
   

وزارة ال�سحة تعلن توفر لقاح �ساينوفارم 
للفئة العمرية من �سن 3 - 17 �سنة

•• اأبوظبي- وام:

للقاح  الطارئ  الت�سجيل  عن  املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
�ساينوفارم �سد فريو�س كوفيد – 19 للفئة العمرية من �سن 3 - 
17 �سنة وذلك بناء على نتائج الدرا�سات ال�سريرية والتقييم ال�سارم 
املتبع لت�سريح اال�ستخدام الطارئ والتقييم املحلي الذي يتوافق مع 

اللوائح املعتمدة.
وياأتي اعتماد اللقاح يف اإطار تعزيز جهود دولة االإمارات يف مكافحة 
باالهتمام  اال�ستباقي  نهجها  على  وت��اأك��ي��داً  كوفيد19-  ف��ريو���س 

ب�سحة و�سالمة اأفراد املجتمع.

�أجرت 266,834 فح�صا ك�صفت عن 1,537 �إ�صابة
ال�سحة تعلن �سفاء 1,492 حالة جديدة من كورونا

•• اأبوظبي-وام:

وزيادة  لتو�سيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  خطة  م��ع    متا�سيا 
نطاق الفحو�سات يف الدولة بهدف االكت�ساف املبكر وح�سر احلاالت 
لهم  واملخالطني   19  - كوفيد  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  امل�سابة 
وعزلهم اأعلنت الوزارة عن اإجراء 266,834 فح�سا جديدا خالل 
با�ستخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�سية  ال�ساعات ال� 24 

اأف�سل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.
  و�ساهم تكثيف اإجراءات التق�سي والفح�س يف الدولة وتو�سيع نطاق 
الفحو�سات على م�ستوى الدولة يف الك�سف عن 1,537 حالة اإ�سابة 
وجميعها  خمتلفة,  جن�سيات  من  امل�ستجد  كورونا  بفريو�س  جديدة 
يبلغ  وبذلك  ال��الزم��ة,  ال�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  ح��االت 

جمموع احلاالت امل�سجلة 683,914 حالة.     )التفا�سيل �س2(

الرئي�س االأفغاين يحمل الواليات املتحدة م�سوؤولية تدهور الو�سع االأمني يف بالده   )رويرتز(

وزير اخلارجية التون�سي يحذر

ميقاتي يوؤكد اأنه كان يتمنى ت�سكيل احلكومة قبل ذكرى انفجار بريوت املدمر 

ميقاتي: نقاط خالفية بني �لقوى �ل�صيا�صية تعيق ت�صكيل �حلكومة 

العفو الدولية: ال�سلطات تعرقل العدالة يف انفجار مرفاأ بريوت

�أمريكا تطلق برنامج توطني لالجئني �لأفغان 

معارك �سر�سة ل�سد طالبان واأ�سرف غني ينتقد وا�سنطن
•• عوا�صم-وكاالت:

االأمريكية  ب����االإدارة  م�����س��وؤول  ق��ال 
االإدارة  اإن  م��ط��ل��ع��ان  وم�������س���دران 
الإعادة  ج��دي��داً  ب��رن��اجم��اً  �ستطلق 
ب�سفة  االأف�����غ�����ان  ب��ع�����س  ت���وط���ني 

الجئني يف الواليات املتحدة.
وذكرت امل�سادر الثالثة التي طلبت 
عدم ن�سر اأ�سمائها اأن من املتوقع اأن 
االأمريكية  اخلارجية  وزارة  تعلن 
اإط���الق ال��رن��ام��ج يف وق��ت الحق. 
ومل ترد وزارة اخلارجية بعد على 

طلب للتعقيب.
وياأتي اإطالق الرنامج مع احتدام 
القتال يف اأفغان�ستان قبل ا�ستكمال 
املقرر  االأمريكية  القوات  ان�سحاب 
و�سيطرة  )اآب(  اأغ�سط�س  بنهاية 
حركة طالبان على عوا�سم اأقاليم 

رئي�سية.
ميدانيا, تخو�س القوات االأفغانية 
مدينة  اأول  ���س��ق��وط  مل��ن��ع  م��ع��ارك 
اأي������دي ط���ال���ب���ان بعد  رئ��ي�����س��ي��ة يف 
ه��ج��م��ات ���س��ن��ه��ا امل����ت����م����ّردون على 
ت�سعيد  يف  ح�������س���ري���ة  م�����راك�����ز 
غني  اأ���س��رف  الرئي�س  حّمل  كبري 

وا�سنطن امل�سوؤولية عنه.
عوا�سم  طالبان  عنا�سر  وه��اج��م 
ثالث واليات على االأقل هي ل�سكر 

ال��ذي نحن فيه حاليا هو  الو�سع 
مفاجئ,  ب�سكل  ��خ��ذ  اتُّ ال��ق��رار  اأن 
االأمريكيني من  حّذر  اأنه  م�سيفا 

اأن االن�سحاب �ستكون له عواقب.
ت��زام��ن��ت ت�����س��ري��ح��ات��ه م��ع اإع���الن 
�ست�ستقبل  باأنها  املتحدة  الواليات 
االأف�������غ�������ان  ال������الج������ئ������ني  اآالف 
االإ�سافيني يف ظل ت�ساعد العنف 

يف اأفغان�ستان.
ل�����وزارة اخلارجية  ب��ي��ان  وج���اء يف 
االأمريكية يف �سوء ارتفاع م�ستويات 
طالبان,  مت��ار���س��ه  ال����ذي  ال��ع��ن��ف 
على  االأم��ريك��ي��ة  احل��ك��وم��ة  تعمل 
معّينني,  الأفغانيني  فر�سة  توفري 
مبن فيهم اأولئك الذين عملوا مع 
الواليات املتحدة, الإعادة توطينهم 

كالجئني يف الواليات املتحدة.
اإجالء  بالفعل  وا���س��ن��ط��ن  وب����داأت 
اآالف املرتجمني واأفراد عائالتهم 
وال�سفارة  ممن عملوا مع اجلي�س 

على مدى العقدين املا�سيني.
ل�����س��ك��ر قاه  ال���ق���ت���ال يف  وت���وا����س���ل 
)جنوب( خالل الليل حيث �سّدت 
جديدا  هجوما  االأفغانية  القوات 

لطالبان.
ه��ل��م��ن��د �سّدت  اجل��ي�����س يف  وق����ال 
ال���ق���وات االأف��غ��ان��ي��ة ال��ه��ج��وم برا 

وعر ال�سربات اجلوية.

ق��اه وق��ن��ده��ار وه���رات, بعد نهاية 
اأ���س��ب��وع ���س��ه��دت م��واج��ه��ات عنيفة 
املدنيني يف  اآالف  اث��ره��ا  ن��زح على 
فيما حتدّثت  امل�سلحني  تقّدم  ظل 
م��ن��ظ��م��ة اأط����ب����اء ب����ال ح������دود عن 
ع���دد ك��ب��ري م��ن امل�����س��اب��ني بجروح 

خطرية.
قاه,  ل�سكر  يف  امل���ع���ارك  اح��ت��دم��ت 
�سن  حيث  هلمند,  والي��ة  عا�سمة 

من�سقة  هجمات  احلركة  م�سلحو 
و�سجنها,  املدينة  و�سط  ا�ستهدفت 
ق���ب���ل ����س���اع���ات ف���ق���ط م����ن اإع�����الن 
عنا�سر  من  مئات  ن�سر  احلكومة 

الوحدات اخلا�سة يف املنطقة.
اأنحاء  يف  العنف  م�ستوى  وارت��ف��ع 
مايو  اأي��ار  مطلع  منذ  اأفغان�ستان 
يف  عملية  طالبان  اأطلقت  عندما 
اأج����زاء وا���س��ع��ة م��ن ال��ب��الد تزامنا 

م��ع ب���دء اجل��ي�����س االأم���ريك���ي اآخر 
ال�ستار  م�سدال  ان�سحابه  م��راح��ل 

على حرب ا�ستمرت 20 عاما.
ويف وقت تكافح قوات االأمن ل�سد 
اأ�سرف  الرئي�س  حّمل  املتمردين, 
امل�سوؤولية  االثنني  وا�سنطن  غني 
ع���ن ت���ده���ور ال���و����س���ع االأم����ن����ي يف 

بالده.
وقال متوجها اإىل الرملان اإن �سبب 

كوفيد يف �لعامل.. �أكرث من 198 مليون �إ�صابة
تراجع عدد الوفيات مع تقدم حمالت التطعيم 

•• عوا�صم-وكاالت:

اأظهر اإح�ساء لرويرتز اأن اأكرث من 198.02 مليون ن�سمة اأ�سيبوا بفريو�س 
كورونا امل�ستجد, امل�سبب لوباء كوفيد19- على م�ستوى العامل, يف حني و�سل 

اإجمايل عدد الوفيات الناجتة عن الفريو�س اإىل 4,382,974 حالة وفاة.
ومت ت�سجيل اإ�سابات بالفريو�س يف اأكرث من 210 دول ومناطق منذ اكت�ساف 

اأوىل حاالت االإ�سابة يف مدينة ووهان بال�سني يف دي�سمر عام 2019.
جديدة  اإ���س��اب��ات   20503 �سجلت  اأن��ه��ا  الرازيلية,  ال�سحة  وزارة  وذك���رت 

بفريو�س كورونا, و464 وفاة خالل 24 �ساعة, وفقا لرويرتز.
مليونا  وو�سل العدد االإجمايل لالإ�سابات بالفريو�س يف الرازيل اإىل 19.9 
م��ن��ذ ظ��ه��ور ال���وب���اء, يف ح��ني ب��ل��غ ال��ع��دد ال��ر���س��م��ي ل��ل��وف��ي��ات 556,834, 
وذلك وفقا لبيانات الوزارة. وت�سجل الرازيل حاليا ثالث اأكر عدد اإ�سابات 
بالفريو�س يف العامل بعد الواليات املتحدة والهند كما حتتل الرتتيب الثاين 

عامليا يف عدد الوفيات.
اإىل  اأيام   7  ومع تقدم حملة التطعيم باللقاحات, تراجع معدل الوفيات يف 
الوباء  وف��اة يف ذروة تف�سي  اآالف   3 نحو  مقابل  املا�سي  االأ�سبوع  يف   932
اإجمايل  بلغ  اللقاحات,  �سعيد  روي��رتز.وع��ل��ى  الإح�����س��اء  وفقا  اأب��ري��ل  مطلع 
ال��ل��ق��اح��ات امل�����س��ادة ل��ك��ورون��ا ال��ت��ي مت ت��ق��دمي��ه��ا يف خم��ت��ل��ف اأن���ح���اء العامل 
4,114,817,198 بح�سب مر�سد جامعة جونز هوبكينز لر�سد كوفيد-
تقدمي اللقاحات لل�سكان, حيث و�سل  يف  العامل  دول  ال�سني  وتت�سدر   .19

عدد اجلرعات التي مت تقدميها اإىل 1,652,819,000 جرعة.

تل �أبيب توؤكد �متالكها �أدلة ��صتخبار�تية تثبت �صلوع طهر�ن

ال�سفينة امل�ستهدفة قبالة عمان.. 
تبادل اتهامات و�سور تو�سح الأ�سرار

•• عوا�صم-وكاالت:

تورطها  يثبت  دليل  الأي  امل�ستمر  اإي���ران  نفي  و�سط 
با�ستهداف ناقلة اإ�سرائيلية قبالة �سواحل ُعمان قبل 
اأيام, واإ�سرار دول كرى على اتهامها, ن�سرت و�سائل 

اإعالم حملية عرية �سوراً لل�سفينة املت�سررة.
واأوردت القناة 13 االإ�سرائيلية, اأوىل ال�سور ل�سفينة 
من  بالقرب  لهجوم  تعر�ست  التي  �سرتيت  مري�سر 
ُعمان, تك�سف ال�سرر الذي اأحدثته املُ�سرّية االنتحارية 

يف ج�سر القيادة, وفق ما اأوردته القناة.
اأدلة  اأن��ه��ا مت��ل��ك  اإ���س��رائ��ي��ل  اأع��ل��ن��ت  ج���اء ذل���ك بينما 
ا�ستخباراتية توؤكد �سلوع طهران با�ستهداف ال�سفينة 

يف بحر العرب.
وك�سف رئي�س الوزراء نفتايل بينيت, اأن اإيران حتاول 
ا�ستهداف  م�����س��وؤول��ي��ة  م���ن  ال��ت��م��ل�����س  ج��ب��ان  ب�����س��ك��ل 

ال�سفينة, وفق تعبريه.
واأو�سح اأن اإيران هاجمت ال�سفينة مب�سرّيات, واأرادت 
اأدت لقتل  اأن احلادثة  اإال  اإ�سرائيليا,  اأن ت�سيب هدفا 

اأن  اإىل  م�سريا  روم��اين,  ومواطن  بريطاين  مواطن 
االإيرانية,  بالعدوانية  للعامل  تذكريا  ميثل  الهجوم 

وذلك وفقاً ملا نقله موقع اأمريكي.
اأي�ساً �سدد على اأن مثل تلك العمليات ال ت�سكل تهديدا 
على اإ�سرائيل فح�سب, بل هي مت�س امل�سالح الدولية 

وحرية املالحة البحرية.
ب�����دوره, اأع��ل��ن وزي���ر اخل��ارج��ي��ة االأم���ريك���ي, اأنتوين 
ناقلة  با�ستهداف  اإي��ران  واثق من �سلوع  اأنه  بلينكن, 
نفط مرتبطة باإ�سرائيل قبالة �سواحل ُعمان, متوعدا 

طهران ب�رد منا�سب.
االإ�سرائيلية  الناقلة  على  الهجوم  اإن  بيان,  يف  وق��ال 
مع  تعمل  املتحدة  ال��والي��ات  اأن  م�سيفاً  م��رر,  غ��ري 
القادمة  اخلطوات  لبحث  اإقليمية  وحكومات  �سركاء 

و�سياغة رد منا�سب قادم.
اأتى ذلك بعد �ساعات قليلة من اتهام وزير اخلارجية 
الريطاين دومينيك راب, يف وقت �سابق من االأحد, 
على  واملوجه  املتعمد  الهجوم  عن  بامل�سوؤولية  اإي��ران 

ناقلة نفط مرتبطة باإ�سرائيل قبالة بحر عمان.

العمالقة   44 اإ���س  غوا�سة 
تن�سم للقوات البحرية امل�سرية

•• القاهرة-وكاالت:

اأعلن املتحدث الع�سكري امل�سري, 
الغوا�سة  و���س��ول  ع��ن  االث���ن���ني, 
قاعدة  اإىل   44 اإ������س  االأمل���ان���ي���ة 
القوات  اإىل  لتن�سم  االإ�سكندرية 

البحرية امل�سرية.
االأملانية  الغوا�سة  و���س��ول  وج��اء 
املحدد  الزمني  للرنامج  طبقا 
ب������ني احل����ك����وم����ت����ني امل�������س���ري���ة 
م�سر  ا�ستلمت  وال��ذي  واالأملانية, 
االأرب����ع من  ال��غ��وا���س��ات  مبوجبه 
الفرتة من  ال��ط��راز خ��الل  نف�س 

عام 2017 اإىل 2021.
البحرية  ال����ق����وات  ق���ائ���د  واأك������د 
اأح��م��د خ��ال��د, يف كلمته  ال��ف��ري��ق 
اأث�������ن�������اء االح������ت������ف������ال ب����و�����س����ول 
البحرية  ال��ق��وات  اأن  ال��غ��وا���س��ة, 
اأحدث  الم��ت��الك  �سعيها  توا�سل 
نظم الت�سليح البحري لتظل على 
ال��ع��ه��د دائ��م��ا يف ح��م��اي��ة �سواحل 

م�سر وم�ساحلها.

�حلنني �لأحمر:
عندما يتح�ّسر جزء من اأوروبا 

ال�سرقية على ما�سيه ال�سيوعي!
•• الفجر –خرية ال�صيباين

ال تظهر بع�س دول اأوروبا ال�سرقية اأي حنني اإىل احلقبة ال�سوفياتية. 
االقت�سادي  اال�ستقرار  ندم على  ذلك, هناك من  العك�س من  لكن على 

واالجتماعي الأنظمة تلك احلقبة.             )التفا�سيل �س11(

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

مواقــيت ال�صالة
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�رشطة دبي و روح االحتاد يوزعان 
قبعات مظلية على العمال

اأخبار االإمارات

موؤ�رشات خميفة.. ا�ستعدادات 
ملوجة في�سانات جديدة بال�سودان

عربي ودويل

ذهبية اأوىل لبورتوريكو يف اأم 
االألعاب يف اأوملبياد طوكيو 

الفجر الريا�سي

و�سول القوات اجلوية امل�سرية 
للم�ساركة يف مترين زايد 3

•• اأبوظبي-وام:

اإىل  ال�سقيقة,  العربية  القوات اجلوية جلمهورية م�سر  اأم�س وحدات من  و�سلت 
ال��ق��وات اجلوية وال��دف��اع اجل��وي والذي  3 مع  ال��دول��ة للم�ساركة يف مترين زاي��د 
يقام بني وزارة الدفاع, والقوات امل�سلحة امل�سرية وي�ستمر ملدة 10 اأيام ويعد هذا 
امل�سلحة مع جمهورية  قواتنا  بها  تقوم  التي  زايد  �سل�سلة متارين  التمرين �سمن 

م�سر العربيه ال�سقيقة, بغر�س زيادة التن�سيق والتعاون يف ما بينها.
االإماراتي  اجلانب  بني  الع�سكري  التعاون  عالقات  تعزيز  اإىل  التمرين  ويهدف 
و اجل��ان��ب امل�����س��ري م��ن خ��الل تنفيذ ال��ت��م��اري��ن امل�سرتكة وت��ب��ادل اخل���رات بني 
وتنفيذ  وتخطيط  وال�سيطرة  والقيادة  واالإدارة  التخطيط  املجاالت  يف  اجلانبني 
واإدارة العمليات للقوة اجلوية امل�ساركة بالتمرين لكال البلدين باالإ�سافة اىل تبادل 
املعرفة واخلرات بني العنا�سر امل�ساركة يف التمرين وذلك بهدف توحيد املفاهيم 

وحتقيق التجان�س والتوافق.                                      )التفا�سيل �س7(

•• بريوت-اأ ف ب:

اللبناين  رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة  اأع��ل��ن 
االإثنني  م��ي��ق��ات��ي  جن��ي��ب  امل��ك��ل��ف 
اأنه لن يتمكن من ت�سكيل حكومة 
بريوت  م��رف��اأ  انفجار  ذك��رى  قبل 
كما كان ياأمل, فيما ما زالت نقاط 
ال�سيا�سية  ال��ق��وى  ب��ني  خ��الف��ي��ة 

تعيق امتام املهمة ال�سعبة.
مقت�سبة  كلمة  يف  ميقاتي  وق���ال 
اجلمهورية  رئ��ي�����س  ل��ق��ائ��ه  ب��ع��د 
الرئا�سي  الق�سر  يف  ع��ون  مي�سال 
كنت اأمتنى اأن تكون وترية ت�سكيل 

احلكومة اأ�سرع.
واأ�ساف كنت اأريدها اأ�سرع لنخرج 
اللبنانيني  اإىل  ونزفها  بحكومة 
ذك���رى  اأي  اآب  م���ن  ال����راب����ع  ق��ب��ل 
اأودى  ال��ذي  ب��ريوت  انفجار مرفاأ 
االأقل  على  �سخ�ساً   214 بحياة 
واإ�سابة اأكرث من 6500 �سخ�س.
التي  املهلة  ح��ول  �سوؤال  على  ورداً 
اأجاب  احلكومة,  لت�سكيل  و�سعها 

ميقاتي املهلة غري مفتوحة.
تراأ�س  ال����ذي  م��ي��ق��ات��ي,  �سيلتقي 
رئي�س  ال�������س���اب���ق,  يف  ح��ك��وم��ت��ني 
اخلمي�س  جم�������دداً  اجل���م���ه���وري���ة 

اأحد  وق��وع  اإىل  اأدت  التي  ال�سرارة 
النووية يف  اأكر االنفجارات غري 

العامل؟.
اإن  بيان  يف  العفو  منظمة  وقالت 
ال�سنة  اأم�ست  اللبنانية  ال�سلطات 
بوقاحة  ت��ع��رق��ل  وه���ي  املن�سرمة 
احلقيقة  ع����ن  ال�����س��ح��اي��ا  ب���ح���ث 

التحقيق.
اأجهزة  تبلغت  �سنوات,   7 وخ��الل 
�سابقون  وم���������س����وؤول����ون  اأم���ن���ي���ة 
كميات  وج��ود  مبخاطر  وحاليون 
ن����ي����رتات االأم����ون����ي����وم يف امل����رف����اأ, 
بينهم,  املرا�سالت  ع�سرات  وبرغم 
مل يحرك اأي منهم �ساكناً لتفادي 

املانحة  غداة موؤمتر ثالث للدول 
للبنان برعاية فرن�سا.

العفو  منظمة  ات��ه��م��ت  ذل���ك  اىل 
ال�سلطات  االإث�����ن�����ني,  ال����دول����ي����ة 
بوقاحة  ت��ع��رق��ل  ب��اأن��ه��ا  اللبنانية 
جمرى التحقيق يف انفجار مرفاأ 
احلقيقة  اإىل  ل��ل��ت��و���س��ل  ب�����ريوت 

وحتقيق العدالة لل�سحايا.
ال�سنوات  خ����الل  ���س��ه��د  ب��ل��د  ويف 
اغتياالت  امل���ا����س���ي���ة  ال���ع�������س���ري���ن 
وت����ف����ج����ريات وح����������وادث ع���دي���دة 
منها  اأي  ع��ن  ال��ن��ق��اب  يك�سف  مل 
من  اأي  ي��ح��ا���س��ب  ومل  ن������ادراً,  اإال 
منفذيها, ما زال اللبنانيون, وعلى 
راأ�سهم اأهايل اأكرث من مئتي قتيل 
و6 اآالف جريح, ينتظرون نتيجة 
التحقيق يف انفجار كميات �سخمة 
ُتركت  االأم���ون���ي���وم  ن���ي���رتات  م���ن 
خمّزنة ل�سنوات يف املرفاأ من دون 

اإجراءات وقاية.
وي��ن��ت��ظ��ر ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون م��ن��ذ عام 
اأج��وب��ة على االأ���س��ئ��ل��ة ذات��ه��ا: من 
نيرتات  م��ن  ط��ن��اً  ب�2750  اأت����ى 
االأمونيوم اإىل بريوت؟ ملاذا ُتركت 
كان  وم����ن  امل����رف����اأ  يف  ����س���ن���وات   7
بها ومب��خ��اط��ره��ا؟ وم��ا هي  يعلم 

االنفجار  اأع����ق����اب  يف  وال���ع���دال���ة 
مرفاأ  يف  وق�����ع  ال������ذي  ال����ك����ارث����ي 
اأن اجلهود التي  بريوت, واأ�سافت 
بال  اللبنانية  ال�سلطات  بذلتها 
العام حلماية  كلل وال ملل طوال 
امل�سوؤولني من اخل�سوع للتحقيق 
ع��رق��ل��ت ع��ل��ى ن��ح��و م��ت��ك��رر �سري 

ال�سحايا  اأه��ايل  ويحمل  الكارثة, 
ال�سيا�سية  الطبقة  خا�س  ب�سكل 
م�سوؤولية ما ح�سل متهمني اإياها 

بالف�ساد و�سوء االإدارة.
م�سوؤولني  ا����س���ت���دع���ائ���ه  وب����ع����د 
املحقق  تنحية  ج���رت  �سيا�سيني, 
الق�سية,  يف  االأول  ال�����ع�����ديل 
ويوا�سل امل�سوؤولون و�سع العقبات 
اأمام املحقق العدايل الثاين طارق 
باحل�سانات  متحججني  ب��ي��ط��ار, 
اإث����ر ط��ل��ب��ه مالحقة  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 

�سيا�سيني وقادة اأجهزة اأمنية.
نائبة مديرة  وقالت لني معلوف, 
االأو�سط  لل�سرق  االإقليمي  املكتب 
العفو  اإفريقيا يف منظمة  و�سمال 
احلكومة  تقاع�ست  لقد  الدولية, 
ماأ�ساوي  ن��ح��و  ع��ل��ى  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 
متاماً  �سعبها,  اأرواح  حماية  ع��ن 
للغاية  طويلة  ملدة  رت  ق�سّ مثلما 
 - االجتماعية  احلقوق  حماية  يف 

االقت�سادية االأ�سا�سية.
واأ�سافت نظراً حلجم هذه املاأ�ساة, 
امل��دى الذي  ن��رى  اأن  فمن املذهل 
اأن  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  ال�����س��ل��ط��ات  ت�ستعد 
نف�سها من  اإل��ي��ه حل��م��اي��ة  ت��ذه��ب 

التحقيق.

�عتربه عمال عد�ئيا للم�صلحة �لعليا للبالد
اجلرندي يحّذر من حماولت 

اإرباك العالقات الدولية لتون�س
•• الفجر - تون�س

اأم�س  اإذاع���ي,  ت�سريح  يف  اجل��رن��دي  عثمان  اخلارجية  ال�سوؤون  وزي��ر  ح��ّذر 
االثنني, من حماوالت اإرباك العالقات الدولية لتون�س.

بالعالقات اخلارجية لتون�س هو عمل غري  امل�س  اأن حم��اوالت  اأوؤك��د  وق��ال 
وطني وال يجب اأن نخلط االأ�سياء الأن عالقات تون�س هي عالقات را�سخة 
هوؤالء  من  تلقائي  مد  هو  الت�سامني  امل��د  وه��ذا  واأ�سدقائها  اأ�سقائها  بني 
االأ�سدقاء وكل عمل يرمي اإىل اإيقاف هذا املد اأو اإىل اإرباك هاته العالقات 
جاهدة  التون�سية  والدبلوما�سية  �سعيد  قي�س  الرئي�س  يعمل  التي  الدولية 
على تدعيمها وتركيزها مل�ستقبل تون�س ُيعّد عمال عدائيا للم�سلحة العليا 

للجمهورية التون�سية.
اأ�سدقائها  اأن عالقات تون�س مع  اأخ��رى  اأوؤك��د م��رة  اأن  اأري��د  واأ���س��اف لهذا 
هي  الدولية  االأط���راف  ومتعددة  االإقليمية  الدولية  واملنظمات  واأ�سقائها 

عالقات مبنية على االحرتام وعلى تقدير هذا البلد. )التفا�سيل �س9(

في�سانات كارثية جتتاح ال�سني.. 
باملليارات وخ�سائر  باملئات  قتلى 

•• بكني-وكاالت:

يف  ال��ف��ي�����س��ان��ات  ح�سيلة  ارت��ف��ع��ت 
قتيال,   302 اإىل  ال�����س��ني  و���س��ط 
االثنني,  م�سوؤولون,  اأعلن  ح�سبما 
ب��ع��د ه���ط���ول اأم����ط����ار غ���زي���رة بلغ 
م��ن�����س��وب��ه��ا خ����الل ث���الث���ة اأي�����ام ما 
طيلة  يت�ساقط  م��ا  م��ع��دل  ي����وازي 

�سنة.
وف���اة   290 اأك�����رث م���ن  و���س��ج��ل��ت 
عا�سمة  ت�����س��ن��غ��ت�����س��و  م���دي���ن���ة  يف 
م��ق��اط��ع��ة خ����ن����ان, وف�����ق م����ا �سرح 
 50 م�سوؤولون, فيما ال يزال نحو 
�سخ�سا يف اأنحاء املقاطعة, يف عداد 

املفقودين.
ملجمل  ال�سابقة  احل�سيلة  وك��ان��ت 
املقاطعة ت�سري اإىل نحو مئة قتيل, 

ح�سبما ذكرت فران�س بر�س.
رئي�سة  االإع��الم عن  و�سائل  ونقلت 
بلدية ت�سنغت�سو هو جونغ, اأن 39 
�سيارات  مواقف  يف  ق�سوا  �سخ�سا 

حتت االأر�س.
اأنفاق,  قطار  الفي�سانات  وجرفت 
ما اأ�سفر عن مقتل 14 �سخ�سا من 
متواجدين  ك��ان��وا   500 نحو  ب��ني 
وتعر�ست  ال���������ذروة.  ����س���اع���ة  ف���ي���ه 
لعدم  النتقادات  املحلية  ال�سلطات 
ب���اإغ���الق �سبكة  اأوام������ر  اإ����س���داره���ا 

النقل رغم حتذيرات االأر�ساد.

احلنني اىل زمن ال�سيوعية يف �سرق اوكرانيا
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

  متا�سيا مع خطة وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزي��ادة نطاق 
الفحو�سات يف الدولة بهدف االكت�ساف املبكر وح�سر احلاالت امل�سابة 
وعزلهم  لهم  19" واملخالطني   - "كوفيد  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س 
ال�ساعات  266,834 فح�سا جديدا خالل  اإج��راء  ال��وزارة عن  اأعلنت 
ال� 24 املا�سية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام اأف�سل واأحدث 

تقنيات الفح�س الطبي.

نطاق  وتو�سيع  الدولة  والفح�س يف  التق�سي  اإج��راءات  تكثيف    و�ساهم 
اإ�سابة  1,537 حالة  الفحو�سات على م�ستوى الدولة يف الك�سف عن 
وجميعها  خمتلفة,  جن�سيات  م��ن  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  ج��دي��دة 
يبلغ  وب��ذل��ك  ال��الزم��ة,  ال�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  ح���االت 

جمموع احلاالت امل�سجلة 683,914 حالة.
5 ح���االت م�سابة وذل���ك م��ن تداعيات  ال����وزارة ع��ن وف���اة  اأع��ل��ن��ت    كما 
االإ�سابة بفريو�س كورونا امل�ستجد, وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 

حالة.  1,956

تعازيها  وخال�س  اأ�سفها  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة    واأعربت 
وموا�ساتها لذوي املتوفني, ومتنياتها بال�سفاء العاجل جلميع امل�سابني, 
مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�سحية والتقيد بالتعليمات 

وااللتزام بالتباعد االجتماعي �سماناً ل�سحة و�سالمة اجلميع.
1,492 حالة جديدة مل�سابني بفريو�س  اأعلنت ال��وزارة عن �سفاء    كما 
كورونا امل�ستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد 
تلقيها الرعاية ال�سحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�سفى, وبذلك يكون 

جمموع حاالت ال�سفاء 661,156 حالة.

�أجرت 266,834 فح�صا ك�صفت عن 1,537 �إ�صابة

ال�سحة تعلن �سفاء 1,492 حالة جديدة من كورونا
ال�سحة تعلن تقدمي 21,025 جرعة من 

لقاح كوفيد- 19 خالل ال� 24 �ساعة املا�سية 
•• اأبوظبي- وام:

اأعلنت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع عن تقدمي 21,025 جرعة من لقاح 
كوفيد19- خالل ال�ساعات ال� 24 املا�سية, وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات 
التي مت تقدميها حتى ام�س 16,832,021 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 

�سخ�س.  100 لكل  جرعة   170.19
اإىل  و�سعياً  لقاح كوفيد19-  لتوفري  ال��وزارة  ياأتي ذلك متا�سيا مع خطة 
الو�سول اإىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل 

اأعداد احلاالت وال�سيطرة على فريو�س كوفيد19-.

دائرة التعليم يف اأبوظبي تعلن عن ال�سيا�سات املحدثة للعودة اإىل املدار�س اخلا�سة ومدار�س ال�سراكات التعليمية قبيل انطالق العام الدرا�سي اجلديد

•• اأبوظبي-وام:

املدار�س  يف  املطّبقة  االحرتازية  لالإجراءات  املحدثة  ال�سيا�سات  عن  ك�سفت 
اخلا�سة ومدار�س ال�سراكات التعليمية يف اأبوظبي للعام الدرا�سي 2021-
وا�ستئناف  للطلبة,  املخ�س�سة  اللعب  مناطق  فتح  اإعادة  ت�سمل  والتي   ,22
خ��دم��ات رده����ات ال��ط��ع��ام امل��در���س��ي��ة ب��ال��ك��ام��ل, اإىل ج��ان��ب ب��رام��ج الرتبية 

الريا�سية واالأن�سطة الال�سفّية مع االلتزام بالتدابري االحرتازية.
وتن�سجم ال�سيا�سات املحّدثة مع القرارات ال�سادرة عن جلنة اإدارة الطوارئ 
اأبوظبي, حيث  اإم���ارة  ك��ورون��ا يف  الناجمة عن جائحة  وال��ك��وارث  واالأزم���ات 
ت�سم تدابري وقائية مكّثفة ل�سمان �سالمة الطلبة وجميع اأع�ساء القطاع 
التدري�سي من مدر�سني واإداريني والزّوار يف جميع املدار�س اخلا�سة ومدار�س 

ال�سراكات التعليمية ومرافقها.
ومبوجب ال�سيا�سات املحّدثة توا�سل املدار�س يف اأبوظبي العمل وفق منوذج 
املجموعات الكبرية يف العام الدرا�سي اجلديد, ب�سكٍل يحّد من خماطر انت�سار 
التحّول  ح��االت  تقلي�س  عن  ف�ساًل  املجموعات,  بني  كوفيد19-  فريو�س 
لنموذج التعليم عن ُبعد. كما و�ستتم زيادة الطاقة اال�ستيعابية للمجموعات 
"ال�سف  االأوىل  الدرا�سية  واحللقة  االأط��ف��ال  ريا�س  مرحلتي  يف  ال�سفّية 
الثاين/ ال�سنة الثالثة اأو اأدنى" غري القادرين على االلتزام بتدابري التباعد 
من  امل��دار���س  و�ستتمكن  جمموعة.  لكل  طالبا   16 اإىل   10 من  اجل�سدي, 
اإعادة فتح املناطق امل�سرتكة ال�سرورية لتعزيز م�ستويات التفاعل االجتماعي 
بني الطلبة مبا يف ذلك مناطق اللعب وت�سمح االإجراءات املحّدثة با�ستئناف 
خدمات الطهي يف ردهات الطعام يف املدار�س, �سرط تقدمي الطعام للطلبة 
من قبل طاقم املطعم يف املدر�سة, مع االلتزام باأنظمة هيئة اأبوظبي للزراعة 

وال�سالمة الغذائية, مثل تقدمي الطعام ب�سكٍل وجباٍت خم�س�سة لكل طالب. 
و�سيتمّكن الطلبة لدى عودتهم ملقاعد الدرا�سة يف العام الدرا�سي املقبل من 
فيها  مبا  املختلفة  االأن�سطة  وممار�سة  الريا�سية  الرتبية  ح�س�س  ح�سور 
ال�سباحة, مع تطبيق جمموعة من التدابري االحرتازية القائمة على تقييم 
الريا�سية  االأن�سطة  بتعقيم قاعات ومناطق  املدار�س  �سُتلزم  املخاطر, حيث 
خمتلف  م��ن  ا�ستخدام  ك��ل  ب��ني  الفا�سلة  ال��ف��رتة  يف  امل�ستخدمة  وامل��ع��دات 

املجموعات.
لطلبة  الال�سفية  االأن�سطة  تنظيم  امل��دار���س  �ست�ستاأنف  ذل��ك,  جانب  واإىل 
واإج����راءات  املخاطر  تقييم  اآل��ي��ات  بتطبيق  االل��ت��زام  م��ع  ح�سرياً,  امل��در���س��ة 
الت�سغيل االآمن, مبا فيها التباعد اجل�سدي وارتداء الكمامات.. من جانٍب 
اآخر, ي�ستمر تعليق تاأجري املرافق املدر�سية الريا�سية لالأطراف اخلارجية 

حتى اإ�سعار اآخر.
وتعليقاً على هذا املو�سوع, قالت معايل �سارة عو�س عي�سى م�سلم رئي�س دائرة 
التعليم واملعرفة يف اأبوظبي.. " بناء على جتربتنا يف العام املا�سي, وبف�سل 
التن�سيق املتوا�سل مع اجلهات ال�سحية املعنية واملعلمني واأولياء االأمور, نثق 
واآمنة من خالل تطبيق  رائعة  بداية  �سُي�سجل  الدرا�سي اجلديد  العام  باأّن 
ال�سيا�سات املحّدثة". واأ�سافت معاليها اإن اأولوياتنا هي توفري فر�س التعليم 
ال�سفي عايل اجل��ودة الأك��ر ع��دٍد ممكن من الطلبة, وهو ما ُيعتر عاماًل 
�سُنوا�سل  كما  والنف�سي.  واالجتماعي  والبدين  الفكري  لتطورهم  حمورياً 
مراجعة هذه االإجراءات ل�سمان اتخاذ جميع التدابري ال�سرورية للحفاظ 

على �سالمة الطلبة واملدر�سني واملجتمع املدر�سي بالكامل".
واالأزمات  الطوارئ  اإدارة  جلنة  عن  ال�سادرة  املحّدثة  ال�سيا�سات  تن�س  كما 
اأّن��ه, واعتباراً  اأبوظبي على  اإم��ارة  الناجمة عن جائحة كورونا يف  والكوارث 

من 20 اأغ�سط�س 2021, ال بد من ح�سول جميع الطلبة بعمر 16 عاماً 
وما فوق على جرعتي اللقاح ب�سكل كامل للتمّكن من دخول املبنى املدر�سي.

يف  واملعرفة  التعليم  دائ���رة  وكيل  احل��م��ادي,  عامر  �سعادة  ق��ال   , جانبه  م��ن 
اأبوظبي.. "عماًل بال�سيا�سات املحّدثة, يتوجب على جميع الطلبة بعمر 16 
عاماً وما فوق والطاقم التدري�سي واالإداري والزّوار احل�سول على التطعيم 
دولة  يف  املعتمدة  ال��ل��ق��اح��ات  اأح���د  م��ن  كوفيد19-,  ف��ريو���س  �سد  ال��ك��ام��ل 
�ساعات  خالل  �سواًء  املدر�سي,  احل��رم  اإىل  الدخول  من  ليتمكنوا  االإم���ارات, 
الدوام املدر�سي اأو خارجها. كما يجب اأن يكون احل�سول على اللقاح موّثقاً 

على تطبيق احل�سن ُقبيل العودة اإىل املدار�س يف العام الدرا�سي املقبل".
املعفيني  واالإداري  التدري�سي  وال��ط��اق��م  للطلبة  مُيكن  اأخ���رى,  جهة  وم��ن 
ر�سمياً من تلقي اللقاح الدخول اإىل احلرم املدر�سي بعد توثيق االإعفاء على 
تطبيق احل�سن اأو من خالل خطاب ر�سمي �سادر عن اأحد مزودي اللقاحات 
املعتمدين من قبل دائرة ال�سحة - اأبوظبي, مثل �سركة اأبوظبي للخدمات 

ال�سحية – �سحة, و�سبكة مبادلة للرعاية ال�سحية.
بعد  العمر  ع�سرة من  ال�ساد�سة  �سيبلغون  الذين  بالطلبة  يتعلق  فيما  واأّم��ا 
ال�سفي,  التعليم  ب��ن��م��وذج  تعليمهم  مبوا�سلة  وي��رغ��ب��ون  امل��دار���س  اف��ت��ت��اح 
فيتوجب عليهم تلقي اجلرعة االأوىل من اأحد اللقاحات املعتمدة يف الدولة 
توثيق  ا�سرتاط  مع  ع�سر,  ال�ساد�سة  �سن  بلغوهم  من  اأ�سابيع  اأربعة  خ��الل 
احل�سول على التطعيم على تطبيق احل�سن, والتزام اأولياء االأمور ب�سمان 

ا�ستكمال اأبنائهم للجرعة الثانية يف الوقت املنا�سب.
واملعلمون  العمرية,  الفئة  ذات  م��ن  الطلبة  �سيحظى  اأخ����رى,  ن��اح��ي��ٍة  م��ن 
على  احل�سول  م��ن  لتمكينهم  �سماح  ب��ف��رتة  حديثاً  االإم����ارة  اإىل  املنتقلون 
جرعات اللقاح, حيث ميكن لهوؤالء الطلبة واملعلمني التوا�سل مع مدار�سهم 

للح�سول على مزيد من املعلومات بهذا ال�ساأن.
جهود  ودع��م  الدرا�سة  مقاعد  اإىل  الطلبة  جلميع  االآم��ن��ة  ال��ع��ودة  ول�سمان 
احلملة الوطنية للتطعيم, تتعاون دائرة التعليم واملعرفة مع دائرة ال�سحة 
ال�سحية  للرعاية  ومبادلة  العامة,  لل�سحة  اأبوظبي  ومركز  اأبوظبي,  يف 
ويا�س مول الإط��الق مركز تطعيم موؤقت, وذلك خالل الفرتة املمتدة بني 

ال�سهر. ذات  من  و28-24  اأغ�سط�س   7-3
اأبوظبي بعمر  ويرّحب املركز املخ�س�س للطلبة يف يا�س مول بجميع طلبة 
على  للح�سول  اجلامعية,  املرحلة  طلبة  ذلك  يف  مبا  فوق,  وما  عاماً   12
لقاح فايزر بيونتيك �سد فريو�س كوفيد19-. كما وميكن للطلبة اختيار 

احل�سول على اللقاح يف اأٍي من مراكز التطعيم املعتمدة يف اأبوظبي.
التدابري اخلا�سة  اتخاذها جمموعة من  واملعرفة  التعليم  دائ��رة  توؤكد  كما 
16 عاماً وما فوق ومل يح�سلوا على اللقاح, لتمكينهم من  بالطلبة بعمر 

ح�سور االمتحانات الرئي�سية يف مدار�سهم.
وت�سمل ال�سيا�سات خف�س متطلبات التباعد اجل�سدي داخل احلرم املدر�سي 
بالتايل  املدر�سة, ما يتيح  اأنحاء  ال�سفوف ويف جميع  داخ��ل  اإىل مرت واح��د 
زيادة الطاقة اال�ستيعابية لل�سفوف الدرا�سية ومتكني عدٍد اأكر من الطلبة 
خا�سًة  ومعلميهم,  زمالئهم  مع  والتفاعل  ال�سفي  التعليم  موا�سلة  من 

بالنظر للدور املهم لهذا التفاعل يف حت�سني جودة حياة الطلبة وتطورهم.
فر�س  ت��وف��ري  اإىل  امل��دار���س  اإىل  للعودة  امل��ح��ّدث��ة  ال�سيا�سات  ت��ه��دف  وفيما 
التعليم ال�سفي االآمن الأكر عدٍد ممكن من الطلبة, اإال اأن خيار التعليم عن 
ُبعد �سيبقى متاحاً للطلبة امل�سابني باالأمرا�س املُزمنة, والطلبة بعمر 16 
عاماً وما فوق من غري احلا�سلني على اللقاح, والطلبة الراغبني مبوا�سلة 

التعليم عن بعد, يف حال توفري مدار�سهم لهذا النموذج.

املخ�س�سة للطلبة وا�ستئناف برامج الرتبية الريا�سية والأن�سطة الال�سفّية مع اللتزام بالإجراءات الحرتازية اللعب  مناطق  فتح  • اإعادة 
خدمات الطهي مع اللتزام بتدابري خم�س�سة با�ستئناف  املدار�س  يف  الطعام  لردهات  • ال�سماح 

الكبرية للحد من خماطر انت�سار فريو�س كوفيد19- وتداعياته وتقلي�س حالت التحّول لنموذج التعليم عن ُبعد املجموعات  نظام  تطبيق  • ا�ستمرار 
جميع موظفي املدار�س والطلبة بعمر 16 عامًا وما فوق بتلقي جرعتي اللقاح قبل التمّكن من العودة لنموذج التعليم ال�سفي, مع ا�ستثناء احلا�سلني على اإعفاءات ر�سمية • اإلزام 

جمل�س عجمان لل�سباب يزور هيئة النقل -عجمان
•• عجمان-الفجر:

ا���س��ت�����س��اف��ت ه��ي��ئ��ة ال��ن��ق��ل – ع��ج��م��ان ع���دد م���ن اأع�����س��اء جم��ل�����س عجمان 
الهيئة �سمن  ت�سعها  التي  املجتمعية  املبادرات  اأهم  على  لل�سباب لالطالع 
ا�سرتاتيجيتها الهادفة لتحقيق روؤية اإمارة عجمان 2021 جمتمع �سعيد. 
فئات  خمتلف  ت�ستهدف  التي  املجتمعية  امل��ب��ادرات  اأج��ن��دة  مناق�سة  متت  و 
مروان  برئا�سة  الهيئة  �سباب  جمل�س  اأع�����س��اء  م��ن  ع��دد  بح�سور  املجتمع 

عبداهلل النعيمي . و مت خالل الزيارة عمل مبادرة "برد عليهم" بالتن�سيق 
مع املركز الفني  و التي تهدف لتوزيع عدد من امل�سروبات الباردة على فئة 

العمال و عدد من �سائقني مركبات االأجرة يف مقر الهيئة .
امل�سوؤولية  الهيئة حتر�س على حتقيق  ان  النعيمي  واأ�ساف مروان عبداهلل 
اأن هذه املبادرة هي  املجتمعية و تقدمي الدعم لكافة فئات املجتمع. واأ�سار 
اأول مبادرة ملجل�س �سباب الهيئة, حيث ا�ستهدفت فئة العمال وذلك لتعزيز 

الدور املجتمعي لهم و تقدير جهودهم املبذولة يف االأجواء ال�سعبة.

ذبيحة   3220
اأجنزتها م�سالخ 
منطقة الظفرة 

خالل اأيام 
عيد الأ�سحى

•• الظفرة -الفجر:

منطقة  ب��ل��دي��ة  م�����س��ال��خ  اأجن������زت 
الظفرة 3220 ذبيحة خالل اأيام 
عيد االأ�سحى املبارك بواقع 916 
يف  و1116  ال��وق��ف��ة,  ي��وم  ذبيحة 
اليوم االأول للعيد, و637 ذبيحة 
يف اليوم الثاين, و368 ذبيحة يف 
ال��ي��وم ال��ث��ال��ث, و183 ذب��ي��ح��ة يف 

اليوم الرابع. 
االل�����ت�����زام  ع���ل���ى  ال���ت�������س���دي���د  ومت 
باالإجراءات االحرتازية والوقائية 
يف جميع امل�سالخ من خالل التزام 
اجلميع باللبا�س الواقي والتعقيم 
اأوقات  خ��الل  امل�ستمر  والتطهري 
ال���دوام وا���س��ت��م��رار اإغ���الق �ساالت 
انتظار اجلمهور امتثااًل لتعليمات 

اإدارة الطوارئ .

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

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
Cancer  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 347997   بتاريخ: 2021/03/29
بيانات االأولوية: 

باإ�سم :    ذا بورد اوف ريجينت�س اوف ذا يونيفر�سيتي اوف تك�سا�س �سي�ستم
201 وي�ست, �سفنث �سرتيت او�ستني, تك�سا�س 78701, الواليات املتحدة االأمريكية

�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 35
الطبية  البحوث  مراكز  وت�سغيل  واإدارة  الإن�ساء  االأعمال  ا�ست�سارات  وبالتحديد  االأعمال  ا�ست�سارات  خدمات 

والعالج؛ تعزيز الوعي العام بالوقاية من االأمرا�س وعالجها والبحوث والتعايف منها.
و�سف العالمة: تتكون العالمة من كلمة )cancer( باللغة االإجنليزية ويتو�سطها خط

اال�سرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل , وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 3 اأغ�صط�س 2021 العدد 13305

منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

 HOMER LOBSTER  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 351507   بتاريخ: 2021/05/20              بيانات االأولوية:      

باإ�سم :    ال مي�سون نورديك هولدينج ليمتد
2428 ري�سكوورك03, طابق 24, برج ال�سلع, مربعة �سوق ابوظبي العاملي, جزيرة املاريا, ابوظبي, االمارات العربية املتحدة

�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 43
خدمات  الكافترييات؛  خدمات  املقاهي؛  خدمات  وال�سراب؛  بالطعام  التزويد  خدمات  وال�سراب؛  الطعام  تقدمي  خدمات 
الكانتينات؛ تقدمي الطعام وال�سراب؛ املعلومات والن�سائح املتعلقة باإعداد وجبات الطعام؛ خدمات املطاعم؛ خدمات مطاعم 
اخلدمة الذاتية؛ خدمات الوجبات اخلفيفة؛ خدمات حجز املطاعم؛ خدمات مطاعم الوجبات ال�سريعة؛ خدمات الطعام 
اجلاهزة؛ املطاعم اجلاهزة؛ خدمات املطاعم املتنقلة؛ خدمات �ساحنات الطعام؛ خدمات ال�سيف ال�سخ�سية؛ خدمات مطاعم 

اأودون وال�سوبا؛ خدمات مطاعم وا�سوكو؛ خدمات مطاعم املاأكوالت البحرية.
 HOMER( و�سف العالمة: الطلب هو ملجموعة من ثالثة عالمات, حيث العالمة االوىل يف املجموعة تتكون عن عبارة
LOBSTER( مكتوبة باللغة االإنكليزية باللون الرتقايل ب�سكل مميز فوقه �سعار راأ�س �سرطان البحر وخمالبة باللون 
باللغة  مكتوبة   )HOMER LOBSTER( عبارة  عن  تتكون  هي  املجموعة  يف  الثانية  والعالمة  ا  اأي�سً الرتقايل 
الثالثة يف  ا والعالمة  اأي�سً باللون االزرق  البحر وخمالبة  راأ�س �سرطان  �سعار  باللون االزرق ب�سكل مميز فوقه  االإنكليزية 
املجموعة هي تتكون عن عبارة )HOMER LOBSTER( مكتوبة باللغة االإنكليزية ب�سكل مميز فوقه �سعار راأ�س 

�سرطان البحر وخمالبة
اال�سرتاطات: 

بالريد  اإر�ساله  اأو  االقت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  الإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذلك  لدية اعرتا�س علي  فعلي من 
امل�سجل , وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 3 اأغ�صط�س 2021 العدد 13305

منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

 HOMER LOBSTER  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 351506   بتاريخ: 2021/05/20              بيانات االأولوية:      

باإ�سم :    ال مي�سون نورديك هولدينج ليمتد
2428 ري�سكوورك03, طابق 24, برج ال�سلع, مربعة �سوق ابوظبي العاملي, جزيرة املاريا, ابوظبي, االمارات العربية املتحدة

�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 35
الدعاية واالإعالن؛ اإدارة وتنظيم وتوجيه االأعمال؛ الوظائف املكتبية؛ اإدارة اأعمال �سركات التزويد بالطعام وال�سراب؛ اإدارة اأعمال 
املطاعم؛ اإدارة اأعمال ال�سركات التي تورد االأطعمة 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�س ال�سلع؛ االإعالن بالريد املبا�سر؛ 
ن�سر مواد الدعاية واالإعالن؛ خدمات وكاالت اال�سترياد والت�سدير؛ الت�سويق؛ االإعالن والدعاية املبا�سرة على �سبكات الكمبيوتر؛ 
خدمات البيع بالتجزئة عر االإنرتنت املتعلقة باالأغذية وامل�سروبات؛ خدمات البيع بالتجزئة املتعلقة باالأطعمة وامل�سروبات؛ توفري 
على  ال�سلع  عر�س  االأعمال(؛  يف  )امل�ساعدة  اخلارجي  التعاقد  خدمات  وبائعيها؛  واخلدمات  الب�سائع  مل�سرتي  االإنرتنت  عر  �سوق 
ال�سراء  االأخ��رى(؛ خدمات  لالأعمال  واخلدمات  ال�سلع  )�سراء  لالآخرين  ال�سراء  بالتجزئة؛ خدمات  بيعها  لغايات  االت�سال  و�سائل 
الرتويج  االأخ���رى(؛  لالأعمال  وامل�سروبات  باالأغذية  املتعلقة  واخلدمات  الب�سائع  )�سراء  وامل�سروبات  باالأغذية  املتعلقة  لالآخرين 
للب�سائع واخلدمات من خالل رعاية الفعاليات؛ ترويج املبيعات لالآخرين؛ تاأجري حماالت العر�س املخ�س�سة للبيع؛ تزيني واجهات 
املحالت التجارية؛ تنظيم املعلومات يف قواعد بيانات الكمبيوتر؛ فهر�سة الويب الأغرا�س جتارية اأو اإعالنية؛ خدمات البيع باجلملة 
للمنتجات الغذائية وامل�سروبات؛ امل�ساعدة يف اإدارة االأعمال التجارية املتعلقة بحق االمتياز؛ اإدارة �سوؤون اأعمال االمتيازات؛ امل�ساعدة 

التجارية املتعلقة باإن�ساء واإدارة وت�سغيل االمتيازات.
 HOMER( عبارة  عن  تتكون  املجموعة  يف  االوىل  العالمة  حيث  ع��الم��ات,  ثالثة  من  ملجموعة  هو  الطلب  العالمة:  و�سف 
LOBSTER( مكتوبة باللغة االإنكليزية باللون الرتقايل ب�سكل مميز فوقه �سعار راأ�س �سرطان البحر وخمالبة باللون الرتقايل 
ا والعالمة الثانية يف املجموعة هي تتكون عن عبارة )HOMER LOBSTER( مكتوبة باللغة االإنكليزية باللون االزرق  اأي�سً
عبارة  عن  تتكون  هي  املجموعة  يف  الثالثة  والعالمة  ا  اأي�سً االزرق  باللون  وخمالبة  البحر  �سرطان  راأ���س  �سعار  فوقه  مميز  ب�سكل 

)HOMER LOBSTER( مكتوبة باللغة االإنكليزية ب�سكل مميز فوقه �سعار راأ�س �سرطان البحر وخمالبة
اال�سرتاطات: 

فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل , وذلك 
خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 3 اأغ�صط�س 2021 العدد 13305

منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

KYOTO GOURMET  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 351502   بتاريخ: 2021/05/20              بيانات االأولوية:      

باإ�سم :    ال مي�سون نورديك هولدينج ليمتد
2428 ري�سكوورك03, طابق 24, برج ال�سلع, مربعة �سوق ابوظبي العاملي, جزيرة املاريا,

 ابوظبي, االمارات العربية املتحدة
�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 30
القهوة وال�ساي والكاكاو والقهوة اال�سطناعية؛ االأرز واملعكرونة والنودلز؛ التابيوكا وال�ساغو؛ الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من 
احلبوب؛ اخلبز واملعجنات واحللويات؛ ال�سوكوالتة؛ املثلجات وال�سربات املثلج وغريها من املثلجات االأخرى ال�ساحلة لالأكل؛ ال�سكر, 
ع�سل النحل, الع�سل االأ�سود؛ اخلمرية, م�سحوق اخلبيز؛ امللح, التوابل, البهارات, االأع�ساب املحفوظة؛ اخلل وال�سل�سات وغريها من 
التوابل؛ الثلج )املاء املجمد(؛ بوريتو مك�سيكية؛ �سندوي�سات؛ منكهات من ال�سرطان البحري؛ ال�سندويت�سات املفتوحة؛ ال�سندوي�سات 
امللفوفة؛ ال�سندوي�سات املح�سوة؛ �سندوي�سات الهمرغر؛ لفائف ال�سرطان البحري؛  ال�سندوي�سات املحم�سة؛ �سندوي�سات حتتوي على 
ماأكوالت بحرية؛ �سندوي�سات حتتوي على اخل�سروات؛ �سندوي�سات حتتوي على اللحم؛ �سندوي�سات حتتوي على �سمك؛ �سندوي�سات 
حتتوي على �سلطة؛ لفائف حم�سوة؛ وجبات جاهزة تتكون ب�سفة رئي�سية من االأرز؛ وجبات جاهزة تتكون ب�سفة رئي�سية من ال�سلطة؛ 
وجبات جاهزة تتكون ب�سفة رئي�سية من املعكرونة؛ فطائر �سينية؛ �سو�سي؛ تاكو؛ كعكة ذرة )تورتيال(؛ �سل�سة ال�سويا؛ لب خبز؛ 
زالبية اأ�سا�سها الدقيق؛ معجون الزجنبيل )توابل(؛ دقيق حم�سر من النودلز )املعكرونة الرقيقة(؛ الفطائر؛ وجبات خفيفة اأ�سا�سها 

االأرز؛ اأع�ساب بحرية )توابل(؛ كري )بهار(؛ منكهات بخالف الزيوت العطرية؛ ماء مالح
 KYOTO( و���س��ف ال��ع��الم��ة: ال��ط��ل��ب ه��و مل��ج��م��وع��ة م��ن ع��الم��ت��ني, ح��ي��ث ال��ع��الم��ة االوىل يف امل��ج��م��وع��ة ت��ت��ك��ون ع��ن ع��ب��ارة
باللغة االإنكليزية باللون االأبي�س على خلفية �سوداء ويوجد فوقه �سعار اأحمر دائري ال�سكل يظهر عليه  GOURMET( مكتوبة 
�سخ�س ب�سكل مميز باللون االأبي�س والعالمة الثانية يف املجموعة هي تتكون عن عبارة )KYOTO GOURMET( مكتوبة 

باللغة االإنكليزية ويوجد فوقه �سعار دائري ال�سكل يظهر عليه �سخ�س ب�سكل مميز
اال�سرتاطات: 

فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل , وذلك 
خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 3 اأغ�صط�س 2021 العدد 13305

منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

KYOTO GOURMET  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 351503   بتاريخ: 2021/05/20          بيانات االأولوية:      

باإ�سم :    ال مي�سون نورديك هولدينج ليمتد
2428 ري�سكوورك03, طابق 24, برج ال�سلع, مربعة �سوق ابوظبي العاملي, 

جزيرة املاريا, ابوظبي, االمارات العربية املتحدة
�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 35
الدعاية واالإعالن؛ اإدارة وتنظيم وتوجيه االأعمال؛ الوظائف املكتبية؛ اإدارة اأعمال �سركات التزويد بالطعام وال�سراب؛ اإدارة اأعمال 
املطاعم؛ اإدارة اأعمال ال�سركات التي تورد االأطعمة 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�س ال�سلع؛ االإعالن بالريد املبا�سر؛ 
ن�سر مواد الدعاية واالإعالن؛ خدمات وكاالت اال�سترياد والت�سدير؛ الت�سويق؛ االإعالن والدعاية املبا�سرة على �سبكات الكمبيوتر؛ 
خدمات البيع بالتجزئة عر االإنرتنت املتعلقة باالأغذية وامل�سروبات؛ خدمات البيع بالتجزئة املتعلقة باالأطعمة وامل�سروبات؛ توفري 
على  ال�سلع  عر�س  االأعمال(؛  يف  )امل�ساعدة  اخلارجي  التعاقد  خدمات  وبائعيها؛  واخلدمات  الب�سائع  مل�سرتي  االإنرتنت  عر  �سوق 
ال�سراء  االأخ��رى(؛ خدمات  لالأعمال  واخلدمات  ال�سلع  )�سراء  لالآخرين  ال�سراء  بالتجزئة؛ خدمات  بيعها  لغايات  االت�سال  و�سائل 
الرتويج  االأخ���رى(؛  لالأعمال  وامل�سروبات  باالأغذية  املتعلقة  واخلدمات  الب�سائع  )�سراء  وامل�سروبات  باالأغذية  املتعلقة  لالآخرين 
للب�سائع واخلدمات من خالل رعاية الفعاليات؛ ترويج املبيعات لالآخرين؛ تاأجري حماالت العر�س املخ�س�سة للبيع؛ تزيني واجهات 
املحالت التجارية؛ تنظيم املعلومات يف قواعد بيانات الكمبيوتر؛ فهر�سة الويب الأغرا�س جتارية اأو اإعالنية؛ خدمات البيع باجلملة 
للمنتجات الغذائية وامل�سروبات؛ امل�ساعدة يف اإدارة االأعمال التجارية املتعلقة بحق االمتياز؛ اإدارة �سوؤون اأعمال االمتيازات؛ امل�ساعدة 

التجارية املتعلقة باإن�ساء واإدارة وت�سغيل االمتيازات.
 KYOTO( و���س��ف ال��ع��الم��ة: ال��ط��ل��ب ه��و مل��ج��م��وع��ة م��ن ع��الم��ت��ني, ح��ي��ث ال��ع��الم��ة االوىل يف امل��ج��م��وع��ة ت��ت��ك��ون ع��ن ع��ب��ارة
باللغة االإنكليزية باللون االأبي�س على خلفية �سوداء ويوجد فوقه �سعار اأحمر دائري ال�سكل يظهر عليه  GOURMET( مكتوبة 
�سخ�س ب�سكل مميز باللون االأبي�س والعالمة الثانية يف املجموعة هي تتكون عن عبارة )KYOTO GOURMET( مكتوبة 

باللغة االإنكليزية ويوجد فوقه �سعار دائري ال�سكل يظهر عليه �سخ�س ب�سكل مميز
اال�سرتاطات: 

فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل , وذلك 
خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 3 اأغ�صط�س 2021 العدد 13305

منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

GOMAP  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 350868   بتاريخ: 2021/05/10                بيانات االأولوية:      

باإ�سم :    جوماب تيكنولوجي بروجكت�س ذ.م.م
جزيرة ابوظبي, غرب 59 – 1, 0, مبنى, �سركة ابوظبي الوطنية للمعار�س معار�س – �س.م.ع, االمارات العربية املتحدة

�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 38
ار�سال  االإنرتنت؛  ال�سوت عر بروتوكول  ات�ساالت  ال�سوت عر بروتوكول االنرتنت؛ خدمات  االت�ساالت؛ خدمات 
الر�سائل وال�سور مب�ساعدة احلا�سوب؛ معلومات حول االت�ساالت؛ توفري الو�سول اإىل قواعد البيانات؛ تاأجري زمن 
الو�سول اإىل �سبكات احلا�سوب العاملية؛ توفري املنتديات عر االإنرتنت؛ اإر�سال امللفات الرقمية؛ خدمات عقد املوؤمترات 
الر�سائل  اإر���س��ال  خدمات  ال�سوت؛  ات�ساالت  خدمات  الفيديو؛  ات�ساالت  خدمات  املرئية؛  امل��وؤمت��رات  وعقد  بعد  عن 
اإر�سال  تت�سمن  االإنرتنت  عر  بوابة  اإىل  الو�سول  خدمات  توفري  الفورية؛  الر�سائل  اإر�سال  خدمات  االإلكرتونية؛ 
الر�سائل الفورية وخدمات ال�سوت عر بروتوكول االنرتنت وات�ساالت الفيديو وال�سوت؛ توفري و�سول االت�ساالت 
االت�ساالت  خدمات  اإىل  الو�سول  توفري  االإن��رتن��ت؛  عر  املقدمة  االإن��رتن��ت  عر  ال�سوت  بروتوكوالت  خدمات  اإىل 
املقدمة عر االإنرتنت؛ خدمات االت�سال عر االإنرتنت؛ نقل بيانات ال�سوت والفيديو عر االإنرتنت؛ توفري و�سول 
امل�ستخدم اإىل حمركات البحث؛ توفري لو�سول امل�ستخدم اإىل الُن�سح املتعلق مبحركات البحث؛ نقل الر�سائل والبيانات 

للمالحة؛ ا�ست�سارة, خدمات تقدمي الن�سائح واال�ست�سارات واملعلومات املتعلقة باخلدمات ال�سابق ذكرها.
وعلى  مميزة   بطريقة  الالتينية  باالأحرف  مكتوبة   )GOMAP( كلمة  من  العالمة  تتكون  العالمة:  و�سف 

ي�سارها �سعار على �سكل خريطة وعليها �سعار عالمة حتديد املوقع كما هو مبني بال�سكل.
اال�سرتاطات: 

اإر�ساله  اأو  االقت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  به مكتوبا الإدارة  يتقدم  اأن  فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك 
بالريد امل�سجل , وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 3 اأغ�صط�س 2021 العدد 13305
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اأخبـار الإمـارات
الرتبية والتعليم واملجل�س الأعلى لتقييم البحث الفرن�سي يوقعان مذكرة تفاهم لتح�سني 

جودة التعليم العايل
•• اأبوظبي-وام:

االأكادميي  االإع��ت��م��اد  ممثلة   مبفو�سية  والتعليم  الرتبية  وزارة  وقعت 
يف  ال��ع��ايل  والتعليم  البحث  لتقييم  االأع��ل��ى  املجل�س  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة 
البلدين  العايل يف  التعليم  الفرن�سية, بهدف حت�سني جودة  اجلمهورية 
والعامل وامل�ساهمة يف حتقيق ا�سرتاتيجية وروؤية دولة االإمارات العربية 
قبل  الفاعلة من  اإط��ار  امل�ساهمة  املذكرة يف  على  التوقيع  ياأتي  املتحدة. 
التعليم  ج��ودة  وحت�سني  ال�سراكات  دع��م  على  والتعليم  الرتبية  وزارة 

املدير  يا�س  بني  يو�سف  حممد  الدكتور  التفاهم  م��ذك��رة  وق��ع  ال��ع��ايل. 
ومن  والتعليم,  الرتبية  ب��وزارة  االأكادميي  االإعتماد  ملفو�سية  التنفيذي 
اجلانب الفرن�سي الدكتور ثريي كولهون رئي�س املجل�س االأعلى لتقييم 

البحث والتعليم العايل.
ي��ذك��ر اأن مثل ه��ذه ال�����س��راك��ات احل��ي��وي��ة ق��د اأ���س��ب��ح م��ن االأم����ور املهمة 
بالوزارة يف  التعليم اخلا�سة  انها جتعل من منظومة  واالأ�سا�سية, حيث 
اإطار ُبعدها االإن�ساين والعاملي من خالل اأثرها التناف�سي, وبالتايل فاإنها 
ت�سعى لدعم هذا التوجه, من اأجل الو�سول مبوؤ�س�سات التعليم العايل يف 

الدولة اإىل اأف�سل مكانة ووفق املعايري العاملية.
ال�سمان اخلارجي للجودة,  , على تعزيز عملية  التفاهم  وتن�س مذكرة 
كذلك حت�سني ج��ودة التعليم العايل يف دول��ة االإم��ارات العربية املتحدة 
املعلومات  تبادل  خ��الل  من  التعاون  واأي�ساً  ال��دويل,  واملجتمع  وفرن�سا 
ميكن  التي  واملعرفة  اخل��رة  نطاق  وتو�سيع  املمار�سات  باأف�سل  املتعلقة 
اال�ستفادة منها اأثناء عملية االعتماد, مع حتقيق تعاون يف جمال توفري 
املوؤ�س�سية  التقييمات  مل��راق��ب��ة  وامل��راج��ع��ني  املفو�سية  ملوظفي  ال��ف��ر���س 
والتعليم  البحث  لتقييم  االأعلى  املجل�س  التي جتري حتت  والراجمية 

العايل يف اجلمهورية الفرن�سية داخل دولة االإمارات العربية املتحدة.
ويوفر حتقيق هذا التعاون فر�ساً ملوظفي املفو�سية واملراجعني ملراقبة 
لتقييم  االأعلى  املجل�س  يجريها  التي  والراجمية  املوؤ�س�سية  التقييمات 
االإمارات  دول��ة  داخ��ل  الفرن�سية  اجلمهورية  يف  العايل  والتعليم  البحث 
اأو من  اأن�سطة م�سرتكه  الطرفان برتتيب  املتحدة, حيث يقوم  العربية 
االأعلى  املجل�س  ي��ط��وره��ا  ال��ت��ي  االأن�سطة  يف  املفو�سية  م�ساركة  خ��الل 
لتقييم البحث والتعليم العايل يف اجلمهورية الفرن�سية مبا فيه فائدة 

التعليم العايل يف دولة االإمارات العربية املتحدة.

جلنة ال�سداقة الربملانية الإماراتية الأردنية تبحث تطوير العالقات بني املجل�سني

برئا�سة  وال��ي��م��ن  ال��ع��رب��ي  اخل��ل��ي��ج 
�سعادة حممد عناد الفايز.

ويف بداية اللقاء اأكدت �سعادة �سذى 

�سعادة  للمجل�س  ال��ع��ام��ة  االأم���ان���ة 
عفراء را�سد الب�سطي االأمني العام 

امل�ساعد لالت�سال الرملاين.

املتحدة واململكة االأردنية الها�سمية, 
منوهة اإىل اأن العالقات االإماراتية 
ومتجذرة  تاريخية  تعتر  االأردنية 

املن�سوري,  ع��ب��دال��رح��م��ن  ون��اع��م��ه 
وع��ائ�����س��ة را����س���د ل��ي��ت��ي��م, وع�����ذراء 
ح�����س��ن ب���ن رك���ا����س, وح�����س��رت من 

على  اللجنة,  رئي�سة  النقبي  �سعيد 
التاريخية  عمق العالقات االأخوية 
التي تربط دولة االإم��ارات العربية 

م����ن جمل�س  االج����ت����م����اع  وح�������س���ر 
جلنة  اأع�������س���اء  االأردين  ال����ن����واب 
االأخوة الرملانية االأردنية مع دول 

•• اأبوظبي -وام:

الرملانية  ال�����س��داق��ة  جلنة  ع��ق��دت 
اجتماعا عن  االأردن��ي��ة  االإم��ارات��ي��ة 
بعد اأم�س حيث جرى خالل اللقاء 
بحث �سبل تطوير عالقات التعاون 
ب���ني امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي االحت�����ادي 
واآلية  االأردين,  ال���ن���واب  وجم��ل�����س 
ت���ب���ادل اخل������رات وال��ت��ن�����س��ي��ق بني 
امل�ساركة  خ����الل  ���س��ي��م��ا  اجل��ان��ب��ني 
الدولية  ال���رمل���ان���ي���ة  امل���ح���اف���ل  يف 

واالإقليمية.
���س��ارك يف االج��ت��م��اع اأع�����س��اء جلنة 
ال�������س���داق���ة م����ع ب����رمل����ان����ات ال�����دول 
الوطني  امل���ج���ل�������س  يف  ال���ع���رب���ي���ة 
االحت�����ادي, ���س��ع��ادة ك��ل م���ن: �سذى 
اللجنة,  رئ��ي�����س��ة  ال��ن��ق��ب��ي  ���س��ع��ي��د 
نائبة  ال��ي��م��اح��ي  ح�سن  و���س��اب��ري��ن 
رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة, واأح��م��د ح��م��د اأبو 
اليماحي,  ون��ا���س��ر حم��م��د  ���س��ه��اب, 

البّناء  والتن�سيق  ال��ت��ع��اون  بف�سل 
وامل�ستمر على امل�ستويات كافة.

�سعادة حممد عناد  اأك��د  من جانبه 
الفايز على اأن العالقات االإماراتية 
االأردنية عالقات اأخوية وقوية منذ 
عقود, اإذ اأن روؤى البلدين ال�سقيقني 
امل����ج����االت, واأن  ت��ت��واف��ق يف ج��م��ي��ع 
االأردن واالإمارات ت�سريان على نهج 
الت�سامح  مفاهيم  تبني  يف  واح���د 

وال�سالم.
االجتماع  خ��الل  اجلانبان  وناق�س 
التفاهم  م����ذك����رة  ت��ف��ع��ي��ل  اآل����ي����ة 
املجل�س  بني  بني  املوقعة  والتعاون 
الوطني االحتادي وجمل�س النواب 
من   ,2019 ف��راي��ر  يف  االأردين 
الثنائية,  ال���زي���ارات  تكثيف  خ��الل 
جميع  ع���ل���ى  اخل���������رات  وت�����ب�����ادل 
الرملانية,  خ���ا����س���ة  امل�������س���ت���وي���ات 
والتعاون يف جمال الثقافة والتعليم 

وال�سياحة واال�ستثمار واالقت�ساد.

�إطالق �ملن�صة �ملعرفية للذكاء �ل�صطناعي بال�صر�كة مع �جلامعات و�جلهات �حلكومية

عمر العلماء: حكومة الإمارات متكن املواهب الوطنية من التخ�س�س يف جمالت حتقق طموحاتهم وامل�ساركة يف �سناعة امل�ستقبل 
•• دبي -وام:

للذكاء  املعرفية  "املن�سة  اال�سطناعي  للذكاء  الوطني  ال��رن��ام��ج  اأط��ل��ق 
يف  التطورات  باأحدث  وال�سباب  الطالب  وعي  تعزيز  بهدف  اال�سطناعي", 
وتعريفهم  الب�سرية,  م�ستقبل  على  ذلك  واأث��ر  اال�سطناعي,  الذكاء  جمال 
باأهم اجلامعات واملوؤ�س�سات االأكادميية التي توفر لهم تخ�س�سات خمتلفة 
يف هذا املجال احليوي, واجلهات احلكومية وموؤ�س�سات القطاع اخلا�س التي 

تقدم منحاً وت�سهيالت درا�سية يف هذا القطاع احليوي.
تخ�س�سات  جم��ال  يف  �ساملة  توعوية  من�سة  ت�سكل  التي  امل��ب��ادرة  وت��ه��دف 
الذكاء اال�سطناعي, اإىل اإعداد جيل موؤهل من �سباب االإم��ارات من خالل 
اال�سطناعي,  ب��ال��ذك��اء  املرتبطة  والتخ�س�سات  ال��رام��ج  ب��اأه��م  تعريفهم 
واجلامعات التي تقدمها, ودعم الطالب املهتمني وخريجي الثانوية العامة 
م�سريتهم  يعزز  مبا  العلمي,  حت�سيلهم  ملتابعة  املنا�سبة  ال��ق��رارات  التخاذ 
على  بناء  وطنهم,  خلدمة  باإعدادهم  وت�ساهم  امل�ستقبلية  وفر�سهم  املهنية 
بيانات ومعلومات دقيقة عن اأهم التخ�س�سات التي تواكب متطلبات �سوق 

العمل امل�ستقبلي.
من  ع��دداً  اال�سطناعي"  للذكاء  املعرفية  "املن�سة  �سركاء  قائمة  وت�سمل 
واملحلية واجلامعات, مبا يف ذلك  ال��وزارات واجلهات احلكومية االحتادية 
االت�ساالت  تنظيم  وهيئة  والتعليم,  الرتبية  ووزارة  الرئا�سة,  �سوؤون  وزارة 
واحل��ك��وم��ة ال��رق��م��ي��ة, و���س��رط��ة دب����ي, و���س��رك��ة ب����رتول اأب��وظ��ب��ي الوطنية 
وموانئ دبي العاملية, وهيئة  /ديوا/,  دبي  ومياه  كهرباء  وهيئة  "اأدنوك", 
"اإينوك",  الوطنية  االإم����ارات  ب��رتول  و�سركة  ب��دب��ي,  وامل��وا���س��الت  ال��ط��رق 
وجامعة حممد بن زايد للذكاء اال�سطناعي, وجامعة خليفة واأكد معايل 
الرقمي  واالقت�ساد  اال�سطناعي  للذكاء  دول��ة  وزي��ر  العلماء  �سلطان  عمر 
وتطبيقات العمل عن بعد, اأن حكومة دولة االإمارات بقيادة �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
ال�سابة  الوطنية  والعقول  املواهب  متكني  تتبنى  اهلل",  "رعاه  دبي  حاكم 
من التخ�س�س يف املجاالت امل�ستقبلية التي توفر لهم فر�س التطور وبناء 
يف  الفاعلة  م�ساركتهم  وتعزز  املهني  امل�ستوى  على  امل��ه��ارات  و�سقل  ال��ذات 

�سناعة م�ستقبل دولة االإمارات.

متثل  اال�سطناعي  للذكاء  املعرفية  املن�سة  اإن  العلماء  �سلطان  عمر  وق��ال 
تطلعات  وتلبي  الثانوية,  خريجي  م��ن  وال��ط��الب  لل�سباب  داع��م��ة  م��ب��ادرة 
واملقبلني  اال���س��ط��ن��اع��ي,  ب��ال��ذك��اء  ال�سغوفني  االإم�����ارات  اأب��ن��اء  وط��م��وح��ات 
يف  وامل�ستقبلية  احلالية  الأهميته  اإدراك���اً  املجال,  ه��ذا  على  حقيقية  برغبة 
التعرف  يف  املن�سة  لت�ساعدهم  احلياة,  مناحي  كل  يف  فعلي  تغيري  اإح��داث 
على التخ�س�سات واجلامعات املعتمدة التي توفر لهم فر�س تعليم نوعية 
دولة  حكومة  توجهات  م��ع  ين�سجم  مب��ا  اال�سطناعي,  ال��ذك��اء  جم��االت  يف 
االإم��ارات اأن تكون مب�ساركة اأبنائها يف مقدمة دول العامل يف تبني تقنيات 
باعتباره حمركا مهماً  عليه,  القائمة  احللول  وابتكار  اال�سطناعي  الذكاء 

للتطوير.
للذكاء  االإم���ارات  ا�سرتاتيجية  اأه��داف  حتقيق  �ستدعم  املن�سة  اأن  واأ���س��اف 
اال�سطناعي التي تت�سمن اأن تكون حكومة االإم��ارات االأوىل يف العامل, يف 
ا�ستثمار الذكاء اال�سطناعي مبختلف قطاعاتها احليوية, واالرتقاء باالأداء 
احلكومي وت�سريع االإجن��از وخلق بيئات عمل مبتكرة, وخلق �سوق جديدة 
واملوارد  الطاقات  وا�ستثمار  عالية,  اقت�سادية  قيمة  ذات  املنطقة  يف  واع��دة 

واالإمكانات الب�سرية واملادية بطريقة خالقة.
واخلا�سة  احلكومية  اجلهات  على  التعرف  فر�سة  للطالب  املن�سة  وتتيح 
وتعرفهم  اال�سطناعي,  ال��ذك��اء  تخ�س�سات  يف  درا���س��ي��ة  منحاً  ت��وف��ر  ال��ت��ي 
بفر�س العمل املتاحة بعد التخرج, بناء على املنح التي تقدمها هذه اجلهات, 
ما ين�سجم مع توجهات واأهداف الرنامج الوطني للذكاء اال�سطناعي يف 
بناء قدرات الكوادر الب�سرية وتعريفهم باأحدث التوجهات العاملية يف قطاع 

الذكاء اال�سطناعي.
دعم  على  يركز  اال�سطناعي  للذكاء  الوطني  الرنامج  اأن  بالذكر  جدير 
من  وغريها  الرقمية  والتعامالت  والروبوتات  اال�سطناعي  الذكاء  قطاع 
تخدم  وخا�سة  حكومية  وبرامج  مبادرات  وت�سمن  العالقة  ذات  التقنيات 
جمتمعية  م��ب��ادرات  ومنها  االإم����ارات  دول���ة  يف  احليوية  القطاعات  جميع 
وخدمية وحكومية وتطويرية واأمنية تخلق �سوق جديدة واعدة يف املنطقة 

ذات قيمة اقت�سادية عالية.
و ميكن زيارة املن�سة املعرفية للذكاء اال�سطناعي عر الرابط االإلكرتوين: 

ai.gov.ae/ar/learn/

النيابة العامة للدولة تو�سح جرمية حيازة مواد 
اإباحية الأحداث باإحدى و�سائل تقنية املعلومات

•• ابوظبي-وام:

للدولة  العامة  النيابة  اأو�سحت 
ن�سرتها على  ت��غ��ري��دة  م��ن خ��الل 
التوا�سل  م���واق���ع  يف  ح�����س��اب��ات��ه��ا 
االج��ت��م��اع��ي ج��رمي��ة ح��ي��ازة مواد 
و�سائل  ب��اإح��دى  االأح���داث  اإباحية 

تقنية املعلومات.
اأنه  اإىل  ال��ع��ام��ة  النيابة  واأ����س���ارت 
املر�سوم  م���ن   18 ل��ل��م��ادة  ط��ب��ق��ا 
ل�سنة   5 رق����م  احت������ادي  ب���ق���ان���ون 
جرائم  مكافحة  �ساأن  يف   2012

باحلب�س  يعاقب  املعلومات  تقنية 
اأ�سهر  ����س���ت���ة  ع����ن  ت���ق���ل  ال  م������دة 
وال��غ��رام��ة ال��ت��ي ال تقل ع��ن مائة 
جتاوز  وال  دره���م  األ���ف  وخم�سني 
ك��ل م��ن ح��از عمًدا  مليون دره���م 
با�ستخدام  االأح��داث  اإباحية  مواد 
ن���ظ���ام م��ع��ل��وم��ات اإل����ك����رتوين, اأو 
موقع  اأو  م���ع���ل���وم���ات���ي���ة,  ���س��ب��ك��ة 
اإلكرتوين, اأو اإحدى و�سائل تقنية 
النيابة  ن���وه���ت  ك��م��ا  امل���ع���ل���وم���ات. 
اإباحية  مب��واد  يق�سد  ان��ه  العامة 
ت�سجيالت  اأو  �سور  اأي  االأح���داث 

مثرية  غ���ريه���ا  اأو  ر����س���وم���ات  اأو 
اأفعال  اأو  جن�سية  الأع�ساء  جن�سًيا 
افرتا�سية  اأو  حقيقية  جن�سية 
يتجاوز  ال  حل����دث  ب��امل��ح��اك��اة  اأو 
وياأتي  ع��م��ره.  م��ن  ع�سر  الثامنة 
ن�سر هذه املعلومات يف اإطار حملة 
امل�ستمرة  للدولة  العامة  النيابة 
ل��ت��ع��زي��ز ال��ث��ق��اف��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة بني 
اأفراد املجتمع, ورفع م�ستوى وعي 
بهدف  وذلك  بالقانون,  اجلمهور 
كاأ�سلوب  ال���ق���ان���ون  ث��ق��اف��ة  ن�����س��ر 

حياة.

خريية ال�سارقة تقدم م�ساعدات عالجية بقيمة 
درهم مليون   20

•• ال�صارقة - وام:

ال�سارقة اخلريية  قدمت جمعية 
العام  م��ن  االأول  الن�سف  خ��الل 
عالجية  م�������س���اع���دات  اجل��������اري 
حال���ة   1000 م�����ن  الأك���������رث 
مر�سية بقيمة 20 مليون درهم 
وذلك وفق تقرير �سدر اأم�س عن 

اجلمعية.
ب��ن خادم  �سلطان  ع��ب��داهلل  وق���ال 
للجمعية  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  امل�����دي�����ر 
حجم  يف  ت��و���س��ع��ت  اجل��م��ع��ي��ة  اأن 
م�ساعداتها العالجية منذ مطلع 
ال���ع���ام اجل������اري م���ا ي��ع��ك�����س ثقة 
املح�سنني يف دعم ورعاية املر�سى 
م��ن ذوي ال��دخ��ل امل��ح��دود وغري 
اأن���ه مت تلقي  امل��ق��ت��دري��ن م���وؤك���دا 
امل�ساعدات  ط��ل��ب��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 
ال���ع���الج���ي���ة م����ن ك���اف���ة اإم�������ارات 
الدولة لتوا�سل جمعية ال�سارقة 
اخلريية اأداء ر�سالتها االإن�سانية.

املر�سى  م�ساعدة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
ب��ه��دف تعزيز  ت���اأت���ي  وع��الج��ه��م 
االجتماعي  التكافل  مبداأ  ون�سر 
وه��و امل��ب��داأ ال��ذي تعمل اجلمعية 
�سركائها  مع  بالتعاون  به  العمل 
تقف  مل  اجل��م��ع��ي��ة  اأن  م��و���س��ح��ا 
عند  ال���ع���الج���ي���ة  م�������س���اع���دات���ه���ا 
التكفل بنفقات العالج فح�سب بل 
اأن�ساأت عيادة متخ�س�سة للغ�سيل 
الكلوي تعد االأوىل على م�ستوى 
املوؤ�س�سات اخلريية لعالج حاالت 

مر�سى الف�سل .
"خري"  خ���دم���ة  اأن  اىل  الف���ت���ا   .
املخ�س�سة  القناة  االإن�سانية وهي 

ل����ت����ق����دمي م���������س����اع����دات ال����ع����الج 
امل���خ���ت���ل���ف���ة حت���ظ���ى ب����دع����م غري 

م�سبوق من قبل املح�سنني.

ملترعي  اجلزيل  بال�سكر  وتوجه 
اجلمعية نظري ما يقدمونه من 
تخفيف  �سبيل  يف  اإن�سانية  جهود 

اأوج����اع امل��ر���س��ى داع��ي��ا يف الوقت 
م��ن قنوات  اال���س��ت��ف��ادة  اإىل  ذات���ه 
ال���ت���رع امل��ي�����س��رة امل���ت���وف���رة عر 

امل����وق����ع االل�����ك�����رتوين وال����راب����ط 
�سدقات  ت���و����س���ي���ل  يف  ال�����ذك�����ي 

املح�سنني وترعاتهم.

ر�سا  امل��دع��و / حم�سن  فقد 
حممد ا�سحاق ر�سا , باك�ستان   
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
)m m 9 8 9 4 6 9 1 ( 

م��������������ن ي������������ج������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
االت���������س����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م  

0554891141

فقدان جواز �سفر
خور�سيد   / امل���دع���و  ف��ق��د 
باك�ستان     , ق��دم  ج��ول  علم 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )av1753642( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0561079478

فقدان �صهادات اأ�صهمفقدان جواز �سفر
فقد املدعو/حمد وقا�س حممد العامري  

�سهادة رقم ASMAK1723740 وعددها 3000 �سهم , 
واملدعو/ حممد حمد وقا�س حممد العامري 

�سهادة رقم ASMAK1723741 وعددها 3000 �سهم , 
واملدعو/ �سعيد حمد وقا�س حممد العامري 

�سهادة رقم ASMAK1723742 وعددها 3000 �سهم , 
 �سادرة من �سركة اأ�سماك العاملية 

وعلى من يجدها االت�سال بالرقم 0506222238 
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-الفجر:

لالت�سال  ال�����س��ارق��ة  ج���ائ���زة  ت��ل��ق��ت 
املركز  ي��ن��ّظ��م��ه��ا  ال���ت���ي  احل���ك���وم���ي, 
ال����������دويل ل����الت���������س����ال احل���ك���وم���ي 
حلكومة  االإعالمي  للمكتب  التابع 
للم�ساركة  ملفات   403 ال�سارقة, 
يف دورتها الثامنة التي تتزامن مع 
الدورة العا�سرة من املنتدى الدويل 

لالت�سال احلكومي 2021.
ال����دويل لالت�سال  امل��رك��ز  واأو����س���ح 
االإج����م����ايل  ال����ع����دد  اأن  احل���ك���وم���ي 
التي مت قبولها للمناف�سة  للملفات 
ع���ل���ى اجل����ائ����زة ���س��م��ن ف��ئ��ات��ه��ا ال� 
 38 منها  م��ل��ف��اً,   212 ب��ل��غ   14
ال�����س��ارق��ة, و145  اإم����ارة  م��ن  ملفاً 
م��ل��ف��اً م���ن داخ�����ل دول�����ة االإم�������ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة, و29 م��ل��ف��اً من 
خم���ت���ل���ف ال����ب����ل����دان ح������ول ال���ع���امل 
ال�سعودية,  العربية  اململكة  منها, 
وجمهورية  ال���ب���ح���ري���ن,  ومم���ل���ك���ة 
وال�سودان,  ولبنان,  العربية,  م�سر 
و�سوريا,  الكويت,  ودولة  وباك�ستان, 

واالأردن, واململكة املغربية, وغريها.
وذكر املركز اأن فئة اأف�سل ا�ستجابة 
دولة  على  تقت�سر  والتي  لالأزمات, 
املتحدة, ت�سدرت  العربية  االإم��ارات 
 41 ب��واق��ع  امل�ساركة  امللفات  قائمة 
ات�سال  اأف�سل  فئة  وتلتها  م�ساركة, 
احلديثة  ال��و���س��ائ��ل  ع���ر  ح��ك��وم��ي 
واملوجهة للوطن العربي بواقع 24 
ممار�سات  اأف�سل  فئة  ثم  م�ساركة, 
واملوجهة  كورونا  اأزم��ة  مع  التعامل 
 21 ب����واق����ع  ال����ع����امل  دول  جل��م��ي��ع 

م�ساركة.
اأف�سل  ف��ئ��ة  اأن  اإىل  امل���رك���ز  ول��ف��ت 
االت�سال  يف  تطبيقي  علمي  ب��ح��ث 
حازت  العربي(  )الوطن  احلكومي 
على 18 م�ساركة, وفئة اأف�سل فكرة 
)الوطن  امل�ستقبل  اأج��ي��ال  ل��ت��اأث��ري 
م�ساركة,   17 على  ح��ازت  العربي( 
االت�سال  يف  املمار�سات  اأف�سل  وفئة 
العربية  االإم��ارات  احلكومي )دول��ة 
املتحدة( ح�سلت على 15 م�ساركة, 
اأف�سل  ف���ئ���ة  م�������س���ارك���ات  وب���ل���غ���ت 
التوا�سل  ع���ر  م���وؤث���رة  ���س��خ�����س��ي��ة 

 14 العربي(  )ال��وط��ن  االجتماعي 
املثايل  امل����وظ����ف  وف���ئ���ة  م�������س���ارك���ة, 
لالت�سال احلكومي )دولة االإمارات 

العربية املتحدة( 12 م�ساركة.
امل�ساركات  اأن  اإىل  امل���رك���ز  واأ�����س����ار 
الفئات  بقية  على  توزعت  االأخ���رى 
اأف�سل  ل��ف��ئ��ة  م�����س��ارك��ات   9 ب���واق���ع 
االت�سال  جم��ال  يف  �سبابية  م��ب��ادرة 
احل��ك��وم��ي )ال���وط���ن ال��ع��رب��ي(, و8 
�سورة  اأف�������س���ل  ل��ف��ئ��ة  م�������س���ارك���ات 
احلكومي  االت���������س����ال  يف  ف���ي���دي���و 
لفئة  م���������س����ارك����ات  و6  )ع������امل������ي(, 

اإع��الم��ي )الوطن  ب��رن��ام��ج  اأف�����س��ل 
العربي(, و5 م�ساركات لفئة اأف�سل 
)اإمارة  العمومي  للتوا�سل  مبادرة 
من  لكل  م�ساركات  و3  ال�����س��ارق��ة(, 
مع  التعامل  ممار�سات  اأف�سل  فئة 
االأخ����ب����ار امل��غ��ل��وط��ة )ع���امل���ي( وفئة 
االت�سال  ت��دع��م  م��ن��ظ��وم��ة  اأف�����س��ل 
العربية  االإم��ارات  احلكومي )دول��ة 

املتحدة(.
عالي,  �سعيد  ط���ارق  ���س��ع��ادة  وق���ال 
امل��ك��ت��ب االإع���الم���ي حلكومة  م��دي��ر 
امل�ساركة  امللفات  "تعك�س  ال�سارقة: 
جائزة  م����ن  ال����ع����ام  ه�����ذا  دورة  يف 
ال�سارقة االت�سال احلكومي طبيعة 
�سهدتها  التي  اال�ستثنائية  املرحلة 
االت�����س��ال احلكومي  ودوائ�����ر  ف���رق 

املا�سي  ال��ع��ام��ني  ال��ع��امل خ���الل  يف 
يتعلق  ما  خا�س  وب�سكل  واجل���اري, 
واإطالق  وت�سميم  االأزم����ات  ب����اإدارة 
كورونا  بجائحة  اخلا�سة  احلمالت 
النف�سي  والدعم  التوعية  من حيث 
واالج���ت���م���اع���ي, ح��ي��ث مت��ي��زت هذه 
امللفات باأنها اأكرث تخ�س�ساً وتكثيفاً 
اجلوهرية,  الق�سايا  على  وتركيزاً 

االأم����ر ال���ذي ي��وؤك��د جن���اح اجلائزة 
امل�ستويني  على  مكانتها  تر�سيخ  يف 
االإقليمي وال��دويل ودوره��ا يف ن�سر 

ثقافة االت�سال احلكومي".
بع�س  ت�سدر  "اإن  ع��الي:  واأ���س��اف 
ا�ستجابة  اأف�����س��ل  فئة  مثل  ال��ف��ئ��ات 
ممار�سات  اأف�����س��ل  وف��ئ��ة  ل���الأزم���ات 
ال��ت��ع��ام��ل م��ع اأزم����ة ك���ورون���ا, قائمة 
اأهمية  ي��ج�����س��د  امل�����س��ارك��ة,  امل��ل��ف��ات 
احلكومي  االت�����س��ال  ف���رق  جت����اوب 
ومواكبتها  ال��راه��ن��ة  االأح�����داث  م��ع 
ويعك�س اأي�ساً احلر�س الذي حتلت 
اجلمهور  ملخاطبة  اختيارها  يف  ب��ه 
االت�سال احلكومي هو  اأن  يثبت  ما 
اأداة فعالة للتوعية والتنمية وتعزيز 
االجتماعية  وال���رواب���ط  ال��ع��الق��ات 
على  �سفافية  بكل  املجتمع  واط��الع 

ما يجري حوله".
وعقدت جلنة حتكيم جائزة ال�سارقة 
اجتماعها  احل���ك���وم���ي  ل��الت�����س��ال 
الختيار  اجل�����اري  ي��ول��ي��و   25 ي���وم 
املذكورة  ال��ف��ئ��ات  �سمن  ال��ف��ائ��زي��ن 
ب��ع��د االن���ت���ه���اء م���ن م��رح��ل��ة الفرز 

عنهم  االإع��الن  يتم  اأن  على  االأويل 
خ����الل ف��ع��ال��ي��ات امل��ن��ت��دى ال����دويل 

لالت�سال.
اجلائزة  ال��ت��ح��ك��ي��م  وت��ت��ك��ون جل��ن��ة 
الري�سي  ���س��ع��ادة حممد ج��الل  م��ن 
م��دي��ر ع���ام وك��ال��ة اأن��ب��اء االإم�����ارات, 
قنوات  عام  علي جابر مدير  �سعادة 
�سي" وعميد كلية حممد  بي.  "اأم. 
اجلامعة  يف  ل����الإع����الم  را����س���د  ب���ن 
االأم��ري��ك��ي��ة ب��دب��ي, و���س��ع��ادة �سامي 
رئ��ي�����س حت��ري��ر �سحيفة  ال��ري��ام��ي 
�سهاب  و����س���ع���ادة  ال���ي���وم,  االإم��������ارات 
ال�سارقة  م��دي��ن��ة  م��دي��ر  احل���م���ادي 
ح�سن  و���س��ع��ادة  )�سم�س(,  ل��الإع��الم 
يعقوب املن�سوري اأمني عام جمل�س 
علي  وال��دك��ت��ور  ل��الإع��الم,  ال�سارقة 
بديوان  م�����س��ت�����س��ار  ال���ل���وات���ي  ���س��امل 
عمان,  �سلطنة  ال�سلطاين,  البالط 
كتاب  موؤلف  ج��رار  ي�سار  والدكتور 
 ,"The Sheikh CEO"
رئي�س  ن���ائ���ب  امل���ع���ي���ن���ي,  وف�����س��ي��ل��ة 
ال�سحفيني  جمعية  اإدارة  جمل�س 

االإماراتيني.

•• ال�صارقة -وام:

عن  ال�سارقة  مدينة  بلدية  ك�سفت 
زي���ارة   1763 اأك����رث م���ن  ت��ن��ظ��ي��م 
الغذائية  امل��ن�����س��اآت  ع��ل��ى  تفتي�سية 
و�����س����ال����ون����ات احل����الق����ة وم����راك����ز 
االأ�سحى  ع��ي��د  خ����الل  ال��ت��ج��م��ي��ل 
وخطتها  ج��ه��وده��ا  �سمن  امل��ب��ارك 
خ����الل ف����رتة ال��ع��ي��د ل��ل��ت��اأك��د من 
املعايري  بكافة  املن�ساآت  هذه  التزام 
وال�سوابط ال�سحية املنظمة ل�سري 
العمل وااللتزام كذلك باالإجراءات 
االحرتازية  وال��ت��داب��ري  ال��وق��ائ��ي��ة 
التي مت االإعالن عنها �سابقاً وجرى 
تعميمها وتوعية العاملني يف هذه 

املن�ساآت بها وباأهمية تطبيقها.
م�ساعد  املعال  �سذا  ال�سيخة  وكدت 

املدير العام لقطاع ال�سحة العامة 
البلدية  اأن  امل��رك��زي��ة  وامل��خ��ت��رات 
�سكلت فريقاً من املفت�سني للتعامل 
اجلمهور  ومالحظات  بالغات  مع 
املن�ساآت  على  امل�ستمر  والتفتي�س 
ال���غ���ذائ���ي���ة ك���امل���ط���اع���م وامل���خ���اب���ز 
وال��ك��اف��ت��ريي��ات وع��ل��ى حم���ال بيع 
و�سالونات  واالأ����س���م���اك  ال���ل���ح���وم 
حيث  التجميل  وم��راك��ز  احل��الق��ة 
ت�سهد هذه املن�ساآت اقبااًل كبرياً من 
اجلمهور خالل العيد لذا حر�ست 

البلدية على متابعتها بدقة .
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال خ���ال���د ب���ن فالح 
العام  امل���دي���ر  م�����س��اع��د  ال�����س��وي��دي 
مركز  اأن  املتعاملني  خدمة  لقطاع 
 2360 ح��وايل  ا�ستقبل  االت�سال 
اأيام العيد تنوعت ما  مكاملة خالل 

ع��ام��ة وبالغات  ا���س��ت��ف�����س��ارات  ب��ني 
وف�����ر������س حت�������س���ني واق������رتاح������ات 

متابعة  مت  خم���ت���ل���ف���ة  وط����ل����ب����ات 
موا�سيعها .

البلدي  التفتي�س  ف���رق  اأن  واأك����د 
العيد  خ���الل  ج��والت��ه��ا  م��ن  كثفت 

�سلبية  �سلوكيات  اأي��ة  م��ع  للتعامل 
خ�سة  العام  للمظهر  م�سوهات  اأو 
ال����ت����اأك����د م����ن ع�����دم ب���ي���ع وت���روي���ج 
اأو ال��ت��ع��ام��ل مع  االأل���ع���اب ال��ن��اري��ة 
اأ�سفرت  حيث  اجلائلني  الق�سابني 
ه�����ذه اجل��������والت ع����ن ���س��ب��ط 22 
ق�ساباً جائاًل مت اتخاذ االإجراءات 
ال��ق��ان��ون��ي��ة واالإداري��������ة ب��ح��ق��ه��م ملا 
ي�����س��ك��ل��وه م��ن خ��ط��ر ع��ل��ى ال�سحة 

العامة والبيئة.
ع���ل���ي عبيد  اأو������س�����ح  م�����ن ج���ه���ت���ه 
االت�سال  اإدارة  م��دي��ر  احل���م���ودي 
مدينة  ح�����دائ�����ق  اأن  امل���وؤ����س�������س���ي 
ال�����س��ارق��ة ا���س��ت��ق��ب��ل��ت ح�����وايل 73 
األف زائر خالل العيد وفق تدابري 
التباعد  ت�سمن  و�سوابط  وقائية 

االجتماعي .

فئتا �أف�صل ��صتجابة لالأزمات و�أف�صل ممار�صات �لتعامل مع كورونا حتوز�ن �أعلى ن�صبة م�صاركات

جائزة ال�سارقة لالت�سال احلكومي ت�ستقبل 403 م�ساركات حملية ودولية 

بلدية ال�سارقة تنظم 1763 زيارة على املن�ساآت الغذائية و مراكز التجميل يف عيد الأ�سحى وت�ستقبل 2360 مكاملة

•• دبي-وام:

التقى العقيد جمعة �سامل بن �سويدان, مدير االإدارة العامة 
للمرور باالإنابة يف �سرطة دبي بح�سور نائبه بالوكالة العقيد 
امللتحقني  الوطنية  اخلدمة  مبجندي  العور  اإبراهيم  ع�سام 
حركة  وتنظيم  لالإ�سراف  للمرور  العامة  االإدارة  يف  للعمل 

ال�سري واملرور يف موقع اإك�سبو 2020 دبي.
ويف بداية حديثه رحب العقيد جمعة بن �سويدان مبجندي 

املروري  العمل  يف  التوفيق  لهم  متمنياً  الوطنية  اخل��دم��ة 
قدم  حيث  دب��ي   2020 اإك�سبو  معر�س  انعقاد  ف��رتة  خ��الل 
واملوا�سفات  ل��ل��م��رور  ال��ع��ام��ة  االإدارة  م��ه��ام  ع��ن  ���س��رح��اً  لهم 
امل��رور منها ال�سر والتحمل  اأن يتحلى بها رجل  التي يجب 
اأي م�سكلة قد  وال�سجاعة والقوة وعدم اخلوف من مواجهة 
االأمثل يف  االأ�سلوب  اإىل  باالإ�سافة  تاأدية عمله  اأثناء  تواجهه 
واأكد  متييز.  دون  اجلمهور  ومعاملة  اجلمهور  مع  التعامل 
�سرورة التحلي بالدور االإيجابي وال�سلوك املتميز يف التعامل 

الطيبة  االأخ���الق  ب���روح  التحلي  وك��ذل��ك  واحلكمة  ب��امل��رون��ة 
م�سرياً  اجل��م��ه��ور..  م��ع  التعامل  يف  ال�����س��در  و�سعة  وامل��رح��ة 
اأك��ر حدث يقام يف  2020 دبي يعد  اإك�سبو  اأن معر�س  اىل 
العامل العربي االأمر الذي يجعل من امل�سوؤوليات امللقاة على 
عاتق اأفراد املرور كبرية, م�سدداً على �سرورة تقدمي امل�ساعدة 
اأمن  وحفظ  لهم,  الراحة  �سبل  وتوفري  متييز  دون  للجميع 
اجلمهور  اأف���راد  م��ع  التعامل  مب�ستوى  واالرت��ق��اء  ال��ط��ري��ق, 

لي�سكلوا مراآة �سادقة تنقل ال�سورة احل�سارية للدولة.

�سرطة دبي : اإك�سبو 2020 يجعل امل�سوؤوليات 
امللقاة على عاتق اأفراد املرور كبرية

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 
  اعالن بالن�صر

املرجع : 818
ليكن معلوم�اً للجمي�ع ب�اأن ال�سيد: ف�ه�د عب�داهلل مب�ارك �س�امل - اجلن�سية: االإم�ارات, يرغ�ب ف�ي البي�ع والتن�ازل 
املح�رزى - اجلن�سية:  املط�وع  ال�س�يد: جمع�ه احم�د جمع�ه  اإل�ى  البالغ�ة )100%( وذل�ك  ك�ام�ل ح�س�ته  ع�ن 
ال�س�ارقة  باأم�ارة  تاأ�س�س�ت  ال�س�ارقة(  ف�رع   - بريي�ان�ي  باكي�ت  ك�اداي  )ايروت�و  امل�س�ماه  الرخ�س�ة  ف�ي  االإم�ارات, 

بال�سارقة.  االقت�سادية  التنمي�ة  دائ�رة  م�ن  ال�س�ادرة  مبوج�ب رخ�س�ة رق�م )783280( 
تعديالت اآخرى: 

- تغيري االإ�سم التجاري من )ايروتو كاداي باكيت بريياين - فرع ال�سارقة( اإىل )مطعم خير دربار فرع2(
- تغيري ال�سكل القانوين من )فرع ل�سركة حملية( اإىل )موؤ�س�سة فردية(.

الكاتب  �سان  يف   2013 ل�سنة    )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني 
من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع 

االجراءات القانونية

   الكاتب العدل   
ت�صهيل ال�صعادة �صمنان 

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   
العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 

  اعالن بالن�صر
املرجع : 817

ليكن معلوم�اً للجمي�ع ب�اأن ال�سيدة : من�ى اإب�راهيم عب�داهلل �س�كرى امل�ازمي - اجلن�سية: االإم�ارات, 
ع�س�ام  ال�س�يد:  اإل�ى  وذل�ك   )%100( البالغ�ة  ح��س�تها  ك�ام�ل  ع�ن  والتن�ازل  البي�ع  ف�ي  ترغ�ب 
ملق�اوالت  ال�سعادة  )قم�ة  امل�س�ماه  الرخ�س�ة  يف  االإم�ارات,  اجلن�سية:   - عا�س�ور  ب�ن  �س�عي�د  م�ح�م�د 
البن�اء( تاأ�س�س�ت ب�اأم�ارة ال�س�ارقة مبوج�ب رخ�س�ة رق�م )741388( ال�س�ادرة م�ن دائ�رة التنمي�ة 

االقت�س�ادية  بال�سارقة.
تعديالت اخرى:

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�صهيل ال�صعادة �صمنان 

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   
العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 

  اعالن بالن�صر
املرجع : 815

ليكن معلوم�اً للجمي�ع ب�اأن ال�سيدة : �س�ريفه احم�د حم�س�ن ح�س�ن اله�ا�س�مى - اجلن�سية: االإم�ارات, 
ترغ�ب ف�ي البي�ع والتن�ازل ع�ن ك�ام�ل ح�س�تها البالغ�ة )100%( وذل�ك اإل�ى ال�س�يد: زبي�ر كي�ل�وت 
مي�دو - اجلن�س�ية: الهن�د, ف�ي الرخ�س�ة امل�س�ماه )�س�وبر مارك�ت ن�ور القم�ر( تاأ�س�س�ت ب�اأم�ارة ال�سارقة 
مبوجب رخ�سة رقم )554817( ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة.  تعديالت 

اخرى: • تغيري ال�سكل القانوين من )موؤ�س�سة فردية( اإىل )وكيل خدمات(.
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

ت�صهيل ال�صعادة �صمنان 

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 
  اعالن بالن�صر

املرجع : 812
االإم�ارات,  اجلن�سية:   - ال�س�ويهي  ليني�د  حمي�د  �س�يف  حمي�د  ال�سيد:  ب�اأن  للجمي�ع  معلوم�اً  ليكن 
اليج�و  ال�س�يد:  اإل�ى  وذل�ك   )%100( البالغ�ة  ح��س�ت�ه  ك�ام�ل  ع�ن  والتن�ازل  البي�ع  ف�ي  يرغب 
كافيت�ا  )مرك�ز  امل�س�ماه  الرخ�س�ة  ف�ي  الهن�د,  اجلن�س�ية:   - فياليوده�ان  كاكابويي�ل  كاكابويي�ل 
للهوات�ف املتحرك�ة( تاأ�س�س�ت ب�اأم�ارة ال�س�ارقة مبوج�ب رخ�س�ة رق�م )24970( ال�س�ادرة م�ن دائ�رة 

التنمي�ة  االقت�سادية بال�سارقة.
تعديالت اخرى: - تغيري ال�سكل القانوين من )موؤ�س�سة فردية( اإىل )وكيل خدمات(.

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�صهيل ال�صعادة �صمنان 

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 
  اعالن بالن�صر

املرجع : 816
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد / حممد �ساهد علي - بنغالدي�سي اجلن�سية , يرغب يف التنازل 
اإماراتي  اآل علي -  عن كامل ح�سته البالغة )1%( وذلك لل�سيد/ حممد اأحمد حممد ح�سن 
برقم  املرخ�سة  احل��ار(  الفلفل  )كافترييا  امل�سماه  مهنية  االأع��م��ال  �سركة  وذل��ك يف   - اجلن�سية 

)606023( ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية بحكومة ال�سارقة 
تعديالت اآخرى : مت تغيري ال�سكل القانوين من )�سركة اأعمال مهنية ( اإىل )موؤ�س�سة فردية(

2013 يف  وعمالبن�س امل��ادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحت��ادي رقم )4( ل�سنة  
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل بال�صارقة 

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 
  اعالن بالن�صر

املرجع : 814
 - ال�سويدي  بوغامن  خليفه  عبداهلل  عبدالرحمن  ال�سيد/   : باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
اجلن�سية:االإمارات يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�سيد/

املليحة(  وقهوة  �ساي  )كافترييا  امل�سماه  الرخ�سة  يف  اجلن�سية:الهند   - احمد  باروالتيل  نو�ساد 
ال�سادرة من دائرة التنمية االإقت�سادية بال�سارقة برخ�سة رقم )751055( 

تعديالت اأخرى:  تغيري ال�سكل القانوين للرخ�سة من )موؤ�س�سة فردية( اإىل )وكيل خدمات(.
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل 

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   
العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 

  اعالن بالن�صر
املرجع : 811

ليكن معلوماً للجميع باأن: ال�سيد/ حممد جامري الدين نور احمد اجلن�سية:بنغالدي�س, يرغب يف البيع 
�سعد عبداهلل ذهب فيهن  ال�سيد/  اإىل  البالغة )100%( وذلك  والتنازل عن )51%( من كامل ح�سته 
املهري - اجلن�سية:االإمارات. وكذلك يرغب ال�سيد/ حممد جامري الدين نور احمد - اجلن�سية:بنغالدي�س, 
يف البيع والتنازل عن )49%( من كامل البالغة )100%( وذلك اإىل ال�سيد/ حممد نور كبري اأحمد - 
اجلن�سية:بنغالدي�س يف الرخ�سة امل�سماه )ور�سة دوار الرحمانية للحدادة وللحام( ال�سادرة من دائرة التنمية 
للرخ�سة من  القانوين  ال�سكل  تغيري  اأخ��رى:-  تعديالت  رقم )27015(  برخ�سة  بال�سارقة  االإقت�سادية 
)وكيل خدمات( اإىل )ذات م�سوؤولية حمدودة(. - تغيري اال�سم التجاري للرخ�سة من )ور�سة دوار الرحمانية 
للحدادة وللحام( اإىل )ور�سة دوار الرحمانية للحام واخلراطة ذ.م.م(.  - تغيري الن�ساط التجاري للرخ�سة 
من )ور�سة حدادة وحلام( اإىل )ور�سة حدادة وحلام,ور�سة خراطة(. وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من 
احكام  القانون االحت��ادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن 
للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي 

اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل 

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   
العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 

  اعالن بالن�صر
املرجع : 813

هندي  دي�����س��وزا,  بيرت  ب��ن  دي�سوزا  باتريك  ج��اي  ال�سيد/  ب��اأن  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 50% وذلك اىل ال�سيد/ 
بيت�ر دي��س�وزا �سلف�ادور دي �سوزا, هن�دي اجلن�سية مبوجب رخ�سة برقم )522684( 
ب�ا�س�م/ الزي�ن ل�سيانة ال�سيارات, ومت تغيري ال�سكل القانوين من �سركة اأعمال مهنية 

بوكيل خدمات لي�سبح وكيل خ�دمات. 
ل�سنة   رق��م )4(  االحت���ادي  القانون  اح��ك��ام   م��ن  فقرة )5(  امل���ادة )14(  وعمالبن�س 
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم   2013
الت�سديق  على االج��راء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االع��الن فمن لديه 
اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات 

القانونية
 مكتب  الكاتب العدل 

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة -وام:

دعت القيادة العامة ل�سرطة ال�سارقة املتعاملني اإىل �سرورة االإ�ستفادة 
على  للح�سول    MOI  تطبيق عر  املقدمة  الذكية  اخلدمات  من 
اخلدمات املرورية دون احل�سور ال�سخ�سي اىل مركز خدمات املرور 

والرتخي�س.
وقال املقدم خالد الكي مدير اإدارة ترخي�س االآليات و ال�سائقني اإنه 
اإىل  املتعاملني  توجيه  �سيتم  املقبل  �سبتمر  من  االأول  من  اعتباراً 
ا�ستخدام التطبيق الذكي للح�سول على اخلدمات بداًل من احل�سور 
ال�سخ�سي اإىل املركز وتتمثل اخلدمات يف ت�سجيل املركبة و جتديد 

املركبة و حجز رقم لوحة و اإ�سدار بدل تالف فاقد ملكية مركبة و 
القيادة  رخ�سة  اإ�سدار  و  م��روري  ملف  فتح  اإىل  اإ�سافة  بيان  تغيري 
واإ���س��اف��ة فئة  ق��ي��ادة  تالف فاقد رخ�سة  ب��دل  اإ���س��دار  و  و جتديدها 

لرخ�سة القيادة .
اأن الهدف االأ�سا�سي من التحول الذكي هو  الكي  املقدم خالد  واأك��د 
ب�سكل  و احل�سول على اخلدمة  املتعاملني  االإج��راءات على  تب�سيط 
اأ�سرع و اأقل وقتاً و جهداً ورفع موؤ�سر ر�سا املتعاملني عن اخلدمات 
املقدمة و حتقيق ا�سرتاتيجية وزاراة الداخلية و�سواًل لتحقيق روؤية 
اأف�سل دول العامل يف حتقيق  ال���وزارة ب��اأن تكون دول��ة االإم���ارات من 

االأمن و ال�سالمة .

�سرطة ال�سارقة حتول عددا من خدماتها احل�سورية اإىل ذكية بدءا من �سبتمرب املقبل

•• ال�صارقة-الفجر:

ال�سيفية,  االإج���������ازة  م����ع  ت���زام���ن���ا 
اأطلقت دائرة اخلدمات االجتماعية 
ال�سبابي  ال��رن��ام��ج  ال�����س��ارق��ة,  يف 
 "4 "مبادرون  امل��ي��داين  التطوعي 
وي�����س��ت��ه��دف امل��ت��ط��وع��ني م���ن فئة 
ال��ف��ت��ي��ات وال�����س��ب��اب ال��ذي��ن ترتاوح 
�سنة, حيث   17-13 بني  اأعمارهم 
للفتيات  الرنامج  فعاليات  تنطلق 
وحتى   1 ت����اري����خ  م����ن  ال����ف����رتة  يف 
احل����ايل,  اأغ�����س��ط�����س  ���س��ه��ر  م���ن   5
الرنامج  ف��ع��ال��ي��ات  تنطلق  بينما 
من   12-8 من  لل�سباب  املخ�س�س 

ال�سهر نف�سه. 
ويهدف الرنامج اإىل غر�س ثقافة 
ال�سباب  فئة  ب��ني  التطوعي  العمل 
تطوعية  ب��رام��ج  تنفيذ  خ��الل  م��ن 
موؤ�س�سات  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  م��ت��ن��وع��ة 
خمتلفة,  مواقع  يف  املحلي  املجتمع 
ت�سقل  اأخ���الق���ي���ة  ق��ي��م  م��ت�����س��م��ن��ا 
مهارات و�سلوكيات ال�سباب مبفاهيم 
ال��ت��ط��وع��ي, و���س��ي��ت��م تنفيذ  ال��ع��م��ل 
م�ستوى  على  التطوعية  االع��م��ال 

مدن اإمارة ال�سارقة. 
وباملنا�سبة؛ حر�ست ح�سة احلمادي 
املجتمعي؛  ال��ت��الح��م  اإدارة  م��دي��ر 
بقيمة  االه����ت����م����ام  ������س�����رورة  ع���ل���ى 
نفو�س  يف  غر�سها  واأهمية  التطوع, 
اختيار  اأن  اإىل  م��ن��وه��ة  ال�����س��ب��اب, 
ه���ذه ال�����س��ري��ح��ة ال��ع��م��ري��ة مل يكن 
وبالتايل  متعمدا,  كان  بل  ع�سوائيا 

التطوعية  ب��االأع��م��ال  ال��ق��ي��ام  ف����اإن 
تقدمي  ح���ب  داخ���ل���ه���م  ���س��ي��ن��م��ي يف 
مادي  م�����ردود  دون  م���ن  امل�����س��اع��دة 
الثقة  م���ع���ن���وي, ومي��ن��ح��ه��م  واإمن������ا 
والتحلي  ال�سخ�سية  بالنف�س, وقوة 
التعامل  وكيفية  االإيجابية  بالروح 
والقيادة  امل��ب��ادرة  واأخ���ذ  النا�س  م��ع 
وغ�����ريه ال���ك���ث���ري, ل����ذا ع��ل��ى جميع 

املبادرات  اال�ستفادة من هذه  االأ�سر 
ال�سيف  ف�������س���ل  خ�������الل  خ����ا�����س����ة 

واالإجازة ال�سيفية 
واأك�����������دت ب��������اأن ك����اف����ة امل�������س���ارك���ني 
ي��ك��ون معهم  اأن  ي��ج��ب  ب��ال��رن��ام��ج 
برنامج  االأخ�����س��ر يف  امل�����رور  ن��ظ��ام 
االإلتزام  عليهم  واأن  "احل�سن", 
ب���احل�������س���ور ل��ي��ت��م احل�������س���ول على 

�سهادة م�ساركة.
بامل�ساركني  املنوطة  االأدوار  عن  اأم��ا 
فهي    "4 "مبادرون  ب��رن��ام��ج  يف 
الرنامج  ي�ستهل  ح��ي��ث  م��ت��ن��وع��ة, 
التطوعي  ال���ع���م���ل  ق���ي���م  مب����ه����ارت 
ور�س  وتنفيذ  ال��ف��ع��ال,  وال��ت��وا���س��ل 
عملية عن ميثاق العمل التطوعي, 
والتجارب التطوعية, واخت�سا�سات 

ال��ف��رق ال��ت��ط��وع��ي��ة, وم��ي��دان��ي��اَ يتم 
تنفيذ فر�سة تطوعية عن "التوعية 
باتباع  املجتمع  لتوعية  املجتمعية" 

االإجراءات ال�سحية.
ك����م����ا ي���ت�������س���م���ن ق���ي���م���ة االل�����ت�����زام 
ور�سة  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  وال��ت��ن��ظ��ي��م, 
ال�سحية,  باالإجراءات  التوعية  عن 
وجت��ه��ي��ز ���س��ن��ادي��ق ال��ت��ع��ق��ي��م, فيما 

لتوزيع  تطوعية  فر�سة  تنفيذ  يتم 
املجتمع  ع��ل��ى  ال��ت��ع��ق��ي��م  ���س��ن��ادي��ق 
وحثهم للم�ساركة يف من�سة التطوع. 
اجلماعي  ال��ع��م��ل  م��ه��ارات  وي�سمل 
يت�سمن  وال��������ذي  اخل�������ري,  وح������ب 
االإن�ساين,  ال��ع��م��ل  روح  ع��ن  ور���س��ة 
"اإروي  مبادرة  عن  تعريفية  وفقرة 
الفئات  اإىل  وت��وزي��ع��ه��ا  عط�سك" 

مهارة  يت�سمن  وكذلك  امل�ستحقة. 
قيمة االإح�سان؛ ويتخلله ور�سة عن 
على  واحل��ث  ال�سن  لكبار  االإح�سان 
ال�سحية  وال��رع��اي��ة  العناية  قيمة 
للكبار, باالإ�سافة اإىل اإجراء م�سابقة 
االح�سان,  عن  ق�سرية  ق�سة  كتابة 
ف��ر���س��ة تطوعية  ت��ن��ف��ي��ذ  ي��ت��م  ك��م��ا 
ميدانية  زيارات  "اطمئنان" ت�سمل 

برفقة فريق الرعاية املنزلية.
مهارة  يت�سمن  االأخ���ري؛  اليوم  ويف 
امل�����ب�����ادرة, وي���ت���م تقدمي  ع����ن ق���ي���م 
ور�سة عملية عن املبادرة املجتمعية, 
تكرمي  ف�����ق�����رة  اإىل  ب�����االإ������س�����اف�����ة 
تنفيذ  اإىل  اإ����س���اف���ة  امل���ت���ط���وع���ني, 
"اال�ستطالع  الفر�سة تطوعية عن 
ر�سا  قيا�س  خ��الل  م��ن  املجتمعي" 
املقدمة,  اخل���دم���ات  ع��ن  اجل��م��ه��ور 
وفهر�سة الكتب ح�سب نظام الليرو 

رفوف". التطوعية  "الفر�سة 
التالحم  اإدارة  م���دي���ر  ووج����ه����ت 
املجتمعي, ال�سكر اإىل املوؤ�س�سات التي 
ت�ساهم يف تنفيذ الرنامج انطالقا 
من اإميانها باأهمية التطوع وتاأثريه 

على فئة ال�سباب. 

•• عجمان- وام:

اأعلنت دائرة االأر�سي والتنظيم العقاري يف عجمان م�ساركتها 
" بهدف  ���س��ع��ادة  "�سيفنا  ب��رن��ام��ج  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ن�����س��خ��ة  يف 
امل�ساهمة يف دمج ومتكني خمتلف فئات املجتمع يف بناء امل�ستقبل 
وامل�ساركة الفعالة يف تعزيز التنمية امل�ستدامة واإكت�ساف املواهب 
والطاقات االبداعية لدى ال�سباب وتعزيز �سعادتهم من خالل 

الفعاليات واالأن�سطة التفاعلية التي يقدمها الرنامج.
واأك��د �سعادة املهند�س عمر بن عمري املهريي مدير عام دائرة 

برنامج  يف  امل�ساركة  اأهمية  على  العقاري  والتنظيم  االأرا���س��ي 
حققته  ال��ذي  الالفت  النجاح  بعد  ال�سيما   " �سعادة  "�سيفنا 
مواتية  ف��ر���س��ة  ك��ان��ت  وال��ت��ي  ال��رن��ام��ج  م��ن  االأوىل  الن�سخة 
الإ�ستعرا�س  واالأع���م���ار  ال��ف��ئ��ات  خمتلف  م��ن  املجتمع  الأف����راد 

طاقاتهم ومواهبهم يف �ستى املجاالت.
واأو�سح املهريي اأن الدائرة ت�سارك يف هذا الرنامج من خالل 
للمواطنني  موجهة  مبادرة  وهي  املواطن"  "الو�سيط  مبادرة 
العقارية  ال��و���س��اط��ة  مهنة  مم��ار���س��ة  على  ل�سجيعهم  ال�سباب 
والعمل يف القطاع العقاري ودعمهم كرواد اأعمال وم�ستثمرين, 

بال�سوق  معرفتهم  وتنمية  االإم���ارات  �سباب  تاأهيل  عن  ف�ساًل 
بالتداول  يتعلق  فيما  مهاراتهم  و  خراتهم  وتعزيز  العقاري 

العقاري واالإجراءات املتبعة ملزاولته .
يذكر ان الن�سخة الثانية من برنامج �سيفنا �سعادة الذي تنفذه 
حكومة عجمان انطلق يف 11 يوليو املا�سي وي�ستمر حتى 19 
املبادرات  رئي�سية وهي  4 حماور  يت�سمن  و  اأغ�سط�س احلايل 
والدينية  العلمية  وال��رام��ج  وامل��ب��ادرات  املجتمعية,  وال��رام��ج 
واالأن�سطة  وال���رام���ج  ال�����ذات  ت��ط��وي��ر  وب���رام���ج  وال��ث��ق��اف��ي��ة, 

الريا�سية.

•• ال�صارقة-وام:

وبالتعاون  ال�سارقة  جامعة  اأطلقت 
مع وزارة الداخلية الن�سخة االأوىل 
يف  امل��ه��ن��ي  ال���دب���ل���وم  "برنامج  م���ن 
القانون" الذي يعمل مركز التعليم 
بجامعة  املهني  والتطوير  امل�ستمر 
عن  وتنفيذه  اإع��داده  على  ال�سارقة 
ل�سالح  احلالية  الفرتة  خالل  بعد 

وزارة الداخلية.
 26 للرنامج  املنت�سبني  ع��دد  بلغ 
متدرباً من موظفي وزارة الداخلية, 
�سهر  مل�����دة  ال����رن����ام����ج  ي�����س��ت��م��ر  و 
مبعدل 100 �ساعة تدريبية وذلك 
باملعارف  امل�ساركني  اإك�����س��اب  بهدف 
وامل����ه����ارات االأ���س��ا���س��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة يف 
التعامل  وكيفية  القانون,  جماالت 

مع الق�سايا العملية املختلفة.
الدكتور  ال��رن��ام��ج  اإط����الق  ح�سر 
حميد جمول النعيمي مدير جامعة 
را�سد  الدكتور  والعميد  ال�سارقة, 
�سلطان اخل�سر الزعابي مدير عام 
ال�سوؤون القانونية بوزارة الداخلية, 
و ال��دك��ت��ور را���س��ي ال��زب��ي��دي مدير 
والتطوير  امل�ستمر  التعليم  مركز 
�سعيد  ت���رك���ي  ال��ع��ق��ي��د  و  امل���ه���ن���ي, 
را�سد  الدكتور  والعقيد  الظهوري, 
ال��ن��ع��ي��م��ي, وامل���ق���دم ال���دك���ت���ور عبد 
الرحمن عبد اهلل اآل علي من االإدارة 
العامة لل�سوؤون القانونية بالوزارة, 
وعدد من اأع�ساء الهيئة التدري�سية 

واالإدارية بجامعة ال�سارقة.
واكد الدكتور حميد النعيمي اأهمية 
اإطالق الن�سخة االأوىل من الدبلوم 

املهني يف القانون, م�سرياً اإىل اأهمية 
والرامج  املنطقة  يف  القانون  كلية 
كل  ملواكبة  تطرحها  التي  احلديثة 
ما هو جديد, مو�سحا باأنها طرحت 
برنامج ماج�ستري العلوم يف القانون 
اجل�����وي وال���ف�������س���ائ���ي, ف�����س��اًل عن 
واملاج�ستري  البكالوريو�س  ب��رام��ج 
باأن  موؤكدا  القانون  يف  والدكتوراه 
الدول  م��ن  العديد  �سبقت  ال��دول��ة 
بدخول جمال الف�ساء وب�سكل قوي 
جداً, حيث اأولت اهتمامها يف جمال 

علوم وتكنولوجيا الف�ساء والفلك, 
وب��ال��ت��ايل اأ���س��ب��ح ال��ق��ان��ون ل��ه دور 
كبري يف كل التقنيات احلديثة, كما 
قامت  ال�����س��ارق��ة  جامعة  اأن  اأو���س��ح 
واللوائح  ال�سيا�سات  جميع  بتغيري 
مع  متناغمة  لت�سبح  براجمها  يف 

التقنيات احلديثة واأ�سواق العمل.
ال�سارقة  ج���ام���ع���ة  اأن  واأ�������س������اف 
اأ�سبحت االآن من كرى اجلامعات 
الدولة بدعم ورعاية  على م�ستوى 
ال�سمو  �ساحب  رئي�سها  وتوجيهات 

حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ 
االأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي 
دائماً  ي��وج��ه  ال���ذي  ال�سارقة  ح��اك��م 
بطرح مثل هذه الرامج التطويرية 
معربا  العمل  اأ���س��واق  حاجة  لتلبية 
بتحقيق  للمنت�سبني  متنياته  ع��ن 
املو�سوعات  م��ن  ال��ك��ب��رية  ال��ف��ائ��دة 

املطروحة من خالله.
الدكتور  العميد  ق��دم  جانبه  وم��ن 
الزعابي  اخل�����س��ر  ���س��ل��ط��ان  را����س���د 
�سكره الإدارة جامعة ال�سارقة ومركز 

املهني  والتطوير  امل�ستمر  التعليم 
املهني  الدبلوم  برنامج  اإع��داد  على 
للمنت�سبني  م��ت��م��ن��ي��اً  ال���ق���ان���ون,  يف 
يعملون  الذين  الداخلية  وزارة  من 
املختلفة  ال����ق����ان����ون  جم�������االت  يف 
داعياً  ال��رن��ام��ج,  ه��ذا  يف  التوفيق 
متعمق  وب�سكل  لال�ستفادة  اإي��اه��م 
العملية  واملو�سوعات  الق�سايا  من 
العلوم  اأن  اإىل  وم�سرياً  املطروحة, 
اأ�سا�س  ح��ال��ي��اً  اأ�سبحت  القانونية 

العمل ال�سرطي يف كافة املجاالت.
وم���ن ج��ان��ب��ه اأك����د ال��دك��ت��ور را�سي 
ي�سم  ال����رن����ام����ج  اأن  ال����زب����ي����دي 
جم���م���وع���ة م��ت��ن��وع��ة م����ن امل���ح���اور 
العملية  واحل������االت  وامل���و����س���وع���ات 
امل�ساركني  اإك�ساب  اإىل  تهدف  التي 
االأ�سا�سية  وامل�������ه�������ارات  امل�����ع�����ارف 
امل��خ��ت��ل��ف��ة يف جم������االت ال���ق���ان���ون, 
الق�سايا  م����ع  ال���ت���ع���ام���ل  وك��ي��ف��ي��ة 
العملية,  امل�سكالت  حل��ل  املختلفة 
اجلماعي  ال��ع��م��ل  م���ه���ارات  وت��ع��ل��م 
���س��م��ن ف��ري��ق ال��ع��م��ل ال���واح���د ويف 
اأعلى  لتحقيق  االأو����س���اع  خم��ت��ل��ف 
م�ستويات النجاح يف احلياة املهنية, 
باأحكام  امل��ع��رف��ة  اك��ت�����س��اب  وك��ذل��ك 
ال���ق���وان���ني واالأن���ظ���م���ة يف ال���دول���ة, 
لالأعمال  ال�����س��ل��ي��م��ة  وال�������س���ي���اغ���ة 
اإىل  باالإ�سافة  املختلفة  القانونية 
التعامل  م��ه��ارات  املتدربني  اإك�ساب 
املدنية  ال������دع������اوي  خم���ت���ل���ف  م�����ع 
واجلزائية والتجارية وال�سرعية يف 
خمتلف مراحلها, وتطبيق االأحكام 
القانونية املو�سوعية واالإجرائية يف 

تنفيذ االأعمال القانونية املختلفة.

بهدف غر�س ثقافة �لعمل �لتطوعي لدى فئة �ل�صباب

»اجتماعية ال�سارقة« تطلق الربنامج التطوعي »مبادرون 4« بحزمة من الربامج

اأرا�سي عجمان ت�سارك يف �سيفنا �سعادة من خالل مبادرة 
الو�سيط املواطن

وزارة الداخلية وجامعة ال�سارقة تطلقان الن�سخة الأوىل 
من برنامج: »الدبلوم املهني يف القانون«

�سلطان القا�سمي ي�سدر مر�سوما اأمرييا ب�ساأن نقل 
وترقية وتعيني مدير عام لبلدية مدينة ال�سارقة

•• ال�صارقة -وام:

اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س 
ب�ساأن نقل  2021م  ل�سنة  االأم��ريي رقم /24/  املر�سوم  ال�سارقة  االأعلى حاكم 

وترقية وتعيني مدير عام لبلدية مدينة ال�سارقة.
بلدية  مدير  الطنيجي  عبيد  �سعيد  عبيد  �سعادة  ينقل  اأن  على  املر�سوم  ون�س 
منطقة البطائح اإىل بلدية مدينة ال�سارقة ويرقى اإىل درجة مدير عام على نظام 
الوظائف اخلا�سة يف حكومة ال�سارقة, ويعني مديراً عاماً لبلدية مدينة ال�سارقة 

وذلك اعتباراً من تاريخه.

•• دبي -وام:

االحتاد  روح  فريق  مع  بالتعاون  حتا  �سرطة  مركز  نظم 
يف  ال��ع��م��ال  فئة  ا�ستهدفت  جمتمعية  م��ب��ادرة  التطوعي 
 100 "قبعات مظلية" على  مناطق االخت�سا�س بتوزيع 
اإط��ار حر�سها  اإىل وجبات غذائية وذلك يف  اإ�سافة  عامل 
الدائم لتعزيز قيم  االإن�سانية و�سعيها  القيم  على تر�سيخ 

التكافل والرتاحم.
اإن  �سرطة حتا,  الكتبي مدير مركز  العقيد مبارك  وقال 
املبادرات االإن�سانية واملجتمعية من اأبرز خطط �سرطة دبي 
اإ�سافة  املجتمع  اإ�سعاد  اال�سرتاتيجي يف  توجهها  لتحقيق 

املجتمع  ���س��رائ��ح  م��ع خمتلف  ال��ت��وا���س��ل  ج�����س��ور  م��د  اإىل 
والتكافل  ال��رتاح��م  اإىل  ال��داع��ي��ة  ال��ت��ط��وع  قيم  وتر�سيخ 
اأث���ر طيب على  وال��ع��ط��اء وم��ا تخّلفه ه��ذه امل��ب��ادرات م��ن 

تقوية العالقات االإن�سانية وتوفري االأمان يف املجتمع.
واأكد اأن املبادرة تاأتي ا�ستكمااًل ل�سل�سلة املبادرات املتوا�سلة 
التوعوية  اأو  املجتمعية  ���س��واء  دب��ي  �سرطة  تنفذها  التي 
امل�����س��وؤول��ي��ة االجتماعية  ب��اأه��م��ي��ة  اإمي��ان��ه��ا  ان��ط��الق��ا م��ن 
ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات وامل��ن��ظ��م��ات ..م��ن��وه��اً ب��ات��خ��اذه��م اإج�����راءات 
احرتازية ووقائية ملنع انت�سار فريو�س كورونا مع االلتزام 
التام بالتعليمات واال�سرتاطات ال�سحية كارتداء الكمامات 

والتباعد اجل�سدي.

�سرطة دبي و روح الحتاد يوزعان 
قبعات مظلية على العمال

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 
اعالن بالن�صر        
 1981/2021/60 امر اأداء 

�إعالن �أمر �أد�ء بالن�صر - تفا�صيل �لإعالن بالن�صر 
اإىل املدعي عليه : 1- دياري للخدمات الفنية ذ.م.م   -  جمهول حمل االإقامة 

مبا ان املدعي :يورو براند ملواد البناء �س.ذ.م.م
وميثله:عبدالعزيز حممد عبداهلل حممد بن خلفان الزعابي 

طلب ا�ست�سدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2021/3/29 بالزام 
املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )81937.82( درهم واحد وثمانون الفا وت�سعمائة 
و�سبعة وثالثون درهما واثنان وثمانون فل�سا والفائدة القانونية بواقع 5% �سنويا من 
وامل�ساريف  وبالر�سوم  ال�سداد  اال�ستحقاق احلا�سل يف 2020/2/11 وحتى متام  تاريخ 

ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست طلب النفاذ املعجل 
ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن. 

رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 

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

ورد احلياه للتجميل والعناية بالن�ساء
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2805550 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 

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

ديب اند فليب
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2449561 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/كري�ستال 

كالودز للت�سميم
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2787523 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مزرعة فري�س كوكو 

CN قد تقدموا الينا بطلب للدواجن  رخ�سة رقم:3695939 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة في�سل علي حممد �سادق البلو�سي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف حممد ح�سن حممد عبداهلل ذيبان
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 

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

كو�ست للنقليات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4053745 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 

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

�ستايل للفعاليات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2925680 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 

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

لتجارة االحذية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1168472 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 

�إعــــــــــالن
للبناء  وائل  ال�س�����ادة/�سركة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

وال�سيانة وادارة العقارات ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1020223 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة حممد �سلمان ح�سني �سليمان احلمادي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف �سلمان ح�سني �سليمان احلمادي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 

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

ان بايت �سويت
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2907347 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ذا نيلز هب

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2869052 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة �سيف علي �سليمان حممد ال�سحي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف حممد تي�سري طلب عبدالفتاح اخمي�س
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 

�إعــــــــــالن
كوميال  ال�س�����ادة/�سالون  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب للرجال رخ�سة رقم:2791199 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة طالل �سعيد برغ�س جاراهلل املنهايل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف �سيدح�سن ال�سيداحمد ال�سيدحممد ال�سيد عقيل
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 

�إعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

اال�سم التجاري:الواحة لال�ستثمار املالحي ذ.م.م
32 - قطعة -  عنوان ال�سركة:جزيرة اأبوظبي , را�س االخ�سر - غرب 

طابق 43/42 ابراج االحتاد
CN 1180100 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي

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

- تعيني ال�سادة/ا�سعد عبا�س و�سركاه )حما�سبون قانونيون( - فرع   2
اأبوظبي ,  كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/7/29 وذلك بناء 
على قرار حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب 

تاريخ التعديل:2021/8/2  - العدل بالرقم:2021/1/162056 
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة امل�سفي 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 

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

طيب للعود ودهن العود
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2331099 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 

�إعــــــــــالن
زد  ال�س�����ادة/ام  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

دوت للعبايه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2403930 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 

�إعــــــــــالن
دي�سيجني  ال�س�����ادة/الفا  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

بوينت�س لال�ست�سارات ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2702562 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة احمد �سعيد حممد عبداهلل الرقباين %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف في�سل احمد عبداهلل بن �سعيد املطرو�سي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 

�إعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

اال�سم التجاري:اآالت ذ.م.م
 - االحتاد  ابراج   - الكورني�س  �سارع   - اأبوظبي  ال�سركة:جزيرة  عنوان 

الطابق 42 - 43 بناية/ال�سيخ �سرور بن حممد خليفة ال نهيان
CN 1177281 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي

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

- تعيني ال�سادة/ا�سعد عبا�س و�سركاه )حما�سبون قانونيون( - فرع   2
اأبوظبي ,  كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/7/29 وذلك بناء 
على قرار حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب 

تاريخ التعديل:2021/8/2  - العدل بالرقم:2021/1/162047 
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة امل�سفي 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 

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

الطائر للنقليات وال�سيانة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2658790 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 

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

الناعمة للحلويات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2913246 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 

�إعــــــــــالن
جزيرة  ال�س�����ادة/خياط  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب االحالم رخ�سة رقم:1109309 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة كنه عبيد �سهيل عبداهلل الظاهري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف هدى �سيف عبيد �سيف الظاهري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي- وام:

القوات  من  وح��دات  اأم�س  و�سلت 
العربية  اجلوية جلمهورية م�سر 
للم�ساركة  ال��دول��ة  اإىل  ال�سقيقة, 
القوات  3" م��ع  "زايد  مت��ري��ن  يف 
اجل��وي��ة وال���دف���اع اجل����وي والذي 
والقوات  ال��دف��اع,  وزارة  ب��ني  يقام 
امل�����س��ل��ح��ة امل�����س��ري��ة وي�����س��ت��م��ر ملدة 
10 اأيام ويعد هذا التمرين �سمن 
تقوم  ال��ت��ي  زاي���د  مت��اري��ن  �سل�سلة 
جمهورية  مع  امل�سلحة  قواتنا  بها 
بغر�س  ال�سقيقة,  العربيه  م�سر 
زي�����ادة ال��ت��ن�����س��ي��ق وال���ت���ع���اون يف ما 

بينها.
تعزيز  اىل  ال���ت���م���ري���ن  وي����ه����دف 
ع��الق��ات ال��ت��ع��اون ال��ع�����س��ك��ري بني 
اجلانب  و  االإم������ارات������ي  اجل����ان����ب 
امل�سري من خالل تنفيذ التمارين 
امل�����س��رتك��ة وت���ب���ادل اخل�����رات بني 
"التخطيط  املجاالت  اجلانبني يف 
وال�سيطرة"  وال���ق���ي���ادة  واالإدارة 

وتخطيط وتنفيذ واإدارة العمليات 
بالتمرين  امل�ساركة  اجلوية  للقوة 
لكال البلدين باال�سافة اىل تبادل 
العنا�سر  ب��ني  امل��ع��رف��ة واخل����رات 

امل�ساركة يف التمرين وذلك بهدف 
توحيد املفاهيم وحتقيق التجان�س 

والتوافق.
التمرين  ه��ذا  تنفيذ  يتم  و���س��وف 

ت�سمل  م������راح������ل  ث��������الث  ع����ل����ى 
ت��خ��ط��ي��ط وت��ن��ف��ي��ذ ال���ع���دي���د من 
التدريبية  اجل����وي����ة  ال���ط���ل���ع���ات 
والعمليات اجلوية امل�سادة دفاعية 

وهجومية.
وي�����رز ه����ذا ال��ت��م��ري��ن ال���ق���درات 
والتكامل  اجل���وي���ة  وال�����س��ي��ط��رة 
للتعاون  ا�ستمرار  وهو  العملياتي, 

ال��ق��وت��ني للحفاظ  ب��ني  امل�����س��رتك 
على اأمن وا�ستقرار املنطقة.

التمرين  فعاليات  تتخلل  و�سوف 
امل�سرتكة  التدريبات  م��ن  العديد 

واملناورات اجلوية التكتيكية, وفق 
الذي  التمرين  جم��ري��ات  ت�سل�سل 
ياأتي �سمن اخلطط املعدة م�سبقا 

لتطوير اجلاهزية العملياتية.

العربية  االإم����ارات  دول���ة  وترتبط 
املتحدة وجمهورية م�سر العربية 
ب��ع��الق��ات را���س��خ��ة يف ك��ل املجاالت 
الذي  الع�سكري  ال��ت��ع��اون  وبينها 
زادت من قوته مناورات وتدريبات 

بني البلدين برا وبحرا وجوا.
االإم���ارات  ب��ني  ال��ع��الق��ات  وت�ستند 
والفهم  ال�����وع�����ي  ع���ل���ى  وم�������س���ر 
امل���������س����رتك ل���ط���ب���ي���ع���ة امل���ت���غ���ريات 
االإقليمية والدولية التي ت�سهدها 
امل��ن��ط��ق��ة, واأه���م���ي���ة ال��ت��ع��ام��ل مع 
ومواقف  ب�سيا�سات  املتغريات  هذه 
االأمن  ت��ر���س��خ  ومتكاملة  مت�سقة 

العربي واالإقليمي.
ال��ت��ي ت�سهدها  اإط���ار االأزم����ات  ويف 
امل���ن���ط���ق���ة, ����س���رع���ت ال����دول����ت����ان يف 
اإجراء �سراكات متوا�سلة يف جمال 
مب�ساركة  ال��ع�����س��ك��ري,  ال���ت���ع���اون 
ت���دري���ب  اجل���ي�������س���ني يف ع���م���ل���ي���ات 
ع�سكرية م�سرتكة, وتعزيز قدرات 
القوات امل�سلحة ملواجهة التحديات 

املختلفة.

و�سول القوات اجلوية امل�سرية للم�ساركة يف مترين زايد 3

•• اأبوظبي - وام:

ح�سلت اأكادميية �سيف بن زايد للعلوم ال�سرطية واالأمنية على 5 اعتمادات 
دولية جلودة اخلدمات املقدمة واال�ستخدام االأمثل لتاأهيل ومتكني الكوادر 
املتالحقة  الإجن��ازات��ه��ا  تعزيزا  العاملية,  امل��م��ار���س��ات  اأف�سل  وف��ق  الب�سرية 
ك�سرح اأكادميي متميز يف العلوم ال�سرطية, والتزاماً منها بتحقيق الهدف 
املال  وراأ����س  للمواهب  االأم��ث��ل  اال�ستثمار  اأبوظبي  ل�سرطة  اال�سرتاتيجي 

الب�سري.
للعلوم  زاي��د  بن  �سيف  اأكادميية  مدير  ال�سام�سي,  بطي  ثاين  اللواء  واأك��د 
�سرطة  ا�سرتاتيجية  تطبيق  على  االأكادميية  حر�س  واالأمنية  ال�سرطية 

اأبوظبي وروؤية القيادة ال�سرطية يف تقدمي اأحدث و�سائل التدريب والتعليم 
بالعلوم  ال�سرطية  العنا�سر  ومهارات  ق��درات  وتعزيز  ال�سرطي  والتاأهيل 

احليوية والتقنيات احلديثة.
االعتماد  ال�سرطية  القيادة  دع��م  بف�سل  نالت  االأك��ادمي��ي��ة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
 /International Business Skills /IBS كمركز معتمد من
العمالء  "خدمة  الدولية  االع��م��ال  م��ه��ارات  دب��ل��وم  لتدري�س  الريطانية 
 – االعمال  – ات�ساالت  واملالية  التجارية  االعمال   – العمل  اتيكيت   –
تقنية املعلومات يف االعمال – تنمية مهارات اال�سخا�س – الوعي الذاتي 
املعتمد ح�سب  ال�سابع  امل�ستوى  الوقت" على  – ادارة  ال�سخ�سية  والتنمية 

منظومة املوؤهالت الريطانية.

اأن���ه مت اع��ت��م��اد االك��ادمي��ي��ة ك��م��رك��ز معتمد م��ن ج��ام��ع��ة كامردج  وق���ال 
لتدري�س   Cambridge University Press ال��ري��ط��ان��ي��ة 
كامرج  جامعة  مناهج  با�ستخدام  م�ستوياتها  بجميع  االجنليزية  اللغة 
من  معتمد  كمركز  االك��ادمي��ي��ة  اعتماد  و  والبعدية  القبلية  واختباراتها 

لعقد اختبارات االيليت�س الدولية. IDP Educationاال�سرتالية 
من  معتمد  كمركز  االك��ادمي��ي��ة  اعتماد  بعد  ت��ت��واىل  املنجزات  اأن  واأو���س��ح 
The International Computer Driving License /

ICDL/ والتي تعمل باأكرث من 120 دولة لتكون االكادميية متخ�س�سة 
امل�ساريع  وادارة  اال�سطناعي  وال��ذك��اء  االيل  احلا�سب  م��ه��ارات  تطوير  يف 
من  ال�سيكومرتي  للتقييم  معتمد  كمركز  االكادميية  اعتماد  جانب  اإىل 

Strategy Directives DMCC لعقد امتحانات ال�سيكومرتي 
للتقييم النف�سي وتقييم العمليات االدارية وحلول املوارد الب�سرية باللغتني 

العربية واالجنليزية.
والتميز  ال��ري��ادة  م�سرية  وت��ع��زي��ز  بتحقيق  امل�ستمر  االه��ت��م��ام  اإىل  ول��ف��ت 
قيادتنا  تطلعات  التي جت�سد  الدولية  املمار�سات  اأف�سل  تقدمي  من خالل 
الر�سيدة حتقيقاً الأهداف التنمية امل�ستدامة يف الدولة ب�ساأن ا�سرتاتيجية 

التعليم الوطنية.
واأكد ا�ستمرار جمهودات االأكادميية للحفاظ على م�سرية الريادة وجودة 
طرق وو�سائل التدريب والتعليم و�سواًل لتحقيق االأهداف اال�سرتاتيجية 

يف االعتماد على كوادر وطنية مدربة وموؤهلة يف كافة املجاالت ال�سرطية.

موؤ�س�سة �سعود القا�سمي لبحوث ال�سيا�سة العامة حتقق اعتماد ال�ستثمار يف الأفراد 

تاك�سي دبي تعزز اأ�سطول حافالت خدمة النقل املدر�سي للعام الدرا�سي اجلديد

•• راأ�س اخليمة -وام:

العامة  ال�سيا�سة  لبحوث  القا�سمي  �سقر  بن  �سعود  ال�سيخ  موؤ�س�سة  حازت 
على اعتماد "اال�ستثمار يف االأفراد" من قبل منظمة اال�ستثمار يف االأفراد 
 80 يف  وتعمل  عامليا  بها  وم��ع��رتف  املتحدة  اململكة  مقرها  منظمة  وه��ي 

دولة.
واعتمدت املنظمة حتى االآن اأكرث من 50,000 �سركة حول العامل منها 
موؤ�س�سة يف دولة االإم��ارات وموؤ�س�سة ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي   13
على  حت�سل  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  يف  ج��ه��ة  اأول  ه��ي  ال��ع��ام��ة  ال�سيا�سة  ل��ب��ح��وث 

االعتماد.
ال�سيخ �سعود بن  التنفيذية ملوؤ�س�سة  وقالت الدكتورة ناتا�سا ريدج, املديرة 
منلكه  م��ا  اأه��م  ه��ي  موهبتنا   " العامة  ال�سيا�سة  لبحوث  القا�سمي  �سقر 
ونعتقد اأن مفتاح تعزيز تاأثرينا يف راأ�س اخليمة هو متكني موظفينا, وهو 

ما نقوم به من خالل احلفاظ على بيئة عمل اإيجابية وداعمة واال�ستثمار 
يف التطوير املهني لفريقنا واإن االعتماد االأويل لال�ستثمار يف االأفراد هو 
الب�سرية  امل��وارد  ق�سم  اخل�سو�س,  وج��ه  وعلى  فريقنا,  جهود  على  �سهادة 

الذي يعمل بال كلل ل�سمان رفاهية كل موظف".
واأ�سافت " منذ اأن تاأ�س�ست موؤ�س�سة ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي لبحوث 
ال�سيا�سة العامة قبل اأكرث من 10 �سنوات, �سددت على اأهمية دعم وتطوير 
موظفيها وت�سمن ذلك تركيزا قويا على حتديد ومواءمة االأهداف عر 
املمار�سات  اأف�سل  م��ع  يتما�سى  مب��ا  ال�سيا�سات  وتطوير  �سنويا,  املوؤ�س�سة 
الدولية, و�سن جمموعة وا�سعة من مبادرات التعلم والتطوير التي تهدف 
اإىل تعزيز مهارات املوظفني الفرديني لبناء القدرات التنظيمية وتفتخر 
موؤ�س�سة القا�سمي بتطوير بيئة عمل تعاونية ومنفتحة واإبداعية بني 42 

دولة". موظفا من اأكرث من 17 
�سقر  ب��ن  �سعود  ال�سيخ  مبوؤ�س�سة  االأف���راد  يف  اال�ستثمار  منظمة  واأ���س��ادت 

القا�سمي لبحوث ال�سيا�سة العامة جلودة تطبيقها ونهجها ال�سامل الإدارة 
منها  يتاألف  التي  الت�سعة  امل��وؤ���س��رات  ب��ني  وم��ن  مراجعتها  خ��الل  االأف���راد 
"بناء  االأفراد" و  واإ���س��راك  "متكني  على  ال�سوء  املنظمة  �سلطت  التقييم, 
خ�سائ�س  اأب���رز  م��ن  باعتبارها  االأ�سخا�س"  واإل��ه��ام  "قيادة  و  القدرات" 
م�ساعدة  م��دي��رة  غوميز  كاترينا  ق��ال��ت  جانبها  م��ن  القا�سمي.  موؤ�س�سة 
للموارد الب�سرية, وكانت قد ان�سمت اإىل املوؤ�س�سة يف عام 2014 كموظفة 
موؤ�س�سة  فريق  يف  ع�سوة  لكوين  واالم��ت��ن��ان  بالفخر  اأ�سعر   " ا�ستقبال.. 
القا�سمي على مدى ال�سنوات ال�سبع املا�سية, دفعتني املوؤ�س�سة اإىل اخلروج 
من منطقة الراحة اخلا�سة بي وا�ستك�ساف م�سارات وظيفية خمتلفة مل 
اأكن اأعرف اأنني اأ�ستطيع ذلك.. اإنه الأمر رائع العمل مع االأ�سخا�س الذين 
يعاملونك كعائلة.. ب�سفتي مدير م�ساعد للموارد الب�سرية, اآمل يف اإن�ساء 
الكاملة  اإمكاناتهم  اإىل  الو�سول  ملوظفينا  ميكن  حيث  اأف�سل  عمل  بيئة 

وموا�سلة التعلم متاما كما كنت اأنا قادرة على ذلك".

يف  العمل  لبيئة  تقديرها  عن  االت�سال  مديرة  االأح��م��د,  عائ�سة  واأع��رب��ت 
عن  امل��زي��د  مبعرفة  املوؤ�س�سة  م��ع  جتربتي  يل  �سمحت   " وق��ال��ت  املوؤ�س�سة 
اأعتقد,  نف�سي.. اأفعالنا هي التي جتعلنا ننمو.. اأن تعرف نف�سك, على ما 

هو اأن تعرف اأهدافك وكيفية حتقيق اأف�سل نتيجة ممكنة".
وتخطط موؤ�س�سة ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي لبحوث ال�سيا�سة العامة 
لتعزيز جناحها والعمل بالتو�سيات املقدمة من منظمة اال�ستثمار يف االأفراد 
كجزء من مراجعة االعتماد االأولية ويف عام 2022, �ست�سعى املوؤ�س�سة اإىل 
برنامج االعتماد البالتيني اخلا�س مبنظمة اال�ستثمار يف االأفراد, والذي 
التي يتم تقييمها كل عام.  املوؤ�س�سات  20? من  منح حتى االآن الأق��ل من 
اأولويتنا  اإن  املوؤ�س�سة..  يف  والدعم  التدريب  م�سوؤول  كينيدي,  جون  وق��ال 
الق�سوى هي تطوير ورفاهية جميع اأع�ساء فريقنا, ونعتقد اأن اإطار عمل" 
كفريق  ننمو  بينما  والتوجيه  للقيا�س  االأفراد" اآلية ممتازة  اال�ستثمار يف 

واحد, �سنكون اأكرث فعالية مع احلفاظ على الو�سوح واالأ�سا�س.

•• دبي -وام:

النقل  واملوا�سالت عن تو�سع ملحوظ يف جمال  الطرق  بهيئة  تاك�سي دبي  ك�سفت موؤ�س�سة 
املدر�سي من حيث عدد احلافالت املدر�سية وذلك ا�ستقبااًل للعام الدرا�سي اجلديد 2021-

440 حافلة وذلك يف قفزة نوعية  االإجمايل  املدر�سية  احلافالت  عدد  بلغ  حيث   2022
تهدف اإىل تعزيز ن�ساط النقل املدر�سي وتوفري تنقل اآمن و�سهل جلميع الطلبة من خمتلف 
وت�سجيع  اآم��ن  ب�سكل  املدر�سي  النقل  يف  متميزة  خدمة  تقدمي  يف  الريادة  وحتقيق  االأعمار 
املركبات  عن  عو�ساً  املدر�سية  النقل  بحافالت  للمدار�س  اأبنائهم  نقل  على  االأم��ور  اأول��ي��اء 

اخلا�سة.
واأكد من�سور رحمه الفال�سي املدير التنفيذي ملوؤ�س�سة تاك�سي دبي اأن املوؤ�س�سة تبذل جهوداً 
ا�ستثنائية لتعزيز ثقة اأولياء االأمور يف ارتياد ابنائهم حافالت النقل املدر�سي جمدداً لذلك 
منها  الطلبة  �سالمة  ل�سمان  االح��رتازي��ة  االإج����راءات  من  العديد  باتخاذ  املوؤ�س�سة  قامت 
جدولة برامج لتعقيم احلافالت با�ستمرار قبل وبعد نزول الطلبة وحتديد طاقة ا�ستيعابية 
ال تتجاوز %50 من عدد الطلبة يف احلافلة متا�سياً مع التوجهات العاملية واملحلية للحد 
خالل  و�سعادتهم  راحتهم  و�سمان  الطلبة  وقاية  يف  امل�ساهمة  عر  الفريو�س  انت�سار  من 

تنقلهم من واإىل املدر�سة.
واأ�سار الفال�سي اإىل اأن عدد الطلبة الذين تنقلهم املوؤ�س�سة و�سل اىل 7,300 طالب وطالبة 
�سنوياً باأكرث من 440 حافلة ذكية تابعة ملوؤ�س�سة تاك�سي دبي واأن جممل عدد املدار�س املُتعاقد 
22 مدر�سة حتظى بثقة موؤ�س�سة تاك�سي دبي من خالل تقدمي خدمة نقل مدر�سي  معها 

متميزة خا�سًة واأن جناح اخلدمة يعود اأي�ساً اإىل اختيار �سائقي نقل مدر�سي وم�سرفات على 
قدر كبري من الكفاءة واحلرفية حا�سلني على دورات تدريبية لكيفية التعامل اأثناء احلاالت 
الطارئة وحا�سلني على �سهادات معتمدة يف خدمات االإ�سعافات االأولية وغريها من الرامج 

التدريبية املختلفة التي تهدف اإىل �سمان توفري خدمة ا�ستثنائية للطلبة.
التقنية  االأنظمة  بكافة  م���زودة  احل��اف��الت  اأن  دب��ي  تاك�سي  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  امل��دي��ر  واأك���د 
املراقبة  ك��ام��ريات  منها  وال�سالمة  االأم��ن  لتوفري  والطلبة  احل��اف��الت  ومتابعة  للمراقبة 
وجهاز اال�ست�سعار ل�سمان خلو احلافلة من الطلبة وزر الطوارئ للتوا�سل مع مركز التحكم 
ونظام التتبع االإلكرتوين للحافلة والطالب من خالل خا�سية نظام حتديد املوقع العاملي 
احلافلة  تتمتع  كما   RFID ال��رادي��و  موجات  با�ستخدام  الهوية  حتديد  ونظام   GPS
معايري  الأعلى  وفقاً  اختيارها  مت  ولقد  املحرك  حلرائق  الذاتي  لالإطفاء  بنظام  املدر�سية 

جودة ال�سالمة العاملية.
خدمة  تتوفر  اأن��ه  الفال�سي  اأو�سح  عنها  التف�سيلية  واملعلومات  اخلدمة  طلب  كيفية  وعن 
https:/// دبي تاك�سي  االإلكرتوين اخلا�س مبوؤ�س�سة  املوقع  على  االأم��ور  اأولياء  من�سة 

الدفع  عملية  لت�سهيل   /schoolbus.dubaitaxi.ae/parentportal
االإلكرتوين وت�سجيل الطلبة يف اخلدمة وحتديث بياناتهم كذلك تتوفر عملية تتبع حركة 
باأولياء  موؤ�سر  قيا�س  مع  احلافلة  من  والنزول  ال�سعود  موقع  وحتديد  واحلافلة  الطالب 
االأمور عن اخلدمة موؤكداً اأن موؤ�س�سة تاك�سي دبي ت�سعى دائماً اإىل اأن تكون جديرة بالثقة 
واالختيار االأول يف جمال التنقل املدر�سي الذكي الأكر عدد من املدار�س واجلامعات يف اإمارة 

دبي حتقيقاً الأهم غاياتنا اال�سرتاتيجية املتمثلة باإ�سعاد النا�س والت�سغيل املتميز.

اأكادميية �سيف بن زايد حت�سل على 5 اعتمادات دولية يف متكني املوارد الب�سرية
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�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ميني  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

مزه للماأكوالت واحللويات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2873882 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 

�إعــــــــــالن
لتاجري  ال�س�����ادة/ال�ساطع  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�سيارات  رخ�سة رقم:1004272 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة �سامل علي �سامل �سران الريكي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف عبيد �سقر يو�سف �سقر الزعابي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/دول�سي دي ليت�سي

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2991106 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / ميالد با�سم مو�سى ابو طوق من مالك اإىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء / ميالد با�سم مو�سى ابو طوق من 100 % اإىل %24
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حمد حمود على م�سعود الظاهرى من وكيل خدمات اإىل �سريك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / حمد حمود على م�سعود الظاهرى من 0% اإىل %51
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممود عا�سور عبداحلميد �سعت  %25

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�ساحة null*null اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ دول�سي دي ليت�سي

DOLCE DE LECHEE
اإىل/ دول�سي دي ليت�سي ذ.م.م

DOLCE DE LECHEE L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/اخرت بروين حلدادة املركبات

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1101976 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حمد بن حممد بن حميد ال�سوافى %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف اخرت بروين زوجه عبدالر�سيد

تعديل وكيل خدمات / حذف يو�سف على عبيد احلريان الظاهرى

تعديل اإ�سم جتاري من/ اخرت بروين حلدادة املركبات

AKHTAR PARVEEN BLACKSMITH CARS

اإىل / موؤ�س�سة مادين حلدادة املركبات

MADNI BLACKSMITH CARS EST

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 

خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 

�إعــــــــــالن
 - العامة  وال�سيانة  للمقاوالت  زون  ال�س�����ادة/بالتينيوم  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م  رخ�سة رقم:1176015 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / �سلطان جابر حممد ال�سريف من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / �سلطان جابر حممد ال�سريف من 70 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد جابر حممد �سلطان ال�سريف
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سالح حممد �سالح حممد احلمادى

تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ بالتينيوم زون للمقاوالت وال�سيانة العامة - ذ.م.م
PLATINUM ZONE CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE - L.L.C

اإىل / بالتينيوم زون للمقاوالت وال�سيانة العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
PLATINUM ZONE CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 3 اأغ�صط�س 2021 العدد 13305

 منوذج �عالن �لن�صر عن �لتجديد 
تعلن اإدارة  العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / �سبي�ساليزد 

خلدمات العالمات التجارية. 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية :-  

املودعة بالرق�م :   166142 و امل�سجلة  حتت الرقم  166142  
بتاريخ :  6 / 2 / 2013 

   با�س������م : نانفاجن زهوجنجني انفريومنينت كو,. األ تي دي.. و عنوانه 
: رقم 46 رينهي رود , رينهي �سرتيت , يوهاجن دي�سرتيكت , هاجنزهو 

�سيتي , زهيجياجن 311107 ال�سني
  �صورة �لعالمة 

من  اع��ت��ب��اراً  اأخ���ري  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
تاريخ: 7 / 12 / 2021

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
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 منوذج �عالن �لن�صر عن �لتجديد 
تعلن اإدارة  العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / �سبي�ساليزد 

خلدمات العالمات التجارية. 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية :-  

املودعة بالرق�م :   163658 و امل�سجلة  حتت الرقم  163658  
بتاريخ :  4 / 11 / 2012  

 : و عنوانه  دي.  تي  األ  ك��و.,  امباك�س  اون��ك��اك  وينزهو  ���س.   : با�س������م     
1-1303  جباوهاجن بالزا , ت�سيزهان رود , .. وينزهون 325000 , ال�سني

  �صورة �لعالمة 

من  اع��ت��ب��اراً  اأخ���ري  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
تاريخ: 12 / 10 / 2021

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 3 اأغ�صط�س 2021 العدد 13305

لإعالناتكم يف 

يرجى �لت�صال على
هاتف:024488300 - فاك�س:024489891

email:advt@alfajrnews.ae

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 
اعالن بالن�صر        
 3313/2021/60 امر اأداء 

�إعالن �أمر �أد�ء بالن�صر - تفا�صيل �لإعالن بالن�صر 
اإىل املدعي عليه : 1- توازن لتنفيذ اعمال الديكور �س.ذ.م.م   - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان املدعي :اإنفوك�س لالعمال الزجاج واالملنيوم ذ.م.م
وميثله:عبدالعزيز حممد عبداهلل حممد بن خلفان الزعابي 

بالزام  ب��ت��اري��خ:2021/5/20  االبتدائية  دب��ي  ق��ررت حمكمة  اداء فقد  ام��ر  ا�ست�سدار  طلب 
و�ستني  وثمانية  وت�سعمائة  الف  وخم�سني  )ت�سعة  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعي 
درهم وثمانية وع�سرين فل�سا( والفائدة القانونية بواقع 5% �سنويا من تاريخ اال�ستحقاق 
احلا�سل يف 2020/1/8 وحتى متام ال�سداد وبالزامها بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل 

اتعاب املحاماة وبرف�س طلب النفاذ لعدم وجود مقت�سى او موجبا له 
ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن. 

رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 
اعالن بالن�صر 

                      يف الدعوى رقم  207/2021/4713 تنفيذ جتاري 
مو�سوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2018/2742 جتاري جزئي , 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 273883 درهم( , �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب االإعالن : مودك لتجارة مواد البناء �س.ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

مزهر  حليم  داين   -2 ����س.ذ.م.م  الداخلي  للت�سميم  اجنل  امباكت   -1  : اإعالنهم  املطلوب 
- ب�سفته املدير املخول بالتوقيع - �سفتهما بالق�سية : منفذ �سدهما -  جمهويل حمل 
والزامكم  املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليكم  : قد  االإع��الن  االإقامة. مو�سوع 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )273883( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة , وعليه 
املذكور  بالقرار  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام  �ستبا�سر االج��راءات  فان املحكمة 

خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

Date 3/ 8/ 2021  Issue No : 13305
Chartered   Tel: +971 4 2727 123
Dubai   Fax: +971 4 2727 101
   P.O.Box: 11270, Dubai - U.A.E
   info@chartered-dubai.com
   www.chartered-dubai.com
Legal Accountants - Experts before the Courts - Financial & Administrative Advisors 
- Business Consultants - Trademark Registration Agents
Publication Order to attend before the Accounting Expert/ Dr. Mohamed Ismail 

Abdullah Al Zarooni
Who appointed in the Case No. 3798/2020 Partial Commercial

Based on the Introductory Judgment issued in the above stated Case by Dubai Courts 
in respect of appointing an accounting Expert, which filed by L G F M C G Trading 
(LLC), the Defendant/ Creme De La Creme LLC or its legal representative shall attend 
to the office of the Accounting Expert appointed in the above stated Case within a week 
from the date thereof to the following address: chartered Dubai office, which located 
in Dubai Emirate Abu Bakr Al Siddiq Street - Commercial Bank of Dubai Building - 
1st Floor - Office No. 101 - Tel: 04/2727123 - 04/2727112 - Fax: 04/2727101, and to 
submit the documents confirming your situation and defense in the Case.

NOTICE 

Date 3/ 8/ 2021  Issue No : 13305

announcement to / Defendant/Shams Al-Hoda Amir Hussein
the Case No. 1666 for the year 2021 commercial Partial - Dubai
Based on our assignment by the esteemed Dubai Court for 
work of experience in the above case, and to keep pace with the 
efforts and rational leadership of the government of the United 
Arab Emirates to contain opportunities for the spread of the 
epidemic, its prevention and the protection of everyone's health. 
We decided on Thursday 05/08/2021 at 12:00 PM to the video 
conference of remote expertise meeting,
You can contact us through the office number: 04-2555155
And our email: - Expert@alsharid.com, to provide you with the 
link for the video meeting.
Expert/Abdul Rahman Ahmad Al Muhammed
Dubai Court Reg No 195

Invitation to the
First Expert Meeting
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Notification of Defendant by Publishing in the Newspaper

At the case management office, Sharjah Court, Federal Civill Court of First Instance 
In Case No. SHCFICIREA2021/0005391/ Civill (Partial)

To the Defendent: Anna Violaine Apuada Toralba Unknown place of residence: 
Sharjah, Abushaghara-0569114800-0529301122
We would like to inform you that the plaintiff/Simply Beauty Ladies Salon
has filed the above lawsuit against you and in which it demands you:
1) Obligating the defendant to pay an amount of AED 6000.
2) Obligating the defendant to pay the fees and expenses.
3 Natifying the defendants of the hearing and the statement of claim. With including 
the summary judgment in accordance with the provisions of Article 229, Paragraph 
(5) of the Chill Procedures Law, therefore you are obligated to attend the eing held on 
11.08 2121 before the Case Management Office, Sharjah Court of First Instence, Civil 
Cout-Office No. (Case Manager Office Qom 10) in person or fimugh at auttoriand 
stumey, and submit a memorandum of reply to the lawsuit accompanied by all 
documents, within a period not exceeding ten days from the date of publication, in 
order to consider the above-mentioned lawsuit in your capacity as a defendant. The 
defendant should be notified by publication in Arabic and English languages.
Judicial Services Office /Aisha Ali Mahammad

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 3/ 8/ 2021  Issue No : 13305
Notification of Defendant by Publishing in the Newspaper

At the case management office, Sharjah Court, Federal Civil Court of First Instance
In Case No. SHOFICIREA2021/0005209/ Civil (Partial)

To the Defendant: Janet Javier Perido Unknown place of residence: Sharjah All Nahda 
Al Nahda Street 054371515I
We would like to inform you that the plaintiff/Simply Beauty Ladies Salon
has filed the above lawsuit against you and in which it demands you:
1) Obligating the defendant to pay an amount of AED 6000.
2) Obligating the defendant to pay the fees and expenses.
3) Notifying the defendants of the hearing and the statement of claim. With including 
the summary judgment in accordance with the provisions of Article 229, Paragraph 
(5) of the Civil Procedures Law, therefore you are obligated to attend the court 
hearing held on 11/08/2021 before the Case Management Office, Sharjah Court of 
First Instance, Civil Court - Office No. (Case Manager Office Qom 5) in person or 
through an authorized attorney, and submit a memorandum of reply to the lawsuit, 
accompanied by all documents, within a period not exceeding ten days from the date 
of publication, in order to consider the above-mentioned lawsuit in your capacity as 
a defendant. The defendant should be notified by publication in Arabic and English 
languages.
Judicial Services Office / Aisha Ali Muhammad

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 3/ 8/ 2021  Issue No : 13305
Notification by Publication

In lawsuit No. 2683/2021/16 Commercial Partial
Case subject: Claim to obligate the defendant to pay an amount of (AED 18028) 
and the fees, expenses and attorney's fees as well as 12% as legal interest from 
the date of claim until full payment
The Claimant: SAE Arabia FZ LLC - Capacity as: Plaintiff
The Defendant: MELISSA SAGUN - Capacity as: Defendant
Notification subject: The claimant has filed a lawsuit against you. Its subject 
is to obligate the defendant to pay an amount of (AED 18028) and the fees, 
expenses and attorney's fees as well as 12% as legal interest from the date of the 
claim until full payment. A hearing is set on Tuesday corresponding 10/08/2021 
at 08:30 am at the Remote Litigation Hall BUILDING-DESC. Therefore, you 
are required to attend or whoever represents you legally, and you must submit 
what you have of notes or documents to the court at least three days before 
the session.
Case Manager
Nada Abdelkader

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 
اعالن بيع  عقار بالن�صر - للمنفذ �صده 

يف التنفيذ رقم  584/2020/211 تنفيذ عقاري  
املنظورة يف  دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�سوع التنفيذ  تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 110/ 2020 عقاري جزئي , ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره  
)584.160/34 درهم(  �سامال للر�سوم وامل�ساريف

طالب التنفيذ م�سرف االإمارات االإ�سالمي )م�ساهمة عامة( 
عنوانه  اإمارة دبي , بر دبي - مدينة دبي الطبية, مبنى رقم “16“ الطابق الثالث  هاتف رقم 04/2227008 

)3135291835( مكاين   - - موبايل رقم : 0557016552 
وميثله / حممد عبدامللك م�سطفى اأهلي

املطلوب اإعالنه عمر م�سطفى حممد اأحمد
رقم  ال�سقة   )2( رق��م  املبنى   , بي  ت��اور  كورت�س  �سكاي  م�سروع   5 ال�سفا  وادي  منطقة   - دب��ي  ام��ارة   : عنوانه 
)2006(  الطابق رقم )20( - قطعة االأر�س رقم )272( - رقم البلدية )8684 - 648( - 0502452702 

omarbadran2000@yahoo.com -
مو�سوع االإعالن :  اأنه يف يوم االأربعاء املوافق 2021/8/11 ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية 
اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات  اأدن��اه لدى اجلهة التي  اأو�سافه  ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة 
ال�سراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae االإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم 
باإعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�سة  اأيام  االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة 
ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال 
املحكمة وفيما  وامل�سروفات خزينة  املعرو�س  الثمن  كامل  باإيداع  يقوم  اأن  الثمن على  الزيادة عن ع�سر  تقل هذه 
يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : وادي ال�سفا 5  - رقم االر�س : 272 - امل�ساحة 
 : القيمة   -2006  : ال��وح��دة  رق��م   -  B كورت�س  �سكاي   : املبنى  ا�سم   -  2  : املبنى  رق��م   - م��رت مربع   98.73  :

درهم   699.345.68
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ,

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 
اعالن بيع  عقار بالن�صر - للمنفذ �صده 

يف التنفيذ رقم  584/2020/211 تنفيذ عقاري  
املنظورة يف  دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�سوع التنفيذ  تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 110/ 2020 عقاري جزئي , ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره  
)584.160/34 درهم(  �سامال للر�سوم وامل�ساريف

طالب التنفيذ م�سرف االإمارات االإ�سالمي )م�ساهمة عامة( 
عنوانه  اإمارة دبي , بر دبي - مدينة دبي الطبية, مبنى رقم “16“ الطابق الثالث  هاتف رقم 04/2227008 

)3135291835( مكاين   - - موبايل رقم : 0557016552 
وميثله / حممد عبدامللك م�سطفى اأهلي

املطلوب اإعالنه عمر م�سطفى حممد اأحمد
رقم  ال�سقة   )2( رق��م  املبنى   , بي  ت��اور  كورت�س  �سكاي  م�سروع   5 ال�سفا  وادي  منطقة   - دب��ي  ام��ارة   : عنوانه 
)2006(  الطابق رقم )20( - قطعة االأر�س رقم )272( - رقم البلدية )8684 - 648( - 0502452702 

omarbadran2000@yahoo.com -
مو�سوع االإعالن :  اأنه يف يوم االأربعاء املوافق 2021/8/11 ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية 
اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات  اأدن��اه لدى اجلهة التي  اأو�سافه  ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة 
ال�سراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae االإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم 
باإعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�سة  اأيام  االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة 
ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال 
املحكمة وفيما  وامل�سروفات خزينة  املعرو�س  الثمن  كامل  باإيداع  يقوم  اأن  الثمن على  الزيادة عن ع�سر  تقل هذه 
يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : وادي ال�سفا 5  - رقم االر�س : 272 - امل�ساحة 
 : القيمة   -2006  : ال��وح��دة  رق��م   -  B كورت�س  �سكاي   : املبنى  ا�سم   -  2  : املبنى  رق��م   - م��رت مربع   98.73  :

درهم   699.345.68
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ,

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 
اعالن بيع  عقار بالن�صر - للمنفذ �صده 

يف التنفيذ رقم  149/2017/211 تنفيذ عقاري  
املنظورة يف  دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب�����س��داد   , كلي  ع��ق��اري   608/2016 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�����س��ادر  احل��ك��م  تنفيذ  التنفيذ   م��و���س��وع 
)7390010 درهم ( , �ساماًل  للر�سوم وامل�ساريف

طالب التنفيذ �سركة فاب�سون لال�سترياد والت�سدير املحدودة  واآخرون
.7 رقم  البوابة   - عنوانه امارة دبي - جبل علي - بر دبي - املنطقة احلرة - مبني بلو �سيد مكتب ات�س بي 2 

وميثله حممد عبداهلل العبيديل
املطلوب اإعالنه  �سركة اميريت�س بي يف دبي ليمتد - عنوانه : امارة دبي - اجلداف - �سارع مدينة الثقافه - مبني فندق 

flona.white@anshaa.ae - 0505536844 – بالزو فريزت�سي - الطابق االر�سي - ق�سم اال�ستقبال
مو�سوع االإعالن : اأنه يف يوم االأربعاء املوافق 2021/8/11 ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى 
احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني اليقل عن  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  االإلكرتوين 
الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
�سقة �سكنية - املنطقة : اجلداف - رقم االر�س : 460 - رقم املبنى : 1  - ا�سم املبنى : بالزو فري�سات�س�سي - رقم الوحدة 

: 2012 - امل�ساحة : 453.27 مرت مربع - التقييم : 6122542 درهم 
�سقة �سكنية - املنطقة : اجلداف - رقم االر�س : 460 - رقم املبنى : 1  - ا�سم املبنى : بالزو فري�سات�س�سي - رقم الوحدة 

: 2424 - امل�ساحة : 187.40 مرت مربع - التقييم : 2631661.56 درهم 
�سقة �سكنية - املنطقة : اجلداف - رقم االر�س : 460 - رقم املبنى : 1  - ا�سم املبنى : بالزو فري�سات�س�سي - رقم الوحدة 

: 2720 - امل�ساحة : 187.75 مرت مربع - التقييم : 2628247.90 درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ,

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 
اعالن بيع  عقار بالن�صر 

يف التنفيذ رقم  149/2017/211 تنفيذ عقاري  
املنظورة يف  دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب�����س��داد   , كلي  ع��ق��اري   608/2016 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�����س��ادر  احل��ك��م  تنفيذ  التنفيذ   م��و���س��وع 
)7390010 درهم ( , �ساماًل  للر�سوم وامل�ساريف

طالب التنفيذ �سركة فاب�سون لال�سترياد والت�سدير املحدودة  واآخرون
.7 رقم  البوابة   - عنوانه امارة دبي - جبل علي - بر دبي - املنطقة احلرة - مبني بلو �سيد مكتب ات�س بي 2 

وميثله حممد عبداهلل العبيديل
املطلوب اإعالنه  �سركة اميريت�س بي يف دبي ليمتد - عنوانه : امارة دبي - اجلداف - �سارع مدينة الثقافه - مبني فندق 

flona.white@anshaa.ae - 0505536844 – بالزو فريزت�سي - الطابق االر�سي - ق�سم اال�ستقبال
مو�سوع االإعالن : اأنه يف يوم االأربعاء املوافق 2021/8/11 ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى 
احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني اليقل عن  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  االإلكرتوين 
الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
�سقة �سكنية - املنطقة : اجلداف - رقم االر�س : 460 - رقم املبنى : 1  - ا�سم املبنى : بالزو فري�سات�س�سي - رقم الوحدة 

: 2012 - امل�ساحة : 453.27 مرت مربع - التقييم : 6122542 درهم 
�سقة �سكنية - املنطقة : اجلداف - رقم االر�س : 460 - رقم املبنى : 1  - ا�سم املبنى : بالزو فري�سات�س�سي - رقم الوحدة 

: 2424 - امل�ساحة : 187.40 مرت مربع - التقييم : 2631661.56 درهم 
�سقة �سكنية - املنطقة : اجلداف - رقم االر�س : 460 - رقم املبنى : 1  - ا�سم املبنى : بالزو فري�سات�س�سي - رقم الوحدة 

: 2720 - امل�ساحة : 187.75 مرت مربع - التقييم : 2628247.90 درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ,

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 

اإخطار  
رقم املحرر )2021/1/117530(

املخطر:- جنم رماح للنقليات العامة - �س . ذ. م .م / متمثلة يف علي عو�س �سعيد عو�س / وميثلهم املحامي / عبداللة خمي�س 
الناخي ال علي - اماراتي اجلن�سية مبوجب وكالة م�سدقة لدي دائرة الق�ساء بامارة ابوظبي بالرقم )1952009399(, 
وميثلة بالوكالة / يا�سر علي عبداهلل حممد- �س�ودان اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم )784197309570469( 
مبوجب الوكالة امل�سدقة لدي كاتب العددل بامارة دبي بالرقم )2021/1/40294( العنوان املختار: مكتب عبداللة 
الطابق  ت��اور  ا�سبكت   - خليفة  برج  �سارع  التجاري  اخلليج  دبي  بامارة  الكائن  القانونية  واال�ست�سارات  للمحاماة  الناخي 

اخلام�س والع�سرون مكتب رقم )2502( هاتف 004252000 - مكاين 2527587343 -
info@aaalegalconsultants.ae

املخطرالية : كي جو فالكون خلدمات ادارة امل�ساريع - �س .ذ.م.م - العنوان : االمارات العربية املتحدة - امارة دبي - ديرة - 
رقة البطني - قرين تاور - �سندوق بريد - 15097 - هاتف ثابت 048868845 - هاتف متحرك 0566804245 
bdc@kijofalcon.com - عنوان احتياطي : االمارات العربية املتحدة  0525858237 - بريد الكرتوين   -

�ستارت  برايت  ملك   2-17  - - اأمارة دبي - ديرة - رقة البطني - مكتب رقم 1701 
املو�س�وع : انذار دون امل�سا�س باحلقوق

ب�سفتنا وكالء قانونيني عن املخطرة نود ان نخطركم باالتي : املخطرة تخطر املخطر اليها بدفع مبلغ املديونية و البالغ 
اليها  املخطر  ان  , وحيث  به  املطالب  باملبلغ  اليها  للمخطر  دائنة  املخطره  ان  اماراتي حيث  دره��م   75,284.97 ق��دره 
حررت ال�سيك رقم )000031(, ل�سداد مبلغ املديونية وامل�سحوب علي بنك االإمارات اال�سالمي وامل�ستحق ال�سرف بتاريخ 
18/03/2021, وحيث اردت ال�سيك بتاريخ 29/03/2021 ب�سبب ان احل�ساب مغلق. وحيث وف�سلت املخطر اليها يف 
ال�سداد رغم املطالبة املتكرره من املخطره . وملا كان ذلك كانت املخطر اليها متاطل يف �سداد املبالغ اعاله ايل االن وحيث ان 
املخطر اليها مل ترد هذه  االموال للمخطرة.  لذلك  فان املخطره تخطركم باالتي :  اوال :- ب�سرورة اداء املبلغ املرت�سد 
بذمتك وذلك خالل خم�سة ايام من تاريخ تبليغك بهذا االنذار  ثانيا :- انه يف حال عدم ال�سداد فاننا نيابة عن موكلتنا 
والتعوي�س  املطالبة  بقيمة  ق�سائية  دعوى  واقامة  مواجهتك  يف  القانونية  االج��راءات  التخاذ  ا�سفني  �سن�سطر  املخطره 

والفوائد القانونية املقررة يف �سبيل ا�سرتداد حقوقنا ودون امل�سا�س اي حقوق اخري للمخطر
الكاتب العدل

عبداهلل خمي�س الناخي

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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“املفاجئ”  وا�سنطن  قرار  اأن  غني  اأ�سرف  االأفغاين  الرئي�س  اعتر 
�سحب قواتها كان وراء تدهور الو�سع االأمني يف بالده.

نحن  ال���ذي  ال��و���س��ع  “�سبب  اإن  ال��رمل��ان  اإىل  متوجها  غ��ن��ي  وق���ال 
حّذر  اأن��ه  م�سيفا  مفاجئ”,  ب�سكل  اتُّخذ  ال��ق��رار  اأن  هو  حاليا  فيه 
“عواقب«.وجاءت  ل���ه  ���س��ت��ك��ون  االن�����س��ح��اب  اأن  م���ن  االأم���ريك���ي���ني 
�سقوط  ملنع  معارك  االأفغانية  القوات  تخو�س  وق��ت  يف  ت�سريحاته 
املتمّردون  �سنها  هجمات  بعد  طالبان  اأي��دي  يف  رئي�سية  مدينة  اأول 
اإطار ت�سعيد كبري.وهاجم عنا�سر طالبان  على مراكز ح�سرية يف 
عوا�سم ثالث واليات على االأقل هي ل�سكر قاه وقندهار وهرات, بعد 
املدنيني  اآالف  اثرها  على  نزح  عنيفة  مواجهات  �سهد  اأ�سبوع  نهاية 
يف ظل تقّدم املقاتلني.وت�ساعدت حدة املعارك يف ل�سكر قاه, عا�سمة 
والية هلمند, حيث �سن عنا�سر طالبان هجمات من�سقة ا�ستهدفت 
و�سط املدينة و�سجنها, قبل �ساعات فقط من اإعالن احلكومة ن�سر 

مئات من عنا�سر الوحدات اخلا�سة يف املنطقة.

اأعلن وزير الدولة الفرن�سي لل�سوؤون االأوروبية كليمان بون اأم�س 
���س��ت��زي��دان ثمن  ل���الأدوي���ة  اأن �سركتي ف��اي��زر وم��ودي��رن��ا  االث��ن��ني  
لقاحيهما �سد وباء كوفيد-19 بعد تعديلهما ملكافحة متحورات 
فاينان�سل  �سحيفة  اأوردت��ه��ا  معلومات  بذلك  م��وؤك��دا  ال��ف��ريو���س, 

تاميز.
وقال كليمان متحدثا الإذاعة راديو فران�س اإنرتنا�سيونال “يجب 
اأن  “علينا  م�سيفا  عقالنية”  بطريقة  ذل��ك  ك��ل  اإىل  ننظر  اأن 

نحر�س بالطبع على اأال يتم خداعنا,
 بل اأن نتو�سل اإىل عقود اأكرث تطلبا مع منتجات اأكرث تكّيفا على 
االأرجح مع املتحورات«.وراأى اأن “الثمن �سيكون اأعلى بقليل لي�س 

على االحتاد االأوروبي وحده, بل على جميع امل�سرتين«.
وك�سفت �سحيفة فاينان�سل تاميز الريطانية االأحد بعدما اطلعت 
على العقد املرم مع االحتاد االأوروبي, اأن ثمن لقاح فايزر �سريتفع 
من 15,5 يورو اإىل 19,5 يورو, فيما �سريتفع ثمن لقاح موديرنا 

من 19 يورو اإىل 21,5 يورو.
)اللقاحات(  تكييف  على  العمل  “يجري  ب��ون  كليمان  واأ���س��اف 
للمتحورات, هذا مطلوب يف العقود اجلاري التفاو�س عليها. كما 
نطلب باأن يتم ت�سنيع الق�سم االأكر من االإنتاج اأي حواىل 300 

من مكّونات اللقاح على االأرا�سي االأوروبية«.
تتزامن زيادة ال�سعر هذه مع ت�ساعد املخاوف حيال تف�سي املتحورة 
فايزر/بايونتيك  لقاحي  فاعلية  عن  درا���س��ات  اأف��ادت  وفيما  دلتا, 

وموديرنا يف مكافحة هذه الن�سخة من الفريو�س.

بداأت قوات من رو�سيا واأوزبك�ستان تدريبات ع�سكرية م�سرتكة اأم�س 

االثنني قرب احل��دود االأفغانية و�سط خماوف يف كال البلدين من 
اإىل  اأفغان�ستان والذي قد متتد تداعياته  الو�سع االأمني يف  تدهور 

اآ�سيا الو�سطى.
يف  �سي�ساركون  واأوزب��ك��ي  رو���س��ي  ج��ن��دي   1500 اأن  رو�سيا  وذك���رت 
ب���داأت يف م��وق��ع ترمذ  اأي���ام وال��ت��ي  ال��ت��ي ت�ستمر خم�سة  ال��ت��دري��ب��ات 
الرو�سية  ت��ا���س  وك��ال��ة  اأف�����ادت  ح�سبما  اأوزب��ك�����س��ت��ان,  يف  ال��ع�����س��ك��ري 

لالأنباء.
ويف اإ����س���ارة اإىل م���دى ق��ل��ق م��و���س��ك��و ب�����س��اأن ال��ت��ه��دي��د امل��ح��ت��م��ل من 
اإىل  بكثري  اأك���ر  ع�سكرية  ف��رق��ة  �سرت�سل  اإن��ه��ا  ق��ال��ت  اأف��غ��ان�����س��ت��ان, 
تبداأ  اأن  املقرر  من  منف�سلة  ثالثية  تدريبات  الإج��راء  طاجيك�ستان 

هناك هذا االأ�سبوع.
اإىل  اخلام�س  من  املنف�سلة  التدريبات  ه��ذه  جت��رى  اأن  املزمع  وم��ن 
واأوزبك�ستان  رو�سيا  من  ق��وات  مب�ساركة  اآب  اأغ�سط�س  من  العا�سر 

وطاجيك�ستان.
وتدهور الو�سع االأمني �سريعا يف اأفغان�ستان و�سط ان�سحاب القوات 
ا�ستقرار  زع��زع��ة  اإىل  ذل��ك  ي���وؤدي  اأن  مو�سكو  وتخ�سى  االأم��ري��ك��ي��ة. 
على  ال��ت��دف��ق  اإىل  ال��الج��ئ��ني  وي��دف��ع  اجلنوبية  ال��دف��اع��ي��ة  جبهتها 

فنائها اخللفي يف اآ�سيا الو�سطى.
يف  �سي�ساركون  ج��ن��دي   1800 اإن  الرو�سية  ال��دف��اع  وزارة  وذك���رت 
التدريبات مع طاجيك�ستان بدال من العدد الذي كان مقررا وهو األف 
جندي. واأ�سافت اأن اأكرث من 2500 جندي �سي�ساركون يف املجمل.

واأ�سارت اإىل اأن مو�سكو �ست�ستخدم 420 من وحدات العتاد الع�سكري 
يف التدريبات وهو ما يعادل مثلي ما كان مقررا يف البداية.

عوا�صم

كابول

مو�سكو

باري�ص

وفاتان و111 اإ�سابة جديدة 
بكورونا يف فل�سطني

•• رام اهلل -وام:

اأعلنت وزارة ال�سحة الفل�سطينية اأم�س ت�سجيل حالتي وفاة و111 اإ�سابة 
جديدة بفريو�س كورونا و120 حالة تعاف خالل ال�24 �ساعة االأخرية.

فريو�س  من  التعايف  ن�سبة  اأن  الوبائي..  التقرير  يف   - ال���وزارة  واأو�سحت 
كورونا يف فل�سطني بلغت %98.5 .. فيما بلغت ن�سبة االإ�سابات الن�سطة 

%0.4 ون�سبة الوفيات %1.1 من جممل االإ�سابات.
ولفتت اإىل وجود 13 مري�ساً يف غرف العناية املكثفة فيما يعالج يف مراكز 
واأق�سام كورونا يف امل�ست�سفيات بال�سفة الغربية 20 مري�ساً بينهم مري�سان 

على اأجهزة التنف�س اال�سطناعي.
كورونا  امل�سادة لفريو�س  الطعومات  تلقوا  الذين  املواطنني  وفيما يخ�س 
 595,621 غ��زة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  االإج��م��ايل  عددهم  بلغ  فقد 
ال�سحة  وزارة  ح�سب  ال��ل��ق��اح  م��ن  اجل��رع��ت��ني  ت��ل��ق��وا   418,013 بينهم 

الفل�سطينية.

رومانيا تتهم اإيران بالوقوف 
وراء الهجوم على ناقلة نفط 

•• بوخار�صت-اأ ف ب

اتهمت رومانيا اإيران اأم�س االثنني بالوقوف وراء هجوم ا�ستهدف ناقلة 
نفط يف بحر العرب واأودى بحياة �سخ�سني اأحدهما روماين, كما فعلت 

اإ�سرائيل والواليات املتحدة وبريطانيا.
وقالت وزارة اخلارجية الرومانية يف بيان “يف �سوء العنا�سر التي قدمها 
�سركاوؤنا الدوليون والتي ت�سري اإىل هجوم متعمد ن�سقته اإيران, تطالب 
رومانيا ال�سلطات االإيرانية بتقدمي تف�سري دون تاأخري”.وا�ساف امل�سدر 
نف�سه اأنه “مت ا�ستدعاء ال�سفري االيراين يف بوخار�ست اإىل الوزارة على 
وجه ال�سرعة”, موؤكدا ان رومانيا “تت�ساور مع �سركائها لتحديد الردود 

املنا�سبة«.
ميلكها  �سركة  ت��دي��ره��ا  ال��ت��ي  �سرتيت  مري�سر  النفط  ناقلة  تعر�ست 
اجلي�س  بح�سب  اخلمي�س,  م�سرية  بطائرة  لهجوم  اإ�سرائيلي  ملياردير 
االأمريكي الذي تنت�سر �سفنه يف املنطقة.واأ�سفر الهجوم الذي مل تعلن 
اأي جهة تبنيها له عن مقتل �سخ�سني هما بريطاين وروماين هو اأحد 
لالإ�سرائيلي  اململوكة  ماريتامي  زودي��اك  �سركة  بح�سب  الطاقم,  اأف��راد 

اإيال عوفر.
وراء  بالوقوف  اإي��ران  وبريطانيا  املتحدة  وال��والي��ات  اإ�سرائيل  واتهمت 

الهجوم وهددت وا�سنطن “برد منا�سب«.
با�سم خارجيتها  املتحدث  احل��ادث, ورف�س  ت��ورط يف  اأي  ونفت طهران 

“االتهامات التي ال اأ�سا�س لها«.

فنزويال تفتح جمال التلقيح 
�سد كوفيد 

•• كراكا�س-اأ ف ب

با�سرت فنزويال حيث ظهرت موؤخرا اإ�سابات باملتحّورة دلتا, مرحلة جديدة 
من التلقيح �سد فريو�س كورونا مع فتح املجال ملن هم فوق االأربعني من 

العمر, على ما اأعلنت نائبة الرئي�س ديل�سي رودريغيز .
وقالت رودريغيز عر التلفزيون الوطني “اإننا نقرتب من ن�سبة %19 من 
ال�سكان امللقحني ... هذه املرحلة )اجلديدة( ت�سمل من هم فوق االأربعني 
لالأمرا�س  �سواهم  اأكرث من  اأ�سا�سية من هم عر�سة  وب�سورة  العمر,  من 

االأخرى التي ترافق” فريو�س كورونا اأحيانا.
ووجهت نداء اإىل كل من هم فوق االأربعني من العمر من اأجل اأن يت�سلوا 
�س يف االأيام املا�سية لتنظيم حملة التلقيح لل�سكان البالغ  برقم هاتفي خ�سّ
عددهم 30 مليون ن�سمة.من جهته, اأعلن الرئي�س نيكوال�س مادورو الذي 
اآلية  اأن بالده تعول على تلقي لقاحات ب�سكل اآين عر  كان بجانب نائبته 

كوفاك�س التي اأقيمت ل�سمان توزيع عادل للقاحات بني البلدان.
 6,2 تلقيح  �سيتم  دفعات  �سي�سلمنا  اأن��ه  اأك��د  كوفاك�س  “نظام  اأن  واأو���س��ح 
كوفاك�س  نظام  ع��ر  ا�سرتيناها  التي  اللقاحات  بوا�سطة  �سخ�س  مليون 
)...( و�ستبداأ الطائرات بالو�سول يف االأيام املقبلة ... ما �سيعزز كامل نظام 

التلقيح الذي ي�سمل لقاحات �سينية ورو�سية” وكوبية.
وتنتظر البالد منذ اأ�سهر و�سول دفعات اللقاحات عر نظام كوفاك�س, يف 

وقت تخ�سع لعقوبات اأقت�سادية دولية تت�سمن جتميد اأموال.
وكان م��ادورو طالب يف وقت �سابق الرئي�س االأمريكي جو بايدن باالإفراج 
اإطار  يف  املجمدة  الفنزويلية  االأم���وال  من  دوالر  ماليني  ع�سرة  نحو  عن 
�سة لتاأمني اآخر دفعة من ثمن  العقوبات االأمريكية على بالده, وهي خم�سّ
وفر�ست  رئي�سا  مب��ادورو  املتحدة  الواليات  تعرتف  كوفاك�س.وال  لقاحات 
على فنزويال جمموعة من العقوبات وال �سيما مالية, على غرار جزء كبري 

من املجتمع الدويل.

�عتربه عمال عد�ئيا للم�صلحة �لعليا للبالد

اجلرندي يحّذر من حماولت اإرباك العالقات الدولية لتون�س

•• كواالملبور-اأ ف ب

و�سع رئي�س الوزراء املاليزي ال�سابق 
مهاتري حممد وزعيم املعار�سة اأنور 
جانبا  القدمية  عداواتهما  اإبراهيم 
لين�سما اإىل احتجاج نظمته املعار�سة 
وللمطالبة  ال��رمل��ان  لتعليق  رف�سا 

با�ستقالة رئي�س الوزراء.
االإ�سابة  بعد ر�سد عدد من ح��االت 
املجل�س  يف  ك������ورون������ا  ب����ف����ريو�����س 
االأخرية  اجلل�سة  األغيت  الت�سريعي 

للرملان  اأم�س االثنني.
ال��وزراء حمي  رئي�س  لكن معار�سي 
با�ستخدام  ات��ه��م��وه  ي��ا���س��ني  ال��دي��ن 
ت�سويت  لتجنب  ذريعة  كوفيد-19 
ي����ودي  اأن  ����س���اأن���ه  ال���ث���ق���ة م����ن  ع���ل���ى 

بحكومته املحا�سرة باالأزمات.
وال���������دورة ال���رمل���ان���ي���ة ال���ت���ي ب�����داأت 
االأوىل هذا  ه��ي  امل��ا���س��ي,  االأ���س��ب��وع 
العام بعد تعليق الن�ساطات ال�سيا�سية 
الوباء  ملحاربة  ط��وارئ,  حالة  و�سط 

املتف�سي.
واالإث��ن��ني وق��ف مهاتري ال��ذي توىل 
رئ���ا����س���ة احل���ك���وم���ة م���رت���ني واأن������ور 
اإىل جنب يف مقدمة  اإبراهيم, جنبا 

قبل  100 م�سرع,  جمموعة �سمت 
اأن يحاولوا ال�سري نحو الرملان.

كثريا ما هيمنت العالقات امل�سطربة 
ال�سيا�سي  امل�سهد  الرجلني على  بني 
يف ماليزيا, وقلما �سوهدا �سويا منذ 
العام  االئتالفية  حكومتهما  انهيار 

املا�سي و�سط نزاعات داخلية.
عاما   96 ال���ب���ال���غ  م���ه���ات���ري  وق������ال 
كواالملبور  ���س��اح��ة  يف  لل�سحافيني 
يدين  ع��ن��دم��ا  “حتى  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
ي�ستمر يف  ال���دي���ن(  ال��ن��ا���س )حم���ي 

وقاحته ويرف�س التنحي«.
اإن حكومة  اأن����ور  ق���ال  ن��اح��ي��ت��ه  م��ن 
�سرعيتها”  “فقدت  ال���دي���ن  حم���ي 

يف  الغالبية  بدعم  يحظى  يعد  ومل 
الرملان.

نريد  الإن���ن���ا  ال���ي���وم  “نحتج  اأ����س���اف 
ال�سرطة  ومنعت  ال�سعب”.  حماية 
النواب الذين كانوا يهتفون “ا�ستقل 
اإىل  من الو�سول  يا حمي الدين”, 
الرملان وانف�س االحتجاج من دون 
القرن  ت�سعينات  اأواخ���ر  يف  اأح���داث. 
املا�سي وخالل واليته االأوىل رئي�سا 
ل��ل��ح��ك��وم��ة اأق�����ال م��ه��ات��ري اأن�����ور من 
احلكومة قبل اأن ُيدان بتهمة اللواط 
وا�ستغالل النفوذ وُي�سجن يف ق�سية 

اعُترت ذات دوافع �سيا�سية.
اأجل  م��ن  ال�سغائن  تنا�سيا  بعدها 

قيادة ائتالف معار�س لتحقيق فوز 
لكنهما   ,2018 يف  م�����س��ب��وق  غ���ري 

اختلفا من جديد.
وتت�ساعد التوترات ال�سيا�سية و�سط 
تطالب  ج���دي���دة  دع������وات  ت�����س��اع��د 
ب��ا���س��ت��ق��ال��ة حم����ي ال����دي����ن ب���ع���د اأن 
وب���خ امل��ل��ك ح��ك��وم��ت��ه الأن��ه��ا اأحدثت 
تظاهر  فيما  ال��رمل��ان,  يف  ت�سوي�ًسا 
باحلكومة. للتنديد  ال�سبت  امل��ئ��ات 

احلكومة  رئا�سة  الدين  حمي  توىل 
امل��ا���س��ي ع��ل��ى راأ������س ائتالف  ال���ع���ام 
حكومته  لكن  ف�ساد,  ف�سائح  ي�سهد 
تعاين من اأزمة بعد �سحب عدد من 

احللفاء تاأييدهم لها.

مهاتري حممد واأنور اإبراهيم يحتجان �سد رئي�س وزراء ماليزيا 

ن�سر اجلي�س يف �سيدين لالإ�سراف على تطبيق اأوامر الإغالق 
•• �صيدين-اأ ف ب

ينت�سر اجلي�س يف �سوارع �سيدين ل�سمان تنفيذ 
املدينة, فيما مت  اأعلنته  الذي  املطول  االإغ��الق 
كرى  ثالث  يف  ال�سحي  ال��ع��زل  اأوام���ر  متديد 
امل����دن االأ���س��رتال��ي��ة ب��ري��زب��ني الح���ت���واء تف�سي 

كوفيد-19.
300 عن�سر من قوة  ال�سلطات نحو  و�ستن�سر 
طلبت  بعدما  �سيدين  يف  االأ���س��رتال��ي��ة  ال��دف��اع 
�سرطة والية نيو �ساوث ويلز م�ساعدة اجلي�س 

لفر�س قواعد احتواء كوفيد.
وحتاول ال�سلطات جاهدة وقف تف�سي املتحورة 
دلتا ال�سديدة العدوى يف �سيدين و�سمان اتباع 
ال�سكان القواعد ال�سحية يف ظل ت�سجيل اأكرث 
ح��زي��ران/ منت�سف  منذ  اإ���س��اب��ة   3600 م��ن 

ويلز  ���س��اوث  نيو  �سرطة  مفو�س  ي��ون��ي��و.وق��ال 
ال�سرطة  “عنا�سر  اإن  ال�����س��ب��ت  ف���ول���ر  م��ي��ك 
الدفاع  ق��وة  ك���وادر  م�ساعدة  على  �سيح�سلون 
االأ�سرتالية يف اإي�سال االأغذية وطرق االأبواب.. 
االلتزام  من  للتحقق  تفتي�س  بعمليات  والقيام 

باأوامر البقاء يف املنازل والعزل ال�سحي«.
اأك���رث م��ن خم�سة م��الي��ني �سخ�س يف  وي��دخ��ل 
امل����دن االأ���س��رتال��ي��ة وامل��ن��اط��ق املحيطة  ك���رى 
اأن ي�ستمر  ي��ت��وق��ع  اإغ����الق  اأ���س��ب��وع  ���س��اد���س  ب��ه��ا 
لل�سكان  ي�سمح  اآب/اغ�سط�س.وال  اأواخ���ر  حتى 
مبغادرة منازلهم اإال ملمار�سة الريا�سة وللعمل 
ال�سروري اأو الأ�سباب �سحية ول�سراء االأ�سا�سيات 

مثل الطعام.
لكن مل يعد كثريون يلتزمون بالقواعد وازدادت 
الغرامات ال�سادرة عن ال�سرطة الأولئك الذين 

يخرقون القيود.
اجلنود  ن�����س��ر  عملية  اأن  ال���دف���اع  ق���وة  واأف�����ادت 
250 ع�سكريا مت  اإىل  اإ���س��اف��ة  ت��اأت��ي  االأخ���رية 
�ساوث  ن��ي��و  يف  وامل���ط���ارات  ال��ف��ن��ادق  يف  ن�سرهم 

ويلز.
يف االأثناء, ال يزال ماليني االأ�سخا�س يخ�سعون 
لتدابري االإغالق يف بريزبني وعدد من املناطق 
ب��ع��دم��ا و���س��ل عدد  ي���وم االأح����د  املحيطة ح��ت��ى 
 29 اإىل  املنطقة  يف  “املت�ساعد”  االإ���س��اب��ات 

ح��ال��ة. وك���ان م��ن امل��ق��رر اأن ي��ت��م اإل���غ���اء اأوام���ر 
العزل الثالثاء.ومع تلقي نحو 14 يف املئة من 
�سكان اأ�سرتاليا البالغ عددهم 25 مليونا كامل 
جرعات اللقاحات, ال تزال ال�سلطات تعتمد على 

تدابري االإغالق لل�سيطرة على تف�سي الوباء.
واأ����س���ار رئ��ي�����س ال�����وزراء ���س��ك��وت م��وري�����س��ون اإىل 
بتطعيم  ي��ت��م��ث��ل  ه��دف��ا  وو����س���ع  ق��ي��ود  �سل�سلة 
تلقي  ميكنهم  الذين  ال�سكان  من  املئة  يف   80
احلدود  فتح  اإع��ادة  قبل  كامل  ب�سكل  اللقاحات 

واإلغاء تدابري االإغالق.
اإ�سابة  األ��ف   34 م��ن  اأك��رث  اأ�سرتاليا  و�سّجلت 

و925 وفاة حتى االآن جّراء الوباء.

•• الفجر - تون�س

اخلارجية  ال���������س����وؤون  وزي������ر  ح������ّذر 
اإذاعي,  ت�سريح  عثمان اجلرندي يف 
اإرباك  حم��اوالت  من  االثنني,  اأم�س 

العالقات الدولية لتون�س.
امل�س  حم������اوالت  اأن  “اأوؤكد  وق�����ال 
ب��ال��ع��الق��ات اخل��ارج��ي��ة ل��ت��ون�����س هو 
اأن  ي���ج���ب  وال  وط����ن����ي  غ�����ري  ع���م���ل 
تون�س  عالقات  الأن  االأ�سياء  نخلط 
اأ�سقائها  ب��ني  را���س��خ��ة  ع��الق��ات  ه��ي 
الت�سامني  امل���د  وه���ذا  واأ���س��دق��ائ��ه��ا 
هو مد تلقائي من هوؤالء االأ�سدقاء 
وكل عمل يرمي اإىل اإيقاف هذا املد 
اأو اإىل اإرباك هاته العالقات الدولية 
ال��ت��ي ي��ع��م��ل ال��رئ��ي�����س ق��ي�����س �سعيد 
ال��ت��ون�����س��ي��ة جاهدة  وال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 
مل�ستقبل  وت��رك��ي��زه��ا  تدعيمها  ع��ل��ى 
للم�سلحة  عدائيا  عمال  ُيعّد  تون�س 

العليا للجمهورية التون�سية«.

اأوؤك���د مرة  اأن  اأري���د  “لهذا  واأ���س��اف 
مع  ت���ون�������س  ع�����الق�����ات  اأن  اأخ���������رى 
واملنظمات  واأ���س��ق��ائ��ه��ا  اأ���س��دق��ائ��ه��ا 
ال����دول����ي����ة االإق���ل���ي���م���ي���ة وم���ت���ع���ددة 
عالقات  ه����ي  ال���دول���ي���ة  االأط���������راف 
تقدير  وعلى  االح���رتام  على  مبنية 
هذا البلد الذي ما فتاأ يعطي بدوره 
االأفكار  م���ن  ال��دول��ي��ة  ل��ل��م��ج��م��وع��ة 
وامل�����ب�����ادرات ال���ت���ي ����س���اع���دت يف حل 

العديد من امل�ساكل الدولية«.

دعم كامل
املتحدث  اأع��ل��ن  م��ت�����س��ل,  ���س��ي��اق  ويف 
اتفاق  ع��ن  امل�سرية  الرئا�سة  با�سم 
الرئي�س  دع��م  على  واجل��زائ��ر  م�سر 
�ساأنه  م����ن  م����ا  وك�����ل  ���س��ع��ي��د  ق��ي�����س 
واإنفاذ  ت��ون�����س  ا���س��ت��ق��رار  ي�����س��ون  اأن 

اختيارات �سعبها.
������س�����ادر عن  ب�����ي�����ان  ذل�������ك يف  ك�������ان 
امل�سرية,  ال��رئ��ا���س��ة  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث 

اإثر لقاء جمع الرئي�س  االأح��د, على 
ال�سي�سي  ال���ف���ت���اح  ع���ب���د  امل�������س���ري 
واجلالية  اخلارجية  ال�سوؤون  بوزير 
الوطنية باخلارج اجلزائري رمطان 
جملة  بحث  خالله  ومت  العمامرة, 
واالإقليمية  الثنائية  الق�سايا  م��ن 
تناول  كما  امل�����س��رتك,  االه��ت��م��ام  ذات 

تطورات االأو�ساع يف تون�س.
وجاء يف ن�س البيان اأنه مت التوافق 
“الدعم  على  واجل��زائ��ر  م�سر  ب��ني 
ولكل  �سعيد  قي�س  للرئي�س  الكامل 
م��ا م��ن ���س��اأن��ه ���س��ون اال���س��ت��ق��رار يف 
واخ���ت���ي���ارات  اإرادة  واإن����ف����اذ  ت��ون�����س 
حفاظاً  ال�سقيق  التون�سي  ال�سعب 

على مقدراته واأمن بالده«.
ويف ب��ي��ان ���س��ادر يف وق���ت ���س��اب��ق عن 
املتحدث  �سرح  امل�سرية,  اخلارجية 
اخلارجية  وزارة  ب��ا���س��م  ال��ر���س��م��ي 
“م�سر  اأن  ح��اف��ظ,  اأح��م��د  ال�سفري 
تتابع باهتمام تطورات االأحداث فى 

عن  وت��ع��رب  التون�سية,  اجلمهورية 
ت�سامنها الكامل مع ال�سعب التون�سي 

وتثق  امل�سروعة,  وتطلعاته  ال�سقيق 
التون�سية  الرئا�سة  وق��درة  حكمة  يف 

على العبور بالبالد من هذه االأزمة 
يف اأقرب وقت ».

- اّتفاق بني م�سر واجلزائر على دعم ا�ستقرار تون�س واإنفاذ اختيارات �سعبها

وزير اخلارجية التون�سي يحذر

ثالث �ملوقوفني منذ قر�ر رفع �حل�صانة عن �لنو�ب:

تون�س: اإيقاف النائب يف الربملان املجّمد في�سل التّبيني
•• الفجر - تون�س

اأكد النائب امل�ستقل بالرملان في�سل التبيني التحقيق معه على اإثر 
اأكده يف  اإ�سكال يف والية جندوبة ح�سب ما  �سكاية �سده على خلفية 

تدوينة على �سفحته الر�سمية.
تعي�سه  وم��ا  رح��ب  ب�سدر  اأقبلها  م�ساألة  “االيقاف  التبيني  واعتر 
تون�س �سي�ساهم يف تطهري امل�سهد ال�سيا�سي التون�سي” وفق تعبريه.
تقّدمت  ك��ان��ت  قوبنطيني  �سرين  ال�سابقة  النائبة  اأن  اىل  ي�سار 
ب�سكاية �سد التبيني على خلفية ثلب وقذف �سدها عن طريق و�سيلة 

اإعالمية وعلى مواقع التوا�سل االجتماعي. ومت اال�ستماع اليها منذ 
�سهر فراير املا�سي.

النائب  �سكايات �سد   3 2020,  اإيداع  اأكتوبر   5 اأنه مت يوم  ويذكر 
بالرملان في�سل التبيني با�سم احلقوقية والنا�سطة ال�سيا�سية ب�سرى 
الن�ساء  وجمعية  قوبنطيني  �سرين  وال�سيا�سية  حميدة  ب��احل��اج 
32 حماميا  ال��دمي��ق��راط��ي��ات وذل���ك ع��ن ط��ري��ق هيئة دف���اع ت�����س��ّم 

وحمامية.
عنيفة  ت�سريحات  اع��ت��روه  م��ا  خلفية  ع��ل��ى  ال�سكاية  ه���ذه  وت��اأت��ي 
هيئة  ع�سو  ت�سريح  وف��ق  ع��اّم��ة,  والن�ساء  لتني  املوكِّ ح��ّق  يف  ومهينة 

�ساحبة  اأّك��دت  جانبها,  حينها.ومن  م�سّدق  دليلة  املحامية  الدفاع 
ال�سكاية ب�سرى باحلاج حميدة عدم تنازلها عن حقها يف تتّبع النائب 

التبيني عدليا, على خلفية تعّديه عليها بت�سريحات م�سيئة.
من  كل  بعد  ايقافه  يتم  نائب  ثالث  التبيني  في�سل  النائب  ويعتر 
�سعيد تفعيل  الرئي�س قي�س  العياري وماهر زيد منذ اعالن  يا�سني 
الف�سل 80 من الد�ستور وجتميد عمل الرملان ورفع احل�سانة عن 

النواب واعفاء رئي�س احلكومة ه�سام امل�سي�سي من مهامه.
املحكمة  ا�سدار  بعد  اخرين  نوابا  االيقافات  ت�سمل  ان  املنتظر  ومن 

الع�سكرية بطاقات جلب يف حق 4 من نواب كتلة ائتالف الكرامة. النائب في�سل التبيني
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عربي ودويل
وزير ال�سحة الإندوني�سي: موجة كورونا الثانية جتاوزت الذروة 

•• جاكرتا-رويرتز

االثنني  اأم�س  االإندوني�سي   ال�سحة  وزي��ر  ق��ال 
اإ�سابات فريو�س  الفتاكة من  الثانية  املوجة  اإن 

كورونا يف البالد جتاوزت الذروة.
اإندوني�سيا مركز  اأ�سبحت  املوجة,  وب�سبب هذه 
البالد  و���س��ه��دت  اآ���س��ي��ا.  يف  كوفيد-19  تف�سي 
حاالت  يف  كبريا  ارتفاعا  املن�سرم  ال�سهر  خالل 
كورونا مع انت�سار ال�ساللة دلتا �سديدة العدوى 
الوفيات  ودف����ع  امل�ست�سفيات  ك��اه��ل  اأث��ق��ل  مم��ا 

ب�سبب املر�س مل�ستويات قيا�سية.

وق���ال ال��وزي��ر ب���ودي ج��ون��ادي ���س��ادق��ني خالل 
موؤمتر �سحفي على االإنرتنت “ميكننا بالفعل 
يف  مناطق  يف  خا�سة  ال����ذروة  جت���اوز  مالحظة 
االإندوني�سية  اجل��زر  اأك��رث  اإىل  م�سريا  جاوة” 
يف  التح�سن  “بداأ  واأ���س��اف  بال�سكان.  اكتظاظا 

الظهور«.
واأ�سفر انت�سار ال�ساللة دلتا التي ر�سدت للمرة 
االأوىل يف الهند اإىل ارتفاع عدد اإ�سابات كوفيد-
قيا�سية.  م�����س��ت��وي��ات  اإىل  اإن��دون��ي�����س��ي��ا  يف   19
يوليو   15 ي��وم  قيا�سيا  ع���ددا  ال��ب��الد  و�سجلت 
الوفيات  قفزت  كما  اإ�سابة   56757 بلغ  متوز 

يوم 27 يوليو متوز لت�سجل 2069.
احلكومة  على  ينبغي  اأن���ه  ال�سحة  وزي���ر  وذك���ر 
اأ�سرع  ال��ت��ع��ل��م م���ن خ��رات��ه��ا وال��ع��م��ل ب���وت���رية 
جاوة  خ��ارج  الفريو�س  انت�سار  اح��ت��واء  ل�سمان 

بدرجة كافية.
مليون   3.4 على  يربو  ما  اإندوني�سيا  و�سجلت 
ل��ك��ن خ����راء ال�سحة  األ����ف وف����اة  اإ���س��اب��ة و95 
احلقيقية  االأرق������ام  اأن  اإىل  ي�����س��ريون  ال��ع��ام��ة 
اأك���ر ع���دة م���رات ع��ل��ى االأرج�����ح. وق���ال الوزير 
االإندوني�سي اليوم اإن معظم من توفوا باملر�س 

مل يتلقوا التطعيم.

ا�ستكمال اأع�ساء ال�سيوخ الأمريكي مقرتحا برتيليون دولر 
•• وا�صنطن- ف ب

االأخرية  اللم�سات  االأم��ريك��ي  ال�سيوخ  جمل�س  اأع�����س��اء  و���س��ع 
البنى  لتحديث  دوالر  تريليون  بقيمة  تاريخي  مقرتح  على 
اأع��ل��ن زعيم  م��ا  وف��ق  اأي���ام,  اإق����راره يف غ�سون  يتوقع  التحتية 

الدميوقراطيني يف املجل�س ت�ساك �سومر.
ويف حال مرره الكونغر�س ومت التوقيع عليه كقانون, ف�سي�سخ 
الطرق  الإ�سالح  حجمها  يف  تاريخية  فدرالية  اأم��واال  املقرتح 
جلميع  ال�سريع  االإن��رتن��ت  و�سمان  املائية  وامل��م��رات  واجل�سور 

االأمريكيني وتو�سيع برامج الطاقة النظيفة.
ع��ق��د جل�سة م��ط��ول��ة يف نهاية  ال����ذي  امل��ج��ل�����س  ���س��وم��ر  واأف�����اد 
اجلمهوري  احلزبني  من  �سخ�سيات  ي�سم  فريقا  اأن  االأ�سبوع 

والدميوقراطي “انتهى من كتابة ن�س م�سروع القانون ب�ساأن 
البنى التحتية«.

التعديالت  اإجراء  ال�سيوخ  باإمكان جمل�س  باأنه  “اأعتقد  وتابع 
ذات ال�سلة واإقرار م�سروع القانون يف غ�سون اأيام«.

ب��اي��دن على  اأج��ن��دة الرئي�س ج��و  اأ���س��ا���س  وي��ع��د امل��ق��رتح حجر 
ت��ري��ل��ي��ون دوالر  امل��ح��ل��ي, وي��ن�����س ع��ل��ى مت��وي��ل ق���دره  ال�سعيد 

ملقرتحات تقع يف نحو 2700 �سفحة.
وجن���ح ال��رئ��ي�����س ال��دمي��وق��راط��ي يف ك�����س��ب م��واف��ق��ة ع���دد من 
م�سوؤويل احلزب اجلمهوري املنتخبني للم�ساركة يف العمل على 

املقرتح.
القانون  ه��دف  اأن  على  ���س��دد  م�سرتكا  بيانا  الفريق  واأ���س��در 
اال�ستثمار يف البنى التحتية وخلق فر�س العمل من دون زيادة 

ال�سرائب.
وجاء يف البيان اأن “م�سروع القانون هذا الذي و�سعه احلزبان 
على  اإ�سافيا  دليال  ي��ع��دان  اإمت��ام��ه  جت��اه  امل�سرتك  والتزامنا 
الفريق  وي�سم  بهمامه”.  القيام  ال�سيوخ  جمل�س  باإمكان  اأن��ه 
اجلمهوريني روب بورمتان و�سوزان كولنز وميت رومني وليزا 
موركاو�سكي وبيل كا�سيدي والدميوقراطيني كري�سنت �سينيما 

وجو مان�سن ومارك وارنر وجني �ساهني وجون تي�سرت.
و�سيتيح القانون اأكر ا�ستثمار فدرايل يف التاريخ يف النقل العام 
ال�سرف  ومياه  ال�سرب  مبياه  املرتبطة  التحتية  البنى  يف  كما 
تاأ�س�ست  منذ  للركاب  احلديد  ل�سكك  متويل  واأك��ر  ال�سحي 
ا�ستثمار يف اجل�سور منذ  اأكر  ف�سال عن  “اأمرتاك”,  �سركة 

تطوير �سبكة الطرق ال�سريعة يف البالد.

•• بريوت-اأ ف ب

 ,2020 اآب/اأغ�����س��ط�����س  ال���راب���ع م��ن  يف 
دوى انفجار �سخم يف بريوت دمر اأحياء 
اأك�����رث م���ن م��ئ��ت��ي �سخ�س,  ف��ي��ه��ا وق���ت���ل 
اأنهك  مت�سارعاً  اقت�سادياً  انهياراً  وفاقم 

اللبنانيني.
�لدمار

يوم الثالثاء يف الرابع من اآب/اأغ�سط�س 
رقم  ال��ع��ن��ر  يف  ح��ري��ق  ان���دل���ع   ,2020
دقائق  ب��ع��د  ت���اله  ب����ريوت  م���رف���اأ  12 يف 
غ(  ال�����س��اد���س��ة )15,00 ت  ال�����س��اع��ة  م��ن 
انفجار هائل. اأحلق االنفجار, الذي يعد 
اأح���د اأك���ر االن��ف��ج��ارات غ��ري ال��ن��ووي��ة يف 
واالأحياء  املرفاأ  يف  �سخماً  دم��اراً  العامل, 
 214 مقتل  ع��ن  واأ���س��ف��ر  م��ن��ه,  القريبة 
اآخرين.بعد   6500 واإ���س��اب��ة  �سخ�ساً 
�ساعات قليلة على وقوعه, عزت ال�سلطات 
م���ادة  م���ن  ط���ن���اً   2750 اإىل  االن���ف���ج���ار 
نيرتات االأمونيوم خمزنة ب�سكل ع�سوائي 
االنفجار  ���س��ك��ل   .12 رق����م  ال��ع��ن��ر  يف 
�سدمة غري م�سبوقة, وبداأ �سكان بريوت 
املفقودين  يبحثون عن  ال��ت��ايل   اليوم  يف 
املت�سررة,  واأبنيتهم  منازلهم  ويتفقدون 
بالبحث عن  االإغ��اث��ة  انهمك عمال  فيما 
ناجني حمتملني حتت االأنقا�س. وو�سف 
حمافظ بريوت مروان عبود وقتها الوقع 

الطوارئ  حالة  واأعلنت  “كارثي”.  باأنه 
وبداأت امل�ساعدة الدولية تتدفق.

ماكرون
يف 6 اآب/اأغ�سط�س, زار الرئي�س الفرن�سي 
اإمي��ان��وي��ل م���اك���رون ب����ريوت ح��ي��ث تفقد 
املرفاأ واالأحياء املت�سررة و�سط ح�سد من 
اللبنانيني الغا�سبني على طبقة �سيا�سية 
ختام  يف  االإدارة.  و���س��وء  بالف�ساد  متهمة 
يف  “تغيري”  اإىل  م��اك��رون  دع���ا  زي���ارت���ه, 
ال��ن��ظ��ام. ث��م رع���ى م���وؤمت���راً دول��ي��اً لدعم 
ل��ب��ن��ان, ت��ع��ه��د خ��الل��ه امل��ج��ت��م��ع ال����دويل 
ب��ت��ق��دمي م�����س��اع��دة ط���ارئ���ة ب��ق��ي��م��ة نحو 
عر  مت��ر  اأال  ع��ل��ى  دوالر,  م��ل��ي��ون   300

موؤ�س�سات الدولة.

غ�صب
اآالف  ت���ظ���اه���ر  اآب/اأغ���������س����ط���������س,   8 يف 
ال�سيا�سيني  امل�����س��وؤول��ني  �سد  اللبنانيني 
التي  املاأ�ساة,  م�سوؤولية  حّملوهم  الذين 
تبني اأنها ناجتة عن انفجار مئات االأطنان 
من مادة نيرتات االأمونيوم املخزنة منذ 
اإج����راءات  اأي  امل��رف��اأ م��ن دون  ���س��ن��وات يف 
ال��ت��ظ��اه��رات مواجهات  و���س��ه��دت  وق��اي��ة. 
والقوى  غا�سبني  حمتجني  ب��ني  عنيفة 
امل�سيل  ال��غ��از  ا�ستخدمت  ال��ت��ي  االأم��ن��ي��ة 
املطاط.  وال��ر���س��ا���س  ب��ك��ث��اف��ة  ل��ل��دم��وع 
اإىل  ا�ستقالتهم,  تباعاً  وزراء  عدة  واأعلن 
اأع��ل��ن رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة ح�����س��ان دياب  اأن 
ا�ستقالة  اآب/اأغ�����س��ط�����س  م��ن  ال��ع��ا���س��ر  يف 

حكومته.
ل حكومة

اآب/اأغ�سط�س, ا�ستبق ال�سيا�سيون   31 يف 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون زي����ارة م��اك��رون ال��ث��ان��ي��ة اإىل 
ب���االت���ف���اق ع���ل���ى ت��ك��ل��ي��ف �سفري  ب������ريوت 
ت�سكيل  اأدي���ب  م�سطفى  اأمل��ان��ي��ا  يف  لبنان 
عاد  اأيلول/�سبتمر,  مطلع  ويف  حكومة. 
م��اك��رون م��ن ب���ريوت م��ع خ��ارط��ة طريق 
مبوجبها  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  ال���ق���وى  ال��ت��زم��ت 
ت�سكيل حكومة “مبهمة حمددة” يف مدة 
اأيلول/  26 يف  ولكن  اأ�سبوعان.  اأق�ساها 
ت�سكيل  ع��دم  ع��ن  اأدي���ب  اع��ت��ذر  �سبتمر, 
بني  بخالفات  ا�سطدم  بعدما  احلكومة 
القوى ال�سيا�سية.  ويف اليوم التايل, قال 
ماكرون “اأخذ علما باخليانة اجلماعية” 
بح�سب  تتحمل  التي  اللبنانية  لالحزاب 
قوله “كامل امل�سوؤولية” عن هذا الف�سل.  
ال���ق���ادة  ب����ه  ق�����ام  مم����ا  “اأخجل”  وق������ال 

اللبنانيون.
عودة �حلريري

كلف  االأول/اأك�����ت�����وب�����ر,  ت�����س��ري��ن   22 يف 
ال��رئ��ي�����س ال��ل��ب��ن��اين م��ي�����س��ال ع���ون رئي�س 
الوزراء ال�سابق �سعد احلريري الذي كان 
ا�ستقال اإثر تظاهرات احتجاجية �سخمة 
 ,2019 االول/اك�����ت�����وب�����ر  ت�����س��ري��ن  يف  
كانون  ويف  ج����دي����دة.  ح���ك���وم���ة  ت�����س��ك��ي��ل 
االأول/دي�����س��م��ر, اإث���ر م��وؤمت��ر دع���م اآخر 

االأوروبي  اأطلق االحتاد  برعاية ماكرون, 
امل��ت��ح��دة خطة  واالأمم  ال����دويل  وال��ب��ن��ك 
االإعمار  واإع��ادة  والتعايف  لالإ�سالح  عمل 

ملدة 18 �سهراً. 
�لدعاء على دياب

االأول/دي�سمر,  ك��ان��ون  م��ن  ال��ع��ا���س��ر  يف 
االنفجار  العديل يف ق�سية  املحقق  ادعى 
ف����ادي ���س��وان ع��ل��ى دي����اب وث��الث��ة وزراء 
والتق�سري  “االهمال  ب��ت��ه��م��ة  ���س��اب��ق��ني 
والت�سبب بوفاة” وجرح مئات االأ�سخا�س. 
تنحية  ج���رت  ���س��ب��اط/ف��راي��ر,   18 ويف 
���س��وان م��ن من�سبه, وع��ني ط��ارق بيطار 

خلفاً له.

�حل�صانات
اأعلن املحقق  الثاين من متوز/يوليو,  يف 
ا�ستجواب  ع��ل��ى  ع��زم��ه  ال��ع��ديل اجل��دي��د 
االدعاء  م�سار  اإطالقه  مع  تزامناً  دي��اب, 
ال�سابقني  ال�������������وزراء  م�����ن  ع�������دد  ع����ل����ى 
وم�������س���وؤول���ني اأم���ن���ي���ني وع�������س���ك���ري���ني. يف 
مكتب  هيئة  طلبت  ال�سهر,  م��ن  التا�سع 
اإث���ر اج��ت��م��اع م��ع جل��ن��ة االإدارة  ال���رمل���ان 
ب��ي��ط��ار تزويدها  ال��ن��ي��اب��ي��ة م��ن  وال���ع���دل 
“باالأدلة وجميع امل�ستندات واالأوراق التي 
من �ساأنها اإثبات ال�سبهات” بحق النواب 
وزاري���ة.  منا�سب  ي�سغلون  ك��ان��وا  ال��ذي��ن 
العديل  املحقق  رف�س  اأي���ام,  ثالثة  وبعد 

الطلب. 
رحيل �حلريري وعودة ميقاتي

يف 15 متوز/يوليو وبعد ت�سعة اأ�سهر من 
�سعد احل��ري��ري ع��ن عدم  اع��ت��ذر  تكليفه, 
ت�سكيل احلكومة بعدما حالت اخلالفات 
اجلمهورية  رئي�س  مع  احل��ادة  ال�سيا�سية 
احلريري  واأم�����س��ى  املهمة.  اإمت��ام��ه  دون 
وعون االأ�سهر االأخرية يتبادالن االتهامات 
احل�س�س  على  اخلالف  جراء  بالتعطيل 
وت�سمية الوزراء و�سكل احلكومة. يف 26 
الذي  ميقاتي  جنيب  كلف  متوز/يوليو, 
و2011,   2005 يف  حكومتني  ت��راأ���س 

ت�سكيل حكومة جديدة.

اأبرز التط�ورات يف لبنان منذ انفجار مرفاأ بريوت

الإيرانيون يتظاهرون لإ�سقاط النظام... وبايدن يتجاهل حتركاتهم
•• عوا�صم-وكاالت

مل ي�ستبعد الباحث يف موؤ�س�سة الدفاع 
عن الدميوقراطيات علي ر�سا نادر اأن 
ت�سكل االحتجاجات االإيرانية احلالية 
منعطفاً تاريخياً يف البالد. مع ذلك, 
ال تريد اإدارة بايدن اأن يقوم اأي حدث 
مع  املفاو�سات  عن  انتباهها  بت�ستيت 
اأجل العودة اإىل  النظام االإي��راين من 

اتفاق 2015 املعيوب.
“تاون  م���وق���ع  ن������ادر يف  ر����س���ا  ك���ت���ب   
الوطنية  ال���ت���ظ���اه���رات  اأن  هول” 
بداأت  وق��د  ال��ن��ظ��ام,  ب��اإط��اح��ة  تطالب 
من  املحرومة  خوز�ستان  حمافظة  يف 
املحافظات  يف  ان��ت�����س��رت  لكنها  امل��ي��اه 
امل����ج����اورة وامل�����دن ال��ك��ب��رية مب���ا فيها 

العا�سمة طهران.

ف�صاد و�صوء �إد�رة �ملاليل
الطاقة  �سناعة  مركز  هي  خوز�ستان 
االإيرانية وتتمتع مبوقع ا�سرتاتيجي 
على احلدود مع العراق وعلى �سواطئ 
ارتفاع  اأدى  ل��ق��د  ال���ع���رب���ي.  اخل��ل��ي��ج 
اإىل نق�س  ال��ع��امل��ي��ة  درج����ات احل����رارة 
امل����اليل و�سوء  ف�����س��اد  ل��ك��ن  امل���ي���اه,  يف 
اأزم�����ة.  اإىل  ال��و���س��ع  اإدارت����ه����م ح����وال 
منذ  ���س��د   600 م���ن  اأك�����رث  ب���ن���اء  مت 
اإن مل  م��ن��ه��ا,  ال��ع��دي��د   ,1979 ث���ورة 
ي��ك��ن م��ع��ظ��م��ه��ا, غ���ري ����س���روري على 
املوارد  النظام  ي��ح��ول  كما  االإط����الق. 
ويف  اأخ���رى.  اإىل  حمافظة  من  املائية 
ك��ل��ت��ا احل��ال��ت��ني, ي��ب��ق��ى امل��ن��ت��م��ون اإىل 
والذين  النظام  من  ال�سيقة  احللقة 
امل�ستفيدين  العقود  على  ي�سيطرون 

االأ�سا�سيني.

للخطوط  عــابــرة  �حــتــجــاجــات 
�لإثنية

التيار  اأن  اإىل  ن�������ادر  ر�����س����ا  اأ������س�����ار 

نادراً  م���ورداً  اأي�ساً  ي�سبح  الكهربائي 
يف  الكهرباء  انقطاع  ح��االت  تكرر  مع 
بالتوازي,  واجل�����اف.  احل���ار  ال�����س��ي��ف 
االإيرانية,  املناطق  من  الكثري  ت�سبح 
قابلة  غ���ري  خ��وز���س��ت��ان,  وخ�����س��و���س��اً 
لل�سكن. يعلم االإيرانيون اأن ماأ�ساتهم 
كارثة من �سنع االإن�سان لهذا ال�سبب 
النظام.  �سد  غ�سبهم  ي��وج��ه��ون  ه��م 
معظم �سكان خوز�ستان من االإيرانيني 
العرب الذين عانوا من التمييز طوال 
عقود, لكن هذه االنتفا�سة غري اإثنية 
ب��ح�����س��ب ال��ك��ات��ب.ل��ق��د ان�����س��م��ت اإىل 
الدينية  املجموعات  كل  االحتجاجات 
واالإث��ن��ي��ة ال���ب���ارزة يف امل��ح��اف��ظ��ة مثل 
الناطقني بالعربية والفار�سية وكذلك 
اللور والبختيارييني وغريهم. نتيجة 
ل��ذل��ك, ك��ان��ت امل��ح��اف��ظ��ة ب��اأك��م��ل��ه��ا يف 
االإيرانيون  ن��زل  وق��د  انتفا�سة  حالة 
اإىل املدن الكبرية كاالأهواز و�سو�سرند 
ال�سريعة  الطرق  مغلقني  اآب��اد  وخ��رم 
ال�سوارع.  يف  وحمت�سدين  الرئي�سية 
االنتفا�سة  ذل��ك, تخطت  ع��الوة على 
خوز�ستان وو�سلت اإىل طهران ومدن 

كبرية مثل تريز وكرج.

�لقانون كاأد�ة لالإرهاب و�لقمع
يرى ر�سا نادر وجود ق�سايا �سيا�سية 

املتظاهرين.  غ�����س��ب  ت��غ��ذي  اأخ�����رى 
ع��ل��ي خامنئي  االأع����ل����ى  امل���ر����س���د  دب����ر 
رئي�ساً  رئي�سي  اب��راه��ي��م  “انتخاب” 
الإيران. اأم�سى رئي�سي م�سريته كمدع 
لل�سلطة  ���س��اب��ق  ورئ��ي�����س  اأ���س��ب��ق  ع���ام 
ك���اأداة  ال��ق��ان��ون  ي�ستخدم  الق�سائية 
لالإرهاب والقمع بالنيابة عن املر�سد 
كان  الثمانينات,  اأواخ���ر  ويف  االأع��ل��ى. 
رئي�سي ع�سواً يف جلنة املوت امل�سوؤولة 
ال�سجناء  م����ن  االآالف  اإع��������دام  ع����ن 

ال�سيا�سيني.
باخت�سار, اإن رئي�سي هو �سيف خامنئي 
ال رئي�س ال�سلطة التنفيذية. من هنا, 
لي�س لل�سعب االإيراين اأي �سبب لتوقع 
الكثرية  امل���ظ���امل  رئ��ي�����س��ي  ي��ع��ال��ج  اأن 
ال��ع��ادي��ني. ه��م يعلمون  ل��الإي��ران��ي��ني 
واأنه  لالإ�سالح  قابل  غري  النظام  اأن 
خامنئي.  ب��ق��ي��ادة  ديكتاتورية  جم��رد 
الطريقة  اإن  امل���ت���ظ���اه���رون  ي���ق���ول 
اإي����ران م��ن الكارثة  ال��وح��ي��دة الإن��ق��اذ 
والبيئية  واالق��ت�����س��ادي��ة  االجتماعية 

هي املطالبة باإطاحة النظام.

�صبب خوف بايدن و�أوباما
التي ق�ساها يف  ال�ستة  االأ�سهر  خالل 
جو  ر�سالة  كانت  االأمريكية,  الرئا�سة 
“اأمريكا  اأن  ه��ي  ال��ع��امل  اإىل  ب��اي��دن 
االإن�سان  حقوق  �سي�سع  واأن��ه  عادت” 
�سيا�سته اخلارجية. لكن يف  يف حمور 
بايدن  يغيب  ب��االإي��ران��ي��ني,  يتعلق  م��ا 
اأ����س���اب���ي���ع من  ب���ع���د  اأي حت������رك.  ع����ن 
اال���س��ط��راب��ات, اأ���س��در ال��ن��اط��ق با�سم 
من  ب��ي��ان��اً  اأخ������رياً  اخل���ارج���ي���ة  وزارة 
ال�سعب  مقطعني يعرب فيه عن دعم 
وك��ان هنالك �سمت حيال  االإي���راين. 
م�ستوى  ع��ل��ى  العمالية  االإ���س��راب��ات 
اأي�ساً.  ال��ن��ظ��ام  ال��ب��الد وال��ت��ي حت���دت 
اأن  االأبي�س هو  البيت  �سبب خوف  اإن 
ال�سماح  رف�سا  اأوب��ام��ا,  وقبله  ب��اي��دن, 
بعرقلة  االإن�������س���ان  ح���ق���وق  ل��ق�����س��اي��ا 
النووية  امل��ف��او���س��ات  اإىل  م�����س��ع��اه��م��ا 

بح�سب ر�سا نادر.

ل تفاوؤل
فيينا  ت��زال حمادثات  ال  اليوم,  لغاية 

رئي�سي.  ت��ن�����س��ي��ب  ح���ت���ى  م���ت���وق���ف���ة 
ي����وؤدي اختيار  اأن  امل��ف��رت���س  ك���ان م��ن 
اأن  اإي�������س���اح  اإىل  ل��رئ��ي�����س��ي  خ��ام��ن��ئ��ي 
االن�سمام  على  االإي��راين  النظام  حث 
اإىل ات��ف��اق 2015 ه��و م��اأم��وري��ة بال 
�سيا�سة  املقبل  الرئي�س  يف�سل  طائل. 
خارجية تو�سعية مبا فيها نهج مت�سدد 
بايدن  النووية. على  املفاو�سات  جتاه 
الواقع  ع��ن  وج��ه��ه  اإ���س��اح��ة  اأن  اإدراك 
يف اإي�����ران ���س��ي��وؤدي ع��ل��ى االأرج�����ح اإىل 
االإ�����س����رار ب��امل�����س��ال��ح االأم���ري���ك���ي���ة يف 

ال�سرق االأو�سط واأبعد.
ع��ل��ى ام��ت��داد امل��ن��ط��ق��ة, ي��ع��اين وكالء 
م��ن �سغط  “حزب اهلل”  مثل  اإي���ران 
ال�سخط  ي��ث��ري  ال�����ذي  ب�����ذاك  ���س��ب��ي��ه 
يكن  مل  اإذا  ذل������ك,  م����ع  اإي����������ران.  يف 
با�ستطاعة بايدن اإظهار الغ�سب حني 
�سعت  طهران  اأن  العدل  وزارة  ك�سفت 
االأمريكية  ال�����س��ح��اف��ي��ة  خ��ط��ف  اإىل 
م�سيح علي جناد, ومن على االأرا�سي 
يكون  اأن  ال�سعب  ف��م��ن  االأم��ري��ك��ي��ة, 

املرء متفائاًل وفقاً لر�سا نادر.

وا�سنطن بو�ست: اإدارة بايدن
 ل تزال بال ا�سرتاتيجية يف �سوريا

•• وا�صنطن-وكاالت

بو�ست”  “وا�سنطن  �سحيفة  يف  روغ��ني  جو�س  كتب 
االأمريكية اإنه بعد م�سي ن�سف �سنة على ت�سلم هذه 
مل  فاإنها  ر�سمياً,  مهامها  ب��اي��دن  ج��و  الرئي�س  اإدارة 
النزاع  ملعاجلة  ا�سرتاتيجية جديدة  اإىل  بعد  تتو�سل 
املروع يف �سوريا, الذي م�سى عليه 11 عاماً. وبينما 
على  الو�سع  فاإن  االأمريكية,  احلكومة  ال��رتدد  ي�سود 
والنظام  وط��ه��ران  مو�سكو  وت�ستغل  ي��رتدى,  االأر����س 

هذا الو�سع مل�سلحتها.
مل  ب��اي��دن  اإدارة  ف��اإن  من�سفني,  نكون  “كي  وي��ق��ول: 
تتجاهل �سوريا كلياً”. فال�سهر املا�سي عمل الرئي�س 
���س��خ�����س��ي��اً ع��ل��ى م��ن��ع رو���س��ي��ا م���ن ق��ط��ع اآخ����ر طريق 
حيث  اإدل����ب,  حم��اف��ظ��ة  اإىل  االإن�����س��ان��ي��ة  للم�ساعدات 
ي��وج��د ث��الث��ة م��الي��ني ن���ازح ���س��وري ك��ان يف االإمكان 
اأن مي��وت��وا ج���وع���اً. واالأ����س���ب���وع امل��ا���س��ي, اأع��ل��ن وزير 
اخلارجية االأمريكي انطوين بلينكن عقوبات جديدة 

على ثمانية �سجون �سورية.
خطوات غري كافية

بوعود  خ��رياً  تاأملوا  الذين  لل�سوريني  بالن�سبة  لكن 
حلماية  جديدة  دولية  جهود  لقيادة  وبلينكن  بايدن 
املدنيني والدفع يف اجتاه حل �سيا�سي للنزاع, ال تعتر 
ال�سورية,  االأر����س  وعلى  كافية.  االأخ���رية  اخل��ط��وات 

فاإنه بالكاد متكن مالحظة الوجود االأمريكي.
امل�ساعدات االإن�سانية يف جمل�س  ومنذ مت حل م�ساألة 
اإدلب  االأم��ن, زادت رو�سيا والنظام من هجماتهما يف 
بح�سب ما قال يل رائد ال�سالح رئي�س الدفاع املدين 
اأن  واأ���س��اف  البي�س”.  ب�”اخلوذ  امل��ع��روف  ال�����س��وري 
اأ�سا�س  على  امل�ساألة  ه��ذه  قدمت  االأمريكية  “االإدارة 
اأحد يركز على ما تفعله رو�سيا  اأنها انت�سار, لكن ال 
االإ�سرتاتيجية  ه���ي  م���ا  ن���ع���رف  ال  االآن.  وال���ن���ظ���ام 
االأمريكية اجلديدة حيال �سوريا. وال نعتقد اأن �سوريا 

على الئحة اأولوياتهم«.
اإدارة بايدن,  واأبلغ اإىل روغني عدد من امل�سوؤولني يف 

اأن االإدارة تركز االآن على الو�سع االإن�ساين يف �سوريا 
اأم�����راً جديراً  وت����رى يف ال���رتاج���ع ال��ن�����س��ب��ي ل��ل��ع��ن��ف, 
باحلفاظ عليه. كما اأن فريق بايدن متفائل بحذر يف 
�ساأن اإجراء مزيد من املفاو�سات االأمريكية-الرو�سية 

حول �سوريا.
ا�سرتتيجيتهم  ب����اأن  ي��ع��رتف��ون  امل�����س��وؤول��ني  اأن  ب��ي��د   
وباأنها  حت��دي��د,  اإىل  بحاجة  ت��زال  ال  الديبلوما�سية 
تتوقف على اخلال�سات التي �ستتو�سل اإليها, املراجعة 

الداخلية التي ال تزال قيد النقا�س.
وقال م�سوؤول بارز يف االإدارة اإن “�سيا�ستنا حيال االأ�سد 
مل تتغري. ونرى اأنه يتعني علينا العمل يف املقام االأول 
بعدها  االإن�سانية...ومن  املعاناة  من  التخفيف  على 
ال��ع��م��ل م��ع ال�����س��رك��اء واالأمم امل��ت��ح��دة م��ن اأج���ل حل 
�سيا�سي. وال نزال جنري مراجعة حول كيفية جتميع 

كل هذه العنا�سر مع بع�سها«.

ممثل خا�س ل�صوريا
وعلى بلينكن تعيني ممثل خا�س ل�سوريا, ياأخذ على 
تعيني  وع��دم  الديبلوما�سية.  اجلهود  تن�سيط  عاتقه 
مثل هذا املمثل يوجه ر�سالة وا�سحة مفادها اأن �سوريا 
لي�ست اأولوية بالن�سبة اإىل االإدارة االأمريكية, بح�سب 
الطوارئ  لفريق  التنفيذي  امل��دي��ر  م�سطفى  م��ع��اذ 
حكومية  غري  منظمة  عن  عبارة  هو  ال��ذي  ال�سوري, 
ا�ستعاد  ح��ال  يف  اإن��ه  وق��ال  ال�سورية.  املعار�سة  تدعم 

االأ�سد اإدلب فاإنه لن تكون لديه اأ�سباب للتفاو�س.
ال���ذي واجهه  ال�����س��وؤال نف�سه  ب��اي��دن  وي��واج��ه ف��ري��ق 
عن  اخليارات-بعيداً  هي  ما  ال��روؤ���س��اء:  من  اأ�سالفه 

التدخل الع�سكري؟.
ب��ن��اء على  �سوريا  اأث��م��ان وخم��اط��ر للعمل يف  وه��ن��اك 
اإىل  بالن�سبة  ب��اي��دن  اإدارة  جت��ري��ه��ا  ال��ت��ي  امل��راج��ع��ة 
االإق��دام على  تبنيها. لكن عدم  يتعني  التي  ال�سيا�سة 
اأي عمل هو خيار ترتتب عليه اأثمان وخماطر اأي�ساً. 
واالإعراب عن االأمل باأن الو�سع لن يتجه نحو االأ�سواأ 

ال يعتر ا�سرتاتيجية.

•• جاكرتا-اأ ف ب

�سّجل زلزال بقوة 5,9 درجات قبالة منطقة بابوا يف 
اأفاد  ما  وف��ق  االثنني,  اأم�س  اإندوني�سيا  �سرق  اأق�سى 

مركز امل�سح اجليولوجي االأمريكي,
اأو تقارير   لكن   دون �سدور حتذير ب�ساأن ت�سونامي 

عن وقوع اأ�سرار.
و�سرب الزلزال على عمق �سئيل ن�سبيا بلغ 12 كلم 

)نحو 180 كلم �سمال �سرق مدينة توال(.
اأك��رث من  باأ�سرار  ع��ادة  ال�سطحية  ال��زالزل  وتت�سبب 

تلك العميقة.
وبركانيا  زلزاليا  ن�ساطا  اإندوني�سيا  ت�سهد  ما  وغالبا 
ب�سبب موقعها على “حزام النار” يف املحيط الهادئ 

حيث ت�سطدم الطبقات التكتونية.
الثاين/يناير  كانون  يف  �سخ�س  مئة  من  اأك��رث  وقتل 
وت�سّرد االآالف ج��ّراء زل��زال بقوة 6,2 درج��ات �سرب 

جزيرة �سوالو�سي.
يف  ت�سونامي  اأعقبه  درج���ات   7,5 بقوة  زل���زال  واأدى 
بالو قبل ثالث �سنوات اإىل مقتل اأو فقدان اأكرث من 

4300 �سخ�س.

زلزال قبالة بابوا الإندوني�سية
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 كيف نف�سر هذه املالحظة؟
اال�سرتاكي  النظام  �سقوط  اأدى   -
اإعادة  اإىل   1991 ع��ام  ال�سيوعي 
النحو,  هذا  وعلى  االأوراق,  توزيع 
حنني  اأي  ال���دول  بع�س  تظهر  ال 
دول  ت��اأ���س��ف  بينما  ال��ف��رتة,  لتلك 
اأخرى على اال�ستقرار االقت�سادي 
تلك  الأن�����ظ�����م�����ة  واالج�����ت�����م�����اع�����ي 

احلقبة.
م���ن ب���ني ال���ذي���ن اأق����ل ن���دًم���ا على 
البلدان  اال�����س����رتاك����ي,  امل���ا����س���ي 
االحتاد  يف  اأع�ساء  اأ�سبحت  التي 
االأوروب��ي, والتي تظهر ب�سكل عام 
بع�س  م��ع  ج��ي��ًدا,  اق��ت�����س��ادًي��ا  اأداء 

التناق�سات.
ومن هنا, فاإن جمهورية الت�سيك, 
بالقرب  اجل��غ��رايف  ملوقعها  ن��ظ��را 
اأملانيا والنم�سا, هي اليوم بلد  من 
اأعلى مما هي عليه  االأج���ور  حيث 
الغربية,  اأوروب�������ا  دول  ب��ع�����س  يف 
مثل الرتغال, ولراغ واحدة من 
العامل  يف  البطالة  معدالت  اأدن��ى 
)3 ب��امل��ائ��ة( واالأدن�����ى يف االحت���اد 
االأوروب�����������ي. ون��ت��ي��ج��ة ل����ذل����ك, ال 
يوجد اأي حنني تقريًبا اإىل الفرتة 
باأنها  تو�سف  ال��ت��ي  اال���س��رتاك��ي��ة, 
البالد,  ت���اري���خ  يف  ظ��ل��م��ة  االأك�����رث 

تت�ساوى مع االحتالل االأملاين.
الت�سيك  ج���م���ه���وري���ة  ت�����س��ع��ر  ل����ن 
اأ����س���ب���ح���ت دول  ب����ال����غ����رية, ف���ق���د 
االآن مراكز  اإ�ستونيا,  اأخ��رى, مثل 
واكت�سبت  ال�������س���ي���راين,  ل���الأم���ن 
احلوكمة  جم��ال  يف  عاملية  �سمعة 
وادي  وي����ج����ذب  االإل����ك����رتون����ي����ة. 
ال�سيليكون يف اأوروبا رواد االأعمال 
ورو�سيا,  اأوروب���ا  اأنحاء  جميع  من 
تارتو,  مثل  اجلامعات,  اأف�سل  مع 
اجلن�سيات,  م��ت��ع��ددة  وال�����س��رك��ات 
مثل واي���ز وب��ول��ت و���س��ك��اي��ب, على 
�سبيل الذكر ال احل�سر. وعلى هذا 
النحو, تقدر التوقعات, اأن اإ�ستونيا 
�ستكون اأكرث ثراًء يف الناجت املحلي 
االإج�����م�����ايل ل���ل���ف���رد ال����واح����د من 
امل��ق��ب��ل, وهو  ال��ع��ق��د  ال�����س��وي��د يف 
ندم  وج���ود  ع��دم  جزئًيا  يف�سر  م��ا 
با�ستثناء  ال�سيوعي,  النظام  على 
االأق��ل��ي��ة ال��ن��اط��ق��ة ب��ال��رو���س��ي��ة يف 

ال�سرق )نارفا(.
ولكن  االأمثلة,  من  العديد  هناك 
للحنني  فعلي  غياب  ا  اأي�سً هناك 
اإىل هذه الفرتة يف التفيا وليتوانيا 
لتقنيات  ح��ا���س��ن��ة  ���ا  اأي�������سً )وه����ي 
تن�سط  وبولندا )حيث  املعلومات( 
اجلن�سيات  م���ت���ع���ددة  ال�������س���رك���ات 
لندن  ب���ور����س���ة  م���ث���ل جم���م���وع���ة 
-رفينيتيف( و�سلوفاكيا وهنغاريا. 
ب�سكل ع��ام, ف��اإن االأع�����س��اء اجلدد 
يندمون  االأوروب�����ي ال  يف االحت���اد 
تقريًبا, با�ستثناء دولتني: رومانيا 
وبلغاريا. االأخريان, اللذان ان�سما 
وقت  يف  االأوروب��������ي  االحت������اد  اإىل 
من  ي��ع��ان��ي��ان   ,)2007( الح����ق 
الف�ساد املنهجي الذي يقود ال�سكان 
اإىل الندم على النظام االقت�سادي 
اال���س��رتاك��ي, ول��ك��ن ال ي��ط��ال هذا 

اجلوانب ال�سيا�سية.
��ا على  ي��ن��ط��ب��ق ه���ذا ال��ن��م��ط اأي�����سً
�سلوفينيا  اأ�سبحت  البلقان.  دول 
لل�سياحة  م���رك���زي���ن  وك����روات����ي����ا, 

فيها  مرغوب  املعي�سية,  الظروف 
بن�سبة اأقل؟ واإىل اأي مدى هذا هو 

احلال يف اأوروبا الغربية؟
- هذا هو احلال فعال. هناك حتيز 
موؤيد للمجموعة الداخلية, حيث 
تكون جمموعة من املواطنني على 
ا�ستعداد لرف�س دولة اأخرى, حتى 
يف  اأف�سل  البلد  ه��ذا  اأداء  ك��ان  ل��و 
واملثال  ت��ق��ري��ًب��ا.  امل��ج��االت  جميع 
�سوي�سرا,  ه����و  ل��ل��ن��ظ��ر  ال����الف����ت 
دميقراطية  مب��رون��ة  تتمتع  التي 
واق��ت�����س��ادي��ة اأك���ر م��ن ت��ل��ك التي 
االحت���اد  دول  غ��ال��ب��ي��ة  ب��ه��ا  تتمتع 

االأوروبي.
للمجموعة  املوؤيد  التحيز  يقودنا 
جمموعة/ رف�����س  اإىل  ال��داخ��ل��ي��ة 

دول����ة اأخ�����رى ب�����س��ك��ل ���س��اح��ق دون 
�سي�سكك  الأن���ه  حقيقي,  م��رر  اأي 
ويوؤدي  هويتنا,  يف  النظر  ويعيد 
اإىل التنافر املعريف. ولهذا ترف�س 
الواليات املتحدة النموذج الفرن�سي 
ال���ذي يعد م��ع ذل��ك من��وذًج��ا من 
ال�سحية  والرعاية  التعليم  حيث 
اأن  يف م��ت��ن��اول اجل��م��ي��ع, يف ح���ني 
نف�سه  ال�سيء  يفعلون  الفرن�سيني 
منوذًجا  تعتر  التي  �سوي�سرا  مع 
االإقليمية.  احل��وك��م��ة  ح��ي��ث  م���ن 
كل اأمة ترف�س االآخر بحجج غري 
يف�سر  م��ا  وه���و  دائ���ًم���ا,  متما�سكة 
ال���ع���امل ال����ذي ن��ع��ي�����س ف��ي��ه, حيث 
اأ�سعب  اإج��م��اع  على  العثور  يكون 
من الدخول يف مواجهة مع طرف 

ثالث.
اأوروب���ا  ال�سارخة يف  االأم��ث��ل��ة  م��ن 
ت��ق��ّب��ل متّتع  ال���غ���رب���ي���ة, ���س��ع��وب��ة 
البلدان ال�سابة بخرة يف جماالت 
ملفتة  اإ���س��ت��ون��ي��ا  ح���ال���ة  م��ع��ي��ن��ة. 
البلد  ف��ه��ذا  اأخ�����رى,  م���رة  للنظر 
اأن  ميكن  التي  العنا�سر  كل  لديه 
ت�����س��ّه��ل احل���ي���اة ال��ي��وم��ي��ة ملاليني 
نظام  خ������الل  م����ن  االأوروب�������ي�������ني 
االإلكرتونية,  ال�سحية  ال��رع��اي��ة 
اأو  االإل���ك���رتون���ي���ة,  احل���ك���وم���ة  اأو 
اأو  االإل�����ك�����رتون�����ي�����ة,  ال���������س����رائ����ب 

الت�سويت االإلكرتوين.
مليارات  توفر  اأن  لفرن�سا  وميكن 
اليورو كل عام, وتكافح االحتبا�س 
تقليد  خ�������الل  م�����ن  احل�������������راري, 
للحوكمة  االإ����س���ت���وين  ال���ن���م���وذج 
االإلكرتونية, لكنها ترف�س القيام 
ا  متناق�سً ي��ب��دو  م��ا  وه���و  ب��ذل��ك, 
الأنها �ستك�سب كل �سيء, متاًما كما 
�ستك�سب اإذا ا�ستلهمت من النموذج 
الالمركزية  لتحقيق  ال�سوي�سري 
اإدارت��ه��ا وع��دم وج��ود �سخ�سية  يف 
رئا�سية واحدة )االأول بني اأقرانه, 
ت��ت��م مم��ار���س��ة ال��وظ��ي��ف��ة ك���ل عام 
م���ن ق��ب��ل ع�����س��و جم��ل�����س احت���ادي 
ملبداأ  وف��ًق��ا  انتخابه  يتم  خمتلف, 
الوحيد  ال���ف���ارق  ان  االأق���دم���ي���ة(. 
ب���رر منوذجه  ق���د  ال���غ���رب  اأن  ه���و 
مراجعته  دون  طويلة  ف��رتة  منذ 
او الت�سكيك فيه الأنه كان مربًحا, 
بالن�سبة  ك��ذل��ك  ي��ع��د  م��ا مل  وه���و 
ل���ب���ع�������س ال����������دول, االأم���������ر ال�����ذي 
اإىل  ع��ل��ى احل��ن��ني  اذن  ي��ح��ّر���س��ه��ا 

املا�سي بداًل من التكّيف.
-------------------------
عن �أتالنتيكو

با�سم  �سلوفينيا  وت���رز  ال��ع��امل��ي��ة, 
بينما  البلقان”,  “�سوي�سرا 
ت�سبح  الأن  ط��ري��ق��ه��ا  يف  ك��روات��ي��ا 
مثل  التاريخية  للوجهات  ب��دي��اًل 
اإ���س��ب��ان��ي��ا واإي���ط���ال���ي���ا. وع���ل���ى هذا 
لعبة  م�سل�سل  ت�سوير  مت  النحو, 

العرو�س يف كرواتيا.
ال���ب���ل���دان غري  امل���ق���اب���ل, ف������اإن  يف 
االأع�����س��اء يف االحت����اد االأوروب������ي, 
اإنعا�س  يف  ���س��ع��وب��ة  جت���د  وال���ت���ي 
بالتوترات  وابتليت  اقت�ساداتها, 
الداخلية, فاإنها تاأوي حنيًنا معيًنا 
عام  قبل  االقت�سادي  النظام  اإىل 
البلدان  ه���ذه  وت�����س��م��ل   .1991
وبيالرو�سيا  وم��ول��دوف��ا  اأوك��ران��ي��ا 

وجورجيا واأرمينيا. 
اأع���اله,  امل���ذك���ورة  ال��ب��ل��دان  تتمتع 
مبتو�سط اأجور منخف�س )اأقل من 
ال�سني, على �سبيل املثال(, ومعدل 
مواليد منخف�س م�سحوب بنزوح 
جماعي لل�سباب, وتراجع يف البنية 
كبرية  االخ����ت����الف����ات  ال��ت��ح��ت��ي��ة. 
تعد  التي  مولدوفا,  مثل  بلد  بني 
التي  وجورجيا  اأوروب���ا,  يف  االأفقر 
تزال  وال  ال�سياحة  م��ن  ت�ستفيد 
القوية  ال�����س��ن��اع��ات  بع�س  ل��دي��ه��ا 
املعدنية,  ب���ورج���وم���ي  م��ي��اه  م��ث��ل 
هناك  ت����زال  ال  ع���ام  ب�سكل  ول��ك��ن 
االآن  املوجودين  اأولئك  مع  فجوة 

يف االحتاد االأوروبي.
اأذربيجان,  هو  الوحيد  اال�ستثناء 
ال���ت���ي ل��ي�����س��ت ج�����زًء م���ن االحت����اد 
االأوروبي ولكنها تتوّفر على موارد 
ثروتها  بف�سل  كبرية  اقت�سادية 
ندم  هناك  لي�س  ولهذا,  النفطية. 

الدول الغربية تعاين من توترات 
احل��ال يف  كما هو  بالهوية,  تتعلق 
كاتالونيا.  اأو  كيبيك  اأو  ا�سكتلندا 
اأوقات  يف  التوترات  ه��ذه  وتتفاقم 
االأزم������������ات االق����ت���������س����ادي����ة, وه���ي 
النف�س  علم  يف  كال�سيكية  ظاهرة 
ايجاد  يتعني  ح��ي��ث  االج��ت��م��اع��ي, 
االقت�سادية  للم�ساكل  ف��داء  كب�س 
بداًل من حتمل امل�سوؤولية الذاتية, 
االنف�ساليون  ي��ف��ع��ل��ه  م����ا  وه�����و 
�سبيل  )على  املركزية  واحلكومات 
اللوم على  اإلقاء  املثال, من خالل 

االحتاد االأوروبي اأو ال�سني( .
يتعلق  ك���ل���ه  االأم�������ر  ال���ن���ه���اي���ة,  يف 
وانكفاء  االق���ت�������س���ادي,  ب���������االأداء 
االأداء.  ل�سعف  نتيجة  هو  الهوية 
ت��ت��ع��ر���س دول  ال�������س���دد,  ويف ه����ذا 
العظمى,  وبريطانيا  فرن�سا  مثل 
ال�����ه�����ووي الأن  خل���ط���ر االن����ك����ف����اء 
احل��ق��ب��ة ال���ت���ي ك���ان���ت ف��ي��ه��ا تلك 
تبدو  اإم������راط������وري������ات,  ال��������دول 
احلايل  بو�سعها  مقارنة  عظيمة 

يف اأوروبا.
ويتجلى نفورنا من التغيري فقط 
اإذا كان �ساًرا اقت�سادًيا, واأي تغيري 
يكون مو�سع  مالية  يجلب منافع 
هياكل  ج��م��ي��ع  يف  اأك������ر  ت���ق���دي���ر 
ننتمي  نحن  النهاية,  يف  املجتمع. 
اإىل نف�س النوع, واالآليات النف�سية 
التي توؤدي اإىل احلنني هي نف�سها 

بني مواطني الغرب وال�سرق.
* دولة ذات هوية قوية وخمتلفة, 
هل متار�س ما يكفي من اجلاذبية 
اأق���ل متايًزا,  م��ا يجعل م��ن ه��وي��ة 
اأف�سل من حيث  ولكن مو�سوعيا 

احلنني اىل زمن ال�سيوعية يف �سرق اوكرانيا رو�سيا احلنني لعظمة االحتاد ال�سوفياتي

رومانيا احلنني اىل النظام االقت�سادي اال�سرتاكي

�سيا�سة االموات تفعل يف االحياء ن�سهد عودة عبادة �ستالني

املعا�سرة  االإم��راط��وري��ة  لعظمة 
التي كانت, االحتاد ال�سوفياتي.

االحتاد  متثل  ال  رو�سيا  اأن  ورغ��م 
اإال  ب��اأك��م��ل��ه,  ال�����س��اب��ق  ال�سوفياتي 
الرو�س  املواطنني  من  العديد  اأن 
الفرتة,  لتلك  وري��ًث��ا  يعترونها 
وهذا هو ال�سبب يف اأننا ن�سهد عودة 
عبادة �ستالني )رغم اأنه جورجي(, 
رمزية  ك�سخ�سية  ي��ظ��ه��ر  ال����ذي 
يف ال��وق��ت ال��ذي ك��ان فيه االحتاد 
يف  رو���س��ي��ا  )وب��ال��ت��ايل  ال�سوفياتي 
اأذهان العديد من الرو�س( يف قلب 

النظام الدويل.
هناك  ال��رو���س,  لبع�س  وبالن�سبة 

على النظام ال�سيا�سي واالقت�سادي 
يف الفرتة ال�سيوعية.

وطن  ب��االأح��رى  اأو  الثالثة,  الفئة 
هي  االق��ت�����س��ادي,  للنظام  احلنني 
اختالفات  هناك  ت��زال  ال  رو�سيا. 
والريفية,  احل�سرية  املناطق  بني 
وامل�سّنني,  ال�����س��ب��اب  ب���ني  وك���ذل���ك 
لكن الكثري من النا�س يف املناطق 
الفرتة  على  يتح�ّسرون  الريفية 
ال�سيوعية التي توؤّمن �سغال مدى 
احل��ي��اة للجميع. وم��ع ذل��ك, على 
ال��ب��ل��دان االأخ������رى, تعي�س  ع��ك�����س 
احلنني  اأ���س��ك��ال  م��ن  �سكاًل  رو�سيا 
باالأحرى  اأو  ال�سيا�سي  النظام  اإىل 

���س��ع��وب��ة يف اإي���ج���اد م���ك���ان ل��ه��ا يف 
تتعّهد  وب��ال��ت��ايل  ال���دويل,  النظام 
ال����ف����رتة  اإىل  ح���ق���ي���ق���ي���ا  ح���ن���ي���ن���ا 
اأكرث  ت��ك��ن  ال��ت��ي مل  ال�����س��ي��وع��ي��ة, 
ا  اأي�سً ك��ان��ت  ب��ل  فح�سب,  ازده����اًرا 

م�ستقرة وخالية من احلروب.
�سيما  وال  االجت�����اه�����ات,  ه�����ذه   *
اأن  النفور من التغيري, هل ميكن 
تلقي ال�سوء على �سلوكيات معينة 

يف الدول الغربية؟
ال�سمالية  اأم���ري���ك���ا  ت��ت��ق��ا���س��م   -
خ�سائ�س  ال���غ���رب���ي���ة  واأوروب�������������ا 
م�سرتكة مع اأوروبا ال�سرقية, ويف 
العديد من  اأن  ن��رى  ال�سدد,  ه��ذا 

رو����س���ي���ا  الأن  ع���اط���ف���ي���ة,  دالل��������ة 
النف�سية  ال��ن��اح��ي��ة  م��ن  م��رت��ب��ط��ة 
لي�س  وه��ذا  ال�سوفياتي,  ب��االحت��اد 
اإ�ستونيا  مثل  بلدان  يف  احل��ال  هو 
ال�سوفياتي  االحت�����اد  ي��ع��ّد  ح��ي��ث 
خارجًيا, اأي احتالل للمنطقة من 

قبل جمموعة اأخرى.
��ا اال���س��ت�����س��ه��اد ب�ست  مي��ك��ن��ن��ا اأي�����سً
رو�سيا:  من  قريبة  فردية  ح��االت 
اجلنوبية  واأو����س���ي���ت���ي���ا  اأب����خ����ازي����ا 
وت���ران�������س���ن���ي�������س���رتي���ا وغ����اغ����وزي����ا 
وناغورنو  ال�����س��رق��ي��ة  واأوك���ران���ي���ا 
ك�������اراب�������اخ. جت�����د ه�������ذه امل���ن���اط���ق 
احلرب,  مزقتها  ال��ت��ي  ال��رم��ادي��ة 

- يتجلى النفور من التغيري فقط اإذا كان �ساًرا اقت�سادًيا
- املناطق الريفية الرو�سية نادمة على الفرتة 

ال�سيوعية حيث ال�سغل م�سمون مدى احلياة للجميع

- الآليات النف�سية التي توؤدي اإىل احلنني 
هي نف�سها بني مواطني الغرب وال�سرق

- اأي تغيري يجلب منافع مالية يكون مو�سع 
تقدير اأكرب يف جميع هياكل املجتمع

- البلدان غري الأع�ساء يف الحتاد الأوروبي ي�سكنها 
حنني ما اإىل النظام القت�سادي قبل عام 1991

�حلنني �لأحمر:

عندما يتح�ّسر جزء من اأوروبا ال�سرقية على ما�سيه ال�سيوعي...!
•• الفجر – خرية ال�صيباين

ل تظهر بع�س دول �أوروبا �ل�صرقية �أي حنني �إىل 
�حلقبة �ل�صوفياتية. 

على  نــدم  من  هناك  ذلــك,  من  �لعك�س  على  لكن 

�ل�صتقر�ر �لقت�صادي و�لجتماعي لأنظمة تلك 
�حلقبة.

مايكل لمربت �حلا�صل على درجة �لدكتور�ه من 
�حلرم   - �إن�صياد  مع  بالتعاون  �ل�صوربون  جامعة 
و�لذي   ,)2016 )دي�صمرب  فونتينبلو  �جلامعي 

يف  و�لتعاون  �لأمــن  منظمة  د�خــل  حتليله  يركز 
�أوروبا على علم �لنف�س �ل�صيا�صي و�جلهات �لفاعلة 
يف �ل�صيا�صة �خلارجية لل�صني و�لوليات �ملتحدة 
�لذي  �حلــو�ر,  هذ�  يف  �ل�صوء  ي�صلط  �أور��صيا,  يف 
�جر�ه موقع �أتالنتيكو �للكرتوين, ي�صلط �ل�صوء 

�ل�صيوعي,  مبا�صيها  �ل�صرقية  �أوروبا  عالقة  على 
وما يف�صر �حلنني �ىل ذ�ك �لزمن �و ينفيه.

عن  �ل�صكان  بع�س  يعرب  �ل�صرقية,  �أوروبــا  يف   *
�صقوط  �أن  ويدركون  �ل�صيوعي  للما�صي  �أ�صفهم 

�لكتلة مل يح�ّصن حياتهم.
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جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
DERMAFORA  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 345999   بتاريخ: 2021/03/02
بيانات االأولوية: 

باإ�سم :    جالينيكا ايه جي
وعنوانة :  انتريماتويج 8, 3027 برن, �سوي�سرا

�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
غري  جتميل  وم�ستح�سرات  عطرية  وزي��وت  العطور  ومنتجات  طبي  غري  �سابون  التجميل؛  م�ستح�سرات 

الطبية؛ غ�سوالت لو�سن لل�سعر غري الطبية؛ منظفات اأ�سنان غري طبية.
و�سف العالمة: العالمة تتكون من كلمة DERMAFORA باالأحرف الالتينية  

اال�سرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل , وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد
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وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 5
غذائية  وم���واد  حمية  م���واد  طبية؛  ل��غ��اي��ات  �سحية  منتجات  طبية؛  م�ستح�سرات  �سيدالنية؛  منتجات 

لال�ستخدام الطبي ومكمالت غذائية لالإن�سان؛ ل�سقات ومواد �سماد.
و�سف العالمة: العالمة تتكون من كلمة DERMAFORA باالأحرف الالتينية  

اال�سرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل , وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن
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بيانات االأولوية: 
باإ�سم :    اإ�س. �س�س�ستويتز اإل تي دي

10 األون هاتافور �سرتيت, قي�سرية 3088900, اإ�سرائيل
�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 30
م�ستح�سرات م�سنوعة من احلبوب؛ املعجنات واحللويات؛ األواح امليوزيل؛ األواح حبوب؛ األواح طاقة؛ األواح وجبات 
خفيفة اأ�سا�سها الكينوا؛ األواح وجبات خفيفة اأ�سا�سها احلبوب؛ األواح وجبات خفيفة اأ�سا�سها احلبوب؛ األواح وجبات 
املقرم�سات؛ مقرم�سات  اأ�سا�سها اجلرانوال؛  األ��واح وجبات خفيفة  الروتني؛  عالية من  ن�سبة  خفيفة حتتوي على 
وجبات  اخلبز؛  رقائق  من  خفيفة  وجبات  البق�سماط؛  اأ�سابع  اجلاهزة؛  احلبوب  من  م�سنوعة  مقرم�سات  االأرز؛ 
خفيفة من التورتيال؛ وجبات خفيفة من االأرز؛ وجبات خفيفة من احلبوب؛ وجبات خفيفة من اجلرانوال؛ وجبات 
خفيفة من الذرة امل�سّكلة؛ وجبات خفيفة من الذرة املنفوخة؛ كعك االأرز؛ وجبات خفيفة من القمح امل�سّكل؛ وجبات 
خفيفة اأ�سا�سها اجلوز؛ وجبات خفيفة اأ�سا�سها فول الكينوا؛ وجبات خفيفة اأ�سا�سها احلبوب؛ وجبات خفيفة اأ�سا�سها 
خفيفة  وجبات  االأرز؛  اأ�سا�سها  خفيفة  وجبات  ال��روت��ني؛  من  عالية  ن�سبة  على  حتتوي  خفيفة  وجبات  احلبوب؛ 
األ��واح وجبات خفيفة  اجل��ران��وال؛  اجل��ران��وال؛ وجبات خفيفة من  �سوداين؛  الف�سار؛ حلويات فول  ال��ذرة؛  اأ�سا�سها 
البقول؛  اأ�سا�سها حبوب  البقوليات؛ مقرم�سات  اأ�سا�سها  البقوليات؛ مقرم�سات  اأ�سا�سها  اأ�سا�سها اجلرانوال؛ حبوب 

حبوب اأ�سا�سها حبوب البقول.
FREE مكتوبه باأ�سلوب منمق, حيث اأن الكلمه مائله اىل االأعلى من  و�سف العالمة: لعالمة تتكون من كلمة 

R الي�سار اىل اليمني وتظهر ق�سمة على حرف
اال�سرتاطات: 

اإر�ساله  اأو  االقت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلك  علي  اعرتا�س  لدية  من  فعلي 
بالريد امل�سجل , وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد
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الثالثاء 3 اأغ�صط�س 2021 العدد 13305

منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية :  فري
املودعة بالرقم: 347363   بتاريخ: 2021/03/21

بيانات االأولوية: 
باإ�سم :    اإ�س. �س�س�ستويتز اإل تي دي

10 األون هاتافور �سرتيت, قي�سرية 3088900, اإ�سرائيل
�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 30
م�ستح�سرات م�سنوعة من احلبوب؛ املعجنات واحللويات؛ األواح امليوزيل؛ األواح حبوب؛ األواح طاقة؛ األواح 
وجبات خفيفة اأ�سا�سها الكينوا؛ األواح وجبات خفيفة اأ�سا�سها احلبوب؛ األواح وجبات خفيفة اأ�سا�سها احلبوب؛ 
اجلرانوال؛  اأ�سا�سها  خفيفة  وجبات  األ���واح  ال��روت��ني؛  من  عالية  ن�سبة  على  حتتوي  خفيفة  وجبات  األ���واح 
املقرم�سات؛ مقرم�سات االأرز؛ مقرم�سات م�سنوعة من احلبوب اجلاهزة؛ اأ�سابع البق�سماط؛ وجبات خفيفة 
احلبوب؛  من  خفيفة  وجبات  االأرز؛  من  خفيفة  وجبات  التورتيال؛  من  خفيفة  وجبات  اخلبز؛  رقائق  من 
وجبات خفيفة من اجلرانوال؛ وجبات خفيفة من الذرة امل�سّكلة؛ وجبات خفيفة من الذرة املنفوخة؛ كعك 
االأرز؛ وجبات خفيفة من القمح امل�سّكل؛ وجبات خفيفة اأ�سا�سها اجلوز؛ وجبات خفيفة اأ�سا�سها فول الكينوا؛ 
اأ�سا�سها احلبوب؛ وجبات خفيفة حتتوي على ن�سبة عالية  اأ�سا�سها احلبوب؛ وجبات خفيفة  وجبات خفيفة 
من الروتني؛ وجبات خفيفة اأ�سا�سها االأرز؛ وجبات خفيفة اأ�سا�سها الذرة؛ الف�سار؛ حلويات فول �سوداين؛ 
اجلرانوال؛ وجبات خفيفة من اجلرانوال؛ األواح وجبات خفيفة اأ�سا�سها اجلرانوال؛ حبوب اأ�سا�سها البقوليات؛ 

مقرم�سات اأ�سا�سها البقوليات؛ مقرم�سات اأ�سا�سها حبوب البقول؛ حبوب اأ�سا�سها حبوب البقول.
و�سف العالمة: كلمة فري باأحرف عربية

اال�سرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل , وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 3 اأغ�صط�س 2021 العدد 13305

منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

BALLOONS  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 347364   بتاريخ: 2021/03/21          بيانات االأولوية: 

باإ�سم :    اإ�س. �س�س�ستويتز اإل تي دي
10 األون هاتافور �سرتيت, قي�سرية 3088900, اإ�سرائيل

�صورة �لعالمة
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3

م�ستح�سرات التنظيف والتلميع واجللي وال�سحج والزيوت وم�ستح�سرات التجميل االأ�سا�سية؛ منتجات العناية باالأظافر؛ 
بالزيوت  م�سربة  ورقية  مناديل  التجميل؛  مب�ستح�سرات  م�سربة  ورقية  مناديل  االأظ��اف��ر؛  ملمع  مزيل  االأظ��اف��ر؛  ملمع 
اأو  الزينة؛ مواد ت�سليد لالأظافر؛ منعمات للب�سرة؛ فوط �سحية  العطرية لال�ستخدام التجميلي؛ م�ستح�سرات جتميل 
العلوي  بة الإزالة ملمع االأظافر؛ طالء االأ�سا�س مللمعات االأظافر؛ الطالء  ُم�سرَّ اأو  اأو مناديل مبللة م�سبًقا  مناديل ورقية 
اأظافر؛ غ�سوالت )لو�سن( لتقوية االأظافر؛ مثبتات االأظافر؛ م�ستح�سرات لتجفيف االأظافر؛  اأطراف  مللمعات االأظافر؛ 
اأو مناديل مبللة  اأو مناديل ورقية  التجميل؛ فوط �سحية  م�ستح�سرات لتلميع االأظافر؛ مناديل مبللة م�سبًقا الأغرا�س 
لوازم  ال�سخ�سية؛  للنظافة  تطهري  مركبات  اأو  كيميائية  مب��واد  بة  ُم�سرَّ منها  التخل�س  ميكن  مناديل  م�سربة؛  اأو  م�سبًقا 
التنظيف والتلميع واجللي والطالء واالإزالة امل�سنوعة من القطن اأو ال�سوف القطني الأغرا�س اأو ا�ستخدامات التجميل 
اأع��واد قطنية  التجميل؛  التجميل؛ كرات قطنية لال�ستخدام يف م�ستح�سرات  مل�ستح�سرات  املرحا�س؛ �سوف قطني  و/اأو 
لال�ستخدام يف م�ستح�سرات التجميل؛ قطن الأغرا�س التجميل؛ و�سادات قطنية لال�ستخدام يف م�ستح�سرات التجميل؛ 
م�ستح�سرات  يف  لال�ستخدام  قطنية  م�سحات  التجميل؛  الأغ��را���س  قطنية  م�سحات  التجميل؛  الأغ��را���س  قطن  اأع���واد 
التجميل؛ م�سحات قطنية الأغرا�س املرحا�س؛ االأعواد ذات الروؤو�س القطنية الأغرا�س التجميل؛ كرات ال�سوف القطني 
لال�ستخدام يف م�ستح�سرات التجميل؛ كرات ال�سوف القطني الأغرا�س املرحا�س؛ كرات ال�سوف القطني ال�ستخدامها يف 
و�سع م�ستح�سرات التجميل؛ كرات ال�سوف القطني ال�ستخدامها يف اإزالة م�ستح�سرات التجميل؛ اأعواد ال�سوف قطنية 
�سوف  الطبية؛  غري  لالأغرا�س  قطني  �سوف  التجميل؛  الأغرا�س  قطني  �سوف  التجميل؛  م�ستح�سرات  يف  لال�ستخدام 
قطني م�سرب بعوامل التنظيف امل�ستخدمة يف م�ستح�سرات التجميل؛ �سوف قطني م�سرب بزيوت التجميل لال�ستخدام 
اأعواد وو�سادات وطيات ولفائف وم�سحات ومناديل لال�ستخدام  يف م�ستح�سرات التجميل؛ �سوف قطني على �سكل كرات. 
التجميلي؛ و�سادات مكياج من ال�سوف القطني؛ ورق التنظيف والتلميع؛ منا�سف لليدين من الورق م�سربة مب�ستح�سرات 
التجميل؛ اأوراق اإزالة الزيوت الأغرا�س التجميل؛ منا�سف لليدين من الورق م�سربة مبواد التنظيف؛ منا�سف لليدين من 

الورق م�سربة بغ�سول جتميلي.
و�سف العالمة: العالمة تتكون من كلمة BALLOONS باللغة االإجنليزية باأحرف قيا�سيه

اال�سرتاطات: 
اإر�ساله بالريد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك 

امل�سجل , وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 3 اأغ�صط�س 2021 العدد 13305

منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية :  بالونز
املودعة بالرقم: 347366   بتاريخ: 2021/03/21            بيانات االأولوية: 

باإ�سم :    اإ�س. �س�س�ستويتز اإل تي دي
10 األون هاتافور �سرتيت, قي�سرية 3088900, اإ�سرائيل

�صورة �لعالمة
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3

م�ستح�سرات التنظيف والتلميع واجللي وال�سحج والزيوت وم�ستح�سرات التجميل االأ�سا�سية؛ منتجات العناية باالأظافر؛ 
بالزيوت  م�سربة  ورقية  مناديل  التجميل؛  مب�ستح�سرات  م�سربة  ورقية  مناديل  االأظ��اف��ر؛  ملمع  مزيل  االأظ��اف��ر؛  ملمع 
اأو  الزينة؛ مواد ت�سليد لالأظافر؛ منعمات للب�سرة؛ فوط �سحية  العطرية لال�ستخدام التجميلي؛ م�ستح�سرات جتميل 
العلوي  بة الإزالة ملمع االأظافر؛ طالء االأ�سا�س مللمعات االأظافر؛ الطالء  ُم�سرَّ اأو  اأو مناديل مبللة م�سبًقا  مناديل ورقية 
اأظافر؛ غ�سوالت )لو�سن( لتقوية االأظافر؛ مثبتات االأظافر؛ م�ستح�سرات لتجفيف االأظافر؛  اأطراف  مللمعات االأظافر؛ 
اأو مناديل مبللة  اأو مناديل ورقية  التجميل؛ فوط �سحية  م�ستح�سرات لتلميع االأظافر؛ مناديل مبللة م�سبًقا الأغرا�س 
لوازم  ال�سخ�سية؛  للنظافة  تطهري  مركبات  اأو  كيميائية  مب��واد  بة  ُم�سرَّ منها  التخل�س  ميكن  مناديل  م�سربة؛  اأو  م�سبًقا 
التنظيف والتلميع واجللي والطالء واالإزالة امل�سنوعة من القطن اأو ال�سوف القطني الأغرا�س اأو ا�ستخدامات التجميل 
اأع��واد قطنية  التجميل؛  التجميل؛ كرات قطنية لال�ستخدام يف م�ستح�سرات  مل�ستح�سرات  املرحا�س؛ �سوف قطني  و/اأو 
لال�ستخدام يف م�ستح�سرات التجميل؛ قطن الأغرا�س التجميل؛ و�سادات قطنية لال�ستخدام يف م�ستح�سرات التجميل؛ 
م�ستح�سرات  يف  لال�ستخدام  قطنية  م�سحات  التجميل؛  الأغ��را���س  قطنية  م�سحات  التجميل؛  الأغ��را���س  قطن  اأع���واد 
التجميل؛ م�سحات قطنية الأغرا�س املرحا�س؛ االأعواد ذات الروؤو�س القطنية الأغرا�س التجميل؛ كرات ال�سوف القطني 
لال�ستخدام يف م�ستح�سرات التجميل؛ كرات ال�سوف القطني الأغرا�س املرحا�س؛ كرات ال�سوف القطني ال�ستخدامها يف 
و�سع م�ستح�سرات التجميل؛ كرات ال�سوف القطني ال�ستخدامها يف اإزالة م�ستح�سرات التجميل؛ اأعواد ال�سوف قطنية 
�سوف  الطبية؛  غري  لالأغرا�س  قطني  �سوف  التجميل؛  الأغرا�س  قطني  �سوف  التجميل؛  م�ستح�سرات  يف  لال�ستخدام 
قطني م�سرب بعوامل التنظيف امل�ستخدمة يف م�ستح�سرات التجميل؛ �سوف قطني م�سرب بزيوت التجميل لال�ستخدام 
اأعواد وو�سادات وطيات ولفائف وم�سحات ومناديل لال�ستخدام  يف م�ستح�سرات التجميل؛ �سوف قطني على �سكل كرات. 
التجميلي؛ و�سادات مكياج من ال�سوف القطني؛ ورق التنظيف والتلميع؛ منا�سف لليدين من الورق م�سربة مب�ستح�سرات 
التجميل؛ اأوراق اإزالة الزيوت الأغرا�س التجميل؛ منا�سف لليدين من الورق م�سربة مبواد التنظيف؛ منا�سف لليدين من 

الورق م�سربة بغ�سول جتميلي.
و�سف العالمة: كلمة بالونز باأحرف عربية

اال�سرتاطات: 
اإر�ساله بالريد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك 

امل�سجل , وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 3 اأغ�صط�س 2021 العدد 13305

منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

LD LAMAR DEVELOPMENT  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 346988   بتاريخ: 2021/03/15

بيانات االأولوية: 
باإ�سم :    ريان بن يو�سف بن عبداهلل العجاجي

فيال 332, جمريا فري�ست, �س. ب. 23304, دبي, االمارات العربية املتحدة
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 36
خدمات التاأمني, ال�سوؤون التمويلية, ال�سوؤون املالية وال�سوؤون العقارية ؛ مكاتب العقارات وال�سقق ال�سكنية ؛ اإدارة العمارات 
؛ تاأجري ال�سقق ؛ ا�ستثمار االأموال ؛ تاأجري املكاتب )عقارات( ؛ تاأجري املكاتب لزمالء العمل ؛ خدمات وكاالت العقارات ؛ 
حت�سيل االإيجارات ؛ اخلدمات العقارية , ادارة العقارات , خدمات عقارات التجزئة التجارية و خدمات العقارات ال�سكنية, 
ادارة وتوجيه وتاأجري العقارات التجارية وعقارات التجزئة والعقارات ال�سكنية , خدمات تاأجري وا�ستئجار العقارات التي 
ال�سياحية والفنادق  ال�سحية واملنتجعات  الفندقية والفيالت واملكاتب واملنتجعات  بال�سقق وال�سقق  يتم توفريها واملتعلقة 
واملناطق ال�سناعية ومراكز الت�سوق وقرى الت�سوق , خدمات ادارة امل�ستاأجرين , خدمات ادارة ال�سقق والفيالت امل�ستاأجرة 
, خدمات �سم�سرة العقارات , خدمات تثمني العقارات , اخلدمات املالية , خدمات اال�ستثمار , خدمات ال�سناديق العقارية 
, خدمات التمويل العقاري , خدمات التقييم العقاري , خدمات ادارة العقارات وخدمات ادارة حمافظ املمتلكات العقارية 
ال�سم�سرة العقارية , خدمات تاأمني العقارات , خدمات تطوير االرا�سي , خدمات  , خدمات اال�ستثمار العقاري , خدمات 
ا�سمتالك االرا�سي , خدمات تقييم  وا�ستمالك  العقارات لغاية التطوير واال�ستثمار ,ا�ستمالك االأرا�سي لغايات التاأجري, 
برامج  وتوفري  وادارة  وتنفيذ  بتنظيم  املرتبطة  والتاأمينية  املالية  , اخلدمات  التحفيزية  اجلوائز  وبرامج  املالية  الرامج 
اجلوائز املحفزة للوالء , ا�سدار �سندات اأو ق�سائم ذات قيمة متعلقة برامج اجلوائز املحفزة للوالء , الرعاية املالية , توفري 
االإ�ستثمار؛  خدمات  اخلا�سة؛  االأ�سهم  �سناديق  يف  االإ�ستثمار  خدمات  ال�سياحية؛   ال�سيكات  ا�سدار   , الو�ساطة  اخلدمات 
تلك  ح��ول  املعلومات  توفري  فيها  مبا  اخلدمات  تلك  بجميع  املتعلقة  املعلومات  توفري  العقارية؛  االأ�سهم  تقا�سم  خدمات 

اخلدمات عر �سبكة حا�سوب عاملية.
الكلمات  حتتهما  ويقع  مميز  ب�سكل   D و   L الالتينية  االأح���رف  م��ن  يتاألف  �سعار  م��ن  العالمة  تتكون  العالمة:  و�سف 

مميز.    ن�س  يف  بع�سهما  حتت  متتايل  ب�سكل   LAMAR DEVELOPMENT
اال�سرتاطات: 

اإر�ساله بالريد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك 
امل�سجل , وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 3 اأغ�صط�س 2021 العدد 13305

منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

LD LAMAR DEVELOPMENT  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 346989   بتاريخ: 2021/03/15

بيانات االأولوية: 
باإ�سم :    ريان بن يو�سف بن عبداهلل العجاجي

فيال 332, جمريا فري�ست, �س. ب. 23304, دبي, االمارات العربية املتحدة
�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 37
واالإ�سالح  املباين  اإن�ساء  االأم��الك؛  تطوير  خدمات  االأرا���س��ي؛  تطوير  خدمات  العقارات؛  تطوير  خدمات 
وخدمات الرتكيب اأو التجميع , االإ�سراف على اإن�ساء املباين , بناء اك�ساك وحمالت عر�س , تنظيف ال�سطوح 
اخلارجية للمباين , تنظيف املباين من الداخل , تنظيف املالب�س , تنظيف املركبات , تركيب و�سيانة واإ�سالح 
اجهزة الكمبيوتر , االإن�ساء , ا�ست�سارات متعلقة باالإن�ساء , معلومات عن االإن�ساء , تركيب و�سيانة وا�سالح 
املعدات االآلية , �سيانة واإ�سالح ال�سيارات , تركيب و�سيانة واإ�سالح االآالت واملعدات املكتبية , دهان ال�سطوح 
الداخلية واخلارجية , اإ�سالح اجهزة الت�سوير الفوتوغرايف , تاأجري معدات االإن�ساء , معلومات عن االإ�سالح 
, �سيانة برك ال�سباحة , تركيب و اإ�سالح التلفونات , حمطات خدمة املركبات (التزود بالوقود وال�سيانة) 
اإدارة املرافق ؛  , تنظيف النوافذ , �سيانة واإ�سالح وبناء مركز للت�سوق وفنادق ومرافق ترفيهية , خدمات 
االأجهزة  واإ�سالح  تركيب  ؛  التنظيف اجلاف  ؛  اأك�ساك وحمالت عر�س  بناء  ؛  املباين  اإن�ساء  على  االإ�سراف 

الكهربائية ؛ خدمات الكهربائية ؛ تنظيف ال�سوارع.
و�سف العالمة: تتكون العالمة من �سعار يتاألف من االأحرف الالتينية L و D ب�سكل مميز ويقع حتتهما 

الكلمات LAMAR DEVELOPMENT ب�سكل متتايل حتت بع�سهما يف ن�س مميز.   
اال�سرتاطات: 

فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل , وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 3 اأغ�صط�س 2021 العدد 13305

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

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
RAIN-X VISION  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 347238   بتاريخ: 2021/03/17
بيانات االأولوية: 

باإ�سم :    اإلينوي تول وورك�س اإنك.
155 هارمل افينيو, جلينفيو, الينوي 60025, الواليات املتحدة االأمريكية

�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 12
�سفرات م�ساحات زجاج املركبات االأمامي.

و�سف العالمة: تتكون العالمة من الكلمات " RAIN-X VISION" باللغة االإجنليزية ويوجد 
"X " وحرف "RAIN" سركة بني كلمة�

اال�سرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو 

اإر�ساله بالريد امل�سجل , وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 3 اأغ�صط�س 2021 العدد 13305

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

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
FREE  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 347361   بتاريخ: 2021/03/21
بيانات االأولوية: 

باإ�سم :    اإ�س. �س�س�ستويتز اإل تي دي
10 األون هاتافور �سرتيت, قي�سرية 3088900, اإ�سرائيل

�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 29
اللحوم واالأ�سماك والدواجن والطرائد؛ خال�سات اللحوم؛ الفواكه واخل�سروات املحفوظة واملجمدة واملجففة واملطبوخة؛ 
اجليلي واملربيات والكومبوت؛ بي�س؛ احلليب واجلنب والزبدة والزبادي ومنتجات االألبان االأخرى؛ زيوت ودهون �ساحلة 
لال�ستهالك الب�سري؛ األواح غذائية اأ�سا�سها فول ال�سويا؛ األواح غذائية اأ�سا�سها اجلوز؛ األواح غذائية خام اأ�سا�سها الفواكه؛ 
األواح غذائية خام اأ�سا�سها اخل�سروات؛ األواح غذائية ع�سوية اأ�سا�سها الفواكه؛ األواح وجبات خفيفة اأ�سا�سها الفواكه واجلوز؛ 
األواح وجبات خفيفة اأ�سا�سها اجلوز والبذور؛ األواح غذائية اأ�سا�سها الفواكه واجلوز املعاجلة؛ وجبات خفيفة من الفاكهة؛ 
خفيفة  وجبات  الهند؛  جوز  اأ�سا�سها  خفيفة  وجبات  البطاط�س؛  من  خفيفة  وجبات  املجففة؛  الفواكه  من  خفيفة  وجبات 
اأ�سا�سها البقول؛ وجبات خفيفة اأ�سا�سها فول ال�سويا؛ وجبات خفيفة اأ�سا�سها اخل�سروات؛ وجبات خفيفة اأ�سا�سها البذور؛ 
وحبات خفيفة اأ�سا�سها البذور؛ األواح وجبات خفيفة اأ�سا�سها اجلوز؛ وجبات خفيفة اأ�سا�سها اجلبنة؛ وجبات خفيفة اأ�سا�سها 
وجبات خفيفة  األ��واح  البقوليات؛  �سلطة  املعاجلة؛  البقوليات  معالج؛  �سوداين  فول  ر؛  �سوداين حُم�سَّ فول  احللوة؛  ال��ذرة 
اأ�سا�سها البقوليات؛ وجبات خفيفة من البقوليات؛ البقول املعاجلة؛ وجبات خفيفة اأ�سا�سها البقول؛ وجبات خفيفة اأ�سا�سها 

البقول.
و�سف العالمة: لعالمة تتكون من كلمة FREE مكتوبه باأ�سلوب منمق, حيث اأن الكلمه مائله اىل االأعلى من الي�سار اىل 

R اليمني وتظهر ق�سمة على حرف
اال�سرتاطات: 

بالريد  اإر�ساله  اأو  االقت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  الإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذلك  لدية اعرتا�س علي  فعلي من 
امل�سجل , وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 3 اأغ�صط�س 2021 العدد 13305

منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

VOLVO PENTA  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 347369   بتاريخ: 2021/03/21

RC  2020/12/18  018356943 :بيانات االأولوية
باإ�سم :    فولفو تريدمارك هولدنغ ايه بي

طرف / ايه بي فولفو, ا�س اأي 08 405, غوترغ, ال�سويد
�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 12
اأجهزة للنقل عن طريق الر اأو املاء؛ املركبات الرية امل�ستقلة؛ املركبات ذاتية القيادة؛ اأجهزة �سد �سرقة املركبات؛ 
ق��وارب؛ و�سالت  للقوارب؛  دا�سرات  للقوارب؛  دا�سرات مروحية  ال�سفن؛  دا�سرات )م��راوح(  القوارب؛  دفات توجيه 
ف�سل  تر�س  الرية؛  للمركبات  قاب�سات  بطانات  الرية؛  للمركبات  )كلت�سات(  قاب�سات  الرية؛  للمركبات  قارنة 
التع�سيق للقوارب؛ حمركات تدوير للمركبات الرية؛ مركبات نقل بدون �سائق؛ �ساحنات تفريغ القمامة؛ حمركات 
الكهربائية؛  التي تعمل بالطاقة  املركبات ذات املحركات  الديزل للمركبات االأر�سية؛ حمركات للمركبات الرية؛ 
ناقالت كهربائية للمركبات؛ اأجهزة توجيه كهربائية )لل�سفن(؛ ال�سيارات الكهربائية املزودة بخاليا وقود؛ زوارق 
عزم  حموالت  الهيدروجيني؛  بالوقود  تعمل  �سيارات  الهجينة؛  املركبات  الرية؛  للمركبات  الرتو�س  علب  عبور؛ 
الدوران الهيدروليكية للمركبات الرية؛ دارات هيدروليكية للمركبات؛ مركبات برية؛ حمركات للمركبات الرية؛ 
مركبات للطرق الوعرة؛ اأجهزة تع�سيق الرتو�س للمركبات الرية؛ اأعمدة الدفع للقوارب؛ اأعمدة اإقالع للمركبات 
للمركبات  واملواتري  املحركات  ذلك  واحلركة, مبا يف  العزم  نقل  الرية؛ جمموعات  للمركبات  دفع  اآليات  الرية؛ 
الرية؛ مركبات التحكم عن ُبعد بخالف االألعاب؛ اأجهزة حتكم بال�سفن؛ عجالت توجيه املركبات؛ اأجهزة حتكم 
ودفات )لل�سفن(؛ جرارات؛ مراوح ت�سذيب يف �سكل اأ�سطح تعديل موازنة للقوارب؛ اأجهزة �سيطرة للمركبات؛ مقاود 

للمركبات؛ دا�سرات مركبات؛ يخوت؛
و�سف العالمة: تتكون العالمة من الكلمات "VOLVO PENTA" باالأحرف الالتينية القيا�سية

اال�سرتاطات: 
اإر�ساله  اأو  االقت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  به مكتوبا الإدارة  يتقدم  اأن  فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك 

بالريد امل�سجل , وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 3 اأغ�صط�س 2021 العدد 13305

منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

VOLVO PENTA  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 347370   بتاريخ: 2021/03/21

RC  2020/12/18  018356943 :بيانات االأولوية
باإ�سم :    فولفو تريدمارك هولدنغ ايه بي

طرف / ايه بي فولفو, ا�س اأي 08 405, غوترغ, ال�سويد
�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 35
: الدعاية واالإعالن؛ املعاجلة االإدارية ملطالبات ال�سمان؛ اإدارة االأعمال؛ خدمات اإدارة االأعمال؛ معلومات اإح�ساءات 
االأعمال؛ خدمات متاجر البيع بالتجزئة املحو�سبة عر االإنرتنت املتعلقة باملحركات اأو املواتري واالآالت )مبا يف ذلك 
وحدات القيادة(, وكذلك االأجزاء واللوازم وامللحقات لل�سلع املذكورة اأعاله؛ جتميع البيانات االإح�سائية )لالأعمال 
التجارية اأو لالأغرا�س التجارية(؛ جمع وتنظيم وجتميع وحتليل بيانات االأعمال واالإح�ساءات واملعلومات وفهار�س 
البيانات؛ خدمات  اإدارة قواعد  العمالء؛  اإدارة عالقات  التجارية؛  االإدارة  اإعالنية؛  اأو  املعلومات الأغرا�س جتارية 
الن�سح يف اإدارة االأعمال؛ تنظيم برامج والء العمالء الأغرا�س جتارية اأو ترويجية اأو اإعالنية؛ احل�سول على بيانات 
املتعلقة  امل�ستهلك  معلومات  توفري  التجارية؛  املبيعات  ب�ساأن  معلومات  توفري  )لالآخرين(؛  لالأعمال  اإح�سائية 
بال�سلع واخلدمات؛ معاجلة م�ستندات ت�سجيل ال�سمان لالآخرين؛ خدمات البيع بالتجزئة فيما يتعلق باملركبات؛ 
اأو املواتري واالآالت )مبا يف ذلك وحدات القيادة(,  خدمات البيع بالتجزئة والبيع باجلملة فيما يتعلق باملحركات 
البناء؛  مبعدات  يتعلق  فيما  بالتجزئة  البيع  خدمات  اأع��اله؛  املذكورة  لل�سلع  وامللحقات  واللوازم  االأج��زاء  وكذلك 

خدمات ترويج املبيعات.
و�سف العالمة: تتكون العالمة من الكلمات "VOLVO PENTA" باالأحرف الالتينية القيا�سية

اال�سرتاطات: 
اإر�ساله  اأو  االقت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلك  علي  اعرتا�س  لدية  من  فعلي 

بالريد امل�سجل , وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 3 اأغ�صط�س 2021 العدد 13305

منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

VOLVO PENTA  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 347372   بتاريخ: 2021/03/21

RC  2020/12/18  018356943 :بيانات االأولوية
باإ�سم :    فولفو تريدمارك هولدنغ ايه بي

طرف / ايه بي فولفو, ا�س اأي 08 405, غوترغ, ال�سويد
�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 38
خدمات الن�سح واال�ست�سارة املتعلقة باالت�ساالت الال�سلكية ومعدات االت�ساالت الال�سلكية؛ نقل الر�سائل وال�سور مب�ساعدة 
عر  اأو  الرقمي  االإر���س��ال  طريق  عن  اأو  احلا�سوبية  الطرفيات  عر  االت�سال  ال��رادي��و؛  طريق  عن  االت�سال  الكمبيوتر؛ 
والوثائق  للبيانات  االإلكرتوين  النقل  �سبكات االت�ساالت عن بعد متعددة اجلن�سيات؛  ال�سناعية؛ االت�ساالت عر  االأقمار 
عر  لالآخرين  الرقمية  الو�سائط  حمتوى  وب��ث  االإل��ك��رتوين  النقل  االإلكرتونية؛  واالأج��ه��زة  احلا�سوبية  الطرفيات  عر 
يف  املخزنة  للبيانات  االإل��ك��رتوين  التبادل  والبيانات؛  للر�سائل  االإل��ك��رتوين  االإر���س��ال  واملحلية؛  العاملية  الكمبيوتر  �سبكات 
�سبكات  عر  املعلومات  نقل  االإنرتنت؛  عر  االت�سال  االت�ساالت؛  �سبكات  عر  اإليها  الو�سول  ميكن  التي  البيانات  قواعد 
االت�ساالت االإلكرتونية؛ النقل التفاعلي للفيديو عر ال�سبكات الرقمية؛ خدمات �سبكات هاتف الراديو البحرية؛ النقل 
ال�سوق  اإىل  الو�سول  توفري  االت�ساالت؛  �سبكات  اإىل  الو�سول  توفري  والبيانات؛  واالإ���س��ارات  وال�سور  لالأ�سوات  بال�سبكة 
النداء  خ��دم��ات  االإن��رتن��ت؛  ع��ر  االإل��ك��رتوين  ال��ري��د  تنبيهات  ت��وف��ري  الكمبيوتر؛  �سبكات  على  االإل��ك��رتون��ي��ة  )ال��ب��واب��ة( 
العاملية؛ خدمات  الكمبيوتر  �سبكات  اإىل  الو�سول  تاأجري زمن  االإنرتنت؛  ال�سوتية عر  االت�ساالت  االآيل؛ توفري خدمات 
تكنولوجيا املعلومات؛ خدمات االت�ساالت الهاتفية املقدمة للخطوط ال�ساخنة ومراكز االت�سال؛ نقل املعلومات من خالل 
اإر�سال االإ�سارات امل�سفرة واإ�سارات الطوارئ  اأنظمة ات�ساالت الفيديو؛ نقل املعلومات عر �سبكات االت�ساالت االإلكرتونية؛ 
وا�ستقبالها ومعاجلتها؛ خدمات الو�سول اإىل االت�ساالت؛ نقل الر�سائل؛ خدمات االت�ساالت الال�سلكية؛ خدمات االت�ساالت 

الال�سلكية وا�سعة النطاق.
و�سف العالمة: تتكون العالمة من الكلمات "VOLVO PENTA" باالأحرف الالتينية القيا�سية

اال�سرتاطات: 
بالريد  اإر�ساله  اأو  االقت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  الإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذلك  لدية اعرتا�س علي  فعلي من 

امل�سجل , وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 3 اأغ�صط�س 2021 العدد 13305

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

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
VOLVO PENTA  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 347373   بتاريخ: 2021/03/21
RC  2020/12/18  018356943 :بيانات االأولوية

باإ�سم :    فولفو تريدمارك هولدنغ ايه بي
طرف / ايه بي فولفو, ا�س اأي 08 405, غوترغ, ال�سويد

�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 40
الأجهزة  االإلكرتونية  املكونات  لالآخرين؛ جتميع  الطلب  امل��واد ح�سب  وامل��اء؛ جتميع  الهواء  وتنقية  تكييف 
الطاقة  مولدات  اإن�ساء  الطلب؛  ح�سب  القوارب  ت�سنيع  الطلب؛  ح�سب  بناء  اآالت  الطلب؛  ح�سب  االت�سال 
واملحركات ح�سب الطلب؛ تخ�سي�س املركبات ذات املحركات؛ خدمات الت�سنيع ح�سب الطلب لالآخرين يف 
يتعلق  فيما  الدفع  الأنظمة  الطلب  ح�سب  الت�سنيع  واملحركات؛  باملواتري  يتعلق  فيما  الدفع  اأنظمة  جمال 
بوحدات الدفع لالآخرين؛ اخلدمات اال�ست�سارية املتعلقة بتوليد الطاقة الكهربائية؛ توليد الكهرباء؛ توليد 
الطاقة؛ اإنتاج الطاقة الكهرمائية؛ تاأجري املولدات الكهربائية؛ تاأجري معدات توليد الطاقة؛ تاأجري معدات 

ملعاجلة وحتويل املواد الإنتاج الطاقة والت�سنيع ح�سب الطلب.
و�سف العالمة: تتكون العالمة من الكلمات "VOLVO PENTA" باالأحرف الالتينية القيا�سية

اال�سرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل , وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 3 اأغ�صط�س 2021 العدد 13305

منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية :  فري
املودعة بالرقم: 347374   بتاريخ: 2021/03/21

بيانات االأولوية: 
باإ�سم :    اإ�س. �س�س�ستويتز اإل تي دي

10 األون هاتافور �سرتيت, قي�سرية 3088900, اإ�سرائيل
�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 29
واملجففة  واملجمدة  املحفوظة  واخل�سروات  الفواكه  اللحوم؛  خال�سات  والطرائد؛  والدواجن  واالأ�سماك  اللحوم 
االأخرى؛  االألبان  والزبادي ومنتجات  والزبدة  والكومبوت؛ بي�س؛ احلليب واجلنب  واملربيات  واملطبوخة؛ اجليلي 
زيوت ودهون �ساحلة لال�ستهالك الب�سري؛ األواح غذائية اأ�سا�سها فول ال�سويا؛ األواح غذائية اأ�سا�سها اجلوز؛ األواح 
غذائية خام اأ�سا�سها الفواكه؛ األواح غذائية خام اأ�سا�سها اخل�سروات؛ األواح غذائية ع�سوية اأ�سا�سها الفواكه؛ األواح 
وجبات خفيفة اأ�سا�سها الفواكه واجلوز؛ األواح وجبات خفيفة اأ�سا�سها اجلوز والبذور؛ األواح غذائية اأ�سا�سها الفواكه 
واجلوز املعاجلة؛ وجبات خفيفة من الفاكهة؛ وجبات خفيفة من الفواكه املجففة؛ وجبات خفيفة من البطاط�س؛ 
ال�سويا؛ وجبات  اأ�سا�سها فول  البقول؛ وجبات خفيفة  اأ�سا�سها  الهند؛ وجبات خفيفة  اأ�سا�سها جوز  وجبات خفيفة 
األواح وجبات خفيفة  البذور؛  اأ�سا�سها  البذور؛ وحبات خفيفة  اأ�سا�سها  اأ�سا�سها اخل�سروات؛ وجبات خفيفة  خفيفة 
ر؛ فول  اأ�سا�سها اجلوز؛ وجبات خفيفة اأ�سا�سها اجلبنة؛ وجبات خفيفة اأ�سا�سها الذرة احللوة؛ فول �سوداين حُم�سَّ
�سوداين معالج؛ البقوليات املعاجلة؛ �سلطة البقوليات؛ األواح وجبات خفيفة اأ�سا�سها البقوليات؛ وجبات خفيفة من 

البقوليات؛ البقول املعاجلة؛ وجبات خفيفة اأ�سا�سها البقول؛ وجبات خفيفة اأ�سا�سها البقول.
و�سف العالمة: كلمة فري باأحرف عربية

اال�سرتاطات: 
اإر�ساله  اأو  االقت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلك  علي  اعرتا�س  لدية  من  فعلي 

بالريد امل�سجل , وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 3 اأغ�صط�س 2021 العدد 13305

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

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
BIOGENIX  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 350855   بتاريخ: 2021/05/10
بيانات االأولوية:      

باإ�سم :    خمتر جي 42 الطبي ذ.م.م
مدينة خليفة, جنوب �سرق 45_04, 0, مبنى �سي ات�س لينك لال�ستثمار العقاري – �سركة ال�سخ�س الواحد 

ذ م م, اأبو ظبي, االمارات العربية املتحدة
�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 44
خدمات  واحليوان؛  لالإن�سان  باجلمال  والعناية  ال�سحية  العناية  البيطرية؛  اخلدمات  الطبية؛  اخلدمات 
خدمات  ال�سحية؛  الرعاية  البديل؛  الطب  خدمات  الغابات؛  وزراع��ة  والب�ستنة  املائية  وال��زراع��ة  ال��زراع��ة 
التحليل الطبي الأغرا�س الت�سخي�س والعالج التي تقدمها املعامل الطبية؛ امل�ساعدة الطبية؛ تاأجري املعدات 
الطبية؛  خدمات الفح�س الطبي؛ الن�سائح ال�سيدالنية؛ تاأجري الروبوتات اجلراحية؛ خدمات التطبيب 
االأجهزة  تاأجري  الطبية؛  واملعدات  االأجهزة  تاأجري  الطبي؛  الت�سوير  الطبية؛ خدمات  املعلومات  بعد؛  عن 
واملعدات الطبية؛ االختبار اجليني لغايات طبية؛ فح�س احلم�س النووي )DNA( لغايات طبية؛ تاأجري 
اأجهزة وبرجميات الت�سوير الطبي؛ خدمات املعلومات الطبية؛ توفري املعلومات والن�سائح والبيانات املتعلقة 
واال�ست�سارة  الن�سح  تقدمي  خدمات  املر�سى؛  بعالج  املتعلقة  الطبية  التحاليل  خدمات  الطبي؛  بالت�سوير 

واملعلومات فيما يتعلق بجميع اخلدمات ال�سالفة الذكر.
و�سف العالمة: تتكون العالمة من كلمة )BIOGENIX( مكتوبة باالأحرف الالتينية القيا�سية

اال�سرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل , وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 3 اأغ�صط�س 2021 العدد 13305

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

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
DIVA  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 350292   بتاريخ: 2021/05/02
بيانات االأولوية:      

باإ�سم :    ديفا انرتنا�سونال اإنك.
222 مكلنتري درايف, كيت�سرن, اأونتاريو ان2ار1اي8, كندا

�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 35
خدمات البيع بالتجزئة ومتاجر التجزئة على االإنرتنت التي ت�سم كوؤو�س احلي�س, غ�سول يدين مطهر, 
مطهرات  مهبلية,  ومزلقات  غ�سوالت  البنف�سجية,  فوق  واالأ�سعة  البخار  معقم  ر,  مطهِّ رغ��وي  يد  �سابون 
حملول  مهبلية,  غ�سوالت  تعقيم,  م�ستح�سرات  طبية,  لغايات  اغت�سال  م�ستح�سرات  النظافة,  الأغ��را���س 
�سحية  فوط  احلي�س؛  كاأ�س  ومنظف  مناديل  احلي�س,  لكاأ�س  تطهري  حملول  وحتديًدا,  �سخ�سي  تنظيف 
قابلة الإعادة اال�ستخدام؛ �ساي طبي الإدارة االأمل, لطيف وم�ساد لاللتهابات, كوؤو�س �ساكر, كاأ�س �سيليكون 
م للتنظيف, �سراويل داخلية للدورة ال�سهرية, �سراويل )للحي�س(, �سراويل )�سحية(, �سدادات قطنية  معقَّ
�سدادات قطنية �سحية؛ �سمادات/  �سراويل )�سحية(, فوط �سحية,  �سراويل )�سحية(, بطانات  للحي�س, 

فوط �سحية
 "V " مكتوبة باالأحرف الالتينية حيث ان احلرف " DIVA " و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة

عبارة عن ورقتا �سجر كما يف �سكل
اال�سرتاطات: 

فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل , وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 3 اأغ�صط�س 2021 العدد 13305

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

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
OCTANIUM  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 351415   بتاريخ: 2021/05/19
بيانات االأولوية:      

باإ�سم :    اوكتانيوم اإنرتنا�سيونال م.د.م.�س
3, دبي,  & جيمبلك�س  رق��م 1, مبنى ج��وي��الري  رق��م: 758, مركز االع��م��ال م.د.م.�����س, طابق  وح��دة 

االمارات العربية املتحدة
�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 12
املركبات وو�سائل النقل؛ اأجزاء ولوازم املركبات

و�سف العالمة: تتكون العالمة من كلمة OCTANIUM  مكتوبة باالأحرف الالتينية
اال�سرتاطات: 

فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو 
اإر�ساله بالريد امل�سجل , وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 3 اأغ�صط�س 2021 العدد 13305

منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

cash now  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 351290   بتاريخ: 2021/05/18

بيانات االأولوية:      
باإ�سم :    كوينتك�س تيكنولوجي بروجكت�س ذ.م.م

جزيرة الرمي, الرمي طموح 0,3 , بني �سركة طموح لال�ستثمارات, اأبوظبي, االإمارات العربية املتحدة
�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 36
اخلدمات املالية؛ ال�سوؤون املالية؛ ال�سوؤون النقدية؛ الو�ساطة؛ التحليل املايل؛ خدمات اال�ستثمار؛ االإدارة املالية؛  االأعمال 
امل�سرفية االإلكرتونية؛ اخلدمات املالية االإلكرتونية؛ خدمات الدفع االإلكرتونية؛ خدمات الدفع يف التجارة االإلكرتونية؛ 
عر  امل�سرفية  االأع��م��ال  عاملية؛  حا�سوب  �سبكة  ع��ر  للمدفوعات  االإلكرتونية  املعاجلة  االإل��ك��رتون��ي��ة؛  املحفظة  خ��دم��ات 
االإنرتنت؛ اخلدمات املالية عر االإنرتنت؛ اخلدمات العقارية؛ تاأجري املمتلكات التجارية؛ تاأجري مباين البيع بالتجزئة؛ 
تاأجري املكاتب؛ تاأجري امل�ساحات املكتبية؛ خدمات ا�ستثمار روؤو�س االأموال؛ خدمات حتويل االأموال االإلكرتونية؛ خدمات 
البيع بالتجزئة؛  املالية املحو�سبة الأعمال  اإ�سدار �سندات ذات قيمة؛ اخلدمات  املدفوعات االإلكرتونية؛  التمويل؛ معاجلة 
اإجراء معامالت الدفع غري النقدي؛ خدمات الدفع عن ُبعد؛ خدمات الدفع املوفرة عن طريق اأجهزة واأدوات االت�ساالت 
حمطات  طريق  عن  متعددة  دفع  خيارات  توفري  النقدي؛  غري  الدفع  مبعامالت  املتعلقة  املالية  اال�ست�سارات  الال�سلكية؛ 
طرفية اإلكرتونية ي�سغلها الزبائن ومتوفرة يف متاجر البيع بالتجزئة؛ ا�سدار �سندات ذات قيمة كمكافاأة لوالء العمالء؛ 
ا�سدار �سندات ذات قيمة فيما يتعلق باأنظمة والء العمالء؛ اإ�سدار �سندات ذات قيمة رقمية؛ ا�سدار �سندات ذات قيمة رقمية 
املالية فيما يتعلق ب�سندات  الرقمية؛ اخلدمات  بالعمالت  املالية فيما يتعلق  العمالء؛ اخلدمات  باأنظمة والء  فيما يتعلق 
ذات قيمة رقمية؛ ا�سدار �سندات ذات قيمة والتي ميكن بعد ذلك انفاقها على �سراء ب�سائع او خدمات؛ ا�سدار �سندات ذات 
قيمة رقمية والتي ميكن بعد ذلك انفاقها على �سراء ب�سائع او خدمات؛ خدمات تقدمي الن�سائح واال�ست�سارات واملعلومات 

املتعلقة باخلدمات ال�سابق ذكرها.
و�سف العالمة: تتكون العالمة من كلمة )cash now( مكتوبة باللغة االإجنليزية ب�سكل مميز ويف و�سطها حافة ثالثة اوراق

اال�سرتاطات: 
بالريد  اإر�ساله  اأو  االقت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  الإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذلك  لدية اعرتا�س علي  فعلي من 
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paylater  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 351291   بتاريخ: 2021/05/18

بيانات االأولوية:      
باإ�سم :    كوينتك�س تيكنولوجي بروجكت�س ذ.م.م

جزيرة الرمي, الرمي طموح 0,3 , بني �سركة طموح لال�ستثمارات, اأبوظبي, االإمارات العربية املتحدة
�صورة �لعالمة
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الفئة 36: اخلدمات املالية؛ ال�سوؤون املالية؛ ال�سوؤون النقدية؛ الو�ساطة؛ التحليل املايل؛ خدمات اال�ستثمار؛ االإدارة املالية؛  
التجارة  يف  الدفع  خدمات  االإلكرتونية؛  الدفع  خدمات  االإلكرتونية؛  املالية  اخلدمات  االإلكرتونية؛  امل�سرفية  االأعمال 
االإلكرتونية؛ خدمات املحفظة االإلكرتونية؛ املعاجلة االإلكرتونية للمدفوعات عر �سبكة حا�سوب عاملية؛ االأعمال امل�سرفية 
البيع  مباين  تاأجري  التجارية؛  املمتلكات  تاأجري  العقارية؛  اخل��دم��ات  االإن��رتن��ت؛  عر  املالية  اخل��دم��ات  االإن��رتن��ت؛  عر 
بالتجزئة؛ تاأجري املكاتب؛ تاأجري امل�ساحات املكتبية؛ خدمات ا�ستثمار روؤو�س االأموال؛ خدمات حتويل االأموال االإلكرتونية؛ 
البيع  الأعمال  املحو�سبة  املالية  اخلدمات  قيمة؛  ذات  �سندات  اإ�سدار  االإلكرتونية؛  املدفوعات  معاجلة  التمويل؛  خدمات 
بالتجزئة؛ اإجراء معامالت الدفع غري النقدي؛ خدمات الدفع عن ُبعد؛ خدمات الدفع املوفرة عن طريق اأجهزة واأدوات 
االت�ساالت الال�سلكية؛ اال�ست�سارات املالية املتعلقة مبعامالت الدفع غري النقدي؛ توفري خيارات دفع متعددة عن طريق 
البيع بالتجزئة؛ ا�سدار �سندات ذات قيمة كمكافاأة لوالء  اإلكرتونية ي�سغلها الزبائن ومتوفرة يف متاجر  حمطات طرفية 
العمالء؛ ا�سدار �سندات ذات قيمة فيما يتعلق باأنظمة والء العمالء؛ اإ�سدار �سندات ذات قيمة رقمية؛ ا�سدار �سندات ذات 
قيمة رقمية فيما يتعلق باأنظمة والء العمالء؛ اخلدمات املالية فيما يتعلق بالعمالت الرقمية؛ اخلدمات املالية فيما يتعلق 
ا�سدار  او خدمات؛  �سراء ب�سائع  انفاقها على  ذات قيمة والتي ميكن بعد ذلك  �سندات  ا�سدار  ذات قيمة رقمية؛  ب�سندات 
�سندات ذات قيمة رقمية والتي ميكن بعد ذلك انفاقها على �سراء ب�سائع او خدمات؛ خدمات تقدمي الن�سائح واال�ست�سارات 

واملعلومات املتعلقة باخلدمات ال�سابق ذكرها.
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امل�سجل , وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن 
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عربي ودويل

الحتاد الأوروبي يدعو املن�سات 
اللكرتونية ملعاجلة الت�سكيك يف اللقاحات

•• بروك�صل-وام:

املن�سات  بريتون  تيريي  الداخلية,  لل�سوق  االأوروب���ي  االحت��اد  مفو�س  دعا 
االإلكرتونية اإىل حتمل م�سوؤوليتها للتغلب على تردد مواطني االحتاد يف 

قبول اللقاحات �سد وباء كوفيد 19الذي حتفزه املعلومات امل�سللة.
وي�سكو امل�سوؤولون االوربيون من تنامي حمالت الت�سكيك يف التطعيم �سد 
الوباء يف وقت تت�ساعد فيه املخاوف من تداعيات متحور “ دلتا” يف عدة 
االوربية  املفو�سية  ن�سرت  اأن  بعد  بريتون  بيان تريي  وجاء  اوروبية.  دول 
وتويرت  “في�سبوك  �سركات  التزام  م��دى  عن  مف�سلة  تقارير  بروك�سل  يف 
املا�سي  يونيو  يف  املتخذة  بالتدابري  وجوجل”  ومايكرو�سوفت  وتيكتوك 
ملعاجلة املعلومات امل�سللة ب�سان الفريو�س.. ورحبت املفو�سية بحملة �سركة 
التطعيم يف  م��واق��ع  ج��وج��ل  وع��ر���س حم��رك  للتطعيم  ال��داع��م��ة  تيكتوك 

حمركات بحثه وخرائطه.

رو�سيا تتجاوز حاجز ال� 160 
األف وفاة بكورونا

•• مو�صكو - وام:

جتاوزت ح�سيلة الوفيات بفريو�س كورونا امل�ستجد يف رو�سيا ام�س حاجز 
ال� 160 األف حالة بعد ت�سجيل 785 وفاة جديدة خالل يوم واحد مقابل 
 160 اإىل  اأم�س االأول لرتتفع ح�سيلة �سحايا الفريو�س  789 وفاة يوم 
األفا و 137حالة وفاة.واأعلنت غرفة العمليات اخلا�سة مبكافحة فريو�س 
كورونا يف رو�سيا - يف تقريرها اليومي - عن ارتفاع عدد االإ�سابات اجلديدة 
خالل ال�ساعات ال�24 املا�سية بت�سجيلها 23508 اإ�سابات ليبلغ اإجمايل 
عدد االإ�سابات �ستة ماليني و312 األفا و 185 اإ�سابة , ومتاثل 14890 
حالة لل�سفاء خالل ال� 24 �ساعة املا�سية , ليبلغ جمموع املتعافني خم�سة 

ماليني و 640 األفا و783 �سخ�سا.

اإىل  اال�ستماع  ع��دي��دة:  امل��ح��ظ��ورات 
فرقة البيتلز, وان تكون مثلّيا علنا, 
وقراءة  الدينية,  املعتقدات  واإظهار 
“يحظر اال�ستقالل  كتب معينة ... 
ي�سرح  االختيار”,  وح��ري��ة  ال��ف��ردي 
امل������وؤرخ. وي��ت��ذك��ر ن���وًع���ا واح�����ًدا من 
االأطفال,  جلميع  االأ�سنان  معجون 
املالب�س,  ن��ف�����س  وي����رت����دون  ب�����ريال, 

ويتلقون نف�س التعليم.

على �ل�صفة �لخرى
ي��ع��م��ل وال�����د خ���ورخ���ي حم��ا���س��ًب��ا يف 
الكوبيني,  ج��م��ي��ع  م���ث���ل  م�����س��ن��ع, 
الدولة  وملوظفي  ال��دول��ة.  يف  يعمل 
ال�����س��ي��وع��ي��ة م�����س��وؤول��ي��ات: ي��ج��ب اأن 
الدفاع  جلنة  مل�ساعدة  “يتطوعوا” 
اأ���ّس�����س��ه��ا كا�سرتو  ع��ن ال���ث���ورة ال��ت��ي 
“املراقبة  اأج����ل  م���ن  ال�����س��ت��ي��ن��ات  يف 
اإىل  واالنتماء  للثورة”,  اجلماعية 
ل�سيطرة  ال��ع��م��ال اخل��ا���س��ع��ة  ن��ق��اب��ة 
احلكومة  ت�����س��م��ي��م  مت  ال�����دول�����ة. 
الكوبية ال�سلطوية على غرار منوذج 

تدريب  وي��ت��م  ال�سوفياتي,  االحت���اد 
عنا�سر خم��اب��رات ال��دول��ة م��ن قبل 

جهازي �ستا�سي وكي جي بي.
االحتاد  ان��ه��ار  عندما   ,1992 ع��ام 

اجلزيرة  كانت  وبينما  ال�سوفياتي, 
حتت احلظر االأمريكي, خ�سرت 85 
اأك�ساك  وك��ان��ت  �سوقها,  م��ن  ب��امل��ائ��ة 

املتاجر فارغة, وانقطعت الكهرباء.

بفتح  ك��ا���س��رتو  �سمح   ,1994 ع���ام 
البالد  فتح  واأع���اد  �سغرية,  �سركات 
ا�ستخدام  يف  و�����س����رع  ل��ل�����س��ي��اح��ة, 
ال������دوالر االأم���ري���ك���ي. وب����ات االأم����ل 

ي���اأت���ي ع��ل��ى �سكل  اأف�������س���ل  يف ع����امل 
“اأحذية  ي��رت��دون  اأج��ان��ب  �سائحني 
ري��ا���س��ي��ة الم��ع��ة, يف مل��ح��ة ع��ن عامل 
االأخرى  ال�سفة  ازده���اًرا على  اأك��رث 

كتب املوؤرخ.  من البحر”, 
غادر حوايل 35 األف كوبي اجلزيرة 
الواليات  اإىل  ال���ق���وارب  م���نت  ع��ل��ى 
املتحدة يف اأوائل الت�سعينات, والذين 
حاولوا البقاء والقتال قليلون. يف 5 
اأغ�سط�س 1994, نظمت جمموعة 
�سغرية  م���ظ���اه���رة  ال��ك��وب��ي��ني  م���ن 
للمطالبة با�ستقالة فيدل كا�سرتو. 
مت القب�س عليهم بعنف ومل يتم بث 

اأي �سورة يف و�سائل االإعالم.

�ل�صبكات �لجتماعية
اليوم, اأ�سبحت الهجرة اإىل الواليات 
املتحدة اأكرث تعقيًدا مما كانت عليه 
الطريقة  اأن  ويبدو  الثمانينات,  يف 
ال��وح��ي��دة الإظ��ه��ار ع��دم ال��ر���س��ا هي 

التظاهر.

تت�سدع,  الكوبية  ال�سيوعية  الدولة 
مبثلها  التم�سك  يف  �سعوبة  وجت��د 
امل��وظ��ف��ني حتّولوا  ف��ث��ل��ث  االأع���ل���ى. 
وال��ت��ف��اوت يف  القطاع اخل��ا���س,  اىل 
يف  الطبيب  يك�سب  ه��ائ��ل:  االأج����ور 
�سهرًيا,  دوالًرا   87 ع��ام  م�ست�سفى 
اأق��ل بع�سر مرات  وه��و م��ا ق��د يكون 
من كل من يعمل مع ال�سياح ويتلقى 

اإكرامية من االأجانب.
الزعيم الكاريزماتي مل يعد موجودا. 
عام 2008, ا�ستقال فيدل كا�سرتو 
الذي  الرئي�س  من�سب  من  املري�س 
و”اليوم,  ق��رن.  ن�سف  طيلة  �سغله 
دون  الكوبيني  من  جديد  جيل  ن�ساأ 
فيدل,  ل�سخ�سية  امل��ط��ل��ق  ال���وج���ود 
... وعلى عك�س جيلي, مل ي�ساهدوا 
ال�سوفياتية  ال��ك��رت��ون��ي��ة  ال���ر����س���وم 

ي���روي  وبيك�سار”,  دي�����زين  ول���ك���ن 
و�سائل  ي���ت���ق���ن���ون  اإن�����ه�����م  امل�����������وؤرخ. 
التوا�سل االجتماعي, وقادرون على 
اإ�سماع اأ�سواتهم, وال يوؤمنون باملثل 
لهم  يتم تقدميها  التي  ال�سوفياتية 
دائًما على التلفزيون الوطني. فمن 
االإنرتنت  با�ستخدام  ال�سماح  خالل 
 ,2018 عام  الذكية  الهواتف  على 
زرعت احلكومة بذرة متّرد االأ�سابيع 

االأخرية.
والدعاوى  ال��وح�����س��ي  ال��ق��م��ع  ورغ���م 
�سد  امل���ت�������س���ل�������س���ل���ة  ال����ق���������س����ائ����ي����ة 
املتظاهرين, يعتقد خورخي فيليبي 
فات  ق����د  ال����وق����ت  اأن  غ���ون���زال���ي�������س 

للرتاجع.
--------------------------

عن �صالت �ف �ر

مظاهرات يوليو 2021

كوبا الأم�س تف�ّسر احتجاجات اليوم...!
••الفجر – خرية ال�صيباين

يف 11 يوليو 2021, نزل �لكوبيون �إىل �ل�صو�رع 
للمطالبة بـ “�إنهاء �لديكتاتورية”, وهو حدث 
فيليبي  خورخي  و�صفه  تقريًبا  م�صبوق  غري 

غونز�لي�س.

�لتاريخ  �أ�صتاذ  غونز�لي�س,  فيليبي  خورخي 
ن�صاأ  �ملتحدة,  بالوليات  �أنطونيو  �صان  بجامعة 
�لبلد  هــذ�  عن  وروى  �لثمانينات.  يف  كوبا  يف 
ذي  جملة  يف  �لد�خل”  من  “ينهار  ر�ه  ــذي  �ل

�أتالنتيك.
عندما كان يزور جدته كل يوم خمي�س, كانت 

حمطة  وهي  مارتي,  ر�ديــو  �إىل  بتكتم  ت�صتمع 
مقرها ميامي يديرها �ملنفيون �لكوبيون �لذين 
تخف�س  “كانت  كا�صرتو,  فيدل  ثورة  من  فرو� 
�ل�صوت د�ئًما. وتقول: “�جلدر�ن لها �آذ�ن”. ل 
�ل�صيا�صة  عن  يتحدث  خورخي  عائلة  يف  �أحد 

عرب �لهاتف خوًفا من �لتن�صت عليه.

تدخل ال�سرطة بعد مظاهرة 5 اأغ�سط�س 1984 يف هافانا

موؤيدون للرئي�س الربازيلي يتظاهرون �سد القرتاع الإلكرتوين 
•• ريو دي جانريو-اأ ف ب

ل��ل��رئ��ي�����س جايري  دع���ًم���ا  ال���رازي���ل  امل��ت��ظ��اه��ري��ن يف  اآالف  جت��ّم��ع 
بول�سونارو واحتجاًجا على نظام االقرتاع االإلكرتوين املعمول به 

منذ عام 1996, ح�سبما ذكر مرا�سلو وكالة فران�س بر�س.
�ساطئ  على  �سخ�س  اآالف  ث��الث��ة  نحو  ���س��ار  ج��ان��ريو,  دي  ري��و  يف 
كوباكابانا معظمهم بال كمامات, وارتدوا مالب�س باللونني االأ�سفر 

واالأخ�سر اللذين يرمزان اإىل العلم الرازيلي.
وقال رونالدو كالفالكانتي )46 عاما( لوكالة فران�س بر�س يف ريو 
“ما نريده هو اإعادة فرز االأ�سوات علًنا ملزيد من ال�سفافّية, الأّنه 

كانت هناك �سبهات بح�سول تزوير«.

وبول�سونارو الطامح اإىل اإعادة انتخابه يف عام 2022, ال يطالب 
اإي�سال  الورقّية, ولكن بطباعة  بالبطاقات  الت�سويت  اإىل  بالعودة 
بعد كّل ت�سويت يتّم عر �سندوق االقرتاع االإلكرتوين, وذلك من 

اأجل ال�سماح باإعادة فرز االأ�سوات ح�سورًيا.
متهيد  املتطّرف  اليميني  الزعيم  يحاول  املحّللني,  اإىل  بالن�سبة 
الرئي�س  غ��رار  النتيجة يف حال هزميته, على  للطعن يف  الطريق 

االأمريكي ال�سابق دونالد ترامب الذي ُيكّن له اإعجاًبا كبرًيا.
اأمادا”  “باتريا  �سعار  مع  كبري  برازيلي  علم  رفع  كوباكابانا,  ويف 
)الوطن احلبيب(, وهو ال�سعار الر�سمي حلكومة بول�سونارو, على 

رافعة يف اأكرث �سواطئ ريو ال�سياحية �سهرة.
�سّم  ال���ذي  ب��االح��ت��ج��اج  مبا�سر  �سكل  يف  بول�سونارو  ي�����س��ارك  ومل 

املغلقة,  الفيديو  دائرة  األقى خطاًبا عر  لكّنه  االآالف يف برازيليا, 
ل��ن يقبل  اأّن���ه  الت�سويت احل���ايل وم���وؤّك���ًدا  ان��ت��ق��اده لنظام  م��ك��ّرًرا 

انتخابات لي�ست “نظيفة ودميوقراطّية«.
واأ�ساف اأّنه �سيفعل “كّل ما يتطّلبه االأمر” من اأجل فر�س طباعة 

اإي�ساالت ورقّية للت�سويت االإلكرتوين.
املتظاهرين  اآالف  اأمام  كلمة  ا  اأي�سً بول�سونارو  األقى  الظهر,  وبعد 
“اإرادة  اأّن  واأعلن  البالد.  اأكر مدن  باولو,  �ساو  الذين جتّمعوا يف 
ال�سعب يجب اأن ت�سود. اأمتّنى اأن يتّم ذلك بعد هذه التظاهرة”, يف 
اإ�سارة منه اإىل الت�سويت املقّرر اخلمي�س يف جلنة مبجل�س النواب 
على م�سروع قانون يتعّلق بطباعة اإي�ساالت ورقّية بعد كّل ت�سويت 

يتّم عر �سندوق االقرتاع االإلكرتوين.

موؤ�سرات خميفة.. ا�ستعدادات ملوجة في�سانات جديدة بال�سودان
•• اخلرطوم-وكاالت

النيلني  منا�سيب  و���س��ول  ق��رب  م��ع 
اإىل  النيل,  ونهر  واالأب��ي�����س  االأزرق 
�سكان  يعي�س  ال��ف��ي�����س��ان,  م�����س��ت��وى 
امل��ن��اط��ق ال�����س��ودان��ي��ة ال��واق��ع��ة على 
����س���ف���اف ت���ل���ك االأن�����ه�����ر ح����ال����ة من 

اال�ستنفار والتوج�س.
وقعت  ال���ت���ي  ال��ف��ي�����س��ان��ات  واأودت 
�سخ�سا,   117 بحياة  املا�سي  العام 
و�سردت  منزل,  األ��ف   100 ودم��رت 

نحو 600 األف �سخ�س.
اأب�������رز االأ�����س����ب����اب ال���ت���ي تعزز  وم�����ن 
الفي�سانات  ك��ارث��ة  ت��ك��رار  خم���اوف 
ا�ستمرار  ال���ع���ام,  ه���ذا  ال�������س���ودان  يف 
هطول االأمطار الغزيرة يف اله�سبة 
خطوات  اأي  اتخاذ  وع��دم  االإثيوبية 
لتو�سيع جمرى النيل يف اخلرطوم, 
التعديات  ب�سبب  ت�سييقه  مت  ال��ذي 
النظام  ح��ق��ب��ة  خ����الل  االإن�������س���ائ���ي���ة 

ال�سابق.

موؤ�صر�ت عديدة
وبرزت خالل ال�ساعات املا�سية عدة 
م��وؤ���س��رات ت��ع��زز اح��ت��م��االت حدوث 
بتلك  �سبيهة  تكون  رمبا  في�سانات, 

التي وقعت العام املا�سي.
ووفقا الأحدث البيانات ال�سادرة عن 
وزارة الري ال�سودانية, فقد بلغ اإيراد 
القيا�س  حمطة  عند  االأزرق  النيل 

ال�سودانية  احل�����دود  يف  ال��رئ��ي�����س��ي��ة 
االإثيوبية, 573 مليون مرت مكعب, 
اأي اأقل بنحو 37 مليون مرت مكعب 

فقط من م�ستوى اإيراد الفي�سان.
ومن املتوقع اأن يكون االإيراد خالل 
 600 املقبلة ح���وايل  اأي���ام  ال��ث��الث��ة 

مليون مرت مكعب.
ارتفاع  ح��ج��م  ب��ل��غ  اخل����رط����وم  ويف 

اأي  م���رتا,   16.04 النيل  من�سوب 
اأقل بن�سف مرت فقط من م�ستوى 

من�سوب الفي�سان.
جميع  ت�����س��ه��د  اأن  امل���ت���وق���ع  وم�����ن 
القطاعات ارتفاعا مبتو�سط 25 �سم 
خالل االأيام املقبلة. وطلبت الوزارة 
من املواطنني يف كل املناطق الواقعة 
اأخذ  النيل  ونهر  االأزرق  النيل  قرب 

كل االحتياطات الالزمة.

��صتعد�د�ت
ال����ذي ي�سكن  وق����ال م�����س��ع��ب ع��م��ر 
امل�سيد,  مدينة  من  قريبة  قرية  يف 
للنيل  الغربية  ال�سفة  يف  ال��واق��ع��ة 
45 كيلومرتا من  االأزرق على بعد 
“ال�سباب  اإن  اخل��رط��وم,  العا�سمة 

ب��اال���س��ت��ع��داد لتفادي  م��ب��ك��را  ب�����داأوا 
يف  حدثت  التي  اجل�سيمة  االأ���س��رار 

�سهر �سبتمر املا�سي«.
اأن جمموعات �سبابية تقوم  واأو�سح 
ب�”مناوبات يومية لتجهيز ال�سواتر 
ال��رتاب��ي��ة, ور���س��د اأي ت��غ��ريات غري 
مائال  يبدو  ال��ذي  للنهر,  اعتيادية 
اأك��رث ل��الرت��ف��اع, رغ��م ع��دم و�سوله 

حتى االآن مل�ستوى العام املا�سي«.

مناطق ه�صة
اأك���رث يف مناطق  امل��خ��اوف  وت��رتك��ز 
�سفاف  على  الواقعة  �سنار  والي��ت��ي 
من  ق���رب���ا  واالأك������رث  االأزرق  ال��ن��ي��ل 
والية  وك��ذل��ك  االإث��ي��وب��ي��ة,  اله�سبة 
اخلرطوم التي تقع معظم مناطقها 
االأزرق  النيلني  �سفتي  من  بالقرب 
واالأب����ي���������س, ال���ل���ذي���ن ي��ل��ت��ق��ي��ان يف 
العا�سمة  بقلب  “املقرن”  منطقة 

اخلرطوم لي�سكال نهر النيل.
يف  املا�سي  العام  في�سانات  وت�سببت 
واملئات  البيوت,  اآالف  واإت��الف  ه��دم 

من الب�ساتني الزراعية يف املنطقة.

�أزمة طرق
اأن واح��دا من  وي�سري مراقبون اإىل 
الفي�سانات  الأزمة  الكبرية  املخاوف 
هي تلك التي تتعلق بقطع الطرق, 
العديد  ع��زل  يف  الت�سبب  وب��ال��ت��ايل 
االأ�سواق  ع��ن  ال�سكنية  املناطق  م��ن 
الرئي�سية,  اخل���دم���ي���ة  وامل���ن���اط���ق 
ال�سلع  يف  كبرية  اأزم���ات  ي�سبب  مم��ا 

االأ�سا�سية.
ك��م��ا مي��ن��ع ذل���ك اأع�����دادا ك��ب��رية من 
ال�سكان من احل�سول على اخلدمات 
اخلدمات  م���ن  وغ���ريه���ا  ال�����س��ح��ي��ة 
زي�����ادة  اإىل  اإ����س���اف���ة  ال�������س���روري���ة, 

معدالت احلوادث املميتة.

الحتاد الأوروبي ُينجد تركيا يف كارثة احلرائق 
•• مرماري�س-اأ ف ب

�سارع االحتاد االأوروبي اإىل مد يد العون اإىل تركيا  اأم�س 
االثنني الإخماد النريان امل�ستعلة منذ اأ�سبوع واأودت بحياة 
رجب  الرئي�س  على  ال�سغوط  وفاقمت  اأ�سخا�س  ثمانية 
اأج���زاء خمتلفة  و�سط حرائق مماثلة يف  اإردوغ���ان,  طيب 

من جنوب اأوروبا.
واأتت حرائق الغابات التي جتتاح منتجعات �ساحلية تركية 
تطل على املتو�سط وبحر اإيجه على م�ساحات وا�سعة من 

الغابات العذراء واأدت اإىل اإجالء ال�سياح من فنادقهم.
وامتدت تداعيات الكارثة اإىل اأبعد من الغابات اإذ عّر�ست 
اإردوغ�������ان, ال����ذي ي��خ��و���س ان��ت��خ��اب��ات خ���الل ع��ام��ني قد 
انتقادات  اإىل موجة  اإىل متديد حكمه لعقد ثالث,  توؤدي 

ال�ستجابته التي بدت بطيئة ومنف�سلة عن الواقع.
�سديدة خ�سو�سا  انتقادات  اإىل  الرتكي  الرئي�س  وتعّر�س 
اأثناء قيامه  ال�ساي لل�سكان  اأكيا�س  االأ�سبوع لرميه  نهاية 

املناطق االأكرث ت�سررا فيما رافقه عدد  اإحدى  بجولة يف 
كبري من عنا�سر ال�سرطة.

كما ك�سفت احلكومة عن اأنها ال متلك طائرات خم�س�سة 
على  االع��ت��م��اد  بالتايل  عليها  ويتعنّي  احل��رائ��ق  ملكافحة 

امل�ساعدة اخلارجية ملكافحة النريان.
و���س��ك��ر وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال��رتك��ي م��ول��ود ت�����س��او���س اأوغلو 
بروك�سل االثنني الإر�سالها طائرة من كرواتيا وطائرتني 

من اإ�سبانيا.
“يت�سامن ب�سكل كامل مع  باأنه  واأف��اد االحت��اد االأوروب���ي 
يف ر�سالة هدفها  تركيا يف هذه االأوقات ال�سعبة للغاية”, 

اإظهار ح�سن النية بعد عام من اخلالفات بني الطرفني.
وتظهر بيانات االحتاد االأوروبي باأن مو�سم احلرائق العام 
احلايل كان اأكرث ت�سببا للدمار من غريه اإذ يوؤجج ارتفاع 
النريان. وي�سري خراء  العاتية  والرياح  درج��ات احل��رارة 
اإمكانية تكرار مثل هذه  املناخي يزيد من  التغرّي  اأن  اإىل 

احلوادث كما يرفع من �سدتها.

م�سوؤولية  ال��ب��داي��ة خم��ّرب��ني  يف  اإردوغ�����ان  مكتب  وح��ّم��ل 
االأقل  تركيا منذ عقد على  االأ�سواأ يف  تعد  التي  احلرائق 
ربطتها  ب��احل��ك��وم��ة  امل��رت��ب��ط��ة  االإع����الم  و���س��ائ��ل  اأن  علما 
بامل�سلحني االأكراد الذين ي�سّنون متّردا داميا �سد الدولة. 
ارت��ف��اع عدد  م��ع  النظرية  ه��ذه  تبخرت  اأن  لبثت  م��ا  لكن 

احلرائق.
واأفادت مديرية الغابات الرتكية عن ت�سجيل 105 حرائق 

يف 35 بلدة ومدينة يف اأنحاء البالد منذ االأربعاء.
واأ������س�����ارت اإىل ت���وا����س���ل ا���س��ت��ع��ال ���س��ب��ع م��ن��ه��ا االث���ن���ني, 
ومرماري�س  اأنطاليا  مدينتي  م��ن  مقربة  على  معظمها 

ال�سياحيتني.
و���س��اه��د ف��ري��ق ف��ران�����س ب��ر���س يف م��رم��اري�����س امل��ط��ل��ة على 
بحر اأيجه األ�سنة اللهب تت�ساعد من قمم التالل املغطاة 
الليل  خ��الل  داك��ن��ة  ح��م��راء  ال�سماء  ب��دت  بينما  بالغابات 
فيما مالأ الدخان اجلو و�سط حرارة بلغت نحو 40 درجة 

مئوية.

نوعية  رداءة  ال�سكان من  االأر���س��اد بدورها  وح��ّذرت هيئة 
يف  التنف�س  يف  �سعوبات  م��ن  قاطنون  عانى  فيما  ال��ه��واء 
وه������م  اأي������ام  ع��دة  ن����وم  دون  م�����ن  متطوعون  بقي  حني 
على  املنهكني  االإط���ف���اء  عنا�س����ر  م�����س��اع��دة  يح������اولون 
اإعادتها كما كانت  اأن  اإىل  اأ�سار خراء  التي  الغابات  اإنقاذ 

�ست�ستغرق اأجياال.
وق���ال اإف����ران اأوزك����ان ال���ذي يقطن م��ارم��اري�����س م��ن اأمام 
مركز للم�ساعدات اأقيم على جانب طريق موؤد اإىل التالل 

امل�ستعلة “اإنها كارثة«.
مثلي,  مرماري�س,  �سكان  من  للعديد  ميكن  “ال  واأ���س��اف 

النوم ب�سالم بينما ت�ستعل هذه احلرائق«.
روؤو�سهم  على  ك�����ّس��اف��ات  و���س��ع��وا  اإط��ف��اء  عنا�سر  وجل�س 
ي��ت��ن��اول��ون وج���ب���ات خ��ف��ي��ف��ة وم���ي���اه ج��م��ع��ه��ا ال�����س��ك��ان من 

البلدات املحيطة.
وتاأّهبت قوارب االإنقاذ قرب �ساطئ مرماري�س الإجالء اأي 
اأ�سخا�س يف حال ات�سعت رقعة احلرائق حيث مل يعد من 

املمكن دخول املدينة.
اأرا�سينا  اأن نتحلى بامل�سوؤولية حيال  “علينا  اأوزكان  وقال 

ملنع احرتاق م�ستقبلنا, لكن الو�سع �سيء للغاية االآن«.
وا�سل  واإ�سبانيا,  اإيطاليا  من  اأج��زاء  يف  وكما  االأث��ن��اء,  يف 
حلريقني  الت�سدي  االثنني  اليونان  يف  االإط��ف��اء  عنا�سر 
�سخمني يف جزيرة رود�س املطلة على بحر اإيجه ويف �سمال 
 40 اأن تتجاوز احل��رارة  يتوقع  بيلوبونيز, يف حني  غرب 

درجة خالل النهار.
اآالف هكتار م��ن غابات   3 اأك��رث م��ن  ال��ن��ريان على  واأت���ت 
مدينة  ق���رب  اأخ��اي��ا���س,  يف  ال��زي��ت��ون  وب�����س��ات��ني  ال�سنوبر 
اأثينا  لتقديرات مر�سد  بيلوبونيز, وفقاً  باترا�س يف جزر 
اال�سطناعي  القمر  التقطها  �سور  اإىل  ا�ستنادا  الوطني 

االأوروبي البيئي �سنتينيل-2.
ونقلت وكالة االأنباء اليونانية عن هيئة االأر�ساد اأن هذه 
امل�ساحة قد متتد الأن احلريق الذي اندلع ال�سبت مل تتم 

ال�سيطرة عليه بالكامل �سباح اأم�س االثنني.
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وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 9
ت�سجيل؛  اأقرا�س  املغناطي�سية,  البيانات  ال�سور؛ حامالت  اأو  ال�سوت  اإنتاج  اإع��ادة  اأو  نقل  اأو  ت�سجيل  اأجهزة 
ومعدات  االأخ��رى  الرقمية  الت�سجيل  وو�سائط   )DVD( الرقمية  الفيديو  واأقرا�س  املدجمة  االأقرا�س 
�سمعية وب�سرية؛ حقائب منا�سبة  تعليم  اأجهزة  االإعالمي؛  املحتوى  الكمبيوتر؛  واأجهزة  البيانات  معاجلة 
الأجهزة الكمبيوتر املحمولة؛ اأقرا�س مدجمة )CD(؛ حمركات االأقرا�س املدجمة؛ قواعد البيانات؛ قواعد 
بيانات الكمبيوتر؛ قواعد البيانات االإلكرتونية؛ قواعد البيانات التفاعلية؛ برجميات اإدارة قواعد البيانات؛ 
البيانات؛  قواعد  واإدارة  البيانات  قواعد  اإىل  للو�سول  البيانات؛ برجميات حا�سوب  قواعد  برجميات خادم 
قواعد بيانات اإلكرتونية م�سجلة على و�سائط الكمبيوتر؛ برجميات الكمبيوتر امل�ستخدمة يف الو�سول اإىل 
اإن�ساء قواعد  قواعد البيانات على االإنرتنت وت�سفحها والبحث فيها؛ برجميات الكمبيوتر امل�ستخدمة يف 
والريا�سيات  العلوم  جم��االت  يف  الكمبيوتر  برجميات  فيها؛  البحث  ميكن  والبيانات  للمعلومات  بيانات 
والعلوم الفيزيائية واالأعمال والتجارة والعلوم االإن�سانية والعلوم االجتماعية والعلوم البيولوجية والعلوم 
والريا�سيات  العلوم  جم��االت  يف  امل�ستخدمة  الكمبيوتر  برجميات  والبيئية؛  االأر�سية  والعلوم  الكيميائية 
االإن�سانية  والعلوم  والتجارة  االأع��م��ال  جم��االت  يف  امل�ستخدمة  الكمبيوتر  برجميات  الفيزيائية؛  والعلوم 
واالجتماعية؛ برجميات الكمبيوتر امل�ستخدمة يف جماالت العلوم البيولوجية والعلوم الكيميائية والعلوم 
االأر�سية والبيئية؛ قواعد البيانات امل�ستخدمة يف جماالت العلوم والريا�سيات والعلوم الفيزيائية واالأعمال 
والتجارة والعلوم االإن�سانية والعلوم االجتماعية والعلوم البيولوجية والعلوم الكيميائية والعلوم االأر�سية 
والبيئية؛ قواعد البيانات امل�ستخدمة يف جماالت العلوم والريا�سيات والعلوم الفيزيائية؛ قواعد البيانات 
امل�ستخدمة يف  البيانات  قواعد  واالجتماعية؛  االإن�سانية  والعلوم  والتجارة  االأعمال  امل�ستخدمة يف جماالت 
جمال  يف  ُت�ستخَدم  برجميات  والبيئية؛  االأر�سية  والعلوم  الكيميائية  والعلوم  البيولوجية  العلوم  جماالت 
واإدارتها؛  واملعلومات  البيانات  لنقل  للتنزيل  القابلة  الكمبيوتر  برجميات  الن�سر؛  برجميات  االأب��ح��اث؛ 
الو�سائط؛  تطوير  الو�سائط؛ برجميات  بث  االإلكرتوين؛ برجميات  الن�سر  الكمبيوتر يف جمال  برجميات 
و�سائط التخزين االإلكرتونية والرقمية؛ برجميات األعاب الكمبيوتر؛ برجميات للعب االألعاب على الهواتف 
برجميات  م�سجلة؛  كمبيوتر  برجميات  املحمولة؛  الكمبيوتر  اأج��ه��زة  اأو  اللوحية  االأج��ه��زة  اأو  املحمولة 
واالأجهزة  املحمولة  للهواتف  برجميات  للتنزيل(؛  قابلة  )برجميات  كمبيوتر  برامج  م�سجلة؛  كمبيوتر 
اللوحية واأجهزة الكمبيوتر املحمولة؛ برجميات قابلة للتنزيل لالأجهزة املحمولة؛ اأجهزة معاجلة البيانات؛ 
م�سغالت اأقرا�س الأجهزة الكمبيوتر؛ اأقرا�س مغناطي�سية؛ ملفات مو�سيقية قابلة للتنزيل؛ ملفات �سورية 
قابلة للتنزيل؛ ملفات ن�سية قابلة للتنزيل؛ ملفات الفيديو القابلة للتنزيل؛ اأوراق امتحانات قابلة للتنزيل؛ 
دورية  للتنزيل؛ من�سورات  القابلة  التعليمية  املواد  للتنزيل؛  قابلة  تقييم  للتنزيل؛ معايري  قابلة  اختبارات 
اأكادميية وعلمية قابلة للتنزيل؛ قوامي�س قابلة للتنزيل؛  قابلة للتنزيل؛ جمالت قابلة للتنزيل؛ جمالت 
للتنزيل؛  قابلة  تعليمية  عمل  اأوراق  للتنزيل؛  قابلة  حما�سرات  م��ذك��رات  للتنزيل؛  قابلة  مرجعية  كتب 
من�سورات  للتنزيل؛  قابلة  مفردات  قوائم  للتنزيل؛  قابلة  تعليمية  بطاقات  للتنزيل؛  قابلة  �سرائح  عرو�س 
اأ�سرطة  مغناطي�سية؛  بيانات  تخزين  و�سائط  الكمبيوتر؛  الأجهزة  بينية  اأجهزة  للتنزيل؛  قابلة  اإلكرتونية 
مغناطي�سية؛ اأقرا�س مغناطي�سية؛ لبادات الفاأرة؛ اأقرا�س ب�سرية؛ و�سائط تخزين بيانات ب�سرية؛ االأجهزة 
االإلكرتونية الكفية للتعليم والتعلم؛ االأجهزة االإلكرتونية املحمولة للتعليم والتعلم؛ االأجهزة االإلكرتونية 
الكفية لالمتحانات والتقييم؛ االأجهزة االإلكرتونية املحمولة لالمتحانات والتقييم؛ االأجهزة االإلكرتونية 
الكمبيوتر  والقراءة؛ حافظات الأجهزة  للرتفيه  املحمولة  االإلكرتونية  االأجهزة  والقراءة؛  للرتفيه  الكفية 
حماية  اأغطية  املحمولة؛  الكمبيوتر  الأج��ه��زة  حافظات  اللوحي؛  الكمبيوتر  الأج��ه��زة  حافظات  املحمولة؛ 
للهواتف املحمولة اأو االأجهزة اللوحية اأو اأجهزة الكمبيوتر املحمولة؛ اأجهزة تعليمية؛ اأجهزة اختبار لي�ست 
لغايات طبية؛ م�سغل وم�سي لناقل تتابعي م�سرتك؛ اأ�سرطة كا�سيت الفيديو؛ اأ�سرطة الفيديو؛ املن�سورات 
اإلكرتونًيا؛ املن�سورات املطبوعة يف �سكل  غري املطبوعة )االإلكرتونية(؛ من�سورات مطبوعة يف �سكل مقروء 
اأدلة تدريبية يف �سكل  م�سجل ب�سرًيا؛ قواعد البيانات؛ الن�سرات ال�سوتية )البودكا�ست(؛ الكتب الناطقة؛ 
برامج كمبيوتر؛ برجميات تعليمية؛ برجميات تطبيقات؛ برامج كمبيوتر لالألعاب اأو االختبارات التفاعلية؛ 
برامج الكمبيوتر امل�ستخدمة يف التوا�سل مع م�ستخدمي اأجهزة الكمبيوتر املحمولة؛ برجميات الكمبيوتر 
والتقييم؛  واالمتحانات  والتعليم  التدريب  لتوفري  الكمبيوتر  برجميات  االإل��ك��رتوين؛  الن�سر  جم��ال  يف 
الكمبيوتر؛  �سبكات  عر  للت�سغيل  والتقييم  واالمتحانات  والتعليم  التدريب  لتوفري  كمبيوتر  برجميات 
اإىل  الو�سول  طريق  عن  للت�سغيل  والتقييم  واالمتحانات  والتعليم  التدريب  لتوفري  كمبيوتر  برجميات 
الكمبيوتر عن بعد؛ االأقرا�س املغناطي�سية والب�سرية وغريها, واالأ�سرطة املغناطي�سية والو�سائط االأخرى 
لتوفري  الكمبيوتر  برجميات  اأو  الكمبيوتر  بيانات  حتمل  التي  ال��رام��ج  اأو  اإلكرتونًيا  البيانات  لت�سجيل 
التدريب والتعليم واالمتحانات والتقييم؛ من�سورات قابلة للتنزيل؛ مواد تعليمية ميكن تنزيلها مبا يف ذلك 
اأوراق االمتحانات ومواد املقررات الدرا�سية ومالحظات املحا�سرات؛ برجميات الكمبيوتر القابلة للتنزيل؛ 

اأجزاء ولوازم كل الب�سائع املذكورة.
كلمات  ع��ن  ع��ب��ارة  املجموعة  االوىل يف  ال��ع��الم��ة  ع��الم��ت��ني, حيث  م��ن  ملجموعة  الطلب  ال��ع��الم��ة:  و���س��ف 
)NATURE PORTFOLIO( مكتوبة باللغة االنكليزية والعالمة الثانية يف املجموعة هي عبارة 
ب�سكل مميز كما هو مبني  االنكليزية  باللغة  عن كلمات )NATURE PORTFOLIO( مكتوبة 

بال�سكل.
اال�سرتاطات: 

فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو 
اإر�ساله بالريد امل�سجل , وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 3 اأغ�صط�س 2021 العدد 13305

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

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
NATURE PORTFOLIO  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 350286   بتاريخ: 2021/05/02
   UK00003567686     2020/12/14 GB :بيانات االأولوية

باإ�سم :    �سرينجر نيت�سر هولدينجز ليمتد
ذا كامبو�س, 4 كرينان �سرتيت, لندن, ان1 9اك�س دبليو, اململكة املتحدة

�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 41
التعليم؛ توفري التدريب؛ الرتفيه؛ االأن�سطة الريا�سية والثقافية؛ الن�سر االإلكرتوين للكتب والدوريات؛ 
احللقات  واإدارة  تنظيم  والتعليم(؛  )للرتبية  االأك��ادمي��ي��ات  الكمبيوتر؛  مب�ساعدة  التعليمية  اخل��دم��ات 
املوؤمترات؛  واإدارة  تنظيم  االجتماعات؛  واإدارة  تنظيم  )ت��دري��ب(؛  العمل  ور�سات  واإدارة  تنظيم  الدرا�سية؛ 
النوادي  خ��دم��ات  امل��دار���س؛  داخلية؛  م��دار���س  ال��ن��دوات؛  واإدارة  تنظيم  الدرا�سية؛  احللقات  واإدارة  تنظيم 
معلومات  بعد؛  عن  التعلم  دورات  باملرا�سلة؛  درا�سية  دورات  )التدريب(؛  التمرين  التعليم(؛  اأو  )للرتفيه 
عن الرتبية والتعليم؛ االمتحانات التعليمية؛ الن�سر املكتبي االإلكرتوين؛ خدمات االألعاب املقدمة مبا�سرة 
)للتعليم(؛  العطالت  خميمات  خ��دم��ات  )للرتفيه(؛  العطالت  مع�سكرات  خ��دم��ات  كمبيوتر؛  �سبكة  م��ن 
الن�سر  خدمات  الن�سر؛  خدمات  بالن�سر؛  متعلقة  ا�ست�سارية  خدمات  بالن�سر؛  متعلقة  ا�ست�سارية  خدمات 
االإلكرتوين؛ توفري املن�سورات االإلكرتونية؛ ن�سر املطبوعات واملن�سورات املطبوعة؛ خدمات ترجمة اللغات؛ 
املباريات  تنظيم  احل�سانة؛  دور  املتاحف؛  مرافق  توفري  املتجولة؛  املكتبات  خدمات  الكتب؛  اإع��ارة  مكتبات 
البدنية؛  الرتبية  التعليمية؛  اأو  الثقافية  لالأغرا�س  املعار�س  تنظيم  الرتفيه(؛  اأو  )للتعليم  املناف�سات  اأو 
غري  االإن��رتن��ت  عر  االإلكرتونية  املن�سورات  توفري  والتلفزيون؛  ال��رادي��و  برامج  اإن��ت��اج  العملي؛  التدريب 
املرجعية؛  الكتب  ن�سر  الكتب؛  ن�سر  واالإع��الن؛  الدعاية  الن�سو�س بخالف ن�سو�س  ن�سر  للتنزيل؛  القابلة 
ن�سر االأدلة؛ ن�سر الكتيبات؛ ن�سر التقارير؛ ن�سر املجالت الدورية؛ ن�سر املجالت؛ ن�سر املجالت االأكادميية 
والعلمية, ون�سر الدوريات؛ ن�سر القوامي�س؛ ن�سر اأوراق االمتحانات؛ ن�سر مذكرات املحا�سرات؛ ن�سر اأوراق 
العمل؛ ن�سر االختبارات؛ ن�سر االألغاز؛ ن�سر معايري ت�سحيح االمتحان؛ ن�سر املطويات؛ ن�سر الكتيبات؛ ن�سر 
البطاقات التعليمية؛ ن�سر قوائم املفردات؛ ن�سر املواد التعليمية؛ الن�سر عر االإنرتنت للكتب االإلكرتونية؛ 
الن�سر  االإلكرتونية؛  املرجعية  للكتب  االإنرتنت  عر  الن�سر  االإلكرتونية؛  للمجالت  االإنرتنت  عر  الن�سر 
الن�سر  االإن��رتن��ت للتقارير؛  الن�سر عر  ل��الأدل��ة؛  االإن��رتن��ت  الن�سر عر  االإر���س��ادي��ة؛  االإن��رتن��ت لالأدلة  عر 
الن�سر ع��ر االإن��رتن��ت للقوامي�س؛  ل��ل��دوري��ات؛  الن�سر ع��ر االإن��رتن��ت  ال��دوري��ة؛  ع��ر االإن��رتن��ت للمجالت 
الن�سر عر االإنرتنت الأوراق االمتحانات؛ الن�سر عر االإنرتنت ملذكرات املحا�سرات؛ الن�سر عر االإنرتنت 
عر  الن�سر  لالألغاز؛  االإن��رتن��ت  عر  الن�سر  لالختبارات؛  االإن��رتن��ت  عر  الن�سر  التعليمية؛  العمل  الأوراق 
للكتيبات؛  االإنرتنت  الن�سر عر  للمطويات؛  االإنرتنت  الن�سر عر  االمتحانات؛  ملعايري ت�سحيح  االإنرتنت 
االإنرتنت  عر  الن�سر  املفردات؛  لقوائم  االإنرتنت  عر  الن�سر  التعليمية؛  للبطاقات  االإنرتنت  عر  الن�سر 
للمواد التعليمية؛ الن�سر؛ اخلدمات املدر�سية )التعليم(؛ خدمات املع�سكرات الريا�سية؛ خدمات التدري�س؛ 
اخلدمات التعليمية؛ خدمات التدري�س؛ التدري�س؛ الرتجمة؛ التوجيه املهني )ن�سائح تعليمية اأو تدريبية(؛ 
االأكادميي؛  الفح�س  خدمات  واالإع��الن؛  الدعاية  ن�سو�س  بخالف  ن�سو�س  كتابة  املهني؛  التدريب  اإع��ادة 
خدمات تعليم الكبار؛ حتليل درجات وبيانات االختبارات التعليمية لالآخرين؛ ترتيب الدورات التدريبية؛ 
تعليمية لالأعمال؛ تدريب على  ببليوغرافية؛ خدمات  التعليمية؛ معلومات  املهرجانات لالأغرا�س  تنظيم 
الكمبيوتر؛ ت�سميم  الفح�س مب�ساعدة  الكمبيوتر؛ خدمات  التعليم مب�ساعدة  التجارية؛ خدمات  االأعمال 
خدمات  التعليمي؛  التقييم  خدمات  التعليمية؛  املواد  تطوير  واملوؤهالت؛  واالمتحانات  التعليمية  ال��دورات 
االمتحانات التعليمية؛ البحوث التعليمية؛ توفري مرافق االمتحانات التعليمية؛ و�سع املعايري التعليمية؛ 
خدمات التعليم اجلامعي؛ اخلدمات اجلامعية؛ توفري خدمات التدريب والتدري�س واالختبار والتقييم مبا 
يف ذلك هذه اخلدمات التي يتم تقدميها عن طريق و�سائل مب�ساعدة الكمبيوتر وعن طريق و�سائل بو�ساطة 
واملراجع  املحتوى  مراقبة  بعد؛  التعلم عن  برامج  توفري  االإنرتنت؛  الو�سائل عر  وعن طريق  الكمبيوتر 
وحتليلها؛  البيانات  عر�س  واالأكادميية؛  التعليمية  واملن�سورات  باملقاالت  املتعلقة  االإنرتنت  على  املوجودة 
مراقبة االهتمام املوجود على االإنرتنت باملقاالت العلمية؛ خدمات املعلومات والن�سح واال�ست�سارات املتعلقة 

بكل اخلدمات �سالفة الذكر.
كلمات  ع��ن  ع��ب��ارة  املجموعة  االوىل يف  ال��ع��الم��ة  ع��الم��ت��ني, حيث  م��ن  ملجموعة  الطلب  ال��ع��الم��ة:  و���س��ف 
)NATURE PORTFOLIO( مكتوبة باللغة االنكليزية والعالمة الثانية يف املجموعة هي عبارة 
ب�سكل مميز كما هو مبني  االنكليزية  باللغة  عن كلمات )NATURE PORTFOLIO( مكتوبة 

بال�سكل.
اال�سرتاطات: 

فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو 
اإر�ساله بالريد امل�سجل , وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 3 اأغ�صط�س 2021 العدد 13305

منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

NATURE PORTFOLIO  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 350287   بتاريخ: 2021/05/02

 UK00003567686  14/ 12/ 2020  UK    :بيانات االأولوية
باإ�سم :    �سرينجر نيت�سر هولدينجز ليمتد

ذا كامبو�س, 4 كرينان �سرتيت, لندن, ان1 9اك�س دبليو, اململكة املتحدة
�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 42
قابلة  بيانات  قاعدة  العلمي من  البحث  ونتائج  توفري معلومات  العلمية؛  التقارير  اإع��داد  العلمي؛  البحث 
البيانات؛  قواعد  على  احلفاظ  البيانات؛  قواعد  ت�سميم  الفنية؛  البيانات  حتليل  االإنرتنت؛  عر  للبحث 
با�ستخدام  ُيجَرى  الذي  العلمي  البحث  الرامج؛  بيانات  قواعد  حتديث  البيانات؛  قواعد  تطوير  خدمات 
قواعد البيانات؛ خدمات التخزين االإلكرتوين الأر�سفة قواعد البيانات؛ توفري برجميات غري قابلة للتنزيل 
عر االإنرتنت الإدارة قواعد البيانات؛ توفري اال�ستخدام املوؤقت للرامج غري القابلة للتنزيل عر االإنرتنت 
الإدارة قواعد البيانات؛ االأبحاث املتعلقة مبجاالت العلوم والريا�سيات والعلوم الفيزيائية واالأعمال والتجارة 
والعلوم االإن�سانية والعلوم االجتماعية والعلوم البيولوجية والعلوم الكيميائية والعلوم االأر�سية والبيئية؛ 
خدمات قواعد البيانات املتعلقة مبجاالت العلوم والريا�سيات والعلوم الفيزيائية واالأعمال والتجارة والعلوم 
االإن�سانية والعلوم االجتماعية والعلوم البيولوجية والعلوم الكيميائية والعلوم االأر�سية والبيئية؛ خدمات 
قواعد البيانات املتعلقة مبجاالت العلوم والريا�سيات والعلوم الفيزيائية؛ خدمات قواعد البيانات املتعلقة 
مبجاالت  املتعلقة  البيانات  قواعد  خدمات  واالجتماعية؛  االإن�سانية  والعلوم  والتجارة  االأعمال  مبجاالت 
ا�ست�سافة  البيانات؛  قواعد  ا�ست�سافة  والبيئية؛  االأر�سية  والعلوم  الكيميائية  والعلوم  البيولوجية  العلوم 
والعلوم  والتجارة  واالأع��م��ال  الفيزيائية  والعلوم  والريا�سيات  العلوم  مبجاالت  املتعلقة  البيانات  قواعد 
االإن�سانية والعلوم االجتماعية والعلوم البيولوجية والعلوم الكيميائية والعلوم االأر�سية والبيئية؛ ا�ست�سافة 
قواعد البيانات املتعلقة مبجاالت العلوم والريا�سيات والعلوم الفيزيائية؛ ا�ست�سافة قواعد البيانات املتعلقة 
املتعلقة مبجاالت  البيانات  قواعد  ا�ست�سافة  واالجتماعية؛  االإن�سانية  والعلوم  والتجارة  االأعمال  مبجاالت 
املتعلقة  البيانات  قواعد  على  احلفاظ  والبيئية؛  االأر�سية  والعلوم  الكيميائية  والعلوم  البيولوجية  العلوم 
مبجاالت العلوم والريا�سيات والعلوم الفيزيائية واالأعمال والتجارة والعلوم االإن�سانية والعلوم االجتماعية 
املتعلقة  البيانات  والبيئية؛ احلفاظ على قواعد  االأر�سية  والعلوم  الكيميائية  والعلوم  البيولوجية  والعلوم 
مبجاالت العلوم والريا�سيات والعلوم الفيزيائية؛ احلفاظ على قواعد البيانات املتعلقة مبجاالت االأعمال 
والتجارة والعلوم االإن�سانية واالجتماعية؛ احلفاظ على قواعد البيانات املتعلقة مبجاالت العلوم البيولوجية 
والريا�سيات  العلوم  املتعلقة مبجاالت  والبيئية؛ خدمات الرجميات  االأر�سية  والعلوم  الكيميائية  والعلوم 
والعلوم الفيزيائية واالأعمال والتجارة والعلوم االإن�سانية والعلوم االجتماعية والعلوم البيولوجية والعلوم 
والعلوم  والريا�سيات  العلوم  املتعلقة مبجاالت  والبيئية؛ خدمات الرجميات  االأر�سية  والعلوم  الكيميائية 
واالجتماعية؛  االإن�سانية  والعلوم  والتجارة  االأع��م��ال  مبجاالت  املتعلقة  الرجميات  خدمات  الفيزيائية؛ 
والبيئية؛  االأر�سية  والعلوم  الكيميائية  والعلوم  البيولوجية  العلوم  مبجاالت  املتعلقة  الرجميات  خدمات 
ت�سميم برجميات الن�سر؛ توفري برجميات الن�سر؛ ت�سميم برجميات حتليل البيانات وتوفريها؛ ا�ست�سافة 
املحتوى الرقمي على االإنرتنت؛ ا�ست�سافة املحتوى الرقمي, وحتديًدا, املجالت واملدونات على االإنرتنت؛ 
ت�سميم مواقع االإنرتنت الأطراف ثالثة واإن�سائها وا�ست�سافتها و�سيانتها؛ مزود خدمة التطبيقات, وحتديًدا, 
ا�ست�سافة تطبيقات برجميات الكمبيوتر لالآخرين؛ ا�ست�سافة مواقع الويب اخلا�سة باالآخرين على خادم 
كمبيوتر ل�سبكة كمبيوتر عاملية؛ اإن�ساء و�سيانة مواقع الويب لالآخرين وا�ست�سافة مواقع الويب اخلا�سة 
برجميات  ت�سميم  املتعددة؛  الو�سائط  حمتوى  وتوزيع  ملعاجلة  وتطويرها  برجميات  ت�سميم  باالآخرين؛ 
حتليل  خدمات  للبيانات؛  املحو�سب  التحليل  �سغطه؛  وفك  املتعددة  الو�سائط  حمتوى  ل�سغط  وتطويرها 
ا�ست�سافة من�سات  املتعددة والن�سر االإلكرتوين؛  الو�سائط  الكمبيوتر يف جماالت  الفنية؛ برجمة  البيانات 
املحتوى  ا�ست�سافة  التعليمية؛  لالأغرا�س  الويب  بوابات  ا�ست�سافة  التعليمية؛  لالأغرا�س  االإنرتنت  على 
والتجارة  واالأعمال  الفيزيائية  والعلوم  والريا�سيات  العلوم  مبجاالت  يتعلق  فيما  االإنرتنت  على  الرقمي 
والعلوم االإن�سانية والعلوم االجتماعية والعلوم البيولوجية والعلوم الكيميائية والعلوم االأر�سية والبيئية؛ 
الفيزيائية؛  والعلوم  والريا�سيات  العلوم  مبجاالت  يتعلق  فيما  االإنرتنت  على  الرقمي  املحتوى  ا�ست�سافة 
االإن�سانية  والعلوم  وال��ت��ج��ارة  االأع��م��ال  مب��ج��االت  يتعلق  فيما  االإن��رتن��ت  على  الرقمي  املحتوى  ا�ست�سافة 
واالجتماعية؛ ا�ست�سافة املحتوى الرقمي على االإنرتنت فيما يتعلق مبجاالت العلوم البيولوجية والعلوم 
الكيميائية والعلوم االأر�سية والبيئية؛ خدمات املعلومات والن�سح واال�ست�سارات املتعلقة بكل اخلدمات �سالفة 

الذكر.
كلمات  ع��ن  ع��ب��ارة  املجموعة  االوىل يف  ال��ع��الم��ة  ع��الم��ت��ني, حيث  م��ن  ملجموعة  الطلب  ال��ع��الم��ة:  و���س��ف 
)NATURE PORTFOLIO( مكتوبة باللغة االنكليزية والعالمة الثانية يف املجموعة هي عبارة 
ب�سكل مميز كما هو مبني  االنكليزية  باللغة  عن كلمات )NATURE PORTFOLIO( مكتوبة 

بال�سكل.
اال�سرتاطات: 

فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو 
اإر�ساله بالريد امل�سجل , وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 3 اأغ�صط�س 2021 العدد 13305

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

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
BIOGENIX  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 350852   بتاريخ: 2021/05/10
بيانات االأولوية:      

باإ�سم :    خمتر جي 42 الطبي ذ.م.م
مدينة خليفة, جنوب �سرق 45_04, 0, مبنى �سي ات�س لينك لال�ستثمار العقاري – �سركة ال�سخ�س الواحد 

ذ م م, اأبو ظبي, االمارات العربية املتحدة
�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 5
ة  ُمَعدَّ حمية  ومواد  اأغذية  طبية؛  لغايات  �سحية  م�ستح�سرات  وبيطرية؛  وطبية  �سيدالنية  م�ستح�سرات 
لال�ستخدام الطبي اأو البيطري, اأغذية للر�سع؛ مكمالت للحمية الغذائية لالإن�سان واحليوان؛ ل�سقات, مواد 
�سمادات؛ مواد ح�سو االأ�سنان, �سمع االأ�سنان؛ مطهرات؛ م�ستح�سرات الإبادة احل�سرات واحليوانات ال�سارة؛ 
م�ستح�سرات  حيوية؛  م�سادات  �سيدالنية؛  م�ستح�سرات  مطاعيم؛  اأع�ساب؛  مبيدات  فطريات,  مبيدات 
م�سادة للطفيليات؛ معقمات؛ م�ستح�سرات بكتريية لال�ستخدام الطبي والبيطري؛ م�ستح�سرات كيميائية 
لغايات طبية؛ م�ستح�سرات كيميائية لغايات �سيدالنية؛ م�ستح�سرات كيميائية �سيدالنية؛ م�ستح�سرات 
ت�سخي�س لغايات طبية؛ مطهرات؛ عقاقري لغايات طبية؛ حقن؛ كوا�سف ت�سخي�سية للعالمات البيولوجية 
الطبية؛ م�ستح�سرات املداواة بخال�سات االأع�ساء اأو الُغدد؛ م�ستح�سرات العالج الع�سوي؛ �سراب دوائي؛ 
اأدوية لالأغرا�س الب�سرية؛ مقويات )اأدوية(؛ م�ستح�سرات فيتامينية؛ اجلن�سنج؛ م�ستح�سرات �سيدالنية 
كيميائية  مو�سالت  طبية؛  لغايات  غ��ازات  طبية؛  لغايات  نظائر  الطبية؛  باالأ�سعة  الت�سوير  م��واد  م�سعة؛ 
الأقطاب خمطط القلب الكهربائي؛ مطهرات الأغرا�س �سحية؛ م�ستح�سرات تنظيف العد�سات الال�سقة؛ 
مرق  والبيطري؛  الطبي  لال�ستخدام  دقيقة  ع�سوية  كائنات  م�ستنبتات  البكتريي؛  لال�ستنبات  اأو���س��اط 
مكمالت  ال�سيني؛  الطب  م��واد  طبيعية؛  عالجات  �سينية؛  تقليدية  طبية  اأع�ساب  البكتريي؛  لال�ستنبات 
للر�سع  اأغذية  طبية؛  لغايات  غذائية  مكمالت  الغذاء؛  اإىل  معدنية  مكمالت  لالإن�سان؛  الغذائية  للحمية 
واالأطفال؛ طب بيطري؛ مكمالت للحمية الغذائية للحيوان؛ مبيدات اآفات؛ مبيدات اأع�ساب؛ اأدوات �سحية؛ 
مواد �سمادات؛ حقائب اأدوية طبية؛ مواد ح�سو االأ�سنان؛ �سمع االأ�سنان؛ اأكيا�س الطب ال�سيني؛ جمموعة 

لوازم طبية؛ الت�سخي�س البيطري.
و�سف العالمة: تتكون العالمة من كلمة )BIOGENIX( مكتوبة باالأحرف الالتينية القيا�سية

اال�سرتاطات: 
اأو  االقت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  الإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلك  علي  اعرتا�س  لدية  فعلي من 

اإر�ساله بالريد امل�سجل , وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 3 اأغ�صط�س 2021 العدد 13305

منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

VOLVO PENTA  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 347368   بتاريخ: 2021/03/21

RC  2020/12/18  018356943 :بيانات االأولوية
باإ�سم :    فولفو تريدمارك هولدنغ ايه بي

طرف / ايه بي فولفو, ا�س اأي 08 405, غوترغ, ال�سويد
�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 9
اأجهزة واأدوات للتحكم يف الكهرباء؛ اأجهزة واأدوات لتجميع الكهرباء؛ اأجهزة واأدوات لت�سغيل الكهرباء؛ اأجهزة 
واأدوات لتحويل الكهرباء؛ اأجهزة واأدوات لتنظيم الكهرباء؛ اأجهزة واأدوات لتو�سيل الكهرباء؛ جهاز التحكم 
يف ال�سرعة املهياأ الذي يتاألف من اأجهزة وبرجميات واأجهزة ا�ست�سعار واأجهزة اإر�سال واأجهزة ا�ستقبال و�سبكة 
والتحكم يف  وكفاءتها  واأدائها  املركبات  �سرعة  ُت�ستخَدم حل�ساب  اإ���س(  بي  العاملي )جي  املواقع  نظام حتديد 
للتحكم  واأدوات  اأجهزة  ومراقبتها؛  املائية  املجاري  يف  للتحكم  واأدوات  اأجهزة  و�سبطه؛  ومراقبته  ذلك  كل 
البيانات؛  اأو  اأو ال�سور  اأجهزة ت�سجيل ونقل ومعاجلة وا�ستن�ساخ ال�سوت  يف املركبات بال طيار ومراقبتها؛ 
لتجميع  واأدوات  اأجهزة  للكهرباء؛  وكابالت  واأدوات  اأجهزة  االإن���ذار؛  ومراقبة  الو�سول  يف  التحكم  اأنظمة 
امل�ستقلة  القيادة  يف  التحكم  اأنظمة  الكهربائية؛  الطاقة  من�ساآت  لت�سخي�س  اأج��ه��زة  وتخزينها؛  الكهرباء 
اإنذار؛  اأجهزة  التعلم االآيل؛  اأجهزة الختبار عمليات نقل املركبات؛ الذكاء اال�سطناعي وبرامج  للمركبات؛ 
اأجهزة حتذير �سد ال�سرقة؛ االأنودات؛  اإنذار �سد الت�سلل؛  اأجهزة  هوائيات الأجهزة االت�ساالت الال�سلكية؛ 
ذات  للمركبات  البطاريات  �سحن  اأج��ه��زة  البطاريات؛  �سحن  اأج��ه��زة  ب��ط��اري��ات؛  البطارية؛  اختبار  اأج��ه��زة 
اإنذار �سد ال�سرقة؛ برجميات كمبيوتر الإي�سال املحتوى الال�سلكي؛  اأجهزة  املحركات؛ كبالت للبطاريات؛ 
اأجهزة كمبيوتر للقيادة الذاتية؛ برجميات كمبيوتر لدمج التطبيقات وقاعدة البيانات؛ برجميات كمبيوتر 
املحور؛  متحدة  مرحالت  الكهربائية؛  للمركبات  �سحن  حمطات  ؛  الذاتية  اخلدمة  حمطات  يف  للتحكم 
وا�سالت مركزية ل�سبكات الكمبيوتر؛ اأجهزة الراوتر؛ مو�سالت )كهرباء(؛ معدات اختبار ومعايرة مكونات 
)اإ�سراف(؛  فح�س  واأدوات  اأج��ه��زة  وال�سور؛  االأ���س��وات  لنقل  كبالت  كمبيوتر؛  اأج��ه��زة  كبالت  الكمبيوتر؛ 
برجميات الكمبيوتر الأنظمة حتديد املواقع العاملية؛ برجميات الكمبيوتر؛ برجميات الكمبيوتر للتحكم يف 
ت�سغيل اأجهزة ال�سوت والفيديو؛ برجميات التجارة االإلكرتونية للكمبيوتر لل�سماح للم�ستخدمني باإجراء 
املعامالت التجارية االإلكرتونية عر �سبكة كمبيوتر عاملية؛ اأجهزة وبرامج الكمبيوتر التي ُتباع كوحدة التي 
مُتّكن امل�ستخدم من تلقي وعر�س بيانات تتبع موقع املركبة وحركتها, املعلومات اخلا�سة باملركبة وبيانات 
اخلدمة؛  وت��ذك��ريات  ال�سائق,  واأداء  االأ���س��ول,  وتتبع  املركبة,  ب�سرعة  املتعلقة  والبيانات  امل��ح��رك,  مراقبة 
الكمبيوتر  ب��رام��ج  واإدارت���ه���ا؛  ال��و���س��ول  خ���وادم  تطبيقات  يف  التحكم  يف  امل�ستخدمة  الكمبيوتر  برجميات 
امل�ستخدمة  الكمبيوتر  برجميات  املحمولة؛  الكمبيوتر  اأج��ه��زة  م�ستخدمي  مع  التوا�سل  يف  امل�ستخدمة 
يف  ال�ستخدامها  الكمبيوتر  برجميات  ُبعد؛  عن  لالت�سال  كمبيوتر  اأج��ه��زة  الرقمية؛  ال�سور  معاجلة  يف 
التحكم الذاتي يف املركبات؛ برجميات كمبيوتر ال�ستخدامها يف املالحة امل�ستقلة للمركبات؛ اأجهزة كاثودية 
م�سادة للتاآكل؛ تطبيقات الكمبيوتر للتحكم االإلكرتوين يف املركبة؛ برجميات كمبيوتر لت�سغيل املركبات؛ 
اأجهزة كمبيوتر للمركبات ذاتية القيادة؛ اأنظمة مثبت ال�سرعة للمركبات؛ اأجهزة ال�سحن للمعدات القابلة 
الإعادة ال�سحن؛ برجميات كمبيوتر ال�ستخدامها يف تطبيق اإنرتنت االأ�سياء؛ وحدات عتاد اأجهزة كمبيوتر 
لال�ستخدام يف االأجهزة االإلكرتونية التي ت�ستخدم اإنرتنت االأ�سياء؛ �سا�سات اأجهزة كمبيوتر؛ معدات معاجلة 
البيانات؛ كوا�سف؛ بو�سالت اجتاهية؛ دينامومرتات؛ خرائط اإلكرتونية قابلة للتنزيل؛ تطبيقات برجميات 
كمبيوتر قابلة للتنزيل؛ اأجهزة قيا�س امل�سافات؛ اأجهزة ت�سخي�س لي�ست لغايات طبية؛ بطاريات كهربائية؛ 
مرحالت كهربائية؛ و�سالت قارنة كهربائية؛ مفاتيح كهربائية؛ اأجهزة حتكم يف التيار الكهربائي؛ مفاتيح 
واأدوات  اأجهزة  الكمبيوتر؛  و�سائط  على  م�سجلة  اإلكرتونية  بيانات  قواعد  للحركة؛  ح�سا�سة  اإلكرتونية 
اأجهزة  للتنزيل؛  قابلة  اإلكرتونية  من�سورات  اإلكرتونية؛  من�سورات  االإلكرتونية؛  املواقع  وحتديد  مالحة 
حتكم كهربائية؛ التحكم االإلكرتوين ل�سبط حافة حمرك ال�سطح على ال�سفينة البحرية ول�سبط اأ�سطح 
تعديل موازنة ال�سفينة البحرية؛ اأجهزة اإلكرتونية للتحكم يف ال�سرعة؛ اأنظمة �سا�سة ال�سائق االإلكرتونية 
للمركبات؛ مالم�سات كهربائية؛ ماآخذ كهربائية؛ كابالت واأ�سالك كهربائية؛ كابالت ال�سحن الكهربائي؛ 
اأنظمة  للمحركات؛  اإلكرتونية  حتكم  جم�سات  الطاقة؛  الإدارة  كهربائي  حتكم  اأجهزة  كهربائية؛  مرحالت 
حتكم اإلكرتونية لالآالت؛ لوحات عر�س كهربائية؛ وحدات االإمداد بالطاقة الكهربائية؛ مفاتيح اإلكرتونية 
التاآكل يف املحركات البحرية؛  اإلكرتونية الإزالة  اأجهزة  اأجهزة التحكم يف الطاقة االإلكرتونية؛  للمركبات؛ 
�سمامات كهربائية؛ اأجهزة اإر�سال اإ�سارة الطوارئ؛ خاليا الوقود؛ جهاز قيا�س ا�ستهالك الوقود؛ حمددات 
اأجهزة  اإ���س؛  اأجهزة مالحة جي بي  اإ���س(؛  املواقع )جي بي  العاملي لتحديد  النظام  ا�ستقبال  اأجهزة  قيا�س؛ 
اأجهزة  يتكون من  اإ���س(  بي  العاملي )ج��ي  املواقع  اإ���س(؛ نظام حتديد  بي  العاملي )ج��ي  املواقع  نظام حتديد 
كمبيوتر وبرجميات كمبيوتر واأجهزة اإر�سال وا�ستقبال واأجهزة واجهة ال�سبكة؛ برجميات واجهة امل�ستخدم 
بطاريات  اإ���س(؛  بي  )ج��ي  العاملي  املواقع  حتديد  نظام  با�ستخدام  املوقع  وحتديد  تتبع  اأجهزة  الر�سومية؛ 
ا�ستعال؛ اأجهزة بينية الأجهزة الكمبيوتر؛ �سرتات النجاة؛ مفاتيح اإ�ساءة؛ حمددات قيا�س امل�ستوى؛ اأجهزة 
ليزر لغايات غري طبية؛ برجميات التحكم يف االإ�ساءة لال�ستخدام يف املن�ساآت التجارية وال�سناعية؛ اأجهزة 
التحكم يف االإ�ساءة؛ م�سجالت )اأدوات قيا�س(؛ �سواحن كهربائية؛ بو�سالت مغناطي�سية؛ بو�سالت بحرية؛ 
الربط  تو�سيالت  توزيع  اأجهزة  ال�سبكة؛  اإىل  الو�سول  خ��وادم  ت�سغيل  برجميات  بحرية؛  اآيل  طيار  اأجهزة 
ا�ست�سعار  اأجهزة  الطاقة؛  يف  التحكم  اأجهزة  الطاقة؛  مفاتيح  الزيت؛  م�ستوى  ا�ست�سعار  اأجهزة  بال�سبكة؛ 
اأجهزة  فيها؛  التحكم  اأو  الطاقة  توزيع  واأج��ه��زة  اآالت  الطاقة؛  كبالت  ال��ق��رب؛  ا�ست�سعار  اأج��ه��زة  امل��واق��ع؛ 
ا�ست�سعار ال�سغط؛ اأجهزة التحكم يف ال�سغط )حمددات قيا�س(؛ اأجهزة ا�ستقبال واإر�سال الراديو؛ اأقفال يتم 
التحكم فيها برتدد الراديو؛ وحدات حتكم عن بعد؛ موؤ�سرات موقع دفة ال�سفينة؛ معدات الدفة, وحتديًدا, 
اأجهزة اإر�سال موقع الدفة وموؤ�سرات موقع الدفة؛ اأجهزة حتكم عن بعد لت�سغيل اأجهزة االإنذار باملركبات؛ 
اأجهزة رادار؛ بطاريات كهربائية قابلة الإعادة ال�سحن؛ اأجهزة �سحن املكثفات الكهربائية؛ كا�سفات الرادار؛ 
م�ستقبالت الرادار مع مكرات ال�سوت؛ اأجهزة حتكم عن بعد؛ برنامج مالحة م�سجل وقابل للتنزيل, وهو 
برنامج لعر�س اخلرائط واجتاهات القيادة؛ االأجهزة واالأدوات العلمية واملالحية وامل�سحية والفوتوغرافية 
)االإ�سراف(  والفح�س  واالإ�سارة  والقيا�س  والقيا�س  بالوزن  واخلا�سة  والب�سرية  ال�سينيمائية  والت�سويرية 
واالإنقاذ والتدري�س؛ اأجهزة قيادة اآلية للمركبات؛ موؤ�سرات ال�سرعة؛ �سناديق مفاتيح )كهربائية(؛ مولدات 
)اإ�سارة -(؛ معاجلات االإ�سارات؛ اأجهزة ا�ست�سعار لتحديد املواقع؛ اأجهزة ا�ست�سعار لتحديد درجة احلرارة؛ 
برجميات  االأ���س��ي��اء؛  اإن��رتن��ت  تدعم  التي  لالأجهزة  ا�ست�سعار  اأج��ه��زة  الت�سريع؛  لتحديد  ا�ست�سعار  اأج��ه��زة 
للت�سخي�س وا�ستك�ساف االأخطاء واإ�سالحها؛ اأجهزة حماكاة؛ برجميات املحاكاة؛ برجميات الأنظمة املالحة 
والر�سومات  ال�سور  ملعاجلة  برجميات  ال�سناعية؛  االأق��م��ار  عر  املالحة  الأنظمة  برجميات  اإ���س؛  بي  جي 
والن�سو�س؛ اأجهزة �سر بال�سدى؛ معدات االت�ساالت عن بعد؛ اأجهزة االإر�سال واال�ستقبال امل�ستخدمة يف 
االإر�سال مل�سافات طويلة؛ معدات االت�ساالت عن ُبعد, وحتديًدا, االإر�سال واال�ستقبال من االألياف ال�سوئية, 
وتوحيدها,  املوجية  التق�سيمات  ا�ستالم  اأج��ه��زة  واملح�سنات,  وامل��ح��والت  ال�سوئية,  االأل��ي��اف  تكرار  واأط��ق��م 
واأنظمة اإر�سال ال�سوء يف الف�ساء احلر, اأجهزة التبديل مبا يف ذلك اأجهزة تبديل اإيرثنت واأجهزة الراوتر, 
االإيرثنت عر يف دي  اإىل  املنزل والو�سول  اإىل  االألياف  املنازل  اإىل  الب�سرية  االألياف  اأجهزة جتميع تقنية 
التواجد  اإدارة  التكرار, ومنتجات  ا�س ال )خط رقمي ب�سرعة عالية مل�سرتك(, املو�سالت الطرفية واأجهزة 
اإدارة  واأجهزة  اال�ست�سعار  واأجهزة  االإن��ذار,  واأجهزة  التحكم,  ووح��دات  التبديل,  اأجهزة  وحتديًدا,  بعد,  عن 
الطاقة؛ اأجهزة اإر�سال االإ�سارات االإلكرتونية؛ كبالت االت�ساالت عن ُبعد؛ ثريمو�ستات )منظمات احلرارة(؛ 
تعمل  ا�ست�سعار  اأج��ه��زة  باللم�س؛  تعمل  �سا�سات  للبطاريات؛  تو�سيل  اأط����راف  للمركبات؛  ثريمو�ستات 
ال�سوتية  فوق  باملوجات  االأج�سام  ك�سف  اأجهزة  الكمبيوتر؛  نظام  ت�سخي�س  الأداء  م�ساعدة  برامج  باللم�س؛ 
اإ�س  بي  جي  ا�ست�سعار  جهاز  للمركبات؛  الفلطية  منظمات  الفلطية؛  منظمات  املركبات؛  يف  لال�ستخدام 
ُيثّبت على املركبات لتحديد معدل احلركة للمركبة؛ اأجهزة تتبع املركبات مكونة من وحدات راديو خلوية, 
ا�ستقبال  واأجهزة  ا�ستقبال,  واأجهزة  اإر�سال,  واأجهزة  ا�ست�سعار,  واأجهزة  كمبيوتر,  واأجهزة  كمبيوتر  وبرامج 
اأقمار �سناعية لتحديد املواقع العاملية, وكلها لال�ستخدام املتعلق بتتبع املركبات ومراقبة املركبات واأجهزة 
التحكم  واأدوات  اأجهزة  املركبات؛  التحكم يف  املركبات؛ برجميات  تتبع  اأجهزة  املركبات؛  �سرقة  االإن��ذار �سد 
اأجهزة التحكم يف قيادة املركبات االأوتوماتيكية؛ فولتمرتات )اأجهزة قيا�س الفلطية(؛  يف �سرعة املركبات؛ 
مو�سالت اأ�سالك )كهربائية(؛ وحدات حتكم ال�سلكية للمراقبة والتحكم عن بعد يف وظيفة اأنظمة االأمان 
وحالتها؛ وحدات حتكم ال�سلكية للمراقبة والتحكم عن بعد يف وظيفة وحالة االأجهزة اأو االأنظمة الكهربائية 
واالإلكرتونية وامليكانيكية االأخرى؛ اأجهزة راوتر ال�سلكية؛ حموالت ال�سلكية الأجهزة الكمبيوتر؛ ملحقات 

كمبيوتر ال�سلكية؛ اأجهزة قيا�س وحتكم لتكنولوجيا تكييف الهواء؛ برجميات مالحة؛
و�سف العالمة: تتكون العالمة من الكلمات "VOLVO PENTA" باالأحرف الالتينية القيا�سية

اال�سرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو 

اإر�ساله بالريد امل�سجل , وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 3 اأغ�صط�س 2021 العدد 13305

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

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
BIOGENIX  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 350853   بتاريخ: 2021/05/10
بيانات االأولوية:      

باإ�سم :    خمتر جي 42 الطبي ذ.م.م
مدينة خليفة, جنوب �سرق 45_04, 0, مبنى �سي ات�س لينك لال�ستثمار العقاري – �سركة ال�سخ�س الواحد 

ذ م م, اأبو ظبي, االمارات العربية املتحدة
�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 10
ا�سطناعية؛  واأ�سنان  وعيون  اأط���راف  االأ�سنان؛  بطب  وخا�سة  وبيطرية  وطبية  جراحية  وم��ع��دات  اأج��ه��زة 
االإعاقة؛  ذوي  لالأ�سخا�س  ُمعدة  وم�ساِعدة  عالجية  اأجهزة  اجلراحية؛  للخياطة  مواد  جتبريية؛  مفا�سل 
اأجهزة  اجلن�سي؛  للن�ساط  وع��دد  واأدوات  اأجهزة  االأط��ف��ال؛  لر�ساعة  وع��دد  واأدوات  اأجهزة  تدليك؛  اأجهزة 
لال�ستعمال يف التحاليل الطبية؛ اأجهزة فح�س الدم؛ منظم عمل املخ؛ اأجهزة اإعادة تاأهيل االأج�سام لغايات 
طبيبة؛ اأجهزة ت�سخي�س لالأغرا�س الطبيبة؛ كامريا منظار داخلي طبية؛ اأدوات متري�س؛ اأجهزة توليد؛ 
جم�سات لغايات طبية؛ اأجهزة للتنف�س اال�سطناعي؛ اأجهزة قيا�س التنف�س )اأجهزة طبية(؛ معدات التعقيم 
اأج��ه��زة طبية  ال��ب��ويل؛  اجل��ه��از  وم��ع��دات متعلقة بطب  اأج��ه��زة  لغايات طبية؛  ح���رارة  م��وازي��ن  والتطهري؛ 
اأدوات  للقلب؛  كهربائي  تخطيط  اأجهزة  ال�سينية؛  واالأ�سعة  الكهربي  بالعالج  وخا�سة  ونووية  اإلكرتونية 
وفرتة  للت�سخي�س  نظائرية  واأدوات  اأجهزة  القلب؛  �سربات  ر�سد معدل  معدات  االإب��ري؛  للوخز  كهربائية 
اأجهزة  الطبيعي؛  للعالج  اأج��ه��زة  املقطعية؛  باالأ�سعة  طبية  ما�سحة  طبية؛  لغايات  ليزر  اأج��ه��زة  ال��ع��الج؛ 
اإ�سعاعية لغايات طبية؛ اأجهزة املعاجلة باالأ�سعة؛ جهاز املوجات فوق ال�سوتية لغايات طبية؛ اأجهزة ومعدات 
للحمل؛  مانع  االأط��ف��ال؛  ور�ساعات  الر�ساعة  زجاجات  حلمات  تنف�س؛  جهاز  الطبية؛  امل�ساعدات  واأدوات 
للخياطة اجلراحية؛  االأ�سنان؛ مواد  تقومي  اأدوات  ا�سطناعية؛ مفا�سل جتبريية؛  واأع�ساء  و�سعر  اأط��راف 
واحلم�س   )DNA( ال��ن��ووي  احلم�س  الختبار  اأج��ه��زة  طبية؛  لغايات  البكترييا  لتحديد  حتليل  اأج��ه��زة 
اأجهزة مراقبة  اأجهزة لتجديد اخلاليا اجلذعية لغايات طبية؛  الريبي )RNA( لغايات طبية؛  النووي 
كهربائية  اأجهزة  القلبية؛  الرجفة  مزيالت  طبيبة؛  لغايات  االأج�سام  تاأهيل  اإع��ادة  اأجهزة  اجل�سم؛  تركيب 
اأجهزة  اأقطاب كهربائية لال�ستخدام الطبي؛ ُم�ساِعدات على ال�سمع؛  اأجهزة غ�سيل الكلى؛  لطب االأ�سنان؛ 
ر�سد معدل �سربات القلب؛ اأجهزة اإدخال االأدوية حتت اجللد القابلة للغر�س؛ حا�سنات لالأطفال؛ حماقن 
لغايات طبيبة؛ اأجهزة الت�سوير بالرنني املغناطي�سي )MRI( لغايات طبية؛ اأقنعة للطاقم الطبي؛ جهاز 
م�سح اجللد و�سقله؛ روبوتات نانوية لغايات طبية؛ نانيت�س )روبوتات نانوية( لغايات طبيبة؛ اأجهزة قيا�س 
ال�سرياين؛  الدم  قيا�س  اأجهزة  طبية؛  لغايات  الروبوتية  اخلارجي  الهيكل  بذالت  اإنعا�س؛  اأجهزة  النب�س؛ 
التحاليل  يف  لال�ستعمال  اأجهزة  اجلراحية؛  الروبوتات  ا�سطناعية؛  مواد  من  املوؤلفة  اجلراحية  الغر�سات 

الطبية؛ اأجهزة عالج ال�سمم.
و�سف العالمة: تتكون العالمة من كلمة )BIOGENIX( مكتوبة باالأحرف الالتينية القيا�سية

اال�سرتاطات: 
اأو  التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات  فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك 

اإر�ساله بالريد امل�سجل , وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 3 اأغ�صط�س 2021 العدد 13305

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

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
V  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 350293   بتاريخ: 2021/05/02
بيانات االأولوية:      

باإ�سم :    ديفا انرتنا�سونال اإنك.
222 مكلنتري درايف, كيت�سرن, اأونتاريو ان2ار1اي8, كندا

�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 5
حملول تنظيف �سخ�سي وحتديًدا, حملول تطهري لكاأ�س احلي�س؛ مناديل ومنظف لكاأ�س احلي�س؛ فوط 
لاللتهابات؛  وم�ساد  لطيف  االأمل,  ملعاجلة  طبي  �ساي  اال�ستخدام؛  الإع��ادة  قابلة  ال�سهرية  للدورة  �سحية 
�سراويل  بطانات  )�سحية(؛  �سراويل  للحي�س؛  قطنية  �سدادات  )�سحية(؛  �سراويل  )للحي�س(؛  �سراويل 
)�سحية(؛ فوط �سحية؛ �سدادات قطنية �سحية؛ �سمادات �سحية؛ مطهرات الأغرا�س �سحية؛ م�ستح�سرات 

اغت�سال لغايات طبية؛ م�ستح�سرات تعقيم؛ غ�سوالت مهبلية.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن حرف " V" مكون من ورقتا �سجر كما يف �سكل

اال�سرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل , وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 3 اأغ�صط�س 2021 العدد 13305

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

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
V  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 350295   بتاريخ: 2021/05/02
بيانات االأولوية:      

باإ�سم :    ديفا انرتنا�سونال اإنك.
222 مكلنتري درايف, كيت�سرن, اأونتاريو ان2ار1اي8, كندا

�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 10
م للتنظيف كوؤو�س حي�س؛ كوؤو�س �ساكر لتنظيف كوؤو�س احلي�س؛ كاأ�س �سيليكون معقَّ

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن حرف " V" مكون من ورقتا �سجر كما يف �سكل
اال�سرتاطات: 

فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو 
اإر�ساله بالريد امل�سجل , وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 3 اأغ�صط�س 2021 العدد 13305

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

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
NATURE PORTFOLIO  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 350285   بتاريخ: 2021/05/02
   UK00003567686     2020/12/14 UK :بيانات االأولوية

باإ�سم :    �سرينجر نيت�سر هولدينجز ليمتد
ذا كامبو�س, 4 كرينان �سرتيت, لندن, ان1 9اك�س دبليو, اململكة املتحدة

�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 16
الورق والكرتون؛ مطبوعات؛ مواد جتليد الكتب؛ �سور فوتوغرافية؛ قرطا�سية؛ مواد ال�سقة للقرطا�سية 
اأو لالأغرا�س املنزلية؛ مواد للفنانني؛ ُفُر�س طالء؛ االآالت الكاتبة وامل�ستلزمات املكتبية )عدا االأثاث(؛ املواد 
اأخ��رى(؛ حروف  للتغليف )غري مدرجة يف فئات  االأجهزة(؛ مواد بال�ستيكية  والتدري�سية )عدا  التعليمية 
للقرطا�سية  اأ�سرطة ال�سقة  مكتبية(؛  )لوازم  الال�سقة  لالأ�سرطة  بكرات  الطباعة؛  كلي�سيهات  الطابعات؛ 
األبومات/ دفاتر ق�سا�سات؛  اأو لالأغرا�س املنزلية؛  اأو لالأغرا�س املنزلية؛ مواد ل�سق )غراء( للقرطا�سية 
الروزنامات )التقاومي(؛ بطاقات اإعالن )قرطا�سية(؛ قوائم ريا�سيات؛ اأطال�س؛ اأ�سرطة )جتليد الكتب(؛ 
ن�ساف؛  )األ��واح تدري�س(؛ ورق  �سبورات  التدري�س(؛  املجهري )مواد  الفح�س  ُت�ستخِدم يف  بيولوجية  عينات 
ر؛ كتالوجات  جتليد الكتب؛ م�ساند كتب؛ كتيبات؛ موؤ�سرات للكتب؛ كتب؛ التقوميات؛ البطاقات؛ ورق ُم�سطَّ
للمكاتب؛  �سلكية  م�سابك  املكاتب؛  يف  ُت�ستخَدم  م�سابك  م�سابك؛  ذات  األ��واح  فحم؛  اأق��الم  م�سور(؛  )دليل 
ن�سخ  ورق  الطباعة؛  لوحات ل�سف حروف  للر�سم؛  بو�سالت  الهزلية؛  للر�سوم  الكتب؛ كتب  قما�س جتليد 
)ل��وازم مكتبية(؛  اأ�سرطة ت�سحيح  )ل��وازم مكتبية(؛  الكتب؛ موائع ت�سحيح  لتجليد  اأن�سجة  )قرطا�سية(؛ 
امل�ستندات  ح��ام��الت  )قرطا�سية(؛  للوثائق  ملفات  املكتبي؛  لال�ستخدام  للوثائق  �سفائح  بيانيه؛  ر���س��وم 
)القرطا�سية(؛ مواد ر�سم؛ دفاتر ر�سم؛ اأقالم ر�سم؛ اأطقم ر�سم؛ م�سابك ر�سم؛ اأربطة مطاطية للمكاتب؛ 
ل��الأوراق؛ ملفات  الورق الأوعية الزهور؛ ملفات  اأغطية من  مغلفات )قرطا�سية(؛ ملفات )لوازم مكتبية(؛ 
اأن�سجة  للن�سخ؛ مقاطع  اأق��الم حر؛ خرائط جغرافية؛ مناذج خمطوطات  )قرطا�سية(؛ مناذج مطبوعة؛ 
اأدلة؛  )دوري����ات(؛  جم��الت  حما�سبة؛  دفاتر  فهار�س؛  )قرطا�سية(؛  دليلية  بطاقات  التدري�س؛  الأغ��را���س 
اأرق��ام طباعة؛ دفاتر قطع  اإخبارية دوري��ة؛ �سحف؛ دفاتر؛  العالمات؛ ن�سرات  اأق��الم لو�سع  كتب موجزة؛ 
)قرطا�سية(؛ كرا�سات؛ ورق؛ �سفائح من الورق )قرطا�سية(؛ م�سابك للورق؛ ثقاالت ورق؛ ر�سا�س االأقالم؛ 
مراة اأقالم الر�سا�س )كهربائية اأو غري كهربائية(؛ اأقالم ر�سا�س؛ اأقالم حر )لوازم مكتبية(؛ دوريات؛ 
حمايات  اإعالنية؛  بيانات  طباعة؛  ح��روف  مطبوعة؛  من�سورات  كبرية؛  اإعالنات  بريدية؛  بطاقات  �سور؛ 
مطاطية؛ لوازم مدر�سية )قرطا�سية(؛ دفاتر مو�سيقية؛ مل�سقات؛ مواد تدري�س )عدا االأجهزة(؛ خرائط 
كروية؛ اأدوات كتابة؛ دفاتر قطع للكتابة؛ علب )اأطقم( كتابة؛ مواد كتابة؛ علب كتابة )قرطا�سية(؛ دفاتر 
مرجعية؛  كتب  مطبوعة؛  �سهادات  مطبوعة؛  من��اذج  اأناجيل؛  مت��اري��ن؛  دفاتر  كتابة؛  وق  ر�سم؛  اأو  كتابة 
امتحان؛  اأوراق  دوري���ات؛  وعلمية؛  اأكادميية  جم��الت  جم��الت؛  دوري���ة؛  جم��الت  تقارير؛  اأدل���ة؛  قوامي�س؛ 
ورق,  قوائم مفردات؛  تعليمية؛  اختبارات مطبوعة؛ بطاقات  اختبارات؛  اأوراق عمل؛  مذكرات حما�سرات؛ 
تتعلق  كلها   ,16 الفئة  يف  وتدري�سية  تعليمية  وم��واد  وبطاقات,  ون�سرات,  ومن��اذج,  ووثائق,  وكتيبات,  وكتب, 
بالتدريب واالختبار واالمتحانات وتقييم املر�سحني من اأجل التح�سيل التعليمي, وتوفري خدمات التدريب 
واالختبار واالمتحانات والتقييم, مبا يف ذلك اخلدمات املدعومة باحلا�سوب واخلدمات التي تتم بوا�سطة 

الكمبيوتر واخلدمات عر االإنرتنت وتوفري برامج التعلم عن بعد؛ اأجزاء ولوازم كل الب�سائع املذكورة.
كلمات  ع��ن  ع��ب��ارة  املجموعة  االوىل يف  ال��ع��الم��ة  ع��الم��ت��ني, حيث  م��ن  ملجموعة  الطلب  ال��ع��الم��ة:  و���س��ف 
)NATURE PORTFOLIO( مكتوبة باللغة االنكليزية والعالمة الثانية يف املجموعة هي عبارة 
ب�سكل مميز كما هو مبني  االنكليزية  باللغة  عن كلمات )NATURE PORTFOLIO( مكتوبة 

بال�سكل.
اال�سرتاطات: 

اأو  االقت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  الإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلك  علي  اعرتا�س  لدية  فعلي من 
اإر�ساله بالريد امل�سجل , وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء 3 اأغ�صط�س 2021 العدد 13305

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

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
BIOGENIX  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 350854   بتاريخ: 2021/05/10
بيانات االأولوية:      

باإ�سم :    خمتر جي 42 الطبي ذ.م.م
مدينة خليفة, جنوب �سرق 45_04, 0, مبنى �سي ات�س لينك لال�ستثمار العقاري – �سركة ال�سخ�س الواحد 

ذ م م, اأبو ظبي, االمارات العربية املتحدة
�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 42
الطبي؛  املجال  احلا�سوب يف  لغايات طبية؛ برجمة  العلمية  الدرا�سات  الطبية؛  البحوث  خمترات طبية؛ 
تاأجري حماكيات الت�سخي�س الطبي؛ خدمات تقييم اجلودة لل�سناعات الطبية وال�سيدالنية؛ اال�ست�سارات 
املتعلقة بعلم االأدوية؛ تقييم املنتجات ال�سيدالنية؛ تطوير املنتجات ال�سيدالنية والطبية؛ البحث والتطوير 
ال�سيدالين؛ خدمات املخترات املتعلقة بامل�ستح�سرات ال�سيدالنية؛ اخلدمات البحثية يف جمال التكنولوجيا 
التكنولوجيا  جم��االت  يف  والتطوير  البحث  احليوية؛  بالتكنولوجيا  املتعلقة  املخترات  خدمات  احليوية؛ 
والبحث  احليوية  التكنولوجيا  جم��االت  يف  ا�ست�سارية  خدمات  والطبية؛  ال�سيدالنية  واملنتجات  احليوية 
والتطوير ال�سيدالين واختبارات املختر والت�سخي�س؛ االختبار والفح�س يف جماالت التكنولوجيا احليوية 
التكنولوجيا احليوية  والعلمي يف جمال  الطبي  البحث  والطبية؛ توفري معلومات  ال�سيدالنية  واملنتجات 
لالآخرين؛  ال�سريرية  والتجارب  البحوث  اإج��راء  ال�سريرية؛  والتجارب  والطبية  ال�سيدالنية  واملنتجات 
احلا�سوب؛  اأمن  ا�ست�سارات  الرجميات كخدمة؛  الرجميات؛  ا�ست�سارات  املعلومات؛  تكنولوجيا  ا�ست�سارات 
ا�ست�سارات اأمن البيانات؛ ا�ست�سارات اأمن االإنرتنت؛ خدمات اأمن تكنولوجيا املعلومات وحمايتها وا�ستعادتها؛ 
اأمن  اأنظمة  وتطوير  ت�سميم  الرجميات؛  ا�ست�سارات  البيانات؛  حلماية  احلا�سوب  اأم��ن  تهديدات  حتليل 
ت�سميم  ال�سحابية؛  احلو�سبة  جمال  يف  اال�ست�سارات  ال�سحابية؛  احلو�سبة  خدمات  االإلكرتونية؛  البيانات 
و�سيانتها  وتطويرها  الرجميات  تطبيقات  ت�سميم  وتركيبها؛  و�سيانتها  وتطويرها  احلا�سوب  برجميات 
وتركيبها؛ ت�سميم برامج التعرف على ال�سورة وتطويرها و�سيانتها وتركيبها؛ ت�سميم برجميات التعلم 
ت�سميم وتطوير  للتنزيل؛  القابلة  توفري برجميات احلا�سوب غري  وتركيبها؛  االآيل وتطويرها و�سيانتها 
و�سيانتها  وتطويرها  ال�سحابية  اخل��وادم  ت�سميم  املحمول؛  الهاتف  تطبيقات  برجميات  وتركيب  و�سيانة 
احلو�سبة  برجميات  وتركيبها؛  و�سيانتها  وتطويرها  ال�سحابية  احلو�سبة  برجميات  ت�سميم  وتركيبها؛ 
ال�سحابية غري القابلة للتنزيل؛ توفري برجميات مراقبة ال�سبكات ال�سحابية غري القابلة للتنزيل؛ هند�سة 
الرجميات؛ اأبحاث الرجميات؛ تخ�سي�س الرجميات؛ تاأجري الرجميات؛ خدمات اال�ست�سافة؛ خدمات 
وتطويرها  برجميات  ت�سميم  احل��ا���س��وب؛  برجميات  املتعلقة  التحليلية  اخل��دم��ات  ال��رجم��ي��ات؛  تنفيذ 
االإنرتنت؛  البيانات عر  اأو  ال�سور  اأو  ال�سوت  وا�ستقبال  اإنتاج  واإع��ادة  لت�سجيل ونقل  و�سيانتها وتركيبيها 
واإعادة  ونقل  لت�سجيل  برجمية  من�سات  ت�سم  التي  كخدمة  العمل  من�سة  كخدمة؛  العمل  من�سة  خدمات 
اإنتاج وا�ستقبال ال�سوت اأو ال�سور اأو البيانات عر االإنرتنت؛ خدمات البحوث؛ يف جمال برجميات وبرامج 
اإجراء بحوث برجميات احلا�سوب وتطويرها وت�سميمها وترقيتها؛ البحث والتطوير العلمي؛  احلا�سوب؛ 
ا�ست�سارية يف  البحث والتطوير التكنولوجي؛ البحث والتطوير يف جمال التعلم االآيل للحا�سوب؛ خدمات 
جمال ت�سميم منتجات التعلم االآيل للحا�سوب؛ اختبار املنتجات؛ اأبحاث املنتجات؛ تطوير املنتجات؛ اختبار 
وتقييم  حتليل  اال�سطناعي؛  بالذكاء  املنتجات  وتطوير  ت�سميم  املنتجات؛  ج��ودة  تقييم  املنتجات؛  �سالمة 
املنتجات بالذكاء اال�سطناعي؛ خدمات املخترات املتعلقة بالذكاء اال�سطناعي؛ توفري املعلومات يف جمال 
الذكاء اال�سطناعي؛ اخلدمات التكنولوجية املتعلقة بت�سنيع املنتجات بالذكاء اال�سطناعي؛ خدمات برجمة 
احلا�سوب لتطوير االأجهزة الذكية؛ الرجميات كخدمة التي ت�سم برجميات للذكاء اال�سطناعي وال�سبكات 
امللفات,  تبادل  خدمات  الع�سبية؛  وال�سبكات  اال�سطناعي  الذكاء  جمال  يف  الرجميات  تطوير  الع�سبية؛ 
وحتديًدا, توفري موقع على �سبكة االإنرتنت ي�سم تكنولوجيا متكن امل�ستخدمني من حتميل وتنزيل امللفات 
االإنرتنت وم�ساركته؛  املحتوى على  االإنرتنت لالآخرين الإدارة  الويب عر  ا�ست�سافة مرافق  االإلكرتونية؛ 
توفري املعلومات الفنية من الفهار�س التي ميكن البحث فيها وقواعد بيانات املعلومات؛ ا�ست�سافة موقع ويب 
تفاعلي وبرجميات غري قابلة للتنزيل على االإنرتنت؛ توفري حمركات بحث للح�سول على البيانات عر 
�سبكات االت�ساالت؛ ا�ست�سافة تطبيقات برجميات احلا�سوب لالآخرين؛ مزود خدمة التطبيقات الذي ي�سم 
برجميات الإتاحة اأو ت�سهيل التحميل اأو التنزيل اأو البث اأو الن�سر اأو العر�س اأو الربط اأو امل�ساركة اأو توفري 
الو�سائط االإلكرتونية اأو املعلومات عر �سبكات االت�سال؛ خدمات تقدمي الن�سح واال�ست�سارة واملعلومات فيما 

يتعلق بجميع اخلدمات ال�سالفة الذكر.
و�سف العالمة: تتكون العالمة من كلمة )BIOGENIX( مكتوبة باالأحرف الالتينية القيا�سية

اال�سرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو 

اإر�ساله بالريد امل�سجل , وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 3 اأغ�صط�س 2021 العدد 13305

منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

 HOMER LOBSTER  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
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وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 35
وال�سراب؛  بالطعام  التزويد  �سركات  اأعمال  اإدارة  املكتبية؛  الوظائف  االأعمال؛  وتوجيه  وتنظيم  اإدارة  واالإع��الن؛  الدعاية 
اأعمال ال�سركات التي تورد االأطعمة وامل�سروبات لالآخرين؛ جتميع املعلومات يف قواعد بيانات  اإدارة  اأعمال املطاعم؛  اإدارة 
الكمبيوتر؛ اإدارة امللفات املحو�سبة؛ توفري املعلومات التجارية والُن�سح للم�ستهلكني يف اختيار املنتجات واخلدمات؛ عر�س 
ال�سلع؛ االإعالن بالريد املبا�سر؛ ن�سر مواد الدعاية واالإعالن؛ خدمات وكاالت اال�سترياد والت�سدير؛ الت�سويق؛ االإعالن 
املبا�سرة على �سبكات الكمبيوتر؛ خدمات البيع بالتجزئة عر االإنرتنت املتعلقة باالأغذية وامل�سروبات؛ خدمات  والدعاية 
البيع بالتجزئة املتعلقة باالأطعمة وامل�سروبات؛ توفري �سوق عر االإنرتنت مل�سرتي الب�سائع واخلدمات وبائعيها؛ خدمات 
ال�سراء  خدمات  بالتجزئة؛  بيعها  لغايات  االت�سال  و�سائل  على  ال�سلع  عر�س  االأع��م��ال(؛  يف  )امل�ساعدة  اخلارجي  التعاقد 
)�سراء  وامل�سروبات  باالأغذية  املتعلقة  لالآخرين  ال�سراء  خدمات  االأخ��رى(؛  لالأعمال  واخلدمات  ال�سلع  )�سراء  لالآخرين 
رعاية  خ��الل  من  واخل��دم��ات  للب�سائع  الرتويج  االأخ���رى(؛  لالأعمال  وامل�سروبات  باالأغذية  املتعلقة  واخل��دم��ات  الب�سائع 
الفعاليات؛ ترويج املبيعات لالآخرين؛ تاأجري حماالت العر�س املخ�س�سة للبيع؛ تزيني واجهات املحالت التجارية؛ تنظيم 
للمنتجات  باجلملة  البيع  خدمات  اإعالنية؛  اأو  جتارية  الأغرا�س  الويب  فهر�سة  الكمبيوتر؛  بيانات  قواعد  يف  املعلومات 
اإدارة �سوؤون اأعمال االمتيازات؛ امل�ساعدة  الغذائية وامل�سروبات؛ امل�ساعدة يف اإدارة االأعمال التجارية املتعلقة بحق االمتياز؛ 

التجارية املتعلقة باإن�ساء واإدارة وت�سغيل االمتيازات.
و�سف العالمة:  تتكون العالمة من عبارة )HOMER LOBSTER( مكتوبة باللغة االإنكليزية

اال�سرتاطات: 
بالريد  اإر�ساله  اأو  االقت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  الإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذلك  لدية اعرتا�س علي  فعلي من 

امل�سجل , وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي - وام:

�سيتي"  "مان�س�سرت  ن����ادي  اأع��ل��ن 
اأم�������س ع���ن جت���دي���د ���س��راك��ت��ه مع 
�سركاء  اأح������د  بوينت",  "هيلث 
واملركز  ال�سحية,  للرعاية  مبادلة 
االإقليمي الرائد يف اأبوظبي لعالج 
االإ�سابات الريا�سية والوقاية منها 
�سريًكا  لي�ستمر  التاأهيل,  واإع����ادة 
ال�سحية  للرعاية  اإقليمياً  ر�سمياً 
الدوري  لبطل  االإم����ارات  دول���ة  يف 

االإجنليزي املمتاز.
ال�سريك  بوينت"  "هيلث  واأ�سبح 
�سيتي"  "مان�س�سرت  ل����  ال��ر���س��م��ي 

التجديد  وه��ذا   ,2014 ال��ع��ام  يف 
فرتتها  اإىل  ال�������س���راك���ة  ي���ح���م���ل 
ال��ث��ال��ث��ة, ب��ع��د اأن ك��ان��ت ُج����ّددت يف 

العام 2017.
ال�سراكة  ت�����س��ه��د  اأن  امل���ق���ّرر  وم���ن 
االأفكار  ت��ب��ادل  موا�سلة  امل��ت��ج��ددة 
"هيلث  بني  واخل���رات  والتجارب 
ل�  ال���ط���ب���ي  وال����ط����اق����م  بوينت" 
من  ع���دد  يف  �سيتي"  "مان�س�سرت 
م�ستوى  ت���رف���ع  ال���ت���ي  اجل����وان����ب 
رع�����اي�����ة ال����ري����ا�����س����ي����ني وع�������س���اق 
اأن���ح���اء دولة  ال��ري��ا���س��ة يف ج��م��ي��ع 
يف  االأط��ب��اء  و�سيتعاون  االإم�����ارات. 
الطبي  والفريق  بوينت"  "هيلث 

كثب,  ع��ن  �سيتي",  "مان�س�سرت  ل��� 
يف حتقيق اأف�سل املمار�سات الإثراء 

امل�ساريع البحثية.
�سيوا�سل  ال�������س���راك���ة  ومب����وج����ب 
يف  ال�سحية  بالرعاية  املخت�سون 
"هيلث بوينت" التعاون مع الِفرق 
املخت�سة بالعلوم الريا�سية والفرق 
االإجنليزي,  ال���ن���ادي  يف  ال��ط��ب��ي��ة 
حيث �ستتاح الفر�سة اأمام مقدمي 
الرعاية من مركز جراحة العظام 
بامل�ست�سفى  ال���ري���ا����س���ي  وال���ط���ب 
للح�سول على التدريب مع النادي 
الرعاية  مب�����س��ت��وي��ات  ل���الرت���ق���اء 

املقدمة يف امل�ست�سفى.

املتجددة  ال�������س���راك���ة  و���س��ت��وا���س��ل 
و"مان�س�سرت  بوينت"  "هيلث  بني 
�سيتي" حتقيق الفائدة لل�سباب يف 
االإم��ارات, اإذ من املقّرر اأن يوا�سل 
الطرفان العمل يف برنامج "اأ�سلوب 
منه  ا�ستفاد  ال��ذي  �سحي",  حياة 
اأك��رث من 9,500 طفل يف جميع 
انطالقه,  م��ن��ذ  االإم�������ارات  اأن���ح���اء 
االأطفال  ال��رن��ام��ج  ي�سجع  ح��ي��ث 
9 و11  ب��ني  ي���رتاوح �سنهم  مم��ن 
ع���اًم���ا ع��ل��ى ان��ت��ه��اج اأ���س��ل��وب حياة 
ال�سمنة  انت�سار  م��ن  للحّد  ن�سط 
مدربون  ال��رن��ام��ج  على  وي��ق��وم   .
مقيمون  �سيتي"  "مان�س�سرت  م��ن 

يف الدولة, وي�ستهدف اإلهام اجليل 
اإمكاناتهم  اإىل  االرت���ق���اء  ال���ق���ادم 

الريا�سية الكاملة وحتقيقها.
وق���ال ب��ي��رت الون����دي ن��ائ��ب رئي�س 
مبجموعة  والت�سويق  ال�����س��راك��ات 
ازدادت   : ال����ق����دم  ل����ك����رة  ���س��ي��ت��ي 
���س��راك��ت��ن��ا م���ع ه��ي��ل��ث ب��وي��ن��ت قوة 
املا�سية,  ال�����س��ت  ال�����س��ن��وات  خ���الل 
ممار�سي  ب��ني  التعاون  ازده���ر  كما 
اجلانبني.  يف  ال��ري��ا���س��ي  ال���ط���ب 
ونحن نثمن الفر�س التي تتيحها 
ل��ن��ا ه���ذه ال�����س��راك��ة, ح��ي��ث نتمكن 
خراء  م��ع  والعمل  التوا�سل  م��ن 
ال���رع���اي���ة ال�����س��ح��ي��ة امل��م��ي��زي��ن يف 

اأج�������ل  م�������ن  بوينت"  "هيلث 
الوقاية  اأ�ساليب  اأحدث  ا�ستك�ساف 
وال���ت���ع���ايف منها  االإ�����س����اب����ات  م����ن 

للريا�سيني املحرتفني.
النقبي  ع��م��ر  اأع������رب  م���ن ج��ان��ب��ه 
املدير التنفيذي ل� "هيلث بوينت" 

مع  العمل  مبوا�سلة  �سعادته  ع��ن 
لتبادل  �سيتي",  "مان�س�سرت  ن��اٍدي 
اأف�سل املمار�سات واال�سرتاتيجيات 
االإ�سابات,  م��ن  الوقاية  جم��ال  يف 
ال�سبل  اأف�����س��ل  م��ع��رف��ة  اإن  وق����ال: 
الالعبني  ���س��ح��ة  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ 

مب�ستويات  ال��ن��ه��و���س  اإىل  ت����وؤدي 
ملر�سانا,  ن��ق��ّدم��ه��ا  ال��ت��ي  ال��رع��اي��ة 
ال�سريع  التعايف  على  وم�ساعدتهم 
يتمكنوا  حتى  م�ستدامة,  بطريقة 
وممار�سة  املالعب  اإىل  العودة  من 

الريا�سات التي يحبونها.

•• دبي-وام:

االأثقال  االإم��ارات لرفع  ر�سح احتاد 
اأ����س���م���اء 4 الع���ب���ني ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 
 17 حتت  للنا�سئني  العامل  بطولة 
جدة  مدينة  يف  اإقامتها  املقرر  �سنة 
�سهر  ال�����س��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  باململكة 

اأكتوبر القادم.
ال�سر  اأم��ني  اأك��د في�سل احلمادي  و 
العام الحتاد االإمارات لرفع االأثقال 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لالحتاد  امل��ك��ت��ب  ع�����س��و 
اعتمدت  الرت�سيحات  اأن  االآ�سيوي 
واجلاهزية من خالل  الكفاءة  على 
ال���ت���دري���ب���ات امل�����س��ت��م��رة وال����ت����ي مل 
باإمارة  االأخ���رية  ال��ف��رتة  يف  تتوقف 
راأ�س اخليمة, م�سريا اإىل اأن املرحلة 

رفع  ت�سهد  ان  املنتظر  م��ن  املقبلة 
وترية اال�ستعداد وتكثيف التدريبات 
الالعبني  مب�������س���ت���وى  ل���ل���و����س���ول 
جاهزية  اأع����ل����ى  اإىل  امل���ر����س���ح���ني 

للتواجد بقوة يف البطولة.
واأو�سح احلمادي اأن احتاد االإمارات 
ي�سع ك��ل اإم��ك��ان��ات��ه وخ��رات��ه حتت 
العربية  اململكة  يف  االأ�سقاء  ت�سرف 
ال�سعودية الإجناح البطولة العاملية, 
موؤكدا على ثقته الكبرية يف اللجنة 
ا�ستثنائي  ح���دث  ل��ت��ق��دمي  امل��ن��ظ��م��ة 
ي��ن��ال ر���س��ا واإع���ج���اب اجل��م��ي��ع, واأن 
�ستكون فر�سة لالحتكاك  البطولة 
اخلرة  واكت�ساب  لالعبني  ال��ق��وي 
لالأن�سطة  طويلة  توقف  ف��رتة  بعد 
جائحة  خ���ل���ف���ي���ة  ع���ل���ى  ال����دول����ي����ة 

كورونا.
واأ�ساف احلمادي ان احتاد االإمارات 
اجتماع  يف  �سي�سارك  االأث��ق��ال  لرفع 
اجل���م���ع���ي���ة ال���ع���م���وم���ي���ة ل����الحت����اد 

الفرتة  ���س��ي��ع��ق��د يف  ال����ذي  ال�����دويل 
من 27 اإىل 30 اأغ�سط�س اجلاري 
ل��و���س��ع ال���د����س���ت���ور اجل���دي���د ال���ذي 
اللعبة  ل��دخ��ول  ي��وؤ���س�����س  اأن  مي��ك��ن 
من  ويخل�سها  ج��دي��دة,  مرحلة  يف 
ك���ل ال��ت��ح��دي��ات ال���ت���ي واج��ه��ت��ه��ا يف 
وت�سببت يف حالة  االأخ��رية,  املرحلة 
االحتاد  يف  االإداري  اال�ستقرار  عدم 
الدويل, ونتمنى اأن يخرج االجتماع 
اللعبة  ت��ع��ي��د  وم��ق��رتح��ات  ب��ح��ل��ول 
ملوا�سلة  ال�����س��ح��ي��ح  ال��ط��ري��ق  ع��ل��ى 
من��وه��ا وت��ط��وره��ا ف��ن��ي��ا واإداري������ا يف 
اأنها  ���س��ي��م��ا  وال  ال����ق����ارات,  خم��ت��ل��ف 
يف  طويل  ب��اع  لها  اأوليمبية  ريا�سة 
وحتقيق  واالأب��ط��ال  النجوم  �سناعة 

االأرقام القيا�سية.

•• دبي-الفجر:

يوا�سل عامل دبي للريا�سة يف ن�سخته ال� 11, ا�ستقطاب اآالف الريا�سيني 
من  ي�ستفيدون  الذين  العامل,  اأرج��اء  خمتلف  من  واالإعالميني  وال��زوار 
االأن�سطة املتعددة واملتميزة ملمار�سة الريا�سة داخل القاعات املكيفة طوال 

فرتة ال�سيف.
تقام  التي  الريا�سية  الفعاليات  يف  �سخ�س  األ��ف   95 اأك��رث من  و�سارك 
الريا�سي  دب��ي  جمل�س  ينظمه  املمتع  ال�سيفي  الريا�سي  احل��دث  ه��ذا  يف 
املقبل,  �سبتمر  نهاية  ي��وم  حتى  وي�ستمر  العاملي  التجاري  دب��ي  وم��رك��ز 
وي�سم 23 ملعًبا الإقامة اأن�سطة �سمن 8 األعاب ريا�سية هي: كرة القدم 
وكرة ال�سلة والكريكت والري�سة الطائرة والتن�س والكرة الطائرة والبادل 

تن�س وكرة الطاولة.

وو�سل عدد ال�ساعات التي �سغلها امل�ساركني يف االأن�سطة التي اأقيمت على 
جميع مالعب عامل دبي للريا�سة منذ بداية عطلة ال�سيف اإىل 16978 
الريا�سيني من خمتلف  باإقبال كبري من  الفعاليات  �ساعة, حيث حتظى 
االأن�سطة  بكل  لال�ستمتاع  يومًيا  يتوافدون  الذين  واجلن�سيات,  االأعمار 
التي تنظم يومياً من ال�ساعة الثامنة �سباحاً حتى منت�سف الليل, وتقام 
من  ال�سادرة  التوجيهات  عليها  ن�ست  التي  االح��رتازي��ة  االإج���راءات  وفق 
الريا�سة  ع�ّساق  ا�ستيعاب  ل�سمان  الريا�سي,  دب��ي  وجمل�س  دب��ي  حكومة 

والريا�سيني املحرتفني يف كل ملعب باأمان تام.
وا�ست�سافت مالعب عامل دبي للريا�سة فعاليات مبادرتي �سيفنا ن�ساط 
من  العديد  تنظيم  �سهدتها  اللتني  ريا�سي  و�سيفنا  لل�سيدات,  وحيوية 

البطوالت و�ساركت فيها اأعداد كبرية من خمتلف فئات املجتمع.
ويلعب عامل دبي للريا�سة دوًرا كبرًيا يف اإعداد وتكوين ريا�سيني نا�سئني 

اأنه يقدم عدداً من الرامج الريا�سية ذات  يف خمتلف الريا�سات خا�سة 
الريا�سي  التدريب  اأكادمييات  العديد من  الكبرية, مع م�ساركة  ال�سعبية 
اإز  و"اإت  القدم"  ل��ك��رة  اإي���ه  اأف  اأي  "اأكادميية  بينها:  وم��ن  االح����رتايف, 
كيدز  و"�سوكور  �سبورت�س"  ب��روف��ي�����س��ن��ال  و"اأكادميية  كريكت"  ج�ست 
"تن�س  و  الريا�سية"  �ستار  �سوتنج  و"اأكادميية  الريا�سية"  للخدمات 
360" و"اأكادميية ديبيكا للري�سة الطائرة", والتي تقدم برامج تدريبية 
وتطويرية �سممتها اأكادمييات ومدربون م�ساهري بهدف دعم الريا�سيني 

النا�سئني. 
العاملي  ال��ت��ج��اري  دب��ي  م��رك��ز  ينظمه  ال���ذي  للريا�سة  دب��ي  ع��امل  وير�سخ 
بالن�ساط  املليئة  ال�سحية  احلياة  مفهوم  �سنوًيا,  الريا�سي  دبي  وجمل�س 
واحليوية والذي اأ�سبح ملتقى ع�ساق الريا�سة والن�ساط البدين, ومكانا 
للتناف�س الريا�سي اجلميل والتعارف بني خمتلف مكونات املجتمع, حيث 

البدنية, باالإ�سافة  الريا�سة واللياقة  اأن�سطة  يقدم جمموعة وا�سعة من 
اإىل ا�ست�سافة عدد من االأكادمييات الريا�سية الرائدة. 

كما يقدم للعامل النموذج على روؤية دبي ونهجها الرا�سخ يف توفري منط 
حياة ريا�سية ن�سيطة وحتقيق الرفاهية وال�سعادة للجميع, ويثبت التزامنا 

التام بامل�ساهمة بفاعلية يف بناء جمتمع يتمتع بال�سحة والن�ساط. 
وتقام اأن�سطة فعالية "عامل دبي للريا�سة" لهذا العام يف قاعات زعبيل 4 
و5 و6 يف مركز دبي التجاري العاملي, و�ستعمل القاعات املت�سلة كم�ساحات 
قائمة بذاتها وح�سرية تتيح اإمكانية تطبيق �سروط التباعد االجتماعي 
اإمكانية  ال�سيارات مع  للم�ساركني, حيث تتميز مبرافق منف�سلة لوقوف 
كما  ال��زوار,  حركة  لت�سهيل  امل�سمم  امل�ستقبل  �سارع  من  املبا�سر  الو�سول 
تتاح املالعب الريا�سية للحجز اجلماعي, وتوفر االأكادمييات الريا�سية 

امل�ساركة يف خمّيمات التدريب ال�سيفية. 

»مان�س�سرت �سيتي« يجدد �سراكته مع 
»هيلث بوينت« اأبوظبي لفرتة ثالثة

تر�سيح 4 لعبني لتمثيل الإمارات يف بطولة 
العامل للنا�سئني لرفع الأثقال بجدة

ينظمه جمل�س دبي �لريا�صي ومركز دبي �لتجاري �لعاملي

»عامل دبي للريا�سة« ي�ستقطب اآلف امل�ساركني يف عطلة ال�سيف

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت رابطة املحرتفني االإماراتية ام�س قائمة الالعبني املر�سحني جلوائزها 
على  الت�سويت  ب���اب  ف��ت��ح  مت  ال��ذي��ن   ,2021  -  2020 ال��ري��ا���س��ي  للمو�سم 
اختيارهم بداية من اأم�س االإثنني وحتى 5 اأغ�سط�س اجلاري, متهيداً الإعالن 

الفائزين يف احلفل املرتقب الذي يقام يف 16 اأغ�سط�س اجلاري لتكرميهم.
العب  "اأف�سل  الذهبية  الكرة  جائزة  على  يتناف�س  املر�سحني,  قائمة  وبح�سب 
اإماراتي" كل من: عبداهلل رم�سان, وعلي مبخوت, وخليفة احلمادي "اجلزيرة", 
"احتاد  را�سد  وماجد  حممد  ال�سالم  عبد  االأهلي",  "�سباب  هيكل  العزيز  عبد 
كلباء", وفابيو ليما "الو�سل", و�سهيل النوبي و�سلطان ال�سام�سي "بني يا�س" 
و�ساهني عبد الرحمن "ال�سارقة". وانح�سرت املناف�سة يف جائزة الكرة الذهبية 
"اأف�سل العب اأجنبي" بني: توالين �سرييرو وميلو�س كو�سانوفيت�س "اجلزيرة", 
"بني  بيدرو  وج��واو  �سواريز  وجا�ستون  خمينيز  ونيكوال�س  ايفكوفيت�س  و�سا�سا 
"�سباب  وكارتابيا  "خورفكان",  ودودو  "الن�سر",  وتوزي  مينديز  وريان  يا�س", 
علي  مهدي  من:  كل  مدرب  الأف�سل  القائد  جائزة  على  ويتناف�س  االأهلي". 
يا�س",  "بني  اإي�سايال  ودانيل  "اجلزيرة",  كايزر  ومار�سيل  االأهلي",  "�سباب 

وعبدالعزيز العنري "ال�سارقة" وخورخي دا�سيلفا "احتاد كلباء".

ويتناف�س على ج��ائ��زة ال��ق��ف��از ال��ذه��ب��ي الأف�����س��ل ح��ار���س م��رم��ى ك��ل م��ن: فهد 
"احتاد  عبداهلل  وجمال  "ال�سارقة",  احلو�سني  وعادل  الظنحاين "بني يا�س", 

االأهلي". "�سباب  نا�سر  كلباء", وعلي خ�سيف "اجلزيرة" وماجد 
اإماراتي  واع���د  الع��ب  الأف�����س��ل  ال��ذه��ب��ي  الفتى  ج��ائ��زة  على  املناف�سة  و�ستكون 
"الظفرة", وح�سني مهدي  واأحمد احلمادي  كلباء",  "احتاد  را�سد  بني: ماجد 

�سامل "حتا". "الو�سل" وخالد  �سالح  وعلي  "الن�سر", 
مواليد  من  اأو  مقيم  الع��ب  الأف�سل  الذهبي  الفتى  جائزة  على  يتناف�س  فيما 
اإىل جوائز رابطة املحرتفني االإماراتية,  اإ�سافتها هذا العام  الدولة التي متت 
واأحمد  "الوحدة",  بيمينتا  ولوكا�س  كل من: اإيجور جي�سو�س "�سباب االأهلي", 
ربيع  وحممد  تراوري  وعمر  "الن�سر",  "بني يا�س", وجلوبر ليما  اأبونامو�س 
"اجلزيرة", ولوان برييرا "ال�سارقة", وبريان رامرييز "حتا", وموفتاو اأوالبي 
و�سائط  االإم��ارات��ي��ة  املحرتفني  رابطة  وتوفر  "الفجرية".  م�سطفى  وحممد 
عر  والتطبيقات  الر�سمي  االإل��ك��رتوين  املوقع  عر  وذل��ك  للت�سويت,  متعددة 
اأف�سل  من  كل  جائزة  على  للت�سويت  الباب  فتح  �سيتم  كما  الذكية.  الهواتف 
من�سة  اأف�سل  وج��ائ��زة  املو�سم,  ه��دف يف  واأج��م��ل  اختيار اجلماهري  م��ن  الع��ب 
ريا�سية تغطي م�سابقات الرابطة, عر �سفحات التوا�سل االجتماعي لرابطة 

املحرتفني االإماراتية.

الإعالن عن قائمة املر�سحني جلوائز 
رابطة املحرتفني الإماراتية
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منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

OCTANIUM  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 351476   بتاريخ: 2021/05/20             بيانات االأولوية:      

باإ�سم :    اوكتانيوم اإنرتنا�سيونال م.د.م.�س
وحدة رقم: 758, مركز االعمال م.د.م.�س, طابق رقم 1, مبنى جويالري & جيمبلك�س 3, دبي, االمارات العربية املتحدة

�صورة �لعالمة
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 35

تنظيم  املهنية؛  باالأعمال  املتعلقة  والن�سح  اال�ست�سارات  خدمات  االأع��م��ال؛  اإدارة  وال��رتوي��ج؛  والت�سويق  االإع��الن  خدمات 
اأو االإعالنية؛ ت�سغيل وكالة ا�سترياد وت�سدير يف  الفعاليات واملعار�س التجارية واملعار�س والعرو�س لالأغرا�س التجارية 
ا, يف جمال املركبات وو�سائل النقل  جمال املركبات وو�سائل النقل؛ خدمات البيع باجلملة والتجزئة, وعر االإنرتنت اأي�سً
واأجزائها وقطع غيارها وملحقاتها؛ بيع املركبات باملزاد العلني؛ تنظيم واإقامة املعار�س التجارية يف جمال املركبات؛ تنظيم 
وت�سغيل واإدارة برنامج والء العمالء؛ خدمات نوادي ال�سراء يف جمال املركبات؛ توفري املعلومات حول املركبات املعرو�سة 
االإن��رتن��ت مل�سرتي  �سوق عر  املنتجات؛ توفري  املركبات؛ عر�س  ال��وك��االت يف جم��ال  االإن��رتن��ت؛ خدمات  للبيع من خ��الل 
الب�سائع واخلدمات وبائعيها؛ الرتويج للب�سائع واخلدمات من خالل رعاية الفعاليات الريا�سية؛ اإدارة وتنظيم وت�سغيل 
واإك�س�سوارات  املالب�س,  جمال  يف  ا,  اأي�سً االإنرتنت  وعر  بالتجزئة,  البيع  خدمات  باملركبات؛  يتعلق  فيما  الع�سوية  ن��ادي 
املتعلقة  والتجارة  الواقية,  والنظارات  القيادة,  وقفازات  ال�سباق,  واأف��ره��والت  واخل���وذات,  واالأح��ذي��ة,  والقبعات,  املالب�س, 
واالأعمال  وال�سور,  واملل�سقات,  املطبوعة,  وامل��واد  والكتب,  ال�سيارات,  �سباقات  وتذكارات  ال�سيارات,  وتذكارات  بال�سيارات, 
واالأقداح,  الزجاجية,  واالأواين  والنظارات,  وال�ساعات,  واملجوهرات,  اللعب,  ومركبات  املطابقة,  الُن�َسخ  والنماذج,  الفنية, 
والتماثيل,  للقم�سان,  املعدنية  واالأزرار  امل�ستلزمات,  وحقائب  ال�سفر,  وحقائب  واالأمتعة,  واحلقائب,  الفخارية,  واالأواين 
الر�سا�س,  واأق��الم  احل��ر,  واأق��الم  والدبابي�س,  والقرطا�سية,  العني,  ونظارات  ال�سم�سية,  والنظارات  واالأدوات,  واحُل��ل��ّي, 
واالأثاث, واملفرو�سات الناعمة, واالأطعمة, وامل�سروبات, والُدَمى, واالألعاب, واأدوات اللعب, واحلافظات, واالأغطية للهواتف 

واالأجهزة االإلكرتونية؛ خدمات تقدمي الن�سح واال�ست�سارة واملعلومات فيما يتعلق بجميع اخلدمات ال�سالفة الذكر.
و�سف العالمة: تتكون العالمة من كلمة OCTANIUM  مكتوبة باالأحرف الالتينية

اال�سرتاطات: 
بالريد  اإر�ساله  اأو  االقت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  الإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذلك  لدية اعرتا�س علي  فعلي من 

امل�سجل , وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 3 اأغ�صط�س 2021 العدد 13305

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

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
OCTANIUM  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 351477   بتاريخ: 2021/05/20
بيانات االأولوية:      

باإ�سم :    اوكتانيوم اإنرتنا�سيونال م.د.م.�س
& جيمبلك�س 3, دبي, االمارات  وحدة رقم: 758, مركز االعمال م.د.م.���س, طابق رقم 1, مبنى جويالري 

العربية املتحدة
�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 36
املركبات  تثمني  باملركبات؛  املتعلق  التمويل  اال�ستثمار؛  خ��دم��ات  ال��ع��ق��ارات؛  ت��اأج��ري  العقارية؛  اخل��دم��ات 
تاأجري  خ��دم��ات  امل��رك��ب��ات؛  ت��اأم��ني  خ��دم��ات  باملركبات؛  اخلا�سة  للغري  املمتد  ال�سمان  خ��دم��ات  امل�ستعملة؛ 
اإ�سالح  تكاليف  تقييم  القيمة؛  ذات  ال�سندات  اإ�سدار  املالية؛   الكفاالت  املركبات؛  تاأجري  متويل  املركبات؛ 
املركبات )تقييم مايل(؛ خدمات تقدمي الن�سح واال�ست�سارة واملعلومات فيما يتعلق بجميع اخلدمات ال�سالفة 

الذكر.
و�سف العالمة: تتكون العالمة من كلمة OCTANIUM  مكتوبة باالأحرف الالتينية

اال�سرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل , وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 3 اأغ�صط�س 2021 العدد 13305

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

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
OCTANIUM  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 351478   بتاريخ: 2021/05/20
بيانات االأولوية:      

باإ�سم :    اوكتانيوم اإنرتنا�سيونال م.د.م.�س
& جيمبلك�س 3, دبي, االمارات  وحدة رقم: 758, مركز االعمال م.د.م.���س, طابق رقم 1, مبنى جويالري 

العربية املتحدة
�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 37
املركبات  تنظيف  وتلميعها؛  املركبات  تنظيف  بها؛  املتعلقة  اخلدمات  وتقدمي  واإ�سالحها  املركبات  �سيانة 
بعناية؛ خدمات تخ�سي�س املركبات؛ اال�ست�سارة املتعلقة ب�سيانة املركبات؛ طالء املركبات؛ اإعادة بناء املركبات 
املوجودة ح�سب الطلب؛ جتديد املركبات؛ خدمات االإ�سالح امليكانيكي؛ خدمات االإ�سالح امليكانيكي املتعلقة 
حتويل  خدمات  املركبات؛  م��راآب  خدمات  املركبات؛  جتديد  خدمات  ال�سيارات؛  ترقية  خدمات  بال�سباقات؛ 
الكهربائية؛ خدمات  ال�سيارات  �سحن  بال�سيارات؛  القوة اخلا�سة  نقل  �سال�سل  ال�سيارات, وحتديًدا, حتويل 

تقدمي الن�سح واال�ست�سارة واملعلومات فيما يتعلق بجميع اخلدمات ال�سالفة الذكر.
و�سف العالمة: تتكون العالمة من كلمة OCTANIUM  مكتوبة باالأحرف الالتينية

اال�سرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل , وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 3 اأغ�صط�س 2021 العدد 13305

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

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
OCTANIUM  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 351479   بتاريخ: 2021/05/20
بيانات االأولوية:      

باإ�سم :    اوكتانيوم اإنرتنا�سيونال م.د.م.�س
& جيمبلك�س 3, دبي, االمارات  وحدة رقم: 758, مركز االعمال م.د.م.���س, طابق رقم 1, مبنى جويالري 

العربية املتحدة
�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 39
خدمات النقل؛ ترتيب ال�سفر؛ خدمات قيادة ال�سيارات؛ ت�سليم الب�سائع واملركبات؛ تاأجري الكراجات؛ خدمات 
تاأجري ال�سيارات؛ خدمات وقوف ال�سيارات؛ خدمات تخزين املركبات؛ نقل املركبات؛ تاأجري املركبات؛ خدمات 
م�ساركة املركبات؛ خدمات قيادة املركبات؛ تاأجري اأماكن وقوف املركبات؛  تاأجري مرافق تخزين املركبات؛ 
تاأجري املركبات ال�ستخدامها كعرو�س يف الفعاليات؛ توفري املعلومات عر االإنرتنت حول تاأجري املركبات اأو 
ا�ستئجارها اأو تخزينها؛ تاأجري �سيارات ال�سباق؛ ا�ستئجار �سيارات ال�سباق؛ تاأجري املركبات؛ خدمات اإ�سالح 
بجميع  يتعلق  فيما  واملعلومات  واال�ست�سارة  الن�سح  تقدمي  خدمات  النقل؛  لوج�ستيات  املركبات؛  اأعطال 

اخلدمات ال�سالفة الذكر.
و�سف العالمة: تتكون العالمة من كلمة OCTANIUM  مكتوبة باالأحرف الالتينية

اال�سرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل , وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 3 اأغ�صط�س 2021 العدد 13305

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

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
OCTANIUM  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 351480   بتاريخ: 2021/05/20
بيانات االأولوية:      

باإ�سم :    اوكتانيوم اإنرتنا�سيونال م.د.م.�س
& جيمبلك�س 3, دبي, االمارات  وحدة رقم: 758, مركز االعمال م.د.م.���س, طابق رقم 1, مبنى جويالري 

العربية املتحدة
�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 41
التعليم الرتبوي؛ التدريب؛ خدمات الرتفيه؛ االأن�سطة الريا�سية والثقافية؛ تنظيم امل�سابقات وال�سباقات؛ 
خدمات  االأداء؛  عالية  املركبات  بقيادة  تتعلق  اإر�سادية  دورات  والقيادة؛  باملركبات  متعلقة  اإر�سادية  دورات 
النوادي )للرتفيه اأو التعليم(؛ خدمات النوادي االجتماعية, وحتديًدا, ترتيب وتنظيم وا�ست�سافة املنا�سبات 
لفعاليات  املرافق  توفري  القيادة؛  فعاليات  تنظيم  النوادي؛  الأع�ساء  واحلفالت  واالجتماعات  االجتماعية 
ال�سيارات؛ توفري املعلومات يف جمال فعاليات ال�سيارات؛  الن�سر عر االإنرتنت للكتب واملجالت االإلكرتونية؛  
االإنرتنت  الفيديو عر  للتنزيل؛ توفري مقاطع  القابلة  االإنرتنت غري  االإلكرتونية عر  املن�سورات  توفري 
غري القابلة للتنزيل؛ خدمات تقدمي الن�سح واال�ست�سارة واملعلومات فيما يتعلق بجميع اخلدمات ال�سالفة 

الذكر.
و�سف العالمة: تتكون العالمة من كلمة OCTANIUM  مكتوبة باالأحرف الالتينية

اال�سرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل , وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 3 اأغ�صط�س 2021 العدد 13305

منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

KYOTO GOURMET  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 351500   بتاريخ: 2021/05/20

بيانات االأولوية:      
باإ�سم :    ال مي�سون نورديك هولدينج ليمتد

2428 ري�سكوورك03, طابق 24, برج ال�سلع, مربعة �سوق ابوظبي العاملي, جزيرة املاريا, ابوظبي, االمارات العربية املتحدة
�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 30
وامل�ستح�سرات  الدقيق  وال�ساغو؛  التابيوكا  والنودلز؛  واملعكرونة  االأرز  اال�سطناعية؛  والقهوة  والكاكاو  وال�ساي  القهوة 
امل�سنوعة من احلبوب؛ اخلبز واملعجنات واحللويات؛ ال�سوكوالتة؛ املثلجات وال�سربات املثلج وغريها من املثلجات االأخرى 
االأع�ساب  البهارات,  التوابل,  امللح,  اخلبيز؛  م�سحوق  اخل��م��رية,  االأ���س��ود؛  الع�سل  النحل,  ع�سل  ال�سكر,  ل��الأك��ل؛  ال�ساحلة 
من  منكهات  �سندوي�سات؛  مك�سيكية؛  بوريتو  املجمد(؛  )امل��اء  الثلج  التوابل؛  من  وغريها  وال�سل�سات  اخل��ل  املحفوظة؛ 
الهمرغر؛  �سندوي�سات  املح�سوة؛  ال�سندوي�سات  امللفوفة؛  ال�سندوي�سات  املفتوحة؛  ال�سندويت�سات  البحري؛  ال�سرطان 
على  حتتوي  �سندوي�سات  بحرية؛  ماأكوالت  على  حتتوي  �سندوي�سات  املحم�سة؛  ال�سندوي�سات  البحري؛   ال�سرطان  لفائف 
لفائف  �سلطة؛  على  حتتوي  �سندوي�سات  �سمك؛  على  حتتوي  �سندوي�سات  اللحم؛  على  حتتوي  �سندوي�سات  اخل�سروات؛ 
حم�سوة؛ وجبات جاهزة تتكون ب�سفة رئي�سية من االأرز؛ وجبات جاهزة تتكون ب�سفة رئي�سية من ال�سلطة؛ وجبات جاهزة 
تتكون ب�سفة رئي�سية من املعكرونة؛ فطائر �سينية؛ �سو�سي؛ تاكو؛ كعكة ذرة )تورتيال(؛ �سل�سة ال�سويا؛ لب خبز؛ زالبية 
خفيفة  وجبات  الفطائر؛  الرقيقة(؛  )املعكرونة  النودلز  من  حم�سر  دقيق  )توابل(؛  الزجنبيل  معجون  الدقيق؛  اأ�سا�سها 

اأ�سا�سها االأرز؛ اأع�ساب بحرية )توابل(؛ كري )بهار(؛ منكهات بخالف الزيوت العطرية؛ ماء مالح
و�سف العالمة: تتكون العالمة من عبارة )KYOTO GOURMET( مكتوبة باللغة االإنكليزية

اال�سرتاطات: 
بالريد  اإر�ساله  اأو  االقت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  الإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذلك  لدية اعرتا�س علي  فعلي من 

امل�سجل , وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 3 اأغ�صط�س 2021 العدد 13305

منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

KYOTO GOURMET  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 351501   بتاريخ: 2021/05/20

بيانات االأولوية:      
باإ�سم :    ال مي�سون نورديك هولدينج ليمتد

2428 ري�سكوورك03, طابق 24, برج ال�سلع, مربعة �سوق ابوظبي العاملي, جزيرة املاريا, ابوظبي, االمارات العربية املتحدة
�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 35
وال�سراب؛  بالطعام  التزويد  �سركات  اأعمال  اإدارة  املكتبية؛  الوظائف  االأعمال؛  وتوجيه  وتنظيم  اإدارة  واالإع��الن؛  الدعاية 
اأعمال ال�سركات التي تورد االأطعمة وامل�سروبات لالآخرين؛ جتميع املعلومات يف قواعد بيانات  اإدارة  اأعمال املطاعم؛  اإدارة 
الكمبيوتر؛ اإدارة امللفات املحو�سبة؛ توفري املعلومات التجارية والُن�سح للم�ستهلكني يف اختيار املنتجات واخلدمات؛ عر�س 
ال�سلع؛ االإعالن بالريد املبا�سر؛ ن�سر مواد الدعاية واالإعالن؛ خدمات وكاالت اال�سترياد والت�سدير؛ الت�سويق؛ االإعالن 
املبا�سرة على �سبكات الكمبيوتر؛ خدمات البيع بالتجزئة عر االإنرتنت املتعلقة باالأغذية وامل�سروبات؛ خدمات  والدعاية 
البيع بالتجزئة املتعلقة باالأطعمة وامل�سروبات؛ توفري �سوق عر االإنرتنت مل�سرتي الب�سائع واخلدمات وبائعيها؛ خدمات 
ال�سراء  خدمات  بالتجزئة؛  بيعها  لغايات  االت�سال  و�سائل  على  ال�سلع  عر�س  االأع��م��ال(؛  يف  )امل�ساعدة  اخلارجي  التعاقد 
)�سراء  وامل�سروبات  باالأغذية  املتعلقة  لالآخرين  ال�سراء  خدمات  االأخ��رى(؛  لالأعمال  واخلدمات  ال�سلع  )�سراء  لالآخرين 
رعاية  خ��الل  من  واخل��دم��ات  للب�سائع  الرتويج  االأخ���رى(؛  لالأعمال  وامل�سروبات  باالأغذية  املتعلقة  واخل��دم��ات  الب�سائع 
الفعاليات؛ ترويج املبيعات لالآخرين؛ تاأجري حماالت العر�س املخ�س�سة للبيع؛ تزيني واجهات املحالت التجارية؛ تنظيم 
للمنتجات  باجلملة  البيع  خدمات  اإعالنية؛  اأو  جتارية  الأغرا�س  الويب  فهر�سة  الكمبيوتر؛  بيانات  قواعد  يف  املعلومات 
اإدارة �سوؤون اأعمال االمتيازات؛ امل�ساعدة  الغذائية وامل�سروبات؛ امل�ساعدة يف اإدارة االأعمال التجارية املتعلقة بحق االمتياز؛ 

التجارية املتعلقة باإن�ساء واإدارة وت�سغيل االمتيازات.
و�سف العالمة: تتكون العالمة من عبارة )KYOTO GOURMET( مكتوبة باللغة االإنكليزية

اال�سرتاطات: 
بالريد  اإر�ساله  اأو  االقت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  الإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذلك  لدية اعرتا�س علي  فعلي من 

امل�سجل , وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 3 اأغ�صط�س 2021 العدد 13305

منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية :  �سكل
املودعة بالرقم: 351481   بتاريخ: 2021/05/20                    بيانات االأولوية:      

باإ�سم :    اوكتانيوم اإنرتنا�سيونال م.د.م.�س
وحدة رقم: 758, مركز االعمال م.د.م.�س, طابق رقم 1, مبنى جويالري & جيمبلك�س 3, دبي, االمارات العربية املتحدة

�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 35
تنظيم  املهنية؛  باالأعمال  املتعلقة  والن�سح  اال�ست�سارات  خدمات  االأع��م��ال؛  اإدارة  وال��رتوي��ج؛  والت�سويق  االإع��الن  خدمات 
اأو االإعالنية؛ ت�سغيل وكالة ا�سترياد وت�سدير يف  الفعاليات واملعار�س التجارية واملعار�س والعرو�س لالأغرا�س التجارية 
ا, يف جمال املركبات وو�سائل النقل  جمال املركبات وو�سائل النقل؛ خدمات البيع باجلملة والتجزئة, وعر االإنرتنت اأي�سً
واأجزائها وقطع غيارها وملحقاتها؛ بيع املركبات باملزاد العلني؛ تنظيم واإقامة املعار�س التجارية يف جمال املركبات؛ تنظيم 
وت�سغيل واإدارة برنامج والء العمالء؛ خدمات نوادي ال�سراء يف جمال املركبات؛ توفري املعلومات حول املركبات املعرو�سة 
االإن��رتن��ت مل�سرتي  �سوق عر  املنتجات؛ توفري  املركبات؛ عر�س  ال��وك��االت يف جم��ال  االإن��رتن��ت؛ خدمات  للبيع من خ��الل 
الب�سائع واخلدمات وبائعيها؛ الرتويج للب�سائع واخلدمات من خالل رعاية الفعاليات الريا�سية؛ اإدارة وتنظيم وت�سغيل 
واإك�س�سوارات  املالب�س,  جمال  يف  ا,  اأي�سً االإنرتنت  وعر  بالتجزئة,  البيع  خدمات  باملركبات؛  يتعلق  فيما  الع�سوية  ن��ادي 
املتعلقة  والتجارة  الواقية,  والنظارات  القيادة,  وقفازات  ال�سباق,  واأف��ره��والت  واخل���وذات,  واالأح��ذي��ة,  والقبعات,  املالب�س, 
واالأعمال  وال�سور,  واملل�سقات,  املطبوعة,  وامل��واد  والكتب,  ال�سيارات,  �سباقات  وتذكارات  ال�سيارات,  وتذكارات  بال�سيارات, 
واالأقداح,  الزجاجية,  واالأواين  والنظارات,  وال�ساعات,  واملجوهرات,  اللعب,  ومركبات  املطابقة,  الُن�َسخ  والنماذج,  الفنية, 
والتماثيل,  للقم�سان,  املعدنية  واالأزرار  امل�ستلزمات,  وحقائب  ال�سفر,  وحقائب  واالأمتعة,  واحلقائب,  الفخارية,  واالأواين 
الر�سا�س,  واأق��الم  احل��ر,  واأق��الم  والدبابي�س,  والقرطا�سية,  العني,  ونظارات  ال�سم�سية,  والنظارات  واالأدوات,  واحُل��ل��ّي, 
واالأثاث, واملفرو�سات الناعمة, واالأطعمة, وامل�سروبات, والُدَمى, واالألعاب, واأدوات اللعب, واحلافظات, واالأغطية للهواتف 

واالأجهزة االإلكرتونية؛ خدمات تقدمي الن�سح واال�ست�سارة واملعلومات فيما يتعلق بجميع اخلدمات ال�سالفة الذكر.
و�سف العالمة: تتكون العالمة من �سكل ل�سمولة العجلة فوق دائرة

اال�سرتاطات: 
اإر�ساله بالريد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك 

امل�سجل , وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 3 اأغ�صط�س 2021 العدد 13305

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

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
V  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 350296   بتاريخ: 2021/05/02
بيانات االأولوية:      

باإ�سم :    ديفا انرتنا�سونال اإنك.
222 مكلنتري درايف, كيت�سرن, اأونتاريو ان2ار1اي8, كندا

�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 35
خدمات البيع بالتجزئة ومتاجر التجزئة على االإنرتنت التي ت�سم كوؤو�س احلي�س, غ�سول يدين مطهر, 
مطهرات  مهبلية,  ومزلقات  غ�سوالت  البنف�سجية,  فوق  واالأ�سعة  البخار  معقم  ر,  مطهِّ رغ��وي  يد  �سابون 
حملول  مهبلية,  غ�سوالت  تعقيم,  م�ستح�سرات  طبية,  لغايات  اغت�سال  م�ستح�سرات  النظافة,  الأغ��را���س 
�سحية  فوط  احلي�س؛  كاأ�س  ومنظف  مناديل  احلي�س,  لكاأ�س  تطهري  حملول  وحتديًدا,  �سخ�سي  تنظيف 
قابلة الإعادة اال�ستخدام؛ �ساي طبي الإدارة االأمل, لطيف وم�ساد لاللتهابات, كوؤو�س �ساكر, كاأ�س �سيليكون 
م للتنظيف, �سراويل داخلية للدورة ال�سهرية, �سراويل )للحي�س(, �سراويل )�سحية(, �سدادات قطنية  معقَّ
�سدادات قطنية �سحية؛ �سمادات/  �سراويل )�سحية(, فوط �سحية,  �سراويل )�سحية(, بطانات  للحي�س, 

فوط �سحية.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن حرف " V" مكون من ورقتا �سجر كما يف �سكل

اال�سرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل , وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 3 اأغ�صط�س 2021 العدد 13305

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

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
DIVA  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 350291   بتاريخ: 2021/05/02
بيانات االأولوية:      

باإ�سم :    ديفا انرتنا�سونال اإنك.
222 مكلنتري درايف, كيت�سرن, اأونتاريو ان2ار1اي8, كندا

�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 10
م للتنظيف كوؤو�س حي�س؛ كوؤو�س �ساكر لتنظيف كوؤو�س احلي�س؛ كاأ�س �سيليكون معقَّ

 "V " مكتوبة باالأحرف الالتينية حيث ان احلرف " DIVA " و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة
عبارة عن ورقتا �سجر كما يف �سكل

اال�سرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل , وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 3 اأغ�صط�س 2021 العدد 13305

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

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
DIVA  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 350289   بتاريخ: 2021/05/02
بيانات االأولوية:      

باإ�سم :    ديفا انرتنا�سونال اإنك.
222 مكلنتري درايف, كيت�سرن, اأونتاريو ان2ار1اي8, كندا

�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 5
حملول تنظيف �سخ�سي وحتديًدا, حملول تطهري لكاأ�س احلي�س؛ مناديل ومنظف لكاأ�س احلي�س؛ فوط 
لاللتهابات؛  وم�ساد  لطيف  االأمل,  ملعاجلة  طبي  �ساي  اال�ستخدام؛  الإع��ادة  قابلة  ال�سهرية  للدورة  �سحية 
�سراويل  بطانات  )�سحية(؛  �سراويل  للحي�س؛  قطنية  �سدادات  )�سحية(؛  �سراويل  )للحي�س(؛  �سراويل 
)�سحية(؛ فوط �سحية؛ �سدادات قطنية �سحية؛ �سمادات �سحية؛ مطهرات الأغرا�س �سحية؛ م�ستح�سرات 

اغت�سال لغايات طبية؛ م�ستح�سرات تعقيم؛ غ�سوالت مهبلية.
 "V " مكتوبة باالأحرف الالتينية حيث ان احلرف " DIVA " و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة

عبارة عن ورقتا �سجر كما يف �سكل
اال�سرتاطات: 

فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل , وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 3 اأغ�صط�س 2021 العدد 13305

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

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
 HOMER LOBSTER  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 351505   بتاريخ: 2021/05/20
بيانات االأولوية:      

باإ�سم :    ال مي�سون نورديك هولدينج ليمتد
االمارات  ابوظبي,  املاريا,  العاملي, جزيرة  ابوظبي  �سوق  ال�سلع, مربعة  برج   ,24 ري�سكوورك03, طابق   2428

العربية املتحدة
�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 43
خدمات تقدمي الطعام وال�سراب؛ خدمات التزويد بالطعام وال�سراب؛ خدمات املقاهي؛ خدمات الكافترييات؛ 
خدمات الكانتينات؛ تقدمي الطعام وال�سراب؛ املعلومات والن�سائح املتعلقة باإعداد وجبات الطعام؛ خدمات 
خدمات  املطاعم؛  حجز  خدمات  اخلفيفة؛  الوجبات  خدمات  الذاتية؛  اخلدمة  مطاعم  خدمات  املطاعم؛ 
مطاعم الوجبات ال�سريعة؛ خدمات الطعام اجلاهزة؛ املطاعم اجلاهزة؛ خدمات املطاعم املتنقلة؛ خدمات 
وا�سوكو؛  مطاعم  خدمات  وال�سوبا؛  اأودون  مطاعم  خدمات  ال�سخ�سية؛  ال�سيف  خدمات  الطعام؛  �ساحنات 

خدمات مطاعم املاأكوالت البحرية.
و�سف العالمة: تتكون العالمة من عبارة )HOMER LOBSTER( مكتوبة باللغة االإنكليزية

اال�سرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل , وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 3 اأغ�صط�س 2021 العدد 13305

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
جمبو باور انرتنا�سيونال للتجارة العامة �س.ذ.م.م.

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 352385        بتاريخ : 02/06/2021
تاريخ اإيداع االأولوية:    /    / 200م

با�س��م: جمبو باور انرتنا�سيونال للتجارة العامة �س.ذ.م.م.
وعنوانة: �س.ب 116597, دبي, االمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
حموالت  �سم�سية,  بطاريات  البطاريات,  �سحن  للمركبات,اأجهزة  كهربائية  بطاريات  لالإ�ساءة,  بطاريات 

)كهربائية( كبالت كهربائية,جممعات �سم�سية )للت�سخني( يف الفئة 9
الواق�عة بالفئة: 09

االأحمر  باللون  مميز  ب�سكل  كتبت   EUROSOLAR الالتينية  الكلمة  عن  عبارة   : العالمة  و�سف 
ويعلوها ر�سم تخيلي الأ�سعة ال�سم�س باللونني االأ�سفر والرتقايل واأ�سفلها خط رقيق ب�سكل مائل باللون 

االأ�سود كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
اال�سراطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه, وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن. 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 3 اأغ�صط�س 2021 العدد 13305

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
ني�ستو هاير ماركت �س.ذ.م.م.

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 350757        بتاريخ : 05/05/2021
تاريخ اإيداع االأولوية:    /    / 200م

با�س��م: ني�ستو هاير ماركت �س.ذ.م.م.
وعنوانة: �س.ب 113713 دبي, االمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
احلية,  احليوانات  اأخ��رى,  فئات  يف  ال��واردة  غري  والغالل  والغابات  الب�ساتني  ومنتجات  الزراعية  املنتجات 
باحليوانات,  الغذائية اخلا�سة  املواد  الطبيعية,  والزهور  والنباتات  البذور  الطازجة,  الفواكه واخل�سروات 

ال�سعري املنبت يف الفئة 31.
الواق�عة بالفئة: 31

و�سف العالمة : ن�س العالمة التجارية جرومارك مكتوب بخط خم�س�س باللون االأ�سود باللغة االإجنليزية 
والعربية مع العربية يف االأعلى والن�سو�س االإجنليزية اأكر من الن�س العربي. وكتبت اأدناه "نتيجة ال مثيل 

لها بالن�سارة" باللغة االإجنليزية كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
اال�سراطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه, وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن. 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 3 اأغ�صط�س 2021 العدد 13305

 

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
كيه اوه بي لتجارة االلكرتونيات ذ.م.م.

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 353246        بتاريخ : 14/06/2021
تاريخ اإيداع االأولوية:    /    / 200م

با�س��م: كيه اوه بي لتجارة االلكرتونيات ذ.م.م.
وعنوانة: دبي, االمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
التبغ واأدوات املدخنني والثقاب, اأوعية تبغ فى الفئة 34.

الواق�عة بالفئة: 34
و�سف العالمة : عبارة عن الكلمات الالتينية ATING BAR كتبت ب�سكل مميز باللون االأزرق واأ�سفلها 
نف�س الكلمات باللون االأبي�س والكل على خلفية م�ستطيلة ال�سكل باللون البني الفاحت كما هو مو�سح بال�سكل 

املرفق.
اال�سراطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه, وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن. 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 3 اأغ�صط�س 2021 العدد 13305

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 3 اأغ�صط�س 2021 العدد 13305

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 3 اأغ�صط�س 2021 العدد 13305

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 3 اأغ�صط�س 2021 العدد 13305

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 3 اأغ�صط�س 2021 العدد 13305

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 3 اأغ�صط�س 2021 العدد 13305



الثالثاء   3  أغسطس    2021  م   -    العـدد   13305  
Tuesday    3   August   2021   -  Issue No   13305

19191917

الفجر الريا�ضي

اأن  اإال  االأخ���رية,  الثالث  الن�سخ  يف  اإ�سبانيا  على  املتحدة  ال��والي��ات  تفّوقت 
املنتخب االأوروب�����ي ب��ط��ل ال��ع��امل ي��اأم��ل ه���ذه امل���رة يف ف���ّك ع��ق��دت��ه, عندما 
يف  ال�سلة  ك��رة  ملناف�سات  النهائي  رب��ع  ال���دور  يف  ال��ث��الث��اء  ال��ي��وم  يتواجهان 

اأوملبياد طوكيو, فيما يتوقع عبور فرن�سا و�سلوفينيا.
2012 على ح�ساب  2008 ولندن  تّوجت الواليات املتحدة بذهبية بكني 
اإ�سبانيا يف النهائي, قبل اأن تق�سيها من دور االربعة يف ريو قبل خم�سة اأعوام 
لتكتفي االخرية بالرونزية ويحرز اأبناء العام ذهبية ثالثة تواليا و�ساد�سة 

يف اآخر �سبع ن�سخ.
اإال اأن اإ�سبانيا قد ترى الفر�سة موؤاتية هذه املرة نظًرا الأن الفريق االأمريكي 
مل يعد ي�سكل تلك القوة ال�ساربة على غرار الدورات الثالث االأخرية, رغم 

اأنه ال يزال ي�سم اأ�سماء كبرية اأمثال كيفن دورانت.
خرجت الواليات املتحدة من الدور ربع النهائي لكاأ�س العامل االخرية اأمام 
فرن�سا, قبل اأن ت�سقط �سدها يف دور املجموعات يف اأوملبياد طوكيو, لتتاأهل 

عن املركز الثاين يف املجموعة االوىل خلف املنتخب االأوروبي.
يف  جنحت  لو  املتحدة  الواليات  مواجهة  تفادي  على  ق��ادرة  اإ�سبانيا  وكانت 
الفوز على �سلوفينيا يف املباراة االخرية من دور املجموعات االأحد, وتفادت 

احتمال اأن توقعها القرعة مع املنتخب االمريكي.
املجموعة  ليت�سدروا  اآخ��ر  راأي  لهم  ك��ان  وزم���الءه  دونت�سيت�س  لوكا  اأن  اإال 
الثالثة, قبل اأن ت�سفر القرعة عن مواجهتهم اأملانيا فيما �ساء القدر الإ�سبانيا 

اأن تالقي مفرت�سها.
قال االإ�سباين مارك غا�سول بعد املباراة "اإذا اأردت اأن تفوز بالذهب, عليك اأن 

تفوز على اجلميع. يف هذه املرحلة, من غري املهم الرتاتبية".
2016 بالذهبية والذي  2012 وريو  واإىل جانب دورانت املتوج يف لندن 
اأمثال  املنتخب االمريكي على  �سيعّول  االألعاب,  مل يكن ظهوره متوقًعا يف 
جاي�سون تايتوم الذي قاد برفقة دورانت الفريق اىل فوز اأخري على ت�سيكيا 

االحد �سمن به التاأهل اىل االدوار االإق�سائية.
بعد نقاطه ال�23 �سد ت�سيكيا, بات دورانت اأف�سل م�سّجل للواليات املتحدة 

يف تاريخ م�ساركاتها يف االألعاب االأوملبية متجاوًزا كارميلو اأنتوين.
االأوملبياد  الكثري منه يف هذا  ُيطلب  اإذا  �سوؤال عما  رًدا على  الفوز  بعد  قال 
"لقد ُطلب مني الكثري يف كل فريق لعبت فيه منذ  ب�سفته قائًدا للفريق 

اأناف�س واأتكّيف مع اأي  اأن  اأن كنت يف الثامنة من عمري. يتوقع كل مدرب 
موقف, لذلك ال يختلف االأمر هنا".

و�سقيقه  غا�سول  باو  املخ�سرم  اأمثال  قوية  اأ�سماء  اإ�سبانيا  ت�سكيلة  وت�سم 
ل��ي��ك��رز, ري��ك��ي روب���ي���و )ميني�سوتا  اأجن��ل��ي�����س  ل��و���س  امل���ح���رتف م���ع  م����ارك 
متروولفز( الفائز بجائزة اأف�سل العب يف كاأ�س العامل االخرية, �سريخيو 

يول وغريهم.
 2006( واالإ���س��ب��اين  و2014(   2010( االأم��ريك��ي  املنتخبان  واح��ت��ك��ر 
"ال روخا"  و�سياأمل منتخب  العامل,  كاأ�س  األقاب من  اأربعة  اآخر  و2019( 

االإفادة هذه املرة من تواجد ت�سكيلة اأقل مدّججة بالنجوم لتحقيق ثاأره.
ا اأمام الواليات املتحدة يف نهائي اأوملبياد لو�س  وكانت اإ�سبانيا قد �سقطت اأي�سً

اأجنلي�س 1984.
ا مواجهة املنتخب االأرجنتيني و�سيف بطل العامل 2019 وحامل  ترز اأي�سً

ذهبية اأوملبياد اأثينا 2004 �سد اأ�سرتاليا بطلة اآ�سيا.
انت�سارات  بثالثة  باتي ميلز جمموعته  بقيادة  االأوقياين  املنتخب  وت�سّدر 
املنتخبني  كاأحد  النف�س  ب�سق  االرجنتني  تاأهلت  فيما  مباريات,  ثالث  من 

اللذين احتال اأف�سل مركز ثالث.
العن�سر  التانغو املخ�سرم لوي�س �سكوال )41 عاًما(  ويتواجد مع منتخب 

الوحيد الذي ما زال من بني الت�سكيلة التي فازت يف العام 2004.
 )1980( يوغو�سالفيا  جانب  اىل  الوحيد  االأرجنتيني  املنتخب  ويعتر 
واالحتاد ال�سوفياتي )1972 و1988( الذي جنح يف ك�سر هيمنة الواليات 

املتحدة املتوجة بجميع الن�سخ االأخرى لالوملبياد منذ العام 1936.
وبعد اأن حققت العالمة الكاملة يف الدور االول, �ستكون �سلوفينيا امل�ساركة 
من  ج��زءا   1988 �سيول  حتى  كانت  اأن  بعد  م�ستقل  كبلد  االأوىل  للمرة 
النهائي  ن�سف  ال��دور  لبلوغ  مر�سحني  دونت�سيت�س  وجنمها  يوغو�سالفيا, 

على ح�ساب اأملانيا ومالقاة فرن�سا منطقًيا التي تواجه اإيطاليا.
بوجود جنم يوتا جاز رودي غوبري, اإيفان فورنييه العب بو�سطن �سلتيك�س, 
لبلوغ  حًظا  االوف��ر  فرن�سا  تبدو  كليرز,  اأجنلي�س  لو�س  من  باتوم  نيكوال 
و�سيفة  حلت  عندما   2000 �سيدين  منذ  االأوىل  للمرة  النهائي  ن�سف 
1948 خلف  لندن  باأوملبياد  اأ�سوة  لها  نتيجة  اأف�سل  يف  املتحدة,  للواليات 

اخل�سم ذاته.

األعاب  ريا�سة  يف  الطويل  الوثب  ذهبية  تينتوغلو  ميلتيادي�س  اليوناين  انتزع 
القوى من الكوبي خوان ميغل اإيت�سيفاريا يف الرمق االأخري اأم�س االثنني �سمن 

االألعاب االأوملبية املقامة يف العا�سمة طوكيو حتى الثامن من اآب/اأغ�سط�س.
مع  ليت�ساوى  اأم��ت��ار   8.41 تينتوغلو  حقق  االأخ����رية,  ال�ساد�سة  وثبته  ويف 
اإيت�سيفاريا, بيد اأنه ح�سل على اأف�سلية الوثبة الثانية )8.15 مقابل 8.09( 

ليتوج بالذهبية, فيما حل الكوبي االآخر مايكل ما�سو ثالًثا )8.21 م(.
والع�سرين  الثالثة  اب��ن  انتظر  االأومل��ب��ي  امللعب  يف  ورط��ب��ة  ح���ارة  ظ���روف  ويف 
اإيت�سيفاريا ويرفع قب�سته نحو ال�سماء حمتفال  حتى الوثبة االأخرية ليعادل 
بالذهبية, علًما باأن الكوبي الذي ميلك يف ر�سيده م�سافة 8.58 منذ 2018 

عانى اإ�سابة حرمته تنفيذ الوثبة االأخرية.
�سبرييدون  بعد  القوى,  األعاب  رابع يوناين يحرز ذهبية يف  تينتوغلو  واأ�سبح 
الطويل  الوثب  يف  ت�سيكليتريا�س  كون�ستانتني   ,)1896( املاراثون  يف  لوي�س 

)1912( وكو�ستا�س كيديري�س يف 200 م )2000(.
قال بعد فوزه "يا لها من وثبة رائعة, االأخرية. مل اأكن قادًرا على الوثب ب�سكل 
حمظوظ  امليدالية...اأنا  ح�سد  من  متكنت  النهاية  يف  لكن  البداية.  يف  جيد 

جًدا".
بني  امل��واج��ه��ة  غ���رار  على  االأخ���ري  ال��رم��ق  يف  ق��وي��ة  مناف�سة  امل�سابقة  و�سهدت 
اأوملبياد  ب���اول وك����ارل ل��وي�����س ق��ب��ل ن��ح��و ث��الث��ني �سنة يف  االأم��ريك��ي��ني م��اي��ك 

بر�سلونة.
العامل اجلامايكي تاجاي غايل مبركز حادي ع�سر )7.69 م(,  واكتفى بطل 

بعد تعر�سه الإ�سابة يف الت�سفيات.
اأما االأمريكي جوفون هاري�سون الذي حل �سابًعا االأحد يف الوثب العايل, فاأنهى 

امل�سابقة يف املركز اخلام�س مع 8.15 اأمتار.

ا�ستبعاد فيتل من جائزة اليوناين تينتوغلو ينتزع ذهبية الوثب الطويل
املجر الكربى

 الكوريتان كيم وكوجن تفوزان 
بربونزية يف الري�سة الطائرة 

املتحدة  الواليات  االإ�سايف منحت  الوقت  راأ�سية متاأخرة يف  روبن�سون  �سّجل مايلز 
-1�سفر  اللقب  حاملة  املك�سيك  ح�ساب  على  القدم  ك��رة  يف  الذهبية  الكاأ�س  لقب 

االأحد, لتحرز بالده لقبها القاري ال�سابع يف كونكاكاف.
املدافع  ف��وق  روبن�سون  ارتقى  م�ستوى مم��ي��زاً,  م��ات ترينر  احل��ار���س  ق��ّدم  وبعدما 

اإدي�سون األفاري�س حمّواًل الكرة يف �سباك احلار�س األفريدو تاالفريا.
وقال روبن�سون "اأنا �سعيد لتحقيق الفوز. ال�سعور رائع".

2007, وذلك بعد خ�سارتها  اأحرزته يف  اللقب الذي  وا�ستعادت الواليات املتحدة 
نهائي 2019 اأمام املك�سيك حتديداً وبنتيجة �سفر1-.

تواجدت  املك�سيكية  اجلماهري  اأن  اإال  فيغا�س,  ال�س  يف  اأقيمت  املباراة  اأن  و�سحيح 
بكثافة يف مباراة ح�سرها 60 األف متفرج على املدرجات.

وهذا م�سهد طبيعي عندما ت�ست�سيف الواليات املتحدة املك�سيك, حيث تبدو ك�سيفة 
تلعب خارج اأر�سها.

و�سيطرت املك�سيك, حاملة اللقب 13 مرة )رقم قيا�سي(, على ال�سوط االأول لكن 
الواليات املتحدة قاتلت بعد اال�سرتاحة رافعة اإيقاعها يف الثاين والوقت االإ�سايف.

و�سّد تاالفريا وترينر العديد من الكرات اخلطرية الإبقاء النتيجة متعادلة قبل 
راأ�سية روبن�سون احلا�سمة يف الدقيقة 117.

هدف قاتل يهدي اأمريكا لقب الكاأ�س الذهبية 

اأعرب العداء االأمريكي نواه اليلز الذي يخو�س غمار �سباق 200 م يف م�سابقة 
األعاب القوى �سمن دورة االألعاب االأوملبية يف طوكيو باأن املركز الثاين اأو الثالث 
يف ال�سباق ال يعنيه بل هو يخو�سه من اأجل الفوز وذلك يف اأّول م�ساركة اأوملبية 

له.
ن�سخة  200 يف  �سباق  للعامل يف  ت��ّوج بطال  عاما   24 البالغ  وك��ان اليلز 

الدوحة عام 2019, حيث تّوج بذهبة التتابع اأربع مرات 100 م.
هنا ن�س احلوار الذي اأجرته معه وكالة فران�س بر�س قبل انطالق 

ت�سفيات 200 م الثالثاء.

�سوؤال: كيف ت�سعر قبل اأيام من دخول اأجواء املناف�سة؟
والذهنية.  البدنية  الناحيتني  بحالة جيدة من  اأ�سعر  جواب: 
االآن  اأم��ا  االأمريكية(,  التجارب  )خ��الل  االأ�سعب  كان  التاأهل 
اأك��رتث ملختلف  به. ال  القيام  اأع��رف  القيام مبا  فيتعنّي علي 

االدوار التي يتعنّي علي خو�سها. لقد �سيطرت على االأمور 
خالل التجارب االأمريكية واأدرك متاما قدرتي 

على ال�سيطرة اأي�سا على ال�سعيد 
الدويل".

�س: ت�سارك يف االألعاب يف �سباق 
 100 ���س��ب��اق  يف  ول��ي�����س   200

الكثري  ي��غ��رّي  االأم�����ر  ه����ذا  ه���ل  م, 
"ب�سراحة,  ج:  اإل����ي����ك؟  ب��ال��ن�����س��ب��ة 
اأقل,  �سباقات  خو�س  علي  �سيرتّتب 

ثالثة �سباقات بداًل من 6 باالإ�سافة 
اإىل �سباق التتابع 4 مرات 100 م. هذا 

االأمر ال يغرّي ال�سيء الكثري. مل اأغرّي من 
اأهدايف, كنت اأريد الفوز يف ال�سباقني وبالتايل 

تركيزي من�سّب على امليدالية الذهبية".

اكتفاء  ميثل  التتويج  من�سة  اإىل  ال�سعود  هل  �س: 
بالن�سبة اإليك يف م�ساركتك االأوىل؟

ج: كال, اأخو�س ال�سباق لكي اأفوز به, ال اأفّكر باملركز 
الثاين او الثالث, فقط بتحقيق الفوز. ملاذا االكتفاء 

بامكاين  ك��ان  اإذا  التتويج  من�سة  اإىل  بال�سعود 
اأن���ا الرقم  ���س��ن��وات,   5 او   4 اأرك�����س منذ  ال��ف��وز؟ 
ال�سعيد  على  االأّول  امل�سافة,  هذه  عامليا يف  واحد 
االم���ريك���ي, وف����زت ب���ال���دوري امل��ا���س��ي يف ثالثة 
موا�سم تواليا... م�ستواي يخولني ال�سعود اىل 

اعلى من�سة التتويج".

�س: اأنت بطل للعامل, لكن هل ترى باأن االألعاب 
االأوملبية هي اأعلى م�ستوى؟

اإىل  ب��ال��ن�����س��ب��ة  مت���ام���ا.  ل��ي�����س  "ب�سراحة  ج: 
اأك��رث اأهمية, ثمة  االآخ��ري��ن, قد تبدو االأل��ع��اب 
ع��دد اأك���ر م��ن و���س��ائ��ل االإع����الم, جمهور اأكر 
عادة:  به  اأق��وم  القيام مبا  اأري��د  ب�سراحة  لكن 
امليدالية  ع��ل��ى  احل�����س��ول  ال���ف���وز  ال�����س��ي��ط��رة, 

والعودة".
�س: ما هي العالقة التي تربطك بالعداء النا�سئ الواعد اإيريون نايتون الذي 

تاأهل خلو�س �سباق 200 م بعمر ال�17 فقط؟
امل�سرتكني ال �سيما مدرب جامعة  االأ�سدقاء  الكثري من  ج: لدينا 
فلوريدا مايك هولواي. فقبل 3 اأو 4 اأ�سابيع من التجارب 
فيها.  �سي�سارك  كان  ما  اإذا  اإيريون  �ساألت  االأمريكية, 
"لديك  ل��ه  ف��ق��ل��ت  ال".  رمب���ا  اأدري,  "ال  يل  ق���ال 
التاأهل  يف  جن��اح��ه  وب��ع��د  ال���ق���دوم.  يف  م�سلحة 
حتّدثنا يف املو�سوع فقال يل "ت�سّور لو مل اأ�سارك. 
كنت �سعيدا من اجله. اأدرك متاما �سعوبة التاأهل 
رقمك  حتطيم  عليك  يتعنّي  �سنا.  اال�سغر  كونه 
ال�سخ�سي يف كل �سباق. لقد جنح حيث ف�سلت اأنا عام 
اأما يف املراحل  2016 عندما حللت يف املركز الرابع. 
له  �ساأقّدمها  فانا  احتاج اىل م�ساعدتي  اإذا  املقبلة, 
بكل رحابة �سدر. لديه ر�سيد هائل من 
اإىل  لروؤية  اأتطّلع قدما  املوهبة, 
اأي مدى ي�ستطيع تطوير 

نف�سه".

ليلز:  املركز الثاين اأو 
الثالث ل يعنيني

فرن�صا و�صلوفينيا ت�صعيان للعبور  

اإ�سبانيا لفك عقدتها اأمام 
الوليات املتحدة يف ال�سلة 

�سائق  ا�ستبعاد  )فيا(  لل�سيارات  ال��دويل  االحت��اد  اأعلن 
اأ�ستون مارتن االأملاين �سيبا�ستيان فيتيل وجتدريده من 
"مل  الأن��ه  الكرى  املجر  جائزة  �سباق  يف  الثاين  املركز 
يكن من املمكن اأخذ عينة وقود ب�سعة ليرت واحد" من 

خزان �سيارته بعد ال�سباق.
واأ�ستون  فيتل  "انتهك  بيان  يف  ال���دويل  االحت���اد  وق��ال 
لالحتاد  الفنية  اللوائح  قانون  من   6.6 امل��ادة  مارتن 
ال����دويل ل��ل�����س��ي��ارات وال��ت��ي تن�س ع��ل��ى اأن���ه ي��ج��ب على 

لرت   1.0 ب�سعة  وق��ود  عينة  اأن  من  التاأكد  املت�سابقني 
ال  االأوقات" حتى  جميع  يف  ال�سيارة  من  اأخذها  ميكن 

تتمتع مبيزة االأداء.
وا�ستفاد �سائقا مر�سيد�س الريطاين لوي�س هاميلتون, 
كارلو�س  االإ�سباين  وف��رياري  م��رات,  �سبع  العامل  بطل 
�ساين�س من اإق�ساء فيتل, حيث �سعد االأول الذي اأنهى 
من�سة  الثاين  ودخ��ل  الثاين,  املركز  اإىل  ثالثا,  ال�سباق 

التتويج بعدما حل رابعا.

امليدالية  ع��ل��ى  ك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة  م���ن  ف��ري��ق��ان  ت��ن��اف�����س 
الرونزية يف مناف�سات الري�سة الطائرة لزوجي ال�سيدات 
���س��و-ي��وجن وكوجن  الالعبتان كيم  وف���ازت  االث��ن��ني,  اأم�����س 
هي-يوجن. وفازت كيم وكوجن ب�سوطني متتاليني وبنتيجة 

و�سني  �سو-هي  يل  الكوريتني  على  و17-21   10-21
لزوجي  الذهبية  امليدالية  مباراة  واأقيمت  �سيوجن-ت�سان. 
يف  الرجال  ف��ردي  مناف�سات  ت�ستكمل  كما  اأم�س,  ال�سيدات 

الفرتة امل�سائية يف طوكيو.
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ذهبية  اأول  ب���ورت���وري���ك���و  ح�������س���دت 
ال���ق���وى عن  األ����ع����اب  ت��اري��خ��ه��ا يف  يف 
يف  ك��وي��ن  كامات�سو  جا�سمني  ط��ري��ق 
غابت  ف��ي��م��ا  ح���واج���ز,   100 ���س��ب��اق 
البيالرو�سية كري�ستينا ت�سيمانو�سكايا 
بعد  م   200 ت�سفيات  ع��ن  االث��ن��ني 
اأج���رت���ه���ا على  ب���الده���ا  اأن  ادع���ائ���ه���ا 
طوكيو  اأومل����ب����ي����اد  م����ن  االن�������س���ح���اب 
التوا�سل  م��واق��ع  ع��ل��ى  الن��ت��ق��ادات��ه��ا 
االج����ت����م����اع����ي. وان����ت����ظ����ر ال���ي���ون���اين 
ميتليادي�س تيتنوغلو الوثبة ال�ساد�سة 
االأخرية لينتزع لقب الوثب الطويل, 
فيما ت�ستعد الهولندية �سيفان ح�سن 
لثالثية تاريخية يف 1500 و5 اآالف 

و10 اآالف م.
و�سّجلت كامات�سو-كوين البالغة 24 
بالدها  مانحة  ثانية,   12.37 عاًما 
يف  واالأوىل  تاريخها  يف  ذهبية  ث��اين 
األ���ع���اب ال���ق���وى, اأم����ام ح��ام��ل��ة الرقم 
ك��ن��درا هاري�سون  االأم��ريك��ي��ة  ال��ع��امل��ي 

)12.52 ث(.
ق���ال���ت ال���ق���ادم���ة م���ن ب��ل��د ي��ب��ل��غ عدد 
ن�سمة  م����الي����ني   3 ن����ح����و  ����س���ك���ان���ه 
و�ساحبة 16 فوًزا من اأ�سل 17 هذه 
ال�سنة "بالن�سبة لبلد �سغري, هذا ما 
مينح االأمل للنا�س. اأنا �سعيدة للقيام 

بذلك".
من جهتها, ال تزال هاري�سون �سائمة 
يف ال��ب��ط��والت ال��ك��رى, ف��ق��د عجزت 
لف�سل   2016 ري��و  اإىل  ال��ت��اأه��ل  ع��ن 
حطمت  اأن  بعد  الت�سفيات  يف  �سادم 
ال���رق���م ال��ق��ي��ا���س��ي ال��ع��امل��ي, ث���م حّلت 
 2017 ل���ن���دن  م���ون���دي���ال  راب���ع���ة يف 

وثانية يف الدوحة 2019.
امللعب  ورط����ب يف  ح����ارة  ظ����روف  ويف 
تينتوغلو  ال��ي��ون��اين  ان��ت��زع  االأومل���ب���ي, 
االأخرية,  ال�ساد�سة  وثبته  يف  ذهبية 
مع  ليت�ساوى  اأم��ت��ار   8.41 حمقًقا 
بيد  اإيت�سيفاريا,  ميغل  خوان  الكوبي 
اأنه ح�سل على اأف�سلية الوثبة الثانية 

)8.15 مقابل 8.09(.

ق����ال ت��ي��ن��ت��وغ��ل��و ال�����ذي اأ����س���ب���ح راب���ع 
يوناين يحرز ذهبية يف األعاب القوى 
"يا لها من وثبة رائعة, االأخرية. مل 
ال��وث��ب ب�سكل جيد  ق����ادًرا ع��ل��ى  اأك���ن 
متكنت  النهاية  يف  لكن  ال��ب��داي��ة.  يف 
امل��ي��دال��ي��ة...اأن��ا حمظوظ  م��ن ح�سد 

جًدا".
بداية  عن  ح�سن  الهولندية  وتبحث 
حلم اأوملبي نادر عندما تخو�س نهائي 
املَوِلد  االأث��ي��وب��ي��ة  تختر  م.  اآالف   5
جمموعتها  ت�سدرت  اإذ  �سعًبا,  يوًما 
نهائي  ن�����س��ف  اإىل  ���س��ب��اًح��ا  وت��اأه��ل��ت 
ابنة  ت��خ��و���س  اأن  ق��ب��ل  م,   1500
م  اآالف   5 نهائي  والع�سرين  الثامنة 

م�ساء.
و10   1500 ال���ع���امل  ب��ط��ل��ة  ق���ال���ت 
اأن  امل��ه��م  م��ن  يل  "بالن�سبة  م  اآالف 

اأ�ستمع اإىل قلبي".
من  اأه�������م  ب����ذل����ك  "القيام  ت���اب���ع���ت 
يبقني  م��ا  ه��ذا  الذهبية.  امل��ي��دال��ي��ات 
الريا�سة  ب��ه��ذه  واأ���س��ت��م��ت��ع  م��ت��ح��ف��زة 

اجلميلة".
للم�سمار,  م��ع��اك�����س��ة  �����س����ورة  ويف 
وب��ي��ن��م��ا ت���ب���دو ح�����س��ن م��ت��ف��وق��ة على 
كتفيها  على  حتمل  ال���ع���داءات,  ب��اق��ي 
وذلك  ا  اأي�سً ال�سك  معامل  النحيلني 
ب�����س��ب��ب م���درب���ه���ا ال�������س���اب���ق األ����رت����و 

�����س����االزار, ال���رج���ل ال����ذي وق���ف خلف 
عمالق  م��ن  بدعم  اأوري��غ��ون  م�سروع 
التجهيزات الريا�سية "نايكي", حيث 
خلفية  ع��ل��ى   2019 ع���ام  يف  اأُوق�����ف 
"التحري�س" على تعاطي املن�سطات.

اأ�سئلة تتعلق مبدربها  ويف رّد لها عن 
ال�سابق �ساالزار اأثناء خو�سها بطولة 
القوى يف قطر, قالت  العامل الألعاب 
ب�سغط  بها  �سعرت  التي  "اللحظة 
الدوحة,  يف  كانت  م�سريتي  يف  كبري 
�ستكون  ل����ذا  جت����اوزه����ا,  يف  وجن��ح��ت 

طوكيو �سهلة".
ن�سف  ع����ل����ى  االأن��������ظ��������ار  وت������رتك������ز 
400 م ح��واج��ز لدى  ���س��ب��اق  ن��ه��ائ��ي 
ي�سهد مواجهة بني  وال��ذي  ال�سيدات 
ماكالفلني  ���س��ي��دين  االأم���ريك���ي���ت���ني 

ودليلة حممد.
ماكالفلني  رق����م  حم��م��د  وح���ّط���م���ت 
العاملي يف مونديال الدوحة 2019, 
املا�سي  ال�سهر  االأخ���رية  ت��رّد  اأن  قبل 
ب��ف��وز رائ���ع ع��ل��ى حم��م��د يف التجارب 
ثانية,   51.90 ب��زم��ن  االأم���ريك���ي���ة 
تنزل  ال��ت��اري��خ  يف  ام���راأة  اأول  لت�سبح 

حتت حاجز 52 ثانية.
 100 بلقب  الرائع  احتفاظها  وبعد 
فرايرزر  �سيلي-اآن  مواطنتها  اأم��ام  م 
اإيالين  اجلامايكية  تخو�س  براي�س, 

م   200 ت�سفيات  ت��وم�����س��ون-ه��رياه 
�سعًيا لثنائية جديدة مكّررة اإجنازها 

يف ريو 2016.
يف  م  و200   100 يف  ث��ان��ي��ة  ح��ّل��ت 
حزيران/ يف  اجلامايكية  الت�سفيات 
ف���راي���زر- امل��خ�����س��رم��ة  وراء  ي��ون��ي��و 
ت�سفيات  ا  اأي�سً تخو�س  التي  براي�س 
يومني  قبل  منها  املن�سحبة  م   200
اآ�سر- دينا  الريطانية  العامل  بطلة 

�سميث ب�سبب االإ�سابة.
االأمريكية  ا  اأي�سً املواجهة  يف  وت��رز 
اأ�سرع  غ��اب��ي ت��وم��ا���س ���س��اح��ب��ة ث���اين 
�سجلت  ع���ن���دم���ا  ال����ت����اري����خ  يف  زم�����ن 
الت�سفيات  يف  ث���ان���ي���ة   21.61
االأم��ريك��ي��ة يف ي��وج��ني يف ح��زي��ران/

االثنني  طوكيو  وا�ستيقظت  يونيو. 
ريا�سية  دب��ل��وم��ا���س��ي��ة  ق�����س��ي��ة  ع��ل��ى 

ح�ّسا�سة يتعنّي التعامل معها.
قالت العداءة البيالرو�سية كري�ستينا 
اأمان" م�ساء  "يف  اإنها  ت�سيمانو�سكايا 
االأحد, بعد تاأكيدها اأنها اأجرت على 
وتهديدها  االأل���ع���اب  م��ن  االن�����س��ح��اب 
ب�سبب  اليابان  من  مكرهة  باإعادتها 
ب��الده��ا على مواقع  ان��ت��ق��اده��ا احت���اد 
يف  لت�سجيها  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 

م�سابقة دون اخطارها.
وج������اءت احل����ادث����ة يف ال���وق���ت ال���ذي 

البيالرو�سي  الرئي�س  نظام  يوا�سل 
اأوملبًيا  املوقوف  لوكا�سينكو,  األك�سندر 
املا�سي  االأول/دي�������س���م���ر  ك���ان���ون  يف 
وجنله فيكتور رئي�س اللجنة االأوملبية 
املعار�سني  �سد  قمع  حملة  املحلية, 
للق�ساء  والنا�سطني,  وال�سحافيني 
االحتجاج  ح��رك��ة  على  نهائي  ب�سكل 
اإعادة  �سد   2020 ل��ع��ام  التاريخية 

انتخابه لوالية خام�سة.
قال املتحدث با�سم احلكومة اليايانية 
فهمت  ال�سلطات  ان  كاتو  كات�سونوبو 
اأم�ست  ال���ت���ي  ت�����س��ي��م��ان��و���س��ك��اي��ا  م���ن 
"رغبتها  امل��ط��ار  يف  ف��ن��دق  يف  ليلتها 
تقارير  اأ�سارت  فيما  اللجوء",  بطلب 
اللجوء  ط��ل��ب  ب��ت��ق��دمي  رغ��ب��ت��ه��ا  اإىل 

لدولة اأوروبية.
�سمن  االجتماعية  امل�سائل  و�ستكون 
��ا, م��ع م�ساركة  اأي�����سً ال��ي��وم  ب��رن��ام��ج 
لوريل  املتحّولة جن�سًيا  النيوزيلندية 
ريا�سة  �سمن   +87 وزن  يف  ه��وب��ارد 
�سّيدة  اأول  ل��ت�����س��ب��ح  االأث����ق����ال,  رف����ع 

متحولة تخو�س االألعاب االأوملبية.
43 عاًما  ول���دت ه��وب��ارد ذك����ًرا ق��ب��ل 
العمرية,  الفئات  يف  كذكر  و���س��ارك��ت 
وهي  حتّولها  عملية  يف  البداية  قبل 

يف الثالثينيات.
اأ�سبحت قادرة على امل�ساركة مع االإناث 
االأوملبية  اللجنة  معايري  تلبية  بعد 
بالريا�سني  ي��ت��ع��ل��ق  م���ا  يف  ال��دول��ي��ة 
تواجدها  ل��ك��ن  ج��ن�����س��ًي��ا.  امل��ت��ح��ول��ني 
اأث����ار ج���دال ح���ول م�سائل  يف ط��وك��ي��و 
علم  املناف�سات,  باقي  على  اأف�سليتها 
العلوم  االإن�������س���ان,  ح��ق��وق  االأح����ي����اء, 
والهوية الريا�سية. ويعتر املدافعون 
اأن تاأهلها اإىل االألعاب  عن م�ساركتها 
وحقوق  ل����الن����دم����اج  ن�������س���ًرا  مي���ث���ل 
امل���ت���ح���ول���ني ج��ن�����س��ي��ا. ل���ك���ن اآخ���ري���ن 
م��ي��زة غري  م��ن  ت�ستفيد  اأن��ه��ا  ي���رون 
للقدرة  نظًرا  مناف�ساتها,  على  عادلة 
املوروثة  الع�سلية  والبنية  اجل�سدية 

لعقود عندما كانت ذكًرا.

•• دبي-وام: 

�سجل االأردين مو�سى �سناعة اإجنازا جديداً بعد تتويجه بلقب 
اأقيمت  بطولة جبل علي للجولف فئة الالعبني الهواة, التي 
اأيام,  ن��ادي جبل علي للجولف على م��دار ثالثة  على مالعب 
و���س��ه��دت م�����س��ارك��ة ك��ب��رية الأك���رث م��ن 44 الع���ب والع��ب��ة من 

خمتلف االأعمار واجلن�سيات.

البطولة  قيا�سي جديد يف  رقم  بت�سجيل  تفوقه  مو�سى  وع��زز 
مبجموع 66 �سربة, /4 �سربات حتت املعدل/, بختام البطولة 
التي نظمتها �سركة تنظيم فعاليات اجلولف, وحتت الت�سنيف 
العاملي للجولف WAGR, /R&A/ واملعتمدة من احتاد 

االإمارات للجولف.
االأوىل  اجل��ول��ة  منذ  وتفوقاً  ح�سوراً  �سناعة  مو�سى  وف��ر���س 
احلقها  �سربه   66 ب��واق��ع  امل��ع��دل  ���س��رب��ات حت��ت   4 بت�سجيل 

ثم  �سربه,   69 ب��واق��ع  امل��ع��دل  حت��ت  ب�سربه  الثانية  باجلولة 
وا���س��ل امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ت��ف��وق��ه للجولة ال��ث��ال��ث��ة ل��ي��ت��وج بلقب 
الت�سنيف  �سمن  ال��دخ��ول  يف  احل���ق  مينحه  ال���ذي  ال��ب��ط��ول��ة 

.WAGR العاملي للجولف
ويف م���ن���اف�������س���ات ال���ف���ت���ي���ات ح���ق���ق���ت ال���ت���اي���الن���دي���ة زي����وري����خ 
حفل  يف  ال�سيدات  بلقب  وتوجت  االأول  املركز  كناكبورنفا�سني 

اخلتام.

مو�سى �سناعة بطال جلولف جبل علي 
برقم قيا�سي جديد

•• اأبوظبي -وام:

منتخب  ا�����س����ت����ع����دادات  ت���ت���وا����س���ل 
االإمارات للمالكمة لتنظيم بطولة 
دبي  يف  وال��ن��ا���س��ئ��ني  لل�سباب  اآ���س��ي��ا 
 30 اإىل   20 م���ن  ال���ف���رتة  خ����الل 
جمل�س  ويعقد  اجل��اري.  اأغ�سط�س 
�سعادة  ب���رئ���ا����س���ة  االحت�������اد  اإدارة 
االحتادين  رئ��ي�����س  ال��ع��ت��ي��ب��ة  اأن�������س 
اجتماعا  واالآ����س���ي���وي  االإم�����ارات�����ي 
اللجنة  ت�سكيل  العتماد  غدا  مهما 
واللجان  للبطولة  العليا  املنظمة 

باحلدث  اخل���روج  بهدف  الفرعية 
النجاح  وتعزيز  ���س��ورة,  اأف�سل  يف 
ا�ست�سافة  من  حتقق  الذي  الكبري 
يف  ل��ل��رج��ال  اآ���س��ي��ا  بطولة  وتنظيم 

مايو املا�سي.
واأو�سح ح�سن احلمادي اأمني ال�سر 
ال��ع��ام الحت���اد االإم����ارات للمالكمة 
االحتاد  اإدارة  جمل�س  اج��ت��م��اع  اأن 
مرييديان  فندق  يف  �سيعقد  ال��ذي 
�سي�ستعر�س  املقبل  االأرب���ع���اء  دب��ي 
ال���ع���دي���د م����ن ال����ب����ن����ود, واأب�����رزه�����ا 
ببطولة  اخل��ا���س  امل����ايل  ال��ت��ق��ري��ر 

ت�سكيل  واع��ت��م��اد  ل��ل��رج��ال,  اآ���س��ي��ا 
الفرعية  وال��ل��ج��ان  العليا  اللجنة 

لل�سباب  املقبلة  االآ�سيوية  للبطولة 
واملهام  وب���ن���ات,  ب��ن��ني  وال��ن��ا���س��ئ��ني 
اأع�ساء  م���ن  ع�����س��و  ل��ك��ل  امل���وك���ل���ة 
اإقامة  اع��ت��م��اد  وك���ذل���ك  ال���ل���ج���ان, 
و�سركاء  للمتطوعني  تكرمي  حفل 
تنظيم  يف  �ساهموا  ال��ذي��ن  النجاح 
اآ�سيا للرجال واخل��روج بها  بطولة 

يف اأف�سل �سورة.
وقال احلمادي اإن االإمارات حتظى 
حاليا مبكانة مرموقة على امل�ستوى 
الدويل يف ريا�سة املالكمة, يف ظل 
رئا�سة �سعادة اأن�س العتيبة لالحتاد 

االآ�سيوي, ورئا�سة �سعادة حممد بو 
التنظيمية  اللجنة  لرئا�سة  خاطر 
النجاح  اأن  ���س��ك  وال  اخل��ل��ي��ج��ي��ة, 
اآ�سيا  بطولة  حققته  ال��ذي  الكبري 
ل��ل��رج��ال يف م��اي��و امل��ا���س��ي لفت كل 
املالكمة  وع�������س���اق  حم��ب��ي  اأن����ظ����ار 
اأن���ه���ا كانت  ال���ع���امل, خ�����س��و���س��ا  يف 
ا�ستئناف  ب��ع��د  ق��اري��ة  ب��ط��ول��ة  اأول 
الن�ساط يف اأعقاب التوقف الطويل 
الناجت عن تاأثريات جائحة كورونا, 
والتنقل,  ال�سفر  ح��رك��ة  وارت���ب���اك 
االحرتازية  االإج������راءات  وتطبيق 

ا�سناد  ق�����رار  ب�����اأن  ع��ل��م��ا  امل�������س���ددة, 
بعد  فجاأة  جاء  لالإمارات  التنظيم 
ا�ستلزم  الذي  االأم��ر  الهند,  اعتذار 

بذل جهود م�ساعفة يف وقت ق�سري 
واإجناح  ال��وف��ود  ال�ستقبال  للغاية 
احل��دث, ومن اأجل ذلك فقد وجد 

ال�سروري تكرمي  اأن��ه من  االحت��اد 
احلدث  ه��ذا  يف  النجاح  �سركاء  كل 

القاري الكبري.

•• اأبوظبي -وام:

ي�سارك منتخب االإمارات للم�سارعة يف بطولة العامل لل�سباب 
خالل  ال��رو���س��ي  امل�سارعة  احت���اد  ينظمها  ال��ت��ي  للم�سارعة 
"اأوفا  ب�سالة  اجل���اري,  اأغ�سط�س   24 اإىل   17 م��ن  ال��ف��رتة 
ال��ع��امل يف جمال  اأب��ط��ال  " و�سط م�ساركة وا�سعة م��ن  اأري��ن��ا 
لتوجهات  ترجمة  االإم���ارات  منتخب  م�ساركة  تاأتي  اللعبة. 
جمل�س اإدارة احتاد امل�سارعة واجلودو برئا�سة �سعادة حممد 
بن ثعلوب الدرعي رئي�س االحتاد, مبا ي�سهم يف دعم م�سرية 

تطوير اللعبة.
املركز  يف  م�سرتك  اإع����داد  مع�سكر  اإق��ام��ة  البطولة  وي�سبق 

لل�سباب  امل�����س��ري  املنتخب  م��ع  م�سر  يف  ب��امل��ع��ادي  االأومل���ب���ي 
اعتبارا من اأم�س لتجهيز الالعبني ورفع معدالتهم البدنية 
والفنية والذي ي�ستمر حتى موعد ال�سفر بعد ا�ستيفاء كافة 

االإجراءات االإدارية وال�سحية االحرتازية.
واأكد احتاد االإم��ارات يف بيانه ال�سادر اأم�س اأنه مت اختيار 5 
واحد  العب  تر�سيح  يتم  اأن  ,على  املقرتح  للمع�سكر  العبني 
الالعبني  قائمة  وت�سم  العامل,  بطولة  يف  للم�ساركة  منهم 
املختارين للمع�سكر كل من �سيف مبارك امل�سماري, ومن�سور 
�سعيد الكندي ,وعبيد را�سد اليماحي, وبدر اآل علي, وخالد 
واملدير  ال�سيد  ت��وف��ي��ق  امل����درب  ج��ان��ب  اإىل  الكعبي  ع��ب��داهلل 
املقبلة  للم�ساركة  الرتكيز  و�سيكون   , ال�سيد  �سعبان  الفني 

يف  خلرتهما  را�سد  عبيد  اأو  امل�سماري  �سيف  الالعبني  على 
مناف�سات وزن 61 كجم الذي �سي�سارك فيه منتخبنا.

معتمدة  ف��ئ��ات   4 يف  ت��ق��ام  ال��ت��ي  ال��ب��ط��ول��ة  اأوزان  وحت����ددت 
للجن�سني, واأغلق االحتاد الدويل باب الت�سجيل للم�ساركة يف 
اأغ�سط�س احل��ايل موعدا   16 يوم  املا�سي, كما حتدد  يوليو 
لالجتماع الفني والقرعة وامليزان والك�سف الطبي حيث تركز 
اللجنة املنظمة على تنفيذ الروتوكول ال�سحي وفق خطة 
ال�سحة وال�سالمة, وذلك بناء على تعليمات منظمة ال�سحة 
الريا�سية اجلماهريية يف  بالتجمعات  العاملية فيما يخت�س 
ظل الو�سع ال�سحي العاملي الراهن الذي ال زال يعاين من 

انت�سار COVID-19 يف العديد من دول العامل.

احتاد املالكمة ي�ستعر�س اآخر امل�ستجدات 
ل�ست�سافة بطولة اآ�سيا لل�سباب والنا�سئني

مع�سكر خارجي ملنتخب الإمارات للم�سارعة ا�ستعدادا ملونديال ال�سباب برو�سيا

 ح�صن لثالثية.. وجدل دبلوما�صي �جتماعي 

ذهبية اأوىل لبورتوريكو يف اأم الألعاب يف اأوملبياد طوكيو 
ي��ت��واج��د يف ال����دور ن�����س��ف ال��ن��ه��ائ��ي م��ن م�����س��اب��ق��ة كرة 
ثالثة  الثالثاء,  اليوم  املقرر  طوكيو  اأوملبياد  يف  القدم 
الرازيل  بينها  باللقب  توجت  اأن  لها  �سبق  منتخبات 
ا�ست�سافتها على  التي  الن�سخة االخرية  �ساحب ذهبية 
اأر�سها عام 2016, باالإ�سافة اإىل اإ�سبانيا واملك�سيك, يف 
حني تاأمل اليابان م�سيفة االألعاب احلالية بلوغ مباراة 

القمة للمرة االأوىل.
واليابان مع  املك�سيك من جهة,  الرازيل مع  وتتواجه 

اإ�سبانيا من جهة اأخرى يف ن�سف النهائي.
اإعادة  واملك�سيك  ال��رازي��ل  ب��ني  االوىل  امل��ب��اراة  وتعتر 
انتهى  ال��ذي   2012 ع��ام  لندن  اوملبياد  ن�سخة  لنهائي 
املباراة بعد  الذي يدخل  املنتخب االخري )1-2(  بفوز 
عرو�س الفتة يف االأدوار ال�سابقة حيث جنح يف ت�سجيل 

مباريات.  4 يف  هدفا   14
بلوغ  اإىل  ال�ساعي  الرازيلي  املنتخب  �سّجل  املقابل,  يف 
خم�سة  بينها  اأه��داف   8 تواليا,  الثالثة  للمرة  النهائي 
مل��ه��اج��م اإي���ف���رت���ون ري�����س��ارل��ي�����س��ون ال����ذي ك���ان �ساحب 
ماتيو�س  لزميله  الوحيد  للهدف  احلا�سمة  التمريرة 

كونيا يف مرمى م�سر يف ربع النهائي.
وك����ان ري�����س��ارل��ي�����س��ون خ��ا���س ب��ط��ول��ة ك��وب��ا ام���ريك���ا يف 
�سفوف املنتخب االأّول لبالده ال�سهر املا�سي, لكنه خّيب 
االأمل حيث مل ي�سّجل اأي هدف قبل اأن يخ�سر فريقه يف 

النهائي اأمام االرجنتني �سفر1-.
ويتمتع كونيا مهاجم هرتا برلني بحركة دائمة يف خط 
املقدمة بدليل ت�سديده 23 مرة على مرمى املنتخبات 
اأجمل  اأحد  اأنه �سّجل  االألعاب احلالية, كما  املناف�سة يف 
ُر�ّسح من  وقد  ناديه  �سفوف  املا�سي يف  املو�سم  اأه��داف 
بني ثالثة اأه��داف اإىل جانب هدف لكل من ال�سويدي 
م���ي���الن االيطايل  م��ه��اج��م  اب��راه��ي��م��وف��ي��ت�����س  زالت������ان 
اال�سباين  بر�سلونة  جنم  مي�سي  ليونيل  واالأرجنتيني 
االحتاد  مينحها  التي  بو�سكا�س  فريينت�س  جائزة  لنيل 

الدويل )فيفا( الأجمل هدف �سنويا.
ويعتمد املنتخب الرازيلي على خرة قائده املخ�سرم 
داين الفي�س وجناح اأياك�س ام�سرتدام الهولندي اأنتوين 

باال�سافة اىل �سانع العابه كالودينيو.
ثالثة  �ساحب  م��ارت��ن  ه��رني  املك�سيك  مهاجم  وي��ق��ول 

مثرية.  مواجهة  "انها  االآن  حتى  البطولة  يف  اه���داف 
ال����رازي����ل ه���ي اأح�����د امل��ن��ت��خ��ب��ات ال���ت���ي ك��ن��ا ن��ع��ت��ق��د اأن 
ب��ا���س��ت��ط��اع��ت��ه ب��ل��وغ امل���ب���اراة ال��ن��ه��ائ��ي��ة واأم����ر ع��ظ��ي��م اأن 
يتعنّي  ب��ط��ال,  ت��ك��ون  اأن  اأردت  اإذا  ذل���ك.  قبل  نواجهها 
من  هي  ال��رازي��ل  ان  واعتقد  االف�سل  مواجهة  عليك 

بني اأف�سل املنتخبات".
ويعول املنتخب املك�سيكي على حار�سه املخ�سرم غيريمو 
اأثينا  4 م��ون��دي��االت ويف دورة  اأوت�����س��وا ال��ذي ���س��ارك يف 

االأوملبية اأي�سا عام 2004.
ميتاز اأوت�سوا بالت�سدي لركالت اجلزاء وقد يكون ورقة 
رابحة ملنتخب بالده يف حال جلوء الفريقني اإىل ركالت 

الرتجيح.
اأما املباراة الثانية التي جتمع اليابان امل�سيفة واإ�سبانيا, 
فهي اإعادة للمباراة الودية التي جمعت بينهما قبل اأقل 
من �سهر ا�ستعدادا للم�سابقة االأوملبية وانتهت بالتعادل 

.1-1
ا���س��ايف يف ربع  اإىل خ��و���س وق��ت  اح��ت��اج  املنتخبني  ك��ال 
العاج  �ساحل  على  ب�سعوبة  اإ�سبانيا  فتغلبت  النهائي, 
بركالت  نيوزيلندا  على  واليابان  التمديد,  بعد   2-5
اال�سلي  ال��وق��ت��ني  يف  ت��ع��ادل��ه��م��ا  ب��ع��د   2-4 ال��رتج��ي��ح 

واال�سايف �سلبا.
و�سيحاول جنم اليابان وريال مدريد االإ�سباين تاكيفو�سا 
كوبو الذي بقي �سامتا للمرة االأوىل يف ربع النهائي بعد 
اأن �سّجل يف املباريات الثالث يف دور املجموعات, التاألق 
يف مواجهة العبني يعرفهم جيدا من "ال ليغا", بينهم 
زميله يف ريال مدريد ماركو اأ�سين�سيو. وي�سّم املنتخب 
داين  ه��و  امللكي  الفريق  م��ن  اآخ��ر  اأي�سا العبا  االأومل��ب��ي 
�سيبايو�س, لكنه ا�سيب بالتواء حاد يف كاحله يف مباراة 

منتخب بالده االوىل و�سيغيب حتى نهاية امل�سابقة.
وقال كوبو عن اداء فريقه يف امل�سابقة حتى االآن "يف كّل 
مباراة حتى االآن, جنحنا يف حت�سني بع�س االأمور يف كّل 
مّرة احتجنا فيها اإىل ذلك. ن�ستطيع اأن نكون فخورين 
م�ستوانا من  تطّور  االآن.  التي حققناها حتى  بالنتائج 
مباراة اإىل اأخرى". وال �سّك اأن نقطة القّوة يف املنتخب 
بهدف  �سوى  �سباكه  متن  مل  حيث  دفاعه  هو  الياباين 

وحيد يف اأربع مباريات حتى االآن.

الربازيل لبلوغ النهائي 
الثالث تواليا يف الأوملبياد
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منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية :
L W LloydWarwick International A MCLARENS COMPANY  

املودعة بالرقم: 346020   بتاريخ: 2021/03/02
UK   2020/09/30  3539313 :بيانات االأولوية

باإ�سم :    لويد وارويك انرتنا�سيونال ليمتد
ون ورلد بزن�س �سنرت, نيوول رود, هيرثو ايربورت, لندن تي دبليو 6  2ايه ا�س, اململكة املتحدة

�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 36
ت�سوية املطالبات يف جمال التاأمني؛ ت�سوية مطالبات التاأمني؛ ت�سوية مطالبات التاأمني وخدمات الت�سوية ؛ خدمات 
ت�سوية مطالبات التاأمني؛ اإدارة مطالبات التاأمني؛ تقييم مطالبات التاأمني؛ معاجلة مطالبات التاأمني؛ خدمات 

تعديل اخل�سائر يف جمال التاأمني.
من  االأمين  اجلانب  على   W و L و�سف العالمة: تتكون العالمة التجارية من �سعار يتاألف من االأحرف املنمقة
التالية  الكلمات  �سغري  منمق  بخط  واأ�سفلها  وكبري  منمق  بخط  املكتوبة   LLOYDWARWICK كلمة 

التينية. اأحرف  وجميعها   INTERNATIONAL A MCLARENS COMPANY
اال�سرتاطات: 

اإر�ساله  اأو  االقت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلك  علي  اعرتا�س  لدية  من  فعلي 
بالريد امل�سجل , وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

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

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

L W LloydWarwick International A MCLARENS COMPANY 
املودعة بالرقم: 346021   بتاريخ: 2021/03/02

UK   2020/09/30  3539313 :بيانات االأولوية
باإ�سم :    لويد وارويك انرتنا�سيونال ليمتد

ون ورلد بزن�س �سنرت, نيوول رود, هيرثو ايربورت, لندن تي دبليو 6  2ايه ا�س, اململكة املتحدة
�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 45
خدمات التحكيم و خدمات الو�ساطة و خدمات حل النزاعات؛ خدمات الو�ساطة.

و�سف العالمة: تتكون العالمة التجارية من �سعار يتاألف من االأحرف املنمقة L و W على اجلانب االأمين 
من كلمة LLOYDWARWICK املكتوبة بخط منمق وكبري واأ�سفلها بخط منمق �سغري الكلمات 
اأحرف  وجميعها   INTERNATIONAL A MCLARENS COMPANY التالية 

التينية.
اال�سرتاطات: 

فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل , وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

Cancer  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 348000   بتاريخ: 2021/03/29

بيانات االأولوية: 
باإ�سم :    ذا بورد اوف ريجينت�س اوف ذا يونيفر�سيتي اوف تك�سا�س �سي�ستم

201 وي�ست, �سفنث �سرتيت او�ستني, تك�سا�س 78701, الواليات املتحدة االأمريكية
�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 41
هيئة  على  الكرتوين  او  مطبوع  �سكل  على  التعليمية  امل��واد  ون�سر  تطوير  وبالتحديد  التعليمية  اخلدمات 
مقاالت و ن�سرات اإخبارية دورية و ن�سرات اإعالنية معلوماتيه وكتيبات و اإعالنات كبرية يف املجال الطبي؛ 
توفري مدونات وادله مرجعية عر االإنرتنت و فيديوهات عر االإنرتنت يف املجال الطبي؛ اإقامة برامج يف 

املجال الطبي للمر�سى ومقدمي الرعاية وخراء الرعاية ال�سحية والعامة.
و�سف العالمة: تتكون العالمة من كلمة )cancer( باللغة االإجنليزية ويتو�سطها خط

اال�سرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل , وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

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

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
Cancer  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 347998   بتاريخ: 2021/03/29
بيانات االأولوية: 

باإ�سم :    ذا بورد اوف ريجينت�س اوف ذا يونيفر�سيتي اوف تك�سا�س �سي�ستم
201 وي�ست, �سفنث �سرتيت او�ستني, تك�سا�س 78701, الواليات املتحدة االأمريكية

�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 36
خدمات جمع االأموال اخلريية.

و�سف العالمة: تتكون العالمة من كلمة )cancer( باللغة االإجنليزية ويتو�سطها خط
اال�سرتاطات: 

فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو 
اإر�ساله بالريد امل�سجل , وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

GOMAP  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 350871   بتاريخ: 2021/05/10

بيانات االأولوية:      
باإ�سم :    جوماب تيكنولوجي بروجكت�س ذ.م.م

جزيرة ابوظبي, غرب 59 – 1, 0, مبنى, �سركة ابوظبي الوطنية للمعار�س معار�س – �س.م.ع, االمارات العربية 
املتحدة

�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 42
ت�سميم  للتنزيل؛  القابلة  غ��ري  املالحية  الرجميات  ت��اأج��ري  اخل��رائ��ط؛  ر�سم  خ��دم��ات  اخل��رائ��ط؛  و�سع  خ��دم��ات 
يتعلق  فيما  والتطوير  البحث  وتركيبها؛  و�سيانتها  وتطويرها  اخلرائط  و�سع  وبرجميات  املالحية  الرجميات 
الرجميات  كخدمة؛  الرجميات  الرجميات؛  ا�ست�سارات  املعلومات؛  تكنولوجيا  ا�ست�سارات  اخل��رائ��ط؛  بو�سع 
ا�ست�سارات  االإن��رتن��ت؛  بروتوكول  عر  ال�سوت  نقل  خلدمات  كخدمة  الرجميات  ٌبعد؛  عن  لالت�ساالت  كخدمة 
املعلومات وحمايتها  اأمن تكنولوجيا  االإنرتنت؛ خدمات  اأمن  ا�ست�سارات  البيانات؛  اأمن  ا�ست�سارات  اأمن احلا�سوب؛ 
حلماية  احلا�سوب  اأمن  تهديدات  حتليل  وتركيبها؛  و�سيانتها  وتطويرها  االأم��ان  برجميات  ت�سميم  وا�ستعادتها؛ 
البيانات  اأم��ن  اأنظمة  وتطوير  ت�سميم  باالأمن؛  يتعلق  فيما  والتطوير  البحث  الرجميات؛  ا�ست�سارات  البيانات؛ 
االإلكرتونية؛ تطوير برجميات الفح�س االأمني؛ تطوير اأنظمة تكنولوجيا املعلومات للفح�س االأمني؛ الرجميات 
احلو�سبة  جمال  يف  اال�ست�سارات  ال�سحابية؛  احلو�سبة  خدمات  واالأم��ن؛  للمراقبة  كخدمة  الرجميات  كخدمة؛ 
تطبيقات  وتركيب  و�سيانة  وتطوير  ت�سميم  احلا�سوب؛  برجميات  وتركيب  و�سيانة  وتطوير  ت�سميم  ال�سحابية؛ 
والت�سفري  واالأم���ن  امل��راف��ق  ب��رام��ج  ت�سميم  االأم���ان؛  برجميات  وتركيب  و�سيانة  وتطوير  ت�سميم  ال��رجم��ي��ات؛ 
ت�سميم  وتركيبها؛  و�سيانتها  وتطويرها  الوجه  على  التعرف  برامج  ت�سميم  وتركيبها؛  و�سيانتها  وتطويريها 
وتطويرها  ال�سورة  على  التعرف  برامج  ت�سميم  وتركيبها؛  و�سيانتها  وتطويرها  ال�سوت  على  التعرف  برامج 
تطبيقات  ت�سميم  وتركيبها؛  و�سيانتها  وتطويرها  االإمي���اءة  على  التعرف  برامج  ت�سميم  وتركيبها؛  و�سيانتها 
وتطويرها  واالأم��ن  للمراقبة  االآيل  التعلم  برجميات  ت�سميم  وتركيبها؛  و�سيانتها  وتطويرها  املراقبة  برجميات 
وتطويرها  واالإمي��اءات  وال�سورة  وال�سوت  الوجه  على  للتعرف  االآيل  التعلم  برامج  ت�سميم  وتركيبها؛  و�سيانتها 
االإلكرتونية  التجارة  برجميات  ت�سميم  للتنزيل؛  القابلة  غ��ري  ال��دف��ع  برجميات  توفري  وتركيبها؛  و�سيانتها 
ت�سميم  للتنزيل؛  القابلة  غري  احلا�سوب؛  برجميات  توفري  وتركيبها؛  و�سيانتها  وتطويرها  االإلكرتوين  والدفع 
وتطوير و�سيانة وتركيب برجميات تطبيقات الهاتف املحمول؛ ت�سميم اخلوادم ال�سحابية وتطويرها و�سيانتها 
ال�سحابية  ال�سحابية وتطويرها و�سيانتها وتركيبها؛ برجميات احلو�سبة  وتركيبها؛ ت�سميم برجميات احلو�سبة 
غري القابلة للتنزيل؛ توفري برجميات مراقبة ال�سبكات ال�سحابية غري القابلة للتنزيل؛ ت�سميم برجميات البيع 
بالتجزئة وتطويرها و�سيانتها وتركيبها؛ هند�سة الرجميات؛ اأبحاث الرجميات؛ تطوير الرجميات؛ تخ�سي�س 
احلا�سوب؛  برامج  ا�ست�سارات  احلا�سوب؛  برجميات  املتعلقة  الن�سح  خدمات  الرجميات؛  تاأجري  الرجميات؛ 
ت�سميم  االإن��رتن��ت؛  عر  للتنزيل  قابلة  غري  برجميات  توفري  الرجميات؛  تنفيذ  خدمات  اال�ست�سافة؛  خدمات 
من�سات برجميات التجارة االإلكرتونية وتطويرها و�سيانتها وتركيبها؛ اال�ست�سارات الفنية؛ اخلدمات التحليلية 
املتعلقة برجميات احلا�سوب؛ ت�سميم برجميات لعمليات ال�سبكة االآمنة وتطويرها و�سيانتها وتركيبها؛ ت�سميم 
الريد االإلكرتوين االآمن واأنظمة االت�ساالت عن ُبعد االآمنة وتطويرها و�سيانتها وتركيبها؛ ت�سميم برجميات 
لالت�ساالت  برجمية  تطبيقات  ت�سميم  وتركيبها؛  و�سيانتها  وتطويرها  االإنرتنت  بروتوكول  عر  ال�سوت  نقل 
عن  االت�ساالت  ومعدات  واأدوات  الأجهزة  واالختبار  البحث  وتركيبها؛  و�سيانتها  وتطويرها  ُبعد  عن  واالت�ساالت 
ُبعد؛ البحث والتطوير فيما يتعلق بنقل ال�سوت عر بروتوكول االإنرتنت؛ ت�سميم برجميات للمرا�سلة الفورية 
ت�سميم  وتركيبها؛  و�سيانتها  وتطويرها  امللفات  مل�ساركة  برجميات  ت�سميم  وتركيبها؛  و�سيانتها  وتطويرها 
برجميات لالت�ساالت املرئية وال�سوتية وتطويرها و�سيانتها وتركيبها؛ ت�سميم برجميات وتطويرها و�سيانتها 
من�سة  خدمات  االإن��رتن��ت؛  عر  البيانات  اأو  ال�سور  اأو  ال�سوت  وا�ستقبال  اإنتاج  واإع��ادة  ونقل  لت�سجيل  وتركيبيها 
العمل كخدمة؛ من�سة العمل كخدمة التي ت�سم من�سات برجمية لت�سجيل ونقل واإعادة اإنتاج وا�ستقبال ال�سوت اأو 
ال�سور اأو البيانات عر االإنرتنت؛ من�سة العمل كخدمة التي ت�سم من�سات برجمية لنقل ال�سوت عر بروتوكول 
االإنرتنت؛ من�سة العمل كخدمة التي ت�سم من�سات برجمية للر�سائل الفورية؛ من�سة العمل كخدمة التي ت�سم 
يف  احلا�سوب؛  لرجميات  والتطوير  البحث  البحوث؛  خدمات  وال�سوتية؛  املرئية  لالت�ساالت  برجمية  من�سات 
البحث  وترقيتها؛  وت�سميمها  اإج��راء بحوث برجميات احلا�سوب وتطويرها  وبرامج احلا�سوب؛  جمال برجميات 
للحا�سوب؛ خدمات  االآيل  التعلم  والتطوير يف جمال  البحث  التكنولوجي؛  والتطوير  البحث  العلمي؛  والتطوير 
ا�ست�سارية يف جمال ت�سميم منتجات التعلم االآيل للحا�سوب؛ اختبار املنتجات؛ اأبحاث املنتجات؛ تطوير املنتجات؛ 
وتقييم  حتليل  اال�سطناعي؛  بالذكاء  املنتجات  وتطوير  ت�سميم  املنتجات؛  جودة  تقييم  املنتجات؛  �سالمة  اختبار 
املنتجات بالذكاء اال�سطناعي؛ خدمات املخترات املتعلقة بالذكاء اال�سطناعي؛ توفري املعلومات يف جمال الذكاء 
اال�سطناعي؛ اخلدمات التكنولوجية املتعلقة مب�سنعي املنتجات بالذكاء اال�سطناعي؛ خدمات برجمة احلا�سوب 
لتطوير االأجهزة الذكية؛ خدمات الرجميات كخدمات؛ خدمات الرجميات كخدمات التي ت�سم برجميات للذكاء 
توفري  الع�سبية؛  وال�سبكات  اال�سطناعي  الذكاء  جمال  يف  الرجميات  تطوير  الع�سبية؛  وال�سبكات  اال�سطناعي 
معلومات املعلومات املتعلقة باملو�سوعات ذات االهتمام العام من الفهار�س التي ميكن البحث فيها وقواعد بيانات 
املعلومات, مبا يف ذلك الن�سو�س والوثائق االإلكرتونية وقواعد البيانات والر�سومات واملعلومات ال�سمعب�سرية, على 
�سبكات احلا�سوب واالت�ساالت, وحتديًدا, توفري حمركات البحث لالإنرتنت؛ توفري اال�ستخدام املوؤقت لتطبيقات 
امللفات, وحتديًدا, توفري موقع على �سبكة االإنرتنت التي ت�سم  القابلة للتنزيل؛ خدمات تبادل  الرجميات غري 
االإنرتنت  الويب عر  مرافق  ا�ست�سافة  االإلكرتونية؛  امللفات  وتنزيل  امل�ستخدمني من حتميل  بتكنولوجيا متكن 
لالآخرين الإدارة املحتوى على االإنرتنت وم�ساركته؛ توفري املعلومات الفنية من الفهار�س التي ميكن البحث فيها 
توفري  االإن��رتن��ت؛  على  للتنزيل  قابلة  غري  وبرجميات  تفاعلي  ويب  موقع  ا�ست�سافة  املعلومات؛  بيانات  وقواعد 
جمتمعات  اإن�ساء  وحت��دي��ًدا,  احلا�سوب,  خدمات  االت�ساالت؛  �سبكات  عر  البيانات  على  للح�سول  بحث  حمركات 
والتجارية  االجتماعية  ال�سبكات  يف  واالن��خ��راط  املناق�سات  يف  للم�ساركة  امل�سجلني  للم�ستخدمني  افرتا�سية 
واإجراء  لتنظيم  لالآخرين  االإن��رتن��ت  على  امل��واق��ع  مرافق  ا�ست�سافة  وحت��دي��ًدا,  احلا�سوب,  خدمات  واملجتمعية؛ 
ا�ست�سافة  التطبيقات؛  االت�سال؛ خدمات مزود خدمة  �سبكات  التفاعلية عر  واملناق�سات  والفعاليات  االجتماعات 
تطبيقات برجميات احلا�سوب لالآخرين؛ مزود خدمة التطبيقات الذي ي�سم برجميات الإتاحة اأو ت�سهيل التحميل 
اأو التنزيل اأو البث اأو الن�سر اأو العر�س اأو الربط اأو امل�ساركة اأو توفري الو�سائط االإلكرتونية اأو املعلومات عر �سبكات 

االت�سال؛ خدمات تقدمي الن�سح واال�ست�سارة واملعلومات فيما يتعلق بجميع اخلدمات ال�سالفة الذكر.
وعلى  مميزة   بطريقة  الالتينية  باالأحرف  مكتوبة   )GOMAP( كلمة  من  العالمة  تتكون  العالمة:  و�سف 

ي�سارها �سعار على �سكل خريطة وعليها �سعار عالمة حتديد املوقع كما هو مبني بال�سكل.
اال�سرتاطات: 

فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل , وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 3 اأغ�صط�س 2021 العدد 13305

منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

GOMAP  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 350867   بتاريخ: 2021/05/10        بيانات االأولوية:      

باإ�سم :    جوماب تيكنولوجي بروجكت�س ذ.م.م
– ���س.م.ع, االمارات  – 1, 0, مبنى, �سركة ابوظبي الوطنية للمعار�س معار�س  جزيرة ابوظبي, غرب 59 

العربية املتحدة
�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 9
االأجهزة واالأدوات العلمية, واالأجهزة واالأدوات اخلا�سة بالبحث, واملالحة, وامل�سح, والت�سوير الفوتوغرايف, 
واالختبار,  والك�سف,  االإ�سارات,  واإر�سال  والقيا�س,  وال��وزن,  والب�سريات,  الب�سري,  وال�سمعي  وال�سينمائي, 
والفح�س, واإنقاذ احلياة, والتعليم؛ اأجهزة واأدوات لو�سل الطاقة الكهربائية اأو فتحها اأو حتويلها اأو تكثيفها 
اأو تنظيمها اأو التحكم يف توزيعها اأو ا�ستخدامها؛ اأجهزة واأدوات لت�سجيل اأو بث اأو ن�سخ اأو معاجلة ال�سوت اأو 
ال�سور اأو البيانات؛ الو�سائط امل�سجلة والقابلة للتنزيل, برجميات احلا�سوب؛ و�سائط الت�سجيل والتخزين 
النقد,  ت�سجيل  اآالت  املعدنية؛  النقود  بقطع  تعمل  التي  لالأجهزة  اآليات  الفارغة؛  التناظرية  اأو  الرقمية 
االأجهزة احلا�سبة؛ اأجهزة احلا�سوب واالأجهزة امللحقة باحلا�سوب؛ بدالت الغو�س, اأقنعة الغوا�سني, �سدادات 
لل�سباحة حتت  التنف�س  للغوا�سني, جهاز  قفازات  وال�سباحني,  للغوا�سني  االأنف  م�سابك  للغوا�سني,  االأذن 
امل�سجلة والقابلة  ال�سمعية والب�سرية والك�سفية؛ الو�سائط  اإطفاء احلريق؛ االأجهزة واالأدوات  اأجهزة  املاء؛ 
تطبيقات  الفارغة؛  التناظرية  اأو  الرقمية  والتخزين  الت�سجيل  و�سائط  احلا�سوب؛  برجميات  للتنزيل؛ 
على  التعرف  برجميات  والت�سفري؛  واالأم��ن��ي��ة  اخلدمية  الرجميات  االأم��ن��ي��ة؛  الرجميات  ال��رجم��ي��ات؛ 
الوجه؛ برجميات التعرف على ال�سوت؛ برجميات التعرف على ال�سور؛ برجميات التعرف على االإمياءات؛ 
ُنُظم االأمن البيومرتية؛ اأجهزة واأدوات املراقبة االإلكرتونية؛ تطبيقات برجميات املراقبة؛  برجميات التعلم 
االآيل للمراقبة واالأمن؛ برجميات التعلم االآيل للتعرف على الوجه وال�سوت وال�سورة واالإمياءة؛ برجميات 
االإلكرتوين؛  الدفع  معاجلة  ومعدات  اأجهزة  االإلكرتوين؛  والدفع  االإلكرتونية  التجارة  برجميات  الدفع؛ 
برجميات تطبيقات قابلة للتنزيل؛ برجميات تطبيقات الهاتف املحمول؛ خوادم �سحابية؛ برجميات اخلوادم 
ال�سحابية؛ برجميات احلو�سبة ال�سحابية؛ برجميات احلو�سبة ال�سحابية القابلة للتنزيل؛ برجميات مراقبة 
ال�سبكة ال�سحابية؛ برجميات البيع بالتجزئة؛ تطبيقات برجميات البيع بالتجزئة والبيع باجلملة؛ من�سات 
برجميات التجارة االإلكرتونية؛ برجميات معامالت االأعمال االإلكرتونية عر �سبكة حا�سوب عاملية؛ اأجهزة 
باملالحة  اخلا�سة  االإلكرتونية  واالأدوات  االأجهزة  لل�سيارة؛  مالحية  حا�سوب  اأجهزة  اإ���س؛  بي  جي  مالحة 
وحتديد املواقع؛ برجميات املالحة وحتديد املواقع؛ برجميات الواقع املعزز لال�ستخدام يف االأجهزة املحمولة 
اخلرائط؛  واإن�ساء  املواقع  وحتديد  التنقل  بغر�س  احلقيقي  العامل  بيئات  مع  االإلكرتونية  البيانات  لدمج 

اأنظمة املالحة مب�ساعدة االأقمار ال�سناعية
مميزة   بطريقة  الالتينية  باالأحرف  مكتوبة   )GOMAP( كلمة  من  العالمة  تتكون  العالمة:  و�سف 

وعلى ي�سارها �سعار على �سكل خريطة وعليها �سعار عالمة حتديد املوقع كما هو مبني بال�سكل.
اال�سرتاطات: 

اأو  التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات  فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك 
اإر�ساله بالريد امل�سجل , وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 3 اأغ�صط�س 2021 العدد 13305

منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

Cancer  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 348001   بتاريخ: 2021/03/29

بيانات االأولوية: 
باإ�سم :    ذا بورد اوف ريجينت�س اوف ذا يونيفر�سيتي اوف تك�سا�س �سي�ستم

201 وي�ست, �سفنث �سرتيت او�ستني, تك�سا�س 78701, الواليات املتحدة االأمريكية
�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 44
والعالج  والت�سخي�س  االمرا�س  من  الوقاية  عن  البيانات  و  والن�سح  املعلومات  تقدمي  الطبية؛  اخلدمات 
الطبي  والفح�س  التحليل  خدمات  �سكل  على  الطبية  اخلدمات  الطبية؛  االإ�ست�سارات  خدمات  واملعافاه؛ 
والبيانات  الطبية  للبيانات  واملعلومات احليوية  التحليالت  والعالج؛ تقدمي خدمات  الت�سخي�س  الأغرا�س 
بيانات  حتليل  خدمات  ال�سحية؛  الرعاية  يف  احليوية  واملعلومات  التحليالت  خدمات  تقدمي  ال�سريرية؛ 

الرعاية ال�سحية والبيانات الطبية.
و�سف العالمة: تتكون العالمة من كلمة )cancer( باللغة االإجنليزية ويتو�سطها خط

اال�سرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل , وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 3 اأغ�صط�س 2021 العدد 13305

منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

MATRX  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 351287   بتاريخ: 2021/05/18           بيانات االأولوية:      

باإ�سم :    ترانزميك�س �سي�ستمز انرتنا�سيونال بي تي ئي. ال تي دي.
1003 بوكيت مرياه �سنرتال رقم 03-08 �سنغافورة )159836(

�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 42
ا�ست�سارات تكنولوجيا املعلومات؛ ا�ست�سارات الرجميات؛ الرجميات كخدمة؛ الرجميات كخدمة )�سا�س( 
احلو�سبة  خدمات  االنرتنت؛  بروتوكول  عر  ال�سوت  خلدمات  )�سا�س(  كخدمة  الرجميات  لالت�ساالت؛ 
احلا�سوبية  والتطبيقات  ال��رجم��ي��ات  ت�سميم  ال�سحابية؛  احلو�سبة  جم��ال  يف  اال���س��ت�����س��ارات  ال�سحابية؛ 
وتثبيتها؛  و�سيانتها  وتطويرها  احلا�سوب  برجميات  ت�سميم  ال�سحابية؛  احلو�سبة  و�سيانتها؛  وتطويرها 
ت�سميم تطبيقات الرجميات وتطويرها و�سيانتها وتثبيتها؛ ت�سميم برجميات بروتوكوالت ال�سوت عر 
وتطويرها  واالت�ساالت  للتوا�سل  برجميات  تطبيقات  ت�سميم  وتثبيتها؛  و�سيانتها  وتطويرها  االإنرتنت 
واالإمياءة  وال�سورة  وال�سوت  الوجه  على  للتعرف  االآيل  التعلم  برجميات  ت�سميم  وتثبيتها؛  و�سيانتها 
وتثبيتها؛  و�سيانتها  وتطويرها  االإل��ك��رتوين  الدفع  برجميات  ت�سميم  وتثبيتها؛  و�سيانتها  وتطويرها 
توفري برجميات احلا�سوب غري القابلة للتنزيل؛ ت�سميم برجميات تطبيقات املحمول وتطويرها و�سيانتها 
وتثبيتها؛ ت�سميم اخلوادم ال�سحابية وتطويرها و�سيانتها وتثبيتها؛ ت�سميم برجميات احلو�سبة ال�سحابية 
مراقبة  برجميات  للتنزيل؛  القابلة  غري  ال�سحابية  احلو�سبة  برجميات  وتثبيتها؛  و�سيانتها  وتطويرها 
ال�سبكة ال�سحابية؛  ت�سميم برجميات البيع بالتجزئة وتطويرها و�سيانتها وتثبيتها؛ هند�سة الرجميات؛ 
بحوث الرجميات؛ تطوير الرجميات؛ تخ�سي�س الرجميات؛ تاأجري الرجميات؛ اخلدمات اال�ست�سارية 
ال��وي��ب؛ خ��دم��ات تنفيذ  ب��رجم��ي��ات احل��ا���س��وب؛ خ��دم��ات ا�ست�سافة  ا���س��ت�����س��ارات  ب��رجم��ي��ات احل��ا���س��وب؛  يف 
التجارة  ت�سميم من�سات برجميات  االإنرتنت؛  للتنزيل عر  القابلة  الرجميات غري  توفري  الرجميات؛ 
املتعلقة  واالخ��ت��ب��ارات  البحوث  اإج���راء  الفنية؛  اال�ست�سارات  وتثبيتها؛  و�سيانتها  وتطويرها  االإلكرتونية 
االإنرتنت؛  عر  ال�سوت  بروتوكوالت  يتعلق  فيما  والتطوير  البحث  االت�ساالت؛  واأدوات  ومعدات  باأجهزة 
ت�سميم برجميات م�ساركة  وتثبيتها؛  الفورية وتطويرها و�سيانتها  الر�سائل  الإر�سال  الرجميات  ت�سميم 
امللفات وتطويرها و�سيانتها وتثبيتها؛ ت�سميم برجميات التوا�سل بالفيديو وال�سوت وتطويرها و�سيانتها 
اأو  اأو ال�سور  وتثبيتها؛ ت�سميم وتطوير و�سيانة وتثبيت برجميات ت�سجيل ونقل ون�سخ وا�ستقبال ال�سوت 
البيانات عر االإنرتنت؛ املن�سة كخدمة؛ خدمات املن�سة كخدمة تت�سمن من�سات برجميات لت�سجيل ونقل 
من�سات  تت�سمن  كخدمة  املن�سة  خدمات  االإن��رتن��ت؛  عر  البيانات  اأو  ال�سور  اأو  ال�سوت  وا�ستقبال  ون�سخ 
الر�سائل  الإر�سال  من�سات  تت�سمن  كخدمة  املن�سة  خدمات  االإن��رتن��ت؛  بروتوكول  عر  ال�سوت  برجميات 
الفورية؛ خدمات املن�سة كخدمة تت�سمن من�سات الرجميات الت�ساالت الفيديو وال�سوت؛ خدمات تقدمي 

الن�سائح واال�ست�سارات واملعلومات املتعلقة باخلدمات ال�سابق ذكرها.
و�سف العالمة: تتكون العالمة من كلمة )MATRX( مكتوبة باالأحرف الالتينية واإىل جانبها ال�سعار 

على �سكل احلرف )M( مت اإن�ساوؤه من خالل ترتيب من 6 مثلثات
اال�سرتاطات: 

اأو  التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات  فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك 
اإر�ساله بالريد امل�سجل , وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 3 اأغ�صط�س 2021 العدد 13305

منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية :  �سافر بخريطة
املودعة بالرقم: 350872   بتاريخ: 2021/05/10               بيانات االأولوية:      

باإ�سم :    جوماب تيكنولوجي بروجكت�س ذ.م.م
– ���س.م.ع, االمارات  – 1, 0, مبنى, �سركة ابوظبي الوطنية للمعار�س معار�س  جزيرة ابوظبي, غرب 59 

العربية املتحدة
�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 9
االأجهزة واالأدوات العلمية, واالأجهزة واالأدوات اخلا�سة بالبحث, واملالحة, وامل�سح, والت�سوير الفوتوغرايف, 
واالختبار,  والك�سف,  االإ�سارات,  واإر�سال  والقيا�س,  وال��وزن,  والب�سريات,  الب�سري,  وال�سمعي  وال�سينمائي, 
والفح�س, واإنقاذ احلياة, والتعليم؛ اأجهزة واأدوات لو�سل الطاقة الكهربائية اأو فتحها اأو حتويلها اأو تكثيفها 
اأو تنظيمها اأو التحكم يف توزيعها اأو ا�ستخدامها؛ اأجهزة واأدوات لت�سجيل اأو بث اأو ن�سخ اأو معاجلة ال�سوت اأو 
ال�سور اأو البيانات؛ الو�سائط امل�سجلة والقابلة للتنزيل, برجميات احلا�سوب؛ و�سائط الت�سجيل والتخزين 
النقد,  ت�سجيل  اآالت  املعدنية؛  النقود  بقطع  تعمل  التي  لالأجهزة  اآليات  الفارغة؛  التناظرية  اأو  الرقمية 
االأجهزة احلا�سبة؛ اأجهزة احلا�سوب واالأجهزة امللحقة باحلا�سوب؛ بدالت الغو�س, اأقنعة الغوا�سني, �سدادات 
لل�سباحة حتت  التنف�س  للغوا�سني, جهاز  قفازات  وال�سباحني,  للغوا�سني  االأنف  م�سابك  للغوا�سني,  االأذن 
امل�سجلة والقابلة  ال�سمعية والب�سرية والك�سفية؛ الو�سائط  اإطفاء احلريق؛ االأجهزة واالأدوات  اأجهزة  املاء؛ 
تطبيقات  الفارغة؛  التناظرية  اأو  الرقمية  والتخزين  الت�سجيل  و�سائط  احلا�سوب؛  برجميات  للتنزيل؛ 
على  التعرف  برجميات  والت�سفري؛  واالأم��ن��ي��ة  اخلدمية  الرجميات  االأم��ن��ي��ة؛  الرجميات  ال��رجم��ي��ات؛ 
الوجه؛ برجميات التعرف على ال�سوت؛ برجميات التعرف على ال�سور؛ برجميات التعرف على االإمياءات؛ 
ُنُظم االأمن البيومرتية؛ اأجهزة واأدوات املراقبة االإلكرتونية؛ تطبيقات برجميات املراقبة؛  برجميات التعلم 
االآيل للمراقبة واالأمن؛ برجميات التعلم االآيل للتعرف على الوجه وال�سوت وال�سورة واالإمياءة؛ برجميات 
االإلكرتوين؛  الدفع  معاجلة  ومعدات  اأجهزة  االإلكرتوين؛  والدفع  االإلكرتونية  التجارة  برجميات  الدفع؛ 
برجميات تطبيقات قابلة للتنزيل؛ برجميات تطبيقات الهاتف املحمول؛ خوادم �سحابية؛ برجميات اخلوادم 
ال�سحابية؛ برجميات احلو�سبة ال�سحابية؛ برجميات احلو�سبة ال�سحابية القابلة للتنزيل؛ برجميات مراقبة 
ال�سبكة ال�سحابية؛ برجميات البيع بالتجزئة؛ تطبيقات برجميات البيع بالتجزئة والبيع باجلملة؛ من�سات 
برجميات التجارة االإلكرتونية؛ برجميات معامالت االأعمال االإلكرتونية عر �سبكة حا�سوب عاملية؛ اأجهزة 
باملالحة  اخلا�سة  االإلكرتونية  واالأدوات  االأجهزة  لل�سيارة؛  مالحية  حا�سوب  اأجهزة  اإ���س؛  بي  جي  مالحة 
وحتديد املواقع؛ برجميات املالحة وحتديد املواقع؛ برجميات الواقع املعزز لال�ستخدام يف االأجهزة املحمولة 
اخلرائط؛  واإن�ساء  املواقع  وحتديد  التنقل  بغر�س  احلقيقي  العامل  بيئات  مع  االإلكرتونية  البيانات  لدمج 

اأنظمة املالحة مب�ساعدة االأقمار ال�سناعية
و�سف العالمة: تتكون العالمة من كلمة )�سافر بخريطة( مكتوبة باللغة العربية وعلى ي�سارها �سعار على 

�سكل خريطة وعليها �سعار عالمة حتديد املوقع كما هو مبني بال�سكل.
اال�سرتاطات: 

اأو  التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات  فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك 
اإر�ساله بالريد امل�سجل , وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 3 اأغ�صط�س 2021 العدد 13305

منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية :  �سافر بخريطة
املودعة بالرقم: 350875   بتاريخ: 2021/05/10                بيانات االأولوية:      

باإ�سم :    جوماب تيكنولوجي بروجكت�س ذ.م.م
جزيرة ابوظبي, غرب 59 – 1, 0, مبنى, �سركة ابوظبي الوطنية للمعار�س معار�س – �س.م.ع, االمارات العربية املتحدة

�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 42
ت�سميم  للتنزيل؛  القابلة  غري  املالحية  الرجميات  تاأجري  اخلرائط؛  ر�سم  خدمات  اخلرائط؛  و�سع  خدمات 
الرجميات املالحية وبرجميات و�سع اخلرائط وتطويرها و�سيانتها وتركيبها؛ البحث والتطوير فيما يتعلق 
الرجميات  كخدمة؛  الرجميات  الرجميات؛  ا�ست�سارات  املعلومات؛  تكنولوجيا  ا�ست�سارات  اخلرائط؛  بو�سع 
كخدمة لالت�ساالت عن ٌبعد؛ الرجميات كخدمة خلدمات نقل ال�سوت عر بروتوكول االإنرتنت؛ ا�ست�سارات 
اأمن احلا�سوب؛ ا�ست�سارات اأمن البيانات؛ ا�ست�سارات اأمن االإنرتنت؛ خدمات اأمن تكنولوجيا املعلومات وحمايتها 
وا�ستعادتها؛ ت�سميم برجميات االأمان وتطويرها و�سيانتها وتركيبها؛ حتليل تهديدات اأمن احلا�سوب حلماية 
البيانات؛ ا�ست�سارات الرجميات؛ البحث والتطوير فيما يتعلق باالأمن؛ ت�سميم وتطوير اأنظمة اأمن البيانات 
االأمني؛  للفح�س  املعلومات  تكنولوجيا  اأنظمة  تطوير  االأم��ن��ي؛  الفح�س  برجميات  تطوير  االإل��ك��رتون��ي��ة؛ 
يف  اال�ست�سارات  ال�سحابية؛  احلو�سبة  خدمات  واالأم���ن؛  للمراقبة  كخدمة  الرجميات  كخدمة؛  الرجميات 
ال�سحابية؛ ت�سميم وتطوير و�سيانة وتركيب برجميات احلا�سوب؛ ت�سميم وتطوير و�سيانة  جمال احلو�سبة 
املرافق  برامج  ت�سميم  االأم��ان؛  برجميات  وتركيب  و�سيانة  وتطوير  ت�سميم  الرجميات؛  تطبيقات  وتركيب 
و�سيانتها  وتطويرها  الوجه  على  التعرف  برامج  ت�سميم  وتركيبها؛  و�سيانتها  وتطويريها  والت�سفري  واالأم��ن 
على  التعرف  برامج  ت�سميم  وتركيبها؛  و�سيانتها  وتطويرها  ال�سوت  على  التعرف  برامج  ت�سميم  وتركيبها؛ 
ال�سورة وتطويرها و�سيانتها وتركيبها؛ ت�سميم برامج التعرف على االإمياءة وتطويرها و�سيانتها وتركيبها؛ 
ت�سميم تطبيقات برجميات املراقبة وتطويرها و�سيانتها وتركيبها؛ ت�سميم برجميات التعلم االآيل للمراقبة 
وال�سورة  وال�سوت  الوجه  على  للتعرف  االآيل  التعلم  برامج  ت�سميم  وتركيبها؛  و�سيانتها  وتطويرها  واالأم��ن 
ت�سميم برجميات  للتنزيل؛  القابلة  الدفع غري  توفري برجميات  وتركيبها؛  واالإمي��اءات وتطويرها و�سيانتها 
غري  احلا�سوب؛  برجميات  توفري  وتركيبها؛  و�سيانتها  وتطويرها  االإل��ك��رتوين  والدفع  االإلكرتونية  التجارة 
اخلوادم  ت�سميم  املحمول؛  الهاتف  تطبيقات  برجميات  وتركيب  و�سيانة  وتطوير  ت�سميم  للتنزيل؛  القابلة 
و�سيانتها  وتطويرها  ال�سحابية  احلو�سبة  برجميات  ت�سميم  وتركيبها؛  و�سيانتها  وتطويرها  ال�سحابية 
ال�سحابية  ال�سبكات  مراقبة  برجميات  توفري  للتنزيل؛  القابلة  غري  ال�سحابية  احلو�سبة  برجميات  وتركيبها؛ 
غري القابلة للتنزيل؛ ت�سميم برجميات البيع بالتجزئة وتطويرها و�سيانتها وتركيبها؛ هند�سة الرجميات؛ 
املتعلقة  الن�سح  اأبحاث الرجميات؛ تطوير الرجميات؛ تخ�سي�س الرجميات؛ تاأجري الرجميات؛ خدمات 
توفري  الرجميات؛  تنفيذ  خدمات  اال�ست�سافة؛  خدمات  احلا�سوب؛  برامج  ا�ست�سارات  احلا�سوب؛  برجميات 
وتطويرها  االإلكرتونية  التجارة  برجميات  من�سات  ت�سميم  االإن��رتن��ت؛  ع��ر  للتنزيل  قابلة  غ��ري  برجميات 
و�سيانتها وتركيبها؛ اال�ست�سارات الفنية؛ اخلدمات التحليلية املتعلقة برجميات احلا�سوب؛ ت�سميم برجميات 
لعمليات ال�سبكة االآمنة وتطويرها و�سيانتها وتركيبها؛ ت�سميم الريد االإلكرتوين االآمن واأنظمة االت�ساالت 
االإنرتنت  ب��روت��وك��ول  ع��ر  ال�سوت  نقل  برجميات  ت�سميم  وتركيبها؛  و�سيانتها  وتطويرها  االآم��ن��ة  ُبعد  ع��ن 
وتطويرها  ُبعد  ع��ن  واالت�����س��االت  لالت�ساالت  برجمية  تطبيقات  ت�سميم  وتركيبها؛  و�سيانتها  وتطويرها 
فيما  والتطوير  البحث  ُبعد؛  عن  االت�ساالت  ومعدات  واأدوات  الأجهزة  واالختبار  البحث  وتركيبها؛  و�سيانتها 
و�سيانتها  وتطويرها  الفورية  للمرا�سلة  برجميات  ت�سميم  االإن��رتن��ت؛  بروتوكول  عر  ال�سوت  بنقل  يتعلق 
لالت�ساالت  برجميات  ت�سميم  وتركيبها؛  و�سيانتها  وتطويرها  امللفات  مل�ساركة  برجميات  ت�سميم  وتركيبها؛ 
املرئية وال�سوتية وتطويرها و�سيانتها وتركيبها؛ ت�سميم برجميات وتطويرها و�سيانتها وتركيبيها لت�سجيل 
ونقل واإعادة اإنتاج وا�ستقبال ال�سوت اأو ال�سور اأو البيانات عر االإنرتنت؛ خدمات من�سة العمل كخدمة؛ من�سة 
العمل كخدمة التي ت�سم من�سات برجمية لت�سجيل ونقل واإعادة اإنتاج وا�ستقبال ال�سوت اأو ال�سور اأو البيانات 
عر االإنرتنت؛ من�سة العمل كخدمة التي ت�سم من�سات برجمية لنقل ال�سوت عر بروتوكول االإنرتنت؛ من�سة 
العمل كخدمة التي ت�سم من�سات برجمية للر�سائل الفورية؛ من�سة العمل كخدمة التي ت�سم من�سات برجمية 
لالت�ساالت املرئية وال�سوتية؛ خدمات البحوث؛ البحث والتطوير لرجميات احلا�سوب؛ يف جمال برجميات 
وبرامج احلا�سوب؛ اإجراء بحوث برجميات احلا�سوب وتطويرها وت�سميمها وترقيتها؛ البحث والتطوير العلمي؛ 
البحث والتطوير التكنولوجي؛ البحث والتطوير يف جمال التعلم االآيل للحا�سوب؛ خدمات ا�ست�سارية يف جمال 
�سالمة  اختبار  املنتجات؛  تطوير  املنتجات؛  اأبحاث  املنتجات؛  اختبار  للحا�سوب؛  االآيل  التعلم  منتجات  ت�سميم 
املنتجات؛ تقييم جودة املنتجات؛ ت�سميم وتطوير املنتجات بالذكاء اال�سطناعي؛ حتليل وتقييم املنتجات بالذكاء 
اال�سطناعي؛ خدمات املخترات املتعلقة بالذكاء اال�سطناعي؛ توفري املعلومات يف جمال الذكاء اال�سطناعي؛ 
لتطوير  احلا�سوب  برجمة  خدمات  اال�سطناعي؛  بالذكاء  املنتجات  مب�سنعي  املتعلقة  التكنولوجية  اخلدمات 
للذكاء  برجميات  ت�سم  التي  كخدمات  الرجميات  خدمات  كخدمات؛  الرجميات  خدمات  الذكية؛  االأجهزة 
اال�سطناعي وال�سبكات الع�سبية؛ تطوير الرجميات يف جمال الذكاء اال�سطناعي وال�سبكات الع�سبية؛ توفري 
معلومات املعلومات املتعلقة باملو�سوعات ذات االهتمام العام من الفهار�س التي ميكن البحث فيها وقواعد بيانات 
املعلومات, مبا يف ذلك الن�سو�س والوثائق االإلكرتونية وقواعد البيانات والر�سومات واملعلومات ال�سمعب�سرية, 
املوؤقت  اال�ستخدام  توفري  لالإنرتنت؛  البحث  حمركات  توفري  وحت��دي��ًدا,  واالت�ساالت,  احلا�سوب  �سبكات  على 
لتطبيقات الرجميات غري القابلة للتنزيل؛ خدمات تبادل امللفات, وحتديًدا, توفري موقع على �سبكة االإنرتنت 
الويب  مرافق  ا�ست�سافة  االإلكرتونية؛  امللفات  وتنزيل  حتميل  من  امل�ستخدمني  متكن  بتكنولوجيا  ت�سم  التي 
عر االإنرتنت لالآخرين الإدارة املحتوى على االإنرتنت وم�ساركته؛ توفري املعلومات الفنية من الفهار�س التي 
ميكن البحث فيها وقواعد بيانات املعلومات؛ ا�ست�سافة موقع ويب تفاعلي وبرجميات غري قابلة للتنزيل على 
االإنرتنت؛ توفري حمركات بحث للح�سول على البيانات عر �سبكات االت�ساالت؛ خدمات احلا�سوب, وحتديًدا, 
اإن�ساء جمتمعات افرتا�سية للم�ستخدمني امل�سجلني للم�ساركة يف املناق�سات واالنخراط يف ال�سبكات االجتماعية 
والتجارية واملجتمعية؛ خدمات احلا�سوب, وحتديًدا, ا�ست�سافة مرافق املواقع على االإنرتنت لالآخرين لتنظيم 
واإجراء االجتماعات والفعاليات واملناق�سات التفاعلية عر �سبكات االت�سال؛ خدمات مزود خدمة التطبيقات؛ 
اأو  الإتاحة  برجميات  ي�سم  الذي  التطبيقات  خدمة  مزود  لالآخرين؛  احلا�سوب  برجميات  تطبيقات  ا�ست�سافة 
ت�سهيل التحميل اأو التنزيل اأو البث اأو الن�سر اأو العر�س اأو الربط اأو امل�ساركة اأو توفري الو�سائط االإلكرتونية 
اأو املعلومات عر �سبكات االت�سال؛ خدمات تقدمي الن�سح واال�ست�سارة واملعلومات فيما يتعلق بجميع اخلدمات 

ال�سالفة الذكر.
و�سف العالمة: تتكون العالمة من كلمة )�سافر بخريطة( مكتوبة باللغة العربية وعلى ي�سارها �سعار على �سكل 

خريطة وعليها �سعار عالمة حتديد املوقع كما هو مبني بال�سكل.                     اال�سرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل , وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 3 اأغ�صط�س 2021 العدد 13305

منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

MATRX  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 351285   بتاريخ: 2021/05/18                  بيانات االأولوية:      

باإ�سم :    ترانزميك�س �سي�ستمز انرتنا�سيونال بي تي ئي. ال تي دي.
1003 بوكيت مرياه �سنرتال رقم 03-08 �سنغافورة )159836(

�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 9
وال�سمعي  وال�سينمائي,  الفوتوغرايف,  والت�سوير  وامل�سح,  واملالحة,  بالبحث,  واخلا�سة  العلمية,  واالأدوات  االأجهزة 
الب�سري, والب�سريات, والوزن, والقيا�س, واإر�سال االإ�سارات, والك�سف, واالختبار, والفح�س, واإنقاذ احلياة, والتعليم؛ 
اأو  توزيعها  يف  التحكم  اأو  تنظيمها  اأو  تكثيفها  اأو  حتويلها  اأو  فتحها  اأو  الكهربائية  الطاقة  لو�سل  واأدوات  اأجهزة 
امل�سجلة  الو�سائط  البيانات؛  اأو  ال�سور  اأو  ال�سوت  اأو معاجلة  ن�سخ  اأو  بث  اأو  لت�سجيل  واأدوات  اأجهزة  ا�ستخدامها؛ 
اآليات  ال��ف��ارغ��ة؛  التناظرية  اأو  الرقمية  والتخزين  الت�سجيل  و�سائط  احل��ا���س��وب؛  برجميات  للتنزيل,  والقابلة 
واالأجهزة  احلا�سوب  اأجهزة  احلا�سبة؛  االأجهزة  النقد,  ت�سجيل  اآالت  املعدنية؛  النقود  بقطع  تعمل  التي  لالأجهزة 
للتنزيل؛  والقابلة  امل�سجلة  الو�سائط  والك�سفية؛  والب�سرية  ال�سمعية  واالأدوات  االأج��ه��زة  باحلا�سوب؛  امللحقة 
الرجميات؛  تطبيقات  ال��ف��ارغ��ة؛  التناظرية  اأو  الرقمية  والتخزين  الت�سجيل  و�سائط  احل��ا���س��وب؛  برجميات 
الرجميات االأمنية؛ الرجميات اخلدمية واالأمنية والت�سفري؛ برجميات التعرف على الوجه؛ برجميات التعرف 
على ال�سوت؛ برجميات التعرف على ال�سور؛ برجميات التعرف على االإمياءات؛ ُنُظم االأمن البيومرتية؛ اأجهزة 
التعلم االآيل للمراقبة واالأم��ن؛ برجميات  املراقبة؛  برجميات  االإلكرتونية؛ تطبيقات برجميات  املراقبة  واأدوات 
التعلم االآيل للتعرف على الوجه وال�سوت وال�سورة واالإمي��اءة؛ برجميات الدفع؛ برجميات التجارة االإلكرتونية 
برجميات  للتنزيل؛  قابلة  تطبيقات  برجميات  االإلكرتوين؛  الدفع  معاجلة  ومعدات  اأجهزة  االإلكرتوين؛  والدفع 
ال�سحابية؛  احلو�سبة  برجميات  ال�سحابية؛  اخل���وادم  برجميات  �سحابية؛  خ���وادم  امل��ح��م��ول؛  الهاتف  تطبيقات 
برجميات احلو�سبة ال�سحابية القابلة للتنزيل؛ برجميات مراقبة ال�سبكة ال�سحابية؛ برجميات البيع بالتجزئة؛ 
تطبيقات برجميات البيع بالتجزئة والبيع باجلملة؛ من�سات برجميات التجارة االإلكرتونية؛ برجميات معامالت 
الهاتف؛  اأجهزة  االت�ساالت؛  اأجهزة  االت�ساالت؛  ومعدات  اأجهزة  عاملية؛  حا�سوب  �سبكة  عر  االإلكرتونية  االأعمال 
الهواتف الذكية؛ الهواتف املحمولة؛ اأجهزة احلا�سوب اللوحي؛ خدمات هواتف ال�سوت عر بروتوكول االإنرتنت؛ 
م�ساركة  برجميات  الفورية؛  الر�سائل  اإر�سال  برجميات  االإنرتنت؛  بروتوكول  عر  ال�سوت  ات�سال  واأدوات  اأجهزة 
عر  ال�سوت  تطبيقات  برجميات  االإن��رتن��ت؛  بروتوكول  عر  ال�سوت  برجميات  لالت�ساالت؛  برجميات  امللفات؛ 
بروتوكول االإنرتنت؛ برجميات الت�ساالت الفيديو وال�سوت؛ برجميات تطبيقات لالت�ساالت الفيديو وال�سوت؛ 
االت�ساالت؛  الأجهزة  برجميات  املحمولة؛  لالأجهزة  برجميات  وال�سوت؛  الفيديو  موؤمترات  الت�ساالت  برجميات 
البيانات  اأو  ال�سور  اأو  ال�سوت  وا�ستقبال  ون�سخ  وبث  لت�سجيل  برجميات  املحمولة؛  لالأجهزة  برجميات  من�سات 
البيانات عر االإنرتنت؛  اأو  اأو ال�سور  عر االإنرتنت؛ برجميات تطبيقات لت�سجيل وبث ون�سخ وا�ستقبال ال�سوت 
املحمولة؛ برجميات  االأجهزة  البيانات من خالل  اأو  ال�سور  اأو  ال�سوت  وا�ستقبال  ون�سخ  وبث  لت�سجيل  برجميات 
برجميات  املحمولة؛  االأجهزة  خالل  من  البيانات  اأو  ال�سور  اأو  ال�سوت  وا�ستقبال  ون�سخ  وبث  لت�سجيل  تطبيقات 

اأنظمة الت�سغيل لالأجهزة املحمولة.
و�سف العالمة: تتكون العالمة من كلمة )MATRX( مكتوبة باالأحرف الالتينية واإىل جانبها ال�سعار على 

�سكل احلرف )M( مت اإن�ساوؤه من خالل ترتيب من 6 مثلثات
اال�سرتاطات: 

اإر�ساله  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك 
بالريد امل�سجل , وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 3 اأغ�صط�س 2021 العدد 13305

منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية :  �سافر بخريطة
املودعة بالرقم: 350873   بتاريخ: 2021/05/10                بيانات االأولوية:      

باإ�سم :    جوماب تيكنولوجي بروجكت�س ذ.م.م
العربية  االم���ارات  – ����س.م.ع,  للمعار�س معار�س  الوطنية  ابوظبي  �سركة  0, مبنى,   ,1 –  59 غ��رب  ابوظبي,  جزيرة 

املتحدة
�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 38
ار�سال  االإنرتنت؛  بروتوكول  عر  ال�سوت  ات�ساالت  خدمات  االنرتنت؛  بروتوكول  عر  ال�سوت  خدمات  االت�ساالت؛ 
الر�سائل وال�سور مب�ساعدة احلا�سوب؛ معلومات حول االت�ساالت؛ توفري الو�سول اإىل قواعد البيانات؛ تاأجري زمن 
الو�سول اإىل �سبكات احلا�سوب العاملية؛ توفري املنتديات عر االإنرتنت؛ اإر�سال امللفات الرقمية؛ خدمات عقد املوؤمترات 
الر�سائل  اإر���س��ال  خدمات  ال�سوت؛  ات�ساالت  خدمات  الفيديو؛  ات�ساالت  خدمات  املرئية؛  امل��وؤمت��رات  وعقد  بعد  عن 
اإر�سال  تت�سمن  االإن��رتن��ت  عر  بوابة  اإىل  الو�سول  خدمات  توفري  الفورية؛  الر�سائل  اإر���س��ال  خدمات  االإلكرتونية؛ 
الر�سائل الفورية وخدمات ال�سوت عر بروتوكول االنرتنت وات�ساالت الفيديو وال�سوت؛ توفري و�سول االت�ساالت 
اإىل خدمات بروتوكوالت ال�سوت عر االإنرتنت املقدمة عر االإنرتنت؛ توفري الو�سول اإىل خدمات االت�ساالت املقدمة 
عر االإنرتنت؛ خدمات االت�سال عر االإنرتنت؛ نقل بيانات ال�سوت والفيديو عر االإنرتنت؛ توفري و�سول امل�ستخدم 
اإىل حمركات البحث؛ توفري لو�سول امل�ستخدم اإىل الُن�سح املتعلق مبحركات البحث؛ نقل الر�سائل والبيانات للمالحة؛ 

ا�ست�سارة, خدمات تقدمي الن�سائح واال�ست�سارات واملعلومات املتعلقة باخلدمات ال�سابق ذكرها.
�سكل  على  �سعار  ي�سارها  وعلى  العربية  باللغة  مكتوبة  بخريطة(  )�سافر  كلمة  من  العالمة  تتكون  العالمة:  و�سف 

خريطة وعليها �سعار عالمة حتديد املوقع كما هو مبني بال�سكل.
اال�سرتاطات: 

فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله بالريد 
امل�سجل , وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 3 اأغ�صط�س 2021 العدد 13305

منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية :  �سافر بخريطة
املودعة بالرقم: 350874   بتاريخ: 2021/05/10         بيانات االأولوية:      

باإ�سم :    جوماب تيكنولوجي بروجكت�س ذ.م.م
– ���س.م.ع, االمارات  – 1, 0, مبنى, �سركة ابوظبي الوطنية للمعار�س معار�س  جزيرة ابوظبي, غرب 59 

العربية املتحدة
�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 39
توفري  ال�سفر؛  ال�سفر؛ تخطيط طرق  دليل  ال�سفر؛ خدمات  معلومات  توفري  ال�سفر؛  ترتيب  املوا�سالت؛ 
االإنرتنت  املرور واملوا�سالت عر  ال�سفر وحركة  املعلومات حول  ال�سفر؛ توفري  القيادة الأغرا�س  اجتاهات 
وروابط  اإلكرتوين  موقع  توفري  املحمولة؛  االأجهزة  برجميات  وتطبيقات  ٌبعد  عن  االت�ساالت  وتطبيقات 
اإ�س؛  بي  اأجهزة مالحية جي  الرحالت؛  وتوجيه  للمعلومات اجلغرافية و�سور اخلرائط  اإلكرتوين  موقع 
اخلدمات  بجميع  يتعلق  فيما  واملعلومات  واال�ست�سارة  الن�سح  تقدمي  خدمات  املالحية؛  االأنظمة  تاأجري 

ال�سالفة الذكر.
و�سف العالمة: تتكون العالمة من كلمة )�سافر بخريطة( مكتوبة باللغة العربية وعلى ي�سارها �سعار على 

�سكل خريطة وعليها �سعار عالمة حتديد املوقع كما هو مبني بال�سكل.
اال�سرتاطات: 

فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل , وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 3 اأغ�صط�س 2021 العدد 13305

منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

MATRX  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 351286   بتاريخ: 2021/05/18          بيانات االأولوية:      

باإ�سم :    ترانزميك�س �سي�ستمز انرتنا�سيونال بي تي ئي. ال تي دي.
1003 بوكيت مرياه �سنرتال رقم 03-08 �سنغافورة )159836(

�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 38
االت�ساالت؛ خدمات ال�سوت عر بروتوكول االنرتنت؛ خدمات ات�ساالت ال�سوت عر بروتوكول االإنرتنت؛ ار�سال 
تاأجري  البيانات؛  قواعد  اإىل  الو�سول  توفري  االت�ساالت؛  حول  معلومات  احلا�سوب؛  مب�ساعدة  وال�سور  الر�سائل 
زمن الو�سول اإىل �سبكات احلا�سوب العاملية؛ توفري املنتديات عر االإنرتنت؛ اإر�سال امللفات الرقمية؛ خدمات عقد 
اإر�سال  املوؤمترات عن بعد وعقد املوؤمترات املرئية؛ خدمات ات�ساالت الفيديو؛ خدمات ات�ساالت ال�سوت؛ خدمات 
الر�سائل االإلكرتونية؛ خدمات اإر�سال الر�سائل الفورية؛ توفري خدمات الو�سول اإىل بوابة عر االإنرتنت تت�سمن 
و�سول  توفري  وال�سوت؛  الفيديو  وات�ساالت  االنرتنت  بروتوكول  ال�سوت عر  الفورية وخدمات  الر�سائل  اإر�سال 
اإىل خدمات  الو�سول  توفري  االإنرتنت؛  املقدمة عر  االإنرتنت  ال�سوت عر  بروتوكوالت  اإىل خدمات  االت�ساالت 
االت�ساالت املقدمة عر االإنرتنت؛ خدمات االت�سال عر االإنرتنت؛ نقل بيانات ال�سوت والفيديو عر االإنرتنت؛ 

خدمات تقدمي الن�سائح واال�ست�سارات واملعلومات املتعلقة باخلدمات ال�سابق ذكرها.
و�سف العالمة: تتكون العالمة من كلمة )MATRX( مكتوبة باالأحرف الالتينية واإىل جانبها ال�سعار على 

�سكل احلرف )M( مت اإن�ساوؤه من خالل ترتيب من 6 مثلثات
اال�سرتاطات: 

اإر�ساله  اأو  االقت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلك  علي  اعرتا�س  لدية  من  فعلي 
بالريد امل�سجل , وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 3 اأغ�صط�س 2021 العدد 13305

منوذج �إعالن �لن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

GOMAP  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 350869   بتاريخ: 2021/05/10            بيانات االأولوية:      

باإ�سم :    جوماب تيكنولوجي بروجكت�س ذ.م.م
– ���س.م.ع, االمارات  – 1, 0, مبنى, �سركة ابوظبي الوطنية للمعار�س معار�س  جزيرة ابوظبي, غرب 59 

العربية املتحدة
�صورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 39
توفري  ال�سفر؛  ال�سفر؛ تخطيط طرق  دليل  ال�سفر؛ خدمات  معلومات  توفري  ال�سفر؛  ترتيب  املوا�سالت؛ 
االإنرتنت  املرور واملوا�سالت عر  ال�سفر وحركة  املعلومات حول  ال�سفر؛ توفري  القيادة الأغرا�س  اجتاهات 
وروابط  اإلكرتوين  موقع  توفري  املحمولة؛  االأجهزة  برجميات  وتطبيقات  ٌبعد  عن  االت�ساالت  وتطبيقات 
اإ�س؛  بي  اأجهزة مالحية جي  الرحالت؛  وتوجيه  للمعلومات اجلغرافية و�سور اخلرائط  اإلكرتوين  موقع 
اخلدمات  بجميع  يتعلق  فيما  واملعلومات  واال�ست�سارة  الن�سح  تقدمي  خدمات  املالحية؛  االأنظمة  تاأجري 

ال�سالفة الذكر.
مميزة   بطريقة  الالتينية  باالأحرف  مكتوبة   )GOMAP( كلمة  من  العالمة  تتكون  العالمة:  و�سف 

وعلى ي�سارها �سعار على �سكل خريطة وعليها �سعار عالمة حتديد املوقع كما هو مبني بال�سكل.
اال�سرتاطات: 

فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل , وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد
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طفلة ت�ساعد والدتها لكت�ساف اإ�سابتها بال�سرطان
العمر  من  البالغة  �سويل,  كاتي  الريطانية  اإ�سابة  ت�سخي�س  مت 
27 عاًما, ب�سرطان نادر للغاية يف اجلهاز اله�سمي, بعد اأن عانت 

من اآالم �سديدة اأثناء حملها وبعد والدة طفلتها االأوىل.
اأعرا�س  ظهور  اإىل  اأدى  اأراب��ي��ال,  بطفلتها  حملها  اإن  كاتي,  قالت 
ال�سرطان و�سعورها به, مما دفعها اإىل اإجراء املزيد من الفحو�سات 

التي ك�سفت عن وجود �سرطان نادر يف جهازها اله�سمي.
حملها  اأث��ن��اء  البطن  يف  �سديدة  اآالم  من  ا�ستكت  قد  كاتي  وكانت 
اأرابيال, وبعد والدتها, واأخرها االأطباء بعدم وجود ما  بطفلتها 

يدعو للقلق, ولكنها كانت غري مقتنعة بذلك.
باأنها م�سابة بقرحة يف  اأخ��روه��ا  االأط��ب��اء  اأن  اإىل  واأ���س��ارت كاتي 
املعدة واأعطوها اأدوية لعالجها, اإال اأن تلك االأدوية مل تكن مفيدة 
على  ق��ادرة  تعد  مل  حتى  ف�سيئاً,  �سيئاً  ت�سوء  ب��داأت  التي  حلالتها 

تناول اأي طعام �سلب, مما دفعها الإجراء املزيد من الفحو�سات.
اإ�سابة  اأنواع االختبارات الالزمة, مت ت�سخي�س  اإجراء جميع  بعد 
كاتي ب�سرطان نادر يف املعدة, يدعى �سرطان خاليا حلقة اخلامت, 
%1 فقط من مر�سى �سرطان املعدة ويظهر عادة  وال��ذي ي�سب 

عند كبار ال�سن.
وبحلول وقت اجلراحة, كان ال�سرطان قد انت�سر يف اأنحاء بطنها, 
االأمعاء  ومعظم  معدتها,  ن�سف  اإزال���ة  اإىل  اجل��راح��ون  وا�سطر 

الدقيقة واملرارة وق�سماً من البنكريا�س.
رئي�سياً  �سبباً  ك��ان  اأراب��ي��ال,  بطفلتها  اأن حملها  على  كاتي  واأك��دت 
يف اك��ت�����س��اف م��ر���س��ه��ا اخل��ط��ري, الأن����ه دف��ع��ه��ا الإج�����راء امل��زي��د من 
اكت�ساف  على  واالإ���س��رار  �سديدة,  ب��اآالم  ال�سعور  بعد  الفحو�سات 

م�سكلتها رغم اأن االأطباء طماأنوها يف بادئ االأمر.

ذهب لفح�س عينه فاكت�سف اإ�سابته بورم 
العيون  ع��ام��اً طبيب   13 ال��ع��م��ر  م��ن  يبلغ  ب��ري��ط��اين  ف��ت��ى  راج���ع 
الإجراء اختبار ب�سيط لعينه, وانتهى به احلال نزياًل يف امل�ست�سفى 

م�ساباً بورم دماغي مميت.
وكان اإيوان بيكر يعاين من م�ساكل يف الروؤية, كما عانى من التعب 
الطبيب  وال�سداع ولكن مل يتمكن من احل�سول على موعد مع 
اأزمة وباء كورونا, ومت و�سف م�سكنات لالأمل  ب�سبب  وجًها لوجه 
را�سيل  وال��دت��ه  اأخ��ذت��ه  امل��ط��اف  نهاية  ويف  حالته,  على  لل�سيطرة 

لروؤية طبيب عيون معتقدة اأنه قد يحتاج اإىل فح�س عني.
وبعد الفح�س, تبني اأن اإيوان يعاين من ورم �سرطاين يف دماغه, 

ومت نقله مبا�سرة اإىل امل�ست�سفى الإجراء جراحة طارئة.
وكانت را�سيل قد الحظت اإ�سابة اإيوان بنوبات متكررة من ال�سداع 
والقيء يف يونيو )حزيران( املا�سي, وذات يوم, ا�ستيقظ يف الرابعة 
و�سف  هاتفية,  ا�ست�سارة  وب��ع��د  االأمل.  م��ن  ي�سرخ  وه��و  �سباًحا 
الطبيب م�سكناً لالأمل للفتى, لكن والدته كانت م�سرة على وجود 

م�سكلة ما لدى اإيوان.
واأخذت را�سيل ابنها اإىل طبيب عيون اأر�سله مبا�سرة اإىل م�ست�سفى 
على  وخ�سع  عينيه,  خلف  ال�سغط  راأى  اأن  بعد  �سيتي  برمنغهام 
 28 االإث��ن��ني  ي��وم  �ساعات  ع�سر  ا�ستغرقت  جراحية  لعملية  الفور 

يونيو )حزيران(, حيث اأزال اجلراحون معظم الورم يف دماغه.
ومن املقرر اأن ينتقل اإيوان اإىل مان�س�سرت هذا االأ�سبوع للخ�سوع 
برمنغهام  اإىل  �سيعود  ثم  بالروتونات,  العالج  من  اأ�سابيع  ل�ستة 

للعالج الكيميائي.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

رجل بريطاين يريد امتالك املريخ
بعد حماوالت ا�ستمرت 12 عاما, ح�سل رجل بريطاين على احلق ليكون امل�سوؤول حقوقيا, عن حماية �سطح املريخ, 

من التجارب واالأعمال التخريبية.
ويعتر الطبيب الريطاين, فيليب دايفيز, اأبرز رائد يف جمال حماية "حقوق اأر�س املريخ", كما اأنه اأبرز ُمطالب 

بتحديث معاهدة الف�ساء اخلارجي.
ويحظر االتفاق الذي م�سى عليه 53 عاما و�سع اأ�سلحة نووية يف الف�ساء, ويحد من ا�ستخدام االأجرام ال�سماوية 
لالأغرا�س ال�سلمية فقط, وين�س على اأنه ال يجوز الأية دولة اأن تدعي ال�سيادة على الف�ساء اخلارجي اأو اأي جرم 

�سماوي.
وي�سعى الطبيب الريطاين فيليب ديفيز, وفقا ملوقع �سحيفة "اإك�سري�س", باحل�سول على حق حيازة الأرا�س على 
املريخ, عر منظمته "مار�س ريج�سرت", كي يحميها من الوقوع "يف اأيدي االأ�سخا�س اخلطاأ", مثل الذين يحمون 

البيئة.
اأر�س يف الف�ساء, القانون ال ي�سمح  "ال توجد طريقة حاليا المتالك  55 عاما:  وقال الطبيب البالغ من العمر 

بذلك".
واأ�ساف: "لكن احليازة خمتلفة, فالقانون احلديث على امل�ستوى الدويل يعرتف باأن الطريق ال�سحيح الكت�ساب 

امللكية هو من خالل اإظهار احليازة.. مل يحاول اأحد اأبدا حيازة اأر�س على املريخ. لكننا فعلنا ذلك".
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اإ�سابة منرين مهددين بالنقرا�س بكورونا
ذكر م�سوؤولون يف جاكرتا اأن الفحو�س اأكدت اإ�سابة منرين من نوع البر 
بفريو�س  ج��اك��رت��ا  يف  ح��ي��وان  حديقة  يف  ب��االن��ق��را���س  امل��ه��دد  ال�سومطري 

كورونا, لكن من املتوقع اأن يتعافيا.
يف  احل�سرية  والغابات  احلدائق  وكالة  رئي�سة  مار�سيتواتي  �سوزي  وقالت 
جاكرتا, اإن البرين تينو وهاري 9 و12 عاما, يتلقيان العالج ويخ�سعان 
ل��ل��م��راق��ب��ة ال��دق��ي��ق��ة م��ن ج��ان��ب االأط���ب���اء ال��ب��ي��ط��ري��ني يف ح��دي��ق��ة حيوان 
راجونان. وبداأت االأعرا�س تظهر على تينو, مبا يف ذلك العط�س و�سعوبة 
التنف�س وانخفا�س ال�سهية يف 9 يوليو. وبعد ذلك بيومني, بداأ هاري يعاين 
من امل�سكالت نف�سها. وقالت مار�سيتاواتي اإن العينات املاأخوذة من البرين 

يف 14 يوليو اأثبتت اإ�سابتهما بفريو�س كورونا.
اإ�سابة معروفة حليوانات يف  اأول حالة  النادرين هما  البرين  اأن  وُيعتقد 

اإندوني�سيا بالفريو�س.
واأ�سافت مار�سيتاواتي: "لقد تلقى البران االأدوية, مبا يف ذلك امل�سادات 
 12 بعد   .. االأعرا�س تظهر عليهما  بداأت  اأن  والفيتامينات, منذ  احليوية 

يوما من العالج, بداأت حالتهما تتح�سن ومن املتوقع اأن يتعافيا".
ت��زال حت��اول تتبع كيفية تعر�س  اأن حديقة احليوانات ال  وتابعت يف بيان 
النمرين لالإ�سابة, حيث مت اإغالق حديقة احليوان يف ظل قيود احلركة يف 

املدينة عندما بداأت االأعرا�س تظهر عليهما.

الأزمة الطاحنة تعمق حمنة �سناعة الفن يف لبنان
الذي  املاأ�ساوية واالنهيار االقت�سادي  االأو�ساع  الفن من  ت�سلم �سناعة  مل 
"�سكاي  اإذ يك�سف عدد من جنوم الفن اللبنانيني ملوقع  يعاين منه لبنان, 
نيوز عربية" عن تاأثر اأعمالهم الفنية مبا متر به البالد من اأزمات �سيا�سية 
واقت�سادية واجتماعية, اآملني اأن ينجح لبنان يف اخلروج من االأزمة التي 

تع�سف بالبلد االأكرث جماال يف العامل العربي.
االقت�سادية  االأو����س���اع  اإن  م�����س��ع��الين  ب�����س��ك��ال  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  امل��ط��رب��ة  ت��ق��ول 
وال�سيا�سية بكل تاأكيد اأثرت وب�سكل كبري على املو�سيقى واالإنتاج الفني الأنه 
اأموال  كل  �سحبت  البنوك," الأن احلكومة  اأم��وال يف  "دوالر" اأو  يوجد  ال 
املواطنني من البنوك حتى تلبي متطلبات واحتياجات الدولة ومواطنيها.

اأن  اإىل  م�سعالين  لفتت  عربية"  نيوز  "�سكاي  ملوقع  حديثها  مطلع  ويف 
الفنانني جلاأوا اإىل حلول اأخرى مثل البحث عن ممول الأعمالهم الفنية, 
قوي  لبنان  �سعب  الأن  خ��ري  على  �ستمر  االأزم����ة  اأن  يف  ثقتها  ع��ن  معربة 

وينت�سر يف كل اأزمة.
اأغان خا�سة به كي  اإقامة حفالت واإنتاج  اأن املطرب ي�ستطيع  واأ�سارت اإىل 
يجلب االأموال علي عك�س �سناعة االأفالم وامل�سل�سالت التي تاأثرت ب�سكل 

حمطة قطارات تتحول 
اإىل فندق اأ�سباح 

ك���ان���ت م��دي��ن��ة ك���ان���ف���ران���ك, وهي 
عن  بعيدة  لي�ست  اإ�سبانية  مدينة 
احل�����دود م���ع ف��رن�����س��ا, واح�����دة من 

اأكرث املدن �سحًرا يف العامل.
حمطة  رب��ط��ت  ط��وي��ل��ة,  ول�سنوات 
وفرن�سا  اإ�سبانيا  كانفرانك  قطار 
ع��ل��ى ام����ت����داد م���ذه���ل ع���ر جبال 
ال��ب��ريي��ن��ي��ه, ث���م ج�����اءت االأزم������ات 
واحل��������روب وك����ارث����ة ال���ق���ط���ارات, 
وظلت املحطة ثابتة لعقود, ولكن 
االآن تت�سبث بحياة جديدة يف �سكل 

فندق فاخر.
بلدة  يف  ال��ط��ري��ق  امل����رء  ���س��ل  واإذا 
جبال  يف  ال�������س���غ���رية  ك���ان���ف���ران���ك 
احلدود  على  االإ�سبانية  الران�س 
مع فرن�سا, فيمكنه اأن يقوم برحلة 
رائعة اإىل املا�سي؛ رحلة حتكي عن 
قدمية  حديد  �سكة  حمطة  روع��ة 
ك��ان��ت ت��رب��ط ف��ي��م��ا م�����س��ى بلدين 

عر طريق فريد من نوعه.
وكانت حمطة كانفرانك ذات يوم, 
حمطات  واأروع  اأك���ر  م��ن  واح����دة 
اأ�سبحت  ثم  العامل,  يف  القطارات 
يعد  ومل  االأ���س��ب��اح,  ي�سكنه  م��ك��ان��ا 
اأكرث  منذ  بها  هناك قطارات متر 
ترافيل  وف��ق موقع  عاًما,   50 من 

بوك االأملاين.
ويف الفرتة احلالية, هناك خطط 
املن�سية,  القطارات  ملحطة  جديدة 
"اإندبندنت"  �سحيفة  ذك��رت  كما 
احلكومة  ت��ن��وي  اإذ  ال��ري��ط��ان��ي��ة, 
املحطة  مبنى  حت��وي��ل  االإ���س��ب��ان��ي��ة 
االأنيق اإىل فندق 5 جنوم, وجتري 
وا�سعة  جت����دي����د  ع��م��ل��ي��ة  ح���ال���ي���ا 

للمبنى.

تطورات خطرية بحالة 
دلل عبد العزيز

ال��رتق��ب والغمو�س  يف ظ��ل ح��ال��ة 
ال�سحية  ب���احل���ال���ة  حت��ي��ط  ال���ت���ي 
العزيز,  للمثلة امل�سرية دالل عبد 
االإعالمي  ت�سريح  ع��ق��ب  خ��ا���س��ة 
دنيا  اب��ن��ت��ه��ا  زوج  ر����س���وان,  رام����ي 
"�سعب  ب��اأن و�سعها  غ��امن,  �سمري 
للغاية", ك�سف م�سدر طبي مطلع 

خطرية" حلالتها. "تطورات 
وقال امل�سدر الطبي قريب ال�سلة 
ب��ح��ال��ة ال��ف��ن��ان��ة امل�����س��ري��ة, والذي 
اأن دالل  ا���س��م��ه,  ف�����س��ل ع���دم ذك���ر 
"حتتاج لعملية زراعة  عبد العزيز 

رئة".
واأو�سح اأن دالل تعاين ب�سبب عدم 
ب��ال��وظ��ائ��ف احليوية,  ال��رئ��ة  ق��ي��ام 
احل�سول  �سعوبة  تزيد  وبالتايل 
اأن  اإىل  االأوك�����س��ج��ني, الف��ت��ا  ع��ل��ى 
لها  و���س��ي��ك��ون  "خطرية  ال��ع��م��ل��ي��ة 

العديد من امل�ساعفات".
واأ�ساف امل�سدر, يف ت�سريح خا�س 
"مت  عربية":  نيوز  "�سكاي  ملوقع 
ا���س��ت��ن��ف��اد ج��م��ي��ع خ���ي���ارات العالج 
تعايف  من  الرغم  وعلى  التنف�سي, 
ال���ف���ن���ان���ة م����ن ف����ريو�����س ك����ورون����ا 
الرئة  وظ����ائ����ف  ف������اإن  امل�����س��ت��ج��د, 
ال ت��ع��م��ل ب�����س��ك��ل ���س��ح��ي��ح م��ن��ذ 3 

اأ�سهر".
وتابع: "حتى االآن تتنف�س الفنانة 
عر اأجهزة التنف�س اال�سطناعي", 
مو�سحا اأنها تعاين من تليف كامل 
يف الرئة, وهو اأحد امل�ساعفات التي 
تنتج عن االإ�سابة ب�"كوفيد19-", 
"متذبذب  واأن التح�سن يف حالتها 

اإىل حد ما".

رئي�س وزراء بريطانيا ينتظر مولودا جديدا
ذكرت و�سائل اإعالم بريطانية اأول اأول اأم�س ال�سبت اأن 
رئي�س الوزراء الريطاين بوري�س جون�سون وقرينته 

كاري ينتظران مولودا ثانيا.
وُولد طفلهما االأول, ويلفريد, يف اأبريل/ ني�سان من 

العام املا�سي.
وق��ال��ت ال�����س��ح��ف اإن ك���اري اأب��ل��غ��ت اأ���س��دق��اءه��ا على 
ت�سعر  باأنها  اإن�ستجرام  االجتماعي  التوا�سل  تطبيق 

باأنها "حمظوظة جدا" الأنها حبلى مرة اأخرى.
العام  بداية  يف  الإجها�س  تعر�ست  اإنها  اأي�سا  وقالت 

اجلاري.
ونقلت ال�سحف عنها قولها "م�سائل احلمل ميكن اأن 
خا�سة  النا�س,  من  لكثري  بالن�سبة  حقا  �سعبة  تكون 
اأن كل �سيء ميكن اأن يبدو فح�سب على ما يرام على 
اإن�ستجرام". وتزوج جون�سون وكاري يف  من�سات مثل 

مايو/ اأيار من العام اجلاري.
وت���زوج رئي�س ال����وزراء )57 ع��ام��ا( م��رت��ني م��ن قبل 
وي��رف�����س االإف�����س��اح ع��ن ع��دد اأب��ن��ائ��ه. وجل��ون�����س��ون 4 

اأطفال من زوجته الثانية املحامية مارينا ويلر.
�ست�سع  عاما(   33( ك��اري  اإن  االإع��الم  و�سائل  وقالت 

املولود اجلديد يف دي�سمر/ كانون االأول.

العثور على طفل اختطفه والده 
اختطاف  غ��داة  اإن���ذار  اآلية  الفرن�سية  ال�سلطات  اأطلقت 
�سبي يف الثامنة من العمر على يد والده ُعرث عليه الحقا 
يف غرب فرن�سا. وُعرث على ال�سغري ديوي �ساملاً بعد ظهر 
ال�سبت يف بلواريه )بريتانيه �سمال غرب فرن�سا( برفقة 
والده الذي كان قد اختطفه يف اليوم ال�سابق يف النيون, 
الوالد  واأوق����ف  عينها.  املنطقة  يف  اأخ���رى  مدينة  وه��ي 
العامة يف  النيابة  اأعلنت  ما  التحقيق, بح�سب  ذّم��ة  على 
ابنه  الذي اليحّق له روؤية  الوالد  اأقدم  �سان-بريو. وقد 
لوحده على خطف ال�سبّي اجلمعة. وُتعتمد اآلية االإنذار 
الوا�سعة النطاق والفورية املفعول املعروفة اأي�ساً باالإنذار 
البحث عن طفل  للم�ساعدة على  باالختطاف يف فرن�سا 
ُيظّن اأنه خمتطف. وهي تقوم على ح�سد ال�سكان الإيجاد 
الطفل وخاطفه. واأطلقت هذه االآلية يف اأبريل )ني�سان( 
بعد قيام ثالثة رجال باختطاف ميا ابنة الثامنة يف �سرق 
فرن�سا. و�سمحت تدابري وا�سعة يف فرن�سا وعند احلدود 

مع البلدان املجاورة بالعثور على الفتاة بعد ب�سعة اأيام.

طفلة ترغب ببرت قدمها لتتخل�س من اآلمها 
تعاين طفلة بريطانية من اآالم �سديدة يف قدمها لدرجة 

اأنها فكرت ببرتها ب�سكني املطبخ للتخل�س من اآالمها.
ريك�سهام,  من  ع��ام��اً(,   11( ه���اروود  �سريينيتي  وقدمت 
ويلز اعرتافاً �سادًما لوالديها, بعد اأن عانت من يف حالة 
ق��ادرة على  �سديدة من االن��زع��اج ال تطاق وتركتها غري 
امل�سي.  وتعاين �سريبنيتي من حالة ت�سمى حنف القدم, 
وهي حالة توؤثر على واحد من كل األف طفل يف اململكة 
مع  للتعامل  العمليات  م��ن  للعديد  وخ�سعت  امل��ت��ح��دة, 
بعد  ال��ع��رق��وب. ولكن  وت��ر  ت��وؤث��ر على من��و  التي  حالتها 
داون  والدتها  �سريبنيتي  اأخ��رت  الي�سرى  التواء قدمها 
اأنها تريد اإزالة �ساقها, وقالت االأم "بداأت تقول اإنها تريد 
احل�سول على �سكني من املطبخ لقطع �ساقها, الأنها كانت 
االآن  �سريبنيتي  ومت�سي  فيها".  �سديد  اأمل  م��ن  ت��ع��اين 
م�سنوع  وح���ذاء  للعظام  تقومي  م�ستخدمة  دائ��م  ب�سكل 
الي�سرى  اأكرث راحة, لكن قدمها  �ساقها  خ�سي�ساً جلعل 
اأ�سبحت ملتوية يف النهاية, لدرجة اأنها مل ت�ستطع امل�سي 

ب�سكل �سحيح ومل تعد قادرة على اللعب مع االأ�سدقاء.

مت�ساح يثري الذعر يف قرية م�سرية 
اأنباء خروج مت�ساح من  امل�سرية على  الري  وزارة  علقت 
اإىل  ع��ودت��ه  ث��م  وم��ن  م�سافة  و���س��ريه  الياب�سة  اإىل  النيل 
حمافظة  يف  زف��ت��ي  مب��رك��ز  املخل�س  ميت  بقرية  امل��ي��اه, 
الغربية. ويف ت�سريحات ل�سحيفة "الوطن", نفى وكيل 
من  اأي  "وجود  ال��ق��ادر,  عبد  ع���ادل  باملحافظة,  ال����وزارة 
التما�سيح مبركز زفتي", موؤكدا اأن "كل ما مت تداوله هو 

اإ�ساعات ال اأ�سا�س لها من ال�سحة".
مياه  ارت��ف��اع  يف  التم�ساح  يعي�س  "كيف  ق��ائ��ال:  وت�����س��اءل 
ي�سل اإىل مرت ون�سف فقط؟" هذا واأفادت "الوطن" باأن 
مت�ساحا خرج من املياه, وظل ي�سري مل�سافة 100 مرت على 
املياه, بقرية ميت املخل�س مبركز  اإىل  االأ�سفلت, ثم عاد 
زفتى مبحافظة الغربية, وفق بع�س االأهايل, الفتة اإىل 
االأهايل", حيث  وخ��وف  ا�ستغراب  "اأثار  احل��دث  ه��ذا  اأن 
اأنه  اأن روؤية مت�ساح هو اأمر غري معتاد يف م�سر, خا�سة 

الطريق". على  و�سار  املياه  من  "خرج 

اأعدمها هتلر بقرار �سخ�سي.. ق�سة اجلا�سو�سة الأمريكية 
م��ي��ل��دري��د ه���ارن���اك, ه��ي ���س��اب��ة اأم��ريك��ي��ة اأمر 
بقرار  باإعدامها  هتلر  اأدول���ف  ال��ن��ازي  الزعيم 
النهاية  ه���ذه  ل��ت�����س��دل   ,1943 ع���ام  �سخ�سي 
�سجت  ق�سة,  ف�سول  على  ال�ستار  امل��اأ���س��اوي��ة 

باأحداث بولي�سية مثرية.
عديدة  لعقود  حمجوبة  هارناك  ق�سة  وبقيت 
ريبيكا  الكاتبة  �سقيقتها,  حفيدة  ج��اءت  حتى 
كتاب  يف  احلقيقية,  الكوالي�س  لت�سرد  دون���ر, 
اأيامنا",  يف  املتكررة  امل�ساكل  "كل  ا�سمه  جديد 
وقع  م��ن  اأغ�سط�س,   3 ال��ث��الث��اء  ال��ي��وم  ي�سدر 
م�سادر  م��ن  دون���ر  عليها  ح�سلت  م�����س��ت��ن��دات 

عديدة.
وب��ح�����س��ب ال��ك��ات��ب��ة ري��ب��ي��ك��ا دون����ر ف��اإن��ه��ا ب���داأت 
تتعرف على ق�سة �سقيقة جدتها عندما عرثت 
يف طفولتها على خطابات موقعة من هارناك, 
ث��م ب����داأت ت��ت��وج��ه اإىل ج��دت��ه��ا ب��االأ���س��ئ��ل��ة عن 
هارناك. وبعد حكايات مت�سلة, اأو�ستها اجلدة 
ميلدريد,  �سقيقتها  ق�سة  بكتابة  النهاية  يف 
ليكون هذا هو احلافز خلروج الق�سة املحجوبة 

اإىل النور.
"ليتل  ن�سر  دار  ع��ن  ال�سادر  الكتاب  وبح�سب 
هارناك  م��ي��ل��دري��د  ول����دت  و�سركاه",  ب�����راون 
بوالية  م��ي��ل��ووك��ي  يف  وت��رع��رع��ت   1902 ع���ام 
مع  ق�ستها  وب����داأت  االأم��ريك��ي��ة,  وي�سكون�سن 
26 ع��ام��ا عندما  اجل��ا���س��و���س��ي��ة وه���ي يف ع��م��ر 
اأملانيا و�سهدت  الدكتوراه يف  التحقت برنامج 

�سعود احلزب النازي.
اأرفيد  ب���داأت ه��ارن��اك وزوج��ه��ا   ,1932 يف ع��ام 
�سقتها  يف  �سرية  اج��ت��م��اع��ات  عقد  يف  ه��ارن��اك 
ال�سيا�سيني,  الن�سطاء  م��ن  �سغرية  ملجموعة 
اأك��ر جماعة  لت�سبح   1940 عام  منت بحلول 
اإىل  وع�سية هروبها  برلني.  �سرية يف  مقاومة 
الغ�ستابو,  قبل  من  لكمني  تعر�ست  ال�سويد, 
ويف حمكمة ع�سكرية نازية, حكمت عليها هيئة 
من خم�سة ق�ساة بال�سجن 6 �سنوات يف مع�سكر 
اعتقال, لكن هتلر نق�س القرار واأمر باإعدامها 
يف 16 فراير 1943, حيث مت ربطها مبق�سلة 

وقطع راأ�سها.

مظاهرة دعا �إليها �حلزب �لقومي �لفرن�صي �صد قيود مكافحة تف�صي فريو�س كورونا, �أمام وز�رة �ل�صحة يف باري�س , 
ويبدو يف �خللفية برج �إيفيل.  رويرتز

اإلهام �ساهني من بريوت: اأول مرة ا�سوف لبنان كده!
مل تتمكن الفنانة امل�سرية الهام �ساهني من ال�سيطرة على م�ساعر حزنها خالل حديثها مع 
موقع "�سكاي نيوز عربية" حول انفجار مرفا بريوت وزيارتها لبنان مل�ساندة اهايل ال�سحايا 

معنوياً.
ا�ستعادت اإلهام �ساهني احداث تلك الذكرى االليمة وت�ساءلت "ما ذنب ال�سحايا فيما حدث؟! 
اأنا حزينة  �سوارعها ومدّمرة,  ا�سوف بريوت كده, مظلمة  اول مرة  ��رت.!!  دِمّ بالكامل  مدينة 

على اللي بيح�سل".
واعربت الفنانة امل�سرية عن حبها لبريوت التي اعترتها رمزاً لل�سعادة وم�سدراً للبهجة."

وقالت: "تلقى امل�سريون خر انفجار املرفا ب�سدمة وذهول وكانه دوى يف بالدنا, نحن يف م�سر 
ع�سنا احلزن نف�سه, فهذا البلد اجلميل ال يبعد جغرافيا عنا وهناك كم من اختالط االن�ساب 

فيما بينهما".
ولديها  لبناين  من  متزوجة  كانت  ف�سقيقتي  ب��ريوت,  يف  عايلة  "لدي  �ساهني  اإلهام  واأ�سافت 

ولدان؛ اإلهام تتابع درا�ستها هنا يف بريوت وعادل يعمل بني بريوت ودبي والقاهرة."


