
اأبوظبي-وام:

هــزاع  ســعادة  أعلــن   
المنصوري المتحدث الرسمي 
عــن القطــاع التعليمي في 
اإلحاطــة  خــال  الدولــة 
اإلمارات  لحكومة  اإلعامية 
حــول مســتجدات فيروس 
كورونا المستجد ، عن تمديد 
الدراســة بنظام التعليم عن 
للمدارس  أســبوع  لمدة  بعد 
من  بدءا  وذلــك  والجامعات 
إلى   2022 يناير   17 تاريخ 
وتأجيل   2022 ينايــر   21

الحضورية  االختبارات  كافة 
ما  الى  والجامعات  للمدارس 
بعد تاريخ 28 يناير 2022 .

من جانبهــا أكدت الدكتورة 
المتحــدث  الغيثــي  نــورة 
الرسمي عن القطاع الصحي 
في الدولة أهمية التزام جميع 
باإلجراءات  المجتمــع  أفراد 
والوقائيــة  االحترازيــة 
المعتمدة ودعم جهود الفرق 
الوطنية والقطاعات المعنية 
في مواجهة "كوفيد - 19".

اأبوظبي-وام:

أبوظبــي  شــركة  أطلقــت   
 - "صحة"  الصحية  للخدمات 
الصحية  للرعاية  شــبكة  أكبر 
فــي دولة اإلمــارات.. تطبيق 
"صحــة" للفحوصات الطبية 
اإلقامة،  بإجــراءات  الخاصة 
للتسهيل على المقيمين عملية 
مراكز  فــي  المواعيد  حجــز 
والصحة  للفحــص  "صحة" 
الوقائية، إذ يتاح التطبيق حالياً 
للحجــز الفردي فقــط، وفي 
تطوير  ســيتم  الحقة  مرحلة 
حجوزات  ليشــمل  التطبيــق 

الشركات.
ومن خال 12 مركزاً للفحص 
في  منتشرة  الوقائية  والصحة 
أبوظبي،  إمــارة  أنحاء  جميع 
تســهيل  على  "صحة"  تعمل 
أوقات  وتقليل  الحجــز  عملية 
إطاق  خــال  من  االنتظــار 
لحجــز  الجديــدة  خدمتهــا 
المواعيد عبر الهاتف الذكي، إذ 
يتوفر تطبيق "صحة" للفحص 
الخــاص باإلقامة على  الطبي 
على   "iOS"و أندرويد  أجهزة 
و"آب  باي"  "جوجل  متجري 

ستور".

اأبوظبي-وام:

 تتأثر الدولة خال الفترة من 15 
بامتداد  الحالي  ينايــر   19 حتى 
من  ســطحي  جوي  منخفــض 
رياح  يصاحبه  الغربــي  الجنوب 
شــرقية رطبة مع تيــار هوائي 

علوي ممتــد من الغرب يصاحبه 
كتلة هوائية باردة وتدفق السحب 
من البحر األحمــر باتجاه الدولة 
على فترات يتخللها بعض السحب 

الركامية الممطرة.
وقال المركز الوطني لألرصاد في 
تقرير له يوم األربعاء أن الطقس 

سيكون يوم السبت مغبرا وغائما 
تدريجياً  غائمــاً  يصبــح  جزئيا 
الظهر والمســاء خاصة  من بعد 
الشــرقية  المناطق  على بعــض 
مع  والبحر  والجزر  والشــمالية 

فرصة سقوط أمطار.

اأبوظبي - وام:

 بدأت القوات والوحدات الشــرطية 
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  من 
التعبوي  التمريــن  في  المشــاركة 
المشــترك لألجهــزة األمنية بدول 
الخليج  لــدول  التعــاون  مجلــس 

 3 العربي  الخليــج  /أمن  العربيــة 
/ المغــادرة إلى المملكــة العربية 
السعودية الشقيقة بعد االنتهاء من 
جميع االستعدادات الفنية واإلدارية 

واللوجستية.
وأكــد اللواء الركــن خليفة حارب 
الداخلية في  الخييلي وكيــل وزارة 

القوات عند مغادرتها  أمام  له  كلمة 
التمرين ودوره االستراتيجي  أهمية 
المشترك  الخليجي  العمل  في تعزيز 
ورفع درجات االستعداد والجاهزية 
لكافة الظــروف واألزمات وحاالت 

الطوارىء.

مدينة زايد ـ الظفرة ــ وام:

الشيخ  الســمو   تحت رعاية صاحب 
محمــد بن زايد آل نهيــان، ولي عهد 
للقوات  األعلى  القائــد  نائب  أبوظبي 
المســلحة، انطلقــت يــوم األربعاء 
الظفــرة في  مســابقات مهرجــان 
دورتها الخامسة عشرة، بتنظيم لجنة 
الثقافية  والبرامج  المهرجانات  إدارة 
لغاية  أبوظبي، وتستمر  والتراثية في 
زايد  مدينــة  في   2021 ينايــر   22

بمنطقة الظفرة.
ويفتتح ســوق الظفــرة التراثي في 
يومياً  الزوار  أمــام  أبوابه  المهرجان 
ولغاية  مســاًء  الرابعة  الســاعة  من 
العديد من  العاشــرة مســاًء، مقدماً 
الفئات  لمختلف  الجاذبــة  الفعاليات 
العمريــة، باإلضافــة إلــى محالــه 
المتنوعة التي تجمع التراث اإلماراتي 
الخليجي وتراث عدد من الدول العربية 

واألجنبية.

دبي-وام:

 تواصل مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة 
بدبي احتفاالتها بالعام الجديد خال شــهر 
يناير حيث كشف مهرجان دبي للتسوق عن 
المذهلة  والعروض  التخفيضات  من  سلسلة 
ضمــن مراكز التســوق ومتاجــر التجزئة 

المختلفة في كافة أنحاء المدينة.
وبإمــكان المتســوقين خال شــهر يناير 
الجاري االســتمتاع بتشــكيلة مختارة من 
الصفقات والعروض التي تقدمها نحو 800 
عامة تجارية عبــر أكثر من 3500 متجر 
في دبي وذلك في إطار موســم تخفيضات 
مهرجان دبي للتســوق والذي يستمر حتى 
30 ينايــر الجاري حيث تقــدم تخفيضات 

تصل نسبتها إلى %25 و75%.
التجزئة  ومتاجر  التســوق  مراكز  وتواصل 
االلتزام  دبــي  في  الســياحية  والمقاصــد 
الصارمة  والســامة  الصحة  ببروتوكوالت 
الصــادرة عــن ســلطات الصحــة العامة 
اتخاذ  "كوفيد19-"مع  فيــروس  لمواجهة 
جميــع االحتياطات الازمــة للحفاظ على 

سامة الزوار والمتسوقين.

الريا�ض-)د ب اأ(:

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده 
الجوية  القوات  األربعاء عن قيام  السعودية يوم 

بـ » 33 »عملية استهداف في مأرب والبيضاء.
اليمن في بيانه  وأعلن تحالف دعم الشرعية في 
تنفيذ 17 عملية استهداف ضد المليشيا الحوثية 

في مأرب خال الساعات الـ 24 الماضية.
آلية   11 التحالف«أن االســتهدافات دمرت  وأكد 
110 عناصر  أكثر من  عســكرية، وقضت على 
16 عملية  تنفيذ  »التحالف  أكــد  كما  إرهابية«. 
اســتهداف ضــد الحوثيين فــي البيضاء خال 
الســاعات الـ24 الماضية«، مشيرا إلى« أن تلك 
االستهدافات شــملت تدمير 10 آليات عسكرية 

حوثية ومقتل أكثر من 90 مسلحا حوثيا«.

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

درجات الحرارةمواقيت ال�ضالة أبوظبي 16/24 دبي 17/25 الشارقة 14/25 عجمان 15/25 أم القيوين 14/25 رأس اخليمة 25 /12 الفجيرة 24/ 17 العني 13/24 ليوا 12/25 السلع 23 /12     الفجر 5.47 الظهر 12.33  العصر 3.34  املغرب 5.57 العشاء 7.14 

الريا�ض-)د ب اأ(:

المملكة  أن  الفالح  كشف وزير االستثمار السعودي خالد 
إلى  داخلية تصل  لبناء خطوط ســكك حديديــة  تخطط 
ألــف كيلومتر. وقال وزير االســتثمار خالد   14 حوالي 
الفالح، خال مؤتمر«مســتقبل المعادن«، الذي يعقد في 
الرياض يوم األربعاء« أن مدينة الملك عبد الله االقتصادية 
ســتتحول قريبا لمنطقة اقتصادية خاصــة، إضافة إلى 
أن المملكة ســتمد 14 ألف كيلومتر من خطوط السكك 

الحديدية في أنحاء الباد  مما يعزز البنية التحتية.
%80 من مســتهدفات  إنه »تــم تطبيق  الفالح  وقــال 
أن  المملكــة«، مؤكدا«  فــي  االســتثمار  أنظمة  تحديث 
إتمامها«.  بعــد  األفضل  ســتكون  التشــريعية  األنظمة 
وأضــاف الفالح«أنه تم تنفيذ عدد من القوانين المختلفة 
بالمالية«، موضحا  منها قوانين اإلفاس وأخرى متعلقة 
أن الوزارة عملت على صياغة قانون االســتثمار، ليكون 
عليه  ستكون  حيث  واألجنبي  المحلي  لاستثمار  المؤهل 

تحديثات قريبا.

مقدي�ضو-)د ب ا(:

 13 إن ما ال يقل عن  الصومالية  الشرطة  قالت 
شــخصا قتلوا بعدما استهدف انتحاري شركة 

أمنية خاصة تعمل لحساب األمم المتحدة.
وقال رجل شــرطة يدعى علــى لوكالة األنباء 
األلمانية )د.ب.ا( " دمر انفجار قوي عدة مبان 
ومركبــات مدنية، مما أســفر عــن مقتل 13 

شخصا بريئا".
وأضاف" نعتقــد أن الهدف كان القوات األمنية 
الخاصة التي عادة ما تصاحب مســؤولي األمم 

المتحدة عندما يتحركون في أنحاء المدينة.
وقد لقى االنتحاري حتفه، مما يعني أن حصيلة 
القتلى تبلغ 13 شــخصا. وقــال على إن هناك 
مخاوف من وجود مزيد من األشــخاص تحت 
إذا كان هناك أجانب  االنقاض. ولم يتضح مــا 
أوأفراد من العاملين مع األمم المتحدة وعددهم 

إن كانوا من بين الضحايا.

ال�ضــعودية تخطط لبناء خطوط �ضــكك 
حديدية بطول 14 األف كيلومتر

التحالف يعلن مقتل 200 حوثي 
في 33 عملية ا�ضتهداف في 

ماأرب والبي�ضاء

مقتل 13 �ضخ�ضاً اإثر وقوع انفجار 
في مقدي�ضو

محطات ال�ضبكة الوطنية لر�ضد الزالزل 
ت�ضجل هزة اأر�ضية في دبا البيعة

 أبوظبي-وام:

 ســجلت محطات الشــبكة الوطنية لرصد الزالزل التابعة 
درجة على  بقوة 2.4  لألرصاد« هــزه  الوطني  »المركز  لـ 
مقيــاس ريختر فــي دبا البيعة - عمان يــوم األربعاء في 

الساعة 17:29 حسب التوقيت المحلي لإلمارات.

القوات ال�شرطية الإماراتية الم�شاركة في تمرين 
»اأمن الخليج« تغادر اإلى ال�شعودية
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التغير %ال�ضــابقالحالي التغير%  ال�ضــابقالحالي
0.09  8,340.54 8,332.693,208.14 0.01 3,207.81

�سيف بن ز�يد يزور جناحي رو�سيا و�ليونان في �إك�سبو دبي  �سيف بن ز�يد يزور جناحي رو�سيا و�ليونان في �إك�سبو دبي  

محمدمحمد بن ر��س��د يتفّقد جناحي كوري��ا �لجنوبية  بن ر��س��د يتفّقد جناحي كوري��ا �لجنوبية 
و�لبر�زيل في و�لبر�زيل في �إك�سبو دبي �إك�سبو دبي 

مجموعة من التخفي�شات 
المذهلة �شمن »مهرجان 

دبي للت�شوق«  

الإمارات تتاأثر بمنخف�ض جوي من  15حتى 
19 يناير الحالي

»تتمة ص 88««

»تتمة ص 88««

»تتمة ص 88««»تتمة ص 88««

م�شابقات مهرجان الظفرة تنطلق 
في مدينة زايد 

»�ضبي�ض دي« يطلق »ديوا �ضات 1« اليوم
دبي-وام:

 يطلق برنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للفضاء »ســبيس 
»ديوا  النانوي  االصطناعــي  القمر  الخميــس  اليوم  دي« 
9« التابع لشــركة  ســات1« على متن صاروخ »فالكون 
»ســبيس إكس« من مركــز كينيدي للفضــاء في والية 
فلوريــدا في الواليــات المتحدةاألمريكية .يحضر الحدث 
الرئيس  المنتــدب  العضو  محمدالطايــر،  ســعيد  معالي 
مســؤولي  من  وعدد  دبي،  ومياه  كهرباء  لهيئة  التنفيذي 

الهيئة وشركتي »سبيس إكس« و«نانو أفيونيكس«.

دبي-وام:

 زار الفريق ســمو الشيخ سيف بن 
مجلس  رئيس  نائب  نهيــان  آل  زايد 
الوزراء وزير الداخلية أجنحة روسيا 
إكسبو  العالمي  الحدث  في  واليونان 

2020 دبي.
واطلع سموه على جناحي جمهورية 
روسيا االتحادية وأقسامه المختلفة 
بمــا تضم مــن برامج ومشــاريع 
وصناعيــة  وثقافيــة  مســتقبلية 
لروســيا،  المتقدمة  القدرات  تظهر 
والعروض التي تتبنى مفاهيم الذكاء 

االصطناعي والتقنيات المتقدمة.
اليونان  دولة  جناح  ســموه  زار  ثم 
االســتدامة،  منطقة  فــي  المقــام 
حيث اســتمع ســموه لشرح حول 
المعروضات فــي الجناح بما تظهر 
مــن عراقــة هــذا البلــد وتاريخه 

اإلنساني،

دبي-وام:

زار صاحب الســمو الشيخ محمد 
رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشــد  بن 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي "رعاه الله" ، معرض "إكسبو 

2020 دبي"، حيث تفّقد ســموه 
جناحــّي كل من جمهورية كوريا 
الجنوبية ودولة البرازيل، وذلك في 
إطار حرص ســموه على االطاع 
واالبتكارات  األفــكار  أحدث  على 
العالمي  الحــدث  التــي يضمهــا 

الكبير الذي انطلق في دبي، وألول 
مرة في منطقة الشــرق األوسط 
وأفريقيا وجنوب آسيا، في مطلع 
 192 بمشــاركة  الماضي  أكتوبر 
 31 حتى  أعماله  وتســتمر  دولة 

»»طالع ص 3««مارس المقبل.

»»طالع ص 3««

»»طالع ص2««

تمديد الدرا�شة بنظام التعليم 
عن بعد لمدة اأ�شبوع للمدار�ض 

والجامعات

اإطالق تطبيق »�شحة« للفحو�شات 
الطبية الخا�شة باإجراءات الإقامة 

في اإمارة اأبوظبي

كرم �ضاحبة المبادرة االإبداعية جدارية »زايد رجل االأمة«

توقعات ب�ضقوط اأمطار وانخفا�ض درجات الحرارة

»»طالع ص 3««
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 äGQÉÑàN’G áaÉc π«LCÉJh 2022 ôjÉæj 21 ¤EG

 ó©H  Ée  ¤G  äÉ©eÉ÷Gh  ¢SQGóª∏d  ájQƒ°†◊G

. 2022 ôjÉæj 28 ïjQÉJ

 »ã«¨dG  IQƒf  IQƒàcódG  äócCG  É¡ÑfÉL  øe

 ádhódG ‘ »ë°üdG ´É£≤dG øY »ª°SôdG çóëàŸG

 äGAGôLE’ÉH ™ªàéŸG OGôaCG ™«ªL ΩGõàdG á«ªgCG

 Oƒ¡L  ºYOh  Ióªà©ŸG  á«FÉbƒdGh  ájRGÎM’G

 á¡LGƒe ‘ á«æ©ŸG äÉYÉ£≤dGh á«æWƒdG ¥ôØdG

.z19 - ó«aƒc{

 ádhO ¿EG »ã«¨dG IQƒf IQƒàcódG âdÉb ,Ó«°üØJh

 GóFGQ ÉLPƒ‰ áëFÉ÷G ájGóH òæe âeób äGQÉeE’G

 áeRCG IQGOE’ ‘GÎM’Gh ¿ôŸG πeÉ©àdG á≤jôW ‘

 ¿CG ¤EG IÒ°ûe z19 - ó«aƒc{ ¢ShÒa áëFÉL

 ¿hÉ©à∏d áé«àf âfÉc OGó©à°S’Gh ájõgÉ÷G ∂∏J

 á«æ©ŸG äÉYÉ£≤dGh á«æWƒdG Iõ¡LC’G ™«ªL ÚH

 äÉ¡«LƒàH  óMGƒdG  ≥jôØdG  ìhôH  πª©J  »àdGh

 ™ªàéŸG  áë°U ≈∏Y kÉXÉØM Ió«°TôdG  IOÉ«≤dG

.‘É©àdG á∏Môe ¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d

 äÉYÉ£≤dG p™«ªL ‘ á«æWƒdG Oƒ¡÷G ¿CG äócCGh

 Òaƒàd Iôªà°ùe á°UÉÿGh á«∏ëŸGh á«eƒµ◊G

 oπª©J oå«M ™ªàéŸG OGôaC’ á«FÉbh á«ë°U áÄ«H

 májöûH nQOGƒch á°üà ofl m¥ôa p∫Ó pN øe oäÉ¡÷G

 píFGöT p™«ª÷ »ë°üdG QGô≤à°S’G Òaƒàd á∏gDƒe

.ádhódG QGhRh »ª«≤eh »æWGƒe øe ™ªàéŸG

 √Oƒ¡L  π°UGƒj  »ë°üdG  ´É£ p≤dG  ¿CG  äôcPh

 ÒaƒJ ∫ÓN øe á«©ªàéŸG áYÉæŸG ¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d

 å«M º«©£àdG »≤∏àd á∏gDƒŸG äÉÄØ∏d äÉMÉ≤∏dG

 øe ¤hC’G áYô÷G ≈∏Y Ú∏°UÉ◊G áÑ°ùf â∏°Uh

 ¿CG ÚM ‘ áFÉŸG ‘ 100 ¤EG ¿Éµ°ùdG ‹ÉªLEG

 ‘ 92^76 âfÉc ìÉ≤d »àYôL »≤∏àe áÑ°ùf

.óªà©ŸG ¿Éµ°ùdG AÉ°üMEG ‹ÉªLEG øe áFÉŸG

 âbh òæe â°UôM äGQÉeE’G ádhO ¿CG  äócCG  Éªc

 πµ°ûH Ióªà©ŸG äÉª«©£àdG  ÒaƒJ ≈∏Y ôµÑe

 á«eƒµ◊G  á«ë°üdG  äBÉ°ûæŸG  ‘  ÊÉ›

 ¤EG  ìÉ≤∏dG  Ëó≤J  ¿Éª°†d  ádhódÉH  á°UÉÿGh

 áYÉæª∏d É≤«≤– ™ªàéŸG OGôaCG øe áëjöT ÈcCG

.OGôaC’G áë°U ájÉbƒd Gõjõ©Jh

 »ª°SôdG çóëàŸG »ã«¨dG IQƒf IQƒàcódG âdÉbh

 äÉ°SGQódG âàÑKCG{ ádhódG ‘ »ë°üdG ´É£≤dG øY

 áªYGódGh  á«°SÉ°SC’G  É¡JÉYôéH  äÉª«©£àdG  ¿CG

 áHÉ°UE’G  π«∏≤J  ‘  ®ƒë∏e  πµ°ûH  óYÉ°ùJ

 Éªc  äÉ«aƒdGh  ¬JÉØYÉ°†eh  ¢VôŸG  ôWÉîÃ

.zäGQƒëàŸG Qƒ¡X ±É≤jEG ‘ á«dÉ©ØH º¡°ùJ

 πeGƒ©dG ºgCG øe Èà©J áªYGódG áYô÷G ¿CG âæ«Hh

 OGôaCG  áeÓ°Sh áeÉ©dG  áë°üdG  ≈∏Y á¶aÉëª∏d

 áYÉæŸG õjõ©J ‘ ∫É©ah ÒÑc QhO É¡dh ™ªàéŸG

 ‘ á°UÉN IOÉØà°SG ≈°übCG  ≥«≤ëàd áÑ°ùàµŸG

 kGójGõJ ⁄É©dG É¡«a ó¡°ûj »àdG áægGôdG ±hô¶dG

.á∏é°ùŸG ä’É◊G OGóYCG ‘

 »≤∏àH Ú∏gDƒŸG OGôaC’G »°Uƒf ÉæfEG { âaÉ°VCGh

 QÉÑc áÄa Éª«°S’ º¡d ájÉªM áªYGódG äÉYô÷G

 ¿CG ¤EG IÒ°ûe áæeõŸG ¢VGôeC’G ÜÉë°UCGh ø°ùdG

 ‘ á«æWƒdG Oƒ¡÷G ºYój áªYGódG äÉYô÷G »≤∏J

 øeC’G ≥«≤ëàdh äGQƒëàŸGh áëFÉ÷G áëaÉµe

.z™ªàéŸG ‘ »ë°üdG

 á«ªgCG  ™ªàéŸG OGôaCG  ™«ªéH Ö«¡f { âdÉbh

 á«FÉbƒdGh  ájRGÎM’G  äGAGôLE’ÉH  ΩGõàd’G

 óYÉÑàdG  IÉYGôeh  äÉeÉªµdG  AGóJQÉc  Ióªà©ŸG

 ÖæŒh  …QhO  πµ°ûH  …ójC’G  º«≤©Jh  …ó°ù÷G

.záeÉ©dG áeÓ°ùdG ≈∏Y ÉXÉØM áªMOõŸG øcÉeC’G

 IQhö†H  ™ªàéŸG  OGôaCG  »°Uƒf  {  âaÉ°VCGh

 äÉ°UƒëØdG AGôLEGh êÓ©dG Ö∏Wh Qò◊G »NƒJ

 Éª«°S’ á«°Vôe ¢VGôYCG  …CG  Qƒ¡X óæY áeRÓdG

 Gõfƒ∏Øf’G ä’É◊ áÑMÉ°üŸG á«°ùØæàdG ¢VGôYC’G

 äGQÉÑàNG ¿EG å«M ∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y á«ª°SƒŸG

 áHÉ°UE’G ó«cCÉàd ádÉ◊G √òg ‘ ájQhöV PCR
.zÉ¡eóY øe

 ¥ôØdG É¡H Ωƒ≤J »àdG á«°ù°SDƒŸG Oƒ¡÷G ¿CG äócCGh

 πeÉµJ ÖLƒà°ùJ á«æ©ŸG äÉYÉ£≤dGh á«æWƒdG

 á«dhDƒ°ùŸG áaÉ≤K »æÑJ ∫ÓN øe ™ªàéŸG Oƒ¡L

 á«FÉbƒdG äGAGôLE’ÉH ΩGõàd’G ¿C’ áeÉ©dGh ájOôØdG

 ¿ƒ°U óYGƒb ºgCG Èà©J áeÓ°ùdG äGOÉ°TQEG ´ÉÑJGh

 Éfƒ°Uh ºµàeÓ°S ≈∏Y ÉXÉØM áeÉ©dG  áë°üdG

.á«°VÉŸG IÎØdG ∫ÓN â≤≤– »àdG äÉÑ°ùàµª∏d

 …Qƒ°üæŸG ´Gõg IOÉ©°S ¢Vô©à°SG  ¬ÑfÉL øe

 »ª«∏©àdG  ´É£≤dG  øY  »ª°SôdG  çóëàŸG

 á«æ©ŸGh  áKóëŸG  äÉfÉ«ÑdG  ôNBG  ádhódG  ‘

 º«∏©àdGh  á«HÎdG  IQGRh  äÉ¡«LƒJh  äGAGôLEÉH

 øe ájÉbƒdG äGAGôLEÉH á≤∏©àŸG äGóéà°ùŸG ≥ah

.19 -ó«aƒc

 ¬JGAGôLEGh ádhódÉH »ª«∏©àdG ´É£≤dG ájõgÉL ócCGh

 áFQÉ£dG ´É°VhC’G ™e πeÉ©àdG áYöSh á«bÉÑà°S’G

 ≈∏Y á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG ájQGôªà°SG ≈∏Y kÉ°UôM

 Iôªà°ùŸG á©HÉàŸG ∫ÓN øe ∂dPh πãeC’G ¬LƒdG

 PÉîJGh  ºYód  É¡JGóéà°ùeh  áeRC’G  äÉ«£©Ÿ

.Ö°ùfC’G äGQGô≤dG

 »FÉHƒdG  ™°VƒdG  á©LGôe  ºàj  ¬fCG  í°VhCGh

 IÎØdG  ∫ÓN  Éª«°S’  ôªà°ùe  πµ°ûH  ¬JGQƒ£Jh

 áæeB’G  IOƒ©dG  á«∏ªY  π«¡°ùàd  ∂dPh  ,á«dÉ◊G

 áÑ∏£dG áeÓ°Sh áë°Uh áeÉ©dG áë°üdG ¿Éª°†dh

 äBÉ°ûæŸÉH  ÚjQGOE’G  ÚØXƒŸGh  Úª∏©ŸGh

.á«ª«∏©àdG

 »FÉHƒdG  ™°VƒdG  á©HÉàe  ∫ÓN  øe  ¬fEG  ∫Ébh

 ó©H  øY  º«∏©àdG  ΩÉ¶æH  á°SGQódG  ójó“  Qô≤J

 kGAóH  ∂dPh  äÉ©eÉ÷Gh  ¢SQGóª∏d  ´ƒÑ°SCG  IóŸ

 ,2022 ôjÉæj 21 ¤EG 2022 ôjÉæj 17 ïjQÉJ øe

 ájQƒ°†◊G  äGQÉÑàN’G  áaÉc  π«LCÉJ  Qô≤J  Éªc

 ôjÉæj 28 ïjQÉJ ó©H Ée ¤G äÉ©eÉ÷Gh ¢SQGóª∏d

 »FÉHƒdG ™°VƒdG º««≤J ≈∏Y AÉæH ∂dPh ,2022

 QGô≤dG  Gòg  ≥«Ñ£J  ºàj  {  ±É°VCGh  .ádhódG  ‘

 iódh »æWƒdG iƒà°ùŸG ≈∏Y á«ª«∏©àdG äBÉ°ûæª∏d

 áfhôŸG IQÉeEG πc ‘ á«∏ëŸG ¥ôØdGh äÉ¡÷G

 ®ÉØ◊G ¤EG ±ó¡j QGô≤dG ¿CG GócDƒe ,z√ò«ØæJ ‘

 á«ª«∏©àdG QOGƒµdGh áÑ∏£dG áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y

 ∞«µàdGh á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG QGôªà°SGh ájQGO’Gh

 äGóéà°ùe  É¡°VôØJ  »àdG  äÉgƒjQÉæ«°ùdG  ™e

.záëFÉ÷G

 âàÑKG  ,áeR’G  πMGôe  áaÉc  ∫ÓN ¬fCG  ócCG  Éªc

 É¡aGÎMG  ÉgQOGƒch  á«ª«∏©àdG  äBÉ°ûæŸG  äGQGOEG

 äGQƒ£Jh ™°VƒdG äGÒ¨àe ™e ¿ôŸG πeÉ©àdG ‘

 º¡°Uô◊ á«ëàdGh ôµ°ûdÉH º¡d É¡Lƒàe ,áeR’G

 áë°üdG øª°†j ÉÃ ádhódG äÉ¡«LƒJ ò«ØæJ ≈∏Y

 ‘ º¡àªgÉ°ùeh á«©ªàéŸG áeÓ°ùdGh  áeÉ©dG

.á°SÓ°S πµH á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG Ò°S ìÉ‚EG

 á«ªgCG ≈∏Y á«eÓYE’G áWÉME’G ΩÉàN ‘ Oó°Th

 ájRGÎM’G πFÉ°SƒdGh á«FÉbƒdG äGAGôLE’ÉH ΩGõàd’G

 OGôaCG áë°Uh ™ªàéŸG áeÓ°S ≈∏Y ®ÉØ◊G ¿C’

.Ió«°TôdG ÉæJOÉ«b iód iƒ°üb ájƒdhCG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ≠jÉ°üdG óªfi »∏Y øH óªMCG ‹É©e ≈≤àdG 

 »Kƒª«J ‹É©e ,AÉ©HQC’G  Ωƒj ádhO ôjRh

 É«LƒdƒæµJh  ä’É°üJ’G  ôjRh  ƒ«°SÉe

 ∂dPh ,Iójó÷G É«æ«Z GƒHÉH ‘ äÉeƒ∏©ŸG

 ¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG IQGRh ΩÉY ¿GƒjO ‘

.»ÑXƒHCG ‘ ‹hódG

 äÉbÓ©dG  åëH  AÉ≤∏dG  ∫ÓN  iôLh

 ájQÉéàdGh ájOÉ°üàb’G Éª«°S ’h á«FÉæãdG

 ÚH ¿hÉ©àdGh ábGó°üdG §HGhQ õjõ©J πÑ°Sh

.ä’ÉéŸG áaÉc ‘ Ú≤jó°üdG øjó∏ÑdG

 ácQÉ°ûÃ ¬JOÉ©°S øY ≠jÉ°üdG ‹É©e ÈYh

 ƒÑ°ùcEG  ‘  á≤jó°üdG  ∫hódG  øe  ójó©dG

 - ó«aƒc { áëFÉL áeRCG ºZQ »HO 2020

 Iójó÷G É«æ«Z GƒHÉH É¡æ«H øeh , { 19

 É¡MÉæL IQÉjõd á°UôØdG ¬d âëæ°S »àdGh

 ÚH  äÉbÓ©dG  Iƒb  ≈∏Y  kGócDƒe  ,¢UÉÿG

 õjõ©àd ¢UôØdG øe ójó©dG OƒLhh ,øjó∏ÑdG

 ä’ÉéŸG ∞∏àfl ‘ øjó∏ÑdG ÚH ¿hÉ©àdG

.∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G äGP

 É«æ«Z GƒHÉÑd ¬fÉæàeG øY ¬«dÉ©e ÈY Éªc

 äGQÉe’G  ádhO  í°TôJ  ºYód  Iójó÷G

 øjöû©dGh  áæeÉãdG  IQhódG  áaÉ°†à°S’

 kGócDƒe  ,zCOP28{  ±GôWC’  ô“DƒŸ

 ™«ªL äGƒ°UCG ∫É°üjEG ≈∏Y ádhódG ¢UôM

 ¢SÉÑàM’G äGÒKCÉJ ¢†ØN ¿Éª°†d ∫hódG

 ∫É«LC’ π°†aCG IÉ«M AÉæÑd ∂dPh ,…QGô◊G

.πÑ≤à°ùŸG

 ¬HÉéYEG  ,ƒ«°SÉe  ‹É©e  ióHCG  ¬à¡L  øe

 ø°ùMh  »HO  2020  ƒÑ°ùcEG  ¢Vô©Ã

 ádhO πÑb øe º¡ŸG çó◊G Gò¡d º«¶æàdG

 ÚH  äÉbÓ©dG  Iƒb  ≈∏Y  ócCGh  .äGQÉeE’G

 øe  ójó©dG  OƒLh  ¤EG  GÒ°ûe  ,øjó∏ÑdG

 Égõjõ©Jh Égôjƒ£àd äÉ«fÉµeE’Gh ¢UôØdG

 ä’ÉéŸG ∞∏àfl ‘ ΩÉeC’G ¤EG É¡©aOh

.øjó∏ÑdG áë∏°üe ¬«a ÉŸ

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 »æ«°ù◊G …OÉg øH óªfi ‹É©e ≈≤àdG

 ¢ùeCG  ,á«dÉŸG  ¿hDƒ°û∏d  ádhódG  ôjRh

 »HhQhC’G ¢VƒØŸG ¿Ég ¢ùfÉgƒj ‹É©e

 ,¬d  ≥aGôŸG  óaƒdGh  á«fGõ«ŸGh  IQGOEÓd

 …QƒÿG »LÉM ¢ùfƒj IOÉ©°S Qƒ°†ëH

 IQGRh ô≤e ‘ ∂dPh ,á«dÉŸG IQGRh π«ch

.»ÑXƒHCG ‘ á«dÉŸG

 QÉWEG  ‘  »JCÉj  …òdG  -  AÉ≤∏dG  ¥ô£Jh

 õjõ©J  ¤EG  á«eGôdG  IQGRƒdG  á°SÉ«°S

 ⁄É©dG  ∫hO  ∞∏àîÃ  ádhódG  äÉbÓY

 á«dÉŸG  äÉª¶æŸGh  äÉ°ù°SDƒŸGh

 ¿hÉ©àdG  ¬LhC’  -  á«dhódGh  á«ª«∏bE’G

 Égõjõ©J πÑ°Sh ÚÑfÉ÷G ÚH »FÉæãdG

 ≥≤ëj  ÉÃ  ä’ÉéŸG  ∞∏àfl  ‘

.ádOÉÑàŸG Éª¡◊É°üe

 á«HhQhC’G  áã©ÑdG  ÖfÉL  øe  ö†Mh

 ΩÉ©dG  ôjóŸG  ¿ÉÃƒc  ¿Éj  äÒL

 π«ÁEGh  ,á«fGõ«ª∏d  áeÉ©dG  ájôjóª∏d

 OÉ–’G  áã©H  ÒØ°S  ÖFÉf  ,ø°ùdƒH

 ¢ùfÉj  ÉfÉgh  ,ádhódG  iód  »HhQhC’G

 ÉæjÉJh  ,¢VƒØŸG  Öàµe  ôjóe  ÖFÉf

 ,áã©ÑdG  ‘ IQÉéàdG  QÉ°ûà°ùe  …ÒJÉ°S

 »ª«∏bE’G QÉ°ûà°ùŸG »∏«‚GÎ«H É«dƒLh

.»HhQhC’G OÉ–’G áã©H ‘

 »æ«°ù◊G …OÉg øH óªfi ‹É©e ÖMQh

 ¿Ég  ¢ùfÉgƒj  ‹É©e  ÜAÉ≤∏dG  ∫ÓN

 πãe  á«ªgCG  kGócDƒe  ,¬d  ≥aGôŸG  óaƒdGh

 õjõ©J  ‘  äGAÉ≤∏dGh  äGQÉjõdG  √òg

.ÚÑfÉ÷G ÚH ºFÉ≤dG ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG

 øª°V AÉL AÉ≤∏dG ¿CG ¤EG IQÉ°TE’G QóŒ

 ≥aGôŸG  óaƒdGh  ¢ùfÉgƒj  ‹É©e  IQÉjR

 ≈≤àdG  »àdGh  äGQÉeE’G  ádhO  ¤EG  ¬d

 õjõ©àd  ÚdhDƒ°ùŸG  øe  kGOóY  É¡dÓN

 ‘ ¿hÉ©àdG á«ªæJh á«FÉæãdG äÉbÓ©dG

.∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G äGP ä’ÉéŸG

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj
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:»ã«¨dG IQƒf IQƒàcódG

 »≤∏àH OGôaC’G »°Uƒf

 Éª«°S’ áªYGódG äÉYôédG

 ÜÉë°UCGh ø°ùdG QÉÑc áÄa

 áæeõªdG ¢VGôeC’G

 ΩGõàd’G á«ªgCG ™ªàéªdG OGôaCG ™«ªéH Ö«¡f

 Ióªà©ªdG á«FÉbƒdGh ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH

 âàÑKCG ÉgQOGƒch á«ª«∏©àdG äBÉ°ûæªdG äGQGOEG 

™°VƒdG äGô«¨àe ™e ¿ôªdG πeÉ©àdG »a É¡aGôàMG

 ¢SQGóª∏d ájQƒ°†ëdG äGQÉÑàN’G áaÉc π«LCÉJ

 2022 ôjÉæj 28 ïjQÉJ ó©H Ée ≈dEG äÉ©eÉédGh

 áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y ®ÉØëdG ≈dEG ±ó¡j QGô≤dG

ájQGOE’Gh á«ª«∏©àdG QOGƒµdGh áÑ∏£dG

 ≈∏Y á«ª«∏©àdG äBÉ°ûæªdG πª°ûj QGô≤dG ≥«Ñ£J

 IQÉeEG πµH á«∏ëªdG äÉ¡édG iódh »æWƒdG iƒà°ùªdG

 √ò«ØæJ »a áfhôªdG

 :…Qƒ°üæªdG ´Gõg

≈∏Y ¿ƒ°üjôM

 á«∏ª©dG ájQGôªà°SG 

 ¬LƒdG ≈∏Y á«ª«∏©àdG

 πãeC’G

ƒ«°SÉe »Kƒª«J ¬FÉ≤d ∫ÓN ≠jÉ°üdG óªfi »∏Y øH óªMCG»HhQhC’G ¢VƒØŸG ¬FÉ≤d ∫ÓN »æ«°ù◊G …OÉg øH óªfi

øWƒdGQÉÑNCG

 äÉfÉ«H ô°ûf áªjôL í°VƒJ áHÉ«ædG

 ô«jÉ©e ™e ≥aGƒàJ ’ äÉeƒ∏©e hCG

»eÓYE’G iƒàëªdG

kGójóL kÉ°üëa 300^896 …ôéJ záë°üdG{

 2^616 π«é°ùJh ÉfhQƒc øe 982 AÉØ°T

äÉ«ah 4 h áHÉ°UEG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 Iójô¨J ∫ÓN øe ,ádhó∏d áeÉ©dG áHÉ«ædG âë°VhCG 

 π°UGƒàdG ™bGƒe ‘ É¡JÉHÉ°ùM ≈∏Y ¢ùeCG É¡Jöûf

 ’  äÉeƒ∏©e  hCG  äÉfÉ«H  öûf  áÁôL »YÉªàL’G

.»eÓYE’G iƒàëŸG ÒjÉ©e ™e ≥aGƒàJ

 19 IOÉª∏d É≤ÑW ¬fCG ¤EG áeÉ©dG áHÉ«ædG äQÉ°TCGh

 2021 áæ°ùd 34 ºbQ …OÉ–G ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôŸG øe

 ..á«fhÎµd’G ºFGô÷Gh äÉ©FÉ°ûdG áëaÉµe ¿CÉ°T ‘

 áeGô¨dGh áæ°S ≈∏Y ójõJ ’ Ióe ¢ùÑ◊ÉH ÖbÉ©j

 300 ≈∏Y ójõJ ’h ºgQO ∞dCG 30 øY π≤J ’ »àdG

 ∫hDƒ°ùe πc ÚàHƒ≤©dG ÚJÉg ióMEÉH hCG ºgQO ∞dCG

 …CG ≈∏Y öûf ÊhÎµdG ÜÉ°ùM hCG ™bƒe IQGOEG øY

 ≥aGƒàJ  ’ äÉeƒ∏©e hCG  äÉfÉ«H  hCG  iƒàfi É¡æe

 äÉ¡÷G øe QOÉ°üdG »eÓYE’G iƒàëŸG ÒjÉ©e ™e

.á°üàîŸG

 áHÉ«ædG á∏ªM QÉWEG ‘ äÉeƒ∏©ŸG √òg öûf »JCÉjh

 á«fƒfÉ≤dG áaÉ≤ãdG õjõ©àd Iôªà°ùŸG ádhó∏d áeÉ©dG

 äÉ©jöûàdG  ™«ªL  öûfh  ™ªàéŸG  OGôaCG  ÚH

 »Yh iƒà°ùe ™aQh , ádhódÉH áKóëŸGh áKóëà°ùŸG

 ¿ƒfÉ≤dG áaÉ≤K öûf ±ó¡H ∂dPh ,¿ƒfÉ≤dÉH Qƒ¡ª÷G

.IÉ«M Üƒ∏°SCÉc

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 ±ó¡H ádhódG ‘ äÉ°UƒëØdG ¥É£f IOÉjRh ™«°Sƒàd

 ¢ShÒØH áHÉ°üŸG ä’É◊G öüMh ôµÑŸG ±É°ûàc’G

 Ú£dÉîŸGh  z19  -  ó«aƒc{  óéà°ùŸG  ÉfhQƒc

 300,893 AGôLEG øY IQGRƒdG âæ∏YCG .. º¡dõYh º¡d

 á«°VÉŸG  24  `dG  äÉYÉ°ùdG  ∫ÓN  GójóL  É°üëa

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

.»Ñ£dG ¢üëØdG äÉ«æ≤J çóMCGh

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

 iƒà°ùe ≈∏Y äÉ°UƒëØdG  ¥É£f ™«°SƒJh ádhódG

 IójóL áHÉ°UEG ádÉM 2,616 øY ∞°ûµdG ‘ ádhódG

 ,áØ∏àfl äÉ«°ùæL øe óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒØH

 ájÉYô∏d  ™°†îJh  Iô≤à°ùe  ä’ÉM  É¡©«ªLh

 ä’É◊G  ´ƒª›  ≠∏Ñj  ∂dòHh  ,áeRÓdG  á«ë°üdG

.ádÉM 793,314 á∏é°ùŸG

 áHÉ°üe  ä’ÉM  4  IÉah  øY  IQGRƒdG  âæ∏YCG  Éªc  

 ,óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒØH áHÉ°UE’G äÉ«YGóJ áé«àf

.ádÉM 2,181 ádhódG ‘ äÉ«aƒdG OóY ≠∏Ñj ∂dòHh

 É¡Ø°SCG øY ™ªàéŸG ájÉbhh áë°üdG IQGRh âHôYCGh  

 ,ÚaƒàŸG  …hòd  É¡JÉ°SGƒeh  É¡jRÉ©J  ¢üdÉNh

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

 äÉ¡÷G  ™e  ¿hÉ©àdG  ™ªàéŸG  OGôaCÉH  áÑ«¡e

 óYÉÑàdÉH ΩGõàd’Gh äÉª«∏©àdÉH ó«≤àdGh á«ë°üdG

.™«ª÷G áeÓ°Sh áë°üd kÉfÉª°V »YÉªàL’G

 IójóL ádÉM 982 AÉØ°T øY IQGRƒdG  âæ∏YCG  Éªc  

 ó«aƒc{  óéà°ùŸG  ÉfhQƒc  ¢ShÒØH  ÚHÉ°üŸ

 ó©H ¢VôŸG ¢VGôYCG  øe ΩÉàdG  É¡«aÉ©Jh z19 -

 É¡dƒNO  òæe  áeRÓdG  á«ë°üdG  ájÉYôdG  É¡«≤∏J

 AÉØ°ûdG  ä’ÉM ´ƒª› ¿ƒµj ∂dòHh ,≈Ø°ûà°ùŸG

.ádÉM 755,670

:ΩGh-»ÑXƒHCG

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

 ¬LƒH  kÉ«FõL  ºFÉZ  ¤EG  Gƒë°U  ¢ù«ªÿG  Ωƒ«dG

 ¢†©H ≈∏Y á©ª÷G óZ ìÉÑ°Uh kÓ«d ÉÑWQh ,ΩÉY

 πµ°ûJ  á°Uôa  ™e  á«∏NGódGh  á«∏MÉ°ùdG  ≥WÉæŸG

 ¤EG áØ«ØN ìÉjôdGh ,∞«ØÿG ÜÉÑ°†dG hCG ÜÉÑ°†dG

.áYöùdG ádóà©e

 ìÉjôdG  ¿EG  ``  á«eƒ«dG  ¬Jöûf  ‘ ``  õcôŸG  ∫Ébh

 10 / á«HôZ á«dÉª°T ¤EG á«böT á«HƒæL ¿ƒµà°S

 êƒŸG ¿ƒµjh kÉfÉ«MCG ¢S/ºc 30 ¤EG π°üJ 20 ¤EG

 óæY ∫hC’G óŸG çóëjh ÉØ«ØN »Hô©dG è«∏ÿG ‘

 16:00 áYÉ°ùdG  óæY ÊÉãdG  óŸGh  09:13 áYÉ°ùdG

 ÊÉãdG  Qõ÷Gh  17:19  áYÉ°ùdG  óæY  ∫hC’G  Qõ÷Gh

 êƒŸG ¿ƒµj ¿ÉªY ôëH ‘h.. 03:25 áYÉ°ùdG óæY

 20:31  áYÉ°ùdG  óæY  ∫hC’G  óŸG  çóëjh  ÉØ«ØN

 óæY ∫h’G Qõ÷Gh 06:25 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG óŸGh

.01:42 áYÉ°ùdG óæY ÊÉãdG Qõ÷Gh 13:14 áYÉ°ùdG

kÉ«FõL ºFÉZ ≈dEG ƒë°U ¢ù≤£dG

áYÉ°S 24 ∫ÓN z19-ó«aƒc{ ìÉ≤d øe áYôL 33,548 ºjó≤J  ´ÉaódG PGƒëà°SG èeÉfôH IQGOEG ôjRh ÖFÉf »≤à∏j …ôHÉédG ∑QÉÑe

á«HƒæédG ÉjQƒµH

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 øY ™ªàéŸG ájÉbhh áë°üdG IQGRh âæ∏YCG 

 z19-ó«aƒc{ ìÉ≤d øe áYôL 33,548 Ëó≤J

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

 É¡Áó≤J  ”  »àdG  äÉYô÷G  ´ƒª›  ≠``∏Ñj

 ∫ó©eh  äÉYôL  22,954,610  Ωƒ«dG  ≈àM

 100  πµd  áYôL  242^09  ìÉ≤∏dG  ™jRƒJ

.¢üî°T

 Òaƒàd IQGRƒdG á£N ™e É«°TÉ“ ∂dP »JCÉjh

 ∫ƒ°UƒdG  ¤EG  kÉ«©°Sh  z19 -  ó«aƒc{ ìÉ≤d

 º«©£àdG øY áŒÉædG áÑ°ùàµŸG áYÉæŸG ¤EG

 ä’É◊G  OGóYCG  π«∏≤J  ‘  óYÉ°ùà°S  »àdGh

.z19 - ó«aƒc{ ¢ShÒa ≈∏Y Iô£«°ùdGh

:ΩGh-»ÑXƒHG

 ∑QÉÑe  QƒàcódG  øcôdG  AGƒ∏dG  IOÉ©°S  πÑ≤à°SG  

 OÉæ°SEÓd óYÉ°ùŸG π«cƒdG …ôHÉ÷G ¿ÉaÉZ ó«©°S

 ¬Ñàµe ‘ ,´ÉaódG IQGRh ‘ á«YÉaódG äÉYÉæ°üdGh

 èeÉfôH IQGOG ôjRh ÖFÉf ≠fƒ°S ∫EG AÉ©HQC’G Ωƒj

 á«Hƒæ÷G ÉjQƒc ájQƒ¡ªL ‘ ´ÉaódG PGƒëà°SG

.¬d ≥aGôŸG óaƒdGh

 QÉÑc  øe  OóY  √ö†M  …òdG  AÉ≤∏dG  ∫ÓN  ”h

 ∑Î°ûŸG  ¿hÉ©àdG  ¬LhCG  ¢VGô©à°SG  ..•ÉÑ°†dG

 ¥ÉaBG åëH ¤EG áaÉ°VEG ,Égôjƒ£àH á∏«ØµdG πÑ°ùdGh

.ájôµ°ù©dG äÉYÉæ°üdG ∫É› ‘ ¿hÉ©àdG

 Éª¡eGõàdG  øY  AÉ≤∏dG  ∫ÓN  ¿ÉÑfÉ÷G  ÈYh

 áMÉàŸG  Iójó÷G  ¿hÉ©àdG  ¢Uôa  ±É°ûµà°SÉH

 ∫OÉÑJ  πLCG  øe  øjó∏ÑdG  ÚH  ´ÉaódG  ´É£b  ‘

 ¬«dEG â∏°UƒJ Ée çóMCG ≈∏Y ±ô©àdGh äGÈÿG

 äÉYÉæ°üdG  ∫É›  ‘  áãjó◊G  É«LƒdƒæµàdG

.á«YÉaódG

 GƒHÉH »a äÉeƒ∏©ªdG É«LƒdƒæµJh ä’É°üJ’G ôjRh »≤à∏j ≠jÉ°üdG

IójóédG É«æ«Z

 ¿ÉãëÑj á«fGõ«ªdGh IQGOEÓd »HhQhC’G ¢VƒØªdGh »æ«°ùëdG

¿hÉ©àdG õjõ©J

:19ó«aƒc áëFÉL á¡LGƒe »a äGQÉeE’G áeƒµëd á«eÓYE’G áWÉME’G

äÉ©eÉédGh ¢SQGóª∏d ´ƒÑ°SCG Ióªd ó©H øY º«∏©àdG ΩÉ¶æH á°SGQódG ójóªJ 



:ΩGh-»HO

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

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

 ƒÑ°ùcEG{  ¢Vô©e  ,  zˆG  √ÉYQ{  »HO  ºcÉM

 øe πc q»MÉæL √ƒª°S óq≤ØJ å«M ,z»HO 2020

 ∂dPh ,πjRGÈdG ádhOh á«Hƒæ÷G ÉjQƒc ájQƒ¡ªL

 çóMCG ≈∏Y ´ÓW’G ≈∏Y √ƒª°S ¢UôM QÉWEG ‘

 »ŸÉ©dG çó◊G É¡ª°†j »àdG äGQÉµàH’Gh QÉµaC’G

 á≤£æe ‘ Iôe ∫hC’h ,»HO ‘ ≥∏£fG …òdG ÒÑµdG

 ™∏£e ‘ ,É«°SBG ÜƒæLh É«≤jôaCGh §°ShC’G ¥öûdG

 ôªà°ùJh  ádhO  192  ácQÉ°ûÃ  »°VÉŸG  ôHƒàcCG

.πÑ≤ŸG ¢SQÉe 31 ≈àM ¬dÉªYCG

 á≤£æe  ‘ ΩÉ≤ oŸG  á«Hƒæ÷G  ÉjQƒc  ìÉæL ‘h

 óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ™ªà°SG ,zπ≤æàdG{

 ójôØdG º«ª°üàdG ∫ƒM ìöT ¤EG Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH

 É¡ª°†j »àdG áëæLC’G ÈcCG óMCG ó©j …òdG ìÉæé∏d

 kGõ«“ ÌcC’Gh á«FÉæãà°S’G IQhódG √òg ‘ ƒÑ°ùcEG

 ≈∏Y  ójõJ  áMÉ°ùe  ≈∏Y  óàÁ  PEG  ,¬îjQÉJ  ‘

 á«µ«eÉæjódG ¬à¡LGƒH õ«ªàjh ,kÉ©Hôe kGÎe 4650

.QGhõdG ácôM ™e kÓYÉØJ Ò¨àdG áªFGO

 äÉfƒµe  ≈∏Y  IQÉjõdG  ∫ÓN  √ƒª°S  ™∏WG  Éªc

 π≤æJ á«còdG ÉjQƒc{ QÉ©°T πªëj …òdG ìÉæ÷G

 IQƒ°üH  õ«cÎdÉH  õ«ªàJ  »àdGh  ,z∂«dEG  ⁄É©dG

 áãjó◊G  á«LƒdƒæµàdG  äÉ≤«Ñ£àdG  ≈∏Y  IÒÑc

 äÉ°TÉ°T  ΩGóîà°SÉH  ,π≤æàdG  ∫É›  ‘  Éª«°S’

 ÚH êõ“ á«∏YÉØJ áHôŒ Ωó≤J ábÓªY á«fÉ«H

 √ƒª°S ™ªà°SG Éªc ,á«°VGÎa’Gh á«©bGƒdG áÄ«ÑdG

 áYƒæàŸG äÉéàæŸG øe ÖfÉL ∫ƒM ìöT ¤EG

 »≤∏J  »àdG  ájQƒ∏µ∏ØdGh  á«aÉ≤ãdG  ¢Vhô©dGh

 äGOÉYh ájQƒµdG IQÉ°†◊G øe ÖfGƒL ≈∏Y Aƒ°†dG

.≥jó°üdG …QƒµdG Ö©°ûdG ó«dÉ≤Jh

 øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ∞bƒJ ∫ÓNh

 ™∏WG ,πjRGÈdG ádhO ìÉæL iód Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ

 á≤£æe ‘ ΩÉ≤ oŸG ìÉæ÷G ¬ª°†j Ée ≈∏Y √ƒª°S

 ™HÉ£dG ¢ùµ©J QÉµaCGh äÉ«æ≤J øe záeGóà°S’G{

 »Ä«ÑdG ÖfÉ÷G ≈∏Y õ«cÎdG ™e πjRGÈ∏d ójôØdG

 á©bGƒdG ádhódG º°†J PEG ;É¡JGõ«‡ ºgCG øe ó©j …òdG

 äÉHÉZ øe ÈcC’G  ÖfÉ÷G á«Hƒæ÷G ÉµjôeCG  ‘

 áFQ{  É¡fCÉH  ∞°UƒJ  »àdGh  IÒ£ŸG  ¿hRÉeC’G

 .⁄É©dG ‘ áMÉ°ùe äÉHÉ¨dG ÈcCG É¡fƒµd z⁄É©dG

 ábÓª©dG äÉ°TÉ°ûdG IQÉjõdG ∫ÓN √ƒª°S ógÉ°Th

 »àdGh πjRGÈdG ìÉæL äÉÑæL Ö∏ZCG »£¨J »àdG

 ,¿hRÉeC’G  ô¡f  ¢VƒM  AGƒLCG  ¤EG  ôFGõdG  π≤æJ

 á«©«Ñ£dG  É¡àÄ«H  øY  á∏eÉµàe  áëŸ  »£©Jh

 á«Ø«ch  ,É¡«a  ájô£ØdG  IÉ«◊G  ´ƒæàH  á«æ¨dG

 á©«Ñ£dG  iƒb  øe  ≈∏ãŸG  IOÉØà°S’G  ≥«≤–

 ΩGóà°ùŸG πÑ≤à°ùŸG ¤EG ∫ƒ°UƒdG á«Ø«ch ,á£«ëŸG

 øe íeÓe ¢VGô©à°SG øY kÓ°†a ,´ƒæàdG ∫ÓN øe

.¬JÉ«M Üƒ∏°SCGh ¬àaÉ≤Kh »∏jRGÈdG ™ªàéŸG

 ÉŸ √ôjó≤J øY IQÉjõdG ΩÉàN ‘ √ƒª°S ÜôYCGh

 »ŸÉ©dG ΩÉªàg’G ióe ¢ùµ©J QÉµaCG øe √ógÉ°T

 ≈∏Y ™«é°ûàdGh áeGóà°ùŸG á«ªæàdG äGQÉ«N »æÑàH

 áaÉ°VEG ,á«©«Ñ£dG OQGƒŸG ájÉªMh »Ä«ÑdG ®ÉØ◊G

 ‘ É«LƒdƒæµàdG ∞«XƒJ ‘ ÒÑµdG ™°SƒàdG ¤EG

 É¡¡LGƒJ »àdG ácÎ°ûŸG äÉjóëàdG ≈∏Y Ö∏¨àdG

 çó◊G ¬∏ãÁ ÉªY kÓ°†a ,áeÉY IQƒ°üH ájöûÑdG

 ÚH  AÉqæÑdG  ¿hÉ©àdG  ¥É£f  ™«°Sƒàd  á°Uôa  øe

 …OÉ°üàb’G  øjó«©°üdG  ≈∏Y  Éª«°S’  Üƒ©°ûdG

.™«ªé∏d π°†aCG πÑ≤à°ùe ¿Éª°V πLCG øe »æ≤àdGh

:ΩGh-»HO

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

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

 ,»HO  2020  ƒÑ°ùcEÉH  AÉ©HQC’G  Ωƒj  á«∏NGódG

 ìÎ≤e áÑMÉ°U …ÉæÑdG ˆGóÑY AÓ‚ áæWGƒŸG

 ójGR‹›  á«ægòdG  á£jôÿG  á«YGóHE’G  IQOÉÑŸG

 äÉMÎ≤ŸG áHGƒH ÈY ¬àeób …òdG ‹‹áeC’G πLQ

 IQOÉÑŸG IQGRƒdG äòØf å«M á«∏NGódG IQGRƒd

 â∏NOh ájQGóL ≈∏Y á«ægP á£jôN ÈcCG ¿ƒµàd

 á«°SÉ«≤dG  ΩÉbQCÓd  ¢ù«æ«Z  áYƒ°Sƒe  ∂dòH

 áWöûdG á«∏c ¿Gó«e ‘ É¡°VôY ”h á«ŸÉ©dG

.»ÑXƒHCG ‘

 É¡àæWGƒŸ  áeôµª∏d  IOÉ¡°T  √ƒª°S  º∏°Sh

 ‘  á«YGóHE’G  ÉgOƒ¡÷  Gkôjó≤Jh  á«HÉéjE’G

 á«æWh IQOÉÑe øY ôªKCG …òdG ìÎ≤ŸG Gòg Ëó≤J

 Égôîah É¡JOÉ©°S øY áeôµŸG âHôYCGh .Iõ«ªàe

 ≈∏Yh ,á«∏NGódG ôjRh ƒª°S πÑb øe ËôµàdG Gò¡H

 É¡Áó≤J òæe ¬«∏Y â∏°üM …òdG ºYódGh ôjó≤àdG

 ¢ù°SDƒŸG  óFÉ≤dG  ájDhQ  ó°ùéj  …òdG  ìÎ≤ª∏d

 áã«ã◊G á©HÉàŸGh ,áª«µ◊G ¬JOÉ«bh √ôKBÉeh

 ™°Vƒe IôµØdG ™°Vh Ú◊ á«∏NGódG IQGRh øe

 ∫ÓN øe »ŸÉ©dG ËôµàdG Gò¡H RƒØdGh ,ò«ØæàdG

.á«ŸÉ©dG ¢ù«æ«Z áYƒ°Sƒe

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 ºéM  ¿CG  ájÒÿG  ábQÉ°ûdG  á«©ªL  âØ°ûc  

 Úæ°ùëŸG AÉ£Y â∏ªM »àdG ájÒÿG É¡©jQÉ°ûe

 2013  ΩÉY  òæe  ÚÑ∏ØdG  ájQƒ¡ªL  ‘  äòØ ofh

 ¿ƒ«∏e  37^3 ≠∏H  »°VÉŸG  ΩÉ©dG  ájÉ¡f  ≈àM

.É«fÉ°ùfEG ÉYhöûe 6487 ò«ØæJ ∫ÓN øe ºgQO

 ´hôØdG  ´É£b ¢ù«FQ  ∫ÓH Oƒ©°ùe öUÉf  ∫Ébh

 ™∏£àJ á«©ª÷G ¿EG AÉÑ∏c ‘ á«©ª÷G IQGOEG ôjóe

 …ÒÿG πª©dG π©éàd á«KÉZE’G ÉgOƒ¡L ∫ÓN øe

 iƒà°ùÃ AÉ≤JQ’Gh äÉ©ªàéŸG á«ªæJ ‘ Ó«Ñ°S

 ≥ah  äÉKÉZE’G  Ëó≤Jh  É¡«æWGƒŸ  á°û«©ŸG

 »àdG á«©ª÷G ∫ÉªYCG äôªKCG óbh á«dhódG ÒjÉ©ŸG

 á°üàîŸG äÉ¡÷G ™e ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdÉH â“

 AGƒjE’G ™jQÉ°ûe øª°V AGô≤Ø∏d Éà«H 40 AÉæH øY

 67h áØØ©àŸG öSC’G ºYód á«©ª÷G ÉgòØæJ »àdG

 ÚH  º«∏©àdG  èeGôH  öûf  ±ó¡H  É«°SGQO  Ó°üa

.zº∏©àf É«g{ IQOÉÑe øª°V á«FÉædG ≥WÉæŸG

:ΩGh-»HO

 ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ∞«°S ï«°ûdG ƒª°S ≥jôØdG QGR 

 á«∏NGódG  ôjRh  AGQRƒdG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ÖFÉf

 »ŸÉ©dG  çó◊G  ‘ ¿Éfƒ«dGh  É«°ShQ  áëæLCG

.»HO 2020 ƒÑ°ùcEG

 É«°ShQ  ájQƒ¡ªL  ìÉæL  ≈∏Y  √ƒª°S  ™∏WGh

 øe  º°†J  ÉÃ  áØ∏àîŸG  ¬eÉ°ùbCGh  ájOÉ–’G

 á«YÉæ°Uh á«aÉ≤Kh á«∏Ñ≤à°ùe ™jQÉ°ûeh èeGôH

 »àdG ¢Vhô©dGh ,É«°Shôd áeó≤àŸG äGQó≤dG ô¡¶J

 äÉ«æ≤àdGh »YÉæ£°U’G AÉcòdG º«gÉØe ≈æÑàJ

 ¿Éfƒ«dG  ádhO  ìÉæL √ƒª°S  QGR  ºK  .áeó≤àŸG

 ™ªà°SG  å«M  ,áeGóà°S’G  á≤£æe  ‘  ΩÉ≤ŸG

 ÉÃ ìÉæ÷G ‘ äÉ°Vhô©ŸG ∫ƒM ìöûd √ƒª°S

 ,ÊÉ°ùfE’G ¬îjQÉJh ó∏ÑdG Gòg ábGôY øe ô¡¶J

 ºFÉb π°†aCG πÑ≤à°ùŸ ¬Ñ©°Th ¬JOÉ«b äÉ©∏£Jh

 ‘ IOÉjôdGh  »YÉæ°üdG QÉµàH’G º«gÉØe ≈∏Y

.á«ªæàdG ™jQÉ°ûe ‘ áeGóà°S’Gh ∫ÉªYC’G

:ΩGh-IôØ¶dG – ójGR áæjóe

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ájÉYQ  â–  

 ó¡Y  ‹h  ,¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  óªfi

 äGƒ≤∏d  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  »ÑXƒHCG

 AÉ©HQC’G  Ωƒj  â≤∏£fG  ,áë∏°ùŸG

 É¡JQhO ‘ IôØ¶dG ¿ÉLô¡e äÉ≤HÉ°ùe

 IQGOEG  áæ÷  º«¶æàH  ,IöûY  á°ùeÉÿG

 á«aÉ≤ãdG  èeGÈdGh  äÉfÉLô¡ŸG

 ájÉ¨d ôªà°ùJh ,»ÑXƒHCG  ‘ á«KGÎdGh
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.IôØ¶dG

 ‘  »KGÎdG  IôØ¶dG  ¥ƒ°S  íààØjh

 øe kÉ«eƒj QGhõdG ΩÉeCG ¬HGƒHCG ¿ÉLô¡ŸG

 IöTÉ©dG ájÉ¨dh kAÉ°ùe á©HGôdG áYÉ°ùdG

 äÉ«dÉ©ØdG  øe  ójó©dG  kÉeó≤e  , kAÉ°ùe

 ,ájôª©dG  äÉÄØdG  ∞∏àîŸ  áHPÉ÷G

 »àdG  áYƒæàŸG  ¬dÉfi  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH

 çGôJh »é«∏ÿG »JGQÉeE’G çGÎdG ™ªŒ

.á«ÑæLC’Gh á«Hô©dG ∫hódG øe OóY

 ƒëf  »KGÎdG  IôØ¶dG  ¥ƒ°S  º°†jh

 øe ójó©dG  ¢Vô©j ´ƒæàe πfi 200

 ,á«é«∏ÿGh á«∏ëŸG á«KGÎdG äÉéàæŸG

 ¤G  ,QGhõdG  äÉLÉ«àMG  áaÉc  »Ñ∏jh

 ºYÉ£eh  á«Ñ©°ûdG  ºYÉ£ŸG  ÖfÉL

 äÉMÉ°ùdGh  á©jöùdG  ä’ƒcCÉŸG

 ∂dòch  ,á«KGÎdG  á«Ñ©°ûdG  ¢ùdÉéŸGh

 ºYÉ£ŸGh ,á«µ«°SÓµdG  äGQÉ«°ùdG  øcQ

 øcQh ,»°ù«FôdG ¥ƒ°ùdG ìöùeh á∏≤æàŸG

 ,á«ÑæLC’Gh á«Hô©dG äÉ«dÉ÷G ìöùeh

.á≤«°ûdG äÉ«dÉ©ØdG øe ÉgÒZh

 øe  πHE’G  ∑Óe  AÉ©HQC’G  Ωƒj  CGóHh

 ¤EG  óaGƒàdÉH  è«∏ÿG  ∫hOh  äGQÉeE’G

 ÉjÉ£ŸG  ∫ÉNOE’  ¿ÉLô¡ŸG  ™bƒe

 äÉ«∏ëŸG ójQÉØŸG •Gƒ°TCG ‘ ácQÉ°ûŸG

 ¤EG πHE’G áæjGõÃ πjÉ°UC’G äÉæé¡ŸGh

 ¿ÓYEÓd GOGó©à°SG ∂dPh ,â«ÑŸG ∑ƒÑ°T

 75 É¡d ¢ü°üN »àdG •Gƒ°TC’G èFÉàf øY

 ¿É÷ ≈∏Y É¡°VôY ó©H ∂dPh ,IõFÉL

 ÉjGöû∏d •Gƒ°TCG 8 øª°V ,º«µëàdGh RôØdG

 AÉæHCGh ñƒ«°ûdG ƒª°ùdG ÜÉë°UC’ OÓàdGh

 äGAGôLE’ÉH  ΩGõàdG  §°Sh  ,πFÉÑ≤dG

 ‘ É¡H ∫ƒª©ŸG ájRGÎM’Gh á«FÉbƒdG

 áæé∏dG É¡à©°Vh »àdGh ¿ÉLô¡ŸG ™bƒe

 á«æ©ŸG äÉ¡÷G ™e ≥«°ùæàdÉH áª¶æŸG

.Ú∏eÉ©dGh ÚcQÉ°ûŸG áeÓ°S πLCG øe

 πHE’G  ∫ƒNO  móZ  ìÉÑ°U  CGóÑj  Éª«a

 º«gÉéŸG ójQÉØŸG •Gƒ°TCG ‘ ácQÉ°ûŸG

 OÓàdGh  ÉjGöû∏d  •Gƒ°TCG  á°ùªN  øª°V

 É¡ª«µ–  ºà«°S  PEG  ,πFÉÑ≤dG  AÉæHC’

.á©ª÷G óZ Ωƒj É¡éFÉàf ¿ÓYEGh

 IQhódG √òg ‘ IôØ¶dG ¿ÉLô¡e õ«ªàjh

 ,»¡«aÎdGh »≤jƒ°ûàdGh »KGÎdG ¬ÑdÉ≤H

 πHE’G  áæjGõe  ¿ÉLô¡ŸG  º¶æj  å«M

 äÉ«∏ëª∏d kÉWƒ°T 82 É¡d ¢ü°üN »àdGh

 πjÉ°UC’G  äÉæé¡ŸGh  º«gÉéŸGh

/  ájôªY  äÉÄa  6  øª°V  ,í°VƒdGh

 ,´GòjE’G  ,ÉjÉ≤∏dG  ,≥jÉ≤◊G  ,ójQÉØŸG

 ÖdÉëŸG  á≤HÉ°ùeh  ,/∫ƒ◊G  ,ÉjÉæãdG

 ,º«gÉéŸGh  äÉ«∏ëª∏d  /•Gƒ°TCG  6/

 ‘É≤ãdG çhQƒŸG ¢ùµ©J äÉ≤HÉ°ùe 9h

 ¥ÉÑ°S/  πª°ûJ  »é«∏ÿGh  »JGQÉeE’G

 ¥ÉÑ°Sh  ,á∏«°UC’G  á«Hô©dG  ∫ƒ«ÿG

 á≤HÉ°ùeh  ,»KGÎdG  »Hô©dG  »bƒ∏°ùdG

 áæjGõe  á≤HÉ°ùeh  ,Qƒ≤°üdG  áæjGõe

 ,ájÉeôdG  á≤HÉ°ùeh  ,»Hô©dG  »bƒ∏°ùdG

 áæjGõeh ,º«©ædG ºæZ áæjGõe á≤HÉ°ùeh

 Í∏dG  á≤HÉ°ùeh  ,É¡Ø«∏¨Jh  QƒªàdG

 ,/Oƒ©≤dG  ìôWG  á≤HÉ°ùeh  ,¢†eÉ◊G

 äÉ≤HÉ°ùeh ,IôØ¶dG äÉ°ûµe ÖfÉL ¤EG

 »Ñ©°ûdG  ïÑ£dGh  ájhó«dG  ±ô◊G

 á«µ«°SÓµdG  äGQÉ«°ùdGh  AÉjRC’Gh

 øe  ójó©dGh  á∏≤æàŸG  ºYÉ£ŸGh

 áª«≤dG  õFGƒ÷Gh  á«eƒ«dG  äÉ≤HÉ°ùŸG

:IóMƒdG-»HO

 ΩÓYEÓd  »≤jôaC’G  »Hô©dG  õcôŸG  º¶f  

 ,á«JGQÉeE’G Ú«Øë°üdG á«©ªL ™e ¿hÉ©àdÉH

 á«JGQÉeE’G  äÉbÓ©dG  øY  á«eÓYEG  Ihóf

 ‘  ,zäÉfÉgôdGh  öVÉ◊G  {  á«fÉàjQƒŸG

 ∂dPh  ,»HO  2020  ƒÑ°ùcEÉH  »ÑXƒHCG  áYÉb

 »æWƒdG  Ωƒ«dÉH  ∫ÉØàM’G  ¢ûeÉg  ≈∏Y

.ÊÉàjQƒŸG

 õcôŸG  ôjóe  √GódG  ódh  ⁄É°S  óªfi ∫Ébh

 ±ó¡J IhóædG ¿CG ΩÓYEÓd »≤jôaC’G »Hô©dG

 É«eÓYEGh  ÉjOÉ°üàbG  É«fÉàjQƒe  Ëó≤J  ¤G

 Ú«fÉàjQƒe ÚãMÉHh AGÈN ácQÉ°ûÃ ∂dPh

.á«JGQÉeE’G áaÉë°üdG OGhQ øe IOÉb ¤EG áaÉ°VEG

 ácQÉ°ûŸG  á«ªgCG  ¤EG  √GódG  ódh  √ƒfh

 øµÁ Éeh »HO 2020 ƒÑ°ùcEG ‘ á«fÉàjQƒŸG

 ∞∏àfl ≈∏Y ∞jô©àdG áëfÉ°S øe ¬ë«àj ¿CG

 ´ÓW’Gh É«fÉàjQƒe ‘ QÉªãà°S’G ÖfGƒL

 ‘ á∏°UÉ◊G Qƒ£àdG »MÉæe ∞∏àfl ≈∏Y

 á«KGÎdGh á«aÉ≤ãdG OÉ©HC’G É¡«a ÉÃ OÓÑdG

 QGhOCG øe É«fÉàjQƒe ¬Ñ©∏J Éeh á«MÉ«°ùdGh

.»≤jôaC’Gh »Hô©dG Ú«FÉ°†ØdG ‘

 ¢ù«FQ  …OÉª◊G  óªfi  ÖMQ  ¬ÑfÉL  øe

 ,á«JGQÉeE’G Ú«Øë°üdG á«©ªL IQGOEG ¢ù∏›

 ádhO  ¢VQCG  ≈∏Y ºgóLGƒJ  ≈∏Y ™«ª÷ÉH

 »ŸÉ©dG  çó◊G  ‘  óLGƒàdGh  äGQÉeE’G

 Ωƒ«dÉH  ∫ÉØàM’Gh  ,»HO  2020  ƒÑ°ùcEG

 ÚH  πjƒW  ïjQÉàdGh  ,ÊÉàjQƒŸG  »æWƒdG

.É«fÉàjQƒeh äGQÉeE’G

 π«Hƒ«dG  ¿ƒµ«°S  πÑ≤ŸG  ΩÉ©dG  ¿EG  ∫Ébh

 á«fÉàjQƒŸG  á«JGQÉeE’G  äÉbÓ©∏d  »ÑgòdG

 ácÎ°ûe áaÉ≤K ≈∏Y Ωƒ≤J »àdG á«é«JGÎ°S’G

 á«Hô©dG º«≤dG ‘ ¬HÉ°ûàdG øe ÒãµdG Éæ£HôJ

 ÈcCG ƒg Ée AÉæH ≈∏Y óYÉ°ùJ »àdG á∏«°UC’G

.iƒbCGh

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14943 Oó`©dG  ̀2022 ôjÉæj 13 ¢ù«ªÿG
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 ¿hÉ©àdG õjõ©J åëÑJ äGQÉeE’G AÉÑfCG ádÉch

ΩÓYEÓd ø«°üdG áYƒªée ™e

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك :
جاولينغ دبليو إل جي آي � ذ. م. م.

SEA HOUSE  : طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية 
 املودعة بالرقم: 362266   بتاريخ:  2021/10/18

 بيانات األولوية:  
 بإسم :    يس هاوس لتجارة املواد الغذائية ش.ذ.م.م

وعنوانة :  مكتب رقم 02-07، ملك راشد محمد مبارك 
العربية  اإلمــارات  املرقبات،  ديره،  النعيمي،  املنصور 

املتحدة
  وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة: 29

 اللحوم واألس®ك والدواجن والطرائد؛ خالصات اللحوم؛ 
واملجففة  واملجمدة  املحفوظة  والخرضوات  الفواكه 
واملطبوخة؛ الجييل واملربيات والكومبوت؛ بيض؛ الحليب 
األخرى؛  األلبان  ومنتجات  والزبادي  والزبدة  والج¶ 
زيوت ودهون صالحة لالستهالك البرشي؛ َمرَق؛ كافيار؛ 
حي)؛  (غ¾  بحرى  رسطان  حية)؛  (غ¾  الكاكاو  زبدة 
رشائح  حية]؛  (غ¾  قرشيات  حي)؛  (غ¾  النهر  رسطان 
ة؛ سمك (غ¾  سمك طرية (فيليه)؛ بطارخ السمك املحرضَّ
حي)؛ مأكوالت بحرية (غ¾ حية)؛ سمك محفوظ؛ سمك 
(غ¾ حي)؛  محار  (غ¾ حي)؛  رخوي  (غ¾ حي)؛  فسيخ 

(غ¾  بحر  (غ¾ حية)؛ رسطان  أس®ك قرشية  للطعام؛  البحرية  األعشاب  (غ¾ حي)؛ خالصات  (غ¾ حي)؛ رسدين  سلمون 
حي)؛ جمربي (غ¾ حي)؛ جراد بحرى (غ¾ حي)؛ تونة (غ¾ حية)؛ قريدس (غ¾ حي)؛  وجبات جاهزة تتكون بصفة رئيسية 
من املأكوالت البحرية؛ وجبات جاهزة تتكون بصفة رئيسية من السمك؛ وجبات جاهزة تتكون بصفة رئيسية من الجراد 
وجبات  الخرضوات؛  من  رئيسية  بصفة  تتكون  جاهزة  وجبات  اللحم؛  من  رئيسية  بصفة  تتكون  جاهزة  وجبات  البحري؛ 
جاهزة تتكون بصفة رئيسية من رسطان البحر؛ كعك جراد البحر؛ لحم جراد البحر؛ سمك األنشوفة؛ مرق لحم؛ زبدة؛ كافيار؛ 
لحوم مطبوخة؛ منتجات غذائية معدة من السمك؛ فطر محفوظ؛ بندق محرض؛ بصل محفوظ؛ فول سوداÌ محفوظ؛ بازالء 
محفوظة؛ مخلالت؛ رقائق البطاطا (الشيبس)؛ فطائر البطاطا املقلية؛ رقائق البطاطا؛ سلطة فواكه؛ سلطة خرضوات؛ رسدين؛ 
خيار البحر، غ¾ حي؛ بذور معالجة؛ شوربات؛ معجون بندورة؛  توفو (فول صويا مخمر)؛ فول صويا محفوظ للطعام؛ كِرش 

(معدة)؛ خرضوات معلبة
 وصف العالمة: الطلب هو ملجموعة من عالمتÔ، حيث العالمة االوىل يف املجموعة تتكون من لوحة لشعار امواج كب¾ة 
تحتها عبارة (SEA HOUSE) مكتوبة باللغة اإلنكليزية والعالمة الثانية يف املجموعة هي تتكون من لوحة لشعار امواج 

كب¾ة ملون بدرجات متفاوتة من اللون األزرق تحتها عبارة (SEA HOUSE) مكتوبة باللغة اإلنكليزية
 االشرتاطات: 

 فعيل من لدية اعرتاض عيل ذلك أن يتقدم به مكتوبا إلدارة العالمات التجارية يف وزارة االقتصاد أو إرساله بالربيد املسجل 
، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ إصدار هذا اإلعالن 

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك :
جاولينغ دبليو إل جي آي � ذ. م. م.

SEA HOUSE  : طلب لتسجيل بيانات العالمة التجارية
 املودعة بالرقم: 362267   بتاريخ:  2021/10/18

بيانات األولوية:  
 بإسم :    يس هاوس لتجارة املواد الغذائية ش.ذ.م.م
محمد  راشد  ملك   ،07-02 رقم  مكتب    : وعنوانة 
اإلمارات  املرقبات،  ديره،  النعيمي،  املنصور  مبارك 

العربية املتحدة
  وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة: 35 
األع®ل؛  وتوجيه  وتنظيم  إدارة  واإلعالن؛  الدعاية 
التزويد  رشكات  أع®ل  إدارة  املكتبية؛  الوظائف 
بالطعام والرشاب؛ إدارة أع®ل املطاعم؛ إدارة أع®ل 
لآلخرين؛  واملرشوبات  األطعمة  تورد  التي  الرشكات 
تجميع املعلومات يف قواعد بيانات الكمبيوتر؛ إدارة 
امللفات املحوسبة؛ توف¾ املعلومات التجارية والُنصح 
عرض  والخدمات؛  املنتجات  اختيار  يف   Ôللمستهلك
الدعاية  مواد  نرش  املبارش؛  بالربيد  اإلعالن  السلع؛ 
والتصدير؛  االست¾اد  ــاالت  وك خدمات  واإلعــالن؛ 
شبكات  عىل  املبارشة  والدعاية  اإلعالن  التسويق؛ 

املتعلقة  بالتجزئة  البيع  خدمات  واملرشوبات؛  باألغذية  املتعلقة  اإلنرتنت  عرب  بالتجزئة  البيع  خدمات  الكمبيوتر؛ 
الخارجي  التعاقد  وبائعيها؛ خدمات  والخدمات  البضائع  اإلنرتنت ملشرتي  توف¾ سوق عرب  باألطعمة واملرشوبات؛ 
الرشاء لآلخرين [رشاء  بالتجزئة؛ خدمات  بيعها  لغايات  االتصال  السلع عىل وسائل  [املساعدة يف األع®ل]؛ عرض 
السلع والخدمات لألع®ل األخرى]؛ خدمات الرشاء لآلخرين املتعلقة باألغذية واملرشوبات [رشاء البضائع والخدمات 
ترويج  الفعاليات؛  رعاية  خالل  من  والخدمات  للبضائع  الرتويج  األخرى]؛  لألع®ل  واملرشوبات  باألغذية  املتعلقة 
املعلومات  تنظيم  التجارية؛  املحالت  واجهات   Ôتزي للبيع؛  املخصصة  العرض  ح®الت  تأج¾  لآلخرين؛  املبيعات 
يف قواعد بيانات الكمبيوتر؛ فهرسة الويب ألغراض تجارية أو إعالنية؛ خدمات البيع بالجملة للمنتجات الغذائية 
واملرشوبات؛ املساعدة يف إدارة األع®ل التجارية املتعلقة بحق االمتياز؛ إدارة شؤون أع®ل االمتيازات؛ املساعدة 

التجارية املتعلقة بإنشاء وإدارة وتشغيل االمتيازات
لشعار  لوحة  من  تتكون  املجموعة  يف  االوىل  العالمة  حيث   ،Ôعالمت من  ملجموعة  هو  الطلب  العالمة:  وصف   
تتكون  املجموعة هي  يف  الثانية  والعالمة  اإلنكليزية  باللغة  مكتوبة   (SEA HOUSE) عبارة  تحتها  كب¾ة  امواج 
مكتوبة   (SEA HOUSE) عبارة  تحتها  األزرق  اللون  من  متفاوتة  بدرجات  ملون  كب¾ة  امواج  لشعار  لوحة  من 

باللغة اإلنكليزية
 االشرتاطات:  

فعيل من لدية اعرتاض عيل ذلك أن يتقدم به مكتوبا إلدارة العالمات التجارية يف وزارة االقتصاد أو إرساله بالربيد 
املسجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ إصدار هذا اإلعالن 

 14943 Oó`©dG  ̀2022 ôjÉæj 13 ¢ù«ªÿG  14943 Oó`©dG  ̀2022 ôjÉæj 13 ¢ù«ªÿG

 IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO 
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 IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO 

OÉ°üàb’G IQGRh 

ô°ûædG ¿ÓYEG êPƒªf ô°ûædG ¿ÓYEG êPƒªf 

:ΩGh-»HO

 õjõ©J πÑ°S zΩGh{ äGQÉeE’G AÉÑfCG ádÉch âãëH 

 »ª«∏bE’G  ÖàµŸG ™e ∑Î°ûŸG »eÓYE’G ¿hÉ©àdG

 §°ShC’G  ¥öûdG  ‘  ΩÓYEÓd  Ú°üdG  áYƒªéŸ

.zCMG{

 ∫ÓL  óªfi  IOÉ©°S  ∫ÉÑ≤à°SG  ∫ÓN  ∂dP  AÉL

 zΩGh{  äGQÉeE’G  AÉÑfCG  ádÉch  ΩÉY  ôjóe  »°ùjôdG

 Öàµª∏d  ájò«ØæàdG  IôjóŸG  ‹  ≠fÉ°ûJ  IOÉ©°S

 ¥öûdG  ‘  ΩÓYEÓd  Ú°üdG  áYƒªéŸ  »ª«∏bE’G

.§°ShC’G

 ádÉch  Öàµe  ‘ ó≤Y  …òdG  -  AÉ≤∏dG  ∫ÓN  ”h

 πFÉ°Sh  ácQÉ°ûe  åëH  ..»HO  ‘  äGQÉeE’G  AÉÑfCG

 ΩÓYEÓd »ŸÉ©dG ¢Sô‚ƒµdG ‘ á«æ«°üdG ΩÓYE’G

 ¤EG 15 øe IÎØdG ∫ÓN »ÑXƒHCG ¬Ø«°†à°ùJ …òdG

 »æ«°üdG ΩÓYE’G óLGƒJ á«ªgCGh 2022 Èªaƒf 17

 ‘ ¬Yƒf øe ∫hC’Gh RQÉÑdG »ŸÉ©dG çó◊G Gòg ‘

.á≤£æŸG

 IOÉ©°Sh »°ùjôdG ∫ÓL óªfi IOÉ©°S ¢Vô©à°SGh

 ¿hÉ©àdG ôWCG  ôjƒ£àd áMÉàŸG ¢UôØdG ‹ ≠fÉ°ûJ

 äÉbÓ©dG øe ÉbÓ£fG ∂dPh ÚÑfÉ÷G ÚH ∑Î°ûŸG

 ádhO  ÚH  §HôJ  »àdG  áî°SGôdG  á«é«JGÎ°S’G

 »JOÉ«bh  á«Ñ©°ûdG  Ú°üdG  ájQƒ¡ªLh  äGQÉeE’G

.Ú≤jó°üdG øjó∏ÑdG

 ájò«ØæàdG IôjóŸG ‹ ≠fÉ°ûJ IQÉjõH ¬JOÉ©°S ÖMQh

 GócDƒe .. ΩÓYEÓd Ú°üdG áYƒªéŸ »ª«∏bE’G Öàµª∏d

 ï«°SôJ ≈∏Y zΩGh{ äGQÉeE’G AÉÑfCG ádÉch ¢UôM
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أبوظبي ـ وام:
العامة  الهيئــة  أعلنت 
والتأمينات  للمعاشات 
مواعيد  عن  االجتماعية 
املعاشــات  رصف 
للمتقاعدين  التقاعدية 
واملستحقني خالل العام 
الجــاري 2022، حيث 
املعاشات  رصف  سيتم 

التقاعدية يوم الـ 27 من كل شهر، باستثناء شهر 
أغســطس الذي سيتم رصف معاشاته يوم الـ 26 
من الشهر، إضافة إىل كل من شهر فرباير ومارس 

25 منها. الـ  ونوفمرب والتي ترصف معاشاتها يف 
ودعت الهيئة كافة الفئات املســتفيدة من الرصف 
التواصل  مواقــع  عــى  حســاباتها  متابعــة  إىل 
أنستجرام وتويرت وفيسبوك عى الحساب املوحد /

GPSSAAE/ لالطالع عى مواعيد الرصف التي 
ســيعلن عنها وفق هذه التواريخ بشــكل شهري، 
ومتابعة أي مســتجدات قد تتعلــق بتقديم بعض 

مواعيدها.
وقالت الهيئة يسهم توفري هذه البيانات يف تحسني 
جودة حياة املتقاعدين واملستحقني من خالل تعزيز 
وتدبر شــؤون حياتهم  أولوياتهم  لرتتيب  قدرتهم 
حياتهم وفق مواعيد االســتحقاق، وكذلك توظيف 
واستثمارها  إدارتها  وكفاءة  الشهرية  املوارد  هذه 

بشكل أمثل.

الشارقة ـ وام:
والعمل  الصحية  الشؤون  لجنة  اطلعت 
املجلــس  يف  االجتماعيــة  والشــؤون 
االستشاري إلمارة الشارقة عى جهود 
فرعي دائرة الخدمات االجتماعية يف دبا 
زياراتها  إطار  الحصن وخورفــكان يف 
الدائرة والوقوف عى  لفروع ومراكــز 
تؤديــه من رعايــة وخدمات نحو  ما 
وذوي  السن  وكبار  والنســاء  األطفال 

اإلعاقة.
عبدالله  الدكتــور  اللجنــة  وفــد  ضم 
موىس البلويش رئيس اللجنة وعدد من 
أعضائها و سيف بن سويف الكتبي أمني 
رس اللجنة .. وكان يف استقبالهم يف دبا 
رئيسة  النقبي  باســمة محمد  الحصن 
قســم الرعاية والحمايــة االجتماعية 
وعدد من املوظفني .. فيما اســتقبلهم 
مدير  النقبي  نارص  أحمد  خورفكان  يف 
يف  اإلجتماعية  الخدمــات  دائــرة  فرع 
خورفكان وعدد من املوظفني يف الفرع.

ما  عى  الزيارتني  خالل  اللجنة  ووقفت 
الحصن  دبا  فرعيها  يف  الدائــرة  تقدمه 
اجتماعية  خدمــات  من  وخورفــكان 
عالجيــة ووقائيــة وإنمائية يف مجال 
الضمان والرعايــة والحماية وتعرفت 

واألرس  لألفــراد  التأهيل  برامــج  عى 
الظــروف  ذوي  مــن  واملجموعــات 
اإلجتماعيــة الخاصة وما تقوم به من 
إليجاد  االجتماعية  املشــكالت  دراسة 

الحلول لها.

الزيارتــني طرح األعضاء عددا  وخالل 
مختلف  تناولــت  االستفســارات  من 
خدمــات الفرعــني والتواصــل مــع 
املواطنني وتلمــس أوضاعهم ومتابعة 

شؤونهم االجتماعية.

دبي ـ وام:

لألرصاد  الوطنــي  املركز  يحتفــي 
الدولة  جنــاح  يف  الخميس  اليــوم 
رعاية  وتحت  دبي   2020 بإكسبو 
ســمو الشــيخ منصور بن زايد آل 
نهيــان نائب رئيس مجلس الوزراء 
، بكوكبة من  الرئاسة  وزير شؤون 
املشاريع الحاصلة عى منحة الدورة 
الرابعة من برنامج اإلمارات لبحوث 
أداء  يواصل  الذي  االستمطار  علوم 
دوره البارز لضمان أمن املياه عاملياً 

وتحقيق االستدامة املائية.
وتسلط وكالة أنباء اإلمارات "وام" 
مسرية  عى  الضوء  التايل  التقرير  يف 
علوم  لبحــوث  اإلمارات  برنامــج 
العام  يف  تأســس  الذي  االستمطار 
العلمي  التقدم  تعزيز  بهدف   2015
مجال  يف  جديــدة  تقنيات  وتطوير 

علوم االستمطار.
ويقوم الربنامج باإلرشاف عى منح 
التي تساهم  للمشاريع  تقدم  بحثية 
مجال  يف  مبتكرة  حلــول  تطوير  يف 
، ويقدم منحة  االســتمطار  أبحاث 
دوالر  مليــون   1.5 قيمتها  تبلــغ 
ســنوات   3 عى  موزعة  أمريكــي 
البحثية يف  املقرتحات  لكل واحد من 

مجال االستمطار.
قدم  دورات  ثــالث  مــدار  وعــى 
مشــاريع   9 لـ  منحــا  الربنامــج 
االستمطار  مجال  يف  مبتكرة  بحثية 
وقــد فتح الربنامج باب اســتقبال 
املقرتحــات البحثية لدورته الرابعة 
مطلع العام الجاري .. فيما ســيتم 
عى  الحاصلة  املشاريع  عن  اإلعالن 

الربنامج  من  الرابعة  الدورة  منحة 
غداً.

الربنامــج من خالل  وتفاعــل مع 
حمالته التعريفية واســرتاتيجياته 
باحثا   1811 الخارجــي  للتواصل 
وعاملا و806 مؤسسات بحثية من 
70 دولة مما ساهم يف تقديم 451 

مقرتحا بحثيا خالل أربع دورات.
عى  الحاصلة  املشــاريع  وساهمت 
تقنيات  تطوير  يف  الربنامــج  منحة 
جديــدة يف هذا املجــال من ضمنها 
النانوية، والطائرات  استخدام املواد 
بدون طيار، وتصميم غرفة محاكاة 
النفاث  املحــرك  ونظام  الســحب، 
للسحب  الصاعدة  التيارات  لتكوين 

وغريها من التقنيات املبتكرة.
عى  الحاصلون  الباحثون  وســجل 
منحة الربنامــج 4 براءات اخرتاع، 
مجالت  يف  مقالة   82 بنرش  وقاموا 
كذلك  شاركوا  كما  محكمة،  علمية 
103 مؤتمــرات دولية، ونفذوا  يف 
وقياس  لتجربة  ميدانية  حمالت   8

فعالية املشاريع الحاصلة عى منحة 
مع  الكامل  بالتنســيق  الربنامــج 
املركز الوطني لألرصاد وبإرشافهم 

املبارش.
ويســعى برنامج اإلمارات لبحوث 
ترســيخ  إىل  االســتمطار  علــوم 
اإلمارات  لدولــة  الريادية  املكانــة 
املياه  أمن  مجــال  يف  عاملي  كمركز 
االبتكار  تعزيز  عرب  واالســتمطار 
والــرشاكات  البحثــي  والتعــاون 
حلول  إيجاد  عــى  ويعمل  الدولية، 
مبتكرة ومتطــورة يف مجال علوم 
ضمان  يف  للمســاهمة  االستمطار 
إىل  باالســتناد  عامليــاً  املياه  أمــن 

األبحاث املتقدمة.
إىل لعب دور  الربنامج  كما يســعى 
تنفيــذ اســرتاتيجية  محــوري يف 
األمــن املائــي لدولــة اإلمــارات 
استدامة  إىل ضمان  الرامية   ،2036
واســتمرارية الوصــول إىل امليــاه 
خالل الظــروف الطبيعية وظروف 

الطوارئ القصوى.

أبوظبي ـ وام:
بن  عبدالرحمن  الدكتــور  معــايل  بحث 
البرشية  املوارد  وزيــر  العور  عبداملنان 
والتوطني - خالل لقائه يف ديوان الوزارة 
براساد  كريشــنا  ســعادة   - بأبوظبي 
الديمقراطية  نيبــال  ســفري جمهورية 
يف  التعاون  تعزيز  الدولة  لدى  الفيدرالية 

مجال القوى العاملة.
وأكــد العــور أهمية تعزيــز العالقات 
الثنائية بــني دولة اإلمارات وجمهورية 
املشرتك  االهتمام  ذات  املجاالت  يف  نيبال 
العمالة  باســتقدام  املتعلقــة  خاصــة 
النيبالية. من جانبه أشاد السفري النيبايل 
طبقتها  التــي  واملبادرات  باإلجــراءات 
حكومة اإلمارات ملواجهة اآلثار السلبية 
 ،"19  - "كوفيد  جائحــة  عن  الناجمة 
دولة  قدمتها  التــي  املســاعدات  مثمناً 
تبذلها  التي  والجهود  بالده  إىل  اإلمارات 
وزارة املوارد البرشية والتوطني يف حفظ 

النيبالية. حقوق العمالة 
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»المعا�ص��ات« تعلن عن مواعيد �صرف 
المعا�صات للعام 2022

اأخبار الوطن

العور و�سفير نيبال يبحثان التعاون في مجال القوى العاملة

اأبوظبي ـ وام:

إنجازاً  أبوظبي  جامعة  ســجلت 
أكاديميــاً جديــداً بحصولها عى 
أعــى تصنيف من فئــة 5 نجوم 
ضمن  ُبعد  عــن  التعليم  مجال  يف 
تقييم »كيو إس ســتارز« العاملي 
2021 محققة  لعــام  للجامعات 
املائة  95 يف  بلغ  إجماليــاً  تقييماً 

يف هذا املجال.
الدرجــة  عــى  حصلــت  كمــا 
ســبعة  من  خمســة  يف  الكاملة 
ذلك  بمــا يف  مجــاالت رئيســية 
وتفاعل  األكاديميــة،  املشــاركة 
الطالبيــة  الطلبــة، والخدمــات 
واالســتعانة  والتكنولوجيــا، 
اإلنرتنت،  عرب  تعليميــة  بمصادر 
التعليم عن ُبعد. وااللتزام بعملية 

وكانت جامعة أبوظبي قد أطلقت 
العديد من املبادرات لتعزيز عملية 
بتجربة  واالرتقاء  ُبعد  عن  التعلم 
جائحة  ظــروف  ظل  يف  الطلبــة 

.19 كوفيد - 
قدرات  لتسخري  الجامعة  سعت  و 
مناهجها  يف  الحديثة  التكنولوجيا 
والواقع  االفــرتايض  الواقع  مثل 
املعزز والتقنية ثالثية األبعاد ملنح 
مواصلة  فرصة  الهندســة  طلبة 
عن  والعميل  التطبيقي  تعليمهــم 

ُبعد.
مقاطع  الجامعــة  أطلقــت  كما 
فيديو بزاوية عرض كاملة »360 
درجــة« لتزويد الطلبــة بقدرات 

عرض برصية متقدمة للمختربات 
الدراســية،  الفصول  بــدء  قبــل 
خالل  لهم  الــالزم  الدعم  وتقديم 

التعليم االفرتاضية. جلسات 
وقد أسهم اعتماد جامعة أبوظبي 
تحقيــق  يف  املبتكــرة  للحلــول 
من  أكثر  بمشــاركة  كبري  تفاعل 
من  أكثر  وتسجيل  طالب،   7000
50000 محــارضة خالل عملية 
هيئة  ألعضــاء  ُبعد  عــن  التعلم 

التدريس والطلبة.
كمــا أطلــق مركــز التوظيــف 
الجامعة  يف  الخريجــني  وعالقات 
للحفاظ  املبــادرات  سلســلة من 
عملية  خالل  الطلبــة  تفاعل  عى 
ذلك  يف  بمــا  ُبعد،  عــن  التعليــم 
ورش عمــل افرتاضيــة للتطوير 
الوظيفــي، وفعاليــات مميــزة 

للطلبة والخريجني.
جهود  التوظيف  مركــز  وواصل 

الدولة  يف  الــرشكاء  مع  التعاون 
افرتاضيــة  جلســات  لتنظيــم 
حــول املعلومــات املهنية وخلق 
فرص للطلبــة للتواصل معهم يف 

املستقبل.
بذلتها  التي  الجهــود  أثمرت  وقد 
التعليم  عملية  يف  أبوظبي  جامعة 
ُبعد عــن نجاح كبري تمثل يف  عن 
تمكــني الطلبة مــن تحقيق أداء 
الطالب  اســتطاع  فقــد  متميز، 
أحمــد الحمــادي، أحــد طلبــة 
العلــوم يف  برنامــج ماجســتري 
تكنولوجيــا املعلومــات بكليــة 
من  أبوظبي،  بجامعة  الهندســة 
لتوظيف  الــدرايس  بحثه  تطوير 
الطالب  لتمكني  االفرتايض  الواقع 
يشــعر  تجعله  نظارة  ارتداء  من 
وكأنه يف املخترب الجامعي ليشاهد 
ويتابع محارضات التطبيق العميل 

ذات الصلة بتخصصه الجامعي.

جامعة اأبوظبي تح�سد تقييم »5 نجوم« 
في التعليم عن بعد

»االإمارات لبحوث اال�ستمطار«... »اإك�سبو 2020« يحتفي ب�سناع 
الحلول المبتكرة لال�ستدامة المائية

الخيول االأندل�سية .. ق�سة يرويها جناح �سلوفينيا في »اإك�سبو 2020«

»ا�ست�ســاري ال�سارقة« يطلع على جهود »الخدمات االجتماعية« 
في دبا الح�سن وخورفكان

الشارقة ـ وام:
الشــارقة  العمل يف  شــاركت هيئة تطوير معايري 
التي  السنوية »شــتاء دافئ«  الشــتوية  الحملة  يف 
أطلقتها جمعية الشارقة الخريية حيث تولت الهيئة 
500 حقيبة عى الرشكات املشــغلة  توزيع حوايل 
لعــدد كبري من العمال والتــي تحتوي عى مالبس 

وأغطية شتوية.
وأعرب سعادة ســالم يوسف القصري رئيس هيئة 
الحملة  لنجــاح  رضاه  عن  العمل  معايــري  تطوير 
موجها شــكره لجمعية الشارقة الخريية وداعمي 
الحملة عى اهتمامهــم بالعمال وعى ما يقدمونه 

من دعم شتوي وصيفي لهم.
الهيئة وتعرب  الحملة تنســجم مع أهداف  وقال إن 
عن التقدير ملهام هذه الرشيحة من املجتمع وإبراز 

دورها الفعال يف صناعة النهضة والنمو ..

»معايي��ر العم��ل« ت��وزع 500 حقيب��ة 
على العمال في حملة »�صتاء دافئ«

دبي ـ وام:

2020 دبي ، التجول  يتيح معرض إكسبو 
بني بريان الســاحلية ، واألنهار الفريوزية 
القديمة،  والكهــوف  الشــاهقة  والقالع 
ومدينــة ليوبليانا الســاحرة داخل جناح 

جمهورية سلوفينيا.
اسطبالت حديقة  يف  الخيول هناك  وتعيش 
»ليبيكا«  ومزرعــة  الوطنيــة  تريغــالف 
الفروســية  أكاديمية  بــني  ما  هــدوء  يف 
أن  منذ   ، الخيول  لتلــك  املبهرة  والعروض 
تم استئناس الخيل فيها يف القرن السادس 

عرش إىل وقتنا هذا.
ويعترب »الشــعب السلوفيني » الخيل خري 
ومن  وأكرموها  فأحبوها  للفارس،  صديق 
معرض  فكان   ، بهم  االحتفاء  الكرام  عادة 
للتعرف عى  إكســبو دبي فرصة ذهبيــة 
مع  التعامل  يف  وعاداته  الشعب  هذا  تقاليد 

اللون األبيض الزاهي. الخيول ذات 
أحبها  ؛ مثلما  الخيل  عشــقت ســلوفينيا 
دوها،  ومجَّ الوصف  فيهــا  وأكثروا  العرب 

األندلســية  الخيول  زالت ســالالت  ومــا 
أقدم  أحــد  ليبيزان«  بـ«خيــول  املســماه 
ســالالت الخيول يف أوروبــا والعالم يتدىل 
أخصب  يف   ، 1580م  عــام  منــذ  رسٌجها 
الجياد  املناطــق وأكثرها مالءمــة لرتبية 

األصيلة.
وعرب شاشــة عرض تلفزيونيــة ، َتعرف 
زوار إكســبو ، عــى قصة الخيــول التي 
 800 إىل عام  تعود أسالفها يف ســلوفينيا 
م ، وظهرت أول أســالف خيــول ليبيزان 
عندما تــم جلب خيول بارب إىل إســبانيا 
التي اختلطت مع الخيول اإلسبانية ، ونتج 
عن ذلك سالالت الخيول األندلسية ، مروراً 
بتهجينها مع الخيول اإلســبانية والعربية 
األصيلة ، كما يدعوك جناح ســلوفينيا يف 
إكسبو دبي ، إىل تجربة قصص عن التفاعل 
واالبتكار،  واملعرفــة،   ، للطبيعــة  الفريد 

واألعمال التجارية الناجحة.
يتم  داخل جناح ســلوفينيا،  يف كل خطوة 
تقديم ســبب وجيه للزوار الستكشــافها 
لألفضل  العالم  تغري  التي  الرســائل  ونرش 

، بــدًءا من عــرض فيديو مذهــل بزاوية 
360 درجــة للرموز الســلوفينية للرتاث 
الخارقة  والحلــول  والثقــايف  الطبيعــي 
لالقتصاد السلوفيني ، وترمز سلوفينيا إىل 
القلــب األخرض ألوروبا يف املعرض ، حيث 
الزوار بصــور أصلية وعروض  تخاطــب 
عادية  غــري  الوســائط  متعددة  تقديمية 
ستســمح لهم بتجربة األجزاء التي يفخر 

بها السلوفينيون يف بلدهم األصيل.
طبيعة  الجناح  تصميــم  عنارص  ويعكس 
%63 من  الغابات  التي تحتل  ســلوفينيا، 
مســاحتها ، تلك الدولــة األكثر خرضة يف 
العالــم، والتي تحتوي عــى عدد كبري من 
عنارص  عى  الجنــاح  يركز  كمــا  األنهار، 
إذ  الخارجي،  مظهره  يف  حتى  االســتدامة 
يتكــون من هياكل خشــبية طولية غنية 
الخرضة،  ودائمــة  املتســلقة  بالنباتــات 
وتســتخدم يف ريها تقنيــة مبتكرة تحول 
دون هدر املياه ، وجاء الســقف عى شكل 
السلوفيني،  الخشب  من  مصنوعة  مصفاة 

وهي مستوحاة من األدوات الخشبية.
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�إطالق تطبيق 
وتوفر مراكز »صحة« للفحص والصحة الوقائية والمعتمدة 
من قبل اللجنة المشــتركة الدوليــة مجموعة متكاملة من 
الخدمــات الطبية الخاصة بإجراءات اإلقامــة، بما في ذلك 
في  المتميزة  الخدمــة  الســريع وخيارات  المســار  خدمة 
مواقع معينة، كمــا تعمل هذه المراكز كوحدات متخصصة 
توفر خدمات فحص األمــراض المعدية والخدمات الوقائية 
فــي جميع أنحــاء أبوظبي. وأكد الدكتور عمر الهاشــمي، 
العالجية  الخدمات  اإلكلينيكية في  للشؤون  التنفيذي  المدير 
الخارجية، إحدى منشــآت شــركة »صحة«.. إلتزام شركة 
»صحة« بتقديم رعاية صحية عالية المســتوى، تماشياً مع 
الذي يضع مصلحة المريض في طليعة أولوياته من  نهجها 

أجل تقديم أفضل رعاية صحية.
الجديد ستضمن »صحة« توفير  التطبيق  إنه من خالل  وقال 
تجربة سهلة ومريحة للمراجعين عند زيارة مراكز »صحة« 
للفحص والصحة الوقائية، مما يحد من الحاجة إلى االنتظار، 
إذ تضع »صحة« عمالئها دائماً في جوهر كل أعمالها بينما 
تواصل التركيز علــى مهمتها لتوفير خدمات مريحة وآمنة 

لإلقامة متاحة للجمهور في كافة أنحاء أبوظبي.
وتديــر صحة حالياً 12 مركزاً للفحــص والصحة الوقائية 

في مدينة أبوظبي والمصفح والشــهامة وبني ياس ومركز 
االتحاد للفحص الطبــي الخاص باإلقامة وفي مدينة العين 
6 مراكز وهي سويحان ومدينة زايد ودلما والسلع وغياثي 

والمرفأ.
يذكر أنه عند إصدار اإلقامة أو تجديدها، ُيطلب من المقيمين 
في إمارة أبوظبي زيــارة مراكز الفحص والصحة الوقائية 
إلجــراء الفحص الطبــي الالزم، إذ كان في الســابق، يزور 
المتعاملين تلك المراكز دون حجز، لكن مع التطبيق الجديد، 
الذي يناســب  الوقت  المقيمين اآلن تحديد  أصبح بإمــكان 

جدولهم مما يضمن عملية سهلة وسريعة وسلسة للغاية.

�لإم�ر�ت تت�أثر
األربعاء غائما على مناطق  إلى  األحد  الطقس من  وسيكون 
متفرقة من الدولة يتخللها سحب ركامية يصاحبها سقوط 
أحياناً خاصة  والرعد  بالبــرق  أمطار على فترات مصحوبة 
على المناطق الشرقية والشمالية وتمتد على بعض المناطق 
الغربية والســاحلية والجزر، وتقل كميات السحب تدريجيا 

يوم األربعاء مع انخفاض في درجات الحرارة.
الرياح معتدلة إلى نشــطة السرعة وقوية أحياناً خاصة مع 

إلى  تؤدي  واألتربة  للغبار  الركامية وتكون مثيرة  الســحب 
تدني مدى الرؤية االفقية.

البحر متوســط إلى مضطرب في الخليج العربي وفي بحر 
عمان خاصة مع السحب الركامية.

�لقو�ت �ل�شرطية 
ودعا الخييلي الفرق والعناصر المشــاركة إلى تقديم أقصى 
طاقاتهــم وفق االنضبــاط وااللتزام واالســتفادة واإلفادة 

القصوى من هذا التمرين لتحقيق أهدافه االستراتيجية .
وقال العميد الركن الدكتور علي الطنيجي مدير عام العمليات 
لتمرين  العليا  اللجنة  بالــوزارة ورئيس  االتحادية  المركزية 
أمن الخليج 3 بالوزارة إن االســتعدادات استكملت والقوات 
الشــرطية من دولــة اإلمــارات العربية المتحــدة جاهزة 
للمشاركة في هذا التمرين التعبوي الخليجي المشترك بهدف 

تعزيز االستجابة واالستعداد.
وأضاف أن التمرين يهدف إلى رفع مستوى التعاون وتنسيق 
العمليات المشتركة بين الفرق والقوات المشاركة، والتعامل 
مع األزمات والطوارئ بروح الفريق الواحد، كما يساهم في 
تبادل الخبرات بمجاالت اإلعداد والتخطيط والتنفيذ المشترك 

بيــن الوحدات والقوات الشــرطية بدول مجلــس التعاون 
الخليجي.

مقتل 13 �شخ�ش�ً 
وتقول الشرطة إن أكثر من 20 شخصا بينهم طالب مدارس، 

أصيبوا في الهجوم.
أن ســيارة  ذكرت  الصومالية )صونا(  األنباء  وكالة  وكانت 
مفخخة يقودها انتحــاري انفجرت يوم األربعاء بالعاصمة 
التابعة لشركة  مقديشو، و اســتهدفت قافلة من المركبات 

»فوال فوال«، وهي شركة أمنية خاصة.
وأضافت أن االنفجار وقع في شارع 21 أكتوبر، وهو شارع 

مزدحم بالمرافق التعليمية والطبية.
وقال نائب عمدة مقديشــو على عبيدي واردهير، الذي نجا 
الهجوم لــ)د.ب.ا( » لقد كنت على متن قافلة منفصلة   من 
مارة بالمنطقة وقت الهجوم. أصيب بعض من حراسي . لقد 
كان االنفجــار قويا. لقد فقدنا أرواحا بريئة، ولكننا مازالنا 

نحاول مساعدة المتضررين«.
ولم تعلن أي جهة مســؤوليتها عــن الهجوم، ولكن حركة 
ارتكاب مثل هذه  تعلن مســؤوليتها عن  الشــباب عادة ما 

الهجمات.

جناح الإمارات يكمل حكاياته بالقرية العالمية في دبي - 2
دبي ــ  �سمري ال�سعدي

القريــة  يف  اإلمــارات  دولــة  مشــاركة  إن 
العاملية مشــاركة دائمة طــوال كل دوراتها 
ومواســمها.. وال سيما يف هذا املوسم املميز 
والعرشين  الخامس  موسمها  العاملية  للقرية 
اإلمارات  ويمثل جناح  الفيض  اليوبيل  موسم 
مســاعد  يقول  فكما  والحــارض..  املــايض 
املعروضات  إن  نور  فيصل  الجناح  مســئول 
واملنتجــات بالجنــاح فهي تمثــل كل أنواع 
التقليدية  استثناء سواء  الدولة دون  منتجات 
بني  ما  تتنــوع  وهي  الحديثة..  أو  الرتاثيــة 
كل مــا يخطر عــى البال وكل مــا يحتاجه 
إماراتية  منتجات  من  العاملية  القرية  ضيوف 
تحاكــي يف جودتها منتجات الــدول العاملية 
البخور بكل  املشــهورة.. ومن املعروضــات 
أنواعها والعطور الطبيعية بكل أريجها سواء 
القديــم أو الحديث.. وكل أنواع املالبس التي 
التقليدية  واألطفال  والسيدات  الرجال  تخص 
بكل  واألقمشة  والحديثة..  منها  والرســمية 
تصميماتها ونقوشــها وتطريزها.. وجميع 
املطبخ  التي يســتخدمها  البهــارات  أنــواع 
اإلماراتــي ومــا يحتاجه املطبــخ أيضاً من 
مخلالت وأجبان .. وأيضا كل أنواع الكريمات 
والصابون  املعطر  واللبان  الطبيعية  والزيوت 
الحلويات  ننــى  وال  بأنواعــه..  الطبيعــي 
األجداد..  زمن  يف  رائجة  كانت  التي  التقليدية 
وحرص  أكلمة  مــن  التقليديــة  واملنتجــات 
األول..  الزمن  يف  تستخدم  كانت  ومفروشات 
والكثريمن األصناف األخرى والتي سنعرفها 
الذين  ونتعــرف عليها من خــالل عارضيها 
املنتجات  هــذه  حكايات  لنعرف  ســنقابلهم 

وذلك يف جزأين لتعدد هذه املنتجات.

الأزياء واملن�سوجات

منذ  العاملية  بالقرية  يشــارك  نور..  سعيد   =
خمســة أعــوام ويعــرض ويبيــع املالبس 
الرجاليــة مــن جالليب بيضــاء التي تعترب 
الــزي الوطني للرجــل اإلماراتي.. ويعرض 
الرساويــل واإلزارات البيضــاء والغيــارات 
الداخلية اإلماراتية.. ويعرض أيضا الحمدانية 
بألــوان متعــددة والعقاالت  الرأس  غطــاء 
والصنادل واألحذية اإلماراتية.. كذلك يعرض 
البشوت اإلماراتية الخفيفة والثقيلة بألوانها 
والوزارات  والصديري  املتعــددة  وتطريزاتها 
والغرت البيضاء السادة واملطرزة والشماخات 
وكل  والشــتوية..  الصيفيــة  ألوانها  بــكل 

معروضاته للكبار والصغار.
منذ  العاملية  القرية  يف  يشارك  محمد..  خري   =
األقمشة  أنواع  كل  ويبيع  ويعرض  عاما   12
أنواع  بجميــع  املطرزة  أو  العاديــة  ســواء 
مختلفة  وتصميمات  التطريزات..وبأشــكال 
الجالليــب وغريها من  لعمل  والتي تصلــح 
األزياء النســائية.. وهناك القماش املشــجر 
كل  ومن  واملطــرزة  والســادة  واملنقــوش 
الصدر  عى  يكون  عــادة  والتطريز  األلوان.. 

واألكمام.
أنواع  ويبيع  يعرض  األفغاني..  الغفار  عبد   =
عديد من األقمشة الخاصة بالجالبيات والذي 
متعددة,  وزخرفة  وبألوان  باملخور  يســمى 
وهــي من الحريــر أو املخمــل أو القطن أو 
يعمل منها جالليب  التفتة, وهي  أو  الســمر 

من خاص للخروج.
العطور الطبيعية ولبان البخور

= أم ســيف الجمــريي.. والتي تشــارط يف 
2006 وتعرض وتبيع كل  القرية منذ عــام 

أنــواع البخور والدخون والعطــور العربية 
والفرنسية والكولونيات بأنواعها وروائحها 
أجزاء  لكل  الطبيعية  والكريمــات  املختلفة.. 
والزيوت  العرق  وإلزالة  والشــعر  الجشــم 
العطريــة املتعددة الروائح والعود الخشــب 
ودهن العود واللبان املعطر بروائح مختلفة.. 
اإلكسســوارات  أشــكال  من  العديد  وكذلك 
النسائية ســواء التقليدية أو الحديثة وأيضا 
والشــاالت  األصليــة  اإلماراتيــة  الرباقــع 
من  العديد  اىل  إضافــة  القديمة..  التقليديــة 
أنــواع املخلــالت والبهارات.. وهي تشــكر 
الشــيخة هند املكتوم ألنها هي التي دعمتها 
العاملية  بالقرية  املشــاركة  عى  وشــجعتها 
والتــي من خالل تواجدهــا بها تعرفت عى 
والتعامل  ثقافاتهم  وعــى  الناس  من  الكثري 

معهم لالستفادة من خرباتهم,
= وســعاد أم أحالم.. تعــرض وتبيع أنواع 
عديدة من اللبان العماني واملنقوع يف الروائح 
الطهارة  ومســط  الزعفران  مثــل  املختلفة 
والذي  العنرب  وعود  والالفندر  الرمان  ومسك 
تعرض  كما  وللثياب,  للبيت  يستخدم كبخور 
املعطر واملنقوع يف  الهندي والكمبودي  العود 
والكوكوشانيل وروبريلوكفري  العنرب  زيوت 
والحجر السود, ونعرض أيضا أنواع عدة من 
ستار,  وكري  مثل  والجسم  للشعر  املخمرات 
الســلطاني  العماني  واللبان  الدخون  وأيضا 

والحجري.
= وعدنــان املعريش.. من بخور الدار يعرض 
ويبيــع كل أنــواع اللبــان العماني ســواء 
بشهرة  يحظى  الذي  الحجري  أو  الشــجري 
عى املســتوى العربي كلــه, وكذلك العطور 

بأنواعهــا العربية والتقليديــة والحديثة اىل 
املميزة  والخلطات  العطريــة  الزيوت  جانب 
والفريــدة التي ال توجــد اال لديه, وهو من 
يقــوم بعمــل هــذه الخلطات التــي تتميز 
ويعرض  كما  الجميلــة,  املبهجة  بالروائــح 
أيضــاً العطورات املختلفة والتي منها ما هو 
أو للجســم وحتى للفراش, وكذلك  للشــعر 
املباخــر الخزفية واملعدنيــة اىل جانب اللبان 

املعطر بكل روائحه.
ذوق  محــل  مــن  الشــمري..  وحســني   =
الهوامــري للعطور والذي يشــارك يف القرية 
2011 وســيظل يشــارك  منذ عام  العاملية 
بها كما يقول.. يعــرض ويبيع جميع أنواع 
العطــورات والخلطات اإلماراتية التي تتميز 
بالعــود والعنرب واملســك ومســتوحاة من 
عبــق الطيب األصيــل اإلماراتي حيث تعترب 
يعشق  ضيف  أو  سائح  ألي  مرجعا  اإلمارات 
العطورات العربيــة.. ويعرض أيضاً الدخون 
واملشموم  بالصندل  املمزوج  العود  وخشــب 
الظبياني.. وتتنوع العطورات العربية ما بني 
الروائح  وبعض  العني  ومسك  الطائفي  الورد 
املالبس  عى  تبقى  التــي  الفواحة  اإلماراتية 
املجالس  اىل معطرات  أكثر من يوم باإلضافة 
والفراش التي تغني عن البخور ألنها مصنعة 

من نفس الد خون العربية اإلماراتية.
معرو�سات متنوعة

= إيهــاب رجب.. يشــارك يف القرية العاملية 
أنواع  ويبيــع كل  الثانية ويعــرض  للمــرة 
التمور الســعودية ومنتجاتها.. فمن التمور 
الرطب  والســكري  واملجــدول  الصجعــي 
وصفاري  املدينة  وعجوة  الناشف  والسكري 

املدينــة وغري ذلك من التمور.. ومن منتجات 
أنواعه  بكل  الســعودي  املعمول  لديه  التمور 
والشوكوالتة  والتويف  التمور  مثل  وحشواته 
بدون سكر وأيضا  أو  بالســكر  ومنه ما هو 
معمــول أصابــع ومعمــول أســاور بحبة 
الربكة واألعشــاب الطبيعية.. ولديه الكالجا 
الســعودية بكل أنواعها وحشــواتها ومنها 
بزيت  او  بالنخالة,  أو  النحل,  بعســل  هو  ما 
أيضا  أيضا.. ولديه  الرجيم  الزيتون, وكاليجا 
القهوة السعودية بكل أنواعها وكذلك التلبينة 
الشــعري..  براعم  من  تصنع  والتي  املحمدية 
حلو  بســكويت  وهو  الكندر  أيضاً  وليعرض 
بكل حشــواته مثل التمــور البندق والنارين 

والقهوة والكراميل.
= ووفــاء محمد .. من محل البيت اإلماراتي 
للصابــون, تعرض وتبيع أنــواع عديدة من 
الصابــون الطبيعــي والخايل مــن أي مواد 
كيميائية, كما تعرض عدة أنواع من السنفرة 
لكل أجزاء الجسم, والكثري من أنواع الزيوت 
الطبيعية منها ما هو للشعر وما هو البرشة 
وملعظم أجزاء الجسم, باإلضافة اىل أنواع من 
الرسير,  للثياب ومفارش  الطبيعية  املعطرات 
التــي تعرضها مصنعة يدويا ويف  وكل املواد 

األمارات.
= ونور نورا.. تعرض وتبيع أشــياء خاصة 
التــي تتغطى بها  بالجمــال مثــل األغطية 
أثناء الســباقات حيث ال يوضع عليه إال هذه 
األغطيــة لتكون خفيفــة وتنطلق بالرسعة 
املطلوبــة, كما تعرض وتبيــع حليب النياق 
بن  حمدان  الشيخ  سمو  مزرعة  من  املجلوب 
محمد بن راشــد واملخلــوط بالقهوة والتي 

تفيــد كبديل لألدويــة الكيميائيــة يف حالة 
الصداع وغريه كما أنه يمد الجسم قوة.

وتبيع  وعــرض  محمــد..  أم  وخلطــات   =
وزيت  والزعرت  واملحــي  املشــوي  الزيتون 
الزيتــون والســماق, واألجبــان واأللبــان 
الرمان  ودبس  املتنوعــة,  الكثرية  وخلطاها 
املتعددة  بحشــواته  واملكدوس  التفاح  وخل 
الفلسطيني  البطيخ  وبزر  والدقة,  والطحينة 
واملفتول,  والفريك  والجميــد  الخيار  ومخلل 
والزعرت  املرمرية  مثل  الطبيعية  واألعشــاب 
والشطة  البلدي  والسمن  العنب  الورق وورق 

الفلسطينية.
أبو حســني.. من محمصة بلودان  = وضياء 
يعرض ويبيع جميع أنواع املكرسات والزبيب 
والتني  املجفف  واملشــمش  والوانه,  بأنواعه 
املجفف بأنواع وأحجــام مختلفة, والفواكه 
املجففــة الطبيعــة ومنعا ما هو بالســكر 
أو بــدون وهي مقطعة عى صــورة رقائق 
رفيعــة, والفواكه الطبيعيــة املصنوعة مع 
منها  والنوجا  بالســلوفان,  واملغلفة  السكر 
ما هي باملكــرسات أو بدون, وأنواع من املن 
وامللبن بالرمان أو بالفراولة أو بعصري العنب 
واملليســة  والزهورات  والرابونج  املانجو,  أو 
الشــامية واللوز املشوي عى حطب الرمان, 

البلدي والتني بزيت الزيتون. وجوز الهند 
= وأخــرياً وســيم حمدان وراشــد مصار.. 
اللــذان يعرضان ويبيعان الصنــادل الرجايل 
للسيدات  اليد  وحقائب  واألحذية  والحريمي, 
واملقاســات,  واملوديالت  األلــوان  بمختلف 
ضد  وهي  خاصة  أحذيــة  لألطفال  ويعرضا 

املاء.
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الخدمات واألســواق املالية، ودعم ريادة األعمال، 
والسياحة  املشرتكة،  والسوق  الجمركي،  واالتحاد 
والــرتاث الوطني، وآليــات تنفيذها وفق الخطط 

املعتمدة.
ســعادة  اإلماراتي  الجانب  مــن  االجتماع  ترأس 
يونــس حاجــي الخــوري، وكيــل وزارة املالية 
بحضور عدد من كباراملســؤولني يف وزارة املالية، 

ووزارة  االقتصاد،  وزارة  عن  ممثلني  إىل  باإلضافة 
الخارجية والتعاون الدويل، ووزارة التغيري املناخي 
املتقدمة،  والتكنولوجيا  الصناعة  ووزارة  والبيئة، 
ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ومرصف اإلمارات 
والجنســية  للهوية  االتحادية  والهيئة  املركــزي، 

والجمارك وأمن املنافذ.
وترأس وفد اململكة العربية الســعودية املشــارك 
يف االجتماع، ســعادة عبدالعزيز بن متعب الرشيد 
الكلّية  املاليــة  املالية للسياســات  مســاعد وزير 
الدوليــة، بحضــور عدد مــن كبار  والعالقــات 
املالية، إىل جانب ممثلني عن  املســؤولني يف وزارة 
البيئة واملياه والزراعة، ووزارة الســياحة،  وزارة 
والبنك املركزي السعودي، وهيئة الزكاة والرضيبة 
الخارجية،  للتجــارة  العامة  والجمــارك، والهيئة 
الســعودية للمواصفــات واملقاييــس  والهيئــة 
والدواء، وهيئة  للغذاء  العامــة  والهيئة  والجودة، 

تنمية الصادرات السعودية.

الإمارات ت�ست�سيف اجتماع لجنة المال وال�ستثمار التابعة لمجل�س التن�سيق ال�سعودي الإماراتي في اإك�سبو دبي



 

1.30
11.94

1.20
30.001.83

4.35
5.58
6.42




84.19
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ادارة الرتاخي�ص التجارية

اخلمي�س 13 يناير 2022ـ  العـدد 14943 

اخلمي�س 13 يناير 2022ـ  العـدد 14943 اخلمي�س 13 يناير 2022ـ  العـدد 14943 

اخلمي�س 13 يناير 2022ـ  العـدد 14943 

اخلمي�س 13 يناير 2022ـ  العـدد 14943 

اخلمي�س 13 يناير 2022ـ  العـدد 14943 

 قطاع ال�شوؤون التجارية- اأبوظبي

ادارة الرتاخي�ص التجاريةادارة الرتاخي�ص التجارية

 قطاع ال�شوؤون التجارية- اأبوظبي

 قطاع ال�شوؤون التجارية- اأبوظبي

ادارة الرتاخي�ص التجارية

�إعــــالن

�إعالن ت�شفية �شركة�إعالن ت�شفية �شركة

 اإلغاء اعالن �سابق

�إعــــالن

�إعالن ت�شفية �شركة

 تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن / السادة : يس دي العقارية - 

رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 2964772  قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة ألفا ظبي القابضة للصناعات 

ALPHA DHABI INDUSTRIES HOLDING LLC ذ.م.م

ذ.م.م  لالستثامر  شيمريا  حذف   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل   

 CHIMERA INVESTMENT LLC

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

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

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

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:  يورو ليموزين لنقل الركاب بالسيارات الفخمة ذ.م.م

مرزوقي  محمد  احمد  السيد  مبنى   0  -  17 م  الرشكة:املصفح  عنوان   

صقر واخرين

  CN-2807780 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/  الهاميل ورشكاه، محاسبون قانونيون،  كمصفي قانوين 

الجمعية  محرض  قرار  عىل  بناًء  وذلك     2021-12-12 بتاريخ  للرشكة 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :     2150028118

 تاريخ التعديل:   2022-1-12

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 

خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

 نوع الرشكة: رشكة الشخص الواحد  ذ.م.م 
االسم التجاري:   برمييوم للسيارات  ، رشكة الشخص الواحد  ذ.م.م 

العقارية  الدار  - 0 رشكة   36 الشامخة  الشامخة  مدينة  الرشكة:  عنوان 
ش.م.ع 

  CN-2404271 :رقم القيد يف السجل االقتصادي
التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة
2 - تعيني السادة/  امانة لتدقيق ومراجعة الحسابات ، سارة الظاهري،  
قرار  عىل  بناًء  وذلك     2022-1-10 بتاريخ  للرشكة  قانوين  كمصفي 
محرض الجمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :     

22C43E4219ADAA3D7C
 تاريخ التعديل:   2022-1-12

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 
خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.   تعلن دائرة التنمية االقتصاديــة بخصــوص الرخصــة 

سبا  نيل  بابلز  التجاري  باالسم   CN - رقم  1194858  
بإلغاء طلب تعديل الرخصة وإعادة الوضع كام كان عليه 

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

اإلجراءات املذكورة. 
CN - 1194858  / الرقم : د ت / ش ت 

CA - 4248478  : رقم الخطاب
 تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن / السادة : بيلد باور للمقاوالت والصيانة 
العامة رخصة رقم : CN- 1313162  قد تقدموا إلينا بطلب : تعديل الرشكاء 

تنازل وبيع / إضافة خلفان بن سامل بن حميد السعيدي )100%(
 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف ابراهيم فالح حمود جره القحطاين 

تعديل رأس املال  من NULL إىل 100000
 تعديل شكل قانوين / من مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م تعديل 
 BUILD POWER CONTRACTING & GENERAL من تجاري  إسم 
 BUILD إىل  العامة  والصيانة  للمقاوالت  باور  بيلد   -  MAINTENANCE
 POWER CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE -
SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C - بيلد باور للمقاوالت والصيانة العامة 

- رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 
التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 
املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة.

  نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 
االسم التجاري:  السجاد االحمر للتجارة ذ.م.م

 عنوان الرشكة: دملا مول، GR118&119 مصفح دملا مول، طابق االريض 
محل رقم 

  CN-1663136 :رقم القيد يف السجل االقتصادي
التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة
كمصفي  واملراجعة  للتدقيق  منتورز  ستاندرد  السادة/    تعيني   -  2
محرض  قــرار  عىل  بناًء  ــك  وذل   2022-1-3 بتاريخ  للرشكة  قانوين 
بالرقم:  العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  الجمعية 

 22C0FFB314902ACE36E
 تاريخ التعديل:   2022-1-12

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 
خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

اخلمي�س 13 يناير 2022ـ  العـدد 14943 اخلمي�س 13 يناير 2022ـ  العـدد 14943 

اخلمي�س 13 يناير 2022ـ  العـدد 14943 

اخلمي�س 13 يناير 2022ـ  العـدد 14943 

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

نموذج اإعالن الن�صرنموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صر

بهذا تعلن رشكة مستشفيات ميديكلينيك ذ.م.م «عيادات»  فرع 

/ كلية رشطة أبوظبي واملسجل لدى  دائرة الصحة أبوظبي تحت 

  .MF5687  ترخيص رقم

يقوم  سوف  وبالتايل  املذكور  الرتخيص  الغاء  بطلب  تقدم  بأنه 

بايقاف التعامل مع رشكات التأمني من  تاريخ 31 /ديسمرب / 2021 

عليه تعلن مستشفيات ميديكلينيك ذ.م.م «عيادات»  فرع / كلية 

رشطة أبوظبي انها انتهت من  الحسابات وليس لها مستحقات مع 

رشكات التأمني الصحي. 

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

الصحة ابوظبي او يرجى مراسلتنا عىل االمييل التايل:

   Mona.AlAli@mediclinic.ae  

 م�شت�شفيات ميديكلينيك ذ.م.م 

عماد الزغبي

المو�صوع: اإعالن اإلغاء رخ�صة  

م�شت�شفيات ميديكلينيك ذ.م.م »عياد�ت« فرع / كلية �شرطة �أبوظبي

اخلمي�س 13 يناير 2022ـ  العـدد 14943 

لإعالناتكم بالوحدة: هاتف: 024488400 فاك�ص 024488201

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك :

جاولينغ دبليو إل جي آي يب ذ. م. م.

الحامية   بنرش طلب  تجديد مدة 

للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم: 156915      

بتاريخ: 2012/08/26

واملسجلة تحت الرقم : 156915 

 بإسم : ش. تنجم ليمتد

وعنوانة : منرب وان اشتشريش باركواي، توكسبريي جلوسيسرتشاير، جي ال20 8يت 

يو، اململكة املتحدة

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

سنوات أخرى اعتباراً من تاريخ اإليداع يف : 2021/05/08           

اخلمي�س 13 يناير 2022ـ  العـدد 14943 

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد 

 نموذج اإعالن الن�صر عن �لتجديد

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

اخلمي�س 13 يناير 2022ـ  العـدد 14943  
12 �إعالنات

  اسم الرشكة :  مطبخ رشاد ومنحاز الشعبي    ش.ذ.م.م 
العنوان :   مطعم رقم 01 ملك عيل عبدالله عيل بن حيدر، ديرة، املطينة

الشكل القانوين :رشكة ذات مسؤولية محدودة الشخص الواحد ذ.م.م
رقم القيد بالسجل التجاري   1527992   رقم الرخصة  920093        

 مبوجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة يف ديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 
لديها بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي :  اتش ايه ام لتدقيق الحسابات, للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :22-12-2021 تاريخ تصديق القرار:   2021-12-22  

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

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة : الصخور الطيبة للتجارة  ذ.م.م 
 . B العنوان : مكتب ملك ابراهيم سعيد احمد لوتاه، ديرة، ام الرمول ، استدامة

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1491636 رقم الرخصة    885980 

مبوجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة يف ديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 
قانونيون  محاسبون  السيايب  سامل   : املصفي  وبتعيني  أعاله   املذكورة  الرشكة  بانحالل  لديها 

ومدققوا حسابات للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار :   28-12-2021  تاريخ تصديق القرار : 2021-12-28

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
303 ملك الشيخ مانع راشد مانع آل مكتوم، رقة البطني هاتف  رقم : 2272828 04 فاكس: 
2274080 04  مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من 

تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

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

ديره- بورسعيد 

مبوجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة يف ديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري 

لديها لتصفية رشكة / مطبخ رشاد ومنحاز الشعبي ش.ذ.م.م  وبتعيني املصفي املذكور أعاله 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

أي  لديه  من  وعىل    2021-12-22 القرار:    تصديق  تاريخ   2021-12-22: القرار   تاريخ   

هاتـف  أعاله  العنوان  يف  الكائن  مكتبه  يف  املعني  املصفي  إىل  التقدم  مطالبة  أو  اعرتاض 

2973060 04  فاكـس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 اسم املصفي: سامل السيايب محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات 
 العنوان: مكتب 303 ملك الشيخ مانع راشد مانع آل مكتوم، رقة البطني

مبوجب هذا تعلن دائرة االقتصاد والسياحة يف ديب بأنه قد تم التأشري يف السجل 

املصفي  وبتعيني  ذ.م.م   للتجارة  الطيبة  الصخور   / رشكة  لتصفية  لديها  التجاري 

املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :   28-12-2021  تاريخ تصديق القرار : 2021-12-28

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

يف  العنوان اعاله  هاتف  رقم : 2272828 04 فاكس: 2274080 04 مصطحباً معه 

كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.  
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�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

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

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

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

بني  الرخصة  عن  تنازل  عىل  بالتصديق  العدل  الكاتب  سيقوم  أنه  العلم  يرجى 

االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول:    عبدالله راشد عبدالله راشد النعيمي  الجنسية: االمارات

 اىل الطرف الثاين:    منجيندر سينغ ترسيم سينغ الجنسية: الهند

  باالسم التجاري ) ورشة الراية البيضاء للحدادة  ( رخصة صادرة من دائرة التنمية 

االقتصادية بعجامن برقم ملف ) 20546 ( واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجامن

 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 يوما من تاريخ 

نرش هذا االعالن.

بني  الرخصة  عن  تنازل  عىل  بالتصديق  العدل  الكاتب  سيقوم  أنه  العلم  يرجى 

االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول: ناجي ابراهيم خليفة الظفري القمزي      الجنسية: االمارات

 اىل الطرف الثاين:  محمد سيف راشد الشاقوش النعيمي    الجنسية: االمارات

 باسم التجاري ) الخالدية لتجارة عدد وادوات البناء  ( رخصة صادرة من دائرة 

التنمية االقتصادية بعجامن برقم ) 20441 ( واملسجلة بغرفة تجارة وصناعة عجامن

 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 يوما من تاريخ 

نرش هذا االعالن.
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 المارات العربية المتحدة

وزارة العدل

 المارات العربية المتحدة

وزارة العدل

الكاتب العدل العام

الكاتب العدل العام

تنازل / بيع 
اإعالن ن�سر

تنازل / بيع 

محامون  الدولية  الوصل  مجموعة  بوكالة  الزعنوين-  توفيق  محمد  بن  محمد  املنذر: 
ومستشارون قانونيون

املحامي / عبدالعزيز الحامدي
ضد املنذر إليها : فينتيتج كابيتال لتأجري بيوت العطالت ذ.م.م.

املوضوع
باالنذار رقم 1-276138- اليهام  املنذر  أنه تعذر أعالن  بالنرش حيث  بالوفاء  إنذار تكليف 

2021  لسداد مبلغ 95.600 درهم ، وذلك املرتصد من بدل االيجار املرتصد بذمتها حتى تاريخ 
االنذار تحت طائلة االخالء عىل عنوانها املعلوم لدى املنذر، عن طريق أرامكس وأفاد املعلن 
تم طرق الباب عدة مرات ويف اوقات مختلفة ومل يفتح أحد وباالتصال باملنذر إليه ال يرد لذا 
تعذر االعالن ، وبالتحري مل يسفر التحري عن عنوان جديد وواضح للمنذر اليها، ومل يسفر 
تحري التنمية االقتصادية عن عنوان واضح للمنذر اليها، وحيث أن املنذر يريد إعالن املنذر 

اليهام بانذار التكليف عن طريق النرش يف الجريدة .
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الكاتب العدل

إنذار عديل بالنرش
رقم )2022-140(

نعلن للجميع بأن الرشكة املذكورة أعاله هي /  املرشق لصيانة املباين    /  ذ.م.م 
- رشكة ذات مسؤولية محدودة،تأسست يف امارة عجامن مبوجب قانون الرشكات 
التنمية االقتصادية   االتحادي رقم )8( لسنة )1984( وتعديالته مرخصة يف دائرة 
وسجلته  بالتنمية االقتصادية تحت رقم )  99030  ( وقرر الرشكاء حلها وتصفيتها 

وتعيني السيد:
للمصفي  به  التقدم  اعرتاض  أو  أي حق  له  للرشكة فعىل كل من  قانوين   مصفي 
القانوين املذكور أعاله خالل مدة )45( يوماً من تاريخ نرش اإلعالن وعىل العنوان 

التايل:
  إمارة :   
هاتف :  

ص.ب.:     

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

اإعالن وحل وت�سفية : 

 اال�سم التجاري : امل�سرق ل�سيانة املباين   /  ذ.م.م 
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  تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك :
 جاولينغ دبليو إل جي آي يب ذ. م. م

 TOPSHOP  :بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية
     149878    : بالرقم  امل��ودع��ة   

بتاريخ : 2010/11/25
املسجلة بتاريخ : 2011/12/12

 بإسم املالك :  ش. اركاديا جروب 
براندز ليمتد

 70 هاوس،  كولجريف  وعنوانة: 
برينريز سرتيت، لندن، دبليو1يت

3ان ال، اململكة املتحدة
 وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة 18

 بيانات التعديل:
اسم من انتقلت إلية امللكية: توب شوب / توب مان ليمتد 

عنوانه: كولجريف هاوس، 70 برينرز سرتيت، لندن، دبليو
1يت 3ان ال، اململكة املتحدة

تاري�خ انتقال امللكية: 2021/02/07
تاريخ التأشري: 2021/02/08 

 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك :
 جاولينغ دبليو إل جي آي يب ذ. م. م

بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
CHAIRS A CAVIAR BAR  

     317237    : بالرقم  امل��ودع��ة 
بتاريخ : 2019/09/18

املسجلة بتاريخ : 2019/11/26
يئ  يب  اس  ش.    : املالك  بإسم   

ليسينسينج ال ال يس
وعنوانة: 131 سربينج سرتيت، فورث فلور، نيويورك

نيويورك 10012، الواليات املتحدة االمريكية
      وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة 43

 بيانات التعديل:
اسم من انتقلت إلية امللكية: كرياتينج كوليناري كومينيتيز، ال ال يس 

عنوانه: 131 سربينج سرتيت، فورث فلور، نيويورك
نيويورك 10012، الواليات املتحدة االمريكية

تاري�خ انتقال امللكية: 2021/11/17
تاريخ التأشري: 2021/11/18 

 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك :
 جاولينغ دبليو إل جي آي يب ذ. م. م

DRUNK ELEPHANT :بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية
     286666    : بالرقم  امل��ودع��ة 

بتاريخ : 2018/01/29
املسجلة بتاريخ : 2018/10/14

ايليفنت  درانك    : املالك  بإسم   
ذ م م

وعنوانة: 1600 دبليو، شارع 38 جناح 424 استني
تكساس 78731 الواليات املتحدة االمريكية

وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة 3
 بيانات التعديل:

اسم من انتقلت إلية امللكية: شيسيدو امرييكاس كوربوريشن 
عنوانه: تنث فلور، 301 روت 17 نورث، روذرفورد،

نيو جرييس 07070، الواليات املتحدة االمريكية
تاري�خ انتقال امللكية: 2021/12/27

تاريخ التأشري: 2022/01/04 

 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك :
 جاولينغ دبليو إل جي آي يب ذ. م. م

 DOROTHY PERKINS  :بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية
     194331    : بالرقم  امل��ودع��ة   

بتاريخ : 2013/07/01
املسجلة بتاريخ : 2014/07/06

 بإسم املالك :  ش. اركاديا جروب 
براندز ليمتد

 70 هاوس،  كولجريف  وعنوانة: 
برينريز سرتيت، لندن، دبليو1يت

3ان ال، اململكة املتحدة
     وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة 35

 بيانات التعديل:
اسم من انتقلت إلية امللكية: دورويث بريكينز تريدينج ليمتد 

عنوانه: كولجريف هاوس، 70 برينرز سرتيت، لندن، دبليو
1يت 3ان ال، اململكة املتحدة

تاري�خ انتقال امللكية: 2021/02/18
تاريخ التأشري: 2021/02/18 

 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك :
 جاولينغ دبليو إل جي آي يب ذ. م. م

 TOPMAN  :بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية
     179166    : بالرقم  امل��ودع��ة   

بتاريخ : 2012/09/11
املسجلة بتاريخ : 2014/04/07

 بإسم املالك :  ش. اركاديا جروب 
براندز ليمتد

 70 هاوس،  كولغرايف  وعنوانة: 
برنرز سرتيت، لندن، دبليو1يت

3ان ال، اململكة املتحدة
 وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة 35

 بيانات التعديل:
اسم من انتقلت إلية امللكية: توب شوب / توب مان ليمتد 

عنوانه: كولجريف هاوس، 70 برينرز سرتيت، لندن، دبليو
1يت 3ان ال، اململكة املتحدة

تاري�خ انتقال امللكية: 2021/02/07
تاريخ التأشري: 2021/02/08 

  تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك :
 جاولينغ دبليو إل جي آي يب ذ. م. م

 XIV  :بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية
     117036    : بالرقم  امل��ودع��ة   

بتاريخ : 2008/07/24
املسجلة بتاريخ : 2011/01/20

أي  يب  اس  ش.    : املالك  بإسم   
اليسنسينج ال ال يس

بولبفارد،  بيفرييل  وعنوانة: 8000 
لوس انجلوس، كاليفورنيا

90048 الواليات املتحدة االمريكية    وذلك لتمييز السلع أو الخدمات 
الواقعة بالفئة 43
 بيانات التعديل:

اسم من انتقلت إلية امللكية: اس يب يئ ريستورانت  جروب، ال ال يس 
عنوانه: 9247 ألدين درايف، بيفريل هيلز، كاليفورنيا

90210، الواليات املتحدة االمريكية
تاري�خ انتقال امللكية: 2021/11/17

تاريخ التأشري: 2021/11/18 

  تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك :
 جاولينغ دبليو إل جي آي يب ذ. م. م

بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية: رسم فيل
     322117    : بالرقم  امل��ودع��ة   

بتاريخ : 2019/12/11
املسجلة بتاريخ : 2020/03/22

إس  يو  ايكوالب    : املالك  بإسم   
ايه انك.

وعنوانة: 1 ايكوالب بليس، ساينت بول، مينيسوتا 55102،
الواليات املتحدة االمريكية

  وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة 42
 بيانات التعديل:

اسم من انتقلت إلية امللكية: تشامبيون إكس يو اس ايه إنك. 
عنوانه: 11177 اس. ستاديوم دي ار. شوجر الند،

تكساس الواليات املتحدة االمريكية 77478
تاري�خ انتقال امللكية: 2021/11/08

تاريخ التأشري: 2021/11/09 

  تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك :
 جاولينغ دبليو إل جي آي يب ذ. م. م

 THE CODE  :بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية
     298974    : بالرقم  امل��ودع��ة   

بتاريخ : 2018/09/25
املسجلة بتاريخ : 2019/04/28

يئ  يب  اس  ش.    : املالك  بإسم   
هوتيل ليسينسينج ال ال يس

سرتيت،  سربينج   131 وعنوانة: 
فورث فلور، نيويورك

10012، الواليات املتحدة االمريكية
  وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة 43

 بيانات التعديل:
اسم من انتقلت إلية امللكية: اس يب يئ ريستورانت  جروب، ال ال يس 

عنوانه: 9247 ألدين درايف، بيفريل هيلز، كاليفورنيا
90210، الواليات املتحدة االمريكية
تاري�خ انتقال امللكية: 2021/11/17

تاريخ التأشري: 2021/11/18 

 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك :
 جاولينغ دبليو إل جي آي يب ذ. م. م

 THE CODE  :بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية
     201743    : بالرقم  امل��ودع��ة   

بتاريخ : 2013/11/28
املسجلة بتاريخ : 2017/07/10

يئ  يب  اس  ش.    : املالك  بإسم   
هوتيل ليسينسينج ال ال يس

سرتيت،  سربينج   131 وعنوانة: 
فورث فلور، نيويورك

10012، الواليات املتحدة االمريكية
 وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة 35

 بيانات التعديل:
اسم من انتقلت إلية امللكية: اس يب يئ ريستورانت  جروب، ال ال يس 

عنوانه: 9247 ألدين درايف، بيفريل هيلز، كاليفورنيا
90210، الواليات املتحدة االمريكية
تاري�خ انتقال امللكية: 2021/11/14

تاريخ التأشري: 2021/11/21 

  تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك :
 جاولينغ دبليو إل جي آي يب ذ. م. م

 TOPSHOP  :بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية
     179165    : بالرقم  امل��ودع��ة   

بتاريخ : 2012/09/11
املسجلة بتاريخ : 2014/04/07

 بإسم املالك :  ش. اركاديا جروب 
براندز ليمتد

 70 هاوس،  كولغرايف  وعنوانة: 
برنرز سرتيت، لندن، دبليو1يت

3ان ال، اململكة املتحدة
 وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة 35

 بيانات التعديل:
اسم من انتقلت إلية امللكية: توب شوب / توب مان ليمتد 

عنوانه: كولجريف هاوس، 70 برينرز سرتيت، لندن، دبليو
1يت 3ان ال، اململكة املتحدة

تاري�خ انتقال امللكية: 2021/02/07
تاريخ التأشري: 2021/02/08 

  تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك :
 جاولينغ دبليو إل جي آي يب ذ. م. م

بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:  الحرف O مكتوب بشكل 
مميز

     128324    : بالرقم  امل��ودع��ة   
بتاريخ : 2009/04/16

املسجلة بتاريخ : 2011/02/14
اوريفليم  ش.    : املالك  بإسم   

كوزميتكس اس.ايه.
الثاين،  فيليب  رو   ،20 وعنوانة: 

ال2340-، لوكسمبورج
  وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة 03

 بيانات التعديل:
اسم من انتقلت إلية امللكية: اوريفليم كوزميتكس ايه جي 

عنوانه: بواسطة اوريفليم جلوبال مانجمنت ايه جي،
بليتشيبالتز 3، 8200، شافهاوزن، سويرسا 

تاري�خ انتقال امللكية: 2020/7/29
تاريخ التأشري: 2020/9/23 

 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك :
 جاولينغ دبليو إل جي آي يب ذ. م. م

 TWELVE CHAIRS A  :بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية
CAVIAR BAR

     317238    : بالرقم  امل��ودع��ة   
بتاريخ : 2019/09/18

املسجلة بتاريخ : 2019/11/26
يئ  يب  اس  ش.    : املالك  بإسم   

ليسينسينج ال ال يس
وعنوانة: 131 سربينج سرتيت، فورث فلور، نيويورك

نيويورك 10012، الواليات املتحدة االمريكية
     وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة 43

 بيانات التعديل:
اسم من انتقلت إلية امللكية: كرياتينج كوليناري كومينيتيز، ال ال يس 

عنوانه: 131 سربينج سرتيت، فورث فلور، نيويورك
نيويورك 10012، الواليات املتحدة االمريكية

تاري�خ انتقال امللكية: 2021/11/17
تاريخ التأشري: 2021/11/18 

  تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك :
 جاولينغ دبليو إل جي آي يب ذ. م. م

بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية: رسم فيل
 املودعة بالرقم :   286665    

 بتاريخ : 2018/01/29
املسجلة بتاريخ : 2018/10/14

 بإسم املالك :  درانك ايليفنت ذ م م
وعنوانة: 1600 دبليو، شارع 38 جناح 

424 استني
املتحدة  ال��والي��ات   78731 تكساس 

االمريكية
  وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة 3

 بيانات التعديل:
اسم من انتقلت إلية امللكية: شيسيدو امرييكاس كوربوريشن 

عنوانه: تنث فلور، 301 روت 17 نورث، روذرفورد،
نيو جرييس 07070، الواليات املتحدة االمريكية

تاري�خ انتقال امللكية: 2021/12/27
تاريخ التأشري: 2022/01/04 

  تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك :
 جاولينغ دبليو إل جي آي يب ذ. م. م

 KATSUYA  :بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية
     156202    : بالرقم  امل��ودع��ة   

بتاريخ : 2011/04/21
املسجلة بتاريخ : 2013/08/20

أي  يب  اس  ش.    : املالك  بإسم   
اليسنسينج ال ال يس

وعنوانة: 2535 الس فيجاس يب ال 
يف دي. ساوث،

الس فيجاس، نيفادا 89109
      وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة 43

 بيانات التعديل:
اسم من انتقلت إلية امللكية: اس يب يئ ريستورانت  جروب، ال ال يس 

عنوانه: 9247 ألدين درايف، بيفريل هيلز، كاليفورنيا
90210، الواليات املتحدة االمريكية
تاري�خ انتقال امللكية: 2021/11/14

تاريخ التأشري: 2021/11/21 

  تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك :
 جاولينغ دبليو إل جي آي يب ذ. م. م

 TOPMAN  :بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية
     179044    : بالرقم  امل��ودع��ة   

بتاريخ : 2012/09/09
املسجلة بتاريخ : 2014/04/07

 بإسم املالك :  ش. اركاديا جروب 
براندز ليمتد

 70 هاوس،  كولغرايف  وعنوانة: 
برنرز سرتيت، لندن، دبليو1يت

3ان ال، اململكة املتحدة
     وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة 18

 بيانات التعديل:
اسم من انتقلت إلية امللكية: توب شوب / توب مان ليمتد 

عنوانه: كولجريف هاوس، 70 برينرز سرتيت، لندن، دبليو
1يت 3ان ال، اململكة املتحدة

تاري�خ انتقال امللكية: 2021/02/07
تاريخ التأشري: 2021/02/08 

  تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك :
 جاولينغ دبليو إل جي آي يب ذ. م. م

 SBE ENTERTAINMENT  :بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية
 GROUP

     111410    : بالرقم  امل��ودع��ة   
بتاريخ : 2008/04/24

املسجلة بتاريخ : 2011/05/24
أي  يب  اس  ش.    : املالك  بإسم   

انرتتينمنت جروب ال ال يس
وعنوانة: 8000 بيفرييل بولبفارد، لوس انجلوس، كاليفورنيا

الواليات املتحدة االمريكية
 وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة 43

 بيانات التعديل:
اسم من انتقلت إلية امللكية: اس يب يئ ريستورانت  جروب، ال ال يس 

عنوانه: 9247 ألدين درايف، بيفريل هيلز، كاليفورنيا
90210، الواليات املتحدة االمريكية
تاري�خ انتقال امللكية: 2021/11/17

تاريخ التأشري: 2021/11/18 

  تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك :
 جاولينغ دبليو إل جي آي يب ذ. م. م

 DOROTHY PERKINS  :بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية
     87091    : بالرقم  امل��ودع��ة   

بتاريخ : 2006/11/07
املسجلة بتاريخ : 2009/05/27

 بإسم املالك :  ش. اركاديا جروب 
براندز ليمتد

 70 هاوس،  كولجريف  وعنوانة: 
برينريز سرتيت، لندن، دبليو1يت

الواقعة  الخدمات  أو  السلع  لتمييز  وذلك  املتحدة     اململكة  ال،  3ان 
بالفئة 25

 بيانات التعديل:
اسم من انتقلت إلية امللكية: دورويث بريكينز تريدينج ليمتد 

عنوانه: كولجريف هاوس، 70 برينرز سرتيت، لندن، دبليو
1يت 3ان ال، اململكة املتحدة

تاري�خ انتقال امللكية: 2021/02/18
تاريخ التأشري: 2021/02/18 

  تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك :
 جاولينغ دبليو إل جي آي يب ذ. م. م

 THE CODE  :بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية
     201745    : بالرقم  امل��ودع��ة   

بتاريخ : 2013/11/28
املسجلة بتاريخ : 2017/07/10

يئ  يب  اس  ش.    : املالك  بإسم   
هوتيل ليسينسينج ال ال يس

سرتيت،  سربينج   131 وعنوانة: 
فورث فلور، نيويورك

10012، الواليات املتحدة االمريكية
 وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة 43

 بيانات التعديل:
اسم من انتقلت إلية امللكية: اس يب يئ ريستورانت  جروب، ال ال يس 

عنوانه: 9247 ألدين درايف، بيفريل هيلز، كاليفورنيا
90210، الواليات املتحدة االمريكية
تاري�خ انتقال امللكية: 2021/11/17

تاريخ التأشري: 2021/11/18 

  تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك :
 جاولينغ دبليو إل جي آي يب ذ. م. م

 THE CODE  :بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية
     201744    : بالرقم  امل��ودع��ة   

بتاريخ : 2013/11/28
املسجلة بتاريخ : 2017/07/10

يئ  يب  اس  ش.    : املالك  بإسم   
هوتيل ليسينسينج ال ال يس

سرتيت،  سربينج   131 وعنوانة: 
فورث فلور، نيويورك

10012، الواليات املتحدة االمريكية
      وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة 41

 بيانات التعديل:
اسم من انتقلت إلية امللكية: اس يب يئ ريستورانت  جروب، ال ال يس 

عنوانه: 9247 ألدين درايف، بيفريل هيلز، كاليفورنيا
90210، الواليات املتحدة االمريكية
تاري�خ انتقال امللكية: 2021/11/14

تاريخ التأشري: 2021/11/21 

  تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك :
 جاولينغ دبليو إل جي آي يب ذ. م. م

P.J.SALVAGE :بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية
     183494    : بالرقم  امل��ودع��ة 

بتاريخ : 2012/12/16
املسجلة بتاريخ : 2014/04/14

 بإسم املالك :  لوموركس ابريال. 
انك

وعنوانة: 16912 فون كارمان افينو، ايرفني كاليفورنيا
92606، الواليات املتحدة االمريكية

     وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة 25
 بيانات التعديل:

اسم من انتقلت إلية امللكية: سفن فور اول  مانكايند انرتناشيونال اس 
ايه جي ال 

عنوانه: فيا بينيت4، منديريسيو، 6850، سويرسا
تاري�خ انتقال امللكية: 2021/06/06

تاريخ التأشري: 2021/06/23 
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  تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك :
 جاولينغ دبليو إل جي آي يب ذ. م. م

 TOPMAN  :بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية
     179043    : بالرقم  امل��ودع��ة   

بتاريخ : 2012/09/09
املسجلة بتاريخ : 2014/04/07

 بإسم املالك :  ش. اركاديا جروب 
براندز ليمتد

 70 هاوس،  كولغرايف  وعنوانة: 
برنرز سرتيت، لندن، دبليو1يت

3ان ال، اململكة املتحدة
 وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة 14

 بيانات التعديل:
اسم من انتقلت إلية امللكية: توب شوب / توب مان ليمتد 

عنوانه: كولجريف هاوس، 70 برينرز سرتيت، لندن، دبليو
1يت 3ان ال، اململكة املتحدة

تاري�خ انتقال امللكية: 2021/02/07
تاريخ التأشري: 2021/02/08 

  تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك :
 جاولينغ دبليو إل جي آي يب ذ. م. م

 TOPSHOP  :بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية
     149879    : بالرقم  امل��ودع��ة   

بتاريخ : 2010/11/25
املسجلة بتاريخ : 2011/12/12

 بإسم املالك :  ش. اركاديا جروب 
براندز ليمتد

 70 هاوس،  كولجريف  وعنوانة: 
برينريز سرتيت، لندن، دبليو1يت

3ان ال، اململكة املتحدة
 وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة 14

 بيانات التعديل:
اسم من انتقلت إلية امللكية: توب شوب / توب مان ليمتد 

عنوانه: كولجريف هاوس، 70 برينرز سرتيت، لندن، دبليو
1يت 3ان ال، اململكة املتحدة

تاري�خ انتقال امللكية: 2021/02/07
تاريخ التأشري: 2021/02/08 

  تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك :
 جاولينغ دبليو إل جي آي يب ذ. م. م

CHAMPIONX  :بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية
     322115    : بالرقم  امل��ودع��ة   

بتاريخ : 2019/12/11
املسجلة بتاريخ : 2020/03/22

إس  يو  ايكوالب    : املالك  بإسم   
ايه انك.

وعنوانة: 1 ايكوالب بليس، ساينت بول، مينيسوتا 55102،
الواليات املتحدة االمريكية

  وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة 40
 بيانات التعديل:

اسم من انتقلت إلية امللكية: تشامبيون إكس يو اس ايه إنك. 
عنوانه: 11177 اس. ستاديوم دي ار. شوجر الند،

تكساس الواليات املتحدة االمريكية 77478
تاري�خ انتقال امللكية: 2021/11/08

تاريخ التأشري: 2021/11/09 

  تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك :

جاولينغ دبليو إل جي آي يب ذ. م. م.

مدة  تجديد  ط��ل��ب   بنرش   

التجارية  للعالمة  الحامية 

التالية:

 املودعة بالرقم: 159647      

بتاريخ: 2012/11/19

وامل��س��ج��ل��ة ت��ح��ت ال��رق��م : 

 159647

 بإسم : ش. بيسد أبون ليمتد

وعنوانة : 218يب سوان رود ويستمينسرت اندسرتيال استيت، لندن، 

اس يئ18 5 يت يت، اململكة املتحدة

اعتباراً  أخرى  سنوات  ملدة عرش  املفعول  نافذة  الحامية  وستظل   

من تاريخ انتهاء

سنوات أخرى اعتباراً من تاريخ اإليداع يف : 2021/07/07           

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك :

جاولينغ دبليو إل جي آي يب ذ. م. م.

مدة  تجديد  ط��ل��ب   بنرش 

التجارية  للعالمة  الحامية 

التالية:

 املودعة بالرقم: 159483      

بتاريخ: 2017/06/13

واملسجلة تحت الرقم : 

 159483

 بإسم : ش. تشابلسميث يب يت واي. أل يت دي

وعنوانة : 346 داربني رود، ألفينجتون 3078، اسرتاليا

اعتباراً  أخرى  سنوات  ملدة عرش  املفعول  نافذة  الحامية  وستظل   

من تاريخ انتهاء

سنوات أخرى اعتباراً من تاريخ اإليداع يف : 2021/07/05           

  تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك :
 جاولينغ دبليو إل جي آي يب ذ. م. م

 TOP MAN  :بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية
     20220    : بالرقم  امل��ودع��ة   

بتاريخ : 1997/02/03
املسجلة بتاريخ : 1997/07/03

 بإسم املالك :  ش. اركاديا جروب 
براندز ليمتد

 70 هاوس،  كولجريف  وعنوانة: 
برينريز سرتيت، لندن، دبليو1يت

3ان ال، اململكة املتحدة
     وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة 25

 بيانات التعديل:
اسم من انتقلت إلية امللكية: توب شوب / توب مان ليمتد 

عنوانه: كولجريف هاوس، 70 برينرز سرتيت، لندن، دبليو
1يت 3ان ال، اململكة املتحدة

تاري�خ انتقال امللكية: 2021/02/07
تاريخ التأشري: 2021/02/09 

  تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك :
 جاولينغ دبليو إل جي آي يب ذ. م. م

 Oriflame  :بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية
     128323    : بالرقم  امل��ودع��ة   

بتاريخ : 2009/04/16
املسجلة بتاريخ : 2011/02/14

اوريفليم  ش.    : املالك  بإسم   
كوزميتكس اس.ايه.

الثاين،  فيليب  رو   ،20 وعنوانة: 
ال2340-، لوكسمبورج

     وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة 03
 بيانات التعديل:

اسم من انتقلت إلية امللكية: اوريفليم كوزميتكس ايه جي 
عنوانه: بواسطة اوريفليم جلوبال مانجمنت ايه جي،

بليتشيبالتز 3، 8200، شافهاوزن، سويرسا
تاري�خ انتقال امللكية: 2020/3/26

تاريخ التأشري: 2020/5/27 

  تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك :
 جاولينغ دبليو إل جي آي يب ذ. م. م

CHAMPIONX  :بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية
     322113    : بالرقم  امل��ودع��ة   

بتاريخ : 2019/12/11
املسجلة بتاريخ : 2020/03/22

إس  يو  ايكوالب    : املالك  بإسم   
ايه انك.

وعنوانة: 1 ايكوالب بليس، ساينت بول، مينيسوتا 55102،
الواليات املتحدة االمريكية

  وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة 37
 بيانات التعديل:

اسم من انتقلت إلية امللكية: تشامبيون إكس يو اس ايه إنك. 
عنوانه: 11177 اس. ستاديوم دي ار. شوجر الند،

تكساس الواليات املتحدة االمريكية 77478
تاري�خ انتقال امللكية: 2021/11/08

تاريخ التأشري: 2021/11/09 

  تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك :

جاولينغ دبليو إل جي آي يب ذ. م. م.

الحامية  م��دة  تجديد  طلب   بنرش   

للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم: 44400     

 بتاريخ: 2002/11/20

واملسجلة تحت الرقم : 34792 

 بإسم : ش. رويال بنك اوف كندا

وعنوانة : واحد بالس فيل ماري، مونرتيال، كويبيك، كندا

اعتباراً  أخرى  سنوات  ملدة عرش  املفعول  نافذة  الحامية  وستظل   

من تاريخ انتهاء

سنوات أخرى اعتباراً من تاريخ اإليداع يف : 2021/9/22           

 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك :

جاولينغ دبليو إل جي آي يب ذ. م. م.

 بنرش طلب  تجديد مدة 

الحامية للعالمة التجارية 

التالية:

 املودعة 

      159481 بالرقم: 

بتاريخ: 2013/10/01

واملسجلة تحت الرقم : 159481 

 بإسم : ش. تشابلسميث يب يت واي. أل يت دي

وعنوانة : 346 داربني رود، ألفينجتون 3078، اسرتاليا

 وستظل الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً 

من تاريخ انتهاء

سنوات أخرى اعتباراً من تاريخ اإليداع يف : 2021/07/05           

  تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك :
 جاولينغ دبليو إل جي آي يب ذ. م. م

 TOPMAN  :بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية
     179042    : بالرقم  امل��ودع��ة   

بتاريخ : 2012/09/09
املسجلة بتاريخ : 2014/04/07

 بإسم املالك :  ش. اركاديا جروب 
براندز ليمتد

 70 هاوس،  كولغرايف  وعنوانة: 
برنرز سرتيت، لندن، دبليو1يت

3ان ال، اململكة املتحدة
 وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة 3

 بيانات التعديل:
اسم من انتقلت إلية امللكية: توب شوب / توب مان ليمتد 

عنوانه: كولجريف هاوس، 70 برينرز سرتيت، لندن، دبليو
1يت 3ان ال، اململكة املتحدة

تاري�خ انتقال امللكية: 2021/02/07
تاريخ التأشري: 2021/02/08 

 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك :
 جاولينغ دبليو إل جي آي يب ذ. م. م

OPEN SPORTS :بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية
     330473    : بالرقم  امل��ودع��ة 

بتاريخ : 2020/06/04
املسجلة بتاريخ : 2020/09/23

:  اكسيل باتريسيو   بإسم املالك 
هوفامن

وعنوانة: مجمع ساراتوجا، وحدة رقم 528، الربشاء، ديب،
االمارات العربية املتحدة

 وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة 41
 بيانات التعديل:

اسم من انتقلت إلية امللكية: اكسيل باتريسيو هوفامن/ وليوناردو جافري 
الونسو رونكوروين 

عنوانه: مجمع ساراتوجا، وحدة رقم 528، الربشاء،
ديب، االمارات العربية املتحدة

تاري�خ انتقال امللكية: 2021/06/30
تاريخ التأشري: 2021/07/01 

  تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك :
 جاولينغ دبليو إل جي آي يب ذ. م. م

CHAMPIONX  :بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية
     322112    : بالرقم  امل��ودع��ة   

بتاريخ : 2019/12/11
املسجلة بتاريخ : 2020/03/22

إس  يو  ايكوالب    : املالك  بإسم   
ايه انك.

وعنوانة: 1 ايكوالب بليس، ساينت بول، مينيسوتا 55102،
الواليات املتحدة االمريكية

  وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة 7
 بيانات التعديل:

اسم من انتقلت إلية امللكية: تشامبيون إكس يو اس ايه إنك. 
عنوانه: 11177 اس. ستاديوم دي ار. شوجر الند،

تكساس الواليات املتحدة االمريكية 77478
تاري�خ انتقال امللكية: 2021/11/08

تاريخ التأشري: 2021/11/09 

 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك :

جاولينغ دبليو إل جي آي يب ذ. م. م.

مدة  تجديد  طلب   بنرش   

التجارية  للعالمة  الحامية 

التالية:

 املودعة بالرقم: 44396      

بتاريخ: 2002/11/19

واملسجلة تحت الرقم : 34735 

 بإسم : ش. رويال بنك اوف كندا

وعنوانة : واحد بالس فيل ماري، مونرتيال، كويبيك، كندا

اعتباراً  أخرى  سنوات  ملدة عرش  املفعول  نافذة  الحامية  وستظل   

من تاريخ انتهاء

سنوات أخرى اعتباراً من تاريخ اإليداع يف : 2021/9/22           

 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك :

جاولينغ دبليو إل جي آي يب ذ. م. م.

 بنرش طلب  تجديد مدة 

الحامية للعالمة التجارية 

التالية:

املودعة بالرقم: 159482      

بتاريخ: 2015/02/26

واملسجلة تحت الرقم : 

 159482

 بإسم : ش. تشابلسميث يب يت واي. أل يت دي

وعنوانة : 346 داربني رود، ألفينجتون 3078، اسرتاليا

اعتباراً  أخرى  سنوات  ملدة عرش  املفعول  نافذة  الحامية  وستظل   

من تاريخ انتهاء

سنوات أخرى اعتباراً من تاريخ اإليداع يف : 2021/07/05           

 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك :
 جاولينغ دبليو إل جي آي يب ذ. م. م

 TOP SHOP  :بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية
     20174    : بالرقم  امل��ودع��ة   

بتاريخ : 1997/02/02
املسجلة بتاريخ : 1997/07/03

 بإسم املالك :  ش. اركاديا جروب 
براندز ليمتد

 70 هاوس،  كولجريف  وعنوانة: 
برينريز سرتيت، لندن، دبليو1يت

3ان ال، اململكة املتحدة
     وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة 25

 بيانات التعديل:
اسم من انتقلت إلية امللكية: توب شوب / توب مان ليمتد 

عنوانه: كولجريف هاوس، 70 برينرز سرتيت، لندن، دبليو
1يت 3ان ال، اململكة املتحدة

تاري�خ انتقال امللكية: 2021/02/07
تاريخ التأشري: 2021/02/08 

  تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك :
 جاولينغ دبليو إل جي آي يب ذ. م. م

 DOROTHY PERKINS  :بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية
     20168    : بالرقم  امل��ودع��ة   

بتاريخ : 1997/02/02
املسجلة بتاريخ : 1997/07/03

 بإسم املالك :  ش. اركاديا جروب 
براندز ليمتد

 70 هاوس،  كولغرايف  وعنوانة: 
برنرز سرتيت، لندن، دبليو1يت

3ان ال، اململكة املتحدة
 وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة 25

 بيانات التعديل:
اسم من انتقلت إلية امللكية: دورويث بريكينز تريدينج ليمتد 

عنوانه: كولجريف هاوس، 70 برينرز سرتيت، لندن، دبليو
1يت 3ان ال، اململكة املتحدة

تاري�خ انتقال امللكية: 2021/02/18
تاريخ التأشري: 2021/02/18 

  تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك :
 جاولينغ دبليو إل جي آي يب ذ. م. م

CHAMPIONX  :بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية
     322064    : بالرقم  امل��ودع��ة   

بتاريخ : 2019/12/10
املسجلة بتاريخ : 2020/03/22

إس  يو  ايكوالب    : املالك  بإسم   
ايه انك.

وعنوانة: 1 ايكوالب بليس، ساينت بول، مينيسوتا 55102،
الواليات املتحدة االمريكية

  وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة 1
 بيانات التعديل:

اسم من انتقلت إلية امللكية: تشامبيون إكس يو اس ايه إنك. 
عنوانه: 11177 اس. ستاديوم دي ار. شوجر الند،

تكساس الواليات املتحدة االمريكية 77478
تاري�خ انتقال امللكية: 2021/11/08

تاريخ التأشري: 2021/11/09 

 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك :

جاولينغ دبليو إل جي آي يب ذ. م. م.

مدة  تجديد  طلب   بنرش   

التجارية  للعالمة  الحامية 

التالية:

 املودعة بالرقم: 44398      

بتاريخ: 2003/03/03

واملسجلة تحت الرقم : 36258 

 بإسم : ش. رويال بنك اوف كندا

وعنوانة : واحد بالس فيل ماري، مونرتيال، كويبيك، كندا

اعتباراً  أخرى  سنوات  ملدة عرش  املفعول  نافذة  الحامية  وستظل   

من تاريخ انتهاء

سنوات أخرى اعتباراً من تاريخ اإليداع يف : 2021/9/22           

تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل / املالك :

جاولينغ دبليو إل جي آي يب ذ. م. م.

 بنرش طلب  تجديد مدة 

الحامية للعالمة التجارية 

التالية:

 املودعة 

      159415 بالرقم: 

بتاريخ: 2012/05/10

واملسجلة تحت الرقم : 159415 

 بإسم : ش. صامنون فود كومباين ليمتد

وعنوانة : 1 سكوتس روود،  08/09 / 07-  21# شاو سنرت، 

سنغافورة 228208

 وستظل الحامية نافذة املفعول ملدة عرش سنوات أخرى اعتباراً 

من تاريخ انتهاء

سنوات أخرى اعتباراً من تاريخ اإليداع يف : 2021/07/04           

اخلمي�س 13 يناير 2022ـ  العـدد 14943 

اخلمي�س 13 يناير 2022ـ  العـدد 14943 

اخلمي�س 13 يناير 2022ـ  العـدد 14943 

اخلمي�س 13 يناير 2022ـ  العـدد 14943 

اخلمي�س 13 يناير 2022ـ  العـدد 14943 

اخلمي�س 13 يناير 2022ـ  العـدد 14943 

اخلمي�س 13 يناير 2022ـ  العـدد 14943 

اخلمي�س 13 يناير 2022ـ  العـدد 14943 

اخلمي�س 13 يناير 2022ـ  العـدد 14943 

اخلمي�س 13 يناير 2022ـ  العـدد 14943 

اخلمي�س 13 يناير 2022ـ  العـدد 14943 

اخلمي�س 13 يناير 2022ـ  العـدد 14943 

اخلمي�س 13 يناير 2022ـ  العـدد 14943 

اخلمي�س 13 يناير 2022ـ  العـدد 14943 

اخلمي�س 13 يناير 2022ـ  العـدد 14943 

اخلمي�س 13 يناير 2022ـ  العـدد 14943 

اخلمي�س 13 يناير 2022ـ  العـدد 14943 

اخلمي�س 13 يناير 2022ـ  العـدد 14943 

اخلمي�س 13 يناير 2022ـ  العـدد 14943 

اخلمي�س 13 يناير 2022ـ  العـدد 14943 

 نموذج اإعالن الن�شر عن انتقال الملكية

 نموذج اإعالن الن�شر عن انتقال الملكية

 نموذج اإعالن الن�شر عن انتقال الملكية

 نموذج اإعالن الن�شر عن التجديد

 نموذج اإعالن الن�شر عن التجديد

 نموذج اإعالن الن�شر عن انتقال الملكية

 نموذج اإعالن الن�شر عن انتقال الملكية

 نموذج اإعالن الن�شر عن انتقال الملكية

 نموذج اإعالن الن�شر عن التجديد

 نموذج اإعالن الن�شر عن التجديد

 نموذج اإعالن الن�شر عن انتقال الملكية

 نموذج اإعالن الن�شر عن انتقال الملكية

 نموذج اإعالن الن�شر عن انتقال الملكية

 نموذج اإعالن الن�شر عن التجديد

 نموذج اإعالن الن�شر عن التجديد

 نموذج اإعالن الن�شر عن انتقال الملكية

 نموذج اإعالن الن�شر عن انتقال الملكية

 نموذج اإعالن الن�شر عن انتقال الملكية

 نموذج اإعالن الن�شر عن التجديد

 نموذج اإعالن الن�شر عن التجديد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�شاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�شاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�شاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�شاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�شاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�شاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�شاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�شاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�شاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�شاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�شاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�شاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�شاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�شاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�شاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�شاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�شاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�شاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�شاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�شاد

365



اخلمي�س 13 يناير 2022ـ  العـدد 14943 

اخلمي�س 13 يناير 2022ـ  العـدد 14943 

اخلمي�س 13 يناير 2022ـ  العـدد 14943 

اخلمي�س 13 يناير 2022ـ  العـدد 14943 

اخلمي�س 13 يناير 2022ـ  العـدد 14943 

اخلمي�س 13 يناير 2022ـ  العـدد 14943 

اخلمي�س 13 يناير 2022ـ  العـدد 14943 

اخلمي�س 13 يناير 2022ـ  العـدد 14943 

اخلمي�س 13 يناير 2022ـ  العـدد 14943 

اخلمي�س 13 يناير 2022ـ  العـدد 14943 

اخلمي�س 13 يناير 2022ـ  العـدد 14943 

اخلمي�س 13 يناير 2022ـ  العـدد 14943 

اخلمي�س 13 يناير 2022ـ  العـدد 14943 

اخلمي�س 13 يناير 2022ـ  العـدد 14943 

اخلمي�س 13 يناير 2022ـ  العـدد 14943 

اخلمي�س 13 يناير 2022ـ  العـدد 14943 

اخلمي�س 13 يناير 2022ـ  العـدد 14943 

اخلمي�س 13 يناير 2022ـ  العـدد 14943 

اخلمي�س 13 يناير 2022ـ  العـدد 14943 

اخلمي�س 13 يناير 2022ـ  العـدد 14943 

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

�إعــــالن

الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
سولت اند شوقر كلوب كافيه 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  2962483   : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ مطعم شارع 
الكبدة

رخصة رقم :  CN - 2987431 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة عبدالرحمن عرفات حسن 

عبدالله عبدالصمد 100% 
عبدالله  حسن  عرفات  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

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

املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  زينا 
تاتش لتصميم األزياء 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   3834654  : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
مؤسسة كلينمنانتس للنظافة والصيانة العامة 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   1875706  : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن / السادة : بيتا ستار لالنظمة السلكية واالسلكية 

رخصة رقم : CN- 1183620  قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / سعيد عىل ربيع هالل املزروعي من مالك إىل رشيك

 تعديل نسب الرشكاء / سعيد عيل ربيع هالل املزروعي من  %100 إىل 51% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة موفني عىل موثو )49%( 

تعديل رأس املال  من Null إىل 50000 

 1x1 2 إىلx.5 تعديل لوحة اإلعالن / إجاميل من مساحة

تعديل  محدودة  مسؤولية  ذات  رشكة  إىل  فردية  مؤسسة  من   / قانوين  شكل  تعديل 

بيتا   -  BETA STAR TElECOMMuNICATION SYSTEMS من تجاري  إسم 

 BETA STAR TElECOMMuNICATION ستار لالنظمة السلكية واالسلكية إىل

SYSTEMS l.l.C - بيتا ستار لالنظمة السلكية و واالسلكية ذ.م.م 

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

أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو 

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة 

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ فاين برينت 
للطباعة الرقمية    

رخصة رقم : CN -  2267997 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة خالد سعيد خلفان سعيد 

الغافري 100%     
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف سلطان خالد سعيد خلفان 

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

املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ ملحمة 
املدينة

رخصة رقم :  CN - 1163726 قد تقدموا إلينا بطلب:
عبدالرحيم  فاطمة  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

عبدالرحمن 100%    
سعيد  عيل  محمد  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

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

اإلجراءات املطلوبة.

الســـادة/ خذلك  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
مازه

رخصة رقم : CN -  2710262 قد تقدموا إلينا بطلب:
عيل  عبدالرحمن  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

حسني محمد العقيل 100%   
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف حنان احمد عبدالله 

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

للنقليات  الصحراء  : منور  السادة   / بأن  اإلقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

العامة 

رخصة رقم : CN- 1461578  قد تقدموا إلينا بطلب :

 DESERT TIGERS GENERAl مــن/  تجاري  إســم  تعديل   

 DESERT إىل  العامة  للنقليات  الصحراء  منور   -  TRANSPORT

 TIGERS

منور   -  TRANSPORTING & GENERAl CONTRACTING

الصحراء للنقليات و املقاوالت العامة 

تعديل نشاط / إضافة مقاوالت مشاريع املباين بانواعها )4100002( 

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

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

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

لصيانة  كليارواتر  اي  جي  يت   : السادة   / بأن  اإلقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

أحواض السباحة ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 2817457  قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة فاسيليوس سكالفونوس  )1%( 

السباحة  تنازل وبيع / إضافة إيجني إم إي يب لرتكيب احواض  تعديل الرشكاء 

  AEGEAN ME P SWIMMING POOlS INSTAllATION ذ.م.م 

 l.l.C

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف أدريان مارتني توليداي

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف اوريغا لإلستثامر ذ.م.م 

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

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

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

اإلجراءات املطلوبة.

الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
مؤسسة ام جواهر العامل الديكور 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   1133247  : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ بقالة بينيك 
رخصة رقم : CN -  3760463 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة عادل عيل مال الله احمد 
ال عيل 100%    

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد عيل يارس معيوف 
الهطايل

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

املطلوبة.

تايم  تاف  الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
للصيانة واملقاوالت العامة  

رخصة رقم :  CN -  4256392 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة خالد سعيد محمد بخيت 

املحرمي 100%    
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف بدر عبدالله خلف شمس 

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

املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن / السادة : االستضافة للتموين - ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 1030563  قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة نوشاد اراموالن فاليا ماداتومال )16%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة اخيل جايا براكاش )16%(

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة بيديكابارامبيل سوما سونداران )17%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة حمدان الرقراقي املزروعي للنقليات العامة - رشكة 

 HAMDAN AlRAQRAQI AlMAZROuEI GENERAl الشخص الواحد ذ.م.م

 TRANSPORTING - SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف نوشاد آراموالن فاليا ماداتومال

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف كوامربون بانيان جايابراكاش 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف محمد سعيد جاسم الرقراقي املزروعي

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف بيديكابارامبيل سوما سونداران 

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

أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو 

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

ورشة  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن    
املحسنني لتصليح السيارات  

رخصة رقم :  CN - 1045498 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة أحمد محمد سيد حسن 

علوي البيتي 100%
سعيد  مساعد  عبدالله  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

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

املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ ابداع 
مبدعة للهدايا

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2556679  : رقم  رخصة 
بطلب:

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

برشلونة  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
للتسويق والخدمات   

رخصة رقم : CN -   1017425 قد تقدموا إلينا بطلب:
عبدالقادر محمد  فيصل  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

دحو لساس 100%    
مبارك  سامل  احمد  سامل  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

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

املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية اإلقتصادية بأن / السادة : سناتا للشحن - ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 1023995  قد تقدموا إلينا بطلب :

تعديل مدير / إضافة ساي راتان بريم راتان 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة فروندز لالستثامر ذ.م.م

 FRONDS INVESTMENTS llC 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف الشيخ خالد عبدالعزيز محمد صقر القاسمي

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف رشكة ليربيت لالستثامر )ذ.م.م (

   Liberty Investment Co. (LIc 

 1x1 1 إىلx1 تعديل لوحة اإلعالن إجاميل من مساحة

تعديل شكل قانوين / من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

إىل  ذ.م.م   - للشحن  سناتا   -   SNTTA CARGO - llC من  تجاري  إسم  تعديل 

SNTTA CARGO - SOlE PROPRIETORSHIP l.l.C  سناتا للشحن - رشكة 

الشخص الواحد ذ.م.م 

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

أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو 

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة .

إنرتناشيونال  درول   : السادة   / بأن  اإلقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 

للمقاوالت العامة - ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 1148838  قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / إضافة سعيد احمد سعيد سليامن املهري 

 )51%(

ميثال  باليكاندي  سوراج  جميل  إضافة   / وبيع  تنازل  الرشكاء  تعديل 

 )49%(

تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف عبدالله احمد سعيد سليامن املهري

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع / حذف حبايل فينكاتارا مياه اناند  

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

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

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

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

البحريه  للخدمات  نافيسبيك   : السادة   / بأن  اإلقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن 
ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 3828799  قد تقدموا إلينا بطلب :
 NAVISPEC MARINE SERVICES مــن  تــجــاري  ــم  إس تعديل   
  NAVISSPEC إىل  ذ.م.م  البحريه  للخدمات  نافيسبيك   -  .   l.l.C
نافيسبك   -  ElECTROMECHANICAl CONTRACTING l.l.C

للمقاوالت الكهروميكانيكية ذ.م.م 
تعديل نشاط / إضافة املقاوالت الكهربائية )4220904( 
تعديل نشاط / إضافة املقاوالت امليكانيكية )4220903(

 تعديل نشاط / حذف معاينة وسائل النقل البحري وتصنيفها )7490002( 
تعديل نشاط / حذف إصالح وصيانة السفن )3315001( 

تعديل نشاط / حذف  ادارة السفن وتشغيلها )5222005( 
التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 
املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة.

�إعــالنات
يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

اخلمي�س 13 يناير 2022ـ  العـدد 14943 
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دبي ــ وام :

الجزائر ومرص يف تحقيق  أخفق منتخبــا 
الفــوز يف مباراتهمــا االفتتاحية ببطولة 
كأس األمم اإلفريقية املقامة منافســاتها 
حتى 6  وتســتمر  حاليــاً بالكامــرون 
فرباير املقبل. فضمن منافسات املجموعة 
الجزائر – حامل  منتخب  أكتفى  الخامسة 

اللقب - بنقطــة التعادل من مباراته أمام 
بالتعادل  انتهت  التي  ســراليون  منتخب 
الســلبي دون أهداف، ليحصل كل منتخب 
منهما عىل نقطة وحيدة، يف انتظار املباراة 
الثانية للمجموعة الخامسة، التي ستجمع 
كوت  االســتوائية، ومنتخب  غينيــا  بني 
الرابعة خرس  ديفوار. وضمــن املجموعة 
بهدف  النيجري  نظره  من  مرص  منتخب 

وحيد يف اللقاء الذي جمع بينهما عىل ملعب 
النيجري  املنتخب  أدجيا، ليتصدر  رومدي 
قمة املجموعة برصيد ثالث نقاط، دون أي 
املباراة  انتظار  للمنتخب املرصي، يف  نقاط 
الثانية بهذه املجموعة والتي ستجمع بني 
منتخبي الســودان وغينيا بيســاو مساء 

امس األول الثالثاء.
وتشــهد مباريات ، توايل ظهور املنتخبات 

مع  التونيس  املنتخــب  العربيــة، فيلتقي 
نظــره املايل ضمن منافســات املجموعة 
مســاء بتوقيت  الخامسة  السادســة، يف 
املجموعة  نفس  ضمــن  اإلمارات، ويليها 
مبــاراة موريتانيا مــع جامبيا يف الثامنة 
بلقاء  الغــد  مباريات  مســاء، وتختتــم 
غينيا االســتوائية مع كوت ديفوار ضمن 
املجموعة الخامسة يف الحادية عرش مساء.

17

نقطة تحول.. �أبو ع�شرين ينقذ 
�ل�شود�ن من هزيمة محققة

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
الخميس ١٣ يناير ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٤٩٤٣

الريا�سة

كان الحارس أبو عرشين، بطل نقطة التحول 
يف املبــاراة التي انتهت بالتعادل الســلبي بني 
بيســاو، مســاء  الســودان وغينيا  منتخبي 
الثالثاء املايض ، ضمن الجولة األوىل ملنتخبات 
املجموعــة الرابعة من نهائيــات كأس األمم 

األفريقية لكرة القدم يف الكامرون.
الفني ملنتخب  املدير  الدقيقة 70، أجــرى  ويف 
غينيا بيســاو باريكو كاندي، تبديلني بخروح 
كل مــن جوزيف مينديز وبابا بالدي، ودخول 
فريدريك ميندي وســتيف أمربي، هذا الثنائي 
غينيا  ملنتخب  الهجومية  الكفــة  حول  اآلخر 

بيساو وكاد أن يمنحها الفوز.
وحدثت نقطة التحول يف مباراة السودان أمام 
غينيا بيســاو، يف دقيقتني، األوىل الدقيقة 79 
الدقيقــة 1+90، وحينها كرش  والثانيــة يف 
أنيابهــم، وأحدثوا  العبو منتخــب غينيا عن 
نقــاط تحول فنية كبــرة كادت أن تمنحهم 

الثالث نقاط.
إضايف  بعــدد  كانــدي، دفع  باريكو  املــدرب 
الســودان  دفاع  صمود  لكرس  املهاجمني  من 
اللــه أبو عرشين،  وحارس مرمــاه عيل عبد 
الذي هزمه البديل ســتيف أمــربو يف الجانب 
األيــرس للملعب، يف كرة مشــركة تقدم بها 
داخل الصنــدوق فعرقله الحارس أبو عرشين 

فاحتسب الحكم ركلة جزاء يف الدقيقة 79.
لكن الالعب بيتيكي املزعج لعب الكرة زاحفة 
نحو الزاوية اليمنى، فارتمى عليها أبو عرشين 
أعاد تسديدها من مسافة قريبة،  وصدها، ثم 
العــب آخر مؤثر بديل هــو فريدريك ميندي، 
فارتدت من إســفل العارضة، ثم تعامل معها 

الدفاع الحقا
أخرى يف  الالعب فريدريــك ميندي مرة  وعاد 
الدقيقــة األوىل من الوقت بدل الضائع، ليلعب 
آلخر  الرشود  حالة  مستغال  برأسه  قوية  كرة 
مدافــع بالســودان صالح نمر، لكــن للمرة 
الثانية ظهر أبو عرشين منقذا للسودان وبطال 

للمباراة وأنقذ صقور الجديان من الهزيمة.

مدرب  خاليلوزيتش  وحيــد  أن  علمنــا 
أمرابط  املغرب ســيعيد سفيان  منتخب 
القمر،  مباراة جزر  الرسمي يف  للتشكيل 
التي ســتقام الجمعــة املقبل يف الجولة 
الثانيــة ضمن املجموعة الثالثة يف كأس 

امم إفريقيا. 
الجميع  فاجأ  قد  األســود  مدرب  وكان 
أمام  االحتياط  دكــة  يف  أمرابط  ووضع 
منتخب غانا،  ووضع بدال منه ســامي 
دفاع  يف  يلعــب  ما  عــادة  الذي  مايــي 
الوســط، ولم يؤد دوره جيدا خاصة أن 
املركز كان غريبا عليه ولم يســبق  هذا 
أن شغله، بينما أرشك أمرابط يف الدقيقة 

األخرة. 
ويملــك أمرابط تجــارب مهمة ويلعب 
أساســيا منذ فرة مع املنتخب املغربي، 
لذلك ســتكون عودته للتشكيل الرسمي 

مهمة يف مباراة جزر القمر.
املغــرب  الثالثاء أول  منتخــب  وأجرى 
اعتمد  له، بعد مبــاراة غانا، حيث  مران 

فيها الجهاز الفني عىل تمارين خفيفة. 
ويتصدر منتخب املغرب املجموعة الثالثة 
املباراة األوىل  الفــوز يف  بـ 3 نقاط، بعد 

عــىل غانــا )0-1(، إىل جانــب منتخب 
جزر  عىل  النتيجة  بنفس  الفائز  الجابون 

القمر. 

اأمرابط مر�سح للعودة لت�سكيل المغرب الأ�سا�سي 
اأمام جزر القمر

تعادل الجزائر وخ�سارة م�سر في كاأ�س اأمم اإفريقيا

ومنتخب  األهيل  العب  ريان  يارس  انتقد 
مواجهة  يف  السابق، أداء الفراعنة  مرص 
انتهت  األمــم، والتي  نيجريا  بــكأس 

بالخسارة بهدف نظيف.
وقال يارس ريان يف ترصيحات تلفزيونية 
عرب أون سبورت: "كروش هو املتسبب 
األول يف ظهور منتخب مرص بشكل فني 

اللقاء". متواضع خالل 
وأضــاف: "التعديالت التــي قام بها يف 
محمد  وضع  خــالل  من  األمامي  الخط 
وتحت  الحربة  رأس  مركــز  يف  صــالح 
رقابة من قلبي دفاع نيجريا، ومصطفى 
محمد يف مركز الجناح األيمن، تسببت يف 

الثنائي بشكل ضعيف". ظهور 
وتابــع: "منتخب مــرص افتقد لتواجد 
صانع األلعاب يف مواجهة نيجريا وكان 
يجب مشــاركة عبد الله الســعيد، كما 
كانت هنــاك عنارص من بطولة الدوري 

التواجد يف القائمة". املمتاز تستحق 
الســولية  عمرو  عودة  وواصل: "يجب 
لتشكيل منتخب مرص أمام غينيا بيساو، 
فهــو قادر عىل الربط بني الخطوط كما 

يعتــرب أفضــل العب يف مــرص بالوقت 
كروش  الحــايل". وأوضــح: "طريقة 
سوف تتسبب يف ظهور املنتخب عاجزا".

وزاد: "منتخــب مــرص أصبــح مجربا 
الجبهة  أيمــن أرشف يف  عىل مشــاركة 
الفتوح،  أبو  أحمــد  إصابة  بعد  اليرسى 
كمال  عمر  فيه  سيشارك  الذي  الوقت  يف 
عبــد الواحد يف مركز الظهر األيمن بعد 

أكرم توفيــق". ورصح: "أتوقع  إصابة 
أن يتحسن أداء منتخب مرص يف مباراتي 
األزمة  والســودان، ولكن  بيساو  غينيا 

ستكون بداية من دور الـ16".
واختتم ريان: "مستوى جميع املنتخبات 
اآلن،  حتى  ضعيفــا  يعترب  البطولــة  يف 
املســتوى  يف  تدرج  حدوث  أتوقع  ولكن 

الفني خالل األدوار املقبلة".

يا�سر ريان: كيرو�س �سبب تراجع اأداء الفراعنة

تفتتــح اليــوم الخميس مباريــات الجولة 
كأس  لبطولة  املجموعــات  بمرحلة  الثانية 

األمم األفريقية، املقامة حاليا بالكامرون.
الكامرون مــع نظره  ويلتقــي منتخــب 
املجموعة  فعاليات  اليوم، ضمــن  اإلثيوبي 
األوىل، التي تشــهد لقاء آخر يف اليوم نفسه 
الرأس األخرض )كاب فردي( وبوركينا  بني 

فاسو.
ترتيــب  الكامــرون  منتخــب  ويتصــدر 
املجموعــة برصيد 3 نقاط، عقب فوزه 2 / 
1 عىل بوركينا فاسو، صاحبة املركز الثالث، 
األحد  للبطولة، يوم  االفتتاحيــة  املباراة  يف 

املايض.
ويتفوق منتخب األسود غر املروضة بفارق 
أقــرب مالحقيه كاب فردي،  األهداف عىل 
املتساوي معه يف نفس الرصيد، بعدما تغلب 
1 / صفر عىل منتخب إثيوبيا متذيل الرتيب 

يف مباراتهما بالجولة األوىل.
فردي  وكاب  الكامــرون  منتخبا  ويطمح 
الثالث يف مباراتيهما بالجولة  النقاط  لحصد 
الثانيــة، ليكونا أول منتخبني يف املســابقة 
الـ16 دون  لــدور  التأهل مبكرا  يضمنــان 
انتظــار نتيجتي لقائهمــا بالجولة الثالثة، 

األخرة، يوم اإلثنني املقبل.
يف  األمور  وتتشــابك  األوراق  تختلط  وربما 
املجموعة، حال فوز إثيوبيا وبوركينا فاسو 
املنتخبات  ستتساوى  الغد، حيث  مباراتي  يف 
رصيد 3 نقاط، وستكون  يف  حينها  األربعة 
الجولة األخرة حاســمة يف تحديد املتأهلني 

للدور املقبل.
ويف حــال فوز الكامرون وكاب فردي عىل 
منافسيهما ، سرتفع رصيدهما إىل 6 نقاط، 
بشــكل  اإلقصائية  لألدوار  ســويا  ليصعدا 
رســمي، وســتصبح مباراتاهمــا يف ختام 
دور املجموعــات، لتحديد متصدر ووصيف 
بوركينا  منتخبا  ســيبقى  بينما  املجموعة، 

فاسو وإثيوبيا بال رصيد من النقاط.
الكامرونــي كثرا عىل  املنتخــب  ويعــول 
له، بعدما  والجمهور  األرض  عاميل  مؤازرة 
لعبا دورا حاســما يف قلب تأخره صفر / 1 
أمام بوركينا فاســو إىل انتصار ثمني 2 / 1 

بالجولة األوىل.

ورغم فــوز منتخب الكامرون، الذي يمتلك 
5 ألقــاب يف البطولة، لكنه لــم يقدم األداء 
خاصة  االرتباك  عليه  بدا  منه، حيث  املنتظر 
يف بدايــة مواجهة بوركينا فاســو، قبل أن 
تتســب الهفوات الدفاعية الساذجة ملنتخب 
جزاء،  ركلتي  من  هدفــني  منحه  يف  الخيول 

أحرزهما النجم املخرضم فينسنت أبوبكار.
اإلثيوبي،  املنتخب  أمام  يكون  املقابل، لن  يف 
اســتضافتها  حينما  بالبطولة  تــوج  الذي 
مالعبه عام 1962، أي بديل ســوى تجنب 
الخســارة عىل األقــل، للتمســك بآماله يف 
التأهل لــألدوار اإلقصائية، ولو حتى كأحد 
أفضل 4 منتخبات حاصلة عىل املركز الثالث 

يف املجموعات الست بالدور األول.
منه  عانى  الــذي  العددي  النقص  وتســبب 
املنتخب اإلثيوبي، يف لقائه أمام كاب فردي، 
األوىل  مباراته  يف  متواضع  بشكل  ظهوره  يف 
النزعة  الحالية، حيث غابت عنه  بالنســخة 
لالعبيه،  التسجيل  فرص  وندرت  الهجومية 
وهو األمر الذي ســيحاول تالفيه يف مباراة 

اليوم.
بعرشة  للعب  اإلثيوبــي  املنتخــب  واضطر 
الدقيقة 12، عقب طرد مدافعه  العبني منذ 
تافاريس،  إعاقة جوليو  باييه، لتعمده  ياريد 
انفراد  مهاجم كاب فــردي، وهو يف وضع 
باملرمى، ليتلقى خســارته الـ18 يف تاريخه 
أفريقيــا، مقابل 7 انتصــارات و3  بأمــم 

تعادالت.
ويكون هذا هــو اللقاء الثاني بني املنتخبني 
األمــم  كأس  يف  واإلثيوبــي  الكامرونــي 
بالدور  التقيا  أن  ســبق  األفريقيــة، بعدما 
اســتضافتها  التي  البطولة  لنســخة  األول 
الســودان عام 1970، وانتهى اللقاء بفوز 

مثر للكامرونيني 3 / 2.
ويحلــم منتخب كاب فردي، الذي يســجل 
ظهــوره الثالث يف البطولــة، ببلوغ األدوار 
تاريخه، بعدما  يف  الثانيــة  للمرة  اإلقصائية 
اجتــاز دور املجموعات مــرة وحيدة خالل 
أن  أفريقيا، غر  عام 2013 بجنوب  نسخة 
مهمته ستكون صعبة أمام منتخب بوركينا 
السبل تعويض  فاسو، الذي سيحاول بشتى 

اللقاء االفتتاحي للبطولة. خسارته يف 

الكاميرون والراأ�س الأخ�سر تبحثان عن التاأهل 
المبكر بالكان

منتخب  معســكر  داخل  األمور  انقلبــت 
املغــرب، بعد الضغوطات الشــديدة التي 
عرفهــا قبل مبــاراة غانا بــكأس األمم 
العبيه،  إصابة 6 من  األفريقية، بســبب 
واستبعاد بدر بانون النهائي من املسابقة.

وتحولت األمور إىل أجواء من التفاؤل بعد 
اكتمال الصفوف عقب تعايف كافة الالعبني 
ســواء من أصيبوا بكورونا أو من عانوا 
الكاحل،  مستوى  عىل  أو  عضلية  إصابات 
وهو ما أشــعر وحيد خليلوزيتش مدرب 
املغــرب، بارتياح كبر قبــل مباراة جزر 
املقبل، حيث  الجمعة  يــوم  املقررة  القمر 
أضعف  أمام  الهجومية  خياراتــه  تعززت 

فرق املجموعة بشكل مثايل.
هجومية  مــن 4 غيابات  األحوال  تبدلت 
مســتوى  عىل  إىل 5 حلول  غانــا  أمــام 
الهجوم أمام جزر القمر، وملخص القصة 
أن العنرص الخامس ليس سوى أرشف بن 
رشقي العب الزمالك املرصي وهو مهاجم 

إضايف ضمــه خليلوزيتش لقائمة املغرب 
املستبعد  بانون  بدر  املدافع  حســاب  عىل 

ألسباب صحية. 

لذلــك وعىل عكس الشــح الكبــر الذي 
النجوم  أمام منتخب  الهجوم  رافق حلول 
القمر  أمام منتخب جزر  الســوداء، فإنه 

داخل هذه  األسهل  باملنافس  الذي يوصف 
املجموعة، صار املغرب يملك أسلحة فتاكة 
الزمالك  الجميع  وانضمــام العب  بتعايف 

لتعزيز صفوفهم.
بكل تأكيد سعادة مدرب املغرب كبرة جدا 
الضاربة  لسبب واحد وهو استعادة قوته 
املتمثلــة يف الثنائــي الهجومي الذهبي يف 
ريان  يف  قطر، واملتمثل  مونديال  تصفيات 
مايــي وأيوب الكعبي، إذ ســاهما يف 16 
هدفا من مجمــوع 20 أنهى بها منتخب 
األسود التصفيات )قبل امللحق( وقد سجل 

كل واحد منهما 4 أهداف.
ويتمتع الالعبان بتناغم كبر وهما مصدر 
خطر حقيقي عىل كافة دفاعات الخصوم 
أن مصــادر كووورة  املنافســني. ولو  و 
بالالعب مايي  اســتبعدت مجازفة وحيد 
رغم تعافيــه من إصابة الكاحل، ويفضل 
أن  يود  ال  ألنــه  بالتدريج  دقائــق  منحه 

يخرس خدماته يف بقية مشوار النهائيات.

عودة النجوم تقلب الأو�ساع بمع�سكر المغرب

ر�شمياً.. �إ�شابة 
�أكرم توفيق 

بقطع في �لرباط 
�ل�شليبي

أعلــن االتحاد املرصي لكــرة القدم،  إصابة 
أيمــن منتخب مرص  توفيق ظهــر  أكــرم 

والنادي األهيل، بقطع يف الرباط الصليبي.
عقب  طبية  ألشــعة  توفيق  أكــرم  وخضع 
الثالثاء،  األول  أمس  لقاء نيجريا  يف  إصابته 

يف بطولة كأس األمم األفريقية.
وأكــد االتحاد املرصي إصابــة أكرم توفيق 
إىل  الالعب  الصليبــي، وســيعود  بالربــاط 

القاهرة يف غضون الساعات القادمة.
كما أكدت نتيجة األشــعة غياب أحمد فتوح 
يوم  بيســاو  لقاء غينيا  األيرس، عن  الظهر 

السبت املقبل، بسبب إصابته بشد يف عضالت 
الساق.

وكان الالعبان قد حاوال إجراء األشعة مساء 
أمس إال أن تعطل جهاز األشعة يف املستشفى 
املحدد حال دون إتمام ذلك، فيما تعذر وجود 

جهاز آخر يف مدينة جاروا لتنفيذ املهمة.
عىل  اليوم  مرانه  املــرصي  املنتخب  وخاض 
نيجريا  مباراة  بعد  ســيناج  التدريب  ملعب 
باألمس، والتي خرسها الفراعنة بهدف دون 
رد، يف الجولــة األوىل ملرحلة املجموعات من 

بطولة كأس األمم األفريقية.



اأبوظبي ــ وام :
 

بسط ريال مدريد اإلسباني سيطرته على تاريخ كأس 
أبطال  دوري  بطولة  في  فعل  مثلما  لألندية،  العالم 
الفرق  قائمة  صدارة  »الملكي«  يحتل  حيث  أوروبا، 
وحصد  األندية«،  »مونديال  بلقب  تتويجاً  األكثر 
النادي اإلسباني 4 ألقاب، بدأها في عام 2014، رغم 
التاريخية األولى عام 2000. مشاركته في النسخة 

الفريق  بات  عندما  الخاصة  ووضع »الريال« بصمته 
متتالية  بطوالت  بـ3  الفوز  من  تمكن  الذي  الوحيد 
ليحتفظ  و2018،  و2017   2016 أعوام  خالل 
أي  يتمكن  لن  واستثنائية، ربما  نادرة  بأرقام  لنفسه 

فريق آخر من تحطيمها في المستقبل القريب.
األكثر  الفريق  حول  الحديث  عند  الوضع  يتغير  ولن 
من  عقدْين  عبر  البطولة  في  لالنتصارات  تحقيقاً 
بتحقيق  أيضاً  القمة  على  الزمن، ألن »الريال« بقي 
من   83.3% نسبة  ُتمّثل  مباريات   10 في  الفوز 
إجمالي المباريات التي خاضها خالل مشاركاته الـ5، 
»مونديال  في  أبداً  الخسارة  »الملكي«  يعرف  ولم 
فقد  عندما  حتى  مرتين،  تعادل  حيث  االندية«، 
مواجهته  وخرجت   ،2000 عام  البرونزية  الميدالية 
مع نيكاكسا المكسيكي بنتيجة التعادل قبل الخسارة 

بركالت الترجيح.
األكثر  لكونه  المونديالي  المشهد  »الريال«  ويتصدر 
تسجيالً لألهداف بـ31 هدفاً، وهو األكثر ظهوراً في 
ومواطنه،  غريمه  مع  متساوياً  النهائية،  المباريات 

برشلونة، بـ4 مرات لكل منهما.
سيتي  أوكالند  فريق  يزال  ال  آخر،  جانب  على 
النيوزيلندي متصدراً قائمة األكثر مشاركة في تاريخ 
متتالية،   7 بينها  نسخ،   9 في  بالظهور  البطولة 
في  الحالية  بمشاركته  المصري  األهلي  منه  واقترب 

»مونديال اإلمارات« التي ُتعد السابعة له والقياسية 
المصري«  »األهلي  أن  إال  األفريقي،  المستوى  على 
رقم  مباراته  يلعب  عندما  قياسي  رقم  تحطيم  ضمن 
أوكالند  مع  الشراكة  البطولة، ليفض  تاريخ  16 في 
مباراة   15 خوض  في  سابقاً  تساويهما  بعد  سيتي 

خالل جميع المشاركات.
التاريخي  الهداف  هو  رونالدو  كريستيانو  ويعد 
فريقيه  مع  أحرزها  أهداف،   7 برصيد  للبطولة 
مانشستر يونايتد وريال مدريد، ويبقى لويس سواريز 
 5 سّجل  بعدما  واحدة  نسخة  في  األبرز  الهداف  هو 
جائزتي  وقتها  ليحصد   ،2015 بطولة  في  أهداف 
سّجل  من  أول  وهو  العب،  وأفضل  الذهبي  الحذاء 

النسخة  في  األندية  مونديال  تاريخ  في  »هاتريك« 
ذاتها، في حين يتساوى كل من ميسي ورونالدو في 
النهائية،  المباريات  في  إحرازاً لألهداف  األكثر  أنهما 
توني  األلماني  لكل منهما، ويتصدر  برصيد 4 أهداف 
كروس قائمة األكثر فوزاً بالكأس، حيث حقق ذلك 5 
مرات مع ريال مدريد وقبلها بقميص بايرن ميونيخ، 
قائمة  صدارة  في  المصري  األهلي  نجوم  يأتي  بينما 
األكثر خوضاً للمباريات بإجمالي 11 مباراة لكل من 
تريكة، كما  أبو  ومحمد  عاشور  وحسام  جمعة  وائل 
المدربين  أكثر  قائمة  بيب جوارديوال  اإلسباني  اعتلى 
تتويجاً بالكأس العالمية في 3 مناسبات مع برشلونة 

وبايرن ميونيخ.

ال�صارقة لكرة قدم ال�صاالت 
يتاأهل اإلى الدور ن�صف نهائي 

من الدوري

18 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
الريا�سةالخميس ١٣ يناير ٢٠٢٢ ــ العـدد ١٤٩٤٣

ال�سارقة  ــ وام :

الصاالت  قدم  لكرة  الشارقة  نادي  فريق  تأهل   
سوراتو  ماركوس  البرازيلي  المدرب  بقيادة 
اوف  البالي  مرحلة  النهائي  نصف  الدور  الى 
لموسم  الصاالت  قدم  كرة  دوري  منافسات  من 
الحمرية  فريق  على  فوزه  بعد   2021-2022
للملك صبري جميل  بسداسية مقابل هدف سجل 
ادكارلوس  من  لكل  وهدفين  جميل  وعبدالكريم 

سيلفا ومحمد جاسم.
رئيس  المدفع  سالم  علي  سعادة  اللقاء  حضر 
وعمران  الرياضي  الشارقة  نادي  إدارة  مجلس 
الشارقة  شركة  إدارة  مجلس  عضو  الجسمي 

لكرة القدم مشرف فريق الصاالت.
ويأتي تأهل فريق الشارقة للدور النصف النهائي 
وهو األول منذ تأسيس اللعبه بعد خوض الفريق 
والتي  األولى  المجموعة  ضمن  مباريات  ثالث 
تعادل  حيث  والحمرية  والبطائح  النصر  ضمت 
الحمرية  وهزم  والبطائح  النصر  مواجهتي  في 
خلف  الثاني  المركز  في  5 نقاط  برصيد  ليتأهل 
البطائح المتصدر وسيستضيف الملك فريق اتحاد 
دور  ذهاب  في  الثانية  المجموعة  متصدر  كلباء 

الـ 19 من فبراير المقبل. النصف النهائي في 
وأعرب عمران الجسمي عن سعادته بهذا االنجاز 
النهائي  نصف  للدور  والصعود  تحقق  الذي 
لاللتزام  يعود  التأهل  هذا  في  الفضل  أن  مؤكدا 
الجهاز  مع  والتعاون  الالعبين  قبل  من  التام 
نتيجه  أفضل  لتحقيق  والعزيمة  واإلداري  الفني 
المدفع  لسعادة على سالم  ممكنه موجها شكره 
الرياضي على  الشارقة  نادي  إدارة  رئيس مجلس 
تحظي  التي  والدعم ..مشيداً باالهتمام  الحضور 

به الرياضات المختلفة بالنادي.

رونالدو الهداف التاريخي وريال مدريد �ساحب الرقم القيا�سي 
في كاأ�س العالم للأندية

دبي ــ وام :

في  مباراتان  الثالثاء  األول  أمس  أقيمت   
دوري  من  الـ13  الجولة  منافسات  ختام 
أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وختام الدور 

األول للمسابقة.
األهلي  شباب  حقق  األولى  المباراة  وفي 

 3-1 بنتيجة  خورفكان  على  مهما  فوزاً 
اللقاء الذي أقيم على استاد راشد. خالل 

رصيده  األهلي  شباب  رفع  النتيجة  وبهذه 
خلف  الثالث  المركز  في  نقطة   23 إلى 
العين المتصدر برصيد 30 نقطة، والوحدة 
نقطة،   24 برصيد  الثاني  المركز  صاحب 
فيما تجمد رصيد خورفكان عند 15 نقطة 

بالمركز العاشر.
الفوز  الجزيرة  الثانية، حقق  المباراة  وفي 
اللقاء الذي  بنتيجة 2-3 خالل  الوصل  على 
أقيم على استاد مدينة زايد الرياضية، ليرفع 
في  تضعه  نقطة   23 إلى  رصيده  الجزيرة 
الوصل  رصيد  تجمد  الخامس، فيما  المركز 

عند 17 نقطة في المركز التاسع.

فوز الجزيرة و�سباب الأهلي في ختام مباريات الجولة 
الـ 13 من دوري اأدنوك للمحترفين

اأبوظبي ــ وام :

منافسات  على  أمس  الستار  أسدل   
دوري  من  األول  والدور   13 الجولة 
 /  2021 لموسم  للمحترفين  أدنوك 
لقب  العين  فيه  أحرز  والذي   ،2022
المسابقة  جدول  متصدرا  الشتاء  بطل 
نقاط   6 وبفارق  نقطة،   30 برصيد 
صاحب  الوحدة"  منافسيه"  أقرب  عن 

الثاني برصيد 24 نقطة. المركز 
أنباء  وكالة  ترصد  التالي  التقرير  وفي 
اإلمارات " وام" أبرز أرقام واحصائيات 
التأكيد  مع  المسابقة،  من  األول  الدور 
بالضرورة  ليس  الشتاء  بطل  أن  على 
النهاية،  في  الدوري  بلقب  يتوج  أن 
عن  الصادرة  اإلحصاءات  تؤكد  حيث 
مانجمنت"  سبورت  شركة " فوروارد 
إحصاءات  في  المتخصصة  الدولية 
والدوريات  اإلماراتي  الدوري  وأرقام 
أن  واآلسيوية،  العربية  والمسابقات 
بطل الشتاء لم يفز باللقب في 5 مرات 
في عهد االحتراف في اإلمارات، مقابل 
الجزيرة  كان  حيث  بها،  فاز  مرات   7
بينما   2009 موسم  في  للشتاء  بطال 
وتكرر  باللقب،  األهلي  شباب  فاز 
كان  حيث   2010 موسم  في  المشهد 
الوحدة  وفاز  للشتاء  بطال  الجزيرة 

باللقب.
للشتاء  الجزيرة بطال  وفي 2011 كان 
العين  باللقب، وفي 2012 كان  وتوج 
العين  ثم  باللقب،  وتوج  للشتاء  بطال 
باللقب  2013 وتوج  للشتاء في  بطال 
أيضا، وتكرر المشهد مع شباب األهلي 
الذي كان بطال للشتاء وتوج باللقب في 
الجزيرة  2015 كان  في  2014، لكن 
الذي توج  العين هو  للشتاء ولكن  بطال 
بطال  العين  كان   2016 وفي  باللقب، 
باللقب،  األهلي  شباب  توج  ثم  للشتاء 
للشتاء  الجزيرة بطال  وفي 2017 كان 
مع  المشهد  وتكرر  باللقب،  وتوج 

العين في 2018 حيث كان العين بطال 
الشارقة  ومع  باللقب،  وتوج  للشتاء 
للشتاء  بطال  كان  حيث   2019 في 
وتوج باللقب، إال أن الشارقة كان بطال 
هو  الجزيرة  ولكن   2021 في  للشتاء 

الذي توج باللقب.
وبالنسبة للموسم الحالي فقد استطاع 
على  يحافظ  أن  المتصدر  العين  فريق 
الصدارة بداية من الجولة الثانية وحتى 
لعب 13 مباراة  األخيرة، حيث  الجولة 
في  وخسر   3 في  وتعادل   9 في  فاز 
الجولة  في  الصدارة  وكانت  واحدة، 
أصبح  الذي  الوحدة  لفريق  األولى 

وصيفا مع نهاية الدور األول.
مسابقة  ترتيب  بجدول  ومقارنة 
الدوري بنهاية الدور األول من الموسم 
يقفز  أن  العين  استطاع  فقد  الماضي، 
كان  أن  بعد  الصدارة  إلى  الموسم  هذا 
فيما  الماضي،  الموسم  في  خامسا 
للنسخة  الشتاء  بطل  الشارقة  تراجع 
والجزيرة  الرابع،  المركز  إلى  الماضية 
الخامس،  المركز  إلى  وقتها  الوصيف 
السابع  المركز  من  الوحدة  وتقدم 
في  الوصافة  إلى  الماضي  الموسم 
ياس  بني  غاب  فيما  الحالية،  النسخة 
الموسم  األول  الدور  في  الجدول  ثالث 
هذا  السادس  المركز  إلى  الماضي 

الموسم.
األول  الدور  مباريات  وشهدت 
منها  المفارقات  من  العديد  للمسابقة 
بدون   13 الجولة  حتى  العين  صمود 
له  خسارة  أول  كانت  حيث  خسارة، 
في  مقابل  دون  بهدفين  الشارقة  أمام 
األولى  المرة  وهي  األخيرة،  الجولة 
في  العيناوي  الفريق  فيها  يخفق  التي 
خالل  الشارقة  مرمى  في  التسجيل 
فيما  بالمسابقة..  مواجهتهما  تاريخ 
تأخر الفوز األول لإلمارات حتى الجولة 
13 الذي سجل أول فوز له على حساب 

عجمان بهدف دون رد.

اأف�سل  والوحدة  اأقوى هجوم  العين 
ا�ستحواذاً الأكثر  والجزيرة  دفاع 

واإح�صائيات اأرقام  للمحترفين«..  »اأدنوك  دوري  االأول من  الدور 

لجنة الكرة الن�سائية ت�ستعر�س ا�ستراتيجية تطوير اللعبة بالدولة
دبي  ــ وام:

اإلمارات  باتحاد  النسائية  الكرة  لجنة  استعرضت   
لكرة القدم خطط تطوير اللعبة على كافة المستويات 
بواحدة  االستعانة  خالل  من  المقبلة  المرحلة  خالل 
فيفا«  القدم«  لكرة  الدولي  االتحاد  خبراء  من 
استراتيجية  وضع  في  خبراتها  من  واالستفادة 

شاملة لعملية التطوير المستهدفة.

مقر  في  أمس  عقد  الذي  االجتماع  خالل  ذلك  جاء 
اتحاد الكرة بدبي برئاسة أمل بوشالخ عضو مجلس 
نائب رئيس  القمزي  اإلدارة، وبحضور عائشة سيف 
عبدالله  غالية  الزعابي،  محمد  وشيخة  اللجنة، 

المازمي وعبير محمد الخاجة، أعضاء اللجنة.
للبرازيلية  الفني  البرنامج  على  اللجنة  واطلعت 
الوطنية  لمنتخباتنا  الفنية  المديرة  أورالندو  كاميال 
المقبلة  التجمعات  تطبيقه في  النسائية، الذي سيتم 

للوقوف  مرحلة  لكل  شامل  تقييم  إجراء عملية  مع 
على مدى ما حققته من أهداف مرجوة.

لمسابقة  المميزة  االنطالقة  اللجنة  واستعرضت 
مع  تزامنت  التي  النسائية  القدم  كرة  دوري 
ووقفت   ،50 الـ  الوطني  باليوم  الدولة  احتفاالت 
على الترتيبات المتعلقة باستئناف مباريات األسبوع 
غد  يوم  للسيدات  القدم  كرة  دوري  لمسابقة  الثاني 

الجمعة.

253 هدفاً 
في 91 مباراة 

و5 اإقالت 
للمدربين 

خلل 145 يوماً

اأبوظبي ــ  وام:
 

منذ  قوياً  حضوراً  العربية  األندية  سجلت 
 2000 عام  لألندية  العالم  كأس  انطالق 
في  الحضور  عن  تغب  فلم  الجديد  بثوبها 
 2015 نسختي  باستثناء  العالمي  الحدث 
على  أقيمت  نسخة   17 أصل  من  و2016 

مدار 21 عاما.
العالم  كأس  من  المقبلة  النسخة  وتشهد 
في  تقام  التي   "2021 "اإلمارات  لألندية 
مشاركة  المقبل  فبراير  أبوظبي،  العاصمة 
الجزيرة  هم  العربية،  للكرة  ممثلة  أندية   3
اإلماراتي  الدوري  لقب  حامل  اإلماراتي 
والهالل  للبطولة،  المضيفة  للدولة  ممثال 
األهلي  أبطال آسيا، و  السعودي بطل دوري 
وذلك  أفريقيا،  أبطال  دوري  بطل  المصري 
بمونديال  للعرب  قياسية  مشاركة  في 
نسخة  كانت  بعدما  الثانية،  للمرة  األندية 
مشاركة  وسط  تقام  التي  األولى   2019
السعودي  الهالل  وجود  ظل  في  أندية   3

والترجي التونسي، والسد القطري.
كأس  في  العربية  المشاركة  وباستعراض 
مع  البداية  كانت  فقد  لألندية،  العالم 
اللذين  المغربي  والرجاء  السعودي  النصر 
عام  البرازيل  في  األولى  النسخة  في  شاركا 
الثمانية إلى  الفرق  2000، وشهدت تقسيم 

البطولة  والرجاء  النصر  وأنهى  مجموعتين 
في المركزين الثالث والرابع، في المجموعة 
األولى التي ضمت إلى جانبهما، ريال مدريد 

البرازيلي. اإلسباني وكورنثيانز 
من  تتمكن  لم  العربية  األندية  أن  ورغم 
تحقيق اللقب، وخرجت في أغلب المشاركات 
في  قويا  حضورا  شكلت  أنها  إال  مبكرا، 
بالوصول  إنجازا  وحققت  النسخ،  بعض 
عندما  األولى  مرتين،  النهائية  المباراة  إلى 
نسخة  في  وصيفا  المغربي  الرجاء  حل 
أمام  النهائي  في  خسارته  عام 2013، بعد 
طريق  عن  األلماني، والثانية  ميونيخ  بايرن 

التي  البطولة  في   ،2018 عام  في  العين 
النهائي  في  وخسر  أبوظبي،  استضافتها 
الثاني  اإلنجاز  كان  فيما  مدريد،  ريال  أمام 
األهلي  طريق  عن  البرونزية  بتحقيق  األبرز 
و2020،   2006 نسختي  في  المصري 
يأمل  إذ   ،2011 عام  في  القطري  والسد 
القادمة  النسخة  تشهد  أن  العربي  الجمهور 
ظهورا مميزا وإنجازا جديدا للثالثي العربي، 
في  المنتظر  الجماهيري  الدعم  مع  خاصة 
والهالل  األهلي  أندية  تملكه  المدرجات، لما 
الوطن  في  كبيرة  شعبية  من  والجزيرة 

العربي.

والأهلي  الأبرز..  الإنجاز  يحققان  والرجاء  العين 
الأكثر خو�ساً للمباريات

الم�صاركة العربية ت�صجل ح�صوراً قيا�صياً بمونديال االأندية



دبي ــ الوحدة:
ســبورتس  كوربوريت  رشكــة  أعلنــت 
ومجلس دبي الريايض عن مشــاركة أكثر 
عن 1000 موظف وموظفة يف النســخة 
املقبلــة مــن دورة األلعــاب الرياضيــة 
التي تقــام يوم 15 و15 يناير  للرشكات 
نوعه  األكــر من  الحدث  الجــاري، وتعد 
الرشكات  مختلف  يف  للموظفني  املخصص 
تتخذ من  التي  والعاملية  واإلقليمية  املحلية 
اإلمــارات العربية املتحدة مقــراً لها، من 
إىل  الذي يصل  الرياضية  األلعاب  حيث عدد 
الدورة يف 3  إقامة مواقع  18 لعبة وتنوع 

أماكن مختلفة يف أرجاء دبي.
جــاء ذلك يف املؤتمــر الصحفي الذي عقد 
اليوم  الريايض ظهر  دبــي  يف مقر مجلس 
فيه: محمد  األربعاء 12 يناير، وتحــدث 
لكوربوريت  التنفيــذي  املديــر  الحرصي 
للدورة، وأحمد  املنظمة  الرشكة  سبورتس 
إبراهيم مدير قسم الرياضات املجتمعية يف 

مجلس دبــي الريايض الداعم لهذا الحدث، 
الراعية  الرشكات  من  عدد  ممثيل  بحضور 

واملشاركة يف الدورة والجهات اإلعالمية.
التنفيذي  املديــر  الحرصي  محمــد  وعر 
أن  تطلعه  ســبورتس، عــن  لكوربوريت 
التي حققتها  الدور نجاحاتها  تساهم هذه 
عــام 2019، بوصفها  يف  انطالقتها  منذ 
إرشاكهم  أجــل  من  للموظفني  موجهــة 
العمل  إطار  خارج  رياضية  مســابقات  يف 
ممارســة  عىل  وتحفيزهــم  الروتينــي، 
الرياضة وتبينها أســلوب حيــاة يف دولة 
اإلمــارات العربيــة املتحــدة، التي تحفز 
املبادرات  النهج من خالل  الجميع عىل هذا 
الرشــيدة، واملنشآت  القيادة  تقودها  التي 
واملرافق التي توفرها الحكومة ملمارســة 
مختلف األلعاب الرياضية، ولعل نجاحنا يف 
إرشاك هذا العدد الكبري الذي يتجاوز حاجز 
ألــف موظف وموظفة، يعــود إىل التنوع 

الكبري يف الجنسيات وأعداد املقيمني.

دبي-الوحدة:
 

"جائزة  أمنــاء  مجلــس  رفع 
محمــد بــن راشــد آل مكتوم 
إحــدى  الريــايض"  لإلبــداع 
راشــد  بن  محمد  "مبــادرات 
آل مكتــوم العامليــة" أســمى 
آيــات التهانــي والتريكات إىل 
مقام القيادة الرشــيدة ملناسبة 
االتحاد  الدولــة بعيد  احتفاالت 
الذهبي  واليوبيــل  الخمســني 
الخطة  وإطالق  الدولة  لتأسيس 
املقبلة  عاما  للخمسني  الشاملة 
التي ســتكون  الدولة  يف عمــر 
حافلــة باملزيد مــن اإلنجازات 
والتنموية،  والعلمية  الحضارية 

ويف جميع نواحي الحياة.
كما تقدم مجلس األمناء بالشكر 
والعرفــان إىل ســمو الشــيخ 
حمدان بن محمد بن راشــد آل 
مكتــوم ويل عهد دبــي رئيس 
دبي  إلمارة  التنفيــذي  املجلس 
املتواصل  لدعمه  الجائزة  راعي 
باتت  التي  وتوجيهاته  للجائزة 
منهاج عمل ورســمت للجائزة 
والنجــاح يف  الريــادة  طريــق 
تحقيق أهدافها لتطوير القطاع 
الريــايض يف دولــة اإلمــارات 
العربي  املتحدة والوطن  العربية 
حفل  سموه  ولترشيف  والعالم 
وتكريم  بالحضــور  الجائــزة 
الفائزيــن، كما تقــدم مجلس 
إىل  والعرفان  بالشــكر  األمناء 
محمد  بن  أحمد  الشــيخ  سمو 
بــن راشــد آل مكتــوم رئيس 
رئيس  الوطنية  األوملبية  اللجنة 
التوجيهــات  عــىل  الجائــزة، 
التي  الكبرية  والرعاية  السديدة 
تصبح  أن  مــن  الجائزة  مكنت 
أهــم وأكــر جائــزة رياضية 
ورســم  الجائزة  عمل  وقيادته 

مستقبلها وآفاق تطورها.
بالشــكر  املجلــس  وتقــدم 
والعرفــان إىل ســمو الشــيخ 

منصــور بن محمد بن راشــد 
دبي  رئيس مجلس  آل مكتــوم 
الريايض لترشيفه حفل الجائزة 
الفائزين،  وتكريــم  بالحضور 
جميع  األمناء  مجلس  هنأ  كما 
الحادية  الدورة  بفئات  الفائزين 
من  األكر  الجائــزة  من  عرشة 
والفرق  األفــراد  نوعها، مــن 
الدول  مختلف  من  واملؤسسات 
يف  التخصصات  مختلــف  ومن 

العمل الريايض.
االجتماع 32  خــالل  جاء ذلك 
ملجلــس أمناء الجائــزة والذي 
الطاير  مطــر  معــايل  ترأســه 
بحضور  األمناء  مجلس  رئيس 
خالد عيل بــن زايد نائب رئيس 
أعضــاء  األمنــاء، و  مجلــس 
املجلــس: د.حســن مصطفى، 
املري،  موزة  الشعايل،  د.خليفة 
أمني عام الجائزة، أحمد مساعد 

ســمرة، و  بو  العصيمي، منى 
مدير  رحمــة  آل  أمــان  نارص 

الجائزة.
الطاير:  مطــر  معــايل  وقــال 
حققت الــدورة الحادية عرشة 
من الجائزة إنجازات كبرية عىل 
الريايض  العمل  تطوير  مستوى 
كما  والنتائج  باألداء  واالرتقاء 
حيث  كثرية  بأحــداث  ارتبطت 
بعيد  االحتفاالت  مــع  تزامنت 

واليوبيل  الخمســني  االتحــاد 
الدولــة،  لتأســيس  الذهبــي 
بإقامة  استثنائية  دورة  وكانت 
قلب  يف  الفائزين  تكريــم  حفل 
إكســبو دبي 2020 أكر حدث 
املجاالت، كما  جميــع  يف  عاملي 
عرشة  الحادية  الدورة  عارصت 
كبرية  بتحديات  العالــم  مرور 
وبفضل  الجائحــة،  فرضتهــا 
لقيادتنا  الســديدة  التوجيهات 
التغلــب  اســتطعنا  الرشــيدة 
عليها وتمكنــا من دعم جهود 
اســتثمار  و  الجائحة  مواجهة 
القطاع  لصالح  الظــروف  هذه 
محــور  وطورنــا  الريــايض 
التنافــس لتحفيز املؤسســات 
إلعادة  مكان  كل  يف  الرياضيــة 
اإلجــراءات  ضمــن  النشــاط 
سالمة  تحفظ  التي  االحرتازية 
الفرصة  لهم  وتوفر  الرياضيني 
أوطانهم  وتمثيــل  للتنافــس 
بتمديد  قمنا  تمثيل، كمــا  خري 
لتغيري  مراعاة  الرتشح  مواعيد 
األلعاب  دورتــي  تنظيم  موعد 
طوكيو  يف  والباراملبية  األوملبية 
مــن 2020 إىل 2021 ملنــح 
الفرصــة لألبطال العرب للفوز 
يف األوملبيــاد والفوز يف الجائزة 
تلعبه  الذي  الــدور  أيًضا، وهو 
نهج  لرتســيخ  الجائزة  دائًمــا 
يف  واملبادرة  والتميــز  اإلبــداع 

العمل الريايض".
كما وجــه معايل رئيس مجلس 
األمناء لجان الجائزة للعمل عىل 
تحقيــق املزيد من النجاحات يف 
محور  واختيار  املقبلــة  الدورة 
دفع  يف  يســاهم  الذي  التنافس 
وتوجيهها  التطويــر  جهــود 
يف  الكرى  األهــداف  لتحقيــق 
الرياضة  وتطويــر  نرش  مجال 
يف جميــع املجتمعات واالرتقاء 
عمومــا  األداء  بمســتوى 
واملؤسيس خصوصا اىل مستوى 

االبداع يف العمل.
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الإمارات يواجه انكورا ب�شعار »الفوز« 
والبا�شا ي�شعى لعبور بالنرنايا 

ابوظبي - الوحدة:

تقود ســمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد 
آل مكتــوم يف الثالثة والنصــف من عرص اليوم 
فريق  فريقها "االمــارات" ملواجهة  الخميــس 
بديل  وبشــعار "ال  العمران  خالد  انكورابقيادة 
عن الفوز " واال ســوف يخرس الفريق الفرصة 
االخــرية للتأهــل اىل نهائيات بطولــة الحبتور 
لشــهر يناير 2022 والتي من املقرر ان تختتم 
يوم االحد املقبل الســادس عرش من شهر يناير 
الجاري ويف نفس يســعى فريق انكورا اىل تأكيد 
احقيتــه بالفــوز الكبري الذي حققــه يف اليوم 
االفتتاحي عىل حساب فريق بالنرنايا كما يلتقي 
الحبتور  الباشا مهرة بقيادة طارق  اليوم  فريق 
الثانية  وفريق بال نرنايا بقيــادة محمد خالد يف 
الحبتور  بنــادي ومنتجع  اليوم  بعد ظهــر  من 

للبولو والفروسية .
االفتتاحي قد شهد مباراتني جمعت  اليوم  وكان 
انكورا وفريق بالنرنايا وانتهت  االوىل بني فريق 
بفوز فريق انكورا بثمانية أهداف مقابل خمسة 
تفوقا الفتا  مباراة شــهدت  بعد  اهداف ونصف 
الذي تقدم بســتة اهداف لاليشء  انكورا  لفريق 
يف الشــوط االول ثم رسعان ما اســتفاق فريق 
بالنرنايــا ليوقف زحف منافســه اال ان الفارق 
واضح يف املستوى برصف النظر عن الهانديكاب 
يف  بالنرنايا  فريق  العبو  اسهم  "التصنبف" وقد 
الفرص  اهدار  يف  تســابقوا  الخسارة حيث  هذه 
العديدة التي الحت لهم يف الوقت الذي اســتثمر 

فريق انكورا كل الفرص التي الحت له .
ويف املبــاراة الثانية بني فريــق االمارات وفريق 
ان  الباشا مهرة  الباشــا مهرة  اســتحق فريق 
لعبا ونتيجة بعد تســيده ملجريات  الفوز  يحقق 
اللعب وســط اداء غــري مقنع ملنافســه فريق 
لــم يظهر بمســتواه وخاصة  الذي  االمــارات 
االداء ويكفي  عىل  انسحب  مما  املحرتف  الثنائي 
ان االربعة اهــداف كانت منها ثالثة أهداف من 
نصيب سموالشــيخة ميثاء والشيخة عليا وهو 

امر بالغ الصعوبة . 

»البادل تن�س« ي�ستهدف تنظيم 15 بطولة محلية و 3 بطوالت دولية 

مجل�ــس اأمناء جائزة محمد بن را�سد اآل مكتوم للإبداع الريا�سي 
يعتمد الخطة الت�سغيلية للدورة الـثانية ع�سرة

دبي  / وام :

تنس،  للبادل  اإلمــارات  اتحاد   يخطط 
برئاســة الشيخ ســعيد بن مكتوم بن 
جمعــة آل مكتوم، إىل تنظيم عدد كبري 
خالل  والدولية  املحليــة  البطوالت  من 
عــام 2022، بما  من  األول  النصــف 
بمعدل 3  محليــة  يفــوق 15 بطولة 
بطوالت يف الشهر تقريبا، عالوة عىل 3 
بطوالت دولية، من بينها بطولة عاملية 

كرى.
خالل  تنس  البــادل  رياضة  وشــهدت 
املايض  العام  وتحديــداً  املاضية  الفرتة 
اللعبة،  أعــداد مماريس  زيادة كبرية يف 
اللعبة  اتحاد  التي يبذلها  الجهود  يف ظل 
برئاســة الشيخ ســعيد بن مكتوم بن 
اللعبة  جمعة آل مكتوم، لتعزيز شعبية 
داخل الدولة، وهو ما انعكس أيضا عىل 
التي  زيادة عدد األندية وعدد البطوالت 

ينظمها االتحاد.

اتحاد  عــام  املري، أمني  ســعيد  وأكد 
أنبــاء اإلمارات / تنس، لوكالة  البادل 

التــي  االتحــاد  اســرتاتيجية  وام/ أن 
الشيخ  برئاسة  اإلدارة  مجلس  وضعها 
ســعيد بن مكتوم، ترتكز خالل الفرتة 
املقبلــة عىل التواصل بشــكل أكر مع 
اللعبة  األندية نظــراً لدورها يف تطوير 
املمارســني،  قاعدة  وزيــادة  ونرشها 
من  األســايس  الهــدف  أن  موضحــاً 
جذب  هي  التصنيفية  املحلية  البطوالت 
العبني جــدد وتصنيفهــم وفق نظام 
تصنيف البطوالت والنقاط التي يحصل 

عليها الالعبون.
وقال: "الجهــود القائمة حاليا تنصب 
عىل تعزيز العالقات مع األندية القائمة 
بالفعل، والعمل عىل زيادة عدد املوجود 
منهــا، وذلك عــىل اعتبار أنهــا املنبع 
الرئييس لتقديم العبني جدد للعبة، وهذا 
لن يتحقق إال عن طريق اختيار مدربني 
أكفاء قادرون عــىل انتقاء العبني عىل 

مســتوى متميز وصقل مهاراتهم، مع 
الوضع يف االعتبار أن البادل لتنس لعبة 
مهم  رعايتها  يف  األنديــة  ودور  فردية 

للغاية".
وأكــد أن التطور الكبــري الذي صاحب 
املاضية  الفــرتة  يف  تنس  البــادل  لعبة 
اللعبة  هــذه  مالعب  انتشــار  يف  تمثل 
وتجاوزها عــدد الـ 300 ملعب يف كل 
عدد  ارتفاع  عىل  الدولة، عالوة  إمارات 
انديــة البادل تنس – اندية خاصة – إىل 
مــا يزيد عىل 85 ناديــاً بزيادة تفوق 

%100 عن السابق.
وأوضــح ان االتحاد يخطط لتنظيم 3 
بطوالت تصنيفية كل شهر تقريبا عىل 
الجاري  العام  مــن  األول  النصف  مدار 
كخطوة أوىل يف ســبيل توســيع رقعة 
اللعبة، عالوة عىل 3 بطوالت  انتشــار 
الفــرتة، وجارى  نفس  خــالل  دولية 
عاملية  كرى  بطولة  عىل  االتفاق  حاليا 

يستضيفها االتحاد.

ح�سور قوي لجوجيت�سو االإمارات في حفل جائزة 
االإبداع الريا�سي 

 اأبوظبي -الوحدة:

 يف إنجاز يعكس التطور الكبري 
بدولة  الجوجيتســو  لرياضة 
العاملية  اإلمــارات ومكانتهــا 
إنتاج  عىل  وقدرتهــا  املتنامية 
املواهب واألبطال، تمّكن  أجود 
البطلــني زايد الكثريي  كل من 
الفوز  من  املنصوري  وســيف 
بجائزتــني رفيعتــني يف فئتني 
محمد  جائزة  ضمن  مختلفتني 

بن راشد لإلبداع الريايض.
جــاء ذلك خــالل اإلعالن عن 
الفائزيــن يف الــدورة الحادية 
بحضور  الجائــزة  من  عرشة 
محمد  بن  حمدان  الشيخ  سمو 
بن راشــد آل مكتوم، ويل عهد 
التنفيذي،  املجلس  رئيس  دبي 
راعي الجائزة، وســمو الشيخ 
راشــد  بن  محمد  بن  منصور 
مجلس  رئيــس  مكتــوم،  آل 
دبــي الريايض، وعدد كبري من 
املحلية  الرياضيــة  القيــادات 
والعربية والعاملية، والرياضيني 
واملسؤولني  والحكام  واملدربني 
العمل  قطاعــات  مختلف  من 
اإلمارات  دولــة  يف  الريــايض 

واملنطقة العربية والعالم.
الريايض  فئــة  صعيــد  وعىل 
املحــيل املتميــز، تّمكــن زايد 

يف  اســمه  تدوين  من  الكثريي 
الجائــزة، لتحقيقه  ســجالت 
يف  ذهبيــة  ميداليــات  ثــالث 
املوســم  خالل  عاملية  بطوالت 

املايض.
وعّر الكثريي عن اعتزازه بهذا 
اإلنجــاز الذي يعد ثمرة للعمل 
من  والكثري  واملتواصل  الجــاد 
التضحيات، وأوضح أن ارتباط 
حافزا  يمثل  بالجائزة  اســمه 
كبريا له يف مسريته املستقبلية، 
املزيد  بذل  تفــرض عليه  ألنها 
القمة  للبقــاء يف  الجهــد  من 

ألطول فرتة ممكنة.
املنصوري  جاسم  سيف  ونجح 
فئة “ريايض  بجائزة  الفوز  يف 
ناشــئ محــيل” عن جــدارة 
باملركز  فاز  حيث  واستحقاق، 
تصويــت  خــالل  مــن  األول 
دبي  قنــاة  عــر  الجماهــري 
الذكي  والتطبيــق  الرياضيــة 
بنسبة %50، والذين  للجائزة 
بلــغ عددهم 231216 صوتاً 
الجماهــري، باإلضافــة  مــن 
لجنة  مــن   50% نســبة  إىل 
الفائزين  بــأن  التحكيم، علما 

الخمســة اآلخرين بذات الفئة 
الرتتيب  بعــده يف  قــد حلّــوا 

النهائي.
املنصوري عن سعادته  وأعرب 
البالغــة بهــذا اإلنجــاز الذي 
تحقــق يف بداية مســريته، ما 
لالستمرار  له  قويا  دافعا  يمثل 
التألق،  من  املستوى  نفس  عىل 
من  املزيد  تحقيق  عىل  والعمل 
أدائه  يف  القوة  ملواطن  التطوير 
مع املنتخــب الوطني ملواصلة 
املحافــل  يف  املتميــز  األداء 
والبطــوالت العامليــة املقبلة. 

1000 م�سارك في دورة االألعاب الريا�سية 
لل�سركات 15 و 16 يناير الجاري

بطولة الحبتور الثالثة للبولوهناأ القيادة الر�شيدة بالإنجازات و�شكر حمدان بن محمد واأحمد بن محمد ومن�شور بن محمد

الأبطال يح�شدون جائزتين في فئتين مختلفتين تنظمها »كوربوريت �شبورت�س« بدعم من مجل�س دبي الريا�شي



هل تصدق أن هنــاك جانباً من 
اآلخــر، وهل  من  أثقل  القمــر 
هذا األمر نشــأ مع بداية تكون 
القمــر أم هو أمر حادث؟ تعود 
تفاصيــل القصــة إىل قبل أكثر 
من 4 مليارات عام حيث سقط 
كويكب عمالق عىل سطح القمر 
فأوجــد هــذا الخلــل يف الوزن 

واملكونات بني جانبي القمر.
إىل  الكواكب  علمــاء  وتوصــل 
اختالفات  بأن  اســتنتاج مفاده 
لصخور  الكيميائية  املكّونات  يف 
الجانبنْي املرئي واملظلم يف القمر 
كويكب  بســقوط  عالقة  لهــا 
منذ  الجنوبي  قطبه  عىل  عمالق 

4.3 مليارات عام.
Na� مجلــة نــرت   وقــد 
 ture GeoscieNce
استنتاجات العلماء بهذا الشأن.

وجاء يف مقــال نرته املجلة:” 

سقوط  أن  عىل  حســاباتنا  تدل 
القطب  عــىل  كبــر  كويكــب 
الجنوبــي للقمر يف منطقة بحر 
مليارات   4.3 منــذ  “أيتكــن” 
عام خلّــط صخور القمر ودفع 
املرئي “ وفق  جانبــه  نحو  بها 

“روسيا اليوم”.
من  العديد  العلمــاء إن  وقــال 
والحفــر  والشــقوق  التــالل 
يغطــي الجانب املرئــي للقمر، 
يبدو  الذي  املظلم  لجانبه  خالفاً 
القياسات  مســطحاً. وأظهرت 

علماء  أجراها  التي  والحسابات 
الكواكــب أن الجانــب املرئــي 
املظلم.  جانبه  مــن  أثقل  للقمر 
فيختلفان  جانبْيــه  صخور  أما 
بعضهمــا عــن اآلخر بشــكل 
مكّوناتهما  حيــث  من  ملحوظ 

الكيميائية والنظائرية.
واســتوضح فريق مــن علماء 
األستاذ  نائب  برئاسة  الكواكب 
الصينية، دينغ  ماكاو  جامعة  يف 
االختالفات  تلــك  كل  أن  مينغ، 
نشأت بعد سقوط كويكب كبر 
الجنوبي للقمر يف  القطــب  عىل 

العصور األوىل لعمره.
هــذا  إىل  العلمــاء  وتوصــل 
معطيات  تحليل  بعد  االستنتاج 
جّمعهــا روفــر “جويتو – 2” 
القمــري الصينــي ومســابر 
مناطــق  القطبنْي  يف  مداريــة 

الجنوبي والشمايل.

    

اســتطاعت مجموعــة مــن 
النعامات )80 نعامة(، الفرار 
من مزرعة يف مدينة تشونغزو 
عدم  بســبب  الصني،  بجنوب 
بشــكل  حظرتها  باب  إغالق 

النعامات  صحيــح، وقامــت 
لفتت  مسبوقة  غر  بمســرة 
وســط  يف  الســكان  أنظــار 
املدينة، حســب ما ذكر موقع 

روسيا اليوم.

بالراكة مع  العال  امللكية ملحافظة  الهيئة  كشفت 
جامعة غرب أســراليا أن السكان الذين عاشوا 

يف شــمال غرب شبه الجزيرة العربية القديمة 
ببناء "ممــرات جنائزيــة'' طويلة،  قامــوا 
وهي عبارة عن مســارات رئيســية ُمحاطة 
بني  تربط  كانت  التي  الجنائزية  املعالم  بآالف 
من  عالية  درجة  واملراعي، وتعكس  الواحات 

ســكان  بني  واالقتصادي  االجتماعي  الرابط 
الثالثة قبل امليالد. املنطقة يف األلفية 

ويأتــي نــر نتائــج االكتشــاف يف مجلة "ذا 
هولوسني – the holoceNe" تتويجاً لعاٍم 

كامل مــن التقدم الهائل الذي أحــرزه فريق جامعة 
الهيئة  إرشاف  تحــت  يعمل  أســراليا، والذي  غرب 
الضوء عىل حياة  العال، لتســليط  امللكية ملحافظة 

الُقدامى يف شبه الجزيرة العربية. السكان 
وتشر املمرات الجنائزية إىل وجود شبكة عالقات 
اجتماعيــة متطّورة قبل 4500 عام امتدت عرب 
مساحات شاسعة من شبه الجزيرة العربية. كما 
ُيضاف االكتشــاف إىل التقدم املُّطرد لعلماء اآلثار 
الذين يعملون بالراكة مع الهيئة امللكية ملحافظة 
العــال يف فهم أرسار التواجد اإلنســاني واملجتمعات 
السابقة التي عاشت يف شمال شبه الجزيرة العربية.

وطبقة  فضيــة  أرشطة  خلف 
بيضــاء مــن املاكيــاج مزّينة 
إمينكوفا  نيفي  تبقي  برسوم، 
حفل  يف  مغمضتــني  عينيهــا 

زفافها.
الشــابة )21  املرأة  وتحتفــل 
الجبلية  عاماً( يف قرية ريبنوفو 
بلغاريا بطقوس زواج كانت  يف 
أقلية  وتمّكنــت  قديمــاً  تتبع 
بوماك املســلمة مــن الحفاظ 
عليها رغم سياسات االستيعاب 
الحقبة  يف  منهــا  عانــت  التي 

الشيوعية.
املفعم  التقليــد  هذا  ويســتمر 
كاملني، ويبلغ  ليومني  باأللوان 
ذروتــه مع الرســم عىل وجه 

العروس.
املســّمى  املشــهد  هذا  ويتمّثل 
بيضاء  طبقة  بوضع  “غيلينا” 

ســميكة عىل الوجه قبل لصق 
حبات المعة ملّونة.

تفتح  ال  العروس، التي  وتقول 
عينيهــا إال بعد إعــالن اإلمام 
فرانس  لوكالــة  القران  عقــد 
بالطريقة  الزواج  “أردنا  برس 

املحلية”.
شــابان  خطيبهــا  ويضيــف 

كيســيلوف “لم تسنح لوالدّي 
مماثل،  احتفال  إلقامة  فرصة 
فاخرت هذه الطقوس القديمة 

إلسعادهما”.
البلغاري )24  الشــاب  ويعترب 
عاماً( الذي ال تتناسب مالبسه 
أّن  رشيكته  زينــة  مع  العادية 
أّن  نجح، ويقول “يبدو  رهانه 

والدّي سعيدان أكثر مّنا!”.
ســكان  من  كبر  عدد  ويعرب 
ثالثة  التي تضم  املنطقــة  هذه 
آالف نسمة عن فخرهم بإعادة 
التقليدية  الزفاف  إحياء حفالت 
التي طواها النســيان يف أماكن 

أخرى.
املعادية أصالً  الســلطة  وكانت 
ظل  يف  األرثوذكسية  للمسيحية 
انهار  الذي  الشــيوعي  النظام 
العام 1989، قاســية جداً عىل 

املسلمني.
إيفانــوف،  ميهايــل  ويقــول 
واســعة  دراســة  مؤلّف  وهو 
إّن الســلطة “يف  البوماك،  عن 
املــايض”  القــرن  ســبعينات 
ذهبــت إىل حد تغير األســماء 
واســتبدالها بألقاب ذات طابع 

عبودي.

مقابر قديمة تكشف أسرار شبكة طرق عمرها 4500 عام في شبه الجزيرة العربية

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

أكد املحامي الســعودي خالد أبو راشد، أن طلب رقم الجوال أو حساب 
التي تستحق عقوبة  التحرش  “السناب شات” ُيعترب من ضمن وقائع 
وفق القانون الســعودي. وأكد، أبو راشــد خالل لقاء تلفزيوني عىل 
قناة “روتانا خليجية”، أن جملة “أعطني رقم جوالك” ُتعد من وقائع 
التحرش، كما أوضح أن إرســال األلفاظ السيئة عرب الدردشة الخاصة 

عرب واتساب أو توير، ُيعد من الوقائع التي يعاقب عليها نظامياً.
وأضاف أن هناك عدة طرق إلثبــات وقائع التحرش، من بينها وجود 
أشخاص شاهدين عىل ذلك، أو رسائل إلكرونية، أو من خالل كامرات 
مراقبــة، مشــًرا إىل أن املُحرض عىل التحــرش يعاَقب بنفس عقوبة 

املتحرش، وذلك حال إثبات وقائع ذلك من خالل التحقيقات.
وأبــان أن العقوبات تصل إىل الســجن 5 ســنوات و300 ألف ريال، 
التحرش  العقوبة املشددة يف حال كانت واقعة  أنه يتم تطبيق  موضًحا 
بني شــخصني من نفــس الجنس، أو ضد طفل، أو ضــد نائم أو فاقد 

للوعي، أو حال كان التحرش من شخص برعيته.

يــروي طبيب تريح من مرحة زينهــم قصة مؤثرة لزوجني دفنا يف 
قرب واحد بعد عملية دفن تحت ســتار الظــالم، رأى داخل القرب أهواالً 
وعجائب، حيث انشــق القــرب لنصفني النصف األول خــاص بالزوجة 
املغدورة، تفوح منها رائحة طيبة، وزكية، درجة حرارته معتدلة، بوجه 
مرق أبيض، ونصف آخر للزوج، تفوح منه رائحة نتنة، حرارته عالية 
وبعيون جاحظــة.  ما بني هذا وذاك، يوجد شــاهد عيان بحكم عمله 
يف طب التريح وهو الدكتور محمد الشــيخ يــروي عجائب قدرة الله 
وتفســر آياته الكريمــة، التي رآها أثناء تريحــه للجثث يف مرحة 
زينهم، وسجلها يف كتابه “وللجثث رأي آخر”. يف أحد أيام شهر أغسطس 
2012 كرست إشــارة قادمة ملرشحة زينهم رهبة الصمت املخيمة عىل 
املــكان؛ حيث تحمل قرارا برضورة اســتخراج جثتني لزوجني يف مقابر 
بمدينة طنطا، وذكرت تحريات املباحث أن الزوج كان يتعاطى أكثر من 
نوع من املخدرات، ودائم االعتداء عىل زوجته وفق أخبار اليوم املرصية.
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مي،  آر  يو  تدعى  صينيــة  امرأة  بنت 
مدينة  يف  الخــزف  من  بأكمله  قرصا 
بصناعة  املعروفــة  تشــن  ده  جينغ 
الخزف، والواقعة بمقاطعة جيانغيش 

الصينية.
وقــد بنتــه  تدعى يو آر مــي، يبلغ 

عمرها اآلن 91 عاًما.
مي، البالغة 91 عاما،  آر  يو  انطلقت 
يف بنــاء قرصهــا يف ســن الثمانني، 
وأمضت يف بنائه ما يقرب من خمس 
»الشعب«  صحيفة  بحسب  سنوات، 

الصينية«.
وأنفقت يو آر مي كل مدخرات حياتها 

لبناء هذا القرص الخزيف.
يتكون قرص الخزف من ثالثة طوابق، 
بمساحة تقّدر بـ 400 مر مربع لكل 
أربعة  عىل  القــرص  ويحتوي  طابق، 
جينغ  مدينة  يف  مشهورة  خزفية  أون 

ده تشن.
تشــن »عاصمة  ده  جينــغ  وتعــد 
الخزف« يف الصني، وتحظى بشــهرة 

واسعة يف داخل الصني وخارجها.
وقــد ورثت يو آر مي صناعة الخزف 
منــذ ســن الثانية عر عــن عّمها 
الــذي كان خزافا، حيــث كان دائما 
للعمل يف ورشــة  ما يصطحبها معه 
آر  أتقنت يو  الخــزف، ورسعان مــا 
مي هــذه الحرفة، وقررت الحقا بأن 
فرًنا  وفتحت  الخاص  مروعها  تبدأ 
للحطب ومصنًعا للســراميك، بسبب 
العمل،  يف  ونزاهتها  املمتازة  مهارتها 
وباعت  أعمالها  وســعت  ما  رسعان 

منتجاتها يف الخارج.
الخزف  آر مي بصناعة  تكتِف يو  ولم 
فحســب، بل وقعت يف حــب التحف 
أيضا.  أنواعهــا  بمختلف  الخزفيــة 
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تسبب راكب عىل متن رشكة طران “أمريكان 
إيرالينز” بضجة كبرة وتأخر رحلة يف مطار 
قمرة  اقتحم  الثالثاء، عندما  هندوراس، أمس 
للخارج،  القفز  محاوال  نافذتها  وفتح  القيادة 

وألحق أرضارا كبرة بها.
وبحسب الركة فإنه كان من املقرر أن تغادر 
الرحلة 488 من سان بيدرو سوال إىل ميامي، 
لكنها تأخرت بعد هذا الحادث الفوضوي الذي 
تســبب بحدوث أرضار يف قمرة القيادة. وفقاً 

لـ “فوكس نيوز”.
بيان:  إيرالينــز” يف  وأوضحــت “أمريــكان 
القيادة وتسبب بأرضار  إىل قمرة  “دخل راكب 
القبض  الطاقم، وتم  أفــراد  للطائرة. وتدخل 
عىل الشخص يف نهاية املطاف من قبل سلطات 

إنفاذ القانون املحلية”.

بأخرى، وكان  الطائرة  استبدال  تم  إنه  وقالت 
الرحلة الســاعة 9:30  من املقــرر أن تغادر 
مســاء بالتوقيت املحيل. كما شــكرت رشكة 
الطــران طاقــم الرحلة عــىل “احرافهم يف 

التعامل مع املواقف الصعبة”.
املشاغب،  الراكب  هوية  عن  اإلفصاح  يتم  ولم 
الطائرة.  وما ســبب قيامه بإحداث أرضار يف 

طقوس زواج إسالمية في بلغاريا تأبى النسيان

راكب مشاغب يقتحم قمرة طائرة ويحاول القفز منهافرار 80 نعامة من مزرعة بجنوب الصين

طبيب تشريح يشاهد قبرًا ينشق نصفين بين 
زوجين “نصف جنة واآلخر نار”

»تسعينية« صينية تبني قصرًا من الخزف»تسعينية« صينية تبني قصرًا من الخزف

»أعطني رقم جوالك« تحرش يعاقب عليه 
القانون السعودي بالسجن 5 سنوات

علماء: كويكب عمالق يسقط على القمر ويخل وزنهعلماء: كويكب عمالق يسقط على القمر ويخل وزنه
وقعت  روايــة »حيث  تغوص 
كارين  روايات  الثمــرة«، أوىل 
وايــل الحائزة عــىل جائزة يف 
أعماق عائلــة متعددة األجيال 
األمم  من  بنساء قويات  مليئة 
األوىل ممن يبحثن عن أوطانهن 

داخل أسراليا االستعمارية.
موقع  الروايــة، وفق  وتتمتع 
بالجماليــة  »أندرراونــد« 
املصحوبة  املشــاعر  وإثــارة 
أسراليا  واقع  قســوة  لتعرية 
يؤثر  اليزال  الذي  االستعماري 
عىل الشعوب األوىل حتى اليوم.

وتبــدأ الرواية من وجهة نظر 
وتنتهي  بريجيد  جــدة  مايف، 
فيكتوريا  بريجيــد  توأم  برأي 
اســتعراض  ومارغريت. ويتم 
خالل  مــن  العائلــة  تاريــخ 

مختلف  مع  الحاصلة  القصص 
التجارب  وعــرب  العائلة  أفراد 
ويتشاركونها  يقاسونها  التي 

معاً.
القصيص  الرسد  قوة  وتتســم 
من جانــب األم بجمالية تحبك 
الثمرة«  وقعت  »حيث  جوهر 
وتمر عىل طريق نقل الذكريات 

من جيل لجيل كما الصدمات.
أن »القبل  مثــالً  مايف  تتذكر 
باألمس  الجلد  عىل  طبعت  التي 
القارئ  ويتعلم  لألبــد«  تبقى 
يدومان  واألىس  األلم  أن  بدوره 
التغير  يحصــل  لم  مــا  لألبد 

الشايف.
الساحرة  الواقعية  وتستحرض 
من  20 فصــالً  عــىل  املمتدة 
وعزيزة  عميقة  طبقة  الرواية 
النسائية  الشخصيات  حياة  إىل 
اللواتي  بالنســاء  وعالقتهــا 

سبقنها.

تناول  لكــن  األعيــاد  انتهــت 
وجباتها الشــهية لم ينته لدى 
لندن،  يف  مزرعة  الجميع. ففي 
ينكب قطيــع صغر من املاعز 
منذ أيام عّدة عىل أكل مئات من 

أشجار عيد امليالد.
املزرعة  تدير  التــي  فالجمعية 
الواقعة يف بلدة كنتيش شــمال 
تجول  الربيطانيــة،  العاصمة 
األشــجار  لجمع  املنــازل  عىل 
مقابل  فيهــا، يف  املرغوب  غر 
تقاضيهــا بدالً يكــون بمثابة 

ترّبع.
املزرعة  عن  املسؤولة  وتوضح 
املروع  أّن هذا  وودز  أنجيــال 
الفائت »عندما شاهد  العام  بدأ 
عضو يف الجمعية مقطع فيديو 
يظهر ماعز تأكل أشــجار عيد 

امليالد«.
رآه  ما  تطبيق  أّن فكرة  وتتابع 
الجمعيــة خطرت  عــىل ماعز 
أّنها »بدأت  بباله، مشــرًة إىل 

طبعاً بنهش األشــجار« ما إن 
باتت يف متناولها.

وفيما ُيدخل يدخل روكي، وهو 
ماعز عمره أربع سنوات، رأسه 
عرب الســياج ليقضم شــجرة، 
أّن إبر الصنوبر  توضــح وودز 
للماعز  لذيــذاً  طعاماً  ليســت 
فحســب، بل هي بمثابة أدوية 

طبيعية لعالج ديدان األمعاء.
هــذه  أّن  إىل  وودز  وتشــر 

أجزاء الشجرة  تأكل  الحيوانات 
باســتثناء الجذع، وترك  كلّها 
األشــجار يف حال أشبه بكونها 

»تعّرضت لتفجر نووي«.
ويف فيديــو ُنــر عــرب توير 
مواعز  الفائت، تظهر  األسبوع 
شــجرة  تفرس  وهي  املزرعة 
صنوبر وتقضم إبرها، مطيحًة 
الــذي  الشــخص  الوحــل  يف 

أحرضها إىل الحظرة.

أشجار الميالد وجبات شهية للماعز في بلدة بريطانية

رواية»حيث وقعت الثمرة«.. نساء تائهات 
يبحثن عن أوطان


	1.pdf (p.1)
	2.pdf (p.2)
	3.pdf (p.3)
	4.pdf (p.4)
	5 .pdf (p.5)
	6.pdf (p.6)
	7.pdf (p.7)
	8.pdf (p.8)
	9.pdf (p.9)
	10.pdf (p.10)
	11.pdf (p.11)
	12.pdf (p.12)
	13.pdf (p.13)
	14.pdf (p.14)
	15.pdf (p.15)
	16.pdf (p.16)
	17.pdf (p.17)
	18 .pdf (p.18)
	19.pdf (p.19)
	20.pdf (p.20)

