�صيـــوف الدولة من فئة ال�صـــم من جميع الدول، يف هذا 
احلـــدث الأبرز على م�صتوى العـــامل، لعك�س مدى اهتمام 
القيادة الر�صيدة لدولة الإمارات العربية املتحدة وحر�صها 
على دمج اأ�صحاب الهمـــم وحتقيق امل�صاواة لكافة فئات 

املجتمع.
وا�صتمع معايل الفريق املري، من العميد بدران ال�صام�صي، 
ل�ـــرشح عن منظومة الـــدورات التـــي مت تقدميها يف لغة 
الإ�صـــارة باللغة العربية واللهجـــة الإماراتية، اإىل جانب 
اللغة الأمريكية، لإعداد وتاأهيل مرتجمني من �رشطة دبي، 
لديهـــم القدرة علـــى التوا�صل احل�صـــاري الفعال وتقدمي 
خدمات متميـــزة لإ�صعاد جمهور اأ�صحـــاب الهمم /الفئة 
ال�صمعية/. كما ا�صتمـــع معاليه من النقيب عبد اهلل حمد 
ال�صام�صـــي، عن اخلطـــط اجلارية لتوزيـــع مرتجمي لغة 

الإ�صارة خالل فعاليات اإك�صبو 2020 دبي.
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اأبوظبي ـ )وام(:
"�أدك�س"،  لل�صادر�ت  �أبوظبي  مكتب  عقد   
ندوة �فتر��صية ال�صتعر��س �لحلول �لتمويلية 
�الإمار�تية  و�لم�صانع  لل�صركات  يقدمها  �لتي 
و�لت�صدير،  �ل�صناعة  قطاع  �صمن  �لعاملة 
تناف�صيتها  وتعزيز  �لوطنية  �ل�صادر�ت  لدعم 

�صمن �الأ�صو�ق �لعالمية �لو�عدة.
وتطرقت �لندوة �لتي جاءت بعنو�ن "�لخدمات 
و�لحلول �لتمويلية لتنمية �صادر�ت �ل�صركات 
ممثلي  من  مجموعة  وح�صرها  �الإمار�تية"، 
من  عدد  �إلى  �لوطنية،  و�ل�صركات  �لم�صانع 
�لحلول  فيها  بما  �ل�صلة،  ذ�ت  �لمو�صوعات 
�لتقديم  و�آلية  "�أدك�س"،  قبل  من  �لمقدمة 
و�ال�صتفادة  �لتمويل  خدمات  على  للح�صول 
�لمقدمة  �لمز�يا  ��صتعر��س  �إلى  �إ�صافة  منها، 
من قبل مكتب �أبوظبي لل�صادر�ت، للم�صدرين 
�لدولة  خارج  من  و�لم�صتوردين  �الإمار�تيين 

على �ل�صو�ء.
و�أكد �صعيد حمد �لظاهري، مدير عام "مكتب 
�لندوة  �أهمية  باالإنابة  لل�صادر�ت"  �أبوظبي 
�لتنازلي  �لعد  بدء  مع  بالتز�من  �الفتر��صية 
النطالقة معر�س "�إك�صبو 2020 دبي " و�لذي 
ُي�صكل نقطة تحول �قت�صادية ومن�صة عالمية 
لخلق فر�س تجارية �أكبر، بعد فترة �صعبة مرّ 
�لتي  "كوفيد-19"  �لعالم ب�صبب جائحة  بها 
على  م�صبوقة  غير  و�آث��ار  تد�عيات  لها  كان 

حركة �لتجارة �لدولية.
�ل�صركات  تتلقاه  �ل��ذي  �لدعم  �إل��ى  و�أ���ص��ار 
مختلف  �صمن  �لعاملة  �لوطنية  و�لم�صانع 
�لقطاعات، و�أ�صاف تمتلك �ل�صركات �الإمار�تية، 
تحقيق  من  تمكنها  ومتنوعة  عديدة  مز�يا 
�لريادة �لعالمية و�لتناف�صية �لمطلوبة �صمن 
مختلف �الأ�صو�ق �لعالمية �لو�عدة، ونحن في 
بالدور  و�لتز�مًا  لل�صادر�ت،  �أبوظبي  مكتب 
�لتو��صل  تعزيز  على  نحر�س  بنا،  �لمنوط 
بما  متطلباتهم  ودر��صة  �ل�صركات  هذه  مع 
هذ�  دعم  في  م�صيرتنا  مو��صلة  من  ُيمكننا 
�إمكاناتنا  �لقطاع �لحيوي عبر ت�صخير كافة 
ي�صمن  بما  �لمعرفية،  وخبر�تنا  �لتمويلية 
في  �الإمار�تية  لل�صادر�ت  م�صتد�مًا  نمو�ً 
�لعالمية  �الأ�صو�ق  نحو  تو�صعها  تعزيز  ظل 

�لمختلفة.".
لل�صادر�ت  �أبوظبي  مكتب  مدير  وتطرق 
�إلى خدمات تمويل �ل�صادر�ت �لتي  باالإنابة 
تنفيذ  في  ت�صهم  و�لتي  �لمكتب،  يقدمها 
تنتهجها  �لتي  �القت�صادي  �لتنويع  �صيا�صة 
�لنفطية،  غير  �لقطاعات  �صمن  �ل��دول��ة 
لل�صركات  �ال�صتر�تيجي  �لتو�صع  وتحفيز 

�لوطنية.
مكتب  يكون  �أن  على  "نحر�س  و�أ���ص��اف: 
في  مبا�صر�ً  م�صاهمًا  لل�صادر�ت  �أبوظبي 
م�صيرة �لدولة �لتنموية و�صريكًا حقيقيًا في 
تحقيق م�صتهدفات برنامج 10x 10، من خالل 
منظومة متكاملة من �لحلول �لتمويلية �لتي 
�لخارجيين  و�لم�صترين  �لم�صتوردين  تجذب 
وتنمية  �الإمار�تية  و�لخدمات  �ل�صلع  ل�صر�ء 
�لت�صدير  بقطاع  و�الرتقاء  �لدولة  �صادر�ت 
�القت�صاد  نمو  في  فاعاًل  م�صاهمًا  لي�صبح 
على  �الإمار�ت  دولة  مكانة  وتعزيز  �لوطني 
لمنتجاتها  �لم�صدرة  �ل��دول  �أه��م  خارطة 
�لوطنية في �لعالم." وت�صمنت �لندوة حلقة 
نقا�صية حول �أهم �لتحديات �لتي تو�جه نمو 
و�أهمية  �لر�هن  �لوقت  في  �لتجاري  �لتبادل 
تقلي�س  في  لل�صادر�ت  �أبوظبي  مكتب  دور 
�إلى مناق�صة  �إ�صافة  وتجاوز تلك �لتحديات، 
للم�صدرين  �لمتاحة  �لتجاري  �لتبادل  فر�س 
�الأفريقية  �الأ�صو�ق  في  �صادر�تهم  لتنمية 
خط  وفتح  �لتعاون  �تفاقية  بموجب  وذلك 
�ئتمان �أبرمها "�أبوظبي لل�صادر�ت" مع "بنك 

�لتجارة و�لتنمية ل�صرق وجنوب �أفريقيا".

 »اأبوظبي لل�سادرات« 
ي�ستعر�ض حلوله 
التمويلية لدعم 

ال�سادرات الوطنية

 خالد بن محمد بن زايد يفتتح قاعة التداول في المقر الجديد 
ل�سوق اأبوظبي للأوراق المالية

اأبوظبي ـ )وام(:
بن  خالد  �ل�صيخ  �صمو  �فتتح   
ع�صو  نهيان،  �آل  ز�يد  بن  محمد 
الإم���ارة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �لمجل�س 
�أبوظبي  مكتب  رئي�س  �أبوظبي 
�صوق  ت���د�ول  ق��اع��ة  �لتنفيذي 
مد�صنا  �لمالية  لالأور�ق  �أبوظبي 
��صتعد�د�  �لجديد،  �لرئي�صي  مقره 
�أحد  تو�صع  من  جديدة  لمرحلة 

�أ�صرع �الأ�صو�ق �الإقليمية نمو�.
�صموه  �صلط  �الفتتاح،  وخ��الل 
�صوق  نمو  �أهمية  على  �ل�صوء 
كونه  �لمالية،  ل��الأرو�ق  �أبوظبي 
�لم�صتد�م  للتمويل  م��ح��رك��ا 

و�لتنويع �القت�صادي.
�لتد�ول  قاعة  �فتتاح  وت��ز�م��ن 
�إط��الق  م��ع  �لجديد  �لمقر  ف��ي 
�لعالمة �لتجارية �لجديدة ل�صوق 
لتعزز  �لمالية،  لالأور�ق  �أبوظبي 
تطلعات �ل�صوق في �لم�صي قدما 
 ADX ��صتر�تيجيته  لتحقيق 
تعزيز  �إلى  تهدف  و�لتي   One
وم�صاعفة  �ل�صيولة  م�صتويات 
�ل�صنو�ت  خالل  �ل�صوقية  قيمته 

�لثالث �لمقبلة.
وي��ت��ح��ق��ق ذل���ك م��ن خ���الل 22 
و�لمزيد  ��صتر�تيجيا  م�صروعا 
باالإ�صافة  �الإدر�ج،  عمليات  من 
�لحوكمة  �آليات  كفاءة  رفع  �إلى 
محفظة  وت��ق��دي��م  �لموؤ�ص�صية 
جديدة من �لمنتجات و�لخدمات 
�لتي تلبي متطلبات و�حتياجات 
و�لم�صتثمرين  �ل��م�����ص��دري��ن 

�لدوليين.
كبار  وبح�صور  �لحفل،  وخ��الل 
�لم�صوؤولين من �ل�صوق و�ل�صركاء 
ت���م ع���ر����س ف��ي��ل��م ت��روي��ج��ي 
�أبوظبي  �صوق  جهود  ي�صتعر�س 
في  �لمبذولة  �لمالية  ل���الأور�ق 
عري�صة  �صريحة  متطلبات  تلبية 
من  و�لم�صاهمين،  �لعمالء  من 
خالل تعزيز جاذبية �ل�صوق �أمام 
�الأم��و�ل  وروؤو����س  �ال�صتثمار�ت 
مركز�  مكانته  وتاأكيد  �لدولية 
�لمبتكرة  �لتكنولوجيا  لحلول 
وبو�بة بارزة للتمويل �لم�صتد�م.

وف���ي ه���ذه �ل��م��ن��ا���ص��ب��ة، ق��ال 
�ل�صرفاء  علي  محمد  معالي 
�إد�رة  مجل�س  رئي�س  �لحمادي، 
�لمالية:  ل��الأور�ق  �أبوظبي  �صوق 
�أبوظبي  �صوق  يو��صل  �ليوم،   "
لالأور�ق �لمالية م�صيرة �إنجاز�ته 
مرور  عقب  �لفخر،  على  �لباعثة 
معلنا  تاأ�صي�صه،  من  عاما   20
�لنمو  من  جديدة  مرحلة  دخول 
من  ل�صل�صلة  تكليال  ج���اءت 
�صملت  �لتي  �لنوعية  �لنجاحات 

و�إطالق  �ل�صوقية  قيمته  �رتفاع 
�لمنتجات  م��ن  ج��دي��دة  حزمة 
باالإ�صافة  تطور�  �أكثر  و�لخدمات 
قوية.  �إدر�ج  عمليات  جذب  �إلى 
وتوؤكد �لعالمة �لتجارية �لجديدة 

�ليوم  �لمرموقة  مكانته  لل�صوق 
�صوق  �أك��ب��ر  ث��ان��ي  ب��اع��ت��ب��اره 
�لقيمة  حيث  من  �لمنطقة  في 
�لجديد  �لمقر  �أن  كما  �ل�صوقية، 
�لع�صري  �لطر�ز  من  من�صة  يوفر 

للم�صي قدما في تحقيق �الأهد�ف 
نمو  ال�صتر�تيجية  �لطموحة 
حكومة  روؤية  يدعم  بما  �ل�صوق، 
�قت�صاد  على  لالعتماد  �أبوظبي 
متنوع بالكامل". من جانبه، قال 

�لرئي�س  �لظاهري،  حمد  �صعيد 
�أبوظبي لالأور�ق  �لتنفيذي ل�صوق 
بافتتاح  �صعد�ء  نحن   " �لمالية: 
خا�صة  �لجديدة،  �لتد�ول  قاعة 
�إطار  تاأتي في  �لخطوة  و�أن هذه 
لمو��صلة  �لم�صتمرة  جهودنا 
�صوقا  باعتبارنا  نجاحاتنا  زخم 
نمو  ب��وت��ي��رة  يم�صي  م��زده��ر� 
مت�صارعة. كما �أن ت�صميم ومفهوم 
مع  يتما�صى  �ل���ت���د�ول  ق��اع��ة 
ل��الأور�ق  �أبوظبي  �صوق  م�صاعي 
بنية  تطوير  �إلى  �لر�مية  �لمالية 
حلول  و�إيجاد  متطورة  تحتية 
�ل�صوق  تطلعات  تو�كب  مبتكرة 

�لمالي.
باأ�صلوبه  �لجديد،  �ل�صعار  �أم��ا 
دور  فيج�صد  �لمتميزة،  ومالمحه 
�لريادي حلقة و�صل بين  �ل�صوق 
�الإقليمية  �الأمو�ل  روؤو�س  �أ�صو�ق 
هذه  ك��ل  وتتجلى  و�لعالمية. 
�لتفا�صيل في مقرنا �لجديد ب�صكل 
عام، �لذي يحت�صن مجموعة من 
�لقطاع،  ف��ي  �لتقنيات  �أح���دث 
�صل�صلة  تجربة  ب��ذل��ك  مقدما 
�الأطر�ف  كافة  تطلعات  تخاطب 
�أو  �ال�صتثمار  �إل��ى  تتطلع  �لتي 
�أبوظبي  �صوق  في  �أ�صهمها  �إدر�ج 

لالأور�ق �لمالية".

اأبوظبي  �سندوق  يزور  ليبيريا  خارجية  وزير 
للتنمية

اأبوظبي ـ )وام(:
�صيف  محمد  �صعادة  ��صتقبل   
�صندوق  عام  مدير  �ل�صويدي 
من  وف���د�ً  للتنمية  �أبوظبي 
برئا�صة  ليبيريا  جمهورية 
�صاه  ماك�صويل  دي  �صعادة 
�لخارجية،  وزي���ر  كيمايه، 
�للقاء  �لجانبان خالل  وبحث 
و�صبل  �لثنائية  �ل��ع��الق��ات 
�لمجاالت  كافة  في  تطويرها 
بتمويل  يتعلق  فيما  خا�صة 
ودور  �لتنموية  �لم�صاريع 
�لتنمية  �ل�صندوق في تحقيق 
في  �لم�صتد�مة  �القت�صادية 
محمد  �صعادة  وقال  ليبيريا. 
زي��ارة  "�إن  �ل�صويدي:  �صيف 
و�لوفد  ليبيريا  وزير خارجية 

مهمة  فر�صة  تعد  �ل��م��ر�ف��ق 
�لمجاالت  كافة  في  للتباحث 
لتعزيز �لتعاون �لم�صترك بين 
�أن  �إل��ى  م�صير�ً  �لجانبين"، 
ليبيريا  وحكومة  �ل�صندوق 
يحر�صان على توطيد عالقات 
بد�أت  �لتي  �لم�صترك  �لتعاون 
مول  عندما   2019 ع��ام  منذ 
تنموي  م�صروع  �أول  �ل�صندوق 
�الجتماعية  �لخدمات  لتطوير 
في ليبيريا. و�أ�صار �إلى �أهمية 
�لعالقات �لتي تربط �ل�صندوق 
مع �لعديد من �لدول �الأفريقية، 
حيث نحر�س على �لم�صاهمة 
في تمويل �لم�صاريع �لتنموية 
ف���ي م��خ��ت��ل��ف �ل��ق��ط��اع��ات 
�صاأنها  من  و�لتي  �الأ�صا�صية 
تعمل على تح�صين جودة  �أن 

حياة �ل�صكان و�لم�صاهمة في 
دفع عجلة �لتنمية �القت�صادية 
في �لدول �لم�صتفيدة وتحقيق 

�أهد�ف �لتنمية �لم�صتد�مة.
�صعادة  ع��ب��ر  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
كيمايه،  �صاه  ماك�صويل  دي 
لدولة  وتقديره  �صكره  ع��ن 
�لمتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت 
للتنمية  �أبوظبي  و�صندوق 
م�صاعد�ت  من  يقدمه  ما  على 
بما  م�صيد�ً  لبالده،  تنموية 
�إنجاز�ت  من  �ل�صندوق  حققه 
�لم�صاريع  تمويل  مجال  في 
جهوده  �إلى  �إ�صافة  �لتنموية، 
�القت�صادية  �لتنمية  دعم  في 
مختلف  ف��ي  و�الجتماعية 
�ل����دول �ل��ن��ام��ي��ة. و�أ���ص��اف: 
"ن�صعى من خالل هذه �لزيارة 

�إلى تعزيز �لعالقات �لم�صتركة 
للتنمية  �أبوظبي  �صندوق  مع 
�لفر�س  در����ص��ة  ف��ي  و�لنظر 
و�لتي  �لمتاحة  �لتنموية 
في  ت�صاهم  �أن  �صاأنها  م��ن 
قطاعات  و�نتعا�س  تطوير 
�أول��وي��ة  ذ�ت  ��صتر�تيجية 
ينعك�س  بما  ليبيريا  لحكومة 
تنمية  على  مبا�صر  ب�صكل 
�لتنمية  وتحقيق  �القت�صاد 

�ل�صاملة في �لبالد".
�أبوظبي  �صندوق  �أن  يذكر 
في  م�صروعين  مول  للتنمية 
�صمال  ليبيريا،  جمهورية 
�الجتماعية  �لخدمات  قطاعي 
وبلغت  �لمتجددة،  و�لطاقة 
قيمتهما �الجمالية حو�لي 48 

مليون درهم.

»جمارك دبي« ُتطلق مبادرة»وقاية اأبنائنا.. 
م�سوؤوليتنا«

دبي-وام:
�إد�رة  دبي-و�م:�أطلقت جمارك دبي ممثلة في 
�الت�صال �لموؤ�ص�صي ق�صم �لم�صوؤولية �لمجتمعية 
"وقاية  مبادرة  "�لفر�صة معكم"  �صمن حملة 
�أبنائنا.. م�صوؤوليتنا" تز�منا مع عودة �لطالب 
 10 بتوزيع  �لمد�ر�س  في  �لح�صوري  للتعليم 
�آالف كمامة طبية و�ألف علبة معقمات لطلبة 
بايونير  �صركة  مع  بالتعاون  وذلك  �لمد�ر�س 
للمز�د�ت وبالتن�صيق مع �إد�رة �ل�صوؤون �الإد�رية. 
�لم�صتلزمات  توفير  دعم  �لمبادرة  و��صتهدفت 
�خطار  من  �لمد�ر�س  طالب  وتوعية  �لطبية 
�لوقاية  فيرو�س كورونا وتعرفيهم على طرق 
لفيرو�س  �لت�صدي  في  للم�صاهمة  وذلك  منه 
عودتهم  ظل  في  �أطفالنا  ولحماية  كورونا 
للدر��صة وذلك بالتن�صيق و�لتعاون مع وز�رة 
في  دبي  جمارك  ونجحت  و�لتعليم.  �لتربية 
تاأ�صي�س نموذج م�صتد�م في مبادر�ت �لم�صوؤولية 
دعم  في  جهودها  ع��ززت  حيث  �لمجتمعية 

�صر�ئح  لكافة  �لمجتمعية  �لمبادر�ت  وتنفيذ 
�لمجتمع للم�صاهمة في �زدهاره وتنميته من 
�ال�صتر�تيجيين  �ل�صركاء  مع  �لتعاون  خالل 
على  منها  حر�صًا  �لمبادر�ت  هذه  مثل  في 
بيئة  �لمجتمع وتوفير  �لم�صاهمة في حماية 
جمارك  و��صتطاعت  �لمد�ر�س.  لطالب  �صحية 
و�مكانياتها في  دبي توظيف جميع مو�ردها 
�صبيل دعم �لمبادر�ت �لمجتمعية الإحد�ث طفرة 
مفهوم  وتعزيز  لديها  �لمبادر�ت  جميع  في 
�لمبادر�ت  من  �صل�صلة  خالل  من  �لم�صوؤولية 
دبي  جمارك  و�أ�صادت  كورونا.  لوباء  ت�صدت 
توفير  في  للمز�د�ت  بايونير  �صركة  بجهود 
توزيعها  �صيتم  �لتي  �لطبية  �لم�صتلزمات 
في  م�صاهماتهم  مثمنه  �لمد�ر�س  طلبة  على 
حماية فئات �لمجتمع من جائحة كوفيد-19 
ودعم م�صيرة �لتنمية �ل�صاملة في �لدولة من 
�لم�صوؤولية  في  و�لنا�صط  �لبارز  دورها  خالل 
�لمجتمعية حيث تم تكريمهم لم�صاركتهم مع 

�لد�ئرة في دعم مبادر�تها.
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تباين اأداء النفط   
اإثر ارتفاع مفاجئ 

للمخزونات الأمريكية
  نيويورك ـ )وكالت(:

�إذ  �لخمي�س  يوم  �لنفط  �أ�سعار  �أد�ء  تباين 
دفعة  تلقت  كانت  بيع  عمليات  �نح�سرت 
من زيادة غير متوقعة في مخزونات �لخام 
في �لواليات �لمتحدة، فيما يتوقع محللون 
�لذي  �لطلب  �لمعرو�س  يلبي  �أال  �حتمال 

يتعافى.
�إلى  �سنتات  ثمانية  برنت  خام  و�نخف�س 
�أن  �ليوم، بعد  78.56 دوالر للبرميل �سباح 
و�رتفع  �الأربعاء.  �أم�س  بالمئة   0.6 تر�جع 
دوالر   74.94 �إلى  �سنتا   11 �الأمريكي  �لخام 
بالمئة في  �أي�سا 0.6  نزل  �أن  للبرميل بعد 

�لجل�سة �ل�سابقة.
وقالت �إد�رة معلومات �لطاقة �الأمريكية �أم�س 
�لواليات  في  و�لوقود  �لنفط  مخزونات  �إن 

�لمتحدة ز�دت �الأ�سبوع �لما�سي.
وبح�سب "رويترز" �رتفعت مخزونات �لخام 
4.6 مليون برميل في �الأ�سبوع �لمنتهي في 
وفقا  مليون   418.5 �إلى  �أيلول  �سبتمبر   24
�لطاقة  معلومات  �إد�رة  بيانات  ك�سفته  لما 
�لمحللين  توقعات  مع  مقارنة  �الأمريكية 
 1.7 النخفا�س  رويترز  �أجرته  ��ستطالع  في 
�لقيا�سيان  �لخامان  و�رتفع  برميل.  مليون 
في وقت �سابق من �لجل�سة، عقب يومين من 
�لخ�سائر، فيما يتطلع �لمر�هنون على �رتفاع 
�لنفط للحاجز �لقادم �لذي �سيخترقه �ل�سعر 
للمرة  دوالر�   80 فوق  برنت  �رتفع  �ن  بعد 

�الأولى في ثالث �سنو�ت يوم �لثالثاء.
ح�سابات  ت�سجل  �أن  جروب  �سيتي  وتتوقع 
في  يوميا  برميل  مليون   1.5 عجز�  �لنفط 
�لقادمة،  �ل�ستة  �الأ�سهر  مدى  �لمتو�سط على 

حتى مع ��ستمر�ر زيادة �الإمد�د�ت.
ُتبقي  �أن  �لمتوقع  �لقادم، من  �الأ�سبوع  وفي 
)�أوب��ك(  للبترول  �لم�سدرة  �لبلد�ن  منظمة 
�لمعروفة  �لمجموعة  رو�سيا،  وحلفاء بينهم 
�ألف   400 الإ�سافة  �تفاق  على  �أوبك+،  با�سم 
برميل يوميا �إلى �إنتاجهم في نوفمبر ت�سرين 

�لثاني.
ياأتي �رتفاع �لمخزونات �الأمريكية في �لوقت 
�لذي يعود فيه �الإنتاج في خليج �لمك�سيك 
�لم�ستويات  قرب  �إلى  �لمتحدة  بالواليات 
نحو  قبل  �أي��د�  �الإع�سار  قبل  �سجلها  �لتي 
برميل  مليون   11.1 �إلى  �الإنتاج  وز�د  �سهر. 
يوميا �الأ�سبوع �لما�سي، لكن �سركات �لحفر 
لفتح  كبير  ب�سكل  ت�سارع  لم  �الأمريكية 
�سنابير �لنفط بعد �أن تعر�ست النتقاد�ت من 
وف�سفا�س  �سريع  تو�سع  ب�سبب  �لم�ساهمين 

في �ل�سابق.

�سمن جوائز تجزئة ال�سفر العالمية للعام 2021

»مطار اأبوظبي«يفوز بجائزة»اأف�سل بيئة للبيع بالتجزئة«
اأبوظبي ـ )الوحدة(:

�الأول  �لمركز  جائزة  �لدولي  �أبوظبي  مطار  ح�سد 
�لتجزئة  بيئة  مجال  في  مطار  »�أف�سل  فئة  عن 
للعام 2021« وذلك في حفل توزيع جو�ئز تجزئة 
للمرة  لندن  و�سط  في  �أقيم  �لذي  �لعالمي  �ل�سفر 

�الأولى منذ بد�ية �لجائحة.
�سامل  تقييم  على  بناء  �لجائزة  �عتماد  تم  وقد 
للجنة ت�سم مجموعة من �لمدونين �لمتخ�س�سين 
في قطاع �لم�ستهلكين، باالإ�سافة الآر�ء �لخبر�ء من 
�لح�سول  تم  و�لتي  �لعالميين  �لم�سافرين  �آالف 
وكالة  بيانات  قاعدة  من  م�ستقل  ب�سكل  عليها 
 m1nd-set �ل�سوي�سرية  �لم�ستهلك  �أبحاث 

�لفريدة.
�لرئي�س  بوريان،  فر�ن�سو�  قال  �لمنا�سبة  وبهذه 
�أبوظبي:  �لتنفيذي لل�سوؤون �لتجارية في مطار�ت 
»نحن �سعد�ء للغاية بح�سولنا على هذه �لجائزة 
�لمرموقة �لتي ُتبرز �لجهود �لكبيرة و�لعمل �لجاد 
�لتجزئة  تجارة  مجال  في  و�سركائنا  لزمالئنا 
تجربة  تقّدم  وجهة  �لدولي  �أبوظبي  مطار  لجعل 
�لبد�ية،  �سوى  لي�ست  وهذه  للم�سافرين.  ممّيزة 
�لبيع  وبيئة  خيار�ت  لتنمية  ُقدمًا  نتطلع  حيث 
بالتجزئة، لي�ستمر مطار �أبوظبي في تقديم تجربة 

ر�ئعة و��ستثنائية للم�سافرين«.

هذا  دبي  في  العقارات  ت�سرفات  قيمة  درهم  مليارات   6
الأ�سبوع

دبي ـ )وام(:
في  �لعقارية  �لت�سرفات  قيمة  -و�م:بلغت 
�أكثر من  �الأر��سي و�الأمالك في دبي  د�ئرة 
6 مليار�ت درهم حيث �سهدت �لد�ئرة هذ� 
�الأ�سبوع ت�سجيل 1153 مبايعة بقيمة 3.09 
لالأر��سي  مبايعة   73 منها  دره��م  مليار 
بقيمة 350.29 مليون درهم و1080 مبايعة 

لل�سقق و�لفلل بقيمة 2.74 مليار درهم.
�الأر��سي بقيمة 60  �أهم مبايعات  و جاءت 
مليون درهم في منطقة �لثنية �لر�بعة تليها 
مبايعة بقيمة 33 مليون درهم في منطقة 
 27 بقيمة  مبايعة  تليها  �الأولى  �لق�سي�س 
�ل�سيخ  حد�ئق  منطقة  في  دره��م  مليون 
محمد بن ر��سد.  و ت�سدرت منطقة �ليفرة 
�إذ  �لمبايعات  عدد  حيث  من  �لمناطق   3
�سجلت 17 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم 
وتلتها منطقة ند �ل�سبا �لثالثة بت�سجيلها 

10 مبايعات بقيمة 28 مليون درهم وثالثة 
�لثالثة بت�سجيلها 9 مبايعات  �لحبية  في 
بقيمة 18 مليون درهم. �أما فيما يتعلق باأهم 
مبايعات �ل�سقق و�لفلل فقد جاءت مبايعة 
بقيمة 77 مليون درهم بمنطقة نخلة جمير� 
 47 بقيمة  مبايعة  تلتها  �لمبايعات  كاأهم 
مليون درهم في منطقة نخلة جمير� و�أخير�ً 
مبايعة بقيمة 47 مليون درهم في منطقة 
نخلة جمير�. و ت�سدرت منطقة و�دي �ل�سفا 
5 �لمناطق من حيث عدد مبايعات �ل�سقق 
 274 بقيمة  مبايعة   143 �سجلت  �إذ  و�لفلل 
دبي  مر�سى  منطقة  وتلتها  دره��م  مليون 
مليون   373 بقيمة  مبايعة   132 بت�سجيلها 
�ل�سيخ محمد بن  درهم وثالثة في حد�ئق 
 126 بقيمة  مبايعة   64 بت�سجيلها  ر��سد 
مليون درهم. و�سجلت �لرهونات قيمة قدرها 
�أر��سي  رهن   76 منها  دره��م  مليار   1.79
بقيمة 815.96 مليون درهم و292 رهن فلل 

وكان  درهم  مليون   976.46 بقيمة  و�سقق 
 229 بقيمة  �الأول  معي�سم  بمنطقة  �أهمها 
�لمركا�س  منطقة  في  و�أخرى  درهم  مليون 
فقد  �لهبات  و�أما  درهم.  مليون   193 بقيمة 

�سهدت ت�سجيل 71 هبة بقيمة 1.13 مليار 
درهم كان �أهمها بمنطقة مر�سى دبي بقيمة 
و�أخرى في منطقة �سيح  975 مليون درهم 

�سعيب 3 بقيمة 37 مليون درهم.

»غرفة ال�سارقة« واإقليم اأومبريا الإيطالي يبحثان 
تعزيز العالقات القت�سادية

ال�سارقة ـ )وام(:
و�سناعة  تجارة  غرفة  بحثت   
دوناتيال  �سعادة  مع  �ل�سارقة 
�أومبريا  �إقليم  رئي�سة  تي�سي 
�إم��ارة  ت��زور  �لتي  �الإي��ط��ال��ي 
رفيع  وفد  ر�أ�س  على  �ل�سارقة 
�ل��م�����س��ت��وى ف��ر���س �ل��ت��ع��اون 
�لموؤ�س�سات  بين  �القت�سادي 
�ال���س��ت��ث��م��اري��ة �ل��ع��ام��ل��ة في 
�الإيطالية  ونظير�تها  �ل�سارقة 
بين  �ل�����س��ر�ك��ات  دع��م  و�سبل 
�لجانبين في مختلف �لقطاعات 
وبحث  �القت�سادية  و�لمجاالت 
في  �ل��ع��الق��ات  ت��ع��زي��ز  �سبل 
و�لعلمية  �لثقافية  �لمجاالت 

و�الأكاديمية و�لتكنولوجية.
�سعادة  لقاء  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
�لعوي�س  �سلطان  �هلل  ع��ب��د 
غرفة  �إد�رة  مجل�س  رئي�س 
تجارة و�سناعة �ل�سارقة �لوفد 
�لغرفة  بمقر  �ليوم  �الإيطالي 
�لمقرب  فاطمة خليفة  بح�سور 
�لدولية  �لعالقات  �إد�رة  مديرة 
�سعيد  وجمال  �ل�سارقة  بغرفة 
بوزنجال مدير �إد�رة �الإعالم في 

�لغرفة.
ون��اق�����س �ل��ل��ق��اء ع����دد� من 
�الهتمام  ذ�ت  �لمو�سوعات 
دفع  في  ت�سهم  �لتي  �لم�سترك 
�لتجاري  �ل��ت��ع��اون  ع��الق��ات 
�ل�سارقة  بين  و�ال�ستثماري 

مر�حل  �إلى  �الإيطالي  و�الإقليم 
تحقق تطلعات �لقطاع �لخا�س 
في  وت�سهم  ج��ان��ب  ك��ل  ل��دى 
�لتو��سل  بناء مزيد من ج�سور 
�ل�سعد  و�لتعاون على مختلف 
وبحث  �ل�سديقين  �لبلدين  بين 
تفعيل �لم�ساركة في �لمعار�س 
�إلى  و�لفعاليات في كل جانب 
�لتعاون  على  �لتاأكيد  جانب 
في �لمجال �لثقافي و�الأكاديمي 
�لمعلومات  تكنولوجيا  وقطاع 
وذلك في �سوء �لتوجه �لم�سترك 
ما  �لقطاعات  تلك  تعزيز  �إلى 
يوؤ�س�س لتعاون بّناء ومثمر في 

�لم�ستقبل.
�سلطان  عبد�هلل  �سعادة  و�أك��د 
�ل�سارقة  �إم���ارة  �أن  �لعوي�س 
ت��رب��ط��ه��ا ع���الق���ات وث��ي��ق��ة 
قائمة  �إيطاليا  مع  وتاريخية 
على �أ�س�س ر��سخة من �الحتر�م 
�لم�ستركة  و�لم�سالح  �لمتبادل 
في �لعديد من �لمجاالت ال�سيما 
حر�س  ..موؤكد�  منها  �لثقافية 
تعزيز  على  �ل�سارقة  غرفة 
�الإيطالي  �الإقليم  مع  �لتعاون 
�القت�سادية  �لعالقات  لتطوير 

و�لتجارية.
و��سار �إلى �أن مجاالت �لتعاون 

�لجانبين  بين  �لم�ستقبلي 
كثيرة ومتنوعة حيث توجد في 
�أكثر من 4000 فعالية  �ل�سارقة 
وعالمية  و�إقليمية  محلية 
موقعها  ج��ان��ب  �إل���ى  ج��اذب��ة 
�ل��ج��غ��ر�ف��ي �الإ���س��ت��ر�ت��ي��ج��ي 
وقربها من دول منطقة �لخليج 
بيئة  و�م��ت��الك��ه��ا  و�ل��ع��ال��م 
مختلف  في  لال�ستثمار  مثالية 
باالإ�سافة  �لحيوية  �لقطاعات 
�إلى كونها مقر� للبحث �لعلمي 
كبرى  وت�����س��م  و�الأك���ادي���م���ي 
�لجامعات �لحكومية و�لخا�سة 

على م�ستوى �لمنطقة.

مليار درهم قيمة ت�سرفات العقارات في 
دبي

دبي ـ )وام(:
�لت�سرفات  قيمة  بلغت   
�ل��ع��ق��اري��ة ف���ي د�ئ����رة 
�الر�����س���ي و�الم����الك في 
درهم  �أكثر من مليار  دبي 
يوم  �لد�ئرة  �سهدت  حيث 
 227 ت�سجيل  �لخمي�س 
 586.19 بقيمة  مبايعة 
 18 منها  دره���م  مليون 
بقيمة  لالأر��سي  مبايعة 
و209  درهم  مليون   73.27
و�لفلل  لل�سقق  مبايعات 
مليون   512.92 بقيمة 

درهم.
مبايعات  �أه���م  وج���اءت 
مليون   33 بقيمة  �الأر��سي 
درهم في منطقة �لق�سي�س 
مبايعة  تليها  �الأول����ى 
دره��م  مليون   11 بقيمة 
تليها  �لجد�ف  منطقة  في 
ماليين   4 بقيمة  مبايعة 
درهم في منطقة جبل علي 

�الأولى.
�ليفرة  منطقة  وت�سدرت 
عدد  من حيث  �لمناطق   3
 6 �سجلت  �إذ  �لمبايعات 
مبايعات بقيمة 5 ماليين 
منطقة جبل  وتلتها  درهم 
بت�سجيلها  �الأول���ى  علي 
م��ب��اي��ع��ت��ي��ن ب��ق��ي��م��ة 7 
في  وثالثة  درهم  ماليين 
�لحبية �لثالثة بت�سجيلها 
مبايعتين بقيمة 4 ماليين 

درهم.
باأهم  يتعلق  فيما  �أم���ا 
و�لفلل  �ل�سقق  مبايعات 
بقيمة  مبايعة  فقد جاءت 
بمنطقة  دره��م  مليون   29
ك��اأه��م  �ل��ر�ب��ع��ة  �لثنية 
مبايعة  تلتها  �لمبايعات 
بقيمة 18 مليون درهم في 
و�أخير�ً  �لمركا�س  منطقة 
مليون   16 بقيمة  مبايعة 
�لبر�ساء  منطقة  في  درهم 

جنوب �لر�بعة.
مر�سى  منطقة  وت�سدرت 
حيث  من  �لمناطق  دب��ي 
�ل�سقق  م��ب��اي��ع��ات  ع���دد 
 35 �سجلت  �إذ  و�ل��ف��ل��ل 
مبايعة بقيمة 110 ماليين 
درهم وتلتها منطقة و�دي 

 35 بت�سجيلها   5 �ل�سفا 
مليون   66 بقيمة  مبايعة 
�لثنية  في  وثالثة  دره��م 
 12 بت�سجيلها  �لخام�سة 
مليون   12 بقيمة  مبايعة 

درهم.
قيمة  �لرهونات  و�سجلت 
مليون   413.34 ق��دره��ا 
ره��ن��ا   16 م��ن��ه��ا  دره����م 
 197.65 بقيمة  الأر�����س 
رهنا  و53  دره��م  مليون 
لفلل و�سقق بقيمة 215.69 
�أهمها  وكان  درهم  مليون 
 2 �سعيب  �سيح  بمنطقة 
دره��م  مليون   84 بقيمة 
جبل  منطقة  في  و�أخ��رى 
 75 بقيمة  �الأول���ى  علي 

مليون درهم.

لخدمات  اأمــازون  اأعمال  من  الإمــارات  ح�سة   %50
الدفع الإلكتروني في المنطقة

دبي ـ )الوحدة(:
�لجديد  �الإد�ري  �لمدير  �أف��اد 
�لدفع  لخدمات  �أمازون  ل�سركة 
�ل�سرق  لمنطقة  �الإل��ك��ت��رون��ي 
بيتر  �أفريقيا،  و�سمال  �الأو�سط 
ل�»�لروؤية«  حديثه  في  جورج، 
خ�����الل م���وؤت���م���ر وم��ع��ر���س 
�لرقمي  �القت�ساد  تكنولوجيات 
 ،2021 �الأو�سط  �ل�سرق  �سيمل�س 
باأن عدد �ل�سركات �لتي ت�ستفيد 
لخدمات  �أم��ازون  خدمات  من 
منطقة  في  �الإلكتروني  �لدفع 
�أفريقيا  و�سمال  �الأو�سط  �ل�سرق 
نحو  منها   ،4000 �إل��ى  ي�سل 
2000 �سركة في �الإمار�ت، وبذلك 
ي�سكل �ل�سوق �لمحلي نحو %50 
من �أعمال �ل�سركة في �لمنطقة.

في  يعملون  �أنهم  �إل��ى  و�أ�سار 
م�سير�ً  بلد�ن،   8 �سمن  �لمنطقة 
�إلى وجود خطط للتو�سع �سمن 

�أ�سو�ق جديدة.
حلول  ون�سر  تبني  »�إن  وق��ال: 
رحلة  �الإل��ك��ت��رون��ي  �ل��دف��ع 
م�ستمرة، ولكن ال يمكن �لجزم �أو 
�لنقد  �لتخلي عن  توقع توقيت 
و�حد  »نحن  و�أ�ساف:  نهائيًا«. 

خدمات  مزودي  و�أهم  �أكبر  من 
�أطلقنا  وقد  �لمنطقة،  في  �لدفع 
عليها ��سم )باي فورت( من قبل 
ومنذ حو�لي عام قمنا بتغيير 
لخدمات  �لتجارية  عالمتنا 
تز�ل  وال  �أم���ازون،  من  �لدفع 

لمو��سلة  نف�سها  هي  مهمتنا 
في  �لعمالء  م��ع  �لم�ساركة 
في  وم�ساعدتهم  �لمنطقة 
�لتي  خدماتنا  �إل��ى  �لو�سول 
ب�سيطة  لتكون  ت�سميمها  تم 
م�ساركتهم  وعن  و�سريعة«. 
�الأو�سط  �ل�سرق  �سيمل�س  في 
�لم�ساركة  �أن��ه��ا  �إل��ى  �أ���س��ار 
�لعالمة  تغيير  منذ  �الأول���ى 
�لتجارية، موؤكد�ً �أهمية �لحدث 
حول  �لكثير  ي��ت��ن��اول  �ل���ذي 
�لرقمية  �لمدفوعات  مو��سيع 
كما  �لمالية،  و�لتكنولوجيا 
�أكثر  للتقرّب  فر�سة  ي�سكل 
وعقد  �لقائمين  �لعمالء  من 

�ل�سفقات مع عمالء جدد.
لخدمات  �أم���ازون  وح�سدت 
�ل��دف��ع �الإل��ك��ت��رون��ي خ��الل 
�ل�����س��رق  �سيمل�س  م��ع��ر���س 
»�أف�سل  جائزة   2021 �الأو�سط 

دفع«. تجربة 

دبي ت�ست�سيف»بيوتي وورلد ال�سرق الأو�سط«
دبي-وام:

�لعالمي  �لتجاري  دبي  مركز  ي�ست�سيف   
�ل�سرق  وورل��د  بيوتي  معر�س  فعاليات 
�لفترة  خالل   25 �ل�  ن�سخته  في  �الأو�سط 

من 5 �لى 7 �أكتوبر �لمقبل .

�ل���ذي يقام  �ل��م��ع��ر���س  وي�����س��ارك ف��ي 
و�البتكار  �لتفكير  "�إعادة  �سعار  تحت 
و�ال�ستك�ساف" �سركات تجميل عالمية من 
50 دولة من بينها 15 جناحًا وطنيا وذلك 
�سالمة  ت�سمن  �سحية  �إج���ر�ء�ت  �سمن 

جميع �لم�ساركين .
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 الجمعة 1 أكتوبر 2021ـ العـدد 14858                 

 دولة الإمارات العربية المتحدة   
 وزارة القت�صاد 

EAT 58965  
منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
  تعلن اإدارة العالمات التجارية 
عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�رش طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 163737  باإ�سم : اأ�ستون مارتن الجوندا ليمتد 
وعنوانه: بانبريي رود ، جايدون ، 

وارويك ، �سي يف35  0دي بي ، 
اململكة املتحدة.

وامل�سجلة حتت الرقم: 163737
بتاريخ: 2012/05/20 

    وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :37 
اعتباراً  اأخ��رى  �سنوات  ع�رش  ملدة  املفعول  نافذة  احلماية 
تاريخ:  وحتى   2021/10/12 يف:  حلماية  انتهاء  تاريخ  من 

   2031/10/12

 الجمعة 1 أكتوبر 2021ـ العـدد 14858                 

 دولة الإمارات العربية المتحدة   
 وزارة القت�صاد 

EAT 58937  
منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
  تعلن اإدارة العالمات التجارية 
عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�رش طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 162000 
 با�سم: اإلكرتو-موتيف ديزل، اإنك. 
وعنوانه: 9301 وي�ست 55 �سرتيت 

، الجراجن ، اإلينوي ، 60525 ، 
الواليات املتحدة االأمريكية.  
وامل�سجلة حتت الرقم: 162000

بتاريخ: 2012/03/28 
:42 احلماية  الواقعة بالفئة  اأو اخلدمات  ال�سلع   وذلك لتمييز 
نافذة املفعول ملدة ع�رش �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

حلماية يف: 2021/09/05 وحتى تاريخ: 2031/09/05 

 الجمعة 1 أكتوبر 2021ـ العـدد 14858                 

 دولة الإمارات العربية المتحدة   
 وزارة القت�صاد 

EAT 54419  
منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
  تعلن اإدارة العالمات التجارية 
عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�رش طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 44719 
 با�سم: ريت�سرت جيديون

 نريت.
وعنوانه: اإت�ش-1103 بوداب�ست،

جيومروي اأوت 21 ، املجر  
وامل�سجلة حتت الرقم: 44719

بتاريخ: 2002/11/12 
  وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :5 

اعتباراً  اأخ��رى  �سنوات  ع�رش  ملدة  املفعول  نافذة  احلماية 
تاريخ:  وحتى   2021/10/16 يف:  حلماية  انتهاء  تاريخ  من 

 2031/10/16

 الجمعة 1 أكتوبر 2021ـ العـدد 14858                 

 دولة الإمارات العربية المتحدة   
 وزارة القت�صاد 

EAT 58964  
منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
  تعلن اإدارة العالمات التجارية 
عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�رش طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 163736  باإ�سم : اأ�ستون مارتن الجوندا ليمتد 
وعنوانه: بانبريي رود ، جايدون ، 

وارويك ، �سي يف35  0دي بي ، 
اململكة املتحدة.

وامل�سجلة حتت الرقم: 163736
بتاريخ: 2012/05/20 

 وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :35 
اعتباراً  اأخ��رى  �سنوات  ع�رش  ملدة  املفعول  نافذة  احلماية 
تاريخ:  وحتى   2021/10/12 يف:  حلماية  انتهاء  تاريخ  من 

 2031/10/12

 الجمعة 1 أكتوبر 2021ـ العـدد 14858                 

 دولة الإمارات العربية المتحدة   
 وزارة القت�صاد 

EAT 58923  
 منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 

  تعلن اإدارة العالمات التجارية 
عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�رش طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 161987 
 با�سم: اإلكرتو-موتيف ديزل، اإنك. 
وعنوانه: 9301 وي�ست 55 �سرتيت 

، الجراجن ، اإلينوي ، 60525 ، 
الواليات املتحدة االأمريكية.  

وامل�سجلة حتت الرقم: 161987   بتاريخ: 2012/03/28 
احلماية   9: بالفئة  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذلك 
نافذة املفعول ملدة ع�رش �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

حلماية يف: 2021/09/05 وحتى تاريخ: 2031/09/05 
 

 الجمعة 1 أكتوبر 2021ـ العـدد 14858                 

 دولة الإمارات العربية المتحدة   
 وزارة القت�صاد 

EAT 66657   
منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 

  تعلن اإدارة العالمات التجارية 
عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�رش طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 165298
  با�سم: يونيليفر بي ال �سي

وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ، 
مر�سي�سايد ، اإجنلرتا.

وامل�سجلة حتت الرقم: 165298
بتاريخ: 2015/05/04 

 وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :30 
اعتباراً  اأخرى  �سنوات  ع�رش  ملدة  املفعول  نافذة  احلماية 
تاريخ:  وحتى   2021/11/17 يف:  حلماية  انتهاء  تاريخ  من 

 2031/11/17

 الجمعة 1 أكتوبر 2021ـ العـدد 14858                 

 دولة الإمارات العربية المتحدة   
 وزارة القت�صاد 

EAT 58922  
منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 

  تعلن اإدارة العالمات التجارية 
عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�رش طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 161986 
 با�سم: اإلكرتو-موتيف ديزل، اإنك. 

وعنوانه: 9301 وي�ست 55 �سرتيت ، الجراجن ، اإلينوي ، 60525 ، 
الواليات املتحدة االأمريكية.  
وامل�سجلة حتت الرقم: 161986

بتاريخ: 2012/03/28 
  وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :7 احلماية 
تاريخ  من  اعتباراً  اأخرى  �سنوات  املفعول ملدة ع�رش  نافذة 
انتهاء حلماية يف: 2021/09/05 وحتى تاريخ: 2031/09/05 

 الجمعة 1 أكتوبر 2021ـ العـدد 14858                 

 دولة الإمارات العربية المتحدة   
 وزارة القت�صاد 

EAT 58936  
منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 

التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن    
عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�رش طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 161999 
 با�سم: اإلكرتو-موتيف ديزل، اإنك. 
وعنوانه: 9301 وي�ست 55 �سرتيت 

، الجراجن ، اإلينوي ، 60525 ، 
الواليات املتحدة االأمريكية.  
وامل�سجلة حتت الرقم: 161999

بتاريخ: 2012/03/28 
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :12 احلماية نافذة 
املفعول ملدة ع�رش �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية 

يف: 2021/09/05 وحتى تاريخ: 2031/09/05 

 الجمعة 1 أكتوبر 2021ـ العـدد 14858                 

 دولة الإمارات العربية المتحدة   
 وزارة القت�صاد 

EAT 58961  
منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 

التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن    
عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�رش طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 163733  باإ�سم : اأ�ستون مارتن الجوندا ليمتد 
وعنوانه: بانبريي رود ، جايدون ، 

وارويك ، �سي يف35  0دي بي ، 
اململكة املتحدة.

وامل�سجلة حتت الرقم: 163733
بتاريخ: 2012/05/20 

  وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :18 
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�رش �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء حلماية يف: 2021/10/12 وحتى تاريخ: 2031/10/12 

 الجمعة 1 أكتوبر 2021ـ العـدد 14858                 

 دولة الإمارات العربية المتحدة   
 وزارة القت�صاد 

EAT 60876  
منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 

التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن    
عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�رش طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 166895  باإ�سم : جون�س�ون اأند جون�س�ون

وعنوانه: وان جون�سون اأند جون�سون
 بالزا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،  08933 ،  الواليات املتحدة 

االأمريكية.   
وامل�سجلة حتت الرقم: 166895

بتاريخ: 2012/11/13 
   وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :10 

احلماية نافذة املفعول ملدة ع�رش �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 
انتهاء حلماية يف: 2021/12/21 وحتى تاريخ: 2031/12/21 

 

 الجمعة 1 أكتوبر 2021ـ العـدد 14858                 

 دولة الإمارات العربية المتحدة   
 وزارة القت�صاد 

EAT 66653  
منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 

  تعلن اإدارة العالمات التجارية 
عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�رش طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 163826 
 با�سم: يونيليفر بي ال �سي

وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ، 
مر�سي�سايد ، اإجنلرتا.

وامل�سجلة حتت الرقم: 163826
بتاريخ: 2013/03/26 

 وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :3 
اعتباراً  اأخرى  �سنوات  ع�رش  ملدة  املفعول  نافذة  احلماية 
تاريخ:  وحتى   2021/10/16 يف:  حلماية  انتهاء  تاريخ  من 

 2031/10/16

 الجمعة 1 أكتوبر 2021ـ العـدد 14858                 

 دولة الإمارات العربية المتحدة   
 وزارة القت�صاد 

EAT 58925  
 منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
  تعلن اإدارة العالمات التجارية 
عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�رش طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 161988 
 با�سم: اإلكرتو-موتيف ديزل، اإنك. 
وعنوانه: 9301 وي�ست 55 �سرتيت 

، الجراجن ، اإلينوي ، 60525 ، 
الواليات املتحدة االأمريكية.  
وامل�سجلة حتت الرقم: 161988

بتاريخ: 2012/03/28 
  وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :42 احلماية 
تاريخ  من  اعتباراً  اأخرى  �سنوات  املفعول ملدة ع�رش  نافذة 
انتهاء حلماية يف: 2021/09/05 وحتى تاريخ: 2031/09/05 

 الجمعة 1 أكتوبر 2021ـ العـدد 14858                 

 دولة الإمارات العربية المتحدة   
 وزارة القت�صاد 

EAT 54421  
منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 

التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن    
عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�رش طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 44720 
 با�سم: ريت�سرت جيديون

 نريت.
وعنوانه: اإت�ش-1103 بوداب�ست،

جيومروي اأوت 21 ، املجر  
وامل�سجلة حتت الرقم: 44720

بتاريخ: 2002/11/12 
    وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :5 

احلماية نافذة املفعول ملدة ع�رش �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 
انتهاء حلماية يف: 2021/10/16 وحتى تاريخ: 2031/10/16 

 الجمعة 1 أكتوبر 2021ـ العـدد 14858                 

 دولة الإمارات العربية المتحدة   
 وزارة القت�صاد 

EAT 58960 
منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 

التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن    
عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�رش طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 163732  باإ�سم : اأ�ستون مارتن الجوندا ليمتد 
وعنوانه: بانبريي رود ، جايدون ، 

وارويك ، �سي يف35  0دي بي ، 
اململكة املتحدة.

وامل�سجلة حتت الرقم: 163732
بتاريخ: 2012/05/20 

    وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :16 
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�رش �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء حلماية يف: 2021/10/12 وحتى تاريخ: 2031/10/12 

 الجمعة 1 أكتوبر 2021ـ العـدد 14858                 

 دولة الإمارات العربية المتحدة   
 وزارة القت�صاد 

AT 58954  
منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 

التجارية  العالمات  اإدارة  تعلن    
عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�رش طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 163726  باإ�سم : اأ�ستون مارتن الجوندا ليمتد 
وعنوانه: بانبريي رود ، جايدون ، 

وارويك ، �سي يف35  0دي بي ، 
اململكة املتحدة.

وامل�سجلة حتت الرقم: 163726
بتاريخ: 2012/05/20 

  وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :28 
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�رش �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء حلماية يف: 2021/10/12 وحتى تاريخ: 2031/10/12 
 

 الجمعة 1 أكتوبر 2021ـ العـدد 14858                 

 دولة الإمارات العربية المتحدة   
 وزارة القت�صاد 

EAT 58935  
منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
ال��ع��الم��ات  اإدارة  ت��ع��ل��ن    
ت��ق��دم وكيل  ال��ت��ج��اري��ة ع��ن 

الت�سجيل /      
املالك: التميمي وم�ساركوه 

بن�رش طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 161998 

 با�سم: اإلكرتو-موتيف ديزل، اإنك. 
وعنوانه: 9301 وي�ست 55 �سرتيت 

، الجراجن ، اإلينوي ، 60525 ، 
الواليات املتحدة االأمريكية.  

وامل�سجلة حتت الرقم: 161998
بتاريخ: 2012/03/28 

 وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :9 احلماية 
نافذة املفعول ملدة ع�رش �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 
انتهاء حلماية يف: 2021/09/05 وحتى تاريخ: 2031/09/05 

 الجمعة 1 أكتوبر 2021ـ العـدد 14858                 

 دولة الإمارات العربية المتحدة   
 وزارة القت�صاد 

EAT 58934 
منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
  تعلن اإدارة العالمات التجارية 
عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�رش طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 161997 
 با�سم: اإلكرتو-موتيف ديزل، اإنك. 
وعنوانه: 9301 وي�ست 55 �سرتيت 

، الجراجن ، اإلينوي ، 60525 ، 
الواليات املتحدة االأمريكية.  
وامل�سجلة حتت الرقم: 161997

بتاريخ: 2012/03/28 
:7 احلماية  بالفئة  الواقعة  اأو اخلدمات  ال�سلع    وذلك لتمييز 
نافذة املفعول ملدة ع�رش �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

حلماية يف: 2021/09/05 وحتى تاريخ: 2031/09/05 

 الجمعة 1 أكتوبر 2021ـ العـدد 14858                 

 دولة الإمارات العربية المتحدة   
 وزارة القت�صاد 

EAT 58962  
منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
  تعلن اإدارة العالمات التجارية 
عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�رش طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 163734  باإ�سم : اأ�ستون مارتن الجوندا ليمتد 
وعنوانه: بانبريي رود ، جايدون ، 

وارويك ، �سي يف35  0دي بي ، 
اململكة املتحدة.

وامل�سجلة حتت الرقم: 163734
بتاريخ: 2012/05/20 

  وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :25 
اعتباراً  اأخ��رى  �سنوات  ع�رش  ملدة  املفعول  نافذة  احلماية 
تاريخ:  وحتى   2021/10/12 يف:  حلماية  انتهاء  تاريخ  من 

 2031/10/12

 الجمعة 1 أكتوبر 2021ـ العـدد 14858                 

 دولة الإمارات العربية المتحدة   
 وزارة القت�صاد 

EAT 31627  
منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 

  تعلن اإدارة العالمات التجارية 
عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�رش طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 44523  باإ�سم : ا�ستيكو الدارة العقارات 

وعنوانه: �ش.ب.65361 ، دبي ، 
االإمارات العربية املتحدة.

وامل�سجلة حتت الرقم: 44523
بتاريخ: 2002/04/20 

  وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :36 
اعتباراً  اأخ��رى  �سنوات  ع�رش  ملدة  املفعول  نافذة  احلماية 
تاريخ:  وحتى   2021/10/01 يف:  حلماية  انتهاء  تاريخ  من 

 2031/10/01
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 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�د�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�د�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�د�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

�إعــــالن

 اإلغاء اعالن �سابق

�إعــــالن

�إعــــالن

اإعالن ت�سفية �سركة

�إعــــالن

�إعــــالن

اإعالن ت�سفية �سركة

�إعــــالن

�إعــــالن

اإعالن ت�سفية �سركة

 / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
االسطح العامل االرضيات وبيع الرخام   

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   4089195 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.

الرخصــة  بخصــوص  االقتصاديــة  التنمية  دائرة  تعلن   
رقم  CN - 2823488 باالسم التجاري  يل ماري انطوانيت 
كام  الوضع  وإعادة  الرخصة  تعديل  طلب  بإلغاء  كافيه 

كان عليه سابقا.  
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 املذكورة.
CN - 2823488  / الرقم : د ت / ش ت

CA - 3818865  : رقم الخطاب

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن 7 السادة : رشكة الشهب للنقليات العامة ذ.م.م

 رخصة رقم : CN- 1127511  قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة نواف عبدالرحمن مراد ابراهيم البلويش )15%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة محمد عبدالله محمد املطوع البلويش )60%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة ابراهيم عبدالله محمد املطوع البلويش )15%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة شاهني عبد محمد حسن البلويش )10%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف عبدالله راشد حسن عبدالكريم البلويش

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف نواف عبدالرحمن مراد ابراهيم البلويش 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف محمد عبدالله محمد املطوع البلويش 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف ابراهيم عبدالله محمد املطوع البلويش

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف شاهني عبد محمد حسن البلويش

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف احمد عيل محمد سعيد البلويش 

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 /   سح 
زاخر

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2748381  : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

نوع الرشكة: رشكة الشخص الواحد  ذ.م.م 

االسم التجاري:نباتايت الحلوه للزهور، رشكة الشخص الواحد  ذ.م.م 

عنوان الرشكة:تاجر ابوظبي 

  CN-2809531 :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  16-9-2021  وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية 

بالرقم 2150018722  العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية 

تاريخ التعديل:   2021-9-29

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 

خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

: ناين الينز للمقاوالت والصيانة  التنمية االقتصادية بأن / السادة  تعلن دائرة 
العامة 

رخصة رقم : CN- 2077991  قد تقدموا إلينا بطلب : 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة شفاقت عىل شهباز لياقت عىل )100%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف عبدالقادر بريك عبدالقادر محمد العامري 
تعديل رأس املال / من Null إىل 0

تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م تعديل 
 NINE lINES CONTRACTING AND & GENERAl /اسم تجاري من
 NINE إىل  العامة  والصيانة  للمقاوالت  الينز  ناين   -  MAINTENANCE
 lINES CONTRACTING AND GENERAl MAINTENANCE
والصيانة  للمقاوالت   الينز  ناين   -  - SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C

العامة - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م
التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 
املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة /   بلس 
ستار إلدارة العقارات 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  2096381   : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 
وتطوير  لالستشارات  كونشسنس  اوف  هوب  مركز  التجاري:   االسم 

اسلوب الحياة ذ.م.م 
 عنوان الرشكة: مكتب 302 مبنى السيد خليفة هامل خادم ال غيث، 

واخرين، -C6 جزيرة ابوظبي، رشق 8 ق 
   CN-3889048 :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  21-9-2021 وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية 
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم  2105028278     

 تاريخ التعديل:   2021-9-29 
فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 

خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

املدينة  : ورشة سامء  السادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

لتصليح السيارات رخصة رقم : CN- 1168572  قد تقدموا إلينا 

بطلب :

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة احمد محمد سيد حسن علوي 

البيتي )100%(

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف محمد سيدحسن علوي عمر 

البيتي

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

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

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

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة : مطعم تركش كورنر 

رخصة رقم : CN- 2823216  | قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل وكيل خدمات / إضافة محمد حسن عيل خليفه الحوسني 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة هدى السباعي )100%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف عيل ابراهيم احمد الجسمي 

املعيني 

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

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

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

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:  برستيج كابيتال العقارية ذ.م.م  

 OTH-H825 خلف،  احمد  خلف  معايل  معايل  الرشكة:مبنى،  عنوان   

مكتب - C10 جزيرة ابوظبي، رشق  3 ق 

  CN-1358319 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

قانوين للرشكة  قانونيون كمصفي  السادة/  مزارز محاسبون  - تعيني   2

بتاريخ  26-9-2021  وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية العمومية غري 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :    2150019762   

 تاريخ التعديل:   2021-9-30 

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 

خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

اجلمعة 1 اأكتوبر 2021-العـدد 14858 
�إعــالنات

لإعالناتكم بالوحدة:
 هاتف: 024488400    فاك�ص: 024488201

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /      

املالك: التميمي ومشاركوه 

الحامية  مدة  تجديد  طلب  بنرش 

للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 165481

  بإسم : مونسرت إنرجي كومباين

  ، كورونا   ، واي  مونسرت   1 وعنوانه: 

املتحدة   الواليات   ،  92879 إيه  يس 

األمريكية.

واملسجلة تحت الرقم: 165481

بتاريخ: 2013/02/18 

 وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :5

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

يف: 2021/11/21 وحتى تاريخ: 2031/11/21 

 

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /      

املالك: التميمي ومشاركوه 

الحامية  مدة  تجديد  طلب  بنرش 

للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 163606

  بإسم : كاتربيلر إنك.

وعنوانه: 100 إن. إي. ، أدمز

 سرتيت ، بيوريا ، إلينويز 

 ، 61629-9540

الواليات املتحدة األمريكية.

واملسجلة تحت الرقم: 163606

بتاريخ: 2013/04/09 

 وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :37 

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

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

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /      

املالك: التميمي ومشاركوه 

الحامية  مدة  تجديد  طلب  بنرش 

للعالمة التجارية التالية:

 : بإسم    163730 بالرقم:  املودعة 

أستون مارتن الجوندا ليمتد 

وعنوانه: بانبريي رود ، جايدون ، 

وارويك ، يس يف35  0دي يب ، 

اململكة املتحدة.

واملسجلة تحت الرقم: 163730

بتاريخ: 2012/05/20 

 وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :12 

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

يف: 2021/10/12 وحتى تاريخ: 2031/10/12   

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /      

املالك: التميمي ومشاركوه 

للعالمة  الحامية  مدة  تجديد  بنرش طلب 

التجارية التالية:

أستون   : بإسم  بالرقم: 163725   املودعة 

مارتن الجوندا ليمتد 

وعنوانه: بانبريي رود ، جايدون ، 

وارويك ، يس يف35  0دي يب ، 

اململكة املتحدة.

واملسجلة تحت الرقم: 163725

بتاريخ: 2012/05/20   

وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :25 

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

يف: 2021/10/12 وحتى تاريخ: 2031/10/12 

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /      

املالك: التميمي ومشاركوه 

للعالمة  الحامية  مدة  تجديد  بنرش طلب 

التجارية التالية:

أستون   : بإسم  بالرقم: 163727   املودعة 

مارتن الجوندا ليمتد 

وعنوانه: بانبريي رود ، جايدون ، 

وارويك ، يس يف35  0دي يب ، 

اململكة املتحدة.

واملسجلة تحت الرقم: 163727

بتاريخ: 2012/05/20 

   وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :35 

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

يف: 2021/10/12 وحتى تاريخ: 2031/10/12 

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /      

املالك: التميمي ومشاركوه 

للعالمة  الحامية  بنرش طلب تجديد مدة 

التجارية التالية:

: أستون  بالرقم: 163723  بإسم  املودعة 

مارتن الجوندا ليمتد 

وعنوانه: بانبريي رود ، جايدون ، 

وارويك ، يس يف35  0دي يب ، 

اململكة املتحدة.

واملسجلة تحت الرقم: 163723

بتاريخ: 2012/05/20 

  وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :16 

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

يف: 2021/10/12 وحتى تاريخ: 2031/10/12 

اجلمعة 1 اأكتوبر 2021-العـدد 14858

اجلمعة 1 اأكتوبر 2021-العـدد 14858اجلمعة 1 اأكتوبر 2021-العـدد 14858اجلمعة 1 اأكتوبر 2021-العـدد 14858

اجلمعة 1 اأكتوبر 2021-العـدد 14858

اجلمعة 1 اأكتوبر 2021-العـدد 14858

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

EAT 60340 

EAT 59708 EAT 58958 EAT 58953 

AT 58955 

EAT 58951 

 نموذج اإعالن الن�صرعن التجديد 

 نموذج اإعالن الن�صرعن التجديد  نموذج اإعالن الن�صرعن التجديد  نموذج اإعالن الن�صرعن التجديد 

 نموذج اإعالن الن�صرعن التجديد 

 نموذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
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اجلمعة 1 اأكتوبر 2021-العـدد 14858 

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
كاليد اند كو ال ال يب

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
بتاريخ:   04 أغسطس 2021 املودعة تحت رقم:  356938  

 تاريخ إيداع األولوية    
باســم:  دي اتش انرتتينمنت ش.ذ.م.م

 وعنوانه: ص.ب 73000، رقم القطعة 3195-366، 
املقر الرئييس لديب القابضة - مكتب -1 ملك جمريا 
االمارات  ديب،   ،3 سقيم  ام    - ديفيلومبنت  هيلز 

العربية املتحدة
وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:

الكحويل(؛  )غري  والرشاب  الطعام  توفري  خدمات 
اإلقامة املؤقتة؛ خدمات الفنادق؛ خدمات املنتجعات الفندقية؛ خدمات اإلقامة الفندقية؛ خدمات 
الفندقية  القاعات  توفري  الفندقية؛  املطاعم  خدمات  الفنادق؛  حجز  خدمات  الفندقي؛  التموين 
ملعارض األعامل واملعارض التجارية واملؤمترات واللقاءات واملحارضات واالجتامعات؛ توفري تسهيالت 
قاعات  تأجري  والعطالت؛  التجارية  واملعارض  واملعارض  واالجتامعات  املؤمترات  إلجراء  ]اإلقامة[ 
االجتامعات؛ خدمات الضيافة ]اإلقامة[؛ أجنحة الضيافة ]توفري اإلقامة أو الطعام أو الرشاب )غري 
الكحويل([؛ معلومات وتخطيط العطالت فيام يتعلق باإلقامة؛ املطاعم؛ الكافيهات؛ خدمات التموين 
بالطعام والرشاب؛ مطاعم طلب الطعام لتناوله خارجا؛ املقاهي؛ التموين بالطعام والرشاب؛ محالت 
العصري؛ توفري منافذ بيع األطعمة واملرشوبات املتنقلة؛ خدمات التزويد بالطعام والرشاب؛ خدمات 
ملواقف  مرافق  متنقلة؛  شاحنة  واملرشوبات من خالل  األطعمة  تقديم  املتنقلة؛ خدمات  املطاعم 
مواقف  يف  تقدم  التي  واملرشوبات  باألطعمة  التزويد  خدمات  )الكرفانات(؛  املتنقلة  املقصورات 
املقطورات؛ توفري مرافق مؤقتة ملواقف املقطورات؛ دور حضانة األطفال؛ مناطق اسرتاحة داخل 
ما  بكافة  املتعلقة  واالستشارات  املعلومات  املتحرك؛ خدمات  التموين  الخدمة؛ خدمات  محطات 
أو  بيانات حاسوبية  قاعدة  أيضا مبارشة من  يتم تقدميها  أعاله  املذكورة  الخدمات  تقدم؛ وجميع 

عرب شبكة االتصاالت العاملية
43 الواقـعة بالفئة:  

كتبت عبارة  ديب القابضة للرتفيه  باللغة العربية  وصف العالمة:  
 االشــرتاطات:   فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً لقسم العالمات التجارية يف 
وزارة االقتصاد أو إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
كاليد اند كو ال ال يب

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
بتاريخ:   11 أغسطس 2021 املودعة تحت رقم:  357383  

تاريخ إيداع األولوية    
باســم:  ايه إس أي أو واي ال يت دي )ارجوس 

سبيكرتوم انرتناشيونال(  
اي- اف   ،3 اليتاتسيالنتي   وعنوانه: 

57170 سافونلينا، فنلندا
وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:

الحريق  كبح  وأنظمة  الرشاشات  وأنظمة  الحامية  معدات  واختبار  وتصميم  هندسة 
التحكم؛  والدخان ولوحات  الحرائق  الكشف عن  وأنظمة  الحريق  اإلنذار ضد  وأنظمة 
التصميم؛  الحاسوب؛ خدمات  برمجيات وأنظمة  الكيميائية؛ تصميم  التحليل واألبحاث 
الهندسة؛ التصميم الصناعي؛ اختبار املواد؛ البحث والتطوير لآلخرين؛ األبحاث التقنية؛ 
الحرائق  عن  والكشف  اإلنذار  بأنظمة  متعلقة  وجميعها  التقنية؛  املشاريع  دراسات 
واالستشارات  واملعلومات  املشورة  خدمات  الحريق؛  إطفاء  وأجهزة  والدخان  والحرارة 

املتعلقة بكافة الخدمات املذكورة أعاله
الواقـعة بالفئة:  42

 وصف العالمة:  كتبت عبارة   ARGUS SPECTRUM  بأحرف التينية
العالمات  لقسم  مكتوباً  به  التقدم  ذلك  اعرتاض عىل  لديه  االشــرتاطات:   فعىل من   
إليه، وذلك خالل  املشار  للقسم  املسجل  بالربيد  إرساله  أو  االقتصاد  التجارية يف وزارة 

30 يوماً من هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
كاليد اند كو ال ال يب

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
املودعة تحت رقم:  356726  بتاريخ:   02 أغسطس 2021

 تاريخ إيداع األولوية    
باســم:  بليد كرافت باربر أكادميي، ال 

ال يس
 وعنوانه: 2719 ماين سرتيت، داالس، يت 
اكس 75226، الواليات املتحدة االمريكية

وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:
طبقات  إزالة  وتحديداً  بالبرشة،  للعناية  تجميلية  خدمات  الحالقة؛  خدمات 
صالون  خدمات  الشعر؛  قص  خدمات  الشعر؛  صباغة  خدمات  العليا؛  البرشة 
تصفيف الشعر للرجال والنساء واألطفال؛ خدمات العناية بالرجل والتي تشمل 
قص الشعر، وحالقة الذقن، وتشذيب اللحية، والتدليك، وعالجات الوجه؛ تقديم 
املشورة واملعلومات يف مجاالت تصفيف الشعر والعناية بالشعر واملحافظة عىل 

الشعر.
الواقـعة بالفئة:  44

 وصف العالمة:  كتبت عبارة  BLADE CRAFT  باللغة االنجليزية.
لقسم  مكتوباً  به  التقدم  ذلك  عىل  اعرتاض  لديه  من  فعىل  االشــرتاطات:     
املشار  للقسم  بالربيد املسجل  إرساله  أو  االقتصاد  التجارية يف وزارة  العالمات 

إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
كاليد اند كو ال ال يب

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
بتاريخ:   04 أغسطس 2021 املودعة تحت رقم:  356935  

تاريخ إيداع األولوية    
 باســم:  دي اتش انرتتينمنت ش.ذ.م.م

  وعنوانه: ص.ب 73000، رقم القطعة 3195-366، 
املقر الرئييس لديب القابضة - مكتب -1 ملك جمريا 
االمارات  ديب،   ،3 سقيم  ام    - ديفيلومبنت  هيلز 

العربية املتحدة 
وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:

 خدمات اإلعالن؛ خدمات وكاالت اإلعالن؛ خدمات إدارة األعامل؛ املساعدة يف إدارة األعامل؛ تقييم 
األعامل؛ إدارة األعامل واالستشارات التنظيمية؛ إدارة أعامل املطاعم والفنادق والحدائق ذات الطابع 
الخاص وحدائق املالهي؛ إدارة مشاريع األعامل؛ إدارة أعامل )الغري(؛ املساعدة يف اإلدارة التجارية أو 
الصناعية؛ خدمات التسويق؛ خدمات الدعاية والعالقات العامة؛ توفري تسهيالت املكاتب، خدمات 
تجميع تشكيلة من البضائع لصالح اآلخرين حتى يتمكن الزبائن من معاينة ورشاء هذه البضائع 
بسهولة ويرس؛ خدمات اإلمداد للغري؛ اإلدارة الصناعية؛ تنظيم املعارض واألسواق التجارية لغايات 
تجارية أو دعائية؛ تأجري املساحات اإلعالنية؛ تأجري وقت لإلعالن يف وسائل اإلعالم؛ خدمات أبحاث 
بيع  األعامل(؛  إدارة  يف  مساعدة  )باعتبارها  التعهيد  اإلعالم؛ خدمات  بوسائل  يتعلق  فيام  السوق 
الوالء والحوافز واملكافآت؛ توفري  برامج  الوالء؛ خدمات  برامج  العلنية؛ خدمات  باملزادات  األمالك 
أكشاك الطعام واملرشوبات واالمتيازات والتذكارات يف ستاد للفعاليات الرياضية والرتفيهية؛ توفري 
املعلومات فيام يتعلق بكافة هذه الخدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه الخدمات 

عرب شبكة حاسوب عاملية
 الواقـعة بالفئة: 35  

كتبت عبارة  ديب القابضة للرتفيه  باللغة العربية وصف العالمة:  
 االشــرتاطات:    

فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً لقسم العالمات التجارية يف وزارة االقتصاد أو 
إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
كاليد اند كو ال ال يب

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
بتاريخ: 11 أغسطس 2021 املودعة تحت رقم:  357381 

تاريخ إيداع األولوية    
دي  يت  ال  واي  أو  أي  إس  ايه  باســم: 

)ارجوس سبيكرتوم انرتناشيونال(  
اي- اف   ،3 اليتاتسيالنتي  وعنوانه:   

57170 سافونلينا، فنلندا
وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:

والكشف عن  اإلنذار  وأدوات  أجهزة ومعدات وآالت  وإصالح  تركيب وصيانة 
الحرائق؛  إطفاء  أجهزة  وإصالح  وصيانة  تركيب  والدخان؛  والحرارة  الحرائق 
الوقاية والسالمة من أخطار الحرائق  تركيب وصيانة وإصالح أجهزة ومعدات 
بكافة  املتعلقة  واالستشارات  واملعلومات  املشورة  والدخان؛ خدمات  والحرارة 

الخدمات املذكورة أعاله
الواقـعة بالفئة:  37

 وصف العالمة:  كتبت عبارة   ARGUS SPECTRUM  بأحرف التينية
لقسم  مكتوباً  به  التقدم  ذلك  عىل  اعرتاض  لديه  من  فعىل  االشــرتاطات:     
املشار  للقسم  بالربيد املسجل  إرساله  أو  االقتصاد  التجارية يف وزارة  العالمات 

إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 

كاليد اند كو ال ال يب

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  31 أغسطس 2021 املودعة تحت رقم: 358496  

تاريخ إيداع األولوية    

باســم: ليزاي كيومكولوك تيساريت أنونيم شريكيتي

فاتح،  كاجالوجلو   62 رقم  كادييس  وعنوانه:نوروسامين   

إسطنبول/ تركيا

وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:

الكرمية  واألحجار  واملجوهرات  الذهب  املقلدة)؛  املجوهرات  ذلك  يف  )مبا  املجوهرات 

ودبابيس  القمصان  ألكامم  )مرابط(  وزمامات  والخواتم  واألقراط  والقالئد؛  واألساور 

ربطات العنق املصنوعة منها؛ متاثيل ومتاثيل صغرية مصنوعة من معادن نفيسة؛ ساعات 

كبرية وساعات يد وأدوات قياس الوقت الدقيقة )مبا يف ذلك الكرونومرتات وقطع غيارها 

وسيور الساعات(؛ سبحات )خرز(.  

 الواقـعة بالفئة: 14

 وصف العالمة: تتكون العالمة من الحرف الالتينى LIZAY بخط مميز، مع خط منحني 

أعاله

العالمات  لقسم  مكتوباً  به  التقدم  ذلك  اعرتاض عىل  لديه  االشــرتاطات:   فعىل من   

إليه، وذلك خالل  املشار  للقسم  املسجل  بالربيد  إرساله  أو  االقتصاد  التجارية يف وزارة 

30 يوماً من هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
كاليد اند كو ال ال يب

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
بتاريخ:   31 أغسطس 2021 املودعة تحت رقم:  358495  

 تاريخ إيداع األولوية    
باســم: ليزاي كيومكولوك تيساريت أنونيم شريكيتي

 وعنوانه: نوروسامين كادييس رقم 62 كاجالوجلو فاتح، 
إسطنبول/ تركيا

وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:
ذلك  يف  )مبا  املجوهرات  من  تشكيلة  تجميع  خدمات 

املجوهرات املقلدة( والذهب واملجوهرات واألحجار الكرمية واألساور والقالئد واألقراط 
منها  املصنوعة  العنق  ربطات  ودبابيس  القمصان  ألكامم  )مرابط(  وزمامات  والخواتم 
والتامثيل والتامثيل الصغرية املصنوعة من معادن نفيسة والساعات الكبرية وساعات اليد 
وأدوات قياس الوقت الدقيقة )مبا يف ذلك الكرونومرتات وقطع غيارها وسيور الساعات( 
ويرس  بسهولة  ورشائها  معاينتها  من  املستهلكني  جمهور  ميكن  مبا  )الخرز(  والسبحات 
)الخدمات املحددة ميكن توفريها بواسطة محالت التجزئة والجملة والوسائط اإللكرتونية 

والكتالوجات وغريها من الوسائل املشابهة(.    الواقـعة بالفئة:  35
خط  مع  مميز،  بخط   LIZAY الالتينى  الحرف  من  العالمة  تتكون  العالمة:   وصف   

منحني أعاله
العالمات  لقسم  مكتوباً  به  التقدم  ذلك  اعرتاض عىل  لديه  االشــرتاطات:   فعىل من   
إليه، وذلك خالل  املشار  للقسم  املسجل  بالربيد  إرساله  أو  االقتصاد  التجارية يف وزارة 

30 يوماً من هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
كاليد اند كو ال ال يب

بطلب لتسجيل العالمة التجارية: 
بتاريخ:   04 أغسطس 2021 املودعة تحت رقم:  356934  

 تاريخ إيداع األولوية    
 باســم:  دي اتش انرتتينمنت ش.ذ.م.م

 

هيلز  جمريا  ملك   1- مكتب   - القابضة  لديب  الرئييس  املقر   ،3195-366 القطعة  رقم   ،73000 ص.ب  وعنوانه: 
ديفيلومبنت -  ام سقيم 3، ديب، االمارات العربية املتحدة

 وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات: 
خدمات توفري األطعمة واملرشوبات )غري الكحولية(؛ اإليواء املؤقت؛ خدمات الفنادق؛ خدمات فنادق االستجامم؛ 
خدمات اإلقامة الفندقية؛ خدمات متوين الفنادق؛ خدمات الحجز يف الفنادق؛ خدمات مطاعم الفنادق؛ توفري 
وجلسات  واملحارضات  واالجتامعات  واملؤمترات  األعامل  وعروض  األعامل  ملعارض  الفنادق  يف  مخصصة  أماكن 
االجتامع؛ خدمات تخطيط الفعاليات؛ تقديم التسهيالت ]اإليواء[ إلقامة املؤمترات والندوات واملعارض والعروض 
والعطالت؛ تأجري غرف االجتامعات؛ خدمات الضيافة ]اإليواء[؛ أجنحة الضيافة اإليواء أو األطعمة واملرشوبات 
التموين؛  واملقاهي؛ وخدمات  املطاعم  باإليواء؛  املرتبط  والتخطيط  العطالت  واملعلومات عن  الكحولية([؛  )غري 
الزوار  خدمات  العصائر؛  حانات  واملرشوبات؛  األطعمة  متوين  املقاهي؛  ومحالت  السفرية؛  الطلبات  ومطاعم 
املرتبطة بحجز الفنادق واإليواء واملطاعم؛ خدمات الشيف الشخيص؛ خدمات التعاقد بشأن األطعمة واملرشوبات؛ 
واملرشوبات  األطعمة  تزويد  املتنقلة؛  املطاعم  خدمات  التموين؛  خدمات  املتنقلة؛  واملرشوبات  األطعمة  منافذ 
من خالل شاحنات متنقلة؛ تسهيالت حدائق الكرفانات؛ خدمات التموين املزودة يف حدائق املقطورات؛ توفري 
تسهيالت حدائق املقطورات املؤقتة؛ دور الحضانات النهارية لألطفال؛ مناطق االسرتاحة يف محطات الخدمات؛ 
خدمات التموين املتنقلة؛ خدمات النصح واملعلومات واالستشارات املرتبطة بكل ما ورد أعاله؛ جميع الخدمات 

الواردة أعاله مقدمة عرب االنرتنت أو من قواعد بيانات الكمبيوتر أو عرب شبكة اتصاالت عاملية.  
  43 الواقـعة بالفئة:  

كتبت عبارة  DUBAI HOLDING ENTERTAINMENT  بأحرف التينية وصف العالمة:  
 االشــرتاطات:  

 فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً لقسم العالمات التجارية يف وزارة االقتصاد أو إرساله بالربيد 
املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
كاليد اند كو ال ال يب

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
بتاريخ:  11 أغسطس 2021 املودعة تحت رقم:  357387  

تاريخ إيداع األولوية    3 مارس 2021
باســم:  ابريكرومبي اند فيتش يورب اس ايه جي ال

 وعنوانه: فيا موري، 6850 مندريسيو، سويرسا
وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:

األعامل؛  توجيه  األعامل؛  إدارة  واإلعالن؛  الدعاية 
متاجر  ــات  خــدم املكتبي؛  الــنــشــاط  تفعيل 
وأغطية  القدم  ولباس  باملالبس  املتعلقة  التجزئة 
العطرية  والزيوت  والعطور  والصابون  ــرأس  ال
للشعر  )لوشن(  والغسول  التجميل  ومستحرضات 
والشموع والنظارات الشمسية والنظارات البرصية 
أجهزة  وإكسسوارات  الهواتف  وإكسسوارات 
اإللكرتونية  األجهزة  وإكسسوارات  الحاسوب 
السمعية واملرئية واملجوهرات وأصناف القرطاسية 
وإكسسوارات  النسيجية  واملنتجات  والحقائب 
املتعلقة  املبارشة  التجزئة  متاجر  خدمات  الشعر؛ 
والصابون  الرأس  وأغطية  القدم  ولباس  باملالبس 

الشمسية  والنظارات  والشموع  للشعر  )لوشن(  والغسول  التجميل  ومستحرضات  العطرية  والزيوت  والعطور 
اإللكرتونية  األجهزة  وإكسسوارات  الحاسوب  أجهزة  وإكسسوارات  الهواتف  وإكسسوارات  البرصية  والنظارات 
السمعية واملرئية واملجوهرات وأصناف القرطاسية والحقائب واملنتجات النسيجية وإكسسوارات الشعر؛ تنظيم 
وتشغيل واإلرشاف عىل برامج والء املتعاملني؛ تسويق السلع وهوية العالمات التجارية والرتويج لها عرب استعامل 

سفراء العالمات التجارية ووسائل االتصال االجتامعي.
35 الواقـعة بالفئة:  

عالمة موضوعه تتكون من شكل لحيوان املوظ عىل الواجهة الخارجيه ملتجر بيع حيث يتم   وصف العالمة:  
تقديم الخدمات. يتم وضع تصميم مخطط كتطبيق لحيوان املوظ أعىل الجدار الخارجي بإضاءة خلفية، ويظهر 
كام لو كان يسري يف مدخل واجهة املتجر. تظهر الخطوط املقطوعة ثالثية األبعاد كموضع عنارص العالمة وليست 

جزًءا من العالمة.
 االشــرتاطات:   فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً لقسم العالمات التجارية يف وزارة االقتصاد أو 

إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
كاليد اند كو ال ال يب

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
بتاريخ:   04 أغسطس 2021  املودعة تحت رقم:  356936  

 تاريخ إيداع األولوية     
باســم: دي اتش انرتتينمنت ش.ذ.م.م

القطعة  رقم   ،73000 ص.ب  وعنوانه: 
- مكتب  القابضة  لديب  الرئييس  املقر   ،3195-366
 ،3 ام سقيم    - ديفيلومبنت  -1 ملك جمريا هيلز 

ديب، االمارات العربية املتحدة
 وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات: 

خدمات  العقارات؛  إدارة  العقارية؛  الخدمات 
إدارة  والسكنية؛  والتجزئة  التجارية  العقارات 
والسكنية؛  والتجزئة  التجارية  العقارات  وتأجري 

والسبا  واملكاتب  والفيالت  للشقق  بالنسبة  وإدارتها  تقدميها  يتم  التي  العقارات  واستئجار  تأجري  خدمات 
الطابع  الصناعية وحدائق املالهي والحدائق ذات  الجولف واملارينا والفنادق واملمتلكات  واملنتجعات ومالعب 
خدمات  اإليجار؛  وفيالت  شقق  إدارة  للمستأجرين؛  اإلدارة  خدمات  التسوق؛  وقرى  التسوق  ومراكز  الخاص 
الوساطة العقارية؛ خدمات تحصيل اإليجارات؛ خدمات تثمني العقارات؛ استثامر رؤوس األموال؛ الخدمات املالية؛ 
خدمات إدارة األصول؛ خدمات االستثامر؛ خدمات إدارة الصناديق؛ خدمات الصناديق العقارية؛ خدمات التأمني؛ 
الخدمات املرصفية؛ خدمات التمويل العقاري؛ خدمات تقييم العقارات؛ خدمات إدارة العقارات وخدمات إدارة 
خدمات  العقاري؛  التأمني  خدمات  العقارية؛  الوساطة  خدمات  العقاري؛  االستثامر  خدمات  العقارية؛  املحافظ 
واالستثامر؛  التطوير  ألغراض  العقارات  واستمالك  واختيار  تثمني  األرايض؛  استمالك  خدمات  األرايض؛  تطوير 
ذات  والقسائم  الدفع  مسبقة  البطاقات  توفري  القيمة؛  ذات  الرشاء  بطاقات  إصدار  لتأجريها؛  األرايض  استمالك 
القيمة؛ إصدار واسرتداد القسائم ذات القيمة؛ إصدار واسرتداد القسائم والكوبونات ذات القيمة؛ قسائم الهدايا؛ 
املعلومات  توفري  ذلك  مبا يف  الخدمات  بكافة هذه  يتعلق  فيام  املعلومات  توفري  الدفع؛  مسبقة  الهدايا  قسائم 

املتعلقة بهذه الخدمات عرب شبكة حاسوب عامة
36  الواقـعة بالفئة:  

كتبت عبارة  ديب القابضة للرتفيه  باللغة العربية  وصف العالمة:  
 االشــرتاطات:  

 فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً لقسم العالمات التجارية يف وزارة االقتصاد أو إرساله بالربيد 
املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 

كاليد اند كو ال ال يب

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   11 أغسطس 2021 املودعة تحت رقم:  357389  

 تاريخ إيداع األولوية  18 مارس 2021

باســم:  ابريكرومبي اند فيتش يورب اس ايه جي ال

 وعنوانه: فيا موري، 6850 مندريسيو، سويرسا

وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:

الدعاية واإلعالن؛ إدارة األعامل؛ توجيه األعامل؛ تفعيل 

النشاط املكتبي؛ خدمات متاجر التجزئة املتعلقة باملالبس ولباس القدم وأغطية الرأس والصابون 

والعطور والزيوت العطرية ومستحرضات التجميل والغسول )لوشن( للشعر والشموع والنظارات 

الشمسية والنظارات البرصية وإكسسوارات الهواتف وإكسسوارات أجهزة الحاسوب وإكسسوارات 

واملنتجات  والحقائب  القرطاسية  وأصناف  واملجوهرات  واملرئية  السمعية  اإللكرتونية  األجهزة 

القدم  ولباس  باملالبس  املتعلقة  املبارشة  التجزئة  متاجر  الشعر؛ خدمات  وإكسسوارات  النسيجية 

)لوشن(  والغسول  التجميل  ومستحرضات  العطرية  والزيوت  والعطور  والصابون  الرأس  وأغطية 

وإكسسوارات  الهواتف  وإكسسوارات  البرصية  والنظارات  الشمسية  والنظارات  والشموع  للشعر 

وأصناف  واملجوهرات  واملرئية  السمعية  اإللكرتونية  األجهزة  وإكسسوارات  الحاسوب  أجهزة 

عىل  واإلرشاف  وتشغيل  تنظيم  الشعر؛  وإكسسوارات  النسيجية  واملنتجات  والحقائب  القرطاسية 

التجارية والرتويج لها عرب استعامل سفراء  برامج والء املتعاملني؛ تسويق السلع وهوية العالمات 

العالمات التجارية ووسائل االتصال االجتامعي 

الواقـعة بالفئة:  35

 وصف العالمة:  كتبت عبارة  WE THE TOURISTS  باللغة اإلنجليزية

 االشــرتاطات:   فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً لقسم العالمات التجارية يف 

وزارة االقتصاد أو إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
كاليد اند كو ال ال يب

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
بتاريخ:   04 أغسطس 2021 املودعة تحت رقم:  356932  

تاريخ إيداع األولوية     
باســم:  دي اتش انرتتينمنت ش.ذ.م.م  

هيلز  جمريا  ملك   1- مكتب   - القابضة  لديب  الرئييس  املقر   ،3195-366 القطعة  رقم   ،73000 ص.ب  وعنوانه: 

ديفيلومبنت -  ام سقيم 3، ديب، االمارات العربية املتحدة
 وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات: 

السكنية؛  والعقارات  بالتجزئة  البيع  وعقارات  التجارية  العقارات  خدمات  العقارات؛  إدارة  العقارات؛  خدمات 
إدارة وتوجيه وتأجري العقارات التجارية وعقارات البيع بالتجزئة والعقارات السكنية؛ خدمات العقارات والتأجري 
واإليجار املقدمة واملزودة فيام يتعلق بالشقق والفلل واملكاتب والسبا واملنتجعات ومالعب الجولف والواجهات 
التسوق؛  ومجمعات  التسوق  ومراكز  األلعاب  ومدن  الرتفيهية  واملدن  الصناعية  واملمتلكات  والفنادق  البحرية 
اإليجارات؛  العقارات؛ خدمات تحصيل  اإليجار؛ خدمات سمرسة  وفلل  إدارة شقق  املستأجرين؛  إدارة  خدمات 
االستثامر؛  األصول؛ خدمات  إدارة  املالية؛ خدمات  الخدمات  األموال؛  رؤوس  استثامر  العقارات؛  تثمني  خدمات 
خدمات إدارة األموال؛ خدمات صناديق املمتلكات؛ خدمات التأمني؛ خدمات األعامل املرصفية؛ خدمات متويل 
االستثامر  خدمات  العقارية؛  املحافظ  وإدارة  املمتلكات  إدارة  خدمات  املمتلكات؛  تقييم  خدمات  املمتلكات؛ 
خدمات  األرايض؛  تطوير  خدمات  املمتلكات؛  عىل  التأمني  خدمات  املمتلكات؛  خدمات سمرسة  املمتلكات؛  يف 
إصدار  لتأجريها؛  األرايض  استمالك  واالستثامر؛  للتطوير  العقارات  واستمالك  واختيار  تثمني  األرايض؛  استمالك 
سندات ذات قيمة؛ توفري بطاقات دفع مسبقة وسندات ذات قيمة؛ إصدار واسرتداد قيمة السندات ذات القيمة؛ 
منح  مسبقاً؛  املدفوعة  الهدايا  قسائم  الهدايا؛  قسائم  القيمة؛  ذات  والكوبونات  القسائم  قيمة  واسرتداد  إصدار 
الرياضية  والفعاليات  واملسارح  والسينام  واملطاعم  والفنادق  السفر  بخدمات  يتعلق  فيام  الخصومات  وترتيب 
والوجهات السياحية ومدن األلعاب واملدن الرتفيهية؛ تزويد املعلومات الخاصة بكل هذه الخدمات، مبا يف ذلك 

تزويد املعلومات بشأن هذه الخدمات عن طريق شبكة حاسوب عاملية. 
  36  الواقـعة بالفئة:  

كتبت عبارة  DUBAI HOLDING ENTERTAINMENT  بأحرف التينية وصف العالمة:  
 االشــرتاطات:  

 فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً لقسم العالمات التجارية يف وزارة االقتصاد أو إرساله بالربيد 
املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
كاليد اند كو ال ال يب

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
بتاريخ:   04 أغسطس 2021  املودعة تحت رقم:  356930  

 تاريخ إيداع األولوية    
 باســم:  دي اتش انرتتينمنت ش.ذ.م.م  

-1 ملك  - مكتب  القابضة  لديب  الرئييس  املقر  القطعة 3195-366،  رقم  وعنوانه: ص.ب 73000، 
جمريا هيلز ديفيلومبنت -  ام سقيم 3، ديب، االمارات العربية املتحدة

 وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات: 
خدمات اإلعالن؛ خدمات وكاالت اإلعالن؛ خدمات إدارة األعامل؛ املساعدة يف إدارة األعامل؛ تقييم 
األعامل؛ إدارة األعامل واالستشارات التنظيمية؛ إدارة أعامل املطاعم والفنادق والحدائق ذات الطابع 
الخاص وحدائق املالهي؛ إدارة مشاريع األعامل؛ إدارة أعامل )الغري(؛ املساعدة يف اإلدارة التجارية أو 
الصناعية؛ خدمات التسويق؛ خدمات الدعاية والعالقات العامة؛ توفري تسهيالت املكاتب، خدمات 
تجميع تشكيلة من البضائع لصالح اآلخرين حتى يتمكن الزبائن من معاينة ورشاء هذه البضائع 
بسهولة ويرس؛ خدمات اإلمداد للغري؛ اإلدارة الصناعية؛ تنظيم املعارض واألسواق التجارية لغايات 
تجارية أو دعائية؛ تأجري املساحات اإلعالنية؛ تأجري وقت لإلعالن يف وسائل اإلعالم؛ خدمات أبحاث 
بيع  األعامل(؛  إدارة  يف  مساعدة  )باعتبارها  التعهيد  اإلعالم؛ خدمات  بوسائل  يتعلق  فيام  السوق 
الوالء والحوافز واملكافآت؛ توفري  برامج  الوالء؛ خدمات  برامج  العلنية؛ خدمات  باملزادات  األمالك 
أكشاك الطعام واملرشوبات واالمتيازات والتذكارات يف ستاد للفعاليات الرياضية والرتفيهية؛ توفري 
املعلومات فيام يتعلق بكافة هذه الخدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه الخدمات 

عرب شبكة حاسوب عاملية.
 الواقـعة بالفئة:  35  

كتبت عبارة  DUBAI HOLDING ENTERTAINMENT  بأحرف التينية وصف العالمة:  
  االشــرتاطات:  

 فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً لقسم العالمات التجارية يف وزارة االقتصاد أو 
إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 

كاليد اند كو ال ال يب

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:

املودعة تحت رقم:  356994 

بتاريخ:   04 أغسطس 2021

 تاريخ إيداع األولوية    

باســم:  سكترشز يو.إس.ايه.، انك اا

كاليفورنيا  بيتش،  مانهاتن  بوليفارد،  بيتش  مانهاتن   228 وعنوانه:   

90266، الواليات املتحدة األمريكية

وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:

لباس القدم واملالبس

الواقـعة بالفئة:  25

 وصف العالمة:  كتبت عبارة  TOUCHLESS FIT  باللغة االنجليزية

 االشــرتاطات:   فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً لقسم 

للقسم  بالربيد املسجل  أو إرساله  التجارية يف وزارة االقتصاد  العالمات 

املشار إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
كاليد اند كو ال ال يب

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
بتاريخ: 11 أغسطس 2021 املودعة تحت رقم:  357390  

تاريخ إيداع األولوية    25 مارس 2021
باســم:  ابريكرومبي اند فيتش يورب اس ايه جي ال

 وعنوانه: فيا موري، 6850 مندريسيو، سويرسا
وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:

استحامم؛  أثواب  ]مالبس[؛  لألطفال  املالبس؛ رساويل 
]مالبس[؛  أحزمة  استحامم؛  أرواب  استحامم؛  رساويل 
بلوزات؛ مالبس للنصف السفيل من الجسم ]مالبس[؛ 

جينز  رقص؛  مالبس  معاطف؛  أطفال؛  مالبس  عباءات؛  قصرية(؛  نسوية  )سرتات  قميصوالت  املالكمني؛  شورتات 
الدنيم؛ فساتني؛ أغطية لألذنني ]مالبس[؛ شورتات الصوف؛ األصواف؛ الفرو ]مالبس[؛ قفازات ]مالبس[؛ بلوزات 
]مالبس[؛  قلنسوات  قلنسوة؛  ذات  خفيفة  كنزات  قلنسوة؛  ذات  بلوفرات  للرأس؛  لفاعات  أكامم؛  بدون  قصرية 
املالبس املحبوكة؛ جاكيتات ]مالبس[؛ قمصان محبوكة؛ مالبس داخلية نسائية؛ مالبس للمواليد؛ مالبس جلدية؛ 
جاكيتات جلدية؛ مالبس مريحة؛ مالبس تحتية نسائية؛ مدفئات السيقان؛ قامطات الساق ]بنطلونات[؛ بلوفرات 
بكم؛ قمصان بكم؛ بنطلونات النوم؛ مالبس النوم؛ مالبس داخلية للرجال؛ قمصان رياضية ماصة للرطوبة؛ أحزمة 
نقود؛ أغطية لتدفئة اليدين ]مالبس[؛ لفاعات للعنق؛ أربطة للعنق؛ أربطة للعنق؛ مالبس النوم؛ مالبس خارجية؛ 
بيجامات؛ قبعات الحفالت ]مالبس[؛ جاكيتات مقلنسة؛ قمصان بولو؛ قمصان نصف كم )يت-شريت( مطبوعة؛ 
تنانري؛ جوارب قصرية؛  قمصان؛  لفاعات؛ شاالت؛  أرواب؛  للبلل؛ مالبس جاهزة؛  مقاومة  املطر؛ مالبس  معاطف 
مالبس الرياضة؛ كنزات فضفاضة؛ شورتات فضفاضة؛ سرتات؛ بنطلونات فضفاضة؛ مالبس استحامم للرجال؛ مالبس 
مالبس  )يت-شريت(؛  كم  نصف  قمصان  الجسم؛  من  العلوي  للنصف  أكامن  بدون  مالبس  للسيدات؛  استحامم 
للنصف العلوي من الجسم ]مالبس[؛ بنطلونات؛ قمصان تحتية؛ مالبس داخلية؛ مالبس مقاومة للرياح؛ لباس 
القدم؛ شباشب؛ لباس قدم للرياضة؛ صنادل؛ أحذية؛ أخفاف؛ أغطية الرأس؛ كابات ]أغطية رأس[؛ قبعات؛ كابات 

االستحامم؛ أغطية وجه ]خامر أو حجاب[؛ أقنعة نوم. 
25 الواقـعة بالفئة:  

كتبت عبارة  GILLY HICKS GO COOLDOWN  باحرف التينة  وصف العالمة:  
 االشــرتاطات:   فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً لقسم العالمات التجارية يف وزارة االقتصاد أو 

إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
كاليد اند كو ال ال يب

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
بتاريخ: 04 أغسطس 2021  املودعة تحت رقم:  356933  

 تاريخ إيداع األولوية     
باســم:  دي اتش انرتتينمنت ش.ذ.م.م  

هيلز  جمريا  ملك   1- مكتب   - القابضة  لديب  الرئييس  املقر   ،3195-366 القطعة  رقم   ،73000 ص.ب  وعنوانه: 

ديفيلومبنت -  ام سقيم 3، ديب، االمارات العربية املتحدة
 وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات: 

خدمات الرتبية والتعليم؛ خدمات التدريب؛ تشغيل الفنادق ومرافق التدريب يف مجال صناعة الضيافة؛ تشغيل 
دور الحضانة؛ خدمات الرتفيه؛ األنشطة الرياضية والثقافية؛ تقديم تسهيالت صاالت الرياضة البدنية والنوادي 
توفري  الجولف؛  مالعب  تشغيل  الرتفيهية؛  املدن  ألعاب  تشغيل  الشخيص؛  التدريب  خدمات  تنظيم  الصحية؛ 
الفعاليات  تذاكر  املرتبطة بحجز  الزوار  السباحة؛ خدمات  الرفاهية؛ توفري خدمات برك  التنس؛ خدمات  مرافق 
املؤمترات  وإدارة  تنظيم  الرتفيهية؛  واملدن  األلعاب  ومدن  الرياضية  والفعاليات  والحفالت  واملسارح  الرتفيهية 
التدريبية والورش ومعارض األعامل واالجتامعات واملحارضات؛ تشغيل  وجلسات االجتامع واملعارض والدورات 
تسهيالت  توفري  الرياضية؛  املرافق  توفري  السينام؛  تسهيالت  توفري  الكتب؛  نرش  األلعاب؛  ومدن  الرتفيهية  املدن 
صاالت البولنج؛ توفري تسهيالت االستجامم؛ توفري تسهيالت ركوب الخيل وسباقات الخيول؛ تدريب الخيول؛ تنظيم 
األفالم  استديوهات  خدمات  الصويت؛  التسجيل  استديوهات  خدمات  الفروسية؛  ومسابقات  الرياضية  املباريات 
والفيديو  والتلفاز  لألفالم  التسجيل  استديوهات  خدمات  التسجيل؛  استديوهات  تسهيالت  تقديم  السينامئية؛ 
والراديو؛ مناطق ألعاب مخصصة لألطفال؛ توفري املساحات الرتفيهية؛ توفري مالعب لألطفال يف محطات الخدمات؛ 
تأجري استديوهات التسجيل؛ حدائق الحيوان؛ حدائق الحيوانات األليفة؛ متنزهات الحيوانات؛ حدائق السفاري؛ 
ومعارض  الحيوانات  بحدائق  الخاصة  والتعليم  املعلومات  خدمات  الحيوانات؛  عروض  الحيوانات؛  معارض 
الحيوانات وتزويد املعلومات الخاصة بكل هذه الخدمات، مبا يف ذلك تزويد املعلومات بشأن هذه الخدمات عن 

طريق شبكة حاسوب عاملية.  
41  الواقـعة بالفئة:  

كتبت عبارة  DUBAI HOLDING ENTERTAINMENT  بأحرف التينية  وصف العالمة:  
 االشــرتاطات:  

 فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً لقسم العالمات التجارية يف وزارة االقتصاد أو إرساله بالربيد 
املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
كاليد اند كو ال ال يب

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
بتاريخ:   11 أغسطس 2021 املودعة تحت رقم:  357388  

 تاريخ إيداع األولوية    8 مارس 2021
باســم:  ابريكرومبي اند فيتش يورب اس ايه جي ال

 وعنوانه: فيا موري، 6850 مندريسيو، سويرسا
وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:

استحامم؛ رساويل  أثواب  ]مالبس[؛  لألطفال  املالبس؛ رساويل 
مالبس  بلوزات؛  ]مالبس[؛  أحزمة  استحامم؛  أرواب  استحامم؛ 
املالكمني؛  شورتات  ]مالبس[؛  الجسم  من  السفيل  للنصف 
أطفال؛  مالبس  عباءات؛  قصرية(؛  نسوية  )سرتات  قميصوالت 
لألذنني  أغطية  فساتني؛  الدنيم؛  جينز  رقص؛  مالبس  معاطف؛ 

لفاعات  أكامم؛  بدون  قصرية  بلوزات  ]مالبس[؛  قفازات  ]مالبس[؛  الفرو  األصواف؛  الصوف؛  شورتات  ]مالبس[؛ 
جاكيتات  املحبوكة؛  املالبس  ]مالبس[؛  قلنسوات  قلنسوة؛  ذات  خفيفة  كنزات  قلنسوة؛  ذات  بلوفرات  للرأس؛ 
مالبس  جلدية؛  جاكيتات  جلدية؛  مالبس  للمواليد؛  مالبس  نسائية؛  داخلية  مالبس  محبوكة؛  قمصان  ]مالبس[؛ 
بكم؛  قمصان  بكم؛  بلوفرات  ]بنطلونات[؛  الساق  قامطات  السيقان؛  مدفئات  نسائية؛  تحتية  مالبس  مريحة؛ 
بنطلونات النوم؛ مالبس النوم؛ مالبس داخلية للرجال؛ قمصان رياضية ماصة للرطوبة؛ أحزمة نقود؛ أغطية لتدفئة 
اليدين ]مالبس[؛ لفاعات للعنق؛ أربطة للعنق؛ أربطة للعنق؛ مالبس النوم؛ مالبس خارجية؛ بيجامات؛ قبعات 
املطر؛  معاطف  مطبوعة؛  )يت-شريت(  كم  نصف  قمصان  بولو؛  قمصان  مقلنسة؛  جاكيتات  ]مالبس[؛  الحفالت 
الرياضة؛  للبلل؛ مالبس جاهزة؛ أرواب؛ لفاعات؛ شاالت؛ قمصان؛ تنانري؛ جوارب قصرية؛ مالبس  مالبس مقاومة 
استحامم  مالبس  للرجال؛  استحامم  مالبس  فضفاضة؛  بنطلونات  سرتات؛  فضفاضة؛  شورتات  فضفاضة؛  كنزات 
للسيدات؛ مالبس بدون أكامن للنصف العلوي من الجسم؛ قمصان نصف كم )يت-شريت(؛ مالبس للنصف العلوي 
من الجسم ]مالبس[؛ بنطلونات؛ قمصان تحتية؛ مالبس داخلية؛ مالبس مقاومة للرياح؛ لباس القدم؛ شباشب؛ 
لباس قدم للرياضة؛ صنادل؛ أحذية؛ أخفاف؛ أغطية الرأس؛ كابات ]أغطية رأس[؛ قبعات؛ كابات االستحامم؛ أغطية 

وجه ]خامر أو حجاب[؛ أقنعة نوم. 
25 الواقـعة بالفئة:  

تتكون العالمة من  الرقم   96 و   كلمة  HOURS  ياللغة اإلنجليزية  وصف العالمة:  
 االشــرتاطات:   فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً لقسم العالمات التجارية يف وزارة االقتصاد أو 

إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
كاليد اند كو ال ال يب

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
بتاريخ:  04 أغسطس 2021  املودعة تحت رقم:  356937  

تاريخ إيداع األولوية    
 باســم: دي اتش انرتتينمنت ش.ذ.م.م

وعنوانه: ص.ب 73000، رقم القطعة 366-3195، املقر الرئييس 
لديب القابضة - مكتب -1 ملك جمريا هيلز ديفيلومبنت -  ام 

سقيم 3، ديب، االمارات العربية املتحدة
 وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:

تشغيل  التدريب؛  خدمات  والتهذيب؛  التعليم  خدمات   
دور  تشغيل  والضيافة؛  الفنادق  مجال  يف  التدريب  تسهيالت 
توفري  والثقافية؛  الرياضية  األنشطة  الرتفيه؛  خدمات  الحضانة؛ 

صاالت التدريبات الرياضية )الجمنازيوم( والنوادي الصحية؛ تشغيل ألعاب الحدائق ذات الطابع الخاص؛ تشغيل 
واالجتامعات  املؤمترات  وإدارة  ترتيب  السباحة؛  برك  تسهيالت  توفري  التنس؛  تسهيالت  توفري  الجولف؛  مالعب 
تشغيل  واملحارضات؛  الرسمية  واالجتامعات  التجارية  واملعارض  العمل  وورش  التدريبية  والدورات  واملعارض 
حدائق املالهي والحدائق ذات الطابع الخاص؛ نرش الكتب؛ توفري تسهيالت السينام؛ توفري التسهيالت الرياضية؛ 
البولنغ؛ توفري تسهيالت االستجامم؛ تقديم تسهيالت خاصة بركوب الخيل وسباق الخيل؛  توفري تسهيالت زقاق 
تدريب الخيل، تنظيم املنافسات الرياضية ومباريات الفروسية؛ خدمات ستوديوهات التسجيل الصويت؛ خدمات 
ستوديوهات األفالم؛ توفري تسهيالت ستوديوهات التسجيل؛ خدمات ستوديوهات التسجيل لألفالم والتليفزيون 
والفيديو والراديو؛ مناطق لعب لألطفال؛ توفري مناطق التسلية؛ توفري مالعب األطفال يف محطات الخدمة؛ تأجري 
ستوديوهات التسجيل؛ حدائق الحيوانات؛ حدائق الحيوانات األليفة؛ حدائق الحيوان؛ حدائق السفاري؛ معارض 
الحيوانات؛  ومعارض  الحيوانات  بحدائق  املتعلقة  والتعليم  املعلومات  خدمات  الحيوانات؛  عروض  الحيوانات؛ 
عرب  الخدمات  بهذه  املتعلقة  املعلومات  توفري  ذلك  يف  مبا  الخدمات  هذه  بكافة  يتعلق  فيام  املعلومات  توفري 

شبكة حاسوب عاملية
41  الواقـعة بالفئة:  

كتبت عبارة  ديب القابضة للرتفيه  باللغة العربية  وصف العالمة:  
 االشــرتاطات:    

فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً لقسم العالمات التجارية يف وزارة االقتصاد أو إرساله بالربيد 
املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا اإلعالن.

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / 
كاليد اند كو ال ال يب

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
بتاريخ: 11 أغسطس 2021 املودعة تحت رقم:  357380  

تاريخ إيداع األولوية    
)ارجوس  دي  يت  ال  واي  أو  أي  إس  ايه  باســم: 

سبيكرتوم انرتناشيونال(  
 وعنوانه:اليتاتسيالنتي 3، اف اي57170- سافونلينا، 

فنلندا
وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / املنتجات:

أجهزة ومعدات لكشف وإطفاء وإخامد الحرائق؛ أجهزة إنذار ضد الحريق؛ كامريات مراقبة الدوائر 
ومعدات  أجهزة  الحرائق؛  مكافحة  ومعدات  أجهزة  الحرائق؛  عن  للكشف  املغلقة  التلفزيونية 
رشاشات  وأنظمة  أجهزة  الحريق؛  إطفاء  رشاشات  الحريق؛  مجسات  الحرائق؛  إطفاء  وتركيبات 
إطفاء الحريق؛ أجهزة نوافري املياه ورشاشات املياه لغايات إطفاء الحريق؛ أجهزة وأدوات ومعدات 
كشف الحرارة؛ مجموعة من أجهزة إنذار ضد الحرائق والحرارة والدخان وأجهزة وأدوات ومعدات 
والضغط  الزجاج  اإلبالغ عن وجود حريق عن طريق كرس  اتصال ووحدات  نقاط  عنها؛  الكشف 
عىل الزر؛ أجهزة وأدوات الوقاية والسالمة من أخطار الحرائق والحرارة والدخان؛ كبالت كهربائية 
مقاومة للحريق والحرارة؛ قطع غيار ولوازم وإكسسوارات لكافة املنتجات املذكورة أعاله مبا يف ذلك 
أجهزة ترجمة اإلشارات وموسعات املدى والواجهات والوحدات والكاشفات واملؤرشات واملسبارات 

ونقاط االتصال واملبيتات
الواقـعة بالفئة: 9

 وصف العالمة: كتبت عبارة   ARGUS SPECTRUM  بأحرف التينية
 االشــرتاطات:   فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً لقسم العالمات التجارية يف 
وزارة االقتصاد أو إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا اإلعالن.
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

�إعالنات

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /      

املالك: التميمي ومشاركوه 

الحامية  مدة  تجديد  طلب  بنرش 

للعالمة التجارية التالية:

بإسم    166856 بالرقم:  املودعة 

:يونيليفر آي بيه هولدينجز

 يب.يف

وعنوانه: وينا 455 ، 3013  ال

 روتردام ، هولندا.

واملسجلة تحت الرقم: 166856

بتاريخ: 2012/05/20 

  وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :5 

الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء لحامية يف: 2021/12/20 وحتى تاريخ: 2031/12/20 
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

EAT 177194 
نموذج اإعالن الن�صرعن التجديد
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

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

اىل املخطر اليه : ازهر احمد سيد الجنسية : الهند 
العنوان / موقع عمله )خطاط اللؤلؤه(

الكائن يف امارة ام القيوين القدمية - منطقة الحوية شارع امللك فيصل- 
ت 0525578692

نخطركم بان املخطر/  عبد القادر محمد محمد عبد القادر - هندي الجنسية 
العنوان - النعيمية ت - 0508997220

قد قام باخطاركم عن طريق النرش باالىت : حيث أن املخطر يتوجه اليكم بهذا 
اإلخطار ويطالبكم مبوجبه بسداد مبلغ وقدره 66000 درهم )ستة وستون الف( 
أيام من تاريخ االعالن  يف ذمتكم لصالح املخطر وذلك يف موعد أقصاه خمسة 
القانونية  الطرق  كافة  بإتخاذ  املخطر  ستقوم  واال  القانوين  اإلنذار  لهذا  بالنرش 
الجنائية واملدنية للحفاظ عىل حقوقها مع تحميلكم كافة التعويضات القانونية 

والرسوم واملصاريف الناشئة عن اخاللكم بالتزاماتكم التعاقدية والقانونية.
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الكاتب العدل العام 

اخطار عديل بالنرش 
)  MOJU-  2021-0021465( -: املحرر رقم

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

اجلمعة 1 اأكتوبر 2021-العـدد 14858 
�إعــالنات

  اسم الرشكة :  باينري لينكس للشحن ذ.م.م 
العنوان :   مكتب  506 ملك كابيتال بونايتد ، بر ديب، الحمرية 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري   1304346  رقم الرخصة        790207

 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
الحسابات  لتدقيق  ام االنصاري  ايه &    : بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  : 26-9-2021 تاريخ تصديق القرار:    : 2021-9-26 

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب رقم 
-1 2903 ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان، املركز التجاري االول هاتف : 
2955582 04- فاكس: 2955598 04- مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة :    جيامنني جاو لتجارة معدات واليات البناء والتشييد ش.ذ.م.م 
العنوان :  نخيل، املدينة العاملية، ديب، انديقو 1 - 309   . 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري   1336806    رقم الرخصة        803613  

 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 ، هاتـف 
2973060 04 فاكـس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة : واحة الزيتون لالعامل الفنية    ش.ذ.م.م 
بناء للعقارات، بر ديب، عود  :    مكتب رقم 103-104-105-106-107-108 ملك  العنوان 

B ميثاء، استدامة
الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة

رقم القيد بالسجل التجاري    1368726   رقم الرخصة         816542 مبوجب هذا تعلن 
دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها بانحالل الرشكة 
بتصفية الرشكة  للقيام  الحسابات,  لتدقيق  ام  ايه  اتش    : املصفي  أعاله  وبتعيني  املذكورة 

محاكم ديب
 تاريخ القرار  :   13-9-2021    تاريخ تصديق القرار:   2021-9-13

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 ، هاتـف 
2973060 04 فاكـس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم املصفي: ايه & ام االنصاري لتدقيق الحسابات  
العنوان :مكتب رقم -1 2903 ملك سمو الشيخ هزاع بن زايد بن سلطان آل نهيان، املركز 

التجاري االول  

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

لتصفية رشكة /  باينري لينكس للشحن ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية 

الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  : 26-9-2021 تاريخ تصديق القرار:    : 2021-9-26 

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

العنوان أعاله هاتف 2955582 04- فاكس: 2955598 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 /  جيامنني جاو لتجارة معدات واليات البناء والتشييد 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 هاتـف 2973060 04  فاكـس: 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 / واحة الزيتون لالعامل الفنية ش.ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار  :   13-9-2021    تاريخ تصديق القرار:   2021-9-13

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

أعاله هاتـف 2973060 04  فاكـس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

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

من :الطرف األول:  ابراهيم اب خان محمد محمد رحمن اب خان الجنسية: 
الهند

  اىل الطرف الثاين: فاطمة فرحني رحامن خان      الجنسية: الهند 
 باالسم التجاري )ساس الرباعة لالصباغ والديكور( رخصة صادرة من دائرة 
التنمية االقتصادية بعجامن برقم امللف ) 107013  ( 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:  محمد توقري منشا محمد منشا    الجنسية: باكستان 
وسيم اخرت محمد حيات الجنسية: باكستان

 اىل الطرف الثاين:   محمد ابو الكالم محمد كاال مياه الجنسية    بنغالديش 
 باالسم التجاري ) سيناء مليزان السيارات( رخصة صادرة من دائرة التنمية 
االقتصادية بعجامن برقم امللف )44892( واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة 

عجامن
 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 يوما 

من تاريخ نرش هذا االعالن.

عن  تنازل  عىل  بالتصديق  العدل  الكاتب  السيد  سيقوم  أنه  العلم  يرجى 

الرخصة بني االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول:  محمد يوسف محمد نصري الهاشمي    الجنسية: االمارات

 اىل الطرف الثاين:   ابراهيم يوسف محمد نصري الهاشمي الجنسية: االمارات

  باالسم التجاري ) صالون العادي للحالقة ( رخصة صادرة من دائرة التنمية 

االقتصادية بعجامن برقم امللف )69571( واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة 

عجامن

 وعليه سيقوم السيد الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 

يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

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

من :الطرف األول:  فرحان سامل ياقوت    الجنسية: االمارات
 اىل الطرف الثاين:  سمري بسام سمري الرتكامين    الجنسية: فلسطني

 باالسم التجاري )سيد سائم لتلميع وتنظيف السيارات ( رخصة صادرة من 
بغرفة  واملسجلة   )97561( امللف  برقم  بعجامن  االقتصادية  التنمية  دائرة 

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

يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

 ليكن معلوما للجميع بأن السيد / بابلو موزومدير سوابان موزومدير - بنغالدش الجنسية ويحمل بطاقة 
هوية رقم 784199463247033، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل حصته البالغة 25 % وذلك للسيد / 
محمد عالم بديع الرحمن - بنغالدش الجنسية، ويحمل بطاقة هوية رقم 784197452065408 والسيد / 
راشد علم عبو طاهر - بنغالدش الجنسية ويحمل جواز سفر رقم BQ0953591 يرغب يف البيع والتنازل 

عن كامل حصته البالغة 25 % وذلك للسيد / محمد عالم بديع الرحمن - بنغالدش
الجنسية ، ويحمل بطاقة هوية رقم 784197452065408 يف الرخصة املسامه )صالون الفهد الرسيع 
للحالقة ( مؤسسة فردية - وكيل خدمات و املرخصة من دائرة التنمية اإلقتصادية بإمارة الشارقة برقم 

)538370(
وعمال لنص املادة )14( فقره 5 من القانون االتحادي رقم )4( لسنة 2013 يف شأن الكاتب العدل فقد 
اقتىض نرش هذا اإلعالن للعلم و انه سوف يتم التصديق عىل األجراءات املشار إليه بعد أسبوعني من 

تاريخ هذا اإلعالن فمن الديه أي اعرتاض عىل ذلك عليه اتباع السبل القانونية حيال ذلك
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 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

الإمارات العربية المتحدة

وزارة العدل

الإمارات العربية المتحدة

وزارة العدل

الإمارات العربية المتحدة

وزارة العدل

الإمارات العربية المتحدة

وزارة العدل

الإمارات العربية المتحدة

وزارة العدل

 دائرة التنمية القت�صادية

 دائرة التنمية القت�صادية

 دائرة التنمية القت�صادية

 دائرة التنمية القت�صادية

 دائرة التنمية القت�صادية

 دائرة التنمية القت�صادية

الكاتب العدل العام

الكاتب العدل العام

الكاتب العدل العام

الكاتب العدل العام

 الكاتب العدل بال�صارقة

�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

تنازل/ بيع

 اإعالن بالن�سر

تنازل بيع

 اإعالن بالن�سر

 اإعالن بالن�سر

تنازل / بيع

اإعالن تنازل عن رخ�سة

تنازل وبيع

اإعالن

�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

نعلن للجميع بأن الرشكة املذكورة أعاله هي / سربينت للنقليات     /  ذ.م.م - 
الرشكات  قانون  امارة عجامن مبوجب  يف  محدودة،تأسست  مسؤولية  ذات  رشكة 
التنمية االقتصادية   االتحادي رقم )8( لسنة )1984( وتعديالته مرخصة يف دائرة 
وسجلته  بالتنمية االقتصادية تحت رقم )  90035  ( وقرر الرشكاء حلها وتصفيتها 

وتعيني السيد:
للمصفي  به  التقدم  اعرتاض  أو  أي حق  له  للرشكة فعىل كل من  قانوين   مصفي 
القانوين املذكور أعاله خالل مدة )45( يوماً من تاريخ نرش اإلعالن وعىل العنوان 

التايل:
  إمارة :   
هاتف :    
ص.ب.:     

نعلن للجميع بأن الرشكة املذكورة أعاله هي /     :املتضامنة لقطع غيار السيارات 
/  ذ.م.م - رشكة ذات مسؤولية محدودة،تأسست يف امارة عجامن مبوجب قانون 
التنمية  دائرة  يف  مرخصة  وتعديالته   )1984( لسنة   )8( رقم  االتحادي  الرشكات 
بالتنمية االقتصادية تحت رقم )  34693  ( وقرر الرشكاء  االقتصادية  وسجلته  

حلها وتصفيتها وتعيني السيد:
للمصفي  به  التقدم  اعرتاض  أو  أي حق  له  للرشكة فعىل كل من  قانوين   مصفي 
القانوين املذكور أعاله خالل مدة )45( يوماً من تاريخ نرش اإلعالن وعىل العنوان 

التايل:
  إمارة : عجامن 

هاتف :     
ص.ب.:     

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

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

اإعالن وحل وت�سفية : 

 اال�سم التجاري : �سربينت للنقليات   /  ذ.م.م 

اإعالن وحل وت�سفية : 

 اال�سم التجاري :املت�سامنة لقطع غيار ال�سيارات    /  ذ.م.م 
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يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل عن الرخصة بني 
االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

الجنسية:  النعيمي    شهاب  بو  حمد  سلطان  عبدالله  األول:  :الطرف  من 
االمارات

 اىل الطرف الثاين:   وقاص احمد امتياز احمد  الجنسية: باكستان
من  صادرة  رخصة  للحالقة(  الجديد  امتياز  بن  صالون   ( التجاري  باالسم   
دائرة التنمية االقتصادية بعجامن برقم امللف ) 48042 ( 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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الإمارات العربية المتحدة

وزارة العدل

الكاتب العدل العام

تنازل /  بيع

 اإعالن بالن�سر

  فقدان �صهادة ا�صهم

من  صــادرة  اسهم  شهادة  فقدة 
ش.م.ع  القابضة  العاملية  الرشكة 
محمد   / السيد  باسم   ) اسامك   (
ابراهيم  اللطيف  عبد  احمد 
رقم  شــهــادة  الشاميس،  هزيم 
 1200 بعدد   ASMAK1711793
سهم عىل من يجدها ارجاعها اىل 
الرشكة املذكورة او االتصال بالرقم 

0505256352
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تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /      
املالك: التميمي ومشاركوه 

بــنــرش طــلــب تــجــديــد مــدة 
التجارية  للعالمة  الحامية 

التالية:
املودعة بالرقم: 165313

أنــد  جــونــســـــون   : بــإســم    
جونسـون

 سريجيكال فيجن ، إنك
وعنوانه: 1700 يئ. اس يت. أندرو

 بليس، كاليفورنيا سانتا انا، 92799،
الواليات املتحدة األمريكية 

    واملسجلة تحت الرقم: 165313
بتاريخ: 2012/12/06 

   وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :10
 الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء لحامية يف: 2021/11/14 وحتى تاريخ: 2031/11/14 

  تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /      

املالك: التميمي ومشاركوه 

مدة  تجديد  طلب  بنرش   

التجارية  للعالمة  الحامية 

التالية:

املودعة بالرقم: 165059

أنــد  جــونــســـــون   : بــإســم    

جونسـون  سريجيكال فيجن ، إنك

انا،  سانتا  كاليفورنيا  بليس،  أنــدرو   يت.  اس  يئ.   1700 وعنوانه: 

92799، الواليات املتحدة األمريكية 

 واملسجلة تحت الرقم: 165059 بتاريخ: 2012/12/06   

وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :41

 الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء لحامية يف: 2021/11/14 وحتى تاريخ: 2031/11/14 

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /      

املالك: التميمي ومشاركوه 

بنرش طلب تجديد مدة الحامية 

للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 165100  بإسم 

: جونسـون أند جونسـون

أند  جونسون  وان  وعنوانه: 

جونسون

املتحدة  الواليات    ،  08933   ، نيوجرييس   ، برنزويك  نيو   ، بالزا   

األمريكية.   

واملسجلة تحت الرقم: 165100

بتاريخ: 2013/01/15 

 وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :3 

الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء لحامية يف: 2021/11/14 وحتى تاريخ: 2031/11/14 
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

EAT 161837 EAT 161836 EAT 59943 
 نموذج اإعالن الن�صرعن التجديد  نموذج اإعالن الن�صرعن التجديد  نموذج اإعالن الن�صرعن التجديد 

لإعالناتكم بالوحدة:
 هاتف: 024488400 

فاك�س 024488201
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 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

بكسل  :جيجا  السادة   / بأن  االقتصادية  التنمية  دائ��رة  تعلن 
للمقاوالت العامة ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 1882800  قد تقدموا إلينا بطلب :
 تعديل نسب الرشكاء / عامر محمد عبدالغني ملحم من 49% 

إىل 20% 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة إيه دبليو للتجارة العامة ذ.م.م 

 AW GENERAL TRADING LLC 80%
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف سعود عبدالعزيز عبدالرحيم 

احمد الشيباين 
فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 
هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد  اإلعالن وإال فإن 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

ابريل   : السادة   / بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
للتجارة العامة

 رخصة رقم : CN- 1792640  قد تقدموا إلينا بطلب :
عبدالرحمن  موزه  إضافة   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل   

اسامعيل عبدالله العبيديل )100%( 
جاسم  محمد  امل  حذف   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

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

اإلجراءات املطلوبة.

  / الس���ادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
مطبخ وكافترييا كيتونجي  

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  3904191   : 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.

   / الس���ادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
كلوذي لألزياء النسائية

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2575643  : 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.

   / الس���ادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
الرنجس إلدارة العقارات

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   4042755  : 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.

فريست   : السادة  ا  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
ويف لتصليح كهرباء ومكيفات السيارات

 رخصة رقم : CN- 2120179  قد تقدموا إلينا بطلب :
تنازل وبيع / إضافة خليل عبدالرحمن   تعديل الرشكاء 

محمد عمر )100%( 
سيدحسن  محمد  حذف   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

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

اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن السادة : محل اإلكرام 
للفواكه والخرضوات 

رخصة رقم : CN- 3765048  قد تقدموا إلينا بطلب : 
احمد  نارص  احمد  إضافة   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

عيل خمريي )100%(
ربيع  عىل  سعيد  حذف   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل   

هالل املزروعي
اإلعالن  هذا  عىل  اع��رتاض  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.

 / الس���ادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
مصبغة الثوب الحريري   

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2166596  : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن / السادة : مجموعة 
الظفرة العاملية للمشاريع - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 1014490  قد تقدموا إلينا بطلب :
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة ابراهيم داوود محمد 

جفال )100%(
 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف حمد سهيل عويضه 

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

اإلجراءات املطلوبة.

   / الس���ادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
الشعاع االبيض العامل النجارة والحدادة املسلحة

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2105245   : 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.

اكسا   : السادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائ��رة  تعلن 
العقارية ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 3727393  قد تقدموا إلينا بطلب : 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة نارص خالد احمد سامل 

املحرمي )51%( 
الله  فتح  جميله  حذف   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

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

اإلجراءات املطلوبة.

جلوبل  كافترييا   : السادة   / بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   

تيست

رخصة رقم : CN- 1370182  قد تقدموا إلينا بطلب : 

 -  GLOBAL TEST CAFETERIA من/  تجاري  اسم  تعديل 

 GLOBAL TEST RESTAURANT كافترييا جلوبل تيست إىل

- مطعم جلوبل تيست 

تعديل نشاط / إضافة مطعم )5610001( 

تعديل نشاط / حذف بيع الوجبات الخفيفة )كافترييا( )5610003( 

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

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

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

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

   / الس���ادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
سوفت تاتش برسونال كري للرجال

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  2837154   : 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.

: مرطبات  السادة  ا  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
حنني 

رخصة رقم : CN- 1017502  قد تقدموا إلينا بطلب : 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة فاطمه راشد عبدالله 

راشد العلييل )100%(
 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف امل ابراهيم سعيد 

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

اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الس���ادة / محل 

االختيار لالسامك رخصة رقم :CN -   1070064 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.

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن السادة :ريدي تو غو 
لقطع الغيار املستعملة للسيارات 

رخصة رقم : CN- 3962750  قد تقدموا إلينا بطلب : 
سيد  محمد  احمد  إضافة   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

حسن علوي البيتي )100%( 
سيد حسن  محمد  / حذف  وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

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

اإلجراءات املطلوبة.

للصيانة  مواكب   : السادة   1 بان  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
العامة واملقاوالت ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 4117445  قد تقدموا إلينا بطلب : 
من  الكلباين  سامل  بن  سليامن  بن  محمد   / الرشكاء  نسب  تعديل 

%49 إىل 20% 
تعديل نسب الرشكاء / أحمد حميد عىل الدريب الكتبي من 51% 

إىل 40% 
الدريب  عىل  حميد  محمد  إضافة   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الكتبي )40%( 
فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 
هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد  اإلعالن وإال فإن 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

   / الس���ادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
اللمسة الذكية مليكانيك السيارات 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  1061505   : 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.

الكروان   : السادة   / بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
لخدمات التنظيف 

رخصة رقم : CN- 2804179  قد تقدموا إلينا بطلب : 
محمد  سامل  سيف  إضافة   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

سيف املصلحي )100%(
 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف حمدان سامل محمد 

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

اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الس���ادة /   الوار 
للوساطة التجارية

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2812361  : 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.

�إعــالنات
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 لجنة خبراء بطوكيو 

تخف�ض م�ستوى 
التاأهب لإ�سابات 

كورونا في ظل تراجع 
اأعداد الحالت

 طوكيو  )د ب اأ(-

بتقدمي  تقوم  اخلببراء،  من  جلنة  خف�ضت    
الت�أهب  م�ضتوى  طوكيو،  حلكومة  امل�ضورة 
اأعلى  ث�ين  اإىل  كورون�،  فريو�س  لإ�ض�ب�ت 
م�ضتوى بني جميع املراحل الأربع، م�ضت�ضهدة 
ال�ض�بة  حبب�لت  اأعبببداد  بببراجببع  ذلببك  يف 
اجلديدة على مدار الأ�ض�بيع ال�ضت امل��ضية.

يوم  لالنب�ء  "بلومرج"  وك�لة  وذكببرت   
اخلمي�س، اأنه� املرة الأوىل منذ نحو 10 اأ�ضهر 
تقييمه�  تخفي�س  اللجنة  فيه�  تقرر  التي 
حلجم اخلطورة من امل�ضتوى الأعلى، بح�ضب 
اإت�س  )اإن  الي�ب�نية  والتلفزيون  الذاعة  هيئة 
الع��ضمة  ج�نب  من  اخلطوة  وت�أتي  كيه(.  
احلكومة  فيه  تبداأ  الذي  الوقت  الي�ب�نية يف 
الببطببوارئ  اإجببببراءات  تخفيف  يف  الوطنية 
"كوفيد  مر�س  تف�ضي  ملك�فحة  املفرو�ضة 
اإع�دة  اإىل  البالد، حيث تتطلع  ب�أنح�ء   "19-
فتح اأعم�له� وتعزيز القت�ض�د يف ظل انح�ض�ر 
اأعداد الإ�ض�ب�ت.  ومن املقرر اأن يتم تخفيف 
القيود ب�ضورة تدريجية يف احل�ن�ت واملط�عم 
 75 عن  امل�ضوؤولة  ب�ملن�طق  الرفيه،  واأم�كن 
معهد  واأعلن  الي�ب�ن.    اقت�ض�د  من  ب�ملئة 
اخلمي�س  يوم  �ضب�ح  الأمل�ين  كوخ"  "روبرت 
الأ�ضبوعي  الإ�ض�بة  مبعدل  طفيفة  زيبب�دة 
بفريو�س كورون� امل�ضتجد يف اأمل�ني�.  واأو�ضح 
ح�لت  عببدد  وهببو  املعدل،  هببذا  اأن  املعهد  
�ضخ�س  األف   100 كل  بني  ب�لعدوى  الإ�ض�بة 
اليوم 63،  اأي�م، بلغ �ضب�ح  على مدار �ضبعة 
مق�بل 61الأربع�ء، و1ر63 قبل اأ�ضبوع.  واأ�ض�ف 
املعهد  اأن مك�تب ال�ضحة يف اأمل�ني� �ضجلت 
جديدة  اإ�ض�بة  ح�لة  و150  األف�   12 اإجم�يل 
والع�رشين  الأربع  ال�ض�ع�ت  ب�لفريو�س خالل 
امل��ضية، و 67 وف�ة.  يذكر اأنه مت ت�ضجيل 10 
اآلف و696 ح�لة اإ�ض�بة ب�لفريو�س قبل اأ�ضبوع، 
و 115 وف�ة.  وبح�ضب بي�ن�ت املعهد، بلغ عدد 
ح�لت الإ�ض�بة ب�لفريو�س منذ بدء تف�ضيه يف 
اأمل�ني� ربيع الع�م امل��ضي اأربعة ماليني و227 
األف� و501 ح�لة اإ�ض�بة.  ولكن املعهد اأ�ض�ر اإىل 
اأن اإجم�يل العدد الفعلي حل�لت الإ�ض�بة قد 
يكون اأعلى من ذلك بكثري، نظرا لأن كثريا من 
ح�لت الإ�ض�بة مل يتم اكت�ض�فه� وت�ضجيله�.

زعيم كوريا ال�صمالية يعين �صقيقته في اأعلى هيئة ل�صنع القرار

التعاون مع كوريا  المتحدة تعلن جاهزيتها لتطوير  الوليات 
ال�سمالية

�سيئول -وكالت 
�رشح املبعوث الأمريكي اخل��س 
كيم،  �ضونغ  ال�ضم�لية،  بكوري� 
اأنه لي�ضت لدى وا�ضنطن اأي نواي� 
ي�نغ، وهي  عدائية جت�ه بيونغ 
ج�هزة لتطوير التع�ون الثن�ئي 

معه�.
لل�ضحفيني  كيم  �ضونغ  وقبب�ل 
بعد انته�ء حم�دث�ته مع نظريه 
الكوري اجلنوبي، نوه كيو دوك، 
"ل  اخلمي�س:  جبب�كبب�رتبب�،    يف 
نزال منفتحني اأم�م التع�ون مع 
نواحي  كل  لبحث  ي�نغ  بيونغ 
والإقليمية.  الثن�ئية  امل�ض�ئل 
خ��س  ب�ضكل  اأ�ضري  اأن  واأريبببد 
الولي�ت  لدى  توجد  ل  اأنه  اإىل 
جت�ه  عدائية  نواي�  اأي  املتحدة 

كوري� ال�ضم�لية".
واأكد الدبلوم��ضي الأمريكي اأي�ض� 
مع  للتع�ون  وا�ضنطن  ا�ضتعداد 
بيونغ ي�نغ يف املج�ل الإن�ض�ين.
كيو  ونببوه  كيم،  �ضونغ  واأجببرى 
دوك، يف وقت �ض�بق  حم�دث�ت 
الي�ب�ين،  نظريهم�  مع  ثالثية 

ت�كيهريو فون�كو�ضي.
املركزية  الأنب�ء  وك�لة  ونقلت 
يوم  �ضب�ح  ال�ضم�لية  كوري�  يف 
اخلمي�س عن ت�رشيح زعيم كوري� 
الذي  اأون،  ال�ضم�لية، كيم جونغ 
اخل�م�ضة  البببدورة  يف  به  اأدىل 
مف�ده  الأعلى،  ال�ضعب  ملجل�س 
موقف�  تقف  تزال  ل  وا�ضنطن  اأن 
واأن  ي�نغ،  بيونغ  من  عدائي� 
ج�نب  من  الع�ضكري  التهديد 
البببوليببب�ت املببتببحببدة ل يببزال 

موجودا.
ال�ضم�لية،  كوري�  زعيم  وقبب�ل 
�ضتتم  اإنبببه  جبببونبببغ-اأون  كيم 
عر  الت�ض�ل  خطوط  ا�ضتع�دة 
احلدود بني الكوريتني بداية من 
الق�دم كجزء من اجلهود  اأكتوبر 
املبذولة لتح�ضني العالق�ت بني 

الكوريتني.
وذكر زعيم كوري� ال�ضم�لية، يف 
يف  الأربع�ء،  يوم  األق�ه  خط�ب 

ملجل�س  الث�ين  اليوم  اجتم�ع 
�ضتتم  اأنبببه  الأعببلببى،  ال�ضعب 
بني  الت�ض�ل  خطوط  ا�ضتع�دة 
ب�ضبب  انقطعت  التي  الكوريتني 
البلدين،  بني  العالق�ت  تدهور 
وذلك  املقبل،  ال�ضهر  من  ابتداء 
املبذولة  اجلببهببود  مببن  كببجببزء 
لتحقيق توقع�ت وتطلع�ت الأمة 
العالق�ت  حت�ضني  اإىل  ب�أكلمه� 
واإحالل ال�ضالم يف �ضبه اجلزيرة 

الكورية يف اأقرب وقت ممكن.
وق�ل الزعيم اإن م�ض�ألة ا�ضتع�دة 
الببعببالقبب�ت ببببني الببكببوريببتببني 
اأو  مرحلة جديدة،  اإىل  ودخوله� 
احل�يل،  التدهور  يف  ا�ضتمراره� 
موقف  على  تعتمد  م�ض�ألة  هي 

�ضلط�ت كوري� اجلنوبية.
اأو  هدف  لدين�  "لي�س  واأ�ض�ف: 
اجلنوبية،  كوري�  ل�ضتفزاز  �ضبب 
لإحلبب�ق  نية  اأي  لدين�  ولي�س 
ويجب  اجلنوبية،  بكوري�  الأذى 
ب�رشعة  اجلببنببوب  يببخببرج  اأن 

مببن الببوهببم ببب�ببرشورة احببتببواء 
وال�ضعور  ال�ضم�ل  ا�ضتفزازات 

ب�لأزمة وال�رشر".
 وق�ل: "نرى اأن الولي�ت املتحدة 
وكبببوريببب� اجلببنببوبببيببة تببقببومبب�ن 
مقلقة،  ع�ضكرية  بببتببعببزيببزات 
للتح�لف،  ع�ضكرية  واأن�ضطة 
ال�ضتقرار  تدمري  اإىل  يببوؤدي  مم� 
اجلببزيببرة  �ضبه  يف  والبببتبببوازن 
مزيد  يف  ويت�ضبب  الببكببوريببة، 
لوقوع  املعقدة  املخ�طر  مببن 

ا�ضتب�ك�ت بني الكوريتني".
ب�قراح  يتعلق  فيم�  واأفببب�د   
مون  اجلنوبي  الكوري  الرئي�س 
اإعبببالن نه�ية  جببيببه-اإن، حببول 
نه�ية  اإعببالن  قبل  ب�أنه  احلببرب، 
احببرام  �ضم�ن  يجب  احلبببرب، 
الببطببرفببني و�ببضببحببب الببنببظببرة 
الآخببر  الببطببرف  �ضد  املتحيزة 
الق��ضية  العدائية  وال�ضي��ضة 
واملبببعببب�يبببري املببببزدوجببببة غري 
الث�بتة  مط�لبن�  وهي  الع�دلة، 

مهمة  هذه  اأن  موؤكدا  امل�ضتمرة، 
رئي�ضية يجب اأن تعطى الأولوية 
لت�ضوية العالق�ت بني الكوريتني 

وفتح م�ضتقبل م�رشق.
ال�ضم�يل  الكوري  الزعيم  عنينّ  و 
اأون �ضقيقته كيم يو  كيم جوجن 
ال�ضخ�ضي�ت  من  وهببي  جببوجن، 
ل�ضنع  هيئة  اأعلى  يف  الن�فذة، 

القرار يف البالد.
املركزية  الأنب�ء  وك�لة  وذكرت 
اخلمي�س،  يوم  الر�ضمية  الكورية 
الأعلى  ال�ضعب  نواب جمل�س  اأن 
)البببرملببب�ن(، يف بببيببوجن يبب�جن 
ع�ضوا  جببوجن  يو  كيم  انتخبوا 
�ضمن  الببدولببة،  �ببضببوؤون  بلجنة 
اآخرين. ويراأ�س زعيم البالد هذه 
اللجنة. وعمر كيم يو جوجن، كم� 
اجلنوبية،  كوري�  يف  مقدر  هو 
34 ع�م�، وهي م�ضت�ض�رة مقربة 
منذ عدة اأعوام من �ضقيقه� الذي 
وتتوىل  اأعبببوام.  بعدة  يكره� 
رئي�س  ن�ئبة  من�ضب  ر�ضمي� 

العم�ل  حلزب  املركزية  اللجنة 
احل�كم يف كوري� ال�ضم�لية.

الع�م  مببن  اآب/اأغ�ضط�س  ويف 
ال�ضتخب�رات  ق�لت  امل��ضي، 
الكورية اجلنوبية اإن كيم جوجن 
اإىل  �ضالحي�ته  بع�س  نقل  اأون 
وبينهم  منه،  املقربني  بع�س 
�ضقيقته. ويبدو اأنه� الآن "الزعيم 
الث�نية فعلي�" للبالد، وم�ضوؤولة 
ال�ضم�لية  كوري�  �ضي��ضة  عن 
والولي�ت  اجلنوبية  كوري�  مع 

املتحدة.
جوجن،  يو  كيم  اإىل  وب�لإ�ض�فة 
م�ضوؤولني  �ضتة  ترقية  متببت 
اآخرين اإىل اأع�ض�ء جدد يف جلنة 
الدولة، يف تعديل وزاري  �ضوؤون 

كبري.
ويجتمع جمل�س ال�ضعب الأعلى، 
ب�أنه  البببببالد  املببعببروف خبب�رج 
مرتني  اأو  مرة  �ضوري،  برمل�ن 
قرارات  للموافقة على  الع�م  يف 

قي�دة الدولة واحلزب.

محكمة فرن�سية تقرر و�سع �ساركوزي عاما تحت الإقامة 
الجبرية

باري�ض  )د ب اأ(-
يوم  ب�ري�س  يف  حمكمة  ق�ضت   
اخلمي�س بو�ضع الرئي�س الفرن�ضي 
حتت  �ض�ركوزي  نيكول  الأ�ضبق 
الإق�مة اجلرية املراقبة اإلكروني� 
لإدانببتببه  عببب�م،  ملببدة  منزله  يف 
اخل��ضة  التمويل  قواعد  ب�نته�ك 

ب�حلمالت النتخ�بية.
يق�ضي  اأن  املببحببكببمببة  وقببببررت 
�ض�ركوزي /66 ع�م�/ العقوبة يف 
اإق�مة جرية مراقبة اإلكروني� عر 

�ضوار يف الك�حل.
واأدانت املحكمة �ض�ركوزي بتج�وز 
متويل  يف  به  امل�ضموح  ال�ضقف 
ث�نية،  لولية  النتخ�بية  حملته 
والتي انتهت ب�لف�ضل ع�م 2012 . 
وك�ن ال�ضي��ضي املح�فظ قد تراأ�س 
البالد من ع�م 2007 وحتى 2012 .

�ضقف  و�ضع  يتم  فرن�ض�،  ويف 
لالإنف�ق على احلمالت النتخ�بية 
لتحقيق قدر اأكر من امل�ض�واة بني 
الأق�ضى  احلد  وكبب�ن  املر�ضحني. 
امل�ضموح به لالإنف�ق على احلملة 
يورو.  مليون  5ر22  هو   2012 يف 

ويردد اأن فريق �ض�ركوزي اأنفق م� 
ل يقل عن 8ر42 مليون يورو.

على  ت�ضر  حزبه  اأن  يببردد  كم� 
النفق�ت الإ�ض�فية من خالل نظ�م 

فواتري وهمية.
�ض�ركوزي  اأن  اإىل  تق�رير  وت�ضري 
جت�هل  واإمنبب�  النظ�م،  يخرع  مل 

املح��ضبني.  من  مهمة  موؤ�رشات 
وك�ن �ض�ركوزي قد نفى الته�م�ت 
اأم�م املحكمة، واأكد اأنه مل يتج�وز 
احلملة  خبببالل  املببقببرر  ال�ضقف 
�ض�ركوزي  مْيثل  ومل  النتخ�بية. 
�ببضببدور  خبببالل  املحكمة  اأمبببب�م 
املح�كمة  و�ضملت  اليوم.  احلكم 

الحتي�ل  تهم  واجهوا  اآخرين،   13
والتواطوؤ.

واأدانت املحكمة جميع املتهمني، 
واأ�ضدرت بحقهم اأحك�م� ب�ل�ضجن، 
التنفيذ  اإيببقبب�ف  مببع  بع�ضه� 
والبع�س حتت الإق�مة اجلرية يف 

املن�زل.

والتعاون  الأمن  منظمة  مراقبي  مهمة  تنهي  رو�صيا 
في اأوروبا على الحدود مع اأوكرانيا

كييف )د ب اأ( –
مراقبي  مهمة  اإنه�ء  رو�ضي�  تعتزم   
اأوروببب�،  يف  والتع�ون  الأمببن  منظمة 
مراقبة  مهمة  ينفذون  ك�نوا  والذين 
البب�ببرشاع الأوكبببببراين عببلببى احلبببدود 
النف�ض�لية  املنطقة  مع  الرو�ضية 

�رشقي اأوكراني�.
منظمة  ممثل  كينونني،  ميكو  وقبب�ل 
بي�ن  اأوروببب�، يف  والتع�ون يف  الأمن 
الأربع�ء/اخلمي�س:  ليل  منت�ضف  بعد 
مكون�  املهمة  هذه  ك�نت   2014 "منذ 
مهم� لبن�ء الثقة جلهود منظمة الأمن 
عليه�  املتفق  اأوروببب�،  يف  والتع�ون 

حلل ال�رشاع".
ومن املقرر اأن تنتهي املهمة يف وقت 

مت�أخر من  اجلمعة.
ك�ن 22 مراقب� دولي� من منظمة الأمن 
معري  عند  متمركزين  والببتببعبب�ون 
احلببدود  على  ودونيت�ضك  كوكوفو 
الكثري  بتوثيق  ق�موا  وقد  الرو�ضية. 
اأفراد  ج�نب  من  العبور  عملي�ت  من 
الب�ض�ئع  ونقل  موحدا،  زي�  يرتدون 
اإجم�يل  وكذلك  �ض�حن�ت  منت  على 
رو�ضية حتركت  ل�ض�حن�ت  مئة موكب 
�ضوب �رشقي اأوكراني�. وب�لإ�ض�فة اإىل 

400 مراقب اآخرين يف اأوكراني�، تراقب 
طول  على  الن�ر  اإطالق  وقف  املنظمة 
خط اجلبهة بني القوات احلكومية يف 

اأوكراني� والنف�ض�ليني.
العملية  هذه  ت�ضتمر  اأن  املقرر  ومن 

بعد الن�ضح�ب من احلدود.
اأيلول/ �ضهر  اأوائببل  رو�ضي�  واأعلنت 
على  توافق  لن  اأنه�  اجل�ري  �ضبتمر 

متديد املهمة.
منظمة  قبببرارات  جميع  اتخ�ذ  ويتم 
اأوروب� ب�لإجم�ع،  الأمن والتع�ون يف 
تعطيل  ت�ضتطيع  واحدة  دولة  اأن  اأي 

جميع القرارات.
النف�ض�ليون  ي�ضيطر   ،2014 ومنذ 
من  اأجبببزاء  على  لرو�ضي�  املببوالببون 
ودونيت�ضك،  لوه�ن�ضك  منطقتي 

النف�ض�ليتني ب�رشق اأوكراني�.
وتعرف املنطقت�ن مع� ب��ضم دونب��س.
اأكرث بقليل من 400 كيلومر  ويخ�ضع 
الرو�ضية  الأوكببرانببيببة  احلبببدود  مببن 
ال�ضكك  ومع�بر  الطرق  من  والعديد 

احلديد ل�ضيطرة النف�ض�ليني.
قتل  املتحدة،  الأمم  لتقديرات  ووفق�   
اأعم�ل  يف  �ضخ�س  األببف   13 من  اأكببرث 
القت�ل. وهن�ك خطة �ضالم مت التف�ق 

عليه� يف ع�م 2015 ولكنه� متوقفة.

مجهولون يقتلون نا�سطاً حقوقياً من الروهينجا 
في مخيم لجئين ببنجالدي�ض

دكا )د ب اأ(-
اأحد  جمهولون  مه�جمون  قتل   
يعي�س  احلقوقيني  الن�ضط�ء 
من  فببر  بعدم�  بنجالدي�س  يف 
ال�ضطه�د يف مي�من�ر قبل اأربعة 
ال�رشطة  ق�لت  ح�ضبم�  اأعبببوام، 

الأربع�ء.
اإن  احلببق  نعيم  ال�رشطي  وقبب�ل 
رئي�س  عبب�مبب�/   50/ اهلل  حمببب 
لل�ضالم  اأراك�ن  جمعية روهينج� 
وحببقببوق الإنبب�ببضبب�ن، تبببويف يف 
امل�ضت�ضفى مت�أثرا ب�جلروح التي 

اأ�ضيب به�.
لل�ضحفيني،  ال�رشطي  واأ�ببضبب�ف 
اأن  اإف�دات �ضهود عي�ن،  نقال عن 
وخم�ضة  اأربعة  بني  يببراوح  م� 
مببهبب�جببمببني، كبب�نببت وجببوهببهببم 
ب�أو�ضحة،  جزئي  ب�ضكل  مغط�ة 
من  اهلل  على حمب  الن�ر  اأطلقوا 
لبيع  ك�ضك  عند  قريبة  م�ض�فة 
يف  الطريق  ج�نب  على  ال�ض�ي 
يف  لالجئني  لومب��ضي�  خميم 
منطقة كوك�س ب�زار جنوب �رشق 
بنجالدي�س. وق�ل :"اخرقت ثالث 

ر�ض��ض�ت �ضدره".
واأ�ض�ف نعيم احلق اأن الدافع وراء 
الهجوم غري وا�ضح واأن ال�رشطة 

حت�ل العثور على القتلة.
رايت�س  هيومن  منظمة  وق�لت 
اإن  نيويورك،  ومقره�  ووتبب�ببس، 
حمب اهلل ك�ن ق�ئدا بني الالجئني 
الروهينج� يف بنجالدي�س، حيث 
ك�ن يوثق جرائم جي�س مي�من�ر 

�ضد الروهينج� ويدافع عن حقوق 
الالجئني يف املح�فل الدولية.

تهديدات  واجببه  اأنببه  واأ�ض�فت 
القليلة  ال�ضنوات  يف  ب�لقتل 
وقبب�ل  عمله.  ب�ضبب  امل��ضية 
هيومن  من  ج�جنويل  مين�ك�ضي 

"ك�ن  بي�ن:  يف  ووت�س  رايت�س 
حمب اهلل �ضوت� حيوي� لب )اأفراد( 
ع�نى  الذي  الروهينج�  جمتمع 
ب�لفعل من خ�ض�ئر واآلم ل ميكن 
ت�ضوره� عندم� و�ضلوا كالجئني 

اإىل بنجالدي�س". 

 كورونا حول العالم: اإجمالي الإ�سابات 2ر233 
مليون ... واإجمالي اللقاحات 2ر6 مليار

اإ�صدار  عن  التخلي  باك�صتان  من  تطلب  بال حدود  مرا�صلون   
قانون جديد للرقابة

نيويورك )د ب اأ(-
 اأظهرت بي�ن�ت جممعة اأن اإجم�يل عدد 
اأنح�ء  يف  كورون�  بفريو�س  الإ�ض�ب�ت 
الع�مل جت�وز 2ر233 مليون حتى �ضب�ح 
يوم اخلمي�س، فيم� جت�وز عدد جرع�ت 
اللق�ح�ت التي جرى اإعط�وؤه� 2ر6 ملي�ر 
جرعة. واأظهرت اأحدث البي�ن�ت املتوفرة 
هوبكنز"  "جونز  ج�معة  موقع  على 
بتوقيت   0600 ال�ض�عة  عند  الأمريكية، 
و�ضل  الإ�ض�ب�ت  اإجم�يل  اأن  جرينت�س، 

اإىل 233 مليون� و 231 األف�.
كم� اأظهرت البي�ن�ت اأن اإجم�يل الوفي�ت 
ارتفع اإىل اأربعة ماليني و 773 األف ح�لة.

واأو�ضحت البي�ن�ت املجمعة اأن اإجم�يل 
التي  لكورون�  امل�ض�دة  اللق�ح�ت  عدد 
الع�مل جت�وز  اأنح�ء  اإعط�وؤه� يف  جرى 

�ضتة ملي�رات و 201 مليون جرعة.
من  عببددا  هن�ك  اأن  اإىل  الإ�ببضبب�رة  جتدر 
جممعة  بي�ن�ت  توفر  التي  اجلببهبب�ت 
يكون  وقد  الع�مل،  حول  كورون�  ب�ض�أن 

بينه� بع�س الختالف�ت.

اإ�سالم اأباد )د ب اأ(-
حدود"  بال  "مرا�ضلون  منظمة  دعببت   
احلكومة  الإعببببالم،  بحرية  املعنية 
خطة  عن  التخلي  اإىل  الب�ك�ضت�نية 
الرق�بة  لت�ضديد  جديد  ق�نون  لإ�ضدار 

على من�ض�ت التوا�ضل الجتم�عي.
الق�نون املقرح من  اإن  وق�لت املنظمة 
�ض�أنه اأن يخلق "مكتب رق�بة مركزي يعدا 

منوذج� لأ�ضواأ الأنظمة ال�ضتبدادية".
اإن�ض�ء  الب�ك�ضت�نية  احلكومة  وتريد 
"هيئة تطوير الإعالم" مبوجب الق�نون، 

لإ�ضدار  تفوي�ضه�  يتم  �ضوف  والتي 
على  املببدونببني  ل�ضفح�ت  تراخي�س 
وقنوات  الجتم�عي  التوا�ضل  من�ض�ت 

الفيديو.
ووفبببقببب� ملببب�بببرشوع البببقببب�نبببون، �ببضببوف 
ملراجعة  الراخي�س،  هذه  مثل  تخ�ضع 
التي  تلك  مع  احلبب�ل  هو  كم�  �ضنوية، 
الإذاعببيببة  والهيئ�ت  لل�ضحف  ت�ضدر 

والتليفزيونية يف ب�ك�ضت�ن.
الع��ضمة  يف  ال�ضحفيني  اآلف  وتظ�هر 
اأب�د �ضد الق�نون يف وقت �ض�بق  اإ�ضالم 

هذا ال�ضهر.



 ÒeC’G ¢SCÉc …Qhód á```©HÉ°ùdG ádƒ÷G ó¡°ûJ ób

 Ωƒ«dG ≥∏£æJ »àdG ÚaÎëª∏d ¿Éª∏°S øH óª

 ≥ah ÚHQóŸG øe Oó©d ÒNC’G Qƒ¡¶dG ¢ù«ªÿG

.≥≤ëàà°S »àdG èFÉàædG

 ÖÑ°ùH ∞bƒàdG IÎa ájófC’G äGQGOEG π```¨à°ùà°Sh

 IójóL á«æa Iõ```¡LCG ™e óbÉ©à∏d É```Ø«ØdG ΩÉjCG

.QƒeC’G ΩÉeR ΩÓà°S’

 ∂æ«°ù«H »∏gC’G ÜQóe ƒg ádÉbEÓd Úë°TôŸG ÌcCG

 IGQÉÑe »©«ØædG óLÉe IQGOEG â©°Vh …òdG »°SÉg

 GQÉÑàNG OÉ–’G …ó«∏≤àdG Ëô¨dG ΩÉ```eCG »HôjódG

.¬d GÒNCG

 í```dÉ°U »```æWƒdG ÜQó```ŸG IQGOE’G â```©°Vhh

 πé°S GPEG ¬àdÉbEG ∫ÉM ‘ πjóH QÉ«îc …óªëŸG

 …CG ≥«≤– ‘ ¬∏°ûa ó©H IójóL á«Ñ∏°S áé«àf

 ä’OÉ©J ¢ùªîH É```«Øàµe ä’ƒL 6 ∫hCÉ```H Rƒa

 5Ü öûY ÊÉãdG õ```côŸG ‘ ¬à©°Vh IQÉ```°ùNh

 …QhO ïjQÉJ ‘ »```∏gCÓd ájGóH CGƒ```°SCÉc •É≤f

. ÚaÎëŸG

 ƒ¡a ádÉbEÓd Ú```ë°TôŸG Ú```HQóŸG ÊÉ```K ÉeCG

 ¢ùªN ‘ π°ûa …òdG Ó«Ø«°S øJQÉe É¡HCG ÜQó```e

 É«Øàµe QÉ°üàf’G ≥«≤– ‘ á```«dÉààe äÉjQÉÑe

.º°SƒŸG ájGóH ÜÉÑ°ûdG ≈∏Y ¬≤≤M …òdG RƒØdÉH

 πµ°ûJh ,•É≤f 4 ó«°UôH 15 õcôŸG É¡HCG πàëjh 

 PÉîJG πÑb á```«FÉ¡ædG á°UôØdG öüædG á```¡LGƒe

.QGô≤dG

 ™e ™«bƒàdÉH á«bÉÑà°SG Iƒ£N É¡HCG IQGOEG äòîJGh

 ,…OÉæ∏d »°VÉjQ ôjóªc ¢ùjÉH ƒ«‚Éa »µ«é∏ÑdG

 ∂dPh ƒ«LQƒ«L ¢```SÉjQófCG ¬```æWGƒe √ó```YÉ°ùj

 ¿ƒµ«°S å«M , …OÉ```ædG ‘ Ωó≤dG Iôc ô```jƒ£àd

 ‘ IóYÉ°ùŸGh ÜQóŸG π```ªY º««≤J ¬eÉ¡e øe

.¥ÉØNE’G ádÉM ‘ πjóH øY åëÑdG

 ≥jôØd »æØdG ôjóŸG ƒëf ádÉbE’G á∏°ü≤e ¬```éàJ

 ∫ÉM hóÑj ’ …ò```dG ¢ûà«aƒJ’’ OÉæ«f ø```WÉÑdG

 13 õcôŸG πàë«d É¡HCG ø```Y Gó«©H ¬©e øWÉÑdG

.•É≤f 5 ó«°UôH …QhódÉH

 »∏°ü«ØdG á«dÉ◊G ádƒ÷G ‘ øWÉÑdG ¬LGƒ«°Sh

 ¬«≤∏J ∫ÉM ‘h á©ª÷G AÉ°ùe ÒNC’G ¢VQCG ≈∏Y

 QOÉ¨«°S »HöüdG ÜQó```ŸG ¿EÉa IójóL IQÉ°ùN

 πX ‘  º°SƒŸG Gòg ä’É```bE’G ¢ùeÉîc √ó©≤e

 á«böûdG ÉHhQhCG øe πjóH øY øWÉÑdG IQGOEG åëH

.IQÉ°ùÿG ∫ÉM ‘ QƒeC’G ΩÉeR ΩÓà°S’

 »æØdG ôjóŸG ,Ö```eÉ°ûjO ¬jójO ø```∏YCG

 ÚÑYÓdG  á```ªFÉb  ,É```°ùfôa Ö```îàæŸ

 Ωƒj ,Éµ«é∏H IGQÉ```Ñe ¢Vƒîà°S »àdG

 …QhO »FÉ¡f πÑb ‘ ,πÑ≤ŸG ¢ù«ªÿG

.ÉHhQhCG ·CG

..ºgh ,ÉÑY’ 23 áªFÉ≤dG º°†Jh

 ,¿ÉæjÉe ,¢```ùjQƒd :≈```eôŸG á```°SGôM

.π«à°Sƒc

 ,»Ñª«Ñª«c ,¿GQÉ```a ,OQÉ```aÉH :´É```aódG

 ,»æjO ,õjófÉfôg ¢SÉcƒd ,ƒ```fÉµ«eÉHhCG

.õjófÉfôg ƒ«K ,GƒHhO ,…ófƒc

 

 ,»æ«eGƒ°ûJ  ,ƒ```«HGQ  ,É```ÑLƒH  :§°SƒdG

.…Rhóæ«L ,ƒàjÒa

 ,¿ÉeõjôL ,»```HÉÑe ,ÉÁõæH :Ωƒ```é¡dG 

.∫É«°SQÉeh Qój øH ,»HÉjO ≈°Sƒe

 (ÉØ«a) Ωó≤dG Iôµd ‹hó```dG OÉ–’G ÖZôj

 äGó«°ùdGh ∫ÉLô∏d Ωó≤dG Iôc ¿CG øe ócCÉàdG

 äGQhÉ°ûŸG øe Aõéc "É°ûjÉ©àj" ¿CG øµÁ

 á«dhódG äÉjQÉÑŸG IóæLCG ∫ƒM Iôªà°ùŸG

.á«∏Ñ≤à°ùŸG

 ôjƒ£àdG ∫hDƒ°ùe ,ô```éæ«a Ú°SQBG ±ó¡jh

 áYƒªéŸG IóFÉb ,¢ù«∏jEG  π«Lh ,ÉØ«ØdÉH

 ,äGó«°ù∏d Ωó≤dG Iôµd á«æØdG ájQÉ°ûà°S’G

 É≤ah ,≥```«Kh πµ°ûH Éjƒ°S π```ª©dG ≈```∏Y

 ™e âfÎfE’G È```Y áªb π```Ñb √GôcP É```Ÿ

.AÉ°†YC’G äGOÉ–’G

 øe ócCÉàf ¿CG º```¡ŸG øe" :¢ù«dEG â```dÉbh

 ∫ÉLô∏d Ωó```≤dG Iôc äÉ```jQÉÑe ¢```ûjÉ©J

 áÑ°ùædÉH º¡ŸG øe ¬fCG ó≤àYCG .äGó```«°ùdGh

 .ÈcCG ¿ƒµàd `Éæàª°üH IOÉjR øe ócCÉàdG Éæd

 ∫ÉLôdG äÉjQÉÑe ™e ¢ûjÉ©àdG ¿EÉa ∂dòd

."ÉeÉ“ »≤£æe ôeCG

 á```«dhódG  äÉ```jQÉÑŸG  Ió```æLCG  Oó```–h

 á«dhódG  äÉjQÉÑŸG  ó```«YGƒe  á«∏Ñ≤à°ùŸG

 É¡«ÑYÓd ìÉª°ùdG ájófC’G ≈∏Y Öéj ≈àeh

.á«æWƒdG äÉÑîàæª∏d ΩÉª°†f’ÉH

 É«°ù«FQ GQhO Ö```©∏J É¡fEÉa ,ÉØ«Ød É≤ahh

 πc ‘ Ωó≤dG Iôµd ΩGóà°ùŸG ƒ```ªædG " ‘
."äÉjƒà°ùŸG πc ≈∏Yh ⁄É©dG ≥WÉæe

 º¡ŸG øe ¬fCG ∫ƒbCG ¿CG OhCG ": ôéæ«a ∫Ébh

 ≈∏Y IOƒ÷G á«dÉY áª¶æe Éæd ¿ƒ```µj ¿CG

."™«ª÷G »°VôJ ÚÑfÉ÷G

 ìÎ≤e âfÎfE’G ≈∏Y ÉØ«a áªb ¢ûbÉæà°Sh

 ™æà≤j »àdG ,ÚeÉY πc ⁄É©dG ¢SCÉc áeÉbEG

.Ió°ûH ôéæ«a ¬H

 á∏HÉ≤e ‘ ≥Ñ°SC’G ∫É```æ°SQCG ÜQóe ∫Ébh

.»H" á```«fÉ£jÈdG á```YGPE’G á```Ä«g ™```e

 IôWÉîŸG ": »°VÉŸG ´ƒÑ°S’G "»```°S.»H

 √ò¡d ó©à°ùe ÉfCG ,π°†aCG Ωó≤dG Iôc π©÷

."IôeÉ≤ŸG

 äÉ¡Lh πµd" ™```ªà°ù«°S ¬fCG ÉØ«a ó```cCGh

 ,Ú°ù«FôdG áë∏°üŸG ÜÉë°UCG AGQBGh ô¶ædG

 á«Ø«c ¿CÉ```°ûH ,ÒgÉª÷G ∂```dP ‘ É```Ã

."IóæLC’G Ú°ù–

17á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14858 Oó`©dG `` 2021 ôHƒàcCG 1 á©ª÷G á°VÉjôdG

 √òg πLCG øe ôà°ù°ûfÉªd äóY :hódÉfhQ

äÉ¶ë∏dG

 ÒJ ¬jQófCG ∑QÉ```e ÊÉ```ŸC’G iôj

 ,áfƒ∏°TôH ≈eôe ¢SQÉM ø```é«à°T

 IQÉ°ùÿG ≥```ëà°ùj ’ ≥```jôØdG ¿CG

 QÉ```WEG ‘ ,Éµ```«ØæH ΩÉ```eCG (0-3)

 QhO øe á«fÉãdG ádƒ÷G äÉ°ùaÉæe

.ÉHhQhCG ∫É£HCG …Qhód äÉYƒªéŸG

 ∫Ó```N  ,ø```é«à°T  Ò```J  ∫É```bh

 á```Ø«ë°U  É```¡à∏≤f  äÉ```ëjöüJ

 Ö©∏f ⁄" :á«fÉÑ°SE’G "äQƒ```Ñ°S"
 Éæc π```bC’G ≈∏Y ,A»```°S πµ```°ûH

 ¿CG øµÁ ’ øµd ,∫OÉ©àdG ≥ëà°ùf

 ¿õ◊ÉH ô©°TCGh ,∂dòc QƒeC’G ¿ƒµJ

 ∫ƒÑb G kóL Ö©°üdG øe ¬fC’ ,∂dòd

."çóM Ée

 ,»°VÉŸG ¤EG ô```¶fCG ’" :±É```°VCGh

 IGQÉÑe πc π```«∏ëàH Ωƒ```bCG É```fCÉa

 øµj ⁄h ,ø```°ùëà∏d iôNC’G ƒ```∏J

 ,Ö©°U Ö©∏e ‘ RƒØdG  ÉfQhó≤Ã

 IóYÉ°ùeh ¢```Vƒ¡ædG Éæ«∏Y ø```µd

 πeCÉfh ,çóM Ée π∏ëæ°Sh ,Éæ°ùØfCG

 ƒµ«à∏JCG ó°V π°†aCG πµ°ûH ô¡¶f ¿CG

."ójQóe
 ¿É```eƒc ÜQó```ŸG ∞```bƒe ø```Yh

 ∫hÉMCG" :ÜÉLCG ,¬```àdÉbEG á«fÉµeEGh

 ,É```fQƒ¶æe ø```e ™```°VƒdG iQCG ¿CG

 ¿ƒµfh Qƒ£àf ¿CG Öéj ÚÑYÓch

 ¢ù«d  ∞```bƒŸGh  ,á```«YÉªL  ÌcCG

 ÉææµÁ óMGh ≥jôØc É```ææµd ,Ó¡°S

 Ée πc ∫òÑæ°Sh ,Ò«¨àdG á```dhÉ

."∂dP πLCG øe Éæ©°Sh ‘

É«fÉÑ°SEG áªFÉb ICÉLÉØe øY ™aGój »µjôfEG
 É«fÉÑ°SEG Ö```îàæŸ »æØdG ôjóŸG ô```bCG

  »µjôfEG  ¢```ùjƒd ,Ωó≤dG  Iô```µd ∫hC’G

 §°Sh ÖY’ ,»```HÉL AÉYóà°SG ¿CÉ```H

 ‘ ,ÉeÉY 17````dG ÖMÉ°U á```fƒ∏°TôH

 ·C’G …QhO äÉ«FÉ¡æd ≥```jôØdG áªFÉb

 ¬æµd zGôµÑe ¿ƒ```µj ób{ á«HhQhC’G

 ¿CG ócCGh •ƒ¨°V …CG øe ÖYÓdG ≈ØYCG

.¬ª¡j ’ ø°ùdG

 øY ¿ÓYE’G Ö≤Y »Øë°U ô```“Dƒe ‘

 ób{ »µjôfEG ∫É```b ,ÖîàæŸG á```ªFÉb

 ƒg ô£ÿG ø```µdh ôµÑe Gò```g ¿ƒ```µj

 ó≤à©J øjòdG ÜÉ```Ñ°ûdG ™e á```ægGôŸG

 ...ΩRÓdG iƒà°ùŸÉH ¿ƒ©àªàj ’ º¡fCG

 IógÉ°ûeh äGƒæ°S òæe ¬H »àaô©e øe

 ‘ ∂°T ≈fOCG …ód ¢ù«d ,¢ùaÉæj ∞«c

 áfƒ∏°TÈd É```ª¡e ÉÑY’ ¿ƒµ«°S ¬```fCG

.z»æWƒdG Öîàæª∏dh

 √QÉ°†MEG ≈∏Y ÊõØëj Gòg{ ±É°VCGh

 É«°SÉ°SCG Ö©∏«°S ¬æµd ôµÑe âbh ‘

 É«fÉÑ°SEG ¢```ùaÉæe ,zÉ```«dÉ£jEG ΩÉ```eCG

 ádƒ£ÑdG ø```e »FÉ¡ædG π```Ñb QhO ‘

.á«HQhC’G

 Ée ≈∏Y óªà©j Gò```g{ »µjôfEG ó```cCGh

 ¢ù«d ôª©dG .Ö```jQóàdG AÉæKCG √GQCÉ```°S

 Ée »```æÑé©j ,‹ á```Ñ°ùædÉH É```ª¡e

 ™e ¬FGOCG IógÉ°ûe ó```jQCGh GÒãc √GQCG

 ≈∏Y GQOÉ```b ¿Éc GPEG É```eh ÖîàæŸG

 ,Ö©∏d Éª¡e √È```à©f Ée ÜÉ```©«à°SG

 øe ÌcCG ¬```fCÉH ¿Éª°V ∑É```æg AGOCÉc

.zó©à°ùe

 ∫hCÉH èjƒàà∏d É```«fÉÑ°SEG ≈©à°ùà°Sh

 áî°ùædG ‘ »µjôfEG IôeEG â```– Ö≤d

 »àdG á«HhQhC’G ·C’G …QhO øe á«fÉãdG

 É«dÉ£jEG ‘ IÒNC’G É¡à∏Môe ΩÉ≤à°S

 ∫hCG øjöûJ/ôHƒàcCG 10h 6 »eƒj ÚH

.äÉÑîàæe á©HQCG ácQÉ°ûÃ

 πÑb ‘ zÉNhQ ’{ Öîàæe πë«°Sh

 á∏£H ,É«dÉ£jEG  ≈```∏Y ÉØ«°V »FÉ¡ædG

 πÑ≤ŸG ô¡°ûdG øe ¢SOÉ°ùdG ‘ ,ÉHhQhCG

 áæjóe ‘ hÒ```°S ¿É°S Ö©∏e ≈```∏Y

.ƒfÓ«e

 ø«HQóe 5 ≥MÓJ ádÉbE’G á∏°ü≤e
…Oƒ©°ùdG …QhódG ádƒL »a

 º‚ ,hó```dÉfhQ ƒ```fÉ«à°ùjôc È```Y

 ¬dDhÉØJ  ø```Y  ,óàjÉfƒj  Î```°ù°ûfÉe

 ‘ RƒØdG ±óg RGô```MEG ó©H ójó°ûdG

 äÉ°ùaÉæe ø```ª°V ,∫ÉjQÉ«a ∑É```Ñ°T

.ÉHhQhCG ∫É£HCG …Qhód á«fÉãdG ádƒ÷G

 »J »H áµÑ°T ÈY hódÉfhQ ìö```Uh

 äóY ó≤d{ á```«fÉ£jÈdG  äQƒ```Ñ°S

 πLCG  øe ó```àjÉfƒj Î```°ù°ûfÉe ¤EG

 Gòg ó≤àaCG  ,áª°SÉ◊G äÉ¶ë∏dG √òg

 ,¬©e ïjQÉJ …ó```dh ,GÒãc …OÉ```ædG

 ,iôNCG Iôe OÉ›C’G QGôµàd ≈©°SCGh

z≥jôØ∏d øµdh »∏LCG øe §≤a ¢ù«d

 ∫ÉjQÉ«a πY Rƒ```ØdG ΩóY{ ±É°VCGh

 π```gCÉJ  á```Hƒ©°U  »```æ©«°S  ¿Éc

 ,ÊÉãdG Qhó```∏d óàjÉfƒj Î```°ù°ûfÉe

 ä’ÉªàM’G πc âëÑ°UCG ¿B’G øµdh

 Qhód πgCÉàæ°S É```æfCG ó≤àYCGh ,IOQGh

.z16`dG

 ¬jOÉf ™bƒe È```Y ¿hódG QÉ°TCG Éªc

 ,¿É```«MC’G ¢```†©H ‘{ »```ª°SôdG

 ,º¡∏ª©H ΩÉ«≤dG  ¿ƒ```ÑYÓdG  ∫hÉëj

 ,±GógC’G RGôMEGh ó```«L AGOCG Ëó≤Jh

.zÉ kæµ‡ ∂dP ¿ƒµj ’h

 º¡e QhO ¬```d Qƒ```¡ª÷G{ Oó```°Th

 Ú```ÑYÓdG  õ```«Ø–  ‘  á```jÉ¨∏d

 ,áÑ©°üdG  äÉ```bhC’G  ∫ÓN  ≥jôØdGh

 ÖdÉWCG Gò```dh ,º¡«dEG áLÉëH ø```ëf

 º¡a ,™«é°ûàdG QGôªà°SÉH ÒgÉª÷G

 ,Iƒb πµH ¢†cô∏d õaÉ◊G ÉfƒëæÁ

 ,á≤«bO ôNBG ≈àM Éæ°UôØH ∂°ùªàdGh

 ,∫ÉjQÉ«a ΩÉ```eCG √É```æ°ùŸ Ée ƒ```gh

 ≈∏Y ÉæfCG ó≤àYCGh ,Éª¡e GRƒa ≥≤ëæd

.zí«ë°üdG QÉ°ùŸG

 É```fCG{ ¬```JÉëjöüJ hó```dÉfhQ ”CGh

 ,RƒØdG  ±óg π```«é°ùàH GóL ó«©°S

 ïjQÉJ ‘ á```cQÉ°ûe ÌcC’G »```æfCGh

 ’ á©FGQ á∏«d É¡fEG ,∫É```£HC’G …QhO

 øµdh ,ôNBG π«ªL π°üa ¬fEG ,≈°ùæJ

.zºgC’G ƒg ≥jôØdG ≈≤Ñj

 É°ùfôa áªFÉb ø∏©j ÖeÉ°ûjO
Éµ«é∏H á¡LGƒªd

 IQÉ°ùîdG ≥ëà°ùj ’ áfƒ∏°TôH :øé«à°T ô«J

Éµ«ØæH ΩÉeCG

¿Éeƒc ádÉbEG π£©j ó«Mh ÖÑ°S
 ‘ ∫Éé©à°S’G Ωó©d áfƒ∏°TôH …OÉf IQGOEG π«“

 ó©H ≥jôØ∏d »æØdG ôjóŸG ,¿Éeƒc ódÉfhQ á```dÉbEG

 AÉ°ùe ,OQ ¿hO á```«KÓãH Éµ«ØæH ΩÉeCG IQÉ```°ùÿG

.ÉHhQhCG ∫É£HCG …QhO ‘ ,AÉ©HQC’G  ∫hC’G ¢ùeCG

 á«fƒdÉàµdG ƒØ«JQƒÑjO hó```fƒe áØ«ë°U äôcPh

 IGQÉÑe ≈àM ¬```Ñ°üæe ‘ ≈```≤Ñ«°S ¿É```eƒc ¿CG

 ,Éé«∏dG øe áeOÉ≤dG ádƒ÷G ‘ ó```jQóe ƒµ«à∏JCG

 ’ …OÉædG IQGOEG ¿C’ ,ΩOÉ≤dG âÑ°ùdG Ωƒj IQô≤ŸGh

 á«°üî°T ΩÎ–h ,áª°SÉM äGQGô```b PÉîJG ójôJ

…OÉædG RƒeQ øe ¬fƒµd ,…óædƒ¡dG ÜQóŸG

 íæŸ ÌcCG ¿ƒ∏«Á É°SQÉÑdG ‹hDƒ°ùe ¿CG âaÉ°VCGh

 ÚÑY’ IOƒY çó– ¿CG ‘ ÓeCG ,¿Éeƒµd á```≤ãdG

 iƒà°ùe ‘ GQƒ```£J »JÉa ƒ°ùfBGh …Qó```«H πãe

.ójQóe ƒµ«à∏JCG ó°V ≥jôØdG

 ¿Éeƒc ódÉfhQ Ò°üe º°ùë«°S øe ¿CG ¤EG âàØdh

 ‹É©ØfG QGô```b …CG ¢ù«dh ≥```jôØdG èFÉàf »```g

 ÜQóŸG ¿EÉa Gòd ,ÉJQƒH’ ¿GƒN ,…OÉ```ædG ¢ù«Fôd

 ≈àM πbC’G ≈∏Y ¬Ñ°üæe ‘ ≈≤Ñ«°S …ó```ædƒ¡dG

 øe ÉgOƒ≤«°S »àdG ,ƒfÉà«dƒHhÎe GófGh á©bƒe

.¬aÉ≤jEG áHƒ≤Y QGôb ò«Øæàd GQGôªà°SG äÉLQóŸG

 π°UGƒJ áfƒ∏°TôH IQGOEG ¿CG É°†jCG áØ«ë°üdG äócCGh

 ⁄ GPEG ,¥ƒ°ùdG ‘ áMÉàŸG äGQÉ«ÿG øY åëÑdG

 …óædƒ¡dG »æØdG ôjóŸG ∞```°U ‘ èFÉàædG øµJ

 IÎa É¡«∏à°S ójQóe ƒµ«à∏JCG á¡LGƒe ¿CG á°UÉN

 ·CG …QhO äÉ```jQÉÑe ¢Vƒÿ ‹hó```dG ∞```bƒàdG

.ÉHhQhCG

 ø«H π°†aCG ≥«°ùæàd ±ó¡j ÉØ«ØdG
äGó«°ùdGh ∫ÉLô∏d Ωó≤dG Iôc

 ádƒ÷G äÉ°ùaÉæe ≈∏Y QÉà°ùdG ∫ó°SCG

 …QhóH äÉYƒªéŸG QhO øe á«fÉãdG

 16 âª«bCG É```eó©H É```HhQhCG ∫É```£HCG

 AÉKÓãdG »```eƒj QGóe ≈```∏Y IGQÉÑe

.Ú«°VÉŸG AÉ©HQC’Gh

 ¿ôjÉH Ö«°üf øe ÈcC’G QÉ°üàf’G ¿Éch

 ∞««c ƒeÉæjO ÜÉ```°ùM ≈∏Y ï```fƒ«e

 √RƒØH ∫ƒHôØ«d ¬«∏j ,(0-5) ÊGôchC’G

.(1-5) ‹É¨JÈdG ƒJQƒH ≈∏Y

 Qhôe ó©H Rƒ```a ÓH É```≤jôa 14 π```Xh

 óÑµJ …òdG áfƒ∏°TôH ÉgRôHCG ,Ú```àdƒL

 Ö«JôJ Éª¡H πjòJ ,¿B’G ≈àM ÚJQÉ°ùN

.•É≤f ¿hóH á°ùeÉÿG áYƒªéŸG

 »àdG á«°SÉ«≤dG ΩÉbQC’G Rô```HCG ó°Uôfh

 õfƒ«ÑeÉ°ûàdG ‘ ´ƒÑ°SC’G Gòg â≤≤–

:è«d

 ‹É```¨JÈdG  IQƒ```£°SC’G  π```é°S

 íæe ÓJÉb Éaóg hódÉfhQ ƒfÉ«à°ùjôc

 ≈∏Y óàjÉfƒj Î°ù°ûfÉe ¬≤jôØd RƒØdG

 íÑ°ü«d  ,(1-2)  ∫É```jQÉ«a  ÜÉ```°ùM

 ó©H ±GógCÓd GRGô```MEG ÚÑYÓdG ÌcCG

.90 á≤«bódG

 ™e ÉeÉY 36````dG ÖMÉ°U ihÉ```°ùJh

 ºLÉ¡e ,hôjƒLCG ƒ«LÒ°S »æ«àæLQC’G

 É¡∏é°S ±GógCG 3 ó«°UôH ,á```fƒ∏°TôH

 ºbQ ƒgh ,πJÉ≤dG âbƒdG ‘ »```FÉæãdG

.¿B’G ≈àM ádƒ£ÑdG ‘ »°SÉ«b

 hódÉfhQ ácQÉ°ûe ó©H AÉL ±ó¡dG Gòg

 ¬JÒ°ùe QGóe ≈∏Y 178`dG ¬JGQÉÑe ‘

 »°SÉ«≤dG ºbôdÉH Oô```Øæ«d ,ádƒ£ÑdÉH

 ïjQÉJ ‘ äÉcQÉ°ûŸG øe OóY ÈcC’

 ÊÉÑ°SE’G ¢SQÉ◊G GRhÉéàe ,ádƒ£ÑdG

.¢SÉ«°SÉc ôµjEG ,≥Ñ°SC’G

 á«°SÉªîH ∞```««c ≈∏Y ¿ôjÉH Rƒ```a

 äôHhQ …óædƒÑdG ¬ª‚ πNOCG OQ ¿hO

 ∫É£HC’G  …QhO  ïjQÉJ  »µ°ùahófÉØ«d

.¬HGƒHCG ™°ShCG øe

 ÖY’ ∫hCG íÑ°UCG ÉeÉY 33`dG ÖMÉ°U

 GQÉ°üàfG 18 ‘ ∑QÉ°ûj ¥ÓWE’G ≈∏Y

 ≥Ñ°ùj ⁄ å«M ,ádƒ£ÑdG ‘ É«dÉààe

 QGóe ≈∏Y ∂dP ≥«≤– ôNBG ÖY’ …C’

.ïjQÉàdG

 ‹É```«d ‘ Qƒ```¡¶∏d ¬```JOƒY ó```©H

 ÚJQÉ°ùN ¿Ó```«e ≈```≤∏J ,∫É```£HC’G

 ój ≈∏Y ÚàdƒL ∫hCG ‘ Ú```à«dÉààe

.ójQóe ƒµ«à∏JCGh ∫ƒHôØ«d

 π```°ûØj  ,¬```îjQÉJ  ‘ Iô```e  ∫hC’h

 ∫hCÉH RƒØdG ≥«≤– ‘ …Ò```fƒ°ShôdG

.è«d õfƒ«ÑeÉ°ûàdG ‘ ¬d ÚJGQÉÑe

 π«fƒ«d »æ«àæLQC’G IQƒ```£°SC’G ¢üb

 ¢ùjQÉH ™```e ¬aGógCG §jöT »```°ù«e

 Éaóg πé°S É```eó©H ¿ÉeÒL ¿É```°S

 ,»à«°S Î°ù°ûfÉe ∑É```Ñ°T ‘ É```©FGQ

.(0-2) ¬≤jôa Rƒa ø qeDƒ«d

 ‘ çƒZÈ∏d ™```HÉ°ùdG  ƒ```g ±ó¡dG

 ÖY’ ÌcCG ƒ```gh ,õfõà«°ùdG ∑É```Ñ°T

 …hÉª°ùdG ≥```jôØdG ≈eôe ‘ π```é°S

.ádƒ£ÑdG ïjQÉJ QGóe ≈∏Y

 OÓL ƒg ÉeÉY 34`dG ÖMÉ°U ¿CG Éªc

 7 RôMCG Éeó©H ,∫hC’G ’ƒjOQGƒL Ö«H

 ,É¡HQO »àdG ¥ôØdG ∑ÉÑ°T ‘ ±Gó```gCG

.ôNBG ÖY’ …CG øe ÌcCG

 øjõJ á«°SÉ«≤dG »°ù«eh hódÉfhQ ΩÉbQCG

∫É£HC’G ádƒL
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: ΩGh / »HO

 QhódG ÉJGQÉÑe á©ª÷G Ωƒ```«dG Ωƒj AÉ°ùe ΩÉ≤ oJ 

 ájófC’ ájó«¡ªàdG äÉ```«Ø°üà∏d »FÉ¡ædG ∞```°üf

 ádƒ£Ñd öûY áà°ùdG Qhód á∏gDƒŸG ¤hC’G áLQódG

 Ωó≤dG Iôµd ádhódG ¢ù«FQ ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¢```SCÉc

.2022-2021 »°VÉjôdG º°Sƒª∏d

 …OÉf ™e ÉHO …OÉf ¤hC’G IGQÉÑŸG ‘ »```≤à∏jh

 á«fÉãdG IGQÉÑŸG ‘h , É```HO Ö©∏e ‘ »Hô©dG

 Ö©∏e ‘ É```àM …OÉf íFÉ£ÑdG …OÉ```f ¬LGƒj

. kAÉ°ùe 5:15 áYÉ°ùdG ¿ÉJGQÉÑŸG ΩÉ≤ oJh , íFÉ£ÑdG

 QhódG »JGQÉÑŸ »∏°UC’G âbƒdG AÉ¡àfG ∫ÉM ‘h

 IöTÉÑe Aƒé∏dG ºàj , ∫OÉ©àdÉH »FÉ¡ædG ∞°üf

 ¿CG ≈∏Y , áé«àædG º°ù◊ í```«LÎdG äÓcQ ¤EG

 QhódG »JGQÉÑe ‘ ¿Gõ```FÉØdG ¿É≤jôØdG π```gCÉàj

 QhO ¤EG ájó«¡ªàdG äÉ```«Ø°üà∏d »FÉ¡ædG ∞°üf

 oå«M , ádhódG ¢ù«FQ ¢SCÉc ádƒ£Ñd öûY áà°ùdG

 »Hô©dGh ÉHO IGQÉÑe øe õ```FÉØdG ≥jôØdG πë«°S

 ≥jôa ∞«°†à°ù«°Sh , ábQÉ°ûdG ≥jôa ≈∏Y kÉØ«°V

 IGQÉÑe øe õFÉØdG ≥jôØdG ¬```Ñ©∏Ã AÉÑ∏c OÉ–G

 ≈∏ZC’G ¢SCÉµdG á```Yô≤d kÉ≤ah , É```àMh íFÉ£ÑdG

.¢ùeCG âjôLoCG »àdG

 πgCÉàdG øª°V íFÉ£ÑdG ≥jôa ¿CG ôcòdÉH ô```jó÷G

 ájó«¡ªàdG äÉ«Ø°üà∏d »FÉ¡ædG ∞°üf QhódG ¤EG

 •É≤f 7 ó«°UôH ¤hC’G áYƒªéŸG √Qó```°üJ ó©H

 3 / ‘É°ùe ≈∏Y Ú«dÉààe øjRƒa øe Égó°üM

 ™e kÉ«Ñ∏°S ∫OÉ©Jh / 0 – 5 / »à«°Sh , / 0 –
.±GógCG ¿hO ¿hÉ©àdG

 Qhó∏d πgCÉàdG ábÉ£H º°ùM øe ÉHO …OÉf øµ“h

 áª≤d ¬JQGó°U ó```©H »∏«gÉàdG »FÉ¡ædG ∞```°üf

 çÓK øe •É≤f 9 ó```«°UôH á«fÉãdG á```YƒªéŸG

 7 / AGôª◊G Iôjõ÷G ΩÉeCG á```«dÉààe äGQÉ°üàfG

 »°S ±CG ∞```∏Lh / 0 – 1 / á```jôª◊Gh / 0 –
. / 0 – 4 /

 •É≤f 7 √ó°üM ó```©H ÉàM ≥jôa π```gCÉJ Éªæ«H

 å«M , áãdÉãdG áYƒªéŸG IQGó```°U ‘ ¬à©°Vh

 ø°ü◊G ÉHOh , / 2 – 3 / äƒ```Ø°üe ≈∏Y RÉ```a

.±GógCG ¿hóH ¢ùeôdG ™e ∫OÉ©Jh , / 1 – 4 /

 ¬JQGó°U ó©H »```Hô©dG ≥jôa πgCÉJ AÉ```L Éª«a

 Égó°üM , •É≤f 6 ó«°UôH á```©HGôdG áYƒªéª∏d

 IÒéØdGh ó```jòdG ≈∏Y Ú```«dÉààe øjRƒa ø```e

. / 0 – 3 / áé«àædG ¢ùØæHh

 »Hô©dG ¬LGƒj ÉHO .. Ωƒ«dG

 QhO »a íFÉ£ÑdG ™e ÉàMh

ádhódG ¢ù«FQ ¢SCÉµd 16 `dG

18

 …QhO ‘ ájƒ≤dG ¬éFÉàf ¿ÉªéY π```°UGh

 ¬Ø«°V ≈∏Y √Rƒ```ØH ,ÚaÎëª∏d ∑ƒ```fOCG

 ,AÉ©HQC’G ∫hC’G ¢ùeCG AÉ°ùe (0-1) ábQÉ°ûdG

 ádƒ÷G øª°V ,ó«©°S øH ó°TGQ OÉà°S ≈∏Y

.á≤HÉ°ùª∏d á°SOÉ°ùdG

 ¤EG ™HÉ°ùdG õ```côŸG ø```e ¿ÉªéY õ```Øbh

 ,á£≤f 11 ¤EG ¬```dƒ°Uh ó```©H ¢```ùeÉÿG

 ÜÉÑ°T øY IöTÉÑŸG äÉ¡LGƒŸG ¥QÉØHh

.™HGôdG õcôŸG ÖMÉ°U »∏gC’G

 ∫hC’G •ƒ°ûdG ‘ π°†aCG kAGOCG ¿ÉªéY Ωóbh

 ‘ øµd ,π```«é°ùàdG ™£à°ùj ⁄ ¬```æµdh

 ¢SGôa óª »°ùfƒàdG πé°S 72 á≤«bódG

.ábQÉ°ûdG ∑ÉÑ°T ‘ AÉ≤∏dG ±óg »Hô©dÉH

(¢SÉj »æH × ô°üædG)

 ,‹Éé«J ò```≤fCG  ,É¡°ùØf á```dƒ÷G øª°Vh

 ¬Ø«°V ΩÉeCG IQÉ```°ùÿG øe öüædG ¬≤jôa

 ,(2-2) ∫OÉ©àdG ±óg √RGôMEÉH ,¢SÉj »æH

.Ωƒàµe ∫BG OÉà°S ≈∏Y

 •É≤f 10 ¤EG √ó«°UQ öüædG ≥jôa ™aQh 

 OÉ–’ áeÉ©dG á```fÉeC’G â∏°SQCG

 Iôµd »```Hô©dG è```«∏ÿG ¢```SCÉc

 äÉHÉ£N ,AÉ©HQC’G  Ωƒ«dG  ,Ωó≤dG

 ó«ØJ ,á«é«∏ÿG äGOÉ```–’G ¤EG

 áaÉ°†à°S’ í°TÎdG ÜÉ```H íàØH

 ∫hódG ∂```dòch ,"26 »```é«∏N"
.áaÉ°†à°SÓd á∏jóÑdG

 ∫hódG äÉÑ∏W π°üJ ¿CG ô```¶àæ ojh

 áfÉeC’G ¤EG º«¶æàdG ‘ áÑZGôdG

 •höT π°SÎ°S »```àdG ,á```eÉ©dG

 ¢SCÉc  á```aÉ°†à°SG  äÉ```Ñ∏£àeh

 §HGƒ°†dG  ≥ah  ,»Hô©dG  è«∏ÿG

.ádƒ£ÑdÉH á°UÉÿG ÒjÉ©ŸGh

 »é«∏N"  ádƒ£H á```eÉbEG  Qô≤Jh

 ∫hCG  ¿ƒ```fÉc/Èª°ùjO  ‘ ,"26

 ¿É```K  ¿ƒ```fÉc/ôjÉæjh  2023

.2024

 »```FÉæãà°S’G  ´É```ªàL’G  ¿Éch

 OÉ–’  á```«eƒª©dG  á```«©ªé∏d

 Iôµd »```Hô©dG è```«∏ÿG ¢```SCÉc

 ádƒ£H â«ÑãàH ΩÉ```b  ób ,Ωó≤dG

 á```æjóe  ‘  "25  »```é«∏N"
/ôjÉæj  ‘  ,á```«bGô©dG  IöüÑdG

.2023 ¿ÉK ¿ƒfÉc

 Google  ø```e ¬«∏Y π°üMG

Play

 ô°üædG ò≤æj »dÉé«Jh ..ábQÉ°ûdG §≤°ù oj ¿ÉªéY
¢SÉj »æH ΩÉeCG

26 »é«∏N áaÉ°†à°S’ í°TôàdG ÜÉH íàa

100 á≤«bódG »a ø«©dG ΩÉeCG IóMƒdG ò≤æj ø«ÑjôN

Ö©∏dG π«£©J óª©àH ¢SÉj »æH º¡àj ô°üædG ÜQóe

 IóMƒdG ¬≤jôa ,ÚÑjôN ôªY ò≤fCG

 ,Ú©dG ¬Ø«°†e ø```e IQÉ°ùÿG øe

 á≤«bódG ‘ ∫OÉ©àdG ±óg √RGôMEÉH

 ∫OÉ©àdÉH IGQÉÑŸG »```¡àæàd ,100

 ,ójGR øH ´Gõg OÉà°S ≈∏Y ,(1-1)

 áªb ‘ AÉ©HQC’G ∫hC’G ¢ùeCG AÉ°ùe

 ∑ƒfOCG …QhO øe á°SOÉ°ùdG ádƒ÷G

.ÚaÎëª∏d

 ¤EG ¬dƒ°UƒH ¬JQGó°U Ú©dG RõYh

 IóMGh á```£≤f ¥QÉØH ,á```£≤f 14

 Éª«a ,∞«°UƒdG Iôjõ÷G ø```Y §≤a

 ‘ •É≤f 8 ¤EG Ió```MƒdG π```°Uh

.øeÉãdG õcôŸG

 øe π```bCG kAGOCG ,¿É```≤jôØdG Ωó```bh

 …òdGh ,∫hC’G •ƒ°ûdG ‘ iƒà°ùŸG

 ÚH »Ñ°ü©dG ô```JƒàdG ¬«∏Y Ö∏Z

 iƒ°S AGOC’G ø°ùëàj ⁄h ,ÚÑYÓdG

.≥FÉbO 5 ôNBG ‘

 ,IóMƒdG äÉYÉaO øe á∏ØZ §°Shh

 øe ,Ú©dG ÖY’ ƒLOƒc É```H’ ôe

 ,á«dÉY IQÉ```¡Ã øÁC’G Ö```fÉ÷G

 ¿É«Ø°S ΩÉeCG á∏¡°S á«°VQCG É¡Ñ©dh

 ‘ áHƒ©°U óéj ⁄ …òdG ,»ª«MQ

.65 á≤«bódG ‘ ∑ÉÑ°ûdÉH É¡©°Vh

 Ö°ùàMG ,™FÉ°†dG ∫óH âbƒdG ‘h

 ,IóMƒ∏d AGõL á∏cQ ,IGQÉÑŸG ºµM

 ™ªéj …ò```dG á©ª÷G »```HôjO ó©j

 Ö©∏e ≈∏Y »∏gC’G √Ò```¶æH OÉ–’G

 øª°V IóL ‘ π°ü«ØdG ˆG óÑY ÒeC’G

 ¢SCÉc …QhO ø```e á©HÉ°ùdG á```dƒ÷G

.ÚaÎëª∏d ¿Éª∏°S øH óª ÒeC’G

 27 Iôª∏d Ωƒ```«dG ¿É≤jôØdG »≤à∏jh

 …Qhó```H É```ª¡JÉ¡LGƒe ï```jQÉJ ‘

 º°Sƒe ò```æe …Oƒ©°ùdG Ú```aÎëŸG

.2009-2008

 äGQÉ°üàf’G OóY ‘ »∏gC’G ¥ƒØàjh

 Ú≤jôØdG â©ªL IGQÉÑe 26 π°UCG øe

 11 ‘ RƒØdG øe øµ“ å«M ,É≤HÉ°S

 ,OÉ–Ód äGQÉ°üàfG 7 πHÉ≤e IGQÉÑe

.äÉ¡LGƒe 8 ‘ ’OÉ©J Éªæ«H

 πHÉ≤e Éaóg 40 »∏gC’G ƒÑY’ πé°Sh

 Úàé«àf ÈcCG âfÉch ,OÉ```–Ód 30

 (1/4) »```∏gC’G ídÉ°üd Ú```à∏é°ùe

 2016-2015 »```ª°Sƒe ‘ (2/4)h

.2017-2016h

 πµH …Qhó```dG iƒ```à°ùe ≈```∏Y É```eCG

 Iôe 94 ¿É≤jôØdG ≈≤àdÉa ¬JÉ«ª°ùe

 πHÉ≤e IGQÉÑe 31 ‘ OÉ–’G öüàfG

.33 ‘ ’OÉ©Jh ,»∏gCÓd 30

 ôNBG ‘ RƒØdG ‘ »∏gC’G íéæj ⁄h

 º°SƒŸG ‘ OÉ```–’G ó°V ÚJGQÉÑe

 ÜÉgòdG á©bƒe â¡àfG å«M »°VÉŸG

 ,º°SGƒe 8 øe ÌcCG ÜÉZ …OÉ–G RƒØH

 ∫OÉ©àdÉH ÜÉjE’G IGQÉÑe â¡àfG Éª«a

 ∞jOQ Ö```©∏e ≈∏Y ¬```∏ãŸ ±ó```¡H

.Iôgƒ÷G

 ÚÑY’ 6 ™∏£àj ,ô```NBG ÖfÉL ≈∏Y

.Ú≤jôØdG äÉ¡LGƒe ‘ ∫hC’G Qƒ¡¶∏d

 ∫hC’G Qƒ```¡¶∏d ó©à°ùj OÉ–’G ø```e

 ™fÉ°U (»æØdG RÉ```¡÷G ájDhôd É≤ah)

 hOÉ```fhQƒc  »```∏jRGÈdG  ÜÉ```©dC’G

.»JÉcÉ«f ∞°Sƒj »°ùfôØdG ºLÉ¡ŸGh

 ó°V ∑QÉ°ûj ó```b »∏gC’G ±ôW ø```eh

 ä’É≤àfG ‘ ΩOÉ≤dG »YÉHôdG OÉ–’G

 Ò¡¶dGh Ò∏µfGO »∏jRGÈdG :∞```«°üdG

 »JGhôµdG QƒëŸGh »µ°Sƒ«dEG Êhó≤ŸG

 ø°ù◊G ‹É¨æ°ùdG ìÉæ÷Gh ¢ûàjQOGôH

.hGóf

 ÜQóe ,¢```ûàjRó«aƒJ ¿GQƒ```L »```HöüdG Üô```YCG

 ¬Ø«°V ≈∏Y ¬≤jôa Rƒah AGOCG øY √É°VQ ,¿É```ªéY

 øª°V ,ó«©°S øH ó°TGQ OÉà°S ≈∏Y ,(0-1) ábQÉ°ûdG

.ÚaÎëª∏d ∑ƒfOCG …Qhód á°SOÉ°ùdG ádƒ÷G

 :IGQÉÑŸG Ö≤Y »Øë°üdG ô“DƒŸG ‘ ¿GQƒL ∫Ébh

 OÉLCG …òdG ábQÉ°ûdG ≈∏Y RƒØdG π¡°ùdG øe ¢ù«d{

 πHÉ≤e ¿hO ±ó¡H Rƒ```ØdGh ,´ÉaódGh Ωƒé¡dG ‘

.zÚÑYÓdG ‘ IÒÑc á≤K …ódh ,ádƒÑ≤e áé«àf

 ≈∏Y É```fPƒëà°SG ∫hC’G •ƒ```°ûdG ‘{ :í```°VhCGh

 CÉ£N ∫Ó¨à°SÉH ÊÉãdG •ƒ°ûdG ‘ Éæë‚h ,IôµdG

 ‘ Éæë‚h ,RƒØdG ±óg ¬æe É```æ∏é°Sh ábQÉ°û∏d

 RƒØdÉH ¢SÉ°ùMEG …ód ¿Éch ,áé«àædG ≈∏Y ®ÉØ◊G

.z»≤jôa Iƒb ócDƒJ äÉ«FÉ°üME’G ¿C’ ,É¡∏Ñb

zΩó≤dG Iôc øe AõL IQÉ°ùÿG{

 ÜQóe …Èæ©dG õ```jõ©dG óÑY ∫É```b ,¬ÑfÉL ø```eh

 áHƒ©°U ∑Qó```f Éæc ,Éæ©bƒJ É```ªc { :á```bQÉ°ûdG

 äÉjƒà°ùe Ωó≤j …ò```dGh ,¿ÉªéY ΩÉeCG á¡LGƒŸG

.zº°SƒŸG Gòg …QhódG ‘ Ió«L

 ÚÑdÉ£e É```æch π```«é°ùàdG ¤EG É```æ«©°S{ :”CGh

 π¨à°SG ¿ÉªéY øµdh ,πbC’G ≈∏Y ±óg π«é°ùàH

 í«ë°üJ ≈```æªàfh ,¬```aóg RôMCGh äÉ```MÉ°ùŸG

 øe AõL IQÉ°ùÿGh ,á∏Ñ≤ŸG ä’ƒ÷G ‘ ™°VƒdG

.zΩó≤dG Iôc

 IójóL √ƒLhh ..IóL »HôjO »a …hÓgCG ¥ƒØJ
∫hC’G Qƒ¡¶∏d ™∏£àJ

RƒØdGh AGOC’G øY ¢VGQ :¿ÉªéY ÜQóe

 ,öüædG ÜQóe RÉjO ¿ƒeGQ ¬Lh

 ∫É```«fGO √Ò```¶f ¤EG É``` keÉ¡JG

 ,¢SÉj »```æH ÜQóe ,Ó```jÉ°ùjEG

 ,¬«ÑYÓd äÉ```ª«∏©J AÉ```£YEÉH

 Ò```NCÉJh ,•ƒ```≤°ùdG  ó```ª©àH

 Ú≤jôØdG  IGQÉ```Ñe  ‘ ,Ö©∏dG

AÉ©HQC’G ∫hC’G ¢ùeCG AÉ°ùe

 öüædG ÚH IGQÉ```ÑŸG â¡àfGh

 ∫BG OÉà°S ≈```∏Y ,¢SÉj »```æHh

 »HÉéjE’G  ∫OÉ```©àdÉH  ,Ωƒàµe

 á°SOÉ°ùdG ádƒ÷G øª°V ,(2-2)

.»∏ëŸG …QhódG øe

 »Øë°üdG ô“DƒŸG ‘ RÉjO ∫Ébh

 á```é«àæH  É``` k«°VGQ  â```°ùd"
 AGOC’ÉH »JOÉ©°S ºZQ ,∫OÉ©àdG

 ,ÊÉãdG  •ƒ```°ûdG  ‘ ‹ƒLôdG

 πàµàH Ö©∏j É``` kª°üN Éæ¡LGh

."∞∏ÿG ‘ »YÉaO

 á°Uôa ≈∏Y Éæ∏°üM"  ±É°VCGh

 òîJG ™Ñ°S AÉ«°V øµd ,Ωó≤àdG

 π©ØdG IOQ ,Å```WÉÿG QGô```≤dG

 äÉ¶ë∏dG  ‘ Ió```«L â```fÉc

 í```«ë°üJ É```æ«∏Y ,IÒ```NC’G

."AÉ£NC’G

 ¢SÉj »```æH ÜQó```e" ™```HÉJh

 äÉ```ª«∏©J  ¬```«ÑY’  ≈```£YCG

 ö†j ôeCG ƒgh ,Ö©∏dG π«£©àH

 ∑ƒfOCG …QhO äÉ```jQÉÑe IOƒL

 ôeCG çó```M É```e ,Ú```aÎëª∏d

 ∫É©ØfG  ‘ Ö```Ñ°ùJh  ,∞°SDƒe

 OôW ¤EG iOCG É```‡ ,Ú```ÑYÓdG

."Éª«d ôHƒ∏L ,öüædG ÖY’

 ¿CG  Ú```HQóªc  Éæ«∏Y"  √ƒ```fh

 iƒà°ùe ôjƒ£àd Ihó```b ¿ƒµf

 …CG ø```e Ö∏WCG ø```d ,á```Ñ©∏dG

 áYÉ°VEGh áHÉ°UE’G AÉYOG ÖY’

 ‘ âÑÑ°ùJ õ«cÎdG á∏b ,âbƒdG

 π©a IOQh ,∫hC’G  ±ó¡dG  CÉ£N

."äÉ«HÉéjE’G RôHCG ÚÑYÓdG

 óYÉ°ùe …OÉ```ª◊G óªMCG É```eCG

 ÓjÉ°ùjEG" ∫Éb ,¢SÉj »æH ÜQóe

 øe CGóH ∑ÉµàM’G ,¬≤ëH ÖdÉW

 óYÉ°ùŸG ÜQóŸG ,öüædG ÖY’

 ÉÑÑ°ùJ A’óÑdG á```cOh ,öüæ∏d

."çGóMC’G ‘

 »```àdG AGõ```÷G á```∏cQ ø```Yh

 øe"  ≥∏Y  ,ö```üæ∏d  âÑ°ùàMG

 ÒZ AGõ÷G á∏cQ Éfô¶f á¡Lh

 ôeC’G  ∑Î```f  Éææµd  ,áë«ë°U

 πµ°ûH É```¡fCG ’EG ,Ú```°üàîª∏d

."Éæ«ÑY’ õ«côJ øe â∏∏b ΩÉY

 •É≤f 5 Éfó°üM ø```ëf" ”CGh

 ,ó«L ô```eCG Gògh ,¿B’G ≈```àM

 º°SƒŸÉH áfQÉ≤ŸG º```∏¶dG øe

 ≈∏Y ÚÑYÓdG  ôµ°TCG  ,»°VÉŸG

 ÉæÁó≤àH ó«©°Sh ,ó«÷G AGOC’G

."IRÉà‡ IGQÉÑe

 …òdGh ,ÚÑjôN ôªY ¬ÑY’ á∏bô©d

 ∫OÉ©àdG ±ó```g G kRô``` É```gOó°S

 âbƒdG øe 10 á≤«bódG ‘ IóMƒ∏d

.™FÉ°†dG ∫óH

 RÉ```a ,É```¡°ùØf á```dƒ÷G ø```ª°Vh

-2) äGQÉeE’G ¬Ø«°V ≈∏Y ¿ÉµaQƒN

 ‘ •É≤f 8 ¤EG √ó«°UQ ™```aQh ,(1

 äGQÉeE’G  πX Éª«a ,™°SÉàdG  õcôŸG

.Ö«JÎdG πjP ‘ •É≤f ¿hO

 AGOC’G ≈∏Y »YÉaódG Qò```◊G Ö∏Zh

 ø```µ“ ≈```àM ,∫hC’G •ƒ```°ûdG ‘

 äGQÉeE’G ™°Vh øe ,í```dÉ°U ¢SGôa

 G kó«Øà°ùe ,27 á≤«bódÉH áeó≤ŸG ‘

 §°Sh á£bÉ°S âÑ©d IôM á∏cQ øe

.¿ÉµaQƒN äÉYÉaO

 ‘ ¿ÉµaQƒÿ ∫OÉ©àdG ,hOhO ∑QOCGh

 á«NhQÉ°U Iójó°ùàH ,37 á```≤«bódG

 ó©H ,AGõ```÷G á≤£æe π```NGO ø```e

 »©aGóe øe á```«æa IQÉ¡Ã QhôŸG

 ∫hC’G •ƒ```°ûdG »¡àæ«d ,äGQÉ```eE’G

.áé«àædG √ò¡H

 ¬aóg π«é°ùJ ‘ ¿ÉµaQƒN í‚h

 Iójó°ùàH ,89 á```≤«bódG ‘ ÊÉãdG

 ,õ«æ«e ƒdhÉH πjóÑdG Ωó```≤H á«Ø∏N

.É k«dÉZ G kRƒa ∞£î«d

 ¢SÉj »æH ™aQ Éª«a ,¢SOÉ°ùdG õcôŸG π```àMGh

.öTÉ©dG õcôŸG πàMGh •É≤f 5 ¤EG √ó«°UQ

 ,ájƒb Iójó°ùJ á°VQÉ©dG äOQ 55 á≤«bódG ‘h

 »æH ºLÉ¡e Ú∏K ¥Éë°SEG ó```æY IôµdG π°üàd

 ‘ IôµdG ™°Vhh Oô```ØfGh ≥∏£fG …òdG ,¢```SÉj

.∑ÉÑ°ûdG

 ,¢SÉj »```æH ≈eôŸ ö```ùjC’G ºFÉ≤dG ∫ƒ```Mh

 á∏cQ ¤EG ájƒ≤dG ,öüædG ÖY’ ‹Éé«J Iójó°ùJ

.∞«¶f ±ó¡H ¢SÉj »æH Ωó≤J π¶«d ,≈eôe

 Ö©∏àd ,á©jöS IóJôe áªé¡H ¢SÉj »æH OQh

 öüædG ∑ÉÑ°T ‘ ,É°TÉ°S É¡dƒM á«°VôY IôµdG

.66 á≤«bódG ‘ ÊÉãdG ±ó¡dG Óé°ùe

 ÖÑ°ùH ,öüæ∏d AGõ```L á∏cQ ºµ◊G Ö```°ùàMGh

 kÓé°ùe ,…RƒJ ÉgOó°Sh ,É```°TÉ°S øe ój á°ùŸ

.84 á≤«bódG ‘ ¢VQC’G ÜÉë°UC’ ∫hC’G ±ó¡dG

 á«dÉãe á«°VôY âÑ©d (7+90) á```≤«bódG ‘h

 ¢SCGQ óéàd ,¢```SÉj »æH AGõL á```≤£æe πNGO

 GRô ∑ÉÑ°ûdG ‘ É¡©°†«d ,‹É```é«J ±Gó¡dG

.∫OÉ©àdG ±óg

 RÉ¡÷Gh Ú```ÑYÓdG ∂Ñà°TG IGQÉ```ÑŸG Ö```≤Yh

 IQOÉf á£≤d ‘ Ö©∏ŸG êQÉN Ú≤jôØ∏d »æØdG

.á«JGQÉeE’G ÖYÓŸÉH



:IóMƒdG-»ÑXƒHCG

 ¬ª¶f …òdG ‹hó```dG ≈≤à∏ŸG §∏°S

 ¿hÉ©àdÉH »°VÉjôdG »```HO ¢ù∏›

 Iôµd ÊÉÑ°SE’G …Qhó```dG á£HGQ ™e

 Aƒ°†dG (É¨«d’) Ú```aÎëª∏d Ωó≤dG

 á«ªgCGh Ωó```≤dG Iôc áØ°ù∏a ≈```∏Y

 Ö©∏dG Üƒ```∏°SCGh á```jƒg ó```jó–

 πMGôŸG øe ájGóH OÉf πµH ¢UÉÿG

.∫hC’G ≥jôØ∏d ’ƒ°Uh á«æ°ùdG

 ÚeCG ÜQÉM ó«©°S IOÉ©°S íààaGh

 ≈≤à∏ŸG »°VÉjôdG »HO ¢ù∏› ΩÉY

 Úé¡dG Qƒ°†◊G ΩÉ¶æH º«bCG  …òdG

 QÉµàH’G È```à ‘ óLGƒJ å«M

 G kOóY »°VÉjôdG »```HO ¢ù∏› ô≤Ã

 äGQGOE’G  ¢```ùdÉ› AÉ```°†YCG  ø```e

 ÚdhDƒ°ùŸGh Újò«ØæàdG AGQó```ŸGh

 ÚaöûŸGh  Ú```«æØdGh  Ú```jQGOE’G

 ‘ ÚHQóŸGh äÉ«ÁOÉcC’G  AGQóeh

 ÖfÉL ¤EG »HóH Ωó≤dG Iôc äÉcöT

 …QhódG á£HGQ ôjóe GQƒàæ«a É```àjÉe

 ÚaÎëª∏d Ωó≤dG Iô```µd ÊÉÑ°SE’G

 ∫hDƒ°ùe ÉîjQÉH ∫É«fGOh "É```¨«d’"
 Éª«a , äGQÉeE’G á```dhO ‘ á£HGôdG

 ÚHQóŸG øe 45 ó©H øY Égö†M

 êQÉNh π```NGO øe Ú```°üàîŸGh

 ,IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉ```eE’G ádhO

 πª©dG Üƒ```∏°SCG ¢VGô©à°SG ó```¡°T

 á«fÉÑ°SE’G áeó≤ŸG á```jófCG óMCG ‘

 ÚÄ°TÉædG ™e π```eÉ©àdG á«é¡æeh

 Iôµd ÊÉÑ°S’G …QhódG á£HGQ iód

."É¨«d’" Ωó≤dG

 ≈≤à∏ŸG º«¶æJ ¿CG ≈∏Y ÜQÉM ócCGh

 »HO ¢ù∏› Oƒ```¡L øª°V »```JCÉj

 á«æWƒdG QOGƒµdG ôjƒ£J ‘ »°VÉjôdG

 Iôc äÉcöTh ájófC’G ‘ á```∏eÉ©dG

 ¥ôah äÉ«ÁOÉcC’G É¡æ«H øeh Ωó≤dG

 ¿CG ≈∏Y ócCG Éªc ,á```«æ°ùdG πMGôŸG

 πeÉµàdGh Ö```©∏dG Üƒ∏°SCG ó```«MƒJ

 ºgÉ°ùj …OÉædG πNGO ‘ ¥ôØdG ÚH

 ≥≤ëj ¬fƒc ìÉ```éædG ≥«≤– ‘

 ôjƒ£J ‘ π¡°ùjh AGƒ```LC’G π°†aCG

 º¡dÉ≤àfGh  ø```jõ«ªàŸG  Ú```ÑYÓdG

 ¥ôa ¤EG á«æ°ùdG πMGôŸG ¥ô```a øe

 ∫hC’G ≥jôØdG ¤EG k’ƒ```°Uh ÜÉÑ°ûdG

 ºgÉ°ùj ÉÃ á«æWƒdG äÉ```ÑîàæŸGh

 á«°ùaÉæàdG  º¡JÉjƒà°ùe  ´ÉØJQG  ‘

 èFÉàf ≈∏Y ÜÉ```éjE’ÉH ¢ùµ©æjh

 π°†aCG ø```ª°V ájófC’G ‘ º```¡bôa

 ájófC’G ‘ É¡H ∫ƒª©ŸG äÉ°SQÉªŸG

.áaÎëŸG á«ŸÉ©dG

 IOÉØà°SÓd ÚcQÉ°ûŸG ÜQÉM ÉYOh

 øjƒµJh øjöVÉëŸG äGÈ```N øe

 ádÉM ≥ah º¡d Ö°SÉæŸG êPƒªædG

 º¡aGógCGh Ωób Iôc ácöTh OÉ```f πc

.áYƒ°VƒŸG

 ∫É°üJ’G π```FÉ°Sh È```Y çó```–h

 ƒJôHhQ É```«fÉÑ°SG ø```e ƒ```jó«ØdÉH

 …OÉæd »°VÉjôdG ô```jóŸG »```H’hCG

 IÈN ∂∏àÁ …òdG  OGó«°Sƒ°S ∫ÉjQ

 É¡«a π```ªY É keÉY 20 ø```Y ó```jõJ

 ‘ á«°VÉjôdG ΩÉ```°ùbCÓd ¢```ù«Fôc

 É¡æ«H ø```eh á```«fÉÑ°S’G á```jófC’G

 …òdG  OGó```«°Sƒ°S  ∫É```jQh  ÉjÒŸCG

 …QhódG  ‘ ÊÉ```ãdG  õcôŸG πàëj

 ¢```Vô©à°SGh ,É```«dÉM ÊÉ```Ñ°SE’G

 …ôjƒ£àdG  »```æØdG  πµ«¡dG  »H’hCG

 OGó«°Sƒ°S ∫ÉjQ …OÉf ‘ óªà©ŸG

 áª¶fCG  π```°†aCG  óMCG  ∂```∏àÁ …òdG

 ÚÄ°TÉædG ÚÑYÓdG ôjƒ£Jh AÉ≤àfG

 ∫hC’G ≥jôØ∏d º¡∏«MôJh ÜÉÑ°ûdGh

 »```H’hCG ∫hÉ```æJh , É```«fÉÑ°SEG ‘

 Ö©∏dG Üƒ∏°SCGh á```Ø°ù∏a ´ƒ°Vƒe

 ∫ÉjQ …OÉæH ÜÉ£≤à°S’G äÉ«∏ªYh

 Ωó≤dG Iô```c ∫É› ‘ OGó```«°Sƒ°S

 øe %80 ≈∏Y OÉªàY’G É¡æ«H øeh

 %20h áæjóŸG πNGO øe ÚÑYÓdG

.,áæjóŸG êQÉN øe

:ΩGh ` »ÑXƒHCG
 

 ∫BG ójGR øH ¿Gó```ªM ï«°ûdG ƒª°S á```jÉYQ â–

 ΩÉ≤j ,IôØ¶dG á```≤£æe ‘ ºcÉ◊G πã‡ ¿É```«¡f

 π```eÉëª∏d ±ƒ```ædG ¥É```Ñ°S zá```©ª÷GzΩƒ«dG

 ,/kÉeób 43 á```ÄØd á«fÉãdG ádƒ÷G/ á```«YGöûdG

.»YGöT πª áFÉe ácQÉ°ûÃ

 äÉ°VÉjô∏d »```ÑXƒHCG  …OÉ```f ¥ÉÑ°ùdG  º```¶æjh

 á«dÉe õFGƒL ó```°UQ …òdG äƒî«dGh á```«YGöûdG

 π°üëj å«M ,ºgQO ÚjÓe 3 ÉgQób ø```jõFÉØ∏d

 ≈∏Y ÊÉãdGh ,º```gQO ±’BG 210 ≈```∏Y π```£ÑdG

 êQóàJ Éª«a ,ÉØdCG 150 ≈∏Y ådÉãdGh ,ÉØdCG 170

.ÚfÉªãdG õcôŸG ≈àM õFGƒé∏d á«dÉŸG áª«≤dG

 Ωƒ«dG kGô¡X á```«fÉãdG óæY äÉ°ùaÉæŸG ≥```∏£æJh

 áaÉ°ùŸh ±ƒ```ædG IôjõL ‹É```YCG øe á```©ª÷G

 áª°UÉ©dG ¢û«fQƒc ¤EG k’ƒ```°Uh ÚjôëH Ú∏«e

 á«YGöûdG äÉ°VÉjô∏d »ÑXƒHCG …OÉ```f ô≤e å«M

.øjõFÉØdG èjƒàJ á°üæeh äƒî«dGh

 äÉbÉÑ°ùdG áÄa øe ¥ÉÑ°S ∫hCG ±ƒædG ¥ÉÑ°S ó©jh

 å«M ,»Ø«°üdG ∞bƒàdG øe IOƒ©dG ó©H iÈµdG

 ób …OÉædG ¿Éch .¢û«fGƒÑdG á```ÄØd ¿ÉbÉÑ°S º«bCG

 ´ƒÑ°SCG πÑb ácQÉ°ûª∏d π«é°ùàdG ÜÉH íàa ø∏YCG

.Ωƒ«dG ìÉÑ°U ¬bÓZEG ”h

 á°UÉÿG äÉWGÎ°T’G øe áYƒª› …OÉædG OóMh

 ΩÉàdG ΩGõàd’G É```¡ªgCG ,ácQÉ°ûŸG ‘ Ú```ÑZGô∏d

 ¢ShÒa QÉ°ûàfG øe óë∏d ájRGÎM’G äGAGôLE’ÉH

 ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G á```«ªàM ≈```∏Y kÓ°†a ,É```fhQƒc

 OƒLh ™e ,¢ShÒØ∏d IOÉ°†ŸG çÓãdG äÉYô÷G

.óªà©ŸG ø°ü◊G ≥«Ñ£J øe ∂dòd á«JƒÑK ¥GQhCG

 ¢ù«FQ »ã«eôdG ó°Tôe ÊÉK óªMCG ¬Lh ¬à¡L øe

 á«YGöûdG äÉ°VÉjô∏d »ÑXƒHCG …OÉf IQGOEG ¢ù∏›

 øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒ```ª°S ¤EG ôµ°ûdG äƒ```î«dGh

 IôØ¶dG á≤£æe ‘ ºcÉ◊G πã‡ ¿É«¡f ∫BG ó```jGR

 iÈµdG çGóMCÓdh ¥É```Ñ°ù∏d √ƒª°S ájÉYQ ≈∏Y

 »g √ƒª°S ájÉYQ ¿CG kGócDƒe ,…OÉædG É¡ª¶æj »àdG

 ≥≤ëàJ »àdG äÉMÉéædG πµ```d »°SÉ°SC’G óaGôdG

.™bGƒdG ¢VQCG ≈∏Y

: ΩGh /- ƒjófƒe
 

 ≥FÉ°S ,ƒ```f’ƒe ¿É```«à°SÉÑ«°S Ωó```b

 á«FGƒ¡dG äÉ```LGQó∏d äGQÉeE’G ≥```jôa

 AGOCG  ,áYöùdG  äÉ```bÉÑ°ùH ¢ü°üîàŸG

 ádƒL øe á«fÉãdG á```∏MôŸG ‘ Éjƒb

 ∫ƒ£H QÉ°ùe ≈∏Y âª«bCG »àdG á«∏≤°U

 ’ƒ°Uh äƒæ«∏«°S øe ÉbÓ£fG ºc173

 õcôŸÉH ¢ùeCG RÉa å```«M ,ƒjófƒe ¤EG

.‹GƒàdG ≈∏Y ÊÉãdG Ωƒ«∏d ∫hC’G

 ≈∏Y »```ÑeƒdƒµdG  êGQó```dG  ø```ª«gh

 ÉÑ∏¨àe ,ádƒ÷G øe á```«fÉãdG á∏MôŸG

/ »∏jQƒ«a ƒ```Ñ«∏«a ¬```°ùaÉæe ≈```∏Y

 …òdG /±EG ¢SEG »```°S-ÊÉjOQÉH ≥jôa

 ÖÑ°ùH áYƒªéŸG á```jÉ¡f ¤EG ™LGôJ

 .áYöùdG äÉbÉÑ°S á```ª¶fC’ ¬JÉØdÉ

 ¬«°ùaÉæe ≈```∏Y ƒf’ƒe Ö```∏¨J É```ªc

 /ƒjôaÉ¨«°S-∂jôJ/  »à«°ûJƒe  ƒ«JÉe

 /õæjGh ƒHGR ≥jôa/ ƒµ°ûjQÉe ÜƒcÉjh

 ÊÉãdG ø```jõcôŸG ‘ Ó```M ø```jò∏dG

.‹GƒàdG ≈∏Y ådÉãdGh

 á∏«µ°ûJ øe Éjƒb AGOCG á∏MôŸG äó¡°Th

 IóYÉ°ùe ‘ âªgÉ°S äGQÉ```eE’G ≥jôa

 å«M ,º¡ŸG √Rƒa ≥«≤– ≈∏Y ƒf’ƒe

 ∫GƒW ¥É```Ñ°ùdG  ≈∏Y ≥```jôØdG  ô£«°S

 Rƒfƒe ¿É«à°ùjôc º```¡«a øÃ ,QÉ°ùŸG

 áYƒªéŸÉH ¥É```ë∏dG øe øµ“ …òdG

 ÚLGQO 6 ø```e á```fƒµŸG á```eó≤àŸG

 ¿CG πÑb ,ájÉ¡ædG §```N øe ºc20 πÑb

 áYöùdG ¥ÉÑ°S ƒëf á```YƒªéŸG Oƒ≤j

.»FÉ¡ædG

 ó«ØjOh ‘ƒc hQófÉ°ù«dCG øe πc Ωóbh

 AGOCG »àdÉæcÉe ¿hófGôHh Rhô```c ’ …O

 ºµëàdG ≈∏Y É©e Gƒ∏ªY å```«M ,ÉÑ«W

 äÉªég á¡LGƒeh ¥É```Ñ°ùdG IÒ```JƒH

 §N ¤EG ’ƒ°Uh Ú°ùaÉæŸG Ú```LGQódG

 ƒfÉ«∏«ª«°ùcÉe â```ÑKCG  É```ªc .ájÉ¡ædG

 ÚLGQódG π°†aCG ó```MCG ¬fCG …õ```«°ûàjQ

 ‘ õ«ªŸG ¬FGOCG π°†ØH áYƒªéŸG ‘

 ∫ÓàMG ≈∏Y ƒf’ƒe ¬```∏«eR IóYÉ°ùe

 ‘ ÒNC’G ¥Ó£fG π«Ñb Ωó```≤àe õcôe

.»FÉ¡ædG áYöùdG ¥ÉÑ°S

:IóMƒdG-»ÑXƒHCG

 ΩhhO ) áYÉ≤H á©ª÷G Ωƒ«dG ìÉÑ°U øe IöTÉ©dG ‘ ≥∏£æJ

 …Gƒª∏d äGQÉeE’G ádƒ£H »HO ‘ »°VÉjôdG π°UƒdG …OÉæH (

 äGQÉeE’G OÉ```–G É¡ª¶æj »àdG ÜÉ```Ñ°ûdGh ÚÄ°TÉæ∏d …É```J

 IóMGƒdG ‘ ∞fCÉà°ùJ »àdGh, èæ«°ùcƒH ∂«µdGh …ÉJ …Gƒª∏d

 kÉÑY’ 120 ø```e ÌcCG ácQÉ°ûÃ â```Ñ°ùdG óZ Ωƒj ô¡X ø```e

 ∞∏à øe kÉ«°VÉjQ kÉ```jOÉf 29 øe ÌcCG ¿ƒ∏ãÁ , á```ÑY’h

 äGAGôLE’G á```aÉc ≥«Ñ£J ó¡°ûJ »```àdGh .. ádhódG ≥```WÉæe

 ÒgÉª÷G IOƒ©H á°UÉÿG ájRGÎM’G á«ë°üdG äÉWGÎ°T’Gh

 áé«àf Ëó≤Jh ö†NC’G Qhô```ŸG ΩÉ¶f ≥«Ñ£Jh äÉLQóª∏d

 áeÓ°S πLCG øe ∂```dPh áYÉ°S 48 É¡Jóeh( PCR )¢```üëa

 ºà«°Sh, ÉfhQƒµdG áëFÉL øe ÚcQÉ°ûŸGh Qƒ```°†◊G ™«ªL

 ºbÉW É¡«∏Y ±öûjh Égôjój »àdG ádƒ£ÑdG äÉ```°ùaÉæe π≤f

 π°UGƒàdG äÉëØ°Uh  UAM , ≥«Ñ£J ÈY »```JGQÉeEG º«µ–

 ∂«µdGh …ÉJ …Gƒª∏d äGQÉeE’G OÉ–’  á```©HÉàdG »YÉªàL’G

 øe …ÉJ …GƒŸG á°VÉjQ  »Ñh ¥É°ûY øµªà«d è```æ«°ùcƒH

 øe ¬Ñcƒc ácQÉ°ûe ó¡°ûJ »àdG ádƒ£ÑdG äÉ°ùaÉæe á©HÉàe

.»YÉªàL’G óYÉÑàdG ≈∏Y É°UôM øjóYGƒdG

 ôjóe OÉ–Ód …ò«ØæàdG ôjóŸG …Ò¡ŸG ¥QÉW ó```«°ùdG ¿Éch

 ádƒ£ÑdG ìÉ‚E’ â“ »àdG äÉÑ«JÎdG ≈∏Y ∞bh ób ádƒ£ÑdG

  »HO ‘ »°VÉjôdG π```°UƒdG …OÉf á«ÁOÉcCG ‘ ΩÉ≤J »```àdG

 áØ∏àîŸG ájófC’Gh OÉ```–’G ÚH ºFÉ≤dG ¿hÉ```©àdG πX ‘

. OÉ–’G •É°ûf ìÉ‚EG ‘ áªgÉ°ùe

:(IóMƒdG) ábQÉ°ûdG 

 ,¥ÉÑ°ùdGh á```«°ShôØ∏d ábQÉ°ûdG …OÉ```æH ≥∏£æJ

 èeÉfôH äÉ«dÉ©a ¤hCG ,(á©ª÷G) ¢```ùeCG ìÉÑ°U

 ,(2022/2021) ójó÷G º°SƒŸG ‘ õLGƒ◊G õØb

 ,¥ÉÑ°ùdGh á«°ShôØ∏d äGQÉ```eE’G OÉ–G ±GöTEÉH

 Ú‚ƒd äGQÉeE’G …QhO á«YGQ ,Ú‚ƒd ájÉYôHh

 ábQÉ°ûdG …OÉf ™```e ¿hÉ©àdÉHh ,õLGƒ◊G õØ≤d

 •Gƒ°TCG á```«fÉªK ∞«°†à°ùj …ò```dG ;á```«°ShôØ∏d

 AÉ°ùe ºààîJh ,Ωƒ```«dG ìÉÑ°U CGóÑJ ,Úeƒj ‘

 IÉ£¨ŸG ádÉ°üdG ¿Gó«e ≈```∏Y,(âÑ°ùdG) óZ Ωƒj

 ∫h’G ´ƒÑ°SC’G ‘ ,á```«°ShôØ∏d ábQÉ°ûdG õcôÃ

 øª°†àjh ,õ```Ø≤dG …Qhód Iö```TÉ©dG á```î°ùædÉH

 ôHƒàcCG ∫hCG øe óàªŸG ójó÷G º```°SƒŸG èeÉfôH

 kÓØM 31øª°†àj ,2022 πjôHCG 9 ≈```àMh 2021

 »ÑXƒHCG ‘ á«°ShôØdG á```jófCG øjOÉ«e Égó¡°ûJ

 ä’ƒ£Ñ∏d 12 É```¡æe ,Ú©dGh »HOh á```bQÉ°ûdGh

 kÉ«YƒÑ°SG kAÉ```≤d 18h IóMGh á«∏h ,á```«dhódG

 ,Ú‚ƒd äGQÉeE’G …Qhód IöTÉ©dG áî°ùædG ‘

 á«YƒÑ°SCG äÉ°ùaÉæe 4 ábQÉ°ûdG …OÉf ∞«°†à°ùj

 á«dhO ä’ƒ£H çÓK º¶æjh ,…QhódG øª°V É¡æe

 ,ÚàªéædGh Ωƒ‚ 3h ,Ωƒ```‚ ¢ùªÿG áÄa øe

 IóMGƒdG áªéædG á```Äa øe Úà«dhO Ú```àdƒ£Hh

 äÉ°ùaÉæe ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,IÒ¨°üdG õØ≤dG ∫ƒ«ÿ

 ∫hO øe á```«æ°ùdG π```MGôŸG ¿É```°SôØd á```«dhO

 ‹hódG OÉ–’ÉH á©HÉ°ùdG á«ª«∏b’G áYƒªéŸG

.á«°ShôØ∏d

 πªcCG ¿CG ó©H ó```jó÷G º°SƒŸG ábÓ£fEG »```JCÉJh

 ºgOGó©à°SG  á```∏Môe õ```Ø≤dG  ∫ƒ```«Nh ¿É°Sôa

 ¬eÉbCG »```Ø«°U èeÉfôH È```Y ¬d º```¡àjõgÉLh

 øjOÉ«e ‘ ¤hC’G Iô```ª∏d á```«°ShôØdG OÉ```–G

 ábQÉ°ûdG õcôe ádÉ°U ‘ ,AGƒ¡dG áØ«µeh IÉ£¨e

 ‘ iÈµdG ójGR øH ¿É£∏°S ádÉ°Uh ,á```«°ShôØ∏d

 »Ø«°üdG èeÉfÈdG ∞dCÉJh ,IQó≤∏d ÖjPƒH ájôb

 ∫ÓN äôL á```«YƒÑ°SCG äÉ°ùaÉæe ¢```ùªN øe

 ¢ù£°ùZCG 7 ≈àMh ƒ«fƒj 4 øe IóàªŸG IÎ```ØdG

 á«dhódG á```bQÉ°ûdG ádƒ£ÑH º```ààNCGh ,»°VÉŸG

 ádƒ£H ∫hCG »gh ,ÚàªéædG á```Äa øe á«Ø«°üdG

 ádÉ°U ‘ kÉ```Ø«°U ΩÉ≤J õLGƒ◊G õ```Ø≤d á```«dhO

 .á≤£æŸG ∫hO ΩƒªYh äGQÉeE’G ‘ IÉ£¨e

 áMƒàØe ∫hC’G ´ƒ```Ñ°S’G äÉ```°ùaÉæe ™```«ªL

 ¿É°SôØdG iƒ```à°ùe äÉ```Äa Ö°ùM ,á```cQÉ°ûŸG

 IóMGƒdG ádƒ÷G äÉØ°UGƒÃh ,∫ƒ```«ÿG äGQóbh

 ,º°S (100 ` 90) ´É```ØJQE’G ó```æY ø```e CGó```ÑJh

 ,º°S (135) ´ÉØJQ’G óæY á°UÉÿG Ú```à∏MôŸGh

 AÉHh øe ájRGÎME’G äGAGô```LE’G â– …ô```Œh

 óYÉÑàdGh ,∞fC’G áë°ùe É```¡«a ÉÃ ,19 ` ó«aƒc

 ó©H ¿Éµ```ŸG IQOÉ¨eh AÓ```NEGh ,»```YÉªàLE’G

 OÉ–G ,â«eR ΩÉ°ùM πãÁh ,IöTÉÑe ácQÉ°ûŸG

 ¢SCGÎjh ,∫hC’G ´ƒÑ°S’G äÉ°ùaÉæe ‘ á«°ShôØdG

 ºª°üjh ,º«gGôHEG π«∏N ‹hódG ,º```«µëàdG áæ÷

 ,…OƒªëŸG ∞°Sƒj ‹hódG äÉ°ùaÉæŸG äGQÉ°ùe

.øjôNBGh ôLÉ¡e »∏Y øjOÉ«ŸG ≈∏Y ±öûjh

: ΩGh `` »HO

 óª øH ¿Gó```ªM õcôe ≥```∏WCG 

 IQGOEÉH kÓ```ãªàe ,çGÎdG AÉ```«ME’

 ´Gõa ä’ƒ£H ∫hó```L ,ä’ƒ£ÑdG

 2022 - 2021 º°Sƒª∏d á«KGÎdG

 ‘ ¬àcQÉ°ûe ¢ûeÉg ≈∏Y ∂dPh

 ó«°ü∏d ‹hódG »```ÑXƒHCG ¢Vô©e

.á«°ShôØdGh

 15 ¥ÓWEG ø```Y ¿ÓYE’G AÉ```Lh

 øe ådÉãdG Ωƒ```«dG ‘ ,á```dƒ£H

 18 ````dG IQhó```dG ‘ á```cQÉ°ûŸG

 ó«°ü∏d ‹hódG »ÑXƒHCG ¢```Vô©Ÿ

 á«ªgCG  ócDƒ«d  ,2021  á«°ShôØdGh

 óª øH ¿Gó```ªM õcôe óLGƒJ

 ¢Vô©ŸG Gòg ‘ çGÎ```dG AÉ«ME’

 áÄ°TÉædGh ÜÉÑ°ûdG Ö£≤à°ùj …òdG

 äÉ°VÉjôdG  áeGóà°SÉH  Ú«æ©ŸGh

 á£ÑJôŸG  á```£°ûfC’Gh  á```«KGÎdG

.»∏ëŸG çhQƒŸÉH

 ôjóe ,Êƒ°UÉÿG ó```°TGQ  ÜôYCGh

 ¿GóªM õcôe ‘ ä’ƒ£ÑdG IQGOEG

 øY ,çGÎdG AÉ```«ME’ óª ø```H

 ádhòÑŸG  Oƒ¡÷G  áaÉµd  √ôjó≤J

 »æWƒdG çGÎdG ßØM π«Ñ°S ‘

 Úª¶æŸG πÑb øe AGƒ°S ,ádhó∏d

 hCG  ¬«a ÚcQÉ°ûŸG hCG  ¢Vô©ª∏d

 ¥ÓWEG ¿EG :∫Ébh.. ¬«dEG ø```jôFGõdG

 á«KGÎdG  ´Gõ```a  ä’ƒ£H  ∫hóL

 á°Uôa ó©j ºî°V çó```M §°Sh

 Ö```bÎj  ™```«ª÷Éa  ,á```«dÉãe

 ,º°SƒŸG  Gò```g  ä’ƒ£ÑdG  ójóL

 ∞∏à ±ó¡à°ùJ  äÉ```≤HÉ°ùeh

 áMÉ°ùdG  …ÌJ ,ájôª©dG  äÉÄØdG

 ,OóL kÉ```fÉ°Sôa ó©Jh á```«KGÎdG

 Ò°ùdG ‘ º°SƒŸG Gò```g ôªà°ùf

 á«eGôdG ¬àjDhQh õcôŸG è¡f ≈∏Y

 º«¶æàdG ‘ Qƒ```£àdG á```ÑcGƒŸ

 äÉ```¡«LƒàH  º```YódG  Ëó```≤Jh

 óª øH ¿GóªM ï```«°ûdG ƒª°S

 ó¡Y ‹h Ωƒ```àµe ∫BG ó°TGQ ø```H

 ,…ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ¢```ù«FQ »HO

 ÉÃ áMÉ°ùdG ¤EG π°†aC’G Ëó≤Jh

 á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhOh  »≤Jôj

 AGOC’Gh º```«¶æàdG ‘ Ió```ëàŸG

 ÖgGƒŸG π≤°U ‘ á```«aGÎM’Gh

 É¡KGÎd á```Ñ ∫É«LCG á```«ªæJh

.»æWƒdG

 ó```jóL : Êƒ```°UÉÿG ±É```°VCGh

 äÉbÉÑ°ùdG ΩÉ©dG Gò```g ä’ƒ£ÑdG

 Qƒ≤°üdÉH  ó```«°ü∏d  á```jó«¡ªàdG

 äGQOÉÑe ¤hCG ó©J »gh ,ìGƒ∏àdG

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G OÉ–G

 QGóe ≈∏Y ΩÉ```≤à°Sh ,Qƒ≤°ü∏d

.πÑ≤ŸG Èªaƒf ô¡°T

 º```°SƒŸG  CGó```Ñjh  /¬```dƒ«dG/

 ádƒ£Ñd á«∏«gCÉàdG ä’ƒ```÷ÉH

 ¿Gó«ŸG èeÉfôH ¬```dƒ«∏d ´Gõa

 ΩÉ```≤Jh  ,17  ````dG  á```î°ùædG

 ájô≤dÉH  ¿Gó```«ŸG  á```©∏b  ‘

 7 ïjQÉJ øe ,»HóH á```«ŸÉ©dG

 ,ΩOÉ≤dG ô¡°ûdG ôHƒàcCG  9 ≈àM

 ´Gõa á```dƒ£H CGó```Ñà°S É```ª«a

 Èª°ùjO 3  ï```jQÉàH ¬```dƒ«∏d

 4 á```jÉ¨d ô```ªà°ùJh ΩOÉ```≤dG

.2022 ¢SQÉe

 äÉbÉÑ°ùdG  /Qƒ≤°üdÉH  ó«°üdG/

 äGQÉeE’G OÉ```–’ á```jó«¡ªàdG

 äGQOÉÑe ¤hCG »```g ,Qƒ```≤°ü∏d

 á≤£æe ‘ ΩÉ≤J ±ƒ°Sh ,OÉ–’G

 âÑ°ùdGh á©ª÷G »eƒj ájhôdG

 ô¡°T øe AGóàHG ´ƒÑ°SCG πc øe

 ΩÉjC’G Ö```°ùM ,ΩOÉ≤dG È```ªaƒf

 ,20 ,19 ,13 ,12 ,6 ,5 :á```«dÉàdG

 Ö°üJh .. 2021 È```ªaƒf 27 ,26

 ájó«¡ªàdG äÉbÉÑ°ùdG √òg ±GógG

 øjQÉ≤°üdG í```dÉ°U ‘ ìGƒ```∏à∏d

 äGQób QÉÑàNG ≈```∏Y ºgóYÉ°ùJh

 hó©àd É¡∏°†aCG QÉ«àNGh ºgQƒ≤°U

 ä’ƒ£H ‘ äÉbÉÑ°ùdG QÉª°†e ‘

./ìGƒ∏àdG/ Qƒ≤°üdÉH ó«°ü∏d ´Gõa

 …OÉf á```dƒ£H »```JCÉJ ,É```gó¡©c

 ‘ ,ìGƒ∏àdG  øjQÉ≤°ü∏d  ábQÉ°ûdG

 É¡àî°ùf πÑ≤à°ùàd º°SƒŸG ájGóH

 5 - 2 øe ΩÉ≤à°S »àdG á°ùeÉÿG

 áë«∏e á≤£æÃ ,ΩOÉ```≤dG Èª°ùjO

 ádƒ£H ≥∏£æà°S Éª«a .. ábQÉ°ûdÉH

/ ìGƒ∏àdG Qƒ≤°üdÉH ó«°ü∏d ´Gõa

 ájhôdG á```≤£æe ‘ /á```«°ù«FôdG

 2021 Èª°ùjO 28 ïjQÉàH ,»HóH

.2022 ôjÉæj 16 ≈àM ôªà°ùJh

 ádƒ£H øe á°ùeÉÿG áî°ùædG ÉeCG

 Qƒ≤°üdÉH ó«°ü∏d ó«ªM øH ó°TGQ

 õcôe ™e ¿hÉ©àdÉH ΩÉ≤àa ìGƒ∏àdG

 ,çGÎdG AÉ«ME’ óª øH ¿GóªM

 ôjÉæj 23 ïjQÉàH ,¿É```ªéY ‘

.2022

19á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14858 Oó`©dG `` 2021 ôHƒàcCG 1 á©ª÷G á°VÉjôdG

 äGQÉeE’G …Qhód Iô°TÉ©dG áî°ùædG á«MÉààaG »a •Gƒ°TCG 8

õLGƒëdG õØ≤d ø«éfƒd

..ójGR øH ¿GóªM ájÉYôH »HO »a Ωƒ«dG …ÉJ …Gƒª∏d äGQÉeE’G ádƒ£H »a kÉÑY’ 120 

 »a ¬≤dCÉJ π°UGƒj zäÉLGQó∏d äGQÉeE’G{

á«∏≤°U ádƒL øe á«fÉãdG á∏MôªdG

 πeÉëª∏d z±ƒædG{ ¥ÉÑ°S ¥Ó£fG 

Ωƒ«dG  »ÑXƒHCG »a á«YGô°ûdG

Ö©∏dG »a á«fÉÑ°S’G áHôéàdG ¢Vô©à°ùj »°VÉjôdG »HO ¢ù∏ée ≈≤à∏e

z2022 - 2021 {º°Sƒª∏d ´Gõa ä’ƒ£H ∫hóL ¥ÓWEG



    

تو�سل د. هيثم املراكبي، املدر�س بق�سم 
النظ���م واحلا�سبات يف كلي���ة الهند�سة 
� بن���ن يف جامعة الأزه���ر يف القاهرة، 
بالتعاون م���ع فريق بحث���ي كبري، اإىل 
تقنية لتحليل مر�س ال�رسطان من خالل 

الذكاء ال�سطناعي. 
وقالت اجلامعة يف بي���ان اإن املراكبي 
يوج���د حالي���اً يف الولي���ات املتحدة 
الأمريكية يف مهم���ة علمية، متكن فيها 
بالتع���اون مع فريق بحث���ي من درا�سة 
ال�سج���ل اجليني لأكرث م���ن األف مري�س 

م�ساب بال�رسطان.
ويتك���ون الفريق البحث���ي املعاون من 
جمموع���ة اأ�ساتذة من جامعتي هارفارد 

واإلينوي، وبع�س مراكز البحث الأمريكية.
واأو�سحت اجلامعة اأن هذه التقنية تتيح 
التاأك���د من ن���وع ال�رسط���ان، �سواء من 
النوع املبكر الذي ت�سهل ال�سيطرة عليه، 
اأم م���ن النوع املتقدم الذي لن توؤثر فيه 

العالجات.
واأ�سافت اجلامعة: »مت التو�سل اإىل هذه 
التقنية بع���د تدريبات كثرية للحا�سوب 
على املراحل اجلينية للمر�سى«. وقدم 
جمل�س جامعة الأزهر، برئا�سة د.حممد 
ونوابه،  اجلامع���ة،  رئي�س  املحر�ساوي 
وعمداء الكلي���ات، التهنئة اإىل املراكبي، 
واأ�س���اد بجهوده العلمية التي ت�سهم يف 

عالج مر�س ال�رسطان.

اأ�ساءت جامعة القاهرة بع�س معاملها، 
وب�سكل خا�س القبة امل�سهورة، باللون 
الأحمر، احتفالً باليوم العاملي للقلب، 
الذي ي�س���ادف 29 �سبتمرب/ اأيلول من 

كل عام.
ح����رس الحتف���ال د.حمم���د عثم���ان 
ود.حازم  رئي�س اجلامع���ة،  اخل�س���ت، 
خمي�س، مدير م�ست�سف���ى وادي النيل، 
وكوكبة من الأطب���اء والأ�ساتذة بكلية 

طب ق�رس العين���ي وطب جامعة عن 
�سم�س وم�ست�سفى وادي النيل.

واأك���د اخل�س���ت اأهمية ه���ذا اليوم يف 
تكوي���ن نوع من التوعي���ة للمواطنن 
بخط���ورة اأمرا�س القل���ب، والت�سجيع 
عل���ى اتباع منط حياة �سحي وعادات 
غذائية �سليم���ة، والرتكيز على اأهمية 
الوقاية من اأمرا����س القلب واحلد من 

خماطرها للتمتع ب�سحة جيدة.

جامعة القاهرة حتتفل باليوم 
العاملي للقلب

تقنية لتحليل ال�سرطان بالذكاء 
اال�سطناعي

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

توفيت طفلة ب�سبب لدغة من ثعبان ت�سل�سل اإىل داخل منزلها يف 
مدينة اأبها بال�سعودية.

ومل تعرف الطفلة ال�سعودية متارا عبدالرحمن ذات ال�6 �سنوات، 
اأن حياتها �سوف تتوقف بلدغة ثعبان ت�سل�سل اإىل داخل املنزل، 
وتر�سد لها يف دورة املياه، حتى قام بلدغها، ونقلت على اإثرها 
اإىل م�ست�سفى ع�سري املرك���زي مبدينة اأبها، واأدى تدهور حالتها 
ال�سحية اإىل نقلها للعناية املركزة يف حالة حرجة، حتى لقيت 

حتفها ع�رس الأربعاء.
وق���ال والد الطفلة مت���ارا ب�سوت حزين باكي���ا، »الثعبان كان 
يرت�سد لبنتي يف دورة املياه مبنزلنا، ونظراً ل�سغر عمر الطفلة 
مل تنتب���ه اإىل وجوده يف املرحا�س، حت���ى اأ�سيبت بلدغة منه، 
و�س���ط ذهول الأ�رسة التي مل تتوق���ع وجود مثل هذه احليوانات 

داخل دورة املياه، خ�سو�ساً اأننا ن�سكن يف مدينة اأبها«.

�سارك �سخ�س مفقود بعملي���ة البحث عن نف�سه يف تركيا، مما 
اأ�ساب ال�رسطة بحالة من الذهول والده�سة بعد انتهاء العملية.
ونق���ل موقع »ladbible« الربيطاين، اأن رجل ا�سمه بيهان 
موتل���و، يف حي »جياكا« الريف���ي بالقرب من مدينة اإنيجول، 
وال���ذي يبلغ م���ن العمر 50 عاًما، خرج للتج���ول يف الغابات 
وحيدا ومل يعد، وغاب فرتة اعتقد اأ�سدقائه، ال�سكارى اأي�سا، اأنه 

ُفقد بداخل الغابة مما اأثار القلق بينهم.
ودق اأ�سدق���اء بيهان موتلو ناقو�س اخلط���ر وا�ستدعوا ال�رسطة 
على الفور، وال�رسطة اأبلغت فرق البحث والإنقاذ امل�سوؤولة عن 

املنطقة للم�ساعدة يف حتديد مكان الرجل املفقود.

 هاتف: 065541133
فاكس: 065541166

تصـدر عـن دار صحف الوحدة
دولة اإلمارات العربية املتحدة
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ثعبان يقتل طفلة داخل منزلها يف ال�سعودية

لطامل���ا ا�ستهرت الأعم���ال الفنية 
الأرق���ام  بك����رس  ال�سنغافوري���ة 
القيا�سي���ة العاملي���ة م���ن حيث 
الفن  ويحظ���ى  بيعه���ا،  اأ�سع���ار 
املحلي للبالد بتقدير مل ي�سبق له 
نظري، حيث دخل عدد من الأعمال 
الفني���ة اجلدي���دة �سم���ن الأغلى 
مبيعاً اأخرياً. ولفت موقع »تاتلر« 
اإىل لوحة »بادا �سانرن« بتوقيع 
تان �سوي هيان التي بيعت مقابل 
4.4 مالين دولر يف مزاد »بويل 
اأوك�س���ن« يف بك���ن، اأتت لتك�رس 
الرقم القيا�س���ي لأي لوحة لفنان 

�سنغافوري على قيد احلياة.
وعل���ق ت���ان على اللوح���ة التي 
ر�سمه���ا باحلرب عل���ى ورق الأرز 
بالق���ول: »لقد �سكل الأمر مفاجاأة 
تام���ة بالن�سب���ة يل. اإن���ه ل�رسف 

يل بالتاأكي���د اأن اأنال التكرمي يف 
ال�س���ن البارزة كمرك���ز للفن يف 
العامل«. ويف ع���ام 2019 تفوق 
الفن���ان ال�سنغافوري اآو تي هونغ 
على نف�س���ه حن بيع���ت لوحة 
»نهر �سنغافورة« مقابل 198 األف 
دولر �سمن مزاد لدار »�سوثبيز« 
يف هونغ كون���غ. ويتباهى هونغ 
بتوجهه الفني املتب�رس واملتعمق 
يف تاري���خ الأم���ة اليافع���ة، وقد 
ك�س���ب اهتم���ام الع���امل لتعلقه 

مبا�سي �سنغافورة.
و�سب���ق للفنان تان �س���وي هيان 
اأن �سجل رقم���اً قيا�سياً يف 2012 
�سمن م���زاد »بويل اأوك�سن« حن 
بيع���ت لوحة له بعن���وان »حن 
يدور القم���ر« مقابل 3.7 مالين 

دولر.
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»مفقود« ي�سارك ال�سرطة يف البحث 
عن نف�سه

ميك���ن لالإن�س���ان اأن يعي����س حت���ى 
�س���ن 130 عاما اأو اأك���رث، رغم اأن هذا 
الحتمال يبقى �سئي���ال، وفق درا�سة 

ُن�رست ب�ساأن هذا املو�سوع الأربعاء.
ول يزال اأمد احلياة الأق�سى لالإن�سان 
مو�سوعا جدلي���ا، اإذ حتدده درا�سات 
باأن���ه قد ي�س���ل اإىل 150 عاما، فيما 
يرف����س اآخ���رون فكرة وج���ود حدود 

علمية لعمر الإن�سان.
وتق���دم الدرا�سة التي ن�رست نتائجها 
جمل���ة "روي���ال �سو�سايت���ي اأوب���ن 
ه���ذا  يف  م�ساهمته���ا  �ساين����س"، 
اجل���دل م���ع حتليل بيان���ات جديدة 
عن املعّمري���ن الذين تخط���وا عتبة 
110 �سن���وات، واأولئ���ك الذين ناهزوا 
هذه ال�سن وبلغ���وا اأو تخطوا عامهم 
اخلام�س بعد املئة. وفيما يزداد خطر 
الوفاة طبيعيا م���ع التقدم يف ال�سن، 
خل�س التحليل الذي قّدمه الباحثون 
اإىل اأن���ه ي�سط���دم بعده���ا ب�سق���ف 
لالأ�سخا�س يف �سن متقدمة للغاية، اإذ 

ي�سبح احتمال املوت 50 %.
واأو�س���ح اأ�ست���اذ عل���م الإح�ساء يف 
مدر�س���ة البوليتكني���ك الفدرالية يف 
لوزان اأنت���وين ديفي�س���ون الذي وّقع 
على الدرا�سة "بعد �سن 110 �سنوات، 
ميك���ن ت�سبيه احتم���ال العي�س �سنة 
اإ�سافية بالقرعة بالعملة املعدنية".

وق���ال لوكال���ة فران����س بر����س "اإذا 

م���ا وقعت العمل���ة املعدني���ة على 
�ستحتفلون  فاإنك���م  الوج���ه،  جه���ة 
بع���ام اإ�سايف، اأما يف ح���ال العك�س 

ف�ستموتون خالل العام".
وبال�ستن���اد اإىل البيانات املتوافرة، 
يبدو حمتمال اأن يبل���غ الإن�سان �سن 
130 عام���ا، لك���ن من خ���الل عملية 
ا�ستق���راء ميكن ا�ستنت���اج "األ حدود 

لأمد حياة الب�رس"، وفق الدرا�سة.
وتتوافق هذه اخلال�سات مع حتليالت 
بال�ستناد  اأجريت  م�سابهة  اإح�سائية 
اإىل بيانات تتعلق باأ�سخا�س طاعنن 
للغاي���ة يف ال�سن. غ���ري اأن الدرا�سة 

"تعززها وتو�سحه���ا" بف�سل بيانات 
جديدة، وفق ديفي�سون.

ودر����س فريقه معلوم���ات جديدة يف 
قاع���دة البيانات الدولي���ة ب�ساأن اأمد 
احلياة تتعلق باأكرث من 1100 �سخ�س 
بلغوا �سن العا�رسة بعد املئة اأو اأكرث 

يف 13 بلدا.
كما ا�ستخدم الباحث���ون بيانات من 
اإيطاليا تتعل���ق بالأ�سخا�س يف �سن 
اخلام�سة بعد املئ���ة على الأقل بن 

يناير 2009 ودي�سمرب 2015.
الطريق���ة  ع���ن  ديفي�س���ون  وداف���ع 
امل�ستخدم���ة يف درا�سته التي جلاأت 

اإىل ا�ستقراء بيان���ات قائمة، من دون 
العتماد على معايري طبية.

ولفت اإىل اأن "اأي درا�سة عن الطاعنن 
للغاي���ة يف ال�س���ن، �س���واء كان���ت 
اإح�سائي���ة اأم طبية، ت�ستخدم اأ�سلوب 
ال�ستقراء". وق���ال ديفي�سون "متكننا 
اأن نثبت اأنه يف ح���ال كان هناك اأي 
حدود )لأم���د احلياة( دون عتبة 130 
عاما، كنا لنجدها من خالل ا�ستخدام 

البيانات املتوافرة".
لك���ن حتى يف حال عدم وجود حدود 
علمية، فاإن احتم���ال بلوغ �سن 130 
عاما اأو تخطيها يبقى �سئيال للغاية.
وبح�سب احل�سابات، فاإن فر�س بلوغ 
اإن�س���ان يف �سن العا����رسة بعد املئة 
عم���ر 130 عاما ل تتج���اوز "واحدا 
بامللي���ون"، وه���ي فر�سي���ة "لي�ست 
م�ستحيلة لكنه���ا م�ستبعدة للغاية"، 

بح�سب ديفي�سون.
لكّنه اأ�س���ار اإىل اأن "غياب اأي موا�سع 
تق���دم كربى عل���ى ال�سعيدين الطبي 
والجتماعي يعن���ي اأن احتمال بلوغ 
�س���ن متقدم���ة لهذه الدرج���ة �سئيل 
للغاية".وحت���ى الي���وم، تبق���ى اأكرب 
معّمرة ر�سميا يف تاريخ الب�رسية هي 
الفرن�سية جان كامل���ان التي توفيت 
�سنة 1997 ع���ن 122 عاما. لكّن هذا 
العم���ر اأثار ت�سكيك البع����س قبل اأن 

يوؤكده خرباء كرث �سنة 2019.

علماء يوؤكدون اإمكان تخطي عمر االإن�سان 130 عاما

نفاد »دمى مريكل« قبل رحيلها عن »امل�ست�سارية«
نفدت جميع دمى 
مريكل"،  "دبب���ة 
الت���ي اأنتجته���ا 
اأملانية  �رسك���ة 
ل�سن���ع الألعاب، 
على  و�سمم���ت 
هيئة امل�ست�سارة 
م���ريكل،  اأنغيال 
رحي���ل  قب���ل 
امل�ست�س���ارة عن 

من�سبها.
وتتخ���ذ الدم���ى يدوي���ة ال�سنع 
و�سعي���ة م���ريكل ال�سه���رية يف 
الوقوف، حيث حتر�س امل�ست�سارة 
عل���ى اأن تالم�س اأطراف اأ�سابعها 
بع�سها البع����س لرتمز بذلك اإىل 

قيادتها الهادئة.
وقال مارتن هريمان؛ مدير �رسكة 
تديرها  الت���ي  توي���ز"  "هريمان 
عائلته منذ العام 1920: "الزبائن 

يحبونه���ا، لقد نفدت هذه الدمية. 
لدينا قائمة انتظ���ار طويلة جدا 
وبعنا الدفع���ة الأوىل التي ت�سم 

500 دمية يف اأيام قليلة".
وي�س���ل �سع���ر الدمي���ة اإىل 180 
يورو فهي لي�س���ت رخي�سة، لكن 
هريمان يق���ول اإن "ال�سعر يعادل 
الوقت ال���الزم ل�سنع الدمى التي 
تقتب�س طريقة مريكل يف امللب�س 

وت�سفيف ال�سعر".

ك�سفت ال�سن موؤخرا عن طائرة كهربائية ذكية ذاتية القيادة، 
خم�س�سة للنقل اجلوي.

-VT وقالت �سحيفة "ال�سعب" ال�سيني���ة اأن طائرة "ايهانغ
30" الذكي���ة ذاتية القيادة خرجت اإىل الأ�سواء يف 27 �سبتمرب 
اجل���اري مبدينة ت�سوهاي جنوبي ال�سن، وهي طائرة م�سممة 

للنقل اجلوي بن املدن.
وتعتمد الطائ���رة على هيكل جناح مركب، مع 8 مراوح وزوج 
من الأجنح���ة الثابتة موزعة على كال اجلانبن، ومروحة دفع 

يف الذي���ل، وهي طائ���رة تت�سع 
لراكبن.

ووفًق���ا للتقاري���ر، يقدر مدى 
 300 الطائ���رة  مالح���ة 
للبطارية  وميك���ن  كيلومرت، 
العم���ل ل���� 100 دقيق���ة من 

املالح���ة املتوا�سلة، مما يوفر 
اآمًنا وذكًيا واإدارة الكتلة  طرياًنا 

ثوران بركان كيالويا يف هاواي ورفع م�ستوى التحذير 
اإىل اأعلى درجة

امل�س���ح  هيئ���ة  اأعلن���ت 
اجليولوج���ي الأمريكي���ة اإن 
بركان كيالويا بجزيرة بيج 
اآيالند يف هاواي، بداأ ثورانه 
املا�سي، يف  الأربع���اء  يوم 
ظل ت�ساقط التيفرا يف اجتاه 

الرياح.
الأمريكية  الهيئ���ة  وقال���ت 
موؤخ���راً : "ينفج���ر خط من 
نوافري احلمم املنخف�سة من 
وتت�ساقط  الفوه���ة،  اأر�سية 
التيفرا يف اجتاه الرياح، وقد 
ُفتح �س���ق جديد على اجلدار 
الغربي من فوهة هاليماو".

امل�س���ح  هيئ���ة  وكان���ت 
الأمريكي���ة  اجليولوج���ي 
اأ�س���ارت يف تغري���دة له���ا 
قبل �ساعة م���ن اإعالنها، اإىل 

اأن النفج���ار كان "يف قمة 
ن�ساطه".

واأو�سحت الهيئة يف تغريدة 
م�سحوبة ب�سور للو�سع قبل 
وبعد الث���وران: "ما كان يف 
يوم م���ن اليام بحرية حمم 
ب���اردة، ه���و حالي���ا ثوران 

�سدعي جديد".
الأمريكية  الهيئ���ة  وقال���ت 
اإن الربكان ب���داأ يف الثوران 

 0320 ال�ساعة  ح���وايل  يف 
املا�سي،  الأربع���اء  م�س���اء 
م�سيف���ة اأن مر�س���د بركان 
ه���اواي "اكت�سف توهجا يف 
�س���ور كام���ريا املراقبة من 
قم���ة كيالويا ت�س���ري اإىل اأن 
ب���داأ داخل فوهة  قد  ثورانا 
هاليماو عن���د قمة كالديرا، 
براكن هاواي  داخل حديقة 

الوطنية".

ال�سني تك�سف عن طائرة كهربائية ذكية ذاتية القيادة

لوحة »بادا �سانرن«.. اأغلى االأعمال 
الفنية ال�سنغافورية

ً

ر�سالة ترحيب ممّيزة من حوت اأحدب 
ل�سياح يف اأ�سرتاليا

�سج���ل ال�سياح يف اأ�سرتالي���ا م�سهدا �ساحرا 
خالل رحلة بحرية ملراقبة احليتان احلدباء 
يف املياه، حيث بعث احلوت العمالق ر�سالة 

ترحيب مميزة اأذهلت احل�سور.
و�ساركت �سفح���ة ال�سياحة الأ�سرتالية على 
"اأن�ستغ���رام" م�سهدا مث���ريا �سجله ال�سياح 
خالل رحلة بحرية عل���ى �سواطئ اأ�سرتاليا 
مت تداول���ه ب�سكل وا�س���ع بو�سائل التوا�سل 

الجتماعي.
ويظه���ر يف الفيدي���و حلظة اق���رتاب احلوت 

الأحدب العم���الق من قارب يحمل جمموعة 
م���ن ال�سياح، الذين جتمع���وا بهدف التقاط 
الأ�سخم يف  التذكارية للمخل���وق  ال�س���ور 

العامل.
و�سجلت عد�سات ال�سياح م�سهدا رائعا، حيث 
رحب بهم احل���وت على طريقت���ه اخلا�سة، 
ونفث الهواء من اأنفه العلوي )فتحة النفث(، 
ليطلق رذاذ املياه مع الهواء فت�سكلت األوان 
قو�س قزح ال�سحرية ال�سبعة، يف م�سهد اأذهل 

احل�سور.
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