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عربت عن �سدمتها اإزاء عدد ال�سهداء واجلرحى الفل�سطينيني
الأمم املتحدة: غزة على �شفري حرب

•• عزة-وكاالت:

�أن غزة  �أنطونيو غوتريي�ش من  �ملتحدة  للل�أمم  �لعام  �لأمللن  حللّذر 
�ل�شهد�ء و�جلرحى  �إز�ء عدد  عن �شدمته  �شفري حرب، معرباً  على 
جنود�لحت�ل  �طلللللقلله  �لللللذي  �حللللي  بللالللر�للشللا�للش  �لفل�شطينين 
�لقطاع  بن  �حلللدود  عند  فل�شطينية  تظاهر�ت  خلل�ل  �لإ�شر�ئيلي 

و�إ�شر�ئيل، بح�شب تقرير ح�شلت عليه وكالة فر�ن�ش بر�ش . 
خطو�ت  قاطع  ب�شكل  "�أدين  �لأملللن  جمل�ش  �أملللام  غوتريي�ش  وقللال 

جميع �لأطر�ف �لتي �أو�شلتنا �إىل هذ� �لو�شع �خلطري و�له�ش". 
وتلّقى جمل�ش �لأمن �لتقرير �لأ�شبوع �ملا�شي قبل �جتماع �شيعقده 

�لث�ثاء حول �لأزمة �لإ�شر�ئيلية-�لفل�شطينية. 
وقال غوتريي�ش "�إنه حتذير للجميع باأن �لأو�شاع على �شفري حرب".  
�شفوف  يف  و�جلرحى  �لوفيات  لعدد  م�شدوم  "�أنا  غوتريي�ش  وتابع 
�لإ�شر�ئيلي  �لحت�ل  قللو�ت  ��شتخد�م  عن  �لناجمة  �لفل�شطينين 

للر�شا�ش �حلي"، منذ بدء �لتظاهر�ت يف 30 مار�ش. 
و��شت�شهد 132 فل�شطينياً على �لأقل على �أيدي �لقو�ت �لإ�شر�ئيلية 
على �حلدود بن قطاع غزة و�إ�شر�ئيل منذ �ندلع �لحتجاجات �و�خر 
مار�ش �ملا�شي، وبلغت �لحتجاجات ذروتها يف 14 مايو عندما قتل 
مع �فتتاح �ل�شفارة  تز�منت  تظاهر�ت  يف  �لأقل  على  فل�شطينيا   61

�لأمريكية يف �لقد�ش. 
من  �أكرث  �إ�شابة  �لأحمر  لل�شليب  �لدولية  �للجنة  �أعلنت  و�لثنن 
بينهم نحو 1400 �شخ�ش �أ�شيبو� بث�ث �إىل  فل�شطيني،  �ألف   13

خم�ش ر�شا�شات معظمها يف �لأرجل. 
م�شوؤولية  �إ�للشللر�ئلليللل  على  تقع  �نلله  �لتقرير  يف  �لللعللام  �لأملللن  و�أورد 
وفق  �ملدنين  وحماية  �لنف�ش"  �شبط  درجلللات  �أق�شى  "ممار�شة 

�لقانون �لدويل �لن�شاين. 
�لأطفال و�شحافين ميكن  �لأمللن  "قتل قو�ت  �أن  وتابع غوتريي�ش 

ب�شهولة متييزهم وطو�قم طبية خ�ل تظاهرة �أمر غري مقبول". 
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جمل�س الوزراء يعتمد قرارا بتمديد 
اإقامة املطلقة والأرملة ملدة عام يف الدولة

•• اأبوظبي-وام:

�عتمد جمل�ش �لوزر�ء قر�ر� بتمديد �إقامة �لأرملة �أو �ملطلقة و�أبنائهم 
ملدة عام يف �لدولة من تاريخ وقوع �لط�ق �أو وفاة �لزوج وذلك �شمن 
للز�ئرين  �ملجل�ش  �عتمدها  �لللتللي  �لأخلللرية  �لإقللامللة  ت�شهي�ت  حللزمللة 

و�ملقيمن يف �لدولة.
�إقامة ملدة عام من  و�أبنائهم  �لأرملة و�ملطلقة  �لقر�ر على منح  وين�ش 
تللاريللخ وفلللاة �للللزوج �أو وقلللوع �لللطلل�ق يف �لللدولللة ودون �حلللاجللة لكفيل 
ل�شمان �لإقامة ومبا مينحهم �لفر�شة لتعديل �أو�شاعهم �لجتماعية 
�إعللالللة نف�شها و�لوفاء  و�لقللتلل�للشللاديللة و�لللتللاأكللد مللن قلللدرة �لأ�للشللرة مللن 
حيز  �لللقللر�ر  و�شيدخل  �لأ�للشللرة.  رب  فللقللد�ن  على  �ملرتتبة  باللتز�مات 
�لتنفيذ �بللتللد�ء مللن �لللربللع �لللر�بللع مللن �لللعللام �حللللللايل.     )�لتفا�شيل 

�ش2(

حمدان بن زايد: الإمارات الدرع الواقي 
لالجئني وال�شند القوي ل�شون كرامتهم الإن�شانية

•• اأبوظبي-وام:

نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة  �آل  ز�يللد  بن  �ل�شيخ حمد�ن  �شمو  جللدد 
�لإملللار�ت مبو�قفها  دولللة  �لللتللز�م  �لأحللمللر  �له�ل  رئي�ش هيئة  �لظفرة 
لأو�شاعهم  �لنللتللبللاه  ولللفللت  �للل�جللئللن  لق�شايا  و�مللل�للشللانللدة  �لللد�عللمللة 

�لإن�شانية وتعزيز قدرتهم على جتاوز ظروفهم �لطارئة.
ي�شادف  �لللذي  �لعاملي  �ل�جئ  يوم  ت�شريح مبنا�شبة  - يف  �شموه  وقللال 
20 يونيو من كل عام - �إن �لإمار�ت بقيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
حموري  بدور  ت�شطلع  "حفظه �هلل"  بن ز�يد �آل نهيان رئي�ش �لدولة 
�لب�شر  ملل�يللن  على  لتد�عياتها  و�لت�شدي  �للجوء  مللاأ�للشللاة  لتخفيف 

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae

�لقو�ت �ليمنية �ملو�لية لل�شرعية حتتفل بال�شيطرة على مطار �حلديدة  )رويرتز(

بوتن.. تكتيكيا �نا �لقوى

زمن جديد يزعج �ليابان

حممد بن را�شد ي�شهد اإجناز فريق جودلفني يف 
انطالقة اليوم الأول ملهرجان رويال اأ�شكوت للخيول

•• دبي-وام:

رئي�ش  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �شهد 
�لدولة رئي�ش جمل�ش �لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" �م�ش �إجناز فريق 
جودلفن يف �إنط�قة �ليوم �لأول ملهرجان "رويال ��شكوت" للخيول 

�لعامل  �شباقات �خليل يف  و�أ�شهر  �أعلللرق  مللن  يعد  و�للللذي  �إجنلللللرت�  يف 
يوم  �لعاملية وتختتم فعالياته  �أقللوى �خليول  وت�شارك فيه نخبة من 
�ل�شبت �ملقبل. وكان �شاحب �ل�شمو نائب رئي�ش �لدولة رئي�ش جمل�ش 
"�أ�شكوت" �لجنليزي  �لللوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل تابع على م�شمار 

�أبرز �أ�شو�ط �ملهرجان.                            )�لتفا�شيل �ش17(

حممد بن ر��شد خ�ل م�شاهدته �إجناز فريق جودلفن يف �نط�قة مهرجان رويال �أ�شكوت للخيول يف �إجنلرت�  )و�م(
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التحالف العربي يعر�ض اأ�سلحة اإيرانية �سبطت يف اليمن

اجلي�س اليمني ي�شيطر على مطار احلديدة
الأمم املتحدة: اأر�سية م�سرتكة ب�ساأن ت�سكيل اللجنة الد�ستورية ال�سورية 

ق�شف مدينة ال�شويداء للمرة الأوىل منذ 3 �شنوات 
•• عوا�صم-وكاالت:

 قال مبعوث �لأمم �ملتحدة �خلا�ش ل�شوريا �شتافان دي 
مي�شتور� يف بيان �إن م�شوؤولن كبار� من �إير�ن ورو�شيا 
كيفية  ب�شاأن  �لللثلل�ثللاء  �م�ش  حمللادثللات  �أجلللرو�  وتركيا 
من  و�إن  وعملها  �ل�شورية  �لد�شتورية  �للجنة  ت�شكيل 

�ملقرر �إجر�ء �ملزيد من هذه �ملحادثات خ�ل �أ�شابيع.
وجاء يف �لبيان بعد �ملحادثات يف جنيف: خ�ل �لجتماع 
مت�شلة  ق�شايا  ب�شاأن  وجوهرية  بناءة  مناق�شات  جرت 
�أر�شية م�شرتكة  وبللد�أت  بت�شكيل وعمل جلنة د�شتورية 

تظهر.
ميد�نيا، ��شتهدفت ف�شائل معار�شة متمركزة يف جنوب 
�لأوىل  للمرة  �ل�شويد�ء  مدينة  بالقذ�ئف  �م�ش  �شوريا 
منذ ث�ث �شنو�ت، وفق ما �أفاد �ملر�شد �ل�شوري حلقوق 
�لن�شان، يف خطوة تتز�من مع ��شتمر�ر و�شول تعزيز�ت 

ع�شكرية لقو�ت �لنظام �ىل جنوب �لب�د.

وحتتفظ قو�ت �لنظام �ل�شوري ب�شيطرتها على غالبية 
حمافظة �ل�شويد�ء يف جنوب �شوريا، فيما تّلوح بهجوم 
�لتي ت�شيطر على �شبعن  و�شيك على معاقل �ملعار�شة 
وملحافظة  و�لللقللنلليللطللرة.  درعلللا  حمافظتي  مللن  �ملللئللة  يف 

�لقنيطرة حدود م�شرتكة مع ��شر�ئيل.
وقال مدير �ملر�شد ر�مي عبد �لرحمن لوكالة فر�ن�ش 
مدينة  يف  �أحلليللاء  �ملعار�شة  ف�شائل  "��شتهدفت  بللر�للش 
عنيفة  �نفجار�ت  �أحدثت  �شاروخية  بقذ�ئف  �ل�شويد�ء 

�شباحاً، من دون وقوع �شحايا".
�ملدينة  فيها  تتعر�ش  �لللتللي  �لأوىل  �مللللرة  �أنللهللا  �أو�للشللح 

ل�شقوط قذ�ئف منذ �شيف �لعام 2015.
و�أفادت وكالة �لأنباء �ل�شورية �لر�شمية )�شانا( �أن عدد�ً 
�جل�ء  حيي  على  �شقطت  �ل�شاروخية  �لللقللذ�ئللف  مللن 
�لتنظيمات  �أطلقتها  �ل�شويد�ء،  مدينة  يف  و�ل�شتق�ل 
�لريف  وبلللللد�ت  قللرى  �ملنت�شرة يف عللدد مللن  �لرهللابلليللة 

�ل�شرقي ملحافظة درعا ما ت�شبب باأ�شر�ر مادية.

•• اليمن-وكاالت:

�مل�شرتكة  �لللعللمللللليللات  مللديللر  �أكللللد 
�ليمن،  يف  �لللل�لللشلللرعللليلللة  للللللللقلللو�ت 
�شيطرة لو�ء �لعمالقة على مطار 
و�إ�شناد  مب�شاركة  وذلللك  �حلديدة 
�لإمار�تية  �مل�شلحة  �لللقللو�ت  مللن 
�لعربي  �لتحالف  �شمن  �لعاملة 
�ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  بقيادة 
. و�أ�شاف �أن �جلي�ش �ليمني ينفذ 
حلللالللليلللاً عللمللللليللات متلل�للشلليللط د�خلللل 
عمليات  وينفذ  �حلللديللدة،  مللطللار 
تفكيك �ألغام �حلوثين يف منطقة 

�ملطار.
�ليمنية  �ملللقللاومللة  قلللو�ت  ومتكنت 
من  �لع�شر�ت  �أ�للشللر  مللن  �مل�شرتكة 
كانو�  ممللللن  �حلللللوثللللي  ملل�للشلللللحللي 
�أ�للللشللللو�ر مطار  يللتللحلل�للشللنللون خلللللف 
�حلللللللديللللللدة ود�خللللللللللل �مللللللبلللللاين يف 
لعنا�شر  وموجعة  قا�شمة  �شربة 
�مليلي�شيات وقياد�تها .. فيما لقي 
ميلي�شيات  م�شلحي  من  �لع�شر�ت 
قياد�ت  بينهم  م�شرعهم  �حلوثي 
�قتحام  عللمللللليللة  خللل�ل  ملليللد�نلليللة 
�للليللمللنلليللة ملطار  �مللللقلللاوملللة  قلللللو�ت 

�حلديدة .
ميلي�شيات  �أن  �أو�للشللح  ذللللك،  �إىل 
تقدم  �إعللللاقللللة  حللللاولللللت  �حلللللوثللللي 
�لقو�ت �ليمنية لكن مت قتل �أكرث 

من 20 عن�شر�ً.

وك�شف �شابط يف �لتحالف �لعربي 
من  �لطائر�ت  من  جمموعة  عن 
باملر�قبة، من  دون طيار �خلا�شة 
�إىل  بالإ�شافة   ،"2 "�أبابيد  طر�ز 
و"هدهد"  "ر��شد"  طللللائللللر�ت 
�ملللمللاثلللللة لللطللائللر�ت �إيلللر�نللليلللة من 
"جمرو�ش"، �لتي ��شتخدمت  نوع 
�أو  �لقذ�ئف  حلمل  ذ�تها  �لتقنية 

للمر�قبة.
كللمللا مت �لللكلل�للشللف علللن قللنللا�للشللة مت 
تللطللويللرهللا وتللعللديلللللهللا يف �إيلللللر�ن، 
�إ�شافة  �للل�للشللنللع،  منلل�للشللاويللة  وهلللي 
ت�شنيعه  مت  للللللللدروع  ملل�للشللاد  �إىل 
م�شابهة   ،2015 علللام  �إيللللر�ن  يف 
ل�شاروخ كورنيت �لرو�شي �ل�شنع.

�جلزء  ت�شكل  �لللتللي  �لأللللغلللام،  �أملللا 
�ملللجللمللوعللة، فق�شمت  مللن  �لأكللللر 
�ألغام بحرية وعبو�ت مبتكرة  �إىل 
وغالبيتها  �لأ�للشللكللال  خمتلف  مللن 
ي�شعب متييزها من قبل �ملدنين، 
�لللذيللن غللالللبللا مللا يللقللعللون �شحية 

تلك �لعبو�ت.
�لعربي  �لتحالف  قللو�ت  ور�للشللدت 
عللمللللليللة حتللريللر حمافظة  خلللل�ل 
�حلديدة قيام ميلي�شيات �حلوثي 
با�شتهد�ف  �يلللر�ن  مللن  �ملللدعللومللة 
حيث  �لدبابات  بو��شطة  �ملدنين 
دبلللابلللة يف منطقة  لللوحللظ وجللللود 
مباين تطوير تهامة �شمال غرب 

�ملطار تق�شف �ملباين �ل�شكنية.

و�أ�شار �إىل �أن �ألوية �لعمالقة دفعت 
�ملطار،  �إىل د�خل  �إ�شافية  بكتائب 
مللللوؤكللللد�ً تلل�للشللجلليللل عللمللللليللات فلللر�ر 
كبرية من قبل عنا�شر �مليلي�شيات 
�أن  �للللبلللحلللر، ومللل�لللشللليلللفلللاً  بللللاجتللللاه 
د�خل  جرحاها  تركت  �مليلي�شيات 

�ملطار.
بلللاأن  "�لعربية"  مللر��للشللل  و�أفللللللاد 
فرت  �حلوثي  ميلي�شيات  عنا�شر 
ت�شتمر  فيما  �حلديدة  مطار  من 
�إىل  ملل�للشللري�ً  ملل�حللقللتللهللم،  عملية 
بالكامل من  خلو مطار �حلديدة 

عنا�شر �مليلي�شيات �لنق�بية.
ع�شكرية  وحللدة  تقدم  �إىل  و�أ�للشللار 
�ملدينة،  لد�خل  �لوطني  للجي�ش 

يف  �حلللوثلليللن  م�حقة  يتم  فيما 
�لأحياء و�لأبنية �ملرتفعة.

�لوطني  �أن �جلي�ش  �إىل  لفت  كما 
�ل�شحافين  دخللول  مينع  �ليمني 
�إىل د�خل �ملطار حتى �لنتهاء من 

مت�شيطه من �لألغام. 
�لعربي  �لللتللحللالللف  وكلل�للشللف  هللللذ� 
للللدعلللم �للل�للشللرعلليللة يف �للليللمللن عن 
�شبطت  �ل�شنع  �إيللر�نلليللة  �أ�شلحة 
يف �ليمن، وتثبت جمدد� �نتهاكات 
�مليلي�شيات  تلللللزود  �للللتلللي  �إيللللللللر�ن، 
و�لتقنيات  بللاللل�للشلل�ح  �حللللوثللليلللة 

�لع�شكرية.
وقد مت عر�ش عدد من �لأ�شلحة، 
�لع�شكريون  �خللللر�ء  يقول  �لتي 

�إنلللهلللا �للشللنللعللت جللزئلليللا �أو كللللليللا يف 
�ملتحدة  �لأمم  �إبللل�غ  ومت  �إيللللر�ن. 
بالأمر، �إذ �أر�شلت خر�ء ل�ط�ع 
و��شتعر��ش  �ملللللللوجللللللود�ت  علللللللى 
�ل�شعودية  قدمتها  �لللتللي  �لأدلللللة 

و�لإمار�ت.
�لتنفيذي  �ملللكللتللب  ملللديلللر  وقلللللال 
لرقابة  �خلللا�للشللعللة  �مللللللو�د  للللللجللنللة 
�ل�لللشلللتلللري�د و�للللتللل�لللشلللديلللر، ط�ل 
و�لتز�ما  �لإمللار�ت،  �إن  �لطنيجي، 
منها بالقو�نن �لدولية و�جلهود 
تطلع  �أن  �أر�دت  �حلللللرب،  لإنللهللاء 
�لر�أي �لعام على �لنتهاكات وعلى 
��شتهد�ف �ملدنين عر زرع �لألغام 

يف �ملناطق و�لأحياء �ليمنية.

يف مواجهة قمة ترامب كيم:
اليابان باأمل: اللهم اكفني �شّر ا�شحابي!

•• الفجر-  اأنطوان روث - ترجمة خرية ال�صيباين

حول  �لأخلللرية  �لدبلوما�شية  �ملللنللاور�ت  خللاف  غري  بقلق  �ليابان  ر�قبت 
كوريا �ل�شمالية. وكان �لبلد �أكر �ملد�فعن عن حملة "�أق�شى قدر من 
و�شيول  يانغ  بيونغ  بن  �لدبلوما�شي  �لتقارب  �أوقفها  �لتي  �ل�شغط" 
وو��شنطن. وهي �ليوم معزولة يف دعوتها لتحا�شي �لفر�ط يف �لرت�خي 

قبل �حل�شول على تنازلت حقيقية من كيم جونغ �أون.
)�لتفا�شيل �ش13(

تكتيكيا ال�سعفة الذهبية لبوتني:
وقائع كاأ�س العامل »اجلديد«: القوى العظمى الغائب الأبرز!

•• الفجر – خرية ال�صيباين

كرمز ل��شطر�ب �لعاملي �حلايل، يتجلى بو�شوح غياب �لقوتن �لعظمين، 
و�لع�شرين، عن  �حللللادي  �لللقللرن  يف  �لأر�لللش  كللوكللب  على  هيمنتهما  رغللم 
رو�شيا. �ل�شن و�لوليات �ملتحدة خارج �للعبة، مبا يعطي �ل�شعور بانهما 
يدعان �لعامل يلعب �لكرة بينما تن�شغ�ن بالق�شايا �لكرى يف �لعامل.. 

حالة غريبة حيث يغيب عن �مل�شابقة �ل�عبن �لرئي�شين يف �لعامل...
كانت رو�شيا، �لتي لعبت مبار�تها �لثانية من �مل�شابقة �شد م�شر �أم�ش، يف 

زمن غري بعيد �حدى �لقوى �لعظمى �ملهيمنة يف �لقرن �ملا�شي.
)�لتفا�شيل �ش11(

م���اك���رون ي��ع��ت��ر اأوروب�����ا 
اأم�������ام خ���ي���ار ح�����ش��اري 

 •• ميزبريغ-اأ ف ب:
�ميانويل  �لفرن�شي  �لرئي�ش  �علللللن 
ماكرون �م�ش �لث�ثاء �ن �وروبللا يف 
تنامي  مللع  ح�شاري  خلليللار  مو�جهة 
�خلللللطللللاب �لللللقللللومللللي، و�لجتلللللاهلللللات 
�مللللنلللاهللل�لللشلللة للللللللتلللجلللربلللة �لحتللللاديللللة 
�لفرن�شي  �لرئي�ش  وقللال  �لوروبلليللة. 
�مل�شت�شارة  ملللع  �للشللحللايف  ملللوؤمتلللر  يف 
�لملانية �نغي� مريكل، وهو يعر�ش 
�قرت�حات م�شرتكة ل�ش�ح �لحتاد 
�لوروبي "تاتي هذه �لقمة يف �شاعة 
ولقارتنا.  دوللللنلللا  ملللن  لللكللل  حللقلليللقللة 
�نللله رمبلللا خلليللار حلل�للشللاري  بلللن من 
يريدون �لقول �ن �وروبا باتت تتجه 
دفع  يريدون  و�لذين  �لتفكك،  نحو 
�ليه  ��لللشلللارة  قدما" يف  هلللذه  �وروبلللللا 
دعا  �أخللرى،  و�ىل مريكل. من جهة 
"رد �وروبي" يف  �لرئي�شماكرون �ىل 
وقت  يف  �لهجرة"  "حتدي  مو�جهة 
�لحتاد  دول  بللن  �لللتللبللايللنللات  تللللزد�د 

�لوروبي حيال هذ� �مللف.

املناطق  يف  ين�شط  داع�����س 
العراق  و�شط  ال�شحراوية 

•• بغداد-اأ ف ب:

�أعلللللللن مللل�لللشلللوؤول علللر�قلللي حملي 
حتركات  يف  زيلللللادة  ت�شجيل  علللن 
�ل�شحر�وية  �ملناطق  "د�ع�ش" يف 
و�للشللط �لللعللر�ق، بعد �لللعللثللور على 
جثث �شبعة من رعاة �لغنام من 
�شخ�شا خطفو� من  بن ث�ثن 

ع�شرية �شمر. 
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اأخبـار الإمـارات
دائرة النقل باأبوظبي ت�شحب ت�شريح �شائق متهور

•• اأبوظبي -وام:

�شحبت د�ئرة �لنقل باإمارة �أبوظبي ت�شريح �شائق حافلة مدر�شية متهور 
كاد يت�شبب يف ده�ش طفل عندما كان يحاول عبور �لطريق �إىل منزله 
مبنطقة �لف�ح �ل�شكنية وذلك لعدم �لتز�مه بت�شغيل �إ�شارة ذر�ع »قف« 

�جلانبية للحاف�ت �ملدر�شية .
�إ�شارة ذر�ع  ويتوجب على �شائقي �ملركبات �لتوقف �لكامل عند ت�شغيل 
»قف« ومب�شافة ل تقل عن خم�شة �أمتار ل�شمان عبور �لطلبة ب�ش�مة 
و�أمان .. ولكن ما حدث كان خ�ف ذلك عندما كانت �حلافلة متوقفة 
�إىل  �لطريق  لعبور  بتو�شيله  للطفل  �ملر�فقة  �مل�شرفة  قيام  وتنتظر 

منزله حيث تفاجاأت بحافلة مدر�شية �أخرى م�شرعة متجاوزة �حلافلة 
�لوىل من �خللف ومتجهة نحوهم قبل �أن تتمكن �مل�شرفة يف �للحظات 

�لأخرية من تفادي �خلطر و�إنقاذ حياة �لطفل.
�ل�شائق  لديها  يعمل  �لتي  �مل�شغلة  للجهة  �إنللذ�ر�  �لنقل  د�ئللرة  ووجهت 
ب�شرورة  �إيللاهللا  مطالبة  بحقها  �لأخللللرى  �لإجلللللر�ء�ت  بع�ش  و�تللخللذت 
�للتز�م �لتام بالقو�نن و�لت�شريعات �خلا�شة بالنقل �ملدر�شي و�شمان 
�ن�شباط �شائقيها و�لتاأكد من �حرت�فيتهم وح�شن �شلوكهم و�لتز�مهم 
بلل�للشلل�مللة و�أملللللن �لللطللريللق وعللللدم تللعللريلل�للش حلليللاة و�للشلل�مللة �لآخرين 

للخطر.
و�شددت د�ئرة �لنقل على عدم �لتهاون مع �أي جتاوز�ت توؤثر يف م�شتوى 

�إىل  و�للشللول  �ملللد�ر�للش  لطلبة  لتوفريه  ت�شعى  �لللذي  و�ل�ش�مة  �لأملللن 
منظومة نقل مدر�شي �آمنة وم�شتد�مة تلبي طموحات �لقيادة �حلكيمة 
يف تاأمن �أعلى درجات �لأمن و�ل�ش�مة و�لر�حة جلميع �شر�ئح �ملجتمع 
وخا�شة �أبنائها �لطلبة قادة �مل�شتقبل .. ودعت �إىل ت�شافر جهود جميع 
و�ش�مة  و�شحة  �أنف�شهم  جتللاه  بامل�شوؤولية  ليتحلو�  �ملجتمع  �أفللللر�د 

�لآخرين ول �شيما طلبة �ملد�ر�ش.
�مل�شغلة  �جلللهللات  جميع  علللللى  تعميما  �لللنللقللل  د�ئللللرة  وزعلللت  �أن  و�للشللبللق 
مبعايري  �للتز�م  على  خ�له  من  حثتهم  لديها  �لعاملن  و�ل�شائقن 
�لأمان و�ل�ش�مة على �لطرق يف جميع �لأحو�ل و�لأوقات وذلك �شمن 

جهودها لإر�شاء بيئة نقل �آمنة وم�شتد�مة يف �إمارة �أبوظبي.

�لعديد من �ل�شرت�طات على  ت�شريعات تت�شمن  �لد�ئرة  �أ�شدرت  كما 
�ملدر��ش و�مل�شّغلن يف عملية نقل �لط�ب، و�أ�شدرت كذلك »دليل �لنقل 
م�شتوى  على  للط�ب  ومللريللح  �آملللن  مللدر�للشللي  نقل  لتوفري  �ملللدر�للشللي« 
نقل  �لأمللور عند  لأوللليللاء  �لأول  �ملدر�شي �خليار  �لنقل  �لإملللارة وجعل 

�لط�ب من و�إىل �ملدر�شة.
وتعمل د�ئرة �لنقل حاليا بالتعاون مع عدد من �ل�شركاء �ل�شرت�تيجين 
�أ�شحاب �لع�قة على حتديث وتطوير �ملنظومة �ملتكاملة للنقل �ملدر�شي 
وحاف�ت  ذكية  ونظم  وبنية حتتية  ت�شريعات  �ملختلفة من  بعنا�شرها 
و�شائقن وتوعية عامة �شمن جهودها �ملتو��شلة لتوفري �أعلى معايري 

�ل�ش�مة و�لأمان يف حاف�ت �لنقل �ملدر�شي.

الإمارات للثال�شيميا تنظم حفال للمر�شى يف يوم زايد للعمل الإن�شاين بالفجرية

من �أجل تنمية �لإن�شان و�إ�شتقر�ره 
وكر�مته على �ل�شاحتن �لإقليمية 

و�لدولية .
عبد�لبا�شط  �حلللفللل  حلل�للشللر  كللمللا 
حممد مرد��ش نائب رئي�ش جمل�ش 
�إد�رة جمعية �لإمار�ت للث��شيميا 
وخلللاللللدة خللمللا�للش علل�للشللوة جمل�ش 
جلمعية  �لتنفيذي  �ملللديللر  �لإد�رة 
و�ملهند�شة  للث��شيميا  �لإمللللار�ت 
�ملجل�ش  عللل�لللشلللوة  �للشللللليللمللان  علللللزة 
�لوطني �لإحتادي و�لدكتور خالد 

و�للل�للشلليللخللة �للشلليللخللة بللنللت �للشلليللف �آل 
نهيان رئي�شة جمل�ش �إد�رة جمعية 

�لإمار�ت للث��شيميا.
و�أكد �ل�شيخ خليفة بن �شلطان بن 
ما  �أن  نللهلليللان  �آل  ز�يلللد  بللن  خليفة 
�هلل”  “رحمه  ز�يلللد  �ل�شيخ  قللدملله 
يف �ملللجللال �لإنلل�للشللاين و�خللللريي يف 
حمفور�  ��شمه  يجعل  كله  �لللعللامل 
و�شهادة  �ل�شعوب  وعقول  قلوب  يف 
للللللتللاريللخ علللللى �أن �ملللغللفللور للله كان 
و�لعمل  و�لللنللجللدة  للخري  عللنللو�نللا 

�لعو�شي  جللعللفللر  و�للشللعلليللد  خللللوري 
�أع�شاء جمل�ش �لإد�رة .

 - �حلللللفللللل  هلللامللل�لللش  علللللللى   - ومت 
جمعية  بن  تفاهم  مذكرة  توقيع 
وموؤ�ش�شة  للث��شيميا  �لإملللللار�ت 
�ل�شيخ �شلطان بن خليفة بن ز�يد 
و�لعلمية  �لإنلل�للشللانلليللة  نللهلليللان  �آل 
فيه  ملللا  �لتعاون  تعزيز  �إىل  تهدف 

م�شلحة �ملر�شى.
وقللع �ملللذكللرة كللل مللن عبد�لبا�شط 
رئلليلل�للش جمل�ش  مللللرد��للللش  حمللمللد 

•• الفجرية -وام:

نللللظللللمللللت جللللمللللعلللليللللة �لإملللللللللللللللللار�ت 
مع  بلللاللللتلللعلللاون   - للللللثلل��للشلليللملليللا 
موؤ�ش�شة �ل�شيخ �شلطان بن خليفة 
 - و�لعلمية  �لإنلل�للشللانلليللة  نهيان  �آل 
�لذين  �لث��شيميا  ملر�شى  حف� 
�لنخاع  زر�عللللة  لعمليات  خ�شعو� 
خارج �لدولة وذلك مبنا�شبة “يوم 
وتخليد�  �لإن�شاين”  للعمل  ز�يللد 
غر�شها  �للللتلللي  �لللنللبلليلللللة  للللللمللبللادئ 
�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان  �ملغفور له 
ثر�ه”  �هلل  “طيب  نلللهللليلللان  �آل 
�لإن�شاين  و�لعمل  �لعطاء  باأهمية 
و�إحللليلللاء لللذكللر�ه �لللعللطللرة و�شمن 
نظمتها  �لللتللي  �ملللللبللللادر�ت  �شل�شلة 
يف  للث��شيميا  �لإملللللار�ت  جمعية 

ز�يد”. “عام 
ح�شر �حلفل - �لذي �أقيم بفندق 
�لفجرية  بللللاإمللللارة  “فريمونت” 
بن  �للشلللللطللان  بللن  �للل�للشلليللخ خليفة   -
و�لذي  نهيان  �آل  ز�يللد  بللن  خليفة 
�لدكتور  �ل�شيخ  �شمو  حتيات  نقل 
نهيان  �آل  خللللليللفللة  بللللن  �لللشلللللللطلللان 
رئي�ش  �للل�للشللمللو  �للشللاحللب  م�شت�شار 
للموؤ�ش�شة  �لأعلى  �لرئي�ش  �لدولة 

�إد�رة جمعية �لإمار�ت للث��شيميا 
و�لللدكللتللور حمللمللود طللالللب �ملدير 
�شلطان  �ل�شيخ  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي 
�لإن�شانية  نللهلليللان  �آل  خليفة  بللن 

و�لعلمية.
مذكرة  �إن  خما�ش  خللالللدة  وقللالللت 
�لللتللفللاهللم �للللتلللي مت تللوقلليللعللهللا مع 
موؤ�ش�شة �ل�شيخ �شلطان بن خليفة 
و�لإن�شانية  �لللعلللللملليللة  نللهلليللان  �آل 
مر�شى  ملل�للشلللللحللة  يف  �للشللتلل�للشللب 
يجنون  �شوف  �لذين  �لث��شيميا 
ثمار �أي تعاون جاد بن �ملوؤ�ش�شات 

�ملنوطة بدعمهم.
بعنو�ن  عمل  ور�للشللة  �حلفل  تخلل 
“ �ألقاها �لدكتور  “ زر�عة �لنخاع 
�لطبي  �مللل�للشللتلل�للشللار  علل�للشللام �للشللهللري 
على  �للل�للشللوء  �شلطت  و  للجمعية 
�أبللللللرز ملللا مت �للللو�لللشلللول �إلللليللله من 
يف  علمية  وتللطللور�ت  م�شتحدثات 

هذ� �ل�شاأن.
وتللللاأكلللليللللد� علللللللى �أهللللملللليللللة �للللدعلللم 
�لإعللل�ملللي يف نلل�للشللر �للللوعلللي حول 
جمعية  �أعلنت  �لث��شيميا  مر�ش 
�لإمار�ت للث��شيميا خ�ل �حلفل 
هي  للجمعية  جديدة  �شفرية  عن 

�لإع�مية �أمل �لنقبي.

مدير عام »الطوارئ والأزمات«: الإمارات منوذج اإن�شاين عاملي يف مد ج�شور الإغاثة
•• اأبوظبي-وام:

�أكد �شعادة �لدكتور جمال حممد �حلو�شني مدير 
و�لأزمات  �لللطللو�رئ  لإد�رة  �لوطنية  �لهيئة  عللام 
و�لكو�رث �أن دولة �لإمار�ت تقدم للعامل منوذجا 
�إن�شانيا يف �لتعامل �لأمثل للدول �لر�ئدة يف مد 
�لكو�رث  من  �ملت�شررين  ون�شرة  �لإغاثة  ج�شور 
و�حلروب مبا ي�شهم يف �لتخفيف من تاأثري تلك 
و��شتقر�رهم  و�أمنهم  �لنا�ش  حياة  على  �حلللروب 

وت�شهيل �حلياة �لكرمية لهم .
للله مبنا�شبة  تلل�للشللريللح  �حلللو�للشللنللي - يف  و�أ�لللشلللاف 

�عتماد جمل�ش �لللوزر�ء قللر�ر� مبنح رعايا �لدول 
�لتي تعاين مللن حللروب وكلللو�رث �إقللامللة ملللدة عام 
�أن دوللللة �لإملللللار�ت حتللر�للش ب�شكل  �لللدولللة -  يف 
�لإن�شانية �خلارجية  �مل�شاعد�ت  د�ئم على توفري 
�لأزل  و�لللكللو�رث منذ  �حلللروب  للمت�شررين من 
�لدولة  ��شتكملت  �لقر�ر  بعد هذ�  �أنلله  .. م�شيفا 
�حلكيمة  �لقيادة  تنتهجها  �لتي  �لعطاء  م�شرية 
لللتللدعللم رعلللايلللا �للللللدول �لللتللي تللعللاين ملللن حروب 
�أن  �أمل  �ملعي�شية على  �أحو�لهم  وكللو�رث لترتقى 
ي�شتطيعو� �لعودة �إىل وطنهم معززين مكرمن.

و�أ�شار �إىل حر�ش �لدولة على �إيو�ء �مل�شت�شعفن 

و�ملحتاجن يف �لعامل بغ�ش �لنظر عن �لتوجهات 
�ل�شيا�شية �أو �لبقعة �جلغر�فية �أو �لعرق �أو �للون 
رعايا  منح  �أن  مو�شحا  �لديانة..  �أو  �لطائفة  �أو 
�لللللدول �لللتللي تللعللاين مللن حلللروب وكللللو�رث �إقامة 
ملدة عام يف �لدولة يف �إطار بند ين�ش على »�إقامة 
ب�شبب �ملعاناة من �حلروب و�لكو�رث �خلارجية« 
مع �إعفائهم من �أية خمالفات �أو غر�مات مرتتبة 
�شي�شاهم يف ت�شريع عمل �ملوؤ�ش�شات �ملعنية ل�أخذ 
وفق  و�لعي�ش  �لإنلل�للشللاين  �لللو�للشللع  �لعللتللبللار  بعن 
حلليللاة ملل�للشللتللقللرة وكلللرميلللة و�للللللذي يللعللد ملللن �أهم 

�أولويات �لقيادة.

جمل�س الوزراء يعتمد قرارا بتمديد اإقامة 
املطلقة والأرملة ملدة عام يف الدولة

•• اأبوظبي-وام:

�أو  �إقامة �لأرملة  �لللوزر�ء قر�ر� بتمديد  �عتمد جمل�ش 
وقوع  تاريخ  من  �لللدولللة  يف  عللام  ملللدة  و�أبنائهم  �ملطلقة 
�للللزوج وذلللك �شمن حزمة ت�شهي�ت  �أو وفللاة  �لللطلل�ق 
�ملللجللللل�للش للز�ئرين  �لللتللي �عللتللمللدهللا  �لإقلللاملللة �لأخلللللرية 

و�ملقيمن يف �لدولة.
و�أبنائهم  و�ملطلقة  �لأرملللللة  منح  على  �لللقللر�ر  وين�ش 
�أو وقللوع �لط�ق  �إقامة ملدة عام من تاريخ وفللاة �لللزوج 
ومبا  �لإقللامللة  ل�شمان  لكفيل  �حلاجة  ودون  �لدولة  يف 
�لجتماعية  �أو�للشللاعللهللم  لللتللعللديللل  �لللفللر�للشللة  ميللنللحللهللم 
و�لقت�شادية و�لتاأكد من قدرة �لأ�شرة من �إعالة نف�شها 

و�لوفاء باللتز�مات �ملرتتبة على فقد�ن رب �لأ�شرة.
�لر�بع  �لربع  �بتد�ء من  �لتنفيذ  �لقر�ر حيز  و�شيدخل 
�مل�شتمرة يف  �إطللار �جلهود  وياأتي يف  �حلللايل،  �لعام  من 
�حلكومية،  و�لللتلل�للشللريللعللات  �للللقلللر�ر�ت  لتطوير  �لللدولللة 
�ملقيمن و�لللز�ئللريللن ويلبي  يللتلل�ءم مللع ظلللروف  ومبلللا 
�لظروف  �لقر�ر  ير�عي  حيث  �لرئي�شية،  �حتياجاتهم 
�لإمار�ت  دولللة  يف  للمقيمن  و�ل�شتثنائية  �لإن�شانية 
وتي�شري  ت�شهيل  يف  وي�شاهم  و�ملللطلللللقللات،  �لأر�مللللل  مللن 
�إقامتهم يف �لدولة بعد فقد رب �لأ�شرة، ومبا يحافظ 
ويعزز  �ملجتمعي،  و�لللتلل�حللم  �لأ�للشللري  �ل�شتقر�ر  على 
من  للمقيمن  ملختلف  ثاين  كوطن  �لدولة  مكانة  من 

خمتلف دول �لعامل.

»دار الر« ت�شعد 100 مري�س يف »مئوية زايد«
•• راأ�س اخليمة-وام:

تو��شل جمعية د�ر �لر فرع ر�أ�ش �خليمة تنفيذ مبادرتها �لإن�شانية �ملجتمعية 
مع  و�لتن�شيق  بالتعاون  خمتلفة  باأمر��ش  �مل�شابن  مري�ش   100 لإ�شعاد 
�ملجتمع  وموؤ�ش�شات  �ل�شحية  �ملن�شاآت  من  وعدد  �حلكومي  �شقر  م�شت�شفى 

�ملدين ذ�ت �ل�شلة يف �لإمارة وذلك مبنا�شبة »مئوية ز�يد«.
�إن  وقال علي عبد �هلل �ل�شحي مدير فرع جمعية د�ر �لر يف ر�أ�للش �خليمة 
�أن  �ملقرر  ومن  مري�شا   55 �ملبارك  رم�شان  �شهر  خ�ل  ��شتهدفت  �ملبادرة 

ت�شتكمل تغطية 100 مري�ش بنهاية �لعام �حلايل.
�ملر�شى  نفو�ش  على  و�للل�للشللرور  �لبهجة  لإدخلللال  تهدف  �ملللبللادرة  �أن  و�أو�للشللح 

وترجمة  �ملجتمع  من  �ل�شريحة  لهذه  �لجتماعي  �لدعم  �إطللار  يف  وتندرج 
�أر�ش  على  و�ملقيمن  �ملو�طنن  باإ�شعاد  �لقيادة  وتوجيهات  �لدولة  �شيا�شة 

�لإمار�ت.
م�شري� �إىل �أنها ��شتملت على توزيع مبلغ نقدي وهدية على �ملر�شى �لذين 
�أ�شادو� بالأن�شطة �خلريية و�لفعاليات �لإن�شانية �مل�شهودة �لتي تقدمها »د�ر 

�لر« للمحتاجن يف �إمارة ر�أ�ش �خليمة.
للتوحد يف ظل  ر�أ�للش �خليمة  مل�شت�شفى �شقر ومركز  �ل�شكر  �ل�شحي  ووجلله 
م�شاريعها  تنفيذ  يف  دورهللا  �أد�ء  على  حتر�ش  �لتي  �جلمعية  مع  تعاونهما 
�لللتللي ت�شب يف خدمة  �لتنموية  بللر�جمللهللا  و�إطلللل�ق  و�لإنلل�للشللانلليللة  �خلللرييللة 

�ملجتمع و�لأ�شر �ملحتاجة د�خل �لدولة.

اأمنية حتقق اأمنيات 30 طفال خالل �شهر رم�شان •• اأبوظبي-وام: 

�أمنية   30 بتحقيق  �ل�شنوية  �أمنية” مبادرتها  “حتقيق  موؤ�ش�شة  �أجنللزت 
تنفيذ�  وذلللك  �لف�شيل  رم�شان  �شهر  من  يوما   30 مللدى  على  ل�أطفال 
لتوجيهات حرم �شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن خليفة �آل نهيان م�شت�شار 
�شاحب �ل�شمو رئي�ش �لدولة �ل�شيخة �شيخة بنت �شيف بن حممد �آل نهيان 
�لرئي�ش �لفخري للموؤ�ش�شة وحتقيقا ل�شرت�تيجيتها �لقائمة على �إدخال 
�لفرحة و�ل�شعادة على قلوب جميع �أفر�د �ملجتمع ب�شكل عام ور�شم �لفرحة 

و�لبت�شامة على وجوه �لأطفال �مل�شابن باأمر��ش خطرية ب�شكل خا�ش.
للكثري من  �لبي�شاء  �خلللرية  �لأيللادي  بف�شل ترعات   - �ملوؤ�ش�شة  ومتكنت 
�جلهات د�خل �لدولة و��شتجابة �لكثري من مو�طني ومقيمي دولة �لإمار�ت 
لر�شائل �ملوؤ�ش�شة وتقدمي �مل�شاهمات �لنقدية �لإن�شانية - من حتقيق 30 
�أمنية ل�أطفال �ملر�شى بع�شها يف �ليمن و�لأردن وتوزع �لباقي يف جميع 
�أح�شل”  �أن  “�أمتنى  مبادرة  على  �لأمنيات  تركزت  فيما  �لدولة..  �إمللار�ت 
�لإلكرتونية  �لأجهزة  على  �حل�شول  يف  �لأطفال  �أمنيات  �نح�شرت  حيث 
�حلديثة. وقال هاين �لزبيدي �لرئي�ش �لتنفيذي ملوؤ�ش�شة “حتقيق �أمنية” 
�إقامة هذه �ملبادر�ت �خلريية و�لإن�شانية  �إن  - يف ت�شريح بهذه �ملنا�شبة - 
قلوب  على  وغالية  منا�شبات مهمة  مع  تتو�فق  �لكرمي  �ل�شهر  هذ�  خ�ل 
�جلميع فهو �ل�شهر �لذي يو�فق ذكرى �لحتفال بيوم ز�يد للعمل �لإن�شاين 
كما يتز�من �أي�شا مع “عام ز�يد” و�لذكرى �ملئوية ملولد �ل�شيخ ز�يد “طيب 
�هلل ثر�ه” �لذي ر�شم م�مح �لعمل �لإن�شاين و�خلريي يف دولة �لإمار�ت 
�لر�شيدة حتر�ش  �لقيادة  و�أ�شبحت  و�أ�شلوب حياة  ود�شتور�  لتكون منهجا 

على �لقتد�ء به و�ل�شري على خطاه.
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اأخبـار الإمـارات

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى �ملفرق                     5823100
 م�شت�شفى �بوظبى                  6214666 
مدينة �ل�شيخ خليفة �لطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى تو�م                         7677444
م�شت�شفى �جليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى ر��شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى �لر�حة                   2710000
م�شت�شفى �ملكتوم                     2221211         
م�شت�شفى �لمل                      3444010
م�شت�شفى �لو�شل                    2193000

ال�سارقة 
م�شت�شفى �لقا�شمى                 5386444
م�شت�شفى �لكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�ش     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�شت�شفى �م �لقيوين                7656888
را�ض اخليمة 

م�شت�شفى �شقر                       2223666
م�شت�شفى �شيف بن غبا�ش       2223555

الفجرية
م�شت�شفى �لفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

�ملركز �لطبى �جلديد              6332255
�مل�شت�شفى �لأهلى مرد�ش         6262666
م�شت�شفى �لنور                       6139111
�مل�شت�شفى �لمار�تى �لفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
�مل�شت�شفى �لأمريكى                3096644
بلهول �لدولية                         3454000
�مل�شت�شفى �لدولية  �خلا�شة 2212484

ال�سارقة 
م�شت�شفى �لزهر�ء �خلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
�مل�شت�شفى �ملركزى �خلا�ش     5639900
�مل�شت�شفى �مللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى �لو�حة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية �لنور �جلديدة          6264264
�شيدلية �لر�زى                      6326671
�ل�شيدلية �لأهلية �ملركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية �ملركز  �لطبى �جلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية د�ر �ل�شفاء                 6411299
�شيدلية �بن �شينا -  �لد�نا ب�ز�  6669240

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية �ملدينة                       7468424
�شيدلية �لمار�ت                    7474900
�شيدلية �لأم                           7429006

دبى 
�شيدلية �ملدينة                       2240566 
�شيدلية �جلامعة                    3967335 
�شيدلية �لأحتاد                      3935619

�شيدلية �بن �شينا -  بر دبى   3556909 
�شيدلية جر�ند بن �شينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�شيدلية �لعن                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية �ل�ش�م �جلديدة       7543887

ال�سارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية �لر�زى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية �بن  �شينا �لكورني�ش  5726885 
�شيدلية �ل�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية �حلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
�لمار�ت                                 999 / 997

الأميــن
تليفون :                           8004888 04 
 04 فاك�ش  :                           2097777 
Email : alameen@emirates.net.ae

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

»كليفالند كلينك اأبوظبي«: الرعاية الطبية بعد اجلراحة اأ�شا�شية لنجاح زراعة الأع�شاء  
•• اأبوظبي-الفجر: 

يو��شل م�شت�شفى »كليف�ند كلينك �أبوظبي« ، �حد مر�فق �لرعاية �ل�شحية عاملية 
�لرعاية  مر�فق  لتح�شن  م�شاعيه  ل��شتثمار،  مبادلة  ل�شركة  �لتابعة  �مل�شتوى 
�ملركزة فيه، مع �لرتكيز ب�شكل خا�ش على �لرعاية �حلرجة بعد جر�حات زر�عة 

�لأع�شاء لتحقيق �أف�شل �لنتائج �ملمكنة لدى �ملر�شى. 
وحدة  ورئي�ش  �حلرجة  و�لرعاية  �لرئة  �أمللر��للش  �أخ�شائي  حامد،  فللادي  د.  و�أكللد 
�لرعاية �ملركزة يف �مل�شت�شفى على �أهمية خدمات �لرعاية خ�ل �لأيام و�لأ�شابيع 
�لتعايف يف  �أن �ملري�ش يبد�أ مرحلة  �إىل  ، لفتاً  �حلرجة �لتي تلي زر�عة �لأع�شاء 
وحدة �لرعاية �ملركزة و�أن �لفرتة �لتي مي�شيها هناك تلعب دور�ً كبري�ً يف جناح 

عملية �لزر�عة وعدم رف�ش �جل�شم للع�شو �ملزروع. 
�أكللر وحد�ت  مللن  و�حلللدة  �أبوظبي  كلينك  كليف�ند  »ميتلك  حللامللد:  د.  و�أ�للشللاف 

وبفريق  �شرير�ً  بل72  مللزودة  فهي  �لأو�للشللط،  �ل�شرق  منطقة  يف  �ملللركللزة  �لرعاية 
طبي متعدد �لتخ�ش�شات على م�شتوى عال من �لتدريب يف جمال رعاية مر�شى 
و�لع�ج  �ملركزة  �لرعاية  يف  �أخ�شائين  �لفريق  ي�شم  �لأع�شاء.  زر�عللة  جر�حات 

�لفيزيائي وممر�شن و�شيادلة وفنيي �أجهزة تنف�ش و�أخ�شائين �جتماعين«. 
زر�عة  بعد  �ملركزة  �لرعاية  �ملري�ش يف وحدة  يق�شيها  �لتي  �لفرتة  وتتفاوت  هذ� 
عن  �ملري�ش  مر�قبة  �لطبي  �لفريق  خ�لها  ويللتللوىل   ، حالته  ح�شب  �لأعلل�للشللاء 
كثب للتاأكد من عدم تعر�شه لأي عدوى و�حلد من خطر رف�ش �جل�شم للع�شو 

�ملزروع. 
 2017 �لعام  يف  �لأع�شاء  زر�عللة  برنامج  �أبوظبي  كلينك  كليف�ند  �أطلق  وقللد 
�ملر�فق  وتللوفللري  �ملتخ�ش�شة  و�لللكللو�در  �خللللر�ت  �أفلل�للشللل  ��شتقطاب  يف  و��شتثمر 
�ملزودة بكل ما يلزم لتقدمي خدمات �لرعاية �ل�شحية قبل �لزر�عة وبعدها. وجنح 
�لإمللللار�ت يف  �لقلب يف دولللة  لللزر�عللة  �أول جللر�حللة  �إجلللر�ء  �لآن يف  �مل�شت�شفى حتى 

دي�شمر 2017 وزر�عة �لرئة و�لكبد يف فر�ير 2018، �إىل جانب زر�عة �لكلية 
من مترعن �أحياء ومتوفن. 

وقال د. ب�شري �شنكري، رئي�ش برنامج زر�عة �لأع�شاء ورئي�ش معهد �لتخ�ش�شات 
�أن �مل�شت�شفى على ��شتعد�د لإجر�ء عدد �أكر من �جلر�حات كل  �لطبية �لدقيقة 
عام وذلك ح�شب �لطلب وتوفر �ملترعن، و�أ�شاف: »نهدف �إىل زيادة عدد جر�حات 
زر�عة �لأع�شاء، وي�شرنا �أن نكون قادرين على تزويد �ملر�شى بخدمات طبية عاملية 

�مل�شتوى هنا د�خل �لدولة دون �حلاجة لل�شفر �إىل �خلارج«. 
كليف�ند  مركز  مع  وطيدة  تعاون  بع�قات  �أبوظبي«  كلينك  »كليف�ند  يرتبط 
جر�حة  كلينك لزر�عة �لأع�شاء يف �أوهايو �لذي �شهد يف �لعام 2017 نحو 700 
عاملية  ب�شهرة  يتمتع  و�لللذي  �لأطللفللال،  لدى  جر�حة   21 منها  �لأع�شاء،  لزر�عة 
يحتاجون  �لللذيللن  �ملر�شى  �آلف  حلليللاة  �إنللقللاذ  يف  عللام  كللل  ت�شهم  متميزة  وخلللر�ت 

جلر�حات �لزرع.  

حمدان بن زايد: الإمارات الدرع الواقي لالجئني وال�شند القوي ل�شون كرامتهم الإن�شانية

تلقت درعًا تقديرية من القيادة العام ل�سرطة اأبوظبي 

بلدية مدينة اأبوظبي ت�شارك يف ملتقى ال�شركاء واأهايل الأحياء ال�شكنية الأول لل�شرطة املجتمعية يف ال�شاخمة

•• اأبوظبي-وام:

جدد �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد 
�آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة 
�له�ل  هللليلللئلللة  رئللليللل�لللش  �للللظلللفلللرة 
�لأحللللمللللر �لللللتللللز�م دوللللللة �لإملللللللار�ت 
و�مل�شاندة  �للللد�علللملللة  مبللو�قللفللهللا 
�لنتباه  ولفت  �ل�جئن  لق�شايا 
وتعزيز  �لإنلل�للشللانلليللة  لأو�لللشلللاعلللهلللم 
ظروفهم  جتلللللاوز  علللللى  قلللدرتلللهلللم 

�لطارئة.
وقال �شموه - يف ت�شريح مبنا�شبة 
يوم �ل�جئ �لعاملي �لذي ي�شادف 
20 يونيو من كل عام - �إن �لإمار�ت 
�ل�شيخ  �للل�للشللمللو  �للشللاحللب  بلللقللليلللادة 
رئي�ش  نهيان  �آل  ز�يلللد  بللن  خليفة 
�لدولة »حفظه �هلل« ت�شطلع بدور 
�للجوء  ماأ�شاة  لتخفيف  حمللوري 
و�لت�شدي لتد�عياتها على م�ين 
�شعي  موؤكد�  �لعامل..  �لب�شر حول 
يف  �لللكللبللرية  وم�شاهمتها  �للللدوللللة 
�للجوء  ق�شايا  تللفللاقللم  مللن  �حللللد 

وو�شعت  �لجتماعي  �ل�شلم  تعزيز 
عملياتها وم�شاهماتها يف �ل�شر�كة 
�لنامية  �لللللدول  مللل�للشللاعللدة  �لللعللامللليللة 
لبلوغ �أهد�فها �لإمنائية باعتبارها 
�لأمن  لتحقيق  �لللطللريللق  خللارطللة 
�أنلللله كلما  ملللوؤكلللد�   .. و�ل�للشللتللقللر�ر 
�للللللللدويل خطوة  �ملللجللتللمللع  تلللقلللدم 
�لتنمية  �أهلللللللللد�ف  حتللقلليللق  نلللحلللو 
�ملللنلل�للشللودة فللاإنلله يلل�للشللع لللبللنللة قوية 
يف طللريللق �للل�للشللر�كللة �لللعللامللليللة من 
�أجل تنمية �ملجتمعات �لأقللل حظا 

و��شتقر�رها.
�شتظل  �لإمللللللار�ت  �أن  علللللى  و�للشللدد 
�للللللللللدرع �لللللللو�قللللللي لللل�جلللئلللن من 
�لقا�شية  �للللللللللجللللوء  تلللللد�عللللليلللللات 
و�حل�شن �ملنيع لتخفيف معاناتهم 
كر�متهم  ل�شون  �لللقللوي  و�ل�شند 
�ملجتمع  مللنللا�للشللد�   .. �لإنلل�للشللانلليللة 
�للللدويل بللبللذل �ملللزيللد مللن �جلهود 
وحتمل  �للجوء  ظاهرة  من  للحد 
م�شوؤوليته يف توفري ظروف حياة 

�أف�شل ل�شحاياها .

على  حتللافللظ  �أن  �لوطنية  هيئتنا 
جودة خدماتها ورعايتها ل�جئن 
و�أظهرت قدر� كبري� من �لت�شامن 

مع �أو�شاعهم �لإن�شانية«.
و�أ�شاد �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد 
�ل�شامية  �ملفو�شية  بدور  نهيان  �آل 
ل�أمم �ملتحدة ل�شئون �ل�جئن يف 
م�شاندة ورعاية م�ين �ل�جئن 
�لدول  مللن  �لعديد  و�لللنللازحللن يف 
و�للللوقلللوف بجانبهم  �لللعللامل  حلللول 
�لأ�شا�شية  �حللتلليللاجللاتللهللم  وتللوفللري 
لل�شر�كة  تللقللديللره  علللن  مللعللربللا   ..
�لقائمة بن هيئة �له�ل �لأحمر 
للحيلولة  و�ملللفللو�للشلليللة  �لإملللار�تلللي 
دون تللفللاقللم �أو�لللشلللاع �للل�جللئللن يف 

عدد من �لأقاليم و�ملناطق.
وقال �إن �لهيئة تويل عملية تعزيز 
�لإن�شانية  �ملنظمات  مللع  �ل�شر�كة 
كللبللري� وت�شعى  �هللتللمللامللا  �لأممللليلللة 
د�ئللللمللللا للللتلللطلللويلللر وتلللرقللليلللة �آفلللللاق 

�لتعاون وتبادل �خلر�ت معها.
و�أ�شار �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد 

تعزيز  خلل�ل  مللن  م�شبباته  ودرء 
جمالت �لتنمية �لب�شرية وحتقيق 
�ل�شاحات  يف  و�ل�للشللتللقللر�ر  �لأمللللن 
بف�شل  وذلللك  �مل�شطربة  و�ملناطق 
رئي�ش  �ل�شمو  �شاحب  توجيهات 
�ل�شمو  ومللبللادر�ت �شاحب  �لللدولللة 
�آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد 
نائب رئي�ش �لدولة رئي�ش جمل�ش 
�للللللللوزر�ء حلللاكلللم دبللللي »رعللللللاه �هلل« 
و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�يللد 
للقو�ت  �لأعلللللللللللى  �للللقلللائلللد  نلللائلللب 

�مل�شلحة.
وقلللللال �للشللمللو �للل�للشلليللخ حلللملللد�ن بن 
�أدركت  ز�يد �آل نهيان �إن �لإمللار�ت 
مللبللكللر� تلللد�عللليلللات �لللفللقللر و�جلللللوع 
رقعة  و�ت�شاع  و�لتهمي�ش  و�لظلم 
ظاهرة  تلللفلللاقلللم  علللللللى  �لللللنللللز�عللللات 
�للجوء و�نت�شارها لذلك خ�ش�شت 
�لقومي  دخلها  مللن  مللقللدرة  ن�شبة 
�لدول  يف  �له�شة  �ملللنللاطللق  لتنمية 
على  وعملت  و�ل�شديقة  �ل�شقيقة 

�لنتباه  ولللفللت  و�قللعللهللم  حتلل�للشللن 
لللقلل�للشللايللاهللم �لللعللاجلللللة و�مللللللحللة .. 
د�عيا �إىل توحيد �جلهود �لإن�شانية 
لتح�شن  و�للللدولللليلللة  �لإقللللليللملليللة 
ومباركة جهود  �ل�جئن  ظللروف 
�للل�للشللدد وم�شاندة  �لللدولللة يف هللذ� 
مبادر�تها �ملتعددة جتاه �ل�جئن 

ودعم ق�شاياهم �لإن�شانية.
ونللوه �إىل �لللدور �لللذي ت�شطلع به 
هيئة �له�ل �لأحمر �لمار�تي يف 
ورعايتهم  �ل�جئن  �إيللو�ء  جمللال 
�لت�شرد  مللن خمللاطللر  وحللمللايللتللهللم 
�لهيئة  �أن  ..ملل�للشلليللفللا  و�حللللرملللان 
�أبلت ب�ء ح�شنا يف هذ� �ل�شدد من 
خ�ل �إن�شائها و�إد�رتها للعديد من 
يف  و�لنازحن  �ل�جئن  خميمات 
و�ليمن  و�ليونان  و�لأردن  �لعر�ق 
و �لبو�شنة و�أفغان�شتان و�ل�شومال 
وبللاكلل�للشللتللان وغلللريهلللا ملللن �لللللدول 

�لأخرى �مل�شتقبلة ل�جئن .
حتديات  رغللللم  �لللشلللملللوه«  و�أ�للللشللللاف 
��شتطاعت  و�ت�شاع نطاقها  �للجوء 

�لللدولللة حتر�ش  �إن   « �شموه  وقللال 
د�ئلللملللا علللللى تلللوفلللري رعلللايلللة �أكلللر 
جانب  �إىل  وحللمللايللتللهللم  للل�جللئللن 
م�شاندتها لر�مج �لعودة �لطوعية 
ل�جئن �إىل دولهم وتوفري �شبل 
مناطقهم  يف  للللهلللم  �ل�لللشلللتلللقلللر�ر 

�لأ�شلية ».
و�أعللرب عن قلق �لإملللار�ت حكومة 
له  يلللتلللعلللر�لللش  ملللللا  �إز�ء  و�لللشلللعلللبلللا 
�ل�جئون حول �لعامل من ماآ�شي 
�أو�شاعهم  تللردي  �إىل  �أدت  �إن�شانية 
- يف هذ�  .. م�شري�  ب�شورة كبرية 
�ل�شدد - �إىل �أن �ل�شنو�ت �لأخرية 
ل�جئن  بالن�شبة  �لأ�للشللو�أ  تعتر 
�مل�شلحة  �للللنلللز�علللات  حللللدة  بلل�للشللبللب 

و�لأزمات يف عدد من �لدول .
وقال �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد 
�آل نهيان �إن ما يو�جهه �ل�جئون 
ظروفهم  بللل�لللشلللبلللب  مللللعللللانللللاة  ملللللن 
ت�شافر  يللتللطلللللب  �ل�لللشلللتلللثلللنلللائللليلللة 
�ل�شر�كة  وتعزيز  �لدولية  �جلهود 
�أجل  من  �لإن�شانية  �ملنظمات  بن 

�لتعاون  �إىل   - �للل�للشللدد  هلللذ�  يف   -
�لللقللائللم حللاللليللا بللن هلليللئللة �له�ل 
�ل�جئن  ومللفللو�للشلليللة  �لأحللللمللللر 
�شندوق  وتلللفلللعللليلللل  �إد�رة  حللللللول 
�للل�للشلليللخللة فلللاطلللملللة للللدعلللم �ملللللللر�أة 
تاأ�ش�ش  �للل�جللئللة و�لللطللفللل و�للللذي 
�ل�شيخة  ن�شمو  م  كرمية  مبللبللادرة 
فاطمة بنت مبارك رئي�شة �لحتاد 
�ملجل�ش  رئلليلل�للشللة  �للللعلللام  �لللنلل�للشللائللي 
و�لطفولة  للللل�أمللللومللللة  �لأعلللللللللللى 
�لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأعلى  �لرئي�شة 
�أجلللل حت�شن حياة  مللن  �لأ�للشللريللة 
�لدعم  وح�شد  �للل�جللئللات  �لن�شاء 
ل�شالح �مل�شاريع �لتي تعنى بتعزيز 
قللدرتللهللم علللللى مللو�جللهللة ظروفهم 
�للل�للشللعللبللة ولللفللت �لنللتللبللاه لتوفري 

متطلباتهم �لأ�شا�شية.
و�ملوؤ�ش�شات  �لأفلللللر�د  �للشللمللوه  ودعلللا 
و�لللللهلللليللللئللللات وجللللملللليللللع قلللطلللاعلللات 
�ملجتمع �إىل دعم بر�مج �ل�شندوق 
�حتياجات  يلبي  حتى  وم�شاندته 

�لن�شاء �ل�جئات حول �لعامل.

•• اأبوظبي-الفجر:

�أبوظبي  مللديللنللة  بلللللديللة  �للشللاركللت 
ممللثلللللة مبللركللز بلللللديللة �لللوثللبللة يف 
و�أهللللايل  لللللل�للشللركللاء  �لأول  �مللللللتللقللى 
لل�شرطة  �لأول  �ل�شكنية  �لأحلليللاء 
�ل�شاخمة  منطقة  يف  �ملجتمعية 

�لذي عقد موؤخر�.  
وتللللاأتللللي هللللذه �ملللل�لللشلللاركلللة ملللن قبل 
�لتز�مها  علللن  تللعللبللري�  �لللبلللللديللة 
بلللتلللعلللزيلللز علللل�قللللات �لللللتللللعللللاون مع 
�لللل�لللشلللركلللاء �ل�للشللرت�تلليللجلليللن ويف 
مقدمهم �شرطة �أبوظبي، وبالوقت 
ذ�ته بناء وتعزيز ج�شور �لتو��شل 
�ل�شتماع  بلللهلللدف  �لللل�لللشلللكلللان  مللللع 
و�حتياجاتهم،  متطلباتهم  �إىل 
�ملر�فق  حتلل�للشللن  يف  وملل�للشللاركللتللهللم 
و�خلدمات و�لط�ع على روؤيتهم 
�شركاء  كلللونلللهلللم  �لللل�لللشلللاأن  هلللللذ�  يف 

�أ�شا�شين.
�شاهمت  ذ�تللللللله  �للل�للشللعلليللد  علللللللى   
�مللللللتللقللى من  �إثللللللللر�ء  �للللبلللللللديلللة يف 
وعر  �ملتميزة،  م�شاركاتها  خلل�ل 
تنوع فقر�ت �مل�شاركة حيث تفاعل 
�لبلدية،  جلللنلللاح  مللللع  �جللللملللهلللور 
�لبيانات  �إد�رة  بللر�مللج  خ�شو�شاً 

��شرت�تيجية  حلللللول  حملللا�لللشلللرة 
تقدمي �خلدمات، و�شاهمت �لبلدية 
�للوج�شتي  �لللللدعللللم  تلللقلللدمي  يف 
وقام  �مللتقى،  تنظيم  �شعيد  على 
بالتن�شيق  �لللوثللبللة  بلللللديللة  مللركللز 
�لتي  �لعامري  هوية  �ل�شيدة  مللع 
تللر�ثلليللة �حتوت  بللخلليللمللة  �للشللاركللت 
على مقتنيات تر�ثية، وم�شغولت 
يللللدويللللة تللعللكلل�للش بلليللئللة �لإمللللللللار�ت 

بلللللديللة �لللوثللبللة بللكللل �لللفللخللر درعا 
�لعامة  �للللقللليلللادة  مللللن  تلللقلللديلللريلللة 
باإد�رة  متمثلة   - �أبوظبي  ل�شرطة 
�ل�شرطة �ملجتمعية - ق�شم �ملناطق 
�خلللللارجلللليللللة ملللللن خلللللل�ل �للللللللللو�ء 
�أمن  قطاع  مدير  �حلمادي  حماد 
تلللقلللديلللر�ً جللللهلللود مركز  �ملللجللتللمللع 
ورعاية  �مل�شاركة  يف  �لوثبة  بلدية 
�مللتقى �لرم�شاين �لأول لل�شرطة 

برنامج  �للشللمللنللهللا  ومللللن  �ملللكللانلليللة، 
)عللللنللللو�ين( وبلللرنلللاملللج )�أر�للللشللللي( 
�أعد�د  �رتللفللاع  �لأرقلللام  بينت  حيث 
مللل�لللشلللتلللخلللدملللي هللللللللذه �للللللر�ملللللج 
و�ل�للللشللللتللللفللللادة مللللن بللليلللانلللاتلللهلللا ول 
�ملعلومات  معرفة  جمللال  يف  �شيما 
باحتياجات  �ملللتللعلللللقللة  �ملللخللتلللللفللة 

�ل�شكان و�ملتعاملن.
�مللتقى  �لبلدية خ�ل  كما قدمت 

تللهللدف �إىل  �لللتللي  �أبللوظللبللي  مدينة 
و�شحية  هادئة  �شكن  بيئة  توفري 
تعرب  كما  �ل�شكان،  جلميع  و�آمنة 
لدعم  تلللقلللديلللرهلللا  عللللن  �للللبلللللللديلللة 
لفعاليات  �ملللجللتللمللعلليللة  �للل�للشللرطللة 

�لبلدية وبر�جمها.
بلدية  تلقت  ذ�تللله  �لإطلللللار  �شمن 
مللللديللللنللللة �أبلللللوظلللللبلللللي ملللتلللملللثلللللللة يف 
مركز  يف  �ملللجللتللمللع  خللدمللات  �إد�رة 

�شعبها  و�أ�شالة  �لعريق  وتاريخها 
وعلللللاد�تللللله وتلللقلللالللليلللده . و�أ�للللشللللادت 
و�مل�شاند  �ملللهللم  بلللاللللدور  �لللبلللللديللة 
�أبوظبي  �للشللرطللة  بللهللا  تللقللوم  �للللذي 
و�ل�شرطة  �للللعلللملللوم  وجللللله  علللللللى 
�خل�شو�ش،  وجلله  على  �ملجتمعية 
�لذي  �للوج�شتي  �لللدعللم  مثمنة 
تللقللدملله �للل�للشللرطللة �ملللجللتللمللعلليللة يف 
بلدية  وحلللمللل�ت  بلللر�ملللج  جللملليللع 

و�لللللللللذي   2018 �مللللجلللتلللملللعللليلللة 
��للشللتللهللدف تللعللزيللز �لللتللو��للشللل بن 

�ملجتمع وجهاز �ل�شرطة.
�ملن�شوري  �للشللامل  مللبللارك  قللام  كما 
بدوره  �لوثبة  بلدية  مركز  مدير 
�للو�ء  �إىل  تقديرية  درع  بتقدمي 
�أمن  قطاع  مدير  �حلمادي  حماد 
�مل�شتمر  تلللعلللاونللله  علللللى  �ملللجللتللمللع 

لإجناح هذ� �مللتقى.

�شياحة عجمان حتتفل بالذكرى 
عجمان” “متحف  لتاأ�شي�س   28

•• عجمان-وام:

 28 �لللل  �ل�شنوية  بالذكرى  عجمان  يف  �ل�شياحية  �لتنمية  د�ئللرة  �حتفلت 
و�لتاريخية  �ملعامل �لرت�ثية  �أهم  �أحد  �لذي يعد  لتاأ�شي�ش متحف عجمان 
يف �ملنطقة. ويعد متحف عجمان كنز� من �لكنوز �لإمار�تية �لثمينة لي�ش 
�أن�شئ يف  �إذ  �أي�شا  فيما ي�شمه من مقتنيات وح�شب بل يف تاريخه �لعريق 
�حلاكمة  �لعائلة  وم�شكن  �حلكم  مقر  كللان  �لللذي  �لقدمي  عجمان  ح�شن 
�شاحب  روؤيلللة  عمله  يف  �ملتحف  يتبنى  فيما  ع�شر..  �لثامن  �لللقللرن  �أو�خلللر 
�ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�ش �لأعلى حاكم عجمان 

و�لتي تركز على �لحتفاء بالتاريخ و�لرت�ث �لعريقن ل�إمارة.
وقال �شعادة �شالح �جلزيري مدير عام د�ئرة �لتنمية �ل�شياحية يف عجمان 
�إن �لحتفال بالذكرى 28 على تاأ�شي�ش �ملتحف جاء بهدف ت�شليط �ل�شوء 
ي�شكلها  �لتي  و�ل�شياحية  و�لرت�ثية  و�لثقافية  �لتاريخية  �لأهمية  على 
م�شرية  على  بللالطلل�ع  �لر�غبن  للللللزو�ر  �ملثالية  �لوجهة  بللات  �أنلله  خا�شة 
منو وتطور دولة �لإمار�ت �لتي �أ�شبحت حمط �أنظار �لعامل �أجمع و�أ�شبح 
�أيقونة �شياحية تعتمد عليها �لإمارة يف روؤيتها �مل�شتقبلية لتطوير �لقطاع 
�ل�شياحي. ويعد متحف عجمان و�حد� من �أكرث �لأماكن �لتاريخية زيارة 
يف �لإمللارة ملا يحتويه من جمموعة متميزة من �لقطع �لأثرية �ملتو�جدة 
يف ح�شن يرجع تاريخه �إىل �لقرن �لثامن ع�شر وكان مقر� لإقامة �حلاكم 
وتت�شمن  �ل�حقة  �لأعلللو�م  يف  متحفا  ي�شبح  �أن  قبل   1970 عللام  حتى 
�ملعرو�شات ملحة جذ�بة عن ما�شي عجمان مبا يف ذلك خمطوطات عمرها 

قرون عديدة و�أ�شلحة ومناذج من �ل�شفن �ل�شر�عية و�أنظمة ري �إبد�عية.
ويحتوي �ملتحف - �لذي يجذب �لزو�ر و�ل�شياح طو�ل �أيام �لعام - على قطع 
من �ملقرة �لأثرية �لتي �كت�شفت يف منطقة �ملويهات وتت�شمن �أو�ن فخارية 
�إىل  �إ�شافة  �ملي�د  قبل  �شنة   3000 �إىل  بتاريخها  تعود  جنائزية  وحلى 
�ملا�شي  �ملنطقة يف  �لتي كانت مهيمنة على  �للوؤلوؤ  ق�شم خم�ش�ش لتجارة 
.. بينما يعد بناء �حل�شن بحد ذ�ته خري مثال على فن �لهند�شة �ملعمارية 

�لإمار�تية �لتقليدي.

جامعة العني تطرح برنامج العلوم يف الهند�شة املدنية 
•• العني-الفجر:

للعلوم  �لللللعللللن  جلللاملللعلللة  تللللطللللرح 
�لعام  بلللد�يلللة  ملللع  و�لللتللكللنللولللوجلليللا 
�لدر��شي 2018-2019 برنامج 
�لهند�شة  يف  �لللعلللللوم  بللكللالللوريللو�للش 
�شل�شلة  �إىل  بذلك  لين�شم  �ملدنية 
�لللهللنللد�للشللة مبقري  كللللليللة  بلللر�ملللج 
�جلامعة يف �أبوظبي و�لعن و�لذي 
�ملعارف  �لللطلللللبللة  لإكلل�للشللاب  ي�شعى 
للعلوم  و�لأ�لللشلللا�لللشللليلللة  �للللنلللظلللريلللة 
�لهند�شية و�لريا�شيات وجمموعة 
�لتقنية  �مللللللجلللللالت  مللللن  و��لللشلللعلللة 

للهند�شة �ملدنية. 
تاأهيل  يف  �لللللرنللللامللللج  ويللل�لللشلللهلللم 
على  قللادريللن  مهنين  خريجين 
�لللتللفللكللري و�لللتللحللللليللل و�للللنلللظلللر يف 
�ملحلية  �لقت�شادية  �لهللتللمللامللات 
و�لللللعللللامللللليللللة و�تللللللخللللللاذ �لللللللقللللللر�ر�ت 
�إىل  �إ�شافة  �ل�شحيحة،  �لهند�شية 
و�لتعلم  �لقيادة  مهار�ت  �إك�شابهم 
وتعزيز  �ملهني،  و�لتطوير  �لذ�تي 
�ملدنية  �لفعال و�مل�شاركة  �لتو��شل 

يف جمتمع �لإمار�ت. 
�لدين  نلللللور  �لللللدكللللتللللور  و�أو�لللللشلللللح 
جلامعة  �ملفو�ش  �ملللديللر  عطاطرة 
�إعللد�د وت�شميم  باأنه قد مت  �لعن 
برنامج �لهند�شة �ملدنية ليتما�شى 
�لقت�شادية  �أبللوظللبللي  روؤيلللللة  ملللع 

�لعربية  �لإملللار�ت  لدولة  �ملتغرية 
�ملتحدة. 

�ملهند�شن  دور  �أهمية  على  موؤكد�ً 
�ملدنين ب�شكل عام يف عدة جمالت 
متلل�للش حللليلللاة �لللنللا�للش وتلللوفلللر لهم 

�لبيئة �ملنا�شبة للحياة و�لعمل. 
ويللل�لللشلللرتط للللقلللبلللول �للللطلللاللللب يف 
برنامج �لعلوم يف �لهند�شة �ملدنية 
�لثانوية  �لللشلللهلللادة  علللللى  حلل�للشللوللله 
�لعامة من دولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة، �أو ما يعادلها م�شدقة من 
�لدولة  و�لتعليم يف  �لرتبية  وز�رة 
مبعدل ل يقل عن %60، �إ�شافة 
500 يف  عللن  يللقللل  مللعللدل ل  �إىل 

تاأهيل  �إىل  تهدف  و�لتي   2030
و�إنتاجية  مهار�ت  ذ�ت  عاملة  قوة 
كما  �لعمل.  �شوق  لتطوير  عالية 
روؤية  مللع  �ن�شجاماً  يللاأتللي  هللذ�  �أن 
توجهات  تلللللبللي  �للللتلللي  �جللللاملللعلللة 
�لر�شيدة  �لللللقلللليللللادة  وطللللمللللوحللللات 
وتطوير  �لتعليم  بقطاع  ل�رتقاء 

�لكفاء�ت �ملو�طنة.
�للللدكلللتلللور غالب  �لأ�لللشلللتلللاذ  وقلللللال 
�للللرفلللاعلللي رئللليللل�لللش �جللللاملللعلللة، �أن 
جامعة �لعن للعلوم و�لتكنولوجيا 
ملللن خلللل�ل برنامج  تللقللدم  �للشللوف 
�لهند�شة  يف  �لللعلللللوم  بللكللالللوريللو�للش 
�ملللدنلليللة تللعللللليللمللاً علللايل �جللللللودة يف 
�أنها  كما  �ملدنية،  �لهند�شة  جمللال 
حري�شة على �إعد�د �لطلبة ملمار�شة 
مهنهم بكفاءة لتلبية �لحتياجات 

5 يف  �أو مللعللدل  �لللتللوفللل  �مللتللحللان 
�أن تكون  علللللى  �لآيلللللتلل�للش  �مللتللحللان 

�شهادة �لكفاءة يف �للغة �لإجنليزية 
�شارية �ملفعول. 
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 2018/104  منازعات ايجارية 
�ىل �ملدعي عليه �لأول / �شامل بن هادي بن علي �ل�شلوم  و�ملدعي عليه �لثاين / فهد خالد خلوي �شريد �ملطريي 
،  و�ملدعي عليه �لثالث / حممد ح�شن حممد �شعيد بكار - حيث �ن �ملدعين / ورثة �ملرحوم حممد �حمد �شعيد 
�لنقبي - قد �قامو� �لدعوى �حلقوقية 2018/104 منازعات �يجارية �شد �ملدعي عليهم وملا �شنورد فيما بعد / 

وملا تر�ه حمكمتكم �ملوقرة عفو� ، نطلب : -  1- ��شتدعاء �ملدعي عليهم �لث�ثة لأقرب جل�شة. 
2- �لز�م �ملدعي عليهم باخ�ء �لعن �ملوؤجرة 

3- مطالبة �ملدعي عليهم بدفع �لقيمة �ليجارية �ملتبقية بو�قع 5000 درهم عن فرتة �لعقد 
بتاريخ 2017/12/6 حتى  �لعقد  �نتهاء  تاريخ  �ل�حقة من  �لفرتة  �ملدعي عليهم بدفع تعوي�ش عن  �لللز�م   -4

تاريخ �لخ�ء �لفعلي �ملوؤجرة 
�و  د�ئللرة حكومية  لأي  �ملح�ت  و�لت�شالت على  و�ملللاء  �لكهرباء  فو�تري  بدفع جميع  عليهم  �ملدعي  �لللز�م   -5
حملية �و خا�شة علما باأن �لعن �ملوؤجرة تتكون من 4 �بو�ب ولكل 2 باب عد�د كهرباء وماء م�شتقل د�خل �ملح�ت 
ول ميكن �لط�ع على رقم �لعد�د من خارج �ملحل.  مما يقت�شي ح�شوركم �ىل مكتب �إد�رة �لدعوى �لبتد�ئية 
مبحكمة ر��ش �خليمة يوم �لث�ثاء �ملو�فق 2018/6/26 م �ل�شاعة �لتا�شعة �شباحا وتقدمي ما لديك من بيانات 

ودفوع . حرر بتاريخ 2018/6/19 

مكتب اإدارة الدعوى
معاذ احمد العمو�ش  

 حكومة  را�ش اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   
   يف  الدعوى 2018/390 جتاري كلي    

�ملدعي عليهم / 1-  �شتار جروب للعقار�ت - ذ م م  2-�شركة �لبد�ير للتجارة �لعامة - ذ م م 
3- طاهر جر�ئيل  بابابور كلخور�ن  4-�ر�شيا كلخور�ن بابابور 

مبا �ن هناك دعوى مرفوعة �شدكم من قبل �ملدعي / بنك �لفجرية �لوطني ) فرع دبي( 
بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  مبوجب  بالدعوى  م�شرفيا  خبري�  تعيينا  مت  و�أنه  دبي  حماكم  �أمام 
�أع�ه فاإننا ندعوكم حل�شور �جتماع �خلرة �لأول وذلك يوم  �لأحد  �ملو�فق 2018/6/24  يف 
متام �ل�شاعة �حلادية ع�شر ظهر� ،  مبقر مكتبنا �نرت� ل��شت�شار�ت �ملالية  وذلك بالعنو�ن �لتايل 
: دبي - حمي�شنة 4 - �شارع بريوت - بناية �مليز�ن - �لطابق �لثالث - مكتب  303 مقابل مركز 
    ،04-2206899 هاتف  �لتجاري  دبي   بنك  يوجد  �لبناية  وبذ�ت  �ل�شيار�ت  قيادة  لتعليم  كلد�ري 
م�شتند�ت  لديكم من  ما  كافة  �إح�شار  و  �لط�ع  يرجى    042206877  : فاك�ش   ،  04-2206244

و�حلر�ش على �حل�شور  يف �ملوعد �ق�شاه. 
اخلبري املح�سابي وامل�سريف  
   د. علي را�سد الكيتوب 

 اإعالن بالن�سر
العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   

يف الدعوى  رقم 2018/78  نزاع تعيني خربة عقاري    
�ملتنازع �شدها : �ميريت�ش دي 1 ليمتد 

�لعنو�ن : 
بناء على قر�ر حمكمة  �لت�شوية �لودية للمنازعات �إحالة نز�ع �ثبات حالة - �خلرة 
�ىل �خلبري �لعقاري �ملخت�ش �شاحب �لدور يف �جلدول ، يرجى من �لطر�ف �ملذكورة 
ظهر�  �لو�حدة  �ل�شاعة    2018/6/24 �ملو�فق   �لحد  يوم  �خلرة  لجتماع  �حل�شور 
B - د�ئرة �لتنمية  ) 1.00( يف غرفة �لإجتماعات رقم 4  - �لطابق �لثاين - �ملبنى 
تزويد  �لطر�ف  من  يرجى   - �ل�شاعة  دو�ر  بجانب   - �لعمال  قرية   - �لقت�شادية 

�خلبري مبذكرة �شارحة مع حافظة م�شتند�ت.  
 اخلبري املهند�ش / علي احمد غافان    
 نقال : 050-6969653

 Email: ghafan69@gamail.com 

 اإعالن بالن�سر لجتماع خربة

العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   
 اعـــــــالن       

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- خورفكان  : �ل�شيد/ 
عبد�لرحمن عبد�لكرمي حممد يو�شف �لهوتي ، �جلن�شية : �لإمار�ت  وطلب �لت�شديق 
ور�شة  بالتجاري  �ل�شم  يف   %100 �لبالغة   ح�شته  يف  )تللنللازل(   يت�شمن  حمللرر  على 
�خلور للحد�ده ، ن�شاط �لرخ�شة حد�دة ، و�ملرخ�ش  من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية يف  
خورفكان رخ�شة مهنية رقم 602981 �ل�شادر بتاريخ 2009/11/11 يف د�ئرة �لتنمية 
، �جلن�شية  �لنقبي  �شلوم  �شعيد  �شامل  �شلطان  �ل�شيد/  �لقت�شادية بخورفكان.   �ىل 
�شيقوم  �لعدل يف مدينة خورفكان  �لكاتب  بان  -  ليكن معلوما للجميع  �لإمللار�ت   :
من  ��شبوعن  �نق�شاء  بعد  �ملذكور  �ملحرر  يف  �ل�شاأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�شديق 

تاريخ ن�شر هذ� �لع�ن.
مكتب لكاتب العدل خورفكان
د. عائ�سة حممد علي 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة:  فينك�ض برترنز  �ض ذ م م  
�لعنو�ن : مكتب رقم 703 - ملك نيتا موكي�ش بنجابي - بردبي - �خلليج �لتجاري  - 
�ل�شكل �لقانوين : ذ�ت م�شوؤولية حمدودة. رقم �لرخ�شة: 567439  رقم �لقيد بال�شجل 
�لتجاري : 73070  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�شري 
يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنح�ل �ل�شركة �ملذكورة �أع�ه، وذلك مبوجب قر�ر حماكم 
 2018/6/12 بتاريخ   دبللي  حماكم  �لعدل  كاتب  لللدى  و�ملوثق    2018/6/12 بتاريخ  دبللي 
وعلى من لديه �أي �عرت��ش �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعن بيت املعرفة لتدقيق 
�لعنو�ن :  مكتب رقم 112 ملك مكيه عبد�لرحمن �لزرعوين - �لقرهود   احل�سابات  
-  هاتف  2830100-04 فاك�ش: 2833622-04  م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق 

�لثبوتية وذلك خ�ل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإع�ن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شلللم �ل�شركة : “ درج �نرتنا�شيونال تريدينج “ )�ش.ذ.م.م(
 – بانكاج بيدي - بردبي  رقم �لرخ�شللة : 690940 عنلو�نها : مكتب رقم 801-22 ملك 
�خلليج �لتجاري �ل�شكلل �لقانوين : ذ�ت م�شئولية حمدودة  رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري 
: 1117694  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه ، قد مت �لتاأ�شري يف 
�ل�شجل �لتجاري لديها بانح�ل �ل�شركة �ملذكور �ع�ه ، وذلك مبوجب �لقر�ر �ل�شادر من 
�جلمعية �لعمومية لل�شركاء بتارخ )2018/06/12( و�مل�شدق لدى �ل�شيد �لكاتب �لعدل 
بتاريخ )2018/06/12(  وعلى من لديه �عرت��ش �و مطالبة �لتقدم �ىل �مل�شفي �ملعن 
 يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت ل�عمال - رقة �لبطن -  هاتف : )2226266 – 04( 
فاك�ش )2223773 – 04( م�شتحبا معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك يف خ�ل 

45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لع�ن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شلللم �ل�شركة : �فق �لفر�ت للتجارة “ )�ش.ذ.م.م(  
رقم �لرخ�شللة : 571702 عنلو�نها : مكتب رقم 39 ملك ��شماعيل عبد �هلل حممد بوحميد 
�ل�شكلل �لقانوين    : ذ�ت م�شئولية حمللدودة  رقم �لقيد  �شرق   �لعنز  – هور  – ديرة 
بال�شجل �لتجاري : 75364  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه ، قد 
مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها بانح�ل �ل�شركة �ملذكور �ع�ه ، وذلك مبوجب 
�لعمومية لل�شركاء بتاريخ )2018/02/26( و�مل�شدق لدى  �ل�شادر من �جلمعية  �لقر�ر 
�ل�شيد �لكاتب �لعدل بتاريخ )2018/02/26(  وعلى من لديه �عرت��ش �و مطالبة �لتقدم 
�ىل �مل�شفي �ملعن يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت ل�عمال - رقة �لبطن -  هاتف 
و�لأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  – 04( م�شتحبا معه   2223773( فاك�ش   )04 –  2226266(  :

�لثبوتية وذلك يف خ�ل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لع�ن .
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شلللم �ل�شركة : “ �يليت �نرجي لتجارة �لديزل “ )�ش.ذ.م.م(  
رقم �لرخ�شللة : 731675 عنلو�نها : مكتب رقم 1204 ملك د�ريو�ش ��شغر هر�تي بور – 
بردبي – �لثنية �لويل �ل�شكلل �لقانوين    : ذ�ت م�شئولية حمدودة  رقم �لقيد بال�شجل 
باأنه ، قد مت  �لتجاري : 1165235  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي 
مبوجب  وذلللك   ، �علل�ه  �ملللذكللور  �ل�شركة  بانح�ل  لديها  �لتجاري  �ل�شجل  يف  �لتاأ�شري 
�لعمومية لل�شركاء بتاريخ )2018/04/02( و�مل�شدق لدى  �ل�شادر من �جلمعية  �لقر�ر 
�ل�شيد �لكاتب �لعدل بتاريخ )2018/04/02(  وعلى من لديه �عرت��ش �و مطالبة �لتقدم 
�ىل �مل�شفي �ملعن يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت ل�عمال - رقة �لبطن -  هاتف 
و�لأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  – 04( م�شتحبا معه   2223773( فاك�ش   )04 –  2226266(  :

�لثبوتية وذلك يف خ�ل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لع�ن .
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شلللم �ل�شركة : “ بر�مي �شتونز تر�يدينغ “ )�ش.ذ.م.م(
رقم �لرخ�شللة : 768866  عنلو�نها : مكتب رقم 104 ملك �شركة دبي �لوطنية للتامن 
 : �لتجاري  بال�شجل  �لقيد  رقللم  حمللدودة   م�شئولية  ذ�ت   : �لقانوين  �ل�شكلل  �لو�شل   -
1252920  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه ، قد مت �لتاأ�شري يف 
�ل�شجل �لتجاري لديها بانح�ل �ل�شركة �ملذكور �ع�ه ، وذلك مبوجب �لقر�ر �ل�شادر من 
�جلمعية �لعمومية لل�شركاء بتارخ )2018/04/11( و�مل�شدق لدى �ل�شيد �لكاتب �لعدل 
بتاريخ )2018/04/11( وعلى من لديه �عرت��ش �و مطالبة �لتقدم �ىل �مل�شفي �ملعن يف 
 مكتب )10- 9( ملك مركز منت ل�عمال - رقة �لبطن -  هاتف : )2226266 – 04( 
فاك�ش )2223773 – 04( م�شتحبا معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك يف خ�ل 

45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لع�ن .
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة :  بدايات - �ض ذ م م   
�لعنو�ن :  في� رقم 7 - ملك خلفان حممد لحج - �لقوز 1  - �ل�شكل �لقانوين : ذ�ت 
م�شوؤولية حمللدودة. رقم �لرخ�شة: 664402  رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري : 1089898  
�ل�شجل  يف  �لتاأ�شري  مت  قللد  بللاأنلله  بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئلللرة  تعلن  هللذ�  مبوجب 
�لتجاري لديها باإنح�ل �ل�شركة �ملذكورة �أع�ه، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ    
2018/6/13  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ   2018/6/13  وعلى من لديه 
بيت املعرفة لتدقيق احل�سابات   �إىل �مل�شفي �ملعن  �لتقدم  �أو مطالبة  �أي �عرت��ش 
-  هاتف   �لللقللرهللود    - �لللزرعللوين  112 ملك مكيه عبد�لرحمن  رقللم  :  مكتب  �لعنو�ن 
�لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  فاك�ش: 2833622-04  م�شطحباً   04-2830100

وذلك خ�ل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإع�ن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفي/بيت املعرفة لتدقيق احل�سابات  
-  هاتف   �لللقللرهللود    - �لللزرعللوين  112 ملك مكيه عبد�لرحمن  رقللم  :  مكتب  �لعنو�ن 
2830100-04 فاك�ش: 2833622-04   مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
بدبي باأنه قد مت تعين �مل�شفي �ملذكور �أع�ه لت�شفية  فينك�ض برترنز  �ض 
وذلللك مبوجب قللر�ر حماكم دبللي بتاريخ 2018/6/12 و�ملللوثللق لدى  ذ م م   
كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2018/6/12  وعلى من لديه �أي �عرت��ش �أو 
مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعن يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور 
�أع�ه، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خ�ل )45( 

يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإع�ن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شللللم �مل�شفي : يو�شف بن خادم لتدقيق �حل�شابات
عنلللو�نلللله : مكتب )10-9( ملك مركز منت ل�عمال  - رقة �لبطن مبوجب هذ� تعلن 
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه ، قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها بتعين 
)�للللش.ذ.م.م(   « تريدينج  �نرتنا�شيونال  درج   « بت�شفية  للقيام  �عللل�ه  �ملللذكللور  �مل�شفي 
– �خلليج �لتجاري وذلك  وعنو�نها  : مكتب رقم 801-22 ملك بانكاج بيدي - بردبي 
مبوجب �لقر�ر �ل�شادر من �جلمعية �لعمومية لل�شركاء بتارخ )2018/06/12( و�مل�شدق 
لدى �ل�شيد �لكاتب �لعدل بتاريخ )2018/06/12(   وعلى من لديه �عرت��ش �و مطالبة 
�لتقدم �ىل �مل�شفي �ملعن يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت ل�عمال - رقة �لبطن 
�مل�شتند�ت  كافة  – 04( م�شتحبا معه  فاك�ش )2223773   )04 –  2226266( : -  هاتف 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك يف خ�ل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لع�ن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شللللم �مل�شفي : يو�شف بن خادم لتدقيق �حل�شابات
عنلللو�نلللله : مكتب )10-9( ملك مركز منت ل�عمال  - رقة �لبطن مبوجب هذ� تعلن 
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه ، قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها بتعين 
�مل�شفي �ملذكور �ع�ه للقيام بت�شفية » �فق �لفر�ت للتجارة » )�للش.ذ.م.م( وعنو�نها  : 
�لعنز �شرق  – هللور  – ديللرة  ��شماعيل عبد �هلل حممد بوحميد  م مكتب رقللم 39 ملك 
وذلك مبوجب �لقر�ر �ل�شادر من �جلمعية �لعمومية لل�شركاء بتاريخ )2018/02/26( 
�عرت��ش  لديه  من  وعلى   )2018/02/26( بتاريخ  �لعدل  �لكاتب  �ل�شيد  لدى  و�مل�شدق 
 - ل�عمال  منت  مركز  ملك   )9  -10( مكتب  يف  �ملعن  �مل�شفي  �ىل  �لتقدم  مطالبة  �و 
رقة �لبطن - هاتف : )2226266 – 04( فاك�ش )2223773 – 04( م�شتحبا معه كافة 

�مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك يف خ�ل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لع�ن .
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شللللم �مل�شفي : يو�شف بن خادم لتدقيق �حل�شابات
عنلللو�نلللله : مكتب )10-9( ملك مركز منت ل�عمال  - رقة �لبطن مبوجب هذ� تعلن 
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه ، قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها بتعين 
)�للللش.ذ.م.م(   « �لللديللزل  لتجارة  �نللرجللي  �يليت   « بت�شفية  للقيام  �علل�ه  �ملللذكللور  �مل�شفي 
وعنو�نها  : مكتب رقم 1204 ملك د�ريو�ش ��شغر هر�تي بور – بردبي – �لثنية �لويل 
وذلك مبوجب �لقر�ر �ل�شادر من �جلمعية �لعمومية لل�شركاء بتاريخ )2018/04/12( 
�عرت��ش  لديه  من  وعلى   )2018/04/12( بتاريخ  �لعدل  �لكاتب  �ل�شيد  لدى  و�مل�شدق 
 - ل�عمال  منت  مركز  ملك   )9  -10( مكتب  يف  �ملعن  �مل�شفي  �ىل  �لتقدم  مطالبة  �و 
رقة �لبطن - هاتف : )2226266 – 04( فاك�ش )2223773 – 04( م�شتحبا معه كافة 

�مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك يف خ�ل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لع�ن .
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شللللم �مل�شفي : يو�شف بن خادم لتدقيق �حل�شابات
عنلللو�نلللله : مكتب )10-9( ملك مركز منت ل�عمال  - رقة �لبطن مبوجب هذ� تعلن 
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه ، قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها بتعين  
�مل�شفي �ملذكور �ع�ه للقيام بت�شفية » بر�مي �شتونز تر�يدينغ » )�ش.ذ.م.م( وعنو�نها  : 
مكتب رقم 104 ملك �شركة دبي �لوطنية للتامن - �لو�شل وذلك مبوجب �لقر�ر �ل�شادر 
من �جلمعية �لعمومية لل�شركاء بتارخ )2018/04/11( و�مل�شدق لدى �ل�شيد �لكاتب �لعدل 
بتاريخ )2018/04/11( وعلى من لديه �عرت��ش �و مطالبة �لتقدم �ىل �مل�شفي �ملعن يف 
 )04 –  مكتب )10- 9( ملك مركز منت ل�عمال - رقة �لبطن - هاتف : )2226266 
فاك�ش )2223773 – 04( م�شتحبا معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك يف خ�ل 

45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لع�ن .
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفي/بيت املعرفة لتدقيق احل�سابات  
-  هاتف   �لللقللرهللود    - �لللزرعللوين  112 ملك مكيه عبد�لرحمن  رقللم  :  مكتب  �لعنو�ن 
2830100-04 فاك�ش: 2833622-04   مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
 بدبي باأنه قد مت تعين �مل�شفي �ملذكور �أع�ه لت�شفية  بدايات - �ض ذ م م 
كاتب  لللدى  و�ملللوثللق  بتاريخ 2018/6/13  دبللي  قللر�ر حماكم  وذلللك مبوجب 
�أو  �عللرت��للش  �أي  لديه  من  وعلى    2018/6/13 بتاريخ   دبللي  حماكم  �لعدل 
مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعن يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور 
�أع�ه، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خ�ل )45( 

يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإع�ن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2018/53  عقاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1- �شون للو�شاطة �لعقارية �ش.ذ.م.م 2- تاون �شنرت ماجنمنت ليمتد 3- 
ز�نادو للتطوير �لعقاري �ش.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/طارق حممد د�ود 
�بو �لكبا�ش وميثله:ر��شد عبد�هلل علي هوي�شل �لنعيمي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
 )D+17- �ملطالبة بف�شخ �تفاقية �لبيع و�ل�شر�ء �ملوؤرخة:2015/9/7 عن �لوحدة )611 
وقدره  مبلغ  للمدعي  يلللوؤدو�  بللان  بالت�شامن  عليهم  �ملللدعللي  و�للللز�م  لجلللون  دبللي  م�شروع 
)380.738( درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ ��شت�م �ملبلغ وحتى �ل�شد�د �لتام 
و�لز�م �ملدعي عليهم بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�شة يوم �لث�ثاء 
�ملو�فق 2018/7/3 �ل�شاعة 8.30 �ش بالقاعة Ch 1.B.8 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة 

بث�ثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2018/298  عقاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1- جلوبال كينج تكنولوجيز ليمتد )�شابقا( جي كيه تي هولدجز ليمتد 
)حاليا( 2- هكرت هولدينجز ليمتد 3- �كرييج كابيتال هولدينجز ليمتد 4- هيكتور كابيتال 
�ن �ملدعي/�شتيفانو  هولدينجز ليمتد 5- مارينا 3 كيه ليمتد جمهول حمل �لقامة مبا 
�شيتى وميثله:ح�شن علي مطر �لريامي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بف�شخ 
بف�شخ عقود �لبيع �ملوؤرخة يف:2009/7/7 و�لز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن و�لت�شامم مببلغ 
�ل�شتحقاق يف:2009/7/7  تاريخ  12% من  بو�قع  و�لفائدة  درهم  وقدره )5.775.299.15( 
وحتى �ل�شد�د �لتام و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�شة يوم �لث�ثاء 
باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذ�   Ch 1.B.8 بالقاعة  �ش   9.30 �ل�شاعة   2018/7/10 �ملو�فق 
�و م�شتند�ت للمحكمة قبل  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�جلل�شة بث�ثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/804  جتاري كلي
 - دبللي   - �مل�حية  و�خلللدمللات  لل�شيانة  �لبحرية  �خلليج  عليه/�شركة  �ملدعي  �ىل 
�ملدعي/تكنو�شريف خلدمات  �ن  ذ.م.م )جيمو�ش دبي( جمهول حمل �لقامة مبا 
�لتزويد بالعاملن قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها 
و�لفائدة  �ملحاماة  و�تللعللاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهللم   )1198400( وقللدره  مببلغ 
�لثنن  يوم  جل�شة  لها  �لتام.وحددت  �ل�شد�د  وحتى  �لدعوى  رفع  تاريخ  من   %12
مكلف  فاأنت  لذ�   ch.2.E.21:بالقاعة �ل�شاعة:09:30�ش  �ملللو�فللق:2018/6/25 
باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�شة بث�ثة �أيام على �لأقل . 
رئي�ش الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   

مذكرة اعالن بالن�سر
             يف  الدعوى 2018/17  ا�ستئناف تظلم مدين    

�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1- عبد�ل�ش�م غالب مظهر  جمهول حمل �لقامة 
�لقانونية  و�ل�شت�شار�ت  للمحاماة  ها�شم  بنى  �مل�شتاأنف / حممد  �ن  مبا 
وميثله:�شهيل حاج �شعد �ل�شيخ �شعد قري�ش  قد ��شتاأنف/ �حلكم �ل�شادر 

بالدعوى رقم 2018/12 تظلم مدين     
وحددت لها جل�شه يوم �لربعاء  �ملو�فق 2018/7/11 �ل�شاعة 17.30 م�شاء�  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   

اعالن حكم بالن�سر
                  يف  الدعوى رقم 2017/2778  مدين جزئي 

�خلردة  لتجارة  �لكناري  موؤ�ش�شة   -2 بخ�ش  حممد  فريد  غلل�م  عليه/1-  �ملدعي  �ىل 
عامة(  )م�شاهمة  للتاأمن  دبي  �ملدعي/�شركة  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  �ملعدنية 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2018/2/26  يف �لدعوى �ملذكورة 
�ع�ه ل�شالح/ �شركة دبي للتاأمن )م�شاهمة عامة( بالز�م �ملدعي عليهما بان يوؤديا 
�شنويا   %9 بو�قع  عنه  و�لفائدة  درهللم   )22.700( مقد�ره  مبلغ  للمدعية  بالت�شامن 
�عتبار� من تاريخ �شريورة �حلكم نهائيا وحتى �ل�شد�د �لتام وكذ� �لز�مهما بالر�شوم 
�حل�شوري  مبثابة  حكما   . �ملحاماة  �تعاب  مقابل  درهللم  خم�شمائة  ومبلغ  و�مل�شاريف 
قاب� ل��شتئناف خ�ل ث�ثن يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لع�ن �شدر 
با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2018/1148  مدين جزئي

�ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  كتكت  عبد�هلل  ��شماعيل  جمال   -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
يلتم�ش  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أقللام  قد  �لنحا�ش  �شليمان  �شاكر  �ملدعي/في�شل 
�ملدعي من �ملحكمة ��شد�ر �لمر بالتعميم على �ملركبة نوع �شيات �يبز� موديل 1999 
رقم �للوحة 61854 كود F  خ�شو�شي دبي و�لبالغ قيمتها )3000( درهم و�لز�م �ملدعي 
عليه بقيمة �ملخالفات )3400( درهم وخماطبة �جلهات �ملعنية مبا �شي�شدر من عد�لتكم 
�ملو�فق  �خلمي�ش  يللوم  جل�شة  لها  وحللددت  و�مل�شاريف.  بالر�شوم  عليه  �ملدعي  و�للللز�م 
2018/6/28 �ل�شاعة 8.30 �ش بالقاعة Ch 1.B.10 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بث�ثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   
اعالن حكم بالن�سر

                  يف  الدعوى رقم 2017/686  عقاري كلي 
�ىل �ملحكوم عليه/1- د�ر�شانا جاكاثريا كاريا ��شام جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة 
حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2018/3/14  يف �لدعوى �ملذكورة �ع�ه ل�شالح/ متويل م�شاهمة 
خا�شة بف�شخ �تفاقية �لجارة �ملوؤرخة:2008/8/31 وم�حقها مو�شوع �لدعوى و�شطب عبارة 
)تخ�شع ملكية �لعقار لرتتيبات �لجارة �ملنتهية بالتملك طبقا لعقد �لجارة �ملنتهي بالتملك 
وملحقاته �ملودع لدى �لد�ئرة( �لو�ردة ب�شهادة ملكية �لعقار وبالز�م �ملدعي عليه بت�شليم �لوحدة 
�لعقارية حمل �لتد�عي للمدعية ورد �حليازة لها خالية من �ل�شو�غل كما �لزمت �ملدعي عليه 
بان يوؤدي للمدعية تعوي�ش مبلغ مقد�ره )134.160( درهم وب�شد�د ر�شوم �خلدمة وفو�تري �ملياه 
و�لكهرباء حتى �لخ�ء �لتام و�لت�شليم و�لر�شوم و�مل�شروفات و�لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة 
ورف�ش ما عد� ذلك من طلبات. حكما مبثابة �حل�شوري قاب� ل��شتئناف خ�ل ث�ثن يوما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لع�ن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن 

�شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/1660  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه/1-فهم ل�إن�شاء�ت �لعامة 2- فهم ح�شن فهم ح�شن �حلمودي 
�أقام  �لتخ�ش�شي قد  �لكندي  �ملدعي/�مل�شت�شفى  �ن  جمهول حمل �لقامة مبا 
 )200.000( وقلللدره  مببلغ  عليهم  �ملللدعللي  �للللز�م  ومو�شوعها  �لللدعللوى  عليك 
بللو�قللع %9  �لقانونية  و�لللفللائللدة  �ملللحللامللاة  و�تللعللاب  و�لللر�للشللوم و�مل�شاريف  درهللم 
�خلمي�ش  يللوم  جل�شة  لها  �لللتللام.وحللددت  �ل�شد�د  وحتى  �ل�شتحقاق  تاريخ  من 
�ملو�فق:2018/7/5 �ل�شاعة:08:30�ش بالقاعة:ch.1.C.12 لذ� فاأنت مكلف 
�و  مللذكللر�ت  مللن  لديك  مللا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مللن  �أو  باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بث�ثة �أيام على �لأقل . 
رئي�ش الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات

مركز ال�شارقة ل�شعوبات التعلم ي�شتقطب 280 حالة منذ تاأ�شي�شه
•• ال�صارقة -وام:

��شتقطب مركز �ل�شارقة ل�شعوبات �لتعلم 280 حالة منذ تاأ�شي�شه يف 
�شبتمر 2016 وحتى نهاية �لعام 2017 .

�ملركز  عمل  بد�يات  ير�شد  �لللذي  �ل�شنوي  تقريره  �م�ش  �ملركز  و�أ�شدر 
�إعد�د  �شرعة  يف  متثلت  �لتي  �لتخ�ش�شية  وخدماته  و�أعماله  جهوده  و 
مت  �لتي  و�لتفاقات  و�ل�شر�كات  للعمل  وتهيئته  و�لإد�ري  �لفني  �لكادر 

عقدها .
�أهمها  وكللان من  بتنوعها  ل�شعوبات  �ل�شارقة  �إجنللاز�ت مركز  و متيزت 

�لخت�شا�شين  و�أد�ء  كللفللاءة  رفللع  بللهللدف  تخ�ش�شية  ور�لللش   6 تنظيم 
وتوقيع  �لتعلم  ذوي �شعوبات  �لطلبة  للتعامل مع  وتاأهيلهم  و�ملعلمن 
�ملتخ�ش�شة  �لللكللو�در  وتاأهيل  �لأمريكية  بيكن  كلية  مع  تعاون  �تفاقية 
بالتعاون  �لتعلم  �شعوبات  جمال  يف  تدريبية  دور�ت  تنظيم  خ�ل  من 
بيكن.  وكلية  �لها�شمية  �لأردنلليللة  �ململكة  مللن  ثللروت  �لأملللرية  كلية  مللع 
و�أ�شادت �شعادة �ل�شيخة جميلة بنت حممد �لقا�شمي مدير عام مدينة 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �لثاقبة  بالروؤية  �لإن�شانية  للخدمات  �ل�شارقة 
حاكم  �لأعلللللى  �ملجل�ش  ع�شو  �لقا�شمي  حمللمللد  بللن  �شلطان  �لللدكللتللور 
�ل�شارقة �لرئي�ش �لفخري ملدينة �ل�شارقة للخدمات �لإن�شانية وتلم�شه 

لحتياجات �ملجتمع وت�شوره للم�شتقبل �لأف�شل جلميع فئاته منطلقاً 
�لتعليم  و�أحقية  باأهمية  �لأكلليللدة  وقناعته  �لر��شخ  �إميانه  من  ذلللك  يف 
�شمن �أف�شل �مل�شتويات جلميع فئات �ملجتمع مبن فيهم �لأ�شخا�ش من 

ذوي �لإعاقة ومن ذوي �شعوبات �لتعلم.
�ملركز  عمل  بد�يات  ير�شد  �ل�شنوي  �لتقرير  �ن  �إىل  �شعادتها  ��شارت  و 
من  �ملللركللز  بذله  ومللا   2017 �لللعللام  نهاية  وحتى   2016 �شبتمر  يف 
جهود و�أعمال وخدمات تخ�ش�شية متثلت يف �شرعة �إعد�د �لكادر �لفني 
و�لإد�ري وتهيئته للعمل و�ل�شر�كات و�لتفاقات �لتي مت عقدها و غريها 
�ن كل ما حتقق دلئللل وموؤ�شر�ت قوية على  .. منوهة  من �لجنلللاز�ت 

على  �إيجابي  ب�شكل  �شتنعك�ش  �لتي  �ملمار�شات  وجدّية  �لتوجه  �شو�بية 
هنادي  �أ�شارت  جانبها  من  و�أ�شرهم.  �لتعلم  �شعوبات  ذوي  من  �لطلبة 
�ل�شويدي مدير مركز �ل�شارقة ل�شعوبات �لتعلم �إىل �أن �ملركز �شهد منذ 
تاأ�شي�شه ت�شجيل 280 حالة مع تنوع �خلدمات �ملقدمة حيث متت در��شة 
كما مت �إعد�د جد�ول تاهيلية لل 54 حالة قدمت �خلدمات  158 حالة 
�لنهائية لها. و�أكدت �أن �شعار نحن �ملنا�شرون حلقك يف �لتعلم يلخ�ش 
ذوي  للطلبة  منا�شبة  تعليمية  بيئة  توفري  على  وحر�شه  �ملركز  توجه 
�لتعلم و�لتكفل ب�شمان كامل حقوقهم �لتي توفرها �جلهات  �شعوبات 

�لتعليمية بالدولة .

ويل عهد ال�شارقة يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي
•• ال�صارقة -وام:

عللقللد �ملللجللللل�للش �لللتللنللفلليللذي لإمللللارة 
�ملل�للش يف مكتب  �للل�للشللارقللة �للشللبللاح 
�لأ�شبوعي  �جتماعه  �حلاكم  �شمو 
بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  برئا�شة 
�لقا�شمي  �لللشلللللللطلللان  بللللن  حملللملللد 
�ل�شارقة  حللاكللم  ونللائللب  عللهللد  ويل 
�ملللجللللل�للش وبللحلل�للشللور �شمو  رئلليلل�للش 
�ل�شيخ عبد�هلل بن �شامل �لقا�شمي 
رئي�ش  نائب  �ل�شارقة  حاكم  نائب 

�ملجل�ش.
بالت�شديق  �جلللللللل�لللشلللة  ��للشللتللهلللللت 
�ل�شابقة  �جلللللل�للشللة  حملل�للشللر  علللللى 
بعدها  �مللللجللللللل�لللش  لللليللل�لللشلللتلللعلللر�لللش 
�مللللو��لللشللليلللع �ملللللدرجللللة علللللى جلللدول 
خ�لها  �ملجل�ش  و�أ�شدر  �لأعللمللال، 
عللللللدد� مللللن �لللللللقللللللر�ر�ت �للللتلللي من 
�شاأنها حتقيق روؤية �إمارة �ل�شارقة 
�خللللللدملللللات  �أفلللل�للللشللللل  تلللللقلللللدمي  يف 
و�ملمار�شات للمو�طنن و�لقاطنن 

�إمارة �ل�شارقة. 
�إطلللل�ق  �للشلليللتللم   2019 عللللام  ويف 
�لتطبيق  مللللن  �للللثلللانللليلللة  �مللللرحلللللللة 
�لذكي، لفئة مزودي �خلدمة، من 
مقاولن و��شت�شارين مع ��شتخد�م 

تقنية �لذكاء �ل�شطناعي.
�لتطبيق  �أن  �إىل  �لطنيجي  و�أ�شار 
�للشلليللكللون حلللللقللة و�للشللل د�ئلللملللة بن 
و�شيوفر  و�للللللد�ئلللللرة،  �ملللتللعللاملللللن 
للللللللعلللمللليلللل مللللعلللللللللومللللات �آنللللليلللللة عن 
حتديثات وحالة طلباته، كما يتيح 
مللن �خلدمات  �لللعللديللد  �لللتللطللبلليللق 
و�مل�شتفيدين  للعم�ء  و�ملعلومات 
�لبدء يف  �ل�شكني، منذ  �لدعم  من 
توقيع عقد مع �ملقاول �إىل مرحلة 

�لت�شليم �لنهائي لل�شكن.
�ح�شائيات  علللللى  �ملللجللللل�للش  و�طلللللع 
�لللتللحللول �لللذكللي بلللاللللد�ئلللرة، حيث 
للموقع  �مللل�للشللتللخللدمللن  عللللدد  بلللللغ 
�لإلكرتوين 24 �ألفا و744 حالة 
وبلغ  2017م،  �ملللا�للشللي  �لللعللام  يف 

�إلكرتونياً  �ملقدمة  �مل�شاريع  عللدد 
بلغ  بينما   ،2507 �لعام  نف�ش  يف 

.2018 �لعام  يف  طلبات   208
رئي�ش  جللللهللللود  �مللللجللللللل�لللش  وثللللمللللن 
�لإ�شكان،  بلللد�ئلللرة  �لللعللمللل  وفللريللق 
خدماتها،  يف  �لذكي  �لتحول  نحو 
و�خلدمات  �لإجللللر�ء�ت  ي�شهل  مبا 
للللللمللتللعللاملللللن و�مللل�للشللتللفلليللديللن من 

�لدعم �ل�شكني.
و�طلع �ملجل�ش على �شري �لعمل يف 

هيئة  عليها  ت�شرف  �لتي  �مل�شاريع 
�شمنها  ومن  و�ملو��ش�ت،  �لطرق 
م�شروع تطوير �شارع �ملنتزه، حيث 
 52 �مل�شروع  بلغ ن�شبة �لإجنللاز يف 
من  �لنللتللهللاء  �ملللتللوقللع  وملللن   ،%

�أعمال �مل�شروع يف �بريل 2019.
�ملجل�ش  تللعللديلل�ت  �ملللجللللل�للش  و�أقللللر 
حول  �ل�شارقة  لإمللارة  �ل�شت�شاري 
م�شروع قانون ب�شاأن تنظيم معهد 
�ملجل�ش  ووجللله  للللللرت�ث،  �ل�شارقة 

برفع م�شروع �لقانون �إىل �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن 
�ملجل�ش  علل�للشللو  �لللقللا�للشللمللي  حمللمللد 
��شتكماًل  �ل�شارقة،  حاكم  �لأعلللللى 
وتوطئة  �لللتلل�للشللريللعلليللة  للللللدورتللللله 

لإ�شد�ره.
و�للشللمللن ملللا ��للشللتللجللد علللللى جدول 
�أعمال �جلل�شة، �طلع �ملجل�ش على 
من  �ل�شادرة  و�لقو�نن  �ملر��شيم 

�شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة.

على �أر�شها.
�خلطة  علللللللى  �مللللجللللللل�لللش  و�طلللللللللللع 
�لذكي  للللللتللحللول  �ل�للشللرت�تلليللجلليللة 
للللد�ئلللرة �لإ�لللشلللكلللان، و�لللللذي يهدف 
ذكي  �إ�للشللكللاين  تطبيق  تللوفللري  �إىل 
ي�شل �إىل �أكر عدد من �ملو�طنن 

لإجناز جميع �ملعام�ت و�خلدمات 
بكل ي�شر و�شهولة يف �أي وقت و�أي 

مكان على مد�ر �ل�شاعة.
وبن �شعادة �ملهند�ش خليفة م�شبح 
�لطنيجي رئي�ش د�ئرة �لإ�شكان ، �أن 
يف عام 2018 مت �إطلل�ق �ملرحلة 

لفئة  �لذكي  �لتطبيق  من  �لأوىل 
بخدمات  �ل�شكني  �لللدعللم  طلبات 
تطبيق  و�شيقدم   ، متكاملة  ذكلليللة 
د�ئلللللرة �لإ�لللشلللكلللان بللاللل�للشللارقللة كافة 
�خلدمات  تخ�ش  �لللتللي  �ملعلومات 
�لإ�شكانية �لتي توفرها �لد�ئرة يف 

طرق دبي تطلع يف اإيطاليا على اختبارات اأنظمة الت�شالت مل�شروع م�شار 2020 
•• دبي -وام:

يف  �لقطار�ت  موؤ�ش�شة  و�أخ�شائيي  خللر�ء  من  فريق  �أطلع 
هلليللئللة �لللطللرق و�مللللو��لللشللل�ت بللدبللي خللل�ل زيللارتللهللم م�شنع 
�مللل�للشللنللعلليللة لأنظمة  �يللطللاللليللا علللللى �لخلللتلللبلللار�ت  تللاللليلل�للش يف 
�لت�شالت �ل��شلكية ذ�ت �لنطاق �لعري�ش �لتي �شوف يتم 
��شتخد�مها على �متد�د م�شروع م�شار 2020 بالإ�شافة �إىل 
�ختبار نظام �لت�شال على منت �لقطار�ت �خلا�شة بامل�شروع 

. »Onboard ontrol System«

تنفيذي  �إد�رة  مدير  �حل�شن  �أبللو  عبد�لر�شا  �ملهند�ش  و�أكللد 
موؤ�ش�شة  يف  �لللقللطللار�ت  ملل�للشللاريللع  وتللطللويللر  تخطيط  �إد�رة 
�لزيار�ت  هللذه  تنظيم  مللن  �لللغللر�للش  �ن  بالهيئة  �لللقللطللار�ت 
�مليد�نية �إىل عدد من �مل�شانع يف خمتلف �لبلد�ن هو �لتاأكد 
يف  �مل�شتخدمة  �لعاملية  �لفنية  �ملعايري  �أعلى  ��شتخد�م  من 

جمال �لت�شالت وعر�ش �ملعلومات.
�لفنية  �ملللو��للشللفللات  فح�ش  �شملت  �لخللتللبللار�ت  �أن  و�أو�للشللح 
للمو��شفات  مطابقتها  مللن  و�لللتللاأكللد  �لتلل�للشللالت  لأجللهللزة 
للتطابق  ت�شغيلية  �ختبار�ت  �إجلللر�ء  �ىل  بالإ�شافة  �لعاملية 

�لأنللظللمللة �لأخلللرى مثل  �أنظمة �لتلل�للشللالت مللع  مللن تكامل 
�لرئي�شة  �لتحكم  ووحلللدة  للللللقللطللار�ت  �لآيل  �لتحكم  نللظللام 
�لقطار�ت  مللنت  على  �لتلل�للشللالت  نظام  ويتميز  للقطار�ت. 
يف �لتحكم يف نقل وعر�ش �لبيانات �ملهمة �خلا�شة باأنظمة 
�لأمن و�ل�ش�مة من و�إىل مركز �لتحكم �ملركزي على �شبيل 
�إ�شافة   « �لطارئ  �لت�شال  ونظام  �ملر�قبة  »كامري�ت  �ملثال 
�إىل عللر�للش �ملللعلللللومللات �لللتللي تهم مللرتللادي مللرتو دبللي مثل 
�إر�شاد�ت  عر�ش  عن  ف�ش�  �لقادمة  ووجهته  �لقطار  م�شار 

�ل�ش�مة.

�شرطة ال�شارقة تطلق دورة اأ�شدقاء ال�شرطة يوليو املقبل
•• ال�صارقة -وام:

�لعامة  �لللقلليللادة  تنظمها  لتي  �ل�شرطة  لأ�للشللدقللاء  �ل�شيفية  �للللدورة  تللبللد�أ 
�لقادم  �أغ�شط�ش   16 حتى  وت�شتمر  �ملقبل  يوليو   8 يف  �ل�شارقة  ل�شرطة 
وذلك يف �إطار دعم جهود �لتن�شئة �لجتماعية و�إعد�د جيل يتحمل تبعات 
و�إميانهم  �لتي تعزز من ولئهم للوطن  �لقيم  �مل�شتقبل من خ�ل غر�ش 
�لتي  و�ملللهللار�ت  �خلللر�ت  و�كت�شاب  و��شتقر�ره  �أمنه  وحماية  عنه  بالدفاع 

تبنى قدر�تهم وت�شد من �شو�عدهم.
�أعلنت �لقيادة �لعامة ل�شرطة �ل�شارقة �م�ش عن بدء ت�شجيل �لط�ب يف 
�لدورة �لتي تنظمها �إد�رة �لإع�م و�لع�قات �لعاملة بالتعاون مع �أكادميية 
�ل�شارقة  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  موقع  عر  �لكرتونياً  �ل�شرطية  �لعلوم 
وملدة  �جللللاري  يونيو  من21  بللدء�   www.shjpolice.gov.ae

��شبوعن يف مدينة �ل�شارقة و�ملنطقتن �لو�شطى و�ل�شرقية.
وذكر �لعميد عارف ح�شن بن هديب مدير �إد�رة �لع�م و�لع�قات �لعامة 
�أن دورة �أ�شدقاء �ل�شرطة تت�شق مع روؤى وتوجهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�ش �لأعلى حاكم �ل�شارقة 
�شمن  وخطوة  �ملعرفة  ركائز  وبناء  للطفل  �لثقافية  بالتنمية  و�هتمامه 
�ملوؤ�ش�شة  دور  تعزيز  �إىل  �ل�شارقة  �شرطة  خ�لها  من  ت�شعى  عدة  خطو�ت 
�لفكرية  و�لرتبية  �لتن�شئة �لجتماعية  و�ل�شرطية يف دعم جهود  �لأمنية 
�لثقافة  ن�شر  خلل�ل  من  و�لنا�شئن  �لأطللفللال  لللدى  �لثقافية  �لقيم  وبناء 

�لأمنية و�لتو��شل �مل�شتمر مع �ل�شباب و�لط�ب.
�أعمار  تللرت�وح  باأن  �لللدورة  �لت�شجيل يف  �لقيادة حددت �شروط  �أن  و�أ�شاف 
�ملنت�شبن بن 9 وحتى 17 �شنة و�أن يكون �مل�شرتك لئقاً طبياً �إىل جانب 
�حل�شول على مو�فقة ويل �لأمر كما و�شيتم يف هذ� �لعام ولأول مرة فتح 

�لت�شجيل لذوي �لعاقة �شمن �شفوف �مل�شاركن يف �لدورة بال�شافة �إىل 
�مل�شاركة بهذه  �لطلبة �ملقيمن �مياناً منها باأن كافة �لأبناء لهم �حلق يف 
�لأن�شطة �لتي تهدف �ىل تنمية روح �مل�شوؤولية و�لنتماء للوطن وت�شكيل 
�أ�شدقاء د�ئمن لل�شرطة يف ن�شر �لوعي �لأمنية بغ�ش �لنظر عن �جلن�شية 

�لتي ينتمي �ليها �لطالب.
�أهللد�ف عدة من خ�ل ما  �أن �لرنامج ي�شتمل على  و�أ�شار بن هديب �ىل 
ل�شغل  ميد�نية  وزيللار�ت  توعوية  وفعاليات  وبر�مج  ن�شاطات  من  يحتويه 
�لفئة  مللا هللو مفيد للحفاظ على هللذه  �لللنلل�للشء بكل  لللدى  �لللفللر�غ  �أوقللللات 
�ل�شيفية  �لعطلة  خلل�ل  �ل�شلبية  �لظو�هر  من  �لطلبة  لأبنائنا  �لعمرية 
و�شغل وقت فر�غهم مبا ينفعهم و�إك�شابهم بع�ش �ملهار�ت �لع�شكرية وتنمية 
�حل�ش �لأمني لدىهم وتهيئتهم لنقل هذه �لثقافة للبيئة �لتعليمية ون�شر 

�ل�شلوكيات �لإيجابية بن زم�ئهم ويف حميطهم �لأ�شري.

 الإمارات تفتح اأبوابها كما قلوبها للجميع
•• اأبوظبي-وام:

�أكدت ن�شرة “�أخبار �ل�شاعة” �أنه لطاملا كانت دولة �لإمار�ت �لعربية 
ملجاأ  وهللي  �لللعللامل  �شعوب  خمتلف  �أملللام  �لأبللللو�ب  م�شرعة  �ملللتللحللدة 
�أو  م�شطهدين  �أو  حمتاجن  من  �لعامل  حول  �لنا�ش  من  للم�ين 
�لعربية  �لقيم  ذلللك من منظومة  تنطلق يف  وهللي  باحثن عن عمل 
�لأ�شيلة وتعاليم �لدين �لإ�ش�مي �ل�شمحة �لتي تدعو �إىل م�شاعدة 
�لآخرين ون�شرة �ملظلوم وهذ� نهج �إمار�تي ثابت قبل .. م�شرية �إىل 
�أنه وبعد ن�شاأة �لحتاد �أر�شى قو�عده �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
�آل نهيان “طيب �هلل ثر�ه” �لذي كان ن�شري� للمظلوم ومل يعرف عنه 
�أنه �شد بابا �أمام �أحد يطلبه �أو يحتاج �إىل م�شاعدته �شو�ء من د�خل 
�لإن�شاين وعمل  �لعطاء  �أ�شبح رمز� يف  �أو من خارجها حتى  �لدولة 

�خلري كما هو رمز لن�شرة �ملظلوم وحماربة �لظامل. 
وحتت عنو�ن “ �لإمار�ت تفتح �أبو�بها كما قلوبها للجميع “.. �أ�شافت 
�أنه قد �شارت من بعده على �لنهج نف�شه �لقيادة �لر�شيدة وعلى ر�أ�شها 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ش �لدولة “حفظه 
�هلل” .. ويف هذ� �ل�شياق جاء �عتماد جمل�ش �لوزر�ء برئا�شة �شاحب 
�لدولة رئي�ش  نائب رئي�ش  �آل مكتوم  ر��شد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو 
جمل�ش �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” قر�ر� مبنح رعايا �لدول �لتي 
تعاين حروبا وكلللو�رث �إقللامللة ملللدة عللام يف �لللدولللة وذلللك ت�شامنا مع 
�أو  �ملعي�شية  �أو�شاعهم  تتح�شن  حتى  لهم  ودعما  �لللدول  هللذه  �شعوب 

ي�شبحو� قادرين على �لعودة �إىل دولهم.
للدر��شات  �لإملللار�ت  مركز   “ عن  �م�ش  �ل�شادرة  �لن�شرة  و�أو�شحت 
�أهمية  على  ينطوي  �لللقللر�ر  هللذ�  �أن   .. “ �ل�شرت�تيجية  و�لللبللحللوث 
ياأتي يف ظل  �أنلله  �أول   .. �أهمها  بالغة جد� وذلللك لعتبار�ت عدة من 
ظروف �شعبة وغري م�شبوقة تعي�شها بع�ش �شعوب �ملنطقة وخا�شة 
�أم�ش  يف  وهللم  م�شلحة  �للشللر�عللات  �أو  �أهلية  حللروبللا  تعي�ش  �لللتللي  تلك 
�أنه قر�ر ياأتي بينما ت�شرع دول يف �ملنطقة  �حلاجة للم�شاعدة وثانيا 
بقطع  و�لتهديد  بل  �ل�شعوب  لهذه  م�شاعد�تها  بوقف  خارجها  ومن 
للجوء  ي�شعى  من  �أمللام  �أبو�بها  ب�شد  �أخللرى  ودول  عنهم  �مل�شاعد�ت 
�قت�شادية  �إمللا لأ�شباب  �أو �ل�شطهاد  �أو �جلللوع  �ملللوت  �إليها هربا من 
وخوفا من حتمل �أعباء �أو تكاليف �للجوء رغم مقدرتهم على ذلك �أو 
لبتز�زهم �أو �إجبار�هم على تبني خيار�ت تخالف �إر�دتهم �أو رغبتهم 
دينية  �أو  عقائدية  لعتبار�ت  ل�أ�شف  �أو  م�شريهم  تقرير  يف  �حلللرة 
�لقليلة  �لأيللام  خلل�ل  �لعاملية  �ل�شاحة  وقللد ماجت  عن�شرية  �أو حتى 
�ملا�شية باحلديث عن مو�شوع �ل�جئن ور�أينا �لنتقاد�ت �لتي توجه 
من دول مل تتوقف يوما عن �حلديث عن حقوق �لإن�شان بينما تتخذ 
�أ�شر  وتهدد م�شري ومتا�شك  بل  �ل�جئن  ��شتقبال  برف�ش  قللر�ر�ت 

�أقامت على �أر��شيها ل�شنو�ت طويلة .
وذكرت �أن ثالثها فاإن �لقر�ر �جلديد ميثل بارقة �أمل لأولئك �لذين 
�أبنائهم  م�شري  �أو  م�شريهم  ت�شتهدف  قلللر�ر�ت  مللن  يت�شررون  قللد 
�شو�ء من �ملنطقة �أو من خارجها ور�بعا هذ� �لقر�ر يبعث �لطماأنينة 
بالقر�ر ممن  �ملعنية  �ل�شعوب  تلك  �أبناء  �لآلف من  مئات  نفو�ش  يف 
يعي�شون على �أر�ش �لإمار�ت �لطيبة حيث �شي�شهل عليهم هذ� �لقر�ر 
�لعمل حيث  بللل وحللتللى �حللل�للشللول على  �لإقللامللة فقط  لي�ش ظلللروف 
�لقر�ر فيما يبعث بر�شالة و��شحة للجميع ب�شرورة م�شاعدة  يبعث 
هللللوؤلء �لللنللا�للش وملللر�علللاة ظللروفللهللم و�لأخللللذ بللاأيللديللهللم حللتللى تتح�شن 
ذلك  يف  رغبو�  ما  �إذ�  ب�دهم  �إىل  �لعودة  من  يتمكنو�  �أو  �أو�شاعهم 
�لتي  تلك  �شو�ء  للدول  ر�شالة  �لقر�ر  وهم مطمئنون وخام�شا ميثل 
تتخلى عن م�شاعدة �ملحتاجن �شو�ء كانو� لجئن �أو غري لجئن �أو 
�لتي ترتدد �أو حتجم عن تقدمي �مل�شاعدة لهم وهنا ت�شبح �لإمار�ت 
منوذجا يحتذى به يف جمال م�شاعدة �لآخرين ول عجب يف ذلك فهي 
�لدول  بالبنان وهي تت�شدر قو�ئم  �إليها  ر�ئللدة يف هذ� �ملجال وي�شار 
 “ وقللالللت  �لتنموية.  �أو  منها  �لإن�شانية  �للشللو�ء  للم�شاعد�ت  �ملقدمة 
قر�ر  �أمللام  فنحن  �إذ�   .. �لفتتاحي  مقالها  “ يف ختام  �ل�شاعة  �أخبار 
على درجة كبرية من �لأهمية لي�ش لأنه �شي�شاعد �لآلف من �لنا�ش 
ويطمئنهم وي�شهل �أمور حياتهم وح�شب و�إمنا لأنه ر�شالة للعامل كله 
�أن �لإمار�ت لن تتخلى عن دورها �لإن�شاين مهما كانت �لظروف حتى 
لو تخلى عنه �لآخرون وهي ما�شية يف هذ� �لطريق لأنه ميثل وجه 
�لإمار�ت �حل�شاري حيث حتت�شن �لدولة �شعوب �لعامل وت�شت�شيف 
و�لديانات  و�لأجنا�ش  �لأعللر�ق  200 جن�شية من خمتلف  �أكللرث من 
و�لثقافات... هذه هي �لإمللار�ت كما �أر�دهللا �ل�شيخ ز�يللد.. بلد �خلري 

�لذي ل يغلق �لأبو�ب ول ي�شد �ملحتاج.

اأخبار ال�ساعة :
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العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20

اإعــــــــــالن
للمقاولت  �لعاملية  �لفارعة  �ل�شلللللادة/موؤ�ش�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئلللرة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �لعامة رخ�شة رقم:1111959 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة بطي حممد بطي حممد �لرميثي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �حمد حممد بطي حممد علي �لرميثي
تعديل لوحة �لع�ن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 0.20*0.50

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة �ل�شخ�ش �لو�حد ذ.م.م
تعديل ��شم جتاري من/موؤ�ش�شة �لفارعة �لعاملية للمقاولت �لعامة

ALFARAA INTERNATIONAL GENERAL CONTRACTING EST

�ىل/�شركة �لفارعة �لعاملية للمقاولت �لعامة-�شركة �ل�شخ�ش �لو�حد ذ.م.م
 ALFARAA INTERNATIONAL GENERAL CONTRACTING CO-

SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��ش على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خ�ل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شلللللادة/�ملها ل��شتثمار ذ.م.م

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:1324418 
 NATIONAL HOLDING تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/�لوطنية �لقاب�شة ذ.م.م

LLC من �شريك �ىل مالك
 NATIONAL HOLDING ذ.م.م  �لقاب�شة  �لوطنية  �ل�شركاء/  ن�شب  تعديل 

LLC من 1% �ىل %100
LEAP INVESTMENT LLC تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ليب ل��شتثمار ذ.م.م

تعديل لوحة �لع�ن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل �شركة �ل�شخ�ش �لو�حد ذ.م.م

تعديل ��شم جتاري من/�ملها ل��شتثمار ذ.م.م
AL MAHA INVESTMENT LLC

�ىل/�ملها ل��شتثمار-�شركة �ل�شخ�ش �لو�حد ذ.م.م
AL MAHA INVESTMENT- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��ش على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خ�ل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20

اإعــــــــــالن
�ل�شلللللادة/هيبي  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئلللرة  تعلن 
فرع  ليمتد-  كومباين  �جننريجن  بورت  جروب  بورت 

CN 2273618:بوظبي رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لع�ن  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خ�ل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شلللللادة/كري�شتال 

كو�شت للقو�طع و�ل�شقف �مل�شتعاره و�عمال �لط�ء  
رخ�شة رقم:CN 1144119 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لع�ن  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ��شبوع  خ�ل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
تاريخ ن�شر هذ� �لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شلللللادة/م�شمكة �شعيد �لكبي�شي

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1017717 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة هدى حممد علي فرحان �حل�شرمي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شعيد حممد توفيق حمود �لكبي�شي

تعديل لوحة �لع�ن/�جمايل من م�شاحة 2.85*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/م�شمكة �شعيد �لكبي�شي

SAEED ALKUBAISI FISHMONGER

�ىل/م�شمكة �ل�شلمون لبيع �ل�شماك

MASMAKT SALAMON FISH TRADING

فعلى كل من له حق �و �عرت��ش على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 

خ�ل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20

اإعــــــــــالن
للعطور  �ل�شلللللادة/�شا�ش  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئلللرة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 2146872 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حمد �ل�شيخ عو�ش �حمد �لدغاري %100  
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف طارق حممد عبد�لرحمن حممد �ل�شحي
فعلى كل من له حق �و �عرت��ش على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خ�ل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20

اإعــــــــــالن
�ل�شلللللادة/وورلد  بان  �لتنمية �لقت�شادية  د�ئلللرة  تعلن 
CN 2299507:يليت لريا�شة �خليول  رخ�شة رقم�

قد تقدمو� �لينا بطلب
�لغاء رخ�شة

�لع�ن  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خ�ل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شلللللادة/موؤ�ش�شة 

CN 1361968:زود �لثقافية  رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لع�ن  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خ�ل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شلللللادة/�شيتي �نرتنا�شونال لل�شحن و�لتخلي�ش 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �جلمركي ذ.م.م رخ�شة رقم:1176076 

تعديل لوحة �لع�ن/�جمايل من م�شاحة 0.4*0.4 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/�شيتي �نرتنا�شونال لل�شحن و�لتخلي�ش �جلمركي ذ.م.م

 CITY INTERNATIONAL SHIPSHIPMENT AND CUSTOMS

CLEARANCE LLC

�ىل/�شيتي �نرتنا�شونال لل�شحن ذ.م.م

CITYY INTERNATIONAL SHIPMENT LLC

تعديل ن�شاط/حذف خدمات �لتخلي�ش �جلمركي )5229004(

فعلى كل من له حق �و �عرت��ش على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 

خ�ل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20

اإعــــــــــالن
�ي  يف  �ي  �ل�شلللللادة/عيادة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئلللرة  تعلن 

CN 1815400:ميدل �ي�شت للخ�شوبة ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ن�شب �ل�شركاء
�يكيوبو �ي يف �ي ��ش �ل equipo ivi s.l من 48% �ىل %47  

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة نوفز �بوظبي للتجارة �لعامة ذ.م.م

NOVUS ABU DHABI GENERAL TRADING LLC 
فعلى كل من له حق �و �عرت��ش على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خ�ل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20

اإعــــــــــالن
�ل�شهامة  �ل�شلللللادة/مد�ر  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئلللرة  تعلن 

CN 1936500:لل�شيانة �لعامة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شامي علي حمد عمر �لعامري %100  

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبد�ملطلب �شامل عبد�هلل علي �ل�شناين

فعلى كل من له حق �و �عرت��ش على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خ�ل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شلللللادة/حمل فايز للمفرو�شات

رخ�شة رقم:CN 1042063 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شامل عبدربه مبارك �حمد %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وعبي/حذف حممد ح�شن �شرو�ر
تعديل وكيل خدمات/حذف ورثة عبدربه مبارك �حمد

بالتجزئة  �جللدية-  و�ملنتجات  �ليد  حقائب  بيع  ن�شاط/حذف  تعديل 
)4771906(

تعديل ن�شاط/حذف بيع �جل�شاد- بالتجزئة )4753002(
فعلى كل من له حق �و �عرت��ش على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خ�ل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لع�ن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شلللللادة/حمل �لرفاعة للحد�دة

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:1050689 
تعديل لوحة �لع�ن/�جمايل من م�شاحة 1*5.7 �ىل 1*4

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل �شركة �ل�شخ�ش �لو�حد ذ.م.م
تعديل ��شم جتاري من/حمل �لرفاعة للحد�دة

AL RUFAA BLACKSMITH SHOP
�ىل/ور�شة �لغزل ل�ش�ح �ل�شاحنات

 AL GJHAZL TRUCK S REPAIR WORKSHOP
تعديل عنو�ن/ Building Name من - �ىل 151419

تعديل عنو�ن/ Building Owner Name من �ملالك/ موؤ�ش�شة هوت ميل لل�شيانة �لعامة �ىل 
حممد خلفان زعل �ملهريي

SB من- �ىل UNIT TYPE /تعديل عنو�ن
تعديل ن�شاط/��شافة ��ش�ح مكيفات هو�ء �ل�شيار�ت )4520021(

تعديل ن�شاط/��شافة ��ش�ح ميكانيكا �حلاف�ت و�ل�شاحنات و�ملركبات �ملقطورة )4520024(
تعديل ن�شاط/��شافة ��ش�ح كهرباء �حلاف�ت و�ل�شاحنات و�لقاطر�ت )4520026(

تعديل ن�شاط/حذف ور�شة حد�دة وحلام )2592011.1(
فعلى كل من له حق �و �عرت��ش على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خ�ل 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شلللللادة/تربل �شفن لتعقيب �ملعام�ت

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:1172011 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/علي �حمد علي �ملن�شوري من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ علي �حمد علي �ملن�شوري من 100% �ىل %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عمر فاروق حممد حممد %49

تعديل لوحة �لع�ن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة �ل�شخ�ش �لو�حد ذ.م.م

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لع�ن  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  و�ل  �لع�ن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خ�ل  �لقت�شادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شلللللادة/�لريحة 

�خلنينة لبيع �لعود و�لبخور و�لطيب
رخ�شة رقم:CN 2321672 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لع�ن  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خ�ل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20
يعلن فندق �ملها ريجن�شي �شويت�ش عن قطع ع�قته باملدعو/ 

عبدل عابد جي�شاو�ت ن�شري �أحمد 
جو�ز  ويحمل  �جلن�شية  هندي 
وكان  كي،   7033111 رقم  �شفر 
ع�قات  مندوب  بوظيفة  يعمل 

عامة ومندوب م�شرتيات.
معه  �لع�قة  قطع  مت  �أنه  حيث 
نهائياً من تاريخ 12 يونيو 2018 
�شخ�شية  �شفة  �أية  له  ولي�ش 

بالفندق من كل �لنو�حي �لإد�رية و�ملالية من تاريخ ن�شر هذ� 
�لإع�ن كما نحذر كل من يتعامل معه باأن يتحمل �مل�شوؤولية 

�لقانونية �لناجمة عن ذلك. وهذ� للعلم
ن�سر على م�سوؤولية املعلن 

اإع��������الن قطع عالقة وحتذير

العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20

اإعــــــــــالن
�ل�شلللللادة/دكان  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئلللرة  تعلن 

�لفريج للم�شغولت �ليدوية
رخ�شة رقم:CN 2138958 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لع�ن  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خ�ل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شلللللادة/كيندر لبيع م�ب�ش �لطفال �جلاهزة 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1835793 

تعديل لوحة �لع�ن/�جمايل من م�شاحة 1*3 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/كيندر لبيع م�ب�ش �لطفال �جلاهزة

KINDER READY MADE GARMENTS

�ىل/�ورجن تري للخ�شرو�ت و�لفو�كه 

ORANGE TREE VEGETABLES AND FRUITS

تعديل ن�شاط/��شافة بيع �لفو�كه و�خل�شرو�ت �لطازجة- بالتجزئة )4721001(

تعديل ن�شاط/حذف بيع م�ب�ش �لطفال �جلاهزة - بالتجزئة )4771103(

فعلى كل من له حق �و �عرت��ش على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 

خ�ل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شلللللادة/موؤ�ش�شة �ل�شهامة لتجارة �لتمور 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1184414 
تعديل لوحة �لع�ن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل ��شم جتاري من/موؤ�ش�شة �ل�شهامة لتجارة �لتمور

SHAHMA DATESD TRADING EST
�ىل/كودن لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية 

KODEN FOODSTUFF TRADING
حممد  �بر�هيم  خليل  بناية  �لعن  �شناعية  �لعن  �شناعية  �لعن  عنو�ن/من  تعديل 
�لوطن  موؤ�ش�شة   164535  164535  1 �لعن  و�دي  �خلرير  �لعن  �ىل  �حلمادي  حمد 

للتجارة و�ل�شتري�د و�خرين
تعديل ن�شاط/حذف بيع �لتمور- بالتجزئة )4721022(

تعديل ن�شاط/حذف بيع �ملك�شر�ت - بالتجزئة )4721039(
تعديل ن�شاط/حذف بيع �لع�شل ومنتجات �ملناحل- بالتجزئة )4721018(

تعديل ن�شاط/حذف بيع �لنب- بالتجزئة )4721012(
فعلى كل من له حق �و �عرت��ش على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خ�ل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20

اإعــــــــــالن
�لنايفة  �ل�شلللللادة/�لق�شور  بان  �لتنمية �لقت�شادية  د�ئلللرة  تعلن 

CN 2531534:للديكور و�ملفرو�شات رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عبد�هلل �شليمان �شالح عامر �ل�شيعري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف ز�يد عبد�هلل علي عو�ش

فعلى كل من له حق �و �عرت��ش على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خ�ل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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تزامنًا مع عام زايد ويف اإطار مبادرة )املئة(

الأر�شيف الوطني ينظم معار�س �شور تاريخية حتفل ب�شرية ال�شيخ زايد واإجنازاته

�لدقيقة  ومللتللابللعللاتلله  للللللللملللد�ر�لللش، 
للللللبللنللاء و�لللنللمللاء و�لللتللطللور. وتوثق 
�ل�شور �أي�شاً معامل �لنقلة �لنوعية 
�لللتللي �للشللهللدتللهللا �أبللوظللبللي ثلللم دولة 
�لإملللللار�ت على يللديلله- رحللملله �هلل- 
بلغته  مللا  �إىل  �ل�شامية  وتطلعاته 
�لدولة من مز�يا ع�شرية يف �لوقت 

جللامللعللة �للل�للشللارقللة، و�للشللركللة �لعن 
للتوزيع،  �أدنلللوك  و�شركة  للتوزيع، 
و�للللقللليلللادة �للللعلللاملللة للل�للشللرطللة دبلللي، 
ونادي  لل�شحافة،  �ل�شارقة  ونللادي 
وموؤ�ش�شة  �مل�شلحة،  �لقو�ت  �شباط 
�لطاقة  ووز�رة  دبللللللي،  مللللطللللار�ت 
و�لأركان  �لقيادة  وكلية  و�ل�شناعة، 

�لقائد  ملل�للشللرية  وتلللوثللليلللق  وحلللفلللظ 
�آل  �شلطان  ز�يد بن  �ل�شيخ  �ملوؤ�ش�ش 
بال�شورة  ثلللر�ه«  �هلل  »طلليللب  نهيان 
�لوثائقية  و�لأفلل�م  �لفوتوغر�فية 
�شور�ً  �ملعار�ش  وتقدم  �لتاريخية. 
بالعمل  �للللز�خلللر  �ملللا�للشللي  تلل�للشللتللذكللر 
�لللللللدوؤوب، وتللوثللق جللللذور �لزدهللللار 

�حلا�شر.
وبد�يات  �ملللا�للشللي،  مللايللو  �للشللهللر  ويف 
معار�ش  تلللوزعلللت  �جلللللللاري  يللونلليللو 
�لأر�للشلليللف �لللوطللنللي �لللتللاريللخلليللة يف 
و�لفعاليات  �لأملللاكلللن  مللن  �لللعللديللد 
جميع  �أملللام  حا�شرة  لتكون  �ملهمة 
�ملللجللتللمللع و�للشللر�ئللحلله، مثل:   فللئللات 

�ملد�ر�ش و�لكليات �لأكادميية.
�مل�شاركة  �لتاريخية  �للل�للشللور  وتللعللد 
بع�شاً  �لتوثيقية  �ملعار�ش  هللذه  يف 
�لوطني  �لأر�شيف  به  يحتفظ  مما 
ويف  �لتاريخية،  �ل�شور  �أر�شيف  يف 
يوثقان  �للذين  �لرئا�شي  �أر�شيفه 
تلللاريلللخ دولللللة �لإملللللللار�ت علللر جمع 

�مل�شرتكة، ومعر�ش م�شاحب مللتقى 
)�لإملللللار�ت يف مللو�جللهللة �لإرهللللاب(، 
�حتفالت  يف  مللل�لللشلللارك  وملللعلللر�لللش 
ز�يد  بلليللوم  ملل�للشللر  �للشلليللد�ت  جمعية 
للللللللعلللملللل �لإنلللللل�للللللشللللللاين، وملللعلللر�لللش 
�لأر�شيف  يللوم  مبنا�شبة  بال�شارقة 
�لعاملي، وبع�ش �ملعار�ش �لأخرى يف 

•• ابوظبي-الفجر:

تلللز�ملللنلللاً ملللع عللللام ز�يللللللد، ويف �إطللللار 
�أطلقها  �لللللتللللي  )�مللللللئلللللة(  ملللللبلللللادرة 
�لأر�شيف �لوطني �حتفاء بالذكرى 
ز�يد  �ل�شيخ  �ملوؤ�ش�ش  للقائد  �ملئوية 
�هلل  – طيب  نهيان  �آل  �شلطان  بللن 
يللو��للشللل �لأر�للشلليللف �لوطني  ثللللر�ه- 
تنظيم �ملعار�ش �لوطنية �لوثائقية 
�للللللتلللللي جتلللللللوب �إمللللللللللللللار�ت �للللللدوللللللة 
�لفعاليات  يف  وت�شارك  ومناطقها، 
�لللوطللنلليللة وهلللي تللوثللق جللو�نللب من 
ز�يد  �ل�شيخ  �ملوؤ�ش�ش  �لقائد  �شرية 
دوره  وتللرز  نهيان،  �آل  �شلطان  بللن 
وتعك�ش  �لللدولللة،  وبللنللاء  تاأ�شي�ش  يف 

�إجناز�ته �ملحلية و�لعاملية.
وتوثق �ملعار�ش بال�شورة �لتاريخية 
�آل  �شلطان  بللن  ز�يلللد  �ل�شيخ  جللهللود 
�لنه�شة  م�مح  ي�شع  وهللو  نهيان 
ويعمل  ل�إمارة،  �لأوىل  �لعمر�نية 
�ملللقللام �لأول  �لإنلل�للشللان يف  بللنللاء  على 
بللللزيللللار�تلللله �لللللتللللي كللللللان يللللقللللوم بها 

�لذي ت�شهده دولة �لإمار�ت �لعربية 
�لأر�شيف  معار�ش  وت�شهم  �ملتحدة. 
�لوطنية  �لهوية  تر�شخ  يف  �لوطني 
وتللعللزيللز �لللللولء و�لنللتللمللاء للوطن 
وهللللي تلل�للشللتلللللهللم جلللو�نلللب ملللن روؤى 
نهيان-  �آل  �شلطان  بن  ز�يللد  �ل�شيخ 
�إجناز�ته  وملللن  ثلللللر�ه-   �هلل  طلليللب 
�لعظيمة �لتي تتمثل بقيام �لحتاد، 
و�لهللتللمللام بللاملللر�أة �لإمللار�تلليللة �لتي 
�إىل  جمتمعها  جتللاه  و�جبها  تلللوؤدي 
وبالزر�عة  �لللرجللل،  �شقيقها  جانب 

و�ل�شحة و�لتعليم، وغريها.
�إىل ن�شر  وي�شعى �لأر�شيف �لوطني 
قيم عللام ز�يللد بللن �أفلللر�د �جلمهور 
�ملتوفر  ز�يللد  �ل�شيخ  بللاإرث  م�شتعيناً 
�للشللمللن مللقللتللنلليللاتلله �لللثللملليللنللة، تلك 
مهمة  ملر�حل  تللوؤرخ  �لتي  �ملقتنيات 
من تاريخ �لدولة، وتتناول مو��شيع 
�ل�شعبية  �لزيار�ت  ت�شتمل  خمتلفة 
و�مل�شاريع  �لر�شمية،  و�ل�شتقبالت 
و�لزر�عة،  �لإن�شان  وبناء  و�لبيئة، 

و�ل�شناعة وغريها.

ال�شوؤون الإ�شالمية : �شيانة امل�شاجد تتم وفق مواعيدها
•• ابوظبي-الفجر:

�لإ�ش�مية  لل�شوؤون  �لعامة  �لهيئة  تو��شل 
و�لأوقاف �أعمال �ل�شيانة �ل�شاملة يف �لعديد 
�ملر�شومة  �لعا�شمة وفق �خلطة  من م�شاجد 
و�ملرحلية و�لتي �شوف يتم �لنتهاء من جميع 
�لعام  هللذ�  نهاية  قبل  فيها  �ل�شيانة  �أعللمللال 
ووفلللق �للل�للشللروط و�ملللو�للشللفللات �لللتللي طرحتها 

�لهيئة يف مناق�شات مع �ملقاولن.
رئي�ش  �لكعبي،  مطر  حممد  �لللدكللتللور  وقلللال 
و�لأوقاف  �لإ�ش�مية  لل�شوؤون  �لعامة  �لهيئة 
حتظى  �لر�شيدة  �لقيادة  من  متو��شل  بدعم 

و�لتاأثيث  �لعمارة  �مل�شاجد مب�شتوى عال من 
�حل�شارية  �ل�شروح  �إحللدى  لتبقى  و�لنظافة 
�لر�قية يف �لدولة وعليه تقوم �لهيئة بجهود 
�لتي  �مللل�للشللاجللد  للل�للشلليللانللة  ومللتللو��للشلللللة  حثيثة 
مبانيها  كرتميم  �شاملة  �شيانة  �إىل  حتللتللاج 
تاأهيل  و�إعلللادة  و�لللد�خلللللي  �خلللارجللي  و�ل�شبغ 
دور�ت �ملياه و�أماكن �لو�شوء و�أعمال �لكهرباء 
للمياه  �ملوفرة  �حلنفيات  وتركيب  و�لتكييف 
وفق �ملعايري �ملتفق عليها بن �لهيئة و�شركة 

�أبوظبي للتوزيع.
على  �لهيئة  حللر�للش  �لكعبي  �لللدكللتللور  و�أكللللد 
بها  يليق  د�ئما مبا  �لللدولللة  �مل�شاجد يف  �إبلللر�ز 

من �شعائر و�شروح ح�شارية تو�كب �لنه�شة 
بلللالآلف  �مللل�للشللاجللد  ولأن  �لللدولللة  يف  �ل�شاملة 
�ل�شيانة  �أعللمللال  تتو��شل  �أن  �لطبيعي  فمن 
هنا وهناك و�ملتوقع �لنتهاء من هذه �لعمال 
وفق مو�عيدها �ملحددة بالتن�شيق مع �جلهات 
�للشلليللانللة ع�شر�ت  مللن  �لنللتللهللاء  �إذ مت  �ملللعللنلليللة 
�مل�شاجد يف �ملرحلة �لأوىل وتت�حق �لأعمال 
�ملطروحة  �مللل�للشللاجللد  بللقلليللة  يف  و�لجنلللللللللاز�ت 
لل�شيانة وفق �ملعايري �لتي تتطلبها �ل�شتد�مة 
�لهيئة  وتعمل  �لعا�شمة،  مب�شاجد  يليق  وما 
على متابعة �لأعمال �لهند�شية و�ملقاولن ليل 

نهار ليتم �لإجناز يف �ملو�عيد �ملتفق عليها.

مركز هداية يرتاأ�س جل�شة نقا�شية اإلكرتونية بعنوان 
»حماولت �شبط العالقة بني اجلرمية والإرهاب«

•• اأبوظبي-وام:

�إلكرتونية مع �جلماهري عنو�نها  تر�أ�ش مركز هد�ية �لدويل للتميز يف مكافحة �لتطرف �لعنيف جل�شة نقا�شية 
»حماولت �شبط �لع�قة بن �جلرمية و�لإرهللاب« و�لتي تاأتي �شمن عدد من �جلل�شات �لإلكرتونية �لأخرى لل« 
لل�شنة  �أوروبللا«  »�أ�شدقاء  منظمة  ت�شت�شيفه  �لذي  �لأمنية  �مل�شائل  حول  للمناق�شات  �ل�شنوي  �لإلكرتوين  �ملنتدى 
�لعنيفة  �ملتطرفة  �جلماعات  بن  و�لتفاعل  �لللرت�بللط  �ىل  �جلل�شة  خلل�ل  �ملركز  و�أ�للشللار  �لللتللو�يل.   على  �ل�شاد�شة 
و�جلماعات �لإجر�مية �ملنظمة من حيث �نخر�طهما يف �لأن�شطة غري �مل�شروعة..مو�شحا �نه من منظور مكافحة 
�لتطرف �لعنيف فاإن هناك خلطاً يتز�يد تدريجياً بن �لدو�فع �ملوؤدية �إىل �لر�ديكالية و�لتطرف و�لدو�فع �ملوؤدية 

�إىل �جلرمية �ملنظمة .

بعد اجتياز عمليات تقييم نظام الإدارة املتكامل بنجاح

موا�شالت الإمارات تطبق املعيار املحدث لنظامي اإدارة اجلودة والبيئة

�إد�رة  نللظللام  وهللي  خمتلفة  �إد�ريللللة 
�جلودة، ونظام �إد�رة �لبيئة، ونظام 
�ملهنية،  و�ل�شحة  �ل�ش�مة  �إد�رة 
�للللتلللدريلللب،  جللللللودة  �إد�رة  ونللللظللللام 
�ملتعاملن  خللدمللة  ملليللثللاق  ونللظللام 
�ملتعاملن،  �شكوى  مللع  و�لتعامل 
تطبيق  من  �لتاأكد  �إىل  بالإ�شافة 

�إد�رة  لللنللظللام  �لللتلل�للشللريللعللي  �لإطلللللار 
�ملهنية  �لبيئة و�ل�ش�مة و�ل�شحة 
و�ل�شحة  لل�ش�مة  �أبوظبي  ملركز 

�ملهنية.
مللن جللانللبللهللا، �أ�لللشلللارت حللنللان �شقر 
لد�ئرة �خلدمات  �لتنفيذي  �ملدير 
يف  �ملوؤ�ش�شة  جهود  �إىل  �ملوؤ�ش�شية، 

�لإد�ر�ت و�ملر�كز و�لفروع و�ملر�فق 
�لللتللابللعللة للللهلللا، وذللللللك ملللن خ�ل 
بالتاأكد  تلللقلللوم  خلللارجللليلللة،  �للشللركللة 
معايري  مللتللطلللللبللات  تللطللبلليللق  مللللن 
مو�قع  يف  �للللدولللليلللة  �مللللو��لللشلللفلللات 
�ملللوؤ�للشلل�للشللة بلللاللللدوللللة، حلليللث غطت 
مو��شفات   6 �للللعلللمللللللليلللات  هللللللذه 

•• دبي –الفجر:

�أنهت مو��ش�ت �لإمار�ت �إجر�ء�ت 
تقييم جمموعة �شهاد�تها �حلا�شلة 
�ملتكامل،  �لإد�رة  نللظللام  يف  عليها 
عمليات  بللنللجللاح  �جلللتللليلللازهلللا  بللعللد 
�لتدقيق �لتي نّفذتها �شركة لويدز 
يف  �أ�شبوعن  مللدى  على  ريج�شرت 
�ملنت�شرة  �ملوؤ�ش�شة  مو�قع  من  عدد 
ونالت  �لدولة،  يف خمتلف مناطق 
�ملعيار  وفلللق  �لللرتقلليللة  عليها  بللنللاًء 
�جلللللودة  �إد�رة  نلللظلللام  يف  �مللللحلللدث 

و�لبيئة.
عبد�هلل  حمللمللد  �لللشلللعلللادة  وتلل�للشلللللم 
مو��ش�ت  عللللام  ملللديلللر  �جللللرملللن 
�ل�شهاد�ت �جلللديللدة من  �لإملللار�ت 
حنان حممد �شقر �ملدير �لتنفيذي 
�ملوؤ�ش�شية،  �خللللللدملللللات  للللللد�ئلللللرة 
�إد�رة  مللديللر  �شكر  خللالللد  بح�شور 
�لبيئة و�ل�ش�مة و�ل�شحة �ملهنية، 
وعدد من �ملوظفن يف �لإد�رة، حيث 

للللتلللعلللزيلللز مللل�لللشلللتلللويلللات �جلللللللللودة يف 
�خلدمات �لتي تقدمها مو��ش�ت 
ومو�كبة  لللعللملل�ئللهللا  �لإملللللللللللار�ت 
ما  �لعاملية،  �ملعايري  يف  �لللتللغللري�ت 
ح�شولها  �عللتللمللاد  لتجديد  �أهلللللهللا 
عن حر�ش  �ل�شهاد�ت، معرباً  على 
�ملوؤ�ش�شة يف تنفيذ عمليات �لتدقيق 
ب�شكل  �ملتكامل  �لإد�رة  نظام  على 
�ملعايري  �أحللللد  بللاعللتللبللارهللا  دوري، 
�لقيا�شية  للمو��شفات  �لأ�شا�شية 
�لللللدوللللليللللة. و�أكلللللللد �جلللللرمللللن على 
ومر�جعة  تقييم  عمليات  مو��شلة 
ب�شكل  وفللاعللللليللتلله  �لللنللظللام  كلللفلللاءة 
يتكامل  مبلللا  ومللللدرو�للللش،  م�شتمر 
تتبناها  �لللتللي  �ملوؤ�ش�شة  �لقيم  مللع 
�شيما  ول  �لإملللللللار�ت،  مللو��للشلل�ت 
و�ل�ش�مة،  �لأمللللللن  جملللللالت  يف 

و�لعناية و�لر�حة، و�لكفاءة.
�ملوؤ�ش�شة  بللحللر�للش  �جلللرمللن  ونلللوه 
�لتدقيق  عمليات  ت�شمل  �أن  على 
�للللنلللظلللام جميع  علللللللى  �خللللللارجلللللي 

�لتدقيق  نتائج  على  �شعادته  �طلع 
�لإد�رة  �لد�خلي و�خلارجي لنظام 
�ملللتللكللامللل، وتللقلليلليللم �لللتللطللابللق مع 
و�ملتطلبات  �لقانونية  �لت�شريعات 
�لنظام  �أد�ء  ومللر�جللعللة  �ملرتبطة، 

�شامً� �لنتائج وموؤ�شر�ت �لأد�ء.
و�أثلللنلللى مللديللر علللام �ملللوؤ�للشلل�للشللة على 
مللللن خمتلف  �ملللللبللللذولللللة  �جلللللهللللود 
�ملوؤ�ش�شة  يف  �لوظيفية  �مل�شتويات 

�لتي  �ملختلفة  �ملو��شفات  تطبيق 
تللوؤهلللللهللا لللتللجللديللد �للشللهللاد�ت نظام 
�لإد�رة �ملتكامل ما �شاهم يف متكنها 
�حلا�شلة  �للل�للشللهللاد�ت  تللرقلليللة  مللن 
�جللللللودة  �إد�رة  لأنلللظلللملللة  عللللليللهللا 
و�لبيئة وفقاً للمو��شفات �جلديدة 
)�لآيزو 9001:2015، و�لآيزو 
14001:2015( بالإ�شافة �إىل 
�لإد�رة  نظام  وفاعلية  �أد�ء  متابعة 
�ملوؤ�ش�شة،  يف  �مللللطلللبلللق  �مللللتلللكلللاملللل 
للو�شول �إىل روؤية �ملوؤ�ش�شة �ملتمثلة 
مو��ش�ت متكاملة ومنو م�شتد�م. 
�شركة  �أن  علللللللى  �لللشلللقلللر  و�أكلللللللللدت 
�ملانحة  -�جلهة  ريج�شرتر  لويدز 
�جلولت  �أنللهللت  �لآيلللزو-  ل�شهاد�ت 
للللللتللدقلليللق علللللى نظام  �خللللارجللليلللة 
�لإد�رة �ملتكامل و�لتي مت تنفيذها 
على مدى �أ�شبوعن كاملن، ومن 
�ل�شركة،  مللن  مللدقللقللن   3 خللل�ل 
تنظيمية  وحدة   22 نحو  و�شملت 
�أعمال  ومللللر�كللللز  �إد�ر�ت  تلل�للشللمللل 

ومنها  �ملختلفة،  �ملوؤ�ش�شة  مبو�قع 
و�إد�رة  �لللبلل�للشللريللة،  �مللللللللو�رد  �إد�رة 
�لبيئة و�ل�شحة و�ل�ش�مة �ملهنية، 
�ملو��ش�ت  وفلللروع  �ملخاطر  �إد�رة 
من  وغللريهللا  �حلكومية  �ملدر�شية 

�لوحد�ت.
لد�ئرة  �لتنفيذي  �ملللديللر  ونللوهللت 
�أن  �إىل  �مللللوؤ�لللشللل�لللشللليلللة  �خللللللدملللللات 
بالغة  علللنلللايلللة  تللللللويل  �مللللوؤ�لللشللل�لللشلللة 
بلللتلللطلللويلللر �للللنلللظلللم �لإد�ريلللللللللللة مبا 
يللتللو�فللق ملللع �خللتلل�للشللا�للشللاتللهللا، من 
تدريبية  بللللر�مللللج  تللنللفلليللذ  خللللل�ل 
نظام  يف  مللتللخلل�للشلل�للشللة  تلللوعلللويلللة 
و�إغ�ق  ملوظفيها  �ملتكامل  �لإد�رة 
م�شرية  دوري،  ب�شكل  �مللل�حللظللات 
للو�شول  �ملللوؤ�للشلل�للشللة  ملل�للشللاعللي  �إىل 
ورفع  �لأد�ء  يف  �لحللرت�فلليللة  �إىل 
جهودها  وتعزيز  �لللوعللي،  معدلت 
�لعاملية  �ملللمللار�للشللات  �أفلل�للشللل  لتبني 
مبا  �ملطبقة  �لدولية  و�ملو��شفات 

يحقق �شعادة عم�ئها.

جمعة املاجد يف زيارة تفقدية لفرع »بيت اخلري« براأ�س اخليمة
•• دبي – الفجر:

رئي�ش  �ملللاجللد،  جمعة  مللعللايل   قام 

جمل�ش �إد�رة »بيت �خلري«، بزيارة 
تلللفلللقلللديلللة ملللفلللاجلللئلللة لللللفللللرع ر�أ�لللللش 
بالإد�رين  �جتمع  حيث  �خليمة، 
و�مللللوظلللفلللن فللليللله، و�طللللمللللاأن على 

توجيهاته  و�أبللللللدى  �لللعللمللل،  �للشللري 
�لهتمام  بلللرتكللليلللز  يللتللعلللللق  فلليللمللا 
وتوفري  �ملتعففة،  �لأ�شر  دعم  على 
فللر�للش �لللتللدريللب لأبللنللائللهللا، حتى 

�شوق  دخللول  فر�شتهم يف  يللاأخللذو� 
�لعمل، ليكونو� منتجن وفاعلن، 
باأ�شرهم  �لنهو�ش  يف  وي�شاهمو� 

وذويهم.
��للشللتللقللبللال مللعللاللليلله نهلة  وكللللان يف 
�شوؤون  مللديللر  �لأحلللملللد،  �إبللر�هلليللم 
ح�شوب،  حممد  و�شم�شة  �ملللر�كللز، 
ونائبتها  ر�أ�ش �خليمة،  مدير فرع 
عائ�شة �إبر�هيم، حيث �أبدى معاليه 
موظفي  مللللع  بلللاجللللللللو�لللش  رغلللبلللتللله 
مل�حظاتهم  و�ل�لللشلللتلللملللاع  �للللفلللرع 
و�قللرت�حللاتللهللم، ممللا كلللان للله �أبلغ 
و�ندفاعهم  حللمللا�للشللهللم  يف  �لأثللللللر 

للعمل و�لإجناز. 
يللذكللر �أن فلللرع ر�أ�للللش �خللليللمللة من 
�جلمعية،  يف  �لللنلل�للشللطللة  �لأفللللللللرع 
مبباركة   ،2000 عللللام  تللاأ�للشلل�للش 

�شقر  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  مللن 
ر�أ�ش  حاكم  �لقا�شمي،  حممد  بللن 
�ملجل�ش  علل�للشللو  �آنلللللللذ�ك،  �خللليللمللة 
�لأعلللللى للل�حتللاد، رحمه �هلل، وهو 
�أ�شرة   600 حللو�يل  �شنوياً  يغطي 
ب�شكل  نقدية  م�شاعد�ت  تتقا�شى 
�للشللهللري، بللالإ�للشللافللة �إىل �أكلللرث من 
ي�شاعدها  وحللالللة  �أ�للشللرة   3500
طارئة  مبلل�للشللاعللد�ت  �شنوياً  �لللفللرع 
ومقطوعة، حيث بات ينفق �شنوياً 

حو�يل 7 م�ين درهم.
وتعززت م�شرية �لفرع عر ن�شاطه 
�ملتنامي، وحر�شه على �لتفاعل مع 
�ملجتمع �ملحلي، وتبنى �لكثري من 
�لتي  �لنوعية،  �لتنموية  �مل�شاريع 
ت�شع على ر�أ�ش �أولوياتها �لهتمام 
بالأ�شر �ملتعففة وحمدودة �لدخل، 

�لكر�م  �ملللحلل�للشللنللن  ملللع  بللالللتللعللاون 
و�لللللللللوز�ر�ت �لحتلللاديلللة و�للللدو�ئلللر 
�حلكومية و�ملحلية، بالإ�شافة �إىل 
و�لفعاليات  �ملللعللار�للش  يف  �مل�شاركة 
و�لت�شويق  �لإملللللارة  يف  تللقللام  �لللتللي 
منتجات  وبلليللع  �جلمعية  مللل�للشللاريللع 

ربات �لأ�شر �مل�شتفيدة.

وهللللذه �جلللهللود �ملللتللنللاملليللة مل تكن 
�للشللرتى �لللنللور بللهللذه �للل�للشللورة لول 
�شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  دعللم 
�ملجل�ش  �لقا�شمي، ع�شو  بن �شقر 
�لأعلى، حاكم ر�أ�ش �خليمة، و�شمو 
�شقر  بن  �شعود  بن  حممد  �ل�شيخ 
�لقا�شمي، ويل عهد ر�أ�ش �خليمة، 

ر�أ�لللش �خليمة  فللرع  �أحللاطللا  �للذين 
و�لتوجيهات  �لللكللرميللة  بللالللرعللايللة 
�لهتمام  �إىل  بالإ�شافة  �ل�شامية، 
�مللللبلللا�لللشلللر و�للللللدعلللللم �للللللد�ئلللللم من 
�هلل،  حفظها  �حلللاكللم،  �شمو  حلللرم 
و�ملح�شنن  ر�أ�للش �خليمة  وحكومة 
�لكر�م يف �لإمارة، مما �نعك�ش على 

فقد �ملدعو / منيزه نعمان 
باك�شتان      ، �حللمللد  نللعللمللان 
�جلن�شية - جو�ز �شفره رقم 
)9204952( من يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم  

0559571122

فقدان جواز �شفر
عبد�لقيوم   / �ملللدعللو  فقد 
بنغ�دي�ش     ، بللخلل�للش  ملللول 
�شفره  جلللللو�ز   - �جلللنلل�للشلليللة 
 )0877354BJ( رقلللم 
ملللللللللللللن يلللللللللللجلللللللللللده عللللللللللليللللله 
بللتللللليللفللون رقم   �لتللل�لللشلللال 

0509998099

فقدان جواز �شفر
�لللللعللللنللللود   / �ملللللللدعللللللو  فللللقللللد 
�حلمادي  عللبللد�هلل  حمللمللود 
�جلن�شية   ، �لللقللمللر  جللللزر   ،
رقللللللم  �للللللشللللللفللللللره  جلللللللللللللو�ز   -
من   )nbe260057(
يجده عليه �لت�شال بتليفون 

رقم  0507424772

فقدان جواز �شفر
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العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20

اإعــــــــــالن
لعمال  �ل�شلللللادة/هايت  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئلللرة  تعلن 

CN 2324198:تركيب �حلجر رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة خليل عمهي حميد عمهي �ملن�شوري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد عامر �شيف �شامل �ملعمري

فعلى كل من له حق �و �عرت��ش على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خ�ل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شلللللادة/توب �شمارت لعمال 

CN 222487:لطابوق و�لب��شرت رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عي�شى عبد�حلميد �لبلو�شي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف يو�شف عبد�هلل �حلمادي

فعلى كل من له حق �و �عرت��ش على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خ�ل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12356 بتاريخ 2018/6/20

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شادة/ حممد �ل�شمغه 
�ل�شادر  �ل�شابق  �لغاء �لع�ن  �بدو� رغبتهم يف  �لعامري قد 
بتاريخ 2018/06/07  رقم 12346  �لعدد  �لفجر يف  يف جريدة 
�لتجاري  بال�شم   CN رقم:1198665  �لرخ�شة  بخ�شو�ش 
�خلط �لهادي للعقالت و�ملقاولت �لعامة و�عادة �لو�شع كما 

كان عليه �شابقا
فعلى كل من له حق �و �عرت��ش على هذ� �لع�ن مر�جعة 
ن�شر هذ�  تاريخ  �أ�شبوع من  �لقت�شادية خ�ل  �لتنمية  د�ئرة 
�لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  �ملالك: 

�شوجر �ند �شولت للمعجنات و�لزهور و�ل�شوكول
Sugar and Salt Bakery Flower Chocolate :طلب لت�شجيل بيانات �لع�مة �لتجارية

�ملودعة بالرقم:288271    بتاريخ: 2018/3/4
باإ�شم:�شوجر �ند �شولت للمعجنات و�لزهور و�ل�شوكول

وعلللنلللو�نللله :�بلللوظلللبلللي - مللديللنلله حمللمللد بلللن ز�يلللللد قللطللعلله 42 فلليلل� رقللللم 5 - هللللللللاتللللللللف:97125530001 - 
sugarandsaltstation@gmail.com:فاك�ش:97125530001 - �شندوق �لريد:673 -   �مييل

�سورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:35
خدمات جتميع ت�شكيلة من �لب�شائع ل�شالح �لغري وذلك لتمكن عامة �لزبائن من معاينتها و�شر�ئها عند 
�حلاجة )ول ينطوي ذلك على خدمة �لنقل( وهي �لهد�يا ، �ل�شوكول ، و�لزهور و�ملخبوز�ت وقد تقدم مثل 
�لريد  �لطلب عر  كتالوجات   ، باجلملة  �لبيع  ��شو�ق   ، بالتجزئة  �لبيع  هذه �خلدمات من خ�ل متاجر 

�ملبا�شر �و بو��شطة �لو�شاط �للكرتونية مثل �ملو�قع �للكرتونية �و بر�مج �لت�شوق �لتلفزيونية.
Sugar and Salt Bakery Flower Chocolate:و�شف �لع�مة 

 sugar، salt، �لكلمات  عن  ح�شري  بحق  �ملطالبة  عدم  مع  جمملها  يف  للع�مة  �ل�شرت�طات:�حلماية 
�لعادي �لو�شع  يف  حدة  على  كل   bakery ،flower، chocolate

فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لع�مات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإع�ن. 
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منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  �ملالك: 

LUBELINE :طلب لت�شجيل بيانات �لع�مة �لتجارية
�ملودعة بالرقم:292805    بتاريخ: 2018/5/28

باإ�شم:فا�شت تر�ك ل�شناعة �ل�شحوم و�لزيوت
وعنو�نه :عجمان �جلرف �ل�شناعية 1 - هاتف:0507173950 - �شندوق �لريد:20609

ourchase@fasttruck.a:مييل� 
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:4
زيوت و�شحوم �شناعية ، مزلقات ، مركبات �مت�شا�ش وترطيب وتثبيت �لغبار ، وقود )مبا يف ذلك 
وقود �ملحركات( ، مو�د ��شاءة ، ��شافات غري كيميائية لوقود �ملحركات ، زيت ديزل ، زيت وقود ، 

وقود وزيت للمحركات ، برتول خام �و مكرر.
 و�شف �لع�مة:عبارة عن كلمة LUBELINE باللون �لبي�ش وحتتها �ربع خطوط �شفر�ء 

�للون وبجانبها ع�مة زيت )على �شكل دو�مة( و�لع�مة باكملها حتت �أر�شية بي�شاء
�ل�شرت�طات:

وز�رة  يف  �لتجارية  �لع�مات  لإد�رة  مكتوبا  به  يتقدم  �أن  ذلللك  على  �عللرت��للش  لديه  من  فعلى 
�لإقت�شاد �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإع�ن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد
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اعالن جتديد 
تعلن �إد�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / جاه للمكية �لفكرية     

بطلب لتجديد ت�شجيل �لع�مة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقلم : 117330
با�شللللللم : �ش. فريزلند كامبينا نيديرلند بي.يف

وعنو�نلللله : �شتي�شينزبلن 4، 3818 يل �أمري�شفورت، هولند� 
و�مل�شجلة حتت رقم : )128570 (    بتاريخ : 2011/01/18  

�نتللهاء  تللاريللخ  مللن  �عللتللبللار�ً  �خللري  �شنو�ت  ع�شر  ملللدة  �ملفعول  نللافللذة  �حلماية  و�شتظل 
�حلمللاية يف :   2018/07/30  �إيل 2028/07/30.

هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد �خرى متتالية كل منها ع�شر �شنو�ت وفقاً ل�أو�شاع 
و�ل�شروط �ملن�شو�ش عليها باملادة )19( من �لقانون �لحتادي رقم 1992/37 �ل�شادر يف 

�شاأن �لع�مات �لتجارية .
اإدارة العالمات التجارية
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اعالن جتديد 
تعلن �إد�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / جاه للمكية �لفكرية     

بطلب لتجديد ت�شجيل �لع�مة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقلم : 117331
با�شللللللم : �ش. فريزلند كامبينا نيديرلند بي.يف

وعنو�نلللله : �شتي�شينزبلن 4، 3818 يل �أمري�شفورت، هولند� 
و�مل�شجلة حتت رقم : )128571 (    بتاريخ : 2011/01/18  

�نتللهاء  تللاريللخ  مللن  �عللتللبللار�ً  �خللري  �شنو�ت  ع�شر  ملللدة  �ملفعول  نللافللذة  �حلماية  و�شتظل 
�حلمللاية يف :   2018/07/30  �إيل 2028/07/30.

هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد �خرى متتالية كل منها ع�شر �شنو�ت وفقاً ل�أو�شاع 
و�ل�شروط �ملن�شو�ش عليها باملادة )19( من �لقانون �لحتادي رقم 1992/37 �ل�شادر يف 

�شاأن �لع�مات �لتجارية .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  20  يونيو 2018 العدد 12356

تعلن �إد�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  جاه للملكية �لفكرية     
بطلب لت�شجيل �لع�مة �لتجارية:       

                                             
�ملودعة حتت رقم :282017                   بتاريخ : 2017/10/31 م

تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  م
�إنفي�شتمنت  نغوين  ترونغ  با�شم  �أي�شا  تتاجر  و   ( نغوين  ترونغ  يو  تي  د�و  بهان  كو  و�ي  تي  با�شللم: كونغ 

كوربور�ي�شن(.
وعنو�نه: 82-84 بوي تهي ك�شو�ن، بن تهانه و�رد، دي�شرتيكت 1، هو�شيمينه �شيتي،  فيتنام.

دفاتر  ��للشللرت�للشللاديللة(؛  )�أدلللللة  كتيبات  لليللبللات؛  كللتِّ كللتللب؛   : �ملللنللتللجللات   / �خلللدمللات   / �لب�شائع  لتمييز  وذللللك 
�مل�حظات.  

�لو�قلعة بالفئة: 16
ترونغ  �لعربي  منطوقها   TRUNG NGUYEN �لكلمات  عللن  عللبللارة  �لع�مة  �لللعلل�مللة:  و�شف 
نغوين كتبت بحروف لتينية ب�شكل كبري، و حتتها توجد �لكلمة LEGEND منطوقها �لعربي ليجيند 
 FOUNDATION كتبت بحروف لتينية ب�شكل كبري حتتها خط �أفقي، وحتت �خلط توجد �لكلمة
منطوقها �لعربي فاوند�ي�شن كتبت بحروف لتينية ب�شكل كبري، وكتبت هذه �لكلمات ككل باللون �لرمادي، و 
توجد �أعلى �لع�مة ر�شمة على �شكل د�ئرة كبرية تتو�شطها جنمة حتيط بها د�ئرة و تتو�شطها د�ئرة �شغرية 
و توجد د�خل �لد�ئرة �لكرى ر�شمات على �شكل قلوب و دو�ئر �شغرية، و هذه �لر�شمات ككل باللون �لأزرق.

�ل�شللرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لع�مات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل ، وذلك خ�ل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإع�ن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  20  يونيو 2018 العدد 12356

تعلن �إد�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  جاه للملكية �لفكرية     
بطلب لت�شجيل �لع�مة �لتجارية:       

                                             
�ملودعة حتت رقم :282018                   بتاريخ : 2017/10/31 م

تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  م
�إنفي�شتمنت  نغوين  ترونغ  با�شم  �أي�شا  تتاجر  و   ( نغوين  ترونغ  يو  تي  د�و  بهان  كو  و�ي  تي  با�شللم: كونغ 

كوربور�ي�شن(.
وعنو�نه: 82-84 بوي تهي ك�شو�ن، بن تهانه و�رد، دي�شرتيكت 1، هو�شيمينه �شيتي،  فيتنام.

؛  �لتح�شي�ت  تنظيم  �لأمللو�ل ل�أعمال �خلريية؛  : جمع  �ملنتجات   / �لب�شائع / �خلدمات  لتمييز  وذلك 
�شناديق �لإ�شتثمار �مل�شرتكة )لأغر��ش �إجتماعية(.

�لو�قلعة بالفئة: 36
ترونغ  �لعربي  منطوقها   TRUNG NGUYEN �لكلمات  عللن  عللبللارة  �لع�مة  �لع�مة:  و�شف 
نغوين كتبت بحروف لتينية ب�شكل كبري، و حتتها توجد �لكلمة LEGEND منطوقها �لعربي ليجيند 
 FOUNDATION كتبت بحروف لتينية ب�شكل كبري حتتها خط �أفقي، وحتت �خلط توجد �لكلمة
منطوقها �لعربي فاوند�ي�شن كتبت بحروف لتينية ب�شكل كبري، وكتبت هذه �لكلمات ككل باللون �لرمادي، 
د�ئرة  تتو�شطها  و  د�ئللرة  بها  تتو�شطها جنمة حتيط  د�ئللرة كبرية  �شكل  ر�شمة على  �لع�مة  �أعلى  و توجد 
�شغرية و توجد د�خل �لد�ئرة �لكرى ر�شمات على �شكل قلوب و دو�ئر �شغرية، و هذه �لر�شمات ككل باللون 

�لأزرق.
�ل�شللرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لع�مات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل ، وذلك خ�ل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإع�ن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  20  يونيو 2018 العدد 12356

يعلن ق�شم �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك
�مار�تي كويف ذ.م.م

بطلب لت�شجيل �لع�مة �لتجارية �لتالية: 

�ملودعة حتت رقم : 290861        بتاريخ :2018/4/19    
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   200م

با�شللم: �مار�تي كويف ذ.م.م
وعنو�نه: �ش. ب: 52845، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لنب، م�شروبات �أ�شا�شها �ل�شاي، �ل�شاي، يف �لفئة  30.

�لو�قعة يف �لفئة: 30
و�شف �لع�مة : عبارة عن �لكلمات "�مار�تي كويف"  كتبت ب�شكل مميز على �شكل كتابة كوفية زخرفية مربعة 
و�أ�شفلها �لكلمات �ل�تينية EMIRATI COFFEE CO كتبت بخط رقيق و�لع�مة باللون �لأ�شود 

كما هو مو�شح بال�شكل �ملرفق.
 emirati،لكلمات� �ملطالبة بحق ح�شري عن  �ملميز مع عدم  �شكلها  للع�مة يف  : �حلماية  �ل�شرت�طات 

�لعادي. �لو�شع  يف  حدة  على  كل   coffee co
فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لع�مات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خ�ل 30 يوماً من هذ� �لإع�ن .
اإدارة العالمات التجارية  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  20  يونيو 2018 العدد 12356

يعلن ق�شم �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك
�لفجر �لبحرية للتجارة �ش.ذ.م.م

بطلب لت�شجيل �لع�مة �لتجارية �لتالية: 

�ملودعة حتت رقم : 284205        بتاريخ :2017/12/9   
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   200م

با�شللم: �لفجر �لبحرية للتجارة �ش.ذ.م.م
وعنو�نه: �ش. ب: 81، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
يف  �ل�شنارة  ل�شيادي  �إنللز�ل  �ِشباك  �ل�شمك،  ل�شيد  َبَكر  �ل�شمك،  ل�شيد  حيو�نات  �أمعاء  �ل�شمك،  �شيد  عدة 

�لفئة 28.
�لو�قعة يف �لفئة: 28

�لأحمر حيث  باللون  ب�شكل مميز  Anglersbay كتبت  �ل�تينية  �لكلمات  : عبارة عن  �لع�مة  و�شف 
يخرج من �حلرفy  خط ملتوي طويل و�لكلمة كتبت د�خل ر�شم ل�شمكة كبرية باللونن �لأ�شود و�لأبي�ش 

كما هو مو�شح بال�شكل �ملرفق.
�ل�شللرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لع�مات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خ�ل 30 يوماً من هذ� �لإع�ن .

اإدارة العالمات التجارية   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  20  يونيو 2018 العدد 12356

يعلن ق�شم �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك
�شن �ند �شاند لل�شياحة و�ل�شفر )ذ.م.م(

بطلب لت�شجيل �لع�مة �لتجارية �لتالية: 

�ملودعة حتت رقم : 292009        بتاريخ :2018/5/9    
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   200م

با�شللم: �شن �ند �شاند لل�شياحة و�ل�شفر )ذ.م.م(
وعنو�نه: �ش. ب: 89374، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لنقل �جلوي، �حلجز لل�شفر، تنظيم �لرح�ت يف �لفئة  39.

�لو�قعة يف �لفئة: 39
و�شف �لع�مة : عبارة عن �لكلمات �ل�تينيةSun & Sand  كتبت ب�شكل كبري و�أ�شفلها �لعبارة �ل�تينية 
OUR GOAL IS YOUR SATISFACTION كتبت بحجم  �أ�شغر ويليهم من �لي�شار 

ر�شم �شم�ش م�شرقة و�شحب و�لع�مة ب�شكل مميز باللون �لذهبي �لد�كن كما هو مو�شح بال�شكل �ملرفق.
�ل�شرت�طات : �حلماية للع�مة يف جمملها مع عدم �ملطالبة بحق ح�شري عن �لكلمات sun ، sand كل 

على حدة يف �لو�شع �لعادي.
فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لع�مات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خ�ل 30 يوماً من هذ� �لإع�ن .
اإدارة العالمات التجارية  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  20  يونيو 2018 العدد 12356

يعلن ق�شم �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك
�ورجانيك باندل لتجارة �ل�شاي �ش.ذ.م.م

بطلب لت�شجيل �لع�مة �لتجارية �لتالية: 

�ملودعة حتت رقم : 290616        بتاريخ :2018/4/16   
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   200م

با�شللم: �ورجانيك باندل لتجارة �ل�شاي �ش.ذ.م.م
وعنو�نه: �ش. ب: 79716، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لنب، م�شروبات �أ�شا�شها �ل�شاي، �ل�شاي، يف �لفئة 30.

�لو�قعة يف �لفئة: 30
و�شف �لع�مة : عبارة عن �لكلمات �ل�تينية HIGGINS & SONS كتبت يف �شطرين ب�شكل كبري 
 TERRIBLY BRITISH ومميز وفوقها ر�شم تخيلي لرجل يرتدي قبعة و �أ�شفلها �لعبارة �ل�تينية
�إطار  ر�شم  �لأ�شود د�خل  باللون  و�لكل  �شبح متباعدة  وحوله  منطاد  ر�شم  وحتتهم  �أ�شغر  بحجم   TEA

هند�شي مميز باللون �لأبي�ش على خلفية م�شتطيلة �ل�شكل باللون �لأحمر كما هو مو�شح بال�شكل �ملرفق.
�ل�شللرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لع�مات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خ�ل 30 يوماً من هذ� �لإع�ن .

اإدارة العالمات التجارية  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  20  يونيو 2018 العدد 12356

يعلن ق�شم �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك
كاترينا �نتونوفي�ش

بطلب لت�شجيل �لع�مة �لتجارية �لتالية: 

�ملودعة حتت رقم : 284875        بتاريخ :2017/12/21   
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   200م

با�شللم: كاترينا �نتونوفي�ش.
وعنو�نه: �ش. ب: 283157، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�خلدمات �لعلمية و�لتقنية وخدمات �لبحث و�لت�شميم �ملتعلقة بها، خدمات �لتحاليل و�لأبحاث �ل�شناعية، 
�لفئة  ، يف  �لد�خلي  �لديكور  ت�شميم  �حلا�شوبية،  و�لرجميات  �حلا�شوبي  �لعتاد  وتطوير  ت�شميم  خدمات 

.42
�لو�قعة يف �لفئة: 42

ب�شكل  �شطرين  يف  كتبت   Antonovich design �ل�تينية  �لكلمات  عن  عبارة   : �لع�مة  و�شف 
 &  INTERIORS ARCHITECTURE �ل�تينية   �لللعللبللارة  كتبت  وحتتها  ومملليللز  كبري 
بحجم �أ�شغر وفوقها ر�شم زخريف مكون من خطوط متد�خلة فيما بينها و�أع�ها كتبت �لكلمة �ل�تينية 
و�لع�مة ب�شكل مميز باللون �لذهبي على خلفية د�ئرية �ل�شكل باللون �لبنف�شجي �لد�كن    LUXURY
�ملحاط باللون �لذهبي وعلى هذه �خللفية ر�شم لعدة �أبر�ج �شكنية ويحيط بالد�ئرة عدة ر�شومات زخرفية 

ت�شبه �أور�ق �ل�شجر باللونن �لبنف�شجي و�لأبي�ش كما هو مو�شح بال�شكل �ملرفق.
�ل�شللرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لع�مات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خ�ل 30 يوماً من هذ� �لإع�ن .

اإدارة العالمات التجارية  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  20  يونيو 2018 العدد 12356

يعلن ق�شم �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك
م�شاريع حميد وكمار) �ش.ذ.م.م (

بطلب لت�شجيل �لع�مة �لتجارية �لتالية: 

�ملودعة حتت رقم : 284489        بتاريخ :2017/12/14   
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   200م

با�شللم: م�شاريع حميد وكمار) �ش.ذ.م.م (
وعنو�نه: �ش. ب: 50092، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لنب و �ل�شاي و �لكاكاو و �ل�شكر و �لأرز يف �لفئة 30.

�لو�قعة يف �لفئة: 30
و�شف �لع�مة : عبارة عن �لكلمة �ل�تينيةJANAAB  كتبت ب�شكل مميز باللون �لأ�شود 

كما هو مو�شح بال�شكل �ملرفق.
�ل�شللرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لع�مات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  
�أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خ�ل 30 يوماً من هذ� �لإع�ن .

اإدارة العالمات التجارية  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  20  يونيو 2018 العدد 12356

يعلن ق�شم �لع�مات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك تاي�شي لتجارة �ملجوهر�ت �ش.ذ.م.م
بطلب لت�شجيل �لع�مة �لتجارية: 

�ملودعة حتت رقم 266216         بتاريخ : 10/01/2017م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   200م

با�شللم: تاي�شي لتجارة �ملجوهر�ت �ش.ذ.م.م.
وعنو�نه:حمل رقم �لل 2/ 0017�إيه، ملك مركز برجمان، �ملنخول،

 �ش.ب 487743 دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

خدمات جتميع ت�شكيلة من �ل�شلع ل�شالح �لغري)ول ينطوي على ذلك خدمة �لنقل( وذلك لتمكن عامة 
�لزبائن من معاينتها و �شر�ءها عند �حلاجة، و�لتي ت�شمل �ملجوهر�ت، حجر كرمي و �شاعات �ليد، وخدمات 

�ملعام�ت �لتجارية �ملتعلقة باملجوهر�ت، حجر كرمي و �شاعات يد باإ�شتخد�م �شبكة �لأنرتنت، يف �لفئة 35.
�لو�قلعة بالفئة: 35

و�شف �لع�مة: هي عبارة عن كلمة TYCHE مكتوبة بالأحرف �ل�تينية بخط مميز باللونن �لأ�شود 
بال�شكل  �لذهبي كما هو مو�شح  باللون  �ملا�ش وذيل عقرب وورق نبات جميعهم  و�لأبي�ش ويف �لعلى �شكل 

�ملرفق.
�ل�شللرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لع�مات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خ�ل 30 يوماً من هذ� �لإع�ن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  20  يونيو 2018 العدد 12356



األربعاء  20   يونيو    2018  م   -   العـدد  12356  
Wednesday   20   June   2018  -  Issue No   12356 اأخبـار الإمـارات

09

اللواء املري ُيكرم فريق عمل اجلائزة الدولية لتحليل املعلومات
•• دبي-الفجر:

�لعام  �لقائد  �ملللري،  خليفة  �هلل  عبد  �للو�ء  �شعادة  كللرم 
من  �ملوؤ�ش�شي  �لتميز  جائزة  عمل  فريق  دبللي،  ل�شرطة 
�لر�بطة �لدولية لتحليل �ملعلومات لدى منظمات �إنفاذ 
�لقانون، بح�شور �للو�ء خبري خليل �بر�هيم �ملن�شوري، 
م�شاعد �لقائد �لعام ل�شوؤون �لبحث �جلنائي، و�لعميد 
لل�شوؤون  �لعامة  �لد�رة  مللديللر  نللائللب  �جلللل�ف،  جللمللال 
للتحريات  �لعامة  �لد�رة  �شباط  من  وعللدد  �لد�ريلللة، 
�لإد�رية.  لل�شوؤون  �لعامة  و�لإد�رة  �جلنائية  و�ملباحث 
ل�شرطة  �لعامة  �لللقلليللادة  �أن  �ملن�شوري  �للللللو�ء  و�أو�للشللح 

دبي قد فازت يف �بريل �ملا�شي بجائزة �لتميز �ملوؤ�ش�شي 
من �لر�بطة �لدولية لتحليل �ملعلومات لدى منظمات 
�إنفاذ �لقانون مبدينة �نهامي يف ولية كاليفورنيا ، كاأول 
وكند�  �لمريكية  �ملتحدة  �لوليات  خارج  �شرطية  جهة 
موؤكد�ً   ،)IALEIA( �ملرموقة  �جلللائللزة  بهذه  تفوز 
�أن هذ� يعد �إجنللاز�ً غري م�شبوق على م�شتوى �لأجهزة 
�ل�شرطية يف �لوطن �لعربي، وخا�شة �أن م�شاركة �شرطة 
دبي يف هذه �جلائزة �لدولية برزت من خ�ل جناحها 
و�لنظمة  �حلللديللثللة  �لتقنيات  و��للشللتللخللد�م  توظيف  يف 
قو�عد  و�إد�رة  �ملعلومات  حتليل  يف  �لللذكلليللة  و�لللر�مللج 
�لبيانات مبا ي�شاهم يف �حلد من وقوع �جلر�ئم وب�شط 

�لأمن و�لأمان.  و�أهدى �للو�ء خليل �بر�هيم �ملن�شوري 
مثمناً  دبللي،  ل�شرطة  �لعام  �لقائد  ل�شعادة  �لجنللاز  هذ� 
و�شعيه  �لقطاع،  هللذ�  يف  �لعاملن  جلهود  �شعادته  دعللم 
�لمكانات  كافة  وتوفري  �لعمل  فللرق  لتحفيز  �مل�شتمر 
جمال  يف  مهامهم  �إجنلللاز  على  ت�شاعد  �لتي  و�لللقللدر�ت 
مكافحة �جلرمية و�حلد من وقوعها، م�شيد� يف �لوقت 
��شتمارة  بللاإعللد�د  قللام  �للللذي  �لعمل  فللريللق  بجهود  ذ�تللله 
��شتيفاء  �لللدوللليللة، وعللمللل علللللى  �مللل�للشللاركللة يف �جللللائلللزة 
على  حري�شا  وكللان  �ملطلوبة،  و�ل�شروط  �ملعايري  كافة 
للتقنيات  �لأمثل  و��شتخد�مها  �إبر�ز جهود �شرطة دبي 

�حلديثة يف جمال حتليل �ملعلومات.   

الفجر تقدم ن�سائح  لال�ستعداد اجليد لالمتحانات 

بدء امتحانات نهاية العام الدرا�شي و�شط ترقب من الأ�شر والطالب 
اأولياء الأمور : تعويد الطالب على مواعيد النوم ال�سحيحة قبل المتحان ل�سمان الق�سط الكايف من الراحة

الرتبويون: �سحذ الهمم والت�سجيع وحتديد الأهداف اأوىل خطوات التفوق وح�سد الدرجات 
•• منطقة الظفرة – لطيفة جابر 

يف  �لط�ب  �لآلف  �ليوم   ي�شتعد 
لأد�ء  �لدر��شية  �ملللر�حللل  خمتلف 
�متحانات نهاية �لف�شل �لدر��شي 
�لثالث من �لعام �حلايل 2017-

2018 و�لتي تاأتي  و�شط ترقب 
ملللن �للللطللل�ب و�لأ�للللشللللر علللللى حد 
�للللشللللو�ء مللللن �جللللللل حللل�لللشلللد �أعلللللللى 
�يجابية  نتائج  وحتقيق  �لدرجات 
تعك�ش �ملجهود �لكبري �لذي بذلته 
تلك �لأ�شر خ�ل �لعام �لدر��شي.

ويرى �أولياء �لأمور �أن �لمتحانات 
�ل�شاغل  �للل�للشللغللل  هلللي  �أ�للشللبللحللت 
جلميع �أولياء �لأمور ممن لديهم 
�ملختلفة  �لتعليم  مر�حل  يف  �أبناء 
�أبناءه  يحقق  �أن  يتمنى  و�جلميع 
�أف�شل �لدرجات و�أ�شار �لبع�ش �أن 
توفري ق�شط من �لر�حة وتنظيم 
مو�عيد �لنوم و�ل�شتيقاظ خا�شة 

خمتلفة.  بللطللريللقللة  يللتللعلللللم  مللنللا 
فلللاللللطلللريلللقلللة �لللللتللللي تللل�لللشلللللللح مع 
�لطريقة  تكون  ل  قد  �شديقاتك 
ميكنك  لللللِك.  بالن�شبة  �لأفلل�للشللل 
معن  ن�شيد  كلمات  تغيري  مللثللً� 
بع�ش  تذكر  على  ت�شاعدك  حتى 
�ملعلومات، كما ميكنك كتابة ق�شة 
��شتذكار  على  ت�شاعدك  طريفة 
وفهم مو�دك �لدر��شية. وتذكري 
ل��شتذكار  طريقة  �أي  �أن  د�ئللمللاً 
هللي طللريللقللة جلليللدة، للللذ� فقومي 
�لتي  �لطرق  باأف�شل  بال�شتذكار 

تنا�شبك.
�لر�حة  مللن  ق�شط  على  �ح�شلي 
�خلفيفة  �للللللوجلللللبلللللات  لللللتللللنللللاول 
خمك  ي�شتهلك  تدر�شن،  عندما 
�جللوكوز. لذ� �ح�شلي على خم�ش 
�شاعة  كل  بعد  �لر�حة  من  دقائق 
من �ل�شتذكار، حتى ينتج ج�شمك 
للدر��شة.  �للللطلللاقلللة  ملللن  �مللللزيلللد 

�أهمية   حددي �لختبار�ت �لأكرث 
كافة  مع  تتعاملي  �أن  �خلطاأ  من 
�ملو�د �لدر��شية، و�لختبار�ت ب�شكل 
�مل�شتوى  كللان  �إذ�  خا�شة  مت�شاو، 
�لللدر��للشللي �خلللا�للش بللك �أفلل�للشللل يف 
�لآخر.  �لبع�ش  مللن  �مللللو�د  بع�ش 
�أنه  يعتقدن  �لللطللالللبللات،  فبع�ش 
مت�شاوية  �أوقللات  تخ�شي�ش  يجب 
�لأمر  هللذ�  �ختبار،  لكل  للدر��شة 
عندما  �لللوقللت  لنق�ش  يعر�شهن 

يكن بحاجة فعلية �إليه.
على حمتوى و�شكل   تعريف جيد�ً 
�شتخو�شينها  �لللتللي  �لخلللتلللبلللار�ت 
و�ملو�شوعات  �ملللللجللللالت  حلللللددي 
�لتي �شي�شملها �لختبار. وحددي 
على  كلللان  �إذ�  مللا  �لخللتللبللار،  �شكل 
متعدد  من  �ختيار  �أو  مقال  هيئة 
�أو مزيج بن هذ� وذ�ك. ومبجرد 
�أي  دوين  �ل�لللشلللتلللذكلللار،  يف  �للللبلللدء 
يللاأتللي يف ذهللنللك و�طرحيه  �للشللوؤ�ل 

  �حلل�للشلللللي علللللى قلل�للشللط كللللاف من 
 8 �أن  �إىل  �خلللللر�ء  ي�شري  �لللنللوم 
�لتي  �لليلة  يف  �لللنللوم  مللن  �شاعات 
مثالية  تعتر  �لمللتللحللان،  ت�شبق 
متلللاملللاً. قللد تلل�للشللعللريللن بللامللليللل �إىل 
متاأخرة  لللل�لللشلللاعلللات  �ل�لللشلللتلللذكلللار 
مللللن �لللللللليلللل، للللكلللن تللللذكللللري �أنللللك 
�شتحتاجن �إىل �لطاقة و�لرتكيز 

�أثناء �أد�ء �لختبار.
بلل�للشللحللذ طلللاقلللتلللك قبل  قللللومللللي    
�للللذهلللاب للل�مللتللحللان حلليللث يقول 
�لقيام  عليِك   :Gruenwald
قللبللل �لذهاب  يللحللفللزك  بلللاأملللر ملللا 
وت�شاهدي  جتل�شي  ل  ل�ختبار. 
�لأملللر من  �لللر�مللج، فهذ�  بع�ش 
�شاأنه �أن يقلل من م�شتوى �لطاقة 
�خلا�ش بك. بدًل من ذلك، قومي 
بقر�ءة كتاب �أو حماولة حل �لألغاز 
و�لكلمات �ملتقاطعة، ميكنك �أي�شاً 
�لقيام ببع�ش �لتمارين �لريا�شية 

بعد رم�شان و�لعيد �شيمثل حتدي 
من  �لطالب  يتمكن  حتى  ل�أ�شر 
�حللل�للشللول علللللى مللللدة كللافلليللة من 
يتمكن من  و�لللنللوم حتى  �لللر�حللة 

�أد�ء �لمتحان ب�شهولة وي�شر .
قامت  �لللللفللللجللللر  جلللانلللبلللهلللا  وملللللللن 
تو�شيات  لبع�ش  ملخ�ش  بعر�ش 
�ملخت�شن لتحديد رو�شته �لتفوق  
�لمتحانات  و�لنجاح خ�ل فرتة 
�لقادمة  ومنها �أن تتفهم �لطالبة 
جيد  و�لطالب  �أهد�فهم  ب�شكل 
من  �شل�شلة  تتبع  �أن  عليِك  يجب 
بدر��شتك،  �خلللا�للشللة  �ملللتللطلللللبللات 
وتعريف جيد�ً ماذ� يعني كل �ختبار 
باأنك  ت�شعري  حتى  لللِك،  بالن�شبة 
�أكلللرث ر�حللللة. و�أ�لللشلللاف �أنللله ينبغي 
ت�شتثمرين  مللللاذ�  جلليللد�ً  تللعللريف  �أن 
وقتك وجهدك، وتبذلن ق�شارى 
�أعلى  علللللللى  للللللحلل�للشللول  جلللهلللدك 

�لدرجات يف �ختبار ما.

�مل�شي  �ملللثللال  �شبيل  علللللى  ميكنك 
قليً�، �أو تناول �لوجبات �خلفيفة 
�للل�للشللحلليللة )�للللللللللوز، �لللفللاكللهللة، �أو 
�للللللزبلللللادي(. �حللل�للشللول علللللى هذ� 
يف  �شي�شاعد  �لر�حة،  من  �لق�شط 

حت�شن مهار�تك �لدر��شية.
تتوقفي  �أن  يللجللب  مللتللى  �عللللريف    
قللبللل �لخللتللبللار بللفللرتة تللللرت�وح ما 
�أن  �للشللاعللة، يجب   24 لللل   12 بللن 
تللتللوقللفللي عللن �ل�للشللتللذكللار متاماً. 
تعلم  ملللقلللدورك  يف  يللكللون  للللن  �إذ 
ودر��لللشلللة �أي حمللتللوى جللديللد، بل 
نف�شك  �شتعر�شن  �لأرجللللح  على 
ملن  بالن�شبة  و�لرتلللبلللاك.  للتوتر 
للحظات  �ل�لللشلللتلللذكلللار  يللللرتكللللون 
�لأخلللللللللللللرية، تلللعلللتلللر �للللبلللطلللاقلللات 
لتعلم  جلليللدة  و�للشلليلللللة  �لتعليمية 
بع�ش �لأمور يوم �لمتحان، وهذ� 
�لدر��شة  �أف�شل من  يعتر  �لأمللر 

من �لكتاب �ملدر�شي.

�شي�شعرون  فهم  �أ�للشللاتللذتللك،  على 
بال�شعادة مل�شاعدتك.

 �بدئي �ل�شتذكار على �لأقل قبل 
فلي�ش  �لخللتللبللار  موعد  مللن  �شهر 
تعلم  �أن  لل�شك،  جمللال  �أي  هناك 
كللملليللات قللللليلللللة علللللى مللللدى فرتة 
طريقة  �أف�شل  هو  طويلة،  زمنية 
�أف�شل  فلللللاإن  للللللذ�،  للل��للشللتللذكللار. 
وقللللت للللبلللدء �للللدر��لللشلللة يلللكلللون مع 
بد�ية �لف�شل �لدر��شي. خ�ش�شي 
لتنظيم  �أ�شبوع،  كل  �لوقت  بع�ش 
�لدر��شية  �ملللو�د  ومعرفة  �أفكارك، 
�لللتللي تلل�للشللري فلليللهللا �لأملللللور ب�شكل 
جيد، وتلك �لتي حتتاج �إىل مزيد 
من �جلهد. كما يجب و�شع خطة 
ث�ثة  قبل  و�ل�شتذكار  للدر��شة 
موعد  ملللن  �أ�لللشلللابللليلللع  �أربللللعللللة  �إىل 

�لمتحان.
و�شيلة  �أفللللل�لللللشلللللل  علللللللللى  تلللللعلللللريف 
لللل��لللشلللتلللذكلللار بللالللنلل�للشللبللة لللللك كل 

�أو �ل�شري لبع�ش �لوقت. �حر�شي 
علللللى �لللقلليللام بللللاأي �للشلليء يجعلك 
و�لإيجابية،  باحليوية  ت�شعرين 
وثقتك  ن�شاطك  م�شتوى  ويللعللزز 
�لتي  �شاعة  �ل24  خ�ل  بنف�شك 
تلل�للشللبللق �لخلللتلللبلللار. جتللنللبللي تناول 
�لطاقة،  وملل�للشللروبللات  �لللكللافلليللن 
و�لرع�شة  �لهللتللز�ز  ت�شبب  حيث 
�إ�شابتك  �إىل  وتللللللوؤدي  �لللليلللد،  يف 
منت�شف  يف  و�لتوتر  بال�شطر�ب 
خ�شِت  لقد  �لخللتللبللار.  ��شرتخي 
جتربة �لختبار�ت �لنهائية بنجاح 
من قبل، و�شتخو�شينها هذه �ملرة 
�أي�شاً ب�شهولة. فاإذ� �شعرِت بالتوتر 
لأد�ء  جلو�شك  �أثناء  �لع�شبية  �أو 
وتوكلي  �هلل  �ذكلللللري  �لملللتلللحلللان، 
وببطء  بعمق  تنف�شي  ثللم  عللللليلله. 
ثللل�ث مللللر�ت. وتلللذكلللري �أنللللك قد 
على  �لخللتللبللار�ت  لهذه  ��شتعددت 

مد�ر �لعام.

لتزويد موظفيها ببطاقة »اإ�سعاد«

�شرطة دبي توقع مذكرة تعاون مع موؤ�ش�شة تنظيم ال�شناعة الأمنية

موؤ�ش�شة  مع  �ملثمر  �لتعاون  هللذ�  �أن 
ومثيله  �لأمللنلليللة،  �ل�شناعة  تنظيم 
�أخللللرى، جلللاء بتوجيهات  مللع جللهللات 
مللن �للشللعللادة �للللللو�ء عللبللد �هلل خليفة 
دبي،  ل�شرطة  �لللعللام  �لللقللائللد  �ملللللري، 
�لبناّءة  �للل�للشللر�كللة  تللعللزيللز  بلل�للشللرورة 
حملية  حكومية  ودو�ئلللر  جهات  مللع 

تنظيم  وملللوؤ�لللشللل�لللشلللة  دبلللللي  للل�للشللرطللة 
�ل�شناعة �لأمنية، تهدف �إىل تعزيز 
�مل�شرتك  و�لتن�شيق  �لللتللعللاون  �آللليللات 
بللن �لأطلللللر�ف، و�لللعللمللل علللللى زيادة 
فللاعللللليللة �لللتللعللاون �لللقللائللم يف جمال 
�جلمهور،  �إ�للشللعللاد  خلللدملللات  تللقللدمي 
�لتعاون  لتعزيز  �جلانبن  من  �شعياً 

�إ�شعاد  لبطاقة  �لإللللكلللرتوين  �ملللوقللع 
https://esaad.dubaipolice.
موؤخر�،  تد�شينه  مت  �لللذي   gov.ae
لي�شبح �ملوقع متاحا �أمام م�شتخدمي 
�شرطة  موظفي  مللن  �إ�للشللعللاد  بطاقة 
�لللدو�ئللر �حلكومية  دبللي ومللوظللفللي 
�إ�شعاد،  �إىل بطاقة  �ملن�شمة  �لأخرى 

�للل�للشللعللادة ملوظفي  و�حتلللاديلللة حتللقللق 
م�شيفا  و�للللللدو�ئلللللر،  �جللللهلللات  تلللللك 
دبي يتطلعون لهذه  �شرطة  �أنهم يف 
�لتجربة �ملميزة مع موؤ�ش�شة تنظيم 
قال  جانبه،  من  �لأمنية.  �ل�شناعة 
�للل�للشلليللد �أحلللملللد حمللمللد �للل�للشللايللغ �أن 
�لعامة  �لقيادة  بن  �لتفاهم  مذكرة 

�لتي  ذ�تها  �ملز�يا  �ملوؤ�ش�شة  موظفي 
يح�شل عليها موظفو �شرطة دبي.

موقع اإ�سعاد
�ل�شايغ  �أحللللمللللد  �للل�للشلليللد  و��لللشلللتلللملللع 
ُمف�شل  �للشللرح  �إىل  �ملللوؤ�للشلل�للشللة  ووفللللد 
ملللن �للل�للشلليللدة مللنللى �للللعلللاملللري حول 

�ملعلومات.  تبادل  وت�شهيل  �مل�شرتك 
�نلل�للشللمللام موظفي  �مللللذكلللرة  وتللتلليللح 
�لأمنية  �ل�شناعة  تنظيم  موؤ�ش�شة 
لللرنللامللج »�إ�للشللعللاد« يف �للشللرطللة دبي، 
موظفي  دبلللي  �للشللرطللة  �للشللتللزود  فيما 
و�إ�شعار  �إ�للشللعللاد  بللبللطللاقللة  �ملللوؤ�للشلل�للشللة 
�لتجارية ملنح  بال�شركات و�ملوؤ�ش�شات 

•• دبي-الفجر:

دبي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  وقعت 
تنظيم  موؤ�ش�شة  مللع  تفاهم  مللذكللرة 
مبوجبها  يللتللم  �لأملللنللليلللة  �للل�للشللنللاعللة 
برنامج  �إىل  مللوظللفلليللهللا  �نلل�للشللمللام 
»�إ�للشللعللاد« و�للللذي يحقق  �شرطة دبللي 
�إ�شعاد  بللطللاقللة  حلللاملللللي  �لللل�لللشلللعلللادة 
خا�شة يف  وعللرو�للشللاً  مللز�يللا  ومتنحه 
�لللقللطللاعللن �لللعللام و�خللللا�لللش. ووقع 
�لتللفللاقلليللة مللن جللانللب �للشللرطللة دبي 
بلللن �شريع،  �لللعللملليللد حمللمللد ر��لللشلللد 
نائب مدير �لإد�رة �لعامة للتحريات 
�لإد�رة  للل�للشللوؤون  �جلنائية  و�ملللبللاحللث 
موؤ�ش�شة  من  وّقعها  فيما  و�لرقابة، 
�ل�شيد  �لأمللنلليللة  �للل�للشللنللاعللة  تللنللظلليللم 
�إد�رة  مدير  �ل�شايغ،  حممد  �أحللمللد 
بح�شور  �ملوؤ�ش�شي،  و�لإ�شناد  �ملللو�رد 
�لللل�لللشللليلللدة ملللنلللى حملللملللد �للللعلللاملللري، 
رئي�ش جلنة بطاقة �إ�شعاد يف �شرطة 
دبلللللي، وعلللللدد ملللن �لأفلللللللر�د ملللن ك� 
�شريع  بن  �لعميد  و�أكللد  �جلانبن. 

و�لللللللللذي ميلللكلللن ملل�للشللتللخللدملليلله من 
�لتي  علللللى �خلللل�لللشلللوملللات  �لطلللللل�ع 
تلل�للشللمللل خملللتلللللللف �للللقلللطلللاعلللات من 
�ل�شياحة و�ل�شفر،  �ل�شّحة، �لتعليم، 
�لتموين، �لريا�شة، �مل�شارف، �لنقل 
وم�شتلزمات  �ملطاعم  و�ملللو��للشلل�ت، 

�لبناء، وعرو�ش �أخرى متفّرقة.
وقالت �إنهم �شعد�ء مبا حققه برنامج 
 ،2015 عللام  �نط�قه  منذ  �إ�للشللعللاد 
وما ��شتقطبه �لرنامج من عرو�ش 
ومز�يا و�شلت حتى �ليوم �إىل 447 
عر�شا من جهات خمتلفة وقطاعات 
نحو  توجهاتهم  �أن  موؤكدة  متنوعة، 
در��شات  بعد  ياأتي  حمللددة  قطاعات 
للتعرف  �مللللوظلللفلللن  علللللى  ملل�للشللحلليللة 
و�حتياجاتهم  �هللتللمللامللاتللهللم  علللللى 
وفقا  �لعمل على حتقيقها  ثم  ومللن 
ملا ُت�شفر عنه نتائج �لدر��شات، و�أنهم 
يتطلعون �إىل قيا�ش �أثر بطاقة �إ�شعاد 
على �ملوظفن وتعظيم رو�تبهم و�أن 
�أ�شا�شيا  ر�فلللد�  �لتجربة  هللذه  تللغللدو 

لإ�شعادهم.

بدء امتحانات الف�شل الدرا�شي الثالث يف اأكادميية �شرطة دبي 
•• دبي-الفجر:

�أكللللادميلللليللللة �لللشلللرطلللة دبي  �أنللللهللللت 
��للشللتللعللد�د�تللهللا لمللتللحللانللات نهاية 
للعام  �لللثللالللث  �لللدر��للشللي  �لف�شل 
2017-2018م،  �للللدر��لللشلللي 
�لتي  �لدر��شية  �لللر�مللج  جلميع 
�ليوم  وبلللد�أت  لط�بها،  توفرها 
�ختبار�ت طلبة دبلوم �جلامعين 
لأد�ء  طللللالللللبللللاً   89 مبللل�لللشلللاركلللة 
�لخللتللبللار يف مللادة قللانللون �لعمل، 
�خلللتلللبلللار�تلللهلللم حتى  و�للشللتلل�للشللتللمللر 

�لعا�شر من يوليو �ملقبل.

�لمتحانات على �لوجه �ملطلوب، 
وحللر�للشللت علللللى تللهلليللئللة �لأجلللللو�ء 
�ل�شتقر�ر  لللتللحللقلليللق  �ملللل�ئلللملللة 
�لعقبات  كللافللة  وتللذللليللل  �لنف�شي 
�متحانية  �أجلللللللللو�ء  يلللكلللفلللل  مبللللا 

مريحة للط�ب.
عدد  �أن  �إىل  �لإ�لللللشلللللارة  وجتللللللدر 
لرنامج  �مللللر�لللشلللحلللن  �لللللطلللل�ب 
وعلوم  �للللقلللانلللون  يف  �لللللليلل�للشللانلل�للش 
�لدر��شية  بللاللل�للشللنللو�ت  �للل�للشللرطللة 
404 طلل�ب، بينما  �لأربللع يبلغ 
�ملر�شحات  �لللطللالللبللات  علللدد  يبلغ 
�لعلوم  بللكللالللوريللو�للش  للللرنلللاملللج 

ويلللبلللد�أ غللللد�ً )�لأربلللللعلللللاء( ط�ب 
�لللل�لللشلللنلللو�ت �لللللدر��للللشلللليللللة �لأربلللللللع 
و�لطلبة  و�ملر�شحات،  �ملر�شحن 
�ملر�شحات  و�لطالبات  �ملر�شحن 
�لعلوم  بللكللالللوريللو�للش  بلللرنلللاملللج 
�لأملللللنللللليلللللة، وطلللللللللبللللة وطللللالللللبللللات 
�ملنتظمة،  �مللل�للشللائلليللة  �للللدر��لللشلللات 
�ختبار�تهم �لتي ت�شتمر حتى يوم 

�لأحد �ملو�فق 8-7-2018م.
و�أكد �لعميد �لدكتور غيث غامن 
�ل�شويدي، مدير �أكادميية �شرطة 
�تخذت  �لأكللللادميلللليللللة  �أن  دبللللللي، 
�أعمال  لت�شيري  �لإجللللر�ء�ت  كافة 

�لأمنية بال�شنة �لدر��شية �لأوىل 
و�لثانية 66 طالبة، وعدد �لطلبة 
�لرنامج  نللفلل�للش  يف  �ملللر�للشللحللن 
ط�ب  �أمللللللا  طلللاللللبلللاً،   43 يللبلللللغ 
�للي�شان�ش  بلللرنلللاملللج  وطلللاللللبلللات 
�لدر��شات  لللطلللللبللة  �للللقلللانلللون  يف 
عددهم  فيبلغ  �ملنتظمة  �مل�شائية 
طلبة  �أما  وطالبة،  طالباً   310
ت�شعى  �لللذيللن  �جلامعين  دبلللللوم 
�أكادميية �شرطة دبي �ىل تاأهيلهم 
من خمتلف �لتخ�ش�شات �لعلمية 
لرفد �لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي 
كافة  يف  ومتخ�ش�شن  بللخللر�ء 

عددهم  فيبلغ  �لعلمية  �ملللجللالت 
طالباً.  89

مراكز الأمرية هيا تختتم
 امللتقى الرم�شاين

•• دبي-وام:

�ختتمت �إد�رة مر�كز �لأمرية هيا بنت �حل�شن �لثقافية 
�لإ�ش�مية بفرعيها �ملزهر و�أم �ل�شيف �لتابعة لد�ئرة 
فعاليات  بدبي  �خلللريي  و�لعمل  �لإ�ش�مية  �ل�شوؤون 

�مللتقى �لرم�شاين2018.
وقالت حمدة �أحمد �ملهريي مديرة �إد�رة �ملر�كز �إن هذه 
�لفعاليات و�لر�مج �لرم�شانية جاءت �شمن �خلطط 
لتحقيق  �ملللبللارك  رم�شان  �شهر  قبل  �عللد�دهللا  �لتي مت 
مب�شاركة  �لرم�شاين  �مللتقى  يف  �ملتقدمة  �مل�شتويات 
و�جلهات  و�لللللد�ئللللرة  �مللللر�كلللز  يف  و�لللعللاملللللن  �لإد�رة 
هيا  �لأملللرية  مر�كز  فعاليات  �أن  و�أو�شحت  �ملتعاونة. 

�شت فئات  �ملو�شم ت�شمنت  �لإ�ش�مية يف هذ�  للثقافة 
�أجللز�ء و5  كالقر�آن كام� و20 جللزء� و10  خمتلفة 
�أجز�ء و3 �أجز�ء وفئة �أ�شحاب �لهمم »جزء عم« وذلك 
لتحفيظ  مللركللز�   32 مللن  مت�شابقة   175 مب�شاركة 

�لقر�آن على م�شتوى �لدولة.
�ملت�شابقات  ملل�للشللتللوى  علللللى  �مللللللتللقللى  �أن  �إىل  و�أ�للللشللللارت 
بامل�شتوى  �لرتقاء  �إىل  هدف  و�حلافظات  و�لد�ر�شات 
�لعام للمت�شابقات و�إيجاد روح �لتناف�ش وتعزيزها بن 
مر�كز �لتحفيظ يف �لدولة ورفع �لهمة يف زيادة ر�شيد 
�حلفظ  وفللنللون  ملللهلللار�ت  مللن  لتمكينهّن  �حلللافللظللات 
و�إتلللقلللان �لللتللجللويللد لللل�آيلللات �لللكللرميللة و�للشللبللط �أحكام 

�أد�ئها.
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•• ال�صارقة-الفجر:

حاكم  �ل�شمو  �شاحب  قرينة  دعللت 
جو�هر  �ل�شيخة  �شمو  �للل�للشللارقللة، 
رئي�شة  �لللقللا�للشللمللي،  حمللمللد  بللنللت 
و�ملنا�شرة  �لكبري  �لقلب  موؤ�ش�شة 
لدى  �ل�جئن  ل�أطفال  �لللبللارزة 
�ملتحدة  ل�أمم  �ل�شامية  �ملفو�شية 
�لعامل  دول  �للل�جللئللن،  للل�للشللوؤون 
ق�شية  و�للللشللللع  �إىل  وملللنلللظلللملللاتللله 
�هتماماتها  جللوهللر  يف  �للل�جللئللن 
تتفوق  مركزية  ق�شية  باعتبارها 
يف �أهميتها على �أي ق�شية �إن�شانية 
�لكبري  لللتللاأثللريهللا  نلللظلللر�ً  �أخللللللرى، 
على �ل�شتقر�ر و�ل�ش�م �لعاملين، 
من  كاملة  �أجلليللال  م�شتقبل  وعلى 
�لتي  �لللدول  �لأطللفللال و�ل�شباب يف 

تعاين مر�رة �لهجرة و�للجوء.   
�لو�شول  “�إن  �للشللمللوهللا:  وقلللاللللت 
ل�إن�شان  يللحللفللظ  ملل�للشللتللقللبللل  �إىل 
و�لتطور  بالتنمية  ويت�شم  كر�مته 
�للجوء  �أ�للشللبللاب  مللن معاجلة  يللبللد�أ 
و�حللللللد ملللن �لللللظللللروف �للللتلللي �أدت 
�أزملللات  مللع  نتعامل  فنحن  �إللليللهللا، 
فعالة  تللتللطلللللب جلللهلللود�ً  �إنلل�للشللانلليللة 
وحماولة  ملللو�جللهللتللهللا،  وملل�للشللتللمللرة 
ل�جئن  �ملنا�شبة  �لبيئة  تللوفللري 
ب�شكل  حياتهم  مو��شلة  �أجللل  مللن 
يظلو�  كللي  �لإملللكلللان،  قللدر  طبيعي 
على �أمل بقرب �لعودة �إىل ديارهم، 
ويتمتعو� بالقدرة على �مل�شاركة يف 

م�شرية �لتنمية �مل�شتد�مة«.  
�ل�شيخة  �شمو  ت�شريحات  جلللاءت 
�لقا�شمي يف  بللنللت حمللمللد  جللو�هللر 
�لقلب  تللاأ�للشلليلل�للش مللوؤ�للشلل�للشللة  ذكللللرى 
�لعاملي  �للليللوم  ومبنا�شبة  �لللكللبللري، 
 20 يللوم  ي�شادف  �لللذي  ل�جئن 
يللونلليللو ويلللاأتلللي هللللذ� �للللعلللام يف ظل 
و�لنز�عات  �للل�للشللر�عللات  ��للشللتللمللر�ر 
يف  وت�شببت  �لأوطلللان  مزقت  �لتي 
من  للم�ين  �ملعاناة  مللن  �لكثري 
�أنف�شهم  وجلللللدو�  �للللذيلللن  �لللبلل�للشللر، 
عن  �لللللرحلللليللللل  �إىل  مللل�لللشلللطلللريلللن 
جلوء  رحلة  يف  ليم�شو�  بلد�نهم، 
طلللويلللللللة تللللاركللللن خلللللفللهللم كللللل ما 
�آمن  مللللاأوى  ور�ء  �للشللعلليللاً  ميلللللكللون، 
لللهللم ولأطللفللالللهللم، حللاملللللن معهم 
ذكريات �لوطن و�أح�مهم �إىل ما 
للمفو�شية  ووفللقللاً  �حلللللدود.  ور�ء 
ل�شوؤون  �ملللتللحللدة  لللل�أمم  �ل�شامية 
مليون  �أُجر65.6  �للل�جللئللن، 
�لعامل  �أنللللحللللاء  كلللافلللة  يف  �للشللخلل�للش 
علللللى �لللللفللللر�ر ملللن ديللللارهللللم، وهو 
مللن بن  للله مثيل.  ي�شبق  رقللم مل 
مليون   21.3 حلللللللو�يل  هللللللللوؤلء 
�أكللرث من ن�شفهم دون �شن  لجللئ 
ينزح  يلللوم،  كللل  ففي  عللامللاً.  �لل18 
ق�شر�ً  �شخ�ش   34،000 حلللو�يل 
�ل�شطهاد،  �أو  �لللنللز�عللات  نتيجة 

معظم هوؤلء �لنازحن حمرومون 
�لأ�شا�شية،  �حللللقلللوق  �أبلل�للشللط  ملللن 
�ل�شحية،  و�لللرعللايللة  �لللغللذ�ء،  مثل 

و�لتعليم.
هذه  علللللى  �إنللل�لللشلللاين  فللعللل  رد  ويف 
�ملاأ�شاة، بادرت �لعديد من �ملنظمات 
تقدمي  �إىل  �للللدولللليلللة  �لإغلللاثللليلللة 
و�لعاجلة  �للل�للشللروريللة  �مللل�للشللاعللد�ت 
�للجوء  وطللاأة  لتخفيف  ل�جئن، 
ومللللر�رتلللله عللنللهللم، وبلللللرز ملللن بن 
موؤ�ش�شة  تقدمه  مللا  �جلللهللود  هللذه 
�لإن�شانية  �ملوؤ�ش�شة  �لكبري،  �لقلب 
�لعاملية �ملعنية مب�شاعدة �ل�جئن 
و�ملللحللتللاجللن حلللول �لللعللامل، و�لتي 
�للل�للشلليللخللة جو�هر  �للشللمللو  �أطلللللقللتللهللا 
يف  ر�شمياً  �لقا�شمي،  حممد  بنت 
�ليوم  مللع  تللز�مللنللاً   2015 يللونلليللو 
�لعاملي ل�جئن، يف �إمارة �ل�شارقة 
جانب  �إىل  د�ئلللللملللللاً  تلللقلللف  �لللللتللللي 
و�ملحرومن يف خمتلف  �ل�جئن 
�لعام  �للشللهللد  و�ملللللنللللاطللللق.  �لللللللللدول 
لل”�لقلب  كبرية  �إجنللاز�ت  �ملا�شي، 
�لإغاثي،  �ل�شعيد  على  �لكبري” 
�مل�شاريع  مللن  �لكثري  نللفللذت  حيث 
�شخية  ترعات  وقدمت  �لإن�شانية 
و�شحية  خلللدمللليلللة  قلللطلللاعلللات  يف 
�لأوىل  للمرة  و�أطلقت  وتعليمية، 
�لعمل  يف  فلللريلللدتلللن  ملللبلللادرتلللن 
�ل�شارقة  جائزة  �أولهما  �لإن�شاين، 
ملنا�شرة ودعم �ل�جئن،  �لدولية 
�لهادف  �لفتيات،  و�شندوق متكن 
�لفتيات  حلللقلللوق  ملللنلللا�لللشلللرة  �إىل 
�لعامل، و�ختتمت  �لقا�شر�ت حول 
 2017 للعام  �لللكللرى  �إجنللاز�تللهللا 
باختيارها �ل�شيخ �شلطان بن �أحمد 
�ل�شارقة  جمل�ش  رئي�ش  �لقا�شمي، 

ل�إع�م، مبعوثاً �إن�شانياً لها.
و�لللشلللملللللللت ملللل�للللشللللاريللللع �مللللوؤ�لللشللل�لللشلللة 
�ل�جئن  �خللللرييلللة  ومللبللادر�تللهللا 

�لعديد من  �أماكن وجودهم يف  يف 
و�لأردن،  �للشللوريللا،  وهللللي:  �للللللدول، 
وم�شر،  وفللللللل�لللشلللطلللن،  ولللللبللللنللللان، 

وبنغ�دي�ش.

م�ساريع وزيارات
�ل�شورية عامها  �لأزمللة  مع دخللول 
نللظللمللت مللوؤ�للشلل�للشللة �لقلب  �للل�للشللابللع، 
�إىل خميم �لزعرتي  زيللارة  �لكبري 
�لأردن،  يف  �للل�للشللوريللن  للل�جللئللن 
�لإمار�تية،  �لإعلل�م  و�شائل  ملمثلي 
لط�عهم   ،2017 مللللايللللو  يف 
�ل�جئن،  دعللم  يف  جللهللودهللا  على 
�إىل  و�لللتللعللرف  حلليللاتللهللم،  وت�شهيل 
“عيادة  تللقللدمللهللا  �لللتللي  �خللللدملللات 
�أطلقتها  �لللتللي  �لكبري”،  �لللقلللللب 
كما   ،2015 �للللعلللام  يف  �ملللوؤ�للشلل�للشللة 
�أن حجم  �لللللزيللللارة  خلللل�ل  �أعلللللنللت 
�ملخيم،  يف  م�شاريعها  على  �إنفاقها 
بلغ نحو 30 مليون درهم من �لعام 
2013 �إىل 2016، توزعت على 

عدة مبادر�ت خدمية و�شحية.
ومتللكللنللت �ملللوؤ�للشلل�للشللة يف �لللفللرتة من 
 ،2017 مللن  دي�شمر  �إىل  يوليو 
��شت�شارة  �آلف   108 تقدمي  مللن 
�ل�شورين  ل�جئن  �أولية  �شحية 
�لللقللاطللنللن يف خملليللم �للللزعلللرتي، 
�إىل  �لتغذية  خللدمللات  قللدمللت  كما 
بكثري  متجاوزة  لجللئ،  �ألللف   13
�لللبللالللغ ثمانية  �مللل�للشللتللهللدف  �لللرقللم 
�آلف لجئ، فيما ��شتفاد نحو 28 
�أللللف لجلللئ مللن خللدمللات �لرعاية 
يتجاوز  مبللا  �لإجنللابلليللة،  �ل�شحية 

�شعف �لرقم �مل�شتهدف.
خ�ش�شت   ،2017 �شبتمر  ويف 
�لللكللبللري مليوين  �لللقلللللب  مللوؤ�للشلل�للشللة 
م�ين   7.3( �أملللريلللكلللي  دولر 
�ملوؤ�ش�شات  عللدد من  لدعم  درهللم(، 
و�جلهات �ل�شريكة لها يف جمهورية 

ملل�للشللر �للللعلللربللليلللة، لللتللنللفلليللذ ث�ث 
مللللبللللادر�ت خللرييللة تلل�للشللتللفلليللد منها 
�مل�شرين،  ملللن  و��للشللعللة  �للشللريللحللة 
للللل�أور�م،  �لللقللومللي  �ملعهد  وت�شمل 
لل�شحة  �لللعللبللا�للشلليللة  وملل�للشللتلل�للشللفللى 
بالإ�شافة  �لللقللاهللرة،  يف  �لنف�شية 
�إىل �إن�شاء وحد�ت �شحية وتقدمي 
�لتنموية  �خلدمات  من  جمموعة 
ل�شكان �شعيد م�شر بال�شر�كة مع 

برنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي.
�ملوؤ�ش�شة،  نظمت  �آخلللر،  جانب  مللن 
�ل�شامية  �ملفو�شية  مع  بالتن�شيق 
�ل�جئن،  ل�شوؤون  �ملتحدة  ل�أمم 
خ�ل نوفمر �ملا�شي، زيارة لوفد 
وروؤ�شاء  حكومين  م�شوؤولن  �شم 
�شركات خا�شة من دولة �لإمار�ت، 
ل�جئي  كللوتللوبللالللونللغ  خملليللم  �إىل 
مبنطقة  �مللل�للشلللللمللن  �للللروهللليلللنلللغلللا 
بنغ�دي�ش،  يف  بلللللللللاز�ر  كلللوكللل�لللش 
�أو�شاعهم  ل�ط�ع عن كثب على 
تاأمن  يف  وم�شاعدتهم  �لإن�شانية، 
�حتياجاتهم �ل�شرورية و�لتخفيف 

من معاناتهم.
�لزيارة،  هذه  خ�ل  �لوفد  و�طلع 
علللللى حلللاجلللات �لللل�جلللئلللن، وحلللدد 
�لللللقللللطللللاعللللات �لإغلللللاثللللليلللللة �لأكللللللرث 
�حتياجاً لتقدمي �لدعم و�مل�شاعدة، 
و�ل�شحة،  و�للبا�ش،  �لللغللذ�ء،  مثل 
موؤ�ش�شة  تتكفل  �أن  على  و�لتعليم، 
بالعمل مع خمتلف  �لكبري  �لقلب 
ممثلوها  �للللشللللارك  �للللتلللي  �جلللللهللللات 
�مل�شاعد�ت  جلللمللع  �للللوفلللد،  �للشللمللن 
م�شتحقيها  �إىل  و�إيلل�للشللالللهللا  منها 
لدى  �ملتبعة  �لعاملية  �ملعايري  وفللق 

�ملوؤ�ش�شة.

منح وتربعات
�للشللهللد �لللللعللللام �مللللا�لللشلللي تلللنلللوعلللاً يف 
مللنللهللجلليللة �للللعلللملللل �خلللللللريي لدى 

كبري،  بلل�للشللكللل  �لكبري”  “�لقلب 
لللتللغللطللي مبللجللملللللهللا �للللعلللديلللد من 
و�لإن�شانية.  �لإغللاثلليللة  �لأهلللللد�ف 
حققت   ،2017 ملل�للشللتللهللل  فلللفلللي 
�شورياً  لجئاً   21 �أمنية  �ملوؤ�ش�شة 
مببلغ  ترعها  خلل�ل  مللن  بلبنان 
يعادل  )مللا  �أمللريللكللي  دولر  مليون 
ل�شالح  درهللللللم(  مللللليللون   3.67
تغطية تكاليف تعليمهم �جلامعي 

ونفقاتهم �ملعي�شية. 
وتلللوفلللر �مللللنلللحلللة، �للللتلللي تللنللفللذ على 
ملللدى �أربللعللة �أعلللللو�م، بللالللتللعللاون مع 
لبنان”،  �شبيبة  توحيد  “جمعية 
�ل�جئن  �لللل�لللشلللوريلللن  للللللللطللل�ب 
�للتحاق  �إمكانية  بلبنان،  �ملقيمن 
وتلقي  �جلامعي،  �لإعلللد�د  بلللدور�ت 
�لر�مج  حللول  و�لتوجيه  �لإر�للشللاد 
و�شت�شاعدهم  �لوظيفية،  و�مل�شار�ت 
�لتخ�ش�شات  �خلللتللليلللار  عللمللللليللة  يف 
�لللتللي يللرغللبللون بللاللللتللحللاق بللهللا يف 
منحهم  �إىل  بللالإ�للشللافللة  �جلللامللعللة، 
رو�تلللللب �للشللهللريللة مللل�للشللاعللدتللهللم على 
طللو�ل فرتة  �ملعي�شة  نفقات  تغطية 

در��شتهم.
�أيللل�لللشلللاً،   2017 يلللنلللايلللر  وخلللللل�ل 
حملة  �لكبري”،  “�لقلب  �أطلللللقللت 
د�فئة”  “قلوب  بللعللنللو�ن  �إغلللاثللليلللة 
تلللرعلللات عاجلة  خلل�لللهللا  جللمللعللت 
 2500 �أكرث من  لدعم ومنا�شرة 
�ل�شورية  �للللعلللائللل�ت  مللللن  علللائلللللللة 
و�لعر�قية �لنازحة نتيجة �لأحد�ث 
ت�شهدها  �لتي  �لأخلللرية  و�لنز�عات 
مللديللنللتللا حلللللب و�مللللو�لللشلللل. ووفللللرت 
�لتدفئة  مللل�لللشلللتلللللللزملللات  �حللللملللللللة 
موجات  ملللن  للللللحللمللايللة  �للللل�زمللللة 
لها  تتعر�ش   �لتي  �ل�شديدة  �لللرد 

�ملدن �مل�شت�شيفة للنازحن.
و�أبرمت �ملوؤ�ش�شة يف مار�ش 2017، 
موؤ�ش�شة  ملللللع  ملللنلللحلللة  �تلللفلللاقللليلللة 

بقيمة  فللللل�للشللطللن،  يف  “�لتعاون” 
�ألف درهم، بهدف   400 ت�شل �إىل 
لل2200  �للشللتللويللة  تللوفللري ملل�بلل�للش 
و�أمهاتهم يف  �لأيللتللام  �لأطللفللال  من 
معاناتهم  من  تخفيفاً  غللزة،  قطاع 
�لكهربائي  �لللتلليللار  �نللقللطللاع  نتيجة 
وتوقف و�شائل �لتدفئة �لتقليدية.

�سندوق متكني الفتيات
يف  �لكبري”  “�لقلب  �أطلللللللللقللللت 
متكن  “�شندوق   ،2017 يونيو 
منا�شرة  �إىل  �للللهلللادف  �لفتيات”، 
حلللقلللوق �للللفلللتللليلللات �للللقلللا�لللشلللر�ت يف 
خمللتلللللف مللنللاطللق تللو�جللدهللن حول 
�لعامل، ودعم حقوقهن يف �حل�شول 
�ل�شحية،  و�لرعاية  �لتعليم،  على 
�لجتماعي  و�للللللدعلللللم  و�لأملللللللللللن، 
جميع  مللن  وحمايتهن  و�لللنللفلل�للشللي، 
�أ�شكال �لعنف و�لتمييز و�ل�شتغ�ل  
معاجلة  ذلللللك  يف  مبلللا  �جلللل�لللشلللدي، 
و�لإجتلللار  �لللقللا�للشللر�ت  زو�ج  ق�شية 

بالفتيات.
�لفتيات،  متللكللن  �للشللنللدوق  ويللعللمللل 
�ملللنللطللقللة، على  نللوعلله يف  �لأول مللن 
حماية �حلقوق �لأ�شا�شية للفتيات، 
�لللقللا�للشللر�ت، و�لجتلللار  ومللنللع زو�ج 
من  �ل�شغري�ت  عمالة  ومنع  بهن، 
بينهن من خ�ل �لعمل على زيادة 
�للللوعلللي بللحللقللوقللهللن و�لللللدعللللوة �إىل 
تبني وتفعيل �ل�شيا�شات �لتي توفر 
بالتعاون  �لللكللافلليللة،  �حلللمللايللة  لللهللَن 
و�لتن�شيق مع �جلهات �ملعنية د�خل 
�ملتحدة،  �لللعللربلليللة  �لإمللللللار�ت  دوللللة 
�لإقليمية  و�لللهلليللئللات  و�ملللنللظللمللات 
هيئة  لإح�شاء�ت  ووفقاً  و�لدولية. 
�لأمم �ملتحدة للمر�أة، ت�شّكل �لن�شاء 
و�لفتيات حو�يل %70 من جمموع 
�لإجتار  ل�شحايا  �ملعروفة  �حلالت 
بالب�شر حول �لعامل، يف حن ت�شري 
�ملتحدة  �لأمم  مللفللو�للشلليللة  �أرقلللللللام 
حلقوق �لإن�شان �إىل �أن نحو 700 
�لعامل  �أنحاء  مليون فتاة يف جميع 
�شن  بلوغهن  قبل  حالياً  يتزوجن 
وفق  ذلللللك  ��للشللتللمللر  و�إذ�  �للللر�لللشلللد، 
�ملعدل �حلايل، فاإن �لرقم �شريتفع 
بحلول  مليوناً،   950 حللو�يل  �إىل 

عام 2030.
�لللقلللللب �لكبري  وتلل�للشللرف مللوؤ�للشلل�للشللة 
�لتي  و�مل�شاريع  �ملبادر�ت  �إد�رة  على 
فتح  جانب  �إىل  �ل�شندوق،  ينفذها 
و�ملجتمعي  �ملللوؤ�للشلل�للشللي  �لللدعللم  بلللاب 
لتحقيق  �للللللتلللللرع،  حلللمللل�ت  عللللر 
�ل�شندوق، وتفعيل دوره يف  �أهد�ف 
�لهتمام  حمللل  �لق�شايا  مللعللاجلللة 

على �لنطاق �لعاملي.

مبعوثًا  اأحـــمـــد  بـــن  �ــســلــطــان 
اإن�سانيًا

يف نقلة نوعية عززت جهود �ملوؤ�ش�شة 

�للللتلللوعللليلللة �لإعللل�مللليلللة  يف جملللللال 
قرينة  �أعلنت  �للل�جللئللن،  بق�شايا 
�ل�شارقة،  حللاكللم  �للل�للشللمللو  �للشللاحللب 
حممد  بنت  جللو�هللر  �ل�شيخة  �شمو 
�لقلب  موؤ�ش�شة  رئي�شة  �لقا�شمي، 
�لللكللبللري، يف �أكلللتلللوبلللر �مللللا�لللشلللي، عن 
�أحمد  بللن  �شلطان  �ل�شيخ  �خللتلليللار 
�ل�شارقة  جمل�ش  رئي�ش  �لقا�شمي، 
ملوؤ�ش�شة  �إن�شانيا  مبعوثاً  للل�إعلل�م، 
ملكانته  تلللقلللديلللر�ً  �للللكلللبلللري،  �لللقلللللب 
وملا  �ملجتمعية،  وجهوده  �لإع�مية 
�لتوعية  يف  قللللدر�ت  مللن  بلله  يتمتع 

و�لتاأثري باأهمية �لعمل �لإن�شاين.
�أحمد  بن  �شلطان  �ل�شيخ  و�شي�شهم 
�لقا�شمي يف ح�شد �لدعم �ملجتمعي 
و�لدويل  �ملحلي  �ل�شعيدين  على 
لدعم ق�شايا �ملحتاجن و�ل�جئن، 
ون�شر ر�شالة موؤ�ش�شة �لقلب �لكبري، 
وروؤيتها و�أهد�فها، �إىل جانب متثيل 
و�ملوؤمتر�ت  �لفعاليات  يف  �ملوؤ�ش�شة 
و�لجتماعات، �إ�شافة �إىل �لزيار�ت 
�أنحاء  مل�شاريعها يف جميع  �مليد�نية 

�لعامل. 
وي�شلط �ملبعوث �لإن�شاين للموؤ�ش�شة 
�لق�شايا  على  �أكللر  ب�شكل  �ل�شوء 
من  ت�شتحق مزيد�ً  �لتي  �لإن�شانية 
�لهتمام و�مل�شاندة على �ل�شعيدين 
�ملجتمعي و�لإع�مي، لي�ش لتوفري 
للمحتاجن  �لأ�للشللا�للشلليللة  �حلللاجللات 
ل�شمان  و�إمنا  فح�شب،  و�ل�جئن 
��للشللتللد�مللة �لللدعللم �ملللقللدم لللهللم �إىل 
ميرون  �لتي  �لظروف  �نتهاء  حن 
باأن  �لثقة  منحهم  �إىل  �إ�شافة  بها، 
�ملجتمع �لدويل يعمل ب�شكل جدي 
�مل�شتقبل  و�أن  مللعللانللاتللهللم  لإنلللهلللاء 

�شيكون �أف�شل لهم.

جائزة دولية لالجئني
�لكبري  �لللقلللللب  مللوؤ�للشلل�للشللة  �أطلللللقللت 
“جائزة   ،2017 يللنللايللر  �للشللهللر  يف 
�للل�للشللارقللة �لللدوللليللة ملللنللا�للشللرة ودعم 
من  كللرميللة  بللرعللايللة  �ل�جئن”، 
�لدكتور  �للل�للشلليللخ  �للل�للشللمللو  �للشللاحللب 
�شلطان بن حممد �لقا�شمي، ع�شو 
�ل�شارقة،  حللاكللم  �لأعلللللللى  �ملللجللللل�للش 
وقرينته �شمو �ل�شيخة جو�هر بنت 
بالتعاون  وذلللك  �لقا�شمي،  حممد 
�مللللتلللحلللدة  �لأمم  ملللفلللو�لللشللليلللة  ملللللع 
�ل�شامية ل�شوؤون �ل�جئن. وتقدم 
�جلائزة �شنوياً ل�أفر�د و�ملوؤ�ش�شات 
�لأو�شط و�شمال  �ل�شرق  يف منطقة 
�أثللمللرت جهودهم  �أفللريللقلليللا، �لللذيللن 
وم�شاعدة  ملللعلللانلللاة  تللخللفلليللف  عللللن 

�ل�جئن و�لنازحن باملنطقة.

العام  يف  الإجنـــازات  من  مزيد 
اجلاري

ملللللرمي �حللللللملللللادي، مدير  وقللللالللللت 
�لللكللبللري: ج�شدت  �لللقلللللب  مللوؤ�للشلل�للشللة 
ملللللبلللللادر�ت �مللللوؤ�لللشللل�لللشلللة علللللللى مللللد�ر 
مل�شاريعها  �مللتللد�د�ً   ،2017 �لللعللام 
ومللبللادر�تللهللا �خللللرييلللة يف �لأعلللللو�م 
�شكلت  نف�شه  وبللالللوقللت  �للل�للشللابللقللة، 
خ�ل  �جلللديللدة  للم�شاريع  ج�شر�ً 
�لتفاقية  وللللعلللل  �جللللللللاري،  �للللعلللام 
 ،2018 يناير  يف  عنها  �أعلنا  �لتي 
فتاة  لل1000  تت�شع  لبناء مدر�شة 
�شندوق  بن  بالتعاون  باك�شتان  يف 
متللكللن �لللفللتلليللات و�للشللنللدوق م�ل، 

هي خري دليل على ذلك.
��شتطاعت  �حلللللمللللادي:  و�أ�لللشلللافلللت 
بتوجيهات  �لكبري  �لقلب  موؤ�ش�شة 
�ل�شمو  �شاحب  قرينة  مبا�شرة من 
�ل�شيخة  �للشللمللو  �لللل�لللشلللارقلللة،  حلللاكلللم 
�لقا�شمي،  حملللملللد  بلللنلللت  جللللو�هللللر 
رئلليلل�للشللة �ملللوؤ�للشلل�للشللة، �لللتللخللفلليللف من 
�ل�جئن،  مللللن  �لآلف  ملللعلللانلللاة 
ووفرت لهم جزء�ً من �حتياجاتهم 
�لأ�شا�شية �لتي تعينهم على مو�جهة 
حمنة �للجوء، ونتطلع �إىل �أن يعم 
�لأمللللللن و�ل�لللشلللتلللقلللر�ر جللملليللع بقاع 
�ل�جئون  يتمكن  حللتللى  �لأر�للللللش، 
ويعيدو�  ديللارهللم،  �إىل  �لللعللودة  مللن 
�ملوؤ�ش�شة  و�شتو��شل  �أوطانهم،  بناء 
جانبهم  �إىل  بللالللوقللوف  �لللتللز�مللهللا 
حتى ياأتي �ليوم �لذي ينعمون فيه 

بال�شتقر�ر.
ي�شار �إىل �أن موؤ�ش�شة �لقلب �لكبري 
هي موؤ�ش�شة خريية تاأ�ش�شت ر�شمياً 
من  جملة  بعد   ،2015 مللايللو  يف 
�لتي  �ملختلفة  و�حلم�ت  �ملبادر�ت 
�أطلقتها �شمو �ل�شيخة جو�هر بنت 
�ملوؤ�ش�شة  وتهدف  �لقا�شمي،  حممد 
�ملحتاجن  �لأطللللفللللال  حللمللايللة  �إىل 
وعلى  ومتللكلليللنللهللم،  وعلللائللل�تلللهلللم، 
�لرغم من �أن جهود �ملوؤ�ش�شة تركز 
�أ�شا�شي،  ب�شكل  �لعربي  �لعامل  على 
�ملناطق  �إىل  �لللدعللم  تللقللدم  �أنللهللا  �إل 

�ملت�شررة يف جميع �أنحاء �لعامل.
بحماية  �ملللوؤ�للشلل�للشللة  روؤى  وتللتللمللثللل 
�لفقر�ء و�مل�شت�شعفن و�ملحتاجن، 
تلللوفلللري �شبل  بلللهلللدف  ومتللكلليللنللهللم، 
�لعي�ش �لكرمي، ولتحقيق �أهد�فها، 
خم�شة  على  حالياً  �ملوؤ�ش�شة  ت�شرف 
�للشلل�م يا  “حملة  �للشللنللاديللق، وهلللي: 
فل�شطن”،  �أطفال  ملنا�شرة  �شغار 
و”�شندوق �ل�جئن”، و”�شندوق 
متكن �لفتيات” و”�شندوق �ل�شرق 

�لأو�شط و�شمال �أفريقيا«.

مركز جنيف حلقوق الإن�شان ي�شيد بقرار الإمارات 
منح اإقامة لرعايا دول احلروب والكوارث

»�شحة دبي« تفتح باب الت�شجيل يف برنامج 
الرعاية الدرا�شية »طب وعلوم«

•• دبي-وام:

حلقوق  جنيف  مركز  رئي�ش  �لقا�شم  ح�شن  حنيف  �لدكتور  معايل  �أ�للشللاد 
برئا�شة  �لللوزر�ء  جمل�ش  �عتمده  �لللذي  بالقر�ر  �لعاملي  و�حلللو�ر  �لإن�شان 
�لدولة  رئي�ش  نائب  مكتوم  �آل  ر��للشللد  بللن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�قامة  مبنح  �هلل” و�خلللا�للش  “رعاه  دبللي  حللاكللم  �لللللوزر�ء  جمل�ش  رئي�ش 
�لللدول �لتي تعاين �حلللروب و�لللكللو�رث هربا من جحيم  ملللدة عللام لرعايا 
�ن�شانية كرمية  لفتة  وذلللك يف  بلل�دهللم  �مل�شلحة يف  و�لللنللز�عللات  �حللللروب 

�ل�شتقر�ر  ترتيب  فر�شة  �لفئة ومتنحهم  هذه  معاناة  تخفيف  ت�شهم يف 
لهم ولأ�شرهم. وقال �لقا�شم �إن هذه �ملبادرة �لر�ئدة جت�شد روؤية متقدمة 
على  �لإن�شانية  بللاملللبللادر�ت  �حلللافللل  �شجلها  �إىل  وت�شاف  �لللدولللة  لقيادة 
م�شتوى �لعامل.. م�شري� �إىل �أن هذ� �لقر�ر ميثل كذلك تاأكيد� على نهج 
�لمار�ت يف �عانة و�غاثة �مل�شردين و�ل�جئن دون �لنظر �ىل جن�شياتهم 
�ملبادرة كونها  �إىل خ�شو�شية توقيت  �لقا�شم  �لأ�شلية. ولفت  ومو�طنهم 
و�أن هذ�  �لنبيلة  �لن�شانية  �لقيم  �أر�شى دعائم  �لللذي  ز�يللد  عللام  جللاءت يف 

�لنهج م�شتمر وفاء لروؤية �لقائد �ملوؤ�ش�ش �ل�شيخ ز�يد طيب �هلل ثر�ه.

•• دبي -وام:

�أعلنت هيئة �ل�شحة بدبي عن فتح باب �لت�شجيل للطلبة �ملو�طنن خريجي �لثانوية 
من  وعلوم” �عتبار�  “طب  �لدر��شية  �لرعاية  برنامج  �للتحاق  يف  �لر�غبن  �لعامة 

�م�ش 19 يونيو �جلاري وحتى 19 يوليو �ملقبل.
وقالت �آمنة �ل�شويدي مديرة �إد�رة �ملو�رد �لب�شرية يف �لهيئة �إن “�شحة دبي” جنحت يف 
��شتقطاب �لع�شر�ت من �لط�ب و�لطالبات �ملو�طنن لدر��شة �لطب و�لعلوم �ل�شحية 
يف �أعرق �جلامعات د�خل �لدولة وخارجها وذلك منذ �أن �أطلقت برناجمها �لطموح يف 
�لط�بية من  �لنخب  باإ�شتقطاب  �لرنامج تق�شي  �أن فكرة  و�أو�شحت   .2016 �لعام 

�ملو�طنن  من  �لعامة  �لثانوية  �شهادة  حملة 
لإ�للشللتللكللمللال در��للشللاتللهللم �جلللامللعلليللة يف جمال 
�لللعلللللوم �لللطللبلليللة و�للل�للشللحلليللة مبللا يللتللو�فللق مع 
تللوجللهللات �للللدوللللة بللوجلله علللام وتللطلللللعللات دبي 
بلل�للشللكللل خللا�للش ويللتللفللق يف �للللوقلللت نللفلل�للشلله مع 

�لطلب �لعاملي �ملتز�يد على �خلدمات �ل�شحية 
�لأمثل ويزيد من  بال�شكل  �ملو�طنة  �لعقول  و��شعا ل�شتثمار  �ملجال  بدوره  يفتح  �لذي 
�لقدر�ت �لتناف�شية للدولة و�إمارة دبي على وجه �لتحديد يف �أحد �أهم �ملجالت �لعلمية 

و�ملهنية ويزيد كذلك من دور �لإمار�ت يف حركة تطور �لعلوم و�لبحوث �لطبية. 

مبنا�سبة اليوم العاملي لالجئني 

جواهر القا�شمي: حل ق�شية الالجئني ير�شي ال�شتقرار وال�شالم العامليني
موؤ�س�سة القلب الكبري تختتم عامًا من العطاء املتوا�سل لالجئني واملحتاجني حول العامل 
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�ل�شيني �شي جينبينغ �لث�ثاء يف بكن كيم جون  �لرئي�ش  ��شتقبل 
�ون، بعد ��شبوع على قمة تاريخية جمعت �لزعيم �لكوري �ل�شمايل 
بالرئي�ش �لمريكي دونالد تر�مب يف �شنغافورة، بح�شب �لتلفزيون 
�لر�شمي �ل�شيني. وبثت حمطة �لتلفزيون �حلكومية “�شي �شي تي 
يف” م�شاهد للزعيمن مع زوجيتهما خ�ل مر��شم ��شتقبال يف ق�شر 
�ل�شعب. وتاأتي هذه �لزيارة غري �ملعلنة يف �لوقت �لذي تخو�ش فيه 
بكن ت�شعيد� حاد� مع تر�مب حول خ�ف جتاري بن �لبلدين ما 
�أدى �لث�ثاء �ىل تر�جع �أد�ء �ل�شو�ق �ملالية يف �لعامل. وبعد �ن كانت 
�حلكومة �ل�شينية تعلن عادة عن �لزيارة بعد عودة كيم �إىل ب�ده، 
�أفادت و�شائل �لع�م عن وجوده �لث�ثاء لكن دون �ن تك�شف جدول 

�أعماله �و ما �ذ� كان �شيلتقي �لرئي�ش �ل�شيني �شي جينبينغ.
و�أعلن �ملتحدث با�شم وز�رة �خلارجية �ل�شينية جينغ �شو�نغ “ناأمل 
وكوريا  �ل�شن  بللن  �لللعلل�قللة  توطيد  يف  �لللزيللارة  هللذه  ت�شاهم  بللان 
�أجل  �لكرى من  �لق�شايا  �ل�شرت�تيجي حول  وتو��شلنا  �ل�شمالية 
تعزيز �ل�ش�م و�ل�شتقر�ر يف �ملنطقة«. وكانت ع�شر�ت عربات �لنقل 
�لث�ثاء  ظهر  بحلول  متوقفة  مدرعة  و�أخللرى  �ل�شرطة  و�شيار�ت 
بالقرب من �ملقر �لر�شمي يف دياويوتاي يف و�شط بكن حيث �أقام كيم 
قب�. وهي ثالث زيارة يقوم بها �لزعيم �لكوري �ل�شمايل لل�شن يف 
�أقل من ث�ثة �أ�شهر. ففي نهاية �آذ�ر مار�ش ق�شد بكن يف �أول رحلة 
له �إىل �خلارج منذ و�شوله �إىل �ل�شلطة يف نهاية 2011، ثم يف �أيار 

مايو ز�ر مدينة د�ليان �ل�شاحلية ب�شمال �شرق �ل�شن.

�أعلنت وز�رة �خلارجية �لثيوبية �ن رئي�ش جنوب �ل�شود�ن �شلفا كري 
وزعيم �ملتمردين رياك م�شار �شيلتقيان �لربعاء يف �دي�ش �بابا للمرة 
�لوىل منذ �شنتن. وقال ميلي�ش علم �ملتحدث با�شم �لوز�رة لوكالة 
لدعوة  تلبية  �بابا  �دي�ش  �شيلتقيان يف  “�لزعيمن  �ن  بر�ش  فر�ن�ش 
�أبللي �حللمللد«. و�أ�للشللاف �ن رئي�ش  وجهها رئي�ش �للللوزر�ء )�لثلليللوبللي( 
و�لعمل  خ�فاتهما  حل  �ىل  “�مل�شوؤولن  �شيدعو  �لثيوبي  �لللوزر�ء 
حربا  ي�شهد  �لللذي  �لبلد  �ل�شود�ن”  جنوب  يف  �ل�ش�م  �ر�للشللاء  على 
�هلية منذ �ربع �شنو�ت ون�شف �ل�شنة. و�كد �شفري جنوب �ل�شود�ن يف 
�ثيوبيا جيم�ش بيتيا مورغان �ن �لرئي�ش كري �شيح�شر. من جهته 
قال مانا�شاه زيندو �مل�شوؤول �لكبري يف �حلركة �لتي يرت�أ�شها م�شار 
�و   �بابا، على �لرجح )�لث�ثاء(  �دي�ش  “ننتظر �ن ي�شل م�شار �ىل 
�ن  بر�ش  فر�ن�ش  لوكالة  تيني  �كللدت �جنيلينا  كما   . �لأربللعللاء  �ليوم 
�للقاء �لثنائي مرتقب �لربعاء م�شرية �ىل �ن م�شار مل ي�شل بعد �ىل 
�دي�ش �بابا. و�شت�شرف �ملنظمة �لقليمية “�يغاد” )�لهيئة �حلكومية 
يف  �ش�م  لللقللاء�ت  �شل�شلة  على  ��شرفت  بعدما  �للقاء  على  للتنمية( 
ملمو�شة.  نتيجة  �ي  �ىل  �لن  حتى  تللوؤد  مل  لكنها  �ملا�شية  �ل�شهر 
�شغوطا  �ملتحدة  �لوليات  ويف مقدمها  �لدولية  �ملجموعة  ومتار�ش 
منذ ��شهر طويلة يف حماولة لعللادة تفعيل �تفاق �ل�ش�م �ملرم يف 

�ب/�غ�شط�ش 2015 و�نتهك عدة مر�ت.

و�ملحافظات  �أو�شاكا  �شكان  �ليابانية  �جلوية  �لأر�شاد  وكالة  حللذرت 
�ملحيطة من هز�ت �رتد�دية قوية خ�ل هذ� �لأ�شبوع تعقب �لزلز�ل 
�لذي هز �ملنطقة �شباح �أم�ش قوته 6.1 درجة .. م�شرية �إىل حدوث 
تر�وحت  �ملل�للش  و�شباح  �لول  �أملل�للش  �و�للشللاكللا  يف  �شعيفة  هلللز�ت   10
�لب�شرية  �خل�شائر  �شعيد  وعلللللى  درجللتللن.  �إىل  درجلللة  بللن  �شدتها 
�أ�شارت �آخر ح�شيلة �إىل مقتل 4 �أ�شخا�ش و�إ�شابة 375 �شخ�شا .. 
فيما نزح 1500 �شخ�ش �إىل نحو 570 ملجاأ يف حمافظة �أو�شاكا 
ومت  �لنقل  قطاع  تاأثر  كما   . ج�شيمة  لأ�شر�ر  تعر�شت  بيوتهم  لأن 
�ل�شريعة  �لعديد من خدمات �لقطار�ت و�لطائر�ت و�لطرق  تعليق 
على  �أثللر  مبللا  �ملحيطة  و�ملحافظات  �أو�للشللاكللا  �نللحللاء  جميع  يف  موؤقتا 
للطاقة  كان�شاي  �شركة  و�أفلللادت  وم�شافر.  ر�كللب  مليون   2.5 نحو 
�لكهربائية بعدم وجود �أي خلل يف حمطات �لطاقة �لنووية يف �أوي 
�حلر�رية  �ملحطات  يف  �أو  فللوكللوي  حمافظة  يف  وميهاما  وتاكاهاما 
�جللز�ء من  عللدة  �لتحتية يف  �لبنية  ت�شررت  فيما   .. �لكهرمائية  �أو 
�ملنطقة مع �نقطاع �لكهرباء و�ملاء عن 170 �ألف �أ�شرة يف حمافظة 
تابعة  �شركة  تديرها  م�شفاة  عمل  توقف  بجانب  وهيوغو  �أو�شاكا 

ل�شركة جيه �إك�ش تي جي.

عوا�صم

بكني

طوكيو

ادي�س ابابا

الرملان املقدوين ي�شادق
 على تغيري ا�شم البالد 

 •• �صكوبيي-اأ ف ب:

�للشللادق �لللرملللان �ملللقللدوين �ملل�للش علللللى �تللفللاق تللاريللخللي مللع �للليللونللان يق�شي 
“مقدونيا  �ىل  �ل�شابقة”  �ليوغو�ش�فية  “جمهورية مقدونيا  ��شم  بتغيري 
27 عاما  ��شتمر  �نهاء خ�ف  �أخللرى يف طريق  ما يزيح عقبة  �ل�شمالية”، 
120 نائبا على �لتفاق  �أ�شل  69 نائبا من  بن �لبلدين �جلارين. وو�فق 
�حلدودية،  بري�شب�ش  بحرية  �شفاف  على  �لبلدين  بللن  �لأحلللد  وقللع  �لللذي 
�ل�شعب  دّعللم  و�إذ�  ��شتفتاء يف وقت يحدد لحقا.  �لطريق لجللر�ء  ما ميهد 
�ملقدوين تغيري ��شم �لب�د، �شتقوم �حلكومة بتغيري �لد�شتور، وهو مطلب 
يوناين رئي�شي قبل �أن ي�شادق برملانها هو �لآخر على �لتفاق. ومل يح�شر 
مر�ر�  �حلللزب  و�أعلن  �لت�شويت.  �ملعار�ش جل�شة  �لقومي  �حلللزب  نللو�ب من 
�إنه يّقو�ش هوية  قائلة  �لد�شتوري ملقدونيا”،  “�ل�شم  �أنه لن يدعم تغيري 
�لب�د. وخارج مقر �لرملان، تظاهر عدد قليل من �ملحتجن على تغيري ��شم 
�لب�د �ثناء عملية �لت�شويت. وتاأمل �شكوبيي حتديد موعد لبدء مفاو�شات 
�لقمة �لوروبية يف نهاية حزير�ن/ �أثناء  �ن�شمامها �ىل �لحتللاد �لوروبللي 
يونيو و�حل�شول على دعوة ل�ن�شمام �ىل حلف �لأطل�شي يف منت�شف متوز/

�ل�شبوع  نهاية  ت�شير��ش حذر  �ليك�شي�ش  �ليونان  وزر�ء  رئي�ش  لكن  يوليو. 
�لفائت من �أن مقدونيا يجب �أن تغري د�شتورها، وهو ما يتطلب مو�فقة ثلثي 
�لوروبي  بالحتاد  �لطموحة ل�لتحاق  فاإن خططها  و�إل  �لرملان،  �ع�شاء 
عام  ��شتق�لها  مقدونيا  �أعلنت  �ن  ومنذ  هباء.  �شتذهب  �لأطل�شي  وحلف 
“مقدونيا”  ��شم  ��شتخد�م  يف  بحقها  �لقبول  �ليونانيون  يرف�ش   ،1991

�لذي يوؤكدون �نه ل ميكن �ن يطلق �ل على �إقليمهم �ل�شمايل.

تكتيكيا ال�سعفة الذهبية لبوتني:

وقائع كاأ�س العامل »اجلديد«: القوى العظمى الغائب الأبرز...!
كاأ�ض العامل 2030 منا�سبة لل�سني لتظهر للعامل اأن امرباطورية الو�سط اأ�سبحت جمددا مركز العامل

غرينبالت وكو�شرن يلتقيان عاهل الأردن 

•• الفجر – خرية ال�صيباين
�لعاملي  لللل��لللشلللطلللر�ب  كلللرملللز     
بللو�للشللوح غياب  يللتللجلللللى  �حللللللايل، 
�للللللقلللللوتلللللن �لللللعللللظللللملللليللللن، رغلللللم 
يف  �لأر�لللش  كوكب  على  هيمنتهما 
�لللقللرن �حلللللادي و�لللعلل�للشللريللن، عن 
�ملتحدة  و�لوليات  �ل�شن  رو�شيا. 
�ل�شعور  يعطي  مبللا  �للعبة،  خللارج 
�لكرة  يلعب  �لعامل  يدعان  بانهما 
بينما تن�شغ�ن بالق�شايا �لكرى 
�لللللعللللامل.. حللالللة غللريللبللة حيث  يف 
�ل�عبن  �مللل�للشللابللقللة  عللللن  يللغلليللب 

�لرئي�شين يف �لعامل...
   كانت رو�شيا، �لتي لعبت مبار�تها 
م�شر  �للشللد  �مل�شابقة  مللن  �لللثللانلليللة 
�أملل�للش، يف زمللن غللري بعيد �حدى 
�لقوى �لعظمى �ملهيمنة يف �لقرن 
�لإمر�طورية  وكلللانلللت  �ملللا�للشللي. 
�ل�شابقة ت�شيطر على  �ل�شوفياتية 
�نلله زمن  �لللكللرة �لأر�للشلليللة،  ن�شف 
�حلرب �لباردة.     كان �ل�شوفيات، 
يدركون �أهمية ريا�شة كرة �لقدم، 
�لتي  و�لللو�جللهللة  �ل�شعبي،  و�أثللرهللا 
وملا كان ف�دميري بوتن  متثلها. 
من ن�شلهم ووريثهم، فان رغبته يف 
�أول بطولة  �حل�شول على تنظيم 
كاأ�ش عامل يف بلل�ده هي جزء من 
رو�شيا  للعودة”:  “��شرت�تيجيته 
�لقدمية يجب �ن تعود �إىل �شد�رة 
عللقللديللن م�شطربن  بللعللد  �لللعللامل 
�ل�شوفياتي  �لحتللاد  �نهيار  �أعقبا 
“�أكر كارثة يف �لقرن �لع�شرين”، 

وفق زعيم �لكرملن.

ا�ستفادة ووعي
   �لللعللودة �لللرو�للشلليللة تللبللدو ر�بحة، 
متلللاملللا مللثللل دخلللوللللهلللا �لللكللبللري يف 
كا�ش �لعامل، مع �أول �نت�شار على 
مناف�شها بنتيجة عري�شة. ��شتعادة 
�للشللبلله جللللزيللللرة �لللللقللللرم، وزعلللزعلللة 
�أوكلللر�نللليلللا، و��للشللتللعللادة �لللنللفللوذ يف 
رو�شيا  ��شتفادت  �لأو�شط،  �ل�شرق 
غلللللري موحد  غللللللرب  ملللللن  بللللوتللللن 

و�شعيف.
��شرت�تيجية  روؤيللللللة  دون  ملللن     
�لغربية  �لكتلة  تتقدم  م�شرتكة، 
حافة  علللللللى  وتللللرقلللل�للللش  عللللملللليللللاء، 
�لإر�دة،  �أوروبلللا  متلك  ل  �لهاوية. 

�للشللطللرجن مبدع،  �للشللك لعلللب  دون 
وللللكلللنللله بللللللارع يف �لللتللكللتلليللك �أكللللرث 
ولي�ش  ��للشللرت�تلليللجللي.  كلللونللله  ملللن 
�حلالية  خلليللار�تلله  �أن  �مللللوؤكلللد  مللن 
هللي �لأفلل�للشللل لللبلل�ده علللللى �ملدى 
جغر��شيا�شي  بلللوتلللن  �للللطلللويلللل. 
يقتن�ش  �لللفللر�للش:  فللّن  يف  متمّيز 
�لفر�ش �لتي تتاح �مامه، وح�شب 
�للللظلللروف، علللللى غللللر�ر تللدخللللله يف 

�شوريا.
   قريبا �شيجتمع �لرئي�ش �لرو�شي 
بدونالد تر�مب، تو�أمه �لغربي، يف 
منت�شف  فيينا  �شتحت�شنها  قمة 
كرة  عن  �شيتحدثان  فهل  يوليو. 
من  �للللرغلللم  علللللى  و�رد،  �لللللقللللدم؟ 
جللدها.  �أخلللللرى  كللللر�ت  لللهللمللا  �أن 
غائبة عن كا�ش �لعامل، فاإن �لقوة 
مع  تفقد  ل  �لمللريللكلليللة  �لعظمى 
فقد  �لللقللدم.  بكرة  �هتمامها  ذلللك 
حت�شلت �لوليات �ملتحدة موؤخر�، 
حق  على  و�ملك�شيك،  كند�  �شحبة 
�لقدم  لللكللرة  �لللعللامل  كللاأ�للش  تنظيم 

عام 2026.
 ونحن نعرف �أن �أمريكا �ل�شمالية 
تنظيم  خل�شارتها  ب�شدة  �لغا�شبة 
م�شتعدة  تللكللن  مل   ،2022 دورة 
هذ�  ويف  ثلللانللليلللة.  �إهللللانللللة  لللقللبللول 
�للل�للشللدد، للللدي �للشللعللور غللريللب باأن 
�فهمت  �لأملللريلللكللليلللة  �للل�للشلللللطللات 
ب�شكل جيد، وجيد جد�، �جلامعة 
�لدولية لكرة �لقدم، وبدعم ناعم 
�لفدر�يل  �لتحقيقات  مكتب  مللن 
�نه ... يف �أر�ش �لللدولر، ل جمال 
للعبث مع كل ما يدر مال وذهبا.. 
و�ن رعاة �لبقر يعرفون كيف يتم 

�حرت�مهم.
   ولرن�هن على �ن �لقوة �لعظمى 
�لأكر  �لثانية  �لغائبة  �لأخللللرى، 
عللللن هلللللذ� �ملللللونللللديللللال �للللرو�لللشلللي، 
�للشللتللعللرف كلليللف تلللكلللون جلللاهلللزة يف 
�لوقت �ملنا�شب للمناف�شة �لكرى 

بدورها.
كاأ�ش  بللعللد �ىل  �للل�للشللن  وتللتللطللّلللع   
كمنا�شبة   2030 عللللام  �للللعلللامل 
�أن  للللللللللعللللامل  للللُتلللظلللهلللر  مللللو�تلللليللللة 
ث�ثة  �لللللو�للللشللللط،  �مللللر�طللللوريللللة 
�آلف �شنة، �أ�شبحت جمدد� مركز 
�لعامل.. حينها �شتكون كرة �لقدم 

حمم� رمزيا لقوة م�شتعادة.
عن لوبوان الفرن�سية

وب�شكل  بلللدقلللة  �لللو�للشللع  يللحللللللللون 
جللليلللد ويللللدقللللون �ل�لللشلللفلللن حيث 
تلل�للشللعللر �أوروبلللللللللا بلللللللللللالأمل.    ومع 
ذلللللللك، ل يلللنلللخلللدع بللللوتللللن، لأنلللله 
�لرئي�شي  �للللتلللهلللديلللد  �أن  يللللللدرك 
�أكلللللرث ملللن جلللانلللب جارته  يللكللمللن 
يف  جد�  �لقوية  �ل�شن،  �ل�شخمة 
و�لع�شكرية  �لقت�شادية  �ملجالت 
و�لللدميللوغللر�فلليللة - وهلللذه جمرد 
بد�ية - ميكن �أن جتعل من رو�شيا 

�لقارة  قللللوة.  تللوجللد  ل  وبللالللتللايل 
�للللعلللجلللوز تللتللفللتللت وتلللنلللكلللفلللئ على 
على  وعاجزة  �لقومية،  م�شاحلها 
�لرئي�شية  �لللرهللانللات  يف  �لللتللاأثللري 
�لتحدث  علللر  �للللر�هلللنلللة  للللللحللظللة 
بلل�للشللوت و�حلللد حلللازم وقللللوي، وهو 
يكون  �ن  م�شروعية  ميلك  و�للشللع 
�لقوة  مبو�شوعية،  متثل،  عندما 
يف  �لوىل  و�لتجارية  �لقت�شادية 
بوتن  ��للشللرت�تلليللجلليللي  �ن  �لللعللامل. 

رقما ثانويا، وتابعا خا�شعا للنظام 
�شت�شعى  �لللللذي  �جللللديلللد  �للللللدويل 
حتما �إىل فر�شه �إذ� ظلت مو�شكو 
مللعللزولللة �ملللام بلللكلللن.     وهلللذ� هو 
�ل�شبب �لذي يدفع بوتن �ىل عدم 
�لع�قة  ج�شور  مللن  �ملللزيللد  قطع 
مللع �لللغللرب، رغللم �ل�للشللتللغللر�ب من 
علللدم تلل�للشللريللعلله �حلللركللة مللن �جل 
مزيد �لرت�بط مع �لغرب وخا�شة 
�لللللذي ي�شكل  �لحتللللاد �لأوروبلللللللي، 

�لعزيزة  �لأور��للشلليللة،  �لللقللارة  معه 
للجيو-��شرت�تيجي  )و�مل�شريية( 
“من  بلللريلللجلللنللل�لللشلللكلللي..  زبلليللغللنلليللو 
ي�شيطر  �أور��لللشللليلللا  علللللى  يلل�للشلليللطللر 
كتابه  يف  جلللللاء  �لعامل”،  علللللللى 
عام  �لكرى”  �ل�شطرجن  “رقعة 

.1996

تكتيكي جيد اأكرث منه ا�سرتاتيجي
   �لإملللر�طلللور �لللرو�للشللي �جلديد 

�للللثلللاين«. و��للشللاف �نه  �مللللللك عللبللد �هلل  �لللعللاهللل �لأردين  مللع 
“زيادة جمالت �لتعاون بن �لوليات �ملتحدة  متت مناق�شة 
غزة،  يف  �لإن�شاين  و�لو�شع  �لإقليمية،  و�لق�شايا  و�لأردن، 
�لتي  و�لفل�شطينين  �لإ�للشللر�ئلليللللليللن  بللن  �للل�للشلل�م  وخللطللة 

ت�شوغها حكومة �لرئي�ش تر�مب«.
و�أجرى �مللك مباحثات مع نتانياهو خ�ل زيارة زيارة ق�شرية 
�للشللرورة حتقيق تقدم يف جهود حل  و�كللد  �لردن،  نللادرة �ىل 

�لنز�ع �لفل�شطيني �لإ�شر�ئيلي “��شتناد� �ىل حل �لدولتن«.
وو�شل كو�شرن غرينب�ت �لردن يف زيارة �إىل �ملنطقة ت�شمل 

�ي�شا ��شر�ئيل و�ل�شعودية وقطر وم�شر.
وحمادثات �ل�ش�م بن ��شر�ئيل و�لفل�شطينين معطلة منذ 

 •• عمان-اأ ف ب:

وم�شت�شاره  تللر�مللب  دونللالللد  �لمللريكللي  �لرئي�ش  �شهر  بحث 
جلللاريلللد كللو�للشللرن و�ملللبللعللوث �خللللا�لللش للللللمللفللاو�للشللات جي�شون 
عملية  عمان  يف  �لثاين  �هلل  عبد  �مللك  مع  �م�ش  غرينب�ت 

�ل�ش�م بن ��شر�ئيل و�لفل�شطينين.
وياتي لقاء كو�شرن وغرينب�ت مع �لعاهل �لردين عقب �أقل 
من 24 �شاعة على ��شتقبال �مللك رئي�ش �لوزر�ء �ل�شر�ئيلي 

بنيامن نتانياهو.
فر�ن�ش  تلقت  �لمريكية  �ل�شفارة  عن  �شادر  بيان  وبح�شب 
�م�ش   “�جتمعا  وغرينب�ت  كو�شرن  فللان  عنه  ن�شخة  بللر�للش 

عا�شمة  �لقد�ش  �عتبار  تللر�مللب  قللر�ر  و�ثلللار   .2014 �لللعللام 
�لعربي و�ل�ش�مي، ودفع  �لعامل  ل�شر�ئيل غ�شبا و��شعا يف 
�لفل�شطينين لتجميد �لت�شالت مع �مل�شوؤولن �لأمريكين 

ما يجعل من ��شتئناف جهود �ل�ش�م �أمر� غري مرجح.
وتوؤكد �ل�شلطة �لفل�شطينية �أن �خلطة �لأمريكية حلل �لنز�ع 

�لفل�شطيني �ل�شر�ئيلي “م�شريها �لف�شل«.
وكانت �ل�شفة �لغربية مبا فيها �لقد�ش �ل�شرقية تتبع �لردن 

�إد�ريا قبل �أن حتتلها ��شر�ئيل عام 1967.
يف  �لردن  مع  �ش�م  معاهدة  وقعت  �لتي  �إ�شر�ئيل  وتعرتف 
1994، با�شر�ف �ململكة �لأردنية على �ملقد�شات �ل�ش�مية 

يف �ملدينة.

ت�شتت �وروبا و�شعفها خدم بوتن بوتن  تكتيكيا �نا �لقوى

للغرمين بطولتهما �ي�شا

 يدرك بوتني اأن التهديد الرئي�سي ياأتي من اجلار ال�سيني القوي اقت�ساديا وع�سكريا ودميوغرافيا

بوتن ل يقطع كل �جل�شور مع �لغرب كرة �لقدم  حممل لر�شالة �شيا�شية

غائبة عن كا�س العامل، فاإن القوة العظمى 
المريكية ل تفقد اهتمامها بكرة القدم 

ا�شتفادت رو�شيا بوتني من غرب غري
 موحد و�شعيف ويرق�س على حافة الهاوية

ال�شني والوليات املتحدة تركا العامل 
يلعب الكرة بينما تن�شغالن بالق�شايا الكرى 

الإمراطور الرو�شي اجلديد بارع
 يف التكتيك اأكرث من كونه ا�شرتاتيجي
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تعلن �إد�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لع�مة �لتجارية:       

                                                                                                                 
�ملودعة حتت رقم : 188147                بتاريخ : 2013/03/11 م

تاريخ �إيد�ع �لأولوية: //  م
با�شللم: بي زد ك�شن�ش (�نرتنا�شيونال( ليمتد.

وعنو�نه: مان�شي�شرت بيزنز بارك 3500 �أفياتور و�ي،  مان�شي�شرت، �إم22 5 تي جي، �جنلرت�. 
للجلد،  منظفة  م�شتح�شر�ت  طبية؛  غري  )جتميل(  زينة  م�شتح�شر�ت   : �ملنتجات   / �خلدمات   / �لب�شائع  لتمييز  وذلللك 
كرميات  و�جل�شم،  للوجه  ترطيب  م�شتح�شر�ت  للبكترييا،  م�شاد�ت  ومميز�ت  خو��ش  لها  للجلد  منظفة  م�شتح�شر�ت 
�لأيدي،  كرميات  ومعطر�ت،  عطرية  م�شتح�شر�ت   ،) )�لتدليك(،  �مل�شاج  زيللوت  حماليل،  لو�شيونات/  حليب،   ، للج�شم، 
كرميات ملينة للغ�شول، �شابون، �شابون �شائل؛ مناديل تنظيف �ل�شخ�شية؛ ، كرميات �ل�شتحمام؛ رغوة )فقاعات رغوية( 
�أق�م  �أع�شاب ل��شتحمام؛ غ�شولت ل�إ�شتحمام؛ دهانات للحمام؛  �أم�ح ل��شتحمام؛ زيوت ل��شتحمام؛   ل��شتحمام؛ 
تلوين خا�شة باحلمام؛ فقاعات رغوية ل�إ�شتحمام؛ كرميات زهرة �لعطا�ش)ع�شبة من �لف�شيلة �لنجمية )�ملركبة(، تزرع 
�أو تنمو يف مروج �لغابات �لرطبة(؛ غ�شول زهرة �لعطا�ش؛ جل ل�إ�شتحمام؛ كرميات ل�إ�شتحمام؛ م�شتح�شر�ت ح�قة؛ 
�لتلك؛  جل للح�قة؛  كرميات للح�قة؛ رغوة )فقاعات رغوية( ل��شتحمام؛ م�شتح�شر�ت ل�إ�شتخد�م بعد �حل�قة؛ 
مزي�ت �لر�ئحة؛ م�شاد�ت للعرق؛ �شناد�ت لتريد؛ م�شتح�شر�ت ل�شعر؛ م�شتح�شر�ت للعناية بال�شعر؛ �شامبو؛ مطريات 
)بل�شم(، �شامبو وبل�شم ) مطريات( مركبه معا، لو�شيون لل�شعر، م�شتح�شر�ت تلوين �ل�شعر، م�شتح�شر�ت فرد �ل�شعر وجعله 
م�شتقيما ، رذ�ذ�ت لل�شعر، مو�ش لل�شعر، لكيهات لل�شعر؛ رذ�ذ ل�أقد�م؛ عطور�ت؛  عطور�ت ل�إ�شتحمام �أو ماء �لزينة؛ ماء 
�لأغطية  �لت�شققللللات؛ زيوت ل�أطفال؛ م�شتح�شر�ت لتنظيف و غ�شيل للو�شائد و  كللريللمات �إز�لللة  �لزينة، زيوت عطرية،  

�ملنع�شة؛ م�شتح�شر�ت للو�شائد و �لأغطية �ملنع�شة للم�شاعدة على �لإ�شرتخاء.
�لو�قلعة بالفئة: 03

و�شف �لع�مة: عبارة عن �لكلمات �ل�تينية "MUM & ME" "مام �أند مي" كتبت بحروف لتينية فقط و ب�شكل 
كبري و باللون �لأ�شود.

�ل�شللرت�طات: فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لع�مات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل ، وذلك خ�ل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإع�ن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  20  يونيو 2018 العدد 12356

تعلن �إد�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  جاه للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لع�مة �لتجارية:    

                                                                                                                    

�ملودعة حتت رقم : 280069              بتاريخ : 2017/09/25 م

تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  م

با�شللم: ويباك �وي.

وعنو�نه: ويباكتيي 2، 15560 نا�شتول،  فنلند�.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : مو�د ب��شتيكية للتغليف و�أغ�شية ب��شتيكية و�أكيا�ش 

و�أغطية وعبو�ت �لتعبئة و�لتغليف.

�لو�قلعة بالفئة: 16

و�شف �لع�مة: تتكون �لع�مة من �لكلمة WIPAK �لتي منطوقها �لعربي ويباك كتبت بحروف 

لتينية فقط ب�شكل كبري باللون �لأ�شود.

�ل�شللرت�طات: فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لع�مات �لتجارية يف وز�رة 

�لقت�شاد ، �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل ، وذلك خ�ل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإع�ن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  20  يونيو 2018 العدد 12356

تعلن �إد�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  جاه للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لع�مة �لتجارية:             

                                                                                                           

�ملودعة حتت رقم : 280073              بتاريخ : 2017/09/25 م

تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  م

با�شللم: ويباك �وي.

وعنو�نه: ويباكتيي 2، 15560 نا�شتول،  فنلند�.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : �ملو�د �لب��شتيكية �مل�شكلة بالبثق ل��شتعمال يف �ل�شناعة؛ 

مو�د تعبئة وح�شو وعزل و�لب��شتيك �مل�شتعمل يف �ل�شناعة على �شكل �شفائح وكتل و�أغ�شية.

�لو�قلعة بالفئة: 17

بحروف  كتبت  ويباك  �لعربي  منطوقها  �لتي   WIPAK �لكلمة  من  �لع�مة  تتكون  �لع�مة:  و�شف 

لتينية فقط ب�شكل كبري باللون �لأ�شود.

وز�رة  يف  �لتجارية  �لع�مات  لإد�رة  مكتوباً  به  �لتقدم  ذلللك  على  �عرت��ش  لديه  من  فعلى  �ل�شللرت�طات: 

�لقت�شاد ، �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل ، وذلك خ�ل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإع�ن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  20  يونيو 2018 العدد 12356

تعلن �إد�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  جاه للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لع�مة �لتجارية:                 

                                                                                                       

�ملودعة حتت رقم : 280074              بتاريخ : 2017/09/25 م

تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  م

با�شللم: ويباك �وي.

وعنو�نه: ويباكتيي 2، 15560 نا�شتول،  فنلند�.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : عبو�ت  �لتغليف �ملعدة خ�شي�شا ل�أجهزة و�لأدو�ت �جلر�حية 

و�لطبية و�خلا�شة بطب �لأ�شنان و�لطب �لبيطري.

�لو�قلعة بالفئة: 10

STERIKING �لتي منطوقها �لعربي �شترييكينغ كتبت  و�شف �لع�مة: تتكون �لع�مة من �لكلمة 

بحروف لتينية فقط ب�شكل كبري باللون �لأ�شود.

وز�رة  يف  �لتجارية  �لع�مات  لإد�رة  مكتوباً  به  �لتقدم  ذلللك  على  �عرت��ش  لديه  من  فعلى  �ل�شللرت�طات: 

�لقت�شاد ، �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل ، وذلك خ�ل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإع�ن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  20  يونيو 2018 العدد 12356

تعلن �إد�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لع�مة �لتجارية:       

                                                                                                                   
�ملودعة حتت رقم : 280318              بتاريخ : 2017/09/30 م

تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  م
با�شللم: بي و�ي دي كومباين ليمتد.

�ل�شن  جمهورية  �شينزهن،   ، دي�شرتيكت  نيو  د�بينغ  �شرتيت،  كوي�شونغ  رود،  يانان   ،1 منللر.  وعنو�نه: 
�ل�شعبية.

وقاطر�ت،  �حلديدية،  �ل�شكك  مركبات  وخا�شة  مركبات   : �ملنتجات   / �خلدمات   / �لب�شائع  لتمييز  وذلللك 
وقطار�ت، و�أجز�ء لهذه �ملنتوجات.

�لو�قلعة بالفئة: 12
"�شكايريل"  كتبت  "SKYRAIL" �لتي منطوقها �لعربي  و�شف �لع�مة: تتكون �لع�مة من �لكلمة 

بحروف لتينية فقط مميزة كبرية باللون �ل�شود.
وز�رة  يف  �لتجارية  �لع�مات  لإد�رة  مكتوباً  به  �لتقدم  ذلللك  على  �عرت��ش  لديه  من  فعلى  �ل�شللرت�طات: 

�لقت�شاد ، �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل ، وذلك خ�ل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإع�ن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  20  يونيو 2018 العدد 12356

تعلن �إد�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لع�مة �لتجارية:         

                                                                                                               
�ملودعة حتت رقم : 280360              بتاريخ : 2017/10/02 م

تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 2017/04/19  م
با�شللم: �إ�ش زيد دي جي �آي تيكنولوجي كو.، ليمتد.

وعنو�نه: 6/ �إف، هكو�شت �إ�ش زيد �آي �إي �آر بيلدينغ، منر. 9  يويك�شينغ فور�شت روود، �شاوث دي�شرتيكت، 
هاي- تيك بارك، 518057 �شينزهن، غو�نغدونغ بروفين�ش، جمهورية �ل�شن �ل�شعبية.

�أجهزة  �لبيانات؛  معاجلة  �أجللهللزة  )�أثللرييللة(؛  هو�ئيات   : �ملنتجات   / �خلللدمللات   / �لب�شائع  لتمييز  وذلللك 
كهروديناميكية للتحكم عن بعد يف �لإ�شار�ت؛ �أجهزة �إر�شال ل�إ�شار�ت �لإلكرتونية؛ �أجهزة ��شتقبال �شمعية و 
ب�شرية؛ �آلت ت�شوير )ت�شوير فوتوغر�يف(؛ �لكامري�ت �ل�شينمائية؛ �أجهزة ك�شف؛ �أجهزة �لتحكم عن بعد.

�لو�قلعة بالفئة: 09
و�شف �لع�مة: تتكون �لع�مة من �لكلمة CENDENCE �لتي منطوقها �لعربي �شيندين�شي كتبت 

بحروف لتينية كبرية باللون �لأ�شود.
وز�رة  يف  �لتجارية  �لع�مات  لإد�رة  مكتوباً  به  �لتقدم  ذلللك  على  �عرت��ش  لديه  من  فعلى  �ل�شللرت�طات: 

�لقت�شاد ، �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل ، وذلك خ�ل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإع�ن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  20  يونيو 2018 العدد 12356

تعلن �إد�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لع�مة �لتجارية:       

                                                                                                                 
�ملودعة حتت رقم : 280599                بتاريخ : 2017/10/07 م

تاريخ �إيد�ع �لأولوية: //  م
با�شللم: �شركة خليفة لتنقية مياه �ل�شرب وتعبئتها ذ.م.م.

وعنو�نه: �ش.ب. رقم. 556، �لفجرية؛ �لمار�ت �ملتحدة �لعربية.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : مياه معدنية وغازية وغريها من �مل�شروبات غري كحولية؛ 

ماء مكربن؛ م�شروبات فاكهة وع�شائر فاكهة؛ ع�شائر وحت�شري�ت �أخرى لإعد�د �مل�شروبات.
�لو�قلعة بالفئة: 32

و�شف �لع�مة: تتكون �لع�مة من ر�شمة على �شكل د�ئرة مكونة من جمموعة من �لأهلة منظمة عك�ش 
عقارب �ل�شاعة وفوقها  ب�شع �أهلة منظمة ح�شب عقارب �ل�شاعة. و�أ�شفل �لر�شمة كلمتي ماي خليفة كتبتا 
بحروف عربية مميزة وكتبت حتتها �لكلمتن �ل�تنيتن  Mai Khalifa�للتن منطوقهما �لعربي  ماي 

خليفة كتبتا ب�شكل مميز، وكتبت �لع�مة ككل باللون �لأبي�ش و�لأ�شود.
وز�رة  يف  �لتجارية  �لع�مات  لإد�رة  مكتوباً  به  �لتقدم  ذلللك  على  �عرت��ش  لديه  من  فعلى  �ل�شللرت�طات: 

�لقت�شاد ، �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل ، وذلك خ�ل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإع�ن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  20  يونيو 2018 العدد 12356

تعلن �إد�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لع�مة �لتجارية:   

                                                                                                                     
�ملودعة حتت رقم : 280600                بتاريخ : 2017/10/07 م

تاريخ �إيد�ع �لأولوية: //  م
با�شللم: �إي�شت-وي�شت �شيد �إنرتنا�شيونال ليمتد.

�شاينوي دي�شرتيكت،  �شاينوي �شوب-دي�شرتيكت،  �شاينوي-بانغبو�تهونغ رود،   ،2 وعنو�نه: منللر.1/50  مو 
نونتهابوري بروفين�ش 11150 تاي�ند.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : بذور نباتات؛  مو�د زر�عية طبيعية؛ ف�شائل نباتية �شغرية؛ 
نباتية  بللذور  طازجة؛  وخ�شرو�ت  فو�كه  حية؛  حيو�نات  و�لتحريج؛  و�لب�شتنة،  للزر�عة،  �لبذور  منتجات 

طبيعية وزهور طبيعية ن�شرة؛ مو�د غذ�ئية للحيو�نات �حلية. 
�لو�قلعة بالفئة: 31

و�شف �لع�مة: تتكون �لع�مة من �لكلمات EAST-WEST SEED  �لتي منطوقها �لعربي �إي�شت-
منطوقها  INTERNATIONAL�لتي  �لكلمة   حتتها  وكتبت  لتينية  بحروف  كتبت  �شيد  وي�شت 
�لعربي �إنرتنا�شيونال ب�شكل كبري وممميز، وفوق هذه �لكلمات تتو�جد ر�شمة على �شكل �شهمن متقابلن 

يتو�شطهما �شكل نبتة �أ�شفل �شاقها عبارة عن �شكل د�ئري، وكتبت �لع�مة ككل باللون �لأبي�ش و�لأ�شود.
وز�رة  يف  �لتجارية  �لع�مات  لإد�رة  مكتوباً  به  �لتقدم  ذلللك  على  �عرت��ش  لديه  من  فعلى  �ل�شللرت�طات: 

�لقت�شاد ، �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل ، وذلك خ�ل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإع�ن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  20  يونيو 2018 العدد 12356

تعلن �إد�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  جاه للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لع�مة �لتجارية:        

                                                                                                                

�ملودعة حتت رقم : 280075              بتاريخ : 2017/09/25 م

تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  م

با�شللم: ويباك �وي.

وعنو�نه: ويباكتيي 2، 15560 نا�شتول،  فنلند�.

للو�زم  بكونها مغلفات  و�أغ�شية ب��شتيكية  ورقية  �أكيا�ش   : �ملنتجات   / / �خلدمات  �لب�شائع  لتمييز  وذلك 

�مل�شت�شفيات.

�لو�قلعة بالفئة: 16

و�شف �لع�مة: تتكون �لع�مة من �لكلمة STERIKING �لتي منطوقها �لعربي �شترييكينغ كتبت 

بحروف لتينية فقط ب�شكل كبري باللون �لأ�شود.

وز�رة  يف  �لتجارية  �لع�مات  لإد�رة  مكتوباً  به  �لتقدم  ذلللك  على  �عرت��ش  لديه  من  فعلى  �ل�شللرت�طات: 

�لقت�شاد ، �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل ، وذلك خ�ل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإع�ن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  20  يونيو 2018 العدد 12356

تعلن �إد�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  جاه للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لع�مة �لتجارية:           

                                                                                                             

�ملودعة حتت رقم : 280076              بتاريخ : 2017/09/25 م

تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  م

با�شللم: ويباك �وي.

وعنو�نه: ويباكتيي 2، 15560 نا�شتول،  فنلند�.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : حاويات من �لب��شتيك للتعبئة و�لتغليف �خلا�شة بلو�زم 

�مل�شت�شفيات.

�لو�قلعة بالفئة: 20

و�شف �لع�مة: تتكون �لع�مة من �لكلمة STERIKING �لتي منطوقها �لعربي �شترييكينغ كتبت 

بحروف لتينية فقط ب�شكل كبري باللون �لأ�شود.

وز�رة  يف  �لتجارية  �لع�مات  لإد�رة  مكتوباً  به  �لتقدم  ذلللك  على  �عرت��ش  لديه  من  فعلى  �ل�شللرت�طات: 

�لقت�شاد ، �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل ، وذلك خ�ل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإع�ن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  20  يونيو 2018 العدد 12356

تعلن �إد�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لع�مة �لتجارية:     

                                                                                                                   
�ملودعة حتت رقم : 280131              بتاريخ : 2017/09/26 م

تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  م
با�شللم: �شينزهن كو�شبيوتي تيكنولوجي كو.، ليمتد.

�شينزهن،  دي�شرتيكت،  مينغ  غو�نغ  لياو،  تيان  بللارك،  �ند��شرتيال  دي  كياو  �يللله-3�ف،  يونيت  وعنو�نه: 
�ل�شن.

�أو غري كهربية؛  �ملنتجات : عدد يدوية تد�ر يدوياً؛ �شفر�ت كهربية  �لب�شائع / �خلدمات /  وذلك لتمييز 
�أجهزة �إز�لة �ل�شعر، كهربية وغري كهربية؛ �أدو�ت تلميع �لأظافر )كهربية �أو غري كهربية(؛ �أطقم كهربية 
لط�ء �لأظافر؛ عدد يدوية لتجعيد �ل�شعر؛ �شنابك تعليم �ملركز )عدد يدوية(؛ �أدو�ت ثقب؛ �شكاكن؛ �أدو�ت 
�ملائدة )�شكاكن و�شوك وم�عق(؛ �أدو�ت �لقطع �مل�شتعملة على �ملائدة؛ م�قط عق�ش �ل�شعر؛ �أدو�ت عق�ش 

�لأهد�ب؛ ُمقلِّمات �لأظافر )كهربية �أو غري كهربية(.
�لو�قلعة بالفئة: 08

كو�شبيوتي  هو  �لعربي  منطوقها  و�شف �لع�مة: تتكون �لع�مة من �لكلمة  COSBEAUTY�لتي 
�أكر.  بحجم  كتبت بحروف لتينية فقط ب�شكل كبري باللون �لأ�شود بينما كتب �حلرفان C �شي و  Bبي 

يوجد على ي�شار �لكلمة ر�شمة مميزة على �شكل ورقتي نبات.
وز�رة  يف  �لتجارية  �لع�مات  لإد�رة  مكتوباً  به  �لتقدم  ذلللك  على  �عرت��ش  لديه  من  فعلى  �ل�شللرت�طات: 

�لقت�شاد ، �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل ، وذلك خ�ل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإع�ن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  20  يونيو 2018 العدد 12356

تعلن �إد�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لع�مة �لتجارية:         

                                                                                                               
�ملودعة حتت رقم : 280137              بتاريخ : 2017/09/26 م

تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  م
با�شللم: �شينزهن كو�شبيوتي تيكنولوجي كو.، ليمتد.

�شينزهن،  دي�شرتيكت،  مينغ  غو�نغ  لياو،  تيان  بللارك،  �ند��شرتيال  دي  كياو  �يللله-3�ف،  يونيت  وعنو�نه: 
�ل�شن.

�ختبار  �أجهزة  للتجميل؛  تدليك  �أجهزة  �أدو�ت متري�ش؛   : �ملنتجات   / / �خلدمات  �لب�شائع  لتمييز  وذلك 
�لدم؛ �أجهزة توزيع �لأيرو�شول ل�أغر��ش �لطبية؛ �أجهزة تدليك؛ �أجهزة و�أدو�ت جر�حية؛ �أجهزة كهربية 
�أجهزة �لع�ج �لطبيعي؛ و�شائد  ت�شاعد على �لنوم لع�ج �لأرق؛  �أدو�ت كهربية ع�جية؛   لطب �لأ�شنان؛ 

�أدو�ت �لتجميل؛ �أدو�ت تنظيف �لوجه.
�لو�قلعة بالفئة: 10

COSBEAUTY�لتي منطوقها �لعربي هو كو�شبيوتي  و�شف �لع�مة: تتكون �لع�مة من �لكلمة  
�أكر.  Bبي بحجم  C �شي و   كتبت بحروف لتينية فقط ب�شكل كبري باللون �لأ�شود بينما كتب �حلرفان 

يوجد على ي�شار �لكلمة ر�شمة مميزة على �شكل ورقتي نبات.
وز�رة  يف  �لتجارية  �لع�مات  لإد�رة  مكتوباً  به  �لتقدم  ذلللك  على  �عرت��ش  لديه  من  فعلى  �ل�شللرت�طات: 

�لقت�شاد ، �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل ، وذلك خ�ل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإع�ن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  20  يونيو 2018 العدد 12356

تعلن �إد�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لع�مة �لتجارية:              

                                                                                                          
�ملودعة حتت رقم : 280704                بتاريخ : 2017/10/09 م

تاريخ �إيد�ع �لأولوية: //  م
با�شللم: فيفو موبايل كوميونيكاي�شن كو.، ليمتد.

وعنو�نه: #283، بي بي كاي رود، وو�شا، �شانغان، دونغو�ن، غو�نغدونغ، جمهورية �ل�شن �ل�شعبية.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : �لدعاية و�لإعلل�ن؛  عر�ش �ل�شلع عر و�شائل �لت�شالت 
لأغر��ش �لبيع بالتجزئة؛ توفري م�شاحة على مو�قع �لويب لدعاية �ل�شلع و�خلدمات؛  �لدعاية و�لإع�ن 
�ملعار�ش  تنظيم  �إلللكللرتوين؛   موقع  عللر  �لتجارية  �ملعلومات  توفري  حا�شوب؛  �شبكة  على  �لنللرتنللت  عللر 
�لغري؛   ل�شالح  �ملبيعات  ترويج  و�لت�شدير؛   �ل�شتري�د  وكالت  �لإع�نية؛ خدمات  �أو  �لتجارية  ل�أغر��ش 
بيانات  قللو�عللد  �ملللعلللللومللات يف  و�خللللدملللات؛ جتميع  لل�شلع  و�لللبللائللعللن  للم�شرتين  �إلللكللرتونلليللة  �للشللوق  تللوفللري 
�حلا�شوب؛  تنظيم �ملعلومات يف قو�عد بيانات �حلا�شوب؛  ترتيب �ل�شرت�كات يف خدمات �لت�شالت عن بعد 
ل�شالح �لغري؛  حتديث و�شيانة �لبيانات على قو�عد بيانات �لكمبيوتر؛  فهر�شة �لويب لأغر��ش جتارية �أو 

�إع�نية؛  جتميع فهار�ش �ملعلومات لأغر��ش جتارية �أو �إع�نية.
�لو�قلعة بالفئة: 35

و�شف �لع�مة: تتكون �لع�مة من �لكلمة VIVO �لتي منطوقها �لعربي فيفو. كتبت بحروف لتينية 
كبرية باللون �لأ�شود.

وز�رة  يف  �لتجارية  �لع�مات  لإد�رة  مكتوباً  به  �لتقدم  ذلللك  على  �عرت��ش  لديه  من  فعلى  �ل�شللرت�طات: 
�لقت�شاد ، �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل ، وذلك خ�ل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإع�ن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  20  يونيو 2018 العدد 12356

تعلن �إد�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لع�مة �لتجارية:                  

                                                                                                      
�ملودعة حتت رقم : 280948                بتاريخ : 2017/10/11 م

تاريخ �إيد�ع �لأولوية: //  م
با�شللم: هو�وي تكنولوجيز كو.، ليمتد.

وعنو�نه: �أدميني�شرتي�شن بيلدينغ هو�وي تكنولوجيز كو.، ليمتد. بانتيان، لونغانغ دي�شرتيكت، �شينزهن، �ل�شن.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : هو�تف ذكية؛ �أغطية للهو�تف �لذكية؛ علب للهو�تف �لذكية؛ �أغ�شية و�قية 
خم�ش�شة للهو�تف �لذكية؛ �شماعات �لأذن؛ �شو�حن �لبطاريات؛ بطاريات كهربية؛ بطاريات قابلة لل�شحن؛ حا�شبات �آلية 
�للوحية؛ حمطات عر�ش  �أغطية لأجهزة �حلا�شوب  �أجهزة حا�شوب لوحية؛  �أجهزة حا�شوب حممولة؛  �شكل مفكرة؛  على 
تعمل باللم�ش �لتفاعلي؛ �ألو�ح �لكتابة �لتفاعلية �لإلكرتونية؛ روبوتات على �شكل �إن�شاين تعمل بذكاء �إ�شطناعي؛ �أغطية 
ت�شغيل �حلا�شوب،  بر�مج  �ألو�ح مفاتيح �حلا�شوب؛  �ل�شخ�شي(؛  �لرقمي  �مل�شاعد  )�أجهزة  �ل�شخ�شية  �لرقمية  للم�شاعد�ت 
نظار�ت  �حلا�شب؛  �أجهزة  يف  �ملادية  �ملكونات  باحلا�شوب(؛  ملحق  )جهاز  �لفاأرة  )م�شجلة(؛  �حلا�شوب  برجميات  م�شجلة؛ 
ذكية؛ �شاعات ذكية؛ خو�مت ذكية؛ �أجهزة تتبع �لن�شاط قابلة ل�إرتد�ء؛ �آلت ت�شوير )ت�شوير فوتوغر�يف(؛ �شماعات �لو�قع 
�لفرت��شي؛ ع�شا �ل�شور �ل�شخ�شية )تعمل بيد و�حدة(؛ �إطار�ت �ل�شور �لرقمية؛ مكر�ت �ل�شوت )ميكروفون(؛ �أجهزة 
معاجلة �لبيانات؛ �أجهزة ذ�كرة �حلا�شوب؛ �أجهزة �لإ�شتقبال �ل�شمعية و�لب�شرية؛ معد�ت ل�شبكة �لت�شالت؛ �أجهزة مودم؛ 
كتلة  �أجهزة حتليل  مع  مو�زين  فيديو؛  كامري�ت  �ل�شوت؛  �إر�شال  �أجهزة  �ملحمولة؛  �لو�شائط  م�شغ�ت  �ل�شوت؛  مكر�ت 

�جل�شم؛ مو�زين؛ حمطات �لطق�ش �لرقمية؛ �أجهزة حتليل �لهو�ء.
�لو�قلعة بالفئة: 09

و�شف �لع�مة: �لع�مة عبارة عن �لكلمات  Honor Vie�لتي منطوقها �لعربي �ونور فاي كتبت بحروف لتينية فقط 
ب�شكل �شغري باللون �لأ�شود فيما كتب �حلرف �لأول يف كلتا �لكلمتن ب�شكل كبري.

�ل�شللرت�طات: فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لع�مات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل ، وذلك خ�ل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإع�ن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  20  يونيو 2018 العدد 12356

تعلن �إد�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لع�مة �لتجارية:            

                                                                                                            
�ملودعة حتت رقم : 280949                بتاريخ : 2017/10/11 م

تاريخ �إيد�ع �لأولوية: //  م
با�شللم: هو�وي تكنولوجيز كو.، ليمتد.

وعنو�نه: �أدميني�شرتي�شن بيلدينغ هو�وي تكنولوجيز كو.، ليمتد. بانتيان، لونغانغ دي�شرتيكت، �شينزهن، �ل�شن.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : هو�تف ذكية؛ �أغطية للهو�تف �لذكية؛ علب للهو�تف �لذكية؛ �أغ�شية و�قية 
خم�ش�شة للهو�تف �لذكية؛ �شماعات �لأذن؛ �شو�حن �لبطاريات؛ بطاريات كهربية؛ بطاريات قابلة لل�شحن؛ حا�شبات �آلية 
�للوحية؛ حمطات عر�ش  �أغطية لأجهزة �حلا�شوب  �أجهزة حا�شوب لوحية؛  �أجهزة حا�شوب حممولة؛  �شكل مفكرة؛  على 
تعمل باللم�ش �لتفاعلي؛ �ألو�ح �لكتابة �لتفاعلية �لإلكرتونية؛ روبوتات على �شكل �إن�شاين تعمل بذكاء �إ�شطناعي؛ �أغطية 
ت�شغيل �حلا�شوب،  بر�مج  �ألو�ح مفاتيح �حلا�شوب؛  �ل�شخ�شي(؛  �لرقمي  �مل�شاعد  )�أجهزة  �ل�شخ�شية  �لرقمية  للم�شاعد�ت 
نظار�ت  �حلا�شب؛  �أجهزة  يف  �ملادية  �ملكونات  باحلا�شوب(؛  ملحق  )جهاز  �لفاأرة  )م�شجلة(؛  �حلا�شوب  برجميات  م�شجلة؛ 
ذكية؛ �شاعات ذكية؛ خو�مت ذكية؛ �أجهزة تتبع �لن�شاط قابلة ل�إرتد�ء؛ �آلت ت�شوير )ت�شوير فوتوغر�يف(؛ �شماعات �لو�قع 
�لفرت��شي؛ ع�شا �ل�شور �ل�شخ�شية )تعمل بيد و�حدة(؛ �إطار�ت �ل�شور �لرقمية؛ مكر�ت �ل�شوت )ميكروفون(؛ �أجهزة 
معاجلة �لبيانات؛ �أجهزة ذ�كرة �حلا�شوب؛ �أجهزة �لإ�شتقبال �ل�شمعية و�لب�شرية؛ معد�ت ل�شبكة �لت�شالت؛ �أجهزة مودم؛ 
كتلة  �أجهزة حتليل  مع  مو�زين  فيديو؛  كامري�ت  �ل�شوت؛  �إر�شال  �أجهزة  �ملحمولة؛  �لو�شائط  م�شغ�ت  �ل�شوت؛  مكر�ت 

�جل�شم؛ مو�زين؛ حمطات �لطق�ش �لرقمية؛ �أجهزة حتليل �لهو�ء.
�لو�قلعة بالفئة: 09

و�شف �لع�مة: �لع�مة عبارة عن �لكلمات  Honor View�لتي منطوقها �لعربي �ونور فيو كتبت بحروف لتينية 
فقط ب�شكل �شغري باللون �لأ�شود فيما كتب �حلرف �لأول يف كلتا �لكلمتن ب�شكل كبري.

�ل�شللرت�طات: فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لع�مات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل ، وذلك خ�ل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإع�ن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  20  يونيو 2018 العدد 12356

تعلن �إد�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لع�مة �لتجارية:      

                                                                                                                  
�ملودعة حتت رقم : 280950                بتاريخ : 2017/10/11 م

تاريخ �إيد�ع �لأولوية: //  م
با�شللم: هو�وي تكنولوجيز كو.، ليمتد.

وعنو�نه: �أدميني�شرتي�شن بيلدينغ هو�وي تكنولوجيز كو.، ليمتد. بانتيان، لونغانغ دي�شرتيكت، �شينزهن، �ل�شن.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : هو�تف ذكية؛ �أغطية للهو�تف �لذكية؛ علب للهو�تف �لذكية؛ �أغ�شية و�قية 
خم�ش�شة للهو�تف �لذكية؛ �شماعات �لأذن؛ �شو�حن �لبطاريات؛ بطاريات كهربية؛ بطاريات قابلة لل�شحن؛ حا�شبات �آلية 
�للوحية؛ حمطات عر�ش  �أغطية لأجهزة �حلا�شوب  �أجهزة حا�شوب لوحية؛  �أجهزة حا�شوب حممولة؛  �شكل مفكرة؛  على 
تعمل باللم�ش �لتفاعلي؛ �ألو�ح �لكتابة �لتفاعلية �لإلكرتونية؛ روبوتات على �شكل �إن�شاين تعمل بذكاء �إ�شطناعي؛ �أغطية 
ت�شغيل �حلا�شوب،  بر�مج  �ألو�ح مفاتيح �حلا�شوب؛  �ل�شخ�شي(؛  �لرقمي  �مل�شاعد  )�أجهزة  �ل�شخ�شية  �لرقمية  للم�شاعد�ت 
نظار�ت  �حلا�شب؛  �أجهزة  يف  �ملادية  �ملكونات  باحلا�شوب(؛  ملحق  )جهاز  �لفاأرة  )م�شجلة(؛  �حلا�شوب  برجميات  م�شجلة؛ 
ذكية؛ �شاعات ذكية؛ خو�مت ذكية؛ �أجهزة تتبع �لن�شاط قابلة ل�إرتد�ء؛ �آلت ت�شوير )ت�شوير فوتوغر�يف(؛ �شماعات �لو�قع 
�لفرت��شي؛ ع�شا �ل�شور �ل�شخ�شية )تعمل بيد و�حدة(؛ �إطار�ت �ل�شور �لرقمية؛ مكر�ت �ل�شوت )ميكروفون(؛ �أجهزة 
معاجلة �لبيانات؛ �أجهزة ذ�كرة �حلا�شوب؛ �أجهزة �لإ�شتقبال �ل�شمعية و�لب�شرية؛ معد�ت ل�شبكة �لت�شالت؛ �أجهزة مودم؛ 
كتلة  �أجهزة حتليل  مع  مو�زين  فيديو؛  كامري�ت  �ل�شوت؛  �إر�شال  �أجهزة  �ملحمولة؛  �لو�شائط  م�شغ�ت  �ل�شوت؛  مكر�ت 

�جل�شم؛ مو�زين؛ حمطات �لطق�ش �لرقمية؛ �أجهزة حتليل �لهو�ء.
�لو�قلعة بالفئة: 09

بحروف  كتبت  فيجن  �ونللور  �لعربي  منطوقها  Honor Vision�لتي  �لكلمات   عن  عبارة  �لع�مة  �لع�مة:  و�شف 
لتينية فقط ب�شكل �شغري باللون �لأ�شود فيما كتب �حلرف �لأول يف كلتا �لكلمتن ب�شكل كبري.

�ل�شللرت�طات: فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لع�مات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل ، وذلك خ�ل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإع�ن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  20  يونيو 2018 العدد 12356

تعلن �إد�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  جاه للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لع�مة �لتجارية:                    

                                                                                                    

�ملودعة حتت رقم : 280959                بتاريخ : 2017/10/12 م

تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 2017/04/13  م

با�شللم: �شوي�شلوغ �يه دجي.

وعنو�نه: ويبريييويغ 3، �شي �ت�ش-5033 بيو�ش�ش، �شوي�شر�.

كللان منها  ما  )عللد�  �آللليللة، حمركات ومكائن  وعللدد  �آلت   : �ملنتجات   / �خلللدمللات   / �لب�شائع  لتمييز  وذلللك 

للمركبات �لرية( ، قارنات �آلية وعنا�شر نقل �حلركة )عد� ما كان منها للمركبات �لرية( ، معد�ت زر�عية 

)عد� ما يد�ر باليد( ، �أجهزة تفقي�ش �لبي�ش؛ �آلت بيع �أوتوماتية.

�لو�قلعة بالفئة: 07

و�شف �لع�مة: �لع�مة عبارة عن ر�شمة على �شكل �إطار �شد��شي غري مكتمل و يوجد �أ�شفل ي�شار �لإطار 

خطوط ملتوية على �أطر�فها �أقر��ش �شغرية باللون �لأ�شود.

وز�رة  يف  �لتجارية  �لع�مات  لإد�رة  مكتوباً  به  �لتقدم  ذلللك  على  �عرت��ش  لديه  من  فعلى  �ل�شللرت�طات: 

�لقت�شاد ، �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل ، وذلك خ�ل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإع�ن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  20  يونيو 2018 العدد 12356

تعلن �إد�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لع�مة �لتجارية:            

                                                                                                            
�ملودعة حتت رقم : 280960                بتاريخ : 2017/10/12 م

تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 2017/04/13  م
با�شللم: �شوي�شلوغ �يه دجي

وعنو�نه: ويبريييويغ 3، �شي �ت�ش-5033 بيو�ش�ش، �شوي�شر�.
و�أجهزة  و�مل�شاحية  و�مل�حية  �لعلمية  و�لأدو�ت  �لأجهزة   : �ملنتجات   / �خلدمات   / �لب�شائع  لتمييز  وذلللك 
و�لإ�شارة  و�لقيا�ش  �لوزن  و�أدو�ت  �لب�شرية  و�لأدو�ت  و�لأجهزة  و�ل�شينمائي  �لفوتوغر�يف  �لت�شوير  و�أدو�ت 
و�ملر�قبة )�لإ�شر�ف( و�لإنقاذ و�لتعليم ، �أجهزة و�أدو�ت لو�شل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو �لتحكم 
مغناطي�شية،  بيانات  حام�ت  �ل�شور،  �أو  �ل�شوت  ن�شخ  �أو  �إر�شال  �أو  ت�شجيل  �أجهزة  �لكهربائية،  �لطاقة  يف 
�آليات  �أقر��ش ت�شجيل، �أقر��ش مدجمة، �أقر��ش فيديوية رقمية وغريها من و�شائط �لت�شجيل �لرقمية؛ 
�أجهزة  �لبيانات،  معاجلة  مللعللد�ت  حا�شبة،  �آلت  �لنقد،  ت�شجيل  �آلت  �لنقد،  بقطع  تعمل  �لتي  ل�أجهزة 

�لكمبيوتر؛ بر�مج كمبيوتر؛ �أجهزة �إطفاء �حلر�ئق.
�لو�قلعة بالفئة: 09

و�شف �لع�مة: �لع�مة عبارة عن ر�شمة على �شكل �إطار �شد��شي غري مكتمل و يوجد �أ�شفل ي�شار �لإطار 
خطوط ملتوية على �أطر�فها �أقر��ش �شغرية باللون �لأ�شود.

وز�رة  يف  �لتجارية  �لع�مات  لإد�رة  مكتوباً  به  �لتقدم  ذلللك  على  �عرت��ش  لديه  من  فعلى  �ل�شللرت�طات: 
�لقت�شاد ، �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل ، وذلك خ�ل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإع�ن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  20  يونيو 2018 العدد 12356

تعلن �إد�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  جاه للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لع�مة �لتجارية:             

                                                                                                           

�ملودعة حتت رقم : 280961                بتاريخ : 2017/10/12 م

تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 2017/04/13  م

با�شللم: �شوي�شلوغ �يه دجي.

وعنو�نه: ويبريييويغ 3، �شي �ت�ش-5033 بيو�ش�ش، �شوي�شر�.

و�لت�شميم  �لبحث  وخدمات  و�لتقنية  �لعلمية  �خلدمات   : �ملنتجات   / �خلدمات   / �لب�شائع  لتمييز  وذلللك 

�ملتعلقة بها، خدمات �لتحاليل و�لأبحاث �ل�شنلاعية، خدملات ت�شميم وتطوير عتاد وبر�مج �لكمبيوتلر.

�لو�قلعة بالفئة: 42

و�شف �لع�مة: �لع�مة عبارة عن ر�شمة على �شكل �إطار �شد��شي غري مكتمل و يوجد �أ�شفل ي�شار �لإطار 

خطوط ملتوية على �أطر�فها �أقر��ش �شغرية باللون �لأ�شود.

وز�رة  يف  �لتجارية  �لع�مات  لإد�رة  مكتوباً  به  �لتقدم  ذلللك  على  �عرت��ش  لديه  من  فعلى  �ل�شللرت�طات: 

�لقت�شاد ، �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل ، وذلك خ�ل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإع�ن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  20  يونيو 2018 العدد 12356

تعلن �إد�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  جاه للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لع�مة �لتجارية:      

                                                                                                                  

�ملودعة حتت رقم : 280962                بتاريخ : 2017/10/12 م

تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 2017/04/13  م

با�شللم: �شوي�شلوغ �يه دجي.

وعنو�نه: ويبريييويغ 3، �شي �ت�ش-5033 بيو�ش�ش، �شوي�شر�.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : خدمات قانونية وخدمات �أمنية حلماية �ملمتلكات و�لأفر�د 

وخدمات �شخ�شية و�جتماعية يقدمها �آخرون تلبية حلاجات �لأفر�د.

�لو�قلعة بالفئة: 45

و�شف �لع�مة: �لع�مة عبارة عن ر�شمة على �شكل �إطار �شد��شي غري مكتمل و يوجد �أ�شفل ي�شار �لإطار 

خطوط ملتوية على �أطر�فها �أقر��ش �شغرية باللون �لأ�شود.

وز�رة  يف  �لتجارية  �لع�مات  لإد�رة  مكتوباً  به  �لتقدم  ذلللك  على  �عرت��ش  لديه  من  فعلى  �ل�شللرت�طات: 

�لقت�شاد ، �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل ، وذلك خ�ل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإع�ن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  20  يونيو 2018 العدد 12356
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عربي ودويل
الناخبون ال�سباب ل يحبون ما يقدمه

اأ�شعب انتخابات يف م�شرية  رجب طيب اأردوغان
•• لندن-وكاالت:

يف �شحيفة “ذي �ر�ب ويكلي” �للندنية، لفت �ل�شحايف توما�ش �شيرت �لنظر 
�ملقبلة  �لنتخابات  �شيو�جه يف  �أردوغللان  �لرتكي رجب طيب  �لرئي�ش  �أن  �إىل 
�أكر حتد �شيا�شي له خ�ل �ل�شنو�ت �خلم�ش ع�شرة �لتي ق�شاها يف �حلكم. 
حكومة  �شعف  نقاط  ��شتثمار  وتللاأمللل  نف�شها  تن�شيط  �ملعار�شة  �أعلللادت  فقد 

تو�جه ��شطر�باً �قت�شادياً و�تهامات بالف�شاد.
�أردوغان  كللان  و�إذ�  �ملقبل،  �لللرملللان  �شكل  ناخب  مليون   57 حللو�يل  و�شيقرر 
�إىل  �أردوغللان  �أن دعا  �شنو�ت، بعد  �شيتمتع بولية رئا�شية جديدة من خم�ش 
�لذين  للرئا�شة  �ملر�شحن  ليفاجئ  موعدها  من  �شهر�ً   18 قبل  �نتخابات 

و�شعو� �لرئي�ش �لرتكي يف موقف دفاعي عر هجماتهم �لتي �شنوها �شده.
�ل�شيا�شي كما كان يفعل منذ  �أنه مل يعد ي�شيطر على �مل�شهد  �أردوغللان  يجد 
�إىل  تركيا  بتحويل  خطته  تق�شي  مللر�قللبللون.  يقول  مللا  ح�شب  �شنو�ت  ب�شع 
جمهورية رئا�شية يتمتع فيها ب�ش�حيات تنفيذية و��شعة. لكن ��شتط�عات 
�أل  �حتمال  �إىل  ت�شري  �إذ  �خلطة،  هللذه  على  �ل�شك  من  بظ�ل  �ألقت  �للللر�أي 

يفوز بالرئا�شة من �لدورة �لأوىل و�أن يخ�شر حزب �لعد�لة و�لتنمية �لغالبية 
�أجنللن يف مقابلة  �أيللديللن  �لرتكية  “حرييت”  �لكاتب يف  وقللال  �لللرملللانلليللة.  
�لهزمية  �إحلللاق  باإمكانية  �شنو�ت”  خلل�ل  مللرة  “لأول  متفائلة  �ملعار�شة  �إن 

باأردوغان عر �شناديق �لقرت�ع. 
لقد عانى �لرئي�ش �لرتكي من عدة �نتكا�شات خ�ل �حلملة، من بينها تعطل 
تركه حرفياً  �لذي  �لأمللر  �ملتلفز،  كلمات خطابه  تعر�ش  �لتي  �لتلقن  �شا�شة 

عاجز�ً عن �لك�م.
�إن �لتغري�ت �لبعيدة �ملدى يف �لقاعدة �لرتكية �لناخبة هي جزء من م�شكلة 
�أردوغان. ومن بن هذه �لتغري�ت، معار�شة �ل�شباب يف �ملدن للرئي�ش �لرتكي. 

3 م�ين  �لث�ثن وحللو�يل  �شن  19 مليون ناخب حتت  هنالك ما يقارب 
تركي �شي�شوتون للمرة �لأوىل. هذه �لتحولت تقلق �أردوغللان وحزبه. وقال 
يقدمه  ما  يحبون  ل  منهم،  �ملتدينن  حتى  �ل�شباب،  �لناخبن  “�إن  �إجنللن: 
�إىل  �لرئا�شي  �لنظام  �إدخلللال  على  وطني  با�شتفتاء  �لأخلللري  فللاز  �أردوغلللللان«.  
�لب�د، لكن غالبية �لأتر�ك يف �ملدن �لكبرية �شوتت �شده. مل يكن هذ� �لأمر 
م�شادفة و�أظهر �أن �شيا�شات �أردوغان �لتي �خُترت طويً� مل تعد جتدي نفعاً 

كما كان يف �ل�شابق، بح�شب ما قاله �لباحث �لرتكي �شليم �شاز�ك.
�إن جوهر ر�شالة �أردوغان م�شممة لك�شب تعاطف �مل�شلمن �ملحافظن �لذين 
يتذكرون زمن ما قبل و�شول حزب �لعد�لة و�لتنمية للحكم �شنة 2002. يف 

ذلك �لوقت، �شعرت �ملجموعات �لدينية يف تركيا باأنها مهم�شة على يد �لنخب 
�لعلمانية يف �ل�شيا�شة و�لبريوقر�طية و�جلي�ش. ولكن هذه �لر�شالة “ل تلقى 
�شدًى لدى �ل�شبان” بح�شب ما قاله �شاز�ك يف مقابلة مع �ل�شحيفة م�شري�ً 
�إىل �ل�شعوبة �لتي يو�جهها �أردوغللان يف هذ� �ملجال. من جهة ثانية، ت�شعب 
�آخرين.  �أ�شخا�ش  على  �مل�شاكل  يف  �للوم  �إلقاء  �أردوغلللان  على  حكم  �شنة   15
ويجب عليه �أي�شاً �أن يبدي ردة فعل على معار�شة و�شعت خ�فاتها �لد�خلية 
�للليللوم غريت  �ل�شردية.  �أردوغللللان  �حتكر  �ملا�شي،  “يف  �للشللاز�ك:  قللال  جللانللبللاً.  

�ملعار�شة �لثنائية �لأ�شا�شية �إىل خيار بن �مل�شتقيم و�لفا�شد«. 
�أردوغان  بللاأن  مقتنعن  ��شطنبول  يف  و�لتنمية  �لعد�لة  حللزب  ناخبو  يللز�ل  ل 
�أحد متاجر �لتو�بل  ، ويقول ح�شن، مدير  24 يونيو  �شيفوز بفارق كبري يف 
للحزب:  �آخللريللن  منا�شرين  مثل   كامً�  ��شمه  ك�شف  ورف�ش  ��شطنبول  يف 
�ملعا�شر، فلن تقدرعلى  �أردوغلللان. حتى لو توحدت كل  �أف�شل من  “ل زعيم 
ومع ذلك، �أظهرت ��شتط�عات ر�أي متعددة �أرقاماً قوية لتحالف  هزميته”. 
�لأحز�ب �ملعار�شة �لث�ثة وهذ� قد يحرم حزب �لعد�لة وحليفه حزب �حلركة 

�لقومية من �حل�شول على �لغالبية يف �لرملان.

تنازلت  على  احل�سول  قبل  الــرتاخــي  يف  الفـــراط 
حقيقية من كيم جونغ اأون.  

  ويعك�ض هذا اخلط املت�سدد، قلق طوكيو اإزاء التهديد 
ال�سمايل  ــوري  ــك ال ــووي  ــن ال الــربنــامــج  ميثله  الـــذي 
نوايا  يف  الثقة  وعــدم  املــجــاور،  الياباين  لالأرخبيل 
الدبلوما�سية  من  عقود  بعد  ال�سمايل  الكوري  النظام 

غري الناجحة.

•• الفجر-  اأنطوان روث ترجمة خرية ال�صيباين

   راقبت اليابان بقلق غري خاف املناورات الدبلوما�سية 
اأكرب  البلد  وكــان  ال�سمالية.  كوريا  حــول  الأخـــرية 
التي  ال�سغط”  من  قدر  “اأق�سى  حملة  عن  املدافعني 
و�سيول  يانغ  بيونغ  بني  الدبلوما�سي  التقارب  اأوقفها 
لتحا�سي  دعوتها  يف  معزولة  اليوم  وهي  ووا�سنطن. 

حتليل اخباري �ليابانية،  للللللحللكللومللة  فللبللالللنلل�للشللبللة 
جللللاي-�إن  ملللون  ��للشللتللعللجللال  يعك�ش 
�لرئي�ش �لكوري �جلنوبي، ودونالد 
تر�مب لحت�شان كيم جونغ-�أون، 

�شذ�جة خطرية.
   ومللع ذلللك، جتللدر �لإ�للشللارة �أي�شا 
�مام  �ملتاحة  �خللليللار�ت  نق�ش  �ىل 
كوريا  تهديد  مع  للتعامل  طوكيو 
قدر�ت  تعزيز  مت  لقد  �ل�شمالية. 
لكن  �ليابانية،  �ل�شاروخي  �لدفاع 
تللللز�ل تو�جه  �مللل�للشلللللحللة ل  قللو�تللهللا 
حرية  على  كبرية  قانونية  قلليللود� 
دعو�ت  من  �لرغم  فعلى  حركتها. 
�حلاكم،  �حللللللزب  �أعللل�لللشلللاء  بللعلل�للش 
�إذ�  طللائللر�ت  �إر�للشللال  �حتمال  يظل 
�إط�ق  مو�قع  لتدمري  �لأمللر  لزم 

كوريا �ل�شمالية بعيد �ملنال. 
   ول ين�شى �ملد�فعون عن �شيا�شة 
بينهم  من  ��شتباقية،  �أكللرث  �أمنية 
�لتذرع  �آبي،  �لللوزر�ء �شينزو  رئي�ش 
بالتهديد �لكوري �ل�شمايل لترير 
�لإ�لللشللل�حلللات �مللللنللل�لللشلللودة، غلللري �ن 
كارها  يللز�ل  ل  �لياباين  �جلمهور 

طوكيو  �أملللام  خيار  فلل�  و��شنطن، 
�للشللوى مللو��للشلللللة زخللمللهللا �حللللايل، 
و�ل�شعي للبقاء على �ت�شال بالبيت 
�مل�شتطاع، وحّث هذ�  �لأبي�ش قدر 
�لللتللفللاو�للش بجدية،  علللللى  �لأخللللري 
�ل�شغط  تخفيف  وبللللدون  وحللللذر، 
�ل�شمالية  كوريا  على  �لقت�شادي 
قللبللل �حللل�للشللول علللللى �تللفللاقلليللة نزع 

�ش�ح نووي حقيقية.
�أن طوكيو  �للشللك      وملللع ذللللك، ل 
تلل�للشللعللر بللاللليللاأ�للش ملللن كللونللهللا حتت 
�زدر�ءه  علناً  يظهر  رئي�ش  رحمة 
�أ�شا�ش  تلل�للشللكللل  �لللتللي  للللللتللحللالللفللات 
�آ�شيا،  �لللشلللرق  يف  �لأملللنللليلللة  �لللبللنلليللة 
ورغبته يف �إعادة �لقو�ت �لأمريكية 
�ر�لللش  �إىل  �ملللنللطللقللة  يف  �ملللنللتلل�للشللرة 
�شر�ئب  علللن  نللاهلليللك   - �للللوطلللن، 
�ليابان  على  �ملفرو�شة  �ل�شتري�د 
“�لأمن  بللذريللعللة  وكللنللد�  و�أوروبللللللا 

�لقومي«.
    ميكننا �ن تت�شاءل.. �إن مل يكن 
تهديد  �أكللر  �ليوم  تر�مب  �ل�شيد 

ل�أمن �لياباين...!

عللللل�ملللللة  لأي 
�لتخلي  علللللللللى 
عللللللللن �للللللنلللللزعلللللة 
�لتي  �للل�للشلللللملليللة 

للهوية  �لأ�للشللا�للشلليللة  �لللركلليللزة  هلللي 
�ليابانية �ملعا�شرة.

م�سري اليابان خمتطف
�شوى  �مللام �حلكومة  لي�ش  �ذن،     
�لأمريكي  حليفها  على  �لعللتللمللاد 
�أمللنللهللا، و�حلللتلللو�ء كوريا  للل�للشللمللان 

�لزعيم  �أن  خللا�للشللة  زهللليلللد�،  عللللز�ء 
�لكوري �ل�شمايل مل يتعهد يف هذه 
حمدد.  �لللتللز�م  بللاأي  �أي�شا  �مل�شالة 
�شي�شطر  �أنلله  �آبللي  �شينزو  ويلللدرك 
�شخ�شيا،  �مللل�للشللوؤوللليللة  تللللويل  �إىل 
�ل�شيد كيم  و�لدخول يف حللو�ر مع 
مبا�شرة ملحاولة حل �مل�شكلة - حتى 

و�ن ف�شلت كل �ملحاولت �ل�شابقة.

ياأ�ض طوكيو
   �أمللللللا بللالللنلل�للشللبللة للللللللعللل�قلللات مع 

�ملقابل،  مللنلله يف  تللنللازلت  �أي  علللللى 
ودون �لت�شاور مع حليفه.

    مل يكن لزيارتي رئي�ش �لوزر�ء 
�لياباين �إىل و��شنطن هذ� �لربيع 
طوكيو  ووجللدت  و��شح،  تاأثري  �أي 
نف�شها دون تاأثري يذكر على عملية 
قمة  و�خللر  �لدبلوما�شي.  �لتقارب 
�نللتللظللمللت بللن �لللرجلللللن مل تفعل 

�شيئا لتهدئة خماوف �ليابانين.
    لي�ش فقط �لتفاق �لللذي وّقعه 
�للل�للشلليللد كلليللم وتلللر�ملللب يللخلللللو من 

ب�شكل  �ل�شمالية 
لذلك  خلللللا�لللللش. 
�آبي  �شينزو  �شعى 
ود  كللل�لللشلللب  �إىل 
للبيت  �ملللز�جللي  �ل�شاكن  وح�شنات 
لل�شيا�شة  بدعمه  و�لفوز  �لأبي�ش، 
�ملللتلل�للشللددة �لللتللي تللبللّنللاهللا حللتللى هذ� 
�لقليلة  �لأ�لللشلللهلللر  وكلللانلللت  �للللعلللام. 
�ملا�شية �شعبة وقا�شية حيث و�فق 
قمة  لقاء  على  �لأمريكي  �لرئي�ش 
�حل�شول  دون  �أون  جونغ  كيم  مع 

�لذين  �للليللابللانلليللن  قلل�للشلليللة  كللليلللم، 
�ختطفتهم كوريا �ل�شمالية خ�ل 
�إعادتهم  يتم  ومل  �لللبللاردة  �حلللرب 
�أبللد�ً. وهللذه �حللدى ��شلحة �شينزو 
�أكرث  �ملعركة، فهو مو�شوع  �آبي يف 
مل�شاعر مو�طني  �ثارة يف �حلقيقة 
�لرنامج  من  �لياباين  �لأرخبيل 
�لللذي يبدو  يللانللغ،  �لللنللووي لبيونغ 
متلمل  رغللم  بللوجللوده  �شّلمو�  �أنهم 

حكومتهم.
�لب�شيطة، متثل  �ل�للشللارة      هللذه 

يعك�ش  ول  جلللديلللد،  حملللتلللوى  �أي 
�ل�ش�ح  بلللنلللزع  جللللدي  �لللللتللللز�م  �أي 
�لمريكي  �لرئي�ش  �ن  بل  �لنووي، 
�شارع �إىل �إع�ن �لن�شر، ولتقدمي 
تنازل كبري �آخر - تعليق �ملناور�ت 
 - �جلنوبية  كللوريللا  مللع  �لع�شكرية 
يف  �للشلليء  �أي  على  يح�شل  �ن  دون 
�لتهديد  �نللتللهللاء  وليعلن  �ملللقللابللل، 

�لكوري �ل�شمايل ب�شكل �أو باآخر.
   ويبدو �أن �ل�شيد تر�مب قد طرح 
�ل�شيد  مللع  حديثه  يف  �لأقلللل  على 

�شينزو �بي يريد �شمانات من تر�مب �حت�شان كيم �شذ�جة من وجهة نظر �ليابانين

زمن جديد يزعج �ليابان مناور�ت �مريكية يابانية

ل خيار اأمام طوكيو �شوى البقاء على ات�شال بالبيت الأبي�س وحّثه على التفاو�س بجدية وحذر

م�شافحة تقلب �ملو�زين يف ��شيا

تعترب اليابان ا�ستعجال مون جاي-اإن وترامب احت�سان كيم جونغ-اأون �سذاجة خطرية

يف مواجهة قمة ترامب كيم:

اليابان باأمل: اللهم اكفني �شّر ا�شحابي!...

وجدت طوكيو نف�سها دون تاأثري يذكر على عملية التقارب الدبلوما�سي

يعك�ض الت�سدد قلق طوكيو اإزاء التهديد الذي ميثله الربنامج النووي الكوري ال�سمايل 

ع�شرات املفقودين بغرق مركب يف اندوني�شيا  �شوري يقر مبهاجمة يهوديني يف برلني 
•• �صيمالونغون-اأ ف ب:

يقل  غللرق مركب  �إثللر  فقدو�  �لذين  �لللركللاب  ع�شر�ت  �لبحث عن  �أعللمللال  ت�شتمر 
�أعلنت �لوكالة �لوطنية لد�رة  80 �شخ�شا يف بحرية توبا �لندوني�شية، على ما 
�لكو�رث. وجتمع �أهايل �ملفقودين بقلق على �ل�شفة يف حن كان مئات من عمال 
�لغاثة يبحثون يف �لبحرية. غرق �ملركب �خل�شبي بعد ظهر �لثنن يف بحرية 
�أكللرث من  بعد  على  �ل�شمالية،  �شومطرة  �شياحي مهم مبقاطعة  مللز�ر  وهي  توبا 

•• برلني-اأ ف ب:

�عرتف �شاب �شوري مهاجر �م�ش مبهاجمة �شابن كانا يرتديان قلن�شوة يهودية 
�أثلللارت خمللاوف مللن عودة  بللرلللن، يف حللادثللة  �أملللام حمكمة يف  و�شربهما بحز�مه 
�أملانيا. و�ثار �شريط فيديو �شوره �أحد �ل�شابن بهاتفه  م�شاعر �لعد�ء لليهود يف 
�لذكي، ��شتياء كبري�ً بعد �نت�شاره على و�شائل �لتو��شل �لجتماعي، وت�شبب فيما 
بعد بتظاهر�ت ت�شامنية و��شعة مع �ليهود يف �ل�شو�رع �لملانية. ووجهت للمتهم 

1300 كلم �شمال غرب �لعا�شمة جاكرتا. وقالت �ل�شلطات �إنه مت �نت�شال جثة 
فيما �أنقذ 18 �شخ�شا.

�شخ�شا لكن مل   130 �أقرباوؤهم عن فقد�نهم  �بلغ  �لذين  �لأ�شخا�ش  وبلغ عدد 
�ل�شلطات  وقالت  �ملركب.  ذ�ك  منت  على  جميعا  كانو�  �ن  �ل�شلطات  وفللق  يت�شح 
�نها تعتقد �أن �ملركب �لغارق كان يعمل ب�شكل غري قانوين دون ترخي�ش �و تذ�كر 
للركاب. و�أظهرت لقطات بثها �لتلفزيوين �لثنن جمموعة من �لركاب ت�شبح يف 

�ملياه فيما كان قارب �نقاذ يقرتب.

�خلطري  بالعتد�ء  �تهامات  91 عاما،  عمره  �شوريا  �شكان  من  فل�شطيني  وهللو 
وبك�م يح�ش على �لكر�هية يف �ملحاكمة �ملتوقع �ن ت�شتمع لثمانية �شهود وت�شدر 
 71 يللوم �حللللادث يف  يللعللود �ىل  �للللذي  �لت�شجيل  �للليللوم. ويظهر  نف�ش  �حلللكللم يف 
ني�شان/�بريل، �ملهاجم �لذي كان �شمن جمموعة من ث�ثة �أ�شخا�ش، وهو ي�شرخ 
ينهال �شربا بحز�مه على �شابن، مما �أدى �ىل جرح  �ن  قبل  “يهودي” بالعربية، 
�أحدهما. وقال �ملتهم �مام حمكمة يف برلن “�آ�شف، كان ذلك خطاأ” م�شيفا �ن 

�ل�شاب �ل�شر�ئيلي �أهانه �ول، بح�شب وكالة �لنباء �لملانية )د ب �أ(.
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تعلن �إد�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لع�مة �لتجارية:        

                                                                                                                
�ملودعة حتت رقم : 281040                بتاريخ : 2017/10/14 م

تاريخ �إيد�ع �لأولوية: // م
با�شللم: غو�نغدونغ زهوجيانغ و�ير �أند كايبل كو.، ليمتد.

دي�شرتيكت، فو�شان،  نانهاي  تللاون،  لي�شوي  بللارك،  �إند�شرتيال  �يه، هيغوي  بلوك  �يلله-2،  بيلدينغ  وعنو�نه: 
غو�نغدونغ، �ل�شن.

ت�شغيل  كب�ت  هو�تف؛  �أ�ش�ك  معزولة؛  نحا�ش  �أ�ش�ك   : �ملنتجات   / �خلدمات   / �لب�شائع  لتمييز  وذلللك 
�أ�ش�ك  كهربائية؛  �أ�ش�ك  كهربائية؛  كب�ت  ب�شرية؛  �ألياف  كب�ت  �ملحور؛  متحدة  كب�ت  للمحركات؛ 
)�أ�ش�ك  �لكهربائي  للتيار  �لرئي�شية  م�شادر  مللو�د  �لكهربائية؛  ل�أ�ش�ك  متييز  خيوط  مغناطي�شية؛ 

وكب�ت(.
�لو�قلعة بالفئة: 09

و�شف �لع�مة: �لع�مة عبارة عن �لكلمات  Pearl River Cableمنطوقها �لعربي بريل ريفر كايبل 
كتبت بحروف لتينية ب�شكل �شغري و مميز باللون �لأ�شود مع �لكتابة �حلرف �لأول من كل كلمة ب�شكل كبري، 
و كتبت �أعلى �لع�مة كلمات بحروف �شينية منطوقها �لإجنليزي Zhu Jiang Dianlan ومنطوقها 

�لعربي  زهو جيانغ ديان�ن باللون �لأ�شود.
وز�رة  يف  �لتجارية  �لع�مات  لإد�رة  مكتوباً  به  �لتقدم  ذلللك  على  �عرت��ش  لديه  من  فعلى  �ل�شللرت�طات: 

�لقت�شاد ، �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل ، وذلك خ�ل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإع�ن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  20  يونيو 2018 العدد 12356

تعلن �إد�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لع�مة �لتجارية:        

                                                                                                                
�ملودعة حتت رقم : 281041                بتاريخ : 2017/10/14 م

تاريخ �إيد�ع �لأولوية: // م
با�شللم: غو�نغدونغ زهوجيانغ و�ير �أند كايبل كو.، ليمتد.

دي�شرتيكت، فو�شان،  نانهاي  تللاون،  لي�شوي  بللارك،  �إند�شرتيال  �يه، هيغوي  بلوك  �يلله-2،  بيلدينغ  وعنو�نه: 
غو�نغدونغ، �ل�شن.

�أغ�شية  �لن�شيجي؛  ل�إ�شتخد�م  لي�شت  مطاطية  خيوط   : �ملنتجات   / �خلدمات   / �لب�شائع  لتمييز  وذلللك 
حاجبة لأ�شعة �ل�شم�ش للنو�فذ )�أغ�شية ملونة(؛ عجن معزول؛ عو�زل للم�شادر �لرئي�شية للتيار �لكهربائي؛ 
�أ�شرطة �شحابة ب��شتيكية؛ مو�د غري مو�شلة ل�حتفاظ باحلر�رة؛ �أغلفة مانعة لت�شرب �ملاء؛ �أطو�ق منع 

�لت�شرب؛ لثي )مطاط(؛ خر�طيم و�شل للم�شعات �حلر�رية يف �ملركبات.
�لو�قلعة بالفئة: 17

و�شف �لع�مة: �لع�مة عبارة عن �لكلمات  Pearl River Cableمنطوقها �لعربي بريل ريفر كايبل 
كتبت بحروف لتينية ب�شكل �شغري و مميز باللون �لأ�شود مع �لكتابة �حلرف �لأول من كل كلمة ب�شكل كبري، 
و كتبت �أعلى �لع�مة كلمات بحروف �شينية منطوقها �لإجنليزي Zhu Jiang Dianlan ومنطوقها 

�لعربي  زهو جيانغ ديان�ن باللون �لأ�شود.
وز�رة  يف  �لتجارية  �لع�مات  لإد�رة  مكتوباً  به  �لتقدم  ذلللك  على  �عرت��ش  لديه  من  فعلى  �ل�شللرت�طات: 

�لقت�شاد ، �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل ، وذلك خ�ل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإع�ن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  20  يونيو 2018 العدد 12356

تعلن �إد�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لع�مة �لتجارية:         

                                                                                                               
�ملودعة حتت رقم : 281615              بتاريخ : 2017/10/24 م

تاريخ �إيد�ع �لأولوية: //  م
با�شللم: �إ�ش زيد دي جي �آي تيكنولوجي كو.، ليمتد.

وعنو�نه: 6/ �إف، هكو�شت �إ�ش زيد �آي �إي �آر بيلدينغ، منر. 9  يويك�شينغ فور�شت روود، �شاوث دي�شرتيكت، 
هاي- تيك بارك، 518057 �شينزهن، غو�نغدونغ بروفين�ش، جمهورية �ل�شن �ل�شعبية.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : �آلت ت�شوير رقمية؛   كامري�ت �لفيديو؛  �أجهزة �لتثبيت و 
�أجهزة �ملو�زنة  لآلت �لت�شوير؛  �أنظمة �جليمبال ) ذ�ت �ملحورين ( لآلت �لت�شوير؛ �أجهزة جيمبال حتمل 
للهو�تف  باليد   حتمل  �لتي  �جليمبال  �أنظمة  �لذكية؛   للهو�تف  �ل�شيلفي  ع�شي  �لت�شوير؛  لآلت  باليد  
�لذكية؛   �أجهزة �لتحكم عن بعد  لآلت �لت�شوير؛ �أجهزة لتثبيت  �آلت �لت�شوير؛ حمامل  لأجهزة �لت�شوير؛  
حام�ت ث�ثية  لآلت �لت�شوير؛ حقائب �حلمل و�أغطية و�قية  لآلت �لت�شوير؛ بطاريات؛ نظار�ت �لو�قع 

�لفرت��شي. 
�لو�قلعة بالفئة: 09

و�شف �لع�مة: تتكون �لع�مة من �لكلمة  OSMO �لتي منطوقها �لعربي هو �أو�شمو  كتبت بحروف 
لتينية كبرية باللون �لأ�شود و�لأبي�ش.

وز�رة  يف  �لتجارية  �لع�مات  لإد�رة  مكتوباً  به  �لتقدم  ذلللك  على  �عرت��ش  لديه  من  فعلى  �ل�شللرت�طات: 
�لقت�شاد ، �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل ، وذلك خ�ل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإع�ن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  20  يونيو 2018 العدد 12356

تعلن �إد�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لع�مة �لتجارية:    

                                                                                                                    
�ملودعة حتت رقم : 281839                بتاريخ : 2017/10/26 م

تاريخ �إيد�ع �لأولوية: //  م
با�شللم: و�نكو �إيليكرتيك بي تي �إي. ليمتد.

وعنو�نه: منر. 3، كيان تيك رود، �شنغافورة 628764.
معدنية  قطع  كهربائية(؛  )غللري  معدنية  مو��شري  قطع   : �ملنتجات   / �خلدمات   / �لب�شائع  لتمييز  وذلللك 
غري  معدنية  جتهيز�ت  كهربائية؛  وغللري  د�ئرية  معدنية  مو��شري  للمياه؛   معدنية  قنو�ت  �ملياه؛  لقنو�ت 
بر�بخ معدنية )قنو�ت(؛ مو��شري  �ملجاري؛  مو��شري معدنية غري كهربائية للمجاري؛   كهربائية لقنو�ت 
�أر�شية معدنية للكب�ت )غري كهربائية(؛ مو��شري )قنو�ت( �أر�شية معدنية  للكاب�ت �لكهربائية؛ �شو�ين 

معدنية للكب�ت )غري كهربائية(؛ �شو�ين كاب�ت للكب�ت  �لكهربائية.
 �لو�قلعة بالفئة: 06

�لعربي  WANCO WANCO�للتن منطوقهما  �لكلمتن   �لع�مة من  تتكون  �لع�مة:  و�شف 
و�نكو و�نكو كتبتا بحروف لتينية كبرية ومميزة، وقد مت كتابة �لكلمة �لأوىل ب�شكل �لت�شقت فيه �حلروف 

بد�خل ر�شمة على �شكل م�شتطيل، وكتبت �لع�مة ككل باللون �لأبي�ش و�لأ�شود.
وز�رة  يف  �لتجارية  �لع�مات  لإد�رة  مكتوباً  به  �لتقدم  ذلللك  على  �عرت��ش  لديه  من  فعلى  �ل�شللرت�طات: 

�لقت�شاد ، �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل ، وذلك خ�ل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإع�ن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  20  يونيو 2018 العدد 12356

تعلن �إد�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لع�مة �لتجارية:              

                                                                                                          
�ملودعة حتت رقم : 282009                بتاريخ : 2017/10/31 م

تاريخ �إيد�ع �لأولوية: //  م
با�شللم: نازكا كوزماتيك�ش �إند�شرتيا �إي كومري�شيو �إل تي دي �أيه.

وعنو�نه: �إ�شرت�د� �شامويل �أيزمرج، 1620 09851-550 – �شاو برناردو دو كامبو، ��ش بي �لر�زيل.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : �شامبو؛ بل�شم �ل�شعر؛ غ�شولت )لو�شن لل�شعر(؛ غ�شولت 
�ل�شعر؛  مرطبات  �ل�شعر؛  ت�شفيف  كرميات  لل�شعر؛  �أقنعة  �ل�شعر؛  بل�شم  �ل�شعر؛  �طللر�ف  ��ش�ح  )لو�شن( 
بكر�ت؛ ملمعات �ل�شعر؛ منعمات �ل�شعر؛ م�شتح�شر�ت جتعيد �ل�شعر؛ �أ�شباغ �ل�شعر؛ م�شتح�شر�ت جتميل؛ 
�أ�شباغ  عطور؛  �لر�زيلي؛  �ل�شعر  تنعيم  جلهاز  حم�شنات  جتميلية؛  )لو�شن(  غ�شولت  جتميلية؛  كرميات 

جتميلية ومنتجات تو�ليت.
�لو�قلعة بالفئة: 03

كتبت  كيدز  �أكللو�  �لعربي  ACQUA KIDSمنطوقها  �لكلمات   عن  عبارة  �لع�مة  �لع�مة:  و�شف 
بحروف لتينية ب�شكل كبري باللون �لأ�شود.

وز�رة  يف  �لتجارية  �لع�مات  لإد�رة  مكتوباً  به  �لتقدم  ذلللك  على  �عرت��ش  لديه  من  فعلى  �ل�شللرت�طات: 
�لقت�شاد ، �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل ، وذلك خ�ل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإع�ن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  20  يونيو 2018 العدد 12356

اعالن جتديد 
تعلن �إد�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / جاه للمكية �لفكرية     

بطلب لتجديد ت�شجيل �لع�مة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقلم : 105572
با�شللللللم : �ش. ذ�ت �أ�شهم �شيفتال.

وعنو�نلللله : �مليناء �جلديد بجاية)06000( – �جلز�ئر.
و�مل�شجلة حتت رقم : )100239 (    بتاريخ : 2010/03/04  

�نتللهاء  تللاريللخ  مللن  �عللتللبللار�ً  �خللري  �شنو�ت  ع�شر  ملللدة  �ملفعول  نللافللذة  �حلماية  و�شتظل 
�حلمللاية يف :   2018/01/21  �إيل 2028/01/21.

هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد �خرى متتالية كل منها ع�شر �شنو�ت وفقاً ل�أو�شاع 
و�ل�شروط �ملن�شو�ش عليها باملادة )19( من �لقانون �لحتادي رقم 1992/37 �ل�شادر يف 

�شاأن �لع�مات �لتجارية .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  20  يونيو 2018 العدد 12356

اعالن جتديد 
تعلن �إد�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / جاه للمكية �لفكرية     

بطلب لتجديد ت�شجيل �لع�مة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقلم : 105573
با�شللللللم : �ش. ذ�ت �أ�شهم �شيفتال.

وعنو�نلللله : �مليناء �جلديد بجاية)06000( – �جلز�ئر.
و�مل�شجلة حتت رقم : )100242 (    بتاريخ : 2010/03/04  

�نتللهاء  تللاريللخ  مللن  �عللتللبللار�ً  �خللري  �شنو�ت  ع�شر  ملللدة  �ملفعول  نللافللذة  �حلماية  و�شتظل 
�حلمللاية يف :   2018/01/21  �إيل 2028/01/21.

هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد �خرى متتالية كل منها ع�شر �شنو�ت وفقاً ل�أو�شاع 
و�ل�شروط �ملن�شو�ش عليها باملادة )19( من �لقانون �لحتادي رقم 1992/37 �ل�شادر يف 

�شاأن �لع�مات �لتجارية .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  20  يونيو 2018 العدد 12356

�ع�ن جتديد 
تعلن �إد�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / جاه للمكية �لفكرية     

بطلب لتجديد ت�شجيل �لع�مة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقلم : 105576
با�شللللللم : �ش. ذ�ت �أ�شهم �شيفتال.

وعنو�نلللله : �مليناء �جلديد بجاية)06000( – �جلز�ئر.
و�مل�شجلة حتت رقم : )100240 (    بتاريخ : 2010/03/04  

�نتللهاء  تللاريللخ  مللن  �عللتللبللار�ً  �خللري  �شنو�ت  ع�شر  ملللدة  �ملفعول  نللافللذة  �حلماية  و�شتظل 
�حلمللاية يف :   2018/01/21  �إيل 2028/01/21.

هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد �خرى متتالية كل منها ع�شر �شنو�ت وفقاً ل�أو�شاع 
و�ل�شروط �ملن�شو�ش عليها باملادة )19( من �لقانون �لحتادي رقم 1992/37 �ل�شادر يف 

�شاأن �لع�مات �لتجارية .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  20  يونيو 2018 العدد 12356

تعلن �إد�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لع�مة �لتجارية:          

                                                                                                              
�ملودعة حتت رقم : 281841                بتاريخ : 2017/10/26 م

تاريخ �إيد�ع �لأولوية: //  م
با�شللم: و�نكو �إيليكرتيك بي تي �إي. ليمتد.

وعنو�نه: منر. 3، كيان تيك رود، �شنغافورة 628764.
م�شنوعة  كب�ت  تو�شي�ت  �للل�للشللوت؛  تو�شيل  قللنللو�ت   : �ملنتجات   / �خلللدمللات   / �لب�شائع  لتمييز  وذلللك 
للكاب�ت  مو��شري  كهربية؛   قارنات  )�لقنو�ت(؛  �لكاب�ت  �أغطية  �خلارجية؛  ل�أ�ش�ك  �لب��شتيك  من 
�لألياف �ل�شوئية؛  مو��شري معدنية د�ئرية  �لكهربائية؛  مو��شري ل�شتقبال  �ملو��شري  �لكهربائية؛ و�قيات 
جملاري  للمجاري؛  كهربائية  معدنية  مو��شري  �ملللجللاري؛   لقنو�ت  كهربائية  معدنية  جتهيز�ت  كهربائية؛ 
�لتمديد�ت �لكهربائية؛ مو��شري ل�أ�ش�ك و�لكو�بل؛ مو��شري كهرومغناطي�شية؛ مو��شري كهربائية مرنة؛  
من  �لكهربائية  �ملو�ش�ت  لتمرير  كهربائية  مو��شري  �لكهربائية؛   للكاب�ت  �لزجاجية  �لألياف  مو��شري 
�أر�شية لتوزيع �لكاب�ت �لكهربائية؛  خ�ل �جلدر�ن؛ مو��شري ب��شتيكية ل�أ�ش�ك �لكهربائية؛ مو��شري 

�شلم حامل للكب�ت لأجل �لكبالت �لكهربائية.
�لو�قلعة بالفئة: 09

�لعربي  WANCO WANCO�للتن منطوقهما  �لكلمتن   �لع�مة من  تتكون  �لع�مة:  و�شف 
و�نكو و�نكو كتبتا بحروف لتينية كبرية ومميزة، وقد مت كتابة �لكلمة �لأوىل ب�شكل �لت�شقت فيه �حلروف 

بد�خل ر�شمة على �شكل م�شتطيل، وكتبت �لع�مة ككل باللون �لأبي�ش و�لأ�شود.
وز�رة  يف  �لتجارية  �لع�مات  لإد�رة  مكتوباً  به  �لتقدم  ذلللك  على  �عرت��ش  لديه  من  فعلى  �ل�شللرت�طات: 

�لقت�شاد ، �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل ، وذلك خ�ل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإع�ن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  20  يونيو 2018 العدد 12356

تعلن �إد�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لع�مة �لتجارية:    

                                                                                                                    
�ملودعة حتت رقم : 281842                بتاريخ : 2017/10/26 م

تاريخ �إيد�ع �لأولوية: //  م
با�شللم: بيغ �آبل �إنتري��شيا ��ش دي �ن. بي �ت�ش دي.

�شري��ش،   43200  ،¾  10 باتو  بودميان،  كاو��شان برييندو�شرتيان   ،2 بي  بي  كيه  جللالن   ،1 وعنو�نه: منر 
�شي�نغور، ماليزيا.

�لأطعمة  توفري  و�ل�شر�ب؛  �لطعام  تقدمي  �لكافيرتيات؛   : �ملنتجات   / �خلدمات   / �لب�شائع  لتمييز  وذلك 
و�مل�شروبات يف حم�ت �لوجبات �ل�شريعة و�ملطاعم؛ �ملطاعم؛ خدمات كافيترييات �خلدمة �لذ�تية؛ �ملقاهي؛ 

مطاعم �لوجبات �خلفيفة. 
�لو�قلعة بالفئة: 43

و�شف �لع�مة: تتكون �لع�مة من ر�شمة على �شكل دو�ئر تتو�شط كل و�حدة منها �لأخللرى، حيث تتكون 
بالد�ئرة  يحيط  د�ئللري  �شريط  ويليها  �لبنايات،  من  جمموعة  على  حتتوي  ر�شمة  من  �لو�شطى  �لللد�ئللرة 
ويليه   BIG APPLE DONUTS & COFFEE  لأوىل �لذي كتبت عليه �لكلمات �ل�تينية�
 Every Piece is a �ل�تينية  �لكلمات  حتتها  كتبت  و�لتي  كلل،  �لر�شمة  �إيللطللار  يحدد  �آخللر  �شريط 

Masterpiece، وقد كتبت �لع�مة ككل باللون �لأبي�ش و�لأ�شود.
وز�رة  يف  �لتجارية  �لع�مات  لإد�رة  مكتوباً  به  �لتقدم  ذلللك  على  �عرت��ش  لديه  من  فعلى  �ل�شللرت�طات: 

�لقت�شاد ، �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل ، وذلك خ�ل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإع�ن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  20  يونيو 2018 العدد 12356

تعلن �إد�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لع�مة �لتجارية:              

                                                                                                          
�ملودعة حتت رقم : 281925              بتاريخ : 2017/10/29 م

تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  م
با�شللم: هانغزهو يوفيت بيولوجيكال �ند تيكنولوجي كو.، ليمتد.

وعنو�نه: روم 503، يونيت 1، �ك�شياو �شينغ تيان دي بيزني�ش �شنرت، هيد� دي�شرتيكت، هانغزهو، زهيجيانغ، 
�ل�شن.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : توفري �أ�شو�ق عر �لإنرتنيت لبيع و�شر�ء �ل�شلع و�خلدمات؛ 
تنظيم عرو�ش �ملو�شة لأغر��ش �لرتويج؛ عر�ش �ل�شلع عر و�شائل �لت�شالت لأغر��ش �لبيع بالتجزئة؛ 
لل�شلع  تر�خي�ش  ملنح  �لتجارية  �لأعللمللال  �إد�رة  و�إعللل�ن؛  دعاية  �ملوظفن؛  �للشللوؤون  �إد�رة  حللول  �ل�شت�شار�ت 
و�لبيطرية  �ل�شيدلية  للم�شتح�شر�ت  باجلملة  و�لبيع  بالتجزئة  �لبيع  خدمات  �لغري؛  ل�شالح  و�خلدمات 
و�ل�شحية و�لأدو�ت �لطبية؛ �لدعاية و�لإع�ن عر �لنرتنت على �شبكة حا�شوب؛ خدمات وكالت �ل�شتري�د 

و�لت�شدير؛ تقدمي معلومات حول �لأعمال عر موقع �إلكرتوين.
�لو�قلعة بالفئة: 35

منطوقها   ZHI LAO HU �ل�تيني  منطوقها  �شينية  كلمات  عن  عبارة  �لع�مة  �لع�مة:  و�شف 
�لعربي زهي لو هو كتبت بحروف �شينية باللون �لأ�شود.

وز�رة  يف  �لتجارية  �لع�مات  لإد�رة  مكتوباً  به  �لتقدم  ذلللك  على  �عرت��ش  لديه  من  فعلى  �ل�شللرت�طات: 
�لقت�شاد ، �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل ، وذلك خ�ل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإع�ن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  20  يونيو 2018 العدد 12356

تعلن �إد�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لع�مة �لتجارية:                       

                                                                                                 
�ملودعة حتت رقم : 282001                بتاريخ : 2017/10/31 م 

تاريخ �إيد�ع �لأولوية: //  م
با�شللم: نازكا كوزماتيك�ش �إند�شرتيا �إي كومري�شيو �إل تي دي �أيه.

وعنو�نه: �إ�شرت�د� �شامويل �أيزمرج، 1620 09851-550 – �شاو برناردو دو كامبو، ��ش بي �لر�زيل.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : �شامبو؛ بل�شم �ل�شعر؛ غ�شولت )لو�شن لل�شعر(؛ غ�شولت 
�ل�شعر؛  مرطبات  �ل�شعر؛  ت�شفيف  كرميات  لل�شعر؛  �أقنعة  �ل�شعر؛  بل�شم  �ل�شعر؛  �طللر�ف  ��ش�ح  )لو�شن( 
بكر�ت؛ ملمعات �ل�شعر؛ منعمات �ل�شعر؛ م�شتح�شر�ت جتعيد �ل�شعر؛ �أ�شباغ �ل�شعر؛ م�شتح�شر�ت جتميل؛ 
�أ�شباغ  عطور؛  �لر�زيلي؛  �ل�شعر  تنعيم  جلهاز  حم�شنات  جتميلية؛  )لو�شن(  غ�شولت  جتميلية؛  كرميات 

جتميلية ومنتجات تو�ليت.
�لو�قلعة بالفئة: 03

لتينية  بحروف  كتبت  نازكا  �لعربي  NAZCAمنطوقها  �لكلمة   عن  عبارة  �لع�مة  �لع�مة:  و�شف 
ب�شكل كبري باللون �لأ�شود.

وز�رة  يف  �لتجارية  �لع�مات  لإد�رة  مكتوباً  به  �لتقدم  ذلللك  على  �عرت��ش  لديه  من  فعلى  �ل�شللرت�طات: 
�لقت�شاد ، �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل ، وذلك خ�ل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإع�ن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  20  يونيو 2018 العدد 12356

اعالن جتديد 
تعلن �إد�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / جاه للمكية �لفكرية     

بطلب لتجديد ت�شجيل �لع�مة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقلم : 105577
با�شللللللم : �ش. ذ�ت �أ�شهم �شيفتال.

وعنو�نلللله : �مليناء �جلديد بجاية)06000( – �جلز�ئر.
و�مل�شجلة حتت رقم : )100241 (    بتاريخ : 2010/03/04  

�نتللهاء  تللاريللخ  مللن  �عللتللبللار�ً  �خللري  �شنو�ت  ع�شر  ملللدة  �ملفعول  نللافللذة  �حلماية  و�شتظل 
�حلمللاية يف :   2018/01/21  �إيل 2028/01/21.

هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد �خرى متتالية كل منها ع�شر �شنو�ت وفقاً ل�أو�شاع 
و�ل�شروط �ملن�شو�ش عليها باملادة )19( من �لقانون �لحتادي رقم 1992/37 �ل�شادر يف 

�شاأن �لع�مات �لتجارية .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  20  يونيو 2018 العدد 12356

اعالن جتديد 
تعلن �إد�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / جاه للمكية �لفكرية     

بطلب لتجديد ت�شجيل �لع�مة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقلم : 105572
با�شللللللم : �ش. فريزلند كامبينا نيديرلند بي.يف

وعنو�نلللله : �شتي�شينزبلن 4، 3818 يل �أمري�شفورت، هولند� 
و�مل�شجلة حتت رقم : )102396 (    بتاريخ : 2008/04/27  

�نتللهاء  تللاريللخ  مللن  �عللتللبللار�ً  �خللري  �شنو�ت  ع�شر  ملللدة  �ملفعول  نللافللذة  �حلماية  و�شتظل 
�حلمللاية يف :   2018/04/27  �إيل 2028/04/27.

هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد �خرى متتالية كل منها ع�شر �شنو�ت وفقاً ل�أو�شاع 
و�ل�شروط �ملن�شو�ش عليها باملادة )19( من �لقانون �لحتادي رقم 1992/37 �ل�شادر يف 

�شاأن �لع�مات �لتجارية .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  20  يونيو 2018 العدد 12356

اعالن جتديد 
تعلن �إد�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / جاه للمكية �لفكرية     

بطلب لتجديد ت�شجيل �لع�مة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقلم : 112905
با�شللللللم : �ش. هاي فايف �يفنت�ش منطقة حرة-ذ.م.م 

وعنو�نلللله : مكتب مفتوح رقم122 ،مبني رقم2، �لطابق �لثاين ،دبي ،�لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة

و�مل�شجلة حتت رقم : )161356(    بتاريخ : 2011/12/12  
�نتللهاء  تللاريللخ  مللن  �عللتللبللار�ً  �خللري  �شنو�ت  ع�شر  ملللدة  �ملفعول  نللافللذة  �حلماية  و�شتظل 

�حلمللاية يف :   2018/05/15  �إيل 2028/05/15.
هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد �خرى متتالية كل منها ع�شر �شنو�ت وفقاً ل�أو�شاع 
و�ل�شروط �ملن�شو�ش عليها باملادة )19( من �لقانون �لحتادي رقم 1992/37 �ل�شادر يف 

�شاأن �لع�مات �لتجارية .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  20  يونيو 2018 العدد 12356

اعالن جتديد 
تعلن �إد�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / جاه للمكية �لفكرية     

بطلب لتجديد ت�شجيل �لع�مة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقلم : 116667
با�شللللللم : �ش. �شركة �لن�شار �لتجارية �ملحدودة.

وعنو�نلللله : �ش.ب: 6697، جدة 21452 ، �ململكة �لعربية �ل�شعودية.
و�مل�شجلة حتت رقم : )126850(    بتاريخ : 2010/12/15  

�نتللهاء  تللاريللخ  مللن  �عللتللبللار�ً  �خللري  �شنو�ت  ع�شر  ملللدة  �ملفعول  نللافللذة  �حلماية  و�شتظل 
�حلمللاية يف :   2018/07/17  �إيل 2028/07/17.

هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد �خرى متتالية كل منها ع�شر �شنو�ت وفقاً ل�أو�شاع 
و�ل�شروط �ملن�شو�ش عليها باملادة )19( من �لقانون �لحتادي رقم 1992/37 �ل�شادر يف 

�شاأن �لع�مات �لتجارية .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  20  يونيو 2018 العدد 12356

اعالن جتديد 
تعلن �إد�رة �لع�مات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / جاه للمكية �لفكرية    

بطلب لتجديد ت�شجيل �لع�مة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقلم : 118579
با�شللللللم : �ش. جر��ش كوزموتيك�ش �ند��شرتز جي �م بي، ��ش دي �ن.بي �ت�ش دي.

وعنو�نلللله : 13 جالن �شيونام، 80000 جوهور باهرو، جوهور د�رول تاكزمي، ماليزيا.
و�مل�شجلة حتت رقم : )118579(    بتاريخ : 2013/11/12  

�نتللهاء  تللاريللخ  مللن  �عللتللبللار�ً  �خللري  �شنو�ت  ع�شر  ملللدة  �ملفعول  نللافللذة  �حلماية  و�شتظل 
�حلمللاية يف :   2018/08/27  �إيل 2028/08/27.

هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد �خرى متتالية كل منها ع�شر �شنو�ت وفقاً ل�أو�شاع 
و�ل�شروط �ملن�شو�ش عليها باملادة )19( من �لقانون �لحتادي رقم 1992/37 �ل�شادر يف 
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عربي ودويل
رئي�س الرملان الأوكراين ي�شيد بدور املجل�س العاملي للت�شامح وال�شالم

•• كييف -وام:
بدور  �لأوكلللر�ين  �لرملان  رئي�ش  باروبي  �أنللدريلله  معايل  �أ�شاد 
�لت�شامح  ثقافة  ن�شر  يف  و�ل�ش�م  للت�شامح  �لعاملي  �ملجل�ش 
وحماربة �لفكر �ملتطرف و�لعن�شرية و�لرهاب ودعم م�شاعي 

�ل�ش�م حول �لعامل.
حممد  بللن  �أحللمللد  مللعللايل  ��شتقباله  خللل�ل   - معاليه  وقلللال 
�جلرو�ن رئي�ش �ملجل�ش �لعاملي للت�شامح و�ل�ش�م يف �لعا�شمة 
�لكعبي  �شامل  �أحمد  �شامل  �شعادة  بح�شور  كييف  �لوكر�نية 
دوليا  �ملجل�ش ميثل منر�  �ن   - �أوكر�نيا  �لدولة لدى  �شفري 
و�ملتع�شبة  �ملتطرفة  �لفللكللار  ونبذ  و�لت�شامح  لل�ش�م  يدعو 

�لت�شامح  ثللقللافللة  فللكللريللا مللن خللل�ل زرع  وحملللاربلللة �لرهلللللاب 
ظل  يف  عاملنا  يف  ما�شة  حاجة  وهللي  �ل�شعوب،  بن  و�لتعاي�ش 
على  �لقائمة  و�ل�شر�عات  للنز�عات  ت�شاعد  من  ي�شهده  ما 
��للشلل�للش ديللنلليللة و طللائللفلليللة و�فلللكلللار مللتللطللرفللة. وخلللل�ل �للقاء 
�ملجل�ش  �لعمل يف  م�شتجد�ت  �آخللر  عن  �شرحا  �جللللرو�ن  قللدم 
�لت�شامح  ثقافة  زرع  يف  وجهوده   ، و�ل�ش�م  للت�شامح  �لعاملي 
و��شتخد�م �لدبلوما�شية �لناعمة بهدف دعم م�شاعي �ل�ش�م 
�لعمل على �ط�ق �جلل�شة  �لعامل ..م�شري� �ىل تركيز  حول 
�أحد  و�ل�ش�م،  للت�شامح  �لللدويل  للرملان  �لأوىل  �لجر�ئية 
من  �ل�شاد�ش  يف  عقدها  و�ملللقللرر  �لرئي�شية،  �ملجل�ش  �أجللهللزة 
بح�شور  �ملالطي  بالرملان  �لكرى  بالقاعة   2018 يوليو 

�لرملانات  روؤ�للشللاء  من  وعللدد  �ملالطي،  �لرملان  رئي�ش  معايل 
�ل�شيا�شية  �لللقلليللاد�ت  مللن  وجمللمللوعللة  و�لللوطللنلليللة،  �لقليمية 
�لعاملي  �ملجل�ش  دعللوة  وقللدم �جلللرو�ن  �لعامل.  و�لدينية حول 
منه  ع�شو  لت�شمية  �لأوكللللر�ين  للرملان  و�للل�للشلل�م  للت�شامح 
لع�شوية �لرملان �لدويل للت�شامح و�ل�ش�م وح�شور �جلل�شة 
�لللرملللان �لأوكلللر�ين على  �أكللد رئي�ش  �لجر�ئية �لوىل. وقللد 
و�ل�ش�م  للت�شامح  �لدويل  �لرملان  يلعبه  �لذي  �لدور  �أهمية 
ثقافة  زرع  �جللل  من  �لرملانية  �لدبلوما�شية  جهود  ح�شد  يف 

�لت�شامح حول �لعامل.
يف  للله  كممثل  منه  ع�شو  بت�شمية  �لأوكللللر�ين  �لللرملللان  وقلللام 

�لرملان �لدويل للت�شامح و�ل�ش�م.

•• وا�صنطن-وكاالت:

كلللتلللب �للللكلللوللللونللليلللل �لأمللللريللللكللللي 
�شوليفان  د.  ملللايلللكلللل  �مللللتلللقلللاعلللد 
خللملل�للش مر�ت  �للللعلللر�ق  ز�ر  �لللللذي 
جملة  يف  و2018   2004 بللن 
�لأمريكية،  بولي�شي”  “فورين 
كان  �لتي  �مليلي�شيا  قاتل �شد  �أنلله 
وو�جه  �للل�للشللدر،  مقتدى  يقودها 
�أطلللللقللهللا جي�ش  خللطللر �لللشلللو�ريلللخ 
بعبو�ت  �أ�للشللدقللاء  وفللقللد  �ملللهللدي 
“�ليوم  كللتلليللبللة  زرعلللتلللهلللا  نللا�للشللفللة 
قائً�  ��شتدرك  ولكنه  �ملوعود”، 
 2018 يف  �للل�للشللدر  مللقللتللدى  �إن 
“�شائرون”  حتالفه  ت�شدر  �لذي 
�لرملانية  �لنلللتلللخلللابلللات  نلللتلللائلللج 
�لأخرية، لي�ش مقتدى �ل�شدر يف 

.2004
فالرجل �لذي قاد ميلي�شيا جي�ش 
�ملهدي لقتال �لقو�ت �لأمريكية يف 

�لنجف وبغد�د، تغري ل�أف�شل. 
كان �ل�شدر يت�شرف �شد م�شالح 
�لوليات �ملتحدة يف �ملا�شي، لكنه 
�شار �أكرث �ن�شجاماً مع �ملحاولت 
�لنفوذ  علللللى  لل�شيطرة  �لللغللربلليللة 
كان  �ل�شّني.  و�لتطرف  �لإيلللر�ين 
د�ئماً  نظره،  وجهة  وفق  �ل�شدر، 

بر�غماتياً.
حتول  �لللر�غللمللاتللي  توجهه  لكن 
ملللن حملللاوللللة تللغلليللري �لللو�للشللع يف 
�لعر�ق بالعنف �ملادي من 2003 

•• وا�صنطن-وكاالت:

نوه دميرتي �شيم�ش، نا�شر ورئي�ش 
“نا�شونال  ملللركلللز  �إد�رة  جمللللل�للش 
�إىل �أنه بعد م�شي عام  �إنرت�شت”، 
تر�مب  دونللالللد  تللويل  ون�شف على 
�أن  يبدو  �ملتحدة،  �لللوليللات  رئا�شة 

�شيا�شته �خلارجية مثمرة. 
ففيما ل يز�ل نهج تر�مب بحاجة 
ملزيد من �ملثابرة، يرى �شيم�ش �أنه 
يعك�ش حتولت �شرورية، ويعتمد، 
�أوًل”،  “�أمريكا  ملللبلللد�أ  بللالللفللعللل 
ويجعل خ�شوم و��شنطن وحلفاءها، 
بجدية  يتعاملون  �للشللو�ء،  حد  على 

�أكر مع �شيا�شاتها ومو�قفها. 
�شلوك  �أ�لللشلللبلللح  �للشلليللملل�للش،  وحلل�للشللب 
�أمريكا على �ل�شاحة �لدولية �أكرث 
قوة، ومعتمد�ً على زيادة كبرية يف 
عن  فلل�للشللً�  �لع�شكرية،  مللو�زنللتللهللا 
�لقوة.  ل�شتخد�م  و��شح  ��شتعد�د 
وقد ثبت ذلك خ�شو�شاً يف �شوريا؛ 
تر�مب  خللطللوط  �أن  تللاأكللد  عللنللدمللا 
�شدقية من خطوط  �أكللرث  �حلمر 
�أوباما، وخا�شة حينما هدد تر�مب 
ومل  �لع�شكرية،  �لللقللوة  با�شتخد�م 

�ل�شيا�شة  قوة  فهم  �إىل  و2008 
 2011 من  �ملدنية  و�لن�شاطات 

�إىل 2018.
و�ليوم، بات �ل�شدر يدرك �حلاجة 
�لذي  �لللدويل  �لتحالف  دعللم  �إىل 
لتعزيز  �ملتحدة  �لللوليللات  تللقللوده 
�للللللقلللللو�ت �لأمللللنلللليللللة �للللعلللر�قللليلللة، 
ي�شمح  �آخللر،  �نهيار  وبالتايل منع 
ملللجللمللوعللة مللتللطللرفللة مللثللل د�ع�ش 

بالظهور. 
و�أو�شح �شوليفان �أنه قر�أ مقالت 
بو��شطة  وتلقى  بللالللكللاآبللة،  مليئة 

بغد�د �إىل �ملطار.  وقال: “�أتفهم 
مرة  �شاركتهم  لأنللنللي  خمللاوفللهللم 
�لللقلللللق نللفلل�للشلله. ورغللللم ذلللللك، فاإن 
�لعر�ق  �إىل  عللدة  قتالية  رحللل�ت 
�لرملانية  �لإنلللتلللخلللابلللات  وخلللل�ل 
�ملا�شي،  �للل�للشللهللر  �أجللللريللللت  �للللتلللي 
�إيجابية  �أكلللرث  ر�أيلللللاً  للللدي  كللونللت 
�لبلد.  هللذ�  عللن  �أتخيل  ممللا كنت 
فال�شدر �لذي ر�أيته يقود حتالف 
2018، لي�ش موؤيد�ً  �شائرون يف 
للوليات �ملتحدة، لكنه يف �لوقت 
ومناه�ش  للللللعللر�ق  مللوؤيللد  نف�شه 

ر�شائل  �لإللللللللكلللللللرتوين  �للللللريلللللد 
مللذعللورة ور�للشللائللل عللر في�شبوك 
�أ�شدقاء  من  �لو�ت�شاب  وتطبيق 
وجميعهم  �لللللعللللر�ق،  يف  خلللدملللو� 
�ل�شدر  هللو  هللذ�  “هل  يت�شاءلون 
�لفتى  هللللذ�  نللقللاتللل  �أمل  فلللعلللً�؟ 
يحدث  �أن  ميكن  كيف  ل�شنو�ت؟ 
هذ�؟” وهوؤلء �أي�شاً فقدو� �أعز�ء 
�ل�شدر  ميلي�شيا  �شد  �لقتال  يف 
�للللدور� يف بغد�د  يف �لنجف وحللي 
�ل�شمعة  ذي  �لطريق  طول  وعلى 
�ملنطقة �خل�شر�ء يف  �ل�شيئة من 

يعد كثريون يعتقدون �أنه غري جاٍد 
يف تهديد�ته.

ويتابع كاتب �ملقال حتليله بالإ�شارة 
للم�شي  ��شتعد�ده  تللر�مللب  لإبلللد�ء 
�أوبللللامللللا، خا�شة  �أبلللعلللد ملللن �للشلللللفلله 
�أمريكية  م�شالح  �أن  ر�أى  عندما 
بللخللطللر. وتظهر  �أ�للشللبللحللت  هللامللة 
لكنها  جلللويلللة حمللللللدودة،  �للشللربللات 
فللعللالللة، �للشللد �لللشلللوريلللا، فلل�للشللً� عن 
ب�شو�ريخ  �أوكللر�نلليللا  بتزويد  قللر�ره 
وهو  للللللدبللابللات،  �مللل�للشللادة  غافيلن 
ت�شعيد  خ�شية  �أوبللامللا  حتا�شاه  مللا 
م�شتعد  تر�مب  �أن  هناك،  �ل�شر�ع 
ل�للشللتللخللد�م �للللقلللوة �لللعلل�للشللكللريللة ل 
�أد�ًة  بلللل  �أخللللللللري�ً،  حللل�  بلللاعلللتلللبلللاره 
لل�شيا�شة  وحلللا�لللشلللملللة  مللل�لللشلللروعلللة 

�خلارجية �لأمريكية. 
�للل�للشلليللا�للشللات، يف ر�أي  تلللللك  وتلللوفلللر 
للوليات  هلللاملللة  مللليلللزة  �للشلليللملل�للش، 
خ�شوم  مللع  �لتعامل  عند  �ملتحدة 
�ل�شمالية.  وكللللوريللللا  �إيلللللللر�ن  مللثللل 
�لبلد�ن  �أ�للشللبللح   لللذلللك،  ونللتلليللجللة 
�شتتخلى  �أمريكا  �أن  من  يقيناً  �أقل 
ف�شلت  �إذ�  �لأ�شا�شية  �أهد�فها  عن 
يف حتللقلليللق مللا تللريللده عللر �شغط 

دي�شمر  يف  �لإد�رة،  ن�شر  �لعتبار 
�لر�شمية  ��شرت�تيجيتها   2017
للل�أمللن �لللقللومللي، مللا ز�للللت �لإد�رة 
��شرت�تيجي  عللمللل  لإطلللللار  تللفللتللقللر 

يحدد �أولويات �لأمن �لقومي. 
ومللللا يللثللري �حللللللرية، حلل�للشللب كاتب 
�حلكومات  ملللن  علللللدد�ً  �أن  �مللللقلللال، 
لتز�ل تنظر �إىل �لوليات �ملتحدة 
كللللرى ل ميكن  قللللوة  بللاعللتللبللارهللا 
ب�شهولة.  جتللاهلللللهللا  �أو  �إغلل�للشللابللهللا 

ولكن،  وعللل�لللشلللكلللري.   �قلللتللل�لللشلللادي 
وحلل�للشللب كلللاتلللب �ملللللقللللال، هلللنلللاك ما 
حاولت  فقد  للقلق.  �أيلل�للشللاً  يللدعللو 
�شغوط  فر�ش  �لآن  حتى  �لإد�رة، 
نهج  �تللبللاع  مللع  بللالللتللو�زي  منا�شبة 

ديبلوما�شي خ�ق. 
وعلللل�وة عللللليلله، غللالللبللاً مللا يتحدث 
�لأمريكي  �للللرئللليللل�لللش  ويلللتللل�لللشلللرف 
يف  �لللعللاملللللن  كللبللار  مللع  بالتن�شيق 
�إد�رتللللللللله. وللللكلللن ملللع �لأخللللللذ بعن 

لإيلللللر�ن. وهللللذه نللقلللللة كلللرى عن 
2004«.  وهذه �ملرة �لأوىل �لتي 
جترى فيها �نتخابات منذ هزمية 
د�ع�ش و�خلام�شة منذ خلع �شد�م 
ح�شن.  وكان �شوليفان يف �لعر�ق 
ويتذكر   ،2010 �نللتللخللابللات  يف 
عن  تللتللو�ىل  كانت  �لتي  �لتقارير 
و�إط�ق  و�شو�ريخ  نا�شفة  عبو�ت 
�إ�للشللابللات يف مر�كز  نلللار و�للشللقللوط 
�لإقللللللرت�ع، �أمللللا هلللذه �للل�للشللنللة فلم 
ي�شجل �أي تقارير من هذ� �لنوع، 
ل تفجري�ت ول �شقوط �شو�ريخ 

ول �شيار�ت مفخخة. 
�لأمللللللن  قلللللللو�ت  �أن  �إىل  و�أ�للللللشللللللار 
�لتحالف  يف  و�شركاءها  �لعر�قية 
�ملتحدة  �للللوليلللات  ملللن  �للللللدويل، 
و�ملللملللللكللة �ملللتللحللدة و�أمللللانللليلللا ومن 
�أمناً  وفلللللرت  �أخللللللرى،  دوللللللة   80
�شلباً لل�شكان. وبينما كانت هناك 
تقارير عن حو�دث باحلد �لأدنى 
يف مللنللاطللق مللتللفللرقللة، فلللاإن بغد�د 

كانت هادئة يف يوم �لنتخاب.
هيمن  عندما   2010 لل  وخ�فاً 
غالبية  علللللى  �شيعيان  �إئللتلل�فللان 
 2018 يف  بلليللنللمللا  �لأ�لللللللشلللللللو�ت، 
تلللوزعلللت �لأ�للللشللللو�ت علللللى �أحللللز�ب 
مثل  ويف  وكللرديللة.  و�شنية  �شيعية 
�أد�ًء  �ل�شدريون  حقق  �ملللنللاخ  هللذ� 
قوياً بعدما كانو� بالكاد يح�شلون 
30 و40 مقعد�ً يف  على ما بن 

�لإنتخابات �ل�شابقة.

لللكللن تلللللك �حلللكللومللات ذ�تللهللا ترى 
�حلالية  �لأملللريلللكللليلللة  �لإد�رة  �أن 
تقييم  عللللن  وعللللاجللللزة  فلللو�لللشلللويلللة، 
مبو�شوعية،  و�أو�للللللشللللللاع  حلللللللالت 
مع  ع�قاتها  ل�شخ�شنة  وعر�شة 
زعماء دول، وحتى عند تعاملها مع 

قوى عظمى �أخرى. 
ويقول �لكاتب �إنه ل بد من �لإ�شادة 
�أو  �أجنلللزه،  ملللا  �لأمللريللكللي  بالرئي�ش 
من  علللدد  يف  حتللقلليللقلله،  �إىل  ي�شعى 
وعوده �لنتخابية، وهو �شيء ي�شاع 

�أنه بات م�شدر فخر لرت�مب. 
مر�شحاً،  كلللان  حينما  تللعللهللد،  فللقللد 
�أ�شد من �لهجرة  باأن يتخذ موقفاً 
فللعللل. وطالب  �للل��للشللرعلليللة، وقلللد 
بو�شع ترتيبات جتارية �أكرث فائدة 
مع دول �أخرى، و�ل�شعي للتخفيف 
من �خل�فات حول �لتغري �ملناخي، 
وجتنب تغيري �أنظمة �أو �لتدخل يف 
�ل�شيا�شات �لد�خلية لدول �أخرى. 

ويللخللتللم �لللكللاتللب بلللاأن تللر�مللب جنح 
على  �أخلللللرى  دول  �إجلللبلللار  يف  حلللقلللاً 
�لتعامل معه بجدية، مبا فيها كتلة 
�لحتاد �لأوروبي و�ل�شن ورو�شيا، 

وحتى كوريا �ل�شمالية.  

لي�ض موؤيدًا للوليات املتحدة، لكنه مناه�ض لإيران

نافذة ال�شدر الذي قاتل اأمريكا �شار اأف�شل اأمل للعراق 
م�سرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر الآخر

•• فران�صوا كليمن�صو
   �خللل�ف، �أو بللالأحللرى حللو�ر �ل�شم بن دونالد 
تللر�مللب و�أجنلليلل� مللريكللل لي�ش جللديللًد�. مل يكن 
عن  �إبعادها  يف  رغبته  يخفي  �لأمريكي  �لرئي�ش 
�أملللانلليللا، و�أبللللرز ذللللك مللن خللل�ل ��شتقبالها  قلليللادة 
مار�ش،  �شهر  يف  �ملا�شي  �لعام  و��شنطن  يف  بللرود 
�ملكتب  �لكامري�ت يف  �أمللام  بل ورف�ش م�شافحتها 

�لبي�شاوي. 
�أملانيا،  ك�شفري يف  �خللتللار  �شبتمر،  ذلللك، يف  بعد    
ريت�شارد غرينيل. وهو من �لإجنيلين �ملحافظن 
مللايللو، مل  �شهر  ��شتقّر يف برلن يف  �ن  مللا  �لللذيللن 
للموقع  �إعللطللاء مقابلة  مللن  �أفلل�للشللل  هللو  مللا  يجد 
�لذي  بلللارت،  بللريللت  �ملللتللطللرف  �ليميني  �ل�شعبوي 
�ل�شابق لدونالد تر�مب،  �ملفكر  �لعقل  كان يديره 

�شتيف بانون.
“دعم  تتمّثل يف  �ن مهمته  قللال حينها؟  وملللاذ�     
�أنحاء  جللملليللع  �لآخللللريللللن يف  �ملللحللافللظللن  �للللقلللادة 
�إعلل�ن حرب  �أنلله  ومت تف�شري ذلك على  �أوروبا”! 
للزعماء  و��للشللح  وتللاأيلليللد  مللريكللل،  �مل�شت�شارة  على 
�ل�شعبوين �لذين يغازلهم �لبيت �لأبي�ش ويغدق 
عليهم، مثل روؤ�شاء �لوزر�ء �لبولندي، �أو �ملجري، 
�ملتطرفة مثل ماتيو  �ليمينية  �لأحللز�ب  �أو زعماء 
�أن  تر�مب  يريد  �لتي  �ملعركة  �شالفيني. هذه هي 
يخو�شها يف �أوروبا ولكن ل��شتخد�م �لد�خلي يف 

�لوليات �ملتحدة.

ائتالف للقوميني على �سفتي الأطل�سي
و�حد،  �لهدف هو �شرب ع�شفورين بحجر  �ن     

للله �لثنن.  تللغللريللدة  بنف�شه يف  ذلللك  يللقللول  وهللو 
�أوروبا  يف  �لهجرة  �شيا�شة  �إن  نظره،  وجهة  فمن 
كانت كارثة لأن م�ين �ملهاجرين حطو� رحالهم 
علللللى �لأر�لللللش �لأوروبلللليللللة، ووفلللق تللقللديللره، قامو� 
بالقوة..  �مل�شيفة  للبلد�ن  �ملحلية  �لثقافة  بتغيري 
لب�ده.  يللريللده  ل  مللا  بال�شبط  وهلللذ�  ويلل�للشلليللف، 
ر�أ�ش  علللللى  يلللوم   500 بللعللد  �أنللله  يت�شح  �لللغللريللب، 
�لللبلليللت �لأبلليلل�للش، مل يتمكن دونللالللد تللر�مللب من 
�إ�ش�ح لقانون �لهجرة. وهو ميار�ش منذ  مترير 
ب�شعة �أيام، �بتز�ز�: “�إذ� كنتم ل تريدون �أن �أف�شل 
بن �فر�د �لعائ�ت عند �عادتهم للحدود، �شوتو� 

ل�شالح بناء �جلد�ر«.
   وقد مت ف�شل �أكرث من �لفي قا�شر عن �وليائهم 
منذ �أكرث من �شهر على �حلدود، �لأمر �لذي يثري 
غ�شب �ملنظمات غري �حلكومية و�لدميقر�طين. 
عملية �شجبها �لنو�ب، و�شريحة من �جلمهورين، 
وحتى �لأمم �ملتحدة حيث مت تو�شيح �أنها �شيا�شة 

تتناق�ش مع �لتفاقيات �لدولية.
للقومين  �ئت�ًفا  ن�شهد  نحن  �أخلللرى،  بعبارة     
على جانبي �لأطل�شي، و�شبق �ن ر�أينا كيف �شفق 
�ليمن �لأوروبي �ملتطرف لنتخاب تر�مب، لكننا 
نو�جه هنا ��شرت�تيجية م�شرتكة ت�شتند �إىل قيم 
قيم �حللف  مللع  �أوروبللللا، وحتى  قيم  مللع  تتعار�ش 
�أن ن�حظ ذلك �ل�شهر �ملقبل  �لأطل�شي، ونخ�شى 
يف قمة �لناتو �ل�شنوية. �إن م�شاألة �لدعم �لع�شكري 
�لأمريكي لدول �حللف �لتي ل ت�شاركها فل�شفتها 

للهوية ُتطرح �ليوم يف خط منّقط.
ترجمة خرية �ل�شيباين

ترامب يريد ا�شقاط مريكل...!

* رئي�ش حترير �لق�شم �لدويل لو جورنال دو دميان�ش

»اأمريكا اأوًل« توؤتى ثمارها

ترامب جنح حقًا يف اإجبار دول اأخرى على التعامل معه بجدية 

اإدانة �شابط اأمريكي بت�شريب اأدوات قر�شنة لويكيليك�س 
 •• وا�صنطن-اأ ف ب:

�ملركزية  �ل�للشللتللخللبللار�ت  وكللالللة  �للشللابللق يف  عن�شر  �أديللللن 
�أدو�ت قر�شنة ملوقع ويكيليك�ش  �آي �يه( بت�شريب  )�شي 
��للشللر�ر� بالوكالة �لمريكية يف  يف �خللرت�ق هو �لكللرث 
�ل�شنن �لخرية. و�تهم جو�شو� �شولت �لبالغ 29 عاما 
�لوكالة  قلللدر�ت  عللن  حملللددة  غللري  معلومات  بت�شريب 
على جمع �ملعلومات �ل�شتخبارية ملجموعة تعرف با�شم 

ن�شرت �ملعلومات لحقا على �لنرتنت. “منظمة-1”، 
�أخرى،  تفا�شيل  �أي  �لإد�نللللة  ن�ش  يت�شمن  مل  وفيما 
�أو�شح حمامي �شولت يف جل�شات �شابقة �أن �لتحقيقات 
 ”7 “فالت  جمموعة  لويكيليك�ش  ت�شريبه  ت�شمنت 
و�لفريو�شات  �للل�للشللارة  و�للللر�ملللج  �لللقللر�للشللنللة  لدو�ت 
�لوكالة  ت�شتخدمها  �لتي  �لأدو�ت  �أف�شل  ت�شكل  و�لتي 
ويكيليك�ش  وبللد�أت  �ملناف�شن.  حو��شيب  على  للتج�ش�ش 
�آذ�ر/مار�ش  يف   ”7 “فالت  من  وثيقة   8،761 بن�شر 
�لقر��شنة  و�مللد�د  �لوكالة  باحر�ج  ت�شبب  ما   ،2017

�لتي  نف�شها  بلللالأدو�ت  �لعامل  عر  و�ملحرتفن  �لللهللو�ة 
ت�شتخدمها �لوكالة.

“�مل�شدر ياأمل  �إن  وقالت ويكيليك�ش عند ن�شر �لوثائق 
و�نت�شار  و��للشللتللخللد�م  وت�شكيل  �أملللن  حللول  نقا�ش  بفتح 

�لتحكم يف �لأ�شلحة �للكرتونية«.
لأدق  ت�شريبات  �شل�شلة  �لأ�للشللو�أ يف  �لت�شريب  هللذ�  وكللان 
�أ�شر�ر �ل�شتخبار�ت �لمريكية، ما �زعج كبار �مل�شوؤولن 

�لأمنين يف �لوليات �ملتحدة.
ومذ�ك، يقول م�شوؤولون �مريكيون �إن ت�شريب “فالت 
�لرئا�شية  للمر�شحة  �خلللا�للشللة  �ملللحللادثللات  ونلل�للشللر   ”7
�أن  يظهر�ن  كلينتون  هي�ري  �ل�شابقة  �لدميوقر�طية 

ويكيليك�ش ي�شكل وكالة ��شتخبار�ت �أجنبية عد�ئية.
وكان �شولت من �شمن �مل�شتبه بهم �لأو�ئللل، لكنه �تهم 
يف �لللبللد�يللة فللقللط بللحلليللازة �للشللور �بللاحلليللة لأطللفللال على 
تللهللمللة تتعلق  بل13  �للشللولللت  حللا�للشللوبلله. و�لثلللنلللن، ديلللن 
بللاللل�للشللرقللة وتلل�للشللريللب مللعلللللومللات �للشللريللة و�للشللور �باحية 

لطفال.

اإلغاء اعرتافات م�شتوطنني حرقوا عائلة فل�شطينية 
 •• اللد-اأ ف ب:

�علنت حمكمة ��شر�ئيلية يف مدينة �للد �م�ش �نها �لغت جزئيا �عرت�فات 
متهمن �ثنن من �ليهود �مل�شتوطنن بجرمية �حر�ق وقتل عائلة دو�ب�شة 

�لفل�شطينية �شمال �ل�شفة �لغربية �ملحتلة.
�لللنللار يف مللنللزل عائلة دو�بلل�للشللة، مللا �دى �ىل مقتل  وكلللان هلللوؤلء ��للشللرمللو� 
�لزوجن �شعد وريهام و�بنهما �لر�شيع علي دو�ب�شة )18 �شهر�( حرقا، يف 

31 متوز/يوليو 2015 يف قرية دوما قرب نابل�ش.
ووجه �لق�شاء يف كانون �لثاين/يناير 2016 �ىل عمري�م بن �وليل )21 
عاما( من م�شتوطنة �شيلو يف �شمال �ل�شفة وقا�شر يف �ل�شابعة ع�شرة تهمة 

�لتاآمر لقتل عائلة دو�ب�شة حرقا.
كما وجه لهما تهما ��شافية �قل خطورة.

لكن �لدفاع عن �ملتهمن قال يف دعوى ق�شائية �مام حمكمة �للد �ملركزية 
�ن �حل�شول على �عرت�فات بن �وليل و�ملتهم �لقا�شر متت بو��شطة �لكر�ه 

وحتت �لتعذيب.
بهما  �مل�شتبه  �عللرت�فللات  كانت  �إذ�  ما  تقرر  �ن  �ملركزية  �ملحكمة  على  وكللان 

مقبولة كدليل �شدهما وميكن �عتمادها يف لئحة �تهام �م ل.
�وليل كدليل لكنها  �عللرت�فللات بن  �عتماد جللزء كبري من  �ملحكمة  وقللررت 

�لغت �جلزء �لكر من �عرت�فات �لقا�شر.
يف  للت�شكيك  حملة  ب�شن  �لقانونية  �ليمينية  “حنينو”  جمموعة  وقامت 
�لفاد�ت �لتي �عرتف فيها بن �وليل وجترمه بحرق وقتل عائلة �لدو�ب�شه 

معترة �نه “مت �نتز�عها حتت �لتعذيب«.
ووقع ع�شر�ت �حلاخامات �لبارزين على عري�شة تطالب بوقف �لجر�ء�ت 

�لقانونية �شد بن �وليل و�لتحقيق يف ��شاليب ��شتجو�به.
“ب�شكل  �ل�شتجو�ب مت  �ن  قللال  “�شن بيت”  �لد�خلي  �لمللن  وكللان جهاز 

قانوين” حتت “�ل�شر�ف �لق�شائي«.

القلق الأكرب يتعلق بال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة احلجم 

فريق اإ�شرائيلي اأمريكي لفر�س عقوبات �شد اإيران
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

فريقاً  ت�شكل  �إ�شر�ئيل  �أن  �لإ�شر�ئيلية  “هاآرت�ش”  �شحيفة  ك�شفت 
�إذ  �إيللللر�ن،  �شد  �قت�شادية  عللقللوبللات  لفر�ش  �ملللتللحللدة  �لللوليللات  مللع 
يلل�للشللتللهللدف �لللفللريللق ملل�للشللاعللدة �حلللكللومللات للل�للشللمللان مللنللع �نتهاكها 

لل�شيا�شة �لأمريكية �جلديدة. 
�ملحظورة  للكيانات  �لطويلة  و�لللقللو�ئللم  �لعقوبات  نظام  تعقيد�ت 
و�عترت  ولكن   �لللكللرى،  لل�شركات  �ليقن  عللدم  من  حالة  تخلق 
�ل�شحيفة، يف �لتقرير �لذي �أعده �ل�شحايف �آيف و�ك�شمان، �أن ت�شكيل 
�لفريق �مل�شرتك هو ع�مة على حتول جذري قدره 180 درجة يف 
�لأمريكي  �لرئي�ش  �إير�ن حتت قيادة  �إز�ء  �ملتحدة  �لوليات  �شيا�شة 

دونالد تر�مب. 
ومن �ملقرر �أن تدخل �لعقوبات حيز �لتنفيذ بعد مرور ما بن 180 
�إىل 190 يوماً على �إع�ن تر�مب �ل�شهر �ملا�شي �ن�شحاب �لوليات 

�ملتحدة من �لتفاق �لنووي مع �إير�ن. 
ولفتت �ل�شحيفة �إىل �أن �مل�شوؤولن يف و��شنطن تو�شلو� �إىل �تفاق 
على ت�شكيل هذه �للجنة �مل�شرتكة مع �شاي باباد �ملدير �لعام لوز�رة 
�ملالية �لإ�شر�ئيلية وعري�ن نيت�شان �مللحق �لقت�شادي لإ�شر�ئيل يف 

و��شنطن. 
و�شبق ت�شكيل �للجنة �شل�شلة من �لجتماعات يف و��شنطن مع باباد 

و�شاوؤول مريدور رئي�ش ق�شم �مليز�نيات بوز�رة �ملالية �لإ�شر�ئيلية. 
و�لوليات  �إ�شر�ئيل  بن  �لوثيق  �لتعاون  �إىل  “هاآرت�ش”  و�أ�للشللارت 

�ملتحدة حول �لعقوبات، مبا يف ذلك ت�شكيل جلنة يف 2013 ملر�قبة 
�لوليات  قبل  مللن  معظمها  �إ�شقاط  قبل  �لعقوبات،  هللذه  تطبيق 
�ملتحدة بعد توقيع �لأخرية ل�تفاق �لنووي مع �إير�ن يف 2015. 

ويف غ�شون ذلك، عمدت �إ�شر�ئيل �إىل ت�شديد تطبيق �لعقوبات �شد 
�إير�ن �لتي و�شعتها حيز �لتنفيذ من خ�ل مكتب �لعقوبات �لتابع 
لوز�رة �ملالية �لإ�شر�ئيلية، و��شتندت �أن�شطتها يف ذلك �إىل ت�شريعات 
�لكني�شت �لتي مررت منذ عدة �شنو�ت وركزت على �لرنامج �لنووي 

�لإير�ين. 
وع�وة على ذلك، حتظر �إ�شر�ئيل ب�شكل عام �لتعامل مع �لكيانات 
�لإير�نية بناًء على �أمر يحظر �لتجارة مع �لدول �ملعادية �أ�شدرته 

�شلطات �لنتد�ب �لريطاين يف 1939. 
فقط  مطالبن  �للل�للشللركللات  ول  �لإ�للشللر�ئلليللللليللون  �لأفللللر�د  يعتر  ول 
باللتز�م بالقو�عد �ملحلية، ولكن �أي�شاً بعدم �نتهاك �لعقوبات �لتي 
�ملتحدة،  �لأمم  �أو  �لأوروبلللي  �أو �لحتللاد  �ملتحدة  �لللوليللات  تفر�شها 

لتجنب �ملخاطرة باإدر�ج �إ�شر�ئيل على �لقو�ئم �ل�شود�ء �لدولية. 
�إير�ن  �أي�شاً على �ل�شركات �لتي تعمل خارج  وتنطبق هذه �لقو�عد 

باعتبارها تابعة لطهر�ن. 
نللوعللن من  تللفللر�للش  �ملللتللحللدة  �للللوليلللات  �أن  �إىل  �ل�شحيفة  وتلللللفللت 
�ملو�طنن  �أولهما �لعقوبات �ملفرو�شة على �لأمريكين،  �لعقوبات: 
غري  �لكيانات  منع  ت�شتهدف  �لتي  �لعقوبات  وثانيهما  و�ل�شركات، 
و��شنطن  وتفر�ش  �إيللللر�ن،  مللع  �لللتللجللاري  �لتعامل  مللن  �لأمللريللكلليللة 
��شتخد�م  �أمريكية مبنع �ملخالفن من  �لعقوبات على كيانات غري 

�ملللللايل �لأملللريلللكلللي، مللا يللعللنللي فللعللللليللاً منعهم ملللن  �لأعمال  �لللنللظللام 
يف  لهم  تابعة  �شركات  ت�شغيل  و�أو  �لأمللريللكللي،  بللالللدولر  �لتجارية 

�لوليات �ملتحدة. 
�لعقوبات  تد�عيات  مللن  خا�شًة  بالقلق  �لأوروبللللي  �لحتلللاد  وي�شعر 
�إحياء  �إعلللادة  �إىل  ي�شعى  ولللذلللك  �لأخلللرى،  �للللدول  على  �لأمريكية 
قانون قدمي يحظر على �ل�شركات �لأوروبية �حرت�م �لعقوبات �لتي 

تفر�شها �لدول �لأخرى خارج �لحتاد �لأوروبي. 
ولكن يف �لوقت �لر�هن �أعلنت جمموعة من �ل�شركات �لأوروبية عن 

خطط ملغادرة �إير�ن.
�مل�شرتكة  �لإ�للشللر�ئلليللللليللة  �لأمللريللكلليللة  �للجنة  �أن  هللاآرتلل�للش  وتللو�للشللح   
�إير�ن،  �لقت�شادية �شد  �لعقوبات  �شت�شاعد �حلكومات على فر�ش 
�لعقوبات،  لنتهاك  للخطر  �ملعر�شة  �ل�شركات  �إر�للشللاد  �إىل  �إ�شافًة 
مُيكن  �ملثال  �شبيل  على  خدمات  �أو  منتجات  ببيع  بامل�شادفة،  ولللو 

��شتخد�مها يف �شناعة �لطاقة �لإير�نية.
وُيطلب  �لئتمان،  بطاقات  و�شركات  �لبنوك  ُتر�قب  �إ�شر�ئيل،  ويف 
�إب�غ هيئة �لأور�ق �ملالية �لإ�شر�ئيلية  من �ل�شركات �ملتد�ولة علناً 

باأي �أن�شطة قد ت�شمل “�أعد�ء” لدولة �إ�شر�ئيل مبوجب �لقانون. 
و�لقو�ئم  �لعقوبات  نللظللام  تعقيد�ت  بلللاأن  هللاآرتلل�للش  تقرير  ويختتم 
�ل�شركات  �ل�شك لدى  �لطويلة للكيانات �ملحظورة تخلق حالة من 
�لكرى، ولكن �لقلق �لأكر يتعلق بال�شركات �ل�شغرية و�ملتو�شطة 
�حللللجلللم، خلللا�لللشلللًة  �لللنللا�للشللئللة مللنللهللا �للللتلللي تللعللمللل يف جمللللال �لأمللللن 

�لإلكرتوين. 

دم�شق تندد بالتحركات 
الرتكية قرب منبج   

•• دم�صق-اأ ف ب:

�ل�شورية  �خلللارجلليللة  وز�رة  نللللددت 
�لللللرتكللللي  بل”�لتوغل”  �مللللل�لللللش 
�لأمللريكللي يف حميط مدينة منبج 
�أنقرة  بللدء  غلللد�ة  �لللبلل�د  �شمال  يف 
ت�شيري دوريات ع�شكرية يف �ملنطقة 
مبللللوجللللب �تلللللفلللللاق ملللللع �للللللوليلللللات 
�مللللتلللحلللدة. ونللقلللللت وكلللاللللة �لأنلللبلللاء 
�للل�للشللوريللة �لللر�للشللملليللة )�لللشلللانلللا( عن 
م�شدر ر�شمي يف وز�رة �خلارجية �أن 
“�شوريا تعرب عن �إد�نتها �ل�شديدة 
قو�ت  تللوغللل  �ز�ء  �ملطلق  ورف�شها 
تركية و�أمريكية يف حميط مدينة 
“يف  ياأتي  �أن ذلك  معترة  منبج”، 
و�لأمريكي  �لرتكي  �لعدو�ن  �شياق 
و�ش�مة  �لللشللليلللادة  علللللى  �مللللتلللو��لللشلللل 
ووحدة �أر��شي �جلمهورية �لعربية 
�للللل�للللشللللوريللللة«. و�تلللفلللقلللت �لللللوليللللات 
�مللللتلللحلللدة وتلللركللليلللا �للل�للشللهللر �حللللايل 
ب�شاأن  طريق”  “خارطة  علللللللى 
عليها  ت�شيطر  �لللتللي  منبج  مدينة 
قللللللو�ت �لللشلللوريلللا �للللدميلللوقلللر�طللليلللة، 
مدعومة  وعللربلليللة  كللرديللة  ف�شائل 
من و��شنطن، وتتو�جد فيها قو�ت 
�أمريكية وفرن�شية �شمن �لتحالف 

�لدويل �شد تنظيم د�ع�ش .
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�ل�شعودية مبار�ة  يخو�ش منتخب 
�لوروغللللللو�ي �للليللوم �لربلللعلللاء بعد 
تلللللقلليلله �لللشلللدملللتلللن ملللبلللكلللرتلللن يف 
كرة  2018 يف  رو�للشلليللا  مللونللديللال 
�ل�شاحقة  خ�شارته  �لوىل  �لللقللدم، 
بخما�شية  �فللتللتللاحللا  رو�للشلليللا  �أملللللام 
�لنري�ن  ��شتعال  و�لثانية  نظيفة، 
�قلته  �لللتللي  �للللطلللائلللرة  يف حمللللرك 
تقام  رو�للشللتللوف حيث  �لثللنللن �ىل 

�ملبار�ة.
ب�ش�م  �لللطللائللرة  حللن هبطت  ويف 
و�أفلللللللللللادت �لللل�لللشلللركلللة �للللنلللاقلللللللة �ن 
دخللللللول طلللائلللر تلل�للشللبللب بللعللطللل يف 
�أحللللد �ملللحللركللات، ل تللللز�ل تللللردد�ت 
�ل�شارع  تلللهلللز  �لوىل  �لللل�لللشلللدملللة 

�لكروي �ل�شعودي.
�لهرم  ر�أ�لللش  �ل�شيخ  �آل  تركي  بللادر 
و�مل�شت�شار  �ل�شعودية  �لريا�شة  يف 
حتمل  �ىل  �مللللللللكلللي  �لللللللديللللللو�ن  يف 
�مل�شوؤولية كاملة “�أمام �شيدي ويل 
�لعهد )�لأمري حممد بن �شلمان( 
وجه  لكنه  �لريا�شي”،  و�جلمهور 
�لذين  للل�عللبللن  لذعلللللا  �نلللتلللقلللاد� 
“�شّودو� وجهي”، م�شيفا “�شددنا 
م�شتحقاتهم لث�ث �شنو�ت، جلبنا 
ل�أ�شف  تللدريللبللي،  طللاقللم  �أفلل�للشللل 
�ملطلوب  مللن   5% ول  يلللللوؤدو�  مل 

منهم«!.
عنها  �ل�عبن عر  على  �لهجمة 
رئي�ش �لحتاد عادل عزت  بو�شوح 
تلفزيونية  مد�خلة  يف  �أكلللد  �للللذي 
يعتزم  �لحتللللللاد  �ن  �ملللللبللللار�ة  بللعللد 
“حما�شبة عدد من �ل�عبن بعد 
بال�شم  ذ�كلللر�  �لثقيلة”  �لهزمية 
�ملعيوف  علللبلللد�هلل  �مللللرملللى  حلللار�لللش 
و�ملهاجم  هللو�للشللاوي  عمر  و�ملللد�فللع 

حممد �ل�شه�وي.
��للللشللللتللللدرك �لحتلللللللللاد �لللل�لللشلللعلللودي 
تلل�للشللريللح رئلليلل�للشلله، ملللوؤكلللد� يف بيان 

جرت  �لللتللي  “�لعربية”  قللنللاة  �ن 
“�جتز�ء”  بل  �ملد�خلة معها، قامت 
تلل�للشللريللحلله، ملللوؤكلللد� �ن علللزت “مل 
من  �للل�عللبللن  ملللن  ي�شتثن” �أيللللا 
“ومن  �شخ�شيا  و�نللله  �مللل�للشللوؤوللليللة، 
�لتي  �ملبا�شرة  �مل�شوؤولية  منطلق 
ت�شرف بها، ل يرتدد يف �لعرت�ف 

بامل�شوؤولية عن نتيجة �ملبار�ة«.
مل ميلللللر تللل�لللشلللريلللح علللللللزت ملللللرور 
�شويلم  �آل  �شعود  فهاجم  �لللكللر�م، 
رئي�ش نادي �لن�شر رئي�ش �لحتاد 
مغرد�: “عادل عزت، �إذ� كنت غري 
�ل�شعودي،  �لحتاد  �إد�رة  على  قادر 
وحتللمللل �مللل�للشللوؤوللليللة، فلللاأنلللت ت�شر 
�ملللنللتللخللب و�للللكلللرة �للل�للشللعللوديللة ول 
“�تخاذك  مللل�لللشللليلللفلللا  تفيده”، 
لقر�ر�ت ع�شو�ئية، و�تهامك لعدد 
مللن �للل�عللبللن دون غللريهللم، يدل 
�إ�ش�ح  �إد�ريلللا، وعليك  �أنللك فا�شل 
�إد�رتلللللللللللك، وحتمل  �أفللل�لللشلللدتللله  مللللا 

�مل�شوؤولية دون تهرب«.

�أملللللا فللنلليللا، فللقللد تللعللر�للش �ملللللدرب 
�لرجنتيني خو�ن �نطونيو بيتزي 
�حلماية  بللرغللم  عنيفة،  حلللملل�ت 
�لتي تلقاها من �آل �ل�شيخ “ل �أحد 
مدربا  لي�ش  بلليللتللزي  �ن  يل  يللقللول 

معروفا �و ل قدر�ت لديه«.
باإقالة  رو�شيا ذكرت  �أمام  �خل�شارة 
بارير�  �لرتو  كارلو�ش  �لر�زيلي 
خ�شارة  بعد   ،1998 مونديال  يف 

�شد فرن�شا �مل�شيفة �شفر4-.
فهد  �ل�شابق  �ملنتخب  جنللم  �نتقد 
�لهريفي طريقة لعب بيتزي وقال 
على  “نتفق  تلفزيوين  ت�شريح  يف 
�أن �جليل �حلايل هو �أ�شعف جيل 
يلل�للشللارك يف كللاأ�للش �لعامل،  �للشللعللودي 
مهاجما  �أو  �ألللعللاب  �شانع  ل منلك 
�لإمكانيات  هللذه  ظللل  ويف  خللطللر�، 
هللل تللتللهللور وجتللعللل �لللفللريللق لقمة 
�شائغة لأي خ�شم حتى نظهر بهذ� 

�ل�شكل؟«.
�ل�شابق  �للللللعللب  �للشللانللع  وحتلللللدث 

عللن �أ�للشلللللوب هللجللومللي مللبللالللغ فيه 
�ن�شباطا  ميلللللكللون  ل  للل�عللبللن 

تكتيكيا و�شمات دفاعية.
ت�شيلي  قللللاد  �للللللذي  بلليللتللزي  وكلللللان 
 2016 �ملللريكلللا  كلللوبلللا  لللقللب  �ىل 
وو�للشللافللة كللاأ�للش �لللقللار�ت 2017، 
ت�شرين  يف  مللل�لللشلللوؤولللليلللتللله  تللللللوىل 
من  بدل  �ملا�شي،  �لثاين/نوفمر 
مللو�طللنلله �دغللللللاردو بللاوتلل�للشللا �لذي 
ر�أ�ش  علللللى  فللقللط  �شهرين  �أملل�للشللى 

�ملنتخب.
بع�ش  و�د�نللتلله  عللزت  ت�شريح  بعد 
حول  �لتوقعات  كللرثت  �ل�عبن، 
�شد  بيتزي  بهم  يدفع  قللد  �لللذيللن 
�لوروغللللللو�ي، علللللى غلللر�ر �ملهاجم 
�مللللللوللللللد، �حللللللار�لللللش حممد  فلللهلللد 
�مللللللك �خليري،  وعللبللد  �لللعللويلل�للش 
لللتللعللومي �للشللفلليللنللة �ملللنللتللخللب �للللذي 
تلللعلللر�لللش �يللل�لللشلللا خلللل�لللشلللارة �خللللرى 
يف  �شفر8-  �ملللانلليللا  �أملللللام  فلللادحلللة 

مونديال 2002.

وبعد 12 �شنة من �لغياب، تاأهلت 
للمرة  �لللنللهللائلليللات  �إىل  �للل�للشللعللوديللة 
�خلام�شة يف تاريخها بعد 1994 
علللنلللدملللا بلللللللغلللت �للللللللللدور �لللللثللللاين، 
و1998 و2002 و2006. ويف 
14 مبار�ة حتى �لآن، فازت مرتن 

فقط وخ�شرت 10 مر�ت.
بطلة  �لوروغللللللللللللللو�ي،  جلللهلللة  مللللن 
ثنائي  يللنللوي  و1950،   1930
هجوم �لوروغللو�ي لوي�ش �شو�ريز 
و�دين�شون  �ل�للشللبللاين(  )بر�شلونة 
جرمان  �لللشلللان  )بلللاريللل�لللش  كلللافلللاين 
يف  فاتهما  ما  تعوي�ش  �لفرن�شي( 
مبار�ة م�شر، عندما �حتاج منتخب 
“�شيل�شتي” �ىل هدف متاأخر من 
خلطف  خيمينيز  خو�شيه  �ملللد�فللع 

نقاط �لفوز.
�للشللو�ريللز �للللذي �أنللقللذ كلللرة �شهرية 
�شد   2010 مللونللديللال  يف  بلليللده 
�ليلللطلللايل جورجيو  وعلل�للش  غللانللا 
يف   2014 مللونللديللال  يف  كييليني 
�يقافه،  �ىل  �دت  �للشللهللرية  حلللادثلللة 
�ملئة  �لللدوللليللة  مللبللار�تلله  �شيخو�ش 

�شد �ل�شعودية.
�أهلللدر ثلل�ث ملللر�ت �ملللام �حلار�ش 
حممد �ل�شناوي وبرر ذلك مدربه 
�أو�شكار  “�ملاي�شرتو”  �ملللخلل�للشللرم 
�شو�ريز  يلعب  مل  “ملاذ�  تللابللاريللز 
جيد�؟ ل �علم. هكذ� �مور ح�شلت 
ومار�دونا.  بيليه  مثل  �لكبار  مللع 

لي�شت خطيئة«.
وكللللللان �للللشللللو�ريللللز �لللللللذي ميلللللللك يف 
�شجل  دولللليلللا  هللدفللا   51 ر�للشلليللده 
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وهدفن يف �لر�زيل 2014.
و�لللتللقللى �ملللنللتللخللبللان ملللرتلللن وديلللا 
�لدمام  يف   2-3 �ل�شعودية  ففازت 
عام 2002 وتعادل 1-1 يف جدة 

عام 2014.

مونديال  يف  �لثانية  مللبللار�تللهللا  ��شبانيا  تللدخللل 
حتت  خيا  دي  د�فلليللد  وحار�شها   2018 رو�شيا 
ث�ثة  تلقيه  بللعللد  مبلل�للشللتللو�ه  �لت�شكيك  جمللهللر 
�لللرتللغللال، لكن  �ملللبللار�ة �لأوىل �شد  �أهلللد�ف يف 
له  عللن دعمهم  روخا” يعربون  “ل  زمللل�ءه يف 

وثقتهم بقدر�ته وموؤه�ته.
�لإنكليزي  يونايتد  مان�ش�شرت  حللار�للش  �أم�شى 
�أم�شية للن�شيان يف 15 حزير�ن/يونيو 2018، 
بللعللد �لللتللعللادل 3-3 يف �ملللجللمللوعللة �لللثللانلليللة �شد 
2016. تلقى بد�ية ركلة جز�ء،  �أوروبللا  �أبطال 
ت�شديدة  مللع  �لتعامل  فللادحللا يف  خللطللاأ  و�رتللكللب 
بعيدة يف �أو�خر �ل�شوط �لأول، وتلقى ركلة حرة 
ر�ئعة يف �لدقيقة 88 �شمنت للرتغال �لتعادل. 
م�شجل �لأهد�ف �لث�ثة؟ كري�شتيانو رونالدو.

فرناندو  �ل�للشللبللاين  �لعجلة”  “مدرب  ��شطر 
هيريو �لذي عن يف من�شبه قبل يومن فقط 
لوبيتيغي،  جولن  �إقالة  بعد  �لأوىل  �ملبار�ة  من 
للدفاع عن حار�شه �لبالغ من �لعمر 27 عاما، 

و�لذي يعد من �لأف�شل يف �لعامل.
قال هيريو عن دي خيا “نحن ل ن�شكك به وهو 
ل ي�شكك بنف�شه. لقد �حت�شنته )بعد �ملبار�ة(”، 
م�شيفا “ندرك �أن حر��شة �ملرمى مركز خا�ش 
ولي�ش  �لنف�شي،  �ل�شعيد  على  خ�شو�شيته  وله 

لدينا �أي �شكوك، حقا«.
�ملنتخب  �أي�شا ما وفره قائد  »�لحت�شان” كان 
وريال مدريد �شريخيو ر�مو�ش لدي خيا. ن�شر 
�أر�ش  �للشللورة لهما يف  �ملللبللار�ة  �للشللاعللات مللن  بعد 
يتعلق  ل  “�لأمر  تعليق  مللع  يتعانقان،  �مللعب 
د�ئما  يتعلق  �لأملللر  )لللكللن(  �أبلللد�،  �لف�شل  بللعللدم 
بللعللدم �ل�للشللتلل�للشلل�م. د�ئللمللا يف فللريللقللي، دي خيا. 

لنو��شل«.
�أوىل  مبار�ة  �ل�شبان  قدم  �لأد�ء،  م�شتوى  على 
جلليللدة يف ملل�للشللتللهللل ملل�للشللعللاهللم لللتللعللويلل�للش خيبة 
لقبهم  علللن  تلللنلللازللللو�  حلللن   2014 ملللونلللديلللال 
�أن  �لأول، ل�شيما  �لللدور  �لعاملي بخروجهم من 
�أتلللت بعد يومن  �ملللبللار�ة �شد رونللالللدو ورفللاقلله 
فقط من هزة �إقالة لوبيتيغي بعد �لع�ن عن 

�نه �شتوىل تدريب ريال بعد �لنهائيات.
لللكللن دي خلليللا كلللان ملل�للشللدر �للل�للشللك �لأكللللر بعد 
ملللللبلللللار�ة قللطللبللي �للشللبلله �جللللللزيلللللرة �ليلللبلللرييلللة. 
�خلللطللاأ �للشللد �لللرتللغللال جلللاء بللعللد هللفللوة �أخرى 
�ل�شتعد�دية  �ملللبللار�ة  يف   )1-1( �شوي�شر�  �شد 
مبار�ة  بعد  رو�شيا.  �ىل  �لنتقال  قبل  �لأخللرية 
عدد  نف�ش  �إ�شبانيا  تلقت  �ملللونللديللال،  يف  و�حلللدة 
�لأهد�ف �لتي هزت �شباكها يف م�شو�رها باأكمله 
و�لذي   ،2010 �أفللريللقلليللا  جللنللوب  مللونللديللال  يف 

�أحرزت يف نهايته �للقب.
كان �يكر كا�شيا�ش بن �خل�شبات �لث�ث حينها، 
ودي خيا خلفه يف �ملهمة، ما يجعل �ملقارنة بن 

�لإثنن عنو�نا �أ�شا�شيا يف م�شاركات “ل روخا«.
لكن حار�ش مان�ش�شرت يونايتد و�ثق من نف�شه 
يوؤكد  �شوت�شي.  يف  �جلمعة  ح�شل  ما  رغم  على 
)حر��ش  �لللقللفللاز�ت  ي�شعون  �لللذيللن  “وحدهم 
يعلمون  �مللعب،  �أر�شية  �ىل  ويدخلون  �ملللرمللى( 
كانت  ي�شاندين،  �مللللدرب  �لأملللر.  �شعوبة  مللدى 

هفوة وهذه �لأمور حت�شل«. لي�شت �ملرة �لأوىل 
�ملجهر.  حتللت  نف�شه  خلليللا  دي  فيها  يللجللد  �لللتللي 
ع�شية كاأ�ش �أوروبللا 2016 وقبل �ن توكل �ليه 
مهمة �حلار�ش �لأ�شا�شي يف �ملنتخب، ورد ��شمه 
خلفية  على  جن�شية،  ف�شيحة  حللول  حتقيق  يف 
مز�عم باأنه �أقام حف� عام 2012 �أجرت فيه 

�شيدتان على ممار�شة �جلن�ش.
عادت  �لق�شية  �ن  �ل  �لتهمة،  متت ترئته من 
�لوزر�ء  رئي�ش  ز�ر  عندما  مللوؤخللر�  �لظهور  �ىل 
�للشللانلل�للشلليللز مع�شكر  بلللللدرو  �جللللديلللد  �لإ�لللشلللبلللاين 
�ملنتخب لإلقاء خطاب ت�شجيعي قبل �ل�شفر �ىل 
رو�شيا للم�شاركة يف �لنهائيات. رف�ش دي خيا �أن 
�نتقده  �لأخللري  لأن  �ل�شرت�كي  للزعيم  ي�شفق 

عندما ورد ��شمه يف �لق�شية.
هم  روخا”،  “ل  يف  خلليللا  دي  لللزملل�ء  بالن�شبة 
ما  كللل  بللل  “�جلانبية”  بامل�شائل  يللكللرتثللون  ل 
�لدفاع  خللط  يف  بللالأمللان  ي�شعرو�  �أن  يللريللدونلله 

�لأخري.
�ي�شكو  �أكد  ما  بح�شب  بحار�شهم،  ثقتهم كبرية 
يللحللب �رتكاب  �أحلللد  بللخللري. ل  “هو  قلللال  �للللذي 
�لأخطاء. ل يز�ل �أحد �أف�شل حر��ش �ملرمى يف 

�لعامل«.
يف كل �لأحللو�ل، مركز دي خيا �لذي يرتدد �نه 
فريقه  مللع  مغر  جديد  عقد  توقيع  مللن  قريب 
ودون  �حلللايل،  �لوقت  يف  �آمنا  يبدو  �لنكليزي، 
�لحتياطين  �حلار�شن  مللن  فعلي  تهديد  �أي 
بلليللبللي ريللنللا �لللللذي �أملل�للشللى �أكللللرث ملللن عللقللد من 
روخا”،  “ل  بللدلء  مقاعد  على  جال�شا  �لللزمللن 
وكيبا �أري�شابالغا �لذي مل يخ�ش �شوى مبار�ة 

دولية و�حدة.
�إير�ن  �شد  �لثقة  ي�شتعيد  �ن  يف  خيا  دي  ياأمل 
وي�شاهم يف و�شع �إ�شبانيا على م�شار �لتاأهل �ىل 
تويرت  على  ح�شابه  عللر  �لنهائي.  ثمن  �للللدور 
يوم �ملبار�ة يف 15 حزير�ن/يونيو، ن�شر �ل�شورة 

نف�شها �لتي ن�شرها ر�مو�ش.
تعليق دي خيا كان “لتتعلم �ن تنجح، عليك �أول 

�ن تتعلم �ن تف�شل. نو��شل«.

تلتقي  )-1�شفر(،  �ملللغللرب  على  �لللقللاتللل  فللوزهللا  بعد 
�للليللوم �لربلللعلللاء يف �جلللولللة �لثانية  ��للشللبللانلليللا  �يللللر�ن 
 2018 �لللعللامل  لللكللاأ�للش  �لثانية  �ملجموعة  ملناف�شات 
�شر�د�ر  مهاجمها  على  �آمالها  معلقة  �لقدم،  كللرة  يف 

�آزمون، �ملكنى بب�شاطة: “مي�شي” �إير�ن.
نلللادي  حللقللق   ،2016 نللوفللمللر  �للللثلللاين  تلل�للشللريللن  يف 
للله يف تاريخه يف دوري  فللوز  �أول  �لللرو�للشللي  رو�للشللتللوف 
�أبطال �أوروبا يف كرة �لقدم، وذلك على ح�شاب بايرن 
�لأول  �لللهللدف  �آزملللون  �شجل   .2-3 �لأمللللاين  ميونيخ 

لناديه �لرو�شي.
بالقدم  عللامللا   23 �لللعللمللر  مللن  �لللبللالللغ  �للل�عللب  ر�وغ 
�للليلل�للشللرى، �مللللد�فلللع �للللللدويل جللللريوم بللو�تللنللغ وجعله 
ينزلق، و�أتبع ذلك بت�شديدة يف �ملرمى بطريقة ذكرت 
بهدف مماثل للنجم �لأرجنتيني لر�شلونة �ل�شباين 
�أف�شل لعب يف �لعامل خم�ش مر�ت.  ليونيل مي�شي، 
هدف مي�شي �أتى قبل عام ون�شف عام يف �لدور ن�شف 
�لنهائي لدوري �لأبطال، �شد بايرن، و�أمام بو�تنغ...

�أ�شاد به �ملدرب �لرتغايل للمنتخب �لير�ين كارلو�ش 
كريو�ش، لكنه قدم يف �لوقت نف�شه ن�شيحة له “عليه 
قر�ر�ت  و�تللخللاذ  و�لعمل  �لر�لللش،  على  قدميه  �إبللقللاء 
�لنجم  يكون  �ن  ي�شتطيع  �حلالة،  هذه  يف  �شحيحة. 
�حلللقلليللقللي يف كلللرة �للللقلللدم �ليلللر�نللليلللة و�لآ�للشلليللويللة يف 

�ل�شنو�ت �ملقبلة«.
��للشللتللبللعللده �ملللللدرب �ملللخلل�للشللرم عللن �ملللنللتللخللب �ليللللر�ين 
�مل�شارك يف نهائيات كاأ�ش �لعامل 2014 يف �لر�زيل، 

ب�شبب �شغر �شنه وقتذ�ك )19 عاما(.
�أرينا”،  “قاز�ن  ملعب  �ىل  يللدخللل  عندما  �لأربلللعلللاء، 
رقابة  �لأرجللنللتلليللنللي حتللت  “مقلد” �لللنللجللم  �للشلليللكللون 
�لرتغال  ملللع  تللعللادلللو�  �للللذيلللن  روخا”،  “ل  لعللبللي 
�جلولة  يف   )3-3( رونلللاللللدو  كللريلل�للشللتلليللانللو  وجنللمللهللا 

�لأوىل للمجموعة �لثانية �ل�شعبة.
يف �ملونديال �لرو�شي، �ملهاجم �ل�شاب هو يف “معقله”، 
�لرو�شي،  �للللللدوري  يف  بع�شها  �خللتللر  ملل�عللب  علللللى 

و�أولها قاز�ن �أرينا، ملعب ناديه �ل�شابق.
�أمام ��شبانيا، �شيكون �آزمون م�شجل 23 هدفا يف 31 
لير�ن  �لرئي�شية  �ل�شلحة  �أحد  �ملنتخب،  مع  مبار�ة 
بقوة  و�ملللر�للشللح  �لبطولة  منتخبات  �أف�شل  �أحللد  �شد 

للقبه �لعاملي �لثاين بعد مونديال 2010.
��شبانيا ترغب يف ن�شيان عرثة �لرتغال، بينما تريد 

�إير�ن �لبناء على فوزها على �ملغرب، و�مل�شي لنتز�ع 
�إحدى بطاقتي �لتاأهل للدور �ملقبل.

�شيكون �بن مدينة كنبد كاوو�ش، �ل�شريع و�لتقني يف 
�أ�شلوب لعبه، �أ�شا�شيا يف �مل�شعى �لير�ين. ��شافة �ىل 
مقارنته مبي�شي، يقارن �آزمون �لفارع �لطول )1،86 
�ملف�شل  يعتره  “�لعمالقة”  مللن  �آخلللر  مبهاجم  م( 

لديه: �ل�شويدي زلتان �بر�هيموفيت�ش.
منذ 2015، وبعد ت�شجيله هدفن يف نهائيات كاأ�ش 
�ملنتخب  ��شا�شيا مع  �آزمللون  بات  ��شرت�ليا(،  �آ�شيا )يف 

�لير�ين.
كللرة �لقدم.  يف ن�شاأته، مل يكن ثمة ر�بللط بينه وبللن 
��شتهل �لير�ين م�شريته �لريا�شية م�شتخدما يديه 
يف لعبة �لكرة �لطائرة، ��شتمر�ر لل “تقليد” عائلي، �ذ 

كان و�لده يف عد�د �ملنتخب �لير�ين للعبة.
يف عللمللر 15 عللامللا، �بللتللعللد عللن �لللكللرة �لللطللائللرة بعد 
و�نتقل  لل�شباب،  بلل�ده  منتخب  مللع  ق�شرية  جتربة 
�ىل كرة �لقدم. بعد ث�ثة �أعو�م، وقع عقد� مع روبن 
قاز�ن �لرو�شي. بعد �نتقاله �ىل رو�شتوف حيث �شجل 
بات �آزمون من �لأ�شماء �لتي تثري �هتمام  هدفا،   25

�أندية �أوروبية، ل�شيما يف �نكلرت� و��شبانيا.
مل يخف �آزمللون حلمه باللعب يف �لللدوري �لنكليزي 
ذلللك، و�شل �ىل  �نتظار حتقيق  مللا. ويف  يوما  �ملمتاز 
متمتعا   ،2018 ملللونلللديلللال  يف  للللللملل�للشللاركللة  رو�للشلليللا 
�لت�شفيات  يف  بلل�ده  مللع  �لأكلللر  �لتهديفي  بال�شجل 

�لآ�شيوية )11 هدفا(.
“تيم ميللي”  �أمام �ملغرب، �شيقود هجوم  بعد �ملبار�ة 
�لثالثة  �جلولة  يف  و�لرتغال  �لأربللعللاء،  ��شبانيا  �شد 

�لأخرية من �لدور �لأول يف 25 حزير�ن/يونيو.
�لأكيد �ن حتدي �ملنتخبن �ليبريين �شيكون �أ�شعب، 
مللن طينة �شريخيو  مللد�فللن  تللو�جللد  ل�شيما يف ظللل 
ر�مو�ش وجري�ر بيكيه مع ��شبانيا، وبيبي �لرتغايل.

�ل �ن حتدي “�ل�شيطرة” على �آزمون لن يكون ب�شيطا، 
فهو لعب �شريع قادر على جمار�ة �لهجمات �ملرتدة، 

ومن هنا �أهمية “�إقفال” �لدفاع يف مو�جهته.
قال كريو�ش “�أمام �ملغرب �شعينا �ىل �ل�شيطرة )على 
��شبانيا.  �أمللللام  خمتلف  �لأمللللر  لحللبللاطللهللم.  �للللكلللرة( 
ندرك �ن كل لعبيها خطرون، لذ� علينا �لتفكري يف 
��شرت�تيجية �خرى”. �أما �لهجوم �لير�ين، فمرتوك 

يف عهدة “مي�شي” �آزمون.

ايران تعول على اآزمون يف 
مواجهة ا�شبانيا 

وقع �حتاد �لرت�يثلون �لإمار�تي وجمموعة �لفهيم �تفاقية تعاون جديدة 
ت�شتمر ث�ث �شنو�ت بهدف زيادة �لفعاليات و�لبطولت �خلا�شة بريا�شة 
�لرت�يثلون يف دولة �لإمار�ت و�ل�شتمر�ر يف ��شتقطاب �ملزيد من �لريا�شين 
ب�شكل  �لريا�شات  هذه  يف  م�شاركتهم  وتعزيز  �لدولة  و�شكان  �لإمار�تين 
بعد  وذلللك  و�شحي  ريا�شي  حياة  نظام  �عتماد  على  لتحفيزهم  منتظم 

�لنجاح �لكبري لبطولة �أبوظبي �لعاملية للرت�يثلون 2018.
 - �لفهيم  بالتعاون مع جمموعة  �لإمللار�ت للرت�يثلون  وي�شت�شيف �حتاد 
بناء على �لتفاقية - �أكر �لفعاليات �لريا�شية �جلديدة و�لتي �شت�شاف 
�إىل  �لوطنية و�لعاملية للرت�يثلون. ويتطلع �لحتاد  �ملناف�شات  �أجندة  �إىل 
من  �لللقللادمللة  �لن�شخة  يف  وريا�شية  ريا�شي   3500 مللن  �أكلللرث  م�شاركة 
2019 و�لتي تقام على جزيرة يا�ش  �لعام  بطولة �لعامل للرت�يثلون يف 

حدث  جمللرد  من  �أكللرث  باتت  �لبطولة  و�أن  خا�شة  �أبوظبي  �لعا�شمة  يف 
يجمع �أف�شل ريا�شيي �لرت�يثلون يف �لعامل لت�شبح من�شة ريا�شية �شاملة 
تدعم وت�شجع �أفر�د �ملجتمع كافة و�لريا�شين �لهو�ة وجميع �أفر�د �لعائلة 

�شمن مناف�شات �شممت لتنا�شب خمتلف �لفئات �لعمرية.
لدى  �لتجاري  �لتطوير  رئي�ش  �لفهيم  �هلل  عبد  حممد  قللال  جهته  مللن 
�لدولة  يف  �لتنمية  م�شرية  بدعم  ملتزمة  �ملجموعة  �إن  �لفهيم  جمموعة 
�مل�شاركة  على  �ملجتمع  �أبللنللاء  وت�شجيع  �ل�شحية  �حللليللاة  �أمنلللاط  وتعزيز 
�أفر�د  جميع  على  بالنفع  تعود  �لتي  و�لثقافية  �لريا�شية  �لفعاليات  يف 

�ملجتمع.
و�أ�للللشللللاف �أنلللله و�نلللطللل�قلللا ملللن �إميلللللان جمللمللوعللتلله بلللدورهلللا ومتللا�للشلليللا مع 
بناء  يف  �مل�شاركة  يف  ل��شتمر�ر  �ملجتمعية  م�شوؤوليتها  يف  ��شرت�تيجيتها 

�ملجتمع و�لرتكيز على �أهمية متكن �ملو�طن �لإمار�تي يف �شتى �ملجالت 
�شيكون من �شاأن هذه �لتفاقيات زيادة معدل م�شاركة �لإمار�تين يف هذه 
�لتحديات �لريا�شية، وزيادة م�شاركتهم على �ل�شعيد �لعاملي لريفعو� ��شم 

ب�دنا يف �ملحافل �لدولية كافة.
من جانبه قال �شرح �لدكتور عامر �لعامري رئي�ش �للجنة �ملالية يف �لحتاد 
�لإمار�تي للرت�يثلون �إن �لتفاقية تعك�ش �لتز�م �ملوؤ�ش�شتن بامل�شاهمة يف 
�لتقدم و�لتطور �مل�شتمرين لدولة �لإمار�ت و�شمان توفري �لرفاه ل�شعبها 
على �ملدى �لبعيد وتعزيز �شورة دولة �لإمار�ت كو�حدة من �لدول �ملوؤثرة 

على �ل�شعيد �لدويل يف تنمية وتطوير �ملجتمعات يف �ملجالت كافة.
وتللعللد ريللا�للشللة �لللرت�يللثلللللون مبللثللابللة �للشللبللاق ثلل�ثللي �أ�للشللبلله بللاملللار�ثللون يبد�أ 
�أ�شعب  مللن  وتللعللتللر  بللاجلللري  ويللنللتللهللي  �للللدر�جلللات  ركلللوب  ثللم  بال�شباحة 

من  خمتلفة  فئات  ث�ثة  يف  �مل�شاركة  تتطلب  كونها  �لريا�شية  �ملناف�شات 
�لريا�شات يف نف�ش �لوقت وقد �رتفعت �شعبيتها يف دولة �لإمللار�ت ب�شكل 

ملحوظ يف �لآونة �لأخرية.
ويف حن جتتذب �لبطولت �لعاملية �لأخرى كبار �لريا�شين �شو�ء من فئة 
�لهو�ة �أو فئة �لنخبة من �ملجتمع �لريا�شي ت�شهد بطولة �أبوظبي م�شاركة 
و��شعة من قبل �ل�شباب يف �ل�شباقات �لتي �شممت ب�شكل خا�ش للر�غبن 

بامل�شاركة يف �شباقات �مل�شافات �لق�شرية.
و�للشللهللدت بللطللولللة �لحتللللاد �لللعللاملللي للللللرت�يللثلللللون �لللتللي �أقلليللمللت يف �أبوظبي 
م�شاركة  �أن معدل  يوؤكد  300 طفل مما  �أكللرث من  تناف�ش   2017 عللام 
�أول مرة يف  �مل�شابقة  �إطلل�ق  منذ  ت�شاعف  قد  �ل�شغرية  �لعمرية  �لفئات 

عام 2015.

»الإم���ارات للت���رايثل����ون« و»الفهي����م« يوفع����ان اتفاقي����ة ت�ع������اون

ال�شعودية للحد من الأ�شرار �شد الأوروغواي

�شبكة دعم ا�شبانية ل�)دي خيا( بعد الرتغال  

�لكولومبي  �ملللنللتللخللب  و�لللشلللط  لعللللب  تلللللقللى 
�لوىل  �حلمر�ء  �لبطاقة  �شان�شيز  كارلو�ش 
2018، عندما طرد يف  يف مونديال رو�شيا 
يف  �ليابان  �شد  �ملبار�ة  من  �لثالثة  �لدقيقة 
مناف�شات  من  �لوىل  �جلولة  يف  �شار�ن�شك 
�ملجموعة �لثامنة. و�أ�شهر �حلكم �ل�شلوفيني 
وجه  يف  �حلللمللر�ء  �لبطاقة  �شكوبينا  د�مللري 
لت�شديدة  بيده  لت�شديه  �شان�شيز  كارلو�ش 
لعلللب و�للشللط بللورو�للشلليللا دورمتلللونلللد �لملاين 
�شينجي كاغاو� د�خل �ملنطقة و�ملرمى م�شرع 
جز�ء  ركلة  و�حت�شبت  من�شقة.  هجمة  �ثللر 
�لت�شجيل  مفتتحا  نف�شه  كاغاو�  لها  �نللرى 
لليابان )6(. وهي ثاين �أ�شرع حالة طرد يف 
تاريخ �ملونديال. و�لأ�شرع كانت عام 1986 
يف �ملللكلل�للشلليللك عللنللدمللا طللللرد �لوروغللللويللللاين 
من  ثانية   54 بعد  باتي�شتا  �لرتو  خو�شيه 

�ملبار�ة �شد ��شكتلند�.
يف  لكولومبيا  �لأوىل  �لطرد  حالة  �أنها  كما 

مبار�تها �لل19 يف �لنهائيات.

الكولومبي �شان�شيز يتلقى بطاقة حمراء  
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الفجر الريا�ضي

••  العني - الفجر

�إعتلى فريق �إن �إم �شي للرعاية �ل�شحية باأبوظبي �شد�رة �لرتتيب ليفوز 
�لتي  �لرم�شانية  �لكريكيت  بطولة  كاأ�ش  على  ويح�شل  �لأوىل  باملرتبة 
�ختتمت م�شاء  و�لتي  و�لرماية و�جلولف  للفرو�شية  �لعن  نادي  نظمها 
13 يونيو �جلللاري لينال لقب  �ملو�فق  �ملا�شي  �لأ�شبوع  يوم �لأربعاء من 
لعام    20 �لن�شخة  كاأ�ش  على  ويح�شل  و��شتحقاق  جللد�رة  عن  �لبطولة 
�لبطولة  �أد�ًء ر�ئعاً ومميز�ً منذ بد�ية  �إم. �شي  �إن  فريق  وقدم   .2018
�أن يحقق �لفوز يف جميع مبارياته و�أن يحافظ  وحتى نهايتها و��شتطاع 
لقاء�ت  تابع  �لللذي  �لكبري  �جلمهور  �إعللجللاب  لينال  �لرتتيب  قمة  على 

�لبطولة.
�لعربية  �لإملللار�ت  �أنحاء  جميع  من  فريقاً   16 �لبطولة  هللذه  يف  �شارك 
منها  كل  �لتي حر�ش  �لفرق  لأد�ء جميع  عنو�ناً  �حلما�ش  وكللان  �ملتحدة 

على نيل �للقب.
وملللن نللاحلليللة �أخللللرى �أ�لللشلللادت �لللفللرق �مللل�للشللاركللة مبلل�للشللتللوى �لللبللطللولللة من 

�رتياحهم  عن  نف�شه  �لوقت  يف  معرين  و�لتنظيمية،  �لفنية  �لناحيتن 
�لعن  نادي  �إليهم  قدمها  �لتي  �لت�شهي�ت  وم�شتوى  �لإ�شتقبال  حل�شن 
يف  موؤكدين  �ملناف�شات  �أيلللام  مللدى  على  و�جلللولللف  و�لللرمللايللة  للفرو�شية 
�لبطولت  جميع  يف  و�مللل�للشللاركللة  �لللتللو�جللد  علللللى  حر�شهم  نف�شه  �لللوقللت 
�لقادمة �لتي ينظمها نادي �لكريكيت على م�عب نادي �لعن للفرو�شية 
و�لرماية و�جلولف. كما �أ�شاد �مل�شاركون بالإمكانيات �لكبرية �لتي يتميز 

بها �لنادي  ما �شاعد �لفرق على تقدمي �مل�شتوى �لفني �ملتميز.
 ويف نهاية �لبطولة قدم جمدي �خلويل �ملدير �لتنفيذي لل�شوؤون �ملالية 
و�لإد�ريللة ع�شو جمل�ش �إد�رة نادي �لعن للفرو�شية و�لرماية و�جلولف 
كاأ�ش �لبطولة �إىل �شانديب �شيتي كابنت فريق �إن �إم �شي للرعاية �ل�شحية 
قد  �لكريكيت  ريا�شة  �أن  �خلللويل  �أكللد جمللدي  له  ت�شريح  ويف  باأبوظبي 
�أخذت يف �لإنت�شار متمنياً �أن يزد�د عدد �لفرق �مل�شاركة يف �لبطولت �لتي 
ينظمها �لنادي م�شتقبً�. كما قدم �لتهنئة �إىل فريق �إن �إم. �شي للرعاية 
�ل�شحية باأبوظبي �لفائز بكاأ�ش �لبطولة متمنياً لفريق تي �إن �إ�ش   حّل 

و�شيفاً يف �لبطولة  حظاً �أوفر يف �لبطولت �لقادمة.

�شهد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
نللائللب رئي�ش  �آل مللكللتللوم  بللن ر��للشللد 
�لللللدولللللة رئلليلل�للش جمللللل�للش �لللللللوزر�ء 
حاكم دبي “رعاه �هلل” �م�ش �إجناز 
�إنط�قة �ليوم  فريق جودلفن يف 
��شكوت”  “رويال  ملللهللرجللان  �لأول 
للللللخلليللول يف �إجنلللللللرت� و�لللللذي يعد 
�شباقات �خليل  و�أ�للشللهللر  �أعلللرق  مللن 
من  نخبة  فيه  وت�شارك  �لعامل  يف 
وتختتم  �لللعللامللليللة  �خلللليلللول  �أقلللللوى 

فعالياته يوم �ل�شبت �ملقبل.
رئي�ش  نائب  �ل�شمو  �شاحب  وكللان 
�لللللدولللللة رئلليلل�للش جمللللل�للش �لللللللوزر�ء 
تلللابلللع على  دبللللي رعلللللاه �هلل  حلللاكلللم 
م�شمار “�أ�شكوت” �لجنليزي �أبرز 
�أ�لللشلللو�ط �ملللهللرجللان بللحلل�للشللور �شمو 
�ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد 
و�شمو  دبلللي  عللهللد  ويل  مللكللتللوم  �آل 
�آل مكتوم  �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد 
نائب حاكم دبي وزير �ملالية و�مللكة 
�ململكة  ملللللكللة  �لللثللانلليللة  �للليللز�بلليللث 

�ملتحدة ودول �لكومنولث.
و�نتزع فريق جودلفن �ملركز �لول 
يف �أحد �أقوى �أ�شو�ط �ل�شرعة لليوم 
خ�ل  ملللن  �مللللهلللرجلللان  ملللن  �لأول 
�شتيك�ش”  �للشللتللانللد  “كينج  �للشللوط 
مرت  �لألللف  ومل�شافة  �لأوىل  للفئة 
بوينت”  “بلو  �جللللللو�د  بللو��للشللطللة 
�بيلبي  �للشللاريل  �ملللللدرب  وبللاإ�للشللر�ف 

�ملركز  جللودلللفللن  فلللريلللق  وحلل�للشللد 
“ووتون”  �ملللهللر  بللو��للشللطللة  �لللثللالللث 
بارز�لونا  مايكل  �لللفللار�للش  بللقلليللادة 
و�إ�لللشلللر�ف �مللللدرب بللانللتللال يف �شوط 
�شتيك�ش”  بللال�للش  جيم�ش  “�شانت 
و�لذي  �لأوىل  للفئة  �مليل  ومل�شافة 
يعد من بن �أقوى �أ�شو�ط �ل�شباق 
خيول   10 خ�له  وتناف�ش  �للليللوم 
�ملهر  �لول  �مللللركلللز  �مللللركلللز  وحللقللق 
ويذ�وت بارويل بينما جاء يف �ملركز 

�لثاين �ملهر غو�شتاف ك�ميت .
�لأول  يللوملله  �ملللهللرجللان يف  و�للشللهللد 
�أقوى  مللن  لنخبة  مميزة  م�شاركة 
و�لعاملية  �لأوروبللللللليلللللللة  �خلللللليلللللول 
مبللخللتلللللف �لأ�للللللشللللللو�ط علللللللى �أمللللل 
حتللقلليللق نللتللائللج جلليللدة تلل�للشللاف �إىل 
�للشللجللل ملل�للشللاركللاتللهللم �للل�للشللابللقللة يف 
�ملهرجان �لذي �نطلق للمرة �لأوىل 
يف 11 �أغ�شط�ش 1711 وليد�شن 

�نط�قته �لل 307 �ليوم.
هيا  �لأمللللرية  �شمو  �ل�شباق  ح�شر 
�ل�شمو  �شاحب  حرم  �حل�شن  بنت 
نائب رئي�ش �لدولة رئي�ش جمل�ش 
�ل�شيخ  و�شمو  دبللي  حللاكللم  �لللللوزر�ء 
ز�يد بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
و�شمو �ل�شيخة �جلليلة بنت حممد 
�آل مللكللتللوم وعلللللدد من  ر��لللشلللد  بلللن 
ب�شباقات �خليل  و�ملهتمن  �ل�شيوخ 

�لجنليزية.
�لنت�شار  لهذ�  �لغفرية  �جلماهري 

�لمار�تي �لر�ئع.
كرويل.

�ل�شيخ  �شمو  �لللفللوز  جللائللزة  وت�شلم 
حمد�ن  �ل�شيخ  ل�شمو  “بطا�ش” 
نللائللب حاكم  �آل مللكللتللوم  بللن ر��للشللد 

حلللملللد�ن بلللن حمللمللد بلللن ر��لللشلللد �آل 
مكتوم ويل عهد دبي و�شط ت�شفيق 

�ملدرب  وباإ�شر�ف  �ملالية  وزيللر  دبي 
�لفار�ش جيم  �شاريل هيلز وبقيادة 

وبقيادة �لفار�ش وليام بوييك بينما 
نللللال لللقللب �مللللركلللز �للللثلللاين �جلللللو�د 

ح�شور كبري من �أهايل �حلمرية يوميا ملتابعة 
مباريات كاأ�ش �لعامل يف �إطار �ملن�شة �لريا�شية 
�لتي وفرها جمل�ش �حلمرية �ملقام على �شفاف 
خور �حلمرية و�لذي ت�شارك يف تنظيمه بلدية 
�حلكومية  �لللدو�ئللر  عللدد من  بجانب  �حلمرية 

�لعاملة يف منطقة �حلمرية.
�حلمرية  جمل�ش  من�شة  على  يوميا  ويتقاطر 
�لأعمار  خمتلف  مللن  �لأهلللللايل  مللن  �لللعلل�للشللر�ت 
ملتابعة مباريات كاأ�ش �لعامل ف�ش� عما تتيحه 
ملللن �أجللللللو�ء عللائللللليللة �أ�لللشلللريلللة بللجللانللب خدمات 
ب�شكل  جميعها  تقدم  و�لللتللي  �ملتاحة  �ل�شيافة 
مدير  �ل�شام�شي  ر��شد  مبارك  و�أ�شار  جمللاين. 
بلدية �حلمرية �إىل �أن جمل�ش �حلمرية ي�شتقبل 
على مد�ر �ل�شاعة �لع�شر�ت من �أهايل �حلمرية 

ومت  �لقدم  لكرة  �لعامل  كاأ�ش  مباريات  ملتابعة 
توفري و�جب �ل�شيافة لكافة �لزو�ر.

�أن من�شة �حلمرية جرى جتهيزها  �إىل  ولفت 
بللدور �جتماعي  �إطللار ت�قي �جلهود للقيام  يف 
ريلللا�لللشلللي مللللن خللللل�ل تللللوفللللريه ملللنلل�للشللة كبرية 
�أجل  مللن  �لبطولة  هللذه  تفا�شيل  لعر�ش  كل 
�لكبري  �حلدث  قلب  للمجل�ش  يف  �لز�ئر  و�شع 

دون حتميل ز�ئر �ملجل�ش �أية ر�شوم.
�إىل  �أي�شا  هدف  �ملجل�ش  �أن  �ل�شام�شي  و�أو�شح 
بجانب  �مللل�للشللاركللة  �لللعللربلليللة  �ملنتخبات  ملللللوؤ�زرة 
لت�شجيع  �ملللجللللل�للش  �لللفللر�للشللة جلللمللهللور  �إتلللاحلللة 

منتخباتهم بروح ريا�شية.
�أن جمل�ش  �إىل  بلللللديللة �حلللمللريللة  مللديللر  و�أكللللد 
حتقيق  من  �لأول  �أ�شبوعه  ويف  جنح  �حلمرية 

تنمية  ترتكز يف جمملها على   و�لللتللي  �أهللد�فلله 
�لرو�بط �لجتماعية و�ل�شرية و�حلر�ش على 
و�شيابها  و�شبابها  �أبناء �حلمرية  تعزيز ت�قي 
يف جمل�ش و�حد لتكون �ملنا�شبة مو�تية وهامة 
خللل�ل مللبللاريللات كلللاأ�لللش �للللعلللامل و�للللتلللي حتظى 
مللن قبل  و�هللتللمللام  كللبللرية جللد�  مبتابعة عاملية 
وم�شاهدة  و�لت�شجيع  للمتابعة  �حلمرية  �أبناء 

كافة �ملباريات.
ودعا �ل�شام�شي �لأهايل و�ل�شر بجميع �أفر�دها 
�إىل مو��شلة ح�شور جمل�ش �حلمرية ومتابعة 
مباريات كاأ�ش �لعامل من خ�له لي�شكل �ملجل�ش 
�لت�قي  �إىل  يهدف  �جتماعيا  ريا�شيا  ملتقى 
لع�شاق  متميزة  ومتابعة  �ل�شر  بن  و�لرت�بط 

كاأ�ش �لعامل طو�ل فرتة �ملباريات.

مب�شاركة 16 فريقًا ..اإن اإم �ش��ي للرعاي���ة ال�شحي���ة يح�ش��د  ك���اأ�س الن�شخ��ة 20 للكريكي�ت

حممد بن را�شد ي�شهد اإجناز فريق جودلفني يف انطالقة اليوم الأول ملهرجان رويال اأ�شكوت للخيول

من�شة جمل�س احلمرية ت�شتقبل الأهايل ملتابعة 
مباريات كاأ�س العامل وتوؤازر املنتخبات العربية  
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�عللتللبللاره من  �لللقللدم  لكرة  �للليللابللاين  �ملنتخب  رد 
نظريه �لكولومبي عندما تغلب عليه 2-1 على 
ملعب “موردوفيا �أرينا” يف �شار�ن�شك، وذلك يف 
�جلولة �لوىل من مناف�شات �ملجموعة �لثامنة 

ملونديال رو�شيا.
جز�ء(  ركلللللة  مللن   6( كللاغللاو�  �شينجي  و�للشللجللل 
�للليللابللان، وخو�ن  هلللديف  �و�للشللاكللو )73(  ويللويللا 
�لتي  كولومبيا  هدف   )39( كينتريو  فرناندو 
لعبت بع�شرة لعبن منذ �لدقيقة �لر�بعة �ثر 

طرد لعب و�شطها كارلو�ش �شان�شي�ش.
وكلللانلللت �لللليلللابلللان مللنلليللت بللخلل�للشللارة مللذلللة 4-1 

يف �جلللولللة �لللثللالللثللة �لخللللرية مللن �لللللدور �لول 
�ملنتخب  �ملللللام   2014 �لللللر�زيللللل  مللللونلللديلللال 
�لدور ربع  بلغ وقتها  �لذي  �لمريكي �جلنوبي 

�لنهائي قبل �ن يخرج على يد �لبلد �مل�شيف.
�ليابان  فيها  تنجح  �لتي  �لوىل  �ملللرة  هللي  كما 
يف �للللفلللوز علللللى مللنللتللخللب �ملللريكلللي جللنللوبللي يف 
�لنهائيات، وخطت خطوة كبرية يف �شعيها لبلوغ 
�لدور ثمن �لنهائي للمرة �لثالثة يف م�شاركتها 

�ل�شاد�شة تو�ليا ويف تاريخها.
مو�شكو  يف  لحقا  �ل�شنغال  مع  بولند�  وتلتقي 

�شمن �ملجموعة ذ�تها.

ولد يف فرن�شا لأب برتغايل و�أم مغربية. كان مانويل د� كو�شتا 
ميلك فر�شة �لدفاع عن �ألو�ن �لبلد�ن �لث�ثة يف م�شريته 
�لكروية، لكنه �ختار “�أ�شود �لطل�ش” لي�شارك معهم يف �أول 
مونديال يف م�شريته �لحرت�فية يف �شن �لثانية و�لث�ثن 

حيث �شيو�جه �لأربعاء يف مو�شكو... �لرتغال.
�شاهد  “لقد  بر�ش  فر�ن�ش  لوكالة  حديث  يف  و�لللده  يتذكر 
مللانللويللل د�ئللمللا مللبللاريللات �لللللدول �لللثلل�ث �لللتللي كلللان ميكنه 

متثيلها«.
رف�ش �ملد�فع �لقوي �لبنية )1،87 م( د�ئما �لقيام “باختيار 
�لبلد  �ألللو�ن  ��شتعد�د للدفاع عن  �أنه على  عاطفي”، موؤكد� 
�لأول �لذي قد يدعوه �ىل منتخب �لول. �ليوم مع �ملغرب، 

يعد �ل�عب “بتقدمي كل �شيء للمنتخب �لوطني«.
يف  ر�للشللب  �لفرن�شية.  نان�شي  مدينة  مللن  مقربة  على  ولللد 
�ختبار �لن�شمام �ىل �شفوف مركز �لتكوين �لتابع لناديها 
لعدم متتعه بالفنيات، على رغم ح�ش�ش �لتدريب �ل�شافية 

�لتي خ�شع لها مع و�لده، و��شمه �أي�شا مانويل د� كو�شتا.
حط �لرحال يف �لنهاية يف �شفوف نادي جارفيل، جار نان�شي، 
�ىل �أن قدم مبار�ة ر�ئعة �شد... نان�شي. تر�جع �لأخري عن 
�أول عقد �حللرت�يف يف  حكمه �لأويل على �ل�عب، وقللدم له 

م�شريته �لكروية.
فرن�شا،  منتخب  مللع  �لأوىل  “�لدولية”  جتللربللتلله  خللا�للش 
ولعب يف �شن �لثانية ع�شرة �شد �يطاليا على ملعب “�شتاد 
�لأول على  �لزرق  �ملنتخب  فللوز  �أيللام من  قبل  دو فر�ن�ش”، 

غرميه يف ربع نهائي مونديال 1998 على �أر�شه.
فئات  منتخبات  �ىل  �لرتغال  ��شتدعته  �لع�شرين،  �شن  يف 
�ل�شباب حيث �شارك معها يف بطولة طولون �لفرن�شية يف عام 

2006 ثم يف كاأ�ش �وروبا للمنتخبات �لوملبية �لتي نظمت 
يف �لعام �لتايل يف هولند�، حيث تاألق ب�شكل لفت �ىل جانب 
حار�ش �ملرمى روي باتري�شيو، لعب �لو�شط جو�و موتينيو 
و�جلناح لوي�ش ناين، �لذين �أ�شبحو� من �لركائز �ل�شا�شية 
يف   2016 �وروبلللا  كللاأ�للش  بلقب  �ملللتللوج  �لرتغايل  للمنتخب 

فرن�شا.
مر�ت   4 �لدعوة  كو�شتا  لد�  وجهت  �مل�شابقتن،  هاتن  بن 
للدفاع عن �ألو�ن �ملنتخب �لرتغايل �لول وكانت من مدربه 
يف ذلك �حلن �لر�زيلي لويز فيليبي �شكولري �لذي �أ�شرف 
على �إد�رته �لفنية بن 2003 و2008، من دون �ن ي�شركه 

يف �أي مبار�ة.
�شرح �ل�عب ل�شحيفة “�أبول” �لرتغالية يف عام 2014 
“كرت و�أنا �أ�شاهد )�لرتغالين( لوي�ش فيغو وروي كو�شتا. 
وكان  �لرتغايل  �ملنتخب  �شفوف  �ىل  ��شتدعاين  �شكولري 
يثق مبوؤه�تي كثري�، ولكن بعدما رحل، مل يتم ��شتدعائي 
�لللبللاب كان  بالرتغال.  �لتفكري  عللدم  قللررت  وبللالللتللايل  �أبلللد� 

مغلقا«.
�لبلجيكي  جلللديلللدة.  فللر�للشللة  علللللى  حلل�للشللل   ،2012 علللام  يف 
�إريلللللك غللرييللتلل�للش، �لللللذي كلللان يلل�للشللرف وقللتللهللا علللللى تدريب 
�ملنتخب �ملغربي، �بدى �هتمامه بخدماته لكنه ترك “�أ�شود 
�لأطل�ش” يف �لعام نف�شه. �ت�شل به �ملدرب بادو �لز�كي بعد 
د�  مانويل  �أعلن  و�لع�شرين،  �لثامنة  �شن  يف  بعامن.  ذلللك 

كو�شتا �أنه “م�شتعد لتمثيل �ملنتخب �ملغربي بفخر كبري«.
�أول ظهور دويل له باألو�ن �ملغرب كان يف  �أن  ومن �ملفارقات 
�شد  وديللة  دولية  مللبللار�ة  �لرتغال، يف  بجنوب  فللارو  مدينة 
�أ�شبح  �حلللن  ذلللك  منذ   .2014 مللايللو  �أيلللار  يف  �ملوزمبيق 

�لفرن�شي هريفيه  �ملدرب �حلايل  ت�شكيلة  �أ�شا�شية يف  ركيزة 
رونار.

يقول و�لده �ن د� كو�شتا “حافظ على �أ�شدقائه يف �لرتغال”، 
خ�شو�شا لعب و�شط لوكوموتيف مو�شكو �لرو�شي مانويل 
فرنانديز �لذي ي�شارك بدوره للمرة �لأوىل يف م�شريته مع 

�لرتغال يف �ملونديال �لرو�شي.
ي�شيف “لكن ل مكان لل�شد�قة يف �ملناف�شات«.

لعب موهوب باعرت�ف �لعديد من �ملدربن وزم�ئه، لكن 
د� كو�شتا برز �أي�شا بعدم �ل�شتقر�ر وم�شاكله خارج �مل�عب.

�يندهوفن  نان�شي،  8 دول:  �أنللديللة يف   10 �أللللو�ن  عللن  د�فللع 
هام  و�شت  �ليطالين،  و�شمبدوريا  فيورنتينا  �لهولندي، 
نا�شيونال مادير�  �لرو�شي،  لوكوموتيف مو�شكو  �لنكليزي، 
�ليوناين،  �وملللبلليللاكللو�للش  �للللرتكلللي،  �شيفا�شبور  �لللرتللغللايل، 

��شطنبول با�شاك �شهري �لرتكي.
يف علللام 2011 عللنللدمللا كلللان يللد�فللع عللن �لللللو�ن و�للشللت هام، 
وجهت �ليه تهمة �لعتد�ء �جلن�شي يف ملهى ليلي يف �إلفورد 

ب�شو�حي �شرق لندن.
يف نا�شيونال مادير� يف عام 2013، ت�شاجر يف غرف �مل�ب�ش 
�نتقده ب�شبب طرده من  �لذي  د�نيال كاندييا�ش  مع زميله 
�مللعب، وخارجه  �أر�للش  �لنادي على  �أوقللف من قبل  �ملللبللار�ة. 

�أوقف �أي�شا لقيادته حتت تاأثري �لكحول.
قال زميله �ل�شابق يف نا�شيونال مادير�، �لر�زيلي ريف�شون 
�شانتو�ش يف ت�شريح �ل�شهر �ملا�شي “ل يحب �أن يخ�شر حتى 
عندما ل يكون هناك �شيء جدي مبوؤه�ته، كنا نعرف �نه 
�شي�شل عاج� �أم �آج� �ىل م�شتوى �أعلى بكثري. ح�شل ذلك 

�أخري� با�شتدعائه خلو�ش �ملونديال«.

نوير يعتر كل مباريات اأملانيا نهائية 
قلللال �حللللار�لللش �لملللللاين مللانللويللل نللويللر �ن كللل �ملو�عيد 
�ملتبقية ملنتخب ب�ده يف كاأ�ش �لعامل يف كرة �لقدم باتت 
�لعامل  �أبطال  �أر�د  حال  يف  “نهائية”،  مباريات  مبثابة 

مو��شلة �مل�شو�ر يف مونديال رو�شيا 2018.
مبار�ته  يف  �لأحلللد  مفاجئة  خلل�للشللارة  �ملان�شافت  وتلقى 
�ملنتخب  �أمللللام  وذللللك  �للل�للشللاد�للشللة،  �ملللجللمللوعللة  يف  �لأوىل 
مو�جهة  �ملللنللتللخللب  ويللخللو�للش  )�شفر1-(.  �ملللكلل�للشلليللكللي 
�جلولة  يف  �شوت�شي  يف  �ل�شبت  �للل�للشللويللد  �للشللد  حا�شمة 
27 �جلاري  �لثانية، قبل �ن يلتقي كوريا �جلنوبية يف 

يف قاز�ن يف ختام �لدور �لول.

“من  �ملنتخب  �إقامة  نوير يف مقر  �ملنتخب  قائد  وقللال 
�لن و�شاعد�، لدينا فقط مباريات نهائية. يتعن على 
مقتنع  ولكنني  به،  �لقيام  ميكنهم  ما  �إظهار  �ل�عبن 

باأننا قادرون على �لقيام بذلك«.
وت�شعى �أملانيا يف كاأ�ش �لعامل �حلالية �ىل �ن ت�شبح �أول 
منتخب يحتفظ باللقب منذ �لر�زيل عام 1962. �ل 
�ن �لقلق بات �لآن من �حتمال خروج �ملنتخب من �لدور 

�لأول.
�شيئا،  يغري  لن  حللدث  �لللذي  من  “�لتذمر  نوير  وتابع 
كلنا نعرف ذلك. علينا �ن نحاول و�شع )�خل�شارة �مام 

�ملك�شيك( خلفنا يف ��شرع وقت ممكن«.
�لأوىل،  �ملللبللار�ة  يف  �أ�شا�شيا  عللامللا(   32( نللويللر  و�للشللارك 
�أول عللودة ر�شمية له على م�عب كرة �لقدم  وذلللك يف 
�لقدم  يف  ك�شر  ملعاجلة  جر�حية  لعملية  خ�شوعه  منذ 
ناديه  عن  �أبعدته   ،2017 �شبتمر  �أيلول  يف  �لي�شرى 
�شارة  يحمل  �للللذي  �لأملللللاين  و�ملنتخب  ميونيخ  بللايللرن 

قيادته.
عام  �لر�زيل  باللقب يف مونديال  �ملانيا  وتوج منتخب 
2014 بفوزه على �لرجنتن -1�شفر بعد �لتمديد يف 

�ملبار�ة �لنهائية.

اليابان ترد اعتبارها من كولومبيا  

داكو�شت��ا املغرب���ي الرتغ��ال����ي يف 
مواجه����ة اأ�شدقائ����ه 

مارادونا ينتقد �شهره ال�شابق اغويرو 
�ل�شابق  �شهره  مللار�دونللا  دييغو  �لرجنتيني  �ل�شطورة  �نتقد 
“�لبي�شلي�شتي” �مل�شارك يف  �شريخيو �غويرو مهاجم منتخب 
�كمال  ي�شتطيع  “ل  �نه  �ىل  م�شري�   2018 رو�شيا  مونديال 

دقيقة«.  90
وقال مار�دونا �لذي يتابع مباريات منتخب ب�ده يف رو�شيا يف 
حديث تلفزيوين لرنامج “دي ل مانو دل دييز” “�عتقد بان 
كون )لقب �غويرو( ل ي�شتطيع �ل�شمود 90 دقيقة. و�عتقد 
�ذ� كان ��شا�شيا من جديد، فاأننا �شنق�شي عليه يف ما تبقى من 

�لبطولة«.
�لللوحلليللد يف  �للللذي �شجل هللدف �لرجللنللتللن  و�نف�شل �غللويللرو 
وتدعى  مللار�دونللا  بللنللات  �حلللدى  عللن   ،)1-1( �ي�شلند�  مللرمللى 

جيانينا �جنبت منه ولد� يدعى بناجمن.
�شامباويل  خورخي  �لرجنتيني  مللدرب  على  مللار�دونللا  ومتنى 

�للللذي كللانللت خلليللار�تلله عللر�للشللة ل�شهام �لللنللجللم �لرجللنللتلليللنللي يف 
�ملبار�ة �لوىل، �جر�ء تغيري�ت على �لت�شكيلة �ل�شا�شية �ملدعوة 
هذ�  يف  وقلللال  �خلمي�ش  �لثانية  �جلللولللة  يف  كللرو�تلليللا  ملللو�جللهللة 
�ل�شدد “�مل �ن تكون هناك تغيري�ت. يتعن على �لرجنتن 

مو��شلة م�شو�رها. �نا �ع�شق بافون«.
و�عللتللر مللار�دونللا �لللذي قللاد منتخب بلل�ده �ىل �حلللر�ز �للقب 
��شر�ك  هللو  “�ملفتاح”  بلللان  �ملك�شيك  يف   1986 علللام  �لللعللاملللي 
�و�خر  نللزل  �للللذي  جللونلليللورز  بللوكللا  مهاجم  بللافللون  كري�شتيان 
�ملبار�ة �لوىل بدل من �نخل دي ماريا، �ىل جانب قلب هجوم 
نابويل غونز�لو هيغو�ين �لذي �شارك بدي� بدوره لكي يتمكن 
�لتمرير�ت  من  �لعالية  للكر�ت  �لت�شدي  من  �ل�عبن  �حللد 

�لعر�شية، ل �ن يتم ت�شتيتها من قبل �لدفاع«.
ويبلغ طول هيغو�ين 84ر1 م مقابل 72ر1 م لغويرو.

وكان مار�دونا �نتقد ب�شدة مدرب �لرجنتن �لحد وحذره من 
�لعودة  من  يتمكن  لن  �لطريقة،  بهذه  �للعب  و��شل  “�إذ�  �نه 
�ىل �لرجنتن”، غد�ة �لتعادل �ملخيب �أمام �ي�شلند� )1-1( يف 

مونديال رو�شيا 2018.
�لللو�فللدة �جلديدة  �أمللام  �ملنتخب  قدمه  ما  �أن  مللار�دونللا  ور�أى 
�ملجموعة  مناف�شات  مللن  �لأوىل  �جلللولللة  يف  �ل�شبت  �ي�شلند� 

�لر�بعة “عار«.
وتابع مار�دونا �لذي كان حا�شر� يف �ملدرجات �ل�شبت، �نتقاده 
ل�شامباويل بالقول “�أن ُيح�شر للمبار�ة دون �أن ياأخذ يف عن 
ي�شاورين  م...   1،90 �ي�شلند�  )لعللبللي(  طلللول  �أن  �لعللتللبللار 

�نطباع باأن هناك غ�شبا عاما د�خل �لفريق«.
 2014 �لر�زيل  مونديال  نهائي  بلغت  �لرجنتن  �ن  يذكر 

وخ�شرت �مام �ملانيا �شفر1- بعد �لتمديد.
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الفجر الريا�ضي
طبي��ب املغ���رب ي��داف���ع ع���ن �شفع����ه اأمراب���ط 

عن  �لهيفتي  �لللرز�ق  عبد  �لقدم  لكرة  �ملغربي  �ملنتخب  د�فللع طبيب 
قيامه بل “�شفع” �ل�عب نور �لدين �أمر�بط بعد �شقوطه و�رتطام 
نهائيات  �إيلللر�ن �جلمعة يف  �ملللبللار�ة �شد  �مللعب خلل�ل  بللاأر�للش  وجهه 

مونديال رو�شيا 2018.
ب�شفع  قيامه  بعد  �لتو��شل  و�شائل  على  للهيفتي  �نتقاد�ت  ووجهت 
�للل�عللب �أكلللرث مللن مللرة �ثللر �شقوطه خلل�ل �ملللبللار�ة �لللتللي خ�شرتها 
ب�ده �أمام �ير�ن )�شفر1-( �جلمعة يف �جلولة �لأوىل من مناف�شات 

�ملجموعة �لثانية.
و�أكد �لهيفتي �أنه �حرتم تعليمات �لحتاد �لدويل )فيفا( بحذ�فريها، 
�لع�م  لو�شائل  �ملغربي  �لحتلللاد  �ر�شله  فيديو  مقطع  يف  م�شيفا 
“تلقينا ر�شالة من فيفا تذكرنا بالتو�شيات �لتي يجب �تباعها )...( 

�حرتمناهم بحذ�فريها«.

عن  �ملنتخب  �شحيحا«.و�أفاد  كان  “تدخلنا  �ن  على  �لطبيب  و�شدد 
�ل�عب  �ل�شقوط. وحاول  �لدماغ جر�ء  بارجتاج يف  �مر�بط  ��شابة 
�ملللبللار�ة، �ل  �يلللر�ين �ن يو��شل  �ثللر �حتكاك مللع لعللب  �لللذي �شقط 
قللادر على �حلفاظ على تو�زنه مبفرده لدى حماولته  �نه بد� غري 

�لوقوف.
و�أم�شى �أمر�بط ليلة �جلمعة يف م�شت�شفى مبدينة �شان بطر�شبورغ 
�أقيمت �ملبار�ة و�لتحق يف �ليوم �لتايل بزم�ئه يف مع�شكرهم  حيث 

�لتدريبي يف فورونيج )نحو 500 كلم جنوب �لعا�شمة مو�شكو(.
ووفقا لروتوكول �عتمده �لفيفا بعد نهائيات 2014، وجاء نتيجة 
�للل�عللب �لمللللاين كري�شتوف  للله  �للللذي تعر�ش  �لللدمللاغللي  �لرجتللللاج 
ت�شل  “ملدة  �ملللبللار�ة  �إيقاف  للحكم  يحق  �لنهائية،  �ملللبللار�ة  يف  كر�مر 
و”ل  بارجتاج،  لعب  باإ�شابة  �ل�شتباه  حال  يف  �ىل ث�ث دقائق” 

�إل  �للعب  يف  بال�شتمر�ر  �مل�شاب  ل�عب  ي�شمح  �أن  للحكم  ميكن 
باإذن من طبيب �ملنتخب«. وك�شف �لهيفتي يف �لفيديو �أن “�أمر�بط 
�أنه بحاجة لأ�شبوع من  �لتمارين. قلت  ��شتاأنف  �أف�شل، لقد  �أ�شبح 

�لر�حة... �شنقرر �ليوم )�لأربعاء( ما �إذ� كان �شيلعب �أم ل«.
وخ�شر �ملنتخب �ملغربي مبار�ته �لوىل �أمام �ير�ن بهدف يف �لدقيقة 
�خلام�شة قبل �لخرية من �لوقت بدل �ل�شائع بهدف ملهاجمه عزيز 
بوحدوز خطاأ يف مرماه، ما �شعب مهمته يف �لتاأهل �ىل �لدور ثمن 
بطلة  �لللرتللغللال  �ملللغللرب  ويلل�قللي  �ملوت”.  “جمموعة  عللن  �لنهائي 
�وروبا 2016 �لربعاء �ملقبل يف مو�شكو، ثم ��شبانيا يف 25 حزير�ن 

يونيو �حلايل يف كالينينغر�د.
 3-3 بالتعادل  و�لرتغال  ��شبانيا  بن  �ليبريية  �ملو�جهة  و�نتهت 

�جلمعة.

مهمة  �لللقللدم  لكرة  �ملغربي  �ملنتخب  تنتظر 
مزدوجة تتمثل يف �يقاف �لنجم كري�شتيانو 
رونالدو وتفادي �خلروج �ملبكر من مونديال 
رو�شيا، عندما ي�قي جارته �لرتغال �ليوم 
�لربعاء على ملعب “لوجنيكي” يف مو�شكو 
�ملجموعة  مناف�شات  من  �لثانية  �جلولة  يف 

�لثانية.
ومني �ملغرب بخ�شارة موؤملة يف �جلولة �لوىل 
بهدف  )�شفر1-(،  �جلللمللعللة  �إيللللللر�ن  �أملللللام 
عزيز  مهاجمه  �شجله  �شديقة  نلللري�ن  مللن 
�لدقيقة �خلام�شة قبل �لخرية  بوحدوز يف 
�أ�شود  كللان  بعدما  �ل�شائع،  بللدل  �لللوقللت  مللن 
�أما  �ملبار�ة.  �لأف�شل معظم فرت�ت  �لأطل�ش 
�لرتغال فانتزعت تعادل ثمينا من ��شبانيا 
3-3، بل “هاتريك” لنجمها رونالدو �أف�شل 

لعب يف �لعامل خم�ش مر�ت.
مدربه  خللرة  �إىل  �ملغربي  �ملنتخب  ويحتاج 
على  نقطة  لك�شب  رونللار  هريفيه  �لفرن�شي 
�لقللللل للل�بللقللاء علللللى �آملللالللله حللتللى �جلولة 

ثمن  �لللللدور  لللبلللللوغ  م�شعاه  �لخللللرية، يف 
�لنهائي للمرة �لثانية يف تاريخه )بعد 

.)1986
�لللرتللغللال بطلة  تلل�للشللعللى  �ملللقللابللل،  يف 
�لبد�ية  ملللو��للشلللللة   2016 �أوروبلللللللا 

�لقوية خلطف �لنقاط �لث�ث وو�شع 
قلللدم يف �للللللدور �للللثلللاين، خللا�للشللة و�ن 

يز�ل  �ليلللبلللريي ل  �ملللنللتللخللب 
يلللللذكلللللر خلللللروجللللله من 

�لدور �لول ملونديال 
 1986 �ملللكلل�للشلليللك 
 3-1 خ�شر  عندما 
�لثالثة  �جلولة  يف 
�لخلللللللللللللرية �أملللللللللام 

��شود �لطل�ش.
�لثالثة  �لللشلللن  يف 
و�لللللللللللثلللللللللل�ثللللللللللن، 
للللللن تللللكللللون للللدى 
فر�شة  رونلللاللللدو 

�أخللللللللللرى للللرفلللع 
�أغلللللللللللى كلللاأ�لللش 
�للللللعلللللامل.  يف 
بلللثللل�ثللليلللتللله 
مللللرمللللى  يف 
��لللشلللبلللانللليلللا، 
كلل�للشللر جنم 
ريللللللللللللللللللللللللللال 
ملللللللللدريلللللللللد 
�أنيابه  عللن 
مللللللوجللللللهللللللا 

�إنلللللللللللللللللللللللللذ�ر� 
�لللللللشلللللللديلللللللد� 
 ، مه خل�شو
وكان �لأبرز 
�جلولة  يف 

حتى  �لأوىل 
جنوم  بللللن  �لآن 

�للعبة.
�ملبت�شم   ”7 �آر  »�للللشللللي 

�للللوقلللت، مل يرتك  مللعللظللم 

�ملر�شح  �ملنتخب  ��شبانيا،  �شد  للمز�ح  مكانا 
بللقللوة للللللقللب ثلللان يف تللاريللخلله بللعللد 2010. 
يف   51 “هاتريك” �لللل  �لللل  �ملللبللار�ة  يف  �شجل 
قوية  وت�شديدة  جلللز�ء  ركلللللة  عللر  م�شريته، 
وركلة حرة  دي خيا،  د�فيد  خدعت �حلار�ش 

ر�ئعة قبل دقائق من نهاية �لوقت �لأ�شلي.
بات رونالدو ر�بع لعب ي�شجل يف �أربع ن�شخ 

لكاأ�ش �لعامل.
مل يكن �للل�عللب �ملللوهللوب �آخللر مللن يتباهى 
باإجناز�ته، لكن �لقائد مل يتحدث عنها بعد 
�للقاء، ف�شدد على �شرورة “تقدير ما قدمه 
�ملنتخب، كانت مبار�ة قوية جد�. �لن علينا 
�لللتللي �شتكون  �ملللقللبلللللة  �لللتللفللكللري يف مللبللار�تللنللا 

�شعبة جد�«.
مبار�ة  �شيخو�شون  �نهم  �لرتغاليون  يوؤكد 
�أد�ء  بللحللذر، يف مللو�جللهللة منتخب قللدم  �لللغللد 
�ن  دون  �لأوىل،  مبار�ته  يف  �شريعا  هجوميا 

ينجح يف ��شتغ�ل فر�شه.
وقللللللللللللللللال ملللللهلللللاجلللللم 
�ليطايل  ملليلل�ن 
�للللللللللرتلللللللللغلللللللللايل 
يف  �شيلفا  �أندريه 
�شحايف  مللوؤمتللر 
�لثلللللللللللللنلللللللللللللن 
عتقد  �أ “
ن  �أ

ملللا قمنا  �إذ�  �مللللغلللرب  ملللن  �أقلللللوى  �للللرتلللغلللال 
مبقارنة بن �ملنتخبن”، لكنه حذر يف �لوقت 

نف�شه من �ن �ملبار�ة “لن تكون �شهلة«.
�حللتلليللاطلليللا �شد  كلللان  �لللللذي  �شيلفا  و��لللشلللاف 
��للشللبللانلليللا لللكللنلله قلللد يلل�للشللارك كللاأ�للشللا�للشللي غد� 
�أغلب  بللاأن  نعرف  �ملللغللرب،  يعرف  “�جلميع 
نتيجة  و�ن  �وروبللللللللا  يف  وللللللللدو�  �لللل�علللبلللن 
مللبللار�تللهللم �للشللد �يلللللر�ن كلللان ملللن �ملللمللكللن �أن 
نفكر فقط  “نحن  تكون خمتلفة”، م�شيفا 
�شعب  خ�شم  �أمللام  �ملقبلة،  باملبار�ة  �لفوز  يف 

جد�”، وذلك يف تعليقه على ما 
�ذ� كانت �لرتغال مر�شحة 

للقب �ملونديال.
�ملغربي،  �جلللانللب  علللللى 

�أكلللللللللللللللد لعللللللللللللب خلللط 
فجر  في�شل  لللو�للشللط 
يفقد  مل  فللريللقلله  �ن 
بلللعلللد، على  حللظللوظلله 
رغم �ن �ملجموعة هي 
�لأ�شعب يف �ملونديال.

ل  بلللاأنلللنلللا  قلللللت  “�إذ�  وقلللللال 
�لتاأهل،  بل)�مكانية(  نللوؤمللن 
باإمكاين  كلللللاذبلللللا.  فلللللاأكلللللون 
بللاأمللثلللللة، مثل  �ل�للشللتللعللانللة 

تلللعلللادل �لأرجلللنلللتلللن )مع 
�ل�شبت(...   1-1 �ي�شلند� 
عللللنللللدمللللا تلللللكلللللون هلللنلللاك 
�أي  حتقيق  باإمكان  �إر�دة، 

�شيء«.
و�أ�لللشلللار لعلللب و�شط 
�لإ�شباين  خلليللتللايف 

�أن  �ىل 

�لرتغالين ميلكون “قدمن، �شاقن، �إنهم 
�لوحيدة  �لفكرة  نوؤمن.  زلنا  ب�شر مثلنا. ما 
�أن جنعل جمهورنا فخور� و�أن  يف ذهننا هي 

نفوز بهذه �ملبار�ة«.
يكونو�  �أن  �ملغاربة  �شيتطلب من  �لأمللر  لكن 
“�شي  �أكللرث من ب�شر ليقاف �لنجم �خلللارق 
“يجعل �لمور  �نلله  �أكللد �شيلفا  7” �لللذي  �آر 

�شهلة جد�” عندما تلعب �ىل جانبه.
و�شيفتقد �ملغرب مهاجم ليغاني�ش �ل�شباين 
نور �لدين �أمر�بط �لذي �أ�شيب بارجتاج يف 
�ثللر �شقوطه على  �ملللبللار�ة �لوىل  �لللدمللاغ يف 
�ير�ين،  �حتكاك مع لعللب  �لر�للش بعد 
بلليللنللمللا �للشلليللكللون جللملليللع �للل�عللبللن يف 
�لتاألق  �ىل  �لللطللامللح  رونللللار  تلل�للشللرف 
�ذ �شبق له قيادة  �لقاري،  �لعاملي بعد 
كاأ�ش  لقب  �ىل  �لعاج  و�شاحل  ز�مبيا 

�مم �فريقيا عامي 2012 و2015.
�لتعامل  رونللار  على  �شه�  يكون  لن 
�للللللذي  رونللللللالللللللدو  “عقبة”  ملللللع 
�لن�شج  �شن  بلغ  منتخبا  يقود 
بع�شهم  لعللللبللللوه  ويللللعللللرف 
باأ�شلوب  جللليلللد�  �لللبللعلل�للش 
لعب متنا�شق ي�شرف عليه 
�ملدرب �خلبري و�لهادىء 
�لذي  �شانتو�ش  فرناندو 
بكاأ�ش  تللتللويللجلله  مللنللحلله 
�لثقة   2016 �وروبللللا 
كان  �لللللللذي  و�لمللللللللان 

ينق�شه من قبل.
 2018 مللونللديللال 
“فر�شة”  �شيكون 
ليتاألق  رونللالللدو 
�لأوىل  للللللمللرة 
كللللللللللاأ�للللللللللش  يف 
�ذ  للللللللللللللعللللللامل، 
�أف�شل  تللبللقللى 
نتيجة له مع 
�ملللللنللللتللللخللللب 
نلللللل�للللللشللللللف 
نلللللهلللللائلللللي 
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يف �أملانيا.
�لبد�ية  �إ�للللشللللارة 
لب�ش  ل  �للللرتلللغلللايل  ملللن 
فللليلللهلللا: ثللل�ثلللة �أهللللللللد�ف يف 
ملللللبلللللار�ة، هللللي جمللللمللللوع كل 
�شجلها  �لللتللي  �لأهللللللد�ف 
�لث�ثة  �لللنلل�للشللخ  يف 

�ل�شابقة.

�شتكون  �خلمي�ش  كرو�تيا  �شد  �ملو�جهة  �ن  مللريكللادو  غابريال  �لرجنتن  منتخب  مد�فع  �عتر 
ملونديال  �لر�بعة  �ملجموعة  �شمن   1-1 �ي�شلند�  مع  �لوىل  �ملللبللار�ة  يف  �لتعادل  بعد  “حا�شمة” 

2018 يف رو�شيا.
�قامة  �ملللبللار�ة �لوىل يف موؤمتر �شحايف م�شاء �لثنن يف مقر  ي�شارك يف  �لللذي مل  وقللال مركادو 
حا�شمة  �ملللبللار�ة  هللذه  �ن  هي  “�حلقيقة  مو�شكو  �شرق  جنوب  برونيت�شي  يف  �لرجنتيني  �ملنتخب 

بالن�شبة لنا، خا�شة �ننا مل نفز بالنقاط �لث�ث” �شد �ي�شلند�.
و�أ�شاف “�نها مبار�ة مهمة جد� ويتعن علينا �لفوز بها للذهاب بعيد�«.

وقد تدفع �لنتيجة �ل�شيئة �مام �ي�شلند� مبدرب منتخب �لرجنتن خورخي �شامباويل �ىل تعديل 
��شبيلية  لعب  مركادو  بينهم  لعبن،  ث�ثة  من  دفاعيا  خطا  �لثنن  �ختر  وهو  �للعب.  خطة 

�ل�شباين، �ىل جانب نيكول تاليافيكو ونيكول�ش �وتاميندي �للذين �شاركا �مام �ي�شلند�.
مت�شدرة  كرو�تيا  مبار�ة  �لتغيري�ت” قبيل  بع�ش  �خترنا  لقد  “نعم،  بالقول  ذلك  مركادو  و�كد 

�ملجموعة بعد فوزها على نيجرييا -2�شفر.
وتابع �ملد�فع �لرجنتيني “كرو�تيا منتخب �شعب وخطري جد�، كنا نعرف ذلك منذ �شحب �لقرعة. 

نعتقد �نها �شتكون مبار�ة متقاربة، و�شنبذل ق�شارى جهدنا لل�شيطرة على �لكرة«.
“لقد  �ي�شلند�  �مام  �أهدر ركلة جز�ء  �لذي  �ملنتخب  ود�فع مركادو عن زميله ليونيل مي�شي قائد 
�شدد �ألف ركلة جز�ء و�شجل �لف هدف، فمن �نا لكي �حتدث بعد ركلة �جلز�ء؟ �أرى مي�شي جيد� كما 

جميع زم�ئي. نريد �لعودة و�لعمل و�لقيام بالمور ب�شكل جيد يف هذه �ملبار�ة«.
وت�شعى �لأرجنتن �ىل �إحر�ز لقبها �لثالث يف كاأ�ش �لعامل بعد 1978 و1986، علما �نها خ�شرت 
�أمام �أملانيا �شفر1- بعد �لتمديد يف �ملبار�ة �لنهائية ملونديال �لر�زيل 2014. ول يز�ل مي�شي، 
�أف�شل لعب يف �لعامل خم�ش مر�ت، يبحث عن لقبه �لأول مع �ملنتخب بعدما خ�شر �أربع مباريات 

نهائية، منها مونديال 2014، وكوبا �أمريكا 2007 و2015 و2016.

املغ��رب اأم��ام مهم��ة تف���ادي اخل��روج املبك���ر 

نهائيات  �ل�شحف يف  بالن�شبة ل�عب ت�شدر عناوين 
كاأ�ش �لعامل يف كرة �لقدم لأ�شباب غالبا ما كانت غري 
مهاجم  يخو�ش  �ن  �ملنا�شب  من  مبوهبته،  مرتبطة 
�لرقم  �لدولية  مبار�ته  �شو�ريز  لوي�ش  �لأوروغلللو�ي 
هذه �لبطولة �لتي تقام ن�شختها �لل 21 يف  يف   100

رو�شيا.
�لأخللللرية،  �للللللحللظللات  مللتللوقللع يف  غللري  �أملللر  با�شتثناء 
مع  موعد  على  �ل�شباين  بر�شلونة  مهاجم  �شيكون 
�جلولة  �شمن  �ل�شعودية  �شد  �لأربللعللاء  �لللرقللم  هللذ� 

�ملجموعة  مناف�شات  مللن  �لثانية 
�لأوىل، و�لتي تقام يف مدينة 

رو�شتوف.
و�شيكون �ملنتخب �لأمريكي 
فر�شة  �أمللللللللللام  �جلللللنللللوبللللي 
�ىل  تاأهله  ل�شمان  �شانحة 
�لللللدور ثللمللن �لللنللهللائللي، بعد 

على  �لأوىل  �مللللبلللار�ة  يف  فلللوزه 
�ن  علما  )-1�شفر(،  م�شر 

خ�شارة  تلقت  �ل�شعودية 
رو�شيا  �لللشلللد  قلللا�لللشللليلللة 

�شفر5-.
�لبالغ  �ملللهللاجللم  يللاأمللل 
 31 �لللللللعللللللمللللللر  ملللللللللن 
هذ�  يللكللون  �ن  عللامللا 
�أف�شل  �مللللللونلللللديلللللال 
بللالللنلل�للشللبللة �للليلله على 
�ل�شخ�شي  �ل�شعيد 
مللللللللن �للللنللل�لللشلللخلللتلللن 

�لأخريتن.
مللونللديللال جنوب  يف 

 ،2010 �فريقيا 
طلللللللللرد بلللعلللدملللا 

دور  “�أدى” 
حلللللللللللار�لللللللللللش 
�ملللللرمللللى يف 
�ملللللللللبللللللللار�ة 
�أمام غانا، 
وقلللللللطلللللللع 
بيده كرة 

متجهة 
ىل  �

وبحرمانه   - �نلله  �ل  حللمللر�ء،  بطاقة  تلقى  �ل�شباك. 
غانا من هدف حمقق - �شاعد �لوروغو�ي على بلوغ 
�ثر   2-4 �لرتجيح  )بللركلل�ت  �لنهائي  ن�شف  �لللدور 

�لتعادل 1-1(.
�كت�شبت هذه �حلادثة �شهرة جعلتها حتظى ب�شفحة 
خا�شة لها على �ملوقع �للكرتوين للمو�شوعة �حلرة 
باأنه  به  قام  ما  و�شف  نف�شه  �شو�ريز  “ويكيبيديا”. 

يف �لبطولة«... �شدة  “�أف�شل 
رغم ذلك، ل تقارن هذه �حلادثة مبا قام به �ملهاجم 
�مل�شاغب يف مونديال 2014. �أوقف عن ممار�شة 
كرة �لقدم ملدة �أربعة ��شهر بعدما قام “بع�ش” 
خ�ل  كيليني  جورجيو  �لإيللطللايل  �ملللد�فللع 
�ملبار�ة �شد �يطاليا )-1�شفر( يف �جلولة 

�لأخرية من �ملجموعة �لر�بعة.
�ملللفللارقللة �ن هلللذه �حللللادثلللة مل تكن 
م�شريته،  يف  نوعها  مللن  �لأوىل 

بل �لثالثة!
لعبو  �علللرت�لللش 
�لوروغللللللللو�ي 
طريقة  علللللى 
�للللللتلللللعلللللاملللللل 
جنمهم  ملللع 
ملللللللللللن قللللبللللل 
�للللللل�للللللشلللللللللللللطللللللات 
ولكن  �للللللكلللللرويلللللة، 
�لعرت��شات  هلللذه 
خارج  تاأييد�  تنل  مل 

ب�ده.
�لعجاب  �للشللو�ريللز  يللثللري 
تقريبا،  مت�شاو  ب�شكل  و�لنللتللقللاد 
�ل �ن موهبته غري قابلة للت�شكيك بها. 
تللنللاقلل�للشللاتلله، جنللح يف �ن ي�شبح  علللللى رغلللم 
�أف�شل هد�ف يف تاريخ منتخب �لوروغو�ي 

بر�شيد 51 هدفا يف 99 مبار�ة.
خم�شة من هذه �لأهد�ف �شجلت يف كاأ�ش 
�خلجولة  �لبد�ية  رغم  وعلى  �لعامل. 
م�شر  منتخب  �أملللام  �للل�للشلليء  بع�ش 
قبل  ملللللا  �للللدقللليلللقلللة  يف  )هللللللللدف 
�لأخرية من قبل �ملد�فع خو�شيه 
خيمينيز(، �شيكون �شو�ريز �أمام 
مبار�ة  يف  �ل�شباك  هز  فر�شة 

�ل�شعودية �حتفال باملئوية.

�شواريز يحتفل ب� »مئويته« 
�شد ال�شعودية  

مواجهة كرواتيا حا�شمة لالرجنتني 



عر�س زواج من معلم لوالدة تلميذته
بعدما وقع يف حب و�لدة تلميذته �ل�شغرية، قام معلم بريطاين 
�آن  �ملللر�أة و�بنتها يف  �أده�شت  �لللزو�ج عليها بطريقة مميزة  بعر�ش 
مميزة  بطريقة  زو�ج  بعر�ش  ويتماير  جي�شي  �ملعلم  تقدم  مللعللاً.  
�لعمر  �لبالغة من  لل"كري�شتا ميلر" )29 عاماً( وطفلتها �شرييا 
10 �شنو�ت يف �آن معاً، بعدما تعرف على �لأم �أثناء �رتيادها �ملدر�شة 

لإي�شال �لطفلة، ووقع يف حبها. 
�أطر�ف  يتجاذبان  وكري�شتا  جي�شي  كان  �أ�شهر،  ت�شعة  مدى  وعلى 
�أن  قبل  �ملدر�شة،  �إىل  �بنتها  لإي�شال  �لأم  ح�شرت  كلما  �حلديث 

تن�شاأ ع�قة حب عميقة بينهما. 
�شري� يف  �لطفلة  لإ�للشللر�ك  عللامللاً(، خطط  بللاأن جي�شي )26  يذكر 
عر�ش زو�جه لو�لدتها، حيث قرر �أن ي�شحب �لأم و�بنتها يف نزهة 

رومن�شية ليفاجاأها بعر�شه. 
فيديو،  مقطع  يف  كمدير  �لآن  يعمل  �لللذي  �ل�شابق  �ملعلم  وظهر 
وهو يركع على ركبة و�حدة ويقدم �خلامت ل�أم طالباً منها قبول 
�أن تو�فق �ملر�أة وت�شاركها طفلتها باملو�فقة على  �لزو�ج منه، قبل 
�لطلب.  ور�شد �أ�شدقاء جي�شي �لذين قدمو� �إىل �ملكان بالتفاق 
�للللللزو�ج بللهللو�تللفللهللم �لللنللقللالللة، وقلللاملللو� بن�شر مقطع  مللعلله، عللر�للش 
�لفيديو �لذي حظي بعدد م�شاهد�ت كبري، على مو�قع �لتو��شل 

�لجتماعي، بح�شب ما ورد يف �شحيفة مريور �لريطانية.  

نظارة  ذاتية الرتكيز
جديدة  تقنية  "�شتانفورد" �لأمريكية  جامعة  من  باحثون  �بتكر 
قد جتعل �لنظار�ت �أكرث فعالية، وت�شاعد �لذين يعانون من طول 

�لنظر �ل�شيخوخي، وذلك بتزويدها بعد�شات ذ�تية �لرتكيز.
ويهدف �لباحثون من ت�شميم نظارة "�أوتوفوكال" لإعادة �لنظر 
�ل�شليم ملن يعانون من طول �لنظر �ل�شيخوخي، وهي حالة تفقد 

�مل�شاب قدرته على �لرتكيز على �لأ�شياء �لقريبة.
وذكر موقع "مر�شد �مل�شتقبل" �أن "�أوتوفوكال" زّودت مب�شت�شعر�ت 
لتتبع �لعن، وكامري�ت ��شت�شعار �لعمق، وجهاز توجيه �لعد�شات 
�لعن،  تركيز  يف  �لتغري  تتبع  �لنظارة  وت�شتطيع  �لرتكيز.  ذ�تية 
فرت�شد تلك �لتغري�ت، ثم تعّدل عد�شاتها للرتكيز بنف�ش �لآلية 

�لتي تعمل بها �لعن �لبيولوجية، ما يتيح �لروؤية ب�شكل �أف�شل.
ومن �ملقرر �أن يعر�ش فريق �لبحث �لأمريكي �لنظارة يف �أغ�شط�ش 
"�شيغر�ف"  �ملللقللبللل، مبللديللنللة فللانللكللوفللر �لللكللنللديللة، خللل�ل مللوؤمتللر 

�ش يف �لتقنيات �لب�شرية �لنا�شئة. �ملتخ�شّ
ويعاب على هذه �لنظار�ت �أنها ل تتمتع ب�شكل جذ�ب، وقد يرجع 

ذلك �إىل �أنها ما ز�لت منوذجا �أوليا مل يطرح يف �لأ�شو�ق بعد.

جثمان الأم يقتل البن
�إن �شخ�شا لقي م�شرعه، يف جنازة  �ل�شلطات �لإندوني�شية،  قالت 
من�شة  على  �ملتوفاة  تابوت  و�شع  �مل�شيعن  حماولة  �أثناء  و�لدته، 

�شبيهة بالرج، تن�شب ل�شتقبال �جلثامن قبل دفنها.
وكان �مل�شيعون يحاولون حمل �لتابوت �إىل �أعلى �ملن�شة حن �نهار 
�ل�شلم �خل�شبي �أر�شا، فوقع �جلميع على �لأر�ش، و�شقط �لتابوت 
�أربعن عاما مت�شببا  �لعمر  �لبالغ من  �لرجل  ب�شكل مبا�شر فوق 

بوفاته، ح�شب ما نقلت �شحيفة "مرتو" �لريطانية.
و�أ�شارت �ل�شحيفة �إىل �أن �حلادثة قد وقعت يف جزيرة �شولوي�شي، 
�شرقي �إندوني�شيا، وهي منطقة يحر�ش �شكانها على تنظيم جنائز 
�جلو�مي�ش  يذبحون  �أنللهللم  كما  لأيلللام،  تطول  قللد  للموتى  كبرية 

لطهوها وتقدميها كطعام للمعزين و�لفقر�ء.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

مراهقو هولندا من بني الأ�شعد يف العامل
تك�شف در��شات وتقارير متتالية �أن �ملر�هقن يف �شن �لتعليم بهولند� من بن �لأكرث �شعادة على م�شتوى �لعامل، 

مقارنة بع�شر�ت �لدول �ملتقدمة يف �لعامل.
وح�شب �شحيفة "غارديان" �لريطانية، فاإن �شورة �ملر�هقن يف هولند� تتفوق على نظر�ئهم يف بريطانيا حيث 

ينت�شر بينهم �لكتئاب و�لقلق، ويف �لوليات �ملتحدة حيث ترتفع ن�شب �لنتحار بن �ل�شباب.
 90 �إن �لنتائج �ملبدئية مل�شح يتاألف من  ويقول �شيمون دي رو�ش �لباحث يف �ملعهد �لهولندي للبحث �لجتماعي، 
عام  منذ  �رتفع  �لهولندين  للمر�هقن  بالن�شبة  �حلياتي  �لر�شا  �أن  ترجح  مر�هق،  �آلف   7 فيه  و�شارك  �شوؤ�ل 

.2013
�إيجابية يف حميطهم �لجتماعي.  �أن �ملر�هقن يف هولند� لديهم ب�شكل عام تفاع�ت  "�أعتقد  و�أ�شاف دي رو�ش: 
لديهم بيئة د�عمة يف �لبيت ومع �لأ�شدقاء ويف �ملدر�شة �أي�شا. �لآباء �لهولنديون يقدمون دعما كبري� ولديهم حتكم 

معتدل باأبنائهم. �ملدر�شون غري م�شتبدين لكن يقبلون م�شاعر �لطلبة، و�لطلبة يثقون بهم".
و�أظهر �آخر تقرير تناول �ل�شلوك �ل�شحي للمر�هقن يف �شن �ملدر�شة �أن �لن�شء يف هولند� "�شعيد".

ويف �ختبار "�شلم �ل�شعادة"، حيث يوجه �شوؤ�ل لل�شباب عن ت�شورهم ملدى �شعادتهم بدرجة من �شفر �إىل 10، �ختار 
94 باملئة من �لأولد ونحو 92 باملئة من �لفتيات 6 درجات فاأكرث،

األربعاء  20   يونيو    2018  م   -   العـدد  12356  
Wednesday   20   June   2018  -  Issue No   12356

ا�شتعال ال�شيارة التي ل ت�شتعل
تلقت "ت�ش�" ل�شناعة �ل�شيار�ت �لكهربائية �شربة قوية، بعد �نت�شار فيديو 
لإحدى �شيار�تها ت�شتعل من تلقاء نف�شها على جانب �لطريق، رغم تباهي 

�ل�شركة باأن وقوع مثل هذ� �حلادث مبنتجاتها "�شديد �لندرة".
"تويرت"، وقالت  �لفيديو ن�شرته �ملمثلة �لأمريكية ماري ماكورماك على 
�إن �ل�شيارة �مل�شتعلة تخ�ش زوجها �لذي كان بد�خلها وقت �حلادث، لكنه فر 

منها على �لفور، م�شرية �إىل �أن �لنري�ن �ندلعت يف �ل�شيارة ب�شكل ذ�تي.
وكتبت ماكورماك: "ن�شكر �هلل لأن بناتي �لث�ث مل يكن يف �ل�شيارة".

�إىل فتح  �لأمريكية  �ل�شركة  �أجنلو�ش،  لو�ش  وقللع يف  �لللذي  �حلللادث  ودفللع 
حتقيق مو�شع ب�شاأن �حلادث.

لأن  �شعد�ء  ونحن  لل�شلطات  دعمنا  نقدم  "ت�ش�":  با�شم  متحدث  وقللال 
زبائننا خرجو� ب�ش�م. هذ� حدث غري طبيعي وغري معتاد، ونحن نحقق 
�نللدلع �لنار يف  "ت�ش�" �إن �حتمال  يف �حلللادث لنعرف ما حدث". وتقول 

�شيار�تها 10 مر�ت �أقل من نظري�تها �لتي تعمل بالوقود.

رحيل الفنانة امل�شرية اآمال فريد
توفيت �م�ش �لفنانة �آمال فريد �إحدى �أيقونات �ل�شينما �مل�شرية يف منت�شف 

�لقرن �لع�شرين عن عمر ناهز 80 عاما بعد �شر�ع مع �ملر�ش.
وز�رة  با�شم  �ملتحدث  عللن  �لر�شمية  �لأو�للشللط  �ل�شرق  �أنللبللاء  وكللالللة  ونقلت 
وقت  يف  �لقاهرة  م�شت�شفيات  �أحللد  د�خللل  توفيت  �لفنانة  �إن  قوله  �ل�شحة 

مبكر من �شباح �م�ش.
�إينا�ش عبد �لد�مي �لفنانة �لر�حلة يف بيان  �لثقافة �مل�شرية  ونعت وزيرة 
�مل�شرية  �ل�شينما  تاريخ  يف  �لبارزة  �لع�مات  "�إحدى  باأنها  فيه  و�شفتها 

وطاملا �أمتعت �جلمهور �مل�شري و�لعربي بفنها".
وتابعت "�لفنان يرحل بج�شده لكنه يبقى خالد� باأعماله يف ذ�كرة �ل�شينما 

و�جلمهور".
ولدت �آمال فريد عام 1938 وتخرجت يف كلية �لآد�ب، وملع جنمها يف �آفاق 

�ل�شينما يف �خلم�شينات و�ل�شتينات قبل �أن تتفرغ حلياتها �لأ�شرية.
قدمها �ملخرج عز �لدين ذو �لفقار كوجه جديد يف فيلم موعد مع �ل�شعادة 
حلمي  �ملخرج  ومنحها   .1954 عللام  حمدي  وعماد  حمامة  فاتن  ببطولة 
�لفنان عبد  �أملللام   1955 عللام  �حلللب(  )للليللايل  فيلم  �لبطولة يف  دور  رفلة 
�لتايل  �لللعللام  �أغللانلليلله، ويف  �أعلللذب  باقة مللن  �لللذي غنى فيه  �حلليم حافظ 
بدور  ��شتهرت  بركات.  �إخللر�ج هرني  �ليوم من  بنات  فيلم  �شاركته بطولة 
�لفتاة �لرقيقة وقدمت عدد� قلي� من �لأف�م ��شتطاعت من خ�لها ترك 

ب�شمة موؤثرة يف �ل�شينما �مل�شرية رغم ق�شر عمرها �لفني.
�لت�مذة  و�إحللنللا  �لطريق  يف  و�ملللر�أة  �حلياة  مع  �شر�ع  �أف�مها  �أبللرز  من 

ماكرون ُيّوبخ 
�شبيًا 

�إميانويل  �لفرن�شي  �لرئي�ش  ّوبللخ 
خاطب  �أن  بللعللد  �للشللبلليللا  مللللاكللللرون 
ر�شمي  غلللللري  بللل�لللشلللكلللل  �لللللرئلللليلللل�للللش 
ن�شيد  وغلللنلللى  "مانو"  لللله  قلللائللل� 

�ل�شرت�كين �أمامه.
�حتفال  يللحلل�للشللر  ملللاكلللرون  وكلللللان 
�للشللمللال فللرنلل�للشللا يف ذكلللرى دعوة  يف 
�إىل  ديلللللجلللللول  �لللللشلللللارل  �جلللللللللللرن�ل 
�حلرب  خللل�ل  �ل�شعبية  �ملللقللاومللة 

�لعاملية �لثانية.
وكان �ل�شبي يقف ور�ء حاجز �أثناء 

مرور ماكرون �أمام �حل�شد.
وظهر �ل�شبي على �شا�شات و�شائل 
�لإعللللللل�م �لللفللرنلل�للشلليللة وهللللو يلللردد 
كلمات �لن�شيد �ل�شرت�كي �لدويل 
"كيف  للللللرئلليلل�للش  يلللقلللول  �أن  قللبللل 

�حلال مانو؟"
�أ�شدرها  �أطول  ويف لقطات فيديو 
�لق�شر �لرئا�شي �لفرن�شي يف وقت 
لحق يظهر ماكرون وهو يتحدث 

�إىل �ل�شبي.
و�عتذر �ل�شبي �لذي تهدل �شعره 

على عينيه.
لكن ماكرون، �لذي ي�شتهر بل�شانه 
�حلاد كما �أنه د�أب على خلط �للغة 
قال  د�رجلللة،  مب�شطلحات  �ملنمقة 
"حتى �إذ� كنت تريد �أن تقود ثورة 
�أول �حل�شول على  يوما ما عليك 

�شهادة".
وهذه لي�شت �أول مرة تلتقط فيها 
�لللكللامللري�ت ملللاكلللرون وهلللو يعطي 
درو�شا ملن يتحدونه �أو يبدون عدم 

�حرت�م له.

رو�شيا ت�شمم �شفينة 
اإنزال م�شتقبلية

�حلربية  �للل�للشللنللاعللة  يف  ملل�للشللدر  �لللشلللرح 
"�شيفريين" ينوي  مكتب  بللاأن  �لرو�شية 
�إنللللز�ل  ل�شفينة  جللديللد  ملل�للشللروع  �إعلللللد�د 
تلل�للشللتللخللدمللهللا �للللبلللحلللريلللة �للللرو�لللشللليلللة يف 

�مل�شتقبل.
�لرو�شية  "تا�ش"  لوكالة  �مل�شدر  وقللال 
�شفينة  ت�شميم  حللول  يللدور  �حلديث  �إن 
�إنز�ل جديدة كليا، تبلغ �إز�حتها 8 �آلف 

طن.
ويعد مكتب "�شيفريين" للت�شاميم من 
�ملوؤ�ش�شات �لرو�شية �لرئي�شية للت�شاميم 

�لبحرية، ومت تاأ�شي�شه عام 1946.
�ل�شفن  ت�شميم  يف  �ملكتب  ويتخ�ش�ش 
فيها  �أنللو�عللهللا، مبللا  �لللبللحللريللة مبختلف 
و�لفرقاطات  �لللل�لللشلللو�حلللل  خللفللر  �للشللفللن 
عن  ف�ش�  �لللدوريللات،  و�شفن  �حلديثة 
"ليدر"  تلل�للشللملليللم ملللدملللرة  �لللعللمللل علللللى 

�مل�شتقبلية.

تتجول بحثًا عن كلية لبنها املري�س
�شو�رع  يف  ب�شيارتها  تتجول  �أمريكية  ثمانية  �شوهدت 
�ل�شيارة، تبحث  �إعلل�ن مثبت على  وليللة ميني�شوتا، مع 

فيه عن مترع بكلية لبنها �ملري�ش.
�أي  82 عاماً  ولإنقاذ حياة �بنها، مل تدخر نورما بريكي 
مع  رباعي،  دفع  �شيارة  �ملدينة، يف  ور�حللت تطوف  جهد، 
�لدم  �إىل كلية، زمرة  "�إبني يف حاجة  لفتة كتبت عليها 
�لإعللل�ن. ويعتر  رقللم هاتفها مع  �إيجابي" و�أرفللقللت  �أو 
�أن و�لدتها تعاين  �لعائلة، حيث  �لكلية ور�ثياً يف  مر�ش 
منها، وهي تعاين منه �شخ�شياً، كما �أنها نقلته �إىل ولدها 
وحفيدها، وو�شعت هذه �ل�فتة على �شيارتها منذ نحو 
�شهر، بحثاً عن مترع لإبنها فال بريكي 63 عاماً. ورغم 
�ملترع  على  تعرث  مل  �أنها  �إل  �لت�شالت،  بع�ش  تلقيها 

�ملنا�شب حتى �لآن، ح�شب �شحيفة �أي بي �شي و��شنطن.

طفل يت�شبب يف تغرمي والديه
يو�جه و�لد� طفل �أمريكي يف �لل5، غر�مة مالية بل 132 
زجاج  مللن  متللثللال  �إتللل�ف  يف  ت�شبب  �أن  بعد  دولر،  �أللللف 
بللاهللظ �لللثللمللن. وكللللان �لللطللفللل بللرفللقللة و�للللديللله، يف حفل 
�شيتي،  كان�شا�ش  مبدينة  �جتماعي  مللركللز  يف  ��شتقبال 
من  �لتمثال  �شيتي،  كان�شا�ش  دي  �أفللروديللت  عر�ش  عند 
�لزجاج و�ملر�يا. وظهر �لطفل يف فيديو �شورته كامري�ت 
يفقد  �أن  قبل  ليحت�شنه،  �لتمثال  نحو  يجري  �ملر�قبة، 

�ل�شيطرة على نف�شه وي�شقط على �لأر�ش.
ووقعت �حلادثة يف 19 مايو �ملا�شي، وت�شببت يف �لإ�شر�ر 
باجلزء �خللفي من �لر�أ�ش و�لذر�عن، للتمثال ويطالب 
�ألف دولر،   132 �إىل  بتعوي�ش ي�شل  ليونز،  بيل  �لفنان 

ح�شب �شحيفة ديلي ميل �لريطانية.

هجوم جماعي على �شالون حالقة
�لليل، هاجمته  بعد منت�شف  �ل�شارع  ي�شري يف  كان  فيما 
�عتذرو� منه. فاأخر  �ل�شباب و�شتموه ثم  جمموعة من 
�شالون  على  جماعي  بهجوم  للله  �نتقمت  �لللتللي  عائلته 
�أ�شخا�ش  عللدة  و�إ�شابة  مادية  �أ�للشللر�ر�  خلف  ما  ح�قة، 
بالهر�و�ت  م�شلحن  �للشللابللا  علل�للشللريللن  حلللو�يل  �ملللحللل.  يف 
ح�قة،  �شالون  يهاجمون  �لأعلل�للشللاب،  وغللاز  و�لبلطات 
فلليللكلل�للشللرون و�جللهللتلله �لللزجللاجلليللة ويلللرملللون كلللر��لللٍش د�خل 
�ملحل وير�شون غاز �لأع�شاب على �لزبائن و�لعاملن يف 
�ل�شالون فاأ�شيب طفل و�أربعة ��شخا�ش ، ح�شب �شحيفة 
تاغ�ش �شبيغل �لأملانية. هذ� لي�ش م�شهد� من فيلم، و�إمنا 
16  يونيو  هجوم جماعي وقع بعد ظهر �ل�شبت �ملا�شي 
يف �لعا�شمة �لأملانية برلن يف حي نويكولن وبالتحديد 
ب�شارع  يعرف  �لذي   "Sonnenallee �آيل  "زونن  �شارع 

�لعرب، لكرثة �ملطاعم و�ملح�ت �لتجارية �لعربية فيه.
�لنت�شار،  �لو��شعة  �لأملللانلليللة  "بيلد"  �شحيفة  وح�شب 
من  جمللمللوعللة  للل�للشللرب  ثللللاأر  عملية  �لللهللجللوم  �أن  يعتقد 
منت�شف  بعد  �للشللاب  على  �شخ�شا(   25  -  20( �ل�شباب 
يف  يف  �ل�شحيفة  �أ�لللشلللارت  فللقللد  �للل�للشللبللت.  �جلللمللعللة/  ليلة 
على  هجمو�  هللوؤلء  �أن  �إىل  موقعها،  على  ن�شرته  تقرير 
�ل�شاب )22 عاما( و�شربوه �شربا مرحا و�شتموه، قبل 
ويريدون  يبحثون  �لللذي  �ل�شخ�ش  لي�ش  �أنلله  يكت�شف  �أن 

�شربه، ليعتذرو� منه عما بدر منهم.
طفلة ترتدي الزي الر�سمي جلزر فارو خالل مهرجان يف كالك�سف، يف جزيرة بوروي، اإحدى جزر فارو الواقعة بني 

�سمال املحيط الأطل�سي والبحر الرنويجي.  )ا ف ب(

جيو�س الهوبيت 
اخلم�شة ت�شتبك يف غابة 
و��شطكت  �لللللللرمللللللاح  تلللقلللابلللللللت 
�للل�للشلليللوف وتللطللايللرت �للل�للشللهللام يف 
�لأ�شبوع  مطلع  يف  ت�شيكية  غابة 
مع قيام �ملئات من ع�شاق �شل�شلة 
�أف�م )ذ� هوبيت( للموؤلف جيه.

معركة  مبللحللاكللاة  تللولللكللن  �آر.�آر 
كرى من معارك �ل�شل�شلة.

�ل�شنوي  للحدث  �ملنظمون  وقللال 
�ألللف �شخ�ش �رتدو�  �أكللرث من  �إن 
�أزياء كالتي ترتديها �ل�شخ�شيات 
يف رو�يات تولكن وخا�شو� معركة 
قرب  غابة  يف  �خلم�شة  �جليو�ش 
بعد  على  �لت�شيكية  دوك�شي  بلدة 
80 كيلومرت� من �لعا�شمة بر�غ. 
وباأي  خ�شبية  باأ�شلحة  و��شتبكو� 
بالب��شتيك  مغطاة  حادة  �أد�وت 

لتفادي �لإ�شابة.
�مللللعلللارك  �أن  ملللن  �للللرغلللم  وعلللللللى 
م�شتوحاة من ق�ش�ش من �لأر�ش 
�لو�شطى �لتي تدور فيها رو�يات 
تللولللكللن، فللللاإن نللتللائللج �مللللعلللارك يف 
م�شبقا.  ملللعلللروفلللة  غلللري  �للللغلللابلللة 
جانب  فللاز  عللديللدة  منا�شبات  ويف 

�ل�شر.
وقللالللت لللو�للشللي ز�فللاديلللللوفللا �لتي 
�شاركت يف �ملعركة للمرة �ل�شاد�شة 
�إىل هنا لن�شتمتع مبعركة  "�أتينا 
ر�ئللعللة.. بللاأجللو�ء ر�ئللعللة ونخو�ش 
�ملللعللركللة ونلللللتللقللي بللاأ�للشللخللا�للش ل 

نر�هم �إل مرة يف �لعام".

برنامج كمبيوتر يتنباأ بامل�شتقبل!
�لنا�ش،  من  �لكثري  بال  بامل�شتقبل  �لتنبوؤ  ي�شغل  بينما 
متكن باحثون �أملان من �إحر�ز تقدم كبري يف هذ� �مليد�ن، 
بامل�شتقبل،  يللتللنللبللاأ  كمبيوتر  بللرنللامللج  علللللى  بللالعللتللمللاد 
�خلطوة بد�أت من �ملطبخ لكنها خطوة �أولية نحو �لتنبوؤ 
بالأن�شطة �لب�شرية. �بتكر باحثون يف جمال �لكمبيوتر 
�لتنبوؤ  ميكنه  كمبيوتر،  برنامج  �لأملانية  بون  بجامعة 
يف  �لرنامج  تغذية  ويتم  دقللائللق.  عللدة  ملللدة  بامل�شتقبل 
خطو�ت  مثل  �لتقليدية،  �لأفعال  من  ب�شل�شلة  �لبد�ية 
�لللطللهللي عللر جمللمللوعللة مللن مللقللاطللع �لللفلليللديللو، وبناء 
�أن يتنباأ بدقة  على هذه �ملعلومات، ي�شتطيع �لرنامج 
باخلطو�ت �لتالية، �لتي �شوف يقوم بها �لطباخ خ�ل 
فلللرتة زمللنلليللة قلل�للشللرية يف �مللل�للشللتللقللبللل. ويلل�للشللتللطلليللع هذ� 
�لرنامج �لتنبوؤ باملكونات، �لتي �شوف يحتاجها �لطباخ 
�لفرن  �إ�للشللعللال  بتوقيت  وكللذلللك  �لطهي،  عملية  �أثللنللاء 
�ملللثللال، ومللن بن  �شبيل  ��للشللتللعللد�د� لعملية �خلللبللز على 
�لتي  �لروبوتات  �لر�مج،  من  �لنوعية  هذه  تطبيقات 

ت�شتخدم للم�شاعدة يف عمليات �لطهي.
ويف نف�ش �ل�شياق، نقل موقع جامعة بون �لأملانية، و�لتي 
يورغن  �لباحث  عن  وي�شتفاليا،  �لر�ين  وليللة  يف  تقع 

��شتمر�رية  وملللدى  بتوقيت  �لللتللنللبللوؤ  "نود  قللوللله  غلللال 
�لأنللل�لللشلللطلللة �ملللخللتلللللفللة ملللللدة دقلللائلللق بلللل و�لللشلللاعلللات قبل 
حدوثها"، و�أ�شاف :"لهذ� �ل�شبب جربنا �إىل �أي مدى 
فريق  �أن  �ملتحدث  نف�ش  و�أكللد  �لعملية".  هذه  �شتنجح 
فيديو  مقطع  باأربعن  �لتطبيق  بتغذية  قام  �لدر��شة، 
لطهاة �أثناء �إعد�د �أنو�ع خمتلفة من �ل�شلطات، وي�شل 
�ملتو�شط  يف  ويحتوي  دقائق  �شت  �إىل  مقطع  كل  طللول 
على ع�شرين خطوة خمتلفة يف جمال �إعد�د �ل�شلطات. 
دقيقة،  تفا�شيل  على  حتتوي  �لفيديو  مقاطع  وكانت 
�لزمنية  و�لللفللرتة  �لطاهي  بها  يقوم  خطوة  كل  ب�شاأن 
�لتي ت�شتغرقها هذه �خلطوة. وتابع �لباحث �لأملاين �أن 
معدل دقة �لرنامج فيما يخ�ش �لتنبوؤ بامل�شتقبل جيدة 
جد�، �إذ و�شلت يف فرتة زمنية ق�شرية �إىل �أكرث من 40 
يف �ملئة، و�أ�شاف �أن معدل �لدقة و�شل �إىل 15 باملئة يف 

�لتنبوؤ بالأن�شطة للفرتة تزيد عن ث�ث دقائق.
�أن �لباحث  �أفللاد موقع جامعة بون �لعريقة  �ملقابل،  يف 
يللورغللن غللللال، وفللريللق عللمللللله يلللريلللدون �أن تللكللون هذه 
�أوىل يف جمال �لتنبوؤ بالأن�شطة  �لدر��شة فقط خطوة 

�لب�شرية.

�شاندرا بولوك: كنت خائفة من العمل مع هاريف واين�شتني
ك�شفت �لأمريكية �شاندر� بولوك خماوفها ورف�شها للعمل مع منتج هوليوود �ملتهم بق�شايا �لتحر�ش �جلن�شي، 

هاريف و�ينت�شن، موؤكدة �أنه مل يعر�ش عليها م�شبقاً �لعمل معه يف �أف�مه.
هاريف  عللن  هوليوود  يف  �لكثري  �شمعت  �أنللهللا  تاميز"،  "�شاند�ي  مللع  حديث  يف  بللولللوك  �أو�شحت 

و�ين�شتن، ورغم �أنها كانت ت�شمع �حلكاية من نف�ش وجهة نظر �لتي ي�شعى هاريف و�ين�شتن 
لإي�شالها ل�آخرين، وهي و�أن كل �ملمث�ت و�لنجمات �للو�تي عملن معه، مل يح�شلن على 

�أدو�ر �لبطولة، �إل بعد ع�قة معه �إل �أنها كانت ترف�ش ت�شديق ذلك موؤكدة �أن �شماعه 
كان يجعلها ت�شعر بالغ�شب �ل�شديد. ولفتت بولوك �إىل حر�شها على رف�ش �لتعامل 

لتاأكيد  ي�شعى  كللان  و�ين�شتن  و�أن  ل�شيما  �لأ�شكال،  من  �شكل  بللاأي  �لأمللور  تلك  مع 
للدفاع عن نف�شه �شد �لتهامات �لأخرية، من خ�ل ت�شريحاته �أن جميع ع�قاته 

متت بالرت��شي، و�أنه مل يحدث و�أن �أجر من ُيعترن �لأن �شحاياه على ذلك. 
يف �ملقابل ��شتطاعت �شاندر� بولوك ت�شدر �ير�د�ت �ل�شينما �لأمريكية بفيلمها "�و�شن 
حقق  بعدما  وذلللك  �أو�للشللن،  �شل�شلة  حلكايات  مطلقة  ن�شائية  بطولة  �أول  وهللو   ،"8

�فتتاحية مر�شية جتاوزت 41 مليون دولر �أمريكي، وي�شم �لفيلم جمموعة من جنمات 
�ل�شف �لأول يف هوليوود ومنهن كيت ب�ن�شيت و�أن هاثو�ي وريهانا.


