
   

�سمن م�ساعيها لإغاثة 100 �ألف �أ�سرة 
تربعات مبادرة لنجعل �شتاءهم 

�أدفاأ تتجاوز 3 ماليني دوالر 
•• دبي-وام: 

»لنجعل  الإن�سانية  مبادرتها  اأن  العامل  يف  �ستاء  اأجمل  حملة  اأعلنت 
�ستاءهم اأدفاأ« املخ�س�سة لدعم الالجئني والنازحني والفئات الأقل 
حظاً يف الوطن العربية واأفريقيا، جنحت حتى الآن يف جمع اأكرث من 
3 ماليني دولر ت�ستفيد منها اأكرث من 29 األف عائلة يف حني بلغ 
التربعات  األف متربع، وذلك عرب   79 اأكرث من  املتربعني  اإجمايل 
التي تلقاها اليوتيوبر ح�سن �سليمان املعروف با�سم "اأبوفلة" يف بثه 
املبا�سر الذي بداأ يف 7 يناير على يوتيوب �سمن املبادرة التي جتري 
بال�سراكة بني مبادرات حممد بن را�سد اآل مكتوم العاملية واملفو�سية 
ال�سامية لالأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني وال�سبكة الإقليمية لبنوك 
اأكرث من  �سُتخ�س�ص لدعم  10 ماليني دولر  الطعام بهدف جمع 
حتتاجها  التي  الأ�سا�سية  امل�ستلزمات  وتوفري  اأ�سرة   100،000
لتخطي ال�ستاء ذي الربد القار�ص.                           )التفا�سيل �ص2(

م�ؤ�ش�شة ز�يد �لعليا و�لقاب�شة تطلقان برنامح 
ج�ش�ر �الأمل لدعم �أ�شحاب �لهمم يف م�شر

•• اأبوظبي -وام:

»القاب�سة«  و�سركة  الهمم  لأ�سحاب  العليا  زاي��د  موؤ�س�سة  اأم�ص  اأطلقت 
جمهورية  يف  الهمم  اأ�سحاب  لدعم  الأم���ل  ج�سور  برنامج   ،-  ADQ  -
امل�سرية  والريا�سة  ال�سباب  وزارة  مع  بالتعاون  وذل��ك  العريية،  م�سر 
والتي ت�سرف على مكتب ذوي الهمم والقدرات اخلا�سة وتقدم جمموعة 
متكاملة من اخلدمات التعليمية والتاأهيلية يف م�سر.)التفا�سيل �ص3(

اأمني عام الناتو يتحدث لو�سائل العالم حول اخر التطورات يف اخلالف مع رو�سيا   )رويرتز( 

�سابط اأمن ي�سري يف موقع انفجار يف منطقة هامروين يف مقدي�سو.  )رويرتز(

رئي�ص الوزراء الربيطاين يعتذر اأمام جمل�ص العموم   )ا ف ب(

متديد �لدر��شة بنظام �لتعليم عن 
بعد ملدة �أ�شب�ع للمد�ر�س و�جلامعات

•• اأبوظبي-وام:

اأعلن �سعادة هزاع املن�سوري املتحدث الر�سمي عن القطاع التعليمي يف 
الإم��ارات حول م�ستجدات  الإعالمية حلكومة  الإحاطة  الدولة خالل 
فريو�ص كورونا امل�ستجد، عن متديد الدرا�سة بنظام التعليم عن بعد ملدة 
 2022 يناير   17 تاريخ  بدءا من  للمدار�ص واجلامعات وذلك  اأ�سبوع 
2022 وتاأجيل كافة الختبارات احل�سورية للمدار�ص  21 يناير  اإىل 

واجلامعات اىل ما بعد تاريخ 28 يناير 2022 .
الر�سمي عن القطاع  الغيثي املتحدث  اأكدت الدكتورة نورة  من جانبها 
بالإجراءات  املجتمع  اأف����راد  جميع  ال��ت��زام  اأه��م��ي��ة  ال��دول��ة  يف  ال�سحي 
الحرتازية والوقائية املعتمدة ودعم جهود الفرق الوطنية والقطاعات 

املعنية يف مواجهة كوفيد - 19.                 )التفا�سيل �ص5(

�لق��ت �ل�شرطية �الإمار�تية �مل�شاركة يف 
مترين �أمن �خلليج3 تغادر �إىل �ل�شع�دية

•• اأبوظبي-وام: 

املتحدة  العربية  الإم��ارات  ال�سرطية من دولة  القوات والوحدات  ب��داأت 
امل�ساركة يف التمرين التعبوي امل�سرتك لالأجهزة الأمنية بدول جمل�ص 
التعاون لدول اخلليج العربية اأمن اخلليج العربي 3 املغادرة اإىل اململكة 
العربية ال�سعودية ال�سقيقة بعد النتهاء من جميع ال�ستعدادات الفنية 
والإدارية واللوج�ستية. واأكد اللواء الركن خليفة حارب اخلييلي وكيل 
اأهمية التمرين  اأمام القوات عند مغادرتها  وزارة الداخلية يف كلمة له 
درجات  ورفع  امل�سرتك  اخلليجي  العمل  تعزيز  ال�سرتاتيجي يف  ودوره 

ال�ستعداد واجلاهزية لكافة الظروف والأزمات وحالت الطوارىء.
ودعا اخلييلي الفرق والعنا�سر امل�ساركة اإىل تقدمي اأق�سى طاقاتهم وفق 
التمرين  هذا  من  الق�سوى  والإف��ادة  وال�ستفادة  واللتزام  الن�سباط 

لتحقيق اأهدافه ال�سرتاتيجية .                                 

حممد بن را�سد خالل تفقده جناح كوريا اجلنوبية   )وام(

حممد بن ر��شد يزور �إك�شب� 2020 دبي 
ويتفقد جناحي ك�ريا �جلن�بية و�لرب�زيل

•• دبي-وام:

زار �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة 
 2020 اإك�سبو  ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل ، معر�ص  رئي�ص جمل�ص 
اجلنوبية  ك��وري��ا  جمهورية  م��ن  ك��ل  جناحّي  �سموه  تفّقد  حيث  دب��ي، 
ودولة الربازيل، وذلك يف اإطار حر�ص �سموه على الطالع على اأحدث 
انطلق  الذي  الكبري  العاملي  التي ي�سمها احلدث  الأفكار والبتكارات 

يف دبي، ولأول مرة يف منطقة ال�سرق الأو�سط واأفريقيا وجنوب اآ�سيا، 
حتى  اأعماله  وت�ستمر  دولة   192 مب�ساركة  املا�سي  اأكتوبر  مطلع  يف 
31 مار�ص املقبل. ويف جناح كوريا اجلنوبية املُقام يف منطقة »التنقل«، 
ا�ستمع �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم اإىل �سرح حول 
الت�سميم الفريد للجناح الذي يعد اأحد اأكرب الأجنحة التي ي�سمها 

اإك�سبو يف هذه الدورة ال�ستثنائية والأكرث متيزاً يف تاريخه.
)التفا�سيل �ص2(

�لناتو يوؤكد حر�سه على تفادي �ل�سطد�م مع مو�سكو

رو�شيا تطرح مطالبها �الأمنية يف �جتماع �الأطل�شي 
•• بروك�سل-رويرتز:

مطالبها  ط������رح  رو�����س����ي����ا  ب���������داأت 
الأمنية  ب��ال�����س��م��ان��ات  اخل���ا����س���ة 
الأطل�سي  ح��ل��ف  اأم�����ام  اأوروب�������ا  يف 
الأربعاء،  اأم�ص  الثالثني  باأع�سائه 
بعد اأن ك�سفت حمادثات مكثفة مع 
النقاب  املتحدة يف جنيف  الوليات 
ع���ن وج����ود خ���الف���ات ���س��خ��م��ة بني 

اجلانبني يتعني ت�سويتها.
الأمني  �ستولتنربج  ين�ص  وا�ستقبل 
الأطل�سي  ����س���م���ال  حل���ل���ف  ال����ع����ام 
ن���ائ���ب وزير  األ��ك�����س��ن��در ج��رو���س��ك��و 
الرو�سي يف مقر احللف  اخلارجية 
التوترات  اأ���س��واأ  فتيل  ن��زع  ملحاولة 
ب��ني ال�����س��رق وال��غ��رب م��ن��ذ احلرب 
�سرارتها  ا�ستعلت  وال��ت��ي  ال���ب���اردة، 
اأوكرانيا،  ح���ول  امل��واج��ه��ة  ب�سبب 
ال��ت��ي ت��ق��ول ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة اإن 
وترف�ص  ل��غ��زوه��ا.  ت�ستعد  رو���س��ي��ا 
اأنها  رغم  التهامات،  هذه  مو�سكو 
حت�سد قواتها بالقرب من احلدود 

الأوكرانية.
حلف  يف  دب���ل���وم���ا����س���ي���ون  وي����ق����ول 
التحالف  اإن  الأط���ل�������س���ي  ����س���م���ال 
مو�سكو  م��واف��ق��ة  �سيعترب  ال��غ��رب��ي 
املحادثات  اإج����راء م��زي��د م��ن  ع��ل��ى 
اأع�ساء  اإن  وي����ق����ول����ون  جن����اح����ا. 
مع  للتفاو�ص  م�ستعدون  احل��ل��ف 

م�شاعد�ت  �أمريكي�ن:  م�ش�ؤول�ن 
ع�شكرية �شرية بطريقها الأوكر�نيا

•• وا�سنطن-وكاالت:

مع مراوحة اأزمة اأوكرانيا مكانها 
الدبلوما�سية  امل�������س���اع���ي  رغ�����م 
امل�ستوى  ع���ل���ى  جت�����ري  حل���ل���ه���ا، 
الع�سكري على ما يبدو، حتركات 
�سرية ت�سمل تقدمي دعم اأمريكي 

للجي�ص الأوكراين.
جديدة  ت��ف��ا���س��ي��ل  تك�سفت  ف��ق��د 
ب�ساأن حزمة امل�ساعدات الع�سكرية 
الوليات  ت��ع��ت��زم  ال��ت��ي  ال�����س��ري��ة 
امل���ت���ح���دة ت���ق���دمي���ه���ا لأوك����ران����ي����ا 
بقيمة 200 مليون دولر، والتي 
دي�سمرب  يف  عنها  احلديث  ج��رى 

املا�سي.
اأمريكيون  م�����س��وؤول��ون  اأف�����اد  اإذ 
واأوكرانيون باأن الوليات املتحدة 
اأوكرانيا  اإىل  اأ�سلحة  �سراً  �ستنقل 
يف خ�����س��م م��واج��ه��ة م��ت��وت��رة مع 
بوليتكو  �سحيفة  وف���ق  رو���س��ي��ا، 

الأمريكية.
الرئي�ص  م�����س��ت�����س��ار  ك�����س��ف  ك��م��ا 
الأوكراين فولودميري زيلين�سكي، 
بالإ�سافة اإىل �سخ�ص اآخر مطلع 
املتحدة  ال��ولي��ات  اأن  امل��ل��ف،  على 
وبع�ص  رادار  اأن��ظ��م��ة  ���س��رت���س��ل 
املعدات البحرية رغم اأنه من غري 

الوا�سح متى �سيتم الت�سليم.
اأن  زيلين�سكي  م�ست�سار  واأ���س��اف 
بامل�ساعدات  اأُب��ل��غ��وا  الأوك��ران��ي��ني 
املقبلة ال�سهر املا�سي، وذلك على 

م�ستوى رفيع.

اإزاء  النفتاح  زي���ادة  ب�ساأن  مو�سكو 
اأفكار تتعلق بالتدريبات الع�سكرية 
وجتنب ال�ستباكات العر�سية التي 
قد توؤدي اإىل ن�سوب �سراع، وكذلك 

احلد من ال�سواريخ يف اأوروبا.
العام  الأم��������ني  اأك������د  ج���ان���ب���ه  م����ن 
الناتو،  الأط��ل�����س��ي  ���س��م��ال  حل��ل��ف 
الأربعاء،  اأم�����ص  �ستولنربغ،  ين�ص 
ا�سطدامات  اأي  تفادي  اإىل  ال�سعي 
اأن  مو�سكو  تريد  فيما  رو�سيا،  مع 
عدم  ب�����س��اأن  �سمانات  على  حت�سل 
الغربي  الع�سكري  التحالف  تو�سع 

يف �سرق اأوروبا.
بعدما  �ستولنربغ،  ت�سريح  وج���اء 
ع��ق��د جم��ل�����ص ال��ن��ات��و رو���س��ي��ا اأول 
م�سعى  يف  عامني،  منذ  له  اجتماع 

اإىل نزع فتيل التوتر ب�اأوروبا.
و�سدد الناتو على اأنه طالب رو�سيا 
ب�الأفعال  و���س��ف��ه��ا  ع��م��ا  ب��ال��ت��وق��ف 
اخلبيثة �سد احللفاء، موؤكدا وجود 

خالفات جوهرية مع مو�سكو.
���س��ت��ول��ن��ربغ، خ���الل موؤمتر  وق����ال 
البلجيكية  ال��ع��ا���س��م��ة  يف  �سحفي 
بروك�سيل عربنا عن خماوفنا من 

قرب  ال��رو���س��ي  الع�سكري  احل�����س��د 
حدود اأوكرانيا.

وين�سب الجتماع على املبادرة التي 
من  فيها  وطلبت  رو���س��ي��ا  قدمتها 
الغربيني تقدمي �سمانات قانونية 

ملزمة لوقف متدد الناتو �سرقا.
توقف  اأي�������س���ا  م���و����س���ك���و  وط���ل���ب���ت 
ع�سكرية  ق��واع��د  ن�سر  ع��ن  ال��ن��ات��و 
ال�سوفيتي  الحت���اد  جمهوريات  يف 
حلف  تخلي  ع��ن  ف�سال  ال�سابقة، 
�سمال الأطل�سي عن فكرة ان�سمام 

اأوكرانيا اإليه.

بينهم وزير يف �حلكومة �حلالية 

هيئة عر�قية تاأمر بالقب�س على 98 من كبار �مل�ش�ؤولني

�لأدوية �لأوروبية: �أوميكرون �سينهي �ملرحلة �لوبائية لكورونا

ج�ن�ش�ن مطالب باال�شتقالة بعد �نتهاك �لقي�د �ل�شحية

•• بغداد-وكاالت:

الأربعاء ع�سدور  اأم�ص  الحتادية  النزاهة  هيئة  اأعلنت 
بينهم  عراقياً  م�سوؤوًل   98 ل�  وا�ستقدام  بالقب�ص  اأم��ر 
وزير يف احلكومة العراقية احلالية يف ال�سهر املا�سي يف 
ق�سايا تتعلق بالنزاهة.وقالت الهيئة، يف بيان �سحايف اإن 
دائرة التحقيقات اأمرت بالقب�ص وال�ستقدام على خلفية 
ق�سايا حققت فيها مديريات ومكاتب حتقيق الهيئة يف 
بغداد واملحافظات واأحالتها اإىل الق�ساء و�سملت �سدور 
اأمراً �سد كبار امل�سوؤولني من الدرجات العليا بني   98
بني  موزعة  املا�سي،  الأول(  )كانون  دي�سمرب   30 1و 

بال�ستقدام. اأمراً  و77  بالقب�ٍص  اأمراً   21
واأو�سحت اأن الأوامر �سملت وزيراً حالياً، ووزيراً �سابقاً 
�سابقني،  ن��واب  و9  �سابقاً،  ووك��ي��اًل  �سابقني  وزراء  و3 

ف�ساًل عن حُمافظني حالينِي و13 حمافظاً �سابقاً.
ك��م��ا ���س��م��ل��ت الأوام������ر 21 م���دي���راً ع���ام���اً ح��ال��ي��اً و22 
جمال�ص  اأع�ساء  �سد  اأم���راً  و12  �سابقاً،  ع��ام��اً  م��دي��راً 

حمافظات.

اأن  ال�����س��در  م��ق��ت��دى  ال�سيعي  ال��زع��ي��م  اأك����د  ذل����ك،  اإىل 
احلكومة العراقية القادمة هي حكومة قانون ولجمال 

فيها للمخالفة اأيا كانت وممن كان.
وقال ال�سدر يف تغريدة له على ح�سابه ال�سخ�سى على 
ما�سون  نحن  تويرت:  يف  الجتماعي  التوا�سل  موقع 
بت�سكيل حكومة اأغلبية وطنية وبابنا مفتوح لبع�ص من 

مازلنا نح�سن الظن بهم.
اأن يهدد  اإن��ن��ا ل��ن ن�سمح لأح��د كائنا م��ن ك��ان  واأ���س��اف 
القادمة  واأن احلكومة  الأهلي  ال�سلم  يهدد  اأو  �سركائنا 
حكومة قانون ول جمال فيها للمخالفة اأيا كانت وممن 
كان ول عودة لالقتتال الطائفي اأو للعنف واأن القانون 

�سيكون احلكم.
الإنتخابات  يف  الفائزين  اأك���رب  ال�����س��دري  التيار  وك���ان 
من  العا�سر  يف  العراق  يف  جرت  التي  املبكرة  الربملانية 
اأك��ت��وب��ر امل��ا���س��ي ق��د ت��ق��دم ل��رئ��ي�����ص ال���ربمل���ان العراقي 
اجلديد حممد احللبو�سي بطلب مدعوم بقائمة اأ�سماء 
للكتلة الأكرث عدداً التي �سيعهد اإليها ت�سكيل احلكومة 

العراقية املقبلة.

•• لندن-وكاالت:

اأن  توقعت وكالة الأدوي��ة الأوروبية 
اأوميكرون،  املتحور  انت�سار  يحول 
مر�ص  اإىل  كوفيد19-  وب��������اء 
تتعلم  اأن  للب�سرية  ميكن  متوطن 
الوكالة  واأع���رب���ت  م��ع��ه.  ال��ت��ع��اي�����ص 
جرعة  اإع��ط��اء  ب�����س��اأن  �سكوكها  ع��ن 
لقاح معززة رابعة، موؤكدة اأن تكرار 
ا�سرتاتيجية  لي�ص  اجل��رع��ات  منح 
كافالريي  ماركو  وق��ال  م�ستدامة. 
يف  التلقيح  ا�سرتاتيجية  م�����س��وؤول 
ال��وك��ال��ة الأوروب���ي���ة ل���الأدوي���ة التي 
اأم�������س���رتدام، ل  تتخذ م��ق��را ل��ه��ا يف 
�سنبلغ  متى  بال�سبط  ي��ع��رف  اأح���د 

نهاية النفق، لكننا �سن�سل اإليها.
واأ�ساف كافالريي يف موؤمتر �سحايف 
م��ع زي����ادة امل��ن��اع��ة ل���دى ال�����س��ك��ان - 
املزيد  �سيوفر  اأوم��ي��ك��رون  وانت�سار 
من املناعة الطبيعية بالإ�سافة اإىل 

�ملبع�ث �الأممي لل�ش�د�ن يطالب 
ب�قف �لهجمات على �مل�شت�شفيات

•• اخلرطوم-وكاالت
ال�سودان،  اإىل  املبعوث الأمم��ي  دعا 
فولكر بريت�ص، اأم�ص الأربعاء، اإىل 
وقف الهجمات على امل�ست�سفيات يف 

ال�سودان فورا.
واأت���������ت ت�������س���ري���ح���ات ب���ريت�������ص يف 
ببيان  اأرفقها  تويرت،  على  تغريدة 
ال��ع��امل��ي��ة، والتي  ال�����س��ح��ة  مل��ن��ظ��م��ة 
ال��ب��ال��غ من  ع��ن قلقها  ع��ربت فيه 
ال�سودان.  يف  امل��ت�����س��اع��دة  الأزم�����ة 
ف��ق��د اأك�����دت امل��ن��ظ��م��ة ح����دوث 15 
ه���ج���وم���اً ا���س��ت��ه��دف ال��ع��ام��ل��ني يف 
واملرافق  ال�سحية  الرعاية  جم��ال 
يف   2021 نوفمرب  منذ  ال�سحية 
تاأكيد  اأخ��رى، مت  اخلرطوم ومدن 

منها.  11
هذه  معظم  ارت��ك��اب  اأن  واأ���س��اف��ت 
العتداءات �سد العاملني يف جمال 
ال�����س��ح��ي��ة ج���اء يف �سكل  ال��رع��اي��ة 
وتفتي�ص  وعرقلة  ج�سدي  اع��ت��داء 
عنيف وتهديدات نف�سية وترهيب.

نحو  ب�سرعة  �سننتقل   - التطعيم 
�سيناريو اأقرب اإىل التوطن.

اإىل ذل����ك، اع���ت���ذر رئ��ي�����ص ال�����وزراء 
عن  جون�سون  بوري�ص  ال��ربي��ط��اين 
ح�������س���وره ح���ف���ال يف ح���دي���ق���ة مقر 
البالد  ف���ر����ص  اأث����ن����اء  احل���ك���وم���ة، 
كورونا  ف���ريو����ص  مل��واج��ه��ة  اإغ���الق���ا 

اأ�سياء  2020، قائال اإن هناك  عام 
خاطئة فعلتها احلكومة.

ويواجه جون�سون غ�سبا من ال�سعب 
اأنه  م��زاع��م  ب�سبب  وال�����س��ي��ا���س��ي��ني، 
وموظفيه انتهكوا القيود بالتوا�سل 

واللقاءات خالل الإغالق.
املحافظ  حزبه  اأع�ساء  بع�ص  وقال 

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 32 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة
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جامعة �أبوظبي حت�صل على تقييم 5 
جنوم �لأعلى يف �لتعليم عن بُعد

�أخبار �لإمار�ت

كيف �أثرت »�جلائحة« على 
معدلت �لإرهاب يف �لعامل؟

عربي ودويل

ريال مدريد .. »ملك« 
كاأ�ص �لعامل للأندية

�لفجر �لريا�صي

ت�سييد جد�ر بني كييف ومو�سكو ماأ�ساة حقيقية

�أوكر�نيا م�شاألة حياة �أو م�ت للكرملني!
•• الفجر -جوليان كولينج –ترجمة خرية ال�سيباين

ن�سر قنبلة �سغرية على موقع  اإن��ذار، مت  �سابق  الرو�سي، ودون  ال�سيف  يف رطوبة 
الكرملني باللغتني الرو�سية والإجنليزية: مقال طويل موّقع من قبل فالدميري 
للرو�ص  التاريخية  الوحدة  حول  اأو�سح:  يكون  اأن  ميكن  ل  بعنوان  نف�سه،  بوتني 
اأول للتوترات وحتركات القوات الرو�سية  والأوكرانيني. �سدر الن�ص بعد ت�ساعد 
يف اأبريل، مقال يعّد عالمة فارقة، اإذ ي�سّلط ال�سوء ب�سكل نهائي على املهّمة التي 

و�سعها رئي�ص الكرملني لنف�سه جتاه اأوكرانيا.
العلن:  م��رات يف  ع��ّدة  رّدده��ا  التي  قناعته،  الثاين  ال�سطر  بوتني من  يكّرر  هكذا، 
بالن�سبة له، فاإن الرو�ص والأوكرانيني �سعب واحد، جاوؤوا من نف�ص التاريخ. م�سّرا 
الأ�سول  على  �سدد  التا�سع،  القرن  يف  رو�ص-كييف  هو  ال��ذي  اجلغرايف  املهد  على 
الأرثوذك�سية  اإىل  الرو�ص  ح��ّول  ال��ذي  الأول  فالدميري  الكبري  -الأم��ري  الروحية 
يف 988 -والأ�سول العرقية واللغوية امل�سرتكة بني الدولتني -اأو بالأحرى لهذه 

الأمة الواحدة.               )التفا�سيل �ص13(

اإنه يجب اأن ي�ستقيل اإذا مل ي�ستطع 
تهدئة الغ�سب العام.

م����رة،  لأول  ج���ون�������س���ون  واع�������رتف 
الأرب������ع������اء، ب����اأن����ه ح�����س��ر ح���ف���ال يف 
�سرتيت  داون��ن��غ  يف  مكتبه  ح��دي��ق��ة 
اإنه  اأن��ه ق��ال  2020، رغ��م  يف مايو 

اعتربه اجتماع عمل.
جمل�ص  يف  للنواب  جون�سون  وق��ال 

العموم: اأريد اأن اأعتذر. 
كري  العمالية  املعار�سة  زعيم  ودع��ا 
جون�سون،  ا���س��ت��ق��ال��ة  اإىل  ���س��ت��ارم��ر 
احلكومة  م�ساءلة  جل�سة  يف  وق���ال 
نف�سه  ع����ن  دف����اع����ه  الأ����س���ب���وع���ي���ة: 
اأن���ه كان  اإن���ه مل يكن يعلم  ب��ال��ق��ول 
يف ح��ف��ل��ة ���س��خ��ي��ف ل���درج���ة اأن�����ه يف 
ال�سعب  بعقول  ا�ستخفاف  ال��واق��ع 

الربيطاين.
واأ�����س����اف: ه���ل ���س��ي��ك��ون ل��دي��ه الآن 
اجلراأة لال�ستقالة؟، متهما الزعيم 

املحافظ ب�»الكذب بوقاحة«.

ميقاتي ينفي �لتدخل يف �لق�شاء بعد 
منع حمافظ �لبنك �ملركزي من �ل�شفر

•• بريوت-وكاالت

اأكد رئي�ص جمل�ص الوزراء اللبناين 
جن��ي��ب م��ي��ق��ات��ي اأم�������ص الأرب����ع����اء 
�سريعاً  احلكومة  ع��ودة  اإىل  ال�سعي 
اأمور  تنتظم  ح��ت��ى  الج��ت��م��اع  اإىل 

البلد والنا�ص.
اللبنانية عن  الأنباء  وكالة  ونقلت 
ميقاتي اأم�ص نتابع م�سرية الإنقاذ 
ون�سبح  ال���وق���ت  ي��غ��درن��ا  اأن  ق��ب��ل 
كل  ي�ستحق  لبنان  اأنف�سنا،  �سحايا 
ت�سحية واللبنانيون يتطلعون اإىل 
عودة احلياة اىل لبنان، واإنقاذه من 

خماطر الإفال�ص والتدهور.
ب��امل��ن��ا���س��ب��ة تدخله  ون��ف��ى م��ي��ق��ات��ي 
حمافظ  مبنع  ق�سائي  ق���رار  بعد 
املركزي ريا�ص �سالمة من ال�سفر، 
م��ن تو�سيح  اأي�����س��اً  ب��د  ق���ائ���اًل: ل 
لها  اأم���ور  م��ن  بالأم�ص  ا�ستجد  م��ا 
ع��الق��ة ب��ال��ق�����س��اء، م�����س��ي��ف��اً لي�ص 
ت��دخ��ل��ن��ا يف عمل  اأن����ن����ا  ���س��ح��ي��ح��اً 
الق�ساء اأو يف �ساأن اأي قرار يتخذه 

الق�ساء.
�سددنا  م���ا  وج����ل  اأن  ع��ل��ى  و����س���دد 
اأ�سخا�ص  ع��ن  ال��دف��اع  لي�ص  عليه، 
املوؤ�س�سات، واتباع  بل احلفاظ على 
الأ�سول يف التعاطي مع اأي م�ساألة 
اأم��ر ق�سائي، ومنها ما  ب��اأي  تتعلق 
انطالقاً  امل�����س��ارف  ب��واق��ع  يتعلق 
م��ن اأول���وي���ة احل��ف��اظ ع��ل��ى حقوق 
ن��ف�����س��ه عدم  ال���وق���ت  امل���ودع���ني ويف 
مقومات  م����ن  ت���ب���ق���ى  م����ا  �����س����رب 

اقت�سادية ومالية.

قتلى وجرحى بانفجار �شّيارة مفخخة يف مقدي�ش�
•• مقدي�سو-وكاالت:

ال�سومالية مقدي�سو،  العا�سمة  �سيارة مفّخخة يف  انفجار  بعد   6 ُقتل 
اأم�ص الأربعاء، ح�سب م�سوؤول اأمني و�سهود عيان.

وتبّنت حركة ال�سباب الهجوم، م�سريًة يف بيان اإىل اأنها كانت ت�ستهدف 
م�سوؤولني اأجانب.

وجاء الهجوم بعد اأّيام من اتفاق امل�سوؤولني ال�سوماليني على انتخابات 
ت�سريعية يف موعد اأق�ساه 25 فرباير)�سباط(، بعد تاأخري متكرر.

وقال امل�سوؤول الأمني املحلي حممد عبدي، اإن املعلومات الأولية لدينا 
انفجار  اآخ��رون يف  واأُ�سيب  ُقتلوا  الأق��ّل  ا�سخا�ص على   6 اأن  اإىل  ُت�سري 
كبري ل�سرّية مفخخة. واأ�ساف ت�سبب النفجار اأي�ساً يف دمار باملنطقة، 
لفتاً اإىل اأن احل�سيلة قد تكون اأعلى نظراً لعدد املوجودين يف املنطقة.

واأفاد �سهود عيان باأن موكباً اأمنياً خا�ساً يقّل اأجانب كان ميّر يف املنطقة، 
وقت النفجار.

وقال عثمان ح�سن، اأحد ال�سهود: راأيُت بع�ص الرّكاب جرحى حممولني 
بعد النفجار.

جداً  ك��ب��رياً  ك��ان  النفجار  اأن  اإىل  ن��ور  ُي��دع��ى ح�سن  اآخ��ر  �ساهد  ولفت 
اأنه دمر معظم املباين قرب الطريق واملركبات التي كانت متر  لدرجة 

من هناك.
وتابع راأيت العديد من القتلى واجلرحى على الطريق.
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اأخبـار الإمـارات

�سمن م�ساعيها لإغاثة 100 �ألف �أ�سرة تعاين برد �ل�ستاء

 تربعات مبادرة »لنجعل �شتاءهم �أدفاأ« تتجاوز 3 ماليني دوالر 

اجل��م��ي��ع ع��ل��ى امل�����س��اه��م��ة، ب��ع��د اأن 
تعهد بعدم اخلروج منها حتى جمع 
امل�ستهدف  10 ماليني دولر  مبلغ 
ال��ي��وت��ي��وب��ر ح�سن  ك����ام����اًل. وق�����ال 
حققته  "ما  "اأبوفلة":  ���س��ل��ي��م��ان 
اأدفاأ‘  ���س��ت��اءه��م  ’لنجعل  م���ب���ادرة 

اليوتيوبر  ي��ق��دم��ه  ال���ذي  امل��ب��ا���س��رة 
ح�سن �سليمان.

ح�سن  ال�ساب  اليوتيوبر  وي��وا���س��ل 
�سليمان "اأبوفلة"، اأحد اأبرز �سانعي 
امل���ح���ت���وى امل��ت��خ�����س�����ص ب���الأل���ع���اب 
املنطقة  يف  والرتفيه  الإلكرتونية 

..مئات  لأطفالهم  وال��دفء  العالج 
الآلف ينتظرون منا الكثري يف هذا 
ال�ستاء القار�ص، واأمتنى اأن يتوا�سل 
اإىل  للو�سول  اجلميع  م��ن  العطاء 
10 ماليني  النهائي بجمع  هدفنا 

دولر".

لالجئني والنازحني والفئات الأقل 
واأفريقيا،  العربي  الوطن  يف  حظاً 
تاأكيداً على قيم الت�سامن الإن�ساين 
الأزم���ات،  اأوق���ات  املحتاجني يف  م��ع 
وذل��ك من خ��الل رف��ع الوعي بهذه 
الق�سية وجمع التربعات عرب البث 

الت�سامن  ي��وؤك��د ح�����ص  اأي����ام  خ���الل 
والنازحني  ال��الج��ئ��ني  م��ع  ال��ع��ايل 
والرغبة ال�سادقة يف تقدمي الدعم 
الربد  ظ��روف  ملواجهة  لهم  املبا�سر 
اإىل  اأم  اأو  اأب  ي�سطر  اأن  يجب  ..ل 
الختيار بني الطعام والدفء اأو بني 

غرفة  يف  البقاء  اأي��ام  منذ  العربية، 
زج��اج��ي��ة يف و���س��ط مدينة دب���ي، يف 
حميط  يف  بالزا"  "برج  م��ن��ط��ق��ة 
العامل،  يف  الأط������ول  خ��ل��ي��ف��ة،  ب����رج 
باملبادرة  اخل���ا����ص  امل���ح���ت���وى  وب����ث 
لت�سجيع  ال��ي��وت��ي��وب  يف  قناته  على 

•• دبي-وام: 

يف  ����س���ت���اء  "اأجمل  ح��م��ل��ة  اأع���ل���ن���ت 
الإن�سانية  م��ب��ادرت��ه��ا  اأن  العامل" 
املخ�س�سة  اأدفاأ"  �ستاءهم  "لنجعل 
ل�����دع�����م ال����الج����ئ����ني وال����ن����ازح����ني 
الوطن  يف  ح���ظ���اً  الأق������ل  وال���ف���ئ���ات 
ال��ع��رب��ي��ة واأف��ري��ق��ي��ا، جن��ح��ت حتى 
3 ماليني  م��ن  اأك��رث  الآن يف جمع 
 29 من  اأك��رث  منها  ت�ستفيد  دولر 
اإجمايل  ب��ل��غ  ح���ني  ع��ائ��ل��ة يف  األ����ف 
األ����ف   79 م����ن  اأك�������رث  امل����ت����ربع����ني 
التي  التربعات  عرب  وذل��ك  متربع، 
�سليمان  ح�سن  ال��ي��وت��ي��وب��ر  تلقاها 
بثه  يف  "اأبوفلة"  ب��ا���س��م  امل���ع���روف 
يناير على   7 ب��داأ يف  ال��ذي  املبا�سر 
جتري  التي  املبادرة  �سمن  يوتيوب 
بن  حممد  م��ب��ادرات  بني  بال�سراكة 
واملفو�سية  العاملية  مكتوم  اآل  را�سد 
ل�سوؤون  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم  ال�����س��ام��ي��ة 
الإقليمية  وال�����س��ب��ك��ة  ال���الج���ئ���ني 
ل��ب��ن��وك ال��ط��ع��ام ب��ه��دف ج��م��ع 10 
لدعم  �سُتخ�س�ص  دولر  م��الي��ني 
اأكرث من 100،000 اأ�سرة وتوفري 
امل�ستلزمات الأ�سا�سية التي حتتاجها 
القار�ص.  ال�ستاء ذي الربد  لتخطي 
ت�ستقبل  ال���ت���ي  احل��م��ل��ة  و���س��ج��ل��ت 
واملوؤ�س�سات  الأف��������راد  م�����س��اه��م��ات 
اأنحاء  كافة  من  ال�ساعة  م��دار  على 
والنازحني  الالجئني  لدعم  العامل 
يف امل��ن��ط��ق��ة يف ف�����س��ل ال�����س��ت��اء عرب 
mbrgi.ae/ الإلكرتوين املوقع 
من  اأك���رث   WarmWinter
التربعات  جم��م��وع  م���ن   %  30
امل��ط��ل��وب��ة خ���الل اأرب���ع���ة اأي����ام فقط 
املتربعني  خمتلف  من  تدفقها  مع 
وامل�������س���اه���م���ني م�����ن ك����اف����ة اأن����ح����اء 
"لنجعل  م���ب���ادرة  وت�����س��ع��ى  ال���ع���امل. 
اأطلقتها حملة  اأدفاأ" التي  �ستاءهم 
الهادفة  العامل"  يف  �ستاء  "اأجمل 
للتعريف باأجمل معامل الإمارات يف 
الدفء  توفري  اإىل  املعتدل،  �ستائها 

واأ�ساف: "اأحث اجلميع على التربع 
ع��ل��ى م��وق��ع احل��م��ل��ة ..ك����ل م��ب��ل��غ - 
مهما كان �سغريا – ميكنه اأن يغري 
اإيجابيا  اأث��را  وُي��ح��دث  اإن�سان  حياة 
ال�ستاء و�سط  اأ�سرة تعي�ص برد  على 
ينتظرون  ..الآلف  �سعبة  ظ��روف 
وينا�سدون  وامل�����س��اع��دة  ال��ع��ون  م��ن��ا 
اأن نرتك  الإن�ساين، ل يجب  ح�ّسنا 
مبفرده  ي���واج���ه  ع���ج���وزا  اأو  ط��ف��ال 
�سارة  وق���ال���ت  واملطر".  ال�����س��ق��ي��ع 
مبادرات  م��ك��ت��ب  م��دي��ر  ال��ن��ع��ي��م��ي، 
حممد بن را�سد اآل مكتوم العاملية: 
�ستاءهم  "فلنجعل  مبادرة  "جناح 
"اأجمل  حملة  مع  املتزامنة  اأدفاأ"، 
الإم���ارات،  العامل" ب��دول��ة  �ستاء يف 
يف حت��ق��ي��ق ه���ذه امل��ح��ط��ة امل��ه��م��ة يف 
اأهداف  حتقيق  ي�سّرع  قيا�سي  وق��ت 
مبا  فيها،  امل�ساركة  الأط���راف  كافة 
"مبادرات حممد بن را�سد اآل  فيها 
الدعم  تقدمي  يف  العاملية"،  مكتوم 
الالجئني  اأ�����س����ر  حت���ت���اج���ه  ال������ذي 
لتخطي  امل��ن��ط��ق��ة  يف  وال���ن���ازح���ني 
ف�������س���ل ال�������س���ت���اء ال�����ب�����ارد وت����اأم����ني 
خا�سة  الأ���س��ا���س��ي��ة  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م 
م�����س��ت��ل��زم��ات ال���ت���دف���ئ���ة ..ون����دع����و 
للم�ساهمة يف احلملة عرب  اجلميع 
موقعها الإلكرتوين ل�سمان و�سول 
وتعمل  ب�سرعة".  مل�ستحقيه  الدعم 
ال�سامية لالأمم املتحدة  "املفو�سية 
و"ال�سبكة  الالجئني"  ل�������س���وؤون 
على  الطعام"  ل��ب��ن��وك  الإق��ل��ي��م��ي��ة 
اأكرث  اإىل  املبا�سر  الو�سول  حتقيق 
اأ�سرة �سمن مبادرة  األف   100 من 
"لنجعل �ستاءهم اأدفاأ" يف خميمات 
الالجئني والنازحني والفئات الأقل 
يف الوطن العربية وافريقيا، بهدف 
ت��ق��دمي امل�����س��اع��دات الزم���ة لتوفري 
ف�سل  يف  الأ���س��ا���س��ي��ة  امل�����س��ت��ل��زم��ات 
والأغطية  البطانيات  مثل  ال�ستاء 
واملالب�ص ال�ستوية واأجهزة التدفئة، 
ع��ل��ى م��واج��ه��ة ق�سوة  مل�����س��اع��دت��ه��م 

الأحوال اجلوية يف ف�سل ال�ستاء.

�ل�شحة جتري 300,893 فح�شا ك�شفت عن 2,616 �إ�شابة جديدة بفريو�س ك�رونا �مل�شتجد و982 حالة �شفاء
•• اأبوظبي-وام:

لتو�سيع  امل��ج��ت��م��ع  ووق���اي���ة  ال�����س��ح��ة  وزارة  خ��ط��ة  م���ع    متا�سيا 
املبكر  الكت�ساف  ب��ه��دف  ال��دول��ة  يف  الفحو�سات  ن��ط��اق  وزي���ادة 
"كوفيد  امل�ستجد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���ص  امل�سابة  احل���الت  وح�سر 
اإجراء  ال��وزارة عن  اأعلنت   .. لهم وعزلهم  19" واملخالطني   -
املا�سية   24 ال���  ال�ساعات  خ��الل  جديدا  فح�سا   300،893
على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام اأف�سل واأحدث تقنيات 

الفح�ص الطبي.

اإج��راءات التق�سي والفح�ص يف الدولة وتو�سيع    و�ساهم تكثيف 
نطاق الفحو�سات على م�ستوى الدولة يف الك�سف عن 2،616 
جن�سيات  م��ن  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�ص  ج��دي��دة  اإ���س��اب��ة  حالة 
ال�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  حالت  وجميعها  خمتلفة، 
 793،314 امل�سجلة  احل��الت  جمموع  يبلغ  وبذلك  ال��الزم��ة، 

حالة.
4 ح��الت م�سابة نتيجة تداعيات  ال��وزارة عن وف��اة  اأعلنت    كما 
الإ�سابة بفريو�ص كورونا امل�ستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف 
املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزارة  حالة.   واأعربت   2،181 الدولة 

عن اأ�سفها وخال�ص تعازيها وموا�ساتها لذوي املتوفني، ومتنياتها 
بال�سفاء العاجل جلميع امل�سابني، مهيبة باأفراد املجتمع التعاون 
بالتباعد  والل��ت��زام  بالتعليمات  والتقيد  ال�سحية  اجلهات  مع 

الجتماعي �سماناً ل�سحة و�سالمة اجلميع.
982 ح��ال��ة ج��دي��دة مل�سابني  ���س��ف��اء  ال�����وزارة ع��ن  اأع��ل��ن��ت    كما 
التام  وت��ع��اف��ي��ه��ا   "19  - "كوفيد  امل�ستجد  ك���ورون���ا  ب��ف��ريو���ص 
الالزمة  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  تلقيها  ب��ع��د  امل��ر���ص  اأع���را����ص  م��ن 
ال�سفاء  ح��الت  جمموع  يكون  وبذلك  امل�ست�سفى،  دخولها  منذ 

حالة.  755،670

�ل�شحة تعلن تقدمي 33,548 جرعة من 
لقاح ك�فيد- 19 خالل �لـ 24 �شاعة �ملا�شية

•• اأبوظبي- وام:

"كوفيد19-"  لقاح  من  جرعة   33،548 تقدمي  عن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
اأم�ص  حتى  تقدميها  مت  التي  اجل��رع��ات  جمموع  يبلغ  وبذلك  املا�سية   24 ال���  ال�ساعات  خ��الل 

�سخ�ص.  100 لكل  جرعة   242.09 اللقاح  توزيع  ومعدل  جرعات   22،954،610
وياأتي ذلك متا�سيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح "كوفيد - 19" و�سعياً اإىل الو�سول اإىل املناعة 
املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل اأعداد احلالت وال�سيطرة على فريو�ص 

."19  - "كوفيد 

�لعامل �أنحاء  خمتلف  من  متربع  �ألف   79 يتجاوز  �الآن  حتى  �ملتربعني  •  �إجمايل 
�الإلكرتوين �مل�قع  على  مكان  كل  من  للجميع  متاحة  و�لتربعات  م�شتمرة  •  �حلملة 

�لالجئني  �إىل  �لتربعات  �إي�شال  �شتت�ليان  �لطعام  لبن�ك  �الإقليمية  و�ل�شبكة  �لالجئني  ل�ش�ؤون  �ملتحدة  لالأمم  �ل�شامية  •  �ملف��شية 
و�لنازحني و�لفئات �الأقل حظًا يف �ملنطقة �لعربية و�أفريقيا

وندع�  �أهد�فها  حتقيق  ي�شّرع  قيا�شي  وقت  يف  �ملهمة  �ملحطة  هذه  حتقيق  يف  �أدفاأ  �شتاءهم  فلنجعل  مبادرة  جناح  �لنعيمي:  • �شارة 
�جلميع للم�شاهمة ل�شمان و�ش�ل �لدعم مل�شتحقيه ب�شرعة

�إىل  لل��ش�ل  �جلميع  من  �لعطاء  يت���شل  �أن  و�أمتنى  �ل�شتاء  هذ�  يف  �لكثري  منا  ينتظرون  �الآالف  مئات  �شليمان:  ح�شن  • �لي�تي�بر 
هدفنا �لنهائي بجمع 10 ماليني دوالر

جناح �لثقافة و�ل�شياحة يف مهرجان �ل�شيخ ز�يد يقدم جتربة حية ح�ل تر�ث �الإمار�ت �الأ�شيل
•• اأبوظبي-وام:

يج�سد مهرجان ال�سيخ زايد مبنطقة الوثبة يف اأبوظبي ح�سارة دولة الإمارات، 
وموروثها الثقايف والإن�ساين، والتعريف به بطرق ع�سرية اأمام اجلمهور من 
من  العديد  يف  للم�ساركة  يق�سدونه  الذين  وال���زوار  املجتمع،  اأط��ي��اف  كافة 
دولة من   40 اأكرث من  املهرجان  وي�ستقطب  والعاملية.  الرتاثية  الفعاليات 
حول العامل، وتفوق عدد فعالياته 4500 فعالية على مدار 130 يوماً، يف 
تنا�سب جميع  العائالت، لكونها  لدى  كبرياً  ا�ستثنائية، ت�سهد رواج��اً  ن�سخة 
الأعمار والأذواق. ودائما ما يلفت اأنظار زوار املهرجان تلك القلعة امل�ستوحات 
من الرتاث الإماراتي الأ�سيل والتي حتت�سن جناح دائرة الثقافة وال�سياحة 
– اأبوظبي، الذي يعرف بالرتاث الإماراتي الأ�سيل من خالل رحلة تثقيفية 

ال�سعبية،  والفنون  اليدوية  احل��رف  لهم  ليعر�ص  ل��زواره،  يقدمها  تعليمية 
وامللفات التي �سجلتها دولة الإمارات �سمن القائمة التمثيلية للرتاث الثقايف 
والأفالج،  ال�سقارة،  ملف  وه��ي  اليون�سكو،  منظمة  يف  للب�سرية  امل��ادي  غري 
واملجل�ص، وال�سدو، العازي، والرزفة، والقهوة العربية، والعيالة، والتغرودة، 
واخلط العربي، والنخلة . وقال �سعيد حمد الكعبي مدير جناح دائرة الثقافة 
"يقدم اجلناح جتربة حية  زاي��د:  ال�سيخ  – اأبوظبي يف مهرجان  وال�سياحة 
حول احلرف والفنون وامللفات الرتاثية لدولة الإمارات، من خالل عرو�ص 
العازي،  ال��ع��ي��ال��ة،  ال��رزف��ة،  الإم��ارات��ي��ة  ال�سعبية  للفنون  ي��وم��ي  ب�سكل  اأداء 
، وور�ص عمل ل�سون الرتاث ونقله لأجيالمل�ستقبل، وتقدمي القهوة  اليولة 
يقدم  كما   ، امليل�ص  الإم��ارات��ي  املجل�ص  يف  وا�ستقبالهم  زواره،  لكافة  العربية 
لهم مطبوعات وكتيبات تعريفية حول الرتاث الإماراتي الغني، والتي ت�سرح 

تفا�سيل اأ�سالة وعراقة الرتاث غرياملادي يف دولة الإمارات".
يناير   10 تاريخ  القادمة من  الفرتة  خ��الل  ينظم  اجلناح  اأن  الكعبي  واأك��د 
وحتى تاريخ 10 مار�ص 2022، ور�ص عمل خا�سة بتعليم احلرف الإماراتية 
العمل  ور���ص  امل�ساركة يف  باب  وال��ن��ادرة، حيث يفتح اجلناح  بالندثار  املهددة 
للمواطنات، لتعلم واتقان حرفة "النقدة" من تاريخ 10 يناير وحتى تاريخ 
 10 تاريخ  وحتى  فرباير   10 تاريخ  من  "البادلة"  وحرفة  فرباير،   10
مار�ص، وهي حرف نادرة نحاول احيائهايف نفو�ص الأجيال النا�سئة، ل�سونها 
واحلفاظ عليها، وعند اكمال هذه الور�ص �سنمنح امل�ساركات �سهادة متدربة، 

وعندها ت�ستطيع تطوير نف�سها لت�سبح حرفية منتجة، ومن ثم خبرية".
بها  الإم���ارات  دول��ة  ت�ستهر  التي  العربية  بالقهوة  �سيوفه  اجلناح  وي�ستقبل 
لزواره  ور�ص عمل  يقدم  اجلناح خبري  فقدخ�س�ص  وال�سيافة،  للكرم  كرمز 

بال�سقور  ال�سيد  ري��ا���س��ة  ج��ان��ب  اإىل  الإم��ارات��ي��ة،  ال��ق��ه��وة  اآل��ي��ة �سنع  ح��ول 
"ال�سقارة"، حيث يتيح اجلناح فر�سة التعرف اإىل ال�سقور والتقاط ال�سور 
التذكارية معها، بهدف اإحياء هذا الرتاث وتوثيقه وا�ستدامته اإرثا ح�ساريا 

وثقافيا لالأجيال املقبلة، وت�سليط ال�سوء عليه وتعريف العامل به.
بو�سفه  وال�سياحة،  الثقافة  دائ���رة  جناح  يف  اأ�سا�سياً  رك��ن��اً  املجل�ص  يعد  كما 
عن�سراً من عنا�سر البيت الإماراتي التقليدي، اإذ ميثل جانباً مهماً واأ�سياًل 
باأهله  وي�سكل  مناطقها،  مبختلف  الإماراتية  البيئة  يف  اليومية  احلياة  من 
وزواره والأحاديث املتداولة فيه، ف�ساًء ثقافياً واأدبياً وتعليمياً، اأ�سهم يف نقل 
القيمالأخالقية، واملوروث الإماراتي عرب الأجيال، وي�ساهم ت�سليط ال�سوء 
على هذا العن�سر الثقايف يف التعرف على دوره املهم يف احلياة التقليدية يف 

دولة الإمارات.

حممد بن ر��شد يزور �إك�شب� 2020 دبي ويتفقد جناحي ك�ريا �جلن�بية و�لرب�زيل
•• دبي-وام:

الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  زار 
رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل، معر�ص "اإك�سبو 2020 دبي"، 
حيث تفّقد �سموه جناحّي كل من جمهورية كوريا اجلنوبية ودولة الربازيل، 
اإطار حر�ص �سموه على الطالع على اأحدث الأفكار والبتكارات  وذلك يف 
يف  م��رة  ولأول  دب��ي،  يف  انطلق  ال��ذي  الكبري  العاملي  احل��دث  ي�سمها  التي 
املا�سي  اأكتوبر  مطلع  يف  اآ�سيا،  وجنوب  واأفريقيا  الأو�سط  ال�سرق  منطقة 
جناح  ويف  املقبل.  مار�ص   31 حتى  اأعماله  وت�ستمر  دول��ة   192 مب�ساركة 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستمع  "التنقل"،  منطقة  يف  املُقام  اجلنوبية  كوريا 

الذي  الفريد للجناح  الت�سميم  اإىل �سرح حول  اآل مكتوم  را�سد  حممد بن 
ال�ستثنائية  ال��دورة  ه��ذه  اإك�سبو يف  ي�سمها  التي  الأجنحة  اأك��رب  اأح��د  يعد 
4650 مرتاً  تزيد على  اإذ ميتد على م�ساحة  تاريخه،  يف  والأك��رث متيزاً 
حركة  م��ع  ت��ف��اع��اًل  التغري  دائ��م��ة  الديناميكية  بواجهته  ويتميز  م��رب��ع��اً، 
ال��ذي يحمل  ال��زي��ارة على مكونات اجلناح  ال���زوار. كما اطلع �سموه خ��الل 
ب�سورة  بالرتكيز  تتميز  والتي  اإليك"،  العامل  تنقل  الذكية  "كوريا  �سعار 
التنقل،  جم��ال  يف  ل�سيما  احلديثة  التكنولوجية  التطبيقات  على  كبرية 
البيئة  بني  متزج  تفاعلية  جتربة  تقدم  عمالقة  بيانية  �سا�سات  با�ستخدام 
الواقعية والفرتا�سية، كما ا�ستمع �سموه اإىل �سرح حول جانب من املنتجات 
املتنوعة والعرو�ص الثقافية والفلكلورية التي تلقي ال�سوء على جوانب من 

احل�سارة الكورية وعادات وتقاليد ال�سعب الكوري ال�سديق. وخالل توقف 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم لدى جناح دولة الربازيل، 
اطلع �سموه على ما ي�سمه اجلناح املُقام يف منطقة "ال�ستدامة" من تقنيات 
البيئي  اجلانب  على  الرتكيز  مع  للربازيل  الفريد  الطابع  تعك�ص  واأفكار 
الذي يعد من اأهم مميزاتها؛ اإذ ت�سم الدولة الواقعة يف اأمريكا اجلنوبية 
اجل��ان��ب الأك���رب م��ن غ��اب��ات الأم����ازون امل��ط��رية وال��ت��ي تو�سف ب��اأن��ه��ا "رئة 
العامل" لكونها اأكرب الغابات م�ساحة يف العامل. و�ساهد �سموه خالل الزيارة 
تنقل  والتي  الربازيل  جناح  جنبات  اأغلب  تغطي  التي  العمالقة  ال�سا�سات 
الأم���ازون، وتعطي ملحة متكاملة عن بيئتها  اأج��واء حو�ص نهر  اإىل  الزائر 
ال�ستفادة  حتقيق  وكيفية  فيها،  الفطرية  احلياة  بتنوع  الغنية  الطبيعية 

امل�ستدام  امل�ستقبل  اإىل  الو�سول  املثلى من قوى الطبيعة املحيطة، وكيفية 
الربازيلي  املجتمع  من  مالمح  ا�ستعرا�ص  عن  ف�ساًل  التنوع،  خ��الل  من 

وثقافته واأ�سلوب حياته.
واأعرب �سموه يف ختام الزيارة عن تقديره ملا �ساهده من اأفكار تعك�ص مدى 
الهتمام العاملي بتبني خيارات التنمية امل�ستدامة والت�سجيع على احلفاظ 
توظيف  يف  الكبري  التو�سع  اإىل  اإ�سافة  الطبيعية،  امل��وارد  وحماية  البيئي 
الب�سرية  تواجهها  التي  امل�سرتكة  التحديات  على  التغلب  يف  التكنولوجيا 
ب�سورة عامة، ف�ساًل عما ميثله احلدث من فر�سة لتو�سيع نطاق التعاون 
اأجل  ال�سعوب ل�سيما على ال�سعيدين القت�سادي والتقني من  البّناء بني 

�سمان م�ستقبل اأف�سل للجميع. 
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اأخبـار الإمـارات

�شرطة �أب�ظبي تطلع على �أحدث تقنيات �ل�شالمة �ملرورية يف و��شنطن

�لنيابة �لعامة للدولة ت��شح جرمية ن�شر بيانات �أو معل�مات ال تت��فق مع معايري �ملحت�ى �الإعالمي

•• اأبوظبي - وام:

التقنيات  اأح���دث  على  اأب��وظ��ب��ي  �سرطة  م��ن  وف��د  اطلع 
اأجل  م��ن  وامل�ستقبلية  احلديثة  والبحوث  وال��درا���س��ات 
وال�سالمة  النقل  جم��ال  يف  امل��روري��ة  ال�سالمة  تعزيز 
النقل يف  اأب��ح��اث  ملوؤمتر  امل�ساحب  املعر�ص  امل��روري��ة يف 
13 يناير اجل��اري بولية وا�سنطن  9 اىل  الفرتة من 
الأمريكية. تراأ�ص الوفد العميد �سامل عبداهلل بن براك 
الظاهري نائب مدير مديرية املرور والدوريات و�سم يف 
ع�سويته كال من العقيد دكتور مهند�ص م�سلم اجلنيبي 

نائب مدير اإدارة هند�سة املرور و�سالمة الطرق واملقدم 
ال�سرتاتيجية  ق�سم  رئي�ص  امل��زروع��ي  نا�سر  ع��ب��داهلل 
حمد  ع��ب��داهلل  مهند�ص  وال��رائ��د  املوؤ�س�سي  وال��ت��ط��وي��ر 

الغفلي رئي�ص ق�سم الإح�ساء والدرا�سات.
وي���ع���د امل���وؤمت���ر م��ن�����س��ة ل��ل��ت��وا���س��ل م���ع اأب�����رز اخل����رباء 
واملخت�سني يف و�سائل النقل وال�سالمة املرورية ويناق�ص 
يف اكرث من 400 جل�سة وور�ص عمل املو�سوعات التي 
تهم �سانعي ال�سيا�سات والإداريني واملمار�سني والباحثني 
وممثلي احلكومة وال�سناعة واملوؤ�س�سات الأكادميية اإىل 

جانب اأحدث املو�سوعات ذات ال�سلة بامل�ستقبل.

•• اأبوظبي-وام:

للدولة،  ال��ع��ام��ة  ال��ن��ي��اب��ة  اأو���س��ح��ت 
م��ن خ���الل ت��غ��ري��دة ن�����س��رت��ه��ا ام�ص 
التوا�سل  مواقع  يف  ح�ساباتها  على 
بيانات  ن�����س��ر  ج��رمي��ة  الج��ت��م��اع��ي 
معايري  مع  تتوافق  ل  معلومات  اأو 
املحتوى الإعالمي. واأ�سارت النيابة 
 19 ل��ل��م��ادة  اأن���ه طبقا  اإىل  ال��ع��ام��ة 
م��ن امل��ر���س��وم ب��ق��ان��ون احت����ادي رقم 
34 ل�سنة 2021 يف �ساأن مكافحة 
اللكرتونية..  واجلرائم  ال�سائعات 
على  تزيد  ل  م��دة  باحلب�ص  يعاقب 
�سنة والغرامة التي ل تقل عن 30 
األف درهم ول تزيد على 300 األف 
العقوبتني  هاتني  ب��اإح��دى  اأو  دره��م 
كل م�سوؤول عن اإدارة موقع اأو ح�ساب 
الكرتوين ن�سر على اأي منها حمتوى 
اأو بيانات اأو معلومات ل تتوافق مع 
ال�سادر  الإعالمي  املحتوى  معايري 
ن�سر  وي��اأت��ي  املخت�سة.  م��ن اجل��ه��ات 

هذه املعلومات يف اإطار حملة النيابة 
لتعزيز  امل�����س��ت��م��رة  ل��ل��دول��ة  ال��ع��ام��ة 
الثقافة القانونية بني اأفراد املجتمع 
ون�سر جميع الت�سريعات امل�ستحدثة 

م�ستوى  ورف��ع   ، بالدولة  واملحدثة 
وع����ي اجل��م��ه��ور ب���ال���ق���ان���ون، وذل���ك 
القانون كاأ�سلوب  بهدف ن�سر ثقافة 

حياة.

 �ملعا�شات تعلن عن م��عيد �شرف �ملعا�شات للعام 2022 
•• اأبوظبي-وام: 

التقاعدية  امل��ع��ا���س��ات  ���س��رف  م��واع��ي��د  ع��ن  الجتماعية  وال��ت��اأم��ي��ن��ات  للمعا�سات  ال��ع��ام��ة  الهيئة  اأع��ل��ن��ت 
للمتقاعدين وامل�ستحقني خالل العام اجلاري 2022، حيث �سيتم �سرف املعا�سات التقاعدية يوم ال� 27 
من كل �سهر، با�ستثناء �سهر اأغ�سط�ص الذي �سيتم �سرف معا�ساته يوم ال� 26 من ال�سهر، اإ�سافة اإىل كل 
25 منها. ودعت الهيئة كافة الفئات  من �سهر فرباير ومار�ص ونوفمرب والتي ت�سرف معا�ساتها يف ال� 
على  وفي�سبوك  وتويرت  اأن�ستجرام  التوا�سل  مواقع  على  ح�ساباتها  متابعة  اإىل  ال�سرف  من  امل�ستفيدة 
احل�ساب املوحد GPSSAAE لالطالع على مواعيد ال�سرف التي �سيعلن عنها وفق هذه التواريخ 

ب�سكل �سهري، ومتابعة اأي م�ستجدات قد تتعلق بتقدمي بع�ص مواعيدها.
وقالت الهيئة ي�سهم توفري هذه البيانات يف حت�سني جودة حياة املتقاعدين وامل�ستحقني من خالل تعزيز 
قدرتهم لرتتيب اأولوياتهم وتدبر �سوؤون حياتهم حياتهم وفق مواعيد ال�ستحقاق، وكذلك توظيف هذه 

املوارد ال�سهرية وكفاءة اإدارتها وا�ستثمارها ب�سكل اأمثل.

م�ؤ�ش�شة ز�يد �لعليا و�لقاب�شة تطلقان برنامح ج�ش�ر �الأمل لدعم �أ�شحاب �لهمم يف م�شر
•• اأبوظبي -وام:

"القاب�سة" -  و�سركة  الهمم  لأ�سحاب  العليا  زاي��د  موؤ�س�سة  اأم�ص  اأطلقت 
جمهورية  يف  الهمم  اأ�سحاب  لدعم  الأمل"  "ج�سور  برنامج   ،-  ADQ
م�سر العريية، وذلك بالتعاون مع وزارة ال�سباب والريا�سة امل�سرية والتي 
ت�سرف على مكتب ذوي الهمم والقدرات اخلا�سة وتقدم جمموعة متكاملة 

من اخلدمات التعليمية والتاأهيلية يف م�سر.
مبوؤ�س�سة  ممثلة  الإم�����ارات  دول���ة  م�ساركة  اإط���ار  �سمن  ال��ربن��ام��ج  وي��اأت��ي 
"حياة كرمية"  م��ب��ادرة  م��رت��ك��زات  اإح���دى  الهمم يف  العليا لأ���س��ح��اب  زاي��د 
احلماية  تعزيز  ب�ساأن  ال�سي�سي،  الفتاح  عبد  امل�سري  الرئي�ص  اأطلقها  التي 
الجتماعية للفئات الأكرث احتياجاً من اأ�سحاب الهمم، وذلك �سمن حماور 

التنمية الإن�سانية التي ت�ستهدف كافة فئات املجتمع.
م�سرية  قرى  يف  مركزاً   60 تطوير  الأمل" اإىل  "ج�سور  برنامج  ويهدف 
عدة توفر من خاللها خدمات متكاملة لدعم ومتكني اأ�سحاب الهمم من 
خمتلف القدرات اخلا�سة، وبرامج توعوية لأ�سرهم ولأولياء اأمورهم تهدف 

اإىل تنمية مهاراتهم حول كيفية التعامل مع اأبنائهم.
النطق  عالج  يف  والأخ�سائيني  الجتماعيني  العاملني  من  فريق  و�سيقوم 
التي  والتحديات  والعقبات  التعلم  �سعوبات  لتحديد  عمل  ور���ص  بتنظيم 
عليها،  للتغلب  الالزمة  التخ�س�سية  باملهارات  لتزويدهم  وذلك  تواجههم، 
والجتماعي.  النف�سي  الدعم  لتوفري  م�سممة  برامج  تنفيذ  اإىل  اإ�سافة 
و�ستعمل موؤ�س�سة زايد العليا لأ�سحاب الهمم على و�سع اآليات نقل املعرفة 

اإ�سراف  حتت  الهمم  اأ�سحاب  لأ�سر  الدعم  من  املزيد  لتقدمي  واخل���ربات 
اجلهات املخت�سة مع وزارة ال�سباب و الريا�سة.

واأكد معايل الدكتور اأ�سرف �سبحي، وزير ال�سباب والريا�سة امل�سري التزام 
الدولة امل�سرية بدمج ذوي الهمم يف خمتلف الأن�سطة وامل�سروعات، يف �سوء 
رغباتهم  حتقيق  من  لتمكينهم  ال�سي�سي،  الفتاح  عبد  الرئي�ص  توجيهات 

ودجمهم يف املجتمع.
تقدمه  ما  على  و�سعباً  قيادًة  الإم���ارات  لدولة  وتقديره  �سكره  واأع��رب عن 

مل�سر من دعم م�ستمر.
وقال " ميثل هذا التعاون بني وزارة ال�سباب والريا�سة امل�سرية وموؤ�س�سة 
امل�سروعات  اأوىل   -  ADQ  - و"القاب�سة"  الهمم  لأ�سحاب  العليا  زاي��د 
اجلهات  مع  امل�سرية  والريا�سة  ال�سباب  وزارة  فيها  ت�سارك  التي  الكبرية 
حزمة  تنفيذ  عرب  وال�سباب  النا�سئني  جيل  خلدمة  املختلفة  واملوؤ�س�سات 

م�ستمرة من الربامج وامل�سروعات املتنوعة".
العام  الأم���ني  ال��ع��ايل احل��م��ي��دان،  ���س��ع��ادة عبد اهلل عبد  اأع���رب  م��ن جانبه 
ملوؤ�س�سة زايد العليا لأ�سحاب الهمم، عن �سكره وتقديره ل�سركة "القاب�سة" 
- ADQ - وذلك مل�ساهمتها وتعاونها مع املوؤ�س�سة باإحدى ركائز املبادرة 

الرئا�سية الإن�سانية املتكاملة ومتعددة الأركاِن "حياة كرمية".
الإم��ارات وم�سر  التي جتمع  الوثيقة  الثنائية  العالقات  اإّن  �سعادته  وق��ال 
اأّن  حيث  ا�سرتاتيجية،  ع��الق��ات  اأي�����س��اً  ه��ي  ب��ل  فح�سب،  تاريخية  لي�ست 
ال��دول��ت��ني ت��ع��م��الن ع��ل��ى ت��ع��زي��ز م�����س��رية ال��ت��ق��دم وال��ن��ه��و���ص القت�سادي 
اإليه  ن�سعى  ما  اأي�ساً  وه��ذا  مواطنيها،  كافة  رفاهية  ل�سمان  والجتماعي 

امل�سرتك  برناجمنا  خ��الل  وم��ن   -  ADQ  - "القاب�سة"  م��ع  بالتعاون 
الأمل". "ج�سور 

تنفيذاً  ي��اأت��ي  الأم���ل  ج�سور  " برنامج  احلميدان  اهلل  عبد  �سعادة  واأ���س��اف 
لتوجيهات �سمو ال�سيخ خالد بن زايد اآل نهيان رئي�ص جمل�ص اإدارة موؤ�س�سة 
التي تبذلها  الثابتة  الدولية  الهمم، ويعك�ص اجلهود  العليا لأ�سحاب  زايد 
اإقليمياً  والإغ��اث��ي  الإن�����س��اين  ال��ع��ون  اأهمية  على  للتاأكيد  الإم����ارات  دول���ة 

وعاملياً".
للعمليات  التنفيذي  الرئي�ص  ال��ربغ��وث��ي،  ج���ودت  اأن�����ص  ق��ال   ، جانبه  م��ن 
العليا يف  زاي��د  موؤ�س�سة  �سراكتنا مع  " تاأتي   ..-  ADQ يف"القاب�سة" - 
وت�سهيل  الهمم  لأ�سحاب  الجتماعية  الرعاية  �ُسبل  لتو�سيع  �سعينا  نطاق 
فر�ص  توفري  خ��الل  من  وذل��ك  املجتمع،  يف  وانخراطهم  توا�سلهم  عملية 
ويعترب  الطبيعي.  وال��ع��الج  املهني  وال��دع��م  والتعليم  والتطوير  التدريب 
مع   2019 ع��ام  تاأ�س�ست  ال��ت��ي  ال�ستثمارية  ملن�ستنا  ام���ت���داداً  ال��ربن��ام��ج 
�سندوق م�سر ال�سيادي بقيمة 20 مليار دولر /73 مليار درهم اإماراتي/، 
والتي تهدف اإىل امل�ساهمة يف التنمية القت�سادية يف م�سر ودعم املجتمعات 

املحلية".
وق���ال ال��دك��ت��ور ولء ج��اد ال��ك��رمي، م��دي��ر ال��وح��دة امل��رك��زي��ة مل��ب��ادرة "حياة 
كرمية" بوزارة التنمية املحلية امل�سرية.. "اإن مبادرة حياة كرمية هي املظلة 
الأكرب للجهود التنموية التي ت�ستهدف تغيري حياة اأكرث من ن�سف ال�سعب 
امل�سري حتت الرعاية املبا�سرة للرئي�ص عبد الفتاح ال�سي�سي. فهي برنامج 
�سكان  معي�سة  م�ستوى  يف  م�ستدام  حت�سن  لإح���داث  م�سبوق  غ��ري  تنموي 

يف  ت�ستوعب  فاإنها  واملتكاملة،  ال�ساملة  طبيعتها  وبحكم  امل�سري.  الريف 
اإطارها كافة اجلهود التنموية التي توفر احلماية الجتماعية جلميع فئات 

الريفيني من خالل حزم خمططة من امل�سروعات والتدخالت التنموية".
"ج�سور المل" يعرب عن روابط الأخ��ّوة بني ال�سعبني  اإن برنامج  واأ�ساف 
ويتما�سى  كرمية"،  "حياة  مل��ب��ادرة  مهمة  اإ�سافة  وه��و  والم��ارات��ي  امل�سري 
مع ما توليه القيادة ال�سيا�سية امل�سرية من اهتمام لذوي اأ�سحاب الهمم، 
ومع اأهداف ال�سرتاتيجية الوطنية حلقوق الإن�سان التي اأطلقها الرئي�ص 

امل�سري يف �سبتمرب 2021.
اأن���ه م��ن خ��الل ه��ذا ال��ربن��ام��ج، �سيتم زي���ادة وت���رية التو�سع يف  واأ���س��ار اإىل 
لأ�سحاب  العامة  وامل�ساحات  واملن�ساآت  الماكن  باإتاحة  املتعلقة  التطبيقات 
الهمم، وذلك �سعياً لتمكينهم من نيل حقوقهم التنموية وت�سهيل دجمهم 
ال�سبابية  اخلدمات  ومن  عام  ب�سكل  اخلدمات  من  والإ�ستفادة  املجتمع  يف 

والريا�سية ب�سكل خا�ص.
�سركة  وه��ي   ،2018 ع��ام  يف  تاأ�س�ست   -  ADQ "القاب�سة" -  اأن  يذكر 
ال�سركات  وا�سعة من  اأبوظبي متتلك حمفظة  اإم��ارة  ا�ستثمارية قاب�سة يف 
دولة  اقت�ساد  �سمن  الرئي�سية  القطاعات  ا�ستثماراتها  وتغطي  ال��ك��ربى 
الإمارات املتنّوع، مبا يف ذلك الطاقة واملرافق والأغذية والزراعة وال�سحة 
وعلوم احلياة والنقل واخلدمات اللوج�ستية وغريها وانطالقاً من دورها 
 -  ADQ  - "القاب�سة"  تلتزم  اأبوظبي،  حلكومة  ا�سرتاتيجي  ك�سريك 
بعملية ت�سريع تطوير الإمارة لت�سبح اقت�ساداً تناف�سياً عاملي امل�ستوى قائم 

على املعرفة.

معايري �لعمل ت�زع 500 حقيبة على �لعمال يف حملة �شتاء د�فئ 
•• ال�سارقة- وام:

�ساركت هيئة تطوير معايري العمل يف ال�سارقة يف احلملة ال�ستوية ال�سنوية 
الهيئة  تولت  حيث  اخلريية  ال�سارقة  جمعية  اأطلقتها  دافئ" التي  "�ستاء 
امل�سغلة لعدد كبري من العمال  ال�سركات  500 حقيبة على  توزيع حوايل 

والتي حتتوي على مالب�ص واأغطية �ستوية.
العمل  معايري  تطوير  هيئة  رئي�ص  الق�سري  يو�سف  �سامل  �سعادة  واأع���رب 
عن ر�ساه لنجاح احلملة موجها �سكره جلمعية ال�سارقة اخلريية وداعمي 
احلملة على اهتمامهم بالعمال وعلى ما يقدمونه من دعم �ستوي و�سيفي 
لهم. وقال اإن احلملة تن�سجم مع اأهداف الهيئة وتعرب عن التقدير ملهام 
هذه ال�سريحة من املجتمع واإبراز دورها الفعال يف �سناعة النه�سة والنمو 
..موؤكداً اأن دعم العمالة هو منهج اأخالقي نلتزم به يف ظل روؤية وتوجيهات 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�ص 
الذين  بالعمال  الهتمام  ���س��رورة  اأك��د  طاملا  ال��ذي  ال�سارقة  حاكم  الأع��ل��ى 

ي�سهمون بجهد يف البناء.

خالل زيارة للجهاز �ملركزي للتعبئة �لعامة و�لإح�ساء  

�الإح�شاء و�لتنمية �ملجتمعّية يف �ل�شارقة تطلع على جتربة م�شر يف �لتعد�د �ل�شكاين �الإلكرتوين
•• ال�سارقة-الفجر:

والتنمية  الإح�ساء  دائ��رة  اطلعت 
املجتمعية يف ال�سارقة على جتربة 
وامل�ساكن  لل�سكان  ال��ع��ام  ال��ت��ع��داد 
م�سر  ج���م���ه���وري���ة  يف  وامل���ن�������س���اآت 
العربية للعام 2017، والذي يعد 
التعداد ال� 14 يف �سل�سلة التعدادات 
جانب  اإىل  احل���دي���ث���ة،  امل�����س��ري��ة 
اإل����ك����رتوين مت  ت���ع���داد  اأول  ك���ون���ه 
ت�سميمه وتنفيذه بجميع مراحله 
با�ستخدام التقنيات احلديثة. جاء 
ذلك خالل زيارة وفد من الدائرة 
اإىل اجلهاز املركزي للتعبئة العامة 
والإح�ساء يف م�سر موؤخرا برئا�سة 
املحرزي  ال��ك��دي��د  حممد  ع��ب��داهلل 
الدائرة،  يف  الإح�ساء  اإدارة  مدير 
بن  علي  �سعادة  م��ن  ك��ل  وع�سوية 
حمبوب الرئي�سي م�ست�سار الدائرة، 
خ��م��ي�����ص مبارك  ب�����س��ري  وخ��م��ي�����ص 
املجتمعية،  التنمية  اإدارة  م��دي��ر 
رئي�ص  احلو�سني،  ح�سني  وعائ�سة 
والتناف�سية،  ال�سرتاتيجية  ق�سم 
وطارق را�سد ال�سويدي رئي�ص ق�سم 
الإح�ساءات القت�سادية، واملربمج 

حمد مبارك ح�سن اجلناحي.
ورك���ز ال��وف��د خ���الل ال���زي���ارة على 

فريق  اإىل  ل��ال���س��ت��ج��اب��ة  امل��ج��ت��م��ع 
البحث امليدانية. 

الكديد  حم���م���د  ع����ب����داهلل  واأك��������د 
الإح�ساء  اإدارة  م��دي��ر  امل���ح���رزي 
والتنمية  الإح���������س����اء  دائ��������رة  يف 
هذه  اأن  ال�����س��ارق��ة  يف  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
الزيارة تاأتي يف اإطار جهود الدائرة 
لتباع املمار�سات الرائدة يف جمال 
وتطويرها،  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
م���ن خ����الل ت���ب���ادل اخل������ربات بني 

الأنظمة امل�ستخدمة يف التعداد مبا 
واإدارة  البيانات  جمع  من�سة  فيها 
العمل امليداين، ونظم الإح�ساءات 
الت�سال،  م��رك��ز  وع��م��ل  امل��ك��ان��ي��ة، 
اإىل جانب  التقارير،  اإعداد  واآليات 
نظام التدقيق واجلودة، كما تعّرف 
واملنهجية  الفنّية  الت�ساميم  على 
اإع���داد  وك��ي��ف��ّي��ة  ال��ع��م��ل،  املتعبة يف 
حمتوياتها،  وتفريغ  ال�ستمارات 
وتوعية  تثقيف  ف�ساًل عن خطط 

اإمارة ال�سارقة والقاهرة والطالع 
ع��ل��ى  اأف�����س��ل امل��م��ار���س��ات يف علم 
والدرا�سات  وال��ب��ي��ان��ات  الإح�����س��اء 
تطوير  يف  ل��ل��م�����س��اه��م��ة  ال��ب��ح��ث��ي��ة 
ال����دائ����رة، م��ث��م��ن��اً جتربة  ق�����درات 
العامة  للتعبئة  امل��رك��زي  اجل��ه��از 
والإح�ساء امل�سري يف اإجناز تعداد 
بالكامل  الذي مت تنفيذه   2017
التكنولوجية  الو�سائل  با�ستخدام 

حمققاً نتائج دقيقة. 

هيئة �لنقل – عجمان 
تدعم م�شاريع �ل�شباب

•• عجمان -الفجر:

– عجمان  ال��ن��ق��ل  هيئة  ح��ر���س��ت 
اإم������ارة عجمان  ع��ل��ى دع����م ���س��ب��اب 
و  جت��اري��ة  م�ساريع  لديهم  ال��ذي��ن 
ذل����ك م���ن م��ن��ط��ل��ق ح��ر���س��ه��ا على 
الوطنية  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  حتقيق 
لل�سباب من اجل متكينهم و تعزيز 
ذل��ك �سمن  و  املجتمع،  دوره���م يف 
ال�سبابية  امل�����س��اري��ع  دع���م  م���ب���ادرة 
حيث مت تخ�سي�ص م�ساحة يف املقر 
�سبيد  م��رك��ز  و  للهيئة  الرئي�سي 
لعر�ص م�ساريعهم وبيع منتجاتهم 
. وا���س��ت��ه��دف��ت امل����ب����ادرة ع����دد من 
حمالت القهوة املتواجدة يف اماره 
املبادرة  ه��ذه  ا�ستمرت  ،و  عجمان 
ملده 4 �سهور من عام ٢٠٢١ و كانت 
بدايتها �سهر يونيو من نف�ص العام 
،و   �سبتمرب  ���س��ه��ر  ن��ه��اي��ة  ل��غ��اي��ه  و 
من  امل�ستفيدة  امل�����س��اري��ع  ع��دد  بلغ 
ا�سارت  و  امل��ب��ادرة ٩ م�ساريع.  ه��ذه 
ال�سام�سي  خ���ل���ف  ر����س���ا  ال�������س���ي���دة 
الهيئة  ان  ب��ال��ن��دب  ال���ع���ام  امل���دي���ر 
الإماراتية  الكوادر  لتحفيز  ت�سعى 
ال�سابة من خالل دعم م�ساريعهم 
لي�ساهموا  ام��ام��ه��م  ال��ب��اب  ف��ت��ح  و 
يف دع���م اق��ت�����س��اد ام����اره ع��ج��م��ان و 
م��ن خالل  الم���ارة  تناف�سية  دع��م 

ت�سخري طاقاتهم ملنفعة الوطن.

•• دبي-وام: 

الداخلية  وزي��ر  ال��وزراء  نائب رئي�ص جمل�ص  نهيان  اآل  زاي��د  �سيف بن  ال�سيخ  �سمو  الفريق  كرم 
الإبداعية  املبادرة  مقرتح  �ساحبة  البناي  عبداهلل  جنالء  املواطنة  دب��ي،   2020 باإك�سبو  ام�ص 
اخلريطة الذهنية ''زايد رجل الأمة'' الذي قدمته عرب بوابة املقرتحات لوزارة الداخلية حيث 
نفذت ال��وزارة املبادرة لتكون اأكرب خريطة ذهنية على جدارية ودخلت بذلك مو�سوعة غيني�ص 
لالأرقام القيا�سية العاملية ومت عر�سها يف ميدان كلية ال�سرطة يف اأبوظبي. و�سلم �سموه �سهادة 
اأثمر  الذي  املقرتح  هذا  تقدمي  يف  الإبداعية  جلهودها  وتقديًرا  الإيجابية  ملواطنتها  للمكرمة 
عن مبادرة وطنية متميزة. واأعربت املكرمة عن �سعادتها وفخرها بهذا التكرمي من قبل �سمو 
وزير الداخلية، وعلى التقدير والدعم الذي ح�سلت عليه منذ تقدميها للمقرتح الذي يج�سد 
روؤية القائد املوؤ�س�ص وماآثره وقيادته احلكيمة، واملتابعة احلثيثة من وزارة الداخلية حلني و�سع 

الفكرة مو�سع التنفيذ، والفوز بهذا التكرمي العاملي من خالل مو�سوعة غيني�ص العاملية.

�شيف بن ز�يد يكرم �شاحبة �ملبادرة �الإبد�عية جد�رية »ز�يد رجل �الأمة« �أكرب خريطة ذهنية بالعامل
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اأخبـار الإمـارات
�جلامعة �لقا�شمية ت�قع �تفاقية تعاون مع مركز �الإمار�ت 

لدر��شات حق�ق �الإن�شان
•• ال�سارقة-وام:

حقوق  لدرا�سات  الإم���ارات  ومركز  القا�سمية  اجلامعة  وقعت 
الإن�سان التابع جلمعية الإمارات للمحامني والقانونيني مذكرة 
امل�سرتكة يف  اخل��ربات  وتبادل  التعاون  ت�سمل جم��الت  تفاهم 
ب��ن��اء ال��ق��درات وال��ت��دري��ب واإع����داد ال��ب��ح��وث وال���س��ت�����س��ارات يف 
جمالت حقوق الإن�سان ودعم جهود الدولة يف حتقيق اأهداف 
الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة وذلك ات�ساقا مع توجه القيادة 
الر�سيدة يف تعزيز الوعي املجتمعي ون�سر ثقافة حقوق الإن�سان 

وامل�سي قدماً يف م�سرية التنمية امل�ستدامة على م�ستوى كافة 
مذكرة  وقع  الأكادميية.  املوؤ�س�سات  �سيما  ل  الدولة  موؤ�س�سات 
من  ك��اًل  ال�سارقة  اجلامعية  باملدينة  اجلامعة  مبقر  التفاهم 
اجلامعة  مدير  باأعمال  القائم  اخللف  ع��واد  الدكتور  �سعادة 
واأ�سار  املركز.  رئي�ص  ال�سام�سي  �سعيد  زاي��د  امل�ست�سار  و�سعادة 
توؤديه اجلامعة  ال��ذي  ال��دور  اأهمية  اإىل  الدكتور ع��واد اخللف 
القا�سمية يف خدمة ق�سايا املجتمع على كافة كافة امل�ستويات 
الإمارات  مركز  م��ع  اجل��ه��ود  وت�سافر  والبحثية،  الأك��ادمي��ي��ة 
العلمية  ب��ال��ب��ح��وث  يتعلق  ف��ي��م��ا  الإن�����س��ان  ح��ق��وق  ل��درا���س��ات 

امل�ست�سار  وال��دورات التدريبية يف جمال حقوق الإن�سان. واأكد 
الوطنية  الهيئة  اأم��ن��اء  جمل�ص  ع�سو  ال�سام�سي  �سعيد  زاي��د 
امل��ذك��رة النوعية م��ع اجلامعة  اأه��م��ي��ة ه��ذه  حل��ق��وق الإن�����س��ان 
القا�سمية كاأحد ال�سروح الأكادميية يف دولة الإمارات وتر�سيخ 
التعاون امل�سرتك يف خمتلف جمالت البحوث والدرا�سات مبا 
يخ�ص جمال حقوق الإن�سان وال�ستفادة من خربات اجلامعة 
يف هذا املجال وتنفيذ برامج تدريبية م�سرتكة يف مو�سوعات 
والإعالم  الآخ��ر  وقبول  واملواطنة  والت�سامح  الإن�سان  حقوق 

وحتقيق اأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة.

جامعة �الإمار�ت جتري در��شة ن�عية الحتياجات �ش�ق �لعمل خلريجي �لعل�م �الإن�شانية و�الجتماعية
•• العني-الفجر: 

الطلبة  "توظيف  جل��ن��ة  ان��ت��ه��ت 
اخلريجني وريادة العمال"  بكلية 
والجتماعية  الن�����س��ان��ي��ة  ال��ع��ل��وم 
العربية  الإم��������������ارات  ب���ج���ام���ع���ة 
وا�سعة  درا�سة  اإج��راء  من  املتحدة 
لتقييم  ���س��ه��ري��ن  مل����دة  ا���س��ت��م��رت 
خلريجي  العمل  �سوق  احتياجات 
والجتماعية  الإن�����س��ان��ي��ة  ال��ع��ل��وم 
كاللغويات  م��ت��ع��ددة  جم����الت  يف 
وال�سياحة  وال������رتاث  والإع�������الم 
وال�سيا�سة  الج����ت����م����اع  وع����ل����م 

واجلغرافيا. 
ال��ن��اب��ودة- ال��دك��ت��ور ح�سن  وق���ال 
الإن�سانية  ال���ع���ل���وم  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د 
الدرا�سة  هذه  "اإن  والجتماعية- 
ا�سرتاتيجية   اأهمية  ذات  الوا�سعة 
ك��ف��ي��ل��ة ب��ت��وج��ي��ه ك��اف��ة الأط�����راف 
وخا�سة  العمل  بقطاعات  املعنية 
لنوعية  اخل�����ا������ص  ال����ق����ط����اع  يف 
امل�����وظ�����ف امل����ط����ل����وب وامل������ه������ارات 

وع����ل����م الج����ت����م����اع والإح���������س����اء 
املعلومات،  تكنولوجيا  وم��ه��ارات 
والت�سفري  ال���ب���ي���ان���ات  ع��ل��م  م��ث��ل 
والتعلم الآيل املطبق على نظريات 
العلوم الجتماعية وطرق البحث. 
واأ�سارت املجموعات النقا�سية  اإىل 
اأهمية حت�سني املهارات التحليلية 
املتعلقة بتطبيقات نظم املعلومات 
يف  امل��ه��ارات  وتطوير  اجلغرافية، 
وال�ستبيانات  امل�����س��وح��ات  جم���ال 
�سرورة  و  ج��دي��دة  ب��ي��ان��ات  جلمع 
تطوير املهارات املتعلقة بالتقنيات 
اجلديدة مثل الذكاء ال�سطناعي 
)AI( اأو الطائرات بدون طيار و 
والتطبيقات  ال����ربام����ج  ت���ن���وي���ع 
ل�ستخدام  ال����داع����م����ة  ال���ذك���ي���ة 
وحت��ل��ي��ل ال��ب��ي��ان��ات امل��ك��ان��ي��ة. كما 
النقا�سية  امل���ج���م���وع���ات  ح������ددت 
باملهارات  الرت���ق���اء  اإىل  احل��اج��ة 
ومعاجلة  امل���خ���ت���ل���ف���ة،  ال���ل���غ���وي���ة 
املزيد  وات��ق��ان  الرتجمة،  م��ه��ارات 
كالرو�سية  الأخ�����رى  ال��ل��غ��ات  م��ن 

"اإن  اخلريجني وري���ادة الأع��م��ال  
من  الإماراتيني  الطلبة  توظيف 
اأه����م اأول���وي���ات ج��ام��ع��ة الإم�����ارات 
الكلية  اأط��ل��ق��ت  ال��غ��ر���ص  ول���ه���ذا 
اإىل حتليل  الهادفة  الدرا�سة  هذه 
للخريجني  ال��ت��وظ��ي��ف  خ���ي���ارات 
الإن�سانية  ال��ت��خ�����س�����س��ات  ذوي 
�سوق  يف  الج��ت��م��اع��ي��ة  وال���ع���ل���وم 
اأن  واأ�سافت   ،" الإم��ارات��ي  العمل 
الدرا�سة هدفت ب�سكل اأ�سا�سي اإىل 
تقدمي م�سح لأحدث ما و�سل اإليه 
الواقع الراهن بخ�سو�ص املهارات 
تعزيزها  ينبغي  التي  اأو  املطلوبة 
من  الإم��ارات��ي��ني  الطلبة  لتمكني 
عاملية  بيئة  يف  وال��ت��ق��دم  ال��ت��ط��ور 
تطوير  يف  ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة  ����س���دي���دة 

م�سارهم املهني".
الكعبي   ال��دك��ت��ورة خولة  واأ���س��ارت 
تعزيز  ال���س��ت��م��رار يف  اأه��م��ي��ة  اإىل 
املوؤ�س�سات   م���ع  ال��ت��ع��اوين  ال�����دور 
الوطنية   امل��ح��ل��ي��ة  وال�����س��ن��اع��ات  
وال���ع���امل���ي���ة ل���س��ت��ك��م��ال امل����ه����ارات 

هذا  اأن  مبيناً  توافرها"،  ال���الزم 
اإعادة  يف  اأي�سا  �سي�سهم  التقرير 
برامج  الدرا�سية يف  بناء اخلطط 
التو�سيات  يتوافق مع  الكلية مبا 
التي �سمنتها لحتياجات وتقييم 

واقع �سوق العمل الإماراتي.
هذا  "اإن  ال����ن����اب����ودة   واأ�������س������اف  
ومعايري  اأ���س�����ص  ع��ل��ى  مت  ال��ع��م��ل 
ع��ل��م��ي��ة مم��ن��ه��ج��ة وم���ن���ظ���م���ة يف 
وا�ستخال�ص  امل���وؤ����س���رات  ق������راءة 
العلوم  كلية  اأن  مبيناً  التو�سيات، 
�ستبقى  والجتماعية  الن�سانية 
الدولة  خ���دم���ة  يف  ال�������دوام  ع��ل��ى 
واحتياجاتها  اجلامعة  وم�ستقبل 
اإمكانات وخربات  مبا متتلك من 
عالية  وبحثية  ب�سرية  وك��ف��اءات 
امل�������س���ت���وى،  ق�������ادرة ع���ل���ى درا����س���ة 
كافة  املحلي يف  ال�سوق  احتياجات 

املو�سوعات".
ف��ي��م��ا اأو���س��ح��ت ال��دك��ت��ورة خولة 
البحثي  الفريق  –رئي�ص  الكعبي 
الطلبة  ت��وظ��ي��ف  جل��ن��ة  ورئ��ي�����ص 

العملية  وال�����ت�����ج�����ارب  امل���ه���ن���ي���ة 
والتقنية الالزمة لتطوير كفاءات 
مواكبة  م��ن  ولتمكينهم  الطلبة 
ال��ع��م��ل املحلي  ���س��وق  م�����س��ت��ج��دات 
والعاملي ا�ستعدادا للخم�سني عاماً 

القادمة . 
وركزت الدرا�سة على حتديد اأبرز 
املحليني  ال�سركاء  واآراء  ت�سورات 
العمل  �سوق  متطلبات  بخ�سو�ص 
املطلوبة من اخلريجني من خالل 
عقد جمموعة من حلقات النقا�ص 
الأق�سام  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  امل���رك���زة 
احلوكمة  وم���ن���ه���ا:  الأك����ادمي����ي����ة 
وال�ستدامة  اجلغرافيا  واملجتمع، 
احل�سرية،اللغات واآدابها، العالم 
وق�سم  الإب���داع���ي���ة،  وال�����س��ن��اع��ات 

ال�سياحة والرتاث. 
وخ���ل�������س���ت ن����ت����ائ����ج امل���ج���م���وع���ات 
ال��ن��ق��ا���س��ي��ة ���س��م��ن ال��ل��ج��ن��ة  اإىل 
تطوير  يف  ال����س���ت���م���رار  �����س����رورة 
املعرفة  برامج جديدة جتمع بني 
الجتماعية  ال��ع��ل��وم  يف  النظرية 

ع��ن مهارات  ف�����س��اًل  وال��ت��ح��ري��ر، 
التخطيط ال�سرتاتيجي املطبقة 
الرقمي،  الإع�����الم  م��وؤ���س�����س��ات  يف 
وحتليل الأحداث اجلارية، وحتليل 
وحل  اجلماعي  والعمل  البيانات، 
الفعال.  وال���ت���وا����س���ل  امل�����س��ك��الت 
تتطلبها  ال���ت���ي  امل����ه����ارات  ومت���ت���د 
حت�سني  لت�سمل  العمل  ق��ط��اع��ات 

والإيطالية  والإ�سبانية  والأملانية 
والعربية وال�سينية. 

ال�سرورية  امل����ه����ارات   وت��ت�����س��م��ن 
املجموعات  ع��ن��ه��ا  ك�����س��ف��ت  ال���ت���ي 
توظيف   " جل��ن��ة  يف  ال��ن��ق��ا���س��ي��ة 
ال���ط���ل���ب���ة اخل����ري����ج����ني وري���������ادة 
العمال " بكلية العلوم الإن�سانية 
الكتابة  ق����درات   : والج��ت��م��اع��ي��ة 

ال�������رتاث  ال�����ط�����الب يف  م����ع����رف����ة 
يتعلق  ف��ي��م��ا  �سيما  ل  وال���ت���اري���خ، 
يف  والأث���ري���ة  التاريخية  ب��امل��واق��ع 
الإمارات العربية املتحدة، وتعزيز 
الثقافية  بال�سيا�سات  معرفتهم 
الدولية، والدبلوما�سية الثقافية، 
واملعرفة  الثقافة،  اجتماع  وع��ل��م 

امليدانية يف املتاحف. 

وفق ت�سنيف كيو �إ�س �ستارز �لعاملي

جامعة �أب�ظبي حت�شل على تقييم 5 جن�م �الأعلى يف �لتعليم عن ُبعد
•• اأبوظبي-الفجر: 

���س��ج��ل��ت ج��ام��ع��ة اأب��وظ��ب��ي اإجن�����ازاً 
على  بح�سولها  ج��دي��داً  اأك��ادمي��ي��اً 
جنوم   5 ف��ئ��ة  م��ن  ت�سنيف  اأع��ل��ى 
ُب���ع���د �سمن  ال��ت��ع��ل��م ع����ن  جم�����ال 
العاملي  ���س��ت��ارز«  اإ�����ص  »ك��ي��و  تقييم 
حمققة   ،2021 لعام  للجامعات 
%95 يف  ب��ل��غ  اإج��م��ال��ي��اً  ت��ق��ي��ي��م��اً 
جمال التعلم عن ُبعد، كما ح�سلت 
ال��ك��ام��ل��ة يف خم�سة  ال���درج���ة  ع��ل��ى 
من �سبعة جمالت رئي�سية مبا يف 
الأكادميية، وتفاعل  امل�ساركة  ذلك 
الطالبية  واخل����دم����ات  ال��ط��ل��ب��ة، 
والتكنولوجيا، وال�ستعانة مب�سادر 
واللتزام  الإنرتنت،  عرب  تعليمية 

بعملية التعليم عن ُبعد.
وكانت جامعة اأبوظبي قد اأطلقت 
العديد من املبادرات لتعزيز عملية 
بتجربة  والرتقاء  ُبعد  التعلم عن 
الراهنة  ال��ظ��روف  ظ��ل  يف  الطلبة 
كوفيد19-،  جائحة  تف�سي  منذ 
لت�سخري  اجل���ام���ع���ة  ���س��ع��ت  ح��ي��ث 
يف  احلديثة  التكنولوجيا  ق���درات 
الواقع الفرتا�سي  مناهجها مثل 
ثالثية  والتقنية  امل��ع��زز  وال���واق���ع 
الأبعاد ملنح طلبة الهند�سة فر�سة 

الطالب  ا���س��ت��ط��اع  ف��ق��د  م��ت��م��ي��ز، 
اأحمد احلمادي، اأحد طلبة برنامج 
تكنولوجيا  يف  ال��ع��ل��وم  ماج�ستري 
الهند�سة  ب���ك���ل���ي���ة  امل����ع����ل����وم����ات 
تطوير  م���ن  اأب���وظ���ب���ي،  ب��ج��ام��ع��ة 
الواقع  لتوظيف  ال��درا���س��ي  بحثه 
الطالب  متكني  على  الف��رتا���س��ي 
م��ن ارت�����داء ن��ظ��ارة جت��ع��ل��ه ي�سعر 
وكاأنه يف املخترب اجلامعي لي�ساهد 
التطبيق  حم����ا�����س����رات  وي����ت����اب����ع 
بتخ�س�سه  ال�����س��ل��ة  ذات  ال��ع��م��ل��ي 

اجلامعي.
الربوفي�سور  قال  املنا�سبة،  وبهذه 
جامعة  م�����دي�����ر  اأح������م������د،  وق���������ار 
اأبوظبي: "ت�سعى القيادة احلكيمة 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة 
جديدة  علمية  اآف����اق  لفتح  دائ��م��اً 
ال�����س��ب��اب، ورف���ده���م بفر�ص  اأم�����ام 
ونوا�سل  والتميز،  والبتكار  النمو 
بدورنا امل�سي قدماً على هذا النهج 
النبيلة،  الأه�����داف  ه���ذه  لتحقيق 
واإن���ن���ا ن��ع��ت��ز ب��احل�����س��ول ع��ل��ى هذا 
الت�سنيف الذي ُيوؤكد على اجلهود 
اجلامعة  ت��ب��ذل��ه��ا  ال��ت��ي  امل��ت��م��ي��زة 
ل���ت���ق���دمي جت���رب���ة ت��ع��ل��م ع����ن ُبعد 
متميزة ومتكاملة، اإذ تلتزم جامعة 
ال�ستثمار  مب��وا���س��ل��ة  اأب���وظ���ب���ي 

مب�ساركة اأكرث من 7000 طالب، 
 50،000 م���ن  اأك�����رث  وت�����س��ج��ي��ل 
التعلم  ع��م��ل��ي��ة  خ����الل  حم��ا���س��رة 
التدري�ص  هيئة  لأع�ساء  ُبعد  عن 

والطلبة. 
التوظيف  م����رك����ز  اأط�����ل�����ق  ك����م����ا 
اجلامعة  يف  اخلريجني  وع��الق��ات 
للحفاظ  امل����ب����ادرات  م���ن  ���س��ل�����س��ل��ة 
عملية  خ��الل  الطلبة  تفاعل  على 
ُب���ع���د، مب���ا يف ذلك  ال��ت��ع��ل��ي��م ع���ن 
للتطوير  اف��رتا���س��ي��ة  ع��م��ل  ور����ص 

التطبيقي  ت��ع��ل��ي��م��ه��م  م���وا����س���ل���ة 
اأطلقت  ك��م��ا  ُب���ع���د.  وال��ع��م��ل��ي ع���ن 
بزاوية  ف��ي��دي��و  م��ق��اط��ع  اجل��ام��ع��ة 
درج������ة(   360( ك���ام���ل���ة  ع����ر�����ص 
ل��ت��زوي��د ال��ط��ل��ب��ة ب���ق���درات عر�ص 
قبل  للمختربات  متقدمة  ب�سرية 
وتقدمي  الدرا�سية،  الف�سول  ب��دء 
ال��الزم لهم خ��الل جل�سات  الدعم 
اأ�سهم  وق��د  الفرتا�سية.  التعليم 
للحلول  اأب��وظ��ب��ي  جامعة  اع��ت��م��اد 
امل��ب��ت��ك��رة يف حت��ق��ي��ق ت��ف��اع��ل كبري 

مميزة  وف����ع����ال����ي����ات  ال����وظ����ي����ف����ي، 
ل��ل��ط��ل��ب��ة واخل���ري���ج���ني. ووا����س���ل 
مركز التوظيف جهود التعاون مع 
ال�سركاء يف الدولة لتنظيم جل�سات 
املهنية  املعلومات  حول  افرتا�سية 
للتوا�سل  للطلبة  ف��ر���ص  وخ��ل��ق 

معهم يف امل�ستقبل.
اأث��م��رت اجل��ه��ود التي بذلتها  وق��د 
التعليم  اأبوظبي يف عملية  جامعة 
ع���ن ُب��ع��د جن���اح���اً ك���ب���رياً مت��ث��ل يف 
مت��ك��ني ال��ط��ل��ب��ة م���ن حت��ق��ي��ق اأداء 

اإدارة التعلم، و�سطح املكتب  ونظام 
بالكبورد  و���س��ح��اب��ة  الف��رتا���س��ي، 
الدخول  ت�سجيل  وت��ق��ن��ي��ة  ل���رين، 

الأحادي، وامل�سادقة الثنائية. 
ويف خطوة تهدف لتطوير جتاربها 
ُبعد،  ع����ن  ال�����س��ام��ل��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
ا�ستطالع  اأبوظبي  جامعة  اأطلقت 
هيئة  اأع�����������س�����اء  ي�������س���م���ل  دوري 
لال�ستفادة  وال���ط���الب  ال��ت��دري�����ص 
م��ن م��الح��ظ��ات��ه��م واآرائ���ه���م حول 
والعملية  وامل����ن����اه����ج  الأدوات 
وخارج  داخ��ل  ال�ساملة  التعليمية 

احلرم اجلامعي.
�ستارز«  اإ����ص  »ك��ي��و  ت�سنيف  وُي��ع��د 
ت�سنيف  ن��ظ��ام  مبثابة  للجامعات 
الراغبني  الطلبة  مي��ّك��ن  مف�سل 

املبتكرة،  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  الأدوات  يف 
لتحقيق  م���ن���اه���ج���ه���ا  وت����ط����وي����ر 
التاأ�سي�ص العلمي املتني للطلبة، ما 
بقوة يف  ي�ساعدهم على النطالق 

حياتهم املهنية".
ُبعد  ع��ن  التعلم  اآل��ي��ات  وت�ستفيد 
اإلكرتونياً  امل��ح��ا���س��رات  وت��ن��ظ��ي��م 
ب��اق��ة من  اأب��وظ��ب��ي م��ن  يف جامعة 
لإدارة  ال��ق��وي��ة  التقنية  الأن��ظ��م��ة 
واجهة  ل���ت���وف���ر  ال���ت���ع���ل���م،  ع��م��ل��ي��ة 
م��وث��وق��ة ووا���س��ح��ة ل��ل��ت��ع��اون بني 
التدري�ص  هيئة  واأع�����س��اء  الطلبة 
اأدوات  وت�����س��ت��م��ل  اآم���ن���ة.  ب��ط��ري��ق��ة 
عملية  يف  وال���ت���ف���اع���ل  امل�������س���ارك���ة 
ال���ع���م���ل بنظام  ب���ع���د  ع����ن  ال��ت��ع��ل��م 
مايكرو�سوفت تيمز، وورك �سبي�ص، 

اأف�سل  اخ��ت��ي��ار  م��ن  الت�سجيل  يف 
ل��ل��درا���س��ة يف جمالت  اجل��ام��ع��ات 
حم��������ددة م���ث���ل ق������وة ال����ربن����ام����ج، 
وج�����������ودة امل��������راف��������ق، واإم����ك����ان����ي����ة 
وامل�سوؤولية  اخل��ري��ج��ني،  توظيف 
وغريها  وال�سمولية  الجتماعية، 
النظام  وي��ع��ت��م��د  امل����ج����الت،  م���ن 
�سمن  تندرج  تقييم  ا�سرتاتيجية 
ي��ت��م تطبيقها  امل��وؤ���س��رات  ع�����س��رات 
اأدن���ى،  ع��ل��ى ثمانية م��ع��اي��ري ك��ح��د 
اخلا�سعة  اجل���ام���ع���ات  وحت�������س���ل 
جنوم  عدد  على  بالنهاية  للتقييم 
مُتثل   5+ اإىل   0 م����ن  ي��������رتاوح 
ال����درج����ة امل�����س��ت��ح��ق��ة ح�����س��ب عدد 
ال��ت��ي نالتها اجل��ام��ع��ة يف  ال��ن��ق��اط 

التقييم.

�ن�شمام �لربوفي�ش�ر مايكل ج�رد�ن �إىل جامعة حممد بن ز�يد للذكاء �ال�شطناعي
•• اأبوظبي-وام: 

اأع��ل��ن��ت ج��ام��ع��ة حم��م��د ب���ن زايد 
ل��ل��ذك��اء ال���س��ط��ن��اع��ي ع��ن تعيني 
ال���ربوف���ي�������س���ور م��اي��ك��ل ج������وردان، 
الأك����ادمي����ي امل���رم���وق واأح�����د رواد 
الفكر يف اأبحاث تعلم الآلة والذكاء 
يف  املرموق  والأ�ستاذ  ال�سطناعي 
جامعة كاليفورنيا بريكلي، ب�سفة 
اجلوائز  ع��ل��ى  ح��ائ��ز  ب��روف��ي�����س��ور 
فخري  وكمدير  املرموقة  العاملية 
لربنامج هيئة التدري�ص النخبوية 
على  �سيعمل  ال����ذي  اجل��ام��ع��ة  يف 
الربوفي�سور  جانب  اإىل  تطويره 
زينغ، رئي�ص جامعة حممد  اإري��ك 

وق�������د اأ�����س���������س����ت اجل����ام����ع����ة ه����ذا 
ال�سوء  ت�سليط  بهدف  الربنامج 
واملوؤثرة  الفريدة  امل�ساهمات  على 
ال����ت����ي ي���ق���دم���ه���ا ب���اح���ث���و ال����ذك����اء 
ال�سطناعي ذوي ال�سهرة العاملية 
م���ن اأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ص يف 

اجلامعة.
اإري����ك زينغ،  و ق���ال ال��ربوف��ي�����س��ور 
رئ��ي�����ص ج��ام��ع��ة حم��م��د ب���ن زاي���د 
بهذه   - ال����س���ط���ن���اع���ي  ل���ل���ذك���اء 
مكانته  "بف�سل   :  - امل��ن��ا���س��ب��ة 
الرائدة ك�سخ�سية اأكادميية عاملية 
الذكاء  جم���ال  يف  رائ����د  وك��م��ف��ك��ر 
ال���س��ط��ن��اع��ي وت��ع��ّل��م الآل�����ة، يعد 
الربوفي�سور جوردان خياراً مثالياً 

تاأثرياً  الأكرث  "�ساين�ص" كاملوؤلف 
ويحمل  احلا�سوب  علوم  جمال  يف 
���س��ه��ادة ال��دك��ت��وراه ال��ف��خ��ري��ة من 

جامعة ييل.
التدري�ص  هيئة  ب��رن��ام��ج  وي��ه��دف 
�سيعمل  ال����������ذي  ال����ن����خ����ب����وي����ة، 
على  ج������������وردان  ال����ربوف����ي���������س����ور 
امل�ساهمات  ت��ك��رمي  اإىل  ت��ط��وي��ره، 
ال��ت��ي يقدمها  ال��ف��ري��دة وامل���وؤث���رة 
ال��ب��اح��ث��ون امل���ع���روف���ون ع��امل��ي��اً يف 
مثل  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  جم��ال 
جمتمع  ل�سالح  ج����وردان،  مايكل 

اجلامعة والدولة ب�سكل عام.
تاأ�س�ص  ال���ذي  ال��ربن��ام��ج  وي��ه��دف 
زينغ،  اإري��ك  الربوفي�سور  يد  على 

بن زايد للذكاء ال�سطناعي.
الربوفي�سور  ت���ع���ي���ني  وي�������س���ّك���ل 
�ساأنها  من  قيمة  اإ�سافة  ج���وردان 
اأن تعزز خربات اجلامعة والدولة 
ال�سطناعي  ال��ذك��اء  جم���الت  يف 
وعلم  والإح�ساء  وعلوم احلا�سوب 
اللغة  ومعاجلة  احل�سابي  الأحياء 

الطبيعية ومعاجلة الإ�سارات.
هو  ج���وردان  الربوفي�سور  اأن  كما 
الوطنية  الأك����ادمي����ي����ة  يف  ع�����س��و 
والأكادميية  للعلوم،  الأم��ري��ك��ي��ة 
والأكادميية  للهند�سة،  الوطنية 
الأم���ري���ك���ي���ة ل���ل���ف���ن���ون وال���ع���ل���وم، 
وع�سو اأجنبي يف اجلمعية امللكية. 
جملة  �سنفته   ،2016 ع���ام  ويف 

رئ��ي�����ص ج��ام��ع��ة حم��م��د ب���ن زاي���د 
ليكون  ال����س���ط���ن���اع���ي،  ل���ل���ذك���اء 
لنخبة  ت��ت��ي��ح  ف����ري����دة  "من�سة 
املجالت  اأغ������وار  ���س��رب  ال��ب��اح��ث��ني 
واملجتمعات  الفرق  وبناء  البحثية 
البحثية واإجراء التبادلت العلمية 
الدقيقة دون القلق حيال الأعباء 
والبنية  ال��ت��م��وي��ل  وق��ل��ة  الإداري�����ة 

التحتية احلا�سوبية والبيانات".
الربوفي�سور  ان�������س���م���ام  وي����اأت����ي 
اإىل اجلامعة كاأول مدير  جوردان 
التدري�ص  هيئة  لربنامج  فخري 
ال��ن��خ��ب��وي��ة خ���الل م��رح��ل��ة مهمة 
املوؤ�س�سة  ه��ذه  ت��ط��ور  م�سرية  م��ن 

التعليمية الرائدة.

التدري�ص  ه��ي��ئ��ة  ب��رن��ام��ج  ل��ق��ي��ادة 
ال��ن��خ��ب��وي��ة اجل���دي���د ون���ه���دف من 
خ���الل ه���ذا ال��ت��ع��ي��ني اإىل اإح���داث 
اأك���رب ت��اأث��ري اإي��ج��اب��ي مم��ك��ن على 
من  و�سركائنا  الطالبي  املجتمع 
املوؤ�س�سات ودولة الإمارات العربية 

املتحدة ب�سكل عام".
وكان الربوفي�سور جوردان واحداً 
من 16 ع�سواً يف هيئة التدري�ص 
ال���ب���ارزة امل��خ��ت��ارة ل��الإ���س��راف على 
الربنامج  م����ن  الأوىل  ال��������دورة 
حممد  ج���ام���ع���ة  يف  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
ال�سطناعي،  ل��ل��ذك��اء  زاي�����د  ب���ن 
مب��ا يف ذل���ك اأع�����س��اء م��ن "معهد 
للتكنولوجيا"  م��ا���س��ات�����س��و���س��ت�����ص 

م���ن ال��ن��ج��اح��ات ال��ط��الب��ي��ة على 
الدويل وتوقيع  الأكادميي  امل�سرح 
م����ذك����رات ت���ف���اه���م م����ع ع�����دد من 
اأع�ساء  وتعيني  العاملية  املوؤ�س�سات 
ه��ي��ئ��ة ت���دري�������ص م�����س��ه��وري��ن على 

امل�ستوى العاملي.

و"كارنيغي  "هارفرد"  وجامعات 
وغريها  واأوك�سفورد"  ميلون" 

الكثري.
وج�ّسد الربنامج التنفيذي واحداً 
الثانية  ال�سنة  حمطات  اأب���رز  م��ن 
العديد  ���س��م��ل��ت  ال���ت���ي  ل��ل��ج��ام��ع��ة 

��شت�شاري �ل�شارقة يطلع على جه�د �خلدمات �الجتماعية يف دبا �حل�شن وخ�رفكان
•• ال�سارقة - وام: 

وال�سوؤون الجتماعية  ال�سحية والعمل  ال�سوؤون  اطلعت جلنة 
ال�����س��ارق��ة ع��ل��ى ج��ه��ود فرعي  يف املجل�ص ال���س��ت�����س��اري لإم����ارة 
دائ����رة اخل��دم��ات الج��ت��م��اع��ي��ة يف دب���ا احل�����س��ن وخ��ورف��ك��ان يف 
اإطار زياراتها لفروع ومراكز الدائرة والوقوف على ما توؤديه 
من رعاية وخدمات نحو الأطفال والن�ساء وكبار ال�سن وذوي 

الإعاقة .
رئي�ص  البلو�سي  مو�سى  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور  اللجنة  وف��د  �سم 
اأمني  الكتبي  �سويف  بن  �سيف  و  اأع�سائها  من  وع��دد  اللجنة 

�سر اللجنة .. وكان يف ا�ستقبالهم يف دبا احل�سن با�سمة حممد 
النقبي رئي�سة ق�سم الرعاية واحلماية الجتماعية وعدد من 
النقبي  نا�سر  اأحمد  ا�ستقبلهم يف خورفكان  .. فيما  املوظفني 
مدير فرع دائرة اخلدمات الإجتماعية يف خورفكان وعدد من 

املوظفني يف الفرع .
ووق��ف��ت اللجنة خ��الل ال��زي��ارت��ني على م��ا تقدمه ال��دائ��رة يف 
فرعيها دبا احل�سن وخورفكان من خدمات اجتماعية عالجية 
ووق��ائ��ي��ة واإمن��ائ��ي��ة يف جم���ال ال�����س��م��ان وال��رع��اي��ة واحلماية 
وتعرفت على برامج التاأهيل لالأفراد والأ�سر واملجموعات من 
درا�سة  من  به  تقوم  وم��ا  اخلا�سة  الإجتماعية  ال��ظ��روف  ذوي 

امل�سكالت الجتماعية لإيجاد احللول لها .
ع���ددا م��ن ال�ستف�سارات  الأع�����س��اء  ال��زي��ارت��ني ط���رح  وخ���الل 
املواطنني  م��ع  والتوا�سل  الفرعني  خ��دم��ات  خمتلف  تناولت 

وتلم�ص اأو�ساعهم ومتابعة �سوؤونهم الجتماعية .
الزيارتني لفرعي  اإن  البلو�سي  الدكتور عبداهلل مو�سى  و قال 
دائرة اخلدمات الجتماعية يف خورفكان و دبا احل�سن جاءت 
�سمن خطة اللجنة خالل الدور الثالث للوقوف على ما توؤديه 
متابعة  يف  اخت�سا�ساتها  بحكم  واأع��م��ال  خدمات  من  ال��دائ��رة 
مراكز  زي��ارة  �ستوا�سل  اللجنة  اأن  موؤكدا   .. املواطنني  �سوؤون 

وفروع الدائرة الأخرى خالل الفرتة املقبلة .
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

اأعلن �سعادة هزاع املن�سوري املتحدث 
يف  التعليمي  ال��ق��ط��اع  ع��ن  ال��ر���س��م��ي 
الإعالمية  الإح���اط���ة  خ���الل  ال��دول��ة 
م�ستجدات  ح��ول  الإم����ارات  حلكومة 
فريو�ص كورونا امل�ستجد ، عن متديد 
ملدة  بعد  عن  التعليم  بنظام  الدرا�سة 
وذلك  واجل��ام��ع��ات  للمدار�ص  اأ���س��ب��وع 
ب���دءا م��ن ت��اري��خ 17 ي��ن��اي��ر 2022 
كافة  وتاأجيل  اإىل 21 يناير 2022 
للمدار�ص  احل�����س��وري��ة  الخ���ت���ب���ارات 
واجل��ام��ع��ات اىل م��ا ب��ع��د ت��اري��خ 28 
اأكدت  ج��ان��ب��ه��ا  م��ن   .  2022 ي��ن��اي��ر 
املتحدث  ال��غ��ي��ث��ي  ن������ورة  ال����دك����ت����ورة 
ال��ر���س��م��ي ع���ن ال���ق���ط���اع ال�����س��ح��ي يف 
اأف���راد  اأه��م��ي��ة ال���ت���زام جميع  ال���دول���ة 
امل��ج��ت��م��ع ب�����الإج�����راءات الح���رتازي���ة 
امل��ع��ت��م��دة ودع�����م جهود  وال���وق���ائ���ي���ة 
الفرق الوطنية والقطاعات املعنية يف 

مواجهة "كوفيد - 19".
وت��ف�����س��ي��ال، ق���ال���ت ال���دك���ت���ورة ن���ورة 
قدمت  الإم��������ارات  دول�����ة  اإن  ال��غ��ي��ث��ي 
رائدا  ب��داي��ة اجل��ائ��ح��ة من��وذج��ا  منذ 
امل��رن والحرتايف  التعامل  يف طريقة 
"كوفيد  اأزم��ة جائحة فريو�ص  لإدارة 
- 19" م�سرية اإىل اأن تلك اجلاهزية 
وال�ستعداد كانت نتيجة للتعاون بني 
والقطاعات  الوطنية  الأجهزة  جميع 
ب����روح الفريق  ت��ع��م��ل  امل��ع��ن��ي��ة وال���ت���ي 
الر�سيدة  القيادة  بتوجيهات  الواحد 
للو�سول  املجتمع  على �سحة  حفاظاً 
اأن  واأك��������دت  ال���ت���ع���ايف.  م���رح���ل���ة  اإىل 
اجلهود الوطنية يف جميِع القطاعات 
احل���ك���وم���ي���ة وامل���ح���ل���ي���ة واخل���ا����س���ة 
�سحية  ب���ي���ئ���ة  ل���ت���وف���ري  م�������س���ت���م���رة 
تعمُل  ح��ي��ُث  املجتمع  لأف����راد  وق��ائ��ي��ة 
ف����رٍق خُمت�سة  ِخ�����الِل  اجل���ه���اُت م���ن 
لتوفري  م���وؤه���ل���ة  ب�������س���ري���ٍة  وك����������وادَر 
�سرائِح  جلميِع  ال�سحي  ال���س��ت��ق��رار 
وزوار  املجتمع من مواطني ومقيمي 
ال�سحي  الِقطاع  اأن  وذك��رت  ال��دول��ة. 
املناعة  اإىل  للو�سول  جهوده  يوا�سل 
املجتمعية من خالل توفري اللقاحات 
التطعيم  ل��ت��ل��ق��ي  امل���وؤه���ل���ة  ل��ل��ف��ئ��ات 
على  احلا�سلني  ن�سبة  و�سلت  حيث 
ال�سكان  اإجمايل  من  الأوىل  اجلرعة 

ن�سبة  اأن  حني  يف  املائة  يف   100 اإىل 
 92.76 كانت  لقاح  جرعتي  متلقي 
ال�سكان  اإح�ساء  اإجمايل  من  املائة  يف 
الإمارات  دولة  اأن  اأك��دت  املعتمد. كما 
توفري  وق��ت مبكر على  حر�ست منذ 
التطعيمات املعتمدة ب�سكل جماين يف 
املن�ساآت ال�سحية احلكومية واخلا�سة 
اإىل  اللقاح  ت��ق��دمي  ل�سمان  ب��ال��دول��ة 
املجتمع  اأف�������راد  م���ن  ���س��ري��ح��ة  اأك�����رب 
لوقاية  وت���ع���زي���زا  ل��ل��م��ن��اع��ة  حت��ق��ي��ق��ا 
�سحة الأفراد. وقالت الدكتورة نورة 

الغيثي املتحدث الر�سمي عن القطاع 
"اأثبتت الدرا�سات  ال�سحي يف الدولة 
الأ�سا�سية  بجرعاتها  التطعيمات  اأن 
ب�����س��ك��ل ملحوظ  ت�����س��اع��د  وال���داع���م���ة 
املر�ص  مبخاطر  الإ���س��اب��ة  تقليل  يف 
وم�����س��اع��ف��ات��ه وال��وف��ي��ات ك��م��ا ت�سهم 

بفعالية يف اإيقاف ظهور املتحورات".
ال��داع��م��ة تعترب  اأن اجل��رع��ة  وب��ي��ن��ت 
على  للمحافظة  ال��ع��وام��ل  اأه����م  م��ن 
ال�����س��ح��ة ال���ع���ام���ة و����س���الم���ة اأف������راد 
امل��ج��ت��م��ع ول��ه��ا دور ك��ب��ري وف���ع���ال يف 

لتحقيق  امل��ك��ت�����س��ب��ة  امل���ن���اع���ة  ت��ع��زي��ز 
الظروف  يف  خا�سة  ا�ستفادة  اأق�����س��ى 
ال���ت���ي ي�����س��ه��د ف��ي��ه��ا العامل  ال���راه���ن���ة 
امل�سجلة.  احل����الت  اأع����داد  يف  ت���زاي���داً 
واأ�����س����اف����ت " اإن����ن����ا ن���و����س���ي الأف�������راد 
الداعمة  اجل��رع��ات  بتلقي  امل��وؤه��ل��ني 
ال�سن  ك��ب��ار  فئة  ل�سيما  لهم  حماية 
م�سرية  املزمنة  الأم��را���ص  واأ�سحاب 
الداعمة  اجل����رع����ات  ت��ل��ق��ي  اأن  اإىل 
مكافحة  يف  الوطنية  اجل��ه��ود  ي��دع��م 
اجلائحة واملتحورات ولتحقيق الأمن 

ال�سحي يف املجتمع". وقالت " نهيب 
اأهمية اللتزام  اأفراد املجتمع  بجميع 
والوقائية  الح���رتازي���ة  ب���الإج���راءات 
ومراعاة  الكمامات  كارتداء  املعتمدة 
ال��ت��ب��اع��د اجل�����س��دي وت��ع��ق��ي��م الأي���دي 
ب�سكل دوري وجتنب الأماكن املزدحمة 
العامة".  ال�������س���الم���ة  ع���ل���ى  ح���ف���اظ���ا 
املجتمع  اأف������راد  " ن��و���س��ي  واأ����س���اف���ت 
ب�سرورة توخي احلذر وطلب العالج 
واإج������راء ال��ف��ح��و���س��ات ال���الزم���ة عند 
ل�سيما  مر�سية  اأع��را���ص  اأي  ظ��ه��ور 

الأعرا�ص التنف�سية امل�ساحبة حلالت 
املثال  النفلونزا املو�سمية على �سبيل 
�سرورية   PCR اختبارات  اإن  حيث 
يف ه��ذه احل��ال��ة لتاأكيد الإ���س��اب��ة من 
عدمها". واأكدت اأن اجلهود املوؤ�س�سية 
الوطنية  ال����ف����رق  ب���ه���ا  ت���ق���وم  ال���ت���ي 
تكامل  ت�ستوجب  املعنية  والقطاعات 
م����ن خ������الل تبني  امل���ج���ت���م���ع  ج����ه����ود 
والعامة  ال��ف��ردي��ة  امل�����س��وؤول��ي��ة  ث��ق��اف��ة 
الوقائية  ب���الإج���راءات  الل���ت���زام  لأن 
اأهم  تعترب  ال�سالمة  اإر���س��ادات  واتباع 

حفاظا  العامة  ال�سحة  �سون  قواعد 
للمكت�سبات  و���س��ون��ا  �سالمتكم  على 
املا�سية.  الفرتة  خالل  حتققت  التي 
م��ن ج��ان��ب��ه ا���س��ت��ع��ر���ص ���س��ع��ادة هزاع 
امل��ن�����س��وري امل���ت���ح���دث ال��ر���س��م��ي عن 
اآخر  ال���دول���ة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي يف  ال��ق��ط��اع 
باإجراءات  واملعنية  املحدثة  البيانات 
والتعليم  الرتبية  وزارة  وتوجيهات 
باإجراءات  املتعلقة  امل�ستجدات  وف��ق 

الوقاية من كوفيد- 19.
التعليمي  ال���ق���ط���اع  ج���اه���زي���ة  واأك������د 

ال�ستباقية  واإج������راءات������ه  ب���ال���دول���ة 
و�سرعة التعامل مع الأو�ساع الطارئة 
العملية  ا���س��ت��م��راري��ة  ع��ل��ى  ح���ر����س���اً 
وذلك  الأمثل  الوجه  على  التعليمية 
ملعطيات  امل�ستمرة  املتابعة  خالل  من 
واتخاذ  ل��دع��م  وم�ستجداتها  الأزم���ة 
ال��ق��رارات الأن�����س��ب. واأو���س��ح اأن���ه يتم 
وتطوراته  الوبائي  الو�سع  مراجعة 
الفرتة  خالل  ل�سيما  م�ستمر  ب�سكل 
احلالية، وذلك لت�سهيل عملية العودة 
العامة  ال�����س��ح��ة  ول�����س��م��ان  الآم���ن���ة 
واملعلمني  الطلبة  و���س��الم��ة  و���س��ح��ة 
باملن�ساآت  الإداري������������ني  وامل����وظ����ف����ني 
التعليمية. وقال اإنه من خالل متابعة 
الو�سع الوبائي تقرر متديد الدرا�سة 
اأ�سبوع  مل��دة  بعد  ع��ن  التعليم  بنظام 
للمدار�ص واجلامعات وذلك بدءاً من 
 21 اإىل   2022 ي��ن��اي��ر   17 ت��اري��خ 
يناير 2022، كما تقرر تاأجيل كافة 
للمدار�ص  احل�����س��وري��ة  الخ���ت���ب���ارات 
واجل��ام��ع��ات اىل م��ا ب��ع��د ت��اري��خ 28 
يناير 2022، وذلك بناء على تقييم 
واأ�ساف  ال��دول��ة.  يف  الوبائي  الو�سع 
للمن�ساآت  ال��ق��رار  ه��ذا  تطبيق  يتم   "
الوطني  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
ولدى اجلهات والفرق املحلية يف كل 
اأن  موؤكدا  تنفيذه"،  يف  املرونة  اإم��ارة 
القرار يهدف اإىل احلفاظ على �سحة 
التعليمية  والكوادر  الطلبة  و�سالمة 
والدارية وا�ستمرار العملية التعليمية 
وال��ت��ك��ي��ف م���ع ال�����س��ي��ن��اري��وه��ات التي 
كما  اجلائحة".  م�ستجدات  تفر�سها 
اأن��ه خ��الل كافة مراحل الزمة،  اأك��د 
التعليمية  امل��ن�����س��اآت  اإدارات  اث��ب��ت��ت 
التعامل  يف  اح���رتاف���ه���ا  وك�����وادره�����ا 
وتطورات  الو�سع  متغريات  مع  املرن 
الزمة، متوجها لهم بال�سكر والتحية 
توجيهات  ت��ن��ف��ي��ذ  ع���ل���ى  حل��ر���س��ه��م 
العامة  ال�سحة  ي�سمن  مب��ا  ال��دول��ة 
املجتمعية وم�ساهمتهم يف  وال�سالمة 
بكل  التعليمية  العملية  �سري  اإجن���اح 
الإحاطة  خ��ت��ام  يف  و����س���دد  ���س��ال���س��ة. 
الإع����الم����ي����ة ع���ل���ى اأه���م���ي���ة الل����ت����زام 
والو�سائل  ال��وق��ائ��ي��ة  ب�����الإج�����راءات 
الحرتازية لأن احلفاظ على �سالمة 
املجتمع و�سحة اأفراد اأولوية ق�سوى 

لدى قيادتنا الر�سيدة.

�لإحاطة �لإعالمية حلكومة �لإمار�ت يف مو�جهة جائحة كوفيد19: 

متديد �لدر��شة بنظام �لتعليم عن بعد ملدة �أ�شب�ع للمد�ر�س و�جلامعات

•• اأبوظبي-الفجر: 

ال��ت��ق��ى م���ع���ايل حم��م��د ب���ن ه���ادي 
احل�سيني وزير دولة لل�سوؤون املالية، 
اأم�ص مع معايل يوهان�ص هان  يوم 
املفو�ص الأوروبي لالإدارة وامليزانية 
�سعادة  بح�سور  له،  املرافق  والوفد 
يون�ص حاجي اخل��وري وكيل وزارة 
املالية  وزارة  مقر  يف  وذل��ك  املالية، 

يف اأبوظبي. 
وت����ط����رق ال���ل���ق���اء ال������ذي ي����اأت����ي يف 
اإىل  الرامية  ال���وزارة  �سيا�سة  اإط��ار 
ت��ع��زي��ز ع���الق���ات دول�����ة الإم�������ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة مب��خ��ت��ل��ف دول 
واملنظمات  وامل���وؤ����س�������س���ات  ال����ع����امل 
لأوجه  والدولية،  الإقليمية  املالية 
اجلانبني  ب���ني  ال��ث��ن��ائ��ي  ال���ت���ع���اون 
و�سبل تعزيزها يف خمتلف املجالت 

مبا يحقق م�ساحلهما املتبادلة.
وح�سر عن جانب البعثة الأوروبية 
ي��ان كومبان  كل من ال�سيد ج��ريت 
العامة  ل��ل��م��دي��ري��ة  ال���ع���ام  امل���دي���ر 
بول�سن،  اإمييل  وال�سيد  للميزانية، 

نائب �سفري بعثة الحتاد الأوروبي 
لدى دولة الإم��ارات، وال�سيدة هانا 
املفو�ص،  مكتب  مدير  نائب  يان�ص 
م�ست�سار  ���س��ات��ريي  تاينا  وال�سيدة 
التجارة يف البعثة، وال�سيدة جوليا 
يف  الإقليمي  امل�ست�سار  بيرتاجنيلي 

بعثة الحتاد الأوروبي.
معايل  رح�������ب  ال�����ل�����ق�����اء،  وخ��������الل 

حممد بن هادي احل�سيني مبعايل 
امل��راف��ق له،  وال��وف��د  ه��ان  يوهان�ص 
الزيارات  ه��ذه  مثل  اأهمية  م��وؤك��داً 
ال���ت���ع���اون  ت���ع���زي���ز  وال�����ل�����ق�����اءات يف 
اجلانبني.  ب��ني  ال��ق��ائ��م  والتن�سيق 
دول����ة  "حتر�ص  م���ع���ال���ي���ه:  وق������ال 
الإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة على 
العمل مع كافة املوؤ�س�سات واملنظمات 

الإق���ل���ي���م���ي���ة وال�����دول�����ي�����ة لت���خ���اذ 
ال�ستباقية  والإج����راءات  التدابري 
الالزمة للم�ساهمة يف التغلب على 
)كوفيد- كورونا  جائحة  تداعيات 
النمو  ودعم  التعايف  وحتفيز   )19

القت�سادي امل�ستدام." 
وقال �سعادة يوهان�ص هان: "�سعدُت 
بوزير  جمعنا  ال��ذي  البّناء  باللقاء 

دولة لل�سوؤون املالية معايل حممد 
ناق�سنا  حيث  احل�سيني،  ه��ادي  بن 
التابع  ال���ق���ادم(  )اجل���ي���ل  ب��رن��ام��ج 
لالحتاد الأوروبي وفر�ص ال�ستثمار 
املتعلقة باإ�سدارات الحتاد الأوروبي 
لل�سندات اخل�سراء من اأجل تنفيذ 
اأقرتها  التي  الطموحة  الأول��وي��ات 
ا�ستثمارات  ع��رب  ب��اري�����ص،  اتفاقية 

وفر�ص متويل م�ستدامة."
"اجليل  برنامج  اللقاء  وا�ستعر�ص 
القادم" اخلا�ص بالحتاد الأوروبي 
 Next Generation(
دعم  اإىل  ي���ه���دف  وال������ذي   )EU
م�ستقبل  وبناء  القت�سادي  التعايف 
ورق��م��ي��ة ومرونة  اأك���رث اخ�����س��راراً 

لدول الحتاد.
جاء  اللقاء  اأن  اإىل  الإ���س��ارة  جت��در 
�سمن زيارة معايل يوهان�ص والوفد 
املرافق له اإىل دولة الإمارات والتي 
التقى خاللها عدداً من امل�سوؤولني 
وتنمية  الثنائية  العالقات  لتعزيز 
الهتمام  ذات  امل��ج��الت  يف  التعاون 

امل�سرتك.

•• دبي-الفجر:

خالل  مكاملة  األف   "103" ا�ستقبل مركز الت�سال يف حماكم دبي قرابة 
عام 2021، وذلك للرد على ا�ستف�سارات املتعاملني وتقدمي اخلدمات لهم 
وفق اأعلى املعايري املعتمدة، حيث تويل حماكم دبي اإ�سعاد املتعاملني اأهمية 
وتهدف  ومكانتها،  الطيبة  �سمعتها  اأرك���ان  من  اأ�سا�سياً  ركناً  وميثل  بالغة 
الق�سائية،  النزاعات  اأط���راف  خا�سة  للجميع  ال�سعادة  حتقيق  اإىل  بذلك 

وذلك �سعياً لتحقيق عدالة نافذة تت�سم بالدقة وال�سرعة، وتقدمي خدمات 
ق�سائية مي�سرة للو�سول اإىل روؤيتها “حماكم رائدة متميزة عاملياً”

املتقا�سني يف حماكم  البدوي رئي�ص ق�سم توجيه  الدين  اأ�سار �سم�ص  حيث 
بالعام  2021 مقارنة  ع��ام  املكاملات يف  ع��دد  ال��زي��ادة يف  ن�سبة  اأن  اإىل  دب��ي، 
املا�سي %47، فقد بلغت عدد املكاملات يف عام 2021 قرابة )103( األف 
مكاملة، مقارنة ب� بعام 2022 الذي بلغت عدد املكاملات فيها قرابة 66األف 
 2021 ع��ام  يف  املكاملات  على  ال��رد  �سرعة  معدل  متو�سط  بلغ  وق��د  مكاملة، 

)7( ثواين، لتحقيق توجيهات القيادة العليا يف حماكم دبي يف العمل على 
اإ�سعاد اأفراد املجتمع عرب ال�ستجابة ال�سريعة للمكاملات، وتطبيق التقنيات 

احلديثة يف الإجابة على ا�ستف�سارات املتعاملني.
املتعاملني  اإ�سعاد  اإدارة  يف  املتقا�سني  توجيه  ق�سم  اأن  اإىل  البدوي  واأ�ساف   
من  وذل��ك  للجمهور  يقدمها  التي  ب��اخل��دم��ات  الرت��ق��اء  اإىل  دائ��م��اً  ي�سعى 
تقليل  ي�سهم يف  املتقا�سني، مبا  التوا�سل مع  قنوات  فتح مزيد من  خالل 
الوقت واجلهد عليهم ملعرفة الإجراءات واخلدمات املقدمة يف حماكم دبي 

اجلل�سات  مواعيد  عن  ال�ستف�سار  يتيح  الت�سال  مركز  اأن  اإىل  اأ�سار  كما   ،
واأوقات تقدمي اخلدمة ، اإ�سافة اإىل تلقي مالحظات واقرتاحات املتعاملني، 
واأبرز  انطباعاتهم،  اإىل  والتعرف  املقدمة  اخلدمة  م�ستوى  على  للوقوف 
توفري  على  ال��دائ��رة  حر�ص  يوؤكد  ال��ذي  الأم��ر  تواجههم،  التي  التحديات 
اأعلى م�ستويات اخلدمة ب�سال�سة و�سهولة ف�سال عن توفري الوقت لتعزيز 
جتربة املتعاملني الإيجابية، م�سريا اإىل التعامل الفوري مع جميع املكاملات 

وال�ستف�سارات الواردة والّرد عليها يف مدة زمنية حمددة وب�سكل احرتايف.

لبحث �آليات توطيد �أو��سر �ل�سر�كة و�لعمل بني �جلانبني

حممد بن هادي �حل�شيني يلتقي مع �ملف��س �الأوروبي لالإد�رة و�مليز�نية و�ل�فد �ملر�فق 

 بلغت ن�سبة �لزيادة 47 % مقارنة بعام 2020 

مركز �الت�شال يف حماكم دبي ي�شتقبل قر�بة »103« �ألف مكاملة خالل عام 2021 

�ل�شايغ يلتقي وزير �الت�شاالت وتكن�ل�جيا �ملعل�مات يف باب�� غينيا �جلديدة
•• اأبوظبي - وام:

اأم�ص،  دول��ة  وزي��ر  ال�سايغ  حممد  علي  بن  اأحمد  معايل  التقى 
املعلومات  وتكنولوجيا  الت�سالت  وزي��ر  ما�سيو  تيموثي  معايل 
ب��اب��وا غينيا اجل��دي��دة، وذل��ك يف دي���وان ع��ام وزارة اخلارجية  يف 
والتعاون الدويل يف اأبوظبي. وجرى خالل اللقاء بحث العالقات 
روابط  تعزيز  و�سبل  والتجارية  القت�سادية  �سيما  ول  الثنائية 

ال�سداقة والتعاون بني البلدين ال�سديقني يف كافة املجالت.
الدول  من  العديد  مب�ساركة  �سعادته  عن  ال�سايغ  معايل  وع��رب 

" كوفيد -  اأزم��ة جائحة  2020 دبي رغم  اإك�سبو  ال�سديقة يف 
19 " ، ومن بينها بابوا غينيا اجلديدة والتي �سنحت له الفر�سة 
لزيارة جناحها اخلا�ص، موؤكداً على قوة العالقات بني البلدين، 
يف  البلدين  ب��ني  ال��ت��ع��اون  لتعزيز  الفر�ص  م��ن  العديد  ووج���ود 

خمتلف املجالت ذات الهتمام امل�سرتك.
ك��م��ا ع��رب م��ع��ال��ي��ه ع��ن ام��ت��ن��ان��ه ل��ب��اب��وا غينيا اجل���دي���دة لدعم 
والع�سرين  الثامنة  ال���دورة  ل�ست�سافة  الم����ارات  دول���ة  تر�سح 
ال��دول��ة على  ح��ر���ص  م���وؤك���داً   ،"COP28" مل��وؤمت��ر لأط����راف 
اإي�سال اأ�سوات جميع الدول ل�سمان خف�ص تاأثريات الحتبا�ص 

احلراري، وذلك لبناء حياة اأف�سل لأجيال امل�ستقبل.
من جهته اأبدى معايل ما�سيو، اإعجابه مبعر�ص اإك�سبو 2020 
دبي وح�سن التنظيم لهذا احلدث املهم من قبل دولة الإمارات. 
واأكد على قوة العالقات بني البلدين، م�سريا اإىل وجود العديد 
من الفر�ص والإمكانيات لتطويرها وتعزيزها ودفعها اإىل الأمام 

يف خمتلف املجالت ملا فيه م�سلحة البلدين.
ويف اخلتام رحب معايل ال�سايغ بالزيارة املرتقبة لرئي�ص وزراء 
بابوا غينيا اجلديدة خالل �سهر فرباير 2022 حل�سور اليوم 

الوطني لبالده يف اإك�سبو 2020 دبي.

•• اأبوظبي-وام: 

العور  عبداملنان  بن  الدكتور عبدالرحمن  بحث معايل 
وزي����ر امل�����وارد ال��ب�����س��ري��ة وال��ت��وط��ني - خ���الل ل��ق��ائ��ه يف 
ديوان الوزارة باأبوظبي - �سعادة كري�سنا برا�ساد �سفري 
جمهورية نيبال الدميقراطية الفيدرالية لدى الدولة 

تعزيز التعاون يف جمال القوى العاملة.
دولة  بني  الثنائية  العالقات  تعزيز  اأهمية  العور  واأك��د 

الهتمام  ذات  امل��ج��الت  يف  نيبال  وجمهورية  الإم���ارات 
امل�سرتك خا�سة املتعلقة با�ستقدام العمالة النيبالية.

من جانبه اأ�ساد ال�سفري النيبايل بالإجراءات واملبادرات 
ال�سلبية  التي طبقتها حكومة الإم��ارات ملواجهة الآث��ار 
الناجمة عن جائحة "كوفيد - 19"، مثمناً امل�ساعدات 
التي  ب��الده واجلهود  اإىل  الإم���ارات  دول��ة  التي قدمتها 
تبذلها وزارة املوارد الب�سرية والتوطني يف حفظ حقوق 

العمالة النيبالية.

�لع�ر و�شفري نيبال يبحثان 
�لتعاون يف جمال �لق�ى �لعاملة

�لدكتورة نورة �لغيثي �ملتحدث �لر�سمي عن �لقطاع �ل�سحي يف �لدولة :  
بد�ية �جلائحة قدمت منوذجا ر�ئد� يف �لتعامل �ملرن و�لحرت�يف لإد�رة �أزمة كوفيد - 19 منذ  • �لإمار�ت 

حماية لهم ل�سيما فئة كبار �ل�سن و�أ�سحاب �لأمر��س �ملزمنة �لد�عمة  �جلرعات  بتلقي  �ملوؤهلني  �لأفر�د  • نو�سي 
بجميع �أفر�د �ملجتمع �أهمية �للتز�م بالإجر�ء�ت �لحرت�زية و�لوقائية �ملعتمدة • نهيب 

هز�ع �ملن�سوري �ملتحدث �لر�سمي عن �لقطاع �لتعليمي يف �لدولة :  
على ��ستمر�رية �لعملية �لتعليمية على �لوجه �لأمثل • حري�سون 

• �إد�ر�ت �ملن�ساآت �لتعليمية وكو�درها �أثبتت �حرت�فها يف �لتعامل �ملرن مع متغري�ت �لو�سع وتطور�ت كوفيد - 19
�أ�سبوع بدء� من تاريخ 17 يناير 2022 �إىل 21 يناير 2022 ملدة  بعد  عن  �لتعليم  بنظام  �لدر��سة  • متديد 

بعد تاريخ 28 يناير 2022 ما  �إىل  و�جلامعات  للمد�ر�س  �حل�سورية  �لختبار�ت  كافة  • تاأجيل 
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العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 

�إعــــــــــالن
اليمامة  ال�س�����ادة/مكتب  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لال�ست�سارات ال�سريبية
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2489724 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة حممد عبا�ص كرمي �سرحان البلو�سي  ١٠٠%

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف مطر غمران جمعه حممد الظاهري

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 

�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/�سنو جلف لنظمة  تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان 
قد تقدموا الينا بطلب  CN التربيد رخ�سة رقم:2015740 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة خالد �سعيد خلفان �سعيد الغافري  ١٠٠%

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف �سلطان خالد �سعيد خلفان الغافري

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون قمر للرجال 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1124897 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة حمد �سعيد نا�سر العامري  ١٠٠%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف �سعيد �سلطان �سيف �سلطان النيادي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 

�إعــــــــــالن
بيوتي  بيور  ال�س�����ادة/مركز  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب لل�سيدات رخ�سة رقم:1339626 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة علي نا�سر علي الهطايل  ١٠٠%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف هنادى �سامل طار�ص �سلمان القمزى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 

�إعــــــــــالن
�سكاي  بالتينوم   : ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 
اإلينا  تقدموا  قد   CN- 3949311  : رقم  رخ�سة  للنقليات 

بطلب : 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة را�سد عبداهلل حممد م�سبح 

الدرعى  ١٠٠%
بوقراعه  د�سمال  على  احمد  / حذف  وبيع  تنازل  ال�سركاء  تعديل 

احلمريى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 

�إعــــــــــالن
خلدمات  اب  ال�س�����ادة/تون  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
CN قد تقدموا الينا بطلب ال�سيارات  رخ�سة رقم:2065089 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة ي�ص عالء الدين ح�سن حممد معنى  ١٠٠%

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف احمد عثمان عالء الدين ح�سن معنى

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 

�إعــــــــــالن
لتنجيد  ال�س�����ادة/الغرافة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
CN قد تقدموا الينا بطلب ال�سيارات  رخ�سة رقم:1162324 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة ناجي بن عو�ص بن حم�سن احلارثي  ١٠٠%

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف حممد احمد مبارك زبار احلارثي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 

�إلغاء �عالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�ص الرخ�سة 
CN بال�سم التجاري مغ�سلة �سكاي  رقم:1435376 
بلو ، بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة الو�سع كما 

كان عليه �سابقا.
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 

�إلغاء �عالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�ص الرخ�سة 
CN بال�سم التجاري اخلط امللكي  رقم:1044626 
تعديل  طلب  بالغاء   ، ذ.م.م  ذ.م.م  العامة  للمقاولت 

الرخ�سة واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقا.
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 

�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

عبداملعبود �سودري لت�سليح كهرباء ال�سيارات
CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1047967 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:هانوفر مل�ستح�سرات التجميل ذ.م.م
عنوان ال�سركة:جزيرة ابوظبي �سرق 20-0.1 مبنى ال�سيد احمد 

حممد غامن �سلطان
CN رقم القيد يف ال�سجل التجاري: 2776635 

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

- تعيني ال�سادة/مريال عبداحلبيب لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات   2
الدارية، كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/7/14 وذلك بناء على 

قرار حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2022/1/12  - بالرقم:2105019872  

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة امل�سفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:ال�سجاد الحمر للتجارة ذ.م.م
عنوان ال�سركة:دملا مول GR 118&119 م�سفح دملا مول - طابق 

الر�سي - حمل رقم
CN رقم القيد يف ال�سجل التجاري: 1663136 

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

- تعيني ال�سادة/�ستاندرد منتورز للتدقيق واملراجعة، كم�سفي   2
قانوين لل�سركة بتاريخ:2022/1/3 وذلك بناء على قرار 

حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2022/1/12  -   22C0FFB134902ACE36E:بالرقم

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة امل�سفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:مزرعة الطيف لالنتاج احليواين ذ.م.م
عنوان ال�سركة:العني -رماح - �سدارة - مزرعة ورثة/مبارك علي 

حممد الحبابي
CN رقم القيد يف ال�سجل التجاري: 1508991 

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

- تعيني ال�سادة/اكيورت للمحا�سبة القانونية وال�ست�سارات ال�سريبية   2
ذ.م.م ، كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/12/27 وذلك بناء على 
قرار حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 

تاريخ التعديل:2022/1/12  - بالرقم:2105041072  
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة امل�سفي 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/رابو�ستا كويف

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1141719 
تعديل مدير / اإ�سافة حممد على حممد �سوكت

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة انيتك لتجارة القهوة ذ م م
ANTIQUE COFFEE TRADING L L C

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عتيق خلفان عبداهلل رحمه املهريى
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ رابو�ستا كويف
Robusta Coffee

اإىل/ رابو �ستا كويف - �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م
 ROBUSTA COFFEE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 

عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الوفاء للرعاية ال�سحية املنزلية ذ.م.م 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1773392 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ر�سا جالل ناجى حموده  ١6%

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سميه جمعه عبداهلل بن ديه النقبى %5١

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سادى طارق �سيد يا�سني  ١%

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة مرمي فرا�ص عبداحلليم  %3٢

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سميه جمعه عبداهلل بن ديه النقبى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سادى طارق �سيد يا�سني

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 

عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/برامي ليموزين

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1004316 

تعديل اإ�سم جتاري من/ برامي ليموزين

PRIME LIMOUSINE

اإىل/ برامي ليموزين - �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م

  PRIME LIMOUSINE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اللم�سة  

الطيبة لبيع التوابل والبهارات 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2971011 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 

�إعــــــــــالن
جتميع  خلدمات  ال�س�����ادة/الرا  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب امل�سعة ذ.م.م رخ�سة رقم:2860929 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ان بي كي خلدمات ال�سركات �ص ذ م م

N B K CORPORATE SERVICES L.L.C  

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف الدنيا لتمثيل ال�سركات  

AL DUNIA REPRESENTATION OF COMPANIES

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م

ال�سم التجاري:اربيان اوريك�ص للمقاولت العامة-�سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م
عنوان ال�سركة:مدينة حممد بن زايد مدينة حممد بن زايد �سرق 11، 

�سادق حممد  علي  طارق  ال�سيد  مبنى   0
CN رقم القيد يف ال�سجل التجاري: 1010483 

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

- تعيني ال�سادة/امانة لتدقيق ومراجعة احل�سابات- �سارة الظاهري،   2
كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2022/1/10 وذلك بناء على قرار 

حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2022/1/12  -   22C43E24D6FF935F7A9:بالرقم

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة امل�سفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:يورو ليموزين لنقل الركاب بال�سيارات الفخمة ذ.م.م
عنوان ال�سركة:امل�سفح م 17، 0 مبنى ال�سيد احمد حممد مرزوق 

�سقر واخرين
CN رقم القيد يف ال�سجل التجاري: 2807780 

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

- تعيني ال�سادة/الهاملي و�سركاه- حما�سبون قانونيون، كم�سفي   2
قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/12/12 وذلك بناء على قرار 

حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2022/1/12  - بالرقم:2150028118  

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة امل�سفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام:

يف  وبرين�سيب  ت��وم��ي  ���س��او  جمهورية  ج��ن��اج  يعر�ص 
اك�سبو 2020 دبي كل ما مييز ذلك البلد ال�ستوائي 
باأ�سجار  و�سواطئ مليئة  من مناظر طبيعية خالبة 
جمالت  ع���دة  يف  ال���س��ت��ث��م��ارات  ت�ستقطب  ال��ن��خ��ي��ل 
واهم  املعلومات  وتقنية  البيئية  ال�سياحة  اهمها  من 

احلرف اليدوية التي يعمل بها �سكان اجلمهورية.
وق����ال ال�����س��ي��د خ��و���س��ي��ه اأن��ط��ون��ي��و ف���ريا ك����روز مدير 
ت�سريح  يف  وبرين�سيب  تومي  �ساو  جمهورية  جناح 
"وام" ان �ساو تومي هي جنة  لوكالة انباء الم��ارات 
ا�ستوائية حقيقية تعج باملخلوقات الفريدة والفواكه 
ال�ساحل  قبالة  الواقعة  الدولة  وحتافظ  ال�ستوائية 
الغربي لفريقيا على البيئة من اجل حتقيق التنمية 
على  ال��دول��ة  تعمل  كما  والق��ت�����س��ادي��ة  الجتماعية 
والقت�سادي  الجتماعي  والزده��ار  التنمية  حتقيق 

امل�ستدام ملواطنيها.

ي��ت��ع��رف على  ����س���وف  ل��ل��ج��ن��اح  ال����زائ����ر  اأن  واأ�����س����اف 
�سيتعرف  ك��م��ا  الثقافية  التقاليد  مت��ث��ل  جم��م��وع��ة 
يف  "جاليه" الواقع  �ساطئ  مثل  ال�سواطئ  اهم  على 
تتكاثر  التي  ال�سواطئ  م��ن  ويعد  �ساوتومي  جنوب 
على  الزائر  �سيتعرف  كما  البحرية  ال�سالحف  فيها 
املناظر  خ��الل  م��ن  �ساوتومي  يف  اخل��الب��ة  الطبيعة 
الطبيعية الفريدة التي ت�ستهر بها ا�سافة اىل انواع 

النباتات امل�ستوطنة يف حديقة "اأوبو الطبيعية".
ولفت اإىل ان الزائر �سيتعرف على م�سرح " ت�سيلويل 
" حيث ي�سهم العر�ص الثقايف يف توا�سل العقول وبناء 
ال�ستمتاع  للزائر  يتيح  وم�ستدام  م�سوؤول  م�ستقبل 
باحلا�سر وميثل موروثا من الثقة وال�ستدامة على 

مر الزمن لالجيال القادمة.
والنتاج  ال���زراع���ي  ال����رتاث  ب��ع��ر���ص  اجل��ن��اح  ويتميز 
ال��ع�����س��وي وامل��ن��ت��ج��ات وال��ق��ط��ع امل��ت��ن��وع��ة ال��ت��ي متثل 
امل�سنعة من  والقطع  �ساو تومي  اليدوية يف  احلرف 

القما�ص والبذور من نباتات �ساو تومي.

•• فلوريدا -وام:

ومياه  ك���ه���رب���اء  ه��ي��ئ��ة  م���ن  وف����د  زار 
دب����ي ب��رئ��ا���س��ة م��ع��ايل ���س��ع��ي��د حممد 
الرئي�ص  امل���ن���ت���دب  ال��ع�����س��و  ال���ط���اي���ر 
املتحدة  ال��ولي��ات  للهيئة  التنفيذي 
الأمريكية لتعزيز العالقات امل�سرتكة 
واملمار�سات  التجارب  اأف�سل  وت��ب��ادل 
الف�ساء  ا�ستك�ساف  جم��ال  يف  العاملية 
املرتبطة  وال�سناعات  والتكنولوجيا 
املهند�ص  الزيارة  يف  معاليه  راف��ق  به. 
التنفيذي  ال��ن��ائ��ب  ���س��ل��م��ان  ب��ن  ول��ي��د 
ل��ل��رئ��ي�����ص ل��ق��ط��اع ت��ط��وي��ر الأع���م���ال 
حيدر  ب��ن  م���روان  واملهند�ص  والتميز 
ل��ل��رئ��ي�����ص لقطاع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��ن��ائ��ب 
ه�سام  وال��دك��ت��ور  وامل�ستقبل  الب��ت��ك��ار 
اإ�سماعيل رئي�ص ق�سم الثورة ال�سناعية 
والتطوير  ال��ب��ح��وث  ال��راب��ع��ة مب��رك��ز 
ب��اجل��اف��ل��ة مدير  ال��ه��ي��ئ��ة و���س��ع��ي��د  يف 
الربوتوكول يف مكتب معايل الطاير. 
للف�ساء  كينيدي  م��رك��ز  ال��وف��د  وزار 
/ الأم��ريك��ي��ة  الف�ساء  لوكالة  التابع 

نا�سا/ وكان يف ا�ستقباله اأندريا فارمر 
الوفد  وق��ام  الأع��م��ال.  تطوير  مدير 
بجولة تفقدية يف جميع اأنحاء املركز 
ون�����س��اط��ات وكالة  واط��ل��ع على ج��ه��ود 

ا�ستك�ساف  يف  الأم���ري���ك���ي���ة  ال��ف�����س��اء 
الف�ساء واملهمات احلالية اجلارية.

قاعة  يف  ج����ول����ة  ال�����زي�����ارة  و����س���م���ل���ت 
الأمريكية  ال��ف�����س��اء  رواد  م�����س��اه��ري 
الف�ساء  رواد  ت��ك��رمي  فيها  يتم  ال��ت��ي 
اإن�����س��اوؤه��ا م��ن قبل  الأم��ري��ك��ي��ني ومت 
�سبعة.  م��ريك��وري  مهمة  ف�ساء  رواد 
ال��ف�����س��اء يف قاعة  رواد  اخ��ت��ي��ار  وي��ت��م 
امل�ساهري من قبل جلنة خا�سة ملوؤ�س�سة 
منح رواد الف�ساء. ويعد مركز كنيدي 
ال�سياحي  اجل��ذب  مناطق  اأك��رث  اأح��د 
ال��ت��ي ي��ت��م ت�����س��وي��ره��ا ح��ي��ث ي�����س��م يف 
و�سواريخ  وم��ع��دات  مركبات  اأرج��ائ��ه 
فعلية لعبت دوراً مميزاً يف ا�ستك�ساف 
�ساروخ  اإط���الق  ج�سد  وق��د  الف�ساء. 
ع���ام  يف   3 م����ريك����وري-ري����د�����س����ت����ون 
املتحدة  ال��ولي��ات  تطلعات   1961
الأمريكية باأكملها وذلك عندما اأكمل 
اآلن �سيربد اأول رحلة ف�سائية ب�سرية 
كنيدي  مركز  حديقة  ويف  اأمريكية.. 
ا�ستعرا�ص  ع��ل��ى  الأم�����ر  ي��ق��ت�����س��ر  ل 
واأبولو  وجيميني  م��ريك��وري  ب��رام��ج 
التابعة لوكالة نا�سا كمهارات هند�سية 
تقدير  يتم  ا  اأي�سً ولكن  وتكنولوجية 
ال��ذي��ن حولوا  ال��ع��ل��م��اء وامل��ه��ن��د���س��ني 
اإىل  ف�سائية  ب��رح��الت  القيام  اأح���الم 

والوفد  ال��ط��اي��ر  م��ع��ايل  وزار  واق����ع. 
الذي  الآن"  ن��ا���س��ا  "معر�ص  امل��راف��ق 
ي�سم عرو�ساً موؤقتة ملركبات ف�سائية 

و�سركاء مثل  نا�سا  وك��ال��ة  م��ن  ُم��ع��ارة 
وميكن  اإك�ص".  و"�سبي�ص  "بوينغ" 
م�����س��اه��دة امل��رك��ب��ات ال��ف�����س��ائ��ي��ة التي 

للطاقم  نا�سا  لربنامج  ت�سنيعها  مت 
اإىل  اإع���ادة الإم����داد والنقل  وخ��دم��ات 
ISS ونظام  حمطة الف�ساء الدولية 
لنا�سا  ال���ت���اب���ع  ال��ف�����س��ائ��ي  الإط�������الق 
ل�ستك�ساف  امل�ستقبلية  النقل  و�سيلة 
الف�ساء ال�سحيق وبع�ص هذه املركبات 

الف�سائية حلقت فعلياً يف الف�ساء.
اإطالق  "جتربة  ع��ل��ى  ال��وف��د  واط��ل��ع 
ثالثة  اأح���د  اأتالنتي�ص" وه��و  امل��ك��وك 
م����ك����وك����ات ف�������س���ائ���ي���ة م���ع���رو����س���ة يف 
املعر�ص  وي�����س��م  امل��ت��ح��دة  ال����ولي����ات 
ويحكي  اأتالنتي�ص  الف�سائية  املركبة 
التابع  الف�ساء  مكوك  برنامج  ق�سة 

لنا�سا على مدى 30 عاًما.
هيئة  ب��رن��ام��ج  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل���دي���ر 
كهرباء ومياه دبي للف�ساء �سبي�ص دي 
يناير2021 وبح�سب  اإطالقه يف  مت 
ي�ستعد  امل���و����س���وع  ال��زم��ن��ي  اجل�����دول 
النانوي  ال�سطناعي  القمر  لإط��الق 
�ساروخ  م���ن  ع��ل��ى  �سات1"  "ديوا 
"�سبي�ص  ل�سركة  9" التابع  "فالكون 
للف�ساء  ك��ي��ن��ي��دي  م��رك��ز  م��ن  اإك�ص" 
يف ولية فلوريدا يف الوليات املتحدة 
 13 اخلمي�ص  غ��د  م�ساء  الأم��ري��ك��ي��ة 
ي��ن��اي��ر اجل����اري ع��ن��د ال�����س��اع��ة 7:30 

م�ساء بتوقيت دولة الإمارات .

•• دبي -وام: 

رئي�ص  غ��ب��ا���ص  �سقر  م��ع��ايل  ا�ستقبل 
الحت������ادي �سباح  ال��وط��ن��ي  امل��ج��ل�����ص 
ع�سو  مونريال  ريكاردو  �سعادة  اأم�ص، 
املتحدة  ب��ال��ولي��ات  ال�����س��ي��وخ  جم��ل�����ص 
العامة  الأم���ان���ة  م��ق��ر  يف  امل��ك�����س��ي��ك��ي��ة 

للمجل�ص يف دبي.
ح�سر اللقاء .. �سعادة كل من الدكتور 
ال�سداقة  جلنة  رئي�ص  الطاير  ط��ارق 
الالتينية  اأم��ري��ك��ا  دول  ب��رمل��ان��ات  م��ع 
را�سد  ���س��ع��ي��د  و����س���ع���ادة  وال�����س��م��ال��ي��ة، 
الوطني  امل��ج��ل�����ص  ع�����س��وي  ال��ع��اب��دي 
الحت��������ادي و����س���ع���ادة ال���دك���ت���ور عمر 
الوطني  املجل�ص  ع��ام  اأم���ني  النعيمي 

الحتادي.
�سبل  ب��ح��ث   - ال���ل���ق���اء  خ����الل   - ومت 
الربملاين  ال���ت���ع���اون  ع���الق���ات  ت��ع��زي��ز 

تبادل  خ�����الل  م����ن  اجل����ان����ب����ني،  ب����ني 
والت�ساور  التن�سيق  وتعزيز  ال��زي��ارات 
الهتمام  ذات  الق�سايا  خمتلف  حيال 
تفعيل  �سعيد  على  �سيما  ل  امل�سرتك 
ودعم العالقات الثنائية بني البلدين 
بني  الثنائية  ال��ع��الق��ات  تت�سم  ح��ي��ث 
املتحدة  وال����ولي����ات  الإم�������ارات  دول����ة 
التي  وال�سراكة  بال�سداقة  املك�سيكية 
تقوم على اأ�س�ص التفاهم على ال�سعيد 
ال�سيا�سي والقت�سادي واحل�ساري يف 
ظ��ل دع��م ورع��اي��ة م��ن ك��ال القيادتني 
الزيارات  تبادل  وكذلك  احلكيمتني، 
امل�������س���ت���وى واحل�����ر������ص على  رف���ي���ع���ة 

تعزيزها امل�سرتك يف كافة املجالت.
�سقر  معايل  رح��ب  اللقاء  ب��داي��ة  ويف 
غبا�ص ب�سعادة ريكاردو مونريال ع�سو 
املتحدة  ب��ال��ولي��ات  ال�����س��ي��وخ  جم��ل�����ص 
تطوير  اأهمية  على  واأك���د  املك�سيكية، 

والدبلوما�سية  الربملانية  ال��ع��الق��ات 
ب���ني ال��ب��ل��دي��ن وال��ع��م��ل ع��ل��ى توحيد 
الق�سايا  ح���ي���ال  وال��������روؤى  امل����واق����ف 
املحافل  يف  وال����دول����ي����ة  الإق���ل���ي���م���ي���ة 

الدولية.
امل���ت���ن���ام���ي���ة بني  ال����ع����الق����ات  يف ظ�����ل 
ت��اأ���س�����س��ت يف عام  وال����ت����ي  ال���دول���ت���ني 
تقدما  ت�������س���ه���د  وال�����ت�����ي   ،1975
امل����ج����الت، ومبا  ���س��ت��ى  م��ل��ح��وظ��ا يف 
بني  ال�سرتاتيجية  العالقات  يواكب 
املتحدة  وال����ولي����ات  الم�������ارات  دول����ة 

املك�سيكية.
تعزيز  اأه���م���ي���ة  اإىل  ال���ل���ق���اء  وت���ط���رق 
ال��ب��ل��دي��ن يف املجالت  ب��ني  ال��ع��الق��ات 
ال�سيا�سية والقت�سادية وال�ستثمارية 
ال�ستثمارية  ال��ف��ر���ص  وا���س��ت��ك�����س��اف 
ال�����واع�����دة يف اأ������س�����واق ال����دول����ت����ني يف 
الأول���وي���ة،  ال��ق��ط��اع��ات ذات  خم��ت��ل��ف 

الغذائي  الأم���ن  جم��ال  مقدمتها  ويف 
والطاقة املتجددة.

واأكد معايل �سقر غبا�ص اأهمية تعزيز 
امل�سرتك  الربملاين  والتن�سيق  التعاون 
خمتلف  يف  املك�سيكي  الكونغر�ص  م��ع 
املحافل الربملانية الإقليمية والدولية 
تداعيات جائحة فريو�ص  يف مواجهة 
جناح  اإىل  م�سريا   .. /كوفيد19-/ 
اإثبات قدرتها على  الإم���ارات يف  دول��ة 
"كوفيد19-"،  ف���ريو����ص  م���واج���ه���ة 
م���ن خ���الل الإج��������راءات الح���رتازي���ة 
والإجراءات ال�سحية النموذجية التي 
الإمارات  دول��ة  اأن  اإىل  لفتا  اتبعتها، 
�سياق  يف  عاملياً  الثانية  املرتبة  حتتل 

التطعيم �سد الفريو�ص.
اأه��م��ي��ة تطوير  واأك����دا اجل��ان��ب��ان على 
املجل�ص  ب���ني  ال���ربمل���ان���ي���ة  ال���ع���الق���ات 
والكوجنر�ص  الحت���������ادي  ال���وط���ن���ي 

امل��ك�����س��ي��ك��ي، " ب��غ��رف��ت��ي��ه " م���ن خالل 
توقيع مذكرة تفاهم وتعاون وت�سكيل 
جلنة ال�سداقة الربملانية مع جمل�ص 
الزيارات  وت���ب���ادل  املك�سيكي  ال���ن���واب 
ال���ربمل���ان���ي���ة واخل����������ربات وامل�����ع�����ارف، 
املحافل  يف  اجل��ان��ب��ني  ب��ني  والتن�سيق 
ال��ربمل��ان��ي��ة الإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة مبا 
العالقات  ع���ل���ى  اإي���ج���اب���ي���ا  ي��ن��ع��ك�����ص 

الثنائية يف املجالت كافة.
اأع����رب م��ع��ايل �سقر غ��ب��ا���ص عن  ك��م��ا 
ت��ق��دي��ر امل��ج��ل�����ص ال��وط��ن��ي الحت����ادي 
اإك�سبو  معر�ص  يف  املك�سيك  مب�ساركة 
جناح  اأن  اإىل  م�سريا   ..  2020 دب��ي 
املك�سيك يف اإك�سبو دبي 2020 يج�سد 
املك�سيكي،  وال����رتاث  الثقافة  اأ���س��ال��ة 
املجتمع  يف  امل��ه��م  امل����راأة  دور  ويعك�ص 
املك�سيكي، من خالل قيام 200 امراأة 
اجلناح  بت�سميم  ح��رف��ي��ة  مك�سيكية 

وهذا يربز اأهمية دور املراأة املك�سيكية 
وب���راع���ت���ه���ا يف ال��ت�����س��م��ي��م ال���رتاث���ي 

والتعبري عنه.
ال�سيوخ  ع�����س��و جم��ل�����ص  ب�����دوره وج���ه 
غبا�ص  �سقر  مل��ع��ايل  دع���وة  املك�سيكي 
رئ��ي�����ص امل��ج��ل�����ص ال��وط��ن��ي الحت�����ادي 

لزيارة املك�سيك وزيارة جمل�ص النواب، 
بهدف تعزيز وتطوير العالقات التي 
ال�سديقني  وال�سعبني  البلدين  تربط 
وال�����دف�����ع  امل��������ج��������الت،  خم����ت����ل����ف  يف 
بالعالقات الربملانية اإىل اآفاق اأرحب، 
يف  للربملانات  املهم  ال���دور  يعك�ص  مب��ا 

يف  ل�سيما  احل��ك��وم��ات،  عمل  ت�سهيل 
وتطوير  الت��ف��اق��ي��ات  اإجن�����از  ���س��رع��ة 
العامل  ي�سهده  ما  ظل  يف  الت�سريعات 
وتكاتف  ت��ع��اون  ت��ط��ورات تتطلب  م��ن 
خم��ت��ل��ف امل��وؤ���س�����س��ات وامل��ن��ظ��م��ات على 

ال�سعد الوطنية والدولية.

•• دبي-الفجر:

الجتماعية  ال�سوؤون  جلنة  ناق�ست 
الب�سرية  وامل��وارد  وال�سكان  والعمل 
ال���وط���ن���ي الحت�������ادي  امل���ج���ل�������ص  يف 
تنمية  وزارة  ���س��ي��ا���س��ة  م���و����س���وع 
املجتمع ب�ساأن ال�سمان الجتماعي 
خالل اجتماع عقدته اأم�ص الأربعاء 
يف  2021م  ي��ن��اي��ر   12 امل����واف����ق 
م���ق���ر الأم������ان������ة ال���ع���ام���ة يف دب����ي، 
عبدالرحمن  ناعمة  �سعادة  برئا�سة 
بح�سور  اللجنة،  رئي�سة  املن�سوري 

ممثلي وزارة تنمية املجتمع.
اللجنة  اأع�ساء  الجتماع  يف  �سارك 
�سعيد  ح�����واء  د.  م����ن:  ك���ل  ���س��ع��ادة 
وحميد  اللجنة،  م��ق��ررة  ال�سحاك 
املال،  حممد  وعائ�سة  العبار،  علي 
وحم��م��د ع��ي�����س��ى ال��ك�����س��ف، ومرمي 
م���وزة حممد  ود.  ثنيه،  ب��ن  م��اج��د 

حمرور.  
وح�������س���ر الج���ت���م���اع ع����ن ب���ع���د من 

ح�سة  �سعادة  املجتمع  تنمية  وزارة 
ل�سوؤون  امل�����س��اع��د  ال���وك���ي���ل  ت��ه��ل��ك 
التنمية الجتماعية، و�سعادة نا�سر 
ل�سوؤون  امل�ساعد  الوكيل  اإ�سماعيل 
ال��رع��اي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة، وع����دد من 
قطاعات  وم����دي����ري  م�����س��ت�����س��اري 

الوزارة. 
عبدالرحمن  ناعمة  �سعادة  وقالت 
امل���ن�������س���وري رئ��ي�����س��ة ال��ل��ج��ن��ة، اإن���ه 
ج������رى خ������الل الج����ت����م����اع ت���ب���ادل 
حول  ال�������وزارة  مم��ث��ل��ي  م���ع  الآراء 
م��الح��ظ��ات ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ي خرجت 

ملو�سوع  م��ن��اق�����س��ت��ه��ا  خ�����الل  ب���ه���ا 
املوؤ�س�سات  مع  الجتماعي  ال�سمان 
واملحلية  الحت�����ادي�����ة  احل���ك���وم���ي���ة 
والتحديات  اخل��ريي��ة  واجل��م��ع��ي��ات 
الفئات  حت��دي��د  يف  تواجههم  ال��ت��ي 
امل�ستفيدة من املعونات وامل�ساعدات. 

د. حواء  ���س��ع��ادة  ق��ال��ت  م��ن جانبها 
اإن  اللجنة  مقررة  ال�سحاك  �سعيد 
الجتماع  خ���الل  اط��ل��ع��ت  ال��ل��ج��ن��ة 
املجتمع  ت��ن��م��ي��ة  وزارة  دور  ع��ل��ى 
ال�سمان  ���س��اأن  يف  وا�سرتاتيجيتها 
وال�سيا�سات  والربامج  الجتماعي، 

الدعم  جم�����ال  يف  ت��ن��ف��ذه��ا  ال���ت���ي 
والتاأهيل،  وال���ت���دري���ب  ال��ن��ف�����س��ي 
دفع  اإىل  ال����������وزارة  ت�����س��ع��ى  ح���ي���ث 
ع��ج��ل��ة ال��ت��ن��م��ي��ة الج���ت���م���اع���ي���ة يف 
التالحم  وت��ع��زي��ز  الإم������ارات  دول����ة 
امل��ج��ت��م��ع��ي وال��ت��م��ا���س��ك الأ�����س����ري، 

بفعالية  م�����س��ارك  جمتمع  واإي��ج��اد 
يف البناء والتطور. وناق�ست اللجنة 
تنمية  وزارة  ���س��ي��ا���س��ة  م���و����س���وع 
املجتمع ب�ساأن ال�سمان الجتماعي 
املتعلقة  الت�سريعات  �سمن حماور: 
ب����ن����ظ����ام ال���������س����م����ان الج���ت���م���اع���ي 

وف�����ق�����اً ل���ل���ت���غ���ريات الق���ت�������س���ادي���ة 
وزارة  وا�سرتاتيجية  والجتماعية، 
ال�سمان  ب�������س���اأن  امل��ج��ت��م��ع  ت��ن��م��ي��ة 
الدولية  وامل��م��ار���س��ات  الج��ت��م��اع��ي، 
ب�ساأن  املتقدمة  ال���دول  يف  املطبقة 

ال�سمان الجتماعي.

•• دبي- وام:

2020 دبي ، التجول بني بريان ال�ساحلية ، والأنهار  يتيح معر�ص اإك�سبو 
الفريوزية والقالع ال�ساهقة والكهوف القدمية، ومدينة ليوبليانا ال�ساحرة 

داخل جناح جمهورية �سلوفينيا.
ومزرعة  الوطنية  تريغالف  حديقة  ا�سطبالت  يف  هناك  اخل��ي��ول  وتعي�ص 
"ليبيكا" يف هدوء ما بني اأكادميية الفرو�سية والعرو�ص املبهرة لتلك اخليول 

، منذ اأن مت ا�ستئنا�ص اخليل فيها يف القرن ال�ساد�ص ع�سر اإىل وقتنا هذا.
فاأحبوها  ل��ل��ف��ار���ص،  ���س��دي��ق  خ��ري  اخل��ي��ل   " ال�سلوفيني  "ال�سعب  وي��ع��ت��رب 
واأكرموها ومن عادة الكرام الحتفاء بهم ، فكان معر�ص اإك�سبو دبي فر�سة 
ذهبية للتعرف على تقاليد هذا ال�سعب وعاداته يف التعامل مع اخليول ذات 

اللون الأبي�ص الزاهي.

الو�سف  فيها  واأك�����رثوا  ال��ع��رب  اأح��ب��ه��ا  مثلما  ؛  اخل��ي��ل  �سلوفينيا  ع�سقت 
دوها، وما زالت �ساللت اخليول الأندل�سية امل�سماه ب�"خيول ليبيزان"  وجمَّ
اأحد اأقدم �ساللت اخليول يف اأوروبا والعامل يتدىل �سرٌجها منذ عام 1580م 

، يف اأخ�سب املناطق واأكرثها مالءمة لرتبية اجلياد الأ�سيلة.
وعرب �سا�سة عر�ص تلفزيونية ، َتعرف زوار اإك�سبو ، على ق�سة اخليول التي 
خيول  اأ�سالف  اأول  وظهرت   ، م   800 ع��ام  اإىل  �سلوفينيا  يف  اأ�سالفها  تعود 
ليبيزان عندما مت جلب خيول بارب اإىل اإ�سبانيا التي اختلطت مع اخليول 
الإ�سبانية ، ونتج عن ذلك �ساللت اخليول الأندل�سية ، مروراً بتهجينها مع 
اخليول الإ�سبانية والعربية الأ�سيلة ، كما يدعوك جناح �سلوفينيا يف اإك�سبو 
دبي ، اإىل جتربة ق�س�ص عن التفاعل الفريد للطبيعة ، واملعرفة، والبتكار، 

والأعمال التجارية الناجحة.
يف كل خطوة داخل جناح �سلوفينيا، يتم تقدمي �سبب وجيه للزوار ل�ستك�سافها 

، بدًءا من عر�ص فيديو مذهل  ون�سر الر�سائل التي تغري العامل لالأف�سل 
بزاوية 360 درجة للرموز ال�سلوفينية للرتاث الطبيعي والثقايف واحللول 
الأخ�سر  القلب  اإىل  �سلوفينيا  وت��رم��ز   ، ال�سلوفيني  لالقت�ساد  اخل��ارق��ة 
لأوروب��ا يف املعر�ص ، حيث تخاطب الزوار ب�سور اأ�سلية وعرو�ص تقدميية 
متعددة الو�سائط غري عادية �ست�سمح لهم بتجربة الأجزاء التي يفخر بها 

ال�سلوفينيون يف بلدهم الأ�سلي.
ويعك�ص عنا�سر ت�سميم اجلناح طبيعة �سلوفينيا، التي حتتل الغابات 63% 
من م�ساحتها ، تلك الدولة الأكرث خ�سرة يف العامل، والتي حتتوي على عدد 
كبري من الأنهار، كما يركز اجلناح على عنا�سر ال�ستدامة حتى يف مظهره 
املت�سلقة  بالنباتات  غنية  طولية  خ�سبية  هياكل  م��ن  يتكون  اإذ  اخل��ارج��ي، 
 ، املياه  هدر  دون  حتول  مبتكرة  تقنية  ريها  يف  وت�ستخدم  اخل�سرة،  ودائمة 
وهي  ال�سلوفيني،  اخل�سب  من  م�سنوعة  م�سفاة  �سكل  على  ال�سقف  وج��اء 

م�ستوحاة من الأدوات اخل�سبية.
الأبي�ص  والبحر  الأل��ب  جبال  بني  بني  – الواقعة  �سلوفينيا  �سعار  وي��اأت��ي 
امل�ستدامة  البالد  طبيعة  اإىل  اإ���س��ارة  وذكية" ،  خ�سراء  "جتربة   - املتو�سط 
ا  واحلديثة والإبداعية، كما �سيخترب الزوار من جميع اأنحاء العامل ق�س�سً

حول التفاعل الفريد بني الطبيعة واملعرفة والبتكار والأعمال التجارية.
م�ساركة �سلوفينيا يف اإك�سبو دبي ، تاأتي بني ثالثة حماور تتج�سد ب� "املعرفة 
والفر�ص القت�سادية والتجارب امل�ستدامة الفريدة"، كما مت ت�سميم اجلناح 
ليكون بيئة ذكية تتيح للزوار جتربة افرتا�سية للم�ستقبل با�ستخدام احللول 
الرقمية املتقدمة، ومت جتهيز اجلزء الداخلي باأ�سطح LCD م�سممة ب�سكل 
مبتكر على اجلدران وال�سقف والأر�سية ، مما يجعل العر�ص رائًعا للق�س�ص 
والإجنازات القادمة من �سلوفينيا، مما ي�سكل نب�سات �سوئية حتاكي اإيقاع 

القلب جتذب الزوار من بعيد ، وتدعوهم اإىل الزيارة وال�ستك�ساف.

�شقر غبا�س يبحث تعزيز �لعالقات �لربملانية مع جمل�س �ل�شي�خ �ملك�شيكي

جلنة باملجل�س �ل�طني تناق�س م��ش�ع �ل�شمان �الجتماعي مع وز�رة تنمية �ملجتمع

•• دبي-وام: 

القادم  ال��ع��ام  واحل��ن��ج��رة  والذن  ل��الأن��ف  ال��ع��امل��ي  م��وؤمت��ر  دب��ي  ت�ست�سيف 
اإجنازا جديدا ب�ساف  يعد  ما  وهو  كندا  يف  مقررا  كان  اأن  بعد   2023

ل�سجل الدولة احلافل بالإجنازات.
اأعلن ذلك الدكتور ح�سني عبدالرحمن الرند وكيل وزارة ال�سحة ووقاية 
والذن  ل��الأن��ف  الإم����ارات  �سعبة  رئي�ص  العامة  لل�سحة  امل�ساعد  املجتمع 
للرابطة  ع�سر  احل��ادي  املوؤمتر  فعاليات  ام�ص  افتتاحه  خالل  واحلنجرة 
العربية لأمرا�ص الأنف والأذن واحلنجرة وال�سمعيات وموؤمتر الإمارات 
البلغ  وا���س��ط��راب��ات  وال�سمعيات  واحلنجرة  والأذن  ل��الأن��ف  ع�سر  ال��ث��اين 
والتوا�سل بح�سور 2000 طبيب من املخت�سني باأمرا�ص الأنف والأذن 

واحلنجرة من املنطقة والعامل.
اإقليمي لأطباء الأن��ف والأذن  اأك��رب جتمع  – ال��ذي  ح�سر افتتاح احل��دث 
 " فندق  يف  اأي���ام  ثالثة  وي�ستمر  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  يف  واحل��ن��ج��رة 
مدير  الكتبي  �سغري  عو�ص  �سعادة   .." �سيتي  في�ستيفال  انرتكونتننتال 

مدير  ال�سركال  حممد  يو�سف  الدكتور  و�سعادة  دب��ي  ال�سحة  هيئة  ع��ام 
عام موؤ�س�سة المارات للخدمات ال�سحية و�سعادة الدكتور اأمني الأمريى 
العامة  ال�سحة  ل�سيا�سة  امل�ساعد  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  وكيل 
لالأنف  العاملية  اجلمعية  رئي�ص  فريز  بريناد  والربوفي�سور  والرتاخي�ص 
�سكرتري  بروفانت  ميالن  والدكتور  والعنق  وال��راأ���ص  واحلنجرة  والأذن 
روؤ�ساء  و  العاملية لالأنف والأذن واحلنجرة والراأ�ص والعنق  عام للجمعية 

اجلمعيات اخلليجية والعربية.
واأكد الدكتور الرند اأن احل�سور املتميز يوؤكد مدى اأهمية هذين املوؤمترين 
التي  العلمية  الأوراق  خ��الل  م��ن  امل��رج��وة  اأهدافهما  يحققا  اأن  وامل��وؤم��ل 
�ستقدم خالل اجلل�سات والتي �ستغنيها املناق�سات وور�ص العمل لفتا اإىل 
ال�سحة ووقاية املجتمع وهيئة  بالتعاون مع وزارة  اأنه مت تنظيم احلدث 

ال�سحة بدبي وموؤ�سة الإمارات للخدمات ال�سحية.

واأ�سار اإىل حر�ص دولة الإمارات منذ اإن�سائها على مواكبة التطور يف جميع 
بف�سل  واملقيمني  للمواطنني  الطبية  اخلدمات  اأف�سل  وتقدمي  املجالت 
اأكدت على �سرورة  الدعم والرعاية امل�ستمرة من القيادة الر�سيدة والتي 
الإهتمام بتوفري اخلدمات ال�سحية لكل مواطن ومقيم يف اأكمل �سورها 

حر�سا منهم على �سالمة املجتمع.
واأو�سح اأن احلدث �سيناق�ص على مدى اأياامه الثالثة مو�سوعات خمتلفة 
ما  وجميع  واحل��ن��ج��رة  والأذن  ب��الأن��ف  املت�سلة  الأم��را���ص  جميع  تغطي 
ذلك  يف  مبا  التجميلية  اأو  الطبية  الناحية  من  �سواء  املجال  بهذا  يتعلق 
اأحدث ما تو�سل اليه العامل يف هذا املجال وا�ستخدام املناظري يف العمليات 
خالل  من  اجلمجمة  قاع  وجراحات  الأنفية  واجليوب  لالأنف  اجلراحية 
الأنف باإ�ستخدام املالح اجلراحي وكذلك ا�سطرابات التخاطب و�سعوبة 

البلع.

يف  احلديثة  الطرق  ملناق�سة  اجلل�سات  اإح��دى  تخ�سي�ص  �سيتم  اأن��ه  وذك��ر 
عمليات جتميل الأنف من الناحية التجميلية والوظيفية وم�ساكل انقطاع 
و  وعالجها  لت�سخي�سها  الطرق  واأح��دث  وال�سخري  النوم  اأثناء  التنف�ص 
القوقعة وخمتلف  ال�سمع وزراع��ة  الأذن لتح�سني  العمليات اجلراحية يف 
املوا�سيع املتعلقة يف جمال طب و جراحة الأنف والأذن واحلنجرة منوها 
ب���اأن احل���دث ي��ع��د ا ف��ر���س��ة مم��ت��ازة جلميع الأط���ب���اء ال��ع��ام��ل��ني يف جمال 
للعمل  العربية  و  ال��دول اخلليجية  والأذن واحلنجرة يف  الأن��ف  اأم��را���ص 
اأمرا�ص  جمال  يف  والبحوث  التقنيات  اأح��دث  حول  املعلومات  وجمع  معا 
الأنف والأذن واحلنجرة والراأ�ص و العنق. وتقدم الدكتور الرند بال�سكر 
والتقدير اإىل خط الدفاع الأول من الأطباء والفنيني والإداريني ورجال 
القوات امل�سلحة وال�سرطة والعاملني يف ال�سفوف الأوىل واإىل قيادة دولة 
الإمارات الر�سيدة على الدعم الذي وفرته لكي تكون من الدول الأوىل يف 

مكافحة جائحة " كوفيد 19- .
من  البحوث  اأ�سحاب  من  �سخ�سا   25 تكرمي  الإفتتاح  حفل  خ��الل  ومت 

جيل ال�سباب حديثي التخرج على اأبحاثهم التي قام املوؤمتر بدعمها.

دبي ت�شت�شيف �مل�ؤمتر �لعاملي لالأنف و�الآذن و�حلنجرة 2023 

جناح �شاوت�مي وبرين�شيب يف �ك�شب� 2020 
.. جنة ��شت��ئية وخمل�قات فريدة

وفد كهرباء دبي يطلع على جه�د و�أن�شطة مركز كينيدي للف�شاء 

�خلي�ل �الأندل�شية .. ق�شة يرويها جناح �شل�فينيا يف �إك�شب� 2020 



اخلميس   13  يناير    2022  م   -    العـدد   13441  
Thursday  13  January   2022   -  Issue No   1344108

العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/توافق لتطوير امل�ساريع العقارية ذ م م 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1080136 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة الع�سو�ص لال�ستثمار العقاري - �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م

ALESHOUSH REAL ESTATE INVESTMENT .SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C -

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة تراي�ستار القاب�سة ذ.م.م
TRISTAR HOLDING L.L.C.

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ايتك لدارة وتطوير امل�ساريع العقارية- �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م
E-TECH PROJECTS MANAGEMENT&DEVELOPMENT -SOLE PROPRIETORSHIP L.C.C

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف تراي�ستار القاب�سة ذ.م.م
tristar holding L.L.C.

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ايتك لدارة وتطوير امل�ساريع - �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م
E - TECH PROJECTS MANAGEMENT & DEVELOPMENT- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف جمموعة املوارد الوطنية - �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م
NATIONAL RESOURCES GROUP - SOLE .  .PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف الع�سو�ص لال�ستثمار العقاري ذ.م.م
ALESHOUSH REAL ESTATE INVESTMENT LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل اأربعة 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ريفنتون للنقليات العامة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1149439 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سهباز احمد حممد ا�سلم  ٢٩%

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / عبدالعزيز ح�سن عبدالعزيز برقو من مالك اإىل �سريك
 تعديل ن�سب ال�سركاء / عبدالعزيز ح�سن عبدالعزيز برقو من ١٠٠ % اإىل %5١

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة في�سل �سهزاد حممد ا�سلم  ٢٠%
تعديل راأ�ص املال / من null اإىل ١5٠٠٠٠

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ ريفنتون للنقليات العامة

REVENTON GENERAL TRANSPORT
اإىل/ ريفنتون للنقليات العامه ذ.م.م

REVENTON GENERAL TRANSPORT L.L.C
القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
النجارة  لعمال  اليحر  واحة  ال�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN واحلداده امل�سلحة  رخ�سة رقم:1143709 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة نياز مدين كفيل ١٠٠%

تعديل وكيل خدمات / حذف بدر حممد غالم حممد
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف مندو مالى دين

تعديل راأ�ص املال / من null اإىل 5٠٠٠٠
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ موؤ�س�سة واحة اليحر لعمال النجارة واحلداده امل�سلحة
ALYAHAR OASIS RE INFORCED CARPENTRY & BLACKSMITH EST

اإىل/ واحة اليحر لعمال النجارة واحلداده امل�سلحة- �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م
ALYAHAR OASIS RE INFORCED CARPENTRY & BLACKSMITH - SOLE PROPRIETORSHIP  L.L.C

القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة الرواد للخدمات الزراعية

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:3871433 
تعديل وكيل خدمات / حذف �سليمان حممد �سليمان ال�سحى

تعديل راأ�ص املال / من null اإىل ١٠٠٠٠٠
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ساحة null* null اىل ١*١

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ موؤ�س�سة الرواد للخدمات الزراعية

AL RUWWAD FOR AGRICULTURE SERVICES
اإىل/ الرواد للخدمات الزراعية - �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م

AL RUWWAD FOR AGRICULTURE SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
تعديل ن�ساط / حذف بيع الأ�سمدة الكيماوية - بالتجزئة  47733٠7

تعديل ن�ساط / حذف بيع مبيدات الفات الزراعية والبيطرية - بالتجزئة  47733٠٩
 تعديل ن�ساط / حذف بيع البذور والتقاوى – بالتجزئة  47733٠6

القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 

�إعــــــــــالن
للتجارة  �سي  تي  جي  ال�س�����ادة/�سركة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN العامة ذ.م.م  رخ�سة رقم:2513537 
تعديل اإ�سم جتاري من/ �سركة جي تي �سي للتجارة العامة ذ.م.م

GTC GENERAL TRADING COMPANY L.L.C

اإىل/ روك�سل للطاقة ذ.م.م
ROXALL ENERGY L.L.C

باجلملة    - ولوازمها  البديلة  الطاقة  معدات  جتارة  اإ�سافة   / ن�ساط  تعديل 
465٩٩٠٢

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مفتاح اخلري للنقليات العامة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2082270 

تعديل اإ�سم جتاري من/ مفتاح اخلري للنقليات العامة

MUFTAH ALKHAIR GENERAL TRANSPORT

اإىل/ مفتاح اخلري للنقليات واملقاولت العامة

MUFTAH ALKHAIR  TRANSPORT AND GENERAL CONTRACTING

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة مقاولت م�ساريع املبانى بانواعها  4١٠٠٠٠٢

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 

حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 

�إعــــــــــالن
البالط  لأعمال  التقوى  ال�س�����ادة/وردة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN والبال�سرت  رخ�سة رقم:1171298 

تعديل اإ�سم جتاري من/ وردة التقوى لأعمال البالط والبال�سرت

AL TAQWA ROSE TILING & PLASTERING WORKS

اإىل/ ايري�ص لأعمال البال�سرت

IRIS PLASTER WORKS

 تعديل ن�ساط / حذف اأعمال تبليط الأر�سيات واجلدران  433٠٠١٩

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 

حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم الطريان - ذ م م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1047112 
ارول  �سيداماداكات  كوتوفان  �سمري  اإ�سافة   / وبيع  تنازل  ال�سركاء  تعديل   

بورايل احمد كونهى  ٢5%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سوناد جميد حمزه  ٢4%

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سوناد جميد حمزه
تعديل اإ�سم جتاري من/ مطعم الطريان - ذ م م

AIRLINES RESTAURANT - L L C

اإىل/ مطعم كاهاين ذ.م.م
  KAHANI RESTAURANT L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 

�إلغاء �عالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�ص الرخ�سة 
موؤ�س�سة  التجاري  بال�سم   CN رقم:1153061 
طلب  بالغاء   ، امل�سلحة  والنجارة  للحدادة  التقان 

تعديل الرخ�سة واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقا.
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ذا قلمر 

CN للتجارة العامة  رخ�سة رقم:2560146 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 

�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ليف  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN ت�سان�ص للتجارة العامة رخ�سة رقم:2938225 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اينوفي�سن 

 CN حللول المن وال�سالمة رخ�سة رقم:2963446 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 

�إعــــــــــالن
الركن  ال�س�����ادة/مطبعة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب الذهبي رخ�سة رقم:1016200 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة حممد عبيد خليفة �سيف اخلييلي  ١٠٠%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف را�سد جابر را�سد حميد الهاملي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 

�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/الكيكه ال�سفنجية  بان  التنمية القت�سادية  دائ���رة  تعلن 
CN قد تقدموا الينا بطلب للحلويات رخ�سة رقم:2963429 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة را�سد حممد �سعيد خمي�ص الكتبي  ١٠٠%

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف �سامل �سعيد علي هليل املقبايل

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:بل�ص اند مور لالن�سطة الريا�سية ذ.م.م
عنوان ال�سركة:تاجر ابوظبي

CN رقم القيد يف ال�سجل التجاري: 3763242 

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

- تعيني ال�سادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات، كم�سفي قانوين   2
لل�سركة بتاريخ:2022/1/12 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205001402  
- تاريخ التعديل:2022/1/12

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة امل�سفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م

ال�سم التجاري:برمييوم خلدمات التو�سيل-�سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م
عنوان ال�سركة:امل�سفح م 14، 0 مبنى ال�سيد علي حممد �سادق واخرين

CN رقم القيد يف ال�سجل التجاري: 2921658 

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

- تعيني ال�سادة/امانة لتدقيق ومراجعة احل�سابات- �سارة الظاهري،   2
كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2022/1/10 وذلك بناء على قرار 

حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2022/1/12  -   22C43E582BFE09F2408:بالرقم

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة امل�سفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 
حمود را�سد الكتبي لل�سيانة العامة واعمال البال�سرت 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1167045 
الغاء رخ�سة

العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13441 بتاريخ 2022/1/13 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/هجوله انرتنت كافيه- �سركة ال�سخ�ص 

CN قد تقدموا الينا بطلب الواحد ذ.م.م رخ�سة رقم:1013742 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / نواف مبارك احمد مبارك الكربى من مالك اإىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء / نواف مبارك احمد مبارك الكربى من ١٠٠ % اإىل %5١
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة فاطمه حممدعلى عمر %4٩

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ساحة ١*١ اىل ١*١
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ هجوله انرتنت كافيه - �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م
HAJWALA INTERNET CAFE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل /هجوله انرتنت كافيه ذ.م.م 
HAJWALA INTERNET CAFE L.L.C

تعديل ن�ساط / اإ�سافة بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا( 56١٠٠٠3
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

منوذج �إعالن �لن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : �سعاد ح�سني حممد بالله

JOORI STORE :طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
بيانات الأولوية : بتاريخ : ٢٠٢١/١٢/٢7  املودعة بالرقم : 367777 

باإ�سم : �سعاد ح�سني حممد بالله
املوطن : �سقة ٢٢٠٢ بناية دبنا . �سارع خليفة. ابوظبي، هاتف: ٠5633٠١١67

 jooristores@gmail.com: امييل -  Abu Dhabiِ 30178 :سندوق الربيد� 
�سورة �لعالمة :

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 3
اأ�سنان،  منظفات  لل�سعر،  )لو�سن(  غ�سول  التجميل،  م�ستح�سرات  العطرية،  الزيوت  العطور،  ال�سابون، 
عطور  تواليت(،  )م��واد  للعرق  م�سادات  بالب�سرة،  للعناية  جتميل  م�ستح�سرات  التجميل،  لغايات  لوا�سق 
)زيوت عطرية(، اأقنعة جتميلية، كرميات جتميلية، امل�سكرة، اأ�سباغ لل�سعر، رذاذ لل�سعر، بخور، طالء ال�سفاه، 

�ُسولت )لو�سن( لأغرا�ص التجميل. غَّ
و�سف العالمة : عبارة عن كلمات باللغة الجنليزية JOORI STORE بحروف لتينية

ال�سرتاطات :
فعلى من لديه اإعرتا�ص على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13 يناير 2022 العدد 13441

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13 يناير 2022 العدد 13441
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•• اأك�سبو : اأ�سامة عبد املق�سود 

حتت �سعار بداية جديدة �سارك جناح �سرياليون يف اأك�سبو 2020، وتزامنا مع 
ال�سعار الر�سمي ’توا�سل العقول و�سنع امل�ستقبل" ياأخذ اجلناح زواره يف رحلة 
اأفريقيا، ولأن اجلناح  املميزة يف غرب  بالوجهات  الغنية  الطبيعة  بني مواردها 
اأفريقية واأوروبية فالت�سميم اخلارجي له  يقع يف منطقة ال�ستدامة بني دول 
�ستارة  عن  عبارة  الجل��ن��اح  وقمة  ال�سرياليوين  ال�سعب  من  وج��وه  على  اعتمد 
اأما املدخل فبني �سور متعددة لوجوه رجال و�سباب  جمدولة برتتيب منتظم، 

وفتيات تعك�ص ب�سا�سة الوجوه والت�سالح مع الطبيعة واحلياة.
تبداأ الرحلة داخل جناح �سرياليون مب�ساهدة ت�سميم داخلي عبارة عن تق�سيم 
التاريخ والثقافة  مت�ساوي جلدران فا�سلة عليها مل�سقات ت�سم معلومات عن 
والرتاث، بالإ�سافة �سا�سات عر�ص مرئية ت�سهم يف تو�سيل امل�سمون، وب�سدارة 
اأو  التماثيل احل��ج��ري��ة  ب��ه واح���د م��ن  امل��ق��اب��ل و���س��ع ���س��ن��دوق زج��اج��ي  ال�سلع 
اخل�سبية، ومنها ما نوه اإليها باللغة الإجنليزية فقط، ومن بني هذه التماثيل 
يديه  وبني  يجل�ص  اخل�سب  من  منحوت  رجل  القارئ،  الرجل  بعنوان  منحوتة 
بالرا�ص  واكتفى  اجل�سد  عن  الفنان  وا�ستغنى  متاما  له  مال�سق  مفتوح  كتاب 
واليدين والرجلني، وكاأنها ا�سارة منه باأن املهم هو العقل يف اختزال كل العلوم 

واملعرفة، واأ�سيف لها تعريف باللغة العربية والإجنليزية "ين�سب تركيزنا على 
تنمية را�ص املال الب�سري الذي اك�سبنا القدرة على الرتقاء بكل ما اوتيت بالدنا 
نت موارد" وهى كلمة ت�سري اإىل اأن �سرياليون حتر�ص على ال�ستثمار يف القدرات 
الب�سرية لتنمية القدرات والذات املوؤهلة اأبناء البالد للتقدم والتطوير امل�ستدام، 
واأ�سارت ثالث منحوتات من احلجر اجلريي اإىل اأنها من 17 األف عام ما يدل 

على اأن البالد تاريخها ممتد يف عمق الزمان.
ويف غرفة باجلناح يقبع متثال من اخل�سب لرجل ا�سارت التعريف له باأنه " باي 
تيملي  انتفا�سة  قاد  الذي  الع�سكري  ال�سرتاتيجي  واخلبري  احلاكم  هو  بوريه 
�سد الربيطانيني عام 1898 اثناء حروب �سرائب الأكواخ امل�سينة، حيث ح�سد 
املحاربني يف خمتلف وليات ليمي حتت قيادته اإىل جانب عدد من مقاتلي لوكو 
"غانا"لكنهم اعادوه �سنة  و�سو�سو وليما، ونفاه الربيطانيون يف �ساحل الذهب 
1905 وعينوه حاكما ملدينة كا�سة" وتخليدا لهذه ال�سخ�سية و�سعت منحوته 

له من اخل�سب يف اجلناح لت�ساف اإىل التاريخ ال�سرياليوين.
وا�ستعر�ص جناح �سرياليون يف اأك�سبو 2020 العديد من اللوحات الدالة على 
املحلية  بالطبول  الي��ق��اع  لعازيف  �سور  وعر�ص  التقليدية،  واملو�سيقى  الفنون 
جاء  ليون  جبال  عن  معلومات  حتمل  جدريات  عر�ص  عن  ق�سال  الفلكلورية، 
فيها اأن الوروبيني هم اأول من و�سلوا اإىل اأر�ص �سرياليون ابان القرن ال�ساد�ص 

ع�سر، بعد ر�سم املكت�سف الربتغايل بيدرو دي �سنرتا خريطة للبالد، حيث اطلق 
ا�سم  منها  اطلق  التى  الأ�سد  انثى  ليوا جبال  دا  �سريا  ا�سم  املرتفعات  على هذه 
احلايل للدولة ووفقا ملا جاء على ل�سان الربوف�سور قابل اأن املوؤرخني اأخطاأوا يف 
تاأويل اأ�سل الت�سمية اأي ان ال�سم كان موجود قبل و�سول امل�ستك�سف اإىل البالد 
من الأ�سا�ص" وهذا ما رمت اإليه اجلدارية املهمة يف �سبب ت�سمية دولة �سرياليون 

بهذا ال�سم.
وياأخذ اجلناح زواره اإىل جدارية اأخرى تر�سد جزيرة بون�ص التى جاء يف حتليلها 
وتاريخها الثقايف اأنها كانت مراكز جتارة الرقيق الرئي�سية واملناطق الفريقية 
تطورت  حيث  البحرية  اجلزر  اإىل  بال�سافة  للم�ستعمرين،  التابعة  املنخف�سة 
زراعة الأرز يف تلك املناطق التى و�سلت اإىل ليبرييا اليوم، ويعترب جناح �سرياليون 
واحلجر  اخل�سبية  املنحوتات  يف  املتمثلة  الت�سكيلة  والفنون  بالتاريخ  جدا  غني 
اجلريي والفنون املو�سيقية والإرث الثقايف، وو�سع ال�سخ�سيات العتبارية من 
على  اجلناح  فحر�ص  ال�سرياليوين،  املجتمع  يف  ملكانتهم  عرفانا  يعترب  ال�سعب 
كانت هناك دعوة لال�ستثمار يف  البالد، كما  للتعرف على  الزائر فر�سة  اتاحة 
تاأ�سي�ص �سركة جتارية والإج��راءات املي�سرة لذلك، كما دعى  �سرياليون وكيفية 
الب�سري، وحر�ص اجلناح  اكت�ساف ق�سة ما�ص �سرياليون والرمز  اإىل  اجلمهور 
اأي�سا على تبادل اخلربات مع الدول امل�ساركة وعقد اتفاقيات اقت�سادية ت�سكل 

جزء كبري من الدخل القومي للبالد، وحر�ص اجلناح اأن يكون فيه ركن خا�ص 
لالطفال ميكنهم من اللعب مبو�سوعات العلم والتقاليد والأزياء الوطنية.

•• دبي-وام:

جولته  خ�����الل  ال����زائ����ر  ي�����س��ت��ك�����س��ف 
اإك�سبو  م��ع��ر���ص  يف  امل��ج��ر  ج��ن��اح  يف 
من  ج���دي���دة  اأم���اك���ن  دب���ي   2020
بوداب�ست  م��ن��ت��ج��ع��ات  زي�����ارة  خ����الل 
وهيفيز  بانونيا  واأحوا�ص  العالجية 
متتلك  ح���ي���ث   ، ب����الت����ون  وب����ح����رية 
امل��ج��ر اأك����رب ع���دد م���ن ي��ن��اب��ي��ع املياه 
احلارة يف القارة الأوروبية مبا يزيد 
للمياه  طبيعي  ينبوع   1300 على 
ال�ساخنة موزعة يف خمتلف اأنحائها.
واجل��ول��ة داخ��ل اجل��ن��اح ت��ب��داأ مب�سار 
رحلة  يف  ال��زائ��ر  ي��اأخ��ذ  م�سيئ  اأزرق 
ع��رب ي��ن��اب��ي��ع ح���راري���ة ف���ري���دة، ومن 
بينها ينابيع كهف مي�سكولت�ستابولك، 
ثم يزور عددا من املنتجعات ال�سحية 

منطقة  يف  التوقف  وميكنه  الكبرية 
مياه  من  ر�سفة  لتناول  بار"  "اأكوا 

هنغاريا املعدنية ال�سهرية.
كما ميكن للزائر ال�ستمتاع بتجربة 
الزجاجية  القبة  داخ��ل  غامرة  مياه 
ال�سرتخاء  اإىل  دع����وة  يف  ؛  امل��ائ��ي��ة 
وامل�ساركة يف عر�ص �سمعي  والتاأمل، 
درجة   360 بنطاق  م��ذه��ل  ب�سري 
املو�سيقي  مع  الن�سياب  خ��الل  ، من 
الهائلة  والإم����ك����ان����ي����ات  ال����ه����ادئ����ة 
قطرات  م��ع  تن�ساب  التي  وامل��وؤث��رات 

املياه .
و�سط  يف  امل���ج���ر  ج���م���ه���وري���ة  وت���ق���ع 
يطلقون  ما  وغالبا  الكاربات  حو�ص 
عليها لقب "قلب اأوروبا" ، ويت�سمن 
اجلناح معلومات عن اأ�سهر املنتجعات 
املجر  عا�سمة  بوداب�ست  يف  ال�سحية 

ينابيع  ت�ستخدم  ال��ت��ي  /ه��ن��غ��اري��ا/؛ 
امل���ي���اه احل���راري���ة ك��ون��ه��ا م���ن ال���دول 
التي ت�ستهر بذلك وتنتج 90 مليون 
مرت مكعب �سنوياً، وتتدفق املياه اإىل 
ال�سطح من خالل اأكرث من 1000 
 280 منها  ومعتمدة  م�سجلة  بئر 
بئراً م�سنفة مياهاً معدنية، و270 

مياهاً عالجية.
ويعتمد ت�سميم جناح املجر يف اإك�سبو 
ال��ذي يرمز  الأزرق  ال��ل��ون  دب��ي علي 
اجلوفية  امل���ي���اه  وت���وج���د   ، امل����اء  اإىل 
احلرارية واملعدنية يف ما ل يقل عن 
حيث   ، هنغاريا  اأرا�سي  من   80%
ي�����س��ت��خ��دم الح��ت��ي��اط��ي ال��ك��ب��ري من 
هذه املياه بالدرجة الأوىل يف ال�سرب 

والعالج.
ومنذ الع�سر الروماين ، مت ا�ستخدام 

لتحقيق  امل��ج��ر  يف  احل���راري���ة  امل���ي���اه 
الع�سور  م��ر  ع��رب  الطبية  ف��وائ��ده��ا 
احلمامات  جم���م���ع���ات  ب���ن���اء  ومت   ،
و   ، الطبيعية  ال��ب��ح��ريات  تلك  ح��ول 
 118 ب���  وح��ده��ا  ب��وداب�����س��ت  ت�ستهر 
ي��ن��ب��وع��اً وب���ئ���راً حم���ف���ورة ت��ن��ت��ج 30 

األ����ف م���رت م��ك��ع��ب ي��وم��ي��اً م���ن املياه 
ترتاوح  بدرجات  وال�ساخنة  املعدنية 
تغذي  درج��ة مئوية،  و76   21 ب��ني 
وحماماً  �ساخناً  معدنياً  حماماً   24

للعالج الطبيعي .
ويعطي اجلناح معلومات عن فوائد 

اأثرا  لها  اأن  علمياً  ثبت  حيث   ، امل��اء 
على  واح���د  م��ر���ص  على  ا�ست�سفائيا 
العديد  على  احتوائها  بف�سل  الأق��ل 
ي�ستفاد  كما   ، املعدنية  العنا�سر  من 
والطاقة  ال���زراع���ة  جم����الت  يف  ب��ه��ا 

والعناية باجلمال .

•• دبي-الفجر:

نظم املركز العربي الفريقي لالإعالم 
ال�سحفيني  ج��م��ع��ي��ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
الإم�����ارات�����ي�����ة، ن�������دوة اإع����الم����ي����ة عن 
ال��ع��الق��ات الإم���ارات���ي���ة امل��وري��ت��ان��ي��ة " 
"، ي��وم الثنني  احل��ا���س��ر وال��ره��ان��ات 
يف قاعة اأبوظبي مبعر�ص اك�سبو دبي 
2020، على هام�ص الحتفال باليوم 

الوطني املوريتاين. 
وق���ال حممد ���س��امل ول��د ال���داه مدير 
اأن  لالإعالم  الفريقي  العربي  املركز 
موريتانيا  تقدمي  اىل  تهدف  ال��ن��دوة 
مب�ساركة  وذل��ك  واإعالميا  اقت�ساديا 
خ����������رباء وب�����اح�����ث�����ني م����وري����ت����ان����ي����ني 
ال�سحافة  رواد  م��ن  ق��ادة  اإىل  اإ�سافة 

الإماراتية.
امل�ساركة  اأهمية  اإىل  ال���داه  ول��د  ون��وه 
املوريتانية يف هذا املعر�ص العاملي وما 
ميكن اأن تتيحه من �سانحة التعريف 
ع��ل��ى خم��ت��ل��ف ج��وان��ب ال���س��ت��ث��م��ار يف 
بالدنا والط��الع كذلك على خمتلف 
البالد  يف  احلا�سلة  ال��ت��ط��ور  مناحي 
والرتاثية  الثقافية  الأب��ع��اد  فيها  مبا 

موريتانيا  ت��ل��ع��ب��ه  وم����ا  وال�����س��ي��اح��ي��ة 
العربي  ال��ف�����س��ائ��ي��ني  يف  اأدوار  م���ن 

والأفريقي.   
الفريقي  العربي  املركز  مدير  واأك��د 
ل�����الإع�����الم ع���ل���ى م���ت���ان���ة ال���ع���الق���ات 
يف  ال�سقيقني  البلدين  ب��ني  الثنائية 
خمتلف املجالت وهي العالقات التي 
و�سار  زاي��د  ال�سيخ  امل��رح��وم  لها  اأ�س�ص 
على خطاه اأبناوؤه الربرة، ونوه مبتانة 
العالقة الثنائية بني البلدين يف ظل 
ال�سيخ  ال��رئ��ي�����ص حم��م��د ول���د  ق���ي���ادة 

الغزواين.
وم���ن ج��ان��ب��ه رح���ب حم��م��د احلمادي 
جمعية  اإدارة  جم����ل���������ص  رئ����ي���������ص 
ال�سحفيني الإماراتية، باجلميع على 
الإم���ارات  دول��ة  اأر����ص  تواجدهم على 
ال��ع��امل��ي اك�سبو  وال��ت��واج��د يف احل���دث 
باليوم  والح����ت����ف����ال   ،2020 دب�����ي 
وال��ت��اري��خ طويل  امل��وري��ت��اين،  الوطني 
اأن  الإم��ارات وموريتانيا، م�سيفا  بني 
يف العام املقبل �سيكون اليوبيل الذهبي 
لهذه العالقات ال�سرتاتيجية باإكمال 

تقوم التي  عاماً   50
الكثري  تربطنا  م�سرتكة  ثقافة  على   
من الت�سابه يف القيم العربية الأ�سيلة 
ال��ت��ي ت�����س��اع��د ع��ل��ى ب��ن��اء م��ا ه��و اأكرب 

واأقوى.
بيننا  ال��ع��م��ل  اأن  احل���م���ادي  واأ����س���اف 
الإماراتية  ال�����س��ح��ف��ي��ني  ج��م��ع��ي��ة  يف 
م�ستمر  م��وري��ت��ان��ي��ا  يف  وال�����س��ح��اف��ة 
وي�����س��ع��رن��ا ب��ال��ف��خ��ر وال�������س���ع���ادة على 
الرغم من البعد اجلغرايف ولكن بيننا 
تعاون عملي وتن�سيق يف كافة املحافل 

الإع���الم���ي���ة الإق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة، 
الزدهار  املزيد من  ملوريتانيا  ونتنمى 
القت�ساد  وزي�������ر  وق�������دم  وال����ن����م����اء. 
ال�����س��اب��ق حم��م��د ول���د ال��ع��اب��د عر�سا 
مبوريتانيا  ال�ستثمار  جم��الت  ح��ول 
امل�سجع  ال�����س��ي��اق  ح���ول  بتوطئة  ب����داأه 
واحلكامة  اجليوا�سرتاتيجي  واملوقع 
وا�ستقاللية  وال�سيا�سية  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
لال�ستثمار  م�سجعة  كعنا�سر  الق�ساء 
الفر�ص  وع����دد  مب��وري��ت��ان��ي��ا،  ح��ال��ي��ا 
ومن  مبوريتانيا  لال�ستثمار  الواعدة 
بينها قطاعات املعادن والغاز والطاقات 

املتجددة والرثوة احليوانية. 
ومن جانبه قال حممد عثمان ممثل 
وال�سناعة  وال�سياحة  التجارة  وزي��رة 
العالقات  م���ت���ان���ة  ع���ل���ى  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
امل��ت��م��ي��زة ب���ني ال��ب��ل��دي��ن م��ع��ت��ربا اأن 
امل�ساركة املوريتانية يف معر�ص اإك�سبو 
الوزير  معايل  وا�سراف   ،2020 دبي 
الوطني  ال���ي���وم  اإط�����الق  ع��ل��ى  الأول 
متانة هذه  على  دليل  اأك��رب  ملوريتانيا 
اإرادة قائدي البلدين  العالقات وعلى 

و�سعوبهما يف تطويرها وترقيتها.
ويف ه���ذا ال�����س��ي��اق ق���دم احل�����س��ني ولد 

لل�سحافة  العليا  ال�سلطة  رئي�ص  مدو 
وال�����س��م��ع��ي��ات ال��ب�����س��ري��ة ع��ر���س��ا حول 
واقعه  مبوريتانيا  الع��الم��ي  امل�سهد 

ومكا�سبه وحتدياته.
التحولت  م�����س��ت��وى  ا���س��ت��ع��ر���ص  ك��م��ا   
بعد  الع��الم��ي  امل�سهد  يعرفها  ال��ت��ي 
ال�سيد  اجل��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����ص  ت��اأ���س��ي�����ص 
اللجنة  ال��غ��زواين  ال�سيخ  ول��د  حممد 
وتبني  الع��الم  قطاع  لإ�سالح  العليا 
للتو�سيات  امل���وري���ت���ان���ي���ة  احل���ك���وم���ة 
ومبا�سرتها  ال��ل��ج��ن��ة  ع���ن  ال�������س���ادرة 
مراجعة الرت�سانة القانونية الناظمة 
مناذج  وع��ر���ص  الإع���الم���ي،  للم�سهد 
واملرا�سيم  ال���ق���وان���ني  م�����س��اري��ع  م���ن 
ت�ساوري  م�سار  وفق  اعدادها  مت  التي 
العليا  ال�سلطة  ق��ان��ون  م�����س��روع  مثل 
الب�سرية  وال�����س��م��ع��ي��ات  ل��ل�����س��ح��اف��ة 

املهني  ال�����س��ح��ف��ي  ق���ان���ون  وم�������س���روع 
ذات  واملرا�سيم  اللكرتونية  واخلدمة 
والدعم  ال�سحفية  بالبطاقة  ال�سلة 

العمومي لل�سحافة

 �خلا�سة.
اأن م��راج��ع��ة هذه  واع��ت��رب ول���د م���دو 
ال���ق���وان���ني م���ن ���س��ان��ه ادخ������ال حتول 
مبوريتانيا  الإعالمية  املمار�سة  على 
ومتهينا  احل���ري���ة  مل��ن�����س��وب  ت��و���س��ي��ع��ا 
لالإعالميني  وا������س�����راك�����ا  ل���ل���ح���ق���ل، 
وتوطيدا ملكانة وا�ستقاللية موؤ�س�سات 
خلق  يف  واإ�سهاما  الإع��الم��ي  ال�سبط 

اإعالم مهني نوعي ومتنوع. 
وا����س���ت���ع���ر����ص اأه���م���ي���ة ال����ت����ع����اون بني 
يف  بالبلدين  الإع��الم��ي��ني  ال��ف��اع��ل��ني 
امل���ج���ال ال��ت��ك��وي��ن��ي ���س��ي��م��ا م���ا يرتبط 

الرقمي  والتحول  اجل��دي��د  ب��الإع��الم 
وتقنيات ال�سمعي الب�سري مثمنا اأداء 
بالإمارات  امل��وري��ت��ان��ي��ني  ال�سحفيني 
وداع��ي��ا ل��ال���س��ت��ف��ادة م��ن خ��ربات��ه��م يف 

تدعيم هذا التعاون امل�سرتك.
وف����ى ن��ه��اي��ة ال����ن����دوة اأه������دى حممد 
ال�سحفيني  ج��م��ع��ي��ة  درع  احل���م���ادي 
اإىل حممد �سامل مدير املركز العربي 
حممد  واىل  ل�����الإع�����الم،  الف���ري���ق���ي 
يف  �سابقا  القت�ساد  وزي��ر  العابد  ول��د 

موريتانيا.
ح�����س��ر ال���ن���دوة ح�����س��ني امل��ن��اع��ي نائب 
رئي�ص جمل�ص اإدارة جمعية ال�سحفيني 
اأمني  امل��ع��ي��ن��ي  وف�سيلة  الإم���ارات���ي���ة، 
ال�سندوق  اأم��ني  عمران  وح�سن  ال�سر 
ال��ط��ن��ي��ج��ي ع�سو  ���س��ع��ي��د  وحم����م����د 

جمل�ص اإدارة اجلمعية.

•• دبي-وام:

يحتفي املركز الوطني لالأر�ساد اليوم اخلمي�ص يف جناح الدولة باإك�سبو 2020 
رئي�ص جمل�ص  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ من�سور  �سمو  رعاية  دبي وحتت 
الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة ، بكوكبة من امل�ساريع احلا�سلة على منحة الدورة 
اأداء دوره  الرابعة من برنامج الإم��ارات لبحوث علوم ال�ستمطار الذي يوا�سل 

البارز ل�سمان اأمن املياه عاملياً وحتقيق ال�ستدامة املائية.
م�سرية  على  ال�سوء  ال��ت��ايل  التقرير  "وام" يف  الإم����ارات  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  وت�سلط 
برنامج الإمارات لبحوث علوم ال�ستمطار الذي تاأ�س�ص يف العام 2015 بهدف 

تعزيز التقدم العلمي وتطوير تقنيات جديدة يف جمال علوم ال�ستمطار.
يف  ت�ساهم  التي  للم�ساريع  تقدم  بحثية  منح  على  بالإ�سراف  الربنامج  ويقوم 
، ويقدم منحة تبلغ قيمتها  اأبحاث ال�ستمطار  تطوير حلول مبتكرة يف جمال 
املقرتحات  من  واح��د  لكل  �سنوات   3 على  موزعة  اأمريكي  دولر  مليون   1.5

البحثية يف جمال ال�ستمطار.
9 م�ساريع بحثية مبتكرة يف  ل�  الربنامج منحا  ق��دم  دورات  ث��الث  م��دار  وعلى 
جمال ال�ستمطار وقد فتح الربنامج باب ا�ستقبال املقرتحات البحثية لدورته 
الرابعة مطلع العام اجلاري .. فيما �سيتم الإعالن عن امل�ساريع احلا�سلة على 

منحة الدورة الرابعة من الربنامج اليوم.
للتوا�سل  وا�سرتاتيجياته  التعريفية  الربنامج من خالل حمالته  وتفاعل مع 
اخلارجي 1811 باحثا وعاملا و806 موؤ�س�سات بحثية من 70 دولة مما �ساهم 

يف تقدمي 451 مقرتحا بحثيا خالل اأربع دورات.
امل�ساريع احلا�سلة على منحة الربنامج يف تطوير تقنيات جديدة يف  و�ساهمت 
هذا املجال من �سمنها ا�ستخدام املواد النانوية، والطائرات بدون طيار، وت�سميم 
ال�ساعدة  ال��ت��ي��ارات  لتكوين  ال��ن��ف��اث  امل��ح��رك  ون��ظ��ام  ال�سحب،  حم��اك��اة  غ��رف��ة 
لل�سحب وغريها من التقنيات املبتكرة. و�سجل الباحثون احلا�سلون على منحة 
الربنامج 4 براءات اخرتاع، وقاموا بن�سر 82 مقالة يف جمالت علمية حمكمة، 

كما �ساركوا كذلك يف 103 موؤمترات دولية، ونفذوا 8 حمالت ميدانية لتجربة 
مع  الكامل  بالتن�سيق  الربنامج  منحة  على  احلا�سلة  امل�ساريع  فعالية  وقيا�ص 

املركز الوطني لالأر�ساد وباإ�سرافهم املبا�سر.
املكانة الريادية  اإىل تر�سيخ  وي�سعى برنامج الإم��ارات لبحوث علوم ال�ستمطار 
ل��دول��ة الإم�����ارات كمركز ع��امل��ي يف جم��ال اأم���ن امل��ي��اه وال���س��ت��م��ط��ار ع��رب تعزيز 
الب��ت��ك��ار وال��ت��ع��اون البحثي وال�����س��راك��ات ال��دول��ي��ة، وي��ع��م��ل ع��ل��ى اإي��ج��اد حلول 
املياه  اأم��ن  �سمان  يف  للم�ساهمة  ال�ستمطار  علوم  جم��ال  يف  ومتطورة  مبتكرة 
دور  لعب  اإىل  ال��ربن��ام��ج  ي�سعى  كما  املتقدمة.  الأب��ح��اث  اإىل  بال�ستناد  ع��امل��ي��اً 
2036، الرامية  املائي لدولة الإم��ارات  حموري يف تنفيذ ا�سرتاتيجية الأم��ن 
الطبيعية  الظروف  املياه خالل  اإىل  الو�سول  وا�ستمرارية  ا�ستدامة  اإىل �سمان 
املياه �سمن  الربنامج ملعاجلة ركيزة  الق�سوى. ومت ت�سميم  الطوارئ  وظروف 
ال�سرتاتيجية الوطنية لالبتكار يف دولة الإمارات، وتطوير راأ�ص املال الب�سري 
الإمارات  ا�سرتاتيجية  الربنامج  يدعم  كما  الأبحاث،  يف  ال�ستثمارات  وحتفيز 

للذكاء ال�سطناعي وتعزيز البتكار يف كافة املجالت املرتبطة بالبحث العلمي 
التطبيقي. وقد حقق برنامج الإم��ارات لبحوث علوم ال�ستمطار جناحاً كبرياً 
على امل�ستوى العاملي �ساهم يف التاأكيد على مكانة دولة الإمارات الرائدة يف هذا 
املجال العلمي و�سكل من�سة جاذبة ل�سبكات الأبحاث املعرتف بها عاملياً، وجنح 
يف تطوير عملية نقل املعارف ال�سرورية ل�سمان تاأمني موارد م�ستدامة للمياه 
يف دول العامل املعر�سة ملخاطر اجلفاف. وكان املركز الوطني لالأر�ساد قد نظم 
امللتقى الدويل اخلام�ص لال�ستمطار الذي عقد افرتا�سياً  املا�سي  العام  مطلع 
ومت خالله الإعالن عن فتح باب امل�ساركة يف الدورة الرابعة من برنامج الإمارات 
الإمارات  من  خ��رباء  من  متميزة  م�ساركة  امللتقى  و�سهد  ال�ستمطار،  لبحوث 
بال�ستمطار  املتعلقة  الرئي�سية  املوا�سيع  من  عدد  مناق�سة  متت  حيث  والعامل 
العاملي  املائي  ا�ستعرا�ص م�ساألة الأمن  وبناء القدرات يف هذا املجال ف�سال عن 
يف ظل تغري املناخ واآليات توظيف علوم الذكاء ال�سطناعي يف الأر�ساد اجلوية 

وغريها من التقنيات احلديثة ذات ال�سلة.

�الإمار�ت لبح�ث �ال�شتمطار ... �إك�شب� 2020 يحتفي ب�شناع �حلل�ل �ملبتكرة لال�شتد�مة �ملائية

جناح �شري�لي�ن يعر�س مقتنيات لرم�ز ب�شرية من �حلجر 
و�خل�شب منها �لرجل �لقارئ يف �أك�شب� 2020 

�لقبة �لزجاجية �ملائية �أبرز معامل جناح �ملجر يف �إك�شب� 2020 دبي

�حتفال باليوم �لوطني �ملوريتاين يف �إك�سبو 2020

ندوة �إعالمية عن �لعالقات �الإمار�تية �مل�ريتانية
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عربي ودويل

•• بروك�سل-اأ ف ب

جُتري الوليات املتحدة وحلفاوؤها 
الأوروب��ي��ون حمادثات مع مو�سكو 
الأطل�سي  ���س��م��ال  ح��ل��ف  م���ق���ّر  يف 
املنطقة  جتنيب  ملحاولة  )الناتو( 
ما تعتربه وا�سنطن تهديًدا رو�سًيا 
اأن مو�سكو  اأوكرانيا، غري  باجتياح 

مل ُتبِد اأي عالمات تهدئة.
اخلارجية  وزي����ر  ن��ائ��ب��ة  واأع��ل��م��ت 
الأم�������ريك�������ي وي�����ن�����دي ����س���ريم���ان 
الثالثني  ال���دول  ممثلي  الثالثاء 
الأع�ساء يف حلف �سمال الأطل�سي 
بفحوى املفاو�سات التي اأجرتها يف 
اخلارجية  وزي���ر  ن��ائ��ب  م��ع  جنيف 

الرو�سي �سريغي ريابكوف.
وق�����ال مم��ث��ل ع���ن اإح������دى ال����دول 
الأوروب���ي���ة ل��وك��ال��ة ف��ران�����ص بر�ص 
اإّل  ل��ل��ت��ف��اوؤل،  �سبب  ه��ن��اك  “لي�ص 
بامل�سار  الرو�ص ملتزمون جدًيا  اأن 

الدبلوما�سي«.
اإحياء  اإع��ادة  على  ووافقت مو�سكو 
هيئة  وه��و  الناتو-رو�سيا  جمل�ص 
اأُن�����س��ئ��ت ع���ام 2002  ا���س��ت�����س��اري��ة 
متوز/يوليو  يف  اأع��م��ال��ه��ا  وُع��ّل��ق��ت 

.2019
و����س���ُي���م���ّث���ل رو����س���ي���ا ن����ائ����ب وزي����ر 
اخلارجية األك�سندر غرو�سكو الذي 
“حلظة  ب���اأن���ه  و����س���ف الج���ت���م���اع 
احلقيقة” يف العالقات بني رو�سيا 

وحلف �سمال الأطل�سي.
و�سُتمّثل �سريمان الوليات املتحدة 
فيما اأر�سلت فرن�سا فران�سوا دولتر 
وهو املدير العام لوزارة اخلارجية 

الفرن�سية.

•• عوا�سم-وكاالت

توؤكد وا�سنطن وعدد من العوا�سم 
اإيران على  اأن  الغربية والإقليمية 
الوقود  م��ن  يكفي  م��ا  اإن��ت��اج  و�سك 
نووية.  ق��ن��ب��ل��ة  لت�سنيع  ال���ن���ووي 
ول��ك��ن م���ا م���دى ق���رب اإي������ران من 
امتالك القدرة على اإطالق �سالح 

نووي؟
يف هذا الإطار، ناق�ص الكاتب كولوم 
التي  التكنولوجية  العقبات  لين�ص 
اأوًل  عليها  ال��ت��غ��ّل��ب  ط��ه��ران  ع��ل��ى 
اأ�سلحة  ب��رن��ام��ج  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����س��ول 
رغم  طاقته،  بكامل  يعمل  ن��ووي��ة 

اأنها تنفي ذلك با�ستمرار.
“فورين  مل��ج��ل��ة  ت��ق��ري��ر  وق����ال، يف 
اإن على طهران تطوير  بولي�سي”، 
م���ا ي��ك��ف��ي م���ن ال���ي���وران���ي���وم عايل 
�سنع  يف  لال�ستخدام  التخ�سيب 
قنبلة نووية واحدة اأو اأكرث، وبناء 
راأ�ص نووية قادرة على حمل الوقود 
وتطوير  الن�������س���ط���اري،  ال����ن����ووي 
نظام �ساروخي بالي�ستي قادر على 
اإي�����س��ال امل��ت��ف��ج��رات ال��ن��ووي��ة اإىل 
اإذا  ملعرفة  اختبار  واإج��راء  هدفها، 
كانت املادة املتفجرة تعمل بالفعل.

تقّل�س �لزمن
ال�����ولي�����ات  ق���������ّدرت   ،2015 يف 
املتحدة اأن اإيران �ستحتاج اإىل 12 
�سهراً  لإنتاج ما يكفي من الوقود 
التخّلي  قررت  اإذا  لقنبلة،  النووي 

عن التفاق والبحث عن �سالح.
اإىل  التقدير  ه��ذا  تقّل�ص  وال��ي��وم 
و�سعت  واح���د، حيث  �سهر  ح��وايل 
ط����ه����ران اأج�����ه�����زة ط�����رد م���رك���زي 
فائقة اجلودة يف من�ساآتها النووية، 
اأعلى  بجودة  خم�سباً  ويورانيوماً 
ب��ك��ث��ري مم����ا ي�����س��م��ح ب����ه الت���ف���اق 

النووي.
 ،2015 ات���ف���اق  ب���ن���ود  ومب���وج���ب 
�ُسمح لإيران بتخزين ما ي�سل اإىل 
اليورانيوم  من  كيلوغراماً   300
وت�سغيل  ال��ت��خ�����س��ي��ب،  م��ن��خ��ف�����ص 
اآلفجهاز   5 ق��ل��ي��اًل ع��ن  ي��زي��د  م��ا 
طرد مركزي من اجليل الأول، يف 

حمطة نطنز لتخ�سيب الوقود.
خ�سيب  م�����ن  ط�����ه�����ران  وم���ن���ع���ت 
ال���ي���وران���ي���وم ب��رتك��ي��ز ي���زي���د على 
اليورانيوم- نظري  من   3.67%
امل�سموح  اليورانيوم  اأن  اأي   ،235
حدود  اإىل  ي�����س��ل  بتخ�سيبه  ل��ه��ا 

الكهربائية  ال����ط����اق����ة  ت����ول����ي����د 
ت�سل  اأن  دون  معتدلة  مب�ستويات 
ل�سنع  الكايف   90% م�ستوى  اإىل 

قنبلة.
 ،2019 ي����ول����ي����و)مت����وز(  وم���ن���ذ 
اإىل  ال��ت��خ�����س��ي��ب  اإي����������ران  ب��������داأت 
اإىل  وو�����س����ل����ت   ،5% م�������س���ت���وى 
الثاين(  )ك��ان��ون  يناير  يف   20%
اأبريل  يف   60% واإىل   ،2021

)ني�سان(2021.
وبالعتماد على هذه الأرق��ام، فاإن 
اإيران حتتاج خطوة �سغرية ن�سبياً 
لإن���ت���اج وق����ود ن����ووي ي�����س��ت��خ��دم يف 

�سنع الأ�سلحة.
ومب��ج��رد و���س��ول ال��ي��وران��ي��وم اإىل 
ف��اإن ذلك يعني   ،3.67% ب�  نقاء 
اإزالة الغالبية العظمى من الذرات 
امل����رغ����وب ف���ي���ه���ا، م����ا يجعل  غ����ري 
و90%  و20   5 اإىل  التخ�سيب 
اأقل ا�ستهالكاً للوقت واأ�سهل ب�سكل 

متزايد.

ع�سر�ت �لكيلوغر�مات
التخ�سيب،  وت������رية  ول���ت�������س���ري���ع 
اأجهزة  م��ن  الآلف  اإي����ران  ن�سبت 
القادرة  املتقدمة  امل��رك��زي  ال��ط��رد 
بجودة  ال��ي��وران��ي��وم  تخ�سيب  على 
ن��ط��ن��ز وحمطة  اأع���ل���ى يف م��ن�����س��اأة 
النووي  التفاق  منع  التي  ف��وردو، 

التخ�سيب فيها.
الثاين(  )ت�سرين  نوفمرب  وح��ت��ى 
خمزوناً  اإي�����ران  ج��م��ع��ت   ،2021
كيلوغراماً   2313.4 ن��ح��و  م��ن 
املخ�سب، مب��ا يف  ال��ي��وران��ي��وم  م��ن 
من  ك��ي��ل��وغ��رام��اً   1622.3 ذل��ك 
 ،5% اإىل  امل��خ�����س��ب  ال��ي��وران��ي��وم 
املخ�سب  ك��ي��ل��وغ��رام��اً  و113.8 
كيلوغراماً  و17.7   ،20% اإىل 
%60، وفًق الوكالة  اإىل  خم�سباً 

الدولية للطاقة الذرية.
عن  بولي�سي”  “فورين  ون��ق��ل��ت 
معهد  موؤ�س�ص  اأول���رباي���ت،  ديفيد 
اإيران  اأن  ال���دويل،  والأم���ن  العلوم 
ح�سلت بالفعل على ما يكفي لإنتاج 
ما ل يقل عن 45 كيلوغراماً من 
اليورانيوم عايل التخ�سيب بن�سبة 
%90، وهو ما يكفي من الوقود 
لإنتاج قنبلة نووية يف وقت ق�سري. 

 ،2021 ف��رباي��ر)���س��ب��اط(  ف��ف��ي 
اإي���ران  اأن��ت��ج��ت  ع��ل��ى �سبيل امل��ث��ال، 
كمية �سغرية من فولذ اليورانيوم 
ال��ن��ق��ي يف م��ن�����س��اأت��ه��ا ال���ن���ووي���ة يف 
اأ�سفهان، متا�سياً مع تقرير �سري 
الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة 
“وول  ���س��ح��ي��ف��ة  ع��ل��ي��ه  ح�����س��ل��ت 

�سرتيت جورنال«.
باليورانيوم  ال����ف����ولذ  ي��ن��ت��ج  مل 
امل��خ�����س��ب، وه����و ج���ان���ب م��ه��م من 
نواة �سالح نووي، ومع ذلك ميكن 
التكنولوجية  امل��ع��رف��ة  ا���س��ت��خ��دام 
اإىل  اليورانيوم  لتحويل  ال��الزم��ة 

�سلب، يف برنامج اأ�سلحة نووية.
����س���اه:  ق������ال  الإط������������ار،  ه������ذا  ويف 
هي  الفعلية  الأ�سا�سية  “احلقيقة 
اأياً  م��ن  التاأكد  اأح��د ميكنه  ل  اأن��ه 
م���ن ت��ل��ك اجل������داول ال��زم��ن��ي��ة، ل 
مفهوم  لدينا  يكون  ل��ن  اأن��ه  �سيما 
الذي  وال��ن��م��و  للتحليل  م�����س��ت��ق��ر 

متتلكه اإيران«.

�ل�سو�ريخ �لبالي�ستية
دوراً  البال�ستية  ال�سواريخ  وتلعب 
اأ�سلحة  ب���رن���ام���ج  اأي  يف  ح��ا���س��م��اً 
ال����ن����ووي����ة، ومت���ك���ن���ت اإي���������ران من 

تطويرها طيلة �سنوات.
�سهاب-3،  ����س���اروخ  م���دى   وي��ب��ل��غ 
غ����رار �ساروخ  ع��ل��ى  ال����ذي ���س��م��م 
الكوري  ال��ب��ال��ي�����س��ت��ي  “نودونغ” 

ال�سمايل، حوايل 800 ميل.
ك��م��ا اأن ل���دى اإي�����ران ال��ع��دي��د من 
الإ������س�����دارات الأخ������رى، مب���ا فيها 
و”قادر- و”�سجيل”،  “عماد”، 
“قادر- م�����دى  وي���ب���ل���غ   ”.110
ما  ميل،   1200 ح��وايل   ”110
ي�سعها على م�سافة قريبة من تل 

اأبيب.
ال�سواريخ  اإن علماء  املجلة  وقالت 
اإنتاج  ع��ل��ى  ي��ع��م��ل��ون  الإي���ران���ي���ني 
متو�سط  “خورام�سهر”  ���س��اروخ 
�ساروخ  ع��ل��ى  يعتمد  ال���ذى  امل���دى 
ي���ن���ج���ح يف  �����س����م����ايل، مل  ك���������وري 

التجارب.

�جلزء �لأ�سعب؟
وم���ع ه����ذا، ف����اإن ام���ت���الك �ساروخ 
املدى  متو�سط  اأو  طويل  بالي�ستي 

ومل تكن حمادثات جنيف حا�سمة، 
ف���ب���ق���ي ال�����رو������ص والأم����ريك����ي����ون 

متم�ّسكني جًدا مبواقفهم.
وكانت رو�سيا قد طالبت وا�سنطن 
وا�سعة  ب��ت��ط��م��ي��ن��ات  وح���ل���ف���اءه���ا 
�سمانات  ذل�����ك  يف  مب����ا  ال���ن���ط���اق 
اأوكرانيا  ان�سمام  ب��ع��دم  ملمو�سة 

اإىل حلف �سمال الأطل�سي.
الأمريكية  ال�����س��ف��رية  واأو����س���ح���ت 
اجلديدة يف حلف �سمال الأطل�سي 
جوليان �سميث اأن الوليات املتحدة 
مل تقدم اأي تنازلت لكّنها �ساغت 
م����ن خماطر  ل���ل���ح���ّد  م���ق���رتح���ات 
الأ�سلحة  ال�سراع وال�سروع يف نزع 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة وال����ن����ووي����ة. واأّك�������دت 

اأن���ه���ا ل تنوي  مل��و���س��ك��و  وا���س��ن��ط��ن 
ن�سر اأ�سلحة هجومية يف اوكرانيا، 
لكنها نفت اأن يكون لديها نّية بنزع 
اأّك���د  ح�سبما  اأوروب������ا،  يف  ال�����س��الح 

الدبلوما�سي الأوروبي.
البيت  ب���ا����س���م  امل���ت���ح���دث���ة  وق����ال����ت 
الأبي�ص جني �ساكي “ل يزال من 
الرو�ص  كان  اإذا  لنقول  ج��ًدا  املبكر 
جّديني اأم ل يف امل�سار الدبلوما�سي 
للتفاو�ص  م�ستعّدين  كانوا  اإذا  اأو 

ب�سكل جّدي«.
�سمال  حلف  ع��الق��ة  “اإن  وت��اب��ع��ت 
م�ساألة  هي  اوكرانيا  مع  الأطل�سي 
واحللفاء  اأوك���ران���ي���ا  اإّل  ت��ع��ن��ي  ل 
تعني  ول  ال���ن���ات���و،  ���س��م��ن  ال�30 

الدول الأخرى«.
الثالثاء  �سريمان  وي��ن��دي  و�سعت 
الأوروب����ي����ني  ا���س��ت��ي��اء  ت��ه��دئ��ة  اإىل 
ال���ه���ام�������ص.  ع����ل����ى  ت����رك����ه����م  اإزاء 
م�ساألة  اأي  مت���ّر  ل���ن  اأن����ه  واأّك������دت 
بدون  اأوروب�����ا  يف  ب��الأم��ن  متعّلقة 
افاد  ح�سبما  الأوروب��ي��ني،  م�ساركة 
وكتبت  الأوروب�������ي.  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي 
�سريمان عرب تويرت “اإن الوليات 
العمل  ع���ل���ى  م�����س��ّم��م��ة  امل���ت���ح���دة 
و�سركائها  حلفائها  م��ع  كثب  ع��ن 
خف�ص  ع��ل��ى  الت�سجيع  اأج����ل  م��ن 
ال��ت�����س��ع��ي��د وال��������رّد ع���ل���ى الأزم������ة 

الأمنية التي �سببتها رو�سيا«.
قد  الناتو-رو�سيا  جمل�ص  اأن  غري 

يكون فقط تكراًرا ملحادثات جنيف 
ف���ري���ق خاللها  ك����ّل  اع���ت���زم  ال���ت���ي 

التم�ّسك مبواقفه.
“اإن  األ��ك�����س��ن��در غ��رو���س��ك��و  وق�����ال 
توقعاتنا واقعية متاًما وناأمل باأنه 

�سيكون حواًرا جدًيا ومعّمًقا«.
من  �سامل  ب��رّد  رو�سيا  و�سُتطالب 
قبل الناتو على مطالبها. واأ�ساف 
غرو�سكو “�سن�سغط من اأجل نيل 
تلو  م���ادة  وج���وه���ري،  ملمو�ص  رّد 
التفاق  م�����س��روع  ع��ل��ى  الأخ�������رى، 
غري  ال�سمانات”.  ح��ول  الرو�سي 
عالمة  اأي  ُت���ب���دي  ل  م��و���س��ك��و  اأن 
اثبات على  تهدئة بحيث مل تقّدم 
اأو تف�سري  اوكرانيا  اأنها لن جتتاح 
نحو  لن�سر  دفعتها  التي  لالأ�سباب 
األ��ف جندي على احل��دود مع  مئة 

اوكرانيا، بح�سب �سريمان.
و�سّدد الدبلوما�سي الأوروب��ي على 
قدر  اأك����رب  ن��ت��وخ��ى  اأن  “�سرورة 
�سبب  اأي  لدينا  لي�ص  احل���ذر.  م��ن 
�ستبداأ.  م��ا  عملية  ب���اأن  لالعتقاد 

نحن ل نتفاو�ص حتى«.
ب�سبط  اأوك��ران��ي��ا  “تتحّلى  وت��اب��ع 
ال��ن��ف�����ص، وع���ل���ى احل���ل���ف���اء جتّنب 
امل���������س����ار  لإغ�������������الق  ذري�������ع�������ة  اأي 

الدبلوما�سي«.
واخل��م��ي�����ص ي��ت��وّج��ه ال��ف��رق��اء اإىل 
فيينا للم�ساركة يف اجتماع ملنظمة 

الأمن والتعاون يف اأوروبا.
واأعلنت فرن�سا من جهتها الثالثاء 
النورماندي  ملجموعة  اجتماع  عن 
التي ت�سم اأملانيا وفرن�سا واأوكرانيا 
كانون  ن��ه��اي��ة  “بحلول  ورو����س���ي���ا 

الثاين/يناير«.

واأ�ساف اأنه يف غ�سون اأ�سهر ميكن 
اإنتاج وق��ود ك��اٍف لقنبلتني  لإي��ران 
اأخريني، وُيقّدر اأنه يف غ�سون �ستة 
اأ���س��ه��ر، ق��د ت��ك��ون اإي�����ران يف و�سع 
متفجرة  م��ادة  اختبار  من  مُيكنها 

نووية.
الوقود  اإن��ت��اج  اإن  اأول��رباي��ت  وق���ال 
الأ�سلحة  يف  ي�������س���ت���خ���دم  ال�������ذي 
النووية ُيعد من اأ�سعب الجنازات 

الفنية على طريق القنبلة.

م�سكلة �لت�سليح
واأو�����س����ح ب��ع�����ص امل��ت��خ�����س�����س��ني يف 
اأن الوقود  حظر النت�سار النووي، 
تر�سانة  ي�سنع  ل  وح���ده  ال��ن��ووي 

نووية.
عن  بولي�سي”  “فورين  ون��ق��ل��ت 
�سيا�سي  زم��ي��ل  وه���و  ���س��اه،  �سهيل 
اأن  الأوروب����ي����ة،  ال��ق��ي��ادة  �سبكة  يف 
“ميل بع�ص البلدان، اأي الوليات 
الأطل�سي،  عرب  و�سركائها  املتحدة 
اإىل الرتكيز ب�سكل كبري على وقت 
الوقت  ع��م��داً  يتجاهل  الخ����رتاق 
الذي �سي�ستغرقه انتقال اإيران من 
ام��ت��الك خم����زون ذي م��غ��زى من 
اإىل  التخ�سيب،  ع��ايل  اليورانيوم 

�سالح نووي قابل لال�ستخدام«.

�سبكة  زودت  ال��ت�����س��ع��ي��ن��ي��ات،  ويف 
ل��ت��ه��ري��ب الأ���س��ل��ح��ة ب��ق��ي��ادة عبد 
برنامج  ع��������ّراب  خ�������ان،  ال���ق���دي���ر 
الباك�ستاين،  ال��ن��ووي��ة  الأ���س��ل��ح��ة 
الأ�سا�سية  ب��ال��ت�����س��ام��ي��م  اإي�������ران 

ملكونات الأ�سلحة النووية.
داخلي  تقييم  خل�ص   ،2009 ويف 
الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة 
تراكمت   ،2003 ق��ب��ل  اأن����ه  اإىل 
كافية  “معلومات  اإي�������ران  ل����دى 
واإنتاج  ت�سميم  على  ق��ادرة  لتكون 
على  للتطبيق  ق��اب��ل  ن���ووي  ج��ه��از 
اأ�سا�ص اليورانيوم عايل التخ�سيب 

وقوداً ان�سطارياً«.
لال�ستخبارات  ت��ق��دي��ر  وخ��ل�����ص 
 ،2007 يف  الأم��ري��ك��ي��ة  الوطنية 
برناجمها  اأوق��ف��ت  اإي����ران  اأن  اإىل 
لالأ�سلحة النووية يف 2003، بعد 
وقال  املتزايدة،  الدولية  ال�سغوط 
اإن هناك درجة معتدلة اإىل عالية 
من الثقة باأن طهران تبقي الباب 
يف  ال��ربن��ام��ج  ل�ستئناف  مفتوحاً 

مرحلة ما، يف امل�ستقبل.
يف الآونة الأخرية، اأثارت حتليالت 
اإي����ران واإج������راءات ال��ن��م��و خماوف 
انت�سار  ح���ظ���ر  يف  امل��ت��خ�����س�����س��ني 

الأ�سلحة النووية.

الوفد  رئ���ي�������ص  ق�����ال  ج���ه���ت���ه،  م����ن 
ميخائيل  ال����رو�����س����ي  امل����ف����او�����ص 
وقت  ي�����س��م��ى  “ما  اأول�����ي�����ان�����وف: 
الخ�������������رتاق، ف����ك����رة اأم����ري����ك����ي����ة. 
من  �سكل  ب���اأي  ن�ساركها  ل  ون��ح��ن 
ا�ستخدام  مي��ك��ن  ل  اإذ  الأ����س���ك���ال، 
ال���وق���ود دون روؤو������ص ح��رب��ي��ة، ول 
ميلك الإي��ران��ي��ون روؤو���س��اً حربية، 
التكنولوجيا  على  يح�سلوا  ول��ن 
ال����الزم����ة لإن���ت���اج���ه���ا ق���ب���ل فرتة 
اإيران  اإن  املجلة  وق��ال��ت  ط��وي��ل��ة«. 
“ومع  نوويًة عمليا  راأ�ساً  ل متلك 

ذلك فقد ت�سنع واحدة«.
عن  بولي�سي”  “فورين  ون��ق��ل��ت 
داريل كيمبال، مدير جمعية احلد 
كم  ه��و  “ال�سوؤال  اأن  الت�سلح،  م��ن 
وقتاً �ست�ستغرق اإيران لتتمّكن من 
بعد  ن��ووي��ة،  اأ�سلحة  اإىل  الو�سول 
املواد  من  يكفي  ما  على  ح�سولها 
واحدة.  قنبلة  لإنتاج  الن�سطارية 

واجلواب هو، �سنوات«.
اأن  الإ�سرائيلية  ال�سلطات  وت��ّق��در 
اإيران �ستحتاج ما بني عام وعامني 
ل��ت��ك��ون ق������ادرة ع��ل��ى اإن���ت���اج �سالح 
نووي. وقال م�سوؤول اأمريكي رفيع 
بايدن  اإدارة  اإن  للمجلة،  امل�ستوى 
“لن جتادل يف وجود جدول زمني 

اأطول للت�سليح”. ومع ذلك، اأ�ساف 
يف  اإ�سافية  ثقة  “لدينا  امل�����س��وؤول 
ما  ومعرفة  امل��راق��ب��ة  على  قدرتنا 

يحدث يف مو�سوع التخ�سيب«.
يقولون  اخل��������رباء  ب���ع�������ص  ل���ك���ن 
دافعاً  ي��ك��ون  اأن  ي��ج��ب  ل  ذل���ك  اإن 
اخلطر  اإن  وي���ق���ول���ون  ل��ل��ت��ه��اون. 
يف ح�����س��ول اإي������ران ع��ل��ى خم���زون 
�سنع  يف  ي�ستخدم  ال����ذي  ال���وق���ود 
ال�سيا�سات  �سناع  اأن  هو  الأ�سلحة، 
اإيران  ق��درات  لتقييم  �سي�سطرون 
ما  ال��ت��خ��م��ني،  ع��ل��ى  يعتمد  ب�سكل 
الدبلوما�سية  اخليارات  ي�سيق  قد 
احتمالت  وي��زي��د  وا�سنطن،  اأم���ام 

ن�سوب �سراع ع�سكري.

برنامج قدمي حديث
نية  اأي  م����ط����وًل  اإي���������ران  ون����ف����ت 
ن�����ووي، م�سرية  ����س���الح  لم���ت���الك 
للبالد علي  الأعلى  املر�سد  اأن  اإىل 
 2003 يف  فتوى  اأ���س��در  خامنئي 
الأ�سلحة  ا���س��ت��خ��دام  ف��ي��ه��ا  ح��ظ��ر 

النووية.
للطاقة  الدولية  الوكالة  اأن  غري 
الذرية، اأكدت اأن اإيران كانت تعمل 
ع��ل��ى ب��رن��ام��ج اأ���س��ل��ح��ة ن��ووي��ة اإىل 

غاية 2003.

بل  الأ�سعب”،  “اجلزء  ل��ي�����ص 
مهمة  م����ن  �سعب”  “جزء  ه����و 
لروؤو�ص  حاملة  �سواريخ  امتالك 
اأي  اإىل  ب��ع��د  يت�سح  ومل  ن���ووي���ة. 
ت�سليح  يف  اإي������ران  ت��ق��دم��ت  م����دى 

�سواريخها.
عن  بولي�سي”  “فورين  ون��ق��ل��ت 
الزميل  ف���ي���ت���زب���ات���ري���ك،  م�������ارك 
م�سارك يف املعهد الدويل للدرا�سات 
م�ساعد  ون���ائ���ب  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
ال�سابق  الأمريكي  اخلارجية  وزير 
النووي،  الن��ت�����س��ار  م��ن��ع  ل�����س��وؤون 
اإيران  اكت�سبت  اإذا  يت�سح  “مل  اأنه 
اخلربة يف هذا املجال من الكوريني 

ال�سماليني اأم ل«.
للوكالة  داخ���ل���ي  ت��ق��ري��ر  واأ�����س����ار 
ال����دول����ي����ة ل���ل���ط���اق���ة ال������ذري������ة يف 
تتغلب  مل  اإي����ران  اأن  اإىل   2009

على العقبات التقنية احلرجة.
اأن  وج����اء يف ال��وث��ي��ق��ة ال��داخ��ل��ي��ة 
اأن  ع��م��وم��اً  ت��ع��ت��ق��د  ل  “الوكالة 
اخرتاقاً  الآن  حتى  حّققت  اإي���ران 
ن��ووي��ة يف  و���س��ائ��ل دم���ج �سحنة  يف 

�ساروخ �سهاب 3«.
“مع  التقرير  اأ�ساف  ذل��ك،  ورغ��م 
بذل مزيد من اجلهود، من املرجح 

اأن تتغلب اإيران على امل�ساكل«.

وقت للدبلوما�سية
يوم  النووية  املحادثات  بداية  ومع 
اإيران  ا�ستعر�ست  املا�سي،  اجلمعة 
“ديزفول”  بالي�ستية،  �سواريخ   3
و�سط  الفقار”،  و”ذو  و”قيام” 

طهران.
الثالثة،  ال�����س��واري��خ  اأن  وُي���زع���م 
التي يزيد مداها على 600 ميل، 
القواعد  ����س���رب  يف  ا���س��ُت��خ��دم��ت 

الع�سكرية الأمريكية يف املنطقة.
اإيران  اأطلقت  املا�سي،  ال�سهر  ويف 
“�سيمرغ”،  الف�سائي  �ساروخها 
الف�ساء  برنامج  يف  خطوة  اأح��دث 
الإيراين القادر على تعزيز قدرتها 
تكنولوجيا  م����ن  ال���ت���م���ك���ن  ع���ل���ى 
الالزمة  ال�سلب  الوقود  �سواريخ 

لل�سواريخ طويلة املدى.
اأن  “يجب  ف��ي��ت��زب��ات��ري��ك:  وق����ال 
لكن  ب��الإحل��اح،  �سعور  هناك  يكون 
اإذا مل يربم اتفاق بحلول منت�سف 
اأ�ستنتج  ف��ل��ن  )����س���ب���اط(،  ف���رباي���ر 
العمل  اإىل  ال���ت���وّج���ه  ع��ل��ي��ك  اأن�����ه 
ال��ع�����س��ك��ري، ق��د ي��ك��ون ه��ن��اك وقت 

للدبلوما�سية«.

جمل�س �لنات�-رو�شيا يجتمع ملحاولة نزع فتيل �الأزمة �الأوكر�نية 

تقل�س زمن �الخرت�ق �لن�وي الإير�ن رغم �لعقبات �لتكن�ل�جية

و��شنطن تطالب م��شك� ب�شحب جن�دها من كاز�خ�شتان 
•• وا�سنطن-اأ ف ب

ت�سحب  اأن  اإىل  رو���س��ي��ا  امل���ّت���ح���دة  ال����ولي����ات  دع����ت 
اإىل كازاخ�ستان  اأر�سلتهم  اجلنود الذين  “ب�سرعة” 
مل�����س��اع��دة ال��دول��ة ال��واق��ع��ة يف اآ���س��ي��ا ال��و���س��ط��ى على 
اإعادة ب�سط الأمن بعد اأعمال ال�سغب العنيفة التي 
�سهدتها ودفعت برئي�سها قا�سم-جومارت توكاييف 

لطلب هذه املوؤازرة الع�سكرية.
وقال املتحّدث با�سم وزارة اخلارجية الأمريكية نيد 
ترّحب  امل��ّت��ح��دة  ال��ولي��ات  اإّن  لل�سحافيني  براي�ص 

العنف  اأع��م��ال  بعد  كازاخ�ستان  اإىل  ال��ه��دوء  ب��ع��ودة 
ي�سبق  مل  وال��ت��ي  امل��ا���س��ي  الأ���س��ب��وع  �سهدتها  ال��ت��ي 
اأن راأت مثياًل لها  للجمهورية ال�سوفياتية ال�سابقة 

منذ ا�ستقاللها يف 1991.
به  اأدىل  ال���ذي  ب���الإع���الن  اأي�����س��اً  “نرّحب  واأ����س���اف 
الرئي�ص توكاييف الذي قال اإّن قوات حفظ ال�سالم 
اأجنزت  اجل��م��اع��ي  الأم���ن  م��ع��اه��دة  ملنظمة  التابعة 
مهّمتها«. وكانت هذه املنظمة التي تقودها مو�سكو 
متعّددة  �سالم  حفظ  ق��وة  كازاخ�ستان  اإىل  اأر���س��ل��ت 
غالبيتهم  ع��ن�����س��ر،   2000 ق��وام��ه��ا  اجل��ن�����س��ي��ات 

ب�سط  اإع��ادة  القوات احلكومية على  مل�ساعدة  رو���ص، 
اأّن  “طاملا  اأّن��ه  الأم��ن يف البالد. و�سّدد براي�ص على 
قوات منظمة معاهدة الأمن اجلماعي مل تن�سحب، 
الإن�سان  ح��ق��وق  لح����رتام  دع��وت��ه��ا  يف  ف�سن�ستمّر 
واحرتام التزامها الن�سحاب �سريعاً من كازاخ�ستان 

تلبية لطلب احلكومة الكازاخية«.
ان�سحاب  اأّن  الثالثاء  اأعلن  كازاخ�ستان  رئي�ص  وكان 
قوة حفظ ال�سالم �سيبداأ يف غ�سون يومني و�سيتّم 
على  اأي���ام  ع�سرة  غ�سون  يف  و�سُينجز  “تدريجياً” 
الأكرث.لكّن وزير الدفاع الرو�سي �سريغي ت�سويغو 

اأع��ل��ن اأّن ان�����س��ح��اب ه���ذه ال��ق��وة ���س��ي��ت��ّم مب��ج��ّرد اأن 
قرار”  ع��ل��ى  و”بناء  متاماً”  ال��و���س��ع  “ي�ستقّر 
ال�سلطات الكازاخية.وكان وزير اخلارجية الأمريكي 
اأثار غ�سب مو�سكو الأ�سبوع املا�سي  اأنتوين بلينكن 
بقوله اإّنه “مبجرد اأن ي�سبح الرو�ص لديكم، يكون 
واعتربت  باملغادرة”.  اإقناعهم  اأحياناً  ال�سعب  من 
اندلعت  التي  ال�سطرابات  اأّن  الكازاخية  ال�سلطات 
الأ�سبوع املا�سي عقب تظاهرة �سلمية احتجاجاً على 
رفع اأ�سعار الغاز يف غرب البالد “حماولة انقالبية” 

يقف وراءها “اإرهابيون” اأجانب.

�الإ�شابات �لي�مية بك�فيد-19 يف �أملانيا ف�ق 80 �ألفا 

�إ�شر�ئيل ت�شجل �أعلى ح�شيلة ��شابات بك�رونا منذ تف�شي �ل�باء 

•• برلني-رويرتز

بكوفيد-19   جديدة  اإ�سابة   80430 اأملانيا  �سجلت 
اأم�����ص الأرب��ع��اء وه��و اأع��ل��ى ع��دد يف ي��وم واح��د منذ بدء 
اجلائحة مع انت�سار املتحور اأوميكرون �سديد العدوى 
وو�سط تراجع معدل التطعيم مقارنة مبناطق اأخرى 

يف اأوروبا.
وكان امل�ستوى القيا�سي ال�سابق لالإ�سابات اليومية قد 

•• رام اهلل-وام: 

ت�سجيل  عن  اأم�ص  الإ�سرائيلية  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�ص  ج��دي��دة  اإ�سابة   43،815
يف اأعلى ح�سيلة يومية يتم ر�سدها منذ تف�سي الوباء 

باإ�سرائيل يف مار�ص 2020.
اإىل  الن�سطة  الإ���س��اب��ات  اإرت��ف��اع  ع��ن  ال����وزارة  وك�سفت 

بلغ اأكرث من 76 األفا يوم 26 نوفمرب ت�سرين الثاين. 
الآن �سبعة  اأملانيا حتى  اإجمايل عدد الإ�سابات يف  وبلغ 
 384 الوفيات  وارتفعت  اإ�سابة  و661811  ماليني 

اأم�ص الأربعاء ليبلغ الإجمايل 114735 وفاة.
اجلرعة  على  ال�سكان  من  باملئة   75 من  اأق��ل  وح�سل 
الأوىل على الأقل من اللقاحات املقاومة لكوفيد-19 
ك���وخ لالأمرا�ص  روب����رت  ب��ي��ان��ات معهد  وف��ق��ا لأح����دث 

املعدية.

222،877 حالة ليبلغ الإجمايل الرتاكمي لإ�سابات 
كورونا بالبالد 1،622،053 اإ�سابة بينما بلغ اإجمايل 
ال�سحة  وزارة  وق��ال��ت  وف���اة.  ح��ال��ة   8،274 ال��وف��ي��ات 
خطرية  بحالة  م�سابا   254 بينهم   781 ح��وايل  اإن 
ربطهم  مت  م�سابا  و63  ح��رج��ة  بحالة  م�سابا  و84 
بجهاز  حالة   12 وربط  ال�سطناعي  التنف�ص  باأجهزة 

“الإيكمو” لدعم وظائف اجلهاز التنف�سي.
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ر�سالة  املعلومات  �سحة  من  تتحّقق  منظمة   80 من  اأك��رث  وّجهت 
اإىل  اإّياها  داعيًة  يوتيوب،  موقع  اإدارة  اإىل  الأرب��ع��اء  اأم�ص  مفتوحة  
وعار�سًة  امل�سّللة،  املعلومات  ملحاربة  فاعلية  اأك��رث  اج���راءات  اتخاذ 
تعاونها للعمل مع ال�سركة. وورد يف البيان امل�سرتك لو�سائل اإعالم 
الوليات  دول��ة مثل  اأرب��ع��ني  م��ن  اأك��رث  غ��ري حكومية يف  ومنظمات 
)مالديتا. وا�سبانيا  بو�ست(  وا�سنطن  وذي  )بوليتيفاكت  املتحدة 
اي�ص( وال�سنغال اأو كينيا )افريكا ت�سيك( “نالحظ يومًيا اأن يوتيوب 
العامل«.  يف  الن��رتن��ت  ع��رب  امل�سّللة  للمعلومات  رئي�سي  ن��اق��ل  ه��و 
و�سيت�سكي  �سوزان  يوتيوب  �سركة  اإىل مديرة  املوّجه  البيان  واأ�ساف 
“ل ن��رى ج��ه��وًدا ك��ث��رية م��ن قبل ي��وت��ي��وب ب��اجت��اه و���س��ع �سيا�سات 
با�سمها  املتحدثة  ل�سان  ال�سركة عرب  رّدت  املقابل،  امل�سكلة«. يف  حتّل 
ايلينا هرينانديز، موؤّكدًة اأنها “ا�ستثمرت ب�سكل كبري يف ال�سيا�سات 
وامل��ن��ت��ج��ات م��ن اأج����ل ال��ت��خ��ف��ي��ف م��ن ان��ت�����س��ار امل��ع��ل��وم��ات اخلطاأ”. 
التحقق  اأن  معتربًة  مهّم”،  تقّدم  اإح��راز  “مّت  هرينانديز  واأ�سافت 
من �سحة املعلومات هو “قطعة من اأحجية اأكرب تهدف اإىل حماربة 
املوّقعون  الأخبار  �سحة  مدقّقو  واأع��رب  امل�سّللة«.  املعلومات  انت�سار 
على البيان عن قلقهم من “املعلومات امل�سللة املتف�سية” والتي �سّرع 

انت�سارها وباء كوفيد-19.

اأرم��ي��ن��ي��ا ع��ن مقتل ج��ن��دّي ث��ال��ث م��ن ج��ن��وده��ا يف ا�ستباكات  اأع��ل��ن��ت 
م�سّلحة مع اذربيجان عند احلدود بني البلدين يف مواجهة هي الأ�سواأ 
الأذربيجاين.  ا من اجلانب  اأي�سً �سخ�ص  ُقتل  فيما  العام،  بداية  منذ 
وتتبادل الدولتان التهامات بالقيام ب�”ا�ستفزازات” اأدت اإىل ا�ستباكات 
م�سلحة دامية، رغم توقيع اتفاق لوقف اطالق النار يف ت�سرين الثاين/
نوفمرب 0202 و�سع حداً حلرب ا�ستمرت 6 اأ�سابيع، بهدف ال�سيطرة 
اأن  الثالثاء  اأعلنت  قد  يريفان  وكانت  ب��اغ.  قره  ناغورين  اإقليم  على 
ال�ستباكات اأ�سفرت عن قتيلني وجريحني من اجلانب الأرمني، فيما 
باكو اأعلنت عن مقتل �سخ�ص واحد من جانبها. واأعلنت وزارة الدفاع 
من  جلندّي  عائدة  ثالثة  جثة  على  ليال  العثور  الأرب��ع��اء،  الأرمنية 
جنودها ُوجد م�ساباً بطلقات نارية. وبح�سب باكو، وقعت ال�ستباكات 
اإقليم  م��ن  القريبة  ك��ال��ب��اج��ار  الأذرب��ي��ج��ان��ي��ة  احل��دودي��ة  املنطقة  يف 

ناغورين قره باغ املتنازع عليه.
مواقعه  مبهاجمة  الأذرب��ي��ج��ان��ي��ة  ال��ق��وات  الأرم��ن��ي  اجلي�ص  ويّتهم 
“ا�ستفزازات”  باملدفعية والطائرات امل�سرية، فيما حتدثت باكو عن 
من جارتها. ونددت وزارة اخلارجية الأرمنية يف بيان م�ساء الثالثاء 
ب�”الهجمات املتكررة” للقوات الأذربيجانية و”ت�سللها اإىل الأرا�سي” 
احلدود  جانبي  من  للقوات  م�سرتك  ان�سحاب  اإىل  داعيًة  الأرمنية، 

لتحل مكانهما “اآلية مراقبة دولية«.

 
خالل  كونغ،  هونغ  يف  التنفيذية  ال�سلطة  رئي�سة  لم،  ك��اري  اأعلنت 
الأربعاء  اأم�ص  املدينة   يف  اجلديد  الت�سريعي  للمجل�ص  جل�سة  اأول 
التي  الأف��ع��ال  م��ن  م��زي��داً  ي��ج��ّرم  ق��ان��ون  اإق���رار  اأّن حكومتها تعتزم 
ال�سيني  للنظام  املوالية  امل�سوؤولة  وقالت  القومي«.  “الأمن  تقّو�ص 
اإّنه بالإ�سافة اإىل القانون احلايل الذي فر�سته بكني على املدينة يف 
2020 ويعاقب على اأربع جرائم هي النف�سال والتخريب والإرهاب 
والتواطوؤ مع قوى اأجنبية، فاإّن حكومتها تعتزم اإقرار قانون حمّلي 
القومي.  الأم��ن  تقّو�ص  اأخ��رى  اأربعني جرمية  يعاقب على ح��وايل 
تروؤّ�سها  خالل  امل�سروع  هذا  عن  التنفيذية  ال�سلطة  رئي�سة  واأعلنت 
اقت�سرت  ان��ت��خ��اب��ات  م��ن  املنبثق  الت�سريعي  للمجل�ص  جل�سة  اأول 
امل�ساركة  م��ن  املعار�سة  وُمنعت  “الوطنيني”  على  فيها  امل�ساركة 
جديداً  حمّلياً”  “ت�سريعاً  �ستعّد  حكومتها  اأّن  لم  واأو�سحت  فيها. 
امل�سّغر اخلا�ص بهونغ كونغ  الد�ستور  23 من  امل��ادة  يلّبي موجبات 
اأمن قومي خا�سة بها. ومل  اإق��رار قوانني  والتي تطلب من املدينة 
تو�سح لم ماهية اجلرائم التي �سيعاقب عليها القانون اجلديد، لكّن 
اجلرائم املحّددة يف املاّدة 23 من الد�ستور هي اخليانة والنف�سال 
اأي�ساً  امل��اّدة  هذه  وتن�ّص  الدولة.  اأ�سرار  و�سرقة  والتخريب  والفتنة 
�سيا�سية  اأن�سطة  اأجنبية من ممار�سة  �سيا�سية  اأّي منظمة  على منع 
يف هونغ كونغ كما تن�ّص على حظر كّل منظمة �سيا�سية حملّية تقيم 

عالقات مع هيئات �سيا�سية يف اخلارج.

عوا�سم

باري�ص

يريفان

بكني

ت�قيف �شخ�س على خلفية 
�إ�شر�م �لنار يف متثال ل�شليماين 

•• طهران-اأ ف ب

اأوقفت ال�سلطات الإيرانية �سخ�سا ت�ستبه ب�سلوعه يف اإ�سرام النار بتمثال للواء 
اأفاد  ما  وف��ق  املا�سي،  الأ�سبوع  البالد  غ��رب  جنوب  يف  �سليماين  قا�سم  الراحل 
كانون  من  ال�ساد�ص  يف  اإيرانية  اإع��الم  و�سائل  واأوردت  حملي.  ق�سائي  م�سوؤول 
الثاين-يناير، اأن “جمهولني” يف مدينة �سهركرد، مركز حمافظة ت�سهارحمال 
الذكرى  اإحياء  مع  تزامنا  رفعه  من  �ساعات  بعد  التمثال  اأح��رق��وا  وبختياري، 
ال�سنوية الثانية لغتيال القائد الع�سكري ب�سربة جوية اأمريكية. وقال رئي�ص 
“مت توقيف منّفذ هذا  اإنه  اأحمد ر�سا بهرمي  ال�سلطة الق�سائية يف املحافظة 
“ميزان  الأربعاء، موقع  الثالثاء  وذلك وفق ما نقل عنه ليل  امل�سني”،  العمل 
اأونالين” اللكرتوين التابع لل�سلطة الق�سائية. واأو�سح امل�سوؤول اأن التوقيف 
ا�ستخبارات  جهاز  الأم��ن،  وزارة  املحافظة،  يف  العام  املدعي  “جهود  بف�سل  مّت 
لكن  املوقوف،  هوية  بهرمي  يك�سف  ومل  املحافظة«.  و�سرطة  الثوري،  احلر�ص 
“عن�سر مناه�ص للثورة« . وُقتل  اإن امل�ستبه به هو  نقلت عنه  “فار�ص”  وكالة 
العمليات اخلارجية يف احلر�ص  املوكل  القد�ص  ال�سابق لفيلق  القائد  �سليماين، 
الثوري واأحد اأبرز مهند�سي ال�سيا�سة الإقليمية لطهران، ب�سربة نّفذتها طائرة 
اأمريكية م�سرّية قرب مطار بغداد يف الثالث من كانون الثاين-يناير 2020. 
العراق  ع�سكريتني يف  قاعدتني  على  �ساروخي  بق�سف  اأي��ام  بعد  وردت طهران 

يتواجد فيهما جنود اأمريكيون.

�شحف عربية: »حرية �ليمن �ل�شعيد«...حلظة حا�شمة

ليبيا.. حتركات ميلي�شيات يف طر�بل�س حتمل نذر ت�شعيد

�شباق رئا�شة �لعر�ق.. قا�شي حماكمة �شد�م ي�شعل �ملناف�شة
توفرها  التي يجب  ال�سروط  واأعلن  رئي�ص اجلمهورية،  ملن�سب  الرت�سح  باب 
العرف  وفق  الكردي،  املكّون  ال��ذي من ح�سة  املن�سب،  اإىل هذا  املر�سحني  يف 
تر�سحه  حممد  رزك��ار  القا�سي  واأعلن  العراق.  يف  املنا�سب  توزيع  يف  ال�سائد 
ملن�سب الرئا�سة، فيما طالب الأح��زاب الكردية ب�سرورة دعمه. وقال حممد 
لو�سائل اإعالم كردية: “اأقدم تر�سّحي ملن�سب رئي�ص جمهورية العراق، واأطالب 
الأحزاب الكردية بدعم تر�سّحي لهذا املن�سب«. وولد القا�سي اأمني يف مدينة 
الكردية، ومتكن من  القومية  العراق، وهو من  باإقليم كرد�ستان  ال�سليمانية 
لفت الأنظار اإليه خالل حماكمة الرئي�ص العراقي الراحل �سدام ح�سني، من 
اأم��ني يف ت�سريحات  واأك��د  وق��وة ح�سوره.  اإدارة اجلل�سات،  خالل حياديته يف 
�سابقة اأنه ا�ستقال من حماكمة �سدام ح�سني، ب�سبب “ال�سغوطات والأجواء 
اأو�ساط  وت��رى  وحاكمة”.   �سيا�سية  اأط���راف  ب�سبب  املحاكمة  يف  امل�سحونة 
�سيا�سية اأن القا�سي رزكار قريب من اأجواء احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين، 

بزعامة م�سعود بارزاين، ورمبا ي�سكل تر�سحه م�سعى لتقدمي �سخ�سية غري 
حزبية، وتكون مقبولة من الأو�ساط يف بغداد، مع عدم ممانعة الحتاد الوطني 
الكرد�ستاين، الذي ي�سر حتى الآن على تقدمي الرئي�ص احلايل برهم �سالح، 
لتجديد وليته. وي�سرتط للرت�سح ملن�سب رئي�ص اجلمهورية، وفق الد�ستور 
اأبوين عراقيني، وكامل  “يكون ال�سخ�ص عراقيًّا بالولدة، ومن  اأن  العراقي، 
الأهلية، واأمت الأربعني �سنة من عمره، وذا �سمعة ح�سنة وخربة �سيا�سية، ومن 

امل�سهود له بالنزاهة وال�ستقامة والعدالة والإخال�ص للوطن«.
وتن�ص ال�سروط كذلك “على اأّل تقل املوؤهالت العلمية للمر�سح عن ال�سهادة 
اجلامعية الأولية املعرتف بها من قبل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 

يف العراق، بجانب عدم احلكم عليه يف جرمية خملة بال�سرف«.
يف  مرونة  الكرد�ستاين  الدميقراطي  احلزب  اأب��دى  املا�سي،  اليومني  وخالل 
مفاو�سات اختيار رئي�ص اجلمهورية، حيث اأكد قياديون فيه اإمكانية التنازل 

امل��ن��ا���س��ب، لكن  ع��ن املن�سب حل���زب الحت����اد ال��وط��ن��ي؛ ل��ع��دم اح��ت��ك��ار جميع 
القيادي يف احلزب هو�سيار زيباري نفى تلك الأنباء ب�سكل قاطع. وقال زيباري 
يف بيان �سدر عنه: “ن�سرت بع�ص مواقع التوا�سل الجتماعي وبع�ص املن�سات 
با�سمنا  مفربًكا  ت�سريًحا  امل�سوؤولة  غري  الإلكرتونية  واجليو�ص  الإعالمية، 
اجلمهورية«.  رئي�ص  من�سب  عن  تنازلنا  كرد�ستاين  دميقراطي  كحزب  باأننا 
واأ�ساف زيباري: “هذه التقارير بعيدة كل البعد عن احلقيقة، وغري �سحيحة 
جملة وتف�سياًل، ونوؤكد اأنه مل ي�سدر عنا هكذا ت�سريح”، م�سرًيا اإىل اأن “هذا 
واأخرًيا«.  اأوًل  ك��ردي  توافق  اإىل  ويحتاج  للعراق،  ا  ج��دًّ مهم  ال�سيادي  املوقع 
ور�سح حزب الحتاد الدميقراطي، الرئي�ص احلايل برهم �سالح، ب�سكل ر�سمي 
اإىل من�سب الرئا�سة، وهو الوحيد حتى الآن، فيما ترتقب الأو�ساط ال�سيا�سية 
اإعالن اتفاق بني الطرفني على مر�سح واحد، وعدم الذهاب مبر�سحني اإىل 

الربملان، وتكرار �سيناريو عام 2018.

•• بغداد-وكاالت

رئا�سة  من�سب  مر�سح  ح��ول  الكردية  الأح���زاب  بني  املناف�سة  ح��دة  ت�ساعدت 
الرئي�ص  حماكمة  قا�سي  حممد،  رزك��ار  تر�سح  عقب  ال��ع��راق،  يف  اجلمهورية 
ب�سعبية  القا�سي  يتمتع  حيث  املن�سب،  اإىل  ح�سني،  �سدام  الراحل  العراقي 
جتري  اأي��ام  ومنذ  بغداد.  يف  وكذلك  الكردية،  ال�سيا�سية  الأو���س��اط  يف  وازن��ة 
اختيار  بهدف  اجلمهورية،  رئا�سة  من�سب  ب�ساأن  تفاهمات  الكردية  الأح��زاب 
�سخ�سية مقبولة من الطرفني الكرديني، والذهاب مبر�سح واحد اإىل الربملان 
الرئي�سان  احلزبان  ويخو�ص   .2018 ع��ام  �سيناريو  تكرار  وع��دم  العراقي، 
واحلزب  طالباين،  اآل  برئا�سة  الوطني  )الحت��اد  العراق  كرد�ستان  اإقليم  يف 
الدميقراطي الكرد�ستاين برئا�سة م�سعود بارزاين(، حوارات مكثفة، لختيار 
ال�سخ�سية املقبولة، لتمثيل الكرد يف املن�سب الرفيع. وفتح الربملان العراقي 

•• عوا�سم-وكاالت

ب���ع���د حت����ري����ر ����س���ب���وة ال��ي��م��ن��ي��ة من 
التحالف  اأع��ل��ن  احل���وث���ي،  ميلي�سيا 
اليمن،  يف  ال�سرعية  ل��دع��م  ال��ع��رب��ي 
يف  ال�سعيد”  اليمن  “حرية  اإط���الق 
القتالية،  واجل��ب��ه��ات  امل���ح���اور  ك��اف��ة 
النماء  م��رح��ل��ة  اإىل  ال��ي��م��ن  ل��ن��ق��ل 
عربية  ���س��ح��ف  ووف�����ق  والزده����������ار. 
�سادرة اأم�ص الأربعاء، مُيثل الإعالن 
اليمن،  يف  احل��رب  م�سار  يف  منعرجاً 
بعد التطورات التي �سهدتها املعارك، 
امل��ا���س��ي��ة، بف�سل  ال��ق��ل��ي��ل��ة  الأي�����ام  يف 

األوية العمالقة اجلنوبية.

�حلل �لع�سكري
ويف هذا الإطار قال موقع “اإندبندنت 
اإن اإعالن التحالف “حرية  عربية”، 
نحو  توجهاً  يعك�ص  ال�سعيد”  اليمن 
تعذرت  اأن  ب���ع���د  ال��ع�����س��ك��ري  احل�����ل 
الدائرة  ل��ل��ح��رب  ال�سلمية  احل��ل��ول 
منذ 7 اأع��وام. ولكن التحالف ورغم 
اأن احلرب  ي��ع��ت��رب  احل�����س��م، ل  ق����رار 
ذلك  اليمن،  ه��دف عمله يف  اأو  غاية 

وازده���ار  اإىل من��اء  “للو�سول  امل��ال��ك��ي  وف��ق  ي�سعى  اأن���ه 
من  املدعومة  احل��وث��ي  ميلي�سيا  م��ن  وتطهريه  اليمن 
بل  “لي�ست عملية ع�سكرية،  اأنها  على  م�سدداً  اإيران”، 
يف  لي�سبح  والزده���ار  النماء  اإىل  اليمن  تنقل  اإمنائية 
اليمن  “حرية  وت��اأت��ي  اخلليجية«.   امل�سفوفة  جم��ال 
حترير  مهمة  العمالقة  ق���وات  “تويل  بعد  ال�سعيد” 
التي  احلوثية  امليلي�سيات  قب�سة  م��ن  �سبوة  حمافظة 
وبعد اأن  �سيطرت عليها يف �سبتمرب )اأيلول( املا�سي”،  
“�سهد م�سرح العمليات الع�سكرية حتولت نوعية غرّيت 

جمرى ال�سيطرة امليدانية على نحو �سريع ومفاجئ«.
واعترب املوقع اأن اإطالق العملية اجلديدة، يف ظل تقدم 
العمالقة ينبئ ب�”تغريات كربى جتري يف زمام املعارك 
ومعها  اليمنية  ال�سرعية  تخو�سها  ال��ت��ي  الع�سكرية 
املدعومة  اجلماعة  �سد  لها  ال��داع��م  العربي  التحالف 
بالن�سر  املعني  �سبوة  التي و�سفها حمافظ  اإي��ران،  من 
الكبري، فيما لزمت امليلي�سيات ال�سمت، ومل ي�سدر عنها 

تعليق بعد التطورات امليدانية الأخرية«.

رد حا�سم
الرحمن  ع��ب��د  ق����ال  الأو�����س����ط،  ال�����س��رق  ���س��ح��ي��ف��ة  ويف 

•• طرابل�س-وكاالت

ورئي�ص  ال��ل��ي��ب��ي  ال�����س��ي��ا���س��ي  ح����ذر 
مل��ن��ط��ق��ة طربق  امل���ح���ل���ي  امل���ج���ل�������ص 

العا�سمة  يف  امليلي�سيات  اأن  من  يا�سني،  ف��رج  �سابقا، 
�سمن  جديد  �سدام  يف  ال��دخ��ول  �سفا  على  طرابل�ص 
الدول  ت�ستعد  فيما  وامل���ال،  ال�سلطة  على  �سراعها 

الغربية لذلك النزاع بدعوة رعاياها للمغادرة.
واأو�سح يا�سني، يف حديثه ملوقع “�سكاي نيوز عربية” 
اأن بريطانيا قراأت هذا امل�سهد، ولذا اأ�سدرت حتذيرها 

اإىل رعاياها قبل اأيام ملغادرة ليبيا.
و�سفها  “ميلي�سياوية”،  حتركات  طرابل�ص  وت�سهد 
وت�سارك  ج��دي��دة،  ح��رب  ن��ذر  حتمل  باأنها  مراقبون 
فيها جماعات منها “البقرة” و”الردع” و”غنيوة” 
 ،”301 و”الكتيبة  طرابل�ص”  و”ثوار  و”444” 
وبعد  ق��ب��ل  اأن��ه��ا  ح��ي��ث  ال�ستقرار”،  دع���م  و”جهاز 
اإعالن تاأجيل النتخابات الرئا�سية التي كانت مقررة 
ا�ستباكات بالأ�سلحة  املن�سرم تدخل يف  24 دي�سمرب 
املتو�سطة والثقيلة مع بع�سها، لل�سيطرة على املناطق 

احليوية يف العا�سمة وفر�ص نفوذها فيها.
ملواقفها  الغربية  ال���دول  على  باللوم  يا�سني  واأل��ق��ى 
حيال الأزمة الليبية، معتربا اأن تدخالتهم �سارت يف 
اجتاه الإبقاء على التيارات املتطرفة رغم اأن ال�سعب 
الليبي لفظها )كما ات�سح يف نتائج انتخابات الربملان 

2014 التي خ�سرت فيها هذه التيارات(، م�سيفا:
هي  ليبيا  تكون  اأن  اأج��ل  اإرادة من  هناك  اأن  “يبدو   
احلا�سنة لتنظيم الإخوان الذي مل يعد له مكانا يف 

التحرير  رح���ل���ة  م��ه��م��ة يف  ان��ت�����س��ار  وج���ول���ة  م��رح��ل��ة 
الطويل لليمن، هذا اليمن البلد الكبري. وهي رد على 
اليمن،  ع��ن  ال��ت��ح��ال��ف  بتخلي  الأخ����رية  ال���س��ت��ن��ت��اج��ات 
ونق�ص اإمداداته وذخريته، واملراهنة على اخلالفات بني 
والعمالقة  ال�سرعية  اليمنية،  القوى  اليمنية.  القوى 
وغريها تتَّجه نحو حمطتها التالية، حمافظة البي�ساء، 

وماأرب اأي�ساً«. 

قوة �حل�سم
�سلمان  اأو����س���ح  ال�����س��ع��ودي��ة،  “عكاظ”  ���س��ح��ي��ف��ة  ويف 
اأك���رث م��ن مرة  ال��ت��ح��ال��ف، ك�سفت  اأن ق���وات  ال�����س��ري��دة، 
اللبناين  الإي��راين وحزب اهلل  الثوري  “تورط احلر�ص 
اليمن  اأمن  اليمن لزعزعة  يف دعم ملي�سيا احلوثي يف 

ال�سقيق و�سعبه«.
عن  احل�سانة  اإ�سقاط  وج��وب  اأهمية  “ندرك  واأ���س��اف 
م��ط��ار ���س��ن��ع��اء وم��ي��ن��اء احل���دي���دة ب��ع��د اأن حت���ول اإىل 
ال�سواريخ  تخزين  فيهما  يتم  ع�سكريتني  منطقتني 
عمليات  اإىل  بالإ�سافة  امل�سرّية،  والطائرات  البالي�ستية 
ال��ت��ه��ري��ب وال��ت��ف��خ��ي��خ وال��ت��دري��ب خل���رق ق���رار جمل�ص 
ختم  الر�سمي  املتحدث  “اأن  م�سيفاً   ،”2216 الأم��ن 
القوة،  ن�ستخدم  ل  اأن  نتمنى  بقوله  الأخ���ري  امل��وؤمت��ر 

الرا�سد: “بعد انقالب موازين القوى يف �ساحة املعركة 
وم����اأرب وحميطها،  �سبوه  يف  ال��ي��م��ن، وحت��دي��داً  داخ���ل 
يلوم بع�ص احلوثيني، اإيران على خ�سائرهم، ويربطها 
مب�����س��اوم��ات م��ف��او���س��ات ف��ي��ي��ن��ا، ال��ت��ي ت�����س��رتط اإنهاء 
اأن  ي��رى  الإي��ران��ي��ني الإقليمية، وه��ن��اك م��ن  ت��دخ��الت 
الهدنة  لنهاية  طبيعية  نتيجة  القتال  م�ستوى  ارتفاع 
ال��ت��ي ال��ت��زم��ت ب��ه��ا دول ال��ت��ح��ال��ف وان��ت��ه��ت ب��ع��د رف�ص 

احلوثيني التفاو�ص على حل �سلمي«.
مع  اليمنيني  اأن  ل��ل��واق��ع،  الأق���رب  “التف�سري  واأ���س��اف 
الع�سكري  التعاون  م��راح��ل  اأف�سل  يعي�سون  التحالف 
وال���ع���م���ل امل�������س���رتك. م���ا ك����ان ل���ق���وات ال��ع��م��ال��ق��ة طرد 
احلوثيني من دون �سالح جو التحالف الذي ق�سى على 
الأر�ص  اأي�ساً من دون قوات على  اآلياتهم وجتمعاتهم، 
هروب  بعد  املديريات  ل�ستعادة  كافياً  الق�سف  ك��ان  ما 

امليلي�سيات«.
“نتيجة التفكك ال�سيا�سي اليمني،  اأنه  واأو�سح الرا�سد 
ال�سيطرة  م��ن  احل��وث��ي  متكن  املحلية،  ال��ق��وى  وتبعرث 
اأرا�سي الدولة اليمنية ون�سف ال�سكان.  على نحو ثلث 
امل�سرتك  ال��ع��م��ل  اأن  ع��ل��ى  ب��ره��ن��ت  الأخ�����رية  وامل���ع���ارك 

�سرورة لك�سب املواجهة«.
وقال الكاتب يف النهاية: “ميكن اأن نعد تقدم ال�سرعية 

امليلي�سيات  �سالح  نزع  والنتخاب��ات  ال�سيا�سي  امل�س���ار 
كاأ�سا�ص للحل«.

ودعا ال�سيا�سي الليبي الأمم املتحدة والدول الغريبة، 
“العمل  اإىل  الو�سع،  مع  بجدية  التعاطي  اأرادت  اإذا 
على هذا امللف وطرد املجموعات املوؤدجلة التي تتبع 

يا�سني  وتوق����ع  وتون�ص«.  م�سر  مثل  الإقلي�����م  دول 
باأن  ذل��ك  م��ربرا  بعي������دا،  زال  ما  ليبيا  اأزم��ة  اأن حل 
“الت�سخي�ص منذ البداية ك�����ان خاطئ����ا لأن الأزم�����ة 
يف  وه��ي  �س���يا�سية،  اأن��ه��ا  على  معها  التعام�ل  ج����رى 
عن  احلديث  قبل  يجب  وك��ان  اأمنية،  اأزم��ة  الأ�سا�ص 

ت��دل على جدية قوات  العبارة  وه��ذه 
ثالث  ل  اخليارين  اأح��د  يف  التحالف 
القوة  اأو  ال�سيا�سي  احل���ل  اإم���ا  لهما 

الع�سكرية«.
مقاله،  خ����ت����ام  يف  ال����ك����ات����ب  وي�������رى 
فاأهداف  الأق�������رب،  ه���ي  “القوة  اأن 
التحالف اأوًل واأخرياً اأهداف ع�سكرية 

م�سروعة«.

�نحر�ف �أخالقي
�سحيفة  ق����ال����ت  اآخ��������ر،  ����س���ي���اق  ويف 
وزير  اإن  افتتاحيتها،  يف  “الريا�ص” 
الأوق���������اف ال��ي��م��ن��ي ال�����س��ي��خ حممد 
�سادمة  تفا�سيل  ع��ن  ك�سف  �سبيبة، 
يف معر�ص ر�سده لالنحراف الفكري 
املريع لدى ميلي�سيات احلوثي، وقدر 
الذي  وال��دي��ن��ي  الأخ��الق��ي  ال�سقوط 
التابعة  امل��ذه��ب��ي��ة  امليلي�سيا  مت��ار���س��ه 
لإي��ران، عرب ممار�سات فظيعة يندى 
لها جبني الإن�سانية جمعاء باختالف 

اأديانها و�سرائعها«.
احلوثي  “ع�سابة  اأن  الوزير  واأو�سح 
جعلت  ال�����ت�����ي  اهلل  ب�����ي�����وت  دن���������س����ت 
مكان  اإىل  وحولتها  وال��ذك��ر،  للعبادة 
اأن هذا ال�سلوك  م�سيفاً  للرق�ص وتعاطي املمنوعات”، 
مليلي�سيا  الإجرامية اخلال�سة  الطبيعة  يك�سف  الفاجر، 
احلوثي، وحتللها من كل القيم والأع��راف الإ�سالمية، 

والأخالقية..
 واإذ ن�سيف لهذه املمار�سات القبيحة، مقاي�سة الوالدين 
بالأبناء والجرتاء على حرمة املوتى عرب قتل ال�سحية 
ظلماً وعدواناً والإقدام على فعل �سنيع من خالل تلغيم 
لنا  تتبدى  م�سبوق،  غري  اأخ��الق��ي  انحطاط  يف  اجلثة 
اأي  عن  بعيداً  حقيقتها  على  احلوثية  امليلي�سيا  طبيعة 
وب�سرف  اجتماعية،  اأو  �سيا�سية  ت�سميات  اأو  ت�سنيفات 

النظر عن طبيعة ال�سراع يف اليمن«.
احلزم،  لعا�سفة  ال��ك��ربى  الأهمية  اإىل   ال��وزي��ر  واأ���س��ار 
اليمن،  يف  ال�سرعية  ل��دع��م  العربي  التحالف  وت��دخ��ل 
ع�سابة  ب��راث��ن  م��ن  العريق  العربي  البلد  ه��ذا  واإن��ق��اذ 
الآف���اق،  ل�����س��ذاذ  اليمن وك���راً  ك��ان��ت لتحول  اإج��رام��ي��ة، 
من  اليمن  حترير  “معركة  اأن  م�سيفاً  والإره��اب��ي��ني، 
معركة فا�سلة بني  اأي�ساً  الإرهابية، هي  الع�سابة  هذه 
اجلامعة  الإن�سانية  القيم  ب��ني  وال��ت��ط��رف،  الو�سطية 
والرت��ك��اب��ات الإج��رام��ي��ة، ب��ني ه��دف ال���س��ت��ق��رار ونهج 

الدولة، وبني الفو�سى ومنطق امليلي�سيات«.

تنظيم الإخوان الإرهابي”، متعجبا 
املعايري”،  ب�”ازدواجية  و�سفه  مما 
الغرب  ال��ذي يقف فيه  الوقت  ففي 
بحزم �سد التيارات املتطرفة يف دول 

مثل اأفغان�ستان “يغم�ص عينيه عنها يف ليبيا«.

�ل�سيناريو �لأخطر
واأعرب رئي�ص املجل�ص املحلي ملنطقة طربق �سابقا عن 
ال�سيناريو  اإىل  متجهة  البالد  تكون  اأن  من  خ�سيته 
يف ظل ا�ستمرار ما و�سفه  الأخطر وهو “التق�سيم”، 
)�سرقا(  برقة  اإقليما  له  يتعر�ص  ال��ذي  بالتهمي�ص 
اأنه يف الوقت  وفزان )جنوبا(، و�سكاوى الأهايل من 
الذي تزخر اأر�سهم باملياه والنفط واملوارد الأخرى، 

ل تنعك�ص تلك اخلريات على ال�سكان.
وفق  النائم”،  ب�”العمالق  ليبيا  حمللون  وي�سف 
جمايل  يف  واإمكانيات  ق��درات  من  متتلكه  ملا  يا�سني، 
النفط وال�سياحة ميكن اأن تدر دخال كبريا لو جرى 

ا�ستغاللهما جيدا.
امليلي�سيات  �سالح  “بنزع  يبداأ  احل��ل  اأن  يا�سني  واأك��د 
الأجانب،  وامل��ق��ات��ل��ني  امل��رت��زق��ة  واإخ�����راج  وتفكيكها، 
اجللو�ص  م��ن  ذل��ك  بعد  الليبيون  �سيتمكن  وحينها 

والتو�سل لتفاهمات فيما بينهم«.
ومنذ تاأجيل النتخابات الرئا�سية ت�سهد معظم املدن 
الليبية مظاهرات تطالب باإجراء النتخابات ك�سبيل 
ل��ل��خ��روج م���ن ال��ف��و���س��ى ال��ت��ي ت��ع��اين م��ن��ه��ا البالد، 
يف  ال��دخ��ول  يحتمل  ل  احل��ايل  الو�سع  اأن  موؤكدين 

حالة �سراع والعودة للمربع الأول.

ك�ريا �ل�شمالية ت�ؤكد �ختبارها �شاروخًا فرط �ش�تي  ت�قيف 8 ع�شكريني يف ب�ركينا 
فا�ش� بتهمة �لتح�شري النقالب

•• عوا�سم-وكاالت

ال�سعي  بتهمة  ع�سكريني  ثمانية  اأوقفت  اأّنها  فا�سو  بوركينا  يف  ال�سلطات  اأعلنت 
“لزعزعة ا�ستقرار املوؤ�س�سات” من خالل التح�سري لنقالب. وقال املّدعي العام 
ال�سبت بالغاً  النيابة العامة الع�سكرية تلّقت  اإّن  الع�سكري يف واغادوغو يف بيان 
ا�ستقرار موؤ�س�سات اجلمهورية خّططت له جمموعة من  “م�سروع لزعزعة  عن 
اإىل  البيان  واأ�سار  الع�سابة«.  “ع�سو يف  اع��رتاف  على  بناًء  وذل��ك  الع�سكريني”، 
لفتاً اإىل اأّن ا�ستجوابهم جار. وقالت  فتح حتقيق واعتقال “ثمانية ع�سكريني”، 
م�سادر اأمنية لوكالة فران�ص بر�ص اإّن اللفتنانت كولونيل اإميانويل زونغرانا هو 
اأحد املوقوفني. ونونغرانا قائد الفيلق الثاين ع�سر يف �سالح م�ساة الكوماندو�ص، 
حماربة  يف  املنخرطة  الغربي  القطاع  يف  القوات  جتّمع  قائد  من�سب  ي�سغل  كان 
الإره��اب يف هذا البلد الذي يعاين ب�سكل منتظم من الهجمات الإرهابية. وقال 
الع�سكريني  من  عدد  وح��ول  حوله  حتوم  ال�سابط  هذا  اإّن  الأمنية  امل�سادر  اأح��د 
الآخرين منذ التظاهرات التي جرت يف نهاية نوفمرب)ت�سرين الثاين( “�سبهات 
بالتح�سري ملوؤامرة بهدف زعزعة” ا�ستقرار النظام بالتاآمر مع اأطراف خارجية.

•• �سيول-اأ ف ب

اأعلنت كوريا ال�سمالية اأّن زعيمها 
�سخ�سياً  اأ���س��رف  ج��ون��غ-اأون  كيم 
ع���ل���ى جت���رب���ة ن���اج���ح���ة لإط�����الق 
����س���اروخ ف���رط ���س��وت��ي، يف ثاين 
اخ��ت��ب��ار م��ن ن��وع��ه جت��ري��ه بيونغ 

يانغ يف اأقّل من اأ�سبوع.
كوريا  اأن�����ب�����اء  “وكالة  وق����ال����ت 
الر�سمية  املركزية”  ال�سمالية 
اأط��ل��ق حمل  ال���ذي  ال�����س��اروخ  اإّن 
فرط  ان��زلق��ي��ة  ح��رب��ي��ة  “راأ�ساً 
البحر  يف  ه��دف��اً  اأ���س��اب��ت  �سوتية 
واأ�سافت  كيلومرت”.  األ��ف  يبعد 
النار  اإط��الق  اختبار  “خالل  اأّن��ه 
اأدّق  ب�سكل  التحّقق  مّت  النهائي 
املناورة  على  الفائقة  القدرة  من 

القتالية  الوحدة  بها  تتمّتع  التي 
اجلي�ص  وك��ان  �سوتية”.  الفرط 
عملية  اإّن  ق��ال  اجلنوبي  ال��ك��وري 
�سرعات  اإىل  و���س��ل��ت  الإط�������الق 
واأظ��ه��رت عالمات  ف��رط �سوتية 
مقارنة  “تقّدم”  ع��ل��ى  وا���س��ح��ة 
اأج��رت��ه��ا بيونغ  ال��ت��ي  ب��ال��ت��ج��رب��ة 
امل��ا���س��ي. وحتّلق  الأ����س���ب���وع  ي��ان��غ 
ال�سواريخ الفرط �سوتية ب�سرعة 
�سرعة  اأ���س��ع��اف  )خم�سة  م���اخ   5
ال�سوت( اأو اأكرث، وميكنها املناورة 
يجعل  مم��ا  ال��رح��ل��ة،  منت�سف  يف 
تعّقبها واعرتا�سها اأكرث �سعوبة. 
�سحيفة  ن�سرتها  �سور  واأظ��ه��رت 
با�سم  الناطقة  �سينمون  رودون���غ 
حزب العمال احلاكم على موقعها 
الإلكرتوين ال�ساروخ وهو ينطلق 

من الأر���ص بينما ي�سرف الزعيم 
ك��ي��م ع��ل��ى ع��م��ل��ي��ة اإط���الق���ه وقد 
اأح������اط ب���ه رج�����ال ي����رت����دون زّي����اً 

ع�سكرياً.
وه�����ذا ث���ال���ث اخ���ت���ب���ار م���ن نوعه 
�ساروخ  على  ي��ان��غ  بيونغ  جت��ري��ه 
ف���رط ���س��وت��ي، ب��ع��د اخ��ت��ب��ار اأول 
اأجرته يف اأيلول/�سبتمرب 2021 
املا�سي. وق��ال ليم  الأ�سبوع  وث��ان 
الدرا�سات  اأ���س��ت��اذ  ي��ول-ت�����س��ول، 
جامعة  يف  ال�����س��م��ال��ي��ة  ال���ك���وري���ة 
“وجود  اإّن  ���س��ي��ول،  يف  كيونغنام 
الختبار  خ��الل  ج���ون���غ-اأون  كيم 
الفرط  ال�����س��اروخ  اأّن  اإىل  ي�سري 
من  م��ر���ٍص  م�ستوى  بلغ  �سوتي 
ت������ويّل كيم  الك����ت����م����ال«. وم���ن���ذ 
ع�سر  ق��ب��ل  ال�سلطة  ج����ون����غ-اأون 

�سنوات، طّورت بيونغ يانغ ب�سرعة 
تقنيتها الع�سكرية. وذكرت و�سائل 
الإعالم الر�سمية العام املا�سي اأّن 
ال�����س��واري��خ ال��ف��رط ���س��وت��ي��ة هي 
الق�سوى”  “الأولويات  بني  من 
خلطة كوريا ال�سمالية اخلم�سية. 
وميّثل هذا ال�سالح املتطّور اأحدث 
تر�سانة  يف  ت��ك��ن��ول��وج��ي  ت����ق����ّدم 

النظام ال�ستاليني.
الذي  الوقت  يف  ال�ساروخ  واأُطلق 
الدويل  الأم���ن  جمل�ص  فيه  ك��ان 
يعقد اجتماعاً مغلقاً ب�ساأن برامج 
اأ�سلحة بيونغ يانغ. وقال املتحّدث 
با�سم وزارة اخلارجية الأمريكية 
ال���ت���ج���رب���ة  اإّن  ب�����راي�����������ص  ن����ي����د 
“تنتهك  اجل��دي��دة  ال�����س��اروخ��ي��ة 

قرارات عّدة ملجل�ص الأمن«.
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منوذج �إعالن �لن�سرعن �نتقال �مللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

 جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
 SBE ENTERTAINMENT GROUP  :بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية

املودعة بالرقم :   ١١١4١٠     بتاريخ : ٢4/٠4/٢٠٠8
امل�سجلة بتاريخ : ٢4/٢٠١١/٠5

باإ�سم املالك :  �ص. ا�ص بي اأي انرتتينمنت جروب ال ال �سي
وعنوانة: 8٠٠٠ بيفرييل بولبفارد، لو�ص اجنلو�ص، كاليفورنيا الوليات املتحدة المريكية

�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة 43
بيانات التعديل:

ا�سم من انتقلت اإلية امللكية: ا�ص بي ئي ري�ستورانت  جروب، ال ال �سي
عنوانه: ٩٢47 األدين درايف، بيفريل هيلز، كاليفورنيا

٩٠٢١٠، الوليات املتحدة المريكية
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠٢١/١١/١7

تاريخ التاأ�سري: ٢٠٢١/١١/١8 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13 يناير 2022 العدد 13441

منوذج �إعالن �لن�سرعن �نتقال �مللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

 جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
 XIV  :بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية

املودعة بالرقم :   ١١7٠36     بتاريخ : ٢4/٠7/٢٠٠8
امل�سجلة بتاريخ : ٢٠١١/٠١/٢٠

باإ�سم املالك :  �ص. ا�ص بي اأي لي�سن�سينج ال ال �سي
وعنوانة: 8٠٠٠ بيفرييل بولبفارد، لو�ص اجنلو�ص، كاليفورنيا

٩٠٠48 الوليات املتحدة المريكية
 �سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة 43
بيانات التعديل:

ا�سم من انتقلت اإلية امللكية: ا�ص بي ئي ري�ستورانت  جروب، ال ال �سي
عنوانه: ٩٢47 األدين درايف، بيفريل هيلز، كاليفورنيا

٩٠٢١٠، الوليات املتحدة المريكية
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠٢١/١١/١7

تاريخ التاأ�سري: ٢٠٢١/١١/١8 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13 يناير 2022 العدد 13441

منوذج �إعالن �لن�سرعن �نتقال �مللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

 جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
 Oriflame  :بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية

املودعة بالرقم :   ١٢83٢3     بتاريخ : ١6/٢٠٠٩/٠4
امل�سجلة بتاريخ : ٢٠١١/٠٢/١4

باإ�سم املالك :  �ص. اوريفليم كوزميتك�ص ا�ص.ايه.
وعنوانة: ٢٠، رو فيليب الثاين، ال-٢34٠، لوك�سمبورج

 �سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة ٠3
بيانات التعديل:

ا�سم من انتقلت اإلية امللكية: اوريفليم كوزميتك�ص ايه جي
عنوانه: بوا�سطة اوريفليم جلوبال ماجنمنت ايه جي،

بليت�سيبالتز 3، 8٢٠٠، �سافهاوزن، �سوي�سرا
تاري�خ انتقال امللكية: ٢6/3/٢٠٢٠

تاريخ التاأ�سري: ٢7/5/٢٠٢٠ 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13 يناير 2022 العدد 13441

منوذج �إعالن �لن�سرعن �نتقال �مللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

 جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:  احلرف O مكتوب ب�سكل مميز

املودعة بالرقم :   ١٢83٢4     بتاريخ : ١6/٢٠٠٩/٠4
امل�سجلة بتاريخ : ٢٠١١/٠٢/١4

باإ�سم املالك :  �ص. اوريفليم كوزميتك�ص ا�ص.ايه.
وعنوانة: ٢٠، رو فيليب الثاين، ال-٢34٠، لوك�سمبورج

                                                                       �سورة �لعالمة 

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة ٠3
بيانات التعديل:

ا�سم من انتقلت اإلية امللكية: اوريفليم كوزميتك�ص ايه جي
عنوانه: بوا�سطة اوريفليم جلوبال ماجنمنت ايه جي،

بليت�سيبالتز 3، 8٢٠٠، �سافهاوزن، �سوي�سرا 
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٩/7/٢٠٢٠

تاريخ التاأ�سري: ٢٠٢٠/٩/٢3 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13 يناير 2022 العدد 13441

منوذج �إعالن �لن�سر عن �لتجديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: ١5٩4١5                               بتاريخ: ١٠/٢٠١٢/٠5
وامل�سجلة حتت الرقم : ١5٩4١5 

باإ�سم : �ص. �سامنون فود كومباين ليمتد
وعنوانة : ١ �سكوت�ص روود، #٢١-٠٩/٠8/٠7 �ساو �سنرت، �سنغافورة ٢٢8٢٠8

�سورة �لعالمة

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء
�سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ الإيداع يف : ٠4/٢٠٢١/٠7 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13 يناير 2022 العدد 13441

منوذج �إعالن �لن�سر عن �لتجديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: ١5٩48١                               بتاريخ: ١٠/٠١/٢٠١3
وامل�سجلة حتت الرقم : ١5٩48١ 

باإ�سم : �ص. ت�سابل�سميث بي تي واي. األ تي دي
وعنوانة : 346 داربني رود، األفينجتون 3٠78، ا�سرتاليا

�سورة �لعالمة

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء
�سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ الإيداع يف : ٠5/٢٠٢١/٠7        

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13 يناير 2022 العدد 13441

منوذج �إعالن �لن�سر عن �لتجديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: ١5٩48٢                               بتاريخ: ٠٢/٢6/٢٠١5
وامل�سجلة حتت الرقم : ١5٩48٢ 

باإ�سم : �ص. ت�سابل�سميث بي تي واي. األ تي دي
وعنوانة : 346 داربني رود، األفينجتون 3٠78، ا�سرتاليا
�سورة �لعالمة

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء
�سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ الإيداع يف : ٠5/٢٠٢١/٠7   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13 يناير 2022 العدد 13441

منوذج �إعالن �لن�سر عن �لتجديد

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: ١5٩483                               بتاريخ: ١3/٠6/٢٠١7

وامل�سجلة حتت الرقم : ١5٩483 

باإ�سم : �ص. ت�سابل�سميث بي تي واي. األ تي دي

وعنوانة : 346 داربني رود، األفينجتون 3٠78، ا�سرتاليا

�سورة �لعالمة

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء

�سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ الإيداع يف : ٠5/٢٠٢١/٠7         

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13 يناير 2022 العدد 13441

منوذج �إعالن �لن�سرعن �نتقال �مللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

 جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
 TOPSHOP  :بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية

املودعة بالرقم :   ١4٩878     بتاريخ : ٢٠١٠/١١/٢5
امل�سجلة بتاريخ : ٢٠١١/١٢/١٢

باإ�سم املالك :  �ص. اركاديا جروب براندز ليمتد
وعنوانة: كوجلريف هاو�ص، 7٠ برينريز �سرتيت، لندن، دبليو١تي

3ان ال، اململكة املتحدة
 �سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة ١8
بيانات التعديل:

ا�سم من انتقلت اإلية امللكية: توب �سوب / توب مان ليمتد
عنوانه: كوجلريف هاو�ص، 7٠ برينرز �سرتيت، لندن، دبليو

١تي 3ان ال، اململكة املتحدة
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠٢١/٠٢/٠7

تاريخ التاأ�سري: ٢٠٢١/٠٢/٠8 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13 يناير 2022 العدد 13441

منوذج �إعالن �لن�سرعن �نتقال �مللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

 جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
 TOPSHOP  :بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية

املودعة بالرقم :   ١4٩87٩     بتاريخ : ٢٠١٠/١١/٢5
امل�سجلة بتاريخ : ٢٠١١/١٢/١٢

باإ�سم املالك :  �ص. اركاديا جروب براندز ليمتد
وعنوانة: كوجلريف هاو�ص، 7٠ برينريز �سرتيت، لندن، دبليو١تي 3ان ال، اململكة املتحدة

 �سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة ١4
بيانات التعديل:

ا�سم من انتقلت اإلية امللكية: توب �سوب / توب مان ليمتد
عنوانه: كوجلريف هاو�ص، 7٠ برينرز �سرتيت، لندن، دبليو

١تي 3ان ال، اململكة املتحدة
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠٢١/٠٢/٠7

تاريخ التاأ�سري: ٢٠٢١/٠٢/٠8 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13 يناير 2022 العدد 13441

منوذج �إعالن �لن�سرعن �نتقال �مللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

 جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
 KATSUYA  :بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية

املودعة بالرقم :   ١56٢٠٢     بتاريخ : ٢١/٢٠١١/٠4
امل�سجلة بتاريخ : ٢٠/٠8/٢٠١3

باإ�سم املالك :  �ص. ا�ص بي اأي لي�سن�سينج ال ال �سي
وعنوانة: ٢535 ل�ص فيجا�ص بي ال يف دي. �ساوث،

ل�ص فيجا�ص، نيفادا 8٩١٠٩
 �سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة 43
بيانات التعديل:

ا�سم من انتقلت اإلية امللكية: ا�ص بي ئي ري�ستورانت  جروب، ال ال �سي
عنوانه: ٩٢47 األدين درايف، بيفريل هيلز، كاليفورنيا

٩٠٢١٠، الوليات املتحدة المريكية
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠٢١/١١/١4

تاريخ التاأ�سري: ٢٠٢١/١١/٢١ 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13 يناير 2022 العدد 13441

منوذج �إعالن �لن�سر عن �لتجديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: ١56٩١5                               بتاريخ: ٢6/٢٠١٢/٠8
وامل�سجلة حتت الرقم : ١56٩١5 

باإ�سم : �ص. تنجم ليمتد
وعنوانة : منرب وان ا�ست�سري�ص باركواي، توك�سبريي جلو�سي�سرت�ساير، جي ال٢٠ 8تي يو، 

اململكة املتحدة
�سورة �لعالمة

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء
�سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ الإيداع يف : ٠8/٢٠٢١/٠5  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13 يناير 2022 العدد 13441

منوذج �إعالن �لن�سر عن �لتجديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: ١5٩647                               بتاريخ: ٢٠١٢/١١/١٩
وامل�سجلة حتت الرقم : ١5٩647 

باإ�سم : �ص. بي�سد اأبون ليمتد
ا�ستيت، لندن، ا�ص ئي١8 5 تي تي،  وعنوانة : ٢١8بي �سوان رود وي�ستمين�سرت اند�سرتيال 

اململكة املتحدة
�سورة �لعالمة

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء
�سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ الإيداع يف : ٠7/٢٠٢١/٠7

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13 يناير 2022 العدد 13441

منوذج �إعالن �لن�سر عن �لتجديد

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: ١65465                               بتاريخ: ٢6/٠7/٢٠١6

وامل�سجلة حتت الرقم : ١65465 

باإ�سم : �ص. فيليب�ص 66 كومباين

وعنوانة : �ص.ب. 4٢١٩5٩، هيو�سن، تك�سا�ص 77٢4٢-١٩5٩، الوليات املتحدة المريكية

�سورة �لعالمة

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء

�سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ الإيداع يف : ٢٠٢١/١١/٢١    

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13 يناير 2022 العدد 13441

منوذج �إعالن �لن�سر عن �لتجديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: ١65466                               بتاريخ: ٢6/٠7/٢٠١6
وامل�سجلة حتت الرقم : ١65466 
باإ�سم : �ص. فيليب�ص 66 كومباين

املتحدة  ال��ول��ي��ات   ،١٩5٩-77٢4٢ تك�سا�ص  ه��ي��و���س��ن،   ،4٢١٩5٩ �����ص.ب.   : وع��ن��وان��ة 
المريكية

�سورة �لعالمة

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء
�سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ الإيداع يف : ٢٠٢١/١١/٢١    

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13 يناير 2022 العدد 13441

منوذج �إعالن �لن�سر عن �لتجديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: ١65467                               بتاريخ: ٢6/٠7/٢٠١6
وامل�سجلة حتت الرقم : ١65467 
باإ�سم : �ص. فيليب�ص 66 كومباين

وعنوانة : 3٠١٠ برياربارك، هيو�سن، تك�سا�ص، 77٠4٢
�سورة �لعالمة

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء
�سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ الإيداع يف : ٢٠٢١/١١/٢١     

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13 يناير 2022 العدد 13441

منوذج �إعالن �لن�سر عن �لتجديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: ١7١34٩                               بتاريخ: ٠٩/٢6/٢٠١3
وامل�سجلة حتت الرقم : ١7١34٩ 

باإ�سم : �ص. كولومبيا �سبورت�سوير كومباين
الوليات   ،٩7٢٢٩ اوري��ج��ون  بورتالند،  دراي���ف،  ب��ارك  �ساين�ص  دبليو  ان   ١4375  : وعنوانة 

املتحدة المريكية
�سورة �لعالمة

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء
�سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ الإيداع يف : ٠١/٢٠٢٢/٠4      

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13 يناير 2022 العدد 13441

منوذج �إعالن �لن�سر عن �لتجديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: ١7١8٠٢                               بتاريخ: ٠5/٠6/٢٠١3
وامل�سجلة حتت الرقم : ١7١8٠٢ 

باإ�سم : �ص. كولومبيا �سبورت�سوير كومباين
الوليات   ،٩7٢٢٩ اوري��ج��ون  بورتالند،  دراي���ف،  ب��ارك  �ساين�ص  دبليو  ان   ١4375  : وعنوانة 

املتحدة المريكية
�سورة �لعالمة

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء
�سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ الإيداع يف : ٠٩/٢٠٢٢/٠4 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13 يناير 2022 العدد 13441

منوذج �إعالن �لن�سر عن �لتجديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: ١7١875                               بتاريخ: ١١/٠6/٢٠١3
وامل�سجلة حتت الرقم : ١7١875 

باإ�سم : �ص. كولومبيا �سبورت�سوير كومباين
الوليات   ،٩7٢٢٩ اوري��ج��ون  بورتالند،  دراي���ف،  ب��ارك  �ساين�ص  دبليو  ان   ١4375  : وعنوانة 

املتحدة المريكية
�سورة �لعالمة

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء
�سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ الإيداع يف : ١١/٢٠٢٢/٠4       

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13 يناير 2022 العدد 13441

منوذج �إعالن �لن�سر عن �لتجديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: ١7١876                               بتاريخ: ١٢/٠6/٢٠١3
وامل�سجلة حتت الرقم : ١7١876 

باإ�سم : �ص. كولومبيا �سبورت�سوير كومباين
الوليات   ،٩7٢٢٩ اوري��ج��ون  بورتالند،  دراي���ف،  ب��ارك  �ساين�ص  دبليو  ان   ١4375  : وعنوانة 

املتحدة المريكية
�سورة �لعالمة

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء
�سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ الإيداع يف : ١١/٢٠٢٢/٠4      

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13 يناير 2022 العدد 13441
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عربي ودويل

�ل�سيف  رطــوبــة  يف     
ودون  ـــــي،  ـــــس ـــــرو� �ل
ـــابـــق �إنـــــــــــذ�ر، مت  ـــس �
�سغرية  قــنــبــلــة  نــ�ــســر 
�لكرملني  مــوقــع  عــلــى 
بــالــلــغــتــني �لــرو�ــســيــة 
مقال  و�لإجنــلــيــزيــة: 
طــويــل مــوّقــع مــن قبل 
نف�سه،  بوتني  فالدميري 
بعنو�ن ل ميكن �أن يكون 
�أو�سح: “حول �لوحدة 
للرو�س  �لــتــاريــخــيــة 

و�لأوكر�نيني”. 

•• الفجر -جوليان كولينج  
ترجمة خرية ال�سيباين

����س���در ال��ن�����ص ب��ع��د ت�����س��اع��د اأول 
ل����ل����ت����وت����رات وحت�����رك�����ات ال����ق����وات 
اأب����ري����ل، م��ق��ال يعّد  ال��رو���س��ي��ة يف 
ال�سوء  ي�سّلط  اإذ  ف��ارق��ة،  ع��الم��ة 
ب�����س��ك��ل ن��ه��ائ��ي ع��ل��ى امل��ه��ّم��ة التي 
لنف�سه  الكرملني  رئي�ص  و�سعها 

جتاه اأوكرانيا.

»�سعب و�حد«
   ه��ك��ذا، ي��ك��ّرر بوتني م��ن ال�سطر 
عّدة  رّدده����ا  ال��ت��ي  قناعته،  ال��ث��اين 
ب��ال��ن�����س��ب��ة له،  ال���ع���ل���ن:  م�����رات يف 
ف���اإن ال��رو���ص والأوك��ران��ي��ني �سعب 
التاريخ.  نف�ص  م��ن  ج���اوؤوا  واح���د، 
الذي  اجل��غ��رايف  املهد  على  م�سّرا 
هو رو�ص-كييف يف القرن التا�سع، 
الروحية  الأ������س�����ول  ع���ل���ى  ����س���دد 
-الأم��������������ري ال����ك����ب����ري ف����الدمي����ري 
اإىل  ال����رو�����ص  ح�����ّول  ال�����ذي  الأول 
988 -والأ�سول  الأرثوذك�سية يف 
بني  امل�سرتكة  واللغوية  العرقية 
لهذه  ب����الأح����رى  -اأو  ال���دول���ت���ني 

الأمة الواحدة.
   ولئن ذّكر بالت�سرذم والختالط 
ال��ن��اج��م ع��ن ال���غ���زوات امل��غ��ول��ي��ة يف 
والرابع  ع�����س��ر  ال��ث��ال��ث  ال��ق��رن��ني 
ع�سر، فاإن الرئي�ص الرو�سي يعتمد 
ليقرر  امل�سرتك  الأ���س��ل  ه��ذا  على 
“وحدة” ال�سعبني. ت�سبب تف�سريه 
للتاريخ  واملوجه  للغاية  الرتكيبي 
وال���ت���ط���ورات واخل�����س��و���س��ي��ات يف 
امليدان  ثورة  حتى  التالية  القرون 
���س��ج��ة يف  اإث�����ارة  2014، يف  ع���ام 

كييف.

حمتمل على اأعتابنا من اأوكرانيا، 
ا اأن الثقافة  حيث يعتقد بوتني اأي�سً
واللغة الرو�سية تتعر�سان للهجوم 
اأ�سدقائه  ت���ق���دمي  ي��ت��م  وامل����ح����و. 
)اوليغار�ص مقربون من مو�سكو( 
اإىل املحاكم، والقنوات التلفزيونية 
اإنه   ... تغلق  بالرو�سية  الناطقة 
ا�ستطاعته عك�ص هذه  ي��درك عدم 
احلركة، لكنه ياأمل يف اإيقافها على 

الأقل«.

»�أوكر�نيا غري موجودة حًقا«
   من عام 2013 اإىل عام 2020، 
الر�سمي ومفكر  املندوب غري  كان 
هو  اأوكرانيا  بخ�سو�ص  الكرملني 
املحافظ  الرمادي”  “الكاردينال 
�سوركوف،  ف��الدي�����س��الف  ل��ل��غ��اي��ة 
ال���ذي ي��رى اأّن اأوك��ران��ي��ا ل ب��د اأن 
مل  اإن  ال��رو���س��ي،  ل��ل��ن��ف��وذ  تخ�سع 
مغادرته  وع��ن��د  ل��ل�����س��ي��ط��رة.  ي��ك��ن 
غري  “اأوكرانيا  قال:  عامني،  قبل 
م��وج��ودة ح���ًق���ا... ل ي��وج��د �سوى 
وجود  ول  اوك���ران���ي���ا،  ع���ن  ك��ت��ّي��ب 

لأوكرانيا«.
   متت اإزاحة �سوركوف من من�سبه. 
الكرملني،  ���س��ّع��د  م���ن���ذئ���ذ،  ل��ك��ن 
رو�سيا  روؤي�������ة  اإىل  مي���ي���ل  ال������ذي 
على  �سغطه  يف  حما�سر،  كح�سن 
ب�سهادة  الغربية  والكتلة  اأوكرانيا 
حجم قواته املنت�سرة على احلدود. 
اأي  لفعل  م�ستعد  اأن��ه  الآن  وي��ب��دو 
للو�سع  م��راج��ع��ة  ل��ف��ر���ص  ����س���يء 
املناق�سات  ق��ائ��م��ة  ع��ل��ى  الأم����ن����ي 

الرو�سية الأمريكية.

فر�ص مراجعة للو�سع الأمني على قائمة املناق�سات الرو�سية الأمريكية فالدي�سالف �سوركوف ينفي وجود اوكرانيا

 حدود غري مت�سقة
العميل  ب�����وت�����ني،  ف�����الدمي�����ري     
املخابرات  يف  ال�سابق  ال�سوفياتي 
ال�������س���وف���ي���ات���ي���ة، ن�������س���اأ يف الحت�����اد 
احلدود  تعني  ل  حيث  ال�سوفياتي 
ال�سرتاكية  اجل���م���ه���وري���ات  ب���ني 

)ال�سابقة( الكثري.
قرار  باملنا�سبة  ينتقد  ن�����س��ه،  يف   
“اإعطاء”  ب���  ال�سيوعية  ال�سلطة 
جلمهورية  ال���ق���رم  ج���زي���رة  ���س��ب��ه 
ال�سوفياتية  ال�سرتاكية  اأوكرانيا 
�سمها  و����س���ي���ت���م   .1954 ع������ام 
البع�ص  ي��ق��ول  ك��م��ا  –”اإعادة”، 
عام  رو���س��ي��ا  قبل  -م��ن  مو�سكو  يف 

.2014
   ي���رى ���س��ي��د ال��ك��رم��ل��ني، ان���ه اإذا 

من خملفات احلرب الباردة، التي 
ي�سيف فيودور  مل تعد موجودة”، 
مرة  ذات  “قال  وق���د  ل��وك��ي��ان��وف. 
ال��ن��ات��و لعام  ب��و���ص يف قمة  جل���ورج 
‘ارفعوا  ب��وخ��ار���س��ت،  يف   2008
البلد الذي  اأيديكم عن اأوكرانيا’، 

يعتربه م�سطنًعا«.
كورتونوف،  لأن���دري���ه  بالن�سبة     
لل�سوؤون  ال��رو���س��ي  املجل�ص  م��دي��ر 
اأوك���ران���ي���ا  “اأ�سبحت  ال���دول���ي���ة، 
ال�سيا�سية معادية لرو�سيا. ووجهة 
بوتني  ال�سيد  قدمها  التي  النظر 
م����وؤخ����ًرا ي��ت��ق��ا���س��م��ه��ا ط��ي��ف كبري 
داخل ال�سلطة الرو�سية، وجميعهم 
على نف�ص اخلط. و�سواء كان المر 
قائًما اأم ل، هناك خوف من خطر 

مهمة �مام �لتاريخ
اأن���ه اأ���س��ر ع��ل��ى توقيع     »ل ���س��ك 
ه�����ذا امل����ق����ال ب��ن��ف�����س��ه، ومب����ب����ادرة 
لوكيانوف،  ف���ي���ودور  ي��ق��ول  م��ن��ه، 
العلوم  يف  البارز  الرو�سي  الأ�ستاذ 
باأنه  وامل����ع����روف  اجل��ي��و���س��ي��ا���س��ي��ة، 
فالأمر  ال���ك���رم���ل���ني،  م���ن  م���ق���ّرب 
النظر  وج����ه����ة  ب����اإع����ط����اء  ي��ت��ع��ل��ق 
الو�سع  ان  القائمة على  الرو�سية، 
بوتني  ان  ممكًنا.  يعد  مل  احل��ايل 
ي��واف��ق على وج���ود دول��ت��ني، ولكن 
لأوكرانيا  ميكن  ل  منطقه،  وف��ق 
اأن توجد اإل اإذا “تفنلدت” “اإ�سارة 
اإىل حياد فنلندا بعد احلرب” بني 
اأن  يجب  ورو�سيا.  الغربية  الكتلة 
حت��اف��ظ ع��ل��ى ع��الق��ات ج��ي��دة مع 

كييف  ب���ني  “جدار”  ت�����س��ي��ي��د  مت 
“ماأ�ساة”  ه����ذه  ف�����اإن  وم��و���س��ك��و، 
ح��ق��ي��ق��ي��ة، وه���ي م���ن ع��م��ل الغرب 
وُيبعد  ُي����ف����ّرق  اأن  ي���ري���د  ال������ذي 
ال�������س���ق���ي���ق���ني يف حت���ّد  ال�������س���ع���ب���ني 

لإرادتهما. 
من خالل مقاله واخلطب الأخرية 
الأخرى، يبدو اأن املو�سوع ح�سا�ص، 
بل ت�سكنه �سحنة عاطفّية بالن�سبة 
اأوكراين”  “هو�ص  ل����ب����وت����ني... 
دي�سمرب  يف  ال������غ������رب.  ي�������س���خ���ر 
املا�سي، ذهب اإىل حد احلديث عن 
“الإبادة  ب���  مقارنته  ميكن  و���س��ع 
اأوكرانيا  ����س���رق  يف  اجلماعية” 
الناطقني  ب��ال�����س��ك��ان  يتعلق  فيما 

بالرو�سية يف دونبا�ص.

ال�سرقي  الم��ت��داد  وه��و  الناتو،  يف 
ت���ت���وق���ف م���و����س���ك���و عن  ال������ذي مل 
اأوكرانيا  الأق��ل، منع  اإدانته، وعلى 
رو�سيا،  اأعتاب  ت�سبح، على  اأن  من 
حاملة  من  نوًعا  اأطل�سية،  من�سة 
تعبري  اأمريكية، على حد  طائرات 
ال���ع���دي���د م���ن اخل�������رباء. ح��ت��ى اأن 
الكرملني دميرتي  با�سم  املتحدث 
“اإنها  م�����وؤخ�����ًرا:  ق����ال  ب��ي�����س��ك��وف 

م�ساألة حياة اأو موت«.

هند�سة �أمنية منتهية يف 
عيون بوتني

   »ي��ت��ج��اه��ل ب���وت���ني الن���ت���ق���ادات 
الهيكل  اأن  اإىل  وي�����س��ري  ال��غ��رب��ي��ة 
الأم��ن��ي ال���ذي ب��ق��ي يف اأوروب�����ا هو 

جارتها الرو�سية، لأن ذلك طبيعي، 
اجلمهورية  ب��ع��ي��د  ح���د  اإىل  ف��ه��ي 
كانت،  واإذا  اإلينا.  الأق���رب  الأق���دم 
اإىل  متيل  ذل���ك،  م��ن  العك�ص  على 
تفكيك هذه  اأك���رث، فيجب  ال��غ��رب 

الديناميكية«.
   يعتقد العديد من املراقبني، اأن 
فالدميري بوتني ي�سعر باأنه مكلف 
الرو�سي.  ال���ت���اري���خ  اأم�����ام  مب��ه��م��ة 
ال��ذي تخلى  ه��و  اإرث���ه،  ب�ساأن  قلًقا 
الداخلية  الإدارة  ع��ن  م��ا  ح��د  اإىل 
اأنه  يبدو  ال��دويل،  للمجال  للبالد 
يرى اأوكرانيا كملفه الكبري الذي 

يتعنّي اإغالقه.
    ال���ه���دف امل��ط��ل��ق، ب��ال��ط��ب��ع، هو 
املحتملة  اأوكرانيا  ع�سوية  تفادي 

بوتني يف مهّمة تاريخية اجلي�ص الوكراين يف مناورات

يتجاهل بوتني �نتقاد�ت �لغرب وي�سري �إىل �أن �لهيكل �لأمني �لذي بقي يف �أوروبا هو من خملفات �حلرب �لباردة

ت�سييد جد�ر بني كييف ومو�سكو ماأ�ساة حقيقية

�أوكر�نيا م�شاألة »حياة �أو م�ت« للكرملني...!
�مل�ساألة �لأوكر�نية هي م�ساألة وجودية �ستحدد �إرث عهد �لقي�سر �جلديد

منع �أوكر�نيا من �أن ت�شبح على �أعتاب رو�شيا, 
من�شة �أطل�شية, ن�ًعا من حاملة طائر�ت �أمريكية

منغم�س يف �مل�شائل �خلارجية, يبدو �أن ب�تني 
يعترب �أوكر�نيا ملفه �لكبري �لذي يتعني ت�ش�يته

ع�شابات �إجر�مية تتغلغل يف �ملجتمع �لعربي د�خل �إ�شر�ئيل •• القد�س-اأ ف ب

كانت اآثار اجلروح ل تزال وا�سحة على مع�سمي �سامي اأبو �سم�سية الذي خطف 
خلم�سة اأيام يف ت�سرين الأول-اأكتوبر على اأيدي ع�سابة طالبته بدفع مبلغ من 
النقود منها، يف عملية تتكرر يف املجتمعات  ا�ستدان  الذي  املال بدل من �سقيقه 

العربية داخل اإ�سرائيل.
لكن �سامي قاوم ورف�ص الدفع رغم تعر�سه للعنف، واأطلق �سراحه يف النهاية. 
اإذ ل ينجو اجلميع من قب�سة ع�سابات تن�سط يف بلدات  لكنه ُيعترب حمظوظا، 

عربية عدة، وامتد ت ممار�ساتها اأخريا اىل القد�ص ال�سرقية املحتلة.
يف  باهر  �سور  منطقة  يف  بيته  واجهة  يف  ثقوب  اىل  عاما(   47( �سامي  وي�سري 
ويقول  قبل خطفه.  الع�سابة  اأف��راد  اأطلقها  ر�سا�سات  ب�سبب  ال�سرقية،  القد�ص 
اإن م�سلحني مقنعني األقوه يف �سيارة بعدما ع�سبوا عينيه وانطلقوا به ب�سرعة. 

ووثقت كامريات حمله عملية اخلطف.
احتجازه يف  خالل فرتة  والقدمني اىل اخللف”  اليدين  “كنت مقيد  وي�سيف 
املجتمعات  املنظمة يف  البوؤر للجرمية  اأب��رز  اإح��دى  البالد،  اللد يف و�سط  مدينة 
ويتابع  امل�سد�ص يف �ساقي”.  باأنهم �سيفرغون طلقات  “وكانوا يهددون  العربية. 

“طالبوين بت�سديد مبلغ 850 األف �سيكل )نحو 270 األف دولر( قالوا اإن اأخي 
م�سريا اىل  ا�ستدانها منهم. اأ�سريت على اأنني لن اأدفع نقودا اأنا مل اأقرت�سها”، 
اأن العائلة “ترباأت” من �سقيقه قبل �ست �سنوات ب�سبب اإقدامه على “القرتا�ص 
اأ�سا�سيا يف  الع�سابات الإجرامية حمورا  الإج��رام«. و�سّكل مو�سوع  من ع�سابات 

احلمالت النتخابية الأخرية، وتعهدت ال�سلطات الإ�سرائيلية مبواجهته.
لديها  تراكمت  للجرمية  عربية  منظمات  هناك  اإن  وخ��رباء  م�سوؤولون  ويقول 
عنف  باأعمال  �سنوات  منذ  تقوم  املا�سيني  العقدين  مدى  على  والأ�سلحة  القوة 
وابتزاز يف مدن وقرى عربية يف الداخل الإ�سرائيلي. وميثل العرب نحو 20 يف 
اإ�سرائيل. وتقوم هذه املنظمات بيع ال�سالح واملخدرات وممار�سة  املئة من �سكان 

الدعارة، وبتبيي�ص اأموال ت�سغّلها باإقرا�ص من يحتاج نقودا بفوائد عالية.
نهاريا  يف  �سيارة  انفجار  الأخ���رية  الأ�سهر  خ��الل  الإ�سرائيلية  ال�سرطة  ووثقت 
وانفجارين يف �سيارتني ميلكهما عربيان يف مدينة حيفا، ومطاردة واإطالق نار 
كفر  مدينة  من  بالقرب  �سريع  طريق  و�سط  ال�سرطة  من  حمميني  �سهود  على 

قا�سم يف و�سط البالد. ومن احلوادث التي �سجلت اأي�سا مطاردة رجل يف ميناء 
يافا ال�ساحلية وقتله بالر�سا�ص اأثناء حماولته الهرب، واإلقاء قذيفة هاون على 

مبنى بلدية يف مدينة طمرة يف اجلليل الغربي.
ووّثق مركز “اأمان” ملكافحة العنف، وهو منظمة حقوقية غري حكومية، “اإ�سابة 

املئات ومقتل 128 �سخ�سا يف املجتمع العربي” خالل العام 2021.
الأول/ ت�سرين   24 يف  بارليف  عومر  الإ�سرائيلي  الداخلي  الأم��ن  وزي��ر  وق��ال 

اأكتوبر “عائالت اجلرمية يف الو�سط العربي ت�سيطر على الو�سط العربي«.
الدولة”،  داخ��ل  “دولة  عن  بينيت  نفتايل  الإ�سرائيلي  ال���وزراء  رئي�ص  وحت��دث 
القانونية  غري  الأ�سلحة  من  “كمية  متلك  باتت  الع�سابات  هذه  اأن  اىل  م�سريا 
ووافقت احلكومة الئتالفية برئا�سة بينيت، وهي الأوىل  تكفي جي�سا �سغريا”. 
الأول/ ت�سرين  يف  ا�سالميا،  ع��رب��ي��اً  ح��زب��اً  ت�سم  ال��ت��ي  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  ال��ت��اري��خ  يف 
العنف واجلرمية وحت�سني الظروف  اإىل مكافحة  اإج��راءات تهدف  اأكتوبر، على 
الجتماعية والقت�سادية يف القرى والبلدات العربية التي ت�سكو من عدم امل�ساواة 

يف املعاملة مقارنة باليهود الإ�سرائيليني. وقالت احلكومة اإنها ر�سدت مبلغ 2،5 
اجلرمية  ملكافحة  �سنوات  خم�ص  مدى  على  دولر(  مليون   779( �سيكل  مليار 

وتفكيك الع�سابات.
التكنولوجيا  قطاع  يف  �سيما  ل  التوظيف  لت�سجيع  الأم���وال  ه��ذه  و�ستخ�س�ص 
بني  ال���ف���وارق  تقلي�ص  وب��ال��ت��ايل  والج��ت��م��اع��ي��ة،  ال�سحية  اخل��دم��ات  وت��ط��وي��ر 

املجتمعات العربية والإ�سرائيلية.
ويعمل اأبو �سم�سية تاجرا يف بلدة العيزرية �سرق مدينة القد�ص. ويقول اإنه يعرف 
20 �سهرا. اأطلقوا النار على  “حاولنا التفاو�ص معهم خالل  خاطفيه، م�سيفا 
التي  الإ�سرائيلية  بال�سرطة  نت�سل  كنا  �ساحنة.  واأحرقوا يل  بيتنا مرات عديدة 
كانت تاأتي �سريعا، لكنها مل تعتقل اأحدا«. ويقول الخت�سا�سي يف علم اجلرمية 
اإن  الإ�سرائيلية،  الداخلي  الأم��ن  ل��وزارة  �سابًقا  م�ست�ساًرا  كان  ال��ذي  ح��داد  وليد 
هناك “خم�ص عائالت تتحكم بهذه الع�سابات وقد ازداد نفوذها ب�سكل كبري منذ 
وي�سيف “كان رجال املنظمات العربية مقاولني �سغار لدى الع�سابات   .»2003
اليهودية التي ق�ست عليها اإ�سرائيل قبل ع�سرين عاما”، م�سريا اىل اأن الع�سابات 
العربية “قررت تركيز ن�ساطها يف املجتمعات العربية لأنها تعرف اأن ال�سرطة ل 

تكرتث مبا يجري هناك«.

الثنني يف جنيف واأعقبه يف بروك�سل الأربعاء اجتماع ثاٍن بني حلف 
�سمال الأطل�سي ورو�سيا، كما يتزامن هذا اللقاء مع اجتماع تعقده يف 
فيينا اخلمي�ص ملنظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا بهدف وقف الت�سعيد 

يف الأزمة الأوكرانية ومراجعة م�ساألة الأمن يف اأوروبا.
امل�ساهمة ب�سكل  باإمكاننا  اأن ندر�ص كيف  “وجوب  باري�ص على  وت�سّدد 

اأكرب يف هذا احلوار الذي ا�ستوؤنف جمّدداً” بني رو�سيا والغرب.
و�سّدد الرئي�ص الفرن�سي اإميانويل ماكرون ورئي�سة املفو�سية الأوروبية 
اأور�سول فون دير ليني اجلمعة على �سرورة ح�سور الأوروبيني على 

طاولة املفاو�سات وتقدمي روؤيتهم اخلا�سة لالأمن يف اأوروبا.
املناق�سات  اإط��ار  �سيكونون حا�سرين يف  الأوروبيني  اأّن  باري�ص  واأّك��دت 
اأوروبا،  يف  والتعاون  الأم��ن  وكذلك يف منظمة  ورو�سيا  الأطل�سي  بني 

والحتاد  فرن�سا  اإّن  الثالثاء  م��اك��رون  وق��ال  اإفريقيا”.  غ��رب  ل��دول 
زعماء  فر�سها  التي  امل�سبوقة”  غري  “العقوبات  يدعمان  الأوروب���ي 
اإىل  ملّمحاً  م��ايل،  يف  احل��اك��م  الع�سكري  املجل�ص  على  اأفريقيا  غ��رب 

عقوبات اأوروبية جديدة.
وكان الحّتاد الأوروبي اأعلن دعمه للمجموعة القت�سادية لدول غرب 
اأفريقيا يف مواجهتها مع املجل�ص الع�سكري يف ت�سرين الثاين/نوفمرب، 
ووافق يف كانون الأول/دي�سمرب على اإطار قانوين ي�سمح له ب�”معاقبة 

من يعرقلون العملية النتقالية يف مايل«.
اإعادة تاأكيد دعمهم لليتوانيا يف مواجهة  ويعتزم الوزراء ال�27 اأي�ساً 
متثيل  مكتب  افتتاح  منذ  الليتوانية  ال�����س��ادرات  متنع  ال��ت��ي  ال�سني 

دبلوما�سي لتايوان يف الدولة الأوروبية املطّلة على بحر البلطيق.
لت�سريع  “�سنبذل ق�سارى جهدنا  اأي�ساً  الفرن�سي  الدبلوما�سي  وقال 
الفرن�سية  الرئا�سة  خالل  الإكراه”  مكافحة  لئحة  حول  املناق�سات 

ملجل�ص الحتاد الأوروبي.

•• باري�س-اأ ف ب

واجلمعة  اخلمي�ص  يومي  الأوروب����ي  الحّت���اد  خارجية  وزراء  يناق�ص 
اأوروب��ا و�ُسبل دعم املجموعة القت�سادية  مقرتحات لتعزيز الأمن يف 
الع�سكري  املجل�ص  م��ع  اجل��دي��دة  مواجهتها  يف  اأفريقيا  غ��رب  ل���دول 

احلاكم يف مايل.
وقال م�سدر دبلوما�سي فرن�سي الثالثاء اإّن الجتماع �سيكون “فر�سة 
لكي نّتخذ �سوياً قراراً ب�ساأن اخلطوات املقبلة مل�ساركتنا يف احلوار مع 

رو�سيا«.
ومن املقّرر اأن يلتقي وزراء خارجية الدول ال�سبع والع�سرين الأع�ساء 
يف الحتاد الأوروبي يف بري�ست )غرب فرن�سا( يف اجتماع غري ر�سمي، 
يف الوقت الذي توّلت فيه فرن�سا الرئا�سة الدورية لالحتاد الأوروبي 

منذ الأول من كانون الثاين/يناير.
وياأتي لقاء بري�ست يف اأعقاب الجتماع الرو�سي-الأمريكي الذي ُعقد 

الوليات  مع  للغاية”  وثيق  ب�سكل  من�ّسقاً  “حواراً  يجرون  اأنهم  كما 
املّتحدة.

�سترتكز  الأوروب��ي��ة  امل��ق��رتح��ات  اإن  فرن�سي  دبلوما�سي  م�سدر  وق��ال 
و”اإمكانية  التقليدية”  الع�سكرية  الأن�سطة  “�سفافية  على  خ�سو�ساً 
توّقع التدريبات” التي يجريها كّل من حلف �سمال الأطل�سي ورو�سيا 

وت�سّكل با�ستمرار م�سدراً للتوتر بني اجلانبني.
املجموعة  “دعم”  �سبل  يف  اأي�ساً  ال�27  اخلارجية  وزراء  و�سيبحث 
القت�سادية لدول غرب اإفريقيا )اإيكوا�ص( التي فر�ست الأحد عقوبات 
�سديدة على مايل بهدف ح�ّص املجل�ص الع�سكري على اإعادة ال�سلطة يف 

�سكل اأ�سرع اإىل املدنيني.
و�سيكون “الهدف دعم القرارات التي اتخذتها املجموعة القت�سادية 

�الحتاد �الأوروبي يبحث �الأمن يف �أوروبا 
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منوذج �إعالن �لن�سر عن �لتجديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: ١7١877                               بتاريخ: ١٢/٠6/٢٠١3
وامل�سجلة حتت الرقم : ١7١877 

باإ�سم : �ص. كولومبيا �سبورت�سوير كومباين
الوليات   ،٩7٢٢٩ اوري��ج��ون  بورتالند،  دراي���ف،  ب��ارك  �ساين�ص  دبليو  ان   ١4375  : وعنوانة 

املتحدة المريكية
�سورة �لعالمة

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء
�سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ الإيداع يف : ١١/٢٠٢٢/٠4    

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13 يناير 2022 العدد 13441

منوذج �إعالن �لن�سر عن �لتجديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: ١7١878                               بتاريخ: ١٢/٠6/٢٠١3
وامل�سجلة حتت الرقم : ١7١878 

باإ�سم : �ص. كولومبيا �سبورت�سوير كومباين
الوليات   ،٩7٢٢٩ اوري��ج��ون  بورتالند،  دراي���ف،  ب��ارك  �ساين�ص  دبليو  ان   ١4375  : وعنوانة 

املتحدة المريكية
�سورة �لعالمة

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء
�سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ الإيداع يف : ١١/٢٠٢٢/٠4   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13 يناير 2022 العدد 13441

منوذج �إعالن �لن�سرعن �نتقال �مللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

 جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
 TOPMAN  :بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية

املودعة بالرقم :   ١7٩٠4٢     بتاريخ : ٢٠١٢/٠٩/٠٩
امل�سجلة بتاريخ : ٠7/٠4/٢٠١4

باإ�سم املالك :  �ص. اركاديا جروب براندز ليمتد
وعنوانة: كولغرايف هاو�ص، 7٠ برنرز �سرتيت، لندن، دبليو١تي 3ان ال، اململكة املتحدة

�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة 3
بيانات التعديل:

ا�سم من انتقلت اإلية امللكية: توب �سوب / توب مان ليمتد
عنوانه: كوجلريف هاو�ص، 7٠ برينرز �سرتيت، لندن، دبليو

١تي 3ان ال، اململكة املتحدة
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠٢١/٠٢/٠7

تاريخ التاأ�سري: ٢٠٢١/٠٢/٠8  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13 يناير 2022 العدد 13441

منوذج �إعالن �لن�سرعن �نتقال �مللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

 جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
 TOPMAN  :بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية

املودعة بالرقم :   ١7٩٠43     بتاريخ : ٢٠١٢/٠٩/٠٩
امل�سجلة بتاريخ : ٠7/٠4/٢٠١4

باإ�سم املالك :  �ص. اركاديا جروب براندز ليمتد
وعنوانة: كولغرايف هاو�ص، 7٠ برنرز �سرتيت، لندن، دبليو١تي 3ان ال، اململكة املتحدة

�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة ١4
بيانات التعديل:

ا�سم من انتقلت اإلية امللكية: توب �سوب / توب مان ليمتد
عنوانه: كوجلريف هاو�ص، 7٠ برينرز �سرتيت، لندن، دبليو

١تي 3ان ال، اململكة املتحدة
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠٢١/٠٢/٠7

تاريخ التاأ�سري: ٢٠٢١/٠٢/٠8 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13 يناير 2022 العدد 13441

منوذج �إعالن �لن�سرعن �نتقال �مللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
 DOROTHY PERKINS  :بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية

املودعة بالرقم :   ١٩433١     بتاريخ : ٠١/٠7/٢٠١3
امل�سجلة بتاريخ : ٠6/٠7/٢٠١4

باإ�سم املالك :  �ص. اركاديا جروب براندز ليمتد
وعنوانة: كوجلريف هاو�ص، 7٠ برينريز �سرتيت، لندن، دبليو١تي

3ان ال، اململكة املتحدة
 �سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة 35
بيانات التعديل:

ا�سم من انتقلت اإلية امللكية: دوروثي بريكينز تريدينج ليمتد
عنوانه: كوجلريف هاو�ص، 7٠ برينرز �سرتيت، لندن، دبليو

١تي 3ان ال، اململكة املتحدة
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠٢١/٠٢/١8

تاريخ التاأ�سري: ٢٠٢١/٠٢/١8 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13 يناير 2022 العدد 13441

منوذج �إعالن �لن�سرعن �نتقال �مللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

 جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
 DOROTHY PERKINS  :بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية

املودعة بالرقم :   ٢٠١68     بتاريخ : ٠٢/٠٢/١٩٩7
امل�سجلة بتاريخ : ٠3/٠7/١٩٩7

باإ�سم املالك :  �ص. اركاديا جروب براندز ليمتد
وعنوانة: كولغرايف هاو�ص، 7٠ برنرز �سرتيت، لندن، دبليو١تي

3ان ال، اململكة املتحدة
 �سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة ٢5
بيانات التعديل:

ا�سم من انتقلت اإلية امللكية: دوروثي بريكينز تريدينج ليمتد
عنوانه: كوجلريف هاو�ص، 7٠ برينرز �سرتيت، لندن، دبليو

١تي 3ان ال، اململكة املتحدة
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠٢١/٠٢/١8

تاريخ التاأ�سري: ٢٠٢١/٠٢/١8 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13 يناير 2022 العدد 13441

منوذج �إعالن �لن�سرعن �نتقال �مللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

 جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
 TOP SHOP  :بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية

املودعة بالرقم :   ٢٠١74     بتاريخ : ٠٢/٠٢/١٩٩7
امل�سجلة بتاريخ : ٠3/٠7/١٩٩7

باإ�سم املالك :  �ص. اركاديا جروب براندز ليمتد
وعنوانة: كوجلريف هاو�ص، 7٠ برينريز �سرتيت، لندن، دبليو١تي

3ان ال، اململكة املتحدة
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة ٢5
بيانات التعديل:

ا�سم من انتقلت اإلية امللكية: توب �سوب / توب مان ليمتد
عنوانه: كوجلريف هاو�ص، 7٠ برينرز �سرتيت، لندن، دبليو

١تي 3ان ال، اململكة املتحدة
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠٢١/٠٢/٠7

تاريخ التاأ�سري: ٢٠٢١/٠٢/٠8

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13 يناير 2022 العدد 13441

منوذج �إعالن �لن�سرعن �نتقال �مللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

 جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
 THE CODE  :بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية

املودعة بالرقم :   ٢٠١743     بتاريخ : ١١/٢8/٢٠١3
امل�سجلة بتاريخ : ١٠/٠7/٢٠١7

باإ�سم املالك :  �ص. ا�ص بي ئي هوتيل لي�سين�سينج ال ال �سي
وعنوانة: ١3١ �سربينج �سرتيت، فورث فلور، نيويورك

١٠٠١٢، الوليات املتحدة المريكية
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة 35
بيانات التعديل:

ا�سم من انتقلت اإلية امللكية: ا�ص بي ئي ري�ستورانت  جروب، ال ال �سي
عنوانه: ٩٢47 األدين درايف، بيفريل هيلز، كاليفورنيا

٩٠٢١٠، الوليات املتحدة المريكية
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠٢١/١١/١4

تاريخ التاأ�سري: ٢٠٢١/١١/٢١ 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13 يناير 2022 العدد 13441

منوذج �إعالن �لن�سرعن �نتقال �مللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

 جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
 TOPMAN  :بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية

املودعة بالرقم :   ١7٩٠44     بتاريخ : ٢٠١٢/٠٩/٠٩
امل�سجلة بتاريخ : ٠7/٠4/٢٠١4

باإ�سم املالك :  �ص. اركاديا جروب براندز ليمتد
وعنوانة: كولغرايف هاو�ص، 7٠ برنرز �سرتيت، لندن، دبليو١تي

3ان ال، اململكة املتحدة
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة ١8
بيانات التعديل:

ا�سم من انتقلت اإلية امللكية: توب �سوب / توب مان ليمتد
عنوانه: كوجلريف هاو�ص، 7٠ برينرز �سرتيت، لندن، دبليو

١تي 3ان ال، اململكة املتحدة
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠٢١/٠٢/٠7

تاريخ التاأ�سري: ٢٠٢١/٠٢/٠8 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13 يناير 2022 العدد 13441

منوذج �إعالن �لن�سرعن �نتقال �مللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

 جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
 TOPSHOP  :بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية

املودعة بالرقم :   ١7٩١65     بتاريخ : ٢٠١٢/٠٩/١١
امل�سجلة بتاريخ : ٠7/٠4/٢٠١4

باإ�سم املالك :  �ص. اركاديا جروب براندز ليمتد
وعنوانة: كولغرايف هاو�ص، 7٠ برنرز �سرتيت، لندن، دبليو١تي

3ان ال، اململكة املتحدة
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة 35
بيانات التعديل:

ا�سم من انتقلت اإلية امللكية: توب �سوب / توب مان ليمتد
عنوانه: كوجلريف هاو�ص، 7٠ برينرز �سرتيت، لندن، دبليو

١تي 3ان ال، اململكة املتحدة
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠٢١/٠٢/٠7

تاريخ التاأ�سري: ٢٠٢١/٠٢/٠8 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13 يناير 2022 العدد 13441

منوذج �إعالن �لن�سرعن �نتقال �مللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

 جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
 TOPMAN  :بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية

املودعة بالرقم :   ١7٩١66     بتاريخ : ٢٠١٢/٠٩/١١
امل�سجلة بتاريخ : ٠7/٠4/٢٠١4

باإ�سم املالك :  �ص. اركاديا جروب براندز ليمتد
وعنوانة: كولغرايف هاو�ص، 7٠ برنرز �سرتيت، لندن، دبليو١تي

3ان ال، اململكة املتحدة
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة 35
بيانات التعديل:

ا�سم من انتقلت اإلية امللكية: توب �سوب / توب مان ليمتد
عنوانه: كوجلريف هاو�ص، 7٠ برينرز �سرتيت، لندن، دبليو

١تي 3ان ال، اململكة املتحدة
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠٢١/٠٢/٠7

تاريخ التاأ�سري: ٢٠٢١/٠٢/٠8 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13 يناير 2022 العدد 13441

منوذج �إعالن �لن�سرعن �نتقال �مللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

 جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
P.J.SALVAGE :بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية

املودعة بالرقم :   ١834٩4     بتاريخ : ٢٠١٢/١٢/١6
امل�سجلة بتاريخ : ١4/٠4/٢٠١4

باإ�سم املالك :  لومورك�ص ابريال. انك
وعنوانة: ١6٩١٢ فون كارمان افينو، ايرفني كاليفورنيا

٩٢6٠6، الوليات املتحدة المريكية
 �سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة ٢5
بيانات التعديل:

ا�سم من انتقلت اإلية امللكية: �سفن فور اول  مانكايند انرتنا�سيونال ا�ص ايه جي ال
عنوانه: فيا بينيت4، منديري�سيو، 685٠، �سوي�سرا

تاري�خ انتقال امللكية: ٠6/٢٠٢١/٠6
تاريخ التاأ�سري: ٢3/٢٠٢١/٠6 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13 يناير 2022 العدد 13441

منوذج �إعالن �لن�سرعن �نتقال �مللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

 جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
 THE CODE  :بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية

املودعة بالرقم :   ٢٠١744     بتاريخ : ١١/٢8/٢٠١3
امل�سجلة بتاريخ : ١٠/٠7/٢٠١7

باإ�سم املالك :  �ص. ا�ص بي ئي هوتيل لي�سين�سينج ال ال �سي
وعنوانة: ١3١ �سربينج �سرتيت، فورث فلور، نيويورك

١٠٠١٢، الوليات املتحدة المريكية
 �سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة 4١
بيانات التعديل:

ا�سم من انتقلت اإلية امللكية: ا�ص بي ئي ري�ستورانت  جروب، ال ال �سي
عنوانه: ٩٢47 األدين درايف، بيفريل هيلز، كاليفورنيا

٩٠٢١٠، الوليات املتحدة المريكية
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠٢١/١١/١4

تاريخ التاأ�سري: ٢٠٢١/١١/٢١ 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13 يناير 2022 العدد 13441

منوذج �إعالن �لن�سرعن �نتقال �مللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

 جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
 THE CODE  :بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية

املودعة بالرقم :   ٢٠١745     بتاريخ : ١١/٢8/٢٠١3
امل�سجلة بتاريخ : ١٠/٠7/٢٠١7

باإ�سم املالك :  �ص. ا�ص بي ئي هوتيل لي�سين�سينج ال ال �سي
وعنوانة: ١3١ �سربينج �سرتيت، فورث فلور، نيويورك

١٠٠١٢، الوليات املتحدة المريكية
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة 43
بيانات التعديل:

ا�سم من انتقلت اإلية امللكية: ا�ص بي ئي ري�ستورانت  جروب، ال ال �سي
عنوانه: ٩٢47 األدين درايف، بيفريل هيلز، كاليفورنيا

٩٠٢١٠، الوليات املتحدة المريكية
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠٢١/١١/١7

تاريخ التاأ�سري: ٢٠٢١/١١/١8 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13 يناير 2022 العدد 13441

منوذج �إعالن �لن�سرعن �نتقال �مللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
 TOP MAN  :بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية

املودعة بالرقم :   ٢٠٢٢٠     بتاريخ : ٠٢/٠3/١٩٩7
امل�سجلة بتاريخ : ٠3/٠7/١٩٩7

باإ�سم املالك :  �ص. اركاديا جروب براندز ليمتد
وعنوانة: كوجلريف هاو�ص، 7٠ برينريز �سرتيت، لندن، دبليو١تي

3ان ال، اململكة املتحدة
 �سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة ٢5
بيانات التعديل:

ا�سم من انتقلت اإلية امللكية: توب �سوب / توب مان ليمتد
عنوانه: كوجلريف هاو�ص، 7٠ برينرز �سرتيت، لندن، دبليو

١تي 3ان ال، اململكة املتحدة
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠٢١/٠٢/٠7

تاريخ التاأ�سري: ٢٠٢١/٠٢/٠٩ 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13 يناير 2022 العدد 13441

منوذج �إعالن �لن�سرعن �نتقال �مللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية: ر�سم فيل

املودعة بالرقم :   ٢86665     بتاريخ : ٠١/٢٩/٢٠١8
امل�سجلة بتاريخ : ١٠/١4/٢٠١8

باإ�سم املالك :  درانك ايليفنت ذ م م
وعنوانة: ١6٠٠ دبليو، �سارع 38 جناح 4٢4 ا�ستني

تك�سا�ص 7873١ الوليات املتحدة المريكية
 �سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة 3
بيانات التعديل:

ا�سم من انتقلت اإلية امللكية: �سي�سيدو امرييكا�ص كوربوري�سن
عنوانه: تنث فلور، 3٠١ روت ١7 نورث، روذرفورد،
نيو جري�سي ٠7٠7٠، الوليات املتحدة المريكية

تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠٢١/١٢/٢7
تاريخ التاأ�سري: ٢٠٢٢/٠١/٠4 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13 يناير 2022 العدد 13441

منوذج �إعالن �لن�سرعن �نتقال �مللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

 جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
DRUNK ELEPHANT :بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية

املودعة بالرقم :   ٢86666     بتاريخ : ٠١/٢٩/٢٠١8
امل�سجلة بتاريخ : ١٠/١4/٢٠١8

باإ�سم املالك :  درانك ايليفنت ذ م م
وعنوانة: ١6٠٠ دبليو، �سارع 38 جناح 4٢4 ا�ستني

تك�سا�ص 7873١ الوليات املتحدة المريكية
 �سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة 3
بيانات التعديل:

ا�سم من انتقلت اإلية امللكية: �سي�سيدو امرييكا�ص كوربوري�سن
عنوانه: تنث فلور، 3٠١ روت ١7 نورث، روذرفورد،
نيو جري�سي ٠7٠7٠، الوليات املتحدة المريكية

تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠٢١/١٢/٢7
تاريخ التاأ�سري: ٢٠٢٢/٠١/٠4 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13 يناير 2022 العدد 13441

منوذج �إعالن �لن�سرعن �نتقال �مللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

 جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
 THE CODE  :بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية

املودعة بالرقم :   ٢٩8٩74     بتاريخ : ٠٩/٢5/٢٠١8
امل�سجلة بتاريخ : ٢8/٢٠١٩/٠4

باإ�سم املالك :  �ص. ا�ص بي ئي هوتيل لي�سين�سينج ال ال �سي
وعنوانة: ١3١ �سربينج �سرتيت، فورث فلور، نيويورك

١٠٠١٢، الوليات املتحدة المريكية
 �سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة 43
بيانات التعديل:

ا�سم من انتقلت اإلية امللكية: ا�ص بي ئي ري�ستورانت  جروب، ال ال �سي
عنوانه: ٩٢47 األدين درايف، بيفريل هيلز، كاليفورنيا

٩٠٢١٠، الوليات املتحدة المريكية
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠٢١/١١/١7

تاريخ التاأ�سري: ٢٠٢١/١١/١8 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13 يناير 2022 العدد 13441

منوذج �إعالن �لن�سرعن �نتقال �مللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

 جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
 12CHAIRS A CAVIAR BAR  :بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية

املودعة بالرقم :   3١7٢37     بتاريخ : ٢٠١٩/٠٩/١8
امل�سجلة بتاريخ : ٢٠١٩/١١/٢6

باإ�سم املالك :  �ص. ا�ص بي ئي لي�سين�سينج ال ال �سي
وعنوانة: ١3١ �سربينج �سرتيت، فورث فلور، نيويورك

نيويورك ١٠٠١٢، الوليات املتحدة المريكية
 �سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة 43
بيانات التعديل:

ا�سم من انتقلت اإلية امللكية: كرياتينج كوليناري كومينيتيز، ال ال �سي
عنوانه: ١3١ �سربينج �سرتيت، فورث فلور، نيويورك

نيويورك ١٠٠١٢، الوليات املتحدة المريكية
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠٢١/١١/١7

تاريخ التاأ�سري: ٢٠٢١/١١/١8  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13 يناير 2022 العدد 13441

منوذج �إعالن �لن�سرعن �نتقال �مللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

 جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
TWELVE CHAIRS A CAVIAR BAR  :بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية

املودعة بالرقم :   3١7٢38     بتاريخ : ٢٠١٩/٠٩/١8
امل�سجلة بتاريخ : ٢٠١٩/١١/٢6

باإ�سم املالك :  �ص. ا�ص بي ئي لي�سين�سينج ال ال �سي
وعنوانة: ١3١ �سربينج �سرتيت، فورث فلور، نيويورك

نيويورك ١٠٠١٢، الوليات املتحدة المريكية
 �سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة 43
بيانات التعديل:

ا�سم من انتقلت اإلية امللكية: كرياتينج كوليناري كومينيتيز، ال ال �سي
عنوانه: ١3١ �سربينج �سرتيت، فورث فلور، نيويورك

نيويورك ١٠٠١٢، الوليات املتحدة المريكية
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠٢١/١١/١7

تاريخ التاأ�سري: ٢٠٢١/١١/١8 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13 يناير 2022 العدد 13441
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عربي ودويل

ونوع  �سنة   12 اإىل  5�سنوات  م��ن 
مب�ساركة  ل���ه���ا  امل���ن���ا����س���ب  ال���ل���ق���اح 
خمت�سني يف طّب الأطفال والطب 

النف�سي.

•• تون�س-وكاالت

داخل  ك��ورون��ا  وب��اء  انت�سار  يرتفع 
ب�����س��ك��ل لفت  امل����دار�����ص يف ت��ون�����ص 
باملتحور  ف���الإ����س���اب���ات  و����س���ري���ع، 
النت�سار  ���س��ري��ع  “اأوميكرون” 
ا�سطر  ما  يومي  ب�سكل  تت�ساعف 
الف�سول  ع�سرات  لغلق  ال�سلطات 
مدر�سة   11 م��ن  واأك���رث  املدر�سية 
اب���ت���دائ���ي���ة واإع�������دادي�������ة واإط�������الق 
�سفوف  يف  مكثفة  تق�سي  عمليات 

التالميذ داخل املدار�ص.
الثالثاء  اأو���س��ت  ذل��ك  غ�سون  يف 
فريو�ص  ملجابهة  العلمية  اللجنة 
بخ�سو�ص  اجتماعها  بعد  ك��ورون��ا 
الو�سط  داخ����ل  ال���وب���ائ���ي  ال��و���س��ع 
امل��در���س��ي مب��وا���س��ل��ة ال���درو����ص يف 
تغيري  وع��دم  التعليمية  املوؤ�س�سات 
روزن���ام���ة ال��ع��ط��ل امل��در���س��ي��ة لهذه 
ال�����س��ن��ة وذل������ك رغ�����م اق����رتاح����ات 
املدار�ص  بغلق  الأطباء  من  �سابقة 

تفاديا  العطلة  م��وع��د  ت��ق��دمي  اأو 
متحور”  ع�����دوى  ان��ت�����س��ار  مل���زي���د 

اأوميكرون” ال�سريع.
اللجنة  دع�����ت  ال����وق����ت  ذات  ويف 
التعليمية  الأ���س��رة  كامل  العلمية 
�سد  ال���ت���ط���ع���ي���م  ا����س���ت���ك���م���ال  اإىل 
اأجل احلماية  فريو�ص كورونا من 
لالإ�سابة  اخل���ط���رية  الآث������ار  م���ن 

بالفريو�ص.
العلمية  ال��ل��ج��ن��ة  ع�����س��و  واأف��������اد 
مل��ج��اب��ه��ة ف���ريو����ص ك����ورون����ا اأم���ني 
�سكاي  ملوقع  ت�سريحات  يف  �سليم 
النظر  تاأجيل  باأنه مت  نيوز عربية 
 5 ب��ني  العمرية  الفئة  تطعيم  يف 
�سنوات و12 �سنة يف الوقت احلايل 
بينما  ب�سبب انت�سار “اأوميكرون”، 
حث  مزيد  اإىل  التو�سيات  اجتهت 
ا���س��ت��ك��م��ال جرعات  ع��ل��ى  امل���رب���ني 
 13 اأن  اإىل  م�����س��ريا  ال��ت��ط��ع��ي��م، 
ي�ستكملوا  مل  م��ازال��وا  منهم  األ��ف 

التطعيم.

فريو�ص كورونا يف البالد.
ه����ذا واأرج������ع رئ��ي�����ص جل��ن��ة قيادة 
�سّد  للتطعيم  ال��وط��ن��ي��ة  احل��م��ل��ة 
الوزير،  ال��ه��ا���س��م��ي  كوفيد-19، 
انت�سار حلقات العدوى بالفريو�ص 
وغلق  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ات  يف 
الأخرية  الأّي����ام  خ��الل  منها  ع��دد 
يتميز  ال��ت��ي  الن��ت�����س��ار  �سرعة  اإىل 
ب���ه���ا م���ت���ح���ور ك������ورون������ا اجل���دي���د 
لكّل  وا���س��ت��ه��داف��ه  “اأوميكرون” 
ال��ع��م��ري��ة مب���ا يف ذلك  ال�����س��رائ��ح 
ن�سبة  �سعف  اإىل  اإ�سافة  الأطفال، 

التطعيم لدى هذه الفئة.
ت�سريحات  يف  ال�����وزي�����ر  واأّك����������د 
اأّن  الر�سمية  الأنباء  وكالة  نقلتها 
ارت���ف���اع ع���دد الإ����س���اب���ات مبتحور 
امل������دار�������ص  يف  “اأوميكرون” 
م�ستبعدا  ي��ك��ن  مل  والإع����دادي����ات 
الفريو�ص  متحور  لنت�سار  ن��ظ��را 
ال����ذي ل��دي��ه ق����درة ان��ت�����س��ار كبرية 
ف�سال عن وجود حلقات عدوى يف 

تون�ص  اأن  ���س��ل��ي��م  ال��دك��ت��ور  واأك�����د 
لأوميكرن  �سريعا  انت�ساراً  تعرف 
واأن املوجة �ستعرف ذروتها بحلول 
قليلة،  اأي��ام  خ��الل  الأ�سبوع  نهاية 
متوقعا عدم ت�سجيل حالت خطرة 
ج��دا اأو وف��ي��ات ج��راء ه��ذا املتحور 

اجلديد لفريو�ص كورونا.
ومن جهتها دعت اجلامعة العامة 
اإىل  لها  بيان  يف  الثانوي  للتعليم 
ملّدة  ل��ل��درو���ص  امل���وؤق���ت  “التعليق 
م�سبوطة”،  وب���ت���واري���خ  م��ع��ي��ن��ة 
امل�ساعد  ال����ع����ام  ال����ك����ات����ب  وق�������ال 
فخري  ال��ث��ان��وي  التعليم  جلامعة 
للموقع  ت�سريحات  يف  ال�سميطي 
اقرتح  للمربني  النقابي  املمثل  اإن 
ت���ق���دمي ال��ع��ط��ل��ة وت��ع��ط��ي��ل �سري 
ال����درو�����ص ح��ال��ي��ا م���ن اأج�����ل ك�سر 
حلقات العدوى ومتكني املتفقدين 
مراجعة  م����ن  ال���ب���ي���داغ���وج���ي���ني 
اأو  بتخفيفها  التعليمية  ال��ربام��ج 
دجمها حت�سبا لأي تطور يف انت�سار 

•• عوا�سم-وكاالت

ك�������س���ف���ت درا��������س�������ة ح����دي����ث����ة عن 
ال��ت��اأث��ريات ال��ن��اجت��ة ج���راء تف�سي 
ن�ساط  ع���ل���ى  ك�����ورون�����ا  ف�����ريو������ص 
التنظيمات الإرهابية حول العامل، 
ب�سكل  م��ع��دلت��ه��ا  زي������ادة  م���وؤك���دة 
ك��ب��ري، رغ��م الح��ت��ي��اط��ات الأمنية 
من جانب ال�سلطات على م�ستوى 
التطرف  مل��واج��ه��ة  ال���دول  غالبية 

والإرهاب.
واأو�������س������ح������ت ال������درا�������س������ة ال���ت���ي 
للبحوث  ت��ري��ن��دز  م��رك��ز  ن�����س��ره��ا 
وال�����س����ت���������س����ارات حت�����ت ع����ن����وان: 
عام  الإره��اب��ي  الن�ساط  “اجتاهات 
اأن  انح�سار؟”،  اأم  تناٍم   ..2022
التاأثريات  م���ن  ال��ع��دي��د  “هناك 
جلائحة  وامل����ت����داخ����ل����ة  امل����ع����ق����دة 
الن�ساط  ع��ل��ى  “كوفيد-19”، 
الإرهابي عامليًّا، فمن ناحية وفرت 
التي  ال���ف���ر����ص  ب��ع�����ص  اجل���ائ���ح���ة 
اأن  الإره��اب��ي��ة  للتنظيمات  مي��ك��ن 
اأخرى  ناحية  من  لكنها  ت�ستغلها، 
هذه  ن�ساطات  تقلي�ص  يف  اأ�سهمت 

التنظيمات.«

الباحث  اأو����س���ح  ال��ت��ف��ا���س��ي��ل،  ويف 
ال�سيا�سي  ب����الإ�����س����الم  امل��خ��ت�����ص 
والإره������������اب، حم���م���د ق���ن���دي���ل، يف 
الإغ����الق  “�سيا�سات  اأن  درا���س��ت��ه 
وما نتج عنها من عزلة اجتماعية 
التطرف  ل���زي���ادة  ف��ر���س��ة  ���س��ك��ل��ت 
�سعت  ح����ي����ث  امل����ج����ت����م����ع����ات،  يف 
جتنيد  اإىل  الإرهابية  التنظيمات 
بني  م��ن  خا�سة  العنا�سر،  بع�ص 
ال�سيا�سات،  تلك  جراء  املت�سررين 
درا�سة  خل�ست  املثال،  �سبيل  وعلى 
�سادرة عن وزارة اخلارجية الأملانية 
اأوروبا  يف  املتطرف  اليمني  اأن  اإىل 
مناه�سني  ا���س��ت��م��ال��ة  اإىل  ���س��ع��ى 
املوؤامرة  نظريات  واأتباع  للقاحات 
انتقاد  ط���ري���ق  ع���ن  وجت���ن���ي���ده���م، 

القيود احلكومية املفرو�سة.«
“حظر  اأدى  ال���درا����س���ة،  وب��ح�����س��ب 
اخل��روج وال��ت��زام امل��ن��ازل اإىل زيادة 
�سبكة  اإىل  الأف���راد  دخ��ول  عمليات 
الإنرتنت، ومن ثم زيادة احتمالية 
املتطرف،  امل��ح��ت��وى  اإىل  ال��و���س��ول 
املتنامي  ال�سعور  ظ��ل  يف  �سيما  ل 
و�سخط  الج���ت���م���اع���ي���ة  ب���ال���ع���زل���ة 

الأفراد على �سيا�سات الإغالق.«

قنابل  وال�������س���ج���ون..  امل��ع�����س��ك��رات 
موقوتة

انت�سار  اأ���س��ه��م  ال���درا����س���ة،  ووف�����ق 
ك��ب��رية يف زعزعة  ب�����س��ورة  ال���وب���اء 
وال�سجون  امل��ع�����س��ك��رات  ا���س��ت��ق��رار 
امل�ستبه  الأ���س��خ��ا���ص  حتتجز  ال��ت��ي 
الإرهابية  بالتنظيمات  �سلتهم  يف 
خوف  ون��ت��ي��ج��ة  “داع�ص”،  م��ث��ل 
امل��ع��ن��ي��ني يف ه�����ذه ال�������س���ج���ون من 
زادت  ب����ال����ف����ريو�����ص،  الإ������س�����اب�����ة 
غري  وامل���غ���ادرة  ال��ه��روب  م�سكالت 
اأمور  وكلها  وتفاقمت،  املن�سبطة 
بع�ص  وج���ود  ظ��ل  يف  حدتها  زادت 
بهوؤلء  ت��ت��ع��ل��ق  ال��ت��ي  ال�����س��ع��وب��ات 
على  يتعلق  م��ا  منها  الأ���س��خ��ا���ص، 
بع�ص  اإع���ادة  مب�سكلة  املثال  �سبيل 
عنا�سر داع�ص الأجانب املحتجزين 
العراق  كرد�ستان  يف  مع�سكرات  يف 
اإىل بالدهم، فوفًقا ل�رئي�ص مكتب 
الإره����اب،  ملكافحة  امل��ت��ح��دة  الأمم 
هناك  ف�����ورون�����ك�����وف،  ف����الدمي����ري 
تقدم بطيء للغاية يف التغلب على 
وال�سيا�سية  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال��ع��ق��ب��ات 
اإعادة  دون  حت��ول  ال��ت��ي  والعملية 

وباء  “انت�سار  اأن  ال��درا���س��ة  وراأت 
ب�سورة  ��������ر  اأثَّ “كوفيد-19” 
مبا�سرة يف جهود مكافحة الإرهاب، 
بتخ�سي�ص بع�ص احلكومات جزًءا 
للت�سدي  اه��ت��م��ام��ه��ا  م���ن  ك���ب���رًيا 
فعالة  ا�ستجابة  وحتقيق  ل��ل��وب��اء، 
امل�ستوى  ع��ل��ى  ال���ع���ام���ة  ل��ل�����س��ح��ة 

الوطني.«
اإليه  اأ�����س����ارت  م���ا  “هو  وت���اب���ع���ت: 
العام  الأم������ني  م�����س��اع��د  ب���و����س���وح 
ال�����س��ي��دة مي�سيل  امل��ت��ح��دة،  ل���الأمم 
التنفيذية  امل����دي����رة  ك��ون��ي��ن��ك�����ص، 
التابعة  الإره����اب  مكافحة  للجنة 
ل����الأمم امل���ت���ح���دة، ح���ني ذك����رت اأن 
للت�سدي  اأول���وي���ة  ال����دول  اإع���ط���اء 
للوباء قد يوؤدي اإىل تراجع �سامل 
ملكافحة  تتكبدها  التي  النفقات  يف 
التطرف  وم����واج����ه����ة  الإره�����������اب 
اجلائحة  اأن  م�����س��ي��ف��ة  ال��ع��ن��ي��ف، 
التعاون  انخفا�ص  اإىل  ت���وؤدي  ق��د 
التمويل  ي�����س��م��ل  ال�����ذي  ال������دويل 
ا،  والدعم يف امل�ساعدة التقنية اأي�سً
وبالتايل يوؤثر �سلًبا يف الدول ذات 
القدرات املنخف�سة الأكرث ت�سرًرا 

من الأعمال الإرهابية.« 

اإىل   12 م��ن  العمرية  ال�سريحة 
التالميذ،  من  واأغلبهم  �سنة   15
بينما تنظر اللجنة العلمية حاليا 
العمرية  الفئة  تطعيم  اإمكانية  يف 

الأطفال احلاملني لهذا املتحور.
الأطفال  فئة  تطعيم  وبخ�سو�ص 
اأو����س���ح ال��ه��ا���س��م��ي ال���وزي���ر اأن����ه مت 
األ��ف �سخ�ص فقط يف   52 تطعيم 

خمتلف جهات البالد، م�سريا اإىل 
اأّن اأغ��ل��ب احل���الت امل��ر���س��ودة غري 
اإىل حّد  يتم  حاملة لأعرا�ص ومل 
الآن ت�سجيل حالت خطرية لدى 

هوؤلء اإىل بالدهم الأ�سلية. 
الدرا�سة  ح����ذرت  م��ل��خ�����س��ه��ا،  ويف 
الإرهابي  ال��ن�����س��اط  يف  زي����ادة  م��ن 
“قد  ح��ي��ث   ،2022 ع����ام  ��ا  ع��امل��يًّ
تزداد وترية ن�ساط بع�ص املنظمات 
“داع�ص”  تنظيمي  مثل  الإرهابية 
الرغم  على  اللذْين  و”القاعدة” 
من تلقيهما �سربات موجعة طوال 
فاإنهما  املا�سية،  القليلة  ال�سنوات 
على  ويعمالن  موجودين،  زال  ما 
وتطوير  ال�سفوف،  جتميع  اإع���ادة 
�سن  يف  امل�����س��ت��خ��دم��ة  و���س��ائ��ل��ه��م��ا 

العمليات.
ولي�ص اأدل على ذلك من اأن هذين 
يف  م��وج��ودي��ن  زال  م��ا  التنظيمني 
العراق و�سوريا، ويف بع�ص املناطق 
وبع�ص  اأفغان�ستان،  مثل  الأخ���رى 
ال��������دول الأف����ري����ق����ي����ة م���ث���ل مايل 
ون��ي��ج��ريي��ا وغ���ريه���ا. وم���ن َث����مَّ ل 
التنظيمني  ن�ساط  تراجع  ُيت�سور 
ال�سابق  امل����وؤ�����س����رات  اأن  خ���ا����س���ة 
عر�سها ت�سري اإىل اأن هناك فر�سة 
كي  عموًما  الإره��اب��ي��ة  للجماعات 
تتحرك على الأر���ص، وتقوم ب�سن 

عمليات اإرهابية.«

ت�ن�س.. �إغالق ع�شر�ت �ملد�ر�س بعد تف�شي �أوميكرون

الوفاة  ح��الت  ع��دد  اأن  ر�سمية  بيانات  واأظ��ه��رت 
املا�سية،  والع�سرين  الأرب��ع  ال�ساعات  89 يف  بلغ 

لريتفع اإجمايل عدد الوفيات اإىل 31761.
امل�ست�سفيات  اإىل  ال����دخ����ول  ح�����الت  وجت�������اوزت 
580 حالة يف العناية  5200 حالة، من بينها 
املركزة. ويف العا�سمة �سوفيا، مت تاأجيل العمليات 
ل�ستقبال  امل�ست�سفيات  لإع����داد  وذل���ك  امل���ق���ررة، 

مر�سى فريو�ص كورونا.
عدد  يف  ال��زي��ادة  اإن  ال�سحية  ال�سلطات  وق��ال��ت 
حالت الدخول اإىل امل�ست�سفيات قد تعني فر�ص 

قيود جديدة.

•• �سوفيا-رويرتز

اجلديدة  الإ���س��اب��ات  اأن  ر�سمية  بيانات  اأظ��ه��رت 
حالة    7062 بلغت  بلغاريا  يف  كورونا  بفريو�ص 
انت�سار  هو  الرئي�سي  ال�سبب  واإن  الأرب��ع��اء  اأم�ص 

املتحور اأوميكرون �سديد العدوى.
وجت���اوزت ح��الت الإ���س��اب��ة امل��ت��زاي��دة منذ بداية 
ت�سرين  اأكتوبر  اأواخ��ر  ال�سابقة يف  ذروتها  ال�سنة 
الحتاد  دول  اأق���ل  ب��ل��غ��اري��ا،  ك��ان��ت  ع��ن��دم��ا  الأول 
الأوروبي من حيث معدل التطعيم، تكافح انت�سار 

املتحور دلتا.

تاي��ن عرثت على هيكل مقاتلة حتّطمت يف �لبحر 
••تايبيه -اأ ف ب

“اف- حّددت فرق الإنقاذ التايوانية  اأم�ص الأربعاء موقع طائرة مقاتلة من طراز   
اأعلن املركز الوطني لعمليات الإنقاذ،  حتّطمت يف البحر قبل يوم، وفق ما  16 يف” 
بعد اأقّل من �سهرين على ن�سر ال�سرب الأول من الطائرات الأكرث تطّوًرا التي متلكها 

اجلزيرة.
فيها  و���س��ارك��ت  الليل  ط���وال  ا�ستمّرت  ال��ت��ي  البحث  عمليات  اإن  الإن��ق��اذ  ف��رق  وق��ال��ت 
مروحيات و�سفن تابعة خلفر ال�سواحل واأكرث من 60 م�سوؤوًل، مل تف�ِص اإىل العثور 
على الطيار لكن مّت حتديد موقع بقايا هيكل الطائرة. واختفت الطائرة عن �سا�سات 
غرب  جنوب  يف  قاعدتها  من  اإقالعها  من  �ساعة  ن�سف  قرابة  بعد  الثالثاء  ال���رادار 
يف  �سقطت  الطائرة  اأن  اجل��ّو  �سالح  واأو�سح  روتينية.  تدريب  برحلة  للقيام  اجلزيرة 
28 عاًما قد متكن من  اإذا كان الطيار البالغ  البحر واأن��ه مل يتمكن من حتديد ما 

اخلروج من قمرة القيادة.

�إ�شابات ك�رونا يف بلغاريا ت�شجل رقما قيا�شيا 

كيف �أثرت »�جلائحة« على معدالت �الإرهاب يف �لعامل؟

باري�س تّتهم »فاغرن« بدعم �ملجل�س �لع�شكري يف مايل 
•• باري�س-اأ ف ب

لودريان  اإي���ف  ج���ان  الفرن�سي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  اّت��ه��م 
مرتزقة جمموعة “فاغرن” الرو�سية ب�”دعم” املجل�ص 
اأنهم منخرطون يف  الع�سكري احلاكم يف مايل بذريعة 

لودريان  ق���ال  امل��ت�����س��ددي��ن  م��ك��اف��ح��ة 
خ����الل ج��ل�����س��ة ا���س��ت��م��اع اأم������ام جلنة 
للجمعية  التابعة  اخلارجية  ال�سوؤون 
الوطنية الفرن�سية، “فاغرن موجودة 
بينما  ال���ع�������س���ك���ري  امل���ج���ل�������ص  ل���دع���م 

تتظاهر باأنها حتارب الإرهاب«.
م����ايل هو  ي��ح�����س��ل يف  “ما  واأ�����س����اف 
هروب اإىل الأم��ام من جانب املجل�ص 
الع�سكري احلاكم الذي رغم تعّهداته، 
يرغب يف م�سادرة احلكم على مدى 
امل���ايل من  ال�سعب  ���س��ن��وات وح��رم��ان 

خياراته الدميوقراطية«.
غري  الع�سكري  املجل�ص  “هذا  وتابع 

على  رهينة”  امل��ايل  ال�سعب  ياأخذ  اأن  القانوين يقرتح 
النتخابات  اإرج���اء  اإىل  اإ���س��ارة  �سنوات، يف  م��دى خم�ص 
اإجراوؤها يف �سباط/فرباير والتي  املقرر  التي كان من 

ُيفرت�ص اأن تعيد املدنيني اإىل احلكم.
اأفريقيا  غ��رب  ل���دول  القت�سادية  املجموعة  واأع��ل��ن��ت 
الأحد اإغالق احلدود مع مايل وحظًرا جتارًيا ومالًيا، 

••عوا�سم-وكاالت

حذرت عدة تقارير اأوروبية جديدة من خطر ا�ستمرار 
التوا�سل  و�سائل  على  وال��ت��ط��رف  الإره����اب  تنظيمات 
وجتنيد  التطرف  لن�سر  كو�سيلة  والإن��رتن��ت  احلديثة 
ال��ت��ي تفر�سها  ال��ق��ي��ود  ال��ع��ن��ا���س��ر اجل���دي���دة، يف ظ���ل 
ال��دول الأوروب��ي��ة على تلك اجلماعات يف اإط��ار تطبيق 
ا�سرتاتيجية الحتاد الأوروبي ال�ساملة ملواجهة الإرهاب 

والتطرف التي مت اإقرارها نهاية عام 2020.
واأك�����دت درا����س���ة ����س���ادرة ح��دي��ث��اً ع��ن امل��رك��ز الأوروب�����ي 
الحتاد  اأن  وال�ستخبارات  الإره��اب  مكافحة  لدرا�سات 
ا�ستمرار  م��ع  ق�����س��وى  ت��اأه��ب  ح��ال��ة  ي�سهد  الأوروب������ي 
ال��ت��ه��دي��د م��ن داع�����ص وال��ق��اع��دة واجل��م��اع��ات التابعة 
املتطرفة لتطبيقات  ا�ستغالل اجلماعات  لهما وكذلك 

الإنرتنت يف ن�سر الأفكار والتغلغل يف املجتمعات.
اأن الحتاد الأوروبي ب�سدد ال�ستعداد  وقالت الدرا�سة 
تعتمد  والتي  والنا�سئة  اجلديدة  التهديدات  ملواجهة 
ع��ل��ى ال��ت��ق��ن��ي��ات احل��دي��ث��ة، م��ث��ل ال���س��ت��خ��دام اخلبيث 
واملواد  ال�سطناعي  وال��ذك��اء  ط��ي��ار  ب���دون  ل��ل��ط��ائ��رات 
الإ�سعاعية  وك��ذل��ك  امل���واد  والبيولوجية،  الكيميائية 
ا�ستخدام  خ��الل  من  املتطرفة  الأيديولوجيات  ون�سر 
الدعاية عرب الإنرتنت، مع ا�ستخدام و�سائل التوا�سل 
الجتماعي يف كثري من الأحيان ت�سبح جزًءا ل يتجزاأ 

من الهجوم نف�سه.
عن  ���س��ادرة  اأخ���رى  درا���س��ة  حتدثت  نف�سه  ال�سياق  ويف 
امل��رك��ز م��ن اع��ت��م��اد ج��م��اع��ة الإخ�����وان الإره��اب��ي��ة على 
مثل  املتطرفة  الأفكار  لن�سر  التكنولوجية  التطبيقات 
املجموعات  ج��ان��ب  اإىل  الإخ�����واين،  “فتوى”  تطبيق 

املغلقة عرب تطبيقات تيلغرام و�سيغنال.
ويرى اخلبري الأمني ورئي�ص املركز الأوروبي لدرا�سات 
اأن  وال���س��ت��خ��ب��ارات، جا�سم حم��م��د،  الإره����اب  مكافحة 
الإنرتنت  ب��ا���س��ت��خ��دام  امل��ت��ط��رف��ة جن��ح��ت  اجل��م��اع��ات 
اللوج�ستي، مثل �سراء الأ�سلحة  للح�سول على الدعم 
والتجهيزات، و�ساعد يف ذلك ا�ستخدام تلك اجلماعات 
الهوية  اإخفاء  وتطبيقات  الإنرتنت  وحمركات  خ��وادم 

الع�سكري  املجل�ص  على  قا�سية  عقوبات  بذلك  فار�سًة 
الذي ينوي البقاء يف احلكم على مدى �سنوات.

قال رئي�ص املجل�ص الكولونيل اأ�سيمي غويتا الثنني اأنه 
القت�سادية  املجموعة  مع  احل��وار  على  منفتًحا  يبقى 
الهدوء  اإىل  امل��ايل  ال�سعب  داعًيا  اأفريقيا،  غ��رب  ل��دول 
رو�سيا  لودريان  اّتهم  و”ال�سمود”. 
جمموعة  و���س��ع  ب�����س��اأن  ب�”الكذب” 
اأن���ه���ا تعمل  ُي�����س��ت��ب��ه يف  ف��اغ��رن ال��ت��ي 
الكرملني،  حل�������س���اب  خ���ف���ّي  ب�����س��ك��ل 
الأمر الذي لطاملا نفته مو�سكو. قال 
عن  الرو�ص  زمالءنا  ن�ساأل  “عندما 
فاغرن، يقولون اإنهم ل يعرفون عن 

وجودها«.
الأمر  ي��ت��ع��ّل��ق  “عندما  اأن���ه  واع��ت��رب 
مبرتزقة هم مقاتلون رو�ص �سابقون 
وتقّلهم  رو���س��ي��ة  اأ���س��ل��ح��ة  ي��ح��م��ل��ون 
املده�ص  م��ن  يكون  رو�سية،  ط��ائ��رات 

عدم معرفة ال�سلطات بوجودهم«.
وحاولت باري�ص ردع باماكو عن طلب خدمات جمموعة 

فاغرن الرو�سية �سبه الع�سكرية، لكن بدون جدوى.
وانت�سر العديد من املدربني الع�سكريني الرو�ص يف مايل 
متبكتو  قاعدة  يف  ا  خ�سو�سً الأخ���رية،  الأ�سابيع  خ��الل 
)�سمال( التي غادرها اجلنود الفرن�سيون موؤخًرا، وفق 

ما اأفاد م�سوؤولون ع�سكريون ماليون.

املظلم،  ال��وي��ب  اإىل  ل��ل��و���س��ول   TOR تطبيق  م��ث��ل 
وال�����س��ب��ك��ة امل��ظ��ل��م��ة م��ع حت��وي��ل الأم�����وال م��ث��ل العملة 
امل�سفرة “بتكوين”، ما يعقد جهود احلكومات مبحاربة 
درا�سته  اأوردت  ح�سبما  الإره����اب،  ومكافحة  التطرف 
املن�سورة حتت عنوان “التطرف عرب الإنرتنت.. كيفية 

ن�سر خطاب الكراهية والتطرف؟«
حممد  ي��ق��ول  عربية”  ن��ي��وز  ل�”�سكاي  ت�����س��ري��ح  ويف 
عام  منذ  الأم��ن��ي��ة  الأوروب����ي  الحت���اد  ا�سرتاتيجية  اإن 
مرتابطة  ا�سرتاتيجية  اأول��وي��ات   4 و�سعت   ،2020
اأمنية،  ب��ي��ئ��ة  ل���الإره���اب وال��ت��ط��رف وه����ى:  ل��ل��ت�����س��دي 
من  الأوروب��ي��ني  حماية  املتطورة،  التهديدات  مواجهة 
اأوروبي  اأمني  بيئي  نظام  املنظمة،  واجلرمية  الإره��اب 

قوي.
���س��وط��اً كبرياً  ال����دول الأوروب����ي����ة ق��ط��ع��ت  اأن  واأو����س���ح 
بتعزيز  الإن���رتن���ت  ع��رب  امل�ست�سري  الإره�����اب  مل��واج��ه��ة 
ال������ذي مي���ث���ل خطورة  امل���ح���ت���وى  م���ك���اف���ح���ة  ق����وان����ني 
والت�سدي للهجمات املحتملة، م�سرياً اإىل اأن، ما ينبغي 
والت�سريعات،  ال�سيا�سات  تنفيذ  مراقبة  عليه،  العمل 
ب�ساأن حذف املحتوى الإرهابي على الإنرتنت عن كثب، 
يف  الإره����اب  لتهم  املتنا�سب  غ��ري  ال���س��ت��خ��دام  لتجنب 

ال�سياقات العابرة للحدود.
الأ�س�ص  ت��و���س��ي��ع  امل��ف��ي��د  م���ن  ���س��ي��ك��ون  اأن����ه  اإىل  واأ����س���ار 
القانونية ملكافحة خطاب الكراهية وجرائم الكراهية، 
م��ع دع���م ح��م��اي��ة الأم����ن ال��داخ��ل��ي، ي��ج��ب ع��ل��ى جميع 
اجل���ه���ات ال��ف��اع��ل��ة ذات ال�����س��ل��ة يف الحت�����اد الأوروب�����ي 
الإرهابية  ال��ت��ه��دي��دات  ملواجهة  م��ًع��ا  العمل  وال��وط��ن��ي 
الذين  الأجانب،  اأو  املحليني  الإرهابيني  عن  ال�سادرة 
يت�سرفون مبفردهم اأو يف جمموعة وبغ�ص النظر عن 

الأيديولوجية القائمة مالحقتهم بو�سائل اإرهابية.
اإىل تفاهم م�سرتك  الو�سول  اأهمية  واأكد حممد على 
القانونية  وامل�����س��وؤول��ي��ات  التعبري  ح��ري��ة  ح���دود  ح���ول 
ملن�سات الإنرتنت ومقدمي اخلدمات، جدول الأعمال، 
الأوروب�����ي  الحت����اد  يف  الأع�����س��اء  ال����دول  ت�ستمر  واأن 
قوانينها  تقريب  على  ال��ط��وي��ل  امل���دى  على  العمل  يف 

اجلنائية من خطاب الكراهية.

�أملانيا تعاقب م�ؤ�ش�شة مت�رطة باأن�شطة »�إرهابية« مت�شلة باإير�ن
•• برلني-وكاالت

الدينية  الثقافية  امل��راك��ز  ملحا�سرة  ولف��ت��ة  ج��دي��دة  خ��ط��وة  يف 
املتطرفة يف اأوروبا، ا�ستبعدت ال�سلطات الأملانية مركز هامبورغ 
اتهامه  بعد  هامبورغ،  �سورى  جمل�ص  ع�سوية  من  الإ�سالمي 

بالتورط يف اأن�سطة “تعبوية” و”اإرهابية” ذات �سلة باإيران.
تقرير  ع��ن  ن��ق��ال  الأمل��ان��ي��ة،  فيلت”  “دي  �سحيفة  واأو���س��ح��ت 
هو  هامبورغ  يف  الإ���س��الم��ي  امل��رك��ز  اأن  الأمل��ان��ي��ة،  لال�ستخبارات 
“جناح ثقايف لإيران باأوروبا وذراع �سيا�سية لها، يتخذ من العمل 
املدين الثقايف والتنموي اإطارا لت�سهيل حركته و�سط املهاجرين 
اخلا�سة  والدينية  ال�سيا�سية  القيم  وت�سويق  وامل�سلمني،  العرب 
واأف���راد  لكيانات  ال��دع��م  وت��ق��دمي  ط��ه��ران،  احل��اك��م يف  بالنظام 
م�سنفني على قوائم الإرهاب، مثل القائد ال�سابق لفيلق القد�ص 
فال�ستخبارات  لل�سحيفة،  ت��ق��ري��ر  ووف���ق  ���س��ل��ي��م��اين«.  ق��ا���س��م 
خل�ست اإىل ارتباط املركز مبكتب املر�سد الإيراين علي خامنئي، 
الإرهاب  قوائم  على  امل�سّنف  اللبناين  اهلل  ح��زب  ومبيلي�سيات 
القرار  هذا  يعد  ول  والع�سكري.  ال�سيا�سي  بجناحيه  اأملانيا،  يف 
تطبيق  للحكومة  �سبق  اإذ  اأمل��ان��ي��ا،  يف  ج��دي��دا  امل��رك��ز  با�ستبعاد 

للتطرف  داعية  اعتربتها  ودعوية،  ثقافية  عقوبات على مراكز 
 ،2020 وما يخالف قيم الد�ستور الأمل��اين. ففي منت�سف عام 
حزب  اأن�سار  من   1050 وج��ود  عن  الأملانية  املخابرات  ك�سفت 
اهلل واأع�سائه يف اأملانيا ي�سكلون “�سبكة قوية لتجميع اأن�سطتهم 
يف الغرب واأوروب��ا، واحل�سول من خالل التربعات على الدعم 
املايل واللوجي�ستي«. كما لوحظ -ح�سب تقرير ال�ستخبارات- 
اأوا�سر اللبنانيني الذين  “تقوية  اأن هذه اجلمعيات تعمل على 
30 من  اأن هناك  �سيما  يعي�سون يف هامبورغ مع حزب اهلل، ل 
اأن�سار احلزب يف هامبورغ وحدها«. وبالتزامن مع حظر حزب 
اهلل، بكامل هياكله يف اأملانيا، قبل نحو عامني، قال تقرير �سادر 
عن اجلهاز الأمني يف برمين �سمايل اأملانيا، اإن “مركز امل�سطفى 
يجمع التربعات وينقلها حلزب اهلل ولعوائل العنا�سر املقاتلني، 
كما ي�ساهم يف توثيق ال�سالت بني منا�سري امليلي�سيات املدعومة 

من احلر�ص الثوري يف املدينة الأملانية والقيادة يف لبنان«.
ومن بني الأن�سطة التي تعك�ص درجة النفوذ الإيراين على هذه 
ب�”اجلمعية  تعرف  ما  تد�سنها  التي  ال�سنوية  امل�سرية  امل��راك��ز، 
الإ�سالمية للتجمعات ال�سيعية يف العامل”، بالتن�سيق مع “املركز 
ح�سبما  القد�ص”،  “يوم  �سعار  حتت  هامبورغ”،  يف  الإ�سالمي 

يو�سح املحلل ال�سيا�سي الإيراين مهدي عقبائي، لتقدمي النظام 
الإيراين باعتباره حا�سنة للق�سية الفل�سطينية.

ولفت عقبائي يف حديثه ملوقع “�سكاي نيوز عربية” اإىل اأن رجل 
الدين املت�سدد ر�سا رم�ساين، والذي يحتل من�سب رئي�ص املركز 
الإ�سالمي باأملانيا، هو نف�سه ع�سو يف “جمل�ص خرباء القيادة” 
يف طهران. واأ�سار املحلل ال�سيا�سي اإىل اأن وزارة الثقافة والإر�ساد 
منظمة  الت�سعينيات  منت�سف  يف  اأ�س�ست  الإي��ران��ي��ة  الإ�سالمي 
قم  )ICRO(، مقرها مدينة  الإ�سالمية  والعالقات  الثقافة 
باإيران، بهدف تدريب الدعاة ورجال الدين والأئمة على مترير 

اأفكار “الويل الفقيه” يف العامل.
وتعمد طهران اإىل تخ�سي�ص نفقات �سخمة من املوازنة العامة 
للتغلغل  ب��ال��غ��رب،  وال��دع��وي��ة  الثقافية  امل��راك��ز  ل��دع��م  ل��ل��دول��ة 
بالعوا�سم الأوروبية، وتنفيذ الأجندة ال�سيا�سية والأيدولوجية 
للحر�ص الثوري، بح�سب عقبائي. واختتم عقبائي حديثه قائال: 
853 مليون دولر يف امليزانية املنتهية مبار�ص  “مت تخ�سي�ص 
بزيادة  وذل��ك  ب��اأوروب��ا،  ودينية  ثقافية  موؤ�س�سة  ل�12   ،2019
اجلديدة  امليزانية  اأن  غري   ،2018 ع��ام  عن  املئة  يف  ب�9  تقدر 

واملقرتحة مل يك�سف عن كل تفا�سيلها بعد«.

�إرهاب عرب �الإنرتنت.. حتذير�ت
 من تطبيقات �إخ��نية تن�شر �لتطرف
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ا�سم من انتقلت اإلية امللكية: ت�سامبيون اإك�ص يو ا�ص ايه اإنك.
عنوانه: ١١١77 ا�ص. �ستاديوم دي ار. �سوجر لند،

تك�سا�ص الوليات املتحدة المريكية 77478
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠٢١/١١/٠8

تاريخ التاأ�سري: ٢٠٢١/١١/٠٩  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13 يناير 2022 العدد 13441

منوذج �إعالن �لن�سرعن �نتقال �مللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

 جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
CHAMPIONX  :بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية

املودعة بالرقم :   3٢٢١١3     بتاريخ : ٢٠١٩/١٢/١١
امل�سجلة بتاريخ : ٢٢/٢٠٢٠/٠3

باإ�سم املالك :  ايكولب يو اإ�ص ايه انك.
وعنوانة: ١ ايكولب بلي�ص، �ساينت بول، ميني�سوتا 55١٠٢،

الوليات املتحدة المريكية
 �سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة 37
بيانات التعديل:

ا�سم من انتقلت اإلية امللكية: ت�سامبيون اإك�ص يو ا�ص ايه اإنك.
عنوانه: ١١١77 ا�ص. �ستاديوم دي ار. �سوجر لند،

تك�سا�ص الوليات املتحدة المريكية 77478
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠٢١/١١/٠8

تاريخ التاأ�سري: ٢٠٢١/١١/٠٩ 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13 يناير 2022 العدد 13441

منوذج �إعالن �لن�سرعن �نتقال �مللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

 جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
CHAMPIONX  :بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية

املودعة بالرقم :   3٢٢١١5     بتاريخ : ٢٠١٩/١٢/١١
امل�سجلة بتاريخ : ٢٢/٢٠٢٠/٠3

باإ�سم املالك :  ايكولب يو اإ�ص ايه انك.
وعنوانة: ١ ايكولب بلي�ص، �ساينت بول، ميني�سوتا 55١٠٢،

الوليات املتحدة المريكية
 �سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة 4٠
بيانات التعديل:

ا�سم من انتقلت اإلية امللكية: ت�سامبيون اإك�ص يو ا�ص ايه اإنك.
عنوانه: ١١١77 ا�ص. �ستاديوم دي ار. �سوجر لند،

تك�سا�ص الوليات املتحدة المريكية 77478
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠٢١/١١/٠8

تاريخ التاأ�سري: ٢٠٢١/١١/٠٩ 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13 يناير 2022 العدد 13441

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

ChampionX  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 355١١5   بتاريخ:  ٠7/٢٠٢١/٠7

بيانات الأولوية: الوليات الأمريكية املتحدة رقم 4556١٠/٩٠ تاريخ الإيداع 8 يناير ٢٠٢١
باإ�سم :    ت�سامبيون اإك�ص يو ا�ص ايه اإنك.

وعنوانة :  ١١١77 ا�ص. �ستاديوم دي ار.، �سوجر لند، تك�سا�ص الوليات املتحدة الأمريكية 77478
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ٠7
اأمتتة  اأنظمة الرفع ال�سطناعية، وحتديًدا، امل�ساعد امليكانيكية والهيدروليكية وامل�ساعد امليكانيكية والهيدروليكية التي تعمل بالغاز امل�ستخدمة يف 
اأمتتة  يف  ل�ستخدامها  غاط�سة  كهربائية  مب�سخات  امل��زودة  والهيدروليكية  امليكانيكية  امل�ساعد  وحتديًدا،  ال�سطناعية،  الرفع  اأنظمة  الآب��ار؛  مواقع 
اأنظمة الرفع ال�سطناعية، وحتديًدا، معدات الرفع التي تعمل بالطاقة لرفع الق�سبان امل�ستخدمة يف اأمتتة مواقع الآب��ار؛ لقم حفر  مواقع الآب��ار؛ 
لقم  الكهربائي؛  املثقاب  ولقم  التمديدات  رب��ط  يف  ل�ستخدامها  الكهربائية  غري  املحولت  وحت��دي��ًدا،  الكهربائي،  املثقاب  ملحقات  ال�سخور؛  حلفر 
املثقاب الكهربائي امليكانيكي على �سكل لقم حفر تقطيع ما�سية متعدد البلورات لال�ستخدام يف اآلت احلفر؛ لقم حفر �سغرية ما�سية متعددة البلورات 
لال�ستخدام يف اآلت احلفر؛ الأجهزة امل�سنوعة من املا�ص متعدد البلورات، وحتديًدا، القواطع وامل�سغوطات واملحامل وال�سمامات ل�ستخدامها كاأجزاء 
للماكينات والأدوات؛ حمولت تخفي�ص ال�سغط كاأجزاء لالآلت؛ م�سخات اآبار النفط، م�سخات اآبار الغاز، م�سخات اآبار املياه؛ معدات اآبار النفط والغاز 
واملياه، وحتديًدا، كرات ومقاعد ال�سمامات، وال�سمامات القالبة، و�سناديق ح�سو التحكم يف التلوث؛ مكونات نظام الرفع ال�سطناعي لال�ستخدام يف 
اآبار النفط والغاز، وحتديًدا، املحركات والواقيات الكهربائية لتاأمني امل�سخة الكهربائية الغاط�سة من ال�سوائل املحيطة؛ املوؤ�سرات الإطباقية، وحتديًدا، 
م�سغالت ال�سمامات الهوائية لوحدات التحكم يف امل�ستوى؛ اأجزاء ماكينات، وحتديًدا، املحامل واجللبات؛ اأجزاء ماكينات ملعدات الرفع بالغاز والرفع 
بالكبا�ص الغاط�ص التي ُت�ستخَدم يف رفع ال�سوائل من اآبار الهيدروكربون، وحتديًدا، املغاط�ص و�سمامات املغاط�ص كمكونات للماكينات؛ ق�سبان غاط�سة 
مثقلة مل�سخات اآبار النفط؛ م�سخات اآبار النفط والغاز ل�سيقان كبا�ص ال�سخ وو�سالت قارنة ل�سيقان كبا�ص ال�سخ؛ الآلت واأجزاء الآلت امل�ستخدمة 
اآبار النفط والغاز وحت�سني الإنتاج، وحتديًدا، معدات الرفع بالغاز والرفع بالكبا�ص الغاط�ص يف قاع الآبار على �سكل ُمزلقات �سطحية،  اإزالة مياه  يف 
واملغاط�ص، ونواب�ص امل�سدات، وال�سمامات الثابتة، و�سمامات رفع الغاز لال�ستخدام يف عمليات اآبار النفط والغاز؛ معدات اآبار النفط والغاز، وحتديًدا، 
جذع امل�سخة الأ�سطواين، وكرات م�سخة �ساق كبا�ص ال�سخ ومقاعد م�سخة �ساق كبا�ص ال�سخ امل�ستخدمة ل�سد ال�سغط والأقفا�ص ومرا�سي م�سخة اآبار 
النفط والغاز التي تثبت اختيارًيا م�سخة �ساق كبا�ص ال�سخ يف الأنابيب والق�سبان امل�سقولة وم�سابك الق�سبان امل�سقولة لتو�سيل الق�سبان امل�سقولة 
اأو الغاز الرتددية على ال�سطح، وبطانات الق�سبان امل�سقولة لإحكام ال�سغط حول الق�سبان امل�سقولة ومن خالل �سندوق احل�سو،  اآبار النفط  باآلت 
واأدوات �سبط الق�سبان امل�سقولة، واأدلة �ساق كبا�ص ال�سغط احللزونية لتثبيت عمود الق�سيب يف مركز الأنابيب، و�سيقان ال�سمامات لتو�سيل عمود 
اآبار النفط والغاز ذات �ساق كبا�ص  اآبار النفط والغاز ذات �ساق كبا�ص ال�سخ، واأنابيب ال�سحب لتو�سيل عمود الق�سيب مب�سخات  الق�سيب مب�سخات 
ال�سخ، واأكواب تثبيت لإحكام �سغط ال�سوائل الثابت بني م�سخة �ساق كبا�ص ال�سخ وخزان النفط والغاز ، وحلمات تثبيت، و�سمامات مبقعد لال�ستخدام 
اآبار النفط والغاز، و�سناديق ح�سو التعبئة القابلة للحقن، واأدوات الت�سغيل والإيقاف التي تعمل بالتناوب، وحتديًدا، اآليات  كاأجهزة اإغالق يف اأنابيب 
املفاتيح واملقاب�ص التي يتم ت�سغيلها بالتناوب، لتو�سيل �سيقان كبا�ص ال�سخ مب�سخات الآبار وف�سلها عنها والتي يتم ت�سغيلها عن بعد من ال�سطح عند 
�سحب م�سخات اآبار النفط والغاز لل�سيانة؛ دليل َمركزة الق�سبان غري املعدنية لال�ستخدام يف اآبار النفط والغاز اجلوفية، حيث ُيتم تو�سيل الدليل 
بق�سيب اأ�سطواين قبل و�سع الق�سيب داخل جتويف البئر ومينع هذا الدليل الق�سيب من التحرك جانبياً اأو التمايل داخل جتويف البئر؛ اآلت تكرير 

النفط؛ اآلت ال�سخ لآبار النفط؛ معدات �سناعية تتاألف من وحدات معيارية على �سكل اآلت للتحكم يف الغازات ال�سامة والأبخرة ال�سامة واإزالتها
الن�سف  عن  قلياًل  منف�سل  "A" ب�سكل  احل��رف  من  العلوي  الن�سف  يظهر   ."CHAMPIONX" كلمة  من  تتكون  العالمة  العالمة:  و�سف 

ال�سفلي. كما مت ف�سل ال�سوكات يف احلرف X قلياًل عن بع�سهما مع تباعد ب�سيط من الو�سط
ال�سرتاطات: 

فعلي من لدية اعرتا�ص علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 3٠ يوما 
من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13 يناير 2022 العدد 13441

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

ChampionX  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 355١١7   بتاريخ:  ٠7/٢٠٢١/٠7

بيانات الأولوية: الوليات الأمريكية املتحدة رقم 4556١٠/٩٠ تاريخ الإيداع 8 يناير ٢٠٢١
باإ�سم :    ت�سامبيون اإك�ص يو ا�ص ايه اإنك.

وعنوانة :  ١١١77 ا�ص. �ستاديوم دي ار.، �سوجر لند، تك�سا�ص الوليات املتحدة الأمريكية 77478
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ٠٩
برجميات لأمتتة اأنظمة الرفع ال�سطناعي ومراقبة اأنظمة الرفع ال�سطناعي والتحكم يف اأنظمة الرفع ال�سطناعي ل�ستخدامها يف �سناعات 
اأ�سا�سية من اأجهزة  النفط والغاز؛ الأجهزة املت�سلة بالإنرتنت على �سكل اآلت مراقبة وتنبوؤ ت�سخي�سية ل�سناعات النفط والغاز تتكون ب�سفة 
وبرجميات حا�سوب ملراقبة وت�سخي�ص م�ساكل الآلت ال�سناعية والآلت الرتددية والدوارة؛ اأجهزة واأدوات اإلكرتونية للتحكم يف اإنتاج من�ساآت 
اآبار النفط والغاز وللتحكم يف معدات اآبار النفط والغاز اخلا�سة بنظام الرفع ال�سطناعي و�سبطها واختبارها، وحتديًدا، امل�سخات الكهربائية 
اآبار  يف  امل�ستخدمة  ال�سطناعي  الرفع  اأنظمة  يف  املواتري  تو�سيل  لأ�سالك  الطاقة  توفر  التي  الطاقة  كبالت  واملواتري؛  واملحركات  الغاط�سة 
النفط والغاز؛ مفاتيح م�ستويات ال�سوائل الهوائية والكهربائية؛ وحدات التحكم بال�سغط؛ وحدات التحكم يف درجة احلرارة؛ وحدات التحكم 
الإلكرتونية وما يرتبط بها من برجميات لبئر اإنتاج النفط والغاز؛ اأجهزة ا�ست�سعار للك�سف عن و�سول الكبا�ص الغاط�ص؛ اأجهزة وبرجميات 
حا�سوب لإر�سال وا�ستقبال البيانات ملراقبة واأمتتة اأ�سول النفط والغاز ذات البئر الواحد اأو متعددة الآبار لتوفري التنبيه امل�سبق والت�سخي�ص 
وحتليل البيانات وتوقع الأداء والتحكم فيه؛ املنتجات امل�ستخدمة يف اإزالة مياه اآبار النفط والغاز وحت�سني الإنتاج، وحتديًدا، الأجهزة والربامج 
الثابتة والربجميات اخلا�سة باآبار النفط والغاز لأمتتة عمليات اأنظمة الرفع ال�سطناعية واملرافق ال�سطحية واأجهزة موقع البئر املحيطية؛ 
واأجهزة  الإلكرتونية،  التحكم  وح��دات  الهيدروكربون، وحتديًدا  اآب��ار  من  ال�سوائل  رفع  اأج��زاء  مع  ل�ستخدامها  والكهربائية  العلمية  الأجهزة 
اإليها والتحقق منها  ا�ست�سعار الكبا�ص الغاط�ص، واأجهزة ا�ست�سعار الُعمق وال�سغط وغريها من معلمات اإنتاج الآبار الأخرى واإر�سال الإ�سارات 
ال�سمامات؛ برجميات  الإلكرتونية، وحتديًدا، �سابطات مو�سع  التحكم  اأجهزة  النفط؛  الغاز  اآبار  الغاط�ص يف  بالكبا�ص  الرفع  اأجل  وكلها من 
الآب��ار عن بعد والتحكم فيها؛ برجميات قابلة  املتعددة  اأو  الواحد  البئر  النفط والغاز ذات  اأ�سول  تطبيقات ملن�سات الأجهزة املحمولة ملراقبة 
فيها؛ من�سات  ال�سمام  ا�ستخدام  �سيتم  التي  ال�ستخدام  بيئة  ال�سوائل يف  تدفق  بناًء على خ�سائ�ص  ال�سحيح  ال�سمام  لتحديد حجم  للتنزيل 

برجميات احلا�سوب امل�سجلة اأو القابلة للتنزيل؛ برجميات حا�سوب، م�سجلة؛ برجميات حا�سوب، قابلة للتنزيل
و�سف العالمة: العالمة تتكون من كلمة "CHAMPIONX". يظهر الن�سف العلوي من احلرف "A" ب�سكل منف�سل قلياًل عن الن�سف 

ال�سفلي. كما مت ف�سل ال�سوكات يف احلرف X قلياًل عن بع�سهما مع تباعد ب�سيط من الو�سط
ال�سرتاطات: 

فعلي من لدية اعرتا�ص علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 
3٠ يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13 يناير 2022 العدد 13441

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
ChampionX  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 355١١٩   بتاريخ:  ٠7/٢٠٢١/٠7
بيانات الأولوية: الوليات الأمريكية املتحدة رقم 4556١٠/٩٠ تاريخ الإيداع 8 يناير ٢٠٢١

باإ�سم :    ت�سامبيون اإك�ص يو ا�ص ايه اإنك.
وعنوانة :  ١١١77 ا�ص. �ستاديوم دي ار.، �سوجر لند، تك�سا�ص الوليات املتحدة الأمريكية 77478

�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 37
والإ�سالح  ال�سيانة  ا�ست�سارات  والنفط؛  الغاز  جمال  يف  الأمتتة  واأنظمة  والآلت  املعدات  واإ�سالح  �سيانة 
الفنية املتعلقة باملعدات والآلت والتكنولوجيا واأنظمة الأمتتة يف جمال النفط والغاز؛ التنقيب عن النفط 

والغاز؛ �سيانة خطوط الأنابيب؛ تركيب اأجهزة انتاج النفط
"CHAMPIONX". يظهر الن�سف العلوي من احلرف  و�سف العالمة: العالمة تتكون من كلمة 
X قلياًل عن بع�سهما  "A" ب�سكل منف�سل قلياًل عن الن�سف ال�سفلي. كما مت ف�سل ال�سوكات يف احلرف 

مع تباعد ب�سيط من الو�سط
ال�سرتاطات: 

فعلي من لدية اعرتا�ص علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13 يناير 2022 العدد 13441

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

ChampionX  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 355١٢٠   بتاريخ:  ٠7/٢٠٢١/٠7

بيانات الأولوية: الوليات الأمريكية املتحدة رقم 4556١٠/٩٠ تاريخ الإيداع 8 يناير ٢٠٢١
باإ�سم :    ت�سامبيون اإك�ص يو ا�ص ايه اإنك.

وعنوانة :  ١١١77 ا�ص. �ستاديوم دي ار.، �سوجر لند، تك�سا�ص الوليات املتحدة الأمريكية 77478
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 4٠
�سيانةت�سنيع املعدات والآلت واأنظمة الأمتتة يف جمال النفط والغاز ح�سب الطلب؛ خدمات اإنتاج النفط؛ 
معاجلة اآبار النفط والغاز، وحتديًدا، خدمات التدخل لآبار النفط والغاز لإزالة ال�سوائل وحت�سني الإنتاج، 
وحتديًدا، حت�سني احلقن الكيميائي وخدمات توليد النيرتوجني على �سكل حقن نيرتوجني يف قاع الآبار 
لتعزيز الإنتاجية من خالل اإدارة �سغط البئر؛ خدمات تكرير النفط؛ معاجلة الغاز الطبيعي؛ معاجلة اآبار 
النفط والغاز؛ اإنتاج الطاقة؛ تر�سيح وتنقية الغاز الطبيعي؛ معاجلة النفط والغاز الطبيعي؛ اإنتاج الطاقة؛ 
امل�ساورة الفنية يف جمال معاجلة اآبار النفط والغاز؛ امل�ساورة الفنية يف جمال اإنتاج ومعاجلة النفط والغاز؛ 
ال�ست�سارات الفنية يف جمال اإزالة الهيدروكربونات وتفريغها من اأجل �سناعات التكرير والبرتوكيماويات؛ 

معاجلة النفط
"CHAMPIONX". يظهر الن�سف العلوي من احلرف  و�سف العالمة: العالمة تتكون من كلمة 
X قلياًل عن بع�سهما  "A" ب�سكل منف�سل قلياًل عن الن�سف ال�سفلي. كما مت ف�سل ال�سوكات يف احلرف 

مع تباعد ب�سيط من الو�سط
ال�سرتاطات: 

فعلي من لدية اعرتا�ص علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13 يناير 2022 العدد 13441

منوذج �إعالن �لن�سرعن �نتقال �مللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

 جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية: ر�سم فيل

املودعة بالرقم :   3٢٢١١7     بتاريخ : ٢٠١٩/١٢/١١
امل�سجلة بتاريخ : ٢٢/٢٠٢٠/٠3

باإ�سم املالك :  ايكولب يو اإ�ص ايه انك.
وعنوانة: ١ ايكولب بلي�ص، �ساينت بول، ميني�سوتا 55١٠٢،

الوليات املتحدة المريكية
 �سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة 4٢
بيانات التعديل:

ا�سم من انتقلت اإلية امللكية: ت�سامبيون اإك�ص يو ا�ص ايه اإنك.
عنوانه: ١١١77 ا�ص. �ستاديوم دي ار. �سوجر لند،

تك�سا�ص الوليات املتحدة المريكية 77478
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠٢١/١١/٠8

تاريخ التاأ�سري: ٢٠٢١/١١/٠٩ 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13 يناير 2022 العدد 13441

منوذج �إعالن �لن�سرعن �نتقال �مللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م
OPEN SPORTS 365 :بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية

املودعة بالرقم :   33٠473     بتاريخ : ٠4/٢٠٢٠/٠6
امل�سجلة بتاريخ : ٢٠٢٠/٠٩/٢3

باإ�سم املالك :  اك�سيل باتري�سيو هوفمان
وعنوانة: جممع �ساراتوجا، وحدة رقم 5٢8، الرب�ساء، دبي،

المارات العربية املتحدة
 �سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة 4١
بيانات التعديل:

ا�سم من انتقلت اإلية امللكية: اك�سيل باتري�سيو هوفمان/ وليوناردو جافري الون�سو رونكوروين
عنوانه: جممع �ساراتوجا، وحدة رقم 5٢8، الرب�ساء،

دبي، المارات العربية املتحدة
تاري�خ انتقال امللكية: ٢٠٢١/٠6/3٠

تاريخ التاأ�سري: ٠١/٢٠٢١/٠7 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13 يناير 2022 العدد 13441

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

BOARDOne  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 355١١3   بتاريخ:  ٠7/٢٠٢١/٠7

بيانات الأولوية: الوليات الأمريكية املتحدة رقم 4556١٠/٩٠ تاريخ الإيداع 8 يناير ٢٠٢١
باإ�سم :    ت�سامبيون اإك�ص يو ا�ص ايه اإنك.

وعنوانة :  ١١١77 ا�ص. �ستاديوم دي ار.، �سوجر لند، تك�سا�ص الوليات املتحدة الأمريكية 77478
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ٠١
كيماويات  خ��زان��ات؛  وكيماويات  �سوائل  �سناعية؛  كيماويات  وال��غ��از؛  النفط  اآب���ار  ع��ن  للتنقيب  كيماوية  تنقيب  �سوائل 
اآبار  لال�ستخدام يف التنقيب عن النفط؛ كيماويات لال�ستخدام يف بناء الآبار؛ الإ�سافات الكيميائية ل�سوائل التنقيب عن 
اإنتاج  يف  امل�ستخدمة  الكيماويات  ونقلهما؛  عنهما  والتنقيب  والغاز  النفط  ا�ستك�ساف  يف  امل�ستخدمة  الكيماويات  النفط؛ 
النفط والغاز؛ امل�ستح�سرات الكيميائية امل�ستخدمة يف ال�سناعة؛ كيماويات معاجلة املياه؛ كيماويات ع�سوية لال�ستخدام يف 
مياه التربيد ومياه املراجل والكيماويات وتطبيقات معاجلة النفايات ملنع الرت�سيب والتاآكل وان�سداد املعدات؛ الكيماويات 
امل�ستخدمة يف يف اإنتاج ثاين اأك�سيد الكلور؛ الكيماويات امل�ستخدمة يف حتفيز اآبار النفط والغاز؛ الكيماويات امل�ستخدمة يف 
تك�سري اآبار النفط والغاز؛ الكيماويات امل�ستخدمة يف تعزيز ا�ستخراج النفط من الآبار؛ الكيماويات، وحتديًدا، البوليمرات 
الأنابيب وعمليات  تو�سيالت  لتطبيقات  كيماويات  بالأ�سمنت؛  التثبيت  كيماويات  النفط؛  امل�ستخدمة يف تطبيقات حقول 

النقل؛ اإ�سافات كيميائية لإزالة الهيدروكربونات واإزالة الغازات، وحتديداً يف �سناعات التكرير والبرتوكيماويات.
"A" ب�سكل  احل��رف  من  العلوي  الن�سف  يظهر   ."CHAMPIONX" كلمة  من  تتكون  العالمة  العالمة:  و�سف 

منف�سل قلياًل عن الن�سف ال�سفلي. كما مت ف�سل ال�سوكات يف احلرف X قلياًل عن بع�سهما مع تباعد ب�سيط من الو�سط
ال�سرتاطات: 

بالربيد  اإر�ساله  اأو  القت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذلك  لدية اعرتا�ص علي  فعلي من 
امل�سجل ، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13 يناير 2022 العدد 13441

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
ChampionX  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 355١١4   بتاريخ:  ٠7/٢٠٢١/٠7
بيانات الأولوية: الوليات الأمريكية املتحدة رقم 4556١٠/٩٠ تاريخ الإيداع 8 يناير ٢٠٢١

باإ�سم :    ت�سامبيون اإك�ص يو ا�ص ايه اإنك.
وعنوانة :  ١١١77 ا�ص. �ستاديوم دي ار.، �سوجر لند، تك�سا�ص الوليات املتحدة الأمريكية 77478

�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ٠4
ُمزلقات لال�ستخدام مع الأدوات، وحتديًدا، الق�سبان امل�ستخدمة يف تطبيقات احلفر يف قاع الآبار يف �سناعة 

النفط والغاز؛ ُمزلقات احلفر
"CHAMPIONX". يظهر الن�سف العلوي من احلرف  و�سف العالمة: العالمة تتكون من كلمة 
X قلياًل عن بع�سهما  "A" ب�سكل منف�سل قلياًل عن الن�سف ال�سفلي. كما مت ف�سل ال�سوكات يف احلرف 

مع تباعد ب�سيط من الو�سط
ال�سرتاطات: 

فعلي من لدية اعرتا�ص علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13 يناير 2022 العدد 13441

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

ChampionX  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 355١٢١   بتاريخ:  ٠7/٢٠٢١/٠7

بيانات الأولوية: الوليات الأمريكية املتحدة رقم 4556١٠/٩٠ تاريخ الإيداع 8 يناير ٢٠٢١
باإ�سم :    ت�سامبيون اإك�ص يو ا�ص ايه اإنك.

وعنوانة :  ١١١77 ا�ص. �ستاديوم دي ار.، �سوجر لند، تك�سا�ص الوليات املتحدة الأمريكية 77478
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 4٢
تطوير الربجميات يف جمال برجميات الأمتتة واملراقبة والتحكم اخلا�سة ب�سناعات النفط والغاز؛ اخلدمات الفنية املتعلقة باملعدات والتكنولوجيا واأنظمة ووحدات حتكم 
الأمتتة، يف كل حالة يف جمال النفط والغاز، وحتديًدا، توفري املعلومات التقنية املتعلقة باملعدات واأنظمة الأمتتة ووحدات التحكم يف �سناعات النفط والغاز، واخلدمات 
الهند�سية املتعلقة باملعدات والتكنولوجيا واأنظمة الأمتتة ووحدات التحكم يف جمال النفط والغاز؛ خدمات الت�سميم الهند�سي لأوعية ال�سغط والعمليات املعيارية والإنتاج 
ومزالق معدات الرت�سيح؛ توفري برجميات تعمل على الويب غري قابلة للتنزيل للتحكم يف واحد اأو اأكرث من املعلمات يف الت�سميم اأو التوثيق اأو التخزين اأو التقارير املتعلقة 
اإدارة الآبار، وحتديًدا، املراقبة عن بعد للم�سخات الكهربائية  اأو غريها من التطبيقات يف �سوق حقول النفط الأولية؛ خدمات  بتطبيقات امل�سخات الغاط�سة الكهربائية 
الغاط�سة وما يرتبط بها من معدات خا�سة باأنظمة الرفع ال�سطناعي لتح�سني اإنتاج اآبار النفط والغاز؛ املراقبة عن بعد لأ�سول النفط والغاز ذات البئر الواحد اأو متعددة 
الآبار لتوفري التنبيه امل�سبق والت�سخي�ص وحتليل البيانات وتوقع الأداء؛ توفري بيانات حقول النفط والغاز الرقمية للتحليل؛ معاجلة اآبار النفط والغاز وخطوط الأنابيب 
التحكم  الأنابيب من خالل خوارزميات  اأو خطوط  الآب��ار  الكيميائية يف مواقع  املحاقن  اإدارة  الأنابيب، وحتديًدا،  النفط وخطوط  اآلية لآب��ار  يف �سورة معاجلة كيميائية 
املوجودة يف وحدة حتكم املوقع؛ حتليل ا�ستك�ساف حقول النفط؛ م�سوحات حقول النفط؛ الربجميات كخدمة )SaaS(؛ فح�ص اآبار البرتول؛ التحاليل لغر�ص اإجراء بحوث 
النفط؛ حتليل حقول النفط؛ معاينة حقول النفط؛ البحوث ال�سناعية املتعلقة ب�سناعة النفط والغاز؛ البحوث الفنية املتعلق ب�سناعة النفط والغاز؛ البحوث والتحاليل 
والتطوير يف  البحث  والغاز، وحتديًدا،  النفط  �سناعة  وال�ست�سارات يف  والتطوير  البحث  والغاز؛ خدمات  النفط  ب�سناعة  املتعلقة  املخربية  البحوث  الكيميائية؛ خدمات 
اإنتاج ومعاجلة النفط والغاز؛ اخلدمات الت�سخي�سية ل�سناعة النفط والغاز، وحتديًدا، حتديد امل�سكالت املتعلقة باملعدات والآلت  املنتجات وال�ست�سارات الفنية يف جمال 
فح�ص  وحتديًدا،  والغاز،  النفط  �سناعة  يف  احل�سابات  تدقيق  خدمات  وتكريرهما؛  ومعاجلتهما  واإنتاجهما  والغاز  النفط  ا�ستخراج  يف  امل�ستخدمة  والكيماويات  والأجهزة 
ممار�سات ال�ستخراج والإنتاج واملعاجلة والتكرير وتقدمي التو�سيات لتح�سني ال�سالمة والكفاءة؛ خدمات فح�ص خطوط الأنابيب؛ اختبار وحتليل وتقييم ب�سائع الآخرين، 
وحتديًدا، الأنظمة املركزية امل�ستخدمة يف اإي�سال املواد الكيميائية اإىل اآبار النفط حتت �سطح البحر، لأغرا�ص التوثيق؛ الربجميات كخدمة )SaaS( وت�سم برجميات 
وتقييمها ومراقبتها  والغاز وحماكاتها  النفط  امل�ستخدمة يف �سناعة  باملوارد  تدقيق احل�سابات اخلا�سة  اأجل  والطاقة، وحتديًدا، من  والغاز  النفط  ُت�ستخَدم يف �سناعات 
البيئية  للوائح  الأعمال  امتثال  ل�سمان  وت�سم برجميات   )SaaS( الربجميات كخدمة الب�سرية؛  وامل��وارد  واملياه  والطاقة  الكيماويات  اأمثلتها  ومن  واإدارتها وحت�سينها، 
يف �سناعة النفط والغاز؛ الربجميات كخدمة )SaaS( وت�سم برجميات لتدقيق ح�سابات وحماكاة وتقييم واإدارة وحت�سني اإمدادات املياه وا�ستهالك املياه وجودة املياه يف 
العمليات ال�سناعية والت�سنيعية يف �سناعة النفط والغاز؛ الربجميات كخدمة )SaaS( وت�سم برجميات تتيح للم�ستخدمني اإجراء الأن�سطة التجارية يف �سناعة النفط 
والغاز ومراقبتها واإدارتها وتتبعها وحتليلها، وحتديًدا، برجميات تتبع الوثائق واإعداد الفواتري واإدارة املدفوعات وتتبع الطلبات وتنفيذ الطلبات وتكامل �سحن الطلبات؛ 
وتتبعها وحتليلها، وحتديًدا،  واإدارتها  والغاز ومراقبتها  النفط  التجارية يف �سناعة  الأن�سطة  اإجراء  للم�ستخدمني  تتيح  الربجميات كخدمة )SaaS( وت�سم برجميات 
املبيعات؛ الربجميات كخدمة )SaaS( وت�سم برجميات لإدارة  واإدارة  التدقيق  الأعمال وتدقيق احل�سابات وتخطيط  املعلومات وحتليل  واأمن  املخاطر  برجميات تقييم 
كخدمة  الربجميات  والغاز؛  النفط  �سناعة  يف  ل�ستخدامه  ذلك  وكل  التقارير  واإع��داد  الطلبات  واإدارة  املخزون  واإدارة  واإدارتهم  العمالء  وتتبع  واملبيعات  البيانات  قواعد 
)SaaS( وت�سم برجميات جلمع وجتميع وحتليل البيانات من م�سادر خمتلفة مثل اأجهزة ال�ست�سعار عن بعد ونتائج املختربات والبيانات اجلغرافية وبيانات الطق�ص؛ 
ال�سناعية؛ الربجميات كخدمة  بالعمليات  املتعلقة  والتنبيهات والإخطارات  التقارير  ا�ستالم  للم�ستخدمني  تتيح  التي  الربجميات كخدمة )SaaS( وت�سم الربجميات 

)SaaS( لإدارة امل�ساريع؛ الربجميات كخدمة )SaaS( ملراقبة واإدارة اأنظمة مياه التربيد واأنظمة املراجل واأنظمة معاجلة مياه ال�سرف واأنظمة املياه ال�سناعية
ال�سفلي. كما مت ف�سل  "A" ب�سكل منف�سل قلياًل عن الن�سف  "CHAMPIONX". يظهر الن�سف العلوي من احلرف  و�سف العالمة: العالمة تتكون من كلمة 

ال�سوكات يف احلرف X قلياًل عن بع�سهما مع تباعد ب�سيط من الو�سط
ال�سرتاطات: 

فعلي من لدية اعرتا�ص علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ اإ�سدار 
هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13 يناير 2022 العدد 13441

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
ChampionX  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 355١4٠   بتاريخ:  ٠7/٢٠٢١/٠7
بيانات الأولوية: الوليات الأمريكية املتحدة رقم 4556١٠/٩٠ تاريخ الإيداع 8 يناير ٢٠٢١

باإ�سم :    ت�سامبيون اإك�ص يو ا�ص ايه اإنك.
وعنوانة :  ١١١77 ا�ص. �ستاديوم دي ار.، �سوجر لند، تك�سا�ص الوليات املتحدة الأمريكية 77478

�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 35
ا�ست�سارات الأعمال يف جمال النفط والغاز

"CHAMPIONX". يظهر الن�سف العلوي من احلرف  و�سف العالمة: العالمة تتكون من كلمة 
X قلياًل عن بع�سهما  "A" ب�سكل منف�سل قلياًل عن الن�سف ال�سفلي. كما مت ف�سل ال�سوكات يف احلرف 

مع تباعد ب�سيط من الو�سط
ال�سرتاطات: 

فعلي من لدية اعرتا�ص علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13 يناير 2022 العدد 13441

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
SCRUBBI BAMBOES  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 358784   بتاريخ:  ٢٠٢١/٠٩/٠5
بيانات الأولوية:

باإ�سم :    �سي�سيدو امرييكا�ص كوربوري�سن
وعنوانة :  تنث فلور، 3٠١ روت ١7 نورث، روذرفورد، نيو جري�سي ٠7٠7٠، الوليات املتحدة المريكية

�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ٠3
�سابون كرمي للج�سم؛ منظفات اجللد؛ م�ستح�سرات العناية بالب�سرة غري الطبية 

و�سف العالمة: العالمة تتكون من الكلمات SCRUBBI BAMBOES   باأحرف الالتينية  
ال�سرتاطات: 

فعلي من لدية اعرتا�ص علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13 يناير 2022 العدد 13441

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

HAUS LABS  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 36٠٠57   بتاريخ:  ٢٠٢١/٠٩/٢١        بيانات الأولوية:

باإ�سم :    ايت ماي هارت اإنك.
وعنوانة :  بوا�سطة بريوركا�سمان اإل اإل بيه، 7 تاميز �سكوير ، نيويورك ، نيويورك ، ١٠٠36؛ الوليات املتحدة الأمريكية

�سورة �لعالمة
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ٠3

معطرة  م��واد  تواليت،  عطر  ماء  كولونيا،  ماء  عطرية،  زي��وت  العطرية؛  والروائح  العطور  التجميل؛  م�ساحيق  علب  التجميل؛  م�ستح�سرات 
رة للب�سرة،  للتواليت، ماء كولونيا للتواليت وماء تواليت؛ كرميات العني والوجه، ومنظفات الوجه، وتونر للب�سرة، وكرميات ومق�سرات مق�سِّ
ومرطبات للوجه، وغ�سولت )لو�سن( للوجه، وكرميات اليدين؛ حليب جتميل؛ مرطبات الوجه والب�سرة؛ ملطفات للوجه والب�سرة؛ عالجات 
الوجه غري الطبية، م�ستحلبات الوجه غري الطبية، اأقنعة الوجه غري الطبية؛ م�ستح�سرات العناية بالب�سرة غري الطبية املزيلة للتجاعيد؛ 
زيوت التدليك، والزيوت العطرية لال�ستخدام ال�سخ�سي، وم�سحوق التلك، وم�ساحيق التلك املعطرة، حبيبات الإ�ستحمام، بلورات ال�ستحمام، 
ورغوة ا�ستحمام، ومواد هالمية لال�ستحمام، وجل ا�ستحمام، وزيوت ا�ستحمام، وم�ساحيق ا�ستحمام، واأمالح ا�ستحمام جتميلية، وغ�سولت الوجه، 
هالمية  وم��واد  وم�ستح�سرات  للج�سم،  عطرية  وم��واد  اجل�سم،  مق�سرات  ؛  الب�سرة  وم�سمرات  الب�سرة  تربز  وم�ستح�سرات  الب�سرة،  ومنظفات 
للعناية باجل�سم معطرة، عطور لال�ستخدام ال�سخ�سي، غ�سولت )لو�سن( للج�سم واليدين؛ زيوت للج�سم، وم�ساحيق اجل�سم، ومق�سرات للج�سم، 
م�ستح�سرات التق�سري غري الطبية للج�سم؛ اأقنعة للج�سم، كرميات وغ�سولت )لو�سن( لأقنعة اجل�سم؛ لبادات جتميل، مناديل مبللة لأغرا�ص 
–جلميع الإغرا�ص  اأعواد قطن  اأعواد قطن لأغرا�ص التجميل؛  التجميل، مناديل-جلميع الإ�ستخدامات ومنا�سف مبللة لأغرا�ص التجميل؛ 
هالم  حالقة،  كرمي  حالقة،  بل�سم  احلالقة،  بعد  ملا  )لو�سن(  غ�سولت  احلالقة،  م�ستح�سرات  التجميل؛  واأغرا�ص  ال�سخ�سي  لال�ستخدام   -
حالقة وم�ستح�سرات ك�سط الب�سرة؛ كرميات وغ�سولت )لو�سن( غري طبية للب�سرة لتخفيف التهابات ما بعد احلالقة؛ م�ستح�سرات العناية 
بال�سفاه غري الطبية، كرمي �سفاه، م�ستح�سرات الوقاية من ال�سم�ص، وم�ستح�سرات للت�سمر  و لو�سن مابعد  التعر�ص لل�سم�ص؛ م�ستح�سرات 
جتميل للحماية من اأ�سعة ال�سم�ص؛ وزيوت الت�سمري، وم�ستح�سرات الت�سمري الذاتي، احلليب والكرمي ذاتي الت�سمري، وكرمي الت�سمري امل�سّرع، 
اأ�سنان  ال�سم�ص؛ معجون  رذاذ؛ م�ستح�سرات جتميل للحماية من حروق  �سكل  الذاتي، ومواد هالمية وزيوت يف  الت�سمري  وغ�سولت )لو�سن( 
اأظافر،  الأظافر، وكرميات  اأظافر، ومواد لإزالة طالء  الكريهة؛ طالء  الكريهة وم�ستح�سرات م�سادة للروائح  الروائح  وم�ستح�سرات لإزالة 
وم�ستح�سرات طالء وتلميع اأظافر؛ منتجات العناية بال�سعر، �سامبو ال�سعر، بل�سم ال�سعر، ومو�ص لل�سعر، ومواد هالمية لل�سعر، ومواد مبي�سة 
الكي�ص  ت�سبه  للعني  و�سائد  اأكيا�ص معطرة؛  ؛  بال�سعر؛  العناية  وم�ستح�سرات   ، ال�سعر،  وبخاخات  ال�سعر،  ال�سعر، وغ�سولت  لل�سعر، وكرميات 
حتتوي على روائح عطرية؛ اأحجار �سرياميك معطرة؛ بخاخات تعطري البيا�سات وبخاخات ذات روائح عطرية للغرف؛ زيوت عطرية ت�ستخدم 
لإنتاج العطور عند ت�سخينها؛ مزيج من اأوراق الورد املجففة العطرة؛ و�سائد معطرة حتتوي على مزيج من اأوراق الورد املجففة العطرة بداخل 

اأكيا�ص من القما�ص.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات )HAUS LABS( مكتوبة باللغة الإنكليزية

ال�سرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�ص علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 

3٠ يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13 يناير 2022 العدد 13441

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

UPTOWN SKATE  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 36٠3٩3   بتاريخ:  ٢٠٢١/٠٩/٢6

بيانات الأولوية:
باإ�سم :    جلوبال انرتتينمنت براندز، ال ال �سي

وعنوانة :  ١٠٩6٠ ويل�ساير بوليفارد، فيفث فلور، لو�ص اجنلو�ص، كاليفورنيا ٩٠٠٢4
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ٢5
ال�سوفية  وال�سرت  البولو،  وقم�سان  الرجبي،  وقم�سان  (التي�سريتات(،  الأكمام  ق�سرية  والقم�سان  القم�سان،  وحتديًدا،  املالب�ص، 
وال�سراويل  اإ�سافية،  املزودة بجيوب  وال�سراويل  تنورة،  �سكل  وال�سراويل على  وال�سراويل، واجلينز،  ال�سوفية،  والقم�سان  املحبوكة، 
وقطع  الرجايل،  الداخلي  وال�سروال  الق�سرية،  وال�سراويل  الف�سفا�سة،  والأث��واب  القفز،  وب��دلت  والأف��ره��ولت،  قما�ص مرن،  من 
الريا�سية طويلة  والقم�سان  الأكمام،  الريا�سية طويلة  والقم�سان  اأكمام،  بدون  ال�سيقة  العلوية  املالب�ص  العلوية، وقطع  املالب�ص 
الأكمام بقلن�سوة، وال�سراويل الريا�سية الق�سرية، وال�سراويل الريا�سية، والثياب التي ُتلَف حول اجل�سم، وبدلت الإحماء، والقم�سان 
الن�سائية )البلوزات(، والتنانري، والف�ساتني، وال�سرتات، وال�سدارات، وال�سدارات ال�سوف، والكنزات ال�سوفية، واملعاطف امل�سمعة مع 
قبعة، وال�سرتات، واملعاطف، والدراعات ال�سوفية مع رقبة �سيقة، وثياب ال�سباحة، وثياب البحر، وك�سوة الر�سيع، ومالب�ص الر�سع، 
امت�سا�ص  واأربطة  املع�سم،  ال�سعر، وع�سابات  راأ���ص(، وطوق  )اأغطية  والأقنعة  والقبعات،  والقلن�سوات،  الراأ�ص،  واأغطية  واجل��وارب، 
العرق، واملاآزر، واللفاعات، والع�سابات، والأحزمة، وحمالت ال�سراويل، واملالب�ص ذات الرقبة، وقطع املالب�ص العلوية، ومناديل للرقبة، 
�سرتجن(،  )اجل��ي  اخليط  واأب��و  داخلية،  ومالب�ص  ال�سدر،  وحمالت  داخلية،  مالب�ص  و�سراويل  داخلية،  ومالب�ص  للجيب،  واأو�سحة 
وقم�سان حتتانية، وجوارب، ومالب�ص ف�سفا�سة، واأرواب، ومالب�ص داخلية، وبيجامات، ومالب�ص نوم، والعباءات الليلية، وثياب النوم، 
ومالب�ص داخلية للن�ساء، واأغطية لل�ساق، وجوارب مرتفعة للركبة، وطماقات، واأثواب �سيقة، وقفازات، ور�سا�سات املطر، ومالب�ص �سد 

املطر، ولبا�ص القدم، واأحذية، واأحذية ريا�سية، واأحذية ذات رقبة طويلة، و�سنادل، و�سبا�سب باإ�سبع، و�سبا�سب.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات )UPTOWN SKATE( مكتوبة باللغة الإنكليزية

ال�سرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�ص علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك 

خالل 3٠ يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13 يناير 2022 العدد 13441

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

UPTOWN SKATE  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 36٠3٩4   بتاريخ:  ٢٠٢١/٠٩/٢6

بيانات الأولوية:    ٩٠6٠563١          ٢6 مار�ص ٢٠٢١        الوليات املتحدة المريكية
باإ�سم :    جلوبال انرتتينمنت براندز، ال ال �سي

وعنوانة :  ١٠٩6٠ ويل�ساير بوليفارد، فيفث فلور، لو�ص اجنلو�ص، كاليفورنيا ٩٠٠٢4
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ٢8
زلجات ذات عجالت؛ ملحقات التزلج واأجزاوؤه، وحتديًدا، املحامل الكرية للزلجات ذات العجالت، وعجالت 
للزلجات ذات العجالت، واإطارات للزلجات ذات العجالت، واألواح للزلجات ذات العجالت، ومكابح للزلجات 
ا للزلجات ذات العجالت،  ذات العجالت، واأحذية ذات رقبة للزلجات ذات العجالت، ونعال ُمعدة خ�سي�سً
اأجزاًء للزلجات ذات العجالت، ومنظفات للزلجات ذات العجالت، وبراغي  ُتَعد  وحمالت ال�ساحنات التي 
و�سادات  العجالت؛  ذات  للزلجات  القدم  اأ�سابع  و�سدادات  العجالت،  ذات  للزلجات  القدم  اأ�سابع  �سدادات 
الركبة لال�ستخدام الريا�سي، و�سادات الكوع لال�ستخدام الريا�سي؛ و�سادات الذراع لال�ستخدام الريا�سي؛ 
للريا�سة،  خا�سة  قفازات  الريا�سي؛  لال�ستخدام  الكتف  و�سادات  الريا�سي؛  لال�ستخدام  املع�سم  و�سادات 
العجالت؛ زلج��ات ذات عجالت لعبة؛ زلج��ات بعجل مزودة  الزلجات ذات  التزلج على  وحتديًدا، قفازات 
بعجلة واحدة على الأقل ُت�ستخَدم للم�سي واجلري والتزلج؛ احلقائب وحقائب ال�سفر القما�سية وحقائب 

ا حلمل الزلجات ذات العجالت الظهر، وكلها ُمعدة خ�سي�سً
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات )UPTOWN SKATE( مكتوبة باللغة الإنكليزية

ال�سرتاطات: 
اأو  القت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلك  علي  اعرتا�ص  لدية  فعلي من 

اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13 يناير 2022 العدد 13441

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

UPTOWN SKATE  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
بيانات الأولوية: املودعة بالرقم: 36٠3٩5   بتاريخ:  ٢٠٢١/٠٩/٢6  

باإ�سم :    جلوبال انرتتينمنت براندز، ال ال �سي
وعنوانة :  ١٠٩6٠ ويل�ساير بوليفارد، فيفث فلور، لو�ص اجنلو�ص، كاليفورنيا ٩٠٠٢4

�سورة �لعالمة
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 4١

توفري مرافق �ساحات التزلج بالزلجات ذات العجالت؛ توفري �ساحات التزلج؛ تاأجري الزلجات؛ تاأجري الزلجات ذات العجالت؛ تاأجري الزلجات اجلليدية؛ 
واإقامة  تنظيم  العجالت؛  ذات  بالزلجات  التزلج  تعليم  اجلليد؛  على  التزلج  تعليم  اجلليد؛  على  الفني  التزلج  معدات  تاأجري  املتوالية؛  الزلجات  تاأجري 
اجلليد؛  على  ال�سريع  والتزلج  الفني  التزلج  لبطولت  الريا�سية  املن�ساآت  وتوفري  تنظيم  اجلليد؛  على  ال�سريع  والتزلج  الفني  التزلج  وم�سابقات  بطولت 
الرتفيه يف �سكل م�سابقات التزلج بالزلجات ذات العجالت؛ تنظيم واإقامة بطولت وم�سابقات التزلج ال�سريع على اجلليد؛ تنظيم واإقامة بطولت وم�سابقات 
بالزلجات ذات  التزلج  اأح��داث  واإج��راء  ُتَبّث مبا�سرًة للجمهور لأغرا�ص الرتفيه؛ تنظيم وترتيب  التي  التزلج  الفني على اجلليد؛ تنظيم عرو�ص  التزلج 
العجالت؛ تاأجري مرافق �ساحات اجلليد والتزلج بالزلجات ذات العجالت من اأجل التزلج بالزلجات ذات العجالت والتزلج على اجلليد الرتفيهي، وممار�سة 
الهوكي والألعاب والأن�سطة الرتفيهية الداخلية على اجلليد وحفالت اأعياد امليالد؛ اخلدمات الرتفيهية، وحتديًدا، توفري مرافق �ساحات التزلج على اجلليد 
للرتفيه والأن�سطة الرتفيهية؛ التخطيط للفعاليات، وحتديًدا، الفعاليات اخلا�سة لأغرا�ص الرتفيه الجتماعي التي ت�سم مراق�ص التزلج بالزلجات ذات 
العجالت والتزلج على اجلليد، وحفالت التزلج بالزلجات ذات العجالت والتزلج على اجلليد، وحفالت التزلج، و�سباقات التزلج على بالزلجات ذات العجالت 
والتزلج على اجلليد، حفالت التزلج بالزلجات ذات العجالت والتزلج على اجلليد، �ساحات التزلج بالزلجات ذات العجالت والتزلج على اجلليد بالقفز؛ 
العجالت  ذات  بالزلجات  التزلج  اجلليد، وحفالت  على  والتزلج  العجالت  ذات  بالزلجات  التزلج  مراق�ص  العامة، وحتديًدا،  الريا�سية  الفعاليات  تنظيم 
والتزلج على اجلليد، وحفالت التزلج، و�سباقات التزلج بالزلجات ذات العجالت والتزلج على اجلليد، حفالت التزلج بالزلجات ذات العجالت والتزلج على 
اجلليد، �ساحات التزلج بالزلجات ذات العجالت والتزلج على اجلليد بالقفز؛ التعليم الريا�سي يف جمال �سباقات التزلج بالزلجات ذات العجالت والتزلج 
على اجلليد؛ الرتفيه يف �سكل عرو�ص حية لفنان مو�سيقي اأو جمموعة مو�سيقية اأو فرقة مو�سيقية؛ الرتفيه، وحتديًدا، حفالت املو�سيقى احلية؛ الرتفيه، 
وحتديًدا، الظهور ال�سخ�سي ملو�سيقي اأو جمموعة مو�سيقية اأو فرقة مو�سيقية اأو فنان ترفيهي اأو ممثل اأو اأحد امل�ساهري كمتحدث ر�سمي لأغرا�ص الرتفيه 
والتعليم؛ اخلدمات الرتفيهية، وحتديًدا، توفري موقع على �سبكة الإنرتنت يعر�ص مقاطع فيديو غري قابلة للتنزيل يف جمال العرو�ص املو�سيقية ومقاطع 
الفيديو ذات ال�سلة بالتزلج بالزلجات ذات العجالت والتزلج على اجلليد ومقاطع الفيديو املو�سيقية، ومقاطع الأفالم ذات ال�سلة وال�سور غري القابلة 
للتنزيل؛ اخلدمات الرتفيهية، وحتديًدا، املو�سيقى امل�سجلة م�سبًقا غري القابلة للتنزيل، واملعلومات يف جمال املو�سيقى، والتزلج بالزلجات ذات العجالت 
والتزلج على اجلليد، والتعليقات واملقالت عن املو�سيقى والتزلج بالزلجات ذات العجالت والتزلج على اجلليد، وكل ذلك عرب الإنرتنت عرب �سبكة حا�سوب 
عاملية؛ توفري موقع على �سبكة الإنرتنت يحتوي على معلومات عن املو�سيقى والتزلج بالزلجات ذات العجالت والتزلج على اجلليد والرتفيه والتلفزيون 
اإليها ل�ستخدامها  الو�سول  الإنرتنت؛ توفري لعبة حا�سوب ميكن  الرتفيهية، وحتديًدا، توفري لعبة حا�سوب عرب  والفنون؛ اخلدمات  والألعاب  والأف��الم 
على م�ستوى ال�سبكة من م�ستخدمي ال�سبكة؛ املتنزهات واملراكز الرتفيهية؛ قاعات الت�سلية؛ مراكز الرتفيه والت�سلية لالأطفال، وحتديًدا، مناطق اللعب 
التفاعلية؛ الرتفيه ذو طبيعة الت�سلية عن طريق ارتياد املالهي؛ خدمات ترفيهية ذات طبيعة ت�سلية عن طريق معامل جذب املالهي وحتديًدا، املنطقة ذات 

طابع خا�ص؛ خدمات ترفيهية ذات طبيعة ت�سلية عن طريق عرو�ص املالهي؛ خدمات النوادي الليلية
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات )UPTOWN SKATE( مكتوبة باللغة الإنكليزية

ال�سرتاطات: 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 3٠ يوما  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  فعلي من لدية اعرتا�ص علي ذلك 

من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد
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منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
UPTOWN SKATE  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 36٠3٩6   بتاريخ:  ٢٠٢١/٠٩/٢6
بيانات الأولوية:

باإ�سم :    جلوبال انرتتينمنت براندز، ال ال �سي
وعنوانة :  ١٠٩6٠ ويل�ساير بوليفارد، فيفث فلور، لو�ص اجنلو�ص، كاليفورنيا ٩٠٠٢4

�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 43
واملاآدب،  الولئم  خدمات  املطاعم؛  خدمات  الكوكتيل؛  �سالة  خدمات  واملطاعم؛  واحلانات  البارات  خدمات 
وحتديًدا، توفري مرافق الولئم للمنا�سبات اخلا�سة؛ خدمات احلانات ال�سغرية؛ خدمات املقاهي؛ خدمات 
الكافترييات؛ خدمات حمالت املقاهي؛ خدمات الكانتينات؛ خدمات الوجبات اخلفيفة؛ خدمات بار النبيذ; 
خدمات الوجبات ال�سريعة يف �سكل مطاعم الطلبات اخلارجية؛ خدمات التزويد بالطعام وال�سراب؛ خدمات 
ال�سخ�سي؛ خدمات  ال�سيف  الغذائية؛ خدمات الطهي يف �سكل خدمات  تقدمي الطعام وال�سراب والوجبات 

اإعداد الطعام؛ التزويد بالطعام؛ حت�سري الطعام وال�سراب والوجبات وامل�سروبات املرطبات
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات )UPTOWN SKATE( مكتوبة باللغة الإنكليزية

ال�سرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�ص علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13 يناير 2022 العدد 13441
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي – الفجر:

ب�������س���ط ري�������ال م����دري����د الإ����س���ب���اين 
العامل  ك��اأ���ص  ت��اري��خ  على  �سيطرته 
ف��ع��ل يف بطولة  م��ث��ل��م��ا  ل���الأن���دي���ة، 
يحتل  حيث  اأوروب�����ا،  اأب��ط��ال  دوري 
»امللكي« �سدارة قائمة الفرق الأكرث 
الأندية«،  »مونديال  بلقب  تتويجاً 
وح�����س��د »ال��ع��م��الق الإ����س���ب���اين« 4 
قلياًل يف عام  األقاب، بداأها متاأخراً 
2014، رغم م�ساركته يف الن�سخة 

التاريخية الأوىل عام 2000.
اخلا�سة  ب�سمته  »ال��ري��ال«  وو���س��ع 
الذي  الوحيد  الفريق  ب��ات  عندما 
بطولت  ب�3  ال����ف����وز  م����ن  مت���ك���ن 
 2016 اأع��������وام  خ�����الل  م��ت��ت��ال��ي��ة 
ليحتفظ  و2018،  و2017 
ن��ادرة وخا�سة جداً،  ب��اأرق��ام  لنف�سه 

اآخ��ر من  اأي فريق  رمبا لن يتمكن 
حتطيمها يف امل�ستقبل القريب.

احلديث  عند  ال��و���س��ع  يتغري  ول��ن 
حتقيقاً  الأك��������رث  ال���ف���ري���ق  ح������ول 
ال���ب���ط���ول���ة عرب  ل���الن���ت�������س���ارات يف 
»الريال«  لأن  ال��زم��ن،  م��ن  عقدْين 
بتحقيق  اأي�������س���اً  ال��ق��م��ة  ع��ل��ى  ب��ق��ي 
ن�سبة  مُتّثل  مباريات   10 يف  الفوز 
املباريات  اإج��م��ايل  م��ن   83.3%
التي خا�سها خالل م�ساركاته ال�5، 
ومل يعرف »امللكي« اخل�سارة اأبداً يف 
تعادل  حيث  ال�سغري«،  »امل��ون��دي��ال 
امليدالية  فقد  عندما  حتى  مرتني، 
خرجت   ،2000 ع���ام  ال��ربون��زي��ة 
املك�سيكي  نيكاك�سا  م��ع  م��واج��ه��ت��ه 
اخل�سارة  ق��ب��ل  ال���ت���ع���ادل  ب��ن��ت��ي��ج��ة 

بركالت الرتجيح.
ويت�سدر »امللكي« امل�سهد املونديايل 

لالأهداف  ت�سجياًل  الأك���رث  لكونه 
ظهوراً  الأك����رث  وه���و  ه���دف���اً،  ب�31 
مع  مت�ساوياً  النهائية،  املباريات  يف 
غ��رمي��ه وم��واط��ن��ه، ب��ر���س��ل��ون��ة، ب�4 

مرات لكل منهما.
ي����زال فريق  اآخ�����ر، ل  ع��ل��ى ج��ان��ب 
النيوزيلندي  ���س��ي��ت��ي  اأوك�����الن�����د 
م�ساركة  الأك���رث  لقائمة  مت�سدراً 
 9 يف  بالظهور  البطولة  ت��اري��خ  يف 
واقرتب  متتالية،   7 بينها  ن�����س��خ، 
مب�ساركته  امل�����س��ري  الأه���ل���ي  م��ن��ه 
احل��ال��ي��ة يف »م��ون��دي��ال الإم�����ارات« 
والقيا�سية  ل��ه  ال�سابعة  ُت��ع��د  ال��ت��ي 
اأن  اإل  الأف���ري���ق���ي،  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
حتطيم  �سمن  احُلمر«  »ال�سياطني 
مباراته  يلعب  عندما  قيا�سي  رق��م 
البطولة،  ت�����اري�����خ  يف   16 رق������م 
بعد  اأوك��الن��د  مع  ال�سراكة  ليف�ص 

ت�����س��اوي��ه��م��ا ���س��اب��ق��اً يف خ��و���ص 15 
امل�ساركات.  ج��م��ي��ع  ع����رب  م����ب����اراة 
رونالدو  كري�ستيانو  الأ���س��ط��وري 
للبطولة  ال��ت��اري��خ��ي  ال���ه���داف  ه���و 
ب��ر���س��ي��د 7 اأه������داف، اأح���رزه���ا مع 
وريال  يونايتد  مان�س�سرت  فريقيه 
هو  �سواريز  لوي�ص  ويبقى  مدريد، 
واحدة  ن�سخة  يف  الأب�����رز  ال���ه���داف 
بطولة  يف  اأه���داف   5 �سّجل  بعدما 
جائزتي  وقتها  ليح�سد   ،2015
احلذاء الذهبي واأف�سل لعب، وهو 
تاريخ  »هاتريك« يف  �سّجل  اأول من 
مونديال الأندية يف الن�سخة ذاتها، 
يف ح���ني ي��ت�����س��اوى »الأي���ق���ون���ت���ان« 
الأكرث  اأنهما  يف  ورون��ال��دو  مي�سي 
املباريات  يف  ل����الأه����داف  اإح���������رازاً 
لكل  اأه����داف   4 بر�سيد  النهائية، 
م��ن��ه��م��ا، وي��ت�����س��در الأمل�������اين توين 

كرو�ص قائمة الأكرث فوزاً بالكاأ�ص، 
5 م��رات مع ريال  حيث حقق ذلك 
بايرن  ب��ق��م��ي�����ص  وق��ب��ل��ه��ا  م���دري���د 

الأهلي  جن��وم  ياأتي  بينما  ميونيخ، 
الأكرث  قائمة  ���س��دارة  يف  امل�����س��ري 
خ��و���س��اً ل��ل��م��ب��اري��ات ب��اإج��م��ايل 11 

مباراة لكل من وائل جمعة وح�سام 
ع��ا���س��ور وحم��م��د اأب����و ت��ري��ك��ة، كما 
ب��ي��ب جوارديول  الإ���س��ب��اين  اع��ت��ل��ى 

تتويجاً  امل�����درب�����ني  اأك������رث  ق���ائ���م���ة 
3 منا�سبات مع  العاملية يف  بالكاأ�ص 

بر�سلونة وبايرن ميونيخ.

•• الريا�س-الفجر:

ميثل  ل���وب  �سيبا�ستيان  ي����زال  ل   
حيث  العطية  لنا�سر  تهديد  اأك��رب 
بعد  ذروت���ه  نحو  داك���ار  رايل  يتجه 
البحرين  ل��ف��ري��ق  اآخ����ر  رائ����ع  ي���وم 
العربية  اململكة  يف  اإك�����س��رتمي  ري��د 

ال�سعودية.
ت�سع  للراليات  العامل  بطل  واحتل 
م���رات وم�����س��اع��ده ف��اب��ي��ان لوركني 
ب���رودراي���ف ه��ان��رت املركز  ب�����س��ي��ارة 
اخلام�ص الأ�سرع يف املرحلة التا�سعة 
للرتتيب  ال���ث���اين  امل���رك���ز  ل��ي��ح��ق��ق 
ال��ع��ام ل��ل��رايل، وب��ف��ارق 39 دقيقة 
5 ثوان عن العطية الذي �سجل  و 
ث��ال��ث اأف�����س��ل زم����ن  خ��ل��ف الفائز 

باملرحلة جينيل دي فيلريز.
وبينما ل تزال هناك فجوة كبرية 
بني العطية مت�سدر الرايل واأقرب 
اخلطرة  الطبيعة  ف��اإن  مناف�سيه، 
مل�������س���ارات امل����راح����ل خ�����الل الأي������ام 

معركة  اأن  تعني  املا�سية  الثالثة 
مل  ال��ع��امل  رايل  اأ�سعب  يف  الن�سر 

تنته بعد.
وكان زميال لوب يف فريق البحرين 
تريانوفا  اأورلن���دو  اإك�سرتمي  ري��د 
وم�ساعده داين اأوليفريا�ص ب�سيارة 

برودرايف هانرت اأخرى قد جتاوزا 
دقيقة واحدة خارج املراكز الع�سرة 
التي  ال��ت��ا���س��ع��ة  امل��رح��ل��ة  يف  الأوىل 
287 كيلومرتاً، لكن  يبلغ طولها 
الأهم من ذلك ارتقوا يف الرتتيب 
العام مرة اأخرى اإىل املركز الرابع.

اأك��د ن��اين روم��ا، الفائز  من جانبه 
جمدداً  م��رت��ني،  داك���ار  رايل  بلقب 
على تعافيه من انتكا�سات الأ�سبوع 
األيك�ص  وم�ساعده  لي�سمن  الأول 
ب����رودراي����ف هانرت  ب�����س��ي��ارة  ه�����ارو 
الع�سرة  �سمن  املرحلة  اإنهاء  ثالثة 

املخيم  يف  ال���وق���ف  ق��ب��ل  الأوائ��������ل 
الليلي يف وادي الدوا�سر.

وقاد الثنائي الإ�سباين عرب كميات 
ال���ت���ي خلفتها  ال��غ��ب��ار  م���ن  ه��ائ��ل��ة 
والتي  م�سارها،  يف  اأخ��رى  �سيارات 
�سرعان ما مرت عرب ق�سم �سخري 

�سعب للغاية.
"كانت  قائال  املرحلة  ل��وب  واأك��م��ل 
�سغطنا  حيث  ج��ي��دة  مرحلة  ه��ذه 
بقوة منذ البداية، وتعر�سنا لثقب 
اأجل  اأ�سغط م��ن  يف الإط���ار لأن��ن��ي 
تغيري  علينا  ك���ان  ل��ذل��ك  ال���وق���ت. 

ال�سيء  ك����ان  ه����ذا  ل��ك��ن  ال��ع��ج��ل��ة، 
الوحيد اليوم".

بقوة،  ال�����س��غ��ط  يف  "�ساأ�ستمر 
و�ساأركز على القيام بتحقيق اأزمنة 
مراحل جيدة و�سرنى عندما ن�سل 
ب��ع�����ص الوقت  ل��دي��ن��ا  ل��ك��ن  ج�����دة، 

للتعوي�ص يف الوقت احلايل."
اأن  رائع  لأمر  "اإنه  وقال تريانوفا 
نحتل املركز الرابع للرتتيب العام 
ال�����س��ي��ارة لح��ق��ا يف  ق���وة  و�ستظهر 
تغيري  اإىل  اأحتاج  الثاين.  الأ�سبوع 
اأكرب  بقوة  للدفع  تفكريي  طريقة 
م��ع الإط�����ارات ع��رب ال���زواي���ا، لأنها 
اأقوى بكثري من الإطارات الأ�سغر 

التي قدناها العام املا�سي".
الإط����ار  يف  ل��ث��ق��ب  ت��ع��ر���س��ن��ا  "لقد 
خالل ق�سم مالحي �سعب ولكن ل 
تزال هناك ثالثة اأيام، لذا �سنقوم 
بدفع ال�سيارة بقوة واحلفاظ عليها 

يف حالة جيدة."
�سرع  التا�سعة،  املرحلة  انتهاء  ومع 
اإك�سرتمي  ري����د  ال��ب��ح��ري��ن  ف���ري���ق 
�سيارات  لإع���داد  العمل  يف  ب�سرعة 
برودرايف هانرت الثالث ا�ستعدادا 
كيلومرتاً   885 م�سافة  لجتيار 
املتبقية مق�سمة على ثالث مراحل 

قبل النهاية يوم اجلمعة يف جدة.

•• دبي-الفجر:

ال��دوري يف مقر احتاد  اأم�ص  اجتماعها  اأول  اأول  الن�سائية   الكرة  عقدت جلنة 
الكرة بدبي، برئا�سة اأمل بو�سالخ ع�سو جمل�ص  الإدارة، وبح�سور عائ�سة �سيف 
املازمي  عبداهلل  غالية  الزعابي،  حممد  و�سيخة  اللجنة،  رئي�ص  نائب  القمزي 

وعبري حممد اخلاجة، اأع�ساء اللجنة.
وبداأ جدول اأعمال اللجنة باعتماد حم�سر الجتماع ال�سابق، بعدها ا�ستعر�ست 
اللجنة خطتها لتطوير ن�ساط كرة القدم الن�سائية على كافة امل�ستويات خالل 
القدم،  لكرة  ال��دويل  الحت��اد  خ��رباء  من  ب��واح��دة  بال�ستعانة  القادمة  الفرتة 

وال�ستفادة من خرباتها يف و�سع ا�سرتاتيجية لعملية التطوير امل�ستهدفة.
املديرة  اأورلن����دو  كاميال  للربازيلية  الفني  ال��ربن��ام��ج  على  اللجنة  واطلعت 
املقبلة  التجمعات  �سيتم تطبيقه يف  الذي  الن�سائية،  الوطنية  الفنية ملنتخباتنا 
اإج��راء عملية تقييم �سامل لكل مرحلة للوقوف على مدى ما حققته من  مع 

اأهداف مرجوة.
وا�ستعر�ست اللجنة النطالقة املميزة مل�سابقة دوري كرة القدم الن�سائية التي 
، ووقفت على الرتتيبات   50 ال�  باليوم الوطني  الدولة  تزامنت مع احتفالت 
لل�سيدات  القدم  مل�سابقة دوري كرة  الثاين  الأ�سبوع  با�ستئناف مباريات  املتعلقة 

يوم  غد اجلمعة.

بينما تتجه �ملناف�سة نحو �لذروة

�شيبا�شتيان ل�ب خام�شًا يف �ملرحلة �لتا�شعة وتري�ن�فا يت�شلق للمركز �لر�بع للرتتيب �لعام

جلنة �لكرة �لن�شائية تعقد �جتماعها 
�لدوري بدبي

رونالدو �لهد�ف �لتاريخي وجو�رديول وكرو�س يف مكانة خا�سة

ريال مدريد .. »ملك« كاأ�س �لعامل لالأندية

•• دبي -وام:

بن  مكتوم  بن  �سعيد  ال�سيخ  برئا�سة  تن�ص،  للبادل  الإم���ارات  احت��اد  يخطط 
والدولية  املحلية  البطولت  م��ن  كبري  ع��دد  تنظيم  اإىل  مكتوم،  اآل  جمعة 
خالل الن�سف الأول من عام 2022، مبا يفوق 15 بطولة حملية مبعدل 
3 بطولت يف ال�سهر تقريبا، عالوة على 3 بطولت دولية، من بينها بطولة 

عاملية كربى.
املا�سي  العام  وحتديداً  املا�سية  الفرتة  خالل  تن�ص  البادل  ريا�سة  و�سهدت 
احتاد  يبذلها  التي  اجلهود  ظل  يف  اللعبة،  ممار�سي  اأع���داد  يف  كبرية  زي��ادة 
اآل مكتوم، لتعزيز �سعبية  ال�سيخ �سعيد بن مكتوم بن جمعة  اللعبة برئا�سة 
اأي�سا على زي��ادة ع��دد الأن��دي��ة وعدد  ال��دول��ة، وه��و ما انعك�ص  اللعبة داخ��ل 

البطولت التي ينظمها الحتاد.
واأكد �سعيد املري، اأمني عام احتاد البادل تن�ص، لوكالة اأنباء الإمارات /وام/ 
�سعيد  ال�سيخ  برئا�سة  الإدارة  و�سعها جمل�ص  التي  الحت��اد  ا�سرتاتيجية  اأن 
بن مكتوم، ترتكز خالل الفرتة املقبلة على التوا�سل ب�سكل اأكرب مع الأندية 

مو�سحاً  املمار�سني،  قاعدة  وزي��ادة  ون�سرها  اللعبة  تطوير  يف  لدورها  نظراً 
لعبني  ج��ذب  هي  الت�سنيفية  املحلية  البطولت  من  الأ�سا�سي  الهدف  اأن 
جدد وت�سنيفهم وفق نظام ت�سنيف البطولت والنقاط التي يح�سل عليها 
القائمة حاليا تن�سب على تعزيز العالقات مع  "اجلهود  الالعبون. وقال: 
وذلك على  املوجود منها،  زي��ادة عدد  والعمل على  بالفعل،  القائمة  الأندية 
اعتبار اأنها املنبع الرئي�سي لتقدمي لعبني جدد للعبة، وهذا لن يتحقق اإل 
انتقاء لعبني على م�ستوى  ق��ادرون على  اأكفاء  اختيار مدربني  عن طريق 
متميز و�سقل مهاراتهم، مع الو�سع يف العتبار اأن البادل لتن�ص لعبة فردية 

ودور الأندية يف رعايتها مهم للغاية".
املا�سية  الفرتة  تن�ص يف  البادل  الذي �ساحب لعبة  الكبري  التطور  اأن  واأك��د 

كل  300 ملعب يف  ال�  اللعبة وجتاوزها عدد  انت�سار مالعب هذه  متثل يف 
اإمارات الدولة، عالوة على ارتفاع عدد اندية البادل تن�ص – اندية خا�سة – 

اإىل ما يزيد على 85 نادياً بزيادة تفوق %100 عن ال�سابق.
تقريبا  �سهر  كل  ت�سنيفية  بطولت   3 لتنظيم  الحت��اد يخطط  ان  واأو�سح 
تو�سيع  �سبيل  اأوىل يف  اجل��اري كخطوة  العام  الأول من  الن�سف  م��دار  على 
الفرتة،  نف�ص  خ��الل  دول��ي��ة  ب��ط��ولت   3 على  ع���الوة  اللعبة،  انت�سار  رق��ع��ة 

وجارى حاليا التفاق على بطولة كربى عاملية ي�ست�سيفها الحتاد.
وقال: "نظام ت�سنيف البطولت املحلية، الذي مت اإطالقه من العام املا�سي 
والتناف�ص  للم�ساركة  القدرات  جميع  من  الالعبني  دعم  جهود  �سمن  جاء 
وزيادة انت�سار هذه الريا�سة التي ت�سري بخطوات واثقة نحو م�ستقبل اأف�سل، 

واأي�سا من اأجل امل�ساهمة يف اختيار عنا�سر املنتخب الوطني للعبة يف �سوء 
امل�ستويات والنتائج التي حققها الالعبون يف هذه البطولت".

الذهبية  وه��ي  رئي�سية،  ف��ئ��ات   3 وف��ق  ال��ب��ط��ولت  الت�سنيف  ن��ظ��ام  ويق�سم 
والف�سية والربونزية، ويتم ربط نوعية امل�ساركة يف البطولت وفق امل�ستوى 
املهاري لالعبني، حيث ي�سمح للم�ستوى املهاري للفئتني "اأ" و"ب" بامل�ساركة 
يف بطولت الفئة الذهبية، فيما مل ي�سمح بامل�ساركة يف الفئة الف�سية اأمام 
اأجل  من  "ج"،  بالفئة  الربونزية  الفئة  ح�سر  يتم  اأن  على  الفئات،  جميع 
الت�سنيفية  النقاط  وح�سد  واملناف�سة  بامل�ساركة  اللعبة  يف  املبتدئني  حتفيز 
عن  الرجال  بطولت  ف�سل  مت  كما  الطويل،  امل��دى  على  م�سريتهم  لتعزيز 

ال�سيدات ملنح كل منهم الفر�سة الالزمة للتطور وفق اإمكانياته.
ريا�سة  ان�سار  يف  �ساهمت  التي  الأ�سباب  اأه��م  من  اأن  العام  الأم��ني  واعترب 
البادل تن�ص هي �سهولة ممار�ستها، عك�ص ريا�سات اأخرى كثرية، فعالوة على 
اأنها تت�سابه يف بع�ص الأمور مع ريا�سة التن�ص الأر�سي اإل اأن ال�سعور مبتعة 
ممار�ستها يتحقق �سريعا ومن اأول يوم عك�ص التن�ص التي حتتاج اإىل وقت من 

اأجل الو�سول اإىل هذه الدرجة من الإتقان والإمتاع.

»�لبادل تن�س« ي�شتهدف تنظيم 15 بط�لة حملية 
و3 بط�الت دولية يف �لن�شف �الأول من 2022

•• دبي:الفجر

يف  دب��ي،  ل�سرطة  العام  القائد  امل��ري،  خليفة  اهلل  عبد  الفريق  معايل  ا�ستقبل 
مقر نادي �سباط ال�سرطة، ال�سيد حممود اخلطيب، رئي�ص النادي الأهلي يف 
جمهورية م�سر العربية ال�سقيقة، بح�سور اللواء اأحمد حممد رفيع، م�ساعد 
القائد العام ل�سوؤون الإدارة، والعقيد من�سور القرقاوي، مدير الإدارة العامة 

لل�سوؤون الإدارية، وعدد من ال�سباط.
تفقدية  جولة  يف  اخلطيب  حممود  ال�سيد  امل��ري  الفريق  معايل  وا�سطحب 
على مرافق ومن�ساآت النادي تعرف خاللها على اخلدمات التي يقدمها النادي 
ملنت�سبيه، والتي تعد جزءاً من برنامج �سعادة املوظفني وتوفري البيئة املحفزة 

لهم والداعمة ملمار�سة الأن�سطة الريا�سية واحلفاظ على ال�سحة البدنية.
الدروع  وال�سيد حم��م��ود اخلطيب  امل���ري  ال��ف��ري��ق  م��ع��ايل  ت��ب��ادل  اخل��ت��ام،  ويف 

التذكارية مبنا�سبة الزيارة.

عبد �هلل �ملري ي�شتقبل رئي�س 
�لنادي �الأهلي �مل�شري
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•• اأبوظبي-وام:

اأ�سدل ال�ستار اأم�ص الأول على مناف�سات اجلولة 13 والدور الأول من دوري 
اأح��رز فيه العني لقب  2022-، وال��ذي   2021 اأدن��وك للمحرتفني ملو�سم 
بطل ال�ستاء مت�سدرا جدول امل�سابقة بر�سيد 30 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن 

اأقرب مناف�سيه" الوحدة" �ساحب املركز الثاين بر�سيد 24 نقطة.
ويف التقرير التايل تر�سد وكالة اأنباء الإمارات " وام" اأبرز اأرقام واح�سائيات 
الدور الأول من امل�سابقة، مع التاأكيد على اأن بطل ال�ستاء لي�ص بال�سرورة اأن 
يتوج بلقب الدوري يف النهاية، حيث توؤكد الإح�ساءات ال�سادرة عن �سركة " 
فوروارد �سبورت ماجنمنت" الدولية املتخ�س�سة يف اإح�ساءات واأرقام الدوري 
الإماراتي والدوريات وامل�سابقات العربية والآ�سيوية، اأن بطل ال�ستاء مل يفز 
باللقب يف 5 مرات يف عهد الحرتاف يف الإم��ارات، مقابل 7 مرات فاز بها، 
2009 بينما فاز �سباب الأهلي  حيث كان اجلزيرة بطال لل�ستاء يف مو�سم 
لل�ستاء  بطال  اجلزيرة  كان  حيث   2010 مو�سم  يف  امل�سهد  وتكرر  باللقب، 

وفاز الوحدة باللقب.
ويف 2011 كان اجلزيرة بطال لل�ستاء وتوج باللقب، ويف 2012 كان العني 
بطال لل�ستاء وتوج باللقب، ثم العني بطال لل�ستاء يف 2013 وتوج باللقب 
اأي�سا، وتكرر امل�سهد مع �سباب الأهلي الذي كان بطال لل�ستاء وتوج باللقب يف 
2014، لكن يف 2015 كان اجلزيرة بطال لل�ستاء ولكن العني هو الذي توج 
باللقب، ويف 2016 كان العني بطال لل�ستاء ثم توج �سباب الأهلي باللقب، 
مع  امل�سهد  وت��ك��رر  باللقب،  وت��وج  لل�ستاء  بطال  اجل��زي��رة  ك��ان   2017 ويف 
العني يف 2018 حيث كان العني بطال لل�ستاء وتوج باللقب، ومع ال�سارقة 
اأن ال�سارقة كان بطال  اإل  2019 حيث كان بطال لل�ستاء وتوج باللقب،  يف 
2021 ولكن اجلزيرة هو الذي توج باللقب. وبالن�سبة للمو�سم  لل�ستاء يف 
بداية  ال�سدارة  على  اأن يحافظ  املت�سدر  العني  فريق  ا�ستطاع  فقد  احل��ايل 
ف��از يف  م��ب��اراة   13 لعب  الأخ���رية، حيث  الثانية وحتى اجلولة  من اجلولة 
ال�سدارة يف اجلولة الأوىل لفريق  وكانت  واحدة،  3 وخ�سر يف  وتعادل يف   9

الوحدة الذي اأ�سبح و�سيفا مع نهاية الدور الأول.
املو�سم  من  الأول  ال��دور  بنهاية  ال���دوري  م�سابقة  ترتيب  بجدول  ومقارنة 
كان  اأن  بعد  ال�سدارة  اإىل  املو�سم  هذا  يقفز  اأن  العني  ا�ستطاع  فقد  املا�سي، 
خام�سا يف املو�سم املا�سي، فيما تراجع ال�سارقة بطل ال�ستاء للن�سخة املا�سية 
وتقدم  اخلام�ص،  املركز  اإىل  وقتها  الو�سيف  واجل��زي��رة  ال��راب��ع،  املركز  اإىل 

الوحدة من املركز ال�سابع املو�سم املا�سي اإىل الو�سافة يف الن�سخة احلالية، 
اإىل املركز  فيما غاب بني يا�ص ثالث اجلدول يف الدور الأول املو�سم املا�سي 
من  العديد  للم�سابقة  الأول  ال��دور  مباريات  و�سهدت  املو�سم.  هذا  ال�ساد�ص 
املفارقات منها �سمود العني حتى اجلولة 13 بدون خ�سارة، حيث كانت اأول 
اأمام ال�سارقة بهدفني دون مقابل يف اجلولة الأخ��رية، وهي املرة  خ�سارة له 
ال�سارقة  مرمى  يف  الت�سجيل  يف  العيناوي  الفريق  فيها  يخفق  التي  الأوىل 
خالل تاريخ مواجهتهما بامل�سابقة.. فيما تاأخر الفوز الأول لالإمارات حتى 

اجلولة 13 الذي �سجل اأول فوز له على ح�ساب عجمان بهدف دون رد.
دوري  يف  الت�سجيل  من  الأه��ل��ي  �سباب  لع��ب  الرحمن  عبد  عمر  متكن  كما 
فريقه  مع  هدفه  منذ  وحتديدا  يوما،   668 منذ  الأوىل  للمرة  املحرتفني 
ال�سابق اجلزيرة يف مرمى العني بتاريخ 14 مار�ص 2020، وذلك عندما هز 

�سباك خورفكان اأم�ص يف اجلولة 13.
ويليه  هدفا،   28 بر�سيد  العني  فهو  هجوما  الأق��وى  للفريق  بالن�سبة  اأم��ا 
الوحدة والن�سر بر�سيد 24 لكل منهما، وفيما يتعلق بالفرق الأقوى دفاعا 
فقد جاء " الوحدة" يف ال�سدارة بعدما ا�ستقبل 9 اأهداف يليه "العني" 12 
33 هدفا  بواقع  ا�ستقبال لالأهداف  اأكرث  العروبة  بينما كان فريق  هدفا.. 

يليه الإمارات 28 هدفا ثم خورفكان 22 هدفا.
الدور  اأقيمت خالل  الإماراتية، فقد  املحرتفني  رابطة  اح�سائيات  وبح�سب 
 2.78 253 هدفا، مبعدل تهديف  ال�سباك  91 مباراة اهتزت فيها  الأول 
 27 بواقع  الأه��داف  من  عدد  اأكرب  ت�سجيل  الرابعة  اجلولة  و�سهدت   ،%

هدفا، فيما كانت اجلولة الثانية هي الأقل بواقع 13 هدفا.
وبالن�سبة لقائمة الهدافني فقد جاء لبا كودجو "العني" يف ال�سدارة بر�سيد 
13 هدفا، يليه جواو بيدور" الوحدة " ثانيا ب� 8 اأهداف، ثم انطونيو خو�سيه 
8 اأهداف، و�سيب�ستان تيجايل "الن�سر" بر�سيد 7  "توزي" "الن�سر" ثالثا ب� 
اأهداف، ثم عمر خريبني "الوحدة" بالر�سيد نف�سه.. فيما ت�سدر �سياء �سبع 
لعب "الن�سر" قائمة الأكرث �سناعة لالأهداف بواقع 6 متريرات حا�سمة، 
ثم  حا�سمة،  مت��ري��رات  ب�5  يا�ص" ثانيا  لعب" بني  خميني�ص  نيكول�ص  ثم 
وعمر  املنهايل  حممد  ثم  متريرات،  "عجمان" 4  لعب  �سبادا�سيو  لينادرو 

خريبني لعبا "الوحدة" 4 متريرات حا�سمة.
ت�سديا،   49 بواقع  ت�سديا  وبات عبد اهلل �سلطان حار�ص "الظفرة" الأكرث 
حار�ص  اهلل  عبد  جمال  يليه   35 ثم علي �سقر حار�ص "الإمارات" بر�سيد 
"احتاد كلباء" 35 اأي�سا، ثم فهد الظنحاين حار�ص "بني يا�ص" 33 ت�سديا، 

وعلي احلو�سني حار�ص "عجمان" بر�سيد 32.
بطاقة   357 الأول  ال��دور  خالل  بلغت  فقد  ال�سفراء  للبطاقات  وبالن�سبة 
 31 بر�سيد  عليها  ح�سول  الأك��رث  يا�ص" و"ال�سارقة"  "بني  وك��ان لعبو 
 28 والإمارات"  والو�سل  والن�سر  "الوحدة  لعبو  ثم  منهما  لكل  بطاقة 
بطاقة لكل منهم، فيما كان لعبو "�سباب الأهلي واحتاد كلباء" الأقل بواقع 

بطاقة لكل منهما.  20
البطاقات  على  الالعبني ح�سول  كاأكرث  العروبة  لعب  ر�سا عطا�ص  وج��اء 
و  عجمان،  لع��ب  يو�سف  ب��الل  من  لكل  بطاقات  و5  بطاقات،   6 ال�سفراء 
فواز  ثم  يا�ص،  بني  لعب  �سواريز  وغا�ستون  العروبة،  لعب  كاك  ابولينري 

عوانة لعب بني يا�ص بر�سيد 4 بطاقات.
و�سهد الدور الأول اإ�سهار 26 بطاقة حمراء كان الن�سيب الأكرب منها لالعبي 
"اجلزيرة وال�سارقة" بواقع 4 بطاقات لكل منهما ثم "عجمان و�سباب الأهلي 
"الن�سر والظفرة وخورفكان" بطاقتني  والإمارات" 3 بطاقات، ثم كل من 
"الو�سل والعروبة وبني يا�ص" بطاقة واح��دة، فيما حافظ لعبو  وكل من 
بطاقات  اأي  بدون  النظيف  �سجلهم  كلباء" على  واحتاد  والوحدة  " العني 
بن�سبة  ا�ستحواذا  الأك��رث  اجلزيرة  كان  ال�ستحواذ  ملعدل  وبالن�سبة  حمراء. 
% ، ثم �سباب الأهلي 58 % ، ثم العني 57 % ،   59 الن�سر  % ، ثم   62
والوحدة 56 %، ثم الو�سل 54 %، واحتاد كلباء 51 %، وال�سارقة 50 
يا�ص 46 %، وخورفكان 43 % ، ثم العروبة  وبني   ،%  46 وعجمان   ،%

الظفرة 36 %. ثم   ،%  39 والإمارات   ،%  40
5 حرا�ص مرمى يف قائمة الأكرث م�ساركة مع فرقهم خالل الدور  وتواجد 
"العني" وعادل  عي�سى  وه��م خالد  املباريات  ت��واج��دوا يف جميع  الأول حيث 
احلو�سني " ال�سارقة" وجمال عبد اهلل " احتاد كلباء" وفهد الظنحاين "بني 

يا�ص" وعلي احلو�سني " عجمان" وذلك بواقع 1170 دقيقة لكل لعب.
730 ت�سديدة لكل الفرق،  وعلى �سعيد الت�سديدات على املرمى فقد بلغت 
85 ت�سديدة، يليه  وكانت ال�سدارة والأف�سلية فيها لفريق العني مبجموع 

الن�سر ب 65 ت�سديدة، ثم اجلزيرة ب 60 ت�سديدة.
�سهدت  فقد  الأول  ال��دور  يف  املدربني  عن  ال�ستغناءات  لقائمة  بالن�سبة  اأم��ا 
تغيري 5 مدربني خالل 145 يوما، حيث رحل كل من مدرب ال�سارقة عبد 
العزيز العنربي، واملغربي طارق ال�سكتيوي مدرب الإمارات، والهولندي تني 
كات مدرب الوحدة، وال�سوري حممد قوي�ص مدرب الظفرة، والربازيلي كايو 

زناردي مدرب خورفكان ومت ا�ستبدالهم مبدربني جدد.

•• دبي-الفجر:

رفع جمل�ص اأمناء "جائزة حممد بن را�سد اآل مكتوم لالإبداع الريا�سي" اإحدى 
"مبادرات حممد بن را�سد اآل مكتوم العاملية" اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات 
الدولة بعيد الحتاد اخلم�سني  ملنا�سبة احتفالت  الر�سيدة  القيادة  اإىل مقام 
ال�ساملة للخم�سني عاما  واإطالق اخلطة  الدولة  لتاأ�سي�ص  الذهبي  واليوبيل 
التي �ستكون حافلة باملزيد من الإجن��ازات احل�سارية  املقبلة يف عمر الدولة 

والعلمية والتنموية، ويف جميع نواحي احلياة.
كما تقدم جمل�ص الأمناء بال�سكر والعرفان اإىل �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد 
بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�ص املجل�ص التنفيذي لإمارة دبي راعي 
اجلائزة لدعمه املتوا�سل للجائزة وتوجيهاته التي باتت منهاج عمل ور�سمت 
للجائزة طريق الريادة والنجاح يف حتقيق اأهدافها لتطوير القطاع الريا�سي 
يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة والوطن العربي والعامل ولت�سريف �سموه 
حفل اجلائزة باحل�سور وتكرمي الفائزين، كما تقدم جمل�ص الأمناء بال�سكر 

والعرفان اإىل �سمو ال�سيخ اأحمد بن حممد بن را�سد اآل مكتوم رئي�ص اللجنة 
الأوملبية الوطنية رئي�ص اجلائزة، على التوجيهات ال�سديدة والرعاية الكبرية 
وقيادته عمل  ريا�سية  واأك��رب جائزة  اأه��م  ت�سبح  اأن  اجلائزة من  التي مكنت 

اجلائزة ور�سم م�ستقبلها واآفاق تطورها.
وتقدم املجل�ص بال�سكر والعرفان اإىل �سمو ال�سيخ من�سور بن حممد بن را�سد 
باحل�سور  اجل��ائ��زة  حفل  لت�سريفه  الريا�سي  دب��ي  جمل�ص  رئي�ص  مكتوم  اآل 
الدورة  بفئات  الفائزين  جميع  الأم��ن��اء  جمل�ص  هناأ  كما  الفائزين،  وتكرمي 
احلادية ع�سرة من اجلائزة الأكرب من نوعها، من الأفراد والفرق واملوؤ�س�سات 

من خمتلف الدول ومن خمتلف التخ�س�سات يف العمل الريا�سي.
جاء ذلك خالل الجتماع 32 ملجل�ص اأمناء اجلائزة والذي تراأ�سه معايل مطر 
الطاير رئي�ص جمل�ص الأمناء بح�سور خالد علي بن زايد نائب رئي�ص جمل�ص 
الأمناء، و اأع�ساء املجل�ص: د.ح�سن م�سطفى، د.خليفة ال�سعايل، موزة املري، 
اأمني عام اجلائزة، اأحمد م�ساعد الع�سيمي، منى بو �سمرة، و نا�سر اأمان اآل 

رحمة مدير اجلائزة.

وقال معايل مطر الطاير: حققت الدورة احلادية ع�سرة من اجلائزة اإجنازات 
كما  والنتائج  ب��الأداء  والرتقاء  الريا�سي  العمل  م�ستوى تطوير  على  كبرية 
ارتبطت باأحداث كثرية حيث تزامنت مع الحتفالت بعيد الحتاد اخلم�سني 
واليوبيل الذهبي لتاأ�سي�ص الدولة، وكانت دورة ا�ستثنائية باإقامة حفل تكرمي 
املجالت،  عاملي يف جميع  ح��دث  اأك��رب   2020 دب��ي  اإك�سبو  قلب  الفائزين يف 
فر�ستها  كبرية  بتحديات  العامل  م��رور  ع�سرة  احلادية  ال��دورة  عا�سرت  كما 
التغلب  ا�ستطعنا  الر�سيدة  لقيادتنا  ال�سديدة  التوجيهات  وبف�سل  اجلائحة، 
الظروف  ه��ذه  ا�ستثمار  و  اجلائحة  مواجهة  جهود  دع��م  م��ن  ومتكنا  عليها 
ل�سالح القطاع الريا�سي وطورنا حمور التناف�ص لتحفيز املوؤ�س�سات الريا�سية 
يف كل مكان لإعادة الن�ساط �سمن الإجراءات الحرتازية التي حتفظ �سالمة 
الريا�سيني وتوفر لهم الفر�سة للتناف�ص ومتثيل اأوطانهم خري متثيل، كما 
الألعاب  دورت��ي  تنظيم  لتغيري موعد  مراعاة  الرت�سح  مواعيد  بتمديد  قمنا 
الأوملبية والباراملبية يف طوكيو من 2020 اإىل 2021 ملنح الفر�سة لالأبطال 
ا، وهو الدور الذي تلعبه دائًما  العرب للفوز يف الأوملبياد والفوز يف اجلائزة اأي�سً

اجلائزة لرت�سيخ نهج الإبداع والتميز واملبادرة يف العمل الريا�سي".
كما وجه معايل رئي�ص جمل�ص الأمناء جلان اجلائزة للعمل على حتقيق املزيد 
من النجاحات يف الدورة املقبلة واختيار حمور التناف�ص الذي ي�ساهم يف دفع 
جهود التطوير وتوجيهها لتحقيق الأهداف الكربى يف جمال ن�سر وتطوير 
واملوؤ�س�سي  عموما  الأداء  مب�ستوى  والرت��ق��اء  املجتمعات  جميع  يف  الريا�سة 

خ�سو�سا اىل م�ستوى الإبداع يف العمل.
واأ�ساد جمل�ص الأمناء بالعمل الذي مت اإجنازه يف جمال الو�سول اإىل جميع 
العربية  وال���دول  املتحدة  العربية  الم����ارات  دول���ة  يف  الريا�سية  القطاعات 
والعامل، وتزايد جناح اختيار الريا�سيني النا�سئني، كما اأ�ساد بتفاعل و�سائل 
الإعالم املحلية والعربية والدولية لفعاليات اجلائزة ودعمها لعمل اجلائزة 

لتحقيق اأهدافها.
الثانية  للدورة  الت�سغيلية  اخلطة  الجتماع  خ��الل  الأم��ن��اء  جمل�ص  واعتمد 
ع�سرة للجائزة ووجه الأمانة بو�سع اآليات التنفيذ، وفق توجيهات �سمو راعي 

اجلائزة و�سمو رئي�ص اجلائزة، وبالتن�سيق مع جمل�ص الأمناء.

•• دبي-وام:

قلد اللواء / م/ نا�سر عبدالرزاق الرزوقي رئي�ص الحتادين الإماراتي والآ�سيوي 
النائب الأول لرئي�ص الحتاد الدويل للكاراتيه، �سعادة �سعيد حارب، الأمني العام 
ملجل�ص دبي الريا�سي، �سهادة احلزام الأ�سود 7 دان الفخري من الحتاد الدويل 
للكاراتيه، مع �سهادة للحزام من احتاد الإم��ارات للكاراتيه ودرع بطولة العامل 
الدولية  الحت��اد  اأن�سطة  دع��م  يف  امل�ستمر  والتعاون  جلهوده  تقديراً  للكاراتيه 

والعاملية.

جاء ذلك خالل الزيارة التي قام بها وفد احتاد الإمارات للكاراتيه اإىل جمل�ص دبي 
الريا�سي من اأجل تقدمي ال�سكر على الدعم الكبري من جمل�ص دبي الريا�سي، 
اآل مكتوم رئي�ص جمل�ص دبي  برئا�سة �سمو ال�سيخ من�سور بن حممد بن را�سد 
العامل  بطولة  يف  لالحتاد  املجل�ص  قدمه  وم��ا  ال��ع��امل،  بطولة  راع��ي  الريا�سي 
للكاراتيه الأخرية التي ا�ست�سافت دبي ن�سختها اخلام�سة والع�سرين يف نوفمرب 
املا�سي مبجمع حمدان بن حممد بن را�سد الريا�سي، وخا�ست مناف�ساتها 117 

دولة باإجمايل احل�سور الذي تخطى 3000 ريا�سي.
كما قدم الرزوقي اي�ساً �سهادة احلزام الأ�سود 6 دان الفخري من الحتاد الدويل 

للكاراتيه اإىل نا�سر اآل رحمة الأمني العام امل�ساعد للمجل�ص، مع �سهادة للحزام 
فريق  تكرمي  للكاراتيه، مع  العامل  بطولة  ودرع  للكاراتيه  الم��ارات  احت��اد  من 

عمل جمل�ص دبي الريا�سي.
وعرب الرزوقي، رئي�ص اللجنة املنظمة العليا لبطولة العامل الأخرية، عن امتنانه 
للدور الذي يقوم به جمل�ص دبي الريا�سي يف دعم كل الأن�سطة الريا�سية ب�سفة 
ال�سراكة بني موؤ�س�سات  الكاراتيه ب�سفة خا�سة، مما يرتجم نهج  عامة واحتاد 
الوطن، ويوؤمن امل�ساندة املطلوبة لإجناح املحافل التي ت�ست�سيفها الدولة على 

كافة امل�ستويات، ويوؤدي لنت�سار املمار�سات الريا�سية يف اأو�ساط املجتمع.

وا�سلت التون�سية اأن�ص جابر نتائجها الإيجابية ا�ستعدادا مل�ساركتها يف بطولة 
اأ�سرتاليا املفتوحة لكرة امل�سرب التي تنطلق يف 17 يناير-كانون الثاين احلايل، 
 4-6 مرتني  وميبلدون  بطلة  كفيتوفا  ب��رتا  الت�سيكية  على  الالفت  بفوزها 
و6-4 لتبلغ الدور ربع النهائي من دورة �سيدين الأربعاء. وكانت جابر تاألقت 
ب�سكل لفت العام املا�سي، حيث حققت باكورة القابها يف م�سريتها وباتت اول 
لعبة عربية تدخل نادي الالعبات الع�سر الوليات. وجنحت جابر التي اأ�سيبت 
بكوفيد19- اأواخر العام املا�سي يف قلب تخلفها يف املجموعتني وتخرج فائزة 
على الت�سيكية املخ�سرمة، حمققة اول انت�سار على مناف�ستها يف اأربع مباريات 
النهائي  ربع  �سيدين يف  دورة  �سابعة يف  امل�سنفة  وتلتقي جابر  بينهما.  جمعت 
رو�سه  غابريال  اإيلينا  الرومانية  على  الفائزة  كونتافيت  اأنيت  ال�ستونية  مع 
ال�سبانية غاربينيي  تغلبت  املقابل،  6-3 و6-1. يف  الت�سفيات  ال�ساعدة من 
 1-6 األك�سندروفا  اإيكاتريينا  الرو�سية  على  عامليا  ثالثة  امل�سنفة  موغورو�سا 
و7-6 )7-4(، و�ستلتقي يف الدور املقبل مع الرو�سية الخرى داريا كا�ساتكينا 
التي حققت املفاجاأة بفوزها على البلجيكية اإيليز مرتن�ص 6-3 و6-4. وكانت 
اأف�سل نتيجة ملوغورو�سا يف بطولة اأ�سرتاليا املفتوحة عام 2020 عندما حّلت 
و�سيفة لالمريكية �سوفيا كينن. وكانت موغورو�سا تخو�ص اأّول دورة لها منذ 
تتويجها ببطولة "دبليو تي اي" اخلتامية يف ت�سرين الثاين/نوفمرب املا�سي. 
واأعربت الإ�سبانية عن ر�ساها عن ادائها بعد توقف نحو �سهرين وقالت يف هذا 
ال�سدد "اأنا �سعيدة جدا لين حافظت على هدوئي ل �سيما يف املجموعة الثانية 
عندما تخلفت 4-5 وكان الر�سال يف حوزتي. الفوز باأّول مباراة يف املو�سم مهم 

جداً ل �سيما باأن مباراتي الأخرية كانت قبل وقت طويل".

�لت�ن�شية جابر �إىل ربع نهائي دورة �شيدين 

�حتاد �لكار�تيه يقلد �شعيد حارب �حلز�م �الأ�ش�د 7 د�ن

يف 91 مبار�ة و5 �إقالت للمدربني خالل 145 يوما   هدفا   253 •
بطاقة �سفر�ء و26 حمر�ء وعبد �هلل �سلطان �لأف�سل يف �لت�سديات  357 •

�لدور �لأول من دوري »�أدنوك �ملحرتفني«.. �أرقام و�إح�سائيات

�لعني �أق�ى هج�م و�ل�حدة �أف�شل دفاع و�جلزيرة �الأكرث ��شتح��ذ�

هناأ �لقيادة �لر�سيدة بالإجناز�ت �لوطنية �لكبرية و�سكر حمد�ن و�أحمد ومن�سور بن حممد

جمل�س �أمناء جائزة حممد بن ر��شد لالإبد�ع �لريا�شي يعتمد �خلطة �لت�شغيلية للدورة �لـثانية ع�شرة
 مطر �لطاير: �لدورة �حلادية ع�سرة حققت �لكثري من �لإجناز�ت ودعمت جهود مو�جهة حتديات �جلائحة

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13 يناير 2022 العدد 13441

فقدت �سهادة ا�سهم �سادره من �سركة اأبوظبي لبناء ال�سفن 
باإ�سم / عايده عبود �سعيد بارباع 

رقم ال�سهادة : ١7٠4١
عدد ال�سهم : 3٠١ 

على من يعرث عليها الرجاء ت�سليمها لل�سركة املذكورة او 
الت�سال  على تلفون رقم : ٠5٠8١٢3١8١ م�سكورا

العدد 13441 فقد�ن �شهادة �أ�شهم

بتاريخ 2022/1/13 
ف��ق��د امل���دع���و / ����س���اره عالء 
فتحى  حم�����م�����د  ال�������دي�������ن 
اجلن�سية  م�سر  ال��غ��ط��ا���ص، 
رق������م  �������س������ف������ره  ج�������������واز   -
من   )A17236371(
يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم  0506233877

فقد�ن ج��ز �شفر
فقد امل��دع��و / م��رمي عالء 
م�سر     ، ال��غ��ط��ا���ص  ال���دي���ن 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )A17236370( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0506233877

فقد�ن ج��ز �شفر
ف������ق������د امل���������دع���������و/ ام��������اين 
�سعد  حم���م���د  ع���ب���دال���ع���زي���ز 
اجلن�سية  م�سر   ، ال��زق��زوق 
رق������م  �������س������ف������ره  ج�������������واز   -
من   )A17236218(
يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم  0506233877 

فقد�ن ج��ز �شفر
فقد املدعو / حممد نعمان 
باك�ستان     ، ا���س��ح��اق  حممد 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )bv4916974( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0506045949

فقد�ن ج��ز �شفر
اهلل  رايف   / امل����دع����و  ف���ق���د 
باك�ستان   ، ر���س��ي��د  ���س��وك��ت 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )2743811JX( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0561794050

فقد�ن ج��ز �شفر
عبداللطيف   / امل��دع��و  ف��ق��د 
الهند   ، ك����الن����ت����ان  اي��������رول 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
يرجى   -  )p1069029(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الهندية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمارات.

فقد�ن ج��ز �شفر
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الفجر الريا�ضي

عاملياً  الأّول  امل�سنف  ديوكوفيت�ص  نوفاك  ال�سربي  امل�سرب  كرة  جنم  اأق��ّر 
�سلوكه  اأ�سرتاليا ويف  اإىل  الدخول  ا�ستمارة  تعبئة  "اأخطاء" لدى  بارتكاب 
بعد ثبوت اإ�سابته بفريو�ص كورونا ال�سهر املا�سي، يف وقت ل تزال م�ساركته 

معّلقة يف بطولة اأ�سرتاليا املفتوحة حيث ينوي الدفاع عن لقبه.
ب�سكل  ي��ت��دّرب  ال��ذي  ديوكوفيت�ص  ق��ال  ان�ستغرام،  تطبيق  على  ر�سالة  يف 
مرات   9 بها  املتّوج  ال�سرتالية  البطولة  غمار  خلو�ص  ا�ستعدادا  طبيعي 
)رقم قيا�سي( "نعي�ص يف حقبة �سعبة يف اإطار اجلائحة العاملية، ويف بع�ص 

الأحيان يتّم ارتكاب اأخطاء".
ك��ربى، ظهر يف  20 بطولة  لقب  ع��ام��اً(، حامل  ديوكوفيت�ص )34  وك��ان 
جاءت  عندما  الول/دي�سمرب،  كانون   16 تاريخ  غ��داة  بلغراد  يف  منا�سبة 
الهجرة  �سلطات  اىل  بها  اأف���اد  ال��ت��ي  امل��ع��ل��وم��ات  بح�سب  اإي��ج��اب��ي��ة  نتيجته 

ال�سرتالية.
الذي  الفح�ص  نتيجة  على  ح�سل  ق��د  يكن  مل  بانه  ديوكوفيت�ص  وك�سف 
يف  الأول/دي�����س��م��رب(  كانون   17( التايل  اليوم  يف  ح�سر  بعدما  له  خ�سع 
اأجل تكرمي لعبني �سرب �سباب من دون و�سع كمامة،  بلغراد حفاًل من 
و�سائل  على  ال�سربي  امل�سرب  كرة  احت��اد  �سادرة عن  من�سورة  ل�سور  وفًقا 

التوا�سل الجتماعي.
كما اأنه خ�سع جلل�سة ت�سوير مع �سحيفة "ليكيب" الفرن�سية بعد يومني، 

اأي يف 18 من ال�سهر املذكور، وفق ما ذكرت ال�سحيفة بنف�سها.
ويوؤّكد ديوكوفيت�ص بانه قبل لقائه مع الالعبني ال�سرب ال�سبان، كان قد 

خ�سع لفح�ص جديد جاءت نتيجته �سلبية وقال مدافعاً عن نف�سه "مل 
اأكن اأ�سعر باأي عوار�ص وكنت يف حال جيدة، مل اأكن حينها قد علمت 

بنتيجة فح�سي اليجابي قبل نهاية ذلك احلدث".
وو�سل ديوكوفيت�ص يف تاريخ اخلام�ص من كانون الثاين/يناير احلايل 
اإىل اأ�سرتاليا، بف�سل اإعفاء خا�ص كونه ا�سيب بكوفيد19- يف 16 من 

ال�سهر املا�سي.
ا�ستقبل  ع��ن��دم��ا  التقدير"  يف  "بخطاأ  ديوكوفيت�ص  اأق����ّر  امل��ق��اب��ل،  يف 
�سحافيي �سحيفة "ليكيب" من اأجل اجراء مقابلة وقال يف هذا ال�سدد 

مل اأكن اأريد اأن  لنني  ليكيب  مع  املقابلة  واجراء  ملوا�سلة  م�سطراً  "كنت 
الجتماعي  التباعد  اح��رتام  على  حر�ست  لكني  ال�سحايف،  اأم��ل  اأخيب 

وكنت مرتديا الكمامة اإل عندما كانوا يتخذون ال�سور ال�سخ�سية 
يل".

اأقّر  واأن���ا  التقدير  يف  خطاأ  ذل��ك  ك��ان  التفكري،  "بعد  وت��اب��ع 
بذلك وكان من الجدى تاأجيل املقابلة".

ويف تطّور اآخر، تناقلت ال�سحف الأ�سرتالية ما اأعلنته 
نتيجة  يف  �سكوك  ح��ول  الأمل��ان��ي��ة  �سبيغل  در  �سحيفة 

فح�ص ديوكوفيت�ص الإيجابي.
اأعطى  ال�سريعة الذي  انها قامت مب�سح رمز ال�ستجابة  وقالت در �سبيغل 
نتيجة �سلبية، قبل اأن يتغرّي اإىل اإيجابي بعد �ساعة. ومل يكن ممكناً التحقق 
ب�سكل م�ستقل من رواية در �سبيغل ومل ي�سر ديوكوفيت�ص الأربعاء اإىل هذه 

النقطة.
اخلانة  بتعبئة  ق��ام  لن��ه  الب�سري"  ب�"اخلطاأ  اأي�����س��اً  ديوكوفيت�ص  واأق���ّر 

اخلاطئة يف ا�ستمارة الدخول اىل ا�سرتاليا.
ففي رد على �سوؤال منوذجي يف م�ستندات ال�سفر عما اإذا �سافر اأو �سي�سافر 
و�سع  اأ�سرتاليا،  اىل  التوجه  قبل  الخ���رية  ال�14  الأي���ام  يف  م��ا  مكان  اىل 

عالمة على اإجابة "كال" يف ال�ستمارة التي ن�سرت علًنا الثالثاء.
ذلك.  عك�ص  اىل  ت�سري  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  على  املن�سورات  اأن  اإل 
ال�سربية  العا�سمة  كان يف  كارلو  القاطن يف مونتي  ال�سربي  اأن  اإذ تظهر 
و�سوله  �سبقت  التي  ال�14  الأي��ام  اإ�سبانيا، يف  يف  ماربيا  ثم مدينة  بلغراد 
قبل  "من  ال�ستمارة  تعبئة  مت  بانه  ديوكوفيت�ص  واع���رتف  ملبورن.  اىل 
اخلطاأ  لهذا  ال�سادقة  باعتذاراته  يتقّدم  اأع��م��ايل  مدير  باإ�سمي.  فريقي 
ديوكوفيت�ص  م�ساركة  وتبقى  عمدا".  ولي�ص  ب�سريا  اخلطاأ  ك��ان  الداري. 
17 احلايل معلقة، فبعد ان  يف بطولة ا�سرتاليا املفتوحة التي تنطلق يف 
ال��ب��الد م��ن خالل  منعته ال�سلطات ال���س��رتايل م��ن دخ��ول 
و�سوله  ل��دى  ب��ه  اخلا�سة  ال��دخ��ول  تاأ�سرية  ال��غ��اء 
اإعفائه  اأ�سباب  اأن  معتربة  ملبورن،  مطار  اىل 
املفرو�سة  ال�����س��ارم��ة  ال�����س��روط  ت�ستويف  ل 
اإطار مكافحة كوفيد- اأرا�سيها يف  لدخول 

19 ليتم نقله اىل مركز احتجاز امل�سافرين 
بال�ستئناف  ديوكوفيت�ص  يف ملبورن، جنح 
ال����ذي ت��ق��دم ب��ه وح��ق��ق ان��ت�����س��ارا معنويا 
ع��ل��ى احل��ك��وم��ة ال���س��رتال��ي��ة ع��ن��دم��ا اأمر 
قا�ص فيدرايل بالإفراج عنه ب�سكل فوري 
ملبورن،  يف  امل�سافرين  احتجاز  مركز  من 
اليك�ص هوك  الهجرة  لكن وزير 
اإلغاء  ي�ستطيع  ي���زال  ل 

تاأ�سريته.

•• دبي-وام:

اأعلنت �سركة "كوربوريت �سبورت�ص" وجمل�ص دبي الريا�سي عن م�ساركة اأكرث 
من 1000 موظف وموظفة يف الن�سخة املقبلة من دورة الألعاب الريا�سية 
15 و16 يناير احل��ايل، وتعد احلدث الأك��رب من  لل�سركات التي تقام يوم 
نوعه املخ�س�ص للموظفني يف خمتلف ال�سركات املحلية والإقليمية والعاملية 
التي تتخذ من الإم��ارات العربية املتحدة مقراً لها، من حيث عدد الألعاب 
الريا�سية الذي ي�سل اإىل 18 لعبة وتنوع اإقامة مواقع الدورة يف 3 اأماكن 

خمتلفة يف اأرجاء دبي.
جاء ذلك يف املوؤمتر ال�سحفي الذي عقد يف مقر جمل�ص دبي الريا�سي اأم�ص، 
وحتدث فيه حممد احل�سري املدير التنفيذي لكوربوريت �سبورت�ص ال�سركة 
املنظمة للدورة، واأحمد اإبراهيم مدير ق�سم الريا�سات املجتمعية يف جمل�ص 
ال�سركات  م��ن  ع��دد  ممثلي  بح�سور  احل���دث،  ل��ه��ذا  ال��داع��م  الريا�سي  دب��ي 

الراعية وامل�ساركة يف الدورة واجلهات الإعالمية.
وعرب حممد احل�سري املدير التنفيذي لكوربوريت �سبورت�ص، عن تطلعه اأن 
 ،2019 ت�ساهم هذه الدور جناحاتها التي حققتها منذ انطالقتها يف عام 
ريا�سية خارج  اإ�سراكهم يف م�سابقات  اأجل  للموظفني من  بو�سفها موجهة 
اأ�سلوب  وتبينها  الريا�سة  ممار�سة  على  وحتفيزهم  الروتيني،  العمل  اإط��ار 
، التي حتفز اجلميع على هذا النهج من خالل املبادرات  حياة يف الإم��ارات 
احلكومة  توفرها  التي  وامل��راف��ق  واملن�ساآت  الر�سيدة،  القيادة  تقودها  التي 

ملمار�سة خمتلف الألعاب الريا�سية.
األف  الكبري الذي يتجاوز حاجز  العدد  اإ�سراك هذا  " لعل جناحنا يف  وقال 
موظف وموظفة، يعود اإىل التنوع الكبري يف اجلن�سيات واأعداد املقيمني على 
مركز  بو�سفها  التجارية  لالأعمال  جاذبيتها  وم��دى  الطيبة،  الأر���ص  ه��ذه 
الأعمال  خمتلف  يف  ال�سركات  من  للغاية  كبري  ع��دد  ي�سم  عاملي  اقت�سادي 
الريا�سي  دب��ي  " ي�سر جمل�ص  اإب��راه��ي��م  اأح��م��د  ق��ال  م��ن جانبه  التجارية". 
كوربورت  �سركة  مع  والتعاون  الكبري  احل��دث  لهذا  الكامل  الدعم  يقدم  ان 
اإك�سبو  بالتزامن مع  تقام  التي  ال�ستثنائية  ال��دورة  �سبورت من خالل هذه 
والتي ت�سجع القطاع اخلا�ص على  العامل،  يف  الأب��رز  احلدث  دبي   2020
امل�ساركة يف ن�سر ممار�سة الريا�سة، حققت هذه الدورة خالل الن�سخ ال�سابقة 
اأعداد  يف  املتزايد  النمو  خالل  من  اأهدافها  حتقق  زال��ت  وما  كبرًيا،  جناًحا 
املر�سومة لدعم ممار�سة  والأه��داف  الإع��داد  امل�ساركني وذلك بف�سل ح�سن 

ال�سركات  ملنت�سبي  الفر�سة  وت��وف��ري  املجتمع  اأف����راد  �سفوف  يف  ال��ري��ا���س��ة 
ينعك�ص  مما  واأف���راد  كفرق  الريا�سية  الفعاليات  خمتلف  ملمار�سة  اخلا�سة 

بالإيجاب على �سعورهم بال�سعادة واحليوية والنتماء".
اإىل  ن�سعى  ال��ت��ي  الناجحة  للعالقة  من��وذج��ا  تعد  ال����دورة  " ه��ذه  واأ���س��اف 
تعزيزها والتي تربط بني جمل�ص دبي الريا�سي وموؤ�س�سات القطاع اخلا�ص 
وقت  وق�ساء  جمتمعنا  يف  البدين  والن�ساط  الريا�سة  ممار�سة  ن�سر  بهدف 
احتياجات  وتلبي  امل�ساركني  م��ن  امل��زي��د  ت�ستقطب  اأن��ه��ا  كما  ومم��ت��ع،  مفيد 
احل�سري  حممد  جهود  ونثمن  الأع��م��ار،  وملختلف  املجتمع  �سرائح  خمتلف 
ملوا�سلة تنظيم هذا احلدث ونوؤكد حر�سنا على دعم احلدث  وفريق عمله 
وتوفري كل �سبل النجاح له، كما ن�سكر جهود املوؤ�س�سات الإعالمية التي تنقل 

للمجتمع �سوًرا من الأحداث اجلميلة واملميزة التي ي�سهدها احلدث".
ال��ق��دم، كرة  " ك��رة  وه��ي  ريا�سية،  18 م�سابقة  امل���رة  ه��ذه  ال���دورة  وت�سمل 
الطاولة،  كرة  الطائرة،  الري�سة  الكريكت،  ال�ساطئية،  الطائرة  كرة  ال�سلة، 
اللياقة  حت��دي  الكارتينج،  الفو�سبول،  التجديف،  تن�ص،  ال��ب��ادل  ال�سباحة، 
وال�سهم،  القو�ص  ال�سهام،  رمي  ال�سطرجن،  اجل��ري،  الفرق،  حتدي  البدنية، 
والألعاب الإلكرتونية" و�ستقام املناف�سات يف 3 مواقع خمتلفة يف دبي، وذلك 
يف املدر�سة ال�سوي�سرية الدولية العلمية يف دبي، ودبي موتور �سيتي ملناف�سات 

الكارتينج، وخور دبي.
و�سيتم تخ�سي�ص جوائز مالية للفائزين باملراكز الأوىل، اإىل جانب اجلوائز 
�سيتم  حيث  احل��دث،  زوار  حتى  اأو  للم�ساركني  املخ�س�سة  والقيمة  العينية 
جتمع  املناف�سات  لتكون  املرافقة  الرتفيهية  الفعاليات  من  العديد  اإق��ام��ة 
اأوقات رائعة خالل عطلة نهاية  باإمكانهم ق�ساء خاللها  عائلي للموظفني 

الأ�سبوع املقبلة.
دولة  بها  تقوم  التي  ال�سرتاتيجية  على  ���س��رياً  ال���دورة  ه��ذه  اإق��ام��ة  وت��اأت��ي 
الإمارات عموماً، ودبي على وجه اخل�سو�ص، من اأجل زيادة م�ستويات الوعي 
امل�ساهمة  اأجل  من  ممار�ستها،  على  والت�سجيع  الريا�سة،  باأهمية  املجتمعي 
اأف��راده بقدرات بدنية  يت�سلح  البدن  بناء جمتمع �سحيح اجل�سم و�سليم  يف 
التي ت�سهدها  التنمية  اأعباء احلياة ومتطلبات  وفكرية قادرة على مواجهة 
الدولة يف كافة املجالت وتتبواأ الريادة فيها، والتاأكيد على اأهمية الريا�سة 
الأ�سا�ص  حجر  ال�سامل  مبفهومها  الريا�سة  تكون  اأن  اأج��ل  من  املجتمعية، 
بيئة  املوظفني وتعزيز  املجتمع وعامال م�ساعدا لرفع كفاءة  لنمو وتطوير 

العمل املحفزة.

•• اأبوظبي -وام:

"ليدرز"  الريا�سية  للقيادات  العاملية  القمة  اأع��م��ال  اأبوظبي  ت�ست�سيف 
 2022 م��ار���ص   17 اإىل   16 م��ن  ال��ف��رتة  خ���الل  اجل��دي��دة  ن�سختها  يف 
مبركز املوؤمترات بحلبة مر�سى يا�ص وذلك �سمن اأجندة جمل�ص اأبوظبي 
رائدة  كوجهة  اأب��وظ��ب��ي  مكانة  لرت�سيخ  املتوا�سلة  وم��ب��ادرات��ه  الريا�سي 
وقادة  رواد  عاملية من  �سخ�سية   20 من  اأك��رث  بح�سور  العاملية  للريا�سة 

اأعمال القطاع الريا�سي .
وتهدف القمة اإىل مناق�سة كل جديد ومبتكر يف قطاع الريا�سة ومعرفة 
لال�ستفادة  واح��د  مكان  يف  الريا�سيني  القادة  ولقاء  والفر�ص  التحديات 
من اخلربات وحتويل الأفكار والآراء اإىل واقع ملمو�ص اإىل جانب تبادل 
كيفية تطور  ب�ساأن  الثاقبة  وال��روؤى  النظر  املنطقة وجهات  املتحدثني يف 

الريا�سة واأين تكمن الفر�ص الطويلة الأجل.
وت��ن��اق�����ص ال��ق��م��ة امل��رت��ق��ب��ة ال��ت��ي ي�����س��ارك فيها اأك���رث م��ن 400 م��ن قادة 
فيها  العاملية مبا  الريا�سة  �سناعة  م�ستجدات  اأب��رز   .. العامليني  الريا�سة 
والبطولت  للفعاليات  الإع��الم��ي��ة  والتغطية  ت��ط��وًرا  الأك���رث  التقنيات 
وخمتلف  الريا�سية  والفرق  والرعاية  الت�سويق  �سوؤون  بجانب  الريا�سية 
اأربعة  مناق�سة  اىل  بالإ�سافة  العاملية  الريا�سة  بقطاع  املتعلقة  املوا�سيع 

حماور رئي�سية من بينها القيادة والتكنولوجيا والإبداع واخلربة .
ويت�سمن برنامج القمة يف اليوم الأول فعاليات املوؤمتر الرئي�سي يف حني 
بح�سور  ونقا�ص  بحث  وحلقات  عمل  ور���ص  تنظيم  الثاين  اليوم  يت�سمن 
والهيئات  املوؤ�س�سات  م��ن  العامليني  الريا�سة  اأع��م��ال  ق��ادة  م��ن  كبري  ع��دد 

الوطنية.  الريا�سية  املوؤ�س�سات  ج��ان��ب  اإىل  ال��رائ��دة  العاملية  الريا�سية 
وتقام القمة يف مقر حلبة مر�سى يا�ص مما يوفر للح�سور جتربة مميزة 
للفعاليات الريا�سية الرائعة التي تقدمها اأبوظبي التي تعد مثاًل يحتذى 
اأنحاء العامل بقدرتها على ال�ستمرار يف ا�ست�سافة الأحداث  به يف جميع 
انت�سار  الأخ��رية يف ظل  التحديات  اآمنة رغم  الكربى بطريقة  الريا�سية 
الوباء العاملي حيث يتناول احلدث التحدي والتطورات اجلديدة للريا�سة 

العاملية.
اأبوظبي  العام ملجل�ص  الأم��ني  العواين  �سعادة عارف حمد  من جانبه قال 
اإنه يف ظل احت�سانها ملجموعة كبرية من الفعاليات الريا�سية  الريا�سي 
الريا�سة  خ��ارط��ة  يف  مرموقة  مبكانة  اأب��وظ��ب��ي  حتظى  ال��ك��ربى  العاملية 
ملجموعة  نتيجة  العامليني  وال�سركاء  الدولية  الحت���ادات  ب�سهادة  العاملية 
عديدة من العوامل املوؤثرة التي �سنعت الفارق واأحدثت التحول يف م�سرية 

خطط التنظيم والريادة يف ا�ست�سافة الفعاليات .
"ليدرز" اأهمية  ل�سركة  املنتدب  الع�سو  ماكوين  ل��ورا  اأك��دت  جانبها  من 
بعد  �سريع  مبعدل  تتغري  ال�سناعة  ت��ط��ورات  اأن  مو�سحة  احل��دث  ع��ودة 
التكنولوجيا  اإىل  ال��ع��امل��ي  املجتمع  ت��وج��ه  اإىل  ي���وؤدي  مم��ا  ال��ع��امل��ي  ال��وب��اء 
والقيادة والإبداع واخلربة ملواجهة هذا التحدي والعودة من جديد يف عام 

.2022
مع  العاملية  للريا�سة  اجلديدة  الديناميكيات  ت�ستك�سف  القمة  اإن  وقالت 
قادة ال�سناعة الذين يقدمون روؤى عملية وخربات وا�سعة والعمل على بناء 
الدوليني خالل احلدث م�سرية  والقادة  الريا�سة  ل�سناع  جتربة متميزة 

اىل اأن اأبوظبي تتمتع ب�سجل حافل يف ا�ست�سافة الأحداث الريا�سية.

الالعبة  اعتربت رابطة الالعبات املحرتفات لكرة امل�سرب "دبليو تي ايه" اأن 
لنف�ص  احتجازها  مت  اأن  خطاأ" بعد  اأي  ترتكب  "مل  فوراكوفا  ريناتا  الت�سيكية 
الأ�سباب "املوؤ�سفة" مثل ال�سربي نوفاك ديوكوفيت�ص امل�سنف اأول وترحيلها من 

اأ�سرتاليا.
فريو�ص  �سد  امللقحني  غ��ري  وديوكوفيت�ص،  ف��وراك��وف��ا  م��ن  ك��ل  تاأ�سرية  األغيت 
بطولة  منظمي  من  طبي  اإعفاء  على  ح�سولهما  بعد  الفائت  ال�سبوع  كورونا، 

اأ�سرتاليا املفتوحة.
مناف�سات  م��ب��اراة يف  لعبت  وح��ت��ى  ال��ب��الد  دخ���ول  ب��داي��ة يف  ال�سماح لالعبة  مت 
التي  الكربى  الرب��ع  البطولت  لأوىل  ال�ستعدادية  ملبورن  دورة  يف  ال��زوج��ي 
تنطلق الثنني املقبل. لكن مّت احتجازها بعد ذلك يف مبنى امل�سافرين يف ملبورن 
مع ديوكوفيت�ص بقرار من ال�سلطات الأ�سرتالية لعدم ا�ستيفاء ال�سروط الطبية. 
ويف حني غادرت فوراكوفا )38 عاًما( البالد يوم ال�سبت، بقي ديوكوفيت�ص وفاز 

بق�سيته يف املحكمة رغم اأن م�سري م�ساركته ما زال معلًقا.
واعتربت رابطة املحرتفات اأن على جميع الالعبات اأن تكون ملقحات واأظهرت 

دعهما للقوانني املتعلقة بالهجرة يف اأ�سرتاليا.
وتابعت يف بيان اأنه "ومع ذلك، فاإن امل�ساعفات التي حدثت خالل الأيام القليلة 
املا�سية حيث اتبعت الريا�سيات الإجراءات املعتمدة وامل�سرح بها للح�سول اإعفاء 

طبي لدخول البالد، هي موؤ�سفة".
لها  ال�سماح  ومت  والإج������راءات،  التعليمات  اتبعت  ف��وراك��وف��ا  "ريناتا  واأردف����ت 
بالدخول عند و�سولها، �ساركت يف دورة ومن ثم األغيت تاأ�سريتها فجاأة يف حني 

مل ترتكب اأي خطاأ".
اإنها �ستطالب بتعوي�ص من الحتاد ال�سرتايل للعبة  قالت فوراكوفا الثالثاء 

ومنظمي البطولة "ولن تكون �سغرية".
قالت يف حديث مع �سحيفة "دينيك" لدى عودتها اىل العا�سمة براغ "تذكرة 
مدربي  و�سافر  دولر(   2800( ت�سيكية  كرونة  األ��ف   60 تبلغ  وحدها  ال�سفر 
املالية  �سالم واجلوائز  للغراند  والتدريبات  الفندق  نفقات  ا  اأي�سً معي. وهناك 

املمكنة".
وتابعت "اآمل اأن يكون الحتاد ال�سرتايل لكرة امل�سرب على م�ستوى ذلك واأل 

ن�سطر لتخاذ خطوات قانونية".
"ل اأفكر يف كرة امل�سرب. ما زلت يف حالة �سدمة، مل  وب�ساأن احتجازها علقت 
ه��ذا قد يح�سل حتى  اأن  اأك��ن لأتخيل  "مل  اأن��ا منهكة"، مردفة  بعد.  اأ�ستوعب 
يف اأ�سواأ كابو�ص قد يراودين، كان الأمر قا�سياً جًدا..كما ولو اأين اأ�ساهد فيلًما 
" ارت��دي مالب�سك". ل   ،" "اخلعي مالب�سك  واأوام��ر مثل  ...ا�ستجواب طويل 

اأريد حتى التفكري يف الأمر".

�أب�ظبي ت�شت�شيف �لقمة �لعاملية للقياد�ت 
�لريا�شية »ليدرز« يف 16 مار�س �ملقبل

ر�بطة �ملحرتفات: ف�ر�ك�فا �ملرّحلة 
»مل ترتكب �أي خطاأ« 

دي�ك�فيت�س يقّر بارتكابه »�أخطاء«  يف  ي�شارك�ن  وم�ظفة  م�ظف   1000
دورة �الألعاب �لريا�شية لل�شركات

•• اأبوظبي-وام:

توا�سل ريا�سة �سباقات ال�سيارات يف الدولة تعزيز ح�سورها العاملي يف 
كربى املحافل الدولية للريا�سة، مب�ساركة فريق اأبوظبي لل�سباقات، 
الفورمول  بطولة  يف  �سيارات  بثالث  راي�سينج،  برميا  مع  بالتعاون 

الآ�سيوية الإقليمية، والتي كانت حتمل �سابًقا ا�سم فورمول 3 اآ�سيا.
بطولة  مناف�سات  يف  القبي�سي  وحمده  واآمنة  خالد  من  كل  وي�سارك 
الفورمول الآ�سيوية الإقليمية، ويعود ال�سائق املخ�سرم يف فئة جي تي 
بعد م�ساركته  البطولة  اإىل مناف�سات  ابنتيه،  القبي�سي بجانب  خالد 
فيها خالل املو�سم املا�سي، لي�سارك جمدًدا يف جولتها اخلم�ص التي 
البطولة  يا�ص، كما تقام ثالث ج��ولت من  تنطلق من حلبة مر�سى 

يف دبي، حيث اأحرز خالد القبي�سي الفوز يف �سباق 24 �ساعة يف العام 
املا�سي. كما ت�سارك اآمنة القبي�سي 21 عاًما يف البطولة للمرة الثانية، 
 19 حمده  ال�سغرى  �سقيقتها  جانب  اإىل  مناف�ساتها  تخو�ص  حيث 
عاًما، والتي كانت قد قدمت مو�سًما قوًيا يف عام 2021 و�سعدت اإىل 
من�سة التتويج يف بطولة فورمول 4 اإيطاليا، وتعد هذه املرة الأوىل 
التي ت�سارك فيها حمدة يف ال�سباقات على من �سيارة فورمول تاتو�ص 
تعزيز  لل�سباقات يف  اأبوظبي  وي�ساهم فريق  البطولة.  لهذه  املعتمدة 
ح�سور الإمارات يف مناف�سات ريا�سة ال�سيارات على ال�ساحة الدولية 
وتر�سيخ مكانة قوية لها، ويحظى الفريق بدعم ورعاية العديد من 
كربى ال�سركات العاملية، ومن �سمنها �سرتاتا وكا�سرب�سكي، بالإ�سافة 
مدير  روزي��ن،  رينيه  وق��ال  كوتينغز.  كابت�سي  الأح��دث  ال�سريك  اإىل 

اأبوظبي  فريق  مع  والتعاون  العمل  مبوا�سلة  "�سعداء  برميا:  فريق 
تعاوًنا  املا�سية  ال�سنوات  �سهدت  حيث  القبي�سي،  وعائلة  لل�سباقات 
هذه  يف  مل�ساركتهم  ونتطلع  وح��م��دة،  واآم��ن��ة  خالد  م��ع  جمعنا  وثيًقا 
الإقليمية،  الآ�سيوية  الفورمول  لبطولة  دعمنا  كما جندد  البطولة. 
فقد ا�ستمتعنا بخو�ص مناف�سات البطولة يف املو�سم املا�سي وجتربتنا 
باأعلى  املو�سم  هذا  مناف�سات  خلو�ص  وم�ستعدون  خاللها  الإيجابية 
بطولة  م���ن  الف��ت��ت��اح��ي��ة  اجل���ول���ة  وت��ن��ط��ل��ق  املناف�سة".  م�����س��ت��وي��ات 
الفورمول الآ�سيوية الإقليمية يوم اجلمعة املوافق 21 يناير يف حلبة 
مر�سى يا�ص، وت�ست�سيف دبي ثالث جولت بعد ذلك، لتعود مناف�سات 
 18 بتاريخ  تقام  التي  اخلتامية  اجل��ول��ة  يف  اأب��وظ��ب��ي  اإىل  البطولة 

فرباير بالتزامن مع �سل�سلة لو مانز اآ�سيا.

»�أب�ظبي لل�شباقات« ي�شارك يف بط�لة �لف�رم�ال �الآ�شي�ية بـ 3 �شيار�ت
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وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ٢٩
اللحوم والأ�سماك والدواجن والطرائد؛ خال�سات اللحوم؛ الفواكه واخل�سروات املحفوظة واملجمدة واملجففة واملطبوخة؛ اجليلي واملربيات 
والكومبوت؛ بي�ص؛ احلليب واجلنب والزبدة والزبادي ومنتجات الألبان الأخرى؛ زيوت ودهون �ساحلة لال�ستهالك الب�سري؛ َمَرق؛ كافيار؛ 
زبدة الكاكاو )غري حية(؛ �سرطان بحرى )غري حي(؛ �سرطان النهر )غري حي(؛ ق�سريات )غري حية(؛ �سرائح �سمك طرية )فيليه(؛ بطارخ 
رة؛ �سمك )غري حي(؛ ماأكولت بحرية )غري حية(؛ �سمك حمفوظ؛ �سمك ف�سيخ )غري حي(؛ رخوي )غري حي(؛ حمار )غري  ال�سمك املح�سَّ
اأ�سماك ق�سرية )غري حية(؛ �سرطان بحر )غري حي(؛  حي(؛ �سلمون )غري حي(؛ �سردين )غري حي(؛ خال�سات الأع�ساب البحرية للطعام؛ 
املاأكولت  جمربي )غري ح��ي(؛ ج��راد بحرى )غري ح��ي(؛ تونة )غري حية(؛ قريد�ص )غري ح��ي(؛  وجبات جاهزة تتكون ب�سفة رئي�سية من 
البحري؛ وجبات جاهزة تتكون  ال�سمك؛ وجبات جاهزة تتكون ب�سفة رئي�سية من اجلراد  البحرية؛ وجبات جاهزة تتكون ب�سفة رئي�سية من 
ب�سفة رئي�سية من اللحم؛ وجبات جاهزة تتكون ب�سفة رئي�سية من اخل�سروات؛ وجبات جاهزة تتكون ب�سفة رئي�سية من �سرطان البحر؛ كعك 
جراد البحر؛ حلم جراد البحر؛ �سمك الأن�سوفة؛ مرق حلم؛ زبدة؛ كافيار؛ حلوم مطبوخة؛ منتجات غذائية معدة من ال�سمك؛ فطر حمفوظ؛ 
بندق حم�سر؛ ب�سل حمفوظ؛ فول �سوداين حمفوظ؛ بازلء حمفوظة؛ خملالت؛ رقائق البطاطا )ال�سيب�ص(؛ فطائر البطاطا املقلية؛ رقائق 
البطاطا؛ �سلطة فواكه؛ �سلطة خ�سروات؛ �سردين؛ خيار البحر، غري حي؛ بذور معاجلة؛ �سوربات؛ معجون بندورة؛  توفو )فول �سويا خممر(؛ 

فول �سويا حمفوظ للطعام؛ ِكر�ص )معدة(؛ خ�سروات معلبة
 SEA( و�سف العالمة: الطلب هو ملجموعة من عالمتني، حيث العالمة الوىل يف املجموعة تتكون من لوحة ل�سعار امواج كبرية حتتها عبارة
HOUSE( مكتوبة باللغة الإنكليزية والعالمة الثانية يف املجموعة هي تتكون من لوحة ل�سعار امواج كبرية ملون بدرجات متفاوتة من اللون 

الأزرق حتتها عبارة )SEA HOUSE( مكتوبة باللغة الإنكليزية
ال�سرتاطات: 

فعلي من لدية اعرتا�ص علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 
3٠ يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد
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منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

SEA HOUSE  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
بيانات الأولوية:   املودعة بالرقم: 36٢٢67   بتاريخ:  ٢٠٢١/١٠/١8 

باإ�سم :    �سي هاو�ص لتجارة املواد الغذائية �ص.ذ.م.م
وعنوانة :  مكتب رقم ٠٢-٠7، ملك را�سد حممد مبارك املن�سور النعيمي، ديره، املرقبات، الإمارات العربية املتحدة

�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 35
الدعاية والإعالن؛ اإدارة وتنظيم وتوجيه الأعمال؛ الوظائف املكتبية؛ اإدارة اأعمال �سركات التزويد بالطعام وال�سراب؛ اإدارة اأعمال 
املطاعم؛ اإدارة اأعمال ال�سركات التي تورد الأطعمة وامل�سروبات لالآخرين؛ جتميع املعلومات يف قواعد بيانات الكمبيوتر؛ اإدارة امللفات 
املحو�سبة؛ توفري املعلومات التجارية والُن�سح للم�ستهلكني يف اختيار املنتجات واخلدمات؛ عر�ص ال�سلع؛ الإعالن بالربيد املبا�سر؛ 
ن�سر مواد الدعاية والإعالن؛ خدمات وكالت ال�سترياد والت�سدير؛ الت�سويق؛ الإعالن والدعاية املبا�سرة على �سبكات الكمبيوتر؛ 
خدمات البيع بالتجزئة عرب الإنرتنت املتعلقة بالأغذية وامل�سروبات؛ خدمات البيع بالتجزئة املتعلقة بالأطعمة وامل�سروبات؛ توفري 
على  ال�سلع  عر�ص  الأعمال(؛  يف  )امل�ساعدة  اخلارجي  التعاقد  خدمات  وبائعيها؛  واخلدمات  الب�سائع  مل�سرتي  الإنرتنت  عرب  �سوق 
ال�سراء  الأخ��رى(؛ خدمات  لالأعمال  واخلدمات  ال�سلع  )�سراء  لالآخرين  ال�سراء  بالتجزئة؛ خدمات  بيعها  لغايات  الت�سال  و�سائل 
الرتويج  الأخ���رى(؛  لالأعمال  وامل�سروبات  بالأغذية  املتعلقة  واخلدمات  الب�سائع  )�سراء  وامل�سروبات  بالأغذية  املتعلقة  لالآخرين 
للب�سائع واخلدمات من خالل رعاية الفعاليات؛ ترويج املبيعات لالآخرين؛ تاأجري حمالت العر�ص املخ�س�سة للبيع؛ تزيني واجهات 
املحالت التجارية؛ تنظيم املعلومات يف قواعد بيانات الكمبيوتر؛ فهر�سة الويب لأغرا�ص جتارية اأو اإعالنية؛ خدمات البيع باجلملة 
للمنتجات الغذائية وامل�سروبات؛ امل�ساعدة يف اإدارة الأعمال التجارية املتعلقة بحق المتياز؛ اإدارة �سوؤون اأعمال المتيازات؛ امل�ساعدة 

التجارية املتعلقة باإن�ساء واإدارة وت�سغيل المتيازات
و�سف العالمة: الطلب هو ملجموعة من عالمتني، حيث العالمة الوىل يف املجموعة تتكون من لوحة ل�سعار امواج كبرية حتتها 
عبارة )SEA HOUSE( مكتوبة باللغة الإنكليزية والعالمة الثانية يف املجموعة هي تتكون من لوحة ل�سعار امواج كبرية ملون 

بدرجات متفاوتة من اللون الأزرق حتتها عبارة )SEA HOUSE( مكتوبة باللغة الإنكليزية
ال�سرتاطات: 

فعلي من لدية اعرتا�ص علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك 
خالل 3٠ يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد
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بعد عق�د من �لفقر تعرث يف ح�شابها على 45 �ألف دينار
يف  تعي�ص  كانت  باك�ستانية،  اأ�سول  من  اأردنية،  �سبعينية  ممر�سة 
غرفة اآيلة لل�سقوط، وتت�سرب اإليها املياه من كل حدب و�سوب اإىل 
اأن عرثت على مبلغ مايل يف ح�سابها املجمد منذ عقود ت�سل قيمته 

اإىل 45 األف دينار "حوايل 64 األف دولر".
اإىل  ع��ذراء خان قد و�سلت  الباك�ستانية  الأردنية  املمر�سة  وكانت 
وغادر  ع��اًم��ا  اأرب��ع��ني  قبل  الباك�ستاين  اجلي�ص  م��ع  للعمل  الأردن 
الفقر  م��ن  معاناة  رح��ل��ة  لتبداأ  ه��ي  وبقيت  الباك�ستاين  اجلي�ص 
والعوز واحلاجة. عذراء قالت لوكالة الأنباء الأردنية )برتا( من 
غرفتها وهي حتمل هاتفا قدميا ل يتجاوز قيمته ع�سرين دينارا 
اإنَّها عملت م�سوؤولة تطعيم بوزارة ال�سحة  والدمع ميالأ عيناها، 
منذ و�سولها اإىل الأردن وعمرها 19 عاما وا�ستمرت ملدة 17 عاما، 
ثم غادرت اإىل مدينة املفرق لت�سبح قابلة قانونية ت�ساعد الن�ساء 
ويالت  وع��ان��ت  بظروفها  عليها  دارت  احل��ي��اة  ل��ك��نَّ  ال����ولدة،  على 
16 عاما يف غرفة  اإّن��ه��ا ت�سكن منذ  واأ���س��اف��ت  وال��ف��اق��ة.  احل��اج��ة 
وحمام يف مدينة املفرق تربع بها اأحد املح�سنني طيلة تلك الفرتة، 
قدمية  وودي��ع��ة  ح�سابها  يف  ماليا  مبلغا  لديها  اأنَّ  تعلم  تكن  ومل 

زادت طيلة ذلك الوقت لت�سل اإىل ت�سعة اآلف دينار.

ع�شرينية تبدو بعمر طفلة يف �لثامنة 
ج�سمها  ت��وق��ف  ع��ام��اً،   22 العمر  م��ن  تبلغ  بريطانية  �سابة  ق��ال��ت 
تعاين  اإن��ه��ا  طفلة،  وه��ي  ال�����س��رط��ان  م��ن  عالجها  ب�سبب  النمو  ع��ن 
وت��رت��دي مالب�ص خا�سة  املكياج  ت�سع  وه��ي  املنزل  اخل��روج من  من 
بال�سابات، ب�سبب نظرات النا�ص الذين يعتقدون باأنها ل تزال طفلة. 
توثق �سونا راي كفاحها من اأجل اأن ُتعامل ك�سخ�ص بالغ على الرغم 
من ظهورها كطفلة، يف �سل�سلة "تي اإل �سي" الواقعية اجلديدة "اأنا 

�سونا راي''، والتي ُتعر�ص لأول مرة يف 11 يناير.
مكياج  بعمل  اأق���وم  ل  "عادة  جتربتها:  ع��ن  متحدثة  �سونا  وت��ق��ول 
كامل للوجه، اإذا كنت اأ�سع املكياج فعادة ما يكون جمرد ظالل عيون 
وما�سكارا. مل اأعد اأحب و�سع الكثري من املكياج ب�سبب نظرات النا�ص 
التي ت�سبب يل الإحراج دائماً" توقف منو �سونا هو اأحد الآثار اجلانبية 
لإ�سابتها ب�سرطان يف الدماغ عندما كانت ر�سيعة، ومنذ ذلك احلني 
اأع��وام فقط.  تباطاأ منوها حتى توقف عند طول طفلة تبلغ ثمانية 
ت�سرح والدتها باتي قائلة: "حتب �سونا ارتداء مالب�ص مثل اأي فتاة 
22 عاًما، لكننا نخرج مًعا ونتعر�ص للكثري  العمر  اأخرى تبلغ من 
من الإحراج من قبل الغرباء الذين يظنون باأنها طفلة" وتقول �سونا 
اتخاذ  وميكنها  بالغة  باأنها  لالآخرين  تو�سح  اأن  حت��اول  والدتها  اإن 

قراراتها بنف�سها، لكنهم ل ي�سدقونها وينعتونها بالكاذبة.

�أول فندق 5 جن�م لالإبل 
التوا�سل الجتماعي، مقطع فيديو لأول فندق  انت�سر يف مواقع 
ومميزات  تفا�سيل  ي�سرح  ال�سعودية،  العربية  اململكة  يف  ل��الإب��ل 

وخدمات هذا الفندق الأول من نوعه يف العامل.
التوا�سل الجتماعي مقطع فيديو ن�سره  وت��داول ن�سطاء مواقع 
الفندق  "تطمن"..  بالقول:  عليه  معلقا  ال�سعودي،  الإب��ل  ن��ادي 
الأول من نوعه يف العامل، ب� 120 غرفة فندقية لالإبل". وك�سف 
كافة  ي��ق��دم  ال�120،  غ��رف��ه  وع��رب  "الفندق  اأن  امل�����س��ور  التقرير 
اخلدمات الفندقية، ويخدم يف هذا الفندق اأكرث من 50 �سخ�سا، 
ما بني خدمة الغرف والعناية والهتمام واحلماية اأي�سا". واأ�ساف 
نوعه على م�ستوى  الأول من  "تطمن" هو  "الفندق  اأن  التقرير 
العامل يقدم وجبات، ويقدم خدمات العناية بالإبل والهتمام بها، 

حتى بال�سكل واملظهر العام لها، وحتى احلليب يقدم �ساخنا".

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 
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ب�شبب �لب�كيم�ن.. ت�شريح �شرطيني �أمريكيني من �خلدمة
واقعة غريبة اأدت اإىل ت�سريح �سرطيني اثنني من اخلدمة يف مدينة لو�ص اأجنلو�ص الأمريكية، حيث ف�سال تعّقب 

ال�"بوكيمون" على مطاردة ل�سو�ص كانوا ي�سرقون متجرا كبريا.
ال�"بوكيمون"  �سخ�سيات  عن  بحثا   ،2017 اأبريل  يف  املدينة  �سوارع  يجوبان  ميت�سل  واإري��ك  لوزانو  لوي�ص  وك��ان 

الفرتا�سية، من خالل تطبيق لعبة "بوكيمون غو" املحملة على هاتفيهما.
وعندما اأطلقت �سرطة لو�ص اأجنلو�ص نداء من اأجل ال�ستعانة بتعزيزات للم�ساعدة يف �سد عملية اقتحام متجر 

كبري، قرر ال�سرطيان جتاهله ووا�سال اللعب، وفق ما ك�سفت ت�سجيالت ملحادثاتهما داخل ال�سيارة.
واأ�سارت وثائق ر�سمية م�سجلة يف ملفهما، اإىل اأن ميت�سل نبه زميله لوزانو باأن "رونفليك�ص"، وهو بوكيمون معروف 

بنومه العميق، ظهر للتو.
واأ�سافت الوثائق التي ُن�سرت الأ�سبوع املا�سي، اأنه بعد 20 دقيقة على طلب امل�ساعدة، اأظهر الت�سجيل ال�سرطيني 
وهما يجريان "مناق�سة حول اللعبة اأثناء تنقلهما يف مواقع خمتلفة بناء على ظهور ال�سخ�سيات الفرتا�سية على 

هاتفيهما".
بالبوكيمون  الإم�ساك  يف  �سعوبة  واجها  حني  يف  "رونفليك�ص"،  على  القب�ص  من  اأجنلو�ص  لو�ص  �سرطيا  ومتكن 

"توجيتيك".
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بعد �إنقاذ �آالف �لب�شر.. نف�ق �جلرذ ماغاو
"ماغاوا"، احلائز على جوائز بارزة، بعدما  نفق اجلرذ الإفريقي ال�سخم 
اأنقذ اأرواح كثريين على مدى �سنوات، من خالل اكت�سافه الألغام الأر�سية 
عن طريق حا�سة ال�سم. و�ساعد اجلرذ املتحدر اأ�سال من تنزانيا، يف اإزالة 
الألغام من اأرا�ص ممتدة على 225 األف مرت مربع، اأي ما يعادل م�ساحة 

42 ملعب كرة قدم، خالل م�سرية ا�ستمرت 5 �سنوات.
لكن اجلرذ الكبري، اأحيل للتقاعد يف يونيو املا�سي، بعدما �ساهم يف ك�سف 

اأكرث من 100 لغم اأر�سي وذخرية غري متفجرة.
"ماغاوا"  اجل��رذ  اإن  البلجيكية،  احلكومية  غري  "اأبوبو"،  منظمة  وقالت 

ق�سى "ب�سالم" خالل عطلة نهاية الأ�سبوع، عن عمر ناهز 8 �سنوات.
واأ�سافت املنظمة: "جميعنا يف )اأبوبو( ن�سعر بفقدان ماغاوا، ونحن ممتنون 
للعمل املذهل الذي اأجنزه"، لفتة اإىل اأن اجلرذ "كان ب�سحة جيدة واأم�سى 

جل وقته خالل عطلة نهاية الأ�سبوع الفائت يف اللعب بن�ساطه املعتاد".
اأخذ  "مع  اأواخ��ر نهاية الأ�سبوع،  ب��داأ يظهر عالمات تعب يف  اأن��ه  واأ�سافت 
اأق�ساط اأطول من الراحة وتراجع يف ال�سهية". ودربت املنظمة البلجيكية 
راأ�سه  م�سقط  يف  "ماغاوا"  واإفريقيا،  اآ�سيا  يف  النا�سطة  احلكومية  غ��ري 
تنزانيا، على اكت�ساف املركب الكيميائي داخل املتفجرات، من خالل اإعطائه 

مكافاآت لذيذة ت�سمل اأطعمته املف�سلة من املوز والفول ال�سوداين.

عّريف يت�ىل تقدمي �حتفال �الأو�شكار
يتوىل عّريف للمرة الأوىل منذ العام 2018 تقدمي احتفال توزيع جوائز 
"اإيه بي  الثالثاء حمطة  اأم�ص لأول  اأعلنت  ال�سنة، على ما  الأو�سكار هذه 
�سي" التي تنقل وقائع احلدث الأبرز يف مو�سم جوائز ال�سينما الأمريكية، 
ع��دد م�ساهدي بث هذه  الأخ��رية يف  ال�سنوات  �ُسّجل خ��الل  يف ظل تراجع 
الأم�سية. ويقام الحتفال الرابع والت�سعون لتوزيع جوائز الأو�سكار املقرر 
ال��ذي كان ينظم فيه ع��ادة وهو م�سرح  اآذار/م��ار���ص املقبل يف املكان   27 يف 

هوليوود. ثياتر" يف  "دولبي 
العام  وعلومها  ال�سينما  ف��ن��ون  اأك��ادمي��ي��ة  كوفيد19-  جائحة  وا���س��ط��رت 
الفائت اإىل اإقامة الحتفال ا�ستثنائياً يف حمطة لو�ص اأجنلي�ص التاريخية 
عدد  وانخف�ص  ال�سحية.  للقواعد  تطبيقاً  حم��دود  وبح�سور  للقطارات، 
م�ساهدي الحتفال الذي اقيم من دون عّريف بن�سبة 56 يف املئة عن العام 
2020 الذي كان ا�ساًل �سهد ن�سبة متدنية من امل�ساهدين مقارنة بالن�سخ 
ال�سابقة للحدث. وقال رئي�ص "اإيه بي اإنرتتينمنت" كريغ اإيرويت�ص خالل 
اأن  اأوؤك��د  اأن  "ميكنني  التلفزيون  نقاد  جمعية  ا�ست�سافتها  نقا�سية  حلقة 
ي�ساأ  ومل  ال�سنة".  ه��ذه  مقّدم  له  �سيكون  الأو�سكار  جوائز  توزيع  احتفال 
اإيرويت�ص الإدلء مبزيد من التفا�سيل، وامتنع خ�سو�ساً عن الإف�ساح عما 
اإذا كانت املهمة �سُت�سند جمدداً اإىل الفكاهي جيمي كيميل الذي توىل مهمة 

�الأرجنتني تتح�ل 
�إىل فرن !!

ت�سهد الأرج��ن��ت��ني م��وج��ة ح��ر مل 
مع  ت��اري��خ��ه��ا  يف  مثيل  ل��ه��ا  ي�سبق 
ارت��ف��اع درج���ات احل����رارة لتتجاوز 
يجعل  مم����ا  م���ئ���وي���ة،  درج������ة   40
ال��ب��الد ل��ف��رتة م��ن ���س��اع��ات اليوم 
اأك���رث الأم��اك��ن ح���رارة على �سطح 

الأر�ص.
�سبكات  على  ب�سدة  ذل��ك  وي�سغط 
ال��ك��ه��رب��اء وي���ج���رب ال�����س��ك��ان على 
ال��ب��ح��ث ع���ن ال���ظ���ل ات���ق���اء للحر 

القائظ.
ومع ارتفاع درجات احلرارة لتحوم 
اأج���زاء  درج���ة مئوية يف   45 ح��ول 
اأمريكا  يف  ال��واق��ع��ة  ال���دول���ة  م���ن 
الكهرباء عن  انقطعت   ، اجلنوبية 
مئات الآلف عندما تعطلت �سبكات 
التوزيع يف العا�سمة بوين�ص اآير�ص 

املكتظة بال�سكان وما حولها.
عاما(   42( كا�سابال  خو�سيه  ق��ال 
ال������ذي ا���س��ط��ح��ب اأط���ف���ال���ه نحو 
اإىل  "عدت  ب�������رودة  اأك������رث  م���ك���ان 
كهرباء  ه���ن���اك  ت��ك��ن  ومل  امل���ن���زل 
وكان املنزل عبارة عن فرن. لذلك 
جدتهم  م��ن��زل  اإىل  ا�سطحبتهم 

لل�سباحة يف امل�سبح".
ارت���ف���اع درج�����ات احل�����رارة يف  وزاد 
الأرج���ن���ت���ني م��ق��ارن��ة ب���اأج���زاء من 
اأ���س��رتال��ي��ا ال��ت��ي ت��راج��ع��ت درجات 
واأحلق  الليل.  اأثناء  فيها  احل��رارة 
يف  للجفاف  امل��ائ��ل  احل���ار  الطق�ص 
الأرج��ن��ت��ني، وال��ن��اجت ع��ن ظاهرة 
ال��ن��ي��ن��ي��ا، اأ����س���رارا ب��امل��ح��ا���س��ي��ل ما 
ي���ج���ع���ل ال����ب����الد اأك�������رث الأم����اك����ن 
حاليا  الأر�����ص  وج��ه  على  �سخونة 

وذلك لعدة �ساعات من اليوم.

�لبابا يزور متجر� 
ويح�شل على هدية 
عا�سق  ف��رن�����س��ي�����ص،  ال���ب���اب���ا  غ�����ادر 
الفاتيكان  الكال�سيكية،  املو�سيقى 
الثالثاء  الأول  اأم�ص  م�ساء  خل�سة 
ل��زي��ارة اأ���س��دق��اء ق��دام��ى يديرون 
م��ت��ج��را ل���الأ����س���ط���وان���ات يف روم���ا 
ع��ل��ى قر�ص  ال��ن��ه��اي��ة  وح�����س��ل يف 

مدمج )�سي دي( هدية.
الزيارة  تظل  اأن  امل��ق��رر  م��ن  وك���ان 
مارتينيز  خ��اف��ي��ري  ل��ك��ن  ����س���ري���ة، 
الأنباء  وك���ال���ة  م��را���س��ل  ب���روك���ال، 
كان  ريبورت�ص،  روم��ا  التلفزيونية 
مير م�سادفة يف املنطقة و�سور ما 
على  ون�سره  الذكي  بهاتفه  ح��دث 

تويرت.
داخ�����ل متجر  ف��رن�����س��ي�����ص  وم���ك���ث 
الواقع  �ساوند،  �سرتيو  ت�سجيالت 
البانثيون  م��ع��ب��د  م����ن  ب���ال���ق���رب 
دقائق   10 م���ن  لأك�����رث  ال����ق����دمي، 
با�سم  م���ت���ح���دث  وق�������ال  ب���ق���ل���ي���ل. 
فرن�سي�ص  ال��ب��اب��ا  اإن  ال��ف��ات��ي��ك��ان 
ذهب اإىل املتجر ملباركته بعد اأن مت 

جتديده موؤخرا.
لرويرتز  ب��روك��ال  مارتينيز  وق��ال 
اأنهم  اأخ���ربوه  املتجر  اأ���س��ح��اب  اإن 
اأ�سبحوا اأ�سدقاء للبابا منذ �سنوات 
ع��ن��دم��ا ك���ان ال��ك��اردي��ن��ال خورخي 
اأ�ساقفة  رئي�ص  بريجوليو  م��اري��و 
بابا  ي�سبح  اأن  قبل  اآير�ص  بوين�ص 
متجرهم  ال��ب��اب��ا  وزار  الفاتيكان. 
ل���������س����راء ت�������س���ج���ي���الت واأق�����را������ص 
اأثناء  ملو�سيقى كال�سيكية  مدجمة 
كني�سة  مهمة  يف  روم���ا  يف  وج���وده 
وم���ك���ث يف م���ن���زل ق���ري���ب ل���زي���ارة 

جمموعة من رجال الدين.

بلقي�س.. قروية تت�شدر 
�لرتند �ملغربي يف �شابرة

نالت اأغنية "�سابرة" للفنانة الإماراتية بلقي�ص 
ف��ت��ح��ي، ���س��دى اإي��ج��اب��ي��ا ب��ع��د اأن ط��رح��ت��ه��ا قبل 
"يوتيوب"، حيث  قناتها اخلا�سة على  اأي��ام على 

ت�سدرت "الرتند" املغربي.
وجن��ح��ت ال��ف��ن��ان��ة يف ك�����س��ب ق��ل��وب امل��غ��ارب��ة من 
خالل اأغنيتها اجلديدة، التي طرحتها باللهجة 

املغربية حتت اإ�سراف طاقم مغربي.
املتابعني، هو  اأث��ار ده�سة واإعجاب  اأكرث ما  وكان 
خروج الفيديو كليب عن املاألوف، اإذ مت ت�سويره 
حملية،  وث��ي��اب  ب�سيط  بديكور  �سغرية  بلدة  يف 
بعيدا عن ال�ستعرا�ص وما يرافق ذلك من األب�سة 

وجموهرات وديكورات فخمة واإمكانيات كبرية.
عبد  كليب" ل��الأغ��ن��ي��ة،  "الفيديو  خم��رج  وع��رب 
الرفيع العبديوي، عن "اعتزازه بانتزاع عمله مع 
ح�سدت  التي  الأغ���اين  ل�سدارة  بلقي�ص  الفنانة 
عددا كبريا من امل�ساهدات"، موؤكدا اأن "الكليب" 

هو ال�سابع عامليا من حيث ن�سبة امل�ساهدة.

يقتحم قمرة قيادة طائرة ويحاول �لهرب من نافذتها
التوا�سل،  م��واق��ع  على  ت��داول��ه  مت  فيديو  مقطع  اأظ��ه��ر 
اقتحام رجل لقمرة قيادة طائرة، واإحلاق الأذى باأجهزتها، 
قبل حماولته الفرار من النافذة. ويظهر يف الفيديو الذي 
اقتحم  رجال  ميل" الربيطانية،  "ديلي  �سحيفة  ن�سرته 
اإيرلينز"  "اأمريكان  ل�سركة  تابعة  ط��ائ��رة  ق��ي��ادة  قمرة 
فقد  الربيطانية،  ال�سحيفة  ووف��ق  ميامي.  اإىل  متجهة 
اأ�سرارا بوحدة التحكم  اأحلق الرجل وهو من هندورا�ص 
اخلا�سة بالطائرة. وجنح عدد من رجال الأمن من �سحب 
الرجل الذي مل يك�سف عن ا�سمه للطائرة جمددا، بينما 
انت�سر عنا�سر من الأمن اأمام الطائرة. ومل يتم الك�سف 
اأي�سا فيما اإذا كان الرجل م�سافرا على من الرحلة وفق 
اأثنت  والتي  الأمريكية،  الطريان  �سركة  عن  �سدر  بيان 

على تعامل طاقمها مع الو�سع.

عملية �شر�ء �أونالين تعيد مل �شمل �أ�شرة مل تتقابل منذ 30 عاما
اإ�سكتلندية  عائلة  لقاء  موؤخرا، يف  ب��اي،  اإي  �ساهم موقع 
لأول م���رة م��ن��ذ ق��راب��ة ال��ث��الث��ني ع��ام��ا. و����س���ارك رو�ص 
مع  لقائه  ق�سة  عاما،   37 العمر  من  البالغ  كولكوهون 
�سقيقته اإيرين البالغة من العمر 31 عاما، ووالده لأول 
مرة، يف من�سور على "تويرت". وقال رو�ص، اإن ق�سة اللقاء 
األعاب كرة القدم من موقع  بداأت عندما ا�سرتى اإحدى 
"اإي باي"، قبل عامني. وبح�سب رو�ص فقد تلقى ر�سالة 
الأخري  ليو�سح  م�سرتياته،  قيمة  ب��رّد  تفيد  البائع  من 

لحقا باأنه والد رو�ص الذي مل يلتق به من قبل.
اآي" ل��الأن��ب��اء ع��ن رو�����ص قوله:  ب��ي  "يو  ون��ق��ل��ت وك��ال��ة 
حيث  عائلتي،  على  للتعرف  اأدت  هذه  ال�سراء  "عملية 
قابلت �سقيقتي يوم الثنني، بعدما حال وباء كورونا دون 

اجتماعنا منذ بداية الق�سة قبل عامني".
واأ�ساف رو�ص: "�سحكنا وبكينا و�سعرنا كما لو اأننا نعرف 

بع�سنا طيلة حياتنا. كانت جتربة جميلة للغاية".
جدير بالذكر اأن وكالة "يو بي اآي" مل تذكر �سبب ابتعاد 

الأب والأخت عن رو�ص، وعدم لقائهم من قبل.

تتحدى �لت�قعات وت�شفى من �شرطان �لدماغ باأعج�بة
ا�ستيقظت  ب��ت��واأم،   36 الأ���س��ب��وع  يف  ح��ام��اًل  كانت  عندما 
الأمريكية كايلي ويذربي ذات �سباح وهي ت�سعر بتوعك 
اإىل  عاًما   32 العمر  من  البالغة  ال�سابة  رك�ست  �سديد. 
وت�سقط  تنهار  اأن  قبل  لها  يرثى  حالة  يف  وه��ي  احلمام 
على الأر�ص. اعتقدت كايلي اأنها قد تكون م�سابة بت�سمم 
احلمل، وهي حالة كانت تعاين منها والدتها اأثناء حملها، 
ولكن �سرعان ما ك�سفت الفحو�سات الطبية يف امل�ست�سفى 

اأن هذه الأعرا�ص تعود يف الواقع اإىل ورم يف املخ.
مايو   28 حتى  حملها  مبوا�سلة  لكايلي،  الأط��ب��اء  �سمح 
2021، حيث اأجنبت تواأماً من الإناث بعملية قي�سرية. 
وهي  امل�ست�سفى  اإىل  كايلي  نقل  مت  اأي���ام،   10 بعد  ولكن 
تعاين من �سداع �سديد، مما ا�سطرها للخ�سوع لعملية 
قد  دماغها  يف  ال���ورم  ب��اأن  تبني  بعدما  عاجلة،  جراحية 

ت�سبب بالنزيف.
وبعد اإجراء العملية، عادت كيلي وهي ترتدي خوذة داعمة 
جلمجمتها اإىل منزلها الذي بقيت فيه ملدة �سهرين قبل 

اأن تخ�سع جلراحة ثانية.

�ل�شمكة �لذهبية قادرة على قيادة 
ح��س �أ�شماك متحرك 

ال�سمكة  اأن  اإىل  اإ�سرائيليون  باحثون  خل�ص 
اأ�سماك  ال��ذه��ب��ي��ة ق�����ادرة ع��ل��ى ق���ي���ادة ح��و���ص 
اأن��ه��ا تتمتع  اإذ وج���دوا  ع��ج��الت،  متحرك على 
يف  بذلك  لها  ت�سمح  فطرية  مالحية  بقدرات 

حال حتفيزها من خالل الطعام.
غ��وري��ون يف  ب��ن  ال��ب��اح��ث��ون يف جامعة  و�سمم 
اأ���س��م��اك م��ع عجالت  النقب )ج��ن��وب( ح��و���ص 
وزودوه  وك��ام��ريا  ذهبية  �سمكة  فيه  وو���س��ع��وا 
ال�سمكة  حركة  ترجمة  تنقل  ا�ست�سعار  بتقنية 

اإىل العجالت.
الناحية  على  ملونة  اأهدافا  الباحثون  وو�سع 

الثانية لت�سل اإليها ال�سمكة.
وقالت اجلامعة يف بيان �سحايف "بعد اأيام قليلة 

من التدريب و�سلت ال�سمكة اإىل الهدف".
تنفيذ  ع��ل��ى  ق����ادرة  ال�سمكة  "كانت  واأ���س��اف��ت 
و�سعها  ب��ع��ق��ب��ات  ا���س��ط��دام��ه��ا  رغ����م  امل��ه��م��ة 

الباحثون خلداعها".
الهدف  اإىل  و�سلت  "عندما  البيان  وبح�سب 
بنجاح، متت مكافاأة ال�سمكة الذهبية بالطعام" 

اخلا�ص بها.
وقال طالب الدكتوراة يف ق�سم علوم احلياة يف 
اجلامعة �ساحر غيفون امل�سارك يف التجربة، اإن 
الدرا�سة التي راجعها باحثون اآخرون ون�سرت 
نتائجها جملة "بهيفرييال برين ري�سريت�ص"، 
"ت�سري اإىل اأن القدرات املالحية �ساملة ولي�ست 

خا�سة بالبيئة".

فتاتان ترتديان �لكيمونو و�لأقنعة �لو�قية يف طريقهما حل�سور �حتفال يوم بلوغ �سن �لر�سد، و�سط تف�سي مر�س فريو�س كورونا COVID-19 ، يف طوكيو.    رويرتز

كايلي جيرن �الأنثى 
�الأكرث متابعة

ك�سفت و�سائل اإعالم عاملية اأن النجمة  كايلي جيرن  قد و�سلت اإىل 300 
الجتماعي،  التوا�سل  موقع  على  اخلا�ص  ح�سابها  على  متابع  مليون 

وبالتايل فهي الأنثى الأكرث متابعة على ال�سفحة.
وتابعت ال�سحافة العاملية بالقول ان كايلي جيرن تتقا�سى مبلغ مليون 

و200 األف دولر اأمريكي تقريبا عن املن�سور الواحد.
عرب  م��وؤخ��را  لها  م��ث��رية  ���س��ور  جمموعة  جيرن  كايلي  ن�سرت  وك��ان��ت 
وقد  فيها  ظهرت  الجتماعي،  التوا�سل  موقع  على  اخلا�ص  ح�سابها 
بطنها  واأظ��ه��رت  م��غ��ري��ة،  بطريقة  مفتوحا  بنطالها  �سحاب  ترتكت 

املنتفخ من احلمل مك�سوفاً، بقمي�ص بق�سة كروب.


