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عـــــــ�دة ن�أمل �أن تنقطع
ملزمة كاملة ببع�ض ن�سخ كتاب الدرا�سات 

االجتماعية ل�سف خام�ض مطبوعة بالـ»مقلوب«
•• دبي – حم�شن را�شد

كل  بداية  مع  تنقطع  ال  ع��ادة  املدر�سية  بالكتب  املطبعية  االأخ��ط��اء  باتت 
لل�سف  االجتماعية  الدرا�سات  كتاب  الطالب  ت�سلم  اأن  فما   ، درا�سي  عام 
اإذ ر�سد   ، اأمورهم يت�سفحونه  واأول��ي��اء  وب��داأوا   ، املا�سي  اخلام�س االح��د 
اأولياء اأمور ملزمة بالكامل داخل الكتاب مت طبعها باملقلوب ، وعلى الرغم 
من االإخراج املتميز وجودة االألوان والطباعة والورق الفاخر، اإال اأن هذه 
الكتاب  مراجعة  على  والقائمني  ال���وزارة  جهد  اأ�ساعت  املقلوبة  امللزمة 

واأملهم يف اأن يخرج ب�سورة طيبة .
والن هذه املرة اخلطاأ وا�سح وال ميكن نفيه اأو اإنكاره وبات واقعاً ملمو�ساً 
طباعة  عن  امل�سوؤولة  املطبعة  اإدارة  �سارعت   ، بالفعل  الطالب  اأي��دي  بني 
الكتاب ، وعرب ح�سابها على قنوات التوا�سل االجتماعي ال� " ان�ستجرام " ، 

باالعرتاف باخلطاأ الواقع وغري املق�سود بالطبع .  )التفا�سيل �س9(

خالل لق�ء نظمته �لوز�رة مع �ملوردين 
الرتبية  تعتمد 122 �سنفًا غذائيًا للمقا�سف 
املدر�سية وحتدد ال�سعر بـ5دراهم للريا�ض 

•• دبي – حم�شن را�شد  

اعتمدت وزارة الرتبية والتعليم قائمة االأ�سناف الغذائية للمقا�سف 
املدر�سية التي �سيتم توريدها للمقا�سف بكافة املراحل الدرا�سية للعام 
122 �سنفاً غذائياً، حمددة �سعر  الدرا�سي اجلاري ، وت�سم القائمة 

الوجبة مع قنينة املاء للريا�س بخم�سة دراهم. )التفا�سيل �س5(
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ال�سيخة فاطمة: اختيار اثنني من �سباب االإمارات 
�سمن حمطة الف�ساء الدولية اإجناز تاريخي

•• اأبوظبي-وام:

العام  الن�سائي  ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحت��اد  اأك��دت �سمو 
ملوؤ�س�سة  االأعلى  الرئي�سة  والطفولة  لالأمومة  االأعلى  املجل�س  رئي�سة 
التنمية االأ�سرية اأن اختيار اثنني من �سباب االإمارات ليكونا اأول رائدي 
غري  تاريخي  اإجن��از  الدولية  الف�ساء  حمطة  �سمن  اإماراتيني  ف�ساء 

م�سبوق لدولة االإمارات.
وقالت �سموها - يف ت�سريح لها مبنا�سبة هذا االختيار املميز - اإن �سباب 
وفتيات االإمارات موؤهلني دائما لينالوا الريادة يف كل مكان خا�سة واأنهم 
 " ث��راه  " طيب اهلل  اآل نهيان  زاي��د بن �سلطان  ال�سيخ  املغفور له  عيال 
يفوتوا  وال  ا�ستطاعوا  ما  العلم  من  ينالوا  ب��اأن  و�سيته  حفظوا  الذين 
فر�سة للو�سول اإىل اأف�سل املراكز العلمية والعملية وهو ما كان وحتقق 

على اأر�س الواقع.                                     )االفا�سيل �س3(

االإمارات اأكرب دولة مانحة للم�ساعدات االإن�سانية 
الطارئة لل�سعب اليمني بدعم مبا�سر يف 2018 

•• اأبوظبي -وام:

ح�سلت دولة االإمارات على املركز االأول عامليا ب�سفتها اأكرب دولة مانحة 
يف جمال تقدمي امل�ساعدات االإن�سانية الطارئة لل�سعب اليمني ال�سقيق 

لعام 2018 كم�ساعدات بتنفيذ ب�سكل مبا�سر.
" لتوثيق   FTS " امل���ايل  التتبع  اأ���س��درت��ه خ��دم��ة  ذل��ك يف تقرير  ج��اء 
امل�ساعدات يف حاالت الطوارئ االإن�سانية التابعة لالأمم املتحدة والذي 
يعك�س حجم امل�ساعدات االإن�سانية املقدمة لليمن من االأول من يناير اإىل 
االأول من �سبتمرب من العام 2018 . ونالت االإمارات املركز الثاين بعد 
اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة كثاين اأكرب دولة مانحة لدعم خطة 

االأمم املتحدة االإن�سانية لليمن للعام 2018.   )التفا�سيل �س2(
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مواجهة غري مبا�سرة يف االفق

حممد بن زايد يبحث مع وزير اأوروبا وال�سوؤون اخلارجية الفرن�سي 
عالقات التعاون اال�سرتاتيجي واالأو�ساع االإقليمية والدولية 

•• اأبوظبي-وام:

عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
ال�ساطئ  امل�سلحة ام�س يف ق�سر  اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
يف اأبوظبي معايل جان اإيف لودريان وزير اأوروبا و ال�سوؤون اخلارجية 

بجمهورية فرن�سا ال�سديقة.

ال�سداقة  عالقات   .. اللقاء  خ��الل  الفرن�سي  الوزير  و  �سموه  وبحث 
الثقافية  املجاالت  خمتلف  يف  البلدين  بني  اال�سرتاتيجي  التعاون  و 
بهذا  الدفع  على  حر�سهما  و  وال�سيا�سية  االقت�سادية  و  التعليمية  و 
التعاون و العمل امل�سرتك اإىل اآفاق م�ستقبلية اأرحب مبا يلبي تطلعات 

البلدين و�سعبيهما ال�سديقني.
)التفا�سيل �س2(

حممد بن زايد خالل ا�ستقباله وزير اأوروبا وال�سوؤون اخلارجية الفرن�سي  )وام(

�حلوثيون يحتجزون �ش�حن�ت مو�د غذ�ئية يف �إب

باحلديدة احلوثية  امللي�سيات  مواقع  على  بغارات  قتيل   100
•• اليمن-وكاالت:

قتل اأكرث من 100 م�سلح من ميلي�سيات احلوثي االإيرانية 
على  العربي  التحالف  ط��ائ��رات  نفذتها  غ���ارات  �سل�سلة  يف 
ال�ساحل  ع��ل��ى  احل��دي��دة  حم��اف��ظ��ة  يف  للمتمردين  م��واق��ع 

الغربي لليمن.
وذكرت م�سادر ع�سكرية ميدانية اأن طائرات التحالف نفذ 
غارة   18 نحو  املا�سية  والع�سرين  االأرب��ع  ال�ساعات  خ��الل 
جوية ا�ستهدف معاقل احلوثيني يف ال�ساحل الغربي، واأدت 

اإىل اإيقاع هذا العدد من القتلى يف �سفوف املتمردين.
مناطق  يف  للمتمردين  وجتمعات  م��واق��ع  ال��غ��ارات  و�سملت 
متفرقة مبدينة احلديدة، من بينها الكلية البحرية، التي 
قتل فيها ما ال يقل عن 72 م�سلحا حوثيا، بح�سب امل�سادر 

امليدانية.

طالبت بها امليلي�سيا مقابل االإفراج عنها.
م�سادر  ع��ن  ال��ث��الث��اء،  ام�����س  دي�سمرب"  موقع"2  ون��ق��ل 
فر�ست  احل��وث��ي��ة،  امللي�سيات  اأن  اإب،  حمافظة  يف  حملية 
البتزازهم،  �سخمة،  مبالغ  ال�ساحنات  ومالك  التجار  على 
عليهم،  املفرو�سة  ل��الإت��اوة  رف�ساً  االإ���س��راب  اإىل  دفعهم  ما 
املحملة على منت  ال�سلع  كل  قيمة  %30 من  تبلغ  والتي 

ال�ساحنات املحجوزة.
هذا واحت�سدت اأم�س الثالثاء، قبائل "النادرة"، و"ال�سعر"، 
احلوثي  ميلي�سيا  ح�����س��ار  ���س��د  اليمنية،  اإب  حم��اف��ظ��ة  يف 
اإهانة  خلفية  على  املحافظة،  اأم���ن  اإدارة  على  االنقالبية 

�سيدات، واعتقاالت.
وقالت م�سادر و�سهود عيان، ملوقع "2 دي�سمرب" االإخباري 
اإن الو�سع �سيتفاقم بني القبائل وامليلي�سيات احلوثية، التي 
واإهانة  الن�ساء،  على  والتعدي  للقبائل،  االإ���س��اءة  يف  اأمعنت 

وتزامنت الغارات التي �سنتها طائرات التحالف العربي مع 
تبادل للق�سف يف حميط مطار احلديدة، يف وقت جتددت 
ال�سرعية  امليلي�سيات االنقالبية وقوات دعم  املواجهات بني 

يف مدينة الدريهمي جنوبي املدينة.
ويف تطور اآخر، قتل مدين واأ�سيب ثالثة اآخرون على االأقل 
م��ن ج���راء ���س��ق��وط ق��ذي��ف��ة اأط��ل��ق��ه��ا م�سلحو احل��وث��ي على 

منطقة �سكنية يف حمافظة احلديدة.
اأطلقتها ميلي�سيات  اإن قذيفة هاون  وقالت م�سادر حملية 
م��ن��زال يف منطقة اجلاح  اأ���س��اب��ت  ق��د  االإي���ران���ي���ة  احل��وث��ي 
مقتل  ع��ن  اأ�سفر  مم��ا  احل��دي��دة،  يف  الفقيه  بيت  مبديرية 

امراأة واإ�سابة زوجها وطفلتيهما.
اإب،  يف  االإره��اب��ي��ة  احل��وث��ي  ملي�سيات  اح��ت��ج��زت  ذل���ك،  اىل 
وامل���واد  النفطية،  بامل�ستقات  املحملة  ال�����س��اح��ن��ات  ع�����س��رات 
ال��غ��ذائ��ي��ة، ب��ع��د رف�����س م��الك��ه��ا دف���ع م��ب��ال��غ م��ال��ي��ة باهظة 

�إمي�ن� بق�ش�ء �هلل وقدره ومبزيد من �حلزن و�لأ�شى  
تتقدم 

جريدة الفجر 
ب�أحر �لتع�زي و�ش�دق �ملو��ش�ة �إىل 

اأحمد حممد عبداملنعم ال�سرجاين
من �لإم�ر�ت للمز�د�ت

وذلك يف وف�ة �ملغفور له ب�إذن �هلل تع�ىل و�لده

احلاج/ حممد عبداملنعم ال�سرجاين 
�ش�ئلني �هلل �لعلي �لقدير �أن يتغمد �لفقيد 

بو��شع رحمته وي�شكنه ف�شيح جن�ته
 ويلهم �آله وذويه �ل�شرب و�ل�شلو�ن 

اإنا هلل واإنا اإليه راجعون 

قبل �شهرين من �نتخ�ب�ت �لتجديد �لن�شفي:
باراك اأوباما ي�سعد للحلبة ن�سرة للدميقراطيني!

•• الفجر – خرية ال�شيباين

بعد عام ون�سف من التحفظ، اأ�سبح على باراك اأوباما االنخراط ب�سكل 
اأكرث فعالية ل�سالح املر�سحني الدميقراطيني يف االأ�سابيع املقبلة. منذ 
رحيله عن البيت االأبي�س، �ساعف الرئي�س االأمريكي ال�سابق املوؤمترات 
واالجتماعات - ومل يرتدد اأبدا يف مهاجمة �سيا�سة دونالد ترامب، حتى 
لو كان نادرا ما يذكره باال�سم - ولكن احلملة االنتخابية ملنت�سف املدة 
م�ساندته  يتوقعون  املر�سحني  من  العديد  وب��ات  ال�سوّي،  اخلط  تدخل 
اأوب��ام��ا منتظرا  ب���اراك  اأ���س��ب��ح  ب����ارزة،  �سخ�سيات  غ��ي��اب  ودع��م��ه. ففي 
ن��ادرا ما ح�سل مع رئي�س منتهية واليته يف حزبه.  )التفا�سيل  ب�سكل 

ومبعوثيه  ترامب  �سورة  حرق 
اهلل رام  يف  ــرات  ــاه ــظ ــت ب

•• رام اهلل-وكاالت:

فل�سطينيون،  م��ت��ظ��اه��رون  اأح���رق 
االمريكي،  للرئي�س  ���س��وراً  ام�����س، 
ومبعوثيه لل�سرق االأو�سط جي�سون 
غرينبالت، و�سهره غاريد كو�سرن، 
االأمريكية  القن�سلية  مكتب  اأم��ام 
يف مدينة رام اهلل، بال�سفة الغربية 
متويل  وق������ف  ع���ل���ى  ل���الح���ت���ج���اج 
الالجئني  وت�����س��غ��ي��ل  غ���وث  وك��ال��ة 

الفل�سطني "اأونروا".

رو�شي� ترف�ض حتذير تر�مب.. وجتدد �لق�شف على �إدلب 

االأمم املتحدة ترى "حلظة حقيقة" لعملية �سيا�سية يف �سوريا
•• عوا�شم-وكاالت:

قال املبعوث اخلا�س لالأمم املتحدة، �ستافان دي مي�ستورا، 
اإن امل��ح��ادث��ات امل��ق��رر اأن جت��ري��ه��ا قوى  ام�����س ال��ث��الث��اء، 
اإ�سالحا  تقود  جلنة  ت�سكيل  ح��ول  ال�سهر  ه��ذا  رئي�سية 
لعملية  حقيقة"  "حلظة  ���س��ت��ك��ون  ���س��وري��ا  يف  د���س��ت��وري��ا 

�سيا�سية ذات م�سداقية.
منف�سلة  حمادثات  مي�ستورا  دي  يجري  اأن  املقرر  وم��ن 
واإيران  وتركيا  رو�سيا  ي�سمل  بع�سها  ال��ق��ادم،  االأ���س��ب��وع 
وذلك  وال�����س��ع��ودي��ة،  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  ي�سمل  وبع�سها 

ملناق�سة ت�سكيل اللجنة.
"عملية  االأم��ر  ال�سماح الأن ي�سبح  ع��دم  اإن��ه يجب  وق��ال 
طويلة ملتفة حول العملية"، واإمنا مدخال اإىل اإ�سالحات 

باحلكومة ال�سورية تقود النتخابات بعد احلرب.
الرئي�س  ال���ث���الث���اء، حت���ذي���ر  ال��ك��رم��ل��ني،  ه����ذا ورف�������س 
االأمريكي دونالد ترامب من �سن هجوم على اإدلب �سمال 
اإن  املعار�سة، قائال  �سيطرة  الواقعة حتت  �سوريا،  غربي 

املنطقة اأ�سبحت "وكرا لالإرهابيني".
االأ�سد  ب�سار  ال�سوري  الرئي�س  االث��ن��ني،  ت��رام��ب،  وح��ذر 
ب�سن هجوم" على  "التهور  ورو�سيا من  اإي��ران  وحليفيه 

اإن مئات االآالف قد يلقون حتفهم يف ذلك  اإدل��ب، قائال 
الهجوم.

�سرباتها  الرو�سية  احلربية  الطائرات  ج��ددت  ميدانياً، 
اجل���وي���ة ع��ل��ى حم��اف��ظ��ة اإدل�����ب ال��واق��ع��ة حت���ت �سيطرة 
املعار�سة �سمايل �سوريا، بعد توقف لعدة اأ�سابيع، وفق ما 

ذكر املر�سد ال�سوري حلقوق االإن�سان، الثالثاء.
وتعهد الرئي�س ال�سوري ب�سار االأ�سد با�ستعادة ال�سيطرة 
اأمام  كبرية  مكا�سب  وحقق  �سوريا،  اأرا���س��ي  جميع  على 
يف  له  دعما  للحرب  رو�سيا  ان�سمام  منذ  املعار�سة  ق��وات 

عام 2015.
واالأ����س���ب���وع امل��ا���س��ي ق���ال م�����س��در ق��ري��ب م���ن احلكومة 
ع��ل��ى مراحل  ل��ه��ج��وم  ت�����س��ت��ع��د  اإن احل��ك��وم��ة  ال�����س��وري��ة 

ال�ستعادة حمافظة اإدلب.
لكن تركيا، التي جلي�سها �سل�سلة من نقاط املراقبة حول 
�سن  م��ن  ح��ذرت  للمعار�سة،  اخلا�سعة  املنطقة  اأط���راف 

مثل هذا الهجوم.
اإن ال�سربات  ال�����س��وري حل��ق��وق االإن�����س��ان  امل��ر���س��د  وق���ال 
اجل��وي��ة ال��رو���س��ي��ة توقفت داخ���ل اإدل���ب وح��ول��ه��ا يف 15 
الق�سف  وا�سلت  للحكومة  داعمة  ق��وات  لكن  اأغ�سط�س، 

اجلوي و�سرب املعار�سة هناك.

وثيقة م�سربة تك�سف "خوف بريطانيا" 
القطرية املــقــاتــالت  �سفقة  مــن 

•• لندن-وكاالت:

ك�سفت وثيقة م�سربة يف بريطانيا، 
وجود خماوف جمة لدى حكومة 
 25 بيع  م��اي من �سفقة  ترييزا 
"تايفون"  ط������راز  م����ن  م��ق��ات��ل��ة 
الو�سع  اإىل  ب���ال���ن���ظ���ر  ل���ق���ط���ر، 

ال�سعب الذي تعانيه االإمارة.
بريطانيون  م�������س���ورون  ومت���ك���ن 
بدوانينغ  حكوميا  ل��ق��اًء  ح�سروا 
���س��رتي��ت يف ل��ن��دن، االث���ن���ني، من 
التقاط �سورة للوثيقة عن طريق 
�سحيفة  نقلت  ما  وف��ق  ال�سدفة، 

تلغراف". "ديلي 
ف��اإن  احلكومة  وبح�سب الوثيقة، 
تخ�سى  الربيطانية  الربيطانية 
ال�����س��رائ��ب يف  ي��ت��ك��ب��د داف���ع���و  اأن 
ال���ب���الد خ�����س��ائ��ر ب���امل���ل���ي���ارات من 
مل  اإذا  االإ����س���رتل���ي���ن���ي،  اجل���ن���ي���ه 
املبالغ  ت�����س��دد  اأن  ق��ط��ر  ت�ستطع 
اأرب����ع وع�سرين  ل�����س��راء  امل��ط��ل��وب��ة 

مقاتلة.

اجلــرحــى  ــن  م ـــدد  وع قتيل 
الــبــ�ــســرة ــات  ــاج ــج ــت اح يف 

•• بغداد-وكاالت:

ق��ت��ل حم��ت��ج ع���راق���ي واأ����س���ي���ب 6 
اآخرون بجروح، يف ا�ستباكات دارت 
االإثنني-  ل��ي��ل  االأم�����ن،  ق����وات  م��ع 
الب�سرة  م���دي���ن���ة  يف  ال����ث����الث����اء، 
وذك����رت م�سادر  ال���ب���الد.  ج��ن��وب��ي 
"قنابل  األقوا  املحتجني  اأن  اأمنية 
بنزين" وحجارة على قوات االأمن، 
اأع��رية نارية يف  التي ردت باإطالق 
للدموع،  م�سيلة  وق��ن��اب��ل  ال���ه���واء 

ح�سب ما ذكرت وكالة رويرتز.
وجت��م��ع م��ئ��ات ق���رب م��ق��ر االإدارة 
للمطالبة  ال��ب�����س��رة  يف  امل��ح��ل��ي��ة 
على  والق�ساء  اخلدمات  بتح�سني 
امل�ساركني  ع���دد  وت����راوح  ال��ف�����س��اد. 
اإحدى  يف  فرد  و700  بني 600 
ي��ت�����س��اءل خالل  اأن  امل��راح��ل ق��ب��ل 

الليل.
م��ن ج��ان��ب��ه، ط��ال��ب م��دي��ر مكتب 
االإن�سان  حلقوق  العليا  املفو�سية 
بالتحقيق  ال��ب�����س��رة،  حمافظة  يف 

قتياًل يف ا�ستباكات العا�سمة الليبية بينهم مدنيون  50
•• طرابل�س-وكاالت:

بني  املواجهة  قتلى  ح�سيلة  اإن  الليبية  ال�سلطات  قالت 
جماعات م�سلحة متناف�سة يف العا�سمة طرابل�س ارتفعت 
وزارة  وذك�����رت  م��دن��ي��ون.  ب��ي��ن��ه��م  االأق�����ل،  ع��ل��ى   50 اإىل 
اأواخر  منذ  ب���داأت  التي  اال�ستباكات  اأن  ام�����س،  ال�سحة، 

اأغ�سط�س/اآب املا�سي خلفت اأي�سا 138 م�سابا.
وفيما ال تزال املعلومات مت�ساربة حول �سري اال�ستباكات، 
االأخرية  ال�ساعات  باأن مواجهات  اأفادت م�سادر ميدانية 

هي االأعنف منذ بداية احل��رب ال�سيما يف حم��وري خلة 
الفرجان وم�سروع اله�سبة اخل�سراء.

ال��ردع اخلا�سة على  اأن دخول قوة  وذك��رت امل�سادر ذاتها 
على  ال��وف��اق  ق��وات  بتقدم  �سمح  االأمامية  النار  خطوط 
اأكرث من حمور، وا�ستعادة مواقعها التي خ�سرتها خالل 

معارك االأيام املا�سية جنوب العا�سمة.
بخطى  تتقدم  "في�سبوك" اأنها  على  ال��ردع  قوة  واأعلنت 
ثابتة بعد اأن دحرت كتائب اللواء ال�سابع اإىل وادي الربيع 

وكبدته خ�سائر فادحة يف االآليات.
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اأخبـار الإمـارات

مركز حممد بن را�سد للف�ساء ي�ستعد الإطالق »خليفة �سات« اأكتوبر املقبل
•• دبي-وام:

ي�ستعد مركز حممد بن را�سد للف�ساء الإطالق اأول قمر �سناعي اإماراتي 
يتم تطويره باأيدي فريق من املهند�سني االإماراتيني »خليفة �سات« من 
منت  على  اليابان  يف  الف�سائي  تانيغا�سيما  مركز  يف  االأر�سية  املحطة 
ال�ساروخ H-IIA الذي تاأكد موعد اطالقه يف 29 اأكتوبر املقبل ليبداأ 
العمل يف مداره ملدة خم�س �سنوات. �ستتم عملية االإطالق بال�سراكة مع 
ا�ستك�ساف  ومنظمة  امل��ح��دودة  الثقيلة  لل�سناعات  ميت�سوبي�سي  �سركة 
االأقمار  اإىل  ���س��ات«  »خليفة  بذلك  لين�سم  »جاك�سا«  اليابانية  الف�ساء 
»دبي  ومنها  للف�ساء  را�سد  بن  ملركز حممد  التابعة  االأخ��رى  ال�سناعية 
فائقة  هند�سية  اأيقونة  �سات«  »خليفة  ويعد  �سات2-«.  و«دبي  �سات1-« 

براءات  االأر���س وميتلك خم�س  ر�سد  الأغ��را���س  وه��و خم�س�س  التطور 
اخرتاع وبداأت مراحل اإجنازه عقب اإعالن �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
ومت   2013 دي�سمرب  يف  ���س��ات  خليفة  م�سروع  اإط���الق  ع��ن  اهلل«  »رع���اه 
حممد  مركز  مرافق  يف  بالكامل  واإدارت��ه  وت�سنيعه  وتطويره  ت�سميمه 
االإماراتية  والكفاءات  املهند�سني  من  فريق  بوا�سطة  للف�ساء  را�سد  بن 
الغرف  داخ��ل  تطويره  يتم  �سناعي  قمر  اأول  يعد  كما  باملركز  العاملة 
عامر  وق���ال  للمركز.  التابعة  الف�ساء  تقنيات  خم��ت��ربات  يف  النظيفة 
للف�ساء  را�سد  بن  حممد  مركز  يف  �سات  خليفة  م�سروع  مدير  ال�سايغ 
يعد  �سات«  »خليفة  اأن  بدبي  املركز  مقر  يف  عقد  �سحفي  موؤمتر  خ��الل 
ر�سد  املتخ�س�سة يف  ال�سناعية  االأقمار  ت�سنيع  نوعية يف جمال  اإ�سافة 

االأر�س وتوفري املعلومات والبيانات التي تهدف خلدمة الب�سرية ..وعمل 
على هذ امل�سروع 70 مهند�سا اإماراتيا من جماالت وتخ�س�سات خمتلفة 
مما  االأر�سية  املحطة  اإىل  املعلومات  لتو�سيل  الفائقة  ب�سرعته  وميتاز 

ي�سرع عملية االإ�ستجابة يف حاالت الطوارئ.
اجلهات  اإىل  قيمة  خ��دم��ات  �سيقدم  ���س��ات  خليفة  اأن  ال�����س��اي��غ  واأ����س���اف 
اجلودة  عالية  ���س��ور  بتوفري  تتمثل  واجل��ام��ع��ات  ال��دول��ة  يف  احلكومية 
النفط  ت�سرب  من  والتحقق  املياه  وج��ودة  الرتبة  على  بيئية  ودرا���س��ات 
ومراقبة تلوث االأرا�سي وغريها من اجلوانب البيئية كما �سيكون له دور 
عن  العامل  يف  البيئية  الكوارث  اأ�سرار  من  احلد  من  امل�ساهمة  يف  كبري 
و�سور  بالكارثة  املتاأثرة  االأماكن  مل�ساحة  حتليلية  تقارير  تقدمي  طريق 
اإىل  �سات«  »خليفة  دخ��ول  اأن��ه مبجرد  اإىل  واأ�سار  االآمنة.  لالأماكن  حية 

�سيبداأ  تقريبا«  ك��م   613 ارت��ف��اع  »على  االأر����س  ح��ول  املنخف�س  م���داره 
اإىل  واإر�سالها  ل��الأر���س  ف�سائية  �سور  اللتقاط  عمله  ال�سناعي  القمر 
ليلبي  للف�ساء  را�سد  بن  حممد  مركز  داخ��ل  االأر�سية  التحكم  حمطة 
احتياجات املوؤ�س�سات احلكومية والتجارية حول العامل . واأو�سح ال�سايغ 
اأن طول »خليفة �سات« يبلغ مرتان ووزنه 330 كيلوجراما فقط ليكون 
نظاما  ويت�سمن  ال��وزن��ي��ة  فئته  يف  ال��ع��امل  م�ستوى  ع��ل��ى  رائ����دا  ب��ذل��ك 
متطورا لتحديد املواقع يوفر عددا كبريا من ال�سور ثالثية االأبعاد يف 
املرة الواحدة بدقة عالية وب�سرعة ا�ستجابة فائقة و�سيتم ا�ستخدام هذه 
ال�سور يف جهود ر�سد التغريات البيئية وتاأثريات االحرتار العاملي واإدارة 
التخطيط العمراين ب�سكل فّعال ف�ساًل عن م�ساعدة جهود االإغاثة اأثناء 

الكوارث الطبيعية و�سيعمل يف مداره ملدة خم�س �سنوات.

•• اأبوظبي-وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
اأبوظبي  يف  ال�ساطئ  ق�سر  يف  ام�س  امل�سلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب 
معايل ج��ان اإي��ف ل��ودري��ان وزي��ر اأوروب����ا وال�����س��وؤون اخل��ارج��ي��ة بجمهورية 

فرن�سا ال�سديقة.
وبحث �سموه و الوزير الفرن�سي خالل اللقاء .. عالقات ال�سداقة و التعاون 
و  التعليمية  و  الثقافية  امل��ج��االت  خمتلف  يف  البلدين  بني  اال�سرتاتيجي 
العمل  و  التعاون  بهذا  الدفع  على  حر�سهما  و  ال�سيا�سية  و  االقت�سادية 
اأرحب مبا يلبي تطلعات البلدين و�سعبيهما  اآفاق م�ستقبلية  امل�سرتك اإىل 
ال�سعيدين  على  االأو���س��اع  م�ستجدات  اجلانبان  ا�ستعر�س  و  ال�سديقني. 
العامليني  وال�سالم  االأم��ن  لتحقيق  املبذولة  واجل��ه��ود  وال���دويل  االإقليمي 

وتبادال وجهات النظر حول عدد من الق�سايا التي تهم البلدين .
ح�سر اللقاء معايل الدكتور اأنور بن حممد قرقا�س وزير الدولة لل�سوؤون 
اخلارجية و معايل خلدون خليفة املبارك رئي�س جهاز ال�سوؤون التنفيذية 
�سعادة  و  اأبوظبي  دي��وان ويل عهد  املزروعي وكيل  �سعادة حممد مبارك  و 

لودوفيك بوي �سفري اجلمهورية الفرن�سية لدى الدولة.

حممد بن زايد يبحث مع وزير اأوروبا وال�سوؤون اخلارجية الفرن�سي عالقات التعاون اال�سرتاتيجي واالأو�ساع االإقليمية والدولية 

االإمارات حتتفي بـ »اليوم الدويل للعمل اخلريي« 

االإمارات اأكرب دولة مانحة للم�ساعدات االإن�سانية الطارئة لل�سعب اليمني بدعم مبا�سر يف 2018 

•• اأبوظبي-وام:

حتتفي دولة االإمارات العربية املتحدة اليوم االأربعاء باليوم الدويل للعمل 
ال��ذي ي�سادف اخلام�س من �سبتمرب من كل ع��ام وق��د جنحت يف  اخل��ريي 
ال�سخ�سية  يف  را�سخ  جمتمعي  �سلوك  و  ثقافة  اإىل  اخل��ريي  العمل  حتويل 

االإماراتية.
2017 و الذي جاء بهدف  اأعقاب عام اخلري  العام يف  ياأتي االحتفال هذا 
لنهج  ووف���اء  ال��وط��ن  وخ��دم��ة  والتطوع  االجتماعية  امل�سوؤولية  قيم  تعزيز 
اآل  �سلطان  زاي��د بن  ال�سيخ  له  املغفور  ال��دول��ة  اأر���س��اه موؤ�س�س  ال��ذي  اخل��ري 

نهيان »طيب اهلل ثراه«.
و تويل االإمارات العمل اخلريي اأهمية كربى باعتباره قيمة اإن�سانية قائمة 
على العطاء والبذل بكل اأ�سكاله وهي اليوم من الدول القالئل التي ترجمت 

اأو  باأ�سره دون منة  اإن�سانية ت�سمل العامل  اإىل فكر و م�ساركة  ال��رثوة  معنى 
ا�ستثمار يف م�سلحة �سيقة.

وحر�ست االإمارات على ماأ�س�سة العمل اخلريي و اأوجدت له اإطارا تنظيميا و 
ت�سريعيا يتميز باملرونة و يف�سح املجال اأمام جميع فئات املجتمع لالإ�سهام يف 

االأعمال اخلريية عرب عدة و�سائل ت�سمل التطوع والتربع و دفع الزكاة.
و تزخر االمارات باملوؤ�س�سات و الهيئات اخلريية االأهلية التي لطاملا �سكلت 
اأو  اإجن��اح م�سرية العمل االإن�ساين الر�سمي  اأ�سا�سيا و عامال مهما يف  راف��دا 
املبادرات  و  ال��ت��ربع  حمالت  خ��الل  ت��ام  بو�سوح  ذل��ك  جتلى  وق��د  احلكومي 
املعوزين يف  املنكوبني و  الر�سيدة الإغاثة  القيادة  التي وجهت بها  االإن�سانية 

العديد من دول العامل.
وجمعية  اإن�سانية  وموؤ�س�سة  مانحة  جهة   45 من  اأك��رث  االإم���ارات  ومتتلك 
اأهمية  وت��ويل  ال��ع��امل  دول  للمحتاجني يف خمتلف  ال��ع��ون  ي��د  خريية مت��د 

االإغاثة  م���واد  وت��وف��ري  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  للعاملني  احل��م��اي��ة  لتوفري  ق�سوى 
الطارئة للمت�سررين من االأزمات والطوارئ االإن�سانية يف العامل.

وتربز هيئة الهالل االأحمر االإماراتي يف طليعة املوؤ�س�سات اخلريية االإن�سانية 
التي تعتز ب�سراكتها القوية مع املح�سنني واأهل اخلري من مواطنني ومقيمني 
على اأر�س الدولة وتفخر بدعمهم وم�ساندتهم التي كان لها االأثر االأكرب يف 

اأن ترتاد جماالت العمل االإن�ساين كافة وحتقق العديد من االإجنازات.
 645 املا�سي  ال��ع��ام  الهيئة  نفذتها  التي  وامل�ساريع  ال��ربام��ج  قيمة  وبلغت 
514 مليون درهم  131 مليون دره��م داخ��ل الدولة و  مليون دره��م منها 

خارجها.
العامل  حول  دولة   25 ويف  االإمارات  داخل  يتيم  األف  وتكفل الهيئة 114 
براجمها  من  ي�ستفيد  فيما   .. دره��م  مليون   140 كفاالتهم  قيمة  وبلغت 
اآ�سيا  يف  دول��ة   80 يف  �سخ�س  مليون   11 ح��وايل  الرم�سانية  وم�ساريعها 

مليون   155 تتجاوز  بتكلفة  واأ�سرتاليا  واالأمريكيتني  واأوروب���ا  واأفريقيا 
درهم.

وبلغ عدد املح�سنني الذين يدعمون برامج وم�ساريع الهالل االأحمر 139 
األف حم�سن على م�ستوى الدولة .. فيما بلغ عدد املتطوعني يف الهيئة اأكرث 

من 18 األف متطوع.
و  اخلريية  لالأعمال  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  موؤ�س�سة   « ت�سكل  ب��دوره��ا 
االإن�سانية » اأح��د اأب��رز اأذرع العمل اخل��ريي يف دول��ة االإم��ارات وجنحت منذ 
دول��ة حول   166 1992 يف تقدمي م�ساعداتها الأك��رث من  انطالقها عام 

العامل بقيمة اإجمالية تناهز ملياري درهم.
والتعليم  ال�سحة  اأبرزها  متنوعة  قطاعات  يف  املوؤ�س�سة  م�ساعدات  وتركزت 
العلمي  والبحث  واالإن�سانية  الثقافية  امل��راك��ز  اإن�ساء  جانب  اإىل  االإغ��اث��ة  و 

واملدار�س ومعاهد التعليم العام والعايل واملكتبات العامة.

•• اأبوظبي -وام:

ح�سلت دولة االإمارات على املركز االأول عامليا ب�سفتها اأكرب دولة مانحة 
ال�سقيق  اليمني  لل�سعب  الطارئة  االإن�سانية  امل�ساعدات  تقدمي  جمال  يف 

لعام 2018 كم�ساعدات بتنفيذ ب�سكل مبا�سر.
لتوثيق   «  FTS  « امل���ايل  التتبع  اأ���س��درت��ه خ��دم��ة  ت��ق��ري��ر  ذل���ك يف  ج���اء 
والذي  املتحدة  ل��الأمم  التابعة  االإن�سانية  الطوارئ  ح��االت  يف  امل�ساعدات 
يعك�س حجم امل�ساعدات االإن�سانية املقدمة لليمن من االأول من يناير اإىل 

االأول من �سبتمرب من العام 2018 .
ال�سقيقة  ال�سعودية  العربية  اململكة  بعد  الثاين  املركز  االإم���ارات  ونالت 
كثاين اأكرب دولة مانحة لدعم خطة االأمم املتحدة االإن�سانية لليمن للعام 

.2018
فقد قدمت دولة االإمارات م�ساعدات لليمن منذ بداية عام 2018 بلغت 
اأمريكي » من �سمنها  1.02 مليار دوالر   « اإماراتي  3.75 مليار درهم 
ا�ستجابة  اأمريكي«  دوالر  مليون   466.5  « اإماراتي  درهم  مليار   1.71
خلطة االأمم املتحدة االإن�سانية لليمن و 815.8 مليون درهم اإماراتي » 

مبا�سرة. اإن�سانية  �ساعدات  م  اأمريكي«  دوالر  مليون   222.1
اليمني  لل�سعب  املقدمة  االإم��ارات��ي��ة  امل�س������اعدات  اأن  بال�������ذكر  ج������دير 
مليار   13.96 بلغت  اأغ�سط�س2018  اإىل   2015 اأبريل  ال�سقيق منذ 
امل�ساعدات  ا�ستحوذت  و   « اأمريكي  دوالر  مليار   3.80  « اإم��ارات��ي  دره��م 
مليار   4.82 قدرها  بقيمة  املائة  يف   34.5 ن�سبته  ما  ع����لى  االإن�سانية 
االإماراتية  امل�ساعدات  اإجمايل  من  اأمريكي«  دوالر  مليار   1.31« دره��م 

املقدمة .
بينما ا�ستحوذت امل�ساعدات التنموية واإعادة التاأهيل وم�ساريع دعم اعادة 

اال�ستقرار على 65.4 يف املائة من قيمة امل�ساعدات مببلغ 9.14 مليار 
اإعادة  جهود  يف  للم�ساهمة  وذل��ك  اأم��ري��ك��ي«  دوالر  مليار   2.49« دره��م 
املعي�سة  �سبل  وت��وف��ري  امل��ح��ررة  اليمنية  املحافظات  م��ن  ع��دد  االع��م��ار يف 

واال�ستقرار يف عدد من املجاالت.
امل�ساعدات  رئي�سيا من قطاعات  14 قطاعا  املقدمة  امل�ساعدات  �سملت  و 
و ت�سمنت 45 قطاعا فرعيا ما يدل على �سمولية امل�ساعدات االإماراتية 
توفري  يف  للم�ساهمة  اليمن  يف  احل��ي��اة  مظاهر  جميع  على  واح��ت��وائ��ه��ا 

اال�ستقرار والتنمية يف تلك املحافظات واملناطق اليمنية.

�سرطة دبي تعقد اجتماعا مع الدوائر احلكومية لتفعيل مبادرة »اأمن املدار�ض«
•• دبي-وام:

عقدت القيادة العامة ل�سرطة دبي 
من  ع���دد  م���ع  تن�سيقيا  اج��ت��م��اع��ا 
م��ن �سمنها  احل��ك��وم��ي��ة  ال���دوائ���ر 
وبلدية  واملوا�سالت،  الطرق  هيئة 
وهيئة  امل��������دين،  وال�����دف�����اع  دب������ي، 
الرتبية  وزارة  اإىل  اإ�سافة  املعرفة 
ب��ه��دف تفعيل  وذل����ك  وال��ت��ع��ل��ي��م، 

مبادرة » اأمن املدار�س«.
ح�����س��ر االج��ت��م��اع ال��ع��ق��ي��د حممد 
نا�سر اآل رحمة، نائب مدير مركز 
ع�سام  والعقيد  الرا�سدية،  �سرطة 
املعهد  اإدارة  مدير  العور،  اإبراهيم 
العامة للمرور،  االإدارة  املروري يف 
وممثلي  ال�������س���ب���اط  م�����ن  وع�������دد 

الدوائر احلكومية.
اآل  نا�سر  حممد  العقيد  رح��ب  و 
رح��م��ة ب��احل�����س��ور م���وؤك���دا حر�س 
على  دب��ي  ل�سرطة  العامة  القيادة 
ال�سركاء  مع  التوا�سل  ج�سور  مد 
ب���ني خمتلف  ال��ت��ك��ام��ل  ل��ت��ح��ق��ي��ق 

» اأم���ن امل��دار���س« ال��ت��ي ت��ه��دف اإىل 
ت��ع��زي��ز ال�����س��راك��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة بني 
التعليمية،  وامل��وؤ���س�����س��ات  ال�سرطة 
وامل�ساهمة يف بناء جيل واع ومثقف 
اأم��ن��ي��ا وم���روري���ا، واط����الق برامج 
القطاعات  ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق  ت���وع���وي���ة 

وتطوير  احل��ك��وم��ي��ة،  امل��وؤ���س�����س��ات 
درجات  اأعلى  اإىل  والو�سول  االأداء 
مثل  عقد  اأن  اإىل  م�سريا  التميز، 
نتائج مثمرة  له  االجتماعات  تلك 
العمل  تنعك�س وت�سب يف م�سلحة 
مبادرة  ع��ن  نبذة  وق��دم  امل�سرتك. 

االأهداف  من  وغريها  التعليمية، 
االأخ�����رى. ن��اق�����س االج��ت��م��اع �سبل 
تعزيز التعاون والتن�سيق امل�سرتك 
اإ�سافة  احل��ك��وم��ي��ة  ال���دوائ���ر  ب���ني 
املدرجة  امل��وا���س��ي��ع  م���ن  ع���دد  اإىل 
يف ج���دول االع��م��ال وم���ن �سمنها 

امليداين  ل���ل���ن���زول  جل��ن��ة  ت�����س��ك��ي��ل 
املدار�س  ج��اه��زي��ة  ع��ل��ى  ل��ل��وق��وف 
ع���ل���ى ���س��ع��ي��د اإج������������راءات االأم�����ن 
وال�سالمة، وتدريب حرا�س االأمن 
تعليمات  على  البا�سات  وم�سريف 

االأمن وال�سالمة.

اخلارجية  تت�سلم الرباءة القن�سلية لقن�سل عام فرن�سا
•• دبي-وام:

ت�سلم �سعادة ال�سفري عبدالرحمن غامن املطيوعي مدير 
مكتب وزارة اخلارجية والتعاون الدويل يف دبي الرباءة 
القن�سلية ل�سعادة رجاء رابيا القن�سل العام الفرن�سي يف 

دبي واملناطق ال�سمالية.

الذي عقد مبقر مكتب  اللقاء  �سعادته - خالل  ورحب 
مبنا�سبة  الفرن�سي  ال��ع��ام  بالقن�سل   - دب��ي  يف  ال����وزارة 
واالقت�سادية  ال�سيا�سية  بالعالقات  م�سيدا   .. تعيينها 
البلدين  ت���رب���ط  ال���ت���ي  واال����س���ت���ث���م���اري���ة  وال���ت���ج���اري���ة 
والنجاح يف مهامها  التوفيق  لها  .. متمنيا  ال�سديقني 

عمله اجلديد.
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اأخبـار الإمـارات

ال�سيخة فاطمة: اختيار اثنني من �سباب االإمارات �سمن حمطة الف�ساء الدولية اإجناز تاريخي
•• اأبوظبي-وام:

اأكدت �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي العام 
ملوؤ�س�سة  االأعلى  الرئي�سة  والطفولة  لالأمومة  االأعلى  املجل�س  رئي�سة 
اأول  ليكونا  االإم����ارات  �سباب  م��ن  اثنني  اختيار  اأن  االأ���س��ري��ة  التنمية 
رائدي ف�ساء اإماراتيني �سمن حمطة الف�ساء الدولية اإجناز تاريخي 

غري م�سبوق لدولة االإمارات.
اإن   - املميز  االختيار  ه��ذا  مبنا�سبة  لها  ت�سريح  يف   - �سموها  وقالت 
مكان  كل  يف  ال��ري��ادة  لينالوا  دائما  موؤهلني  االإم���ارات  وفتيات  �سباب 

خا�سة واأنهم عيال املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان » طيب 
اهلل ثراه » الذين حفظوا و�سيته باأن ينالوا من العلم ما ا�ستطاعوا 
وال يفوتوا فر�سة للو�سول اإىل اأف�سل املراكز العلمية والعملية وهو 

ما كان وحتقق على اأر�س الواقع.
اأن هذا االإجناز مفرح جدا لكل بيت  واأو�سحت �سمو ال�سيخة فاطمة 
واأ�سرة اإماراتية كون و�سول دولة االإمارات اإىل هذا املكان يعك�س التقدم 

والعلمي والتكنولوجي الذي و�سل اإليه �سباب وفتيات االإمارات .
واأ�سافت �سمو » اأم االإمارات » اأن املراأة االإماراتية و�سلت اإىل منا�سب 
علمية وعملية راقية خالل ثالثة اأو اأربعة عقود فهي رئي�سة للمجل�س 

الوطني ووزيرة ومهند�سة وحمامية وجندية مبعنى الكلمة فهي التي 
اأكرب دليل  اأن  اإىل  اأبناءها على الريادة وحب الوطن .. م�سرية  تربي 
كل  للتعليم يف  يتوجهن  الالتي  االإم��ارات��ي��ات  ن�سبة  اأن  هو  ذل��ك  على 
فروعه ت�سل اإىل اأكرث من 70 يف املائة من جمموع طلبة العلم وهو 

رقم له مدلوالته الكبرية يف قيا�س رقي الدول وتقدمها .
ال�سمو  �ساحب  برئا�سة  للدولة  الر�سيدة  القيادة  اأن  �سموها  واأك��دت 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« و�ساحب 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو 
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

للقوات  االأع��ل��ى  القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي���د  ب��ن 
امل�سلحة حتر�س حر�سا كبريا على ريادة �سباب وفتيات االإمارات وكل 
تقود  التي  االإجن��ازات  لتحقيق  االإمكانيات  لهم  وت�سخر  الوطن  اأبناء 
بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  وق��دم��ت  واالزده����ار.  التقدم  اإىل  ال��وط��ن 
اإماراتية على هذا االإجن��از املفرح  اإىل كل بيت واأ�سرة  التهنئة  مبارك 
يف  بامتياز  جنحت  العاملة  االإماراتية  االأم  اأن  يوؤكد  وال��ذي  الأبنائها 
املوازنة بني العمل خارج املنزل ورعاية اأ�سرتها فقد تفوقت يف االثنني 
معا .. فاإىل االإمام واإىل مزيد من الت�سجيع واالهتمام لالأخذ بالعلم 

يف كل اأمور حياتهم وم�ستقبلهم.

اأبوظبي ت�ست�سيف االجتماع الوزاري للجنة امل�سرتكة بني االإمارات وت�ساد
•• اأبوظبي-وام:

ا�ست�سافت اأبوظبي ام�س االجتماع الوزاري للجنة امل�سرتكة بني االإمارات 
العربية املتحدة و جمهورية ت�ساد.

اأحمد  تراأ�س االجتماع عن اجلانب االإماراتي معايل الدكتور �سلطان بن 
اجلابر وزير دولة و عن اجلانب الت�سادي معايل ع�ستة �سالح دمان وزيرة 
الدولة لل�سوؤون اخلارجية والتكامل االأفريقي والتعاون الدويل واملهجر 

وذلك بح�سور معايل الالي الي حممد اأبكر وزير املالية الت�سادي.
ويف م�ستهل االجتماع .. اأكد معايل الدكتور �سلطان اجلابر اأن القيادة يف 
دولة االإمارات وعلى راأ�سها �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة “حفظه اهلل “ و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” 
و �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
بني  الثنائية  العالقات  اأهمية  على  تركز  امل�سلحة  للقوات  االأعلى  القائد 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأك��ده  ما  وه��و  البلدين 
رئي�س جمهورية  ديبي  اإدري�س  باأبوظبي مع فخامة  االأخ��ري  لقائه  خالل 
واأجنحها مع  العالقات  اأف�سل  اإقامة  اأهمية  على  �سموه  �سدد  ت�ساد حيث 
العالقات مع جمهورية  تعزيز  ذل��ك  اأفريقيا مبا يف  يف  ال�سديقة  ال��دول 

ت�ساد وتنميتها يف خمتلف املجاالت.
و اأو�سح معاليه اأن �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية 
والتعاون الدويل يويل اأهمية كبرية لتطوير عالقات ال�سداقة التاريخية 
اأ���س�����س التفاهم  ب��ني دول���ة االإم�����ارات وج��م��ه��وري��ة ت�ساد وال��ت��ي ت��ق��وم على 
ال�سيا�سية  ال��رواب��ط  تطوير  يف  امل�سرتكة  وال��رغ��ب��ة  امل��ت��ب��ادل  واالح����رتام 

واالقت�سادية واالجتماعية واالرتقاء بها اإىل م�ستويات جديدة.
و اأكد اأن العالقات ال�سيا�سية بني البلدين تقوم على توافق الروؤى جتاه 
العديد من املواقف االإقليمية و الدولية .. مثمنا موقف جمهورية ت�ساد 
العربية  اململكة  الداعم لقوات “ حتالف دعم ال�سرعية يف اليمن” بقيادة 
البلدين  ان�سجام  يعك�س  م��ا  احل��دي��دة  يف  االأخ���رية  والعمليات  ال�سعودية 
باأ�سكاله  واالإره����اب  التطرف  حت��دي��ات  مواجهة  يف  امل�سرتك  وموقفهما 

كافة.
واأو�سح معاليه اأن دولة االإمارات تعترب االإرهاب اآفة عابرة للحدود موؤكدا 
عزم الدولة دعم املبادرات االأفريقية ال�ساعية ملكافحة االإرهاب والتطرف 
امل�����س��رتك��ة لدول  ال��ق��وة  بينها  م��ن  و  ال��دول��ي��ني  ال�سلم  و  االأم����ن  وت��ع��زي��ز 
جمموعة ال�ساحل اخلم�س “G5 “ والتي ترى دولة االإمارات اأن جناحها 
�سينعك�س اإيجابيا على تعزيز االزدهار واالأمن يف منطقة ال�ساحل واملناطق 

املجاورة والعامل اأجمع.
وقال معايل الدكتور �سلطان اجلابر اإنه يف ظل ما ت�سهده القارة االأفريقية 
اإره��اب��ي��ة ت��وؤم��ن دول���ة االإم����ارات  م��ن حت��دي��ات اقت�سادية وم��وج��ات عنف 
دورها  و  واالجتماعية  االقت�سادية  التنمية  اال�ستثنائية جلهود  باالأهمية 
يف تعزيز االحتواء و مكافحة الفكر املتطرف.. م�سريا اإىل اأنه بف�سل هذه 
تقدمها  التي  الفعلية  امل�ساهمات  خالل  ومن  التنمية  اأهمية  اإىل  النظرة 
امل�ساعدات  م�ستوى  على  عامليا  االأول  امل��رك��ز  ال��دول��ة  ت�سدرت  االإم����ارات 
اخلارجية اإ�سافة اإىل تبوئها مراكز متقدمة على �سعيد اإقامة ال�سراكات 
وال�سديقة  اجل��ارة  ال��دول  مع  االأط���راف  ومتعددة  الثنائية  االقت�سادية 

بهدف دعم جهود التنمية امل�ستدامة يف خمتلف بقاع العامل.
الوطنية جلمهورية  التنمية  االإماراتية يف دعم خطة  امل�ساهمة  اإىل  ونوه 

ت�ساد لالأعوام 2017-2021 م�سريا اإىل اأنه مت تخ�سي�س مبلغ 150 
مليون دوالر العام املا�سي عرب �سندوق اأبوظبي للتنمية لدعم هذه اخلطة 
منها 50 مليون دوالر لتمويل اال�ستثمارات االإماراتية يف ت�ساد .. واأعرب 
بالنفع  اجلانبني  على  يعود  مبا  و  االأمثل  بال�سكل  لتوظيفها  تطلعه  عن 

امل�سرتك يف خمتلف املجاالت االقت�سادية والتنموية.
و اأ�ساد معاليه باخلطوة االإيجابية التي اتخذتها احلكومة الت�سادية عرب 
اأعرب  و   .. اإىل ت�ساد  تاأ�سرية الدخول  اإعفاء مواطني دول��ة االم��ارات من 
وال�سياحية  االقت�سادية  الثنائية  العالقات  دفع  ت�سهم يف  اأن  يف  اأمله  عن 

والثقافية بني البلدين.
اأهمية  �سلطان اجلابر  الدكتور  اأكد معايل   .. اال�ستثماري  ال�سعيد  وعلى 
امل�ستثمرين  داع��ي��ا   .. ال��ب��ل��دي��ن  وال�����س��راك��ة يف  اال���س��ت��ث��م��ار  ف��ر���س  ب��ح��ث 
ال�سعي  و  ت�ساد  يف  االإ�ستثمارية  الفر�س  من  اال�ستفادة  اإىل  االماراتيني 
اإىل بناء ال�سراكات يف قطاعات الطاقة والطاقة املتجددة واالأمن الغذائي 
واالت�ساالت واملوانئ الربية واخلدمات اللوج�ستية وغريها من القطاعات 
وحتقق  امل�����س��رتك  بالنفع  ت��ع��ود  اأن  يتوقع  ال��ت��ي  و  ت�ساد  يف  االق��ت�����س��ادي��ة 

التطلعات اال�سرتاتيجية للجانبني.
وحث معاليه امل�ستثمرين الت�ساديني على ا�ستك�ساف الفر�س اال�ستثمارية 
املتعددة التي توفرها دولة االمارات كبوابة رئي�سية اإىل اأ�سواق املنطقة .. 
الفتا اإىل البيئة اال�ستثمارية املتميزة والبنية التحتية الفريدة من نوعها 
عامليا  املراكز  اأعلى  تبوء  التي مكنتها من  و  االم��ارات  دول��ة  توفرها  التي 
والتناف�سية واخلدمات  االأعمال  ل�سهولة  الدولية  املوؤ�س�سات  ت�سنيفات  يف 

اللوج�ستية.
لها  امل��راف��ق  وال��وف��د  �سعادتها  ع��ن  الت�سادية  ال��وزي��رة  اأع��رب��ت  م��ن جانبها 

بوجودها يف دولة االإمارات م�سيدة مبا لقيته من ح�سن ا�ستقبال و�سيافة 
واأكدت اأن هذا االجتماع تاريخي للبلدين وي�سهم يف تعزيز اأوا�سر التعاون 

والعالقات التي تربطهما.
وبعد االنتهاء من اأعمال االجتماع الوزاري للجنة امل�سرتكة بني البلدين 
بح�سور معايل الدكتور �سلطان بن اأحمد اجلابر وزير دولة ومعايل ع�ستة 
التفاهم  ومذكرات  االتفاقيات  من  عدد  على  التوقيع  مت   .. دم��ان  �سالح 
واتفاقية حماية  ال�سريبي  االزدواج  اتفاقية جتنب  و�سملت  البلدين  بني 
وت�سجيع اال�ستثمار ومذكرة تفاهم حول امل�ساورات ال�سيا�سية بني البلدين 

و حم�سر اللجنة امل�سرتكة.
اأك���رب وجهة  ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن االم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة تعترب راب���ع 
لل�سادرات الت�سادية يف العامل.. وبلغ حجم التبادل التجاري بينهما 177 
مليون دوالر يف عام 2017 ويعمل اجلانبان على بناء ال�سراكات التجارية 
لتحقيق  �سعيا  القائمة  التحديات  وجت��اوز  واخلا�س  العام  القطاعني  يف 

النمو امل�ستدام يف م�ستويات التبادل التجاري بني البلدين.
كانت حكومة ت�ساد قد اأعلنت ر�سميا م�ساركتها يف اإك�سبو دبي 2020 الذي 
�سيتيح لقطاع االأعمال بها ا�ستك�ساف املزيد من فر�س التجارة واال�ستثمار 

يف دولة االمارات واملنطقة والعامل.
االمارات  دول��ة  ارتبطت  التي  ال���دول  اأوائ���ل  م��ن  ت�ساد  جمهورية  وتعترب 
�سهدت  ال��وق��ت  ذل��ك  ومنذ   1973 ع��ام  منذ  معها  دبلوما�سية  بعالقات 
وازده���ارا يف عدة جم��االت مبا يف  البلدين تطورا  الثنائية بني  العالقات 
ذلك املجاالت االقت�سادية وال�سيا�سية واالجتماعية والتي توجت موؤخرا 
اأن  بعد  اأب��وظ��ب��ي  العا�سمة  يف  لها  �سفارة  افتتاح  ت�ساد  جمهورية  ب��ق��رار 

افتتحت دولة االإمارات �سفارتها يف اجنمينا عام 2017.

بعد فقد�نه� لأكرث من 12 �ش�عة

�سرطة دبي تعيد اأم تائهة يف املطار اإىل ابنتها يف جنوب اأفريقيا
•• دبي-الفجر:

الأم����ن  ال���ع���ام���ة  االإدارة  مت���ك���ن���ت 
دب������ي من  ����س���رط���ة  امل������ط������ارات يف 
اإع��ادة ام��راأة م�سنة اإىل عائلتها يف 
م��وط��ن��ه��م ج��ن��وب اأف��ري��ق��ي��ا، كانت 
قد اأ�ساعت رحلتها يف املطار نظرا 
الالزمة  باملعلومات  اإملامها  لعدم 
قدرتها  وع�������دم  ال����رح����ل����ة،  ح�����ول 
االأم،  بلغتها  �سوى  التوا�سل  على 
وه���و م���ا ج��ع��ل��ه��ا غ���ري ق�����ادرة على 
بكيفية  الدراية  اأو  امل�ساعدة  طلب 

الت�سرف.
وت��ف�����س��ي��ل��ي��ا، ق���ال ال��ع��م��ي��د حممد 
االإدارة  املزروعي، مدير  بن ديالن 
بالوكالة،  امل��ط��ارات  الأم��ن  العامة 
�سرطة  يف  ال��ع��م��ل��ي��ات  غ���رف���ة  اإن 
دب���ي ت��ل��ّق��ت ب��الغ��ا م��ن اب��ن��ة امل���راأة 
جوهان�سربغ  مدينة  يف  املتواجدة 
البحث  تطلب  اأفريقيا،  جنوب  يف 
التوا�سل  التي فقدت  والدتها  عن 
�ساعة،   12 م�����ن  الأك�������رث  م���ع���ه���ا 
مو�سحة اأن والدتها يف مطار دبي 
ال�����دويل وك����ان م���ن امل��ف��رت���س اأن 

اأحد  م��ن  بالقرب  امل���راأة  ع��رث على 
 »Aاملطاعم املوجود يف »كونكور�س
االإعياء  من  تعاين  وهي  مببنى3، 
عيادة  اإىل  حتويلها  ومت  وال��ت��ع��ب، 
ع��ل��ى �سحتها  ل��الط��م��ئ��ن��ان  امل��ب��ن��ى 
وت���وف���ري ال��ط��ع��ام وال�������س���راب لها، 
العام،  املناوب  كل من  وقد حر�س 
وم�ساعده،  امل����ن����اوب  وال�������س���اب���ط 
وم��ن��اوب ك��ل م��ن ال��ط��ريان املدين 
وطريان االإم��ارات، على نقلها اإىل 
امل�سافرة  على  لالطمئنان  العيادة 

التي تلقت العالج الالزم. 
بني  م��ا  التن�سيق  مت  اأن���ه  واأو����س���ح 
دبي،  وم��ط��ارات  االإدارة،  موظفي 
وال�������ط�������ريان امل�����������دين، وط�������ريان 
لها  �سفر  تذكرة  و�سراء  االإم���ارات، 
التي متر  امل��ادي��ة  ال��ظ��روف  نتيجة 
بها امل�سافرة بعد اأن فقدت رحلتها، 
اإىل �سالة  امل�����س��اف��رة  ن��ق��ل  ك��م��ا مت 
ملتابعة  اخلا�سة  االحتياجات  ذوي 
حتى  عليها  واالط��م��ئ��ن��ان  حالتها 
التاأكد من  وبعد  مغادرتها،  موعد 
�سحة امل�سافرة واإج��راءات �سفرها، 
مت االت�������س���ال ب��اب��ن��ت��ه��ا امل��ب��ل��غ��ة يف 

واالط��الع على �سورة جوازها، مت 
امل���ذك���ورة، وات�سح  حت��دي��د وج��ه��ة 
باأنها حتمل جواز �سفر من مملكة 
لي�سوتو، وح�سرت اإىل الدولة على 
منت اخلطوط اجلوية االإماراتية 
قادمة من جوهان�سربغ، وكان من 
املفرت�س مغادرتها اإىل �سياتل على 
نف�س اخلطوط يف اليوم التايل، اإال 
احل�سور  عن  تخلفت  امل��ذك��ورة  اأن 

تغادره يف رحلة اإىل مدينة �سياتل 
االأمريكية،  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  يف 
واأن والدتها ال تتحدث االإجنليزية 
وتعاين من ارتفاع �سغط الدم، وال 
متلك نقودا معها، طالبا امل�ساعدة 

من �سرطة دبي يف العثور عليها.
واأ�����س����اف ال��ع��م��ي��د ب���ن دي�����الن اأن 
احل�سول  وب��ع��د  امل���ط���ار  م��وظ��ف��ي 
ابنتها  م����ن  امل��������راأة  ب���ي���ان���ات  ع���ل���ى 

موعد  معرفتها  لعدم  البوابة  اإىل 
�سعف  ب�سبب  ال��ب��واب��ة  اأو  ال��رح��ل��ة 
وعليه  االإجنليزية،  باللغة  اإملامها 
مت ت�سكيل فريق عمل للبحث عن 
وتعميم  عليها،  واالطمئنان  امل��راأة 
���س��ورت��ه��ا ع��ل��ى م��رت��ب ال���دوري���ات 
الراجلة يف املبنى وكذلك متابعتها 
وبعد  ال�����ك�����ام�����ريات،  ط����ري����ق  ع����ن 
�ساعتني فقط من البحث واملتابعة، 

دائماً  ي��رت���س��خ واق���ع���اً  ع��م��ل ح��ت��ى 
وم�ستمراً(، م�سيفا ان ذلك يجعلهم 
يبحثون دائما عن و�سائل وبرامج 
ن�ستطيع من خاللها التوا�سل مع 
ال��ع��م��الء، وت��ق��دمي خ��دم��ات تفوق 
قدرات  من  منلكه  مبا  توقعاتهم، 
ب�������س���ري���ة، وج���اه���زي���ة ع���ال���ي���ة من 
التي  احلديثة،  والتقنيات  املعدات 
كافة احلاالت  للتعامل مع  توؤهلنا 

واالأزمات بال�سرعة الق�سوى.
امتنانهما  واب��ن��ت��ه��ا  االأم  واأب������دت 
التي  الطيبة  للمعاملة  و�سكرهما 
حظيت  ال��ذي  واالهتمام  تلقتاها، 

جوهان�سربج للتحدث مع والدتها، 
املتابعة  تفا�سيل  بكافة  واخبارها 
وموعد  وال��دت��ه��ا  �سفر  واإج�����راءات 

مغادرتها.
حر�س  دي���الن  اب���ن  العميد  واأك����د 
واأفكار  روؤى  ترجمة  على  االإدارة 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را���س��د  ب��ن 
ال����وزراء،  ال���دول���ة، رئ��ي�����س جمل�س 
ال�سعادة  مفهوم  ح��ول  دب��ي،  حاكم 
واالإي��ج��اب��ي��ة، يف ق��ول��ه )ن��ع��م نحن 
و�سيظل  ال��ن��ا���س،  الإ���س��ع��اد  ن�����س��ع��ى 
اإ�سعاد النا�س غاية وهدفاً، وبرامج 

به االأم من قبل �سرطة دبي وبقية 
اجلهات. 

ال��ع��ق��ي��د حموده  ق����ام  ه�����ذا، وق����د 
االإدارة  م���دي���ر  ن���ائ���ب  ال���ع���ام���ري، 
بالوكالة،  امل��ط��ارات  الأم��ن  العامة 
ال�سيد  ح���ام���د  ال��ع��ق��ي��د  ب��ح�����س��ور 
امل��دي��ر العام  ال��ه��ا���س��م��ي، م�����س��اع��د 
فريق  بتكرمي  بالوكالة،  للعمليات 
العمل الذي قدم امل�ساعدة اإىل االأم 
املتميز  ل��دوره��م  ت��ق��دي��راً  وابنتها، 
املفقودة  امل�سافرة  على  العثور  يف 
واإب�����الغ اب��ن��ت��ه��ا واالط��م��ئ��ن��ان على 

�سحتها وتاأمني �سفرها.

�سفارة الدولة ت�سارك مبهرجان �سيوؤول لل�سداقة 2018 
•• �شيوؤول-وام:

ك��وري��ا اجلنوبية  االإم������ارات يف  ���س��ف��ارة  ���س��ارك��ت 
لل�سداقة  ����س���ي���وؤول  مب���ه���رج���ان  ث���ق���ايف  ب��ج��ن��اح 
املحلية  �سيوؤول  حكومة  نظمته  الذي  2018م 
يومي االأول والثاين من �سبتمرب اجلاري بهدف 
و  الرتاثية  منتجاتها  و  ال�سعوب  ثقافات  اإب��راز 

ال�سعبية.
�سيوؤول  ع��م��دة  ���س��ون  اأون  ب���ارك  ���س��ع��ادة  واأ����س���اد 
خالل جولة يف احلدث بجناح �سفارة الدولة يف 
املهرجان و الذي لقي اإقباال كبريا من الزائرين 
م���ا ت�سمنه من  خ��ا���س��ة  واالأج����ان����ب  ال��ك��وري��ني 
يدوية  م�سغوالت  و  تراثية  و  ثقافية  منتجات 
و اأزي����اء وط��ن��ي��ة ت���ربز ث��ق��اف��ة ال��دول��ة و تراثها 

وتطورها.

اللجنة الوطنية لالأمن البيولوجي تعقد 
اجتماعها الثاين للعام اجلاري

•• دبي -وام:
الوطنية  ال��ل��ج��ن��ة  ام�������س  ع���ق���دت 
برئا�سة  ال���ب���ي���ول���وج���ي  ل����الأم����ن 
م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ث���اين ب���ن اأحمد 
املناخي  ال��ت��غ��ري  وزي�����ر  ال����زي����ودي 
للعام  ال��ث��اين  اجتماعها  وال��ب��ي��ئ��ة 
الراهن  ال��و���س��ع  ملناق�سة  اجل���اري 
ا�سرتاتيجية  م��ت��ط��ل��ب��ات  لتنفيذ 
االأمن البيولوجي لدولة االإمارات 
العمل  امل��ت��ح��دة وخ��ط��ة  ال��ع��رب��ي��ة 

التنفيذية لها.
ال�������ذي عقد  وخ�������الل االج����ت����م����اع 
بدبي  املناخي  التغيري  وزارة  مبقر 
ع����دد من  اإىل  االأع�������س���اء  ت���ط���رق 
الو�سع  م��ن��ه��ا  ال��ه��ام��ة  امل��وا���س��ي��ع 

اال�سرتاتيجية  لتنفيذ  ال���راه���ن 
البيولوجي  ل����الأم����ن  ال���وط���ن���ي���ة 
ودل����ي����ل االم�������ن ال���ب���ي���ول���وج���ي يف 
امل����خ����ت����ربات واالإ��������س�������دار ال���ث���اين 
النفايات  مع  التعامل  اآلية  لدليل 
االأمن  وا�سرتاتيجية  البيولوجية 
احل���ي���وي الإم�������ارة اأب���وظ���ب���ي. كما 
ن��اق�����س االأع�������س���اء م�����س��روع نظام 
البيولوجي  لالأمن  املبكر  االإن���ذار 
عن  االإب��������الغ  اإىل  ي���ه���دف  ال������ذي 
الزراعية  واالآف���ات  املر�سية  ال��ب��وؤر 
املتعلقة  وال���ب���الغ���ات  وم��ت��اب��ع��ت��ه��ا 
الدولة  يف  ال��غ��ذائ��ي��ة  ب��ال�����س��الم��ة 
الربط  م�����س��روع  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة 
االإل������ك������رتوين ب����ني اجل����ه����ات ذات 
العالقة والذي ميثل اأحد املراحل 
اال�سرتاتيجية  تنفيذ  يف  ال��ه��ام��ة 
البيولوجي  ل����الأم����ن  ال���وط���ن���ي���ة 
الداعمة  االأه�������داف  ي��خ��دم  ح��ي��ث 
بناء  يف  املتمثلة  ل��ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
ن��ظ��م وق����درات رب���ط وات�����س��ال بني 
واأك�������د معايل  امل���ع���ن���ي���ة.  اجل����ه����ات 
الزيودي  اأحمد  بن  ث��اين  الدكتور 
اأه��م��ي��ة ه��ذا االج��ت��م��اع الذي  على 
جهود  يف  اأ���س��ا���س��ي��اً  عن�سراً  ي�سكل 
تنفيذ  اإىل  ال����رام����ي����ة  ال���ل���ج���ن���ة 
ال��وط��ن��ي��ة لالأمن  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

ال��ب��ي��ول��وج��ي ال��ت��ي اأق��ره��ا جمل�س 
الوزراء يف عام 2013 حتت �سعار 
متكامل” خا�سة  بيولوجي  “اأمن 
ما يتعلق منها ببناء القدرات املادية 
اأن  اإىل  معاليه  واأ���س��ار  والب�سرية. 
بو�سع  ق���ام���ت  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
البيولوجي  االأم���ن  ا�سرتاتيجية 
ل��ت��ع��زي��ز االأم�����ن ال��ب��ي��ول��وج��ي من 
القوانني  اإق�����رار وحت��دي��ث  خ���الل 
االإمكانيات  وب���ن���اء  وال��ت�����س��ري��ع��ات 
واخل���ط���ط ال��ك��ف��ي��ل��ة مب��ن��ع حتول 
لتهديدات  البيولوجية  ال��ع��وام��ل 
تاأثري �سلبي  اأمنية والت�سدي الأي 
اأو حادث ناجم عن هذه العوامل قد 
جمتمعياً  الدولة  على  �سلباً  يوؤثر 
اأو �سياحياً  اأو اقت�سادياً  اأو �سيا�سياً 
اال�سرتاتيجية  اأن  م�����س��ي��ف��اً   ..
اجلهود  ت�سافر  اأهمية  على  تركز 
واملوؤ�س�سات  اجلهات  بني  والتعاون 
جميع  يف  بينها  وال��ت��ن�����س��ي��ق  ك��اف��ة 
املخاطر  م����ع  ال���ت���ع���ام���ل  م����راح����ل 
ا�ستقطاب  واأه��م��ي��ة  ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة 
وتاأهيل الكوادر املواطنة وم�ساركة 
املجتمع ب�سكل فعال بهدف حتقيق 
روؤية االإمارات 2021 يف بناء اأمن 
ب��ي��ول��وج��ي م��ت��ك��ام��ل واالإ����س���ه���ام يف 

تعزيز اأمن و�سالمة الوطن.
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اأخبـار الإمـارات
اقت�سادية عجمان تراقب 
االأ�سعار يف مكتبات االإمارة 

•• عجمان-وام:

املكتبات  التنمية االقت�سادية يف عجمان جولة ميدانية على  دائرة  نظمت 
العامة يف االإمارة ملراقبة االأ�سعار وخمالفة املكتبات غري امللتزمة بالقوانني 
يف اإطار جهود الدائرة املتوا�سلة للتاأكد من عدم زيادة االأ�سعار. واأكد ماجد 
نا�سر ال�سويدي مدير اإدارة الرقابة وحماية امل�ستهلك التزام الدائرة املطلق 
اأعمال  امل�ستهلك واحلر�س على مكافحة  اأرقى اخلدمات حلماية  بتقدمي 
املحوري  ال���دور  على  م�سددا  واأ�سكاله.  اأن��واع��ه  مبختلف  التجاري  الغ�س 
الذي تلعبه الدائرة مبختلف اأق�سامها واإداراتها للتاأكد من �سالمة ال�سلع 

والب�سائع املوجودة يف االأ�سواق ومراقبة االأ�سعار.

جمل�ض �ساحية الزبارة يف خورفكان ي�ستقبل االأهايل مبقره اجلديد 
•• ال�شارقة-وام:

ال�سواحي  ���س��وؤون  ل��دائ��رة  ال��ت��اب��ع   - ال���زب���ارة  �ساحية  جمل�س  ب���داأ 
يف  اجل��دي��د  مبقره  االأه���ايل  وا�ستقبال  اأعماله  مبا�سرة   - وال��ق��رى 
ال�سارقة  بحكومة  االأ���س��غ��ال  دائ���رة  اأن��ه��ت  اأن  بعد  خورفكان  مدينة 

ت�سليمه واالنتهاء من اإن�ساءاته.
ويعد جمل�س �ساحية الزبارة اأول جمل�س يتم االنتهاء منه وت�سليمه 
ملنطقة ال�سرقية وخام�س املجال�س على م�ستوى اإمارة ال�سارقة بعد 
اأن اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي 
بت�سكيل  اأم��ريي��ا  مر�سوما  ال�����س��ارق��ة  ح��اك��م  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو 

جمل�س �ساحية الزبارة يف مدينة خورفكان رقم 17 ل�سنة 201 يف 
الثالث ع�سر من �سهر فرباير 2018 ومت ت�سكيله برئا�سة حممد 
اأحمد الغاوي النقبي وع�سوية خلفان �سالح النقبي نائب الرئي�س 
البلو�سي  اإب��راه��ي��م  مو�سى  وخ��ال��د  احلو�سني  ح�سن  علي  وع��دن��ان 
وخلفان حممد �سعيد خملوف النقبي وعبد العزيز عبد اهلل الك�سار 

احلمادي ورا�سد �سامل عبد اهلل النقبي.
ويتيح املبنى اجلديد توا�سال فاعال بني جمل�س ال�ساحية واالأهايل 
ا�ست�سافة  بجانب  وال��ل��ق��اءات  وال��ربام��ج  الفعاليات  خمتلف  لعقد 
ب��دور جمتمعي لتعزيز  والقيام  االأه��ايل  واالأت���راح ملختلف  االأف���راح 

توا�سلهم مع بع�س.

الزبارة  �ساحية  جمل�س  رئي�س  النقبي  الغاوي  اأحمد  حممد  واأك��د 
الفعاليات  وا�ست�سافة  التوا�سل  لتعزيز  حم��ورا  �سي�سكل  املبنى  اأن 

واملبادرات املختلفة ..
 معربا عن �سكر اأع�ساء املجل�س واأه��ايل خورفكان ل�ساحب ال�سمو 
�ساحية  ملجل�س  مقر  ببناء  �سموه  توجيهات  على  ال�سارقة  ح��اك��م 

الزبارة.
ال�سواحي والقرى على جهودها يف دعم  بال�سكر لدائرة  كما تقدم 
ليقوم  الالزمة  واالحتياجات  الب�سرية  الكوادر  كل  وتوفري  املجل�س 
املجل�س بدوره يف خدمة املجتمع واأن يكون همزة و�سل بني احلكومة 

واملواطنني .

حاكم عجمان يطلع على خطط وا�سرتاتيجية الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء
•• عجمان-وام:

ال�سيخ  ال�������س���م���و  ����س���اح���ب  اط����ل����ع 
ح��م��ي��د ب��ن را���س��د ال��ن��ع��ي��م��ي ع�سو 
ح���اك���م عجمان  االأع����ل����ى  امل��ج��ل�����س 
ب��ح�����س��ور ���س��م��و ال�����س��ي��خ ع��م��ار بن 
عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد 
الهيئة  وا�سرتاتيجية  برامج  على 
االحتادية للكهرباء واملاء وخططها 
امل�ستقبلية  التو�سعات  بخ�سو�س 
الرئي�سية  ال����ت����وزي����ع  مل���ح���ط���ات 
حاليا  تنفيذها  اجل��اري  والفرعية 
وتطويرها يف االمارات عامة ومبا 
ام�����ارة عجمان  اح��ت��ي��اج��ات  ي��ل��ب��ي 

امل�ستقبلية حتى عام 2024.
�سموه  ا�ستقبال  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 
ب����ال����دي����وان االأم������ريي  يف م��ك��ت��ب��ه 
ب��ن حممد  �سهيل  م��ع��ايل  ام�����س.. 
املزروعي وزير الطاقة  فرج فار�س 
اإدارة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  وال�����س��ن��اع��ة 
واملاء  للكهرباء  االحت��ادي��ة  الهيئة 
يرافقه �سعادة حممد �سالح مدير 
للكهرباء  االحت���ادي���ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ع���ام 

واملاء.
ال�����س��م��و حاكم  وا���س��ت��م��ع ���س��اح��ب 
عجمان من معايل الوزير اإىل �سرح 
مف�سل عن خطط الهيئة يف جمال 

�ساأنها تطوير اخلدمات احليوية يف 
االإم��ارة وغريها خا�سة عرب خطة 

وا�سرتاتيجية الهيئة امل�ستقبلية.
الوزير  م���ع���ايل  ق����ال  ج��ان��ب��ه  م���ن 
املزروعي اإن القيادة الر�سيدة تويل 
اه��ت��م��ام��ا ك��ب��ريا م��ن اأج���ل تطوير 
حاجة  تلبي  ال��ت��ي  التحية  البنية 
الدولة..  يف  واملقيمني  امل��واط��ن��ني 
مواجهة  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  ال��ه��ي��ئ��ة  وان 
الطلب املتنامي على الطاقة واملياه 
احتياجات  وت���وف���ري  االم������ارات  يف 
وامل�ستثمرين  واملقيمني  املواطنني 
م��ن ال��ك��ه��رب��اء وامل���اء وال��ت��ي تعترب 
لزيادة  ال�سرورية  االأ�سا�سيات  من 
والنه�سة  والتطوير  االإنتاج  عجلة 
ال�ساملة التي ت�سهدها االإمارات يف 

جميع امليادين.
على  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واك������د 
االحتياجات  تلك  لتلبية  ا�ستعداد 
ل��ل��ج��م��ي��ع م���ن اأج�����ل ح���ي���اة كرمية 
للمواطنني واملقيمني والعمل على 
ت��ق��دمي خ��دم��ات ذات ج���ودة عالية 
لتو�سيل  االإج����������راءات  وت�����س��ه��ي��ل 
واملياه  الكهربائي  ال��ت��ي��ار  وت��وزي��ع 
ال�سيخ  اللقاء  ح�سر  اجلميع.  اىل 
رئي�س  النعيمي  حميد  ب��ن  را���س��د 
دائرة البلدية والتخطيط و�سعادة 
حمد بن غليطة ال�سكرتري اخلا�س 
ال�����س��م��و ح��اك��م عجمان  ل�����س��اح��ب 
النعيمي  ي��و���س��ف حم��م��د  و���س��ع��ادة 
وال�سيافة  الت�سريفات  ع��ام  مدير 

وعدد من كبار امل�سوؤولني.

واملياه ويف مقدمتهم معايل �سهيل 
الطاقة  وزي��ر  املزروعي  بن حممد 
لتوفري  الهيئة  رئي�س  وال�سناعة 
لل�سكان  املتميزة  اخل��دم��ات  جميع 
يف اإمارة عجمان ومواجهة الطلب 
جميع  ع��ل��ى  للمتعاملني  امل��ت��زاي��د 
توفري  يف  ���س��ي��م��ا  وال  امل�����س��ت��وي��ات 
املياه  واإم����دادات  الكهربائي  التيار 
من خالل تنفيذ امل�ساريع التي من 

توليد الكهرباء وحتلية املياه واأهم 
م�ساريع النقل والتوزيع مبا يخدم 
االإمارة  يف  التحتية  البنية  تطوير 
مناق�سات  طرح  االأن  يجري  حيث 
الإن�ساء �سبكات نقل وتوزيع وان�ساء 
خزانات للمياه يف مناطق الرقايب 
ب�  بتكلف تقدر  والنعيمية  واحلليو 

مليون درهم.  300
ك���م���ا اط����ل����ع ����س���م���وه م����ن ال����وزي����ر 

ال�سمو  ب��ق��ي��ادة ���س��اح��ب  االإم�����ارات 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
رئي�س الدولة “حفظه اهلل” واأخيه 
����س���اح���ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء 
حاكم دبي “ رعاه اهلل “ واإخوانهما 
اأع�ساء  ال�����س��ي��وخ  ال�سمو  اأ���س��ح��اب 
امل��ج��ل�����س االأع���ل���ى ح��ك��ام االإم�����ارات 

امل�����زروع�����ي ع���ل���ى ����س���ري ال���ع���م���ل يف 
مت  التي  الكهرباء  توزيع  حمطات 
ت�سغيلها موؤخرا يف االمارة مبناطق 
االمارات  ومدينة  واجل���رف  التلة 
بتكلفة تقدر ب 700 مليون درهم. 
واأكد �ساحب ال�سمو حاكم عجمان 
خالل اللقاء اأن ما يتم تنفيذه من 
م�ساريع حيوية يرجع الف�سل فيه 
لتوجيهات القيادة احلكيمة لدولة 

الذين يولون اهتماما كبريا لرقي 
االإن�����س��ان وت��وف��ري احل��ي��اة الكرمية 
..م�سريا  وامل��ق��ي��م��ني  ل��ل��م��واط��ن��ني 
�سموه اإىل اأن تلك امل�ساريع ت�ساهم 
التي  ال��ت��ن��م��ي��ة  ح���ج���م  زي��������ادة  يف 
وام����ارة  ع��ام��ة  االم�����ارات  ت�سهدها 

عجمان خا�سة.
واأثنى �سموه على جهود امل�سوؤولني 
للكهرباء  االحت����ادي����ة  ال��ه��ي��ئ��ة  يف 

الدفاع املدين يف عجمان يختتم حملة �سيف بال حوادث

جمارك راأ�ض اخليمة تدعم القطاع االإعالمي املحلي

•• عجمان ـ الفجر 

حملة  بعجمان،  امل��دين  للدفاع  العامة  االإدارة  اختتمت 
اأفراد  ا�ستهدفت  ال��ت��ي  ح����وادث«  ب��ال  �سيف   « التوعية 
املجتمع من خالل توعيتهم مبخاطر احلوادث مبختلف 

اأنواعها، وذلك حفاظاً على �سالمتهم.
اأهم  تو�سح  مطبوعات  ت��وزي��ع  على  احلملة  وا�ستملت 
التدابري واالحتياطات املتعلقة بال�سالمة من احلوادث،  
ال�����س��واط��ئ ح���ول خماطر  مل���رت���ادي   الن�سائح  وت��ق��دمي 
االأم����واج  ال��ب��ح��ر وارت���ف���اع  ا���س��ط��راب  ال�سباحة يف ح���ال 
واتباع التعليمات واللوحات االإر�سادية  املتمثلة يف عدم 
ال�سباحة يف االأماكن العميقة التي تن�سط بها التيارات 
اتباع  على  ال�سناعية  املن�ساآت  عمال  وتعريف  البحرية، 
توعية  جانب  اإىل  الوقائية،  وال�سالمة  لالأمن  املعايري 

ال�سائقني مبخاطر حوادث حرائق ال�سيارات.
واأو�����س����ح ال��ع��م��ي��د را����س���د ج��ا���س��م جم����الد ن��ائ��ب مدير 
التوعوي  الربنامج  اأن  عجمان،  يف  امل��دين  ال��دف��اع  ع��ام 
يف  للجمهور  �ساملة   ر�سائل  توجيه  على  رك��ز  للحملة 
املبا�سرة  واللقاءات  املجتمعي  التوا�سل  منهجية  اإط��ار 
مع اجلمهور لتعزيز اجلهود املبذولة  لتوفري ال�سالمة 
واحلد من احلوادث. ولفت اإىل اأهمية فعاليات الربنامج 
التوعوي للحملة يف توجيه ر�سائل توعية حول اإجراءات 
ال�سالمة  الوقاية ومن بينها  عدم دخول مياه البحر يف 
حال ارتفاع االأمواج، واتباع املعايري الوقائية يف املن�ساآت 
على  واملحافظة  احل��رائ��ق  خماطر  لتفادي  ال�سناعية 
با�سرتاطات  االل��ت��زام  اإىل  اإ���س��اف��ة  واملمتلكات،  االأرواح 
الوقاية حلرائق املركبات، ومنها اإجراء الفح�س الدوري 

وال�سيانة املنا�سبة، وتركيب مطفاأة احلريق.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

بحث وفد من املجل�س الوطني لالإعالم وجمارك راأ�س 
اأوا�سر  وتر�سيخ  امل�سرتك  التعاون  تعزيز  اأوجه  اخليمة 
االإعالمي  القطاع  دعم  يف  ي�سهم  مبا  الدائم  التوا�سل 
املحلي واالأمني ب�سكل خا�س ويرتجم الروؤى والتوجهات 

لدولة االإمارات العربية املتحدة ب�سكل عام.
جاء ذلك خالل االجتماع التن�سيقي الذي عقد يف دائرة 
الدكتور  ت��راأ���س االج��ت��م��اع  و  ب��راأ���س اخليمة  اجل��م��ارك 
امل��ح��رزي مدير ع��ام دائ���رة اجل��م��ارك وبح�سور  حممد 
براأ�س  املجل�س  مكتب  مدير  النعيمي  �سالح  ال��دك��ت��ور 

اإىل  املنافذ  ق�سم  رئي�س  �سرحان  اأحمد  وال�سيد  اخليمة 
جانب عدد من مدراء االإدارات وموظفي كال اجلهتني.

ال��ت��ي يقدمها  ت��ق��دي��ره للجهود  ع��ن  امل��ح��رزي  واأع����رب 
املجل�س الوطني لالإعالم ومبادراته املهمة التي تن�سجم 
مع توجهات احلكومة الر�سيدة، موؤكداً حر�س الدائرة 
على تعزيز اآليات التعاون والتوا�سل امل�ستمر مبا يخدم 

االإمارة ب�سكل عام من اجلانب االإعالمي واالأمني.
اال�سرتاتيجية  اإىل  اجل��م��ارك  دائ���رة  ع��ام  واأ���س��ار مدير 
هو  ما  كل  حتويل  يف  الدولة  تنتهجها  التي  امل�ستقبلية 
ورقي اإىل اإلكرتوين مبا يخدم يف ت�سهيل رحلة املتعامل 

وتب�سيط اإجراءاته.

قائد عام �سرطة عجمان يتفقد مركزي �سرطة اجلرف ال�سامل والدعم االجتماعي

ABET برامج هند�سية يف جامعة عجمان حت�سل على اعتماد

•• عجمان -وام:

�سلطان  ال�سيخ  ال��ل��واء  ���س��ع��ادة  ق��ام 
ب���ن ع��ب��د اهلل ال��ن��ع��ي��م��ي ق��ائ��د عام 
تفقدية  ب���زي���ارة  ع��ج��م��ان  ���س��رط��ة 
ال�سامل  اجل����رف  ���س��رط��ة  مل���رك���زي 
�سعادة  والدعم االجتماعي يرافقه 
العميد علي عبيد ال�سام�سي مدير 
وتطوير  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اإدارة 
حممد  خ����ال����د  وال���ع���ق���ي���د  االأداء 
النعيمي نائب مدير عام العمليات 

ال�سرطية.
للربنامج  تطبيقا  ال���زي���ارة  ت��اأت��ي 
الزمني لنظام تفتي�س القائد العام 
وف���ق امل��ع��اي��ري امل��ع��ت��م��دة واالط���الع 
على �سري اإجراءات العمل والوقوف 
ومتطلبات  االح����ت����ي����اج����ات  ع���ل���ى 
التطوير والتحديث وتعزيز عملية 

اإدارة املوارد والدعم.
�سرطة  ع��ام  قائد  ا�ستقبال  يف  ك��ان 
مبارك  حم���م���د  امل����ق����دم  ع���ج���م���ان 
الغفلي رئي�س مركز �سرطة اجلرف 
ال�سامل والنقيب وفاء خليل مدير 
واملالزم  االجتماعي  الدعم  مركز 
اأول اأحمد زعل الرميثي مدير فرع 

االأطفال  من  االجتماعية  احلاالت 
اجلهد  من  مزيد  ببذل  موجها   ..
حلل الق�سايا املجتمعية مبا يدعم 

ويعزز ر�سا اجلمهور.
النقيب وفاء خليل �سرحا  وقدمت 
م���ف�������س���ال ع�����ن اإجن������������ازات امل���رك���ز 
التعامل  مت  ال��ت��ي  الق�سايا  وع���دد 
من  االأول  ال��ن�����س��ف  خ����الل  م��ع��ه��ا 
يف  امل�����رك�����ز  ودور   2018 ع�������ام 
ينفذها  ال���ت���ي  ال��ت��وع��ي��ة  ح���م���الت 
�سرائح  ج��م��ي��ع  ت�����س��ت��ه��دف  وال���ت���ي 
االأ�سري  العنف  للحد من  املجتمع 
تهدد  قد  التي  ال�سلبية  والظواهر 

اأمن و�سالمة املجتمع.
ال�سيخ �سلطان  اللواء  وعقد �سعادة 
اجتماعا  ال��ن��ع��ي��م��ي  اهلل  ع��ب��د  ب���ن 
اجلرف  �سرطة  م��رك��ز  �سباط  م��ع 
ال�سامل ومركز الدعم االجتماعي 
معايري  ت���ط���ب���ي���ق  م�����ن  ل����ل����ت����اأك����د 
املهام  حيث  من  ال�سنوي  التفتي�س 
االإداري�����ة وم���دى االل���ت���زام بتنفيذ 
القيادة  م���ن  ال�������س���ادرة  ال����ق����رارات 
العليا واالإجراءات االإدارية املطبقة 
ومدى وجود اآلية للرقابة االإدارية 
لالطالع ومتابعة اإجراءات العمل.

•• عجمان ـ الفجر 

ح���������س����ل ب�����رن�����اجم�����ا ال���ه���ن���د����س���ة 
ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة وه���ن���د����س���ة امل���ع���دات 
بجامعة  الهند�سة  كلية  يف  الطبية 
االعتماد من جمل�س  عجمان على 
والتكنولوجيا  للهند�سة  االعتماد 
ABET، وهو جمل�س يف الواليات 
برامج  العتماد  االأمريكية  املتحدة 
العلوم  يف  واجل���ام���ع���ات  ال��ك��ل��ي��ات 
والهند�سة  واحلو�سبة  التطبيقية 

والتكنولوجيا.
وهّناأ الدكتور كرمي ال�سغري، مدير 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اجل��ام��ع��ة، 
ح��م��ي��د ب��ن را���س��د ال��ن��ع��ي��م��ي ع�سو 
ح��اك��م عجمان،  االأع���ل���ى،  امل��ج��ل�����س 
جامعة  اأم�����ن�����اء  جم���ل�������س  رئ���ي�������س 
التي  عجمان على هذه االإجن���ازات 

وجدير بالذكر اأن جمل�س االعتماد 
 ABET للهند�سة والتكنولوجيا 
غري  ع��امل��ي��اً،  م�سهورة  منظمة  ه��و 
رب���ح���ي���ة، مت��ل��ك��ه��ا وت���دي���ره���ا اأك���رث 
ومهنية  علمية  جمعية   25 م��ن 
املتحدة  ال�����والي�����ات  يف  ه��ن��د���س��ي��ة 
االأم��ري��ك��ي��ة، وي�����س��ارك ف��ي��ه��ا اأكرث 
ذوي  م����ن  ���س��خ�����س   1500 م����ن 
وال�سناعية.  االأك��ادمي��ي��ة  اخل���ربة 
على   ABET هيئة  و�سعت  وق��د 
وت���ط���وي���ر معايري  و����س���ع  ع��ات��ق��ه��ا 
الهند�سي  للتعليم  اجل���ودة  عالية 

منذ 75 عاًما.

للقاطنني  واملجتمعية  وامل���روري���ة 
والتي  امل��رك��ز  اخت�سا�س  يف  ك��اف��ة 
ال�سكنية  اجل��رف  منطقتي  ت�سمل 

وال�سناعية.
ك��م��ا ت��ف��ق��د ���س��ع��ادت��ه م��رك��ز الدعم 

البحث اجلنائي.
اال�ستقبال  مكاتب  �سعادته  وتفقد 
مركز  يف  امل���ت���ع���ام���ل���ني  وخ�����دم�����ة 
ب�سرورة  ووج����ه  اجل����رف  ���س��رط��ة 
ت������ق������دمي اخل��������دم��������ات االأم�����ن�����ي�����ة 

ع��ل��ى مكاتب  االج��ت��م��اع��ي واط���ل���ع 
ا�ستقبال احلاالت والق�سايا الواردة 
الطفل  مقابلة  وغ��رف��ة  امل��رك��ز  اإىل 
وجتهيزها  ا���س��ت��ح��داث��ه��ا  مت  ال��ت��ي 
ال�ستقبال  ال��ت��ج��ه��ي��زات  ب����اأح����دث 

الدرا�سية  امل��ن��اه��ج  ع��ل��ى  اجل��ام��ع��ة 
التدري�س  ه��ي��ئ��ة  اأع�����س��اء  وك���ف���اءة 
وم�����س��ت��وى ال���ط���الب واالإم���ك���ان���ات 
امل��ادي��ة وال��ب�����س��ري��ة، وال��دع��م الذي 
العلمي  للق�سم  اجل��ام��ع��ة  ت��ق��دم��ه 
والكلية، باالإ�سافة اإىل العديد من 
العنا�سر التي تتمحور حول جودة 

وكفاءة العملية التعليمية.
اأننا و�سمن احتفاالتنا  م�سريا اإىل 
تاأ�سي�س  ع��ل��ى  ع���ام���ا   30 مب�����رور 
ا�ستطاعت  ع����ج����م����ان،  ج����ام����ع����ة 
براجمنا اأن ت�سبح �سمن نخبة من 
كلية   775 من  برناجًما   3850

كانت  م��ا  وال��ت��ي  اجلامعة  حتققها 
الالحمدود  ال��دع��م  ل��وال  لتتحقق 
الذي حتظى به اجلامعة من لدن 
على  ح�سولنا  »اإّن  وق���ال:  ���س��م��ّوه. 
هذا االعتماد من جمل�س االعتماد 
ما  العاملي  والتكنولوجيا  للهند�سة 
اإال �سهادًة وو�سام فخر واعتزاز  هو 
خمرجاتنا،  وج������ودة  ب���ك���ف���اءة  ل��ن��ا 
ج��دي��د يف رحلتنا  ك���اإجن���از  وي���اأت���ي 
للح�سول على االعتمادات الدولية 
اأن  م��وؤك��دا  العاملية«.  والت�سنيفات 
 ABET ���ف���رق ال��ع��م��ل ال��ت��اب��ع��ة ل
لربامج  ت��ق��ي��ي��م��ه��ا  يف  رّك�������زت  ق����د 

بح�سولها  دول���ة   31 يف  وج��ام��ع��ة 
 .ABET ال���  على االع��ت��م��اد م��ن 
حيث ي�ساند هذا االعتماد الكليات 
عاملي  منهج  ات��ب��اع  يف  واجل��ام��ع��ات 
وحت�سني  وتطوير  لتقييم  منّظم 
اإىل  باالإ�سافة  التعليمية،  العملية 
م�ساعدة الطلبة واأولياء االأمور على 
تعليماً  تقدم  التي  الكليات  اختيار 
عايل اجلودة ميّكن اخلريجني من 
احل�����س��ول ع��ل��ى ال��ع��م��ل يف خمتلف 
واخلا�سة،  احل���ك���وم���ي���ة  اجل����ه����ات 
درا�ساتهم  ا���س��ت��ك��م��ال  يف  وك���ذل���ك 
العاملية.  اأرق��ى اجلامعات  العليا يف 
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اأخبـار الإمـارات
حاكم اأم القيوين ي�سيد باالإعالن عن اختيار اأول رائدي ف�ساء اإماراتيني

•• اأم القيوين -وام:

االأعلى  املجل�س  املعال ع�سو  را�سد  بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  اأ�ساد �ساحب 
يف  اإماراتيني  ف�ساء  رائ��دي  اول  اختيار  عن  باالإعالن  القيوين  اأم  حاكم 
اإطار �سل�سلة االإجنازات النوعية التي حتققها الدولة يف خمتلف املجاالت 
احليوية .. متوجها بالتهنئة بهذه املنا�سبة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
ال�سيخ  ال�سمو  “حفظه اهلل” و�ساحب  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
التنمية  ا�سرتاتيجية  اإط���ار  يف  �سموه  وق���ال   . اهلل”  “رعاه  دب��ي  ح��اك��م 
العلمية  املجاالت  يف  خا�سة  ..وب�سورة  الدولة  تنتهجها  التي  امل�ستدامة 

والبحثية وعلوم الف�ساء والتي اختطتها االمارات يف عهد �ساحب ال�سمو 
“ وبدعم  اهلل  “ حفظة  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة 
ومتابعة من �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س 

الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” .
جاء االعالن اأم�س عن اختيار اأول رائدي ف�ساء اماراتيني هما هزاع على 
عبدان خلفان املن�سوري و�سلطان �سيف مفتاح حمد النيادى بالتعاون مع 
وكالة الف�ساء الرو�سية �سمن برنامج االإمارات لرواد الف�ساء الهادف اإىل 
تاأهيل واإر�سال رواد ف�ساء اإماراتيني اإىل الف�ساء اخلارجي لتنفيذ مهام 

علمية.
واأثنى �سموه على حر�س القيادة الر�سيدة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 

ال�سيخ  ال�سمو  “حفظه اهلل” و �ساحب  اآل نهيان رئي�س الدولة  بن زايد 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
حاكم دبي “رعاه اهلل” على و�سع قواعد واأ�س�س علوم الف�ساء يف االإمارات 
وخلق بيئة تعتمد على الربامج العلمية والبنى التحتية ودعم الربامج 
القوانني  اإ���س��دار  اىل  باالإ�سافة  الذكية  التطبيقات  واأن��ظ��م��ة  البحثية 
علوم  جمال  يف  الوطنية  ال�سناعات  وتاأهيل  لذلك  املنظمة  والت�سريعات 

الف�ساء واال�ستفادة من اخلربات العاملية يف هذا املجال.
االمة  واأب��ن��اء  ال��ويف  و�سعبنا  الر�سيدة  لقيادتنا  بالتهنئة  �سموه  وت��وج��ه 
العربية بهذا االجناز العاملي الذي يعزز من مكانة االإمارات املرموقة يف 

�ستى املجاالت.

خالل لق�ء نظمته �لوز�رة مع �ملوردين 

»الرتبية« تعتمد 122 �سنفًا غذائيًا للمقا�سف 
املدر�سية وحتدد ال�سعر بـ5 دراهم للريا�ض 

ح�شني �حلم�دي: ندعم �شرك�تن� �لوطنية �ل�شغرية 
و�ملتو�شطة لتويل مه�م �إد�رة �ملق��شف �ملدر�شية

منوذج من ق�ئمة �لأ�شع�ر لالأ�شن�ف �لغذ�ئية �لرئي�شية للع�م  �لدر��شي 2018 - 2019

�أثن�ء �للق�ء

•• دبي – حم�شن را�شد  

اعتمدت وزارة الرتبية والتعليم قائمة االأ�سناف الغذائية للمقا�سف املدر�سية 
التي �سيتم توريدها للمقا�سف بكافة املراحل الدرا�سية للعام الدرا�سي اجلاري 
املاء  قنينة  مع  الوجبة  �سعر  حم��ددة  غذائياً،  �سنفاً   122 القائمة  وت�سم   ،
التعليمية  ي��رتاوح كل منتج غذائي للمراحل  ، فيما  للريا�س بخم�سة دراه��م 
املختلفة بني درهم واأربعة دراهم ، الفتة اإىل اأن بع�س االأ�سعار �سهدت ارتفاعاً 
طفيفاً ب�سبب ال�سريبة، ولكن كان الهدف هو توفري اأف�سل املنتجات املقدمة.

لقاء  والتعليم يف  الرتبية  وزي��ر  احل��م��ادي  اإب��راه��ي��م  ب��ن  واأك���د معايل ح�سني 
نظمته الوزارة اأم�س مع موردي املقا�سف املدر�سية بح�سور قيادات الوزارة على 
ال�سغرية   امل�ساريع  مظلة  حتت  تندرج  التي  الواعدة  الوطنية  للم�ساريع  دعم 
واملتو�سطة واملخت�سة ب�سناعة االأغذية وذلك ان�سجاما مع التوجهات احلكومية 
ذات ال�سلة اإذ حر�ست الوزارة على دعمها يف تويل مهمات التوريد للمقا�سف 
املدر�سية ، م�سددا على �سرورة تطوير قوائم االأغذية املقدمة لطالب املدار�س 

من خالل املقا�سف املدر�سية.
ح�سر اللقاء الذي عقد بديوان عام الوزارة ، املهند�س عبد الرحمن احلمادي 
القا�سمي  وخلود  امل�ساندة  واخلدمات  للرقابة  والتعليم  الرتبية  وزارة  وكيل 

الوطنية  االأغذية  �سركات  عن  ممثال   و35  الرقابة  لقطاع  امل�ساعد  الوكيل 
املوردة ، وا�ستعر�س اللقاء  ا�ستعدادات املوردين للعام الدرا�سي اجلديد وتبادل 
واالأ�س�س  للقواعد  وفقا  عملهم  باآلية  االرت��ق��اء  كيفية  ح��ول  معهم   االأف��ك��ار 

ال�سحية امل�سرتطة.
املعايري  اأف�سل  ال��وزارة على تطبيق  اللقاء حر�س  واأك��د وزي��ر الرتبية خالل 
على  والعمل   ، االإماراتية  املدر�سة  �سمن  الطلبة  بتغذية  املرتبطة  ال�سحية 
تطوير قوائم االأغذية املقدمة لهم من خالل املقا�سف املدر�سية، بحيث تراعي 

املوا�سفات ال�سحية املطلوبة.
املدر�سية،  االإدارات  اإىل  تعميماً  م��وؤخ��راً  اأ���س��درت  ق��د  الرتبية  وزارة  وك��ان��ت 
يت�سمن قائمة �سركات التوريد للمقا�سف املدر�سية ، والتي �ستكون م�سوؤولة 
ب�سكل كامل عن ت�سغيل هذه املقا�سف، من وجبات غذائية ومعدات وعاملني، 
داعية االإدارات املدر�سية اإىل العمل على ت�سهيل اإج��راءات دخول املوردين اإىل 
باأعداد  تزويدهم  مع  جديدة،  باأخرى  القدمية  املعدات  ال�ستبدال  املقا�سف، 
الطلبة واختيار الوجبات الغذائية من القائمة املرفقة ، والتي تت�سمن 122 

�سنفاً غذائياً
منها  الغذائية حر�ساً  الوجبات  قوائم  تعديل حمتويات  اأن��ه مت  اىل  م�سرية  

على �سحة الطلبة.

جميلة املهريي تطلق »ميثاق 
الوطن« لطلبة املدر�سة االإماراتية

•• اأم القيوين -وام:

اأطلقت معايل جميلة بنت �سامل م�سبح املهريي وزيرة دولة ل�سوؤون التعليم 
العام مع 60 طالبا وطالبة مبادرة ميثاق الوطن لطلبة املدر�سة االإماراتية 

و ذلك خالل زيارتها ملدر�سة ال�سلمة للتعليم الثانوي باأم القيوين.
ح�سر االإطالق �سعادة مروان اأحمد ال�سوالح وكيل وزارة الرتبية والتعليم 
امل�ساعد  الوكيل  غريب  فوزية  �سعادة  و  العام  للتعليم  االأكادميية  لل�سوؤون 
ال�سام�سي  ال�سحاك  اآم��ن��ة  ال��دك��ت��ورة  و�سعادة  املدر�سية  العمليات  لقطاع 
كل  يقوم  امل��ب��ادرة  مبوجب  و  واالأن�سطة.  الرعاية  لقطاع  امل�ساعد  الوكيل 
طالب يف املدر�سة االإماراتية بكتابة وثيقة خا�سة به ي�سرد فيها ما يطمح 
اإىل حتقيقه عندما يكرب ويبني فيها التزامه بالتحلي باالأخالق وال�سفات 
التي ر�سمها القادة جليل امل�ستقبل والتي مت اطالقها �سمن حماور التعليم 

يف مئوية االإمارات 2071، وُيطلق على هذه الوثيقة »ميثاق الوطن« .
امل�ستقبل  جيل  فهم  تعميق  يف  امل�ساهمة  اإىل  الوطن  ميثاق  مبادرة  تهدف 
من الطلبة بروؤية مئوية االإمارات2 071 وا�ستيعاب م�سامينها واأبعادها 
و رفع وعي الطالب االماراتي باأهمية دوره يف ا�ست�سراف امل�ستقبل والبدء 
باإعداده وتاأهيله للم�ساهمة الفاعلة يف حتقيق تلك الروؤية ف�سال عن تعزيز 
ال�سخ�سية الإع��داده القت�ساد  املعرفية ومهاراته  االإماراتي  الطالب  �سمات 
والريادة لديه و �سقل مواهب واهتمامات  االبتكار  املعرفة وتعزيز ثقافة 
جميع الطلبة على اختالفها وتنوعها مبا يخدم م�سلحة الوطن وتوجهاته 
الكربى حا�سرا وم�ستقبال عالوة على ايجاد م�ساحة رقمية وا�سعة لتوثيق 
تطلعات الطالب االماراتي وم�ساركتها ومتابعتها على نطاق وطني �سامل.

و اأكدت معايل جميلة املهريي يف كلمة لها بهذه املنا�سبة اأن القيادة الر�سيدة 
اأف��ردت حيزا كبريا لدعم  الدولة  و هي مت�سي قدما يف �سياغة م�ستقبل 
على  اجل��اد  العمل  خ��الل  م��ن  وت�سجعيهم  اأحالمهم  و  الطلبة  طموحات 
روؤاه��م مع خطط و�سيا�سات  حتقيق تطلعاتهم وتنمية مهاراتهم وتوحيد 

الدولة للمرحلة املقبلة وذلك برفدهم باأرقى املعارف واأجود املهارات.
و توجهت معاليها للطلبة قائلة: » اأنتم اأملنا و اأمل الدولة وجهودكم حمل 
بقدراتكم  ال��دوام  وعلى  اآمنت  التي  الر�سيدة  القيادة  من  ومتابعة  تقدير 
متوا�سل  ب�سكل  نعمل   .. والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  يف  ون��ح��ن  وك��ف��اءات��ك��م 

لتمكينكم م�ستقبال من قيادة دفة التنمية والتطوير يف دولتنا«.
ودعت معاليها الطلبة اإىل توظيف ما يكت�سبونه من علوم ومعارف خلدمة 
خا�سنة  املدار�س  اأن  موؤكدة  كافة  امليادين  يف  وتطلعاتها  الدولة  طموحات 
اأجيال  اإيجاد  مهمة  واملعلمات  املعلمني  وعلى  ومهاراتهم  الطلبة  مواهب 

واثقة بقدراتها موؤمنة باأحالمها وقدرتها على حتقيقها.
و حددت املبادرة خطوات يعمل عليها الطلبة للو�سول اإىل النتائج املاأمولة 
من  امل��دى  بعيدة  الوطن  لروؤية  انتماءه  الطالب  يوثق  اأن  وه��ي  للمبادرة 
خالل امليثاق و تعلم مبادئ ا�ست�سراف امل�ستقبل والتعرف على نقاط قوته 
الوزارة  وا�سع عرب من�سة  يقوم مب�ساركة حلمه مع جمهور  واأن  وتنميتها 
واأن  اأن يعزز ثقته يف اختياراته  و  ق��راره  واأن يعمل على امتالك  الرقمية 
ثم  بها  ويحتفي  اإجن��ازات��ه  ي��ربز  و  لديه  واالبتكار  التفكري  م��ه��ارات  ينمي 

مي�سي الطالب بعد ذلك يف ت�سويب اجتاهاته وحتديد خياراته.

ثلثهن يفرطن يف تن�ول �لطع�م 

م�ست�سفى راأ�ض اخليمة ينظم جل�سات غذائية تثقيفية للحوامل �سهريًا  
•• راأ�س اخليمة –الفجر 

راأ�س اخليمة عن  اأعلن م�ست�سفى 
ا�ستعداده الإقامة جل�سات تثقيفية 
جم��ان��ي��ة ل��ل�����س��ي��دات احل���وام���ل يف 
�سهر  ك����ل  م����ن  االأول  اخل��م��ي�����س 
اجل���اري،  �سبتمرب   6 م��ن  اب���ت���داًء 
امل�����س��ت�����س��ف��ى هدفه  ح��ي��ث ي��ج�����س��د 
لدى  ال���وع���ي  رف����ع  اإىل  ال����رام����ي 
الن�ساء حول اأهمية الغذاء املتوازن 
للحامل وطفلها. �ستقام اجلل�سات 
حتمل  ال��ت��ي  ال�سهرية  التفاعلية 
عنوان »التغذية خالل احلمل وما 
�سباحاً   11 ال�ساعة  ب��ني  ب��ع��ده« 
مركز  يف  ����س���ب���اح���اً  و11:45 

احلوامل  م���ن  ال���ك���ث���ريات  ت���اأخ���ذ 
املفرطة  ال�������وزن  زي�������ادة  م�������س���األ���ة 
يرتتب  قد  والتي  االعتبار،  بعني 
�سلبية تزيد من ن�سبة  اآثار  عليها 
امل��خ��اط��ر ال�����س��ح��ي��ة ع��ل��ى ك��ل من 
االأم واجلنني معاً، وهنا ياأتي دور 
احلوامل  م�ساعدة  يف  التوجيهات 
على و�سع برنامج اأغذية متوازن 
املنا�سب  للوزن  منتظمة  ومراقبة 
وبعد  احل����م����ل  م����رح����ل����ة  خ�������الل 
الوالدة. كما �ستتيح هذه اجلل�سات 
التعامل  ف���ر����س���ة  ل���ل���م�������س���ارك���ات 
تواجههن  ال����ت����ي  امل�������س���ائ���ل  م�����ع 
ك��ال��دوار والغثيان  خ��الل احل��م��ل 
ال�����س��ب��اح��ي ال����ذي ق���د ي��ن��ج��م عن 

يتبعن  مل  اللواتي  الن�ساء  اأطفال 
اأثناء  م���ت���وازن���ة  غ���ذائ���ي���ة  ح��م��ي��ة 
للعيوب  عر�سة  اأك��رث  ه��م  احلمل 
وال�سكري  وال����ب����دان����ة  اخل��ل��ق��ي��ة 
ن�سوج  ع������دم  اأو  واالع������ت������الالت 
باالإ�سافة  ال��دم��اغ��ي��ة.  اخل���الي���ا 
ل��ذل��ك، فقد وج���دت ال��درا���س��ة اأن 
ال���ن�������س���اء احل����وام����ل ي���ع���ان���ني من 
وحم�س   B1 فيتامني  يف  نق�س 
و  C و   A وفيتامينات  الفوليك 
احلوامل  بالن�ساء  م��ق��ارن��ًة   B6
غذائية  ح��م��ي��ة  ي��ت��ب��ع��ن  ال���ل���وات���ي 

�سحية.
احلوراين  رب��ا  ال�سيدة  حتدثت  اإذ 
يف  ال�سريرية  التغذية  اأخ�سائية 

التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ���س��دي��ق��ي، 
جروب‘  ك���ري  ه��ي��ل��ث  ’اأربيان  ل���� 
والرئي�س التنفيذي مل�ست�سفى راأ�س 
اأمراً  االأمومة  اخليمة: »ال تعترب 
بالن�سبة  �سيّما  ال  وب�سيطاً،  �سهاًل 
والدة  ينتظرن  اللواتي  لالأمهات 
احلمل  ف��رح��ل��ة  االأول،  ط��ف��ل��ه��ن 
وال�������������والدة ح����اف����ل����ة ب���ال���ت���ج���ارب 
اعتدنا  وكما  واملفاجاآت اجلديدة. 
راأ�س  م�ست�سفى  يف  دائماً  نفعل  اأن 
اخل��ي��م��ة، ي��ح��ر���س ف��ري��ق��ن��ا على 
متهيد الطريق اأمام هذه الرحلة 
االأوىل  اخلطوة  تتمثل  الزاخمة. 
ال�سيدات حول احلمية  تثقيف  يف 
�ست�سكل  التي  واملتوازنة  املتكاملة 

يف  بالعيون  للعناية  اخليمة  راأ���س 
لتقدم  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  م�ست�سفى 
االأنظمة  ح��ول  معّمقة  اإر����س���ادات 
من  �سهر  لكل  املنا�سبة  الغذائية 
اأ���س��ه��ر احل���م���ل، وذل����ك م���ن اأجل 
ال�����س��ح��ي للجنني  ال��ن��م��و  ���س��م��ان 

ولالأم.

�حلو�مل و�لغذ�ء :
اأن  اأثبتت االأبحاث االأخ��رية   فقد 
يف  يفرطن  احلوامل  الن�ساء  ثلث 
كمية  مراقبة  دون  الطعام  تناول 
ما  امل�ستهلكة،  احلرارية  ال�سعرات 
االإ�سكاالت  من  الكثري  ي�سبب  قد 
اأن  اإىل  اأ�����س����ارت  ك��م��ا  ال�����س��ح��ي��ة. 

اتباع حمية غري �سحية«.

�لأغذية �ملث�لية:
���س��ت��ن��اق�����س اجل���ل�������س���ات اأي�������س���اً يف 
خالل  لالأمهات  املثالية  االأغ��ذي��ة 
فرتة االإر�ساع، اإذ تتغري احلاجات 
ب�سكل  امل�ستهلك  ال���غ���ذاء  وك��م��ي��ة 
م���ل���ح���وظ. وي����ق����ّدر اخل�������رباء اأن 
�سعرة   640 ل��ق��راب��ة  حت��ت��اج  االأم 
حرارية اإ�سافية لتلبية احتياجات 
الرتكيز على  الر�سيع مع  طفلها 
الكال�سيوم  ت��وف��ر  ال��ت��ي  االأغ���ذي���ة 
والفيتامني E و B6واملجنيزيوم 

وحم�س الفوليك.
ر�سا  ال����دك����ت����ور  ق�����ال  وب����������دوره،   

ذلك  عن  اخليمة  راأ���س  م�ست�سفى 
من  ال��ك��ث��ري  متتلك  »ال  ب��ق��ول��ه��ا: 
معلومات  احل����وام����ل  ال�������س���ي���دات 
وافية حول ما هو حمظور تناوله 
ومباح خالل فرتة احلمل وتاأثري 
ذل���ك ع��ل��ى ال��ط��ف��ل. حت��ت��اج امل���راأة 
�سعرة   300 حل������وايل  احل����ام����ل 
ح���راري���ة اإ���س��اف��ي��ة ل��ل��ح��ف��اظ على 
تاأتي  اأن  وي���ج���ب  ���س��ح��ي،  ح��م��ل 
ه�����ذه ال�������س���ع���رات احل�����راري�����ة من 
غ��ذائ��ي��ة خمتلفة مع  جم��م��وع��ات 
الرتكيز ب�سكل اأكرب على احلبوب 
والفواكه  وال��ربوت��ي��ن��ات  ال��ك��ام��ل��ة 
واخل�سار واالإقالل من احللويات 
وال��د���س��م. وع����الوة ع��ل��ى ذل���ك، ال 

طوال فرتة االأمومة عاماًل داعماً 
ينعك�س  ���س��ل��ي��م��اً  ح���م���اًل  ي�����س��م��ن 
���س��ح��ت��ه��ن و�سحة  ع��ل��ى  اإي���ج���اب���اً 

اأطفالهن«.
املهتمات  للن�ساء  :«مي��ك��ن  وت��اب��ع 
التغذية  ج��ل�����س��ات  يف  ب��امل�����س��ارك��ة 
خ���الل ف���رتة احل��م��ل وم���ا بعده« 
باالت�سال  م�سبقاً  مكانهن  بحجز 

على الرقم 072074444.

�سرطة راأ�ض اخليمة تتعاون تقنيا جمموعة هواوي
•• راأ�س اخليمة- الفجر

ت�����راأ������س ال���ع���م���ي���د ج����م����ال اأح���م���د 
ال��ط��ري م��دي��ر ع��ام امل����وارد العامة 
بالقيادة  امل�������س���ان���دة  واخل����دم����ات 
العامة ل�سرطة راأ�س اخليمة وفداً 
لالأنظمة  ه����واوي  م��ن جم��م��وع��ة 
عقد  ح��ي��ث   ، وال�����س��ب��ك��ات  التقنية 
االجتماعات  ب���ق���اع���ة  االج���ت���م���اع 
بح�سور  العامة  بالقيادة  الكربى 
عدد من اأ�سحاب االخت�سا�س من 

اجلانبني.
وت�����س��م��ن االج��ت��م��اع ع���دة حماور 
ه�����ام�����ة م������درج������ة ع����ل����ى ج������دول 
االع���م���ال م��ن��ه��ا ا���س��ت��ع��را���س اأب���رز 
العامة  للقيادة  املجموعة  خدمات 
بها  اخلا�سة  الربامج  عمل  واآلية 
تنفيذها  م���ن  امل���رج���وة  وال��ن��ت��ائ��ج 
واإم���ك���ان���ي���ة اال����س���ت���ف���ادة م��ن��ه��ا يف 
االأم���ن���ي لتحقيق  ال��ع��م��ل  ت��ط��وي��ر 
االجتماع  ت��ن��اول  ك��م��ا   ، االأه�����داف 

واملقرتحات  امل��الح��ظ��ات  وع��ر���س 
واإب��������داء  اأب�����رزه�����ا  م��ن��اق�����س��ة  ومت 
االأداء  تطوير  بهدف  وذلك  االآراء 
املت�سارعة  التطورات  مع  ليتالءم 
مع  تن�سجم  التي  املبادرات  وو�سع 
الوطنية  االإمارات واالأجندة  روؤية 

واأهداف القيادة.

لل�سبكة  احلالية  التحتية  البنية 
بالقيادة العامة وكيفية العمل على 
النحو  على  وحتديثها  تطويرها 
املطلوب وخمطط �سبكة كامريات 
ومركز  ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة  امل���راق���ب���ة 
البيانات وغريها ، كما مت التطرق 
املدخالت  واأه�����م  امل���خ���رج���ات  اإىل 

ويف خ��ت��ام االج��ت��م��اع وج��ه العميد 
جمال الطري ب�سرورة العمل على 
االإج����راءات  ك��اف��ة  وتطبيق  تنفيذ 
االأنظمة  اأف�سل  لتفعيل  ال��الزم��ة 
املجال من خالل  ه��ذا  التقنية يف 
ملرافق  واملبا�سر  امليداين  االط��الع 
واحتياجاتها  ال���ع���ام���ة  ال���ق���ي���ادة 

ل��ت��ح��ق��ي��ق اأع���ل���ى م���ع���دالت االأم����ن 
وت��ط��وي��ر اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة من 
املمار�سات  اأف�������س���ل  ت��ب��ن��ي  خ����الل 
وت�����ق�����دمي اخل������دم������ات االأم����ن����ي����ة 
اجلميع  ي���ن���ع���م  ح���ت���ى  ال�������س���ام���ل���ة 
تواكب  التي  والطماأنينة  ب��االأم��ن 

امل�ستجدات.

 7 خالل  االإلكرتونية  الهجمات  تراجع  % ن�سبة   39
•• اأبوظبي-وام: 

تراجع عدد الهجمات التي تعر�ست لها املواقع االلكرتونية 
يف دولة االمارات اإىل 274 هجمة خالل االأ�سهر ال�سبعة 
االأوىل من العام 2018 بانخفا�س ن�سبته %39 مقارنة 
مع الفرتة نف�سها من العام 2017. جاء الرتاجع امل�سجل 
التي  اجل��ه��ود  وت���رية  ب��ارت��ف��اع  الهجمات مدعوما  ع��دد  يف 
احلا�سب  ل��ط��وارئ  لال�ستجابة  ال��وط��ن��ي  ال��ف��ري��ق  يبذلها 
االآيل بهيئة تنظيم االت�ساالت الذي يتوىل مهمة الت�سدي 
جل��م��ي��ع حم�����اوالت ال��ق��ر���س��ن��ة ل��ل��م��واق��ع االل��ك��رتون��ي��ة يف 

االمارات.
الكرتونية  القرا�سنة مواقع  ت�ستهدف هجمات  و عادة ما 
اخلا�س  للقطاع  تابعة  واأخ���رى  حكومية  و�سبه  حكومية 
ويف مقدمتها قطاع البنوك الذي رفع من وترية اجراءاته 
بالتعاون مع فريق طوارئ احلا�سب االآيل يف االآونة االأخرية. 
واأظهر التحليل اخلا�س باالأرقام التي ت�سدره هيئة تنظيم 
يف  القر�سنة  عمليات  خلفته  ال��ذي  االأث��ر  عن  االت�ساالت 
اأن  اجل��اري  العام  من  يوليو  نهاية  اإىل  يناير  من  الفرتة 
اأثر نحو 150 هجمة كان متو�سطا يف حني �سنف اأثر 85 
هجمة �سمن املنخف�س و39 �سديدة. و على �سعيد طبيعة 
االأهداف لهذه العمليات فقد ا�ستهدفت غالبيتها االحتيال 

�سعى  فيما  االل��ك��رتون��ي��ة  امل��واق��ع  م��ن  ل�سريحة  والت�سيد 
بني  البقية  ت��وزع��ت  و  املعلومات  لت�سريب  االآخ���ر  بع�سها 
ت�سويه املواقع و اعرتا�س و اإيقاف اخلدمة و غايات اأخرى. 
امل�سجلة  الهجمات  ع��دد  بلغ  فقد  ال�سهري  امل�ستوى  وعلى 
42 يف  31 هجمة مقارنة مع  2018 نحو  خالل يوليو 
ال�سهر نف�سه من العام 2017 �سنف اأثر 12 منها �سمن 
بال�سديدة.  و7  املتو�سط  �سمن  نف�سه  وال��ع��دد  املنخف�س 
و���س��م��ل��ت ق��ائ��م��ة ال���ربام���ج االأك����رث خ��ط��ورة خ���الل يوليو 
“ ال��ذي ا�ستهدف موؤ�س�سات  “ كوكي ه��ورد  برنامج حملة 
اإعالمية و برامج نقطة ال�سعف يف الفال�س غري املعروفة 
وبرنامج اخرتاق اأوركل ويب لوجيك. جتدر االإ�سارة اإىل اأن 
الهيئة العامة لتنظيم االت�ساالت ممثلة بفريق اال�ستجابة 
لطوارئ احلا�سب االآيل تعمل منذ �سنوات على ن�سر الوعي 
بهدف الت�سدي للربامج اخلبيثة من خالل عقد الندوات 
وتنفيذ برامج توعوية . وحتر�س الهيئة عادة على مطالبة 
و  ال��الزم��ة  املعلومات  اأم��ن  �سيا�سة  باإتباع  اجل��ه��ات  جميع 
عمل ن�سخ احتياطية لبياناتها وحفظها على اأجهزة اآخرى 
تاأمني احلماية  اأجل  وذلك من  باالإنرتنت  لي�ست مت�سلة 
حملة  بتنفيذ  م��وؤخ��را  قامت  كما  االلكرتونية..  للمواقع 
“ال يخدعونك” يف اإطار م�سوؤوليتها عن ن�سر الوعي لدى 

جميع فئات املجتمع.
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العدد 12419 بتاريخ 2018/9/5

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/حممد �سرور للنجارة اليدوية

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1017023 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ثريا عبود ارمله من�سور فرج �سامل الكثريي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد �سروار حممد
تعديل وكيل خدمات/حذف �سامل من�سور فرج الكثريي

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة null*null اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري من/حممد �سرور للنجارة اليدوية

MOHAMMED SURUR MANUAL CARPENTRY

اىل/برامي للنجارة اليدوية
PRIME MANUAL CARPENTRY

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

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

العدد 12419 بتاريخ 2018/9/5

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ال�سماء لاللعاب االلكرتونية

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1068722 
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ال�سماء لاللعاب االلكرتونية
SKY ELECTRONIC GAMES

اىل/�سكاي تامي للعطور
SKY TIME PERFUMES

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع العطور - بالتجزئة )4772007(
تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع ال�ساعات وقطع غيارها - بالتجزئة )4773204(
تعديل ن�ساط/حذف بيع االلعاب ولعب االطفال - بالتجزئة )4764001(

تعديل ن�ساط/حذف بيع الهواتف املتحركة - بالتجزئة )4741011(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 12419 بتاريخ 2018/9/5

�إعــــــــــالن
املا�سية  ال�س�����ادة/الزوايا  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب للمقاوالت  رخ�سة رقم:2617292 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة هدى احمد عمر الكربي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12419 بتاريخ 2018/9/5

�إلغ�ء �عالن �ش�بق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
CN  باال�سم التجاري مدر�سة املنارة  رقم:1000844 
الو�سع  واعادة  الرخ�سة  بالغاء طلب تعديل  اخلا�سة 

كما كان عليه �سابقا
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12419 بتاريخ 2018/9/5

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

انرتاميورو للديكور والتعهدات
رخ�سة رقم:CN 1097895  قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12419 بتاريخ 2018/9/5

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

لت�سليح ال�سيارات
رخ�سة رقم:CN 2088391  قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12419 بتاريخ 2018/9/5

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

ال�سحراء الدارة العقارات
رخ�سة رقم:CN 2091318  قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12419 بتاريخ 2018/9/5

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

�سيك خلياطة املالب�س الن�سائية
رخ�سة رقم:CN 2353517  قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12419 بتاريخ 2018/9/5

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

ال�سحراء اجلديد للنقليات العامة
رخ�سة رقم:CN 1716809  قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12419 بتاريخ 2018/9/5

فر�ض البحر خلدمات و�سيانة حقول النفط- ذ م م
احل�سابات  لتدقيق  احلبيب  عبد  مريال  مكتب  يعلن 
اأنه مبوجب قرار اجتماع اجلمعية  واال�ست�سارات االدارية 

العمومية غري العادية ال�سادر بتاريخ 2018/08/15
بحل وت�سفية �سركة

فر�ض �لبحر خلدم�ت و�شي�نة حقول �لنفط - ذ م م
فعلى من لدية اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اإىل مكتب 
امل�سفى املعني هاتف رقم 026716055 فاك�س 026716054 
�سعيد  بناية  ال�سياحي  بالنادي  ابوظبي   53181 �س.ب 
عبداهلل اجلنيبي الطابق )4( مكتب رقم )403( واإح�سار 
امل�ستندات الثبوتيه، وذلك خالل مدة اأق�ساها 45 يوما من 

تاريخ هذا االعالن.

اإعــــــــالن ت�سفيـــــة �سركــــــــة 

العدد 12419 بتاريخ 2018/9/5

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�ستار براجون للمقاوالت 

الكهروميكانيكية ذ.م.م
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2278973 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة را�سد عبداهلل ربيع عبيد ربيع %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد يا�سني ف�سل %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد زوالفقار خمتار احمد

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف را�سد عبداهلل ربيع عبيد الطنيجي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12419 بتاريخ 2018/9/5
اجتمع ال�سركاء يف �سركة/لوت�س لالأقم�سة �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة 

CN1124429:س.ذ.م.م رقم الرخ�سة�
العنوان:العني - منطقة الكويتات - بناية - مركز العني مول

ال�سكل القانوين:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
فقد قرر ال�سركاء يف اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى 
كاتب العدل حماكم دبي رقم املحرر:2018/1/185188 بتاريخ:2018/8/30 
دولة  يف  بها  املعمول  واالنظمة  للقوانني  وفقا  ال�سركة  وت�سفية  حل 
 ، ال�سركة  والغاء  وت�سفية  ال�سراكة  عقد  وفك  املتحدة  العربية  االمارات 
عن  ومفو�س  والتدقيق  للمراجعة  الدرة  ال�سادة:مكتب  م�سفي  وتعيني 

املكتب ال�سيد:احمد جمال عبدالعزيز.
املعني  امل�سفي  اىل  التقدم  مطالبة  او  اعرتا�س  اي  لديه  من  وعلى 
الثبوتية  واالوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحبا  التايل  العنوان  يف 
�سارع   - العنوان  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما   45 خالل  يف  وذلك 
 - رقم:204  مكتب   - العامري  بالقرين  بناية   - العني   - التخطيط 

الهاتف:0503419153 - الهاتف:037219858

حم�شر اإجتماع

 جمل�س اإدارة واإعالن ت�شفية 

العدد 12415 بتاريخ 2018/9/1

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ايه هاك للخدمات ال�سناعية )ال�سرق االو�سط( 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�سة رقم:1055539 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

UNION GULF SERVICES LLC ا�سافة احتاد اخلليج للخدمات ذ.م.م
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

INTERO INTEGRITY SERVICES B.V ا�سافة انتتريو انتجريتي �سريفي�سز بي يف
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

A. hak industrial services B.V حذف ايه. هاك اند�سرتيال �سريفي�سز بي . يف
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

UNION GULF SERVICES LLC حذف احتاد اخلليج للخدمات ذ.م.م
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ايه هاك للخدمات ال�سناعية )ال�سرق االو�سط( ذ.م.م
A HAK INDUSTRIAL SERVICES )MIDDLE EAST( LLC

اىل/انتريو انتجريتي �سريفي�سز ال�سرق االو�سط ذ.م.م
INTERO INTEGRITY SERVICES )MIDDLE EAST( LLC

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

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

العدد 12419 بتاريخ 2018/9/5   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/2324  جتاري جزئي
االقامة  حم��ل  جمهول  التجارية  عيد  حممد  1-موؤ�س�سة   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
مبا ان املدعي /جرين �سوبر انريجي للتجارة العامة ���س.ذ.م.م قد اأقام عليك 
وق����دره )8000(  امل��دع��ي عليها مببلغ  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  ال��دع��وى وم��و���س��وع��ه��ا 
وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف.وح��ددت لها جل�سة ي��وم ال��ث��الث��اء امل���واف���ق:2018/9/18 
اأو من  فاأنت مكلف باحل�سور  بالقاعة:ch1.C.13  لذا  ال�ساعة:08:30 �س 
للمحكمة  او م�ستندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  ميثلك 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12419 بتاريخ 2018/9/5   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2810  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-حاجي عثمان تاري للتجارة العامة ���س.ذ.م.م 2- حاجي 
�سعيد  را�سد احمد  املدعي /عفراء  ان  االقامة مبا  ت��اري جمهول حمل  عثمان 
ال�سراكة  املطالبة ببطالن عقد  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  حلميدي قد 
واحل��ك��م ب��ت��خ��ارج��ه��ا م��ن ال�����س��رك��ة وال�����زام امل��دع��ي ع��ل��ي��ه ال��ث��اين ب�����س��داد مبلغ 
)153.000( درهم والزام املدعي عليهما بالر�سوم وامل�ساريف.وحددت لها جل�سة 
  ch1.C.14:بالقاعة ال�����س��اع��ة:08:30 �س  امل���واف���ق:2018/9/23  االح��د  ي��وم 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12419 بتاريخ 2018/9/5   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/2249  جتاري جزئي

ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول  وي�ست  بورن�س  جيم�س   -1  / عليه  املدعي  اىل 
ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  لل�سيانة  ت��ريب��و  م�سرت  امل��دع��ي/م��رك��ز 
املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )74227( درهم والر�سوم وامل�ساريف 
والفائدة 9% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم 
لذا   Ch 1.C.14 بالقاعة  �س   8.30 ال�ساعة   2018/10/9 املوافق  الثالثاء 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12419 بتاريخ 2018/9/5   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2018/1296  ا�شتئناف جتاري   
و�سامن  كفيل  ب�سفته   - نقوى  عبا�س  �سري  �سيد   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
ل��ل��م��ع��ادن - ���س ذ م م  جم��ه��ول حم��ل االق���ام���ة مب��ا ان  مل��دي��ون��ي��ة اي ان ام 
امل�ستاأنف /امتياز الرب �سيد مويزور راب - ب�سفته كفيل و�سامن ملديونية 
ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم :  ام للمعادن - �س ذ م م   قد  اي ان 
2016/960 جتاري كلي بتاريخ 2018/6/7.  وحددت لها جل�سه يوم االثنني  
 ch2.D.16 رق��م  بالقاعة  �سباحا    10.00 ال�ساعة    2018/9/24 املوافق 
وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12419 بتاريخ 2018/9/5   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/579 جتاري جزئي 
�سالح  را���س��د  �سلطان  2-مهند  العامة  للتجارة  ال�سام�سي  مهند  ع��ل��ي��ه/1-  املحكوم  اىل 
بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  االقامة  حمل  جمهويل  ال�سام�سي 
2018/7/12 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ امل�سرية واالإماراتية للم�ساريع التجارية 
اأن  االأوىل  املدعي عليها  ب�سخ�سه وب�سفته مالك  الثاين  املدعي عليه  بالزام  م   م  ذ  �س   -
يوؤدي اىل املدعية مبلغ مقداره 69618 درهما )ت�سعة و�ستون الفا و�ستمائة وثمانية ع�سر 
درهما( وفائدة 9% ت�سعة باملائة �سنويا من تاريخ 2017/11/7 وحتى ال�سداد التام والزمته 
بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من 
طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12419 بتاريخ 2018/9/5   
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

اعالن حكم بالن�شر
يف  الدعوى رقم 2017/2850 ت ج 

املرفوعة من املدعي/ ال�سركة العربية االمريكية للتكنولوجيا ارامتك 
املدعي عليه / باب ال�سفا لتجارة املواد الغذائية - ذ م م 

حكمت املحكمة :- بالزام ال�سركة املدعي عليها بان توؤدي لل�سركة املدعية مبلغ : 100.591.75 
درهم )مائة الف وخم�سمائة وواحد وت�سعون درهم وخم�سة و�سبعون فل�سا( وبان توؤدي لها 
فائدة قدرها 5% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد ب�سرط ان ال جتاوز ا�سل 
املحاماة  اتعاب  والر�سوم وخم�سمائة درهم مقابل  بامل�سروفات  والزمتها  به  املق�سي  الدين 

ورف�ست ما عدا ذلك من الطلبات.  
وبفوات   ، لالعالن  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�ستئناف  قابال  حكما 
القانونية  االجراءات  و�ستتخذ بحقكم  اليه  امل�سار  دون طعن منكم على احلكم  امليعاد  هذا 

لتنفيذه �سدكم. 
مكتب اإدارة الدعوى 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12419 بتاريخ 2018/9/5   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/335 عمايل كلي                                                
حمل  جمهول  م   م  ذ  �س   - التكنولوجية  للحلول  تطوير  عليه/1-  املحكوم  اىل 
يف   2017/10/31 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  االق��ام��ة 
املدعي  بالزام  مابراناتوكاران  جو�س  ل�سالح/جاك�سون  اع��اله  املذكورة  الدعوى 
الفا ومائتي درهما(  عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )11200( درهم )اإح��دا ع�سر 
او قيمتها - وقت تنفيذ  ال�سياحية عينا  الدرجة  وبتذكرة عودة اىل موطنه على 
عليها  امل��دع��ي  وال��زم��ت  اآخ���ر  يلتحق بخدمة �ساحب عمل  م��ا مل  ن��ق��دا  احل��ك��م- 
بالر�سوم.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12419 بتاريخ 2018/9/5   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/2392  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- �سركة ايرو�س ل�سناعة م�ستلزمات التكييف ذ.م.م جمهول 
حمل االقامة مبا ان املدعي/ملك ال�سيف لتجارة املكيفات �س.ذ.م.م قد اأقام عليك 
درهم   )19200( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
ال�سيكات  ا�ستحقاق  تاريخ  12% من  بواقع  القانونية  الفائدة  وامل�ساريف  والر�سوم 
وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2018/9/25 ال�ساعة 
8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اأخبـار الإمـارات

•• لندن-وام:

التقى �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد 
والتعاون  اخلارجية  وزير  نهيان  اآل 
وزير  جاويد  �ساجد  معايل  ال��دويل 

الداخلية الربيطاين.
وج���رى خ��الل ال��ل��ق��اء - ال���ذي عقد 
الر�سمية  ���س��م��وه  زي������ارة  اإط������ار  يف 
تعزيز  �سبل  بحث   - بريطانيا  اإىل 
ال��ع��الق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة امل�����س��رتك��ة بني 
البلدين ال�سيما يف املجاالت االأمنية 
ال�سيخ  ���س��م��و  واأك������د  وال��ق��ن�����س��ل��ي��ة. 
اأن دولة  اآل نهيان  زاي��د  عبداهلل بن 
االإمارات لديها موقف ثابت يف نبذ 
االأفكار املتطرفة ومكافحة التطرف 

واالإرهاب ب�سوره واأ�سكاله كافة.
م����ن ج���ان���ب���ه رح������ب م����ع����ايل وزي����ر 
�سمو  ب��زي��ارة  الربيطاين  الداخلية 
ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان .. 

موؤكدا احلر�س على تعزيز عالقات 
ال��ت��ع��اون امل�����س��رتك وال�����س��داق��ة مع 

دولة االإمارات يف �ستى املجاالت.
ب��دور دول��ة االإمارات  واأ���س��اد معاليه 

ال��ه��ام وم��ب��ادرات��ه��ا ال��رائ��دة لتعزيز 
ومكافحة  الدوليني  واالأم��ن  ال�سلم 
التطرف واالإرهاب. ح�سر اللقاء .. 
�سعادة �سليمان حامد �سامل املزروعي 

املتحدة  اململكة  لدى  الدولة  �سفري 
و�سعادة اأحمد م�سبح الكعبي امللحق 
ال�����س��رط��ي يف ���س��ف��ارة ال���دول���ة لدى 

اململكة املتحدة.

•• لندن -وام:

التقى �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد 
اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 
بيني  م����ع����ايل  ل����ن����دن  يف  ال��������دويل 
الدولية  التنمية  وزي���رة  م��وردان��ت 

الربيطانية.
وتناول اللقاء - الذي عقد يف اإطار 
اململكة  اإىل  الر�سمية  �سموه  زي���ارة 
املتحدة - بحث �سبل تعزيز عالقات 
يف  البلدين  ب��ني  امل�سرتك  ال��ت��ع��اون 
خم��ت��ل��ف امل����ج����االت وم���ن���ه���ا جمال 

امل�ساعدات اخلارجية.
ال�سيخ عبداهلل بن زايد  واأك��د �سمو 
اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 
ودولة  امل��ت��ح��دة  اململكة  اأن  ال���دويل 
االإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة قوتان 
كبريتان يف جمال التنمية الدولية 
توثيق  اإىل  ت��ط��ل��ع��ه  ع����ن  م���ع���رب���ا 
يف  اجلانبني  بني  امل�سرتك  التعاون 

خمتلف املجاالت.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا رح���ب���ت م���ع���ايل بيني 

الدولية  التنمية  وزي���رة  م��وردان��ت 
ال�سيخ  ���س��م��و  ب���زي���ارة  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
ن��ه��ي��ان وزير  اآل  ب��ن زاي����د  ع��ب��داهلل 
اخل����ارج����ي����ة وال�����ت�����ع�����اون ال������دويل 
الزيارة يف  هذه  اأهمية  على  موؤكدة 
ال��ت��ع��اون امل�سرتك  ت��ع��زي��ز ع��الق��ات 
وال�����س��راك��ة م���ع دول����ة االإم�������ارات يف 

املجاالت كافة.
واأ��������س�������ادت م���ع���ال���ي���ه���ا ب����امل����ب����ادرات 
ال��ت��ي تنفذها  ال���رائ���دة  االإن�����س��ان��ي��ة 
دولة االإمارات يف �ستى اأنحاء العامل 
امل�ساعدات  ت��ق��دمي  على  وحر�سها 
االإن�سانية العاجلة لكافة املحتاجني 
العامل  اأن���ح���اء  ���س��ت��ى  وامل��ع��وزي��ن يف 

ودع��م��ه��ا اجل��ه��ود ال��دول��ي��ة يف هذا 
ال�سدد.

بنت  رمي  م���ع���ايل  ال���ل���ق���اء  ح�����س��ر 
اإب���راه���ي���م ال��ه��ا���س��م��ي وزي������رة دول���ة 
و�سعادة  ال����دويل  ال��ت��ع��اون  ل�����س��وؤون 
�سليمان حامد �سامل املزروعي �سفري 

الدولة لدى اململكة املتحدة.

•• لندن -وام: 

زايد  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  �سمو  التقى 
والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  نهيان  اآل 
ال����دويل م��ع��ايل ل��ي��ام ف��وك�����س وزير 

التجارة الدولية الربيطاين.
جرى خالل اللقاء - الذي عقد يف 
اإطار زيارة �سموه الر�سمية للمملكة 
املتحدة - بحث �سبل تعزيز التعاون 
العالقات  م��ن  ان��ط��الق��ا  ال��ت��ج��اري 

املتميزة التي تربط البلدين.
واأك�������د ���س��م��و ال�����س��ي��خ ع����ب����داهلل بن 
زاي���د اآل ن��ه��ي��ان وزي���ر اخل��ارج��ي��ة و 
العالقات  ع��ل��ى  ال������دويل  ال���ت���ع���اون 
اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ي جت��م��ع دولة 
االإمارات واململكة املتحدة واحلر�س 
و تطوير  ت��ع��زي��زه��ا  ع��ل��ى  امل�����س��ت��م��ر 
جم����االت ال���ت���ع���اون يف ال��ع��دي��د من 
امل����ج����االت مب���ا ي���ع���ود ب���اخل���ري على 

�سعبي البلدين.

من جانبه رحب معايل ليام فوك�س 
الربيطاين  الدولية  التجارة  وزي��ر 
بزيارة �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد 
اآل نهيان موؤكدا اأهمية هذه الزيارة 
يف تنمية اأوجه التعاون امل�سرتك بني 

اللذين يرتبطان بعالقات  البلدين 
الزمن..  م��ن  لعقود  متتد  را���س��خ��ة 
حتتلها  التي  الرائدة  باملكانة  واأ�ساد 
ال�سعيدين  ع��ل��ى  االإم�������ارات  دول����ة 

االإقليمي والدويل.

بنت  رمي  م����ع����ايل  ال���ل���ق���اء  ح�������س���ر 
اإب���راه���ي���م ال��ه��ا���س��م��ي وزي������رة دول���ة 
ال����دويل و �سعادة  ال��ت��ع��اون  ل�����س��وؤون 
�سليمان حامد �سامل املزروعي �سفري 

الدولة لدى اململكة املتحدة . 

•• اأم القيوين -وام:

اأكد �سمو ال�سيخ را�سد بن �سعود بن را�سد املعال ويل عهد اأم القيوين 
اىل  للتوجه  اإم��ارات��ي��ني  رائ���دي ف�ساء  اول  اخ��ت��ي��ار  ع��ن  االإع����الن  ان 
املن�سوري  خلفان  ع��ب��دان  على  ه���زاع  هما  ال��دول��ي��ة  الف�ساء  حمطة 
و�سلطان �سيف مفتاح حمد النيادي مبعث فخر واعتزاز. وقال �سموه 
بهذه املنا�سبة ان هذا االجناز التاريخي يوؤكد حر�س االإمارات بقيادة 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه 

اهلل” و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” و�ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
االجنازات  اأعلى  لتحقيق  واقتدار  بثقة  امل�سي  على  امل�سلحة  للقوات 
وحتويل االأحالم اىل واقع مبا فيها معانقة الف�ساء. وا�ساف �سموه 
نهنئ قيادتنا الر�سيدة و�سعبنا الويف على هذا االجناز العاملي و�سيخلد 
ال��ت��اري��خ م��ا يحققه ���س��ب��اب االإم������ارات م��ن اجن�����ازات ع��امل��ي��ة يف عامل 

ا�ستك�ساف الف�ساء.

•• دبي -وام: 

االأجانب  و�سوؤون  لالإقامة  العامة  االإدارة  اأطلقت 
“برنامج  واالبتكار  االإب��داع  مبركز  متمثلة  بدبي 
ورعاية  باكت�ساف  يهتم  “ ال��ذي  املبتكرين  رعاية 
واملبتكرين  املتميزة  االإب��داع��ي��ة  امل��ه��ارات  اأ�سحاب 

من موظفي االإدارة.
ونقل  ابتكارية  ق��درات  بناء  اىل  الربنامج  يهدف 
بالتعاون  وذل��ك  عملية  ممار�سات  اىل  االبتكارات 
الواليات  يف  االب��ت��ك��ار  الإدارة  ال��ع��امل��ي  امل��ع��ه��د  م��ع 

املري  اأحمد  حممد  ال��ل��واء  �سعادة  واأك��د  املتحدة. 
مدير عام االإدارة العامة لالإقامة و�سوؤون االأجانب 
اإقامة  اأن  بدبي يف كلمته خالل اطالق الربنامج 
واأن  واملبتكرين  االبتكار  دع��م  على  حري�سة  دب��ي 
وذلك  االإدارة  �سمات  من  اأ�سبح  والتميز  االبتكار 
ال��ر���س��ي��دة لدعم  ال��ق��ي��ادة  ت��وج��ي��ه��ات  م��ع  متا�سيا 
تر�سيخ فكر وثقافة االبتكار وتطويرها من خالل 
ه���ذه ال��ربام��ج ال��داع��م��ة ل��ه��ذا ال��ت��وج��ه للو�سول 
العمل  يف  االرت���ق���اء  م��ن  متقدمة  م�ستويات  اىل 
خريطة  على  ال��دول��ة  مكانة  وتر�سيخ  احلكومي 

االبتكار العاملي.
اأ�سا�سية  ن���اف���ذة  ي��ع��د  ال��ربن��ام��ج  ان  امل����ري  وذك����ر 
اإم��ك��ان��ي��ات امل��وظ��ف��ني يف امل�����س��ت��ق��ب��ل الأنه  ل�����س��ق��ل 
ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى ب���ن���اء ق�����درات اب��ت��ك��اري��ة م���ن خالل 
ابتكاراتهم  نقل  كيفية  على  وتوجيههم  تدريبهم 
اي���ج���اد حلول  ت�����س��ت��ه��دف  اىل مم���ار����س���ات ع��م��ل��ي��ة 
للربنامج  املنت�سبني  املوظفني  داعيا  للتحديات.. 
املرجوة  االأه��داف  لتحقيق  االنتفاع مبحتواه  اإىل 
والتجارب  االأف���ك���ار  تطبيق  ع��ل��ى  واحل��ر���س  م��ن��ه 

وتوظيف اخلربة العملية يف هذا املجال.

ويل عهد اأم القيوين : االإعالن عن اختيار اأول 
رائدي ف�ساء اإماراتيني مبعث فخر واعتزاز

اإقامة دبي تطلق برنامج رعاية املبتكرين

•• لندن-وام:

نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  التقى 
وزي���ر اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون ال����دويل وف���دا من 
هام�س  على  وذل��ك  الربيطانيني  امل�ستثمرين 

ال���زي���ارة ال��ر���س��م��ي��ة ال��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا ���س��م��وه اإىل 
بريطانيا.

وجرى خالل اللقاء بحث العالقات التاريخية 
املتنامية بني دولة االإمارات وبريطانيا وكيفية 
بني  امل�سرتك  التعاون  اأوج���ه  وتنمية  تعزيزها 

باخلري  يعود  املجاالت مبا  البلدين يف خمتلف 
على �سعبي البلدين.

واأكد �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان تطلع 
اال�ستثمارات  حجم  تعزيز  اإىل  االإم����ارات  دول��ة 
انطالقا  وذل���ك  امل��ت��ح��دة  اململكة  م��ع  امل�سرتكة 

بني  تربط  التي  اال�سرتاتيجية  العالقات  من 
البلدين وت�سهد اآفاقا اأرحب للتعاون امل�سرتك.

اأن دول��ة االإم��ارات تعد وجهة  اإىل  واأ�سار �سموه 
حر�سها  ظل  يف  العاملية  لال�ستثمارات  مثالية 
الأ�سحاب  ف��ري��دة  ا�ستثمارية  بيئة  توفري  على 

االأعمال كافة وتعزيز �سراكاتها االقت�سادية مع 
الدول ال�سديقة يف العديد من املجاالت.

من جانبه رحب وفد امل�ستثمرين الربيطانيني 
بزيارة �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان .. 
موؤكدين اأن عالقات التعاون امل�سرتك مع دولة 

االإمارات ت�سهد تطورا م�ستمرا يف �ستى املجاالت 
والتعليمية  واال�ستثمارية  االقت�سادية  ال�سيما 

والثقافية واالجتماعية.
�سامل  ح��ام��د  �سليمان  ���س��ع��ادة   .. ال��ل��ق��اء  ح�سر 

املزروعي �سفري الدولة لدى اململكة املتحدة .

•• اأبوظبي-الفجر:

اأب���وظ���ب���ي ع��ل��ى مقارنة  ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة  اط��ل��ع��ت 
معيارية ب�ساأن امل�ساريع الت�سغيلية واإدارة االأ�سول 

يف هيئة الطرق واملوا�سالت يف دبي.
ج��اء ذل��ك خ��الل زي���ارة ق��ام بها وف��د م��ن قطاع 
البنية التحتية واأ�سول البلدية يف بلدية مدينة 
اأب��وظ��ب��ي ب��ه��دف اإج����راء امل��ق��ارن��ات امل��ع��ي��اري��ة بني 
ال��ب��ل��دي��ة وه��ي��ئ��ة ال��ط��رق وامل��وا���س��الت يف اإم���ارة 
بلدية  ال��زي��ارات حر�س  ه��ذه  تعك�س  دب��ي، حيث 
اأبوظبي على تعزيز عالقات التعاون مع  مدينة 
اخلربات  وت��ب��ادل  ال��رائ��دة  الوطنية  امل��وؤ���س�����س��ات 

وخدمة  االأداء  حت�����س��ني  يف  ت��وظ��ي��ف��ه��ا  ب���ه���دف 
املجتمع.

كما اطلع الوفد على منهجية العمل واالإجراءات 
امل��ت��ب��ع��ة ل���دى ه��ي��ئ��ة ال��ط��رق وامل���وا����س���الت فيما 

يخ�س م�ساريع ال�سيانة والت�سغيل.
من جانبهم اأكد ممثلو هيئة الطرق واملوا�سالت 
خالل االجتماع على اأهمية تعزيز العمل امل�سرتك 
وال �سيما على �سعيد امل�ساريع اال�سرتاتيجية بني 
مدينة  بلدية  وب��ني  وامل��وا���س��الت  ال��ط��رق  هيئة 

اأبوظبي.
وقدم فريق عمل هيئة الطرق واملوا�سالت عر�ساً 
تقدميياً يخت�س بربامج وم�ساريع اإدارة االأ�سول 

رفع  اأ�ساليب  اإىل  باالإ�سافة   ، بالهيئة  اخلا�سة 
كفاءة وتطوير االأ�سول، حيث متت مناق�سة عدة 
اإىل  باالإ�سافة  العر�س  هذا  خالل  فنية  جوانب 
الدرو�س امل�ستفادة والتجارب املكت�سبة يف �سيانة 
واإدارة االأ�سول خالل ال�سنوات ال�سابقة، واأهمية 
اأف�سل  تقدمي  اأجل  من  اال�سرتاتيجية  ال�سراكة 
اخل��دم��ات لتحقيق روؤي���ة ال��ق��ي��ادة وت��وف��ري كافة 

و�سائل و�سبل الراحة لكل �سكان االإمارات.
اأك���د ال��ط��رف��ان ع��ل��ى �سرورة  ويف خ��ت��ام ال���زي���ارة 
من  اال�سرتاتيجية  وال�سراكة  التعاون  ا�ستمرار 
الراحة  وت��وف��ري  اخل��دم��ات،  اأف�سل  تقدمي  اأج��ل 

والرفاهية اإىل املواطنني واملقيمني والزائرين. 

عبــداهلل بــن زايــد يلتقــي وفـــد امل�ستثمــريــن الربيطانيــني يف لنـــدن

بلدية مدينة اأبوظبي تطلع على امل�ساريع الت�سغيلية واإدارة 
االأ�سول لدى هيئة الطرق واملوا�سالت يف دبي

عبداهلل بن زايد يلتقي وزير الداخلية الربيطاين

عبداهلل بن زايد يعقد جل�سة حوارية مع اأع�ساء الربملان الربيطاينعبداهلل بن زايد يلتقي وزيرة التنمية الدولية الربيطانية

�سرطة اأبوظبي تكرم اأولياء اأمور الطالب امللتزمني مروريا

عبداهلل بن زايد يلتقي وزير التجارة الدولية الربيطاين يف لندن

•• لندن -وام:

ن��ه��ي��ان وزير  اآل  ب��ن زاي���د  ال�����س��ي��خ ع��ب��داهلل  ع��ق��د �سمو 
اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون ال���دويل جل�سة ح��واري��ة م��ع عدد 
اإطار الزيارة  اأع�ساء الربملان الربيطاين وذلك يف  من 

الر�سمية التي يقوم بها �سموه اإىل اململكة املتحدة.
وجرى خالل اجلل�سة احلوارية تناول عدد من الق�سايا 
باالإ�سافة  امل�سرتك  االهتمام  ذات  والدولية  االإقليمية 
اإىل ا�ستعرا�س جهود املجتمع الدويل ملكافحة التطرف 
اأنحاء  �ستى  يف  وال�سالم  اال�ستقرار  واإر���س��اء  واالإره���اب 

العامل. واأكد �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير 
اأن دولة االإم��ارات واململكة  اخلارجية والتعاون الدويل 
متتد  را�سخة  ا�سرتاتيجية  بعالقات  ترتبطان  املتحدة 
لعقود من الزمن وحتظى برعاية واهتمام من قيادتي 
البلدين. واأ�سار �سموه اإىل اأن دولة االإمارات تدعم جهود 
املجتمع الدويل لتحقيق ال�سلم واالأمن واال�ستقرار يف 
الرا�سخ  نهجها  م��ن  انطالقا  وذل��ك  بالعامل  مكان  اأي 
االإن�ساين.  والعطاء  وال�سالم  اخل��ري  قيم  على  القائم 
بزيارة  الربيطاين  الربملان  اأع�ساء  رحب  جانبهم  من 
�سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية 

الزيارة يف  اأهمية هذه  الدويل موؤكدين على  والتعاون 
اأوجه  وتنمية  البلدين  بني  الثنائية  العالقات  تعزيز 
التعاون امل�سرتك مع دولة االإم��ارات يف �ستى املجاالت. 
الذي  باجلهود  الربيطاين  ال��ربمل��ان  اأع�ساء  اأ���س��اد  كما 
تقوم بها دولة االإمارات لتعزيز ال�سلم واالأمن الدوليني 
وكذلك املبادرات االإن�سانية التي تنفذها الدولة. ح�سر 
دولة  وزي��رة  الها�سمي  اإبراهيم  بنت  رمي  معايل  اللقاء 
ل�سوؤون التعاون الدويل ومعايل زكي اأنور ن�سيبة وزير 
امل���زروع���ي �سفري  ���س��امل  �سليمان ح��ام��د  و���س��ع��ادة  دول���ة 

الدولة لدى اململكة املتحدة.

•• اأبوظبي-وام:

ال�سعادة  دوري��ة  “ ممثلة يف  اأبوظبي  “ �سرطة  كرمت 
املركزية  العمليات  بقطاع  وال��دوري��ات  امل��رور  مبديرية 
امللتزمني  والطالبات  الطالب  اأم��ور  اأول��ي��اء  ع��ددا من 
التوعية  �سمن حملة  وامل��رور  ال�سري  وقواعد  بقوانني 
هدايا  ق�سائم  وزع���ت  نعرب” و  “ خ��ل��ون��ا  ���س��ع��ار  حت��ت 
عليهم حتفيزا لهم على تعزيز �سالمة و اأمن الطالب 
والطالبات مروريا. و اأو�سح املقدم �سالح عبداهلل را�سد 
مبديرية  اأبوظبي  م��رور  اإدارة  مدير  نائب  احلمريي 

املرور والدوريات اأن دورية ال�سعادة تهدف اإىل حتقيق 
وتتبنى  املجتمع  ف��ئ��ات  خمتلف  م��ع  اإي��ج��اب��ي��ة  ع��الق��ة 
ا�سلوب الرتغيب يف الدعوة اإىل االلتزام بقواعد ال�سري 
واملرور وتر�سيخ فكرة املكافاأة بدال عن املخالفة. و اأكد 
حر�س �سرطة اأبوظبي على انتهاج اأف�سل واأرقى النظم 
و االآليات لن�سر وتعزيز الثقافة املرورية لدى خمتلف 
�سرائح املجتمع، من خالل الربامج مبا يعزز من �سبط 

اأمن الطرق واحلفاظ على االأرواح و املمتلكات.
وتنفذ مديرية املرور والدوريات حملة “خلونا نعرب” 
بالتعاون مع ال�سركاء وهم دائرة النقل ودائرة التعليم 

واملعرفة و دائرة تنمية املجتمع و موا�سالت االإمارات 
و �سركة �ساعد لالأنظمة املرورية واإدارة االإعالم االأمني 
وت�ستهدف  اأبوظبي  �سرطة  يف  القيادة  ���س��وؤون  بقطاع 
�سرائح املجتمع املدر�سي من الطالب وذويهم و اإدارات 

املدار�س و�سائقي وم�سريف احلافالت املدر�سية.
ال����ط����الب يف  ����س���الم���ة  ت���ع���زي���ز  ت����ه����دف احل���م���ل���ة اإىل 
وتاأهيلهم  اأدائ��ه��م  و تطوير  اجل��دي��د  ال��درا���س��ي  ال��ع��ام 
واالأمان،  ال�سالمة  املجتمع مبقايي�س  نحو  والتزامهم 
واحرتام قواعد املرور واأنظمة ال�سالمة املرورية واآداب 

الطريق.
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•• احلديدة-وام:

االأح�����م�����ر  ال�����ه�����الل  “هيئة  د�����س����ن����ت 
متنقلة  ط��ب��ي��ة  ع����ي����ادة  االإماراتي” 
ال�سحية  ال��رع��اي��ة  خ���دم���ات  ل��ت��ق��دمي 
وال��ع��الج��ي��ة االأول���ي���ة الأه�����ايل القرى 
واملناطق النائية بال�ساحل الغربي من 
حمافظة احلديدة و متابعة االأمرا�س 
الن�ساء  و  االأط���ف���ال  ���س��ح��ة  و  امل��زم��ن��ة 
للتخفيف  االأول���ي���ة  ال��رع��اي��ة  وت��ق��دمي 
االأو�ساع  م��ع��ان��ات��ه��م ج���راء  م��ن وط����اأة 
االإن�سانية ال�سعبة نتيجة االأح��داث يف 

اليمن .
ياأتي تد�سني العيادة الطبية املتنقلة يف 
اإطار اخلدمات العالجية املجانية التي 
و  باملحافظات  االإم���ارات  دول��ة  تقدمها 
دعمها  و�سمن  امل��ح��ررة  اليمنية  امل��دن 
امل�ستمر الأبناء اليمن وجهودها الدوؤوبة 

الإع��ادة احلياة اإىل طبيعتها يف املناطق 
املحررة من قب�سة ميلي�سيات احلوثي 
االإيرانية التي متار�س االنتهاكات �سد 
االأطفال  خا�سة  اليمنيني  امل��واط��ن��ني 

الفئة االأكرث ت�سررا.
و تعنى العيادة بتقدمي اخلدمات ب�ساأن 
الن�ساء  اأم��را���س  و  االإجن��اب��ي��ة  ال�سحة 
و ط��ب االأ����س���رة و ال��ط��ب ال��ع��ام و طب 
التطعيم  تنفيذ  اإىل  اإ�سافة  االأط��ف��ال 

لالأطفال .
اإق��ب��اال م��ت��زاي��دا من  و �سهدت ال��ع��ي��ادة 
عدد  وي����رتواح  النائية  امل��ن��اط��ق  �سكان 
التي ت�ستقبلها يوميا ما بني  احل��االت 
طلبا  م��ر���س��ي��ة  ح��ال��ة   200 و   150

للعالج اأو التطعيم .
املتنقلة  الطبية  العيادات  تد�سني  جاء 
ا���س��ت��ج��اب��ة ال���س��ت��غ��اث��ة اأه����ايل ال��ق��رى و 
ال�سريط  على  املمتدة  النائية  املناطق 

من  للتخفيف  اليمن  غ��رب  ال�ساحلي 
االإن�سانية  االأو����س���اع  ج���راء  معاناتهم 
ال����راه����ن����ة و ع�����دم ت����واف����ر اخل���دم���ات 
العالجية للتخفيف من اآالم مر�ساهم 
احلوثي  ميلي�سيات  ا�ستهداف  نتيجة 
املراكز  و  للم�ست�سفيات  الإيران  املوالية 
ال�سحية التي اتخذتها ثكنات ع�سكرية 
و نهبت اأجهزتها لتحرم االأ�سر اليمنية 

حقها يف العالج.
اإحدى  املتنقلة  الطبية  العيادات  متثل 
ال��و���س��ائ��ل احل��دي��ث��ة مل��واج��ه��ة حتديات 
البعيدة  املناطق  يف  ال�سحية  االأو���س��اع 
ال�سحية  امل���راك���ز  و  امل�ست�سفيات  ع��ن 
ال���ق���رى و  اإىل  ال��و���س��ول  ت�����س��ت��ه��دف  و 
املن�ساآت  ع��ن  البعيدة  النائية  املناطق 
العالجية  اخلدمات  لتقدمي  ال�سحية 
للمواطنني  ال������الزم������ة  االأدوي������������ة  و 
اليمنيني و معاجلتهم ما خلفته اأيادي 

ميلي�سيات احلوثي من معاناة حقيقية 
لالأ�سر اليمنية.

العمليات  مدير  الكعبي  �سعيد  ق��ال  و 
اليمن  يف  االإم����ارات  ل��دول��ة  االإن�سانية 
يف  املتنقلة  الطبية  ال��ع��ي��ادات  ع��دد  اإن 
الغربي  ال�ساحل  يف  االأوىل  مرحلتها 
تقدمي  مي��ك��ن��ه��ا  ع����ي����ادات   4 ل��ل��ي��م��ن 
للتجمعات  عالجية  و  �سحية  خدمات 
اأن  اإىل  م�����س��ريا   .. ال��ب��ع��ي��دة  ال�سكانية 
هيئة الهالل االأحمر االإماراتي ال تاألو 
الطبي  الدعم  تقدمي  �سبيل  يف  جهدا 
اليمنية  لالأ�سر  العالجية  اخلدمات  و 
دورها  العيادات �سمن  تلك  من خالل 
االإن�ساين و االإغاثي يف اليمن و مد يد 
من  امل��ع��وزة  للفئات  امل�ساعدة  و  ال��ع��ون 
منازلهم  يف  اإليهم  والو�سول  املر�سى 
باالأدوية  مدهم  و  تواجدهم  اأم��اك��ن  و 

املطلوبة حلالتهم ال�سحية.

واأ�ساف اإن دعم القطاع الطبي و تقدمي 
ي���اأت���ي جت�سيدا  ال��ع��الج��ي��ة  اخل���دم���ات 
االإم������ارات و  ل��دول��ة  االإن�����س��اين  للنهج 
احلر�س على توفري االإغاثة لالأ�سقاء 

يف املناطق املحررة .
واأ�سار الكعبي اإىل اأن اجلوالت امليدانية 
تاأمني  ع��ل��ى  تعمل  املتنقلة  ل��ل��ع��ي��ادات 
للن�ساء  وع���الج���ي���ة  ط��ب��ي��ة  خ����دم����ات 
يعانون  ال���ذي���ن  وامل�����س��ن��ني  واالأط����ف����ال 
جميع  يف  املختلفة  املزمنة  االأم��را���س 
املناطق النائية بال�ساحل الغربي لليمن 
.. موؤكدا احلر�س على تقدمي خدمات 
التوجه  و  ومتكاملة  ميدانية  عالجية 
اإىل جميع املر�سى يف منازلهم وتقدمي 

الرعاية املجانية الالزمة لهم.
لليمن  الغربي  ال�ساحل  اأه���ايل  اأك���د  و 
ال�����ذي�����ن ا�����س����ت����ف����ادوا م�����ن اخل����دم����ات 
وم����ب����ادرات  م�������س���اري���ع  اأن  ال���ع���الج���ي���ة 

ال��ه��الل االأح��م��ر االإم���ارات���ي ت�سهم يف 
اإنقاذ �سكان املناطق املحررة يف ال�ساحل 
الغربي من جرائم ميلي�سيات احلوثي 

ال�سعب  �سد  االإره��اب��ي��ة  ممار�ساتها  و 
ال��ي��م��ن��ي .. م��ع��رب��ني ع���ن ���س��ك��ره��م و 
دورها  على  االإم���ارات  لدولة  امتنانهم 

اليمن  يف  الرائد  االإغ��اث��ي  و  االإن�ساين 
ال��ت��ي تلبي  و ت��ق��دمي جميع اخل��دم��ات 

احتياجات االأ�سر اليمنية.

عـــــــ�دة ن�أمل �أن تنقطع

ملزمة كاملة ببع�ض ن�سخ كتاب الدرا�سات االجتماعية ل�سف خام�ض مطبوعة بالـ 
�نطالقً� من �ل�شف�فية.. �ملطبعة تقر ب�خلط�أ وتعد بطب�عة ن�شخة معدلة

••ال�شارقة-وام:

ت����راأ�����س ���س��م��و ال�����س��ي��خ ���س��ل��ط��ان بن 
ال��ق��ا���س��م��ي ويل  �سلطان  ب��ن  حم��م��د 
رئي�س  ال�سارقة  حاكم  ون��ائ��ب  عهد 
امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ب��ح�����س��ور �سمو 
ال�سيخ عبداهلل بن �سامل بن �سلطان 
القا�سمي نائب حاكم ال�سارقة نائب 
االجتماع  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
للمجل�س  االأ����س���ب���وع���ي  االع���ت���ي���ادي 
ال����ذي ع��ق��د ���س��ب��اح ام�����س يف مكتب 

�سمو احلاكم.
وب���������ارك امل���ج���ل�������س ح�������س���ول دول�����ة 
االإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ممثلة 
الف�ساء  ل��ع��ل��وم  ال�����س��ارق��ة  م��رك��ز  يف 

وال��ف��ل��ك يف ج��ام��ع��ة ال�����س��ارق��ة على 
ع�����س��وي��ة االحت�����اد ال��ف��ل��ك��ي ال���دويل 
اأن  ال��ث��ان��ي��ة .. م����وؤك����دا  ال��ف��ئ��ة  م���ن 
ه���ذا االإجن����از ال��ع��امل��ي اجل��دي��د يعد 
اإمارة  فخرا للدولة وتعزيزا جلهود 
ال�سارقة املتوا�سلة يف علوم الف�ساء 
العلمية  لنه�ستها  ودع��م��ا  وال��ف��ل��ك 

واالأكادميية.
وهناأ املجل�س دولة االإمارات والعامل 
املنجزات  على  والعربي  االإ���س��الم��ي 
الف�ساء  جم����ال  يف  حت��ق��ق��ت  ال���ت���ي 
واخ��ت��ي��ار ه���زاع ع��ل��ي ع��ب��دان خلفان 
���س��ي��ف مفتاح  امل��ن�����س��وري و���س��ل��ط��ان 
رائ���دي ف�ساء  ك���اأول  ال��ن��ي��ادي  حمد 
االإمارات  برنامج  �سمن  اإم��ارات��ي��ني 

لرواد الف�ساء.
وثمن املجل�س اجلهود الكبرية التي 
برناجمها  �سمن  ال��دول��ة  بها  تقوم 
رواد  واإر����س���ال  ت��اأه��ي��ل  اإىل  ال���ه���ادف 
ف�ساء اإماراتيني لتنفيذ مهام علمية 
احل�سارية  ال��ن��ه�����س��ة  ي��ع��ك�����س  مم���ا 
امل�ستقبل  وا���س��ت�����س��راف  وال��ع��ل��م��ي��ة 
وف�����ق اخلطط  ال�������س���ب���اب  وت����اأه����ي����ل 
اال�سرتاتيجية التي تنتهجها الدولة 

لتعزيز التنمية.
واطلع املجل�س على درا�سة اإكتوارية 
ملوظفي  ال�سحي  التاأمني  ملنظومة 
�سعادة  وا�ستعر�س  ال�سارقة  حكومة 
هيئة  رئي�س  املحيان  علي  اهلل  عبد 
احتوته  م����ا  ال�����س��ح��ي��ة  ال�������س���ارق���ة 

تاأتي  اأن��ه��ا  اإىل  م�سريا   .. ال��درا���س��ة 
وج��ه��وده��ا يف  الهيئة  م��ب��ادرة  �سمن 
ال�سحي  التاأمني  االرتقاء مب�ستوى 
من منطلق دورها يف املهام الرقابية 
واالإدارية وو�سع معايري جلودة اأداء 
ال���ت���اأم���ني ال�����س��ح��ي وحت��دي��ث��ه��ا مبا 
املحلية  املعايري  اأح��دث  مع  يتما�سى 
والدولية خا�سة يف جوانب التحليل 
لزيادة  وذل�����ك  وامل������ايل  ال��ت��اأم��ي��ن��ي 
ملوظفي  ال�سحي  ال��ت��اأم��ني  فعالية 

حكومة ال�سارقة.
ال�سارقة  ه���ي���ئ���ة  امل���ج���ل�������س  ووج�������ه 
م���ع اجلهات  ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق  ال�����س��ح��ي��ة 
لتطوير  االخ��ت�����س��ا���س  ذات  ك���اف���ة 
ال�سحي  التاأمني  منظومة  معايري 

املعايري  مع  يتوافق  متكامل  ب�سكل 
اأف�����س��ل اخلدمات  ل��ت��ق��دمي  ال��ع��امل��ي��ة 

للم�ستفيدين.
ب�ساأن  قرار  م�سروع  املجل�س  وناق�س 
ب��ي��ع ال���وح���دات ال��ع��ق��اري��ة يف اإم����ارة 
ال�سارقة واأو�سح �سعادة عبد العزيز 
عام  مدير  ال�سام�سي  �سام�س  اأحمد 
دائرة الت�سجيل العقاري اأن م�سروع 
القانون ياأتي يف اإطار �سبط وجودة 
عمليات التطوير العقاري يف االإمارة 
مب����ا ي���ح���ق���ق م�����س��ل��ح��ة االأط��������راف 
ومنتفعني  م�����الك  م����ن  ج��م��ي��ع��ه��ا 
وموؤ�س�سات عاملة ويحفظ حقوقها 
بيع  ع��م��ل��ي��ات  ت��ن��ظ��ي��م  وي�����س��ه��م يف 
الوحدات ومتليكها وت�سجيع تطوير 

القطاع العقاري يف االإمارة.
اأعمال اطلع  ا�ستجد من  و�سمن ما 

من  ال�سادرة  املرا�سيم  على  املجل�س 
الدكتور  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 

ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان 
املجل�س االأعلى حاكم ال�سارقة.

•• دبي -وام:

احلكومية  ل�����الإدارة  را���س��د  ب��ن  حم��م��د  كلية  ا�ست�سافت 
2” التي  امل�ستقبل  “رحلة  برنامج  من  ال�سابعة  املحطة 
خالل  من  االإم���ارات  دول��ة  يف  احلكومي  االبتكار  تناولت 
ا���س��ت��ع��را���س جت��رب��ة م��رك��ز حم��م��د ب���ن را����س���د لالبتكار 

احلكومي ومكتب دبي الذكية.
وقال �سعادة الدكتور علي �سباع املري الرئي�س التنفيذي 
للبحث  فر�سة  ي�سكل  امل�ستقبل  رحلة  برنامج  ان  للكلية 
رفع  ت�سهم يف  التي  املبتكرة  واالأدوات  الو�سائل  اأف�سل  يف 
م�ساعي  وتعزيز  احلكومية  القطاعات  وتناف�سية  كفاءة 

دولة االإمارات احلثيثة يف مواكبة النمو امل�ستقبلي.
املتميزة  التجربة  االإم��ارات ومن خالل  ان دول��ة  واأ�ساف 
الإمارة دبي متكنت من االرتقاء يف اأداء جميع القطاعات 
والتحول اإىل منوذج يحتذى به يف متيز العمل احلكومي 
واحلث  احلديثة  التقنيات  الأف�سل  توظيفها  عرب  وذل��ك 
على االبتكار وحتويله اإىل ثقافة ومنهج ي�سهم يف حتقيق 
يف  قيا�سية  ومعدالت  الوظيفية  الكفاءة  من  ن�سبة  اأعلى 

ر�سا و�سعادة املتعاملني.
تتناول  تفاعلية  تنظيم جل�سات حوارية  اأن  �سعادته  واأكد 
االبتكار وتطبيقاته ي�سهم يف متكني العاملني يف القطاع 
احل��ك��وم��ي م��ن ال��ت��ع��رف على اأح���دث االب��ت��ك��ارات الذكية 

ال��داع��م��ة ل��ل��ت��ط��ل��ع��ات احل��ك��وم��ي��ة واالط������الع ع��ل��ى �سبل 
الذكية والتي ت�سب جميعها  التوظيف االأمثل للتقنيات 
دبي  “خطة  غايات  لتحقيق  الوطنية  امل�ساعي  خدمة  يف 

ذكية. مدينة  بناء  2021” يف 
تناولت  التي  الربنامج  من  االأوىل  اجلل�سة  يف  و�ساركت 
مركز  اإدارة  م��دي��ر  الها�سمي  ���س��ذى  احل��ك��وم��ي  االب��ت��ك��ار 
اإىل  اأ���س��ارت  احل��ك��وم��ي حيث  را���س��د لالبتكار  ب��ن  حممد 
يهتم  واأ�سبح  واطالعاً  م�ساركة  اأك��رث  اأ�سبح  املتعامل  اأن 
اأكرث باالبتكار ..منوهة ان دولة االإمارات بف�سل الروؤية 
احلكيمة لقيادتها الر�سيدة و�سعت روؤية طموحة لتحويل 
االبتكار اإىل منهج عمل واأ�سلوب حياة، من خالل اإطالق 

اال�سرتاتيجية الوطنية لالبتكار.
اأن االبتكار اأ�سبح �سرورة وحاجة ملحة لتحقيق  واأكدت 
اإىل  م�سرية  املناف�سة  اإط���ار  يف  والبقاء  والتقدم  التطور 
القدرة  لتعزيز  رئي�سية  اأداة  كونه  يف  تكمن  اأهميته  اأن 
�سوق  االأ�سا�س يف  املناف�سة هي  التناف�سية للحكومات الأن 
هي  االبتكار  على  القادرة  وال�سركات  واحلكومات  العمل، 
التي متتلك القدرة على البقاء واملناف�سة عاملياً وحتقيق 

االإجنازات و�سمان حياة اأف�سل.
التحول  يف  التميز  م��و���س��وع  ال��ث��ان��ي��ة  اجلل�سة  وت��ن��اول��ت 
الذكي وحتدث فيها �سعادة يون�س اآل نا�سر م�ساعد املدير 
العام ملكتب دبي الذكية واملدير التنفيذي ملوؤ�س�سة بيانات 

الرائدة  امل��دن  م��ن  دب��ي تعترب  ان مدينة  اك��د  دب��ي حيث 
بحياة  لالرتقاء  احلديثة  للتقنيات  االأمثل  التوظيف  يف 
االإن�سان والو�سول اإىل مدن امل�ستقبل الذكية التي حتقق 

اأعلى معدالت ال�سعادة الأفراد املجتمع.
 ”2021 ال��ذك��ي��ة  “دبي  خ��ط��ة  ع��ن  ن��ا���س��ر  اآل  وحت����دث 
دبي  حت��وي��ل  يف  ال��ق��ي��ادة  روؤي���ة  لتحقيق  التالية  امل��رح��ل��ة 
اأ�سلوب  ملدينة ت�ستثمر التقنيات وتطبيقاتها ملنح �سكانها 
وا�ستعر�س  ال���ع���امل  يف  االأ���س��ع��د  امل��دي��ن��ة  ي��ج��ع��ل��ه��ا  ح��ي��اة 
من  االإمارة  ت�سني” لت�سبح  للبلوك  دبي  “ا�سرتاتيجية 
التعامالت  جميع  تطبق  العامل  يف  حكومة  اأول  خاللها 

القابلة للتطبيق من خالل هذه ال�سبكة امل�ستقبلية.

كلية حممد بن را�سد لالإدارة احلكومية ت�ست�سيف »رحلة امل�ستقبل 2« 

ويل عهد ال�سارقة يرتاأ�ض اجتماع املجل�ض التنفيذي

�إجن�زً� ع�مليً� ورقمً� قي��شيً� جديدً� على م�شتوى �لأد�ء �لق�ش�ئي و�حلكومي

حماكم دبي حت�سد 3 جوائز متيز من »�ستيفي العاملية«
•• دبي-الفجر:

يف اإجناز نوعي ُي�ساف اإىل م�سرية التميز الق�سائي 
3 جوائز �سمن  ب�  دبي«  فازت »حماكم  والقانوين، 
الدورة اخلام�سة ع�سر من جائزة »�ستيفي العاملية«، 
ال��ت��ي ت��ع��د م��ن اأرف����ع اجل���وائ���ز ال��دول��ي��ة يف جمال 
االإبداع والتميز املوؤ�س�سي واالأعمال الدولية. والتي 
من  مر�ّسح   4000 نحو  ج��وائ��زه��ا  على  يتناف�س 
واملبدعة،  املتميزة  واالأع��م��ال  واالأف����راد  املوؤ�س�سات 
اأنحاء  60 دول���ة م��ن خمتلف  اأك���رث م��ن  ومي��ث��ل��ون 
العامل. حيث من املقرر اأن تت�سلم املحاكم اجلوائز 
 20 �سيقام يف  ال��ذي  التكرمي  الثالثة خالل حفل 
ب��ح�����س��ور نخبة م��ن �سناع  امل��ق��ب��ل، وذل���ك  اأك��ت��وب��ر 

القرار ورواد االأعمال من خمتلف اأنحاء العامل.
عام  مدير  املن�سوري،  عيد  ط��ار���س  �سعادة  واأع���رب 
الدويل  ب��ال��ت��ك��رمي  ���س��ع��ادت��ه  ع��ن  دبي”،  “حماكم 
ال�����ذي مي��ث��ل حم��ط��ة م��ه��م��ة يف م�����س��رية ال���ري���ادة 
باملنظومة  لالرتقاء  دبي”  “حماكم  تقودها  التي 
اأنها  اإىل  اإمارة دبي، الفتاً  القانونية والق�سائية يف 
تقدمي  يف  املحاكم  جناح  على  جديداً  تاأكيداً  متثل 
التي  املبتكرة  واحللول  املتكاملة  اخلدمات  اأف�سل 
امل�ستويني  على  ب��ه  ُي��ح��ت��ذى  من��وذج��اً  ال��ي��وم  متثل 

االإقليمي والعاملي.
واأ�ساف املن�سوري: “ح�سولنا على جوائز “�ستيفي 
والتزامنا  اجل����اد  عملنا  نتيجة  ج����اءت  العاملية” 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  �سيدي  بتوجيهات  امل�ستمر 
الدولة  رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
“رعاه اهلل”، يف  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
باإمارة  للو�سول  واالبتكار  التميز  درب  على  ال�سري 
العامل.  يف  املتقدمة  االأمم  اأب���رز  م�ساف  اإىل  دب��ي 
ب��اأن االإجن���از اجلديد ي�سع على  ومم��ا ال �سك فيه 
اإىل موا�سلة  ت��دف��ع��ن��ا  ج��دي��دة  م�����س��وؤول��ي��ة  ع��ات��ق��ن��ا 
اإىل  ال��رام��ي��ة  الطموحة  خططنا  يف  ق��دم��اً  ال�سري 

العاملية  تر�سيخ ريادة دبي على اخلارطة القانونية 
�سمان  2021” يف  دب��ي  “خطة  غ��اي��ات  وجت�سيد 
تطبيق العادلة لكافة القوانني واالأنظمة احلكومية 
مبا يحفظ حقوق كافة املعنيني.” وتف�سياًل، حازت 
اإدارة امل����وارد ال��ب�����س��ري��ة ع��ل��ى ال��ف��ئ��ة ال��ربون��زي��ة يف 
للموارد  اإدارة  كاأف�سل  الوظيفية،  ال�سعادة  جم��ال 
اإدارة  مدير  كلداري  عبدالواحد  واأع��رب  الب�سرية، 
املوارد الب�سرية، “كان لتوجه “حماكم دبي” نحو 
االأكرب  االأث��ر  ومبتكرة  كفوؤة  ب�سرية  م��وارد  تنمية 
اإطار  يف  عملت  ح��ي��ث  اجل���ائ���زة،  ع��ل��ى  ح�سولها  يف 
وا�ستحداث  تطوير  على  اال�سرتاتيجية،  وثيقتها 
�سيا�سات وبرامج نوعية ت�ستهدف رفع كفاءة االأداء 
اأدوات القيا�س م�ستويات التحفيز  و�سمان �سفافية 
اأبرزها �سيا�سات  وامل�ساركة والتميز لدى املوظفني، 
الوظيفي،  امل�������س���ار  ت��ط��وي��ر  وب����رام����ج  ال���رتق���ي���ات، 
وبرنامج  الغد،  ق�ساة  وبرنامج  النخبة،  وبرنامج 
ونادي  االب��ت��ك��ار،  ب��ور���س��ة  وب��رن��ام��ج  التميز،  جن��وم 
املبدعني، وبرنامج قادة املعرفة، واملجل�س الن�سائي 
وفريق ال�سباب وغريها. وجاءت جائزة فئة خدمة 
 Department of( العمالء -االإدارة العامة
من   2018 �ستيفي  ج��وائ��ز  م��ن   ،-)the year
ن�سيب اإدارة اإ�سعاد املتعاملني وذلك بح�سولها على 
امليدالية الف�سية، حيث اأ�سار عبداهلل الري�س مدير 
�سمل طلب  دبي،  املتعاملني يف حماكم  اإ�سعاد  اإدارة 
اإىل  التي تهدف  املبتكرة  االإدارة  الرت�سيح مبادرات 
ومنها:  �سعادته،  وحتقيق  املتعامل  رح��ل��ة  ت�سهيل 
برنامج �سور لال�ست�سارات القانونية املجانية، وعند 
وجهتي  خدمة  ونافذة  اخل��دم��ات،  النتقال  الطلب 
ا�ستف�ساراتهم،  كافة  على  والرد  املتعاملني  لتوجيه 
واالت�����س��ال امل��رئ��ي ق��ري��ب، واأخ����رياً خ��دم��ة الوات�س 
اآب. ح��ي��ث ت�����س��ك��ل ه���ذه امل����ب����ادرات ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة يف 
جت��رب��ة امل��ت��ع��ام��ل وت���وف���ري ل��ل��وق��ت واجل���ه���د، كون 
بطرق  وتوفريها  انتقال اخلدمة  مبداأ  تتبنى  اأّنها 

تقنية مبتكرة له، الفتاً اإىل اأن هذه اخلدمات القت 
اأحد منهم باأن تبني  اأ�سار  ا�ستح�سان احلّكام، حيث 
هو  االأوىل  املرحلة  امل��ب��ادرات يف  لهذه  دب��ي  حماكم 
اأن  ويجب  االل��ك��رتون��ي��ة،  احلكومة  ملفهوم  تطبيق 
مل��ا قطعت فيه  ال��ع��امل  امل��ح��اك��م على  تعمم جت��رب��ة 
وتعزيز  ال��ع��ام��ة  املنفعة  لتوفري  مبهر  ���س��وط  م��ن 
اأم����ا اجلائزة  ث��ق��ة امل��ج��ت��م��ع ب��ال��ن��ظ��ام ال��ق�����س��ائ��ي. 
الثالثة، املتمثلة يف “اأف�سل تقرير �سنوي” فجاءت 
وا�ست�سراف  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اإدارة  ج��ه��ود  ل��ت��ت��وج 
والت�سويق  االت�سال  اإدارة  مع  بالتعاون  امل�ستقبل، 
مدير  عبدالرحمن  حممد  اأ���س��ار  حيث  املوؤ�س�سي، 
ت�سمن  امل�ستقبل،  وا�ست�سراف  اال�سرتاتيجية  اإدارة 
عن  وافية  معلومات  دبي  ملحاكم  ال�سنوي  التقرير 
التطورات والتحوالت التي ت�سهدها املحاكم خالل 
باالأعمال  اخلا�سة  االأداء  وموؤ�سرات   ،2017 عام 
الق�سائية، واالأعمال االإداري��ة، مما يجعل التقرير 
مرجعاً مهماً لكل املهتمني واملخت�سني الراغبني يف 
عن  وال�سحيحة  الدقيقة  املعلومة  على  احل�سول 
التقرير  وير�سد  دب��ي،  اإم���ارة  يف  الق�سائي  العمل 
ال�سنوي ملحاكم دبي موؤ�سرات االأداء العام للمحاكم 
بدرجاتها الثالث االبتدائية، واال�ستئناف والتمييز، 
املميزة  ال�سمات  اأب��رز  ولعّل  القطاعات،  جميع  ويف 
للعام 2017 تتمثل يف النقلة النوعية على �سعيد 
التميز  ومنظومة  املوؤ�س�سي  التميز  معاير  تطبيق 
ترجمة  اإىل  يهدف  التي  الرابع،  للجيل  احلكومي 
ال���روؤي���ة، واالب��ت��ك��ار واالرت���ق���اء ب��ال��ع��م��ل احلكومي 
اإم��ارة دب��ي، ودول��ة االإم���ارات على  لتعزيز تناف�سية 
الريادة والتناف�سية،  اإىل  ا�ستناداً  العاملية،  اخلارطة 
وا�ست�سراف  واالب���ت���ك���ار  واال����س���ت���دام���ة،  وال����ذك����اء 
التميز  نهج  على  واثقة  بخطى  ال�سري  و  امل�ستقبل، 
امل�ساواة  ت�سع  ر���س��ي��دة  ق��ي��ادة  كنف  وال���ري���ادة حت��ت 
الوطنية  اأولوياتها  مقدمة  يف  والعدالة  وال�سالم 

واال�سرتاتيجية، لتحقيق عدالة نافذة.

•• دبي – حم�شن را�شد

بالكتب  امل��ط��ب��ع��ي��ة  االأخ�����ط�����اء  ب����ات����ت 
ع��ادة ال تنقطع مع بداية كل  املدر�سية 
الطالب  ت�سلم  اأن  ف��م��ا   ، درا����س���ي  ع���ام 
ك��ت��اب ال��درا���س��ات االج��ت��م��اع��ي��ة لل�سف 
اخلام�س االأحد املا�سي ، وبداأوا واأولياء 
اأولياء  ر�سد  اإذ  يت�سفحونه،  اأم��وره��م 
ب��ال��ك��ام��ل داخ����ل الكتاب  اأم�����ور م��ل��زم��ة 
الرغم  وع���ل���ى   ، ب��امل��ق��ل��وب  ط��ب��ع��ه��ا  مت 
م��ن االإخ�����راج امل��ت��م��ي��ز وج����ودة االأل����وان 
اأن هذه  اإال  املفتخر،  وال��ورق  والطباعة 
الوزارة  جهد  اأ�ساعت  املقلوبة  امللزمة 
والقائمني على مراجعة الكتاب واأملهم 

يف اأن يخرج ب�سورة طيبة.
والأن هذه املرة اخلطاأ وا�سح وال ميكن 
ملمو�ساً  واق���ع���اً  وب���ات  اإن���ك���اره  اأو  نفيه 
�سارعت   ، بالفعل  ال��ط��الب  اأي����دي  ب��ني 
طباعة  ع���ن  امل�����س��وؤول��ة  امل��ط��ب��ع��ة  اإدارة 
ال��ك��ت��اب ، وع���رب ح�����س��اب��ه��ا ع��ل��ى قنوات 
ان�ستجرام   “ ال���  االجتماعي  التوا�سل 
وغري  الواقع  باخلطاأ  باالعرتاف   ،  “
املق�سود بالطبع ، موؤكدة اأن هذا اخلطاأ 
الدرا�سات  كتاب  ن�سخ  من  بع�ساً  اأ�ساب 

ولي�س  الوطنية  والرتبية  االجتماعية 
بطباعة  املطبعة  �ست�سارع  وعليه   ، كلها 
بتو�سيلها  و���س��ت��ق��وم  م�����س��ح��ح��ة  ن�����س��خ 
قليلة  اأي���ام  غ�سون  يف  الطالب  ي��د  اىل 
االأمور  الأول��ي��اء  �سكرهم  عن  معربني   ،
ال���ذي���ن ق���ام���وا ب��ر���س��د ه����ذا اخل���ط���اأ ، 
وموؤكدين حر�سهم على اأن تكون بداية 

العام الدرا�سي دون اأي م�ساكل.
وامليدان  االأم�����ور  اأول���ي���اء  ك��م��ا ط��ال��ب��ت 
املنظومة  اأع�������س���اء  وك���اف���ة  ال����رتب����وي 
الرقم  على  معها  بالتوا�سل  التعليمية 
املجاين 8002220 يف حال ر�سد اأية 
اأخطاء م�ستقبلية الأي كتاب مدر�سي يف 
اأية  ر�سد  كذلك   ، درا���س��ي��ة  مرحلة  اأي 
ملحوظة واإن كانت ب�سيطة  حول جودة 
لهذا  املدر�سية  الكتب  طباعة  ونوعية 
التي  ال�سفافية  م��ن  ان��ط��الق��ا   ، ال��ع��ام 

حتر�س على انتهاجها هذا العام  .
وكانت وزارة الرتبية واملطبعة امل�سوؤولة 
عن طباعة الكتاب املدر�سي ، وبالتن�سيق 
وادارات  املدر�سية  العمليات  قطاع  م��ع 
ب����داأت يف ت��وزي��ع الكتب  امل���دار����س ، ق��د 
امل��در���س��ي��ة خ���الل ال��ف��رتة م��ن 26 اإىل 
مت  اآل��ي��ة  وف��ق  امل��ا���س��ي  اأغ�سط�س   30

الكتب  ت��واف��ر  ل�سمان  عليها  االت��ف��اق 
يف  الدرا�سي  العام  ب��دء  قبيل  املدر�سية 
عدد  اإجمايل  بلغ  حيث   ، املدار�س  كافة 
كتاباً   460 املطبوعة  املدر�سية  املناهج 
توزيعها  مت  ن�سخة  مليون   7.4 بواقع 

اأبوظبي ودبي  1182 مدر�سة يف  على 
 573 بينها  م��ن  ال�سمالية  وامل��ن��اط��ق 
منها  وي�ستفيد  ودولية  خا�سة  مدر�سة 
قرابة 766 األفاً و731 طالباً وطالبة 

يف خمتلف اإمارات الدولة.       

»مقلــوب«

�سورة لالعتذار ووعد مبعاجلة  الن�سخ  املقلوبة وت�سليمها للطالب بعد ت�سحيحها 

�سورة الحد الدرو�س بالكتاب باملقلوب 

حممد عبدالرحمن عبدالواحد كلداري  عبداهلل الري�س�سعادة طار�س عيد املن�سوري

الهالل االأحمر يد�سن  عيادة طبية متنقلة بال�ساحل الغربي لليمن لتقدمي خدمات عالجية و�سحية ل�سكانه
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

اأ����س���اد امل��ق��دم ف��ه��د ع��ب��د اهلل ب��ن جمعة 
الريا�سية  االأن�������س���ط���ة  ق�����س��م  رئ���ي�������س 
راأ�����س اخليمة،  ب�����س��رط��ة  واالج��ت��م��اع��ي��ة 
مبدى حر�س واهتمام وزارة الداخلية، 
الريا�سي، على حتفيز  ال�سرطة  واحتاد 
والفعاليات  ال��ربام��ج  اإق��ام��ة  وت�سجيع 
مع  اخل��ي��م��ة،  راأ����س  ب�سرطة  الريا�سية 
منت�سبي  اأب��ن��اء  اإ����س���راك  ع��ل��ى  حر�سهم 
واالأن�سطة  الفعاليات  ه��ذه  يف  ال�سرطة 
برامج  بتخ�سي�س  املتميزة،  الريا�سية 
�سيفية خا�سة الأبناء املنت�سبني تعلمهم 
ع��ل��ى ���س��ب��ط ال��ن��ف�����س، واالإ�����س����رار على 

الت�سميم، واملثابرة، والرتكيز.
ج����اء ذل�����ك، خ����الل ك��ل��م��ة امل���ق���دم فهد 
خالل  القاها  التي  جمعة،  بن  اهلل  عبد 
“ الرماية  برنامج  فعاليات  حفل ختام 
بنادي  اأُقيم  الذي  املنت�سبني،  الأبناء   “
بح�سور  اخليمة  راأ����س  �سرطة  �سباط 
االأداء  وم�ست�سار  خبري  ال�سفريي  �سيف 
ب�سرطة  واال����س���رتات���ي���ج���ي  امل���وؤ����س�������س���ي 
ال�سباط  م����ن  وع������دد  اخل���ي���م���ة  راأ��������س 

واالأف��راد  واأقيم االحتفال بالتعاون مع 
اأبناء  لتدريب  ال�سرطة،  تدريب  معهد 
املنت�سبني على اأ�س�س ومبادئ الرماية ) 
�سغط هواء ( املتمثلة يف رماية امل�سد�س 
و رماية البندقية، مبا ي�سقل مهاراتهم 
ومواهبهم الريا�سية ويعزز امكانياتهم 
جمال  يف  وخا�سًة  البدنية،  وق��درات��ه��م 

اإع���داد جيل واعد  اأم��اًل يف   ) الرماية   (
مهارات  ذوي  ال�سن  �سغار  ال��رم��اة  م��ن 

�سرطية عالية.
يف ختام حفل فعاليات برنامج ) الرماية 
(، ثمن رئي�س ق�سم االأن�سطة الريا�سية 
راأ�����س اخليمة،  ب�����س��رط��ة  واالج��ت��م��اع��ي��ة 
املنت�سبني  اأب��ن��اء  تدريب  برنامج  اأهمية 

االإيجابي،  البدين  التدريب  حتقيق  يف 
باالندماج  ل��دي��ه��م  ال�����س��ع��ور  تنمية  م��ع 
م��ع االآخ���ري���ن، وال���ق���درة ع��ل��ى االرتقاء 
اإىل  اإياهم  بتطوير الذات لديهم، داعياً 
����س���رورة احل���ر����س ع��ل��ى اال���س��ت��م��رار يف 
وخرباتهم  البدنية،  مهاراتهم  تطوير 

املكت�سبة يف جمال الرماية. 

•• دبي-الفجر: 

ت�ست�سيف دبي موؤمتر ال�سرق االأو�سط 
للخ�سوبة خالل الفرتة من 21 اإىل 
تنظمه  وال���ذي  املقبل  �سبتمرب   22
املجموعة ال�سرقية املتحدة للخدمات 
الطبية ممثلة يف مراكز هيلث بال�س 
28 خبرياً  لالإخ�ساب، ويحا�سر فيه 
وم��ت��خ�����س�����س��اً م����ن داخ������ل االإم��������ارات 
ومب�ساركة  العامل،  دول  خمتلف  ومن 
تخ�س�سات  خمتلف  يف  طبيب   300
ع����الج االإخ�������س���اب وت����اأخ����ر االإجن�����اب 
والفنيني  وال���والدة،  الن�ساء  واأم��را���س 
يف خم��ت��ربات م��راك��ز االإخ�����س��اب، ومت 
اع��ت��م��اد ج��ل�����س��ات امل���وؤمت���ر مب���ا يعادل 
الطبي  التعليم  م��ن  ���س��اع��ة   19.5
زنط  اأب��و  ال�سيد جمد  وق��ال  امل�ستمر. 
ل�����س��ب��ك��ة مراكز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
املوؤمتر  اأن  التخ�س�سية  بال�س  هيلث 
يعترب من اأكرب املوؤمترات التخ�س�سية 
التي تعقد يف املنطقة جلهة ا�ستقطاب 

اأك��������رب ع������دد م�����ن امل���ت���خ�������س�������س���ني يف 
االجتاهات  ملناق�سة  االإخ�ساب  جم��ال 
وعالج  ت�سخي�س  جم��ال  يف  احلديثة 
اأعلى  ت���اأخ���ر االإجن�������اب وف����ق  ح�����االت 
ال��ع��امل��ي��ة، وا���س��ت��خ��دام الذكاء  امل��ع��اي��ري 

العملية  التطبيقات  يف  اال�سطناعي  
تاأخر  يف جم����ال االخ�������س���اب  وع�����الج 
الطبية  جمموعتنا  و�ستقوم  احل��م��ل 
يف  �سنوي  ب�سكل  املوؤمتر  ه��ذا  بتنظيم 

اإمارة دبي. 

واأ�ساف اأن انعقاد املوؤمتر ياأتي تزامناً 
افتتاح مركز  املجموعة يف  تو�سعة  مع 
�سعياً  دبي  هيلث بال�س لالإخ�ساب يف 
ال�سحية  اخل���دم���ات  اأف�����س��ل  ل��ت��وف��ري 
مثالية  حلول  وتوفري  املجال  ه��ذا  يف 

التي تعاين من  للعديد من احل��االت 
اإىل نتائج  ال��و���س��ول  ت��اأخ��ر احل��م��ل يف 
اأف�������س���ل.  وق���ال���ت ال���دك���ت���ورة بهرية 
الن�ساء  اأمرا�س  ا�ست�سارية  اجليو�سي 
وال���والدة واالإخ�����س��اب يف مركز هيلث 
ورئي�سة  دب���ي  يف  ل��الإخ�����س��اب  ب��ال���س 
املوؤمتر  يف  ���س��ي��ح��ا���س��ر  اأن�����ه  امل����وؤمت����ر 
وا�سعة  خربة  ذوي  حما�سرين  اأطباء 
االأو�سط   واأوروب��ا وال�سرق  اأمريكا  من 
وم��ن داخ��ل االإم���ارات، م�سرية اإىل اأن 
اإلقاء  ع��ل��ى  ي�ستمل  امل���وؤمت���ر  ب��رن��ام��ج 
24 حما�سرة وور�س عمل على مدى 
يومني.  واأو�سحت اأن املوؤمتر �سيناق�س 
منها،  اأهمية  ذات  حديثة  مو�سوعات 
للحفاظ  امل��ب��ي�����س  اأن�����س��ج��ة  جت��م��ي��د 
امل�ستقبلية،  امل��������راأة  خ�����س��وب��ة  ع���ل���ى 
والكرومو�سومات،  اجلينات  وفح�س 
لزيادة  امل��وج��ودة  التقنيات  وحت�سني 
حدوث  ن�سب  ل��رف��ع  البوي�سات  ع��دد 
امل�ستخدمة  التقنيات  واأحدث  احلمل، 
والبوي�سات،  االأج�����ن�����ة  جت���م���ي���د  يف 

واالأ�ساليب احلديثة يف اختيار االأجنة 
تقنيات  مناق�سة  جانب  اإىل  ال�سليمة، 
ا���س��ت��خ��دام امل��ن��اظ��ري وج��راح��ات اليوم 
الواحد كاأ�ساليب عالجية للعديد من 
حدوث  ن�سب  لرفع  املر�سية  احل��االت 

حاالت احلمل. 
املوؤمتر  اأن  ب��ه��رية  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
االأ�ساليب  ع��ن  ع��م��ل  ور���س��ة  يت�سمن 
االأجنة  خ��زع��ة  تقنيات  يف   اجل��دي��دة 
العلمية  ال���درا����س���ات  اأن  اإىل  م�����س��رية 
احلمل  ح����دوث  ن�����س��ب  اأن  اإىل  ت�����س��ري 
جنني  اإرج����اع  م��ع   50% اإىل  ترتفع 
املتعدد  احلمل  واأن م�ساعفات  واح��د، 
حالة  يف   25% ن�سبة  اىل  ت�سل  ق��د 
اإرج��اع  جنينني، مو�سحة اأن  معايري 
ال�سحي  للتنظيم  ال��ت��اب��ع��ة  امل��م��ار���س��ة 
اأقل  االأم  عمر  ك��ان  اإذا  اأن��ه  اإىل  ت�سري 
اإرج���������اع جنني  ي���ت���م  ع����ام����اً   30 م����ن 
اإرجاع  يتم  35 عاماً  واحد، واأقل من 
عاماً   40 ���س��ن  ف���وق  وم���ن  جنينيني، 
االأخذ  اأجنة، مع  اإرج��اع ثالثة  ممكن 

فقدان  م�����س��اع��ف��ات  اأن  االع���ت���ب���ار  يف 
احلمل و�سكر احلمل وال��والدة املبكرة 
زيادة  ت��زداد مع  املبت�سرين  واالط��ف��ال 

عدد االأجنة التي يتم اإرجاعها. 
ال��دك��ت��ورة نهلة  اأن��ه �ستقدم  واأ���س��اف��ت 
االإخ�ساب  ط���ب  ا���س��ت�����س��اري��ة  ك���اظ���م 
العني  م��دي��ن��ة  يف  ت����وام  م�ست�سفى  يف 
حم���ا����س���رة ع����ن ا����س���ت���خ���دام ال����ذك����اء 
االإخ�ساب،  تقنيات  يف  اال���س��ط��ن��اع��ي 
�سعدون  ����س���ع���دون  ال���دك���ت���ور  وي��ل��ق��ي 
دانة  م�ست�سفى  يف  ال��ط��ب��ي  ال��رئ��ي�����س 
جراحات  ع���ن  حم���ا����س���رة  االإم���������ارات 
املناظري للن�ساء ويلقي الدكتور ه�سام 
يف  اخل�سوبة  معاجلة  اأ�ستاذ  العناين 
م�����س��ر حم��ا���س��رة ع���ن جت��م��ي��د ن�سيج 
فاخرة  ال��دك��ت��ورة  تلقي  كما  املبي�س، 
������س�����روزي زي������دي اأ�����س����ت����اذة اأم����را�����س 
حما�سرة  ل��ن��دن  يف  وال����والدة  الن�ساء 

ع���ن م��ع��اجل��ة ب��ط��ان��ة ال���رح���م لرفع 
الدكتورة  وت��ل��ق��ي  اخل�����س��وب��ة،  ن�����س��ب��ة 
الن�ساء  اأم��را���س  اأ�ستاذ  اجلنابي  رواء 
وال�������والدة يف ال���ع���راق حم��ا���س��رة عن 
%30 من  الأن  املباي�س نظراً  تكي�س 
اأ���س��ب��اب ت���اأخ���ر وع����دم ح����دوث احلمل 

تعود اإىل م�سكلة تكي�س املباي�س. 
املوؤمتر  برنامج  اأن  بالذكر  واجل��دي��ر 
تدريبية  ور���س   3 اإقامة  على  ي�ستمل 
ل���الأط���ب���اء وال���ف���ن���ي���ني امل�������س���ارك���ني يف 
خم��ت��ل��ف م���و����س���وع���ات امل����وؤمت����ر، كما 
عدد  مب�ساركة  طبي  معر�س  �سيقام 
حيث  العاملية  الطبية  ال�سركات  م��ن 
اب���ت���ك���ارات���ه���ا يف جمال  اآخ�����ر  ت��ع��ر���س 
اليوم  وج����راح����ات  ال����دوائ����ي  ال���ع���الج 
الت�سخي�سية  املعدات  واأح��دث  الواحد 
�سركة  امل���وؤمت���ر  وي��ن��ظ��م  وال��ع��الج��ي��ة 

لييال الإدارة الفعاليات. 

•• اأبوظبي - وام: 

اأعلنت الهيئة العامة لل�سوؤون االإ�سالمية واالأوقاف عن 
مبادرة لرتجمة خطبة اجلمعة اإىل اأكرث من لغة قراءة 
الذكية  الهواتف  تطبيق  خ��الل  م��ن  وذل��ك  وا�ستماعا 
بالتعاون مع عدد من اجلهات  وذلك  بالهيئة  اخلا�س 
واملوؤ�س�سات وهي دائرة تنمية املجتمع ومركز االإح�ساء 
االإم�����ارات  “ات�ساالت” و���س��رك��ة  و���س��رك��ة  اأب��وظ��ب��ي   -
اأن تبداأ يف مرحلتها  “ دو” على  لالت�ساالت املتكاملة 

االأوىل باللغتني االإجنليزية واالأردية.
تاأتي املبادرة انطالقا من حر�س القيادة الر�سيدة على 
و�سط  احلنيف  ديننا  لتعاليم  ال�سحيح  الفهم  تر�سيخ 
الت�سامح  لقيم  وت��ع��زي��زا  ال���واف���دة،  امل�سلمة  اجل��ال��ي��ات 
واالألفة  املحبة  ون�سر  املجتمع  اأف����راد  ب��ني  وال��ت��الح��م 

بينهم واي�سال الكلمة الدينية االأ�سبوعية الهادفة.
من  �سريحة  احتياجات  تلبية  اإىل  املبادرة  هذه  تهدف 
امل��ج��ت��م��ع م���ن ال��ن��اط��ق��ني ب��غ��ري ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة وفهم 
اإىل  اجلمعة  خطبة  تقدمها  ال��ت��ي  وامل��ع��اين  ال��ر���س��ائ��ل 
وم�ستوياتهم  ل��غ��ات��ه��م  اخ���ت���الف  ع��ل��ى  ك���اف���ة  ال��ن��ا���س 
لن�سر  التاأثري  و  التوجيه  و�سائل  اأه��م  م��ن  باعتبارها 

الف�سائل ومبادئ الدين احلنيف يف املجتمع.
من  الأك���رث  اجلمعة  خطبة  ترجمة  م��ب��ادرة  وتكت�سب 
االإ�سالمية  القيم  لرت�سيخ  و�سيلة  كونها  اأهميتها  لغة 

ون�سر  الدولة  يف  االجتماعية  الق�سايا  باأهم  والتوعية 
اي��ج��اد جمتمع  ت�سهم يف  ال��ت��ي  االإي��ج��اب��ي��ة  ال��ر���س��ائ��ل 

متعاون ومت�سامح.
العربية  اللغة  بغري  الناطقني  اخلدمة  هذه  و�ستمكن 
االإجنليزية  ب��ال��ل��غ��ة  اال���س��ت��م��اع خل��ط��ب��ة اجل��م��ع��ة  م���ن 
الذكية  الهواتف  تطبيق  خ��الل  م��ن  االأردي���ة  اللغة  اأو 
اخلا�س بالهيئة العامة لل�سوؤون االإ�سالمية واالأوقاف.

ويعد هذا التطبيق من التطبيقات احلكومية ال�سباقة 
يف تقدمي خدمات ذكية للجمهور �سواء اأكانوا اأفرادا اأو 
ال�سيخ حممد  ال�سمو  موؤ�س�سات لتبلور مبادرة �ساحب 
بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
حكومة  اإىل  اهلل” التحول  “رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء 
ما  االآن  ح��ت��ى  التطبيق  م�ستخدمي  ع���دد  وب��ل��غ  ذك��ي��ة 

يقارب ن�سف مليون م�ستخدم.
خالل  من  للخطبة  اال�ستماع  خا�سية  ا�سافة  متت  و 
من  امل�ستخدم  و�سيتمكن  للهيئة  الر�سمي  التطبيق 
اأن ي��ب��داأ م�����س��روع ترجمة  اإل��ي��ه��ا ع��ربه على  اال���س��ت��م��اع 
خطبة اجلمعة يف املرحلة االأوىل باللغتني االإجنليزية 
درا�سة  نتائج  على  ب��ن��اء  “ االأوردو” وذل���ك  االأردي����ة  و 

مف�سلة خل�سائ�س الفئات امل�ستهدفة من اخلدمة.

و من منطلق م�ساركة املوؤ�س�سات وال�سركات يف املبادرات 
املجتمعية ودعم املبادرات التي تعود باملنفعة على اأفراد 
ل��الإع��الم و  اأب��وظ��ب��ي  ���س��ارك��ت ك��ل م��ن �سركة  املجتمع، 
لالت�ساالت  االإم������ارات  ���س��رك��ة  و  “ات�ساالت”  ���س��رك��ة 
املتكاملة “دو” بدور مهم �ساهم يف اإجناح هذه املبادرة 

.
“دو” باقة  “ات�ساالت” و  فقد وف��رت كل من �سركتي 
ب��ي��ان��ات جم��ان��ي��ة مل�����س��ت��خ��دم��ي خ��دم��ة ت��رج��م��ة خطبة 
“ اأثناء �سالة اجلمعة  “ اأوق��اف  اجلمعة عرب تطبيق 
اإىل  اال�ستماع  و  التطبيق  على  ال��دخ��ول  من  لتمكنهم 
خطبة اجلمعة املرتجمة ما يعزز من ا�ستخدام اخلدمة 
من قبل اجلمهور امل�ستهدف ..و �سيتم اتاحة البيانات 
ترتتب  ق��د  التي  التكلفة  عليهم  يوفر  م��ا  جمانا  لهم 
على ا�ستخدام اخلدمة .. فيما �سخرت �سركة اأبوظبي 
االإعالمية  امل��واد  انتاج  مواردها وخرباتها يف  لالإعالم 

اخلا�سة باملبادرة.
�سي�سهل ح�سول  ال��ت��ع��اون  ه��ذا  اأن  اإىل  االإ���س��ارة  جت��در 
جناح  م�ستوى  م��ن  يعزز  و  اخل��دم��ة  على  امل�ستفيدين 

املبادرة.
الدور املجتمعي  اإطار تفعيل  امل�ساركات يف  تاأتي هذه  و 

توجهات  م��ع  متا�سيا  االإم����ارة  يف  اجل��ه��ات  و  لل�سركات 
اخلدمات  وممار�سات  مفهوم  تعزيز  يف  اأبوظبي  قيادة 

املجتمعية على خمتلف امل�ستويات يف االإمارة.
اأن اأعلن �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن  فقد �سبق و 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زايد 
بالتزامن  “ معا” وذل���ك  هيئة  ع��ن  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات 
مع يوم زايد للعمل االإن�ساين يف �سهر رم�سان املا�سي 
و  ل��الأف��راد  املجتمعي  ال��دور  تفعيل  اإىل  تهدف  التي  و 

املوؤ�س�سات يف اأبوظبي.
وقال �سعادة الدكتور حممد مطر الكعبي رئي�س الهيئة 
العامة لل�سوؤون االإ�سالمية واالأوق��اف : “ يف عام زايد 
اخل��ري رائ��د العمل االإن�����س��اين يف ال��ع��امل ورج��ل القيم 
االإن�سانية ال�سامية ويف ظل قيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” و 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه 
اهلل” و �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة 
و اأ�سحاب ال�سمو حكام االإم��ارات ، وبدعمهم املتوا�سل 
���س��ي��ت��م ت��رج��م��ة خ��ط��ب��ة اجل��م��ع��ة م���ن خ����الل تطبيق 

لل�سوؤون  ال��ع��ام��ة  بالهيئة  اخل��ا���س  ال��ذك��ي��ة  ال��ه��وات��ف 
قراءة  م��ن  امل�ستخدم  ليتمكن  واالأوق�����اف  االإ���س��الم��ي��ة 

اخلطبة اأو اال�ستماع اإليها باللغة املف�سلة.
واأ�ساف اإن خطبة اجلمعة يف دولة االإمارات تعد خطبة 
رائدة يف مو�سوعاتها ومعتدلة يف اأفكارها و اإيجابية يف 
اأ�ساليبها، ت�سرف على اإعدادها اإدارة خطبة اجلمعة يف 
الهيئة وتراجع من قبل علماء و متخ�س�سني بالتعاون 
مع دائرة ال�سوؤون اال�سالمية و العمل اخلريي بدبي و 

دائرة ال�سوؤون االإ�سالمية بال�سارقة.
واأ�ساد الكعبي بالتعاون املثمر بني الهيئة العامة لل�سوؤون 
االإ�سالمية واالأوق��اف ودائ��رة تنمية املجتمع والتكامل 
على  واملقيم  امل��واط��ن  م�سلحة  يف  ي�سب  ال��ذي  البناء 
التي  الدولة  الدولة، ويعزز من قيم منابر  اأر�س هذه 
والعمل  والعطاء  والتفاوؤل  وال�سعادة  الرحمة  تكر�س 
بالعقالنية  يت�سم  عاملي  خلطاب  وتوؤ�س�س  خطبها،  يف 
املختلفة،  املجتمع  �سرائح  ويراعي  االإن�سانية،  والقيم 
ويحر�س على املواءمة يف الطرح بني التاأ�سيل ال�سرعي 
املتلقي  وبيئة  املحلية  الثقافة  وبني  العملي،  وال�سلوك 

اأيا كان جن�سه اأو لونه اأو عرقه.
من جهته قال معايل الدكتور مغري خمي�س اخلييلي، 

“ لطاملا  اأب��وظ��ب��ي:  امل��ج��ت��م��ع يف  تنمية  دائ����رة  رئ��ي�����س 
التنوع  م��راع��اة  على  اأب��وظ��ب��ي  حكومة  ق��ي��ادة  حر�ست 
اأبوظبي  اإم����ارة  يف  للمقيمني  وال��ل��غ��ات  اجلن�سيات  يف 
باعتبارهم جزءا مهما من الن�سيج االجتماعي فجاءت 
الدائم  االإم��ارة  ل�سعي  امتدادا  اجلمعة  خطبة  ترجمة 
امل��ن��ا���س��ب��ة الح��ت��ي��اج��ات��ه��م اخلا�سة  ال��ب��ي��ئ��ة  ت��وف��ري  اإىل 
املجتمع  �سرائح  و�سائر  وب��ني  بينهم  التالحم  وتعزيز 
ف��ل��ط��امل��ا ك��ان��ت وال ت����زال خ��ط��ب��ة اجل��م��ع��ة م���ن اأق����وى 
و�سائل االت�سال تاأثريا ملا حتمله من خ�سو�سية دينية 
�سقف  حت��ت  امل�سلمني  مئات  جتمع  كونها  واجتماعية 
واحد بغ�س النظر عن االألقاب واالأعراق واللغات و من 
هنا انطلقت فكرة اال�ستماع خلطبة اجلمعة املرتجمة 
باللغتني االإجنليزية واالردية واأهمية اأن يفهم امل�سلون 
غري الناطقني باللغة العربية خطبة اجلمعة ملا حتمله 
من وعظ و ر�سائل اإيجابية �سامية مت�س جوانب عديدة 
من حياة االأفراد املقيمني يف الدولة مما �سيكون له بال 

�سك اأثر كبري على املجتمع.
و توجه معايل اخلييلي بال�سكر للجهات التي اأ�سهمت 
يف اإجناح هذه املبادرة و اأثنى على تعاونها الكبري الذي 
كان اأحد العوامل االأ�سا�سية الأن ترى هذه املبادرة النور 
وقال اإن م�ساركتهم دلت على الوعي الكبري لديها ب�ساأن 
اخلربات  و  امل��وارد  وت�سخري  املجتمعة  امل�ساركة  اأهمية 

فيما يعود بالنفع على اأفراد املجتمع.

ين�ق�ض ��شتخد�م �لذك�ء �ل�شطن�عي يف عالج ت�أخر �حلمل

موؤمتر ال�سرق االأو�سط للخ�سوبة يعقد يف دبي 21 ـ 22 �سبتمرب املقبل
حم��شرون ع�مليون ي�شتعر�شون تقنية جتميد �أن�شجة �ملبي�ض

مبن��شبة �ليوم �لع�ملي للعمل �خلريي

العامري: زايد اأر�سى دعائم البذل والعطاء وبات 
منوذجًا عامليًا يف العمل اخلريي

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأك���د ���س��ع��ادة ح��م��د ���س��امل ب��ن كردو�س 
العامري مدير عام موؤ�س�سة زايد بن 
اخلريية  لالأعمال  نهيان  اآل  �سلطان 
للعمل  العاملي  “اليوم  اأّن  واالإن�سانية، 
منا�سبة  مب��ث��اب��ة  ي��ع��ت��رب  اخلريي” 
ل��ت�����س��ل��ي��ط ال�������س���وء ع��ل��ى االإجن�������ازات 
اأ�سهمت  ال��ت��ي  واالإن�����س��ان��ي��ة  اخل��ريي��ة 
وحت�سني  ال�سعوب  م�سرية  تعزيز  يف 
نوعية حياة امل�ستفيدين من املبادرات 
دول  خمتلف  وتتبناها  تنتهجها  التي 
االإمارات  دول��ة  راأ�سهم  وعلى  ال��ع��امل، 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ال��ت��ي ت��ع��ت��رب اأكرب 

مانح اإن�ساين يف العامل.
املكانة  ه��ذه  اأن  اإىل  ال��ع��ام��ري  واأ���س��ار 
ال��ت��ي و���س��ل��ت اإل��ي��ه��ا دول����ة االإم������ارات 
الروؤية  بف�سل  االأول  امل��ق��ام  يف  ت��اأت��ي 
الر�سيدة التي اأ�س�سها املغفور له باإذن 
ب��ن �سلطان  زاي���د  ال�����س��ي��خ  ت��ع��اىل  اهلل 

الذي  ثراه”،  اهلل  “طيب  ن��ه��ي��ان  اآل 
اخلريي  العمل  ذاك���رة  يف  ا�سمه  حفر 
وبات  وال��دويل،  االإماراتي  واالإن�ساين 
الذي  العاملي  للعطاء  فريداً  منوذجاً 
ال يعرف ح��دوداً، اأو فرقاً بني لون اأو 
اأن هذه  اأو دي��ن. واأك��د العامري  عرق 
املنا�سبة العاملية تاأتي اليوم تزامناً مع 
اأبناء  “عام زايد” الذي حّل يف قلوب 
االإم��ارات والعامل العربي ومن عرفه 

للعمل  العامل قدوة  اأنحاء  من جميع 
الراية  وح��م��ل  االإن�������س���اين،  اخل����ريي 
م�سرية  اأكملت  ر�سيدة  قيادة  بعد  من 
العامري:  وق�����ال  واخل�����ري.  ال��ع��ط��اء 
بن �سلطان اآل  زايد  موؤ�س�سة  يف  “اإننا 
نهيان لالأعمال اخلريية واالإن�سانية، 
العمل  ب���دع���ائ���م  االح���ت���ف���اء  ن���وا����س���ل 
اخل��ريي االإم��ارات��ي ع��رب �سل�سلة من 
الربامج وامل�ساريع املحلية واالإقليمية 
االإن�سان  ت��ن��م��ي��ة  ���س��ب��ي��ل  يف  وال��ع��امل��ي��ة 
و���س��م��ان رف��ع��ت��ه ورف��اه��ي��ت��ه، وه���و ما 
بخطنا  التم�سك  على  اإ�سراراً  يزيدنا 
جتاه  م�سوؤولياتنا  ومم��ار���س��ة  املهني، 

الوطن واملجتمع«.
املوؤ�س�سات  مبختلف  ال��ع��ام��ري  ون���وه 
واجلهات التي تعمل يف دولة االإمارات 
حتت مظلة النهج اخلريي واالإن�ساين، 
�ساحب  م��ن  حثيثة  وم��ت��اب��ع��ة  ب��دع��م 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي����د اآل 
“حفظه  نهيان رئي�س دول��ة االإم��ارات 

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واأخ��ي��ه  اهلل” 
نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د  ب���ن  حم��م��د 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 
و�ساحب  اهلل”،  “رعاه  دب����ي  ح��اك��م 
ويل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو 
اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د االأعلى  ع��ه��د 

للقوات امل�سلحة.
يف  املوؤ�س�سة  جنحت  “لقد  واأ����س���اف: 
بناء منظومة قائمة على اأ�س�س العمل 
اخلريي يف ظل املتابعة احلثيثة ل�سمو 
ال�سيخ نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�س 
�سمو  واأخ��ي��ه  املوؤ�س�سة  اأم��ن��اء  جمل�س 
نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عمر  ال�سيخ 
ال��ت��ي ركزت  االأم���ن���اء،  رئ��ي�����س جمل�س 
على تكثيف اجلهود يف العمل اخلريي 
ال��دول��ة وخارجها  داخ���ل  واالإن�����س��اين 
وبالتعاون مع مثيالتها من املوؤ�س�سات 
ل��ت��وا���س��ل دوره����ا حتقيقاً  االإن�����س��ان��ي��ة 
ل��ر���س��ال��ة ���س��اح��ب ال��وق��ف امل��غ��ف��ور له 

باإذن اهلل«.

•• دبي -وام: 

اأبوظبي  ل�سرطة  العامة  القيادة  �ساركت 
يف ف��ع��ال��ي��ات ال����دورة اخل��ام�����س��ة م��ن قمة 
مدن امل�ستقبل يف العامل العربي 2018 

والتي تختتم فعالياتها ام�س يف دبي.
وقال اللواء علي خلفان الظاهري مدير 
قطاع العمليات املركزية يف �سرطة اأبوظبي 
اإن امل�ساركة يف القمة تاأتي يف اإطار حر�س 

مع  ال�سراكة  تعزيز  على  اأبوظبي  �سرطة 
االحتادية  احلكومة  وموؤ�س�سات  قطاعات 

واملحلية.
التي ح�سرها عدد   - القمة  اأهمية  واأك��د 
م���ن امل�������س���وؤول���ني يف اجل���ه���ات االحت���ادي���ة 
م�ساركا   750 م����ن  واأك�������رث  وامل���ح���ل���ي���ة 
نظرة  تقدم  كونها   - دول��ي��ا  خبريا  و70 
احلديثة  بالتكنولوجيا  تتعلق  م�ستقبلية 
امل�ستخدمة يف بناء املدن الذكية واالطالع 

على اأف�سل املمار�سات العاملية واالجتاهات 
احلالية والتكنولوجيات املتطورة.

امل�����س��ارك��ون يف القمة  وي��ن��اق�����س اخل����رباء 
متثل  ال��ت��ي  املهمة  الق�سايا  م��ن  العديد 
توجه احلكومات لل�سنوات املقبلة واأبرزها 
الذكية  واحل��ك��وم��ة  اال�سطناعي  ال��ذك��اء 
املدن  واأم��ن  ال�سخمة  البيانات  ومعاجلة 
الذكية  التحتية  والبنية  الذكي  والتنقل 

واال�ستدامة.

�سرطة اأبوظبي ت�سارك يف قمة مدن امل�ستقبل 
يف العامل العربي بدبي 

ويل عهد راأ�ض اخليمة يطلع على برامج جمل�ض االإمارات لل�سباب
•• راأ�س اخليمة-وام:

اطلع �سمو ال�سيخ حممد بن �سعود بن �سقر القا�سمي 
ويل ع��ه��د راأ�����س اخل��ي��م��ة ام�����س ع��ل��ى خ��ط��ط وبرامج 
جمل�س االإمارات لل�سباب الرامية اإىل متكني ال�سباب 
م���ن ت��وظ��ي��ف ط��اق��ات��ه��م وق���درات���ه���م خ��دم��ة للوطن 

وتعزيزا مل�سرية التنمية ال�ساملة يف الدولة .
ا�ستقباله معايل �سما بنت �سهيل  وثمن �سموه خالل 
بن فار�س املزروعي وزيرة دولة ل�سوؤون ال�سباب رئي�س 
جمل�س اإدارة املوؤ�س�سة االحتادية لل�سباب جهود �سباب 
االإم��ارات للم�ساهمة ب�سورة ايجابية يف تعزيز مكانة 
تقدمي  خ��الل  م��ن  وعامليا  اإقليميا  وري��ادت��ه��ا  ال��دول��ة 

�ساأنها  م��ن  ال��ت��ي  امل�ستقبلية  وال��ت�����س��ورات  احل��ل��ول 
ليتمكنوا من  ت��واج��ه��ه��م  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  م��واج��ه��ة 

امل�ساهمة يف تطور املجتمع يف خمتلف املجاالت .
اأن القيادة الر�سيدة لدولة االإم��ارات مل  اأكد �سموه  و 
قادة  لتمكني  ال��دع��م  ت��ق��دمي  �سبيل  ج��ه��دا يف  ت��دخ��ر 
وتوظيف  ال���ق���رار  ���س��ن��ع  يف  امل�����س��ارك��ة  م��ن  امل�ستقبل 
تنفيذ  يف  االإم��ارات��ي��ة  وال���ك���وادر  ال�سبابية  ال��ك��ف��اءات 
على  وت�سجيعهم  االإم��ارات  لدولة  امل�ستقبلية  الروؤية 
خارج  الدولية  والهيئات  املنظمات  يف  بالدهم  متثيل 

الدولة .
فار�س  �سهيل  ب��ن��ت  �سما  م��ع��ايل  اأ����س���ادت  جانبها  م��ن 
راأ�س اخليمة لل�سباب  املزروعي بدعم �سمو ويل عهد 

راأ�س اخليمة للقيام بدوره بال�سراكة  وجمل�س �سباب 
و�سع  واملحلية يف  االحت��ادي��ة  اجل��ه��ات احلكومية  م��ع 
الكفاءات  من  جيل  لبناء  اال�سرتاتيجيات  و  اخلطط 
واال�ستفادة  التنمية  م�سرية  موا�سلة  على  ال��ق��ادرة 
اأفكار ال�سباب ومقرتحاتهم يف مواجهة حتديات  من 
بن  ي��و���س��ف  اأح��م��د  ���س��ع��ادة  ال��ل��ق��اء  ح�سر   . امل�ستقبل 
االحتادي  الوطني  املجل�س  ع�سو  النعيمي  دروي�����س 
اخليمة  راأ����س  حكومة  يف  ال�سعادة  م��راك��ز  ع��ام  مدير 
العام  االأم���ني  خليفة  عبداللطيف  حممد  وال��دك��ت��ور 
املهند�س  و  اخليمة  راأ���س  الإم��ارة  التنفيذي  للمجل�س 
ال�����س��ي��اح م��دي��ر ع���ام م��دي��ر ع���ام هيئة  اأح��م��د �سعيد 

احلكومة االإلكرتونية وعدد من امل�سئولني .

نادي �سباط �سرطة راأ�ض اخليمة يختتم فعاليات برنامج الرماية ) �سغط هواء ( الأبناء املنت�سبني

•• اأبوظبي-وام: 

ب��ح��ث ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور ج��م��ال حم��م��د احلو�سني 
الطوارئ  الإدارة  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ع���ام  م��دي��ر 
ا�ستقباله ام�س وفد  وال��ك��وارث خ��الل  واالأزم���ات 
���س��رط��ة دب���ي ب��رئ��ا���س��ة ال��ع��م��ي��د اأح���م���د ث���اين بن 
مراكز  م����دراء  رئ��ي�����س جم��ل�����س  امل��ه��ريي  غليطة 
ال�سرطة �سباح اأوجه التعاون والتن�سيق امل�سرتك 

واالطالع على اأف�سل املمار�سات املطبقة يف جمال 
الطوارئ واالأزم��ات والكوارث مع القيادة العامة 

ل�سرطة دبي.
تناول اللقاء الذي عقد مبقر الهيئة يف اأبوظبي 
توطيد العالقات بني اجلانبني وتبادل اخلربات 
واملعارف يف جماالت اإدارة االأزمات والكوارث من 
اأجل تطوير وتعزيز وتكامل القدرات واال�ستجابة 
واال�ستعداد  ال��ت��خ��ط��ي��ط  جم����ال  يف  ال��وط��ن��ي��ة 

والعمل  وال��ك��وارث  واالأزم����ات  ال��ط��وارئ  ملواجهة 
والتكاملية  ال�����س��ام��ل��ة  امل��ن��ظ��وم��ة  وف���ق  امل�����س��رتك 
دولة  يف  وال���ك���وارث  واالأزم������ات  ال���ط���وارئ  الإدارة 
وتعزيز  وامل�سطلحات  املفاهيم  االإمارات وتوحيد 
قدرات اجلهات امل�ستجيبة للحدث وفق م�ستويات 
ال��ط��وارئ امل��ع��ت��م��دة. ح�سر ال��ل��ق��اء ���س��ع��ادة �سيف 
الهيئة  ال�سام�سي نائب مدير عام  حممد ارحمه 

وعدد من مدراء اإدارات الهيئة.

هيئة »الطوارئ واالأزمات« تبحث التعاون امل�سرتك مع �سرطة دبي

» ال�سوؤون االإ�سالمية واالأوقاف« تعلن عن مبادرة لرتجمة خطبة اجلمعة الأكرث من لغة قراءة وا�ستماع
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اأعماله ام�س االأول جل�ساته  العراقي الذي بداأ  النواب  علق جمل�س 
اإج��راء مفاو�سات مو�سعة بني  ال�سهر احل��ايل بهدف  حتى منت�سف 
الكتل النيابية للتو�سل اإىل اتفاق حول ت�سمية رئي�س للمجل�س، كما 
�ساوي�س  بختيار  وق��ال  بر�س.  فران�س  وكالة  املجل�س  اأع�ساء يف  اأف��اد 
النائب عن حزب االحتاد الوطني الكرد�ستاين لفران�س بر�س “رفعت 
جل�سة الربملان اىل 15 اأيلول �سبتمرب، على اأمل التو�سل اىل اتفاق 
وعقدت  القادمة.  االأي��ام  خ��الل  ونائبيه”  الربملان  رئي�س  النتخاب 
اإجراء االنتخابات  اأ�سهر من  اأربعة  اأول جل�سة للربملان بعد  االثنني 
الذي  ال�سدر  ال�سيعي مقتدى  الزعيم  فاز خاللها  التي  الت�سريعية 
املنتهية واليته حيدر  ال��وزراء  رئي�س  ي�سكل احلكومة، مب�ساركة  قد 
اأطلق  العبادي. ويطالب حتالفان رئي�سيان، ال�سدر والعبادي الذي 
الذي  البناء”  و”حتالف  واال�سالح”  البناء  “حتالف  ا���س��م  عليه 
املالكي،  ن���وري  ال�����س��اب��ق  ال�����وزراء  ال��ع��ام��ري ورئ��ي�����س  ه���ادي  يتزعمه 
التحالف  ت�سكل  عن  ت�سريحات  خ��الل  من  االك��رب  الكتلة  بت�سكيل 
ال��ربمل��ان. واأع��ل��ن التحالف ال�سدر العبادي عن  االك��رب ع��ددا داخ��ل 
177 نائًبا، فيما اعلن حتالف الفتح الذي  ت�سكيل االئتالف ي�سم 
ي�س “حتالف البناء”، تقدمي تواقيع 153 نائبا اىل رئي�س الربملان 

، املوؤقت االكرب �سنا حممد علي زيني )79 عاما(.

ينتخب الربملان الباك�ستاين �سيا�سياً مقربا من رئي�س الوزراء عمران 
ليحل حمل  كبري  اإىل حد  من�سب فخري  وه��و  للبالد  رئي�سا  خ��ان 
ماأمون ح�سني على. وال يتم انتخاب الرئي�س الباك�ستاين باالقرتاع 
مر�سحه  الت�سريعية  االنتخابات  يف  الفائز  احل��زب  يعني  ب��ل  ال��ع��ام 
عادة يف املن�سب. وهناك ثالثة متناف�سني اأبرزهم عارف األفي الذي 
احلاكمة وموالنا ف�سل الرحمن  االإن�ساف”  “حركة  يحظى بدعم 
مر�سح جماعة علماء اال�سالم احلزب املعار�س الذي تدعمه الرابطة 
اأما حزب  االإ�سالمية يف باك�ستان والذي كان احلزب احلاكم �سابقاً. 
اجلمعية  يف  العدد  حيث  من  الثالث  الت�سكيل  الباك�ستاين،  ال�سعب 
االأوفر  املر�سح  األفي  ويعد  اإح�سان.  اعتزاز  مر�سحه  فقدم  الوطنية، 
حظا وكان اأحد موؤ�س�سي حركة االن�ساف وتوىل من�سب االأمني العام 

فيها على مدى ثماين �سنوات اعتبارا من العام 2006.
 

يطلق زعيم اإقليم قطالونيا كيم تورا حملة جديدة النف�سال االإقليم 
مدرية  يف  املركزية  احلكومة  من  عر�سا  بذلك  راف�سا  اإ�سبانيا  عن 

الإجراء ا�ستفتاء على حكم ذاتي اأكرب ال يرقى اإىل اال�ستقالل.
ليحل  اأي��ار  مايو  يف  لالإقليم  زعيما  الد�ستورية  اليمني  ت��ورا  واأدى 
املا�سي بعدما  العام  اإىل بروك�سل  الذي فر  كارل�س بودجمون  حمل 
ت���ورا خطته  ي��ع��ر���س  اأن  امل��ق��رر  ع��زل��ت��ه م��دري��د م��ن من�سبه. وم���ن 
الثالثاء.  ام�س  م�ساء  وقتنا(  بعنوان )هذا  لالنف�سال يف حما�سرة 
املنتمي  �سانت�سيث  بيدرو  اجلديد  االإ�سباين  ال���وزراء  رئي�س  واأب��دى 
توليه  منذ  قطالونيا  جت��اه  لينا  اأك���رث  موقفا  اال���س��رتاك��ي  للحزب 
ال�سلطة خلفا ملاريانو راخوي املنتمي للمحافظني يف يونيو حزيران. 
لكن تورا مل يبد اأي موؤ�سر على التخلي عن مطلبه باإجراء ا�ستفتاء 

على اال�ستقالل التام.

�سحب الرئي�س الفلبيني رودريجو دوتريتي ام�س عفوا عن �سناتور 
اأمر  كما  عاما   15 قبل  فا�سلة  انقالب  حماولة  يف  ت��ورط  معار�س 
باعتقاله فيما يعد ثاين اعتقال لنائب معار�س يف الربملان الفلبيني. 
واتهم ال�سناتور اأنطونيو تريالني�س، اأهم منتقدي دوتريتي، الرئي�س 
اجلنائية  للمحكمة  مقدمة  �سكاوى  ودع��م  ث��روة  باإخفاء  الفلبيني 
اآالف  ت��ردد عن مقتل  ما  ب�ساأن  له  االتهام  بتوجيه  الدولية وطالب 

امل�ستبه يف اأنهم جمرمون وجتار خمدرات.
اأمر تنفيذي طبعته �سحيفة مانيال تاميز املوؤيدة لدوتريتي  وذكر 
احلد  ا�ستيفائه  لعدم  نظرا  ال�سابق  املجند  عن  العفو  اإل��غ��اء  مت  اأن��ه 

االأدنى من ال�سروط مبا يف ذلك االعرتاف بجرمه.

عوا�شم

بغداد

مدريد

مانيال

ا�سالم اباد

بورما تدافع عن �سمت �سو 
ت�سي حيال �سحافيي رويرتز 

••رانغون-اأ ف ب:

عن  “رويرتز”،  �سابق يف وك��ال��ة  ال�سحايف  ال��ب��ورم��ي،  االإع���الم  داف��ع وزي��ر 
�سمت الزعيمة البورمية اونغ �سان �سو ت�سي بعد موجة التنديد الدولية 
التي اأثارها احلكم على �سحافَينينْ من وكالة “رويرتز” بال�سجن يف بورما 

قائال اإنها ترتدد يف انتقاد ال�سلطة الق�سائية.
واأوقف ال�سحافيان وا لون )32 عاما( وكياو �سوي او )28 عاما( يف حني 
كانا ينقالن فظائع ارُتكبت عندما دفعت حملة ع�سكرية بنحو 700 األف 
العام  امل��ج��اورة  بنغالد�س  اإىل  بورما  من  الفرار  اإىل  الروهينغا  اأف��راد  من 
االإثنني  االول  ام�س  ال�سحافيني  على  البورمي  الق�ساء  وحكم  املا�سي. 
يعود  ال��ذي  الدولة”  اأ�سرار  “قانون  انتهاك  بتهمة  �سنوات  �سبع  بال�سجن 
اإىل حقبة اال�ستعمار الربيطاين، وت�سل عقوبته الق�سوى اإىل ال�سجن 14 
�سنة. واأثار هذا احلكم غ�سب االأمم املتحدة واالحتاد االأوروبي والواليات 

املتحدة اإ�سافة اإىل و�سائل اإعالمية ومنظمات حقوقية.
ملدة  اجلربية  االإقامة  عليها  ُفر�ست  التي  ت�سي  �سو  اإىل  انتقادات  ووجهت 
15 �سنة معتمدة على و�سائل اإعالم اأجنبية الإبراز حمنتها، وذلك ل�سمتها 

حيال الق�سية واحلكم الذي مي�ّس بحرية التعبري يف البالد.
ودافع وزير االإعالم اونغ هال تون عن تردد �سو ت�سي احلائزة جائزة نوبل 
النظام  “انتقاد  اإن  �سمتها  لتربير  بر�س  فران�س  لوكالة  وق��ال  لل�سالم. 
�ستفعل  اأنها  اأعتقد  “ال  م�سيفا  للمحكمة”  اإهانة  مبثابة  يعّد  الق�سائي 
حني  يف  للحكم  ا�ستئنافاً  ال�سحافيني  عن  الدفاع  وكيال  و�سيقدم  ذل��ك«. 

ميكن لرئي�س البالد، حليف �سو ت�سي الوثيق، اأن يعفو عن ال�سجناء.

حركة ي�سارية يف اأملانيا ملواجهة اليمني املتطرف ا�ستقالة ثانية من حكومة ماكرون 
 •• برلني-اأ ف ب:

“انه�سوا”  تدعى  اأملانيا  يف  جديدة  حركة  فاغنكنيخت  �ساره  املت�سددة  الي�سارية  ال�سيا�سية  تطلق 
حزب  وزع��ي��م  �ساندرز  ب��ريين  االأم��ريك��ي  لل�سناتور  ال�سعبوية  احل��م��الت  م��ن  متخذة  )اأوف�ستيهن( 
العمال الربيطاين جريميي كوربن منوذجاً لها. وهدفها املعلن هو مواجهة “ال�سيا�سات الليربالية 
اجلديدة” التي تتبعها حكومة امل�ست�سارة االأملانية اأنغيال مريكل االئتالفية الو�سطية خ�سو�سا يف 

ملف الهجرة فيما ي�سجل اليمني املتطرف تقدما على اخلارطة ال�سيا�سية يف البالد.
كما تهدف اىل الكفاح من اأجل تاأمني الوظائف واملعا�سات التقاعدية وحماية البيئة والو�سول اإىل 

“دميوقراطية حقيقية ال حتكمها امل�سارف وال�سركات وجماعات ال�سغط«.
وياأمل موؤ�س�سوها باأن ين�سطوا ويجمعوا يف حركة �سعبية واحدة اأتباع اأحزاب الي�سار الثالثة يف اأملانيا 
“البديل  حزب  لدعم  اأملهم  خيبة  دفعتهم  الذين  العاملة  الطبقة  من  الناخبني  اأ�سوات  وا�ستعادة 

الأملانيا” اليميني املت�سدد.

املواطن: الذهاب للت�سويت«.
   يف اأوائل اأغ�سط�س، دّعم باراك اأوباما 
81 مر�سحا دميقراطيا يف االنتخابات 
الربملانية واملحلية. وكتب يف بيان “ال 
اأ�ستطيع االنتظار ل�سرح ملاذا ي�ستحق 
ت�سويتنا  الدميقراطيون  املر�سحون 
متاأكد  “اأنا  مو�سحا  اخلريف”،  هذا 
البلد  �سيجعلون  جميعا،  اأن��ه��م،  م��ن 
الذي نحبه اأقوى من خالل ا�ستعادة 

•• الفجر – خرية ال�شيباين
التحفظ،  م���ن  ون�����س��ف  ع����ام  ب��ع��د     
االنخراط  اأوب��ام��ا  ب��اراك  على  اأ�سبح 
ب�سكل اأكرث فعالية ل�سالح املر�سحني 
املقبلة.  االأ�سابيع  يف  الدميقراطيني 
االأبي�س،  ال��ب��ي��ت  ع���ن  رح��ي��ل��ه  م��ن��ذ 
ال�سابق  االأم��ري��ك��ي  الرئي�س  �ساعف 
املوؤمترات واالجتماعات - ومل يرتدد 
دونالد  ���س��ي��ا���س��ة  م��ه��اج��م��ة  يف  اأب������دا 
ن��ادرا ما يذكره  ترامب، حتى لو كان 
االنتخابية  احلملة  ول��ك��ن   - باال�سم 
ال�سوّي،  اخل��ط  تدخل  امل��دة  ملنت�سف 
وبات العديد من املر�سحني يتوقعون 
غياب  ف����ف����ي  ودع������م������ه.  م�������س���ان���دت���ه 
اأوباما  باراك  اأ�سبح  بارزة،  �سخ�سيات 
ن����ادرا م��ا ح�����س��ل مع  م��ن��ت��ظ��را ب�سكل 

رئي�س منتهية واليته يف حزبه.
   ي��وم ال�سبت، يف جنازة ج��ون ماكني 
بقدرة  اأوب��ام��ا  ب���اراك  اأ���س��اد  الوطنية، 
جتاوز  على  ال�سابق  الرئا�سي  املر�سح 
عك�س  على  ال�سيا�سية،  االنق�سامات 
دون��ال��د ت��رام��ب، ال��غ��ائ��ب ع��ن املوكب 
“قد  اأوباما. وقال  ب��اراك  ومل يذكره 
وعنيفة  حقرية  العامة  حياتنا  تبدو 
م�سيفا  ذاتيا”،  ومكتفية  وم��ه��ي��ن��ة 
�سجاعة  ان��ه��ا  ت��ّدع��ي  ���س��ي��ا���س��ة  “انها 
وحازمة، لكنها تقوم على اخلوف”.. 
ودون �سك من املتوقع اأن ي�سّعد بداية 

من هذا االأ�سبوع.

خط�ب يف �إلينوي
ال�سابق  الرئي�س  �سي�سافر     اجلمعة، 
جائزة  لت�سلم  اإل��ي��ن��وي  ج��ام��ع��ة  اإىل 
وال�����ق�����اء خ����ط����اب ع���ل���ى االإن�����رتن�����ت. 
املوا�سيع  م���ن  ل��ل��ع��دي��د  و���س��ي��ت��ط��رق 
قالت  ك���م���ا  ل���ل���ح���م���ل���ة،  ال���رئ���ي�������س���ي���ة 

م�ست�سارته كاتي هيل االأ�سبوع املا�سي، 
تكون  اأمريكا  اأن  حقيقة  “خ�سو�سا 
اأف�����س��ل ح��االت��ه��ا ع��ن��دم��ا حتت�سن  يف 
وي�سارك  اجل���م���ي���ع،  دمي��ق��راط��ي��ت��ه��ا 
رئي�س  و�سيحاول  مواطنوها”.  فيها 
واالأربعني،  ال��راب��ع  املتحدة  ال��والي��ات 
مييلون  ال����ذي����ن  ال���ن���اخ���ب���ني  اإق�����ن�����اع 
“القيام  اإىل  الت�سويت  عن  لالمتناع 
ب��اأب�����س��ط االأم�������ور ال���ت���ي ُت��ط��ل��ب من 

االإع��������الن ع����ن م���وج���ة ج����دي����دة من 
الدعم قريًبا.

�نخر�ط ذو حدين
اأوب��ام��ا على تاأثريه     يحافظ ب��اراك 
وج��اذب��ي��ت��ه ل����دى ن��اخ��ب��ي��ه، واع����رتف 
جمل�س  يف  ال���دمي���ق���راط���ي���ني  زع���ي���م 
ال�����س��ي��وخ، ت�����س��ارل��ز ���س��وم��ر ن��ف�����س��ه يف 
يونيو، باأنه طلب من الرئي�س ال�سابق 
ا�ستجاب  “لقد  احلملة.  يف  امل�ساركة 
وا�سنطن  ل�����س��ح��ي��ف��ة  ق����ال  ب�سدة”، 
يحدد  اأن  دون  ال�سيف،  قبل  بو�ست 
اأي �سكل �ستتخذه م�ساهمته. وح�سب 
م���وق���ع اأك�������س���ي���و����س، م���ن امل���ت���وق���ع اأن 
القادمة”  القليلة  “االأ�سابيع  ي���زور 
بن�سلفانيا،  ووالي�������ة  ك���ال���ي���ف���ورن���ي���ا، 
تظاهرة  يف  �سي�سارك  كما  واأوه���اي���و، 
خالل  نيويورك  يف  التربعات  جلمع 
���س��ه��ر ���س��ب��ت��م��رب.    ه���ذه ال���ع���ودة اإىل 
مقدمة امل�سرح، ال تخلو من املخاطر، 
ويرغب اأوباما يف حتقيق اأف�سل توازن 
ممكن مل�ساركته. “انه يدرك متاما اأن 
االنخراط يف ال�سيا�سة يوميا ميكن اأن 
ي�سّعب مهمة االأ�سوات الدميقراطية 
قالت املتحدثة كاتي هيل  االأخرى”، 

يف يناير.
    ووفًق موقع بوليتيكو االإلكرتوين، 
ف���������اإن ال����رئ����ي���������س ال���������س����اب����ق ي���ع���رف 
املع�سكر  يف  ���س��ع��ب��ي��ت��ه  ح���ج���م  ج����ي����ًدا 
الدميقراطي، بنف�س قدر ما ي�ستثريه 
من حذر وريبة لدى اأغلبية الناخبني 
اجل���م���ه���وري���ني.. م���ن ه��ن��ا خ��ط��ر ان 
ي���ع���م���ل ك���راف���ع���ة ل����دون����ال����د ت���رام���ب 
يواجهون  ال���ذي���ن  واجل���م���ه���وري���ني، 
يف ال�����وق�����ت ال�����راه�����ن ����س���ع���وب���ات يف 

ا�ستطالعات الراأي.
عن لوجورن�ل دي دمي�ن�ض

الفر�س، وا�ستعادة حتالفاتنا وموقعنا 
يف العامل، واحرتام التزامنا االأ�سا�سي 
بالعدالة واالإن�ساف، امل�سوؤولية، ودولة 
القانون، لكنهم يف البداية بحاجة اإىل 

اأ�سواتنا«.
�ستاي�سي  اأوب�����ام�����ا  ب�������اراك  ي���دع���م     
ق��د ت�سبح يف نوفمرب  ال��ت��ي  اأب��رام��ز، 
جلورجيا،  حاكمة  ���س��وداء  ام���راأة  اأول 
وه�����ي والي������ة ذات م���ا����س ع��م��ي��ق يف 

ال��ت��ف��رق��ة ال��ع��ن�����س��ري��ة، وق���ال���ت هذه 
كبري”.  “�سرف  ن��ال��ه��ا  اإن���ه  االخ����رية 
كما اأنه ي�سع كل ثقله وراء املر�سحني 
منح  على  ي�ساعدوا  اأن  ميكن  ال��ذي��ن 
جمل�س  يف  للدميقراطيني  االغلبية 
ال����ن����واب يف وا����س���ن���ط���ن، م��ث��ل ه���اريل 
مقعد  معركة  �سيخو�س  ال��ذي  رودا، 
املنتهية  اجلمهوري  روهرابا�سر  دان��ا 
املتوقع  وم��ن  كاليفورنيا.  يف  والي��ت��ه 

“لُنِعد اإىل كوكبنا  2015، ب�سعار  باري�س حول املناخ املوقعة عام 
عظمته«.

واأعلنت الرئا�سة الفرن�سية الثالثاء تعديال وزاريا ادى اىل تعيني 
رئي�س اجلمعية الوطنية فران�سوا دو روغي وزيرا للبيئة بداًل من 

نيكوال اأولو.
دو روغي البالغ 44 عاماً ي�سغل للمرة االأوىل من�سبا وزاريا. وكان 
اأغ�سط�س  اآب  يف  ا�ستقال  وقد  نانت  بلدية  لرئي�س  �سابقا  م�ساعدا 
يدعم  اأن  قبل  فري”  يل  اإيكولوجي  “اأوروب  حركة  من   2015

ماكرون يف حملته االنتخابية.
لورا  الفرن�سية  الريا�سة  وزي��رة  اأعلنت  الثالثاء،  مبكر  وقت  ويف 
قررت  اأن��ه��ا  الفرن�سيني،  م��ن  كبري  بتقدير  حتظى  التي  فلي�سيل 
اأو�ساط  واأف����ادت  �سخ�سية«.  “الأ�سباب  احلكومة  م��ن  اال�ستقالة 

•• باري�س-اأ ف ب:

تلقى الرئي�س الفرن�سي اإميانويل ماكرون �سربة جديدة ام�س بعد 
ا�ستقالة وزيرة الريا�سة الفرن�سية ما اأجربه على اإجراء تعديلني 

يف حكومته.
الذي  اأول���و  نيكوال  البيئة  وزي��ر  ا�ستبدال  ي��ح��اول  م��اك��رون  وك��ان 
عطلته  قبل  واج��ه  كما  املا�سي،  االأ���س��ب��وع  مفاجئ  ب�سكل  ا�ستقال 
بارتكاب  املتهم  بيناال  الك�سندر  ال�سابق  ال�سيفية ف�سيحة معاونه 

اأعمال عنف خالل تظاهرة.
وقال اأولو اإنه �سعر اأنه يعمل “مبفرده” ملعاجلة التحديات البيئية 
يرّد  كان  ال��ذي  ملاكرون  ا�ستقالته �سربة  و�سكلت  داخ��ل احلكومة. 
اتفاقية  م��ن  ت��رام��ب  دون��ال��د  االأم��ريك��ي  الرئي�س  ان�سحاب  على 

الوزيرة اأنها “تريد ا�ستعادة حريتها والت�سرف بطريقة خمتلفة” 
ويحتّل  امليزانية«.  بق�سايا  �سلة  “اأي  لديها  لي�ست  وا�ستقالتها 
اأولو وفلي�سيل ب�سكل منتظم املراكز االأوىل يف ا�ستطالعات الراأي 
البالغة  فلي�سيل  ا�ستقالة  وتاأتي  بهما.  النا�س  ثقة  اأو  ل�سعبيتهما 
46 عاماً يف وقت ي�سعر القائمون على الريا�سة يف فرن�سا بالقلق 
االألعاب  ا�ست�سافة  باري�س  منح  على  ع��ام  بعد  اإمكانياتهم،  حيال 

االأوملبية عام 2024.
روك�سانا  ال�سابقة  بال�سباحة  الريا�سة  وزي���رة  ا�ستبدال  و�سيتم 
ومارا�سينيانو  الفرن�سية.  الرئا�سية  اأفادت  ما  ح�سب  مارا�سينيانو 
مرتاً   200 �سباق  يف  ال�سباحة  ف�سية  اأح��رزت  عاماً   43 البالغة 
اإىل لقب بطولة  اإ���س��اف��ة   2000 ع��ام  �سيدين  اأومل��ب��ي��اد  يف  ظ��ه��راً 

العامل يف العام 1998.

�سعبيته يف خدمة الدميقراطيني

معركة �سر�سة ال�ستعادة جمل�س النوابهاريل رودا برعاية باراك يف كاليفورنيا

مواجهة غري مبا�سرة يف االفق

قبل �شهرين من �نتخ�ب�ت �لتجديد �لن�شفي:

باراك اأوباما ي�سعد للحلبة ن�سرة للدميقراطيني...!
ي�شع كل ثقله ور�ء �ملر�شحني �لذين ميكن �أن ي�ش�عدو� على منح �لأغلبية للدميقر�طيني يف جمل�ض �لنو�ب

يف غي�ب �شخ�شي�ت ب�رزة، �أ�شبح �أوب�م� منتظر� ب�شكل مل يح�شل مع رئي�ض منتهية وليته يف حزبه
�شيح�ول �لرئي�ض �لر�بع و�لأربعني �إقن�ع �لن�خبني �لذين مييلون لالمتن�ع عن �لت�شويت �إىل �مل�ش�ركة

يدعم باراك اأوباما �ستاي�سي اأبرامز، التي قد 
ت�سبح يف نوفمرب اأول امراأة �سوداء حاكمة جلورجيا

العودة اإىل مقدمة امل�سرح ال تخلو من خماطر 
منها اأن يتحول اإىل رافعة لرتامب واجلمهوريني

يدعم باراك اأوباما �ستاي�سي اأبرامز
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جاه للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:     

                                                                                                                   

املودعة حتت رقم : 205261                بتاريخ : 2014/01/29 م

تاريخ اإيداع االأولوية: // م

با�س��م: ناتوزي ا�س. بي. ايه.

وعنوانه: �سانتريامو اإن كويل )باري(، فيا الزيتييلو منرب 47، ايطاليا.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : اأرائك و اأرائك و مقاعد ذات اأذرع و  مقاعد منخف�سة 

و  كرا�سي لال�ستلقاء؛ اثاث و  مرايا و اطر �سور.

الواق�عة بالفئة: 20

على  االأبي�س   باللون  ب�سكل كبري  " كتبت  “”N” ان  احل��رف التيني    عبارة عن  العالمة:  و�سف 

خلفية مربعة �سوداء.

اال�س��رتاطات: فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة 

االقت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  �شبتمرب 2018 العدد 12419

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

جاه للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:    

                                                                                                                    

املودعة حتت رقم : 205262                بتاريخ : 2014/01/29 م

تاريخ اإيداع االأولوية: // م

با�س��م: ناتوزي ا�س. بي. ايه.

وعنوانه: �سانتريامو اإن كويل )باري(، فيا الزيتييلو منرب 47، ايطاليا.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : خدمات البيع بالتجزئة لالرائك و  املقاعد ذات االأذرع 

و االثاث و املرايا و اطر ال�سور و الرثيات  و م�سابييح الطاولة و م�سابيح احلائط.

الواق�عة بالفئة: 35

على  االأبي�س   باللون  كبري  ب�سكل  " كتبت  و�سف العالمة: عبارة عن احلرف التيني   “”N” ان 

خلفية مربعة �سوداء.

اال�س��رتاطات: فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة 

االقت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  �شبتمرب 2018 العدد 12419

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
جاه للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:         
                                                                                                               

املودعة حتت رقم : 252292                بتاريخ : 2016/04/19 م
تاريخ اإيداع االأولوية: // م

با�س��م: ريكهاين هو�سبيتاليتي جروب ليمتد .
وعنوانه: يونيت بي �سيفنت فلور، اون فات اندا�سرتيال بيلدينغ 12 -18 كواي وينغ روود، كواي ت�سانغ، نيو 

ترييتوريز، هونغ كونغ، ال�سني .
 ( املتنقلة  او  املوؤقتة  واملطاعم  الكافيرتيات  و  املقاهي   : املنتجات   / اخل��دم��ات   / الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 
 ( الوجبات اخلفيفة وخدمات احلانات  تقدمي  و مطاعم  الذاتية  و مطاعم اخلدمة  واملطاعم  الكانتينات( 

البارات( والتموين بالطعام و ال�سراب.
الواق�عة بالفئة: 43

و�سف العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية " EBENEEZERS " "ابينزيريز" كتبت بحروف التينية 
�سغرية مميزة باللون االبي�س و الرمادي  .

وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوباً  به  التقدم  ذل��ك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى  اال�س��رتاطات: 
االقت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  �شبتمرب 2018 العدد 12419

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
جاه للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:   

                                                                                                                     
املودعة حتت رقم : 282004                بتاريخ : 2017/10/31 م

تاريخ اإيداع االأولوية: // م
با�س��م: نازكا كوزماتيك�س اإند�سرتيا اإي كومري�سيو اإل تي دي اأيه.

وعنوانه: اإ�سرتادا �سامويل اأيزمربج، 1620 09851-550 – �ساو برناردو دو كامبو، ا�س بي الربازيل.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : �سامبو؛ بل�سم ال�سعر؛ غ�سوالت )لو�سن لل�سعر(؛ غ�سوالت 
ال�سعر؛  مرطبات  ال�سعر؛  ت�سفيف  كرميات  لل�سعر؛  اأقنعة  ال�سعر؛  بل�سم  ال�سعر؛  اط��راف  ا�سالح  )لو�سن( 
بكرات؛ ملمعات ال�سعر؛ منعمات ال�سعر؛ م�ستح�سرات جتعيد ال�سعر؛ اأ�سباغ ال�سعر؛ م�ستح�سرات جتميل؛ 
اأ�سباغ  عطور؛  الربازيلي؛  ال�سعر  تنعيم  جلهاز  حم�سنات  جتميلية؛  )لو�سن(  غ�سوالت  جتميلية؛  كرميات 

جتميلية ومنتجات تواليت.
الواق�عة بالفئة: 03

بحروف  كتبت  اأوريجيم  العربي  ORIGEMمنطوقها  الكلمة   عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�سف 
التينية ب�سكل كبري باللون االأ�سود.

وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوباً  به  التقدم  ذل��ك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى  اال�س��رتاطات: 
االقت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  �شبتمرب 2018 العدد 12419

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
جاه للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:         

                                                                                                              
املودعة حتت رقم : 282283                بتاريخ : 2017/11/04 م

تاريخ اإيداع االأولوية: //  م
با�س��م: هواوي تكنولوجيز كو.، ليمتد.

وعنوانه: اأدميني�سرتي�سن بيلدينغ هواوي تكنولوجيز كو.، ليمتد. بانتيان، لونغانغ دي�سرتيكت، �سينزهني، ال�سني.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : اأجهزة حا�سوب؛  حا�سبات اآلية على �سكل مفكرة؛  اأجهزة حا�سوب حممولة؛ 
حقائب الأجهزة الكمبيوتر املحمولة؛ اأغطية  الأجهزة الكمبيوتر املحمولة؛  اأجهزة الكمبيوتر اللوحي؛ اأغ�سية واقية حلماية 
�سا�سات اأجهزة الكمبيوتر؛  اأغطية للم�ساعدات الرقمية  ال�سخ�سية  ) بي دي اإيه اإ�س(؛  اأغطية  الأجهزة الكمبيوتر اللوحي؛ 
األواح مفاتيح احلا�سوب؛ روبوتات على �سكل االإن�سان ذات  �ساعات يد ذكية؛  برجميات قابلة للتحميل للهواتف اخللوية؛  
لالإرتداء؛   القابلة  الن�ساط  تعقب  اأجهزة  ب�ساحبها؛  للتعريف  امل�ستخدمة  امل�سفرة  املغناطي�سية  اال�ساور  ال�سناعي؛  الذكاء 
اأطواق للهواتف النقالة؛ الهواتف الذكية؛  الهواتف النقالة؛ الهواتف اخللوية؛ اأغطية للهواتف  الذكية؛ علب للهواتف 
الذكية؛  اأغ�سية واقية  للهواتف الذكية؛  اأغ�سية واقية  للهواتف اخللوية؛ اأجهزة التوا�سل عرب ال�سبكة؛  بطاريات كهربية؛  
اآالت  باليد(؛  يحمل  )مونوبود  ال�سيلفي  ع�سي  لل�سحن(؛  قابلة  )بطارية  املتنقلة  الطاقة  الكهربية؛   للبطاريات  �سواحن 
ت�سوير )ت�سوير فوتوغرايف(؛ عد�سات ب�سرية؛  �سماعات راأ�س؛ �سماعات االأدن؛  خزائن ملكربات ال�سوت؛ اأ�سالك كهربية؛ 

مواد ملفاتيح الكهرباء ) اأ�سالك و كابالت(؛  اأجهزة طرفية تفاعلية ذات  �سا�سة اللم�س.
الواق�عة بالفئة: 09

فور  ديزاين  العربي هو  التي منطوقها     DESIGN FOR الالتينية  الكلمات  العالمة من  تتكون  العالمة:  و�سف 
بخط  كبري  ب�سكل  وكتبت  ه��واوي  هو  العربي  منطوقها  التي   HUAWEI الكلمة  توجد  وحتتها  كبري  ب�سكل  وكتبت 
عري�س. على ي�سار هذه الكلمات يوجد احلرف الالتيني D  الذي منطوقه العربي هو دي الذي كتب ب�سكل كبري ومميز 

باخلط العري�س. كتبت العالمة ككل باللون االأ�سود واالأبي�س.
اال�س��رتاطات: فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  �شبتمرب 2018 العدد 12419

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
جاه للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:        

                                                                                                                
املودعة حتت رقم : 282285                بتاريخ : 2017/11/04 م

تاريخ اإيداع االأولوية: //  م
با�س��م: هواوي تكنولوجيز كو.، ليمتد.

وعنوانه: اأدميني�سرتي�سن بيلدينغ هواوي تكنولوجيز كو.، ليمتد. بانتيان، لونغانغ دي�سرتيكت، �سينزهني، 
ال�سني.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : طائرات مدنية بدون طيار ؛ طائرات ع�سكرية بدون طيار؛ 
مركبات جوية؛ مركبات ف�سائية؛ اأجهزة واآالت واأدوات خا�سة بالطريان؛ اإطارات الطائرة؛ مركبات للتنقل 
االألعاب(؛  )غ��ري  بعد  عن  بالتحكم  تعمل  مركبات  احلديدية؛  ال�سكك  اأو  امل��اء  اأو  اجل��و  اأو  ال��رب  طريق  عن 

مركبات كهربية؛ طائرات بدون طيار مع ميزة الت�سوير اجلوي)غري االألعاب(؛
الواق�عة بالفئة: 12

و�سف العالمة: تتكون العالمة من الكلمات الالتينية DESIGN FOR   التي منطوقها العربي هو 
العربي هو هواوي  التي منطوقها   HUAWEI الكلمة  توجد  ب�سكل كبري وحتتها  وكتبت  فور  ديزاين 
وكتبت ب�سكل كبري بخط عري�س. على ي�سار هذه الكلمات يوجد احلرف الالتيني D  الذي منطوقه العربي 

هو دي الذي كتب ب�سكل كبري ومميز باخلط العري�س. كتبت العالمة ككل باللون االأ�سود واالأبي�س.
وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوباً  به  التقدم  ذل��ك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى  اال�س��رتاطات: 

االقت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  �شبتمرب 2018 العدد 12419

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
جاه للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:          
                                                                                                              

املودعة حتت رقم : 282286                بتاريخ : 2017/11/04 م
تاريخ اإيداع االأولوية: //  م

با�س��م: هواوي تكنولوجيز كو.، ليمتد.
وعنوانه: اأدميني�سرتي�سن بيلدينغ هواوي تكنولوجيز كو.، ليمتد. بانتيان، لونغانغ دي�سرتيكت، �سينزهني، 

ال�سني.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : �ساعات يد؛ �ساعات احلائط و�ساعات اليد الكهربية؛ �سوار 
�ساعة اليد؛ اأحزمة جلدية ل�ساعات اليد؛ ُعلب لل�ساعات( اأجزاء من ال�ساعات) ؛ حقائب لل�ساعات )غمد(؛ 

�سناديق العر�س لل�ساعات.؛ علب للمجوهرات؛ اأ�ساور )جموهرات(؛ �سبائك من معادن نفي�سة.
الواق�عة بالفئة: 14

و�سف العالمة: تتكون العالمة من الكلمات الالتينية DESIGN FOR   التي منطوقها العربي هو 
العربي هو هواوي  التي منطوقها   HUAWEI الكلمة  توجد  ب�سكل كبري وحتتها  وكتبت  فور  ديزاين 
وكتبت ب�سكل كبري بخط عري�س. على ي�سار هذه الكلمات يوجد احلرف الالتيني D  الذي منطوقه العربي 

هو دي الذي كتب ب�سكل كبري ومميز باخلط العري�س. كتبت العالمة ككل باللون االأ�سود واالأبي�س.
وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوباً  به  التقدم  ذل��ك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى  اال�س��رتاطات: 

االقت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  �شبتمرب 2018 العدد 12419

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
جاه للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:                                                                                                                        
املودعة حتت رقم : 282287                بتاريخ : 2017/11/04 م

تاريخ اإيداع االأولوية: //  م
با�س��م: هواوي تكنولوجيز كو.، ليمتد.

وعنوانه: اأدميني�سرتي�سن بيلدينغ هواوي تكنولوجيز كو.، ليمتد. بانتيان، لونغانغ دي�سرتيكت، �سينزهني، 
ال�سني.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : العاب؛  طائرات بدون طيار )األعاب(؛ جريو�سكوبات ومثبتات 
منادج الطائرات؛ اأدوات التحكم لالألعاب؛

منادج االألعاب؛  منادج الطارات؛ �ساعات االألعاب؛ اأالت الت�سوير لالألعاب؛ اأدوات التحكم الأجهزة االألعاب؛  
اأدوات التحليق بالبارا�سوت.

الواق�عة بالفئة: 28
و�سف العالمة: تتكون العالمة من الكلمات الالتينية DESIGN FOR   التي منطوقها العربي هو 
العربي هو هواوي  التي منطوقها   HUAWEI الكلمة  توجد  ب�سكل كبري وحتتها  وكتبت  فور  ديزاين 
وكتبت ب�سكل كبري بخط عري�س. على ي�سار هذه الكلمات يوجد احلرف الالتيني D  الذي منطوقه العربي 

هو دي الذي كتب ب�سكل كبري ومميز باخلط العري�س. كتبت العالمة ككل باللون االأ�سود واالأبي�س.
وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوباً  به  التقدم  ذل��ك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى  اال�س��رتاطات: 

االقت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  �شبتمرب 2018 العدد 12419

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
جاه للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:                                                                                                                        
املودعة حتت رقم : 282060                بتاريخ : 2017/10/31 م

تاريخ اإيداع االأولوية: //  م
با�س��م: كوليكرت كون�سلتيج منطقة حرة – ذ.م.م.

وعنوانه: ميديا �سيتي، املقر: 415، الطابق: 04، املبنى: 08، دبي، االإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : خدمات حمالت البيع بالتجزئة و خدمات حمالت البيع 
ثنائية  كهربائية  ت��وازن  دراج��ات  بالتحديد  و  االإنرتنيت  عرب  بالتجزئة  البيع  حمالت  خدمات  و  باجلملة 
العجالت ت�ستغل بالبطارية و دراج��ات ذات حمرك و و�سائل تنقل �سخ�سي بالعجالت وذات حمرك والتي 
ت�ستغل بالكهرباء وذات الدفع الذاتي وذات التوازن الذاتي و اأجهزة التنقل و اأجزاء تغيري هيكل الدراجات 
الدوائر  لوحات  بالتحديد  و  الدراجات  اأج��زاء  البطاريات،  �ساحنات  بالتحديد  و  الدراجات  �سحن  اأجهزة  و 
االإلكرتونية و م�ست�سعرات كهربائية؛ تقدمي معلومات ون�سائح حول املنتوجات االإ�ستهالكية عرب االإنرتنيت 
ت�ستغل  العجالت  ثنائية  كهربائية  ت��وازن  دراج���ات  بالتحديد  و  ال�سخ�سي،  التنقل  ب��دراج��ات  يتعلق  ما  يف 
بالبطارية و دراجات ذات حمرك و و�سائل تنقل �سخ�سي بالعجالت وذات حمرك والتي ت�ستغل بالكهرباء 
�سحن  اأجهزة  و  الدراجات  تغيري هيكل  اأج��زاء  و  التنقل  اأجهزة  و  الذاتي  التوازن  وذات  الذاتي  الدفع  وذات 
و  االإلكرتونية  الدوائر  لوحات  بالتحديد  و  الدراجات  اأج��زاء  البطاريات،  �ساحنات  بالتحديد  و  الدراجات 

م�ست�سعرات كهربائية.
الواق�عة بالفئة: 35

كتبت  اإ�سكوتركالب  العربي  منطوقها   Escooterclub الكلمة  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�سف 
بحروف التينية ب�سكل �سغري باللون االأ�سود ما عدا احلرف E اإي كتب ب�سكل كبري.

وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوباً  به  التقدم  ذل��ك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى  اال�س��رتاطات: 
االقت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  �شبتمرب 2018 العدد 12419

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

جاه للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:                    

                                                                                                    

املودعة حتت رقم : 282145                بتاريخ : 2017/11/01 م

تاريخ اإيداع االأولوية: //  م

با�س��م: كوليكرت كون�سلتيج منطقة حرة – ذ.م.م.

وعنوانه: ميديا �سيتي، املقر: 415، الطابق: 04، املبنى: 08، دبي، االإمارات العربية املتحدة.

االإنرتنيت  عرب  بالتجزئة  البيع  حم��الت  خدمات   : املنتجات   / اخلدمات   / الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 

تعر�س مر�سحات ملياه ال�سرب و اأك�س�سوارات احلمام و �سطافات و ر�سا�سات االإ�ستحمام.

الواق�عة بالفئة: 35

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمة GIGI منطوقها العربي دجيدجي كتبت بحروف التينية 

ب�سكل كبري باللون االأ�سود.

اال�س��رتاطات: فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة 

االقت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  �شبتمرب 2018 العدد 12419

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
جاه للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:    
                                                                                                                    

املودعة حتت رقم : 282160                بتاريخ : 2017/11/02 م
تاريخ اإيداع االأولوية: // م

با�س��م: دي اأوزو كو.، ليمتد.
وعنوانه: 447، تيهريان-رو، غانغنام-غو، �سيول، جمهورية كوريا.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : م�ستح�سرات جتميل؛ م�ستح�سر جتميل اخلدود؛ م�ستح�سر 
تظليل العيون؛  طالء �سفاة؛  م�سكارا؛ معطرات لالإ�ستعمال ال�سخ�سي )عطور(؛ لو�سيونات للعناية بالب�سرة 
جتميل  م�ستح�سرات  زينة؛  م�ستح�سرات  اأ�سنان؛  منظفات  جتميلي؛  �سابون  ال�سامبو؛  اأن���واع  واجل�سم؛ 

للحيوانات؛ مواد �سنفرة؛ مواد ال�سقة لتثبيت ال�سعر امل�ستعار.
الواق�عة بالفئة: 03

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمة THE منطوقها العربي دي كتبت بحروف التينية ب�سكل كبري 
باللون البني، وحتتها كتبت الكلمة  OOZOOمنطوقها العربي اأوزو بحروف التينية ب�سكل كبري باللون 
اأطرافها باللون االأزرق واالأزرق  اإم��راأة منحنية على  البني، و حتيط بالكلمات من االأعلى ر�سمة على �سكل 

الفاحت والبني مزخرفة بنجوم وهالل واأ�سكال خمتلفة باللون البني.
وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوباً  به  التقدم  ذل��ك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى  اال�س��رتاطات: 

االقت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  �شبتمرب 2018 العدد 12419

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
جاه للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:       

                                                                                                                 
املودعة حتت رقم : 282164                بتاريخ : 2017/11/02 م

تاريخ اإيداع االأولوية: // م
با�س��م: هانغزهو هانتو انرتبرايز�س كو.، ليمتد.

زهيجيانغ،  هانغزهو،  دي�سرتيكت،  �سانغ�سينغ  روود،  كينغ�سون   11 من��رب.  ف��ل��ور،  10ث  اي،  روم  وع��ن��وان��ه: 
ال�سني.

يدوية(؛  ُع��دد  من  )اأج���زاء  لقم  لل�سنفرة؛  جلخ  عجالت   : املنتجات   / اخلدمات   / الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 
اإطارات للمنا�سري اليدوية؛ مفاتيح ربط )عدد يدوية(؛ مطارق )عدد يدوية(؛ زرديات؛ منا�سد غري معدنية 

للمالزم )اأدوات يدوية(؛  اأدوات الرفع، العاملة باليد؛ �سكاكني الت�سكيل )امل�سارط(؛ مق�سات.
الواق�عة بالفئة: 08

و�سف العالمة: تتكون العالمة من الكلمة  UYUSTOOLSالتي منطوقها العربي اأويو�ستولز كتبت 
Y جند ر�سمة على  امل�ستطيل وعو�س احلرف الالتيني  بحروف التينية كبرية ومميزة داخل ر�سمة ت�سبه 

�سكل برغي.، وقد كتبت العالمة ككل باللون االأبي�س واالأ�سود.
وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوباً  به  التقدم  ذل��ك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى  اال�س��رتاطات: 

االقت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  �شبتمرب 2018 العدد 12419

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
جاه للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:          

                                                                                                              
املودعة حتت رقم : 282288                بتاريخ : 2017/11/04 م

تاريخ اإيداع االأولوية: //  م
با�س��م: هواوي تكنولوجيز كو.، ليمتد.

وعنوانه: اأدميني�سرتي�سن بيلدينغ هواوي تكنولوجيز كو.، ليمتد. بانتيان، لونغانغ دي�سرتيكت، �سينزهني، ال�سني.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : اأجهزة حا�سوب؛  حا�سبات اآلية على �سكل مفكرة؛  اأجهزة حا�سوب حممولة؛ 
حقائب الأجهزة الكمبيوتر املحمولة؛ اأغطية  الأجهزة الكمبيوتر املحمولة؛  اأجهزة الكمبيوتر اللوحي؛ اأغ�سية واقية حلماية 
�سا�سات اأجهزة الكمبيوتر؛  اأغطية للم�ساعدات الرقمية  ال�سخ�سية  ) بي دي اإيه اإ�س(؛  اأغطية  الأجهزة الكمبيوتر اللوحي؛ 
األواح مفاتيح احلا�سوب؛ روبوتات على �سكل االإن�سان ذات  �ساعات يد ذكية؛  برجميات قابلة للتحميل للهواتف اخللوية؛  
لالإرتداء؛   القابلة  الن�ساط  تعقب  اأجهزة  ب�ساحبها؛  للتعريف  امل�ستخدمة  امل�سفرة  املغناطي�سية  اال�ساور  ال�سناعي؛  الذكاء 
اأطواق للهواتف النقالة؛ الهواتف الذكية؛  الهواتف النقالة؛ الهواتف اخللوية؛ اأغطية للهواتف  الذكية؛ علب للهواتف 
الذكية؛  اأغ�سية واقية  للهواتف الذكية؛  اأغ�سية واقية  للهواتف اخللوية؛ اأجهزة التوا�سل عرب ال�سبكة؛  بطاريات كهربية؛  
اآالت  باليد(؛  يحمل  )مونوبود  ال�سيلفي  ع�سي  لل�سحن(؛  قابلة  )بطارية  املتنقلة  الطاقة  الكهربية؛   للبطاريات  �سواحن 
ت�سوير )ت�سوير فوتوغرايف(؛ عد�سات ب�سرية؛  �سماعات راأ�س؛ �سماعات االأدن؛  خزائن ملكربات ال�سوت؛ اأ�سالك كهربية؛ 

مواد ملفاتيح الكهرباء ) اأ�سالك و كابالت(؛  اأجهزة طرفية تفاعلية ذات  �سا�سة اللم�س.
الواق�عة بالفئة: 09

و�سف العالمة: تتكون العالمة من احلرف الالتيني D الذي منطوقه العربي هو دي. كتبت العالمة ككل باللون االأ�سود 
واالأبي�س.

اال�س��رتاطات: فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  �شبتمرب 2018 العدد 12419

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
جاه للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:      

                                                                                                                  
املودعة حتت رقم : 282289                بتاريخ : 2017/11/04 م

تاريخ اإيداع االأولوية: //  م
با�س��م: هواوي تكنولوجيز كو.، ليمتد.

وعنوانه: اأدميني�سرتي�سن بيلدينغ هواوي تكنولوجيز كو.، ليمتد. بانتيان، لونغانغ دي�سرتيكت، �سينزهني، 
ال�سني.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : طائرات مدنية بدون طيار ؛ طائرات ع�سكرية بدون طيار؛ 
مركبات جوية؛ مركبات ف�سائية؛ اأجهزة واآالت واأدوات خا�سة بالطريان؛ اإطارات الطائرة؛ مركبات للتنقل 
االألعاب(؛  )غ��ري  بعد  عن  بالتحكم  تعمل  مركبات  احلديدية؛  ال�سكك  اأو  امل��اء  اأو  اجل��و  اأو  ال��رب  طريق  عن 

مركبات كهربية؛ طائرات بدون طيار مع ميزة الت�سوير اجلوي)غري االألعاب(؛
الواق�عة بالفئة: 12

و�سف العالمة: تتكون العالمة من احلرف الالتيني D الذي منطوقه العربي هو دي. كتبت العالمة ككل 
باللون االأ�سود واالأبي�س.

وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوباً  به  التقدم  ذل��ك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى  اال�س��رتاطات: 
االقت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  �شبتمرب 2018 العدد 12419

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
جاه للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:      
                                                                                                                  

املودعة حتت رقم : 282290                بتاريخ : 2017/11/04 م
تاريخ اإيداع االأولوية: //  م

با�س��م: هواوي تكنولوجيز كو.، ليمتد.
وعنوانه: اأدميني�سرتي�سن بيلدينغ هواوي تكنولوجيز كو.، ليمتد. بانتيان، لونغانغ دي�سرتيكت، �سينزهني، 

ال�سني.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : �ساعات يد؛ �ساعات احلائط و�ساعات اليد الكهربية؛ �سوار 
�ساعة اليد؛ اأحزمة جلدية ل�ساعات اليد؛ ُعلب لل�ساعات( اأجزاء من ال�ساعات) ؛ حقائب لل�ساعات )غمد(؛ 

�سناديق العر�س لل�ساعات.؛ علب للمجوهرات؛ اأ�ساور )جموهرات(؛ �سبائك من معادن نفي�سة.
الواق�عة بالفئة: 14

و�سف العالمة: تتكون العالمة من احلرف الالتيني D الذي منطوقه العربي هو دي. كتبت العالمة ككل 
باللون االأ�سود واالأبي�س.

وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوباً  به  التقدم  ذل��ك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى  اال�س��رتاطات: 
االقت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  �شبتمرب 2018 العدد 12419

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
جاه للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:              

                                                                                                          
املودعة حتت رقم : 282291                بتاريخ : 2017/11/04 م

تاريخ اإيداع االأولوية: //  م
با�س��م: هواوي تكنولوجيز كو.، ليمتد.

وعنوانه: اأدميني�سرتي�سن بيلدينغ هواوي تكنولوجيز كو.، ليمتد. بانتيان، لونغانغ دي�سرتيكت، �سينزهني، 
ال�سني.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : العاب؛  طائرات بدون طيار )األعاب(؛ جريو�سكوبات ومثبتات 
منادج الطائرات؛ اأدوات التحكم لالألعاب؛

منادج االألعاب؛  منادج الطارات؛ �ساعات االألعاب؛ اأالت الت�سوير لالألعاب؛ اأدوات التحكم الأجهزة االألعاب؛  
اأدوات التحليق بالبارا�سوت.

الواق�عة بالفئة: 28
و�سف العالمة: تتكون العالمة من احلرف الالتيني D الذي منطوقه العربي هو دي. كتبت العالمة ككل 

باللون االأ�سود واالأبي�س.
وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوباً  به  التقدم  ذل��ك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى  اال�س��رتاطات: 

االقت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  �شبتمرب 2018 العدد 12419

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
جاه للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:      
                                                                                                                  

املودعة حتت رقم : 282656                بتاريخ : 2017/11/29 م
تاريخ اإيداع االأولوية: // م
با�س��م: راغبيتوت�س ليمتد.

وعنوانه: وولفرز هوم فارم، اآيرونزبوتوم، �سيدلوو، ريغايت، �سوري، اأر اإت�س2 8كيو دجي، اململكة املتحدة.
وخدمات  ريا�سية  اأن�سطة  الرتفيه؛  و  التعليم  خدمات   : املنتجات   / اخل��دم��ات   / الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 
التعليم الريا�سي و خمططات لعب االأطفال؛ اإدارة خدمات التعليم و االأحداث الريا�سية؛ اأن�سطة ترفيهية 
لالأطفال؛ خدمات نوادي ريا�سة لالأطفال؛ تدريب ريا�سي؛ تعليم يف ال�سحة البدنية؛ تنظيم احلفالت؛ 
العناية  جم��ال  يف  تدريب  املهني؛  التدريب  خدمات  التداريب؛  تقدمي  لالأطفال؛  الرتفيه  اأح��داث  تنظيم 
تاأجري  العاملني؛  تدريب  خدمات  تدريب(؛  و  تعليم  )خدمات  مهنية  �سالمة  و  �سحة  خدمات  باالأطفال؛ 
اأجهزة و معدات ريا�سية )ما عدا العربات(؛ خدمات تقدمي املعلومات و االإ�ست�سارة و الن�سائح يف ما يتعلق 

باخلدمات ال�سالفة الذكر.
الواق�عة بالفئة: 41

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمة rugby منطوقها العربي راغبي كتبت بحروف التينية ب�سكل 
مميز باللون الزهري موؤطرة باللون االأزرق الداكن، و اأ�سفلها توجد الكلمة tots منطوقها العربي توت�س 
ميني  توجد  و  ال��داك��ن،  االأزرق  باللون  م��وؤط��رة  الفاحت  االأزرق  باللون  مميز  ب�سكل  التينية  بحروف  كتبت 
االأزرق  و  االأبي�س  و  االأزرق  و  الزهري  باللون  �سغري  لطفل  كرتونية  �سخ�سية  �سكل  على  ر�سمة  العالمة 

الداكن، و العالمة ككل موؤطرة بحواف باللون االأبي�س.
وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوباً  به  التقدم  ذل��ك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى  اال�س��رتاطات: 

االقت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  �شبتمرب 2018 العدد 12419

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
جاه للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:       
                                                                                                                 

املودعة حتت رقم : 282662                بتاريخ : 2017/11/09 م
تاريخ اإيداع االأولوية: // م

با�س��م: �سينزهني كيانهاي باتووك�سون نيتوورك اند تيكنولوجي كو.، ليمتد.
وعنوانه: 201# بيلدينغ ايه، منرب. 1، كيانوان#1 رود، كيانهاي، �سينغانغ كو-وورك دي�سرتيكت �سينزهني 

غوانغدونغ ال�سني.
ال�سوايات؛  ال�سم�سية؛ �سوكات  املنتجات : م�سابيح؛ م�سابيح الطاقة  وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / 
مزيل رطوبة الهواء؛ مرطب الهواء؛ اأالت املعاجلة العطرية للهواء؛ حنفيات؛ مراوح؛ اأجهزة جتميع االأ�سعة 
ال�سم�سية؛ �سخانات للحمامات؛ اأفران؛ اأجهزة اخلبز؛ غاليات �ساي كهربية؛ اأجهزة تدفئة الأحوا�س تربية 
االأ�سماك؛ اأنابيب املياه؛ اأدوات االإ�ستحمام؛ اأدوات لتنقية املاء؛ �سخانات كهربية؛ اأكيا�س املاء ال�ساخن؛ اآالت 

كي املالب�س بالبخار.  
الواق�عة بالفئة: 11

التينية  بحروف  كتبت  مبوو  العربي  منطوقها   MPOW الكلمة  من  العالمة  تتكون  العالمة:  و�سف 
كبرية ومميزة باللون االأ�سود.

وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوباً  به  التقدم  ذل��ك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى  اال�س��رتاطات: 
االقت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  �شبتمرب 2018 العدد 12419

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
جاه للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

                                                                                                                       
املودعة حتت رقم : 282664                بتاريخ : 2017/11/09 م

تاريخ اإيداع االأولوية: //  م
با�س��م: دجي3 هولدينغ بي. يف.

وعنوانه: �سارفاتي�سرتات 706، 1018 اإيه يف، اأم�سرتدام، هولندا.
م��واد معدنية؛   باالأ�سا�س من  تتكون  التي  املتنقلة  املباين   : املنتجات   / / اخلدمات  الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 
اأو احليز املكتبي املوؤقتة، والتي  تتكون باالأ�سا�س من  اأوالعمل  املباين  املتنقلة امل�ستخدمة كاأماكن لالقامة 

مواد معدنية.
الواق�عة بالفئة: 06

  Spaces الالتينية  الكلمة  تليهما   3 والرقم   G الالتيني  العالمة من احلرف  تتكون  العالمة:  و�سف 
منطوقهم  العربي دجي3 �سبي�سز، وقد كتبت العالمة ككل بحروف التينية كبرية باللون االأبي�س واالأ�سود.

وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوباً  به  التقدم  ذل��ك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى  اال�س��رتاطات: 
االقت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  �شبتمرب 2018 العدد 12419

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

جاه للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:    

                                                                                                                    

املودعة حتت رقم : 282665                بتاريخ : 2017/11/09 م

تاريخ اإيداع االأولوية: //  م

با�س��م: دجي3 هولدينغ بي. يف.

وعنوانه: �سارفاتي�سرتات 706، 1018 اإيه يف، اأم�سرتدام، هولندا.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : املباين املتنقلة التي تتكون  باالأ�سا�س من مواد غري معدنية؛  

اأو احليز املكتبي املوؤقتة، والتي  تتكون باالأ�سا�س من  اأوالعمل  املباين  املتنقلة امل�ستخدمة كاأماكن لالقامة 

مواد غري معدنية.

الواق�عة بالفئة: 19

  Spaces الالتينية  الكلمة  تليهما   3 والرقم   G الالتيني  العالمة من احلرف  تتكون  العالمة:  و�سف 

منطوقهم  العربي دجي3 �سبي�سز، وقد كتبت العالمة ككل بحروف التينية كبرية باللون االأبي�س واالأ�سود.

وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوباً  به  التقدم  ذل��ك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى  اال�س��رتاطات: 

االقت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  �شبتمرب 2018 العدد 12419
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عربي ودويل

تفعيل �لنقطة 64
   واأفاد باأن االجتماع الذي �سّم وزراء 
وبرئي�س  احل��زب  بقيادة  تون�س  ن��داء 
اأي�����س��ا ال��و���س��ع العام  ال��ك��ت��ل��ة ت���ن���اول 
االقت�سادية  امل�ساكل  فيها  مبا  للبالد 
اأن  “راأينا  ق���ائ���ال:  واالج���ت���م���اع���ي���ة، 
االأزم��ة طالت يف البالد و�ساد الركود 
ك���ل م��وؤ���س�����س��ات ال���دول���ة وال ب����ّد من 
التعجيل بحلحلة االأزمة والعودة اإىل 

اجتماع قرطاج«.
ت��ون�����س توجه  ن���داء  اأن  اإىل  واأ����س���ار     
اجلمهورية  رئي�س  اإىل  كتابي  بطلب 
اإىل  ل��ل��دع��وة  ال�سب�سي  ق��ائ��د  ال��ب��اج��ي 
اج��ت��م��اع ق��رط��اج وال��ع��م��ل مب��ا ج��اء يف 
تفعيل  وخ���ا����س���ة   2 ق���رط���اج  وث��ي��ق��ة 

النقطة 64 منه، وفق تعبريه.
رئي�س احلكومة     وبخ�سو�س و�سع 
اخلما�سي:  ق����ال  ال�������س���اه���د،  ي��و���س��ف 
 2 ق���رط���اج  وث��ي��ق��ة  م��ك��ون��ات  “جميع 
احلكومة  ل��رئ��ي�����س  دع��م��ه��ا  ���س��ح��ب��ت 
م��ا ع��دا ح��زب وحيد –يف اإ���س��ارة منه 
حاليا  وه���ي  ال��ن��ه�����س��ة-،  ح��رك��ة  اإىل 
بعد  ال�سحيح  ال��ط��ري��ق  ن��ح��و  ت�����س��ري 
الغنو�سي  را�سد  احلركة  رئي�س  لقاء 
ب��رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة ال��ب��اج��ي قائد 
اإىل  ال��ع��ودة  على  واالت��ف��اق  ال�سب�سي 

�سيا�سة التوافق«.
   وتابع “اإن �سيا�سة التوافق انطلقت 
ورا�سد  ال�سب�سي  ق��ائ��د  ال��ب��اج��ي  ب��ني 

الغنو�سي وهي خيار ا�سرتاتيجي«.  

�لن�شح�ب و�رد
   من جانبه اأكد رئي�س جلنة االإعالم 
اأن  ن��داء تون�س منجي احل��رب��اوي،  يف 
حكومة  م��ن  ال��ن��داء  وزراء  ان�����س��ح��اب 
ال  ول��ك��ن��ه��م  وارد،  ال�����س��اه��د  ي��و���س��ف 
يريدون الو�سول اىل هذا ال�سيناريو 

وفق قوله. 
   وقال اإن االأزمة ال�سيا�سية عميقة ولها 
نتائج �سلبية على امل�ستوى االقت�سادي 
واالجتماعي، ومت تفوي�س االأمر اإىل 
كل  للحزب التخاذ  املركزية  القيادات 
االأزمة  ال�سرورية لتاليف  االإج��راءات 

مبا فيها االن�سحاب.
ي�������س���ّدد على  احل�����زب  اأن  واأ�����س����اف     
قرطاج  وث��ي��ق��ة  ن��ق��اط  ب��ك��ل  التم�سك 
واملطالبة   64 النقطة  فيها  مب��ا   2
حكومة  وت���ك���وي���ن  ح��ك��وم��ي  ب��ت��غ��ي��ري 

جديدة.
   يف حني اأكد املكلف بامللف ال�سيا�سي 
ب�سي�س،  برهان  تون�س  ن��داء  يف حركة 
لالن�سحاب  ال���ن���داء  وزراء  دع����وة  اأن 
واال�ستقالة من احلكومة هو �سيناريو 

وارد.
  وقال برهان ب�سي�س، اإن نداء تون�س 
جمّددا  ال�سيناريوهات،  لكل  م�ستعد 
يف هذا ال�سياق مت�ّسك احلزب بوثيقة 
ق��رط��اج 2 وب��ك��ل ن��ق��اط��ه ال���� 64 مبا 

االجتماعية  االأط�����راف  خمتلف  ب��ني 
وال�سيا�سية والبالغ عددها 63 نقطة، 
وذل��ك من خ��الل اإل��زام احلكومة بها 
واالنطالق جمّددا يف هذه االتفاقية 

حتت اإ�سراف رئي�س اجلمهورية.
اأم��ل��ه يف اأن ت��ف��ت��ح هذه     وع����رّب ع��ن 
للوحدة  ج����دي����دا  اأف����ق����ا  ال���ف���ر����س���ة 
الوطنّية ودعم االنتقال الدميقراطي 

يف تون�س.
التون�سية  ل��ل��رئ��ا���س��ة  ب���الغ  وذك����ر      
العامة  االأو�����س����اع  ت���ن���اول  ال��ل��ق��اء  اأن 
بالبالد وخا�سة االأو�ساع االقت�سادية 
ال�سيا�سية  واالأزم�������ة  واالج��ت��م��اع��ي��ة 
ال��راه��ن��ة يف ع��الق��ة ب��ت��ع��ل��ي��ق احل���وار 
التاأكيد  ومت   ،2 قرطاج  وثيقة  ح��ول 
�سيا�سة  تفعيل  اأهمية  على  باملنا�سبة 
ال�سيا�سية  االأط��راف  كل  التوافق بني 
اآف������اق جديدة  ل��ف��ت��ح  واالج��ت��م��اع��ي��ة 
مل���ف���ه���وم ال�����وح�����دة ال���وط���ن���ي���ة ودع����م 

االنتقال الدميقراطي يف البالد.
    ك��م��ا ج��م��ع ل��ق��اء ���س��ب��اح اأم�����س بني 
عام  واأم����ني  ال�سب�سي  ق��ائ��د  ال��رئ��ي�����س 
نور  لل�سغل  التون�سي  ال��ع��ام  االحت���اد 
اللقاء  اأن  اأف��اد  الذي  الدين الطبوبي 
مع رئي�س الدولة ا�ستعر�س باالأ�سا�س 
االأو�ساع االجتماعية ال�سعبة بالبالد 
ال�سرائية  ال��ق��درة  ع��ل��ى  وت��داع��ي��ات��ه��ا 

للمواطنني.
   واأّك���د االأم���ني ال��ع��ام ل��الحت��اد العام 
حتّمل  �سرورة  على  لل�سغل  التون�سي 
والتحّلي  مل�سوؤولياتها  االأط����راف  ك��ّل 
لتجاوز  اخلال�سة  الوطنية  ب����االإرادة 

االأزمة ال�سيا�سية الراهنة.
   وقال الطبوبي عقب لقاء الرئي�س 
ُيحتمل  ي��ع��د  مل  “الو�سع  ال�سب�سي 
وكل طرف عليه اأن يتحّمل م�سوؤوليته 

التاريخية«.

م�ش�ور�ت لإنه�ء �لزمة
   وك��ان ه��ذا االأخ���ري ق��د بحث ع�سية 
الّنه�سة  ح��رك��ة  ورئي�س  م��ع  االث��ن��ني 
لقاء جمعهما  الغنو�سي، خالل  را�سد 
م�ستجدات  اآخر  االإثنني،  االول  ام�س 

االأو�ساع على امل�ستوى الوطني.
با�سم  ال��ر���س��م��ي  ال��ن��اط��ق     وك�����س��ف 
حركة النه�سة عماد اخلمريي، اأم�س 
الثالثاء، اأن اللقاء الذي جمع رئي�س 
باالأمني  ال��غ��ن��و���س��ي  را����س���د  احل���رك���ة 
لل�سغل  التون�سي  العام  العام لالحتاد 
اإطار  يف  يتنّزل  الطبوبي  الدين  ن��ور 
عن  بحثا  احلركة  جُتريها  م�ساورات 
ح��ل��ول الإن��ه��اء االأزم����ة ال��راه��ن��ة التي 

ت�سهدها البالد.
   وع���ن ت��غ��ي��ري م��وق��ف ال��ن��ه�����س��ة من 
قرطاج  بوثيقة  ال���واردة   64 النقطة 
2 من عدمه، قال اخلمريي “ال زلنا 
نتم�ّسك باملواقف التي عرّبنا عنها… 
نحن مع التوافق الوطني واال�ستقرار 
احلكومي ومع فتح حوار للخروج من 

االأزمة«.
اأبوابها  ت��ف��ت��ح  احل���رك���ة  اإّن  وق����ال     
واملنظمات  ال�سيا�سية  االأط���راف  لكل 
م�سّددا  االأزم������ة،  حل���ل  االج��ت��م��اع��ي��ة 
على اأن ا�ستمرار هذا الو�سع اأكرث لن 

يخدم م�سلحة البالد.
ال�ساحة  ت�����س��ه��د  ان  امل��ن��ت��ظ��ر  وم���ن     
على  ت��ط��ورات  التون�سية  ال�سيا�سية 
�سوء احلراك الذي تعي�س على وقعه 
اقرها  التي  االإق���االت  اإث��ر  الكوالي�س 
رئي�س احلكومة بوزارة الطاقة عالوة 
اث���ارت ج��دال كبريا  على حلها وال��ت��ي 

مل يتوقف بعد.

يعني التم�سك بتغيري حكومي �سامل 
وتكوين حكومة جديدة.

واملراقبني  املحللني  كل  اأن  واعترب     
اأن ب��ق��اء احل��ك��وم��ة م��ن عدمه  ي���رون 
ال��ت��ي تتخبط  ي��دخ��ل يف قلب االأزم���ة 

فيها البالد.
ال�����وزراء الذي  اأن  امل��ت��ح��دث     وذك����ر 
ح�سروا االجتماع هم وزراء ال�سياحة 
اإىل  وال�سناعة  والرتبية  والريا�سة 
ج��ان��ب 3 ك��ت��اب دول���ة. واأ���س��ار اإىل اأن 
وزراء اآخرين مل يتمكنوا من احل�سور 

ب�سبب التزامات اأخرى.
   ووف�����ق م�����س��ادر م���ن احل������زب، فان 
االجتماع  ع����ن  امل��ت��غ��ي��ب��ني  ال���������وزراء 
دون  ح����ال����ت  ال����ت����زام����ات  ان  اأك���������دوا 
ال�سوؤون  وزي�����ر  وم��ن��ه��م  ح�����س��وره��م 
ووزير  اجلهيناوي  خمي�س  اخلارجية 
ال�سوؤون  ووزي��ر  عيارة  ر�سوان  النقل 
الثقافية حممد زين العابدين ووزير 

املالية ر�سا �سلغوم.
قيادة  م���ن  االج���ت���م���اع  و����س���ارك يف     
ال��ت��ن��ف��ي��ذي حافظ  امل���دي���ر  احل������زب، 

املنهجّية يف حّل م�ساكل البالد«.
الغنو�سي، يف ت�سريح عقب  وذك��ر      
كبرية  اآف��اق  اأمامها  البالد  اأّن  اللقاء 
و�سعها  ينبغي  واأن���ه  وال��ن��ج��اح  للنمّو 
2019، وهي  ان��ت��خ��اب��ات  ���س��ّك��ة  ع��ل��ى 
جتديد  اإىل  حت��ت��اج  اإن��ه��ا  ق��ال  م�ساألة 
ال��ع��م��ل ب��ال��ت��واف��ق وت��ف��ع��ي��ل��ه ب���ني كّل 

االأطراف ال�سيا�سّية.
اإىل وج���ود ف��ر���س��ة لتفعيل  واأ����س���ار     
ال��ن��ق��اط ال��ت��ي مّت االت��ف��اق ح��ول��ه��ا يف 
ال��ت��ي جمعت   2 ق��رط��اج  اإط���ار وثيقة 

بالرئا�سة  وامل�ست�سار  ال�سب�سي  قائد 
الدين بن تي�سة ومن�سق احلركة  نور 
والقيادي  اخلما�سي  روؤوف  ب��اخل��ارج 
ال��ع��ائ��د ح��دي��ث��ا ر���س��ا ب��ل��ح��اج ورئي�س 

الكتلة �سفيان طوبال.

�ل�شب�شي ي�شتعيد �ملب�درة
   ويتزامن موقف النداء هذا مع بدء 
بني  االثنني  انطلقت  التي  امل�ساورات 
ت�سارك  واجتماعية  �سيا�سية  اأط��راف 
اجلمهورية  رئ��ا���س��ة  االن  ح��ت��ى  فيها 

اال�ستقرار  حت��ق��ي��ق  ب��داع��ي  ال�����س��اه��د 
ال�سيا�سي.

   ل��ك��ن ت��ط��ورا �سجل االث��ن��ني، حيث 
النه�سة  ح���رك���ة  ح����زب  رئ��ي�����س  ق����ال 
را�سد الغنو�سي، عقب لقائه بالرئي�س 
ال  البالد  اإّن  ال�سب�سي،  قائد  الباجي 
تزال حمتاجة اإىل التوافق واالأحداث 
توؤّكد ذلك، م�سيفا يف هذا اخل�سو�س 
قوله “عملت على اأن اآخذ من رئي�س 
لتجديد  اأخ���رى  فر�سة  اجل��م��ه��ورّي��ة 
ب���ال���ت���واف���ق ول��ت��ف��ع��ي��ل هذه  ال���ع���م���ل 

لل�سغل  ال��ت��ون�����س��ي  ال���ع���ام  واالحت�������اد 
وحركة النه�سة.    وي�سار اإىل اأنه مت 
تعليق احلوار حول وثيقة قرطاج 2، 
الرامية اىل اإخراج البالد من اأزمتها 
االقت�سادية واالجتماعية وال�سيا�سية 
املا�سية،  االأ���س��ه��ر  يف  ت��ف��اق��م��ت  ال��ت��ي 
وذلك ب�سبب االختالف حول النقطة 
ب��ب��ق��اء حكومة  وامل��ت��ع��ل��ق��ة  م��ن��ه��ا   64

ال�ساهد من عدمه.
   وكان موقف حركة النه�سة م�ساندا 
لبقاء رئي�س احلكومة احلايل يو�سف 

�لطبوبي: �لو�شع مل يعد ُيحتمل وكل طرف عليه �أن يتحّمل م�شوؤوليته �لت�ريخية
ال�سب�سي ي�ستقبل الطبوبي وي�ستانف احلوار قيادة احلزب ت�سعد املوقف

م�ساورات حول االزمة بني الغنو�سي والطبوبي

وزراء النداء ميتثلون ويفو�سون

بن تي�سة م�ست�سار الرئي�س ح�سر االجتماع

�خلـــمـــ��ـــشـــي: 
مـــن  بـــــــــّد  ل 
ـــل  ـــي ـــج ـــع ـــت �ل
بـــحـــلـــحـــلـــة 
�لأزمـــــــــــــــــــة 
�إىل  و�لـــعـــودة 
�جتم�ع قرط�ج

ـــي  ـــبـــ�ـــش ـــ�ـــش �ل
يــــــلــــــتــــــقــــــي 
�لــــطــــبــــوبــــي 
بعد �لغنو�شي: 
تطّور�ت تطبخ 
�ملـــ�ـــشـــهـــد  يف 
�لـــ�ـــشـــيـــ��ـــشـــي

هل بد�أ �لعد �لتن�زيل لرحيل حكومة �ل�ش�هد:

نداء تون�ض ي�ستعّد لدعوة وزرائه لال�ستقالة...!
•• الفجر - تون�س - خا�س

�أم�ض  له�  بالغ  يف  تون�ض  نــد�ء  حركة  �أعلنت     
�لثالث�ء، �ن �أع�ش�ء �حلكومة �ملنتمني للحركة، 
قررو� تفوي�ض قي�دة �حلزب لتخ�ذ �لقر�ر�ت 
ب�مل�ش�ألة  يتعلق  فيم�  �ملن��شبة  �ل�شي��شية 

�جتم�ع  بعد  �لقر�ر  هذ�  وي�أتي  �حلكومية.    
�حلكومة  �أع�ش�ء  مع  تون�ض  ند�ء  حركة  قي�دة 
ب�ملقر  �لني�بية  كتلته  ورئي�ض  للحزب  �ملنتمني 
�لتنفيذي  �ملدير  من  بدعوة  للحركة  �ملركزي 
�ل�شب�شي،  ق�ئد  ح�فظ  تون�ض  نــد�ء  حلركة 
خ�شو�شية  وتقييم  �لــعــ�م  �لــو�ــشــع  لــتــد�ر�ــض 

�ملرحلة �ل�شي��شية و�لقت�ش�دية و�لجتم�عية 
يف �لبالد.

   و�أّكد �لقي�دي بحزب ند�ء تون�ض عبد �لروؤوف 
للحزب  �ملنتمني  �أع�ش�ء �حلكومة  �أن  �خلم��شي، 
حللحلة  �ملن��شب  �لقر�ر  �أخــذ  للقي�دة  فو�شو� 
�لــتــي متــّر به� �حلــكــومــة مبــ� يف ذلك  �لأزمــــة 

�ل�شتق�لة منه�، ن�في� �أن تكون �لقي�دة قد طلبت 
منهم ذلك يف �لجتم�ع.

�أم�ض  �عــالمــي،  ت�شريح  يف  �خلم��شي  وبــنّي     
�أي  حول  �لتف�فهم  �أّكــدو�  �لــوزر�ء  �أّن  �لثالث�ء، 
وفق  �لبالد،  �ش�لح  فيه  مل�  �لقي�دة  ت�أخذه  قر�ر 

قوله.

»�لتج�ش�ض« على �جتم�عه:

نداء تون�ض يطالب وزير الداخلية بالتحقيق...!
•• الفجر - تون�س

   قالت حركة نداء تون�س يف بيان لها اأ�سدرته اأم�س 
االثنني  م��دين طلبوا  ب��زي  اأم��ن  اأع���وان  اإن  الثالثاء، 
ال��ذي احت�سن اجتماعا مع  من حار�س مقر احل��زب، 
بقائمة  م��ده��م  للحركة،  املنتمني  احل��ك��وم��ة  اأع�����س��اء 

الوزراء احلا�سرين يف االجتماع واأ�سماء احل�سور.

“ا�ستنكارها ال�سديد     وعربت احلركة يف بيانها عن 
اإىل  الداخلية  وزي�����ر  داعي������ة  املمار�سات”،  ه��ذه  ملثل 
التجاوزات  ه����ذه  وردع  امل���و����س���وع  يف  حت��ق��ي��ق  “فتح 

اخلطرية«.
النداء، مت  انُتظم االثنني مبقر  اجتماعا  اأن  ُيذكر     
على اإثره تفوي�س الوزراء احلا�سرين لقيادة احلزب 

باتخاذ القرارات املنا�سبة فيما يتعلق باحلكومة.  هل مت التج�س�س على االجتماع؟

الغنو�سي: عملت على اأخذ فر�سة اأخرى من ال�سب�سي لتجديد العمل بالتوافق
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
جاه للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:       

                                                                                                                 
املودعة حتت رقم : 282666                بتاريخ : 2017/11/09 م

تاريخ اإيداع االأولوية: //  م
با�س��م: �سينزهني بينداو فود اأند بيفريدج مانادجمنت كو.، ليمتد.

وعنوانه: بينداو فود اأند بيفريدج مانادجمنت كو.، ليمتد.، 2اإن دي فلور، اإيريا 1-2، هابي فايل  كومري�سال 
�سرتيت، هواكياو �سيتي، نان�سان دي�سرتيكت، �سينزهني، ال�سني.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : ليمونادة؛  ع�سائر خ�سراوات )م�سروبات(؛ ع�سائر فاكهة؛ 
�ساي  غري كحويل من الفاكهة؛ امل�سروبات التي اأ�سا�سه ال�سويا، غري بدائل احلليب. م�سروبات غري كحولية 
اأ�سا�سه احلليب(؛ م�سروب  )لي�س  باحلليب  �ساي  القهوة؛   بنكهة  الع�سل؛  م�سروبات غري كحولية  اأ�سا�سها 

النباتات؛  م�ستح�سرات ل�سنع امل�سروبات.
الواق�عة بالفئة: 32

 .Nai Xue Cha االإجنليزي هو  التي منطوقها  ح��روف �سينية  العالمة من  تتكون  العالمة:  و�سف 
كتبت احلروف داخل خلفية مربعة.  كتبت العالمة ككل باللون االأ�سود واالأبي�س.

وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوباً  به  التقدم  ذل��ك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى  اال�س��رتاطات: 
االقت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  �شبتمرب 2018 العدد 12419

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
جاه للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:       
                                                                                                                 

املودعة حتت رقم : 282668                بتاريخ : 2017/11/09 م
تاريخ اإيداع االأولوية: //  م

با�س��م: �سينزهني بينداو فود اأند بيفريدج مانادجمنت كو.، ليمتد.
وعنوانه: بينداو فود اأند بيفريدج مانادجمنت كو.، ليمتد.، 2اإن دي فلور، اإيريا 1-2، هابي فايل  كومري�سال 

�سرتيت، هواكياو �سيتي، نان�سان دي�سرتيكت، �سينزهني، ال�سني.
ال�سلع  الدعاية واالإع��الن؛ عر�س  ؛  االإعالنات اخلارجية   : املنتجات   / الب�سائع / اخلدمات  وذلك لتمييز 
عرب و�سائل االت�ساالت الأغرا�س البيع بالتجزئة؛ ا�ست�سارات حول تنظيم االأعمال التجارية؛ اإدارة االأعمال 
التجارية ملنح تراخي�س لل�سلع واخلدمات ل�سالح الغري؛ توفري املعلومات التجارية عرب مواقع االإنرتنت؛ 
اإلكرتونية  �سوق  توفري  املوظفني؛  �سوؤون  اإدارة  اال�ست�سارات حول  الت�سويق؛  الغري؛  ل�سالح  املبيعات  ترويج 

مل�سرتي وبائعي ال�سلع واخلدمات.
الواق�عة بالفئة: 35

 .Nai Xue Cha االإجنليزي هو  التي منطوقها  ح��روف �سينية  العالمة من  تتكون  العالمة:  و�سف 
كتبت احلروف داخل خلفية مربعة.  كتبت العالمة ككل باللون االأ�سود واالأبي�س.

وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوباً  به  التقدم  ذل��ك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى  اال�س��رتاطات: 
االقت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  �شبتمرب 2018 العدد 12419

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
جاه للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

                                                                                                                        
املودعة حتت رقم : 282669                بتاريخ : 2017/11/09 م

تاريخ اإيداع االأولوية: //  م
با�س��م: �سينزهني بينداو فود اأند بيفريدج مانادجمنت كو.، ليمتد.

وعنوانه: بينداو فود اأند بيفريدج مانادجمنت كو.، ليمتد.، 2اإن دي فلور، اإيريا 1-2، هابي فايل  كومري�سال 
�سرتيت، هواكياو �سيتي، نان�سان دي�سرتيكت، �سينزهني، ال�سني.

خدمات  امل��ق��ه��ى؛  خ��دم��ات  وال�����س��راب؛  ال��ط��ع��ام  ت��ق��دمي   : املنتجات   / اخل��دم��ات   / الب�سائع  لتمييز  وذل���ك 
الكافيتريبا؛ خدمات املق�سف؛ خدمات تقدمي الوجبات اخلفيفة؛ خدمات البار للم�سروبات الغري كحولية؛ 
تاأجري قاعات االجتماعات؛  املتنقلة؛  املباين  تاأجري  املتنقلة؛  املباين  تاأجري  املتنقل؛  خدمات تقدمي الطعام 

خدمات تقدمي ال�ساي.
الواق�عة بالفئة: 43

 .Nai Xue Cha االإجنليزي هو  التي منطوقها  ح��روف �سينية  العالمة من  تتكون  العالمة:  و�سف 
كتبت احلروف داخل خلفية مربعة.  كتبت العالمة ككل باللون االأ�سود واالأبي�س.

وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوباً  به  التقدم  ذل��ك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى  اال�س��رتاطات: 
االقت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  �شبتمرب 2018 العدد 12419

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

جاه للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:        

                                                                                                                

املودعة حتت رقم : 282681                بتاريخ : 2017/11/11 م

تاريخ اإيداع االأولوية: //  م

با�س��م: كوليكرت كون�سلتيج منطقة حرة – ذ.م.م.

وعنوانه: ميديا �سيتي، املقر: 415، الطابق: 04، املبنى: 08، دبي، االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : ع�سارة كهربائية.

الواق�عة بالفئة: 07

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمة Juiceclub منطوقها العربي جو�سكلب كتبت بحروف 

التينية ب�سكل �سغري باللون االأ�سود.

اال�س��رتاطات: فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة 

االقت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  �شبتمرب 2018 العدد 12419

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

جاه للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:         

                                                                                                               

املودعة حتت رقم : 282971                بتاريخ : 2017/11/15 م

تاريخ اإيداع االأولوية: //  م

با�س��م: فريزالندكامبينا نيديرالند بي.يف.

وعنوانه: �ستاي�سنزبلني 4، 3818 يل اأمري�سفورت، هولندا.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : اأغذية لالأطفال الر�سع؛ اأطعمة حمية.

الواق�عة بالفئة: 05

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن ر�سمة على �سكل ن�سف كرة باللون االأزرق يقابلها ن�سف كرة اآخر 

باللون االأخ�سر و الذهبي و تتو�سطهما كرات خمتلفة احلجم باللون الذهبي.

اال�س��رتاطات: فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة 

االقت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  �شبتمرب 2018 العدد 12419

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

جاه للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:     

                                                                                                                   

املودعة حتت رقم : 282973                بتاريخ : 2017/11/15 م

تاريخ اإيداع االأولوية: //  م

با�س��م: فريزالندكامبينا نيديرالند بي.يف.

وعنوانه: �ستاي�سنزبلني 4، 3818 يل اأمري�سفورت، هولندا.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : حليب و منتجات احلليب.

الواق�عة بالفئة: 29

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن ر�سمة على �سكل ن�سف كرة باللون االأزرق يقابلها ن�سف كرة 

اآخر باللون االأخ�سر و الذهبي و تتو�سطهما كرات خمتلفة احلجم باللون الذهبي.

اال�س��رتاطات: فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف 

وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  �شبتمرب 2018 العدد 12419

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
جاه للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:    

                                                                                                                    
املودعة حتت رقم : 283037                بتاريخ : 2017/11/18 م

تاريخ اإيداع االأولوية: //  م
با�س��م: �سينزهني فري�ست اإليمنت تكنولوجي كو.، ليمتد.

�سيتي،  �سينزهني  دي�سرتيكت،  نان�سان  ب���ارك،  ه��اي-ت��ي��ك  بيلدينغ،  تكنولوجي  فينغهوا   ،601 وع��ن��وان��ه: 
غوانغدونغ بروفين�س، ال�سني.

اأجهزة املالحة  اأجهزة الكمبيوتر اللوحي؛  املنتجات : هواتف ذكية؛   وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / 
باالأقمار ال�سناعية؛  اال�ساور املغناطي�سية امل�سفرة امل�ستخدمة للتعريف ب�ساحبها؛  اأطواق للهواتف النقالة؛  
اأدوات مالحية؛  الهواتف النقالة؛  اأجهزة هاتف؛ اأجهزة كمبيوتر �سخ�سية �سغرية؛  مفكرة يف �سكل كمبيوتر 

�سغري.
الواق�عة بالفئة: 09

و�سف العالمة: تتكون العالمة من الكلمات DING DING التي كتبت بحروف التينية كبرية ومميزة 
وفوقها توجد ر�سمة مميزة على �سكل �سراع. كتبت العالمة ككل باللون االأ�سود واالأبي�س.

وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوباً  به  التقدم  ذل��ك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى  اال�س��رتاطات: 
االقت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  �شبتمرب 2018 العدد 12419

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
جاه للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:     

املودعة حتت رقم : 283038                بتاريخ : 2017/11/18 م
تاريخ اإيداع االأولوية: //  م

با�س��م: جيانغ�سو يانغهي بريويري دجوينت-�سطوك كو.، ليمتد.
وعنوانه: 118 زهونغدا �سرتيت يانغهي �سوكيان �سيتي جيانغ�سو، ال�سني.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : برية غري كحولية؛ ع�سائر فاكهة؛ مياه غازية؛ مواد فاحتة 
لل�سهية غري كحولية؛ منقوع �سعري ُمنبت غري كحويل؛ م�سروبات كوكتيل خمتلطة غري كحولية؛ م�سروبات 
غري كحولية؛ ع�سري تفاح غري كحويل؛  م�ستح�سرات لت�سنيع امل�سروبات الغري كحولية؛  برية �سعري ُمنبت 

غري كحولية.
الواق�عة بالفئة: 32

بحروف التينية  كتبت  يانغهي  العربي  YANGHE منطوقها  الكلمة  عبارة  العالمة  العالمة:  و�سف 
ب�سكل كبري باللون االأ�سود.

وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوباً  به  التقدم  ذل��ك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى  اال�س��رتاطات: 
االقت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  �شبتمرب 2018 العدد 12419

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
جاه للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:       

                                                                                                                 
املودعة حتت رقم : 282688                بتاريخ : 2017/11/11 م

تاريخ اإيداع االأولوية: // م
با�س��م: هاميديي كايناك �سوالري �سانايي توريزم يف تيكاريت اأنونيم �سريكيتي.

وعنوانه: ميتهاتبا�سا ماه. �سيالنيك بي اإل يف منرب: 1 كيمريبورغاز اييب ا�سطنبول، تركيا.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : مياه معدنية و  مياه غازية ومياه الينابيع و  مياه 
م�سروبات  الكحولية؛،  غ��ري  االأخ���رى  وامل�����س��روب��ات  ال�����س��ودا  وم��اء  الينابيع(   )م��اء  ال�سحية  ال�سرب 

م�ستخل�سة من الفواكه وع�سائرالفواكه؛اأ�سربة وم�ستح�سرات اأخرى لعمل امل�سروبات.
الواق�عة بالفئة: 32

و�سف العالمة: تتكون العالمة من الكلمة حميديه التي كتبت بحروف عربية فقط. كتبت العالمة 
ككل باللون االأزرق الفاحت.

اال�س��رتاطات: فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة 
االقت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  �شبتمرب 2018 العدد 12419

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
جاه للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:     

املودعة حتت رقم : 282968                بتاريخ : 2017/11/15 م
تاريخ اإيداع االأولوية: //  م

با�س��م: بان يل.
وعنوانه: منرب. 1، هوانان رود، فوان اأفينيو، لونغغانغ دي�سرتيكت، �سينزهني، غوانغدونغ، ال�سني.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : مطاط �سائل؛ �سدادات مطاطية؛ رقائق �سفافة م�سادة 
اأقم�سة عازلة؛ �سوف زجاجي للعزل؛ ح�سوات  الإبهار العني خا�سة بالنوافذ )رقائق �سفافة ملونة(؛ 
م�سفح  بال�ستيكي  غ�ساء  ع��ازل��ة؛  م��واد  املركبات؛  يف  للم�سعاعات  تو�سيل  خراطيم  للماء؛  مقاومة 
بة(؛ رقائق �سفافة ملونة لالإ�ستعمال  لنوافذ ال�سيارات؛ مواد اإلواح بال�ستيكية )منتجات ن�سف ُم�سطَّ

لل�سيارات.
الواق�عة بالفئة: 17

بحروف  كتبت  اآمي��ريور  العربي  منطوقها   imirror الكلمة  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�سف 
التينية ب�سكل �سغري باللون االأ�سود.

اال�س��رتاطات: فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة 
االقت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  �شبتمرب 2018 العدد 12419

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
جاه للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:         
                                                                                                               

املودعة حتت رقم : 282969                بتاريخ : 2017/11/15 م
تاريخ اإيداع االأولوية: //  م

با�س��م: �سينزهني باتووانغو اإي-كومري�س كو.، ليمتد.
رود،  �ساوث  ووه��ي   49 من��رب.  ب��ارك،  اإند�سرتيال  اإي-ك��وم��ري���س  جينفانغهوا   ،9 بيلدينغ  2-3اإف،  وعنوانه: 

بانتيان �سرتيت، لونغانغ دي�سرتيكت، �سينزهني، غوانغدونغ، ال�سني.
فاأرة  احل��ا���س��وب؛  ملحقات  الال�سلكية؛  ال�سحن  اأج��ه��زة   : املنتجات   / اخل��دم��ات   / الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 
احلا�سوب؛ لوحة املفاتيح؛ االأطواق الذكية؛ اأجرا�س االأبواب؛ موّقتات؛ مقيا�س اإلكرتوين؛ هاتف حممول؛ 
تل�سكوب؛  االأطعمة؛  بالريا�سة؛ مقيا�س درجة حرارة  الكامريات اخلا�سة  ال�سوت؛  االأذن؛ مكربات  �سماعة 
ٌناع الغو�س؛ بطاريات؛ االأطواق االإلكرتونية لتدريب احليوانات؛ عد�سات فوتوغرافية للهواتف؛ حامالت 

الهواتف؛ اأجهزة ال�سجيج االأبي�س.
الواق�عة بالفئة: 09

كتبت  فيكت�سينغ  العربي  منطوقها  التي   VICTSING الكلمة   من  العالمة  تتكون  العالمة:  و�سف 
بحروف التينية كبرية ومميزة باللون االأ�سود.

وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوباً  به  التقدم  ذل��ك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى  اال�س��رتاطات: 
االقت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  �شبتمرب 2018 العدد 12419

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
جاه للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:  
                                                                                                                      

املودعة حتت رقم : 282970                بتاريخ : 2017/11/15 م
تاريخ اإيداع االأولوية: //  م

با�س��م: �سينزهني باتووانغو اإي-كومري�س كو.، ليمتد.
رود،  �ساوث  ووه��ي   49 من��رب.  ب��ارك،  اإند�سرتيال  اإي-ك��وم��ري���س  جينفانغهوا   ،9 بيلدينغ  2-3اإف،  وعنوانه: 

بانتيان �سرتيت، لونغانغ دي�سرتيكت، �سينزهني، غوانغدونغ، ال�سني.
القهوة  وع���اء  ال�سم�سية؛  الطاقة  م�سابيح  م�سابيح؛   : املنتجات   / اخل��دم��ات   / الب�سائع  لتمييز  وذل���ك 
االإلكرتوين؛ مزيل الرطوبة؛ جهاز �سبط الرطوبة يف هواء املبنى؛ جهاز تلطيف الهواء؛ �سنبور؛ مروحة 
تهوية؛ م�ستقبل الطاقة ال�سم�سية؛ م�سخن احلمام؛ فرن؛ اأدوات اخليز؛ غالية كهربائية؛ م�سخن حو�س 
ال�ساخن؛  املاء  اأكيا�س  املياه؛ �سخانات كهربائية؛  االإ�ستحمام؛ معدات ت�سفية  اأدوات  املاء؛  اأنابيب  االأ�سماك؛ 

اآالت الكي عن طريق البخار. 
الواق�عة بالفئة: 11

كتبت  فيكت�سينغ  العربي  منطوقها  التي   VICTSING الكلمة   من  العالمة  تتكون  العالمة:  و�سف 
بحروف التينية كبرية ومميزة باللون االأ�سود.

وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوباً  به  التقدم  ذل��ك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى  اال�س��رتاطات: 
االقت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  �شبتمرب 2018 العدد 12419

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
جاه للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:    

املودعة حتت رقم : 283039                بتاريخ : 2017/11/18 م
تاريخ اإيداع االأولوية: //  م

با�س��م: جيانغ�سو يانغهي بريويري دجوينت-�سطوك كو.، ليمتد.
وعنوانه: 118 زهونغدا �سرتيت يانغهي �سوكيان �سيتي جيانغ�سو، ال�سني.

غازية؛  مياه  فاكهة؛  ع�سائر  كحولية؛  غري  ب��رية   : املنتجات   / اخلدمات   / الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 
مواد فاحتة لل�سهية غري كحولية؛ منقوع �سعري ُمنبت غري كحويل؛ م�سروبات كوكتيل خمتلطة غري 
كحولية؛ م�سروبات غري كحولية؛ ع�سري تفاح غري كحويل؛  م�ستح�سرات لت�سنيع امل�سروبات الغري 

كحولية؛  برية �سعري ُمنبت غري كحولية.
الواق�عة بالفئة: 32

 HAI ZHI LAN الالتيني  منطوقها  �سينية  كلمات  ع��ن  ع��ب��ارة  ال��ع��الم��ة  ال��ع��الم��ة:  و���س��ف 
منطوقها العربي هاي زهي الن كتبت بحروف �سينية باللون االأ�سود.

اال�س��رتاطات: فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة 
االقت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  �شبتمرب 2018 العدد 12419

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
جاه للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:                

املودعة حتت رقم : 283040                بتاريخ : 2017/11/18 م
تاريخ اإيداع االأولوية: // م

با�س��م: جيانغ�سو يانغهي بريويري دجوينت-�سطوك كو.، ليمتد.
وعنوانه: 118 زهونغدا �سرتيت يانغهي �سوكيان �سيتي جيانغ�سو، ال�سني.

غازية؛  مياه  فاكهة؛  ع�سائر  كحولية؛  غري  ب��رية   : املنتجات   / اخلدمات   / الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 
مواد فاحتة لل�سهية غري كحولية؛ منقوع �سعري ُمنبت غري كحويل؛ م�سروبات كوكتيل خمتلطة غري 
كحولية؛ م�سروبات غري كحولية؛ ع�سري تفاح غري كحويل؛  م�ستح�سرات لت�سنيع امل�سروبات الغري 

كحولية؛  برية �سعري ُمنبت غري كحولية.
الواق�عة بالفئة: 32

 MENG ZHI LAN و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات �سينية منطوقها الالتيني 
منطوقها العربي مينغ زهي الن كتبت بحروف �سينية باللون االأ�سود.

اال�س��رتاطات: فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة 
االقت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  �شبتمرب 2018 العدد 12419

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
جاه للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:   

املودعة حتت رقم : 283041                بتاريخ : 2017/11/18 م
تاريخ اإيداع االأولوية: // م

با�س��م: جيانغ�سو يانغهي بريويري دجوينت-�سطوك كو.، ليمتد.
وعنوانه: 118 زهونغدا �سرتيت يانغهي �سوكيان �سيتي جيانغ�سو، ال�سني.

غازية؛  مياه  فاكهة؛  ع�سائر  كحولية؛  غري  ب��رية   : املنتجات   / اخلدمات   / الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 
مواد فاحتة لل�سهية غري كحولية؛ منقوع �سعري ُمنبت غري كحويل؛ م�سروبات كوكتيل خمتلطة غري 
كحولية؛ م�سروبات غري كحولية؛ ع�سري تفاح غري كحويل؛  م�ستح�سرات لت�سنيع امل�سروبات الغري 

كحولية؛  برية �سعري ُمنبت غري كحولية.
الواق�عة بالفئة: 32

 MENG ZHI LAN و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات �سينية منطوقها الالتيني 
منطوقها العربي مينغ زهي الن كتبت بحروف �سينية باللون االأ�سود.

اال�س��رتاطات: فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة 
االقت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  �شبتمرب 2018 العدد 12419

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
جاه للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:   

املودعة حتت رقم : 283343                بتاريخ : 2017/11/22 م
تاريخ اإيداع االأولوية: //  م

با�س��م: لونغي غرين اإينريجي تكنولوجي كو.، ليمتد.
وعنوانه: منرب. 388 ميدل اإيرو�سبي�س رود، �سانغ’ان دي�سرتيكت، 710100 ك�سي’ان، ال�سني.

)تكنولوجيا  طاقة  الكهربائية؛  الطاقة  كهرباء؛   : املنتجات   / اخلدمات   / الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 
ة  فتائل مك�سوَّ وق��ود؛  وق��ود لالإ�ساءة؛  )وق��ود(؛  غ��ازات م�سلدة  تزليق؛  النووي(؛ جرافيت  االإندماج 

بال�سمع؛ �سمع )مادة خام(؛ م�ستح�سرات اإزالة الغبار.
الواق�عة بالفئة: 04

و�سف العالمة: تتكون العالمة من الكلمة الالتينية  LONGiالتي منطوقها العربي لونغي كتبت 
العالمة  ب�سكل �سغري، وكتبت  الذي كتب   i الالتيني  بحروف التينية كبرية ومميزة ماعدا احلرف 

ككل باللون االأبي�س واالأ�سود.
اال�س��رتاطات: فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة 

االقت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  �شبتمرب 2018 العدد 12419

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
جاه للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:                 

                                                                                                       
املودعة حتت رقم : 283348                بتاريخ : 2017/11/22 م

تاريخ اإيداع االأولوية: //  م
با�س��م: لونغي غرين اإينريجي تكنولوجي كو.، ليمتد.

وعنوانه: منرب. 388 ميدل اإيرو�سبي�س رود، �سانغ’ان دي�سرتيكت، 710100 ك�سي’ان، ال�سني.
)كوا�سف)؛   غالينا  بلورات  املتكاملة؛    ال���دارات  رقاقات   : املنتجات   / اخلدمات   / الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 
البطاريات ال�سم�سية؛ االألواح ال�سم�سية الإنتاج الكهرباء؛ مقدمات عك�سية )كهرباء(؛ اأ�سباه مو�سالت؛ جهاز 
اأمتتة حمطة الطاقة؛ خاليا كهربية �سوئية؛ �سرائح )دوائر متكاملة(؛ املواد امل�ستخدمة الأ�سالك الكهرباء 

الرئي�سية )االأ�سالك، الكابالت(.
الواق�عة بالفئة: 09

كتبت  لونغي  العربي  منطوقها  LONGiالتي  الالتينية   الكلمة  من  العالمة  تتكون  العالمة:  و�سف 
ككل  العالمة  وكتبت  �سغري،  ب�سكل  كتب  الذي   i بحروف التينية كبرية ومميزة ماعدا احلرف الالتيني 

باللون االأبي�س واالأ�سود.
وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوباً  به  التقدم  ذل��ك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى  اال�س��رتاطات: 

االقت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  �شبتمرب 2018 العدد 12419

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
جاه للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:           

                                                                                                             
املودعة حتت رقم : 284160                بتاريخ : 2017/12/07 م

تاريخ اإيداع االأولوية: // م
با�س��م: براي�سيدياد ان يف.

وعنوانه: 3�سكوير فيالج / ريجفي�س�سي�سرتات 126، 9052 غينت، بلجيكا.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : منتجات من معادن غري نفي�سة، و بالتحديد بوابات 
اأبواب  اأعمدة و  اأ�سواك ثاقبة لالإطارات و  اأعمدة عالمة و �سياجات و مانعات الطريق و  و حواجز و 

دوارة؛ اأبواب دوارة اآلية معدنية.
الواق�عة بالفئة: 06

كتبت  تي�سكون  العربي  منطوقها  والتي   TESCON الكلمة  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�سف 
بحروف التينية باللون االأ�سود.

اال�س��رتاطات: فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة 
االقت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  �شبتمرب 2018 العدد 12419

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
جاه للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:    

املودعة حتت رقم : 284213                بتاريخ : 2017/12/09 م
تاريخ اإيداع االأولوية: //  م

با�س��م: ريالهري بروداكت�س اإنك.
املتحدة  الواليات   -  ،92630 كاليفورنيا،  فوري�ست،  ليك   ،100 �سويت  باي،  كري�سنت   20472 وعنوانه: 

االأمريكية.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : م�ستح�سرات جتميل؛ مكياج؛ م�ستح�سرات غري طبية 
للعناية بالب�سرة وبالتحديد الكرميات و  لو�سيونات و  جل و  م�ساحيق ومنظفات و  اأقنعة و مق�سرات؛   

ع اأظافر. مزيل املكياج؛  م�ستح�سرات اإزالة ال�سعر؛ فر�س املكياج؛ مطبقات  املكياج؛  ُملَمِّ
الواق�عة بالفئة: 03

و�سف العالمة: تتكون العالمة من الكلمة  REALHER التي منطوقها العربي هو  ريالهري . 
كتبت بحروف التينية كبرية باللون االأ�سود واالأبي�س.

اال�س��رتاطات: فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة 
االقت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  �شبتمرب 2018 العدد 12419

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
جاه للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:                                                                                                                        
املودعة حتت رقم : 284215                بتاريخ : 2017/12/09 م

تاريخ اإيداع االأولوية: //  م
با�س��م: ي��ي��كالون اإند�سرتي، اإنك.

 ،518003 �سينزهني،  دي�سرتيكت،  لوهو  رود،  ميدل  جني  وين  بيلدينغ.،  جينك�سيو  فلور،  دي  3اأر  وعنوانه: 
جمهورية ال�سني ال�سعبية.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : الدعاية واالإعالن عرب االنرتنت على �سبكة حا�سوب؛ عر�س 
اأو  جتارية  الأغ��را���س  التجارية  املعار�س  تنظيم  بالتجزئة؛  البيع  الأغ��را���س  االت�ساالت  و�سائل  عرب  ال�سلع 
اإعالنية؛  اإدارة االأعمال التجارية ملنح تراخي�س لل�سلع واخلدمات ل�سالح الغري؛ التفاو�س واإبرام املعامالت 
والت�سدير؛  اال�سترياد  وك��االت  البناء؛   مل�ساريع  التجارية  امل�ساريع  اإدارة  ثالثة؛ خدمات  الأط��راف  التجارية 
باأعمال  تتعلق  وخدمات  �سلع  )�سراء  لالآخرين  االحتياجات  تدبري  خدمات  الغري؛  ل�سالح  املبيعات  ترويج 

جتارية اأخرى(؛  توفري �سوق اإلكرتونية للم�سرتين والبائعني لل�سلع واخلدمات.
الواق�عة بالفئة: 35

بيلدمو�ست. كتبت  العربي هو  التي منطوقها   BuildMost و�سف العالمة: تتكون العالمة من الكلمة
بحروف التينية �سغرية ماعدا احلرفان B  و M. كتبت العالمة ككل باللون االأ�سود واالأبي�س.

وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوباً  به  التقدم  ذل��ك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى  اال�س��رتاطات: 
االقت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  �شبتمرب 2018 العدد 12419
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عربي ودويل

قيادة القوات امل�سرتكة للتحالف ترف�ض ما ورد يف تقرير اخلرباء املعنيني يف اليمن •• الريا�س-وام: 

القوات  قيادة  با�سم  الر�سمي  املتحدث  املالكي  تركي  الركن  العقيد  اأك��د 
امل�سرتكة للتحالف “حتالف دعم ال�سرعية يف اليمن” رف�س قيادة القوات 
املعنيني  ال��ذي �سدر من اخل��رباء  التقرير  للتحالف ما ورد يف  امل�سرتكة 
يف ال��ي��م��ن الح��ت��وائ��ه ع��ل��ى ك��ث��ري م��ن امل��غ��ال��ط��ات وك��ذل��ك امل��ع��ل��وم��ات غري 
ال�سحيحة .. م�سريا اإىل اأن قيادة القوات امل�سرتكة اأ�سدرت بيانا يف هذا 
القانونية يف  االإدارة  قانونية من خالل  و�ستكون هناك مراجعة  اجلانب 

التحالف و�سيتم الرد من خالل القنوات الر�سمية.
امل�سرتكة  ب��ال��ق��وات  اخل��ا���س  ال�سحفي  امل��وؤمت��ر  خ��الل   - املالكي  واأو���س��ح 
القوات  �سباط  ن��ادي  مقر  يف  املا�سية  قبل  الليلة  عقد  ال��ذي  للتحالف 
امل�سلحة بالريا�س - اأن القوات امل�سرتكة للتحالف ترحب مبوقف احلكومة 
اليمنية يف هذا اجلانب .. مبينا اأن وزير اخلارجية اليمني اأكد اأن ما ورد 
ال�سحيحة  واملعلومات غري  املغالطات  التقرير يحتوي على كثري من  يف 

وكذلك اال�ستنتاجات التي بنية على الفر�سيات.

وقال اإن الفريق امل�سرتك لتقييم احلوادث يف اليمن اأعلن النتائج اخلا�سة 
بادعاء حادثة �سعدة واأن قيادة القوات امل�سرتكة للتحالف تعرب عن اأ�سفها 
متمنية   .. احل��ادث  ه��ذا  يف  ال�سحايا  الأه��ايل  التعازي  وتقدم  وتعاطفها 

ال�سفاء العاجل للم�سابني.
التي  بالتحقيقات  تقبل  للتحالف  امل�سرتكة  القوات  قيادة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
تو�سل اإليها الفريق امل�سرتك لتقييم احلوادث التي ن�ست على م�سروعية 

الهدف الع�سكري امل�سروع اإ�سافة اإىل االإجراءات التي �سيتم العمل بها.
وب�ساأن اجلانب االإن�ساين .. اأو�سح العقيد تركي املالكي اأن املنافذ االإغاثية 
لليمن تعمل بطاقتها اال�ستيعابية كافة واأن عدد الت�ساريح ال�سادرة من 
قيادة القوات امل�سرتكة للتحالف بلغت 30 األفا و 168 ت�سريحا .. م�سيدا 
باجلهود التي يقوم بها مركز امللك �سلمان لالإغاثة واالأعمال االإن�سانية يف 

دعمه الأبناء ال�سعب اليمني وتقدمي امل�ساعدات االإن�سانية التي تعد �سمن 
احلوثية  االنتهاكات  وبخ�سو�س  اليمن.  يف  ال�ساملة  االإن�سانية  العمليات 
مدر�سة  ت�ستخدم  الإي����ران  التابعة  احل��وث��ي��ة  امللي�سيا  اأن  امل��ال��ك��ي  ب��ني   ..
داخل  اإىل  االأ�سلحة  حتمل  التي  العربات  بع�س  نقل  يف  تعز  حمافظة  يف 

املدر�سة لتفادي اال�ستهداف من قوات التحالف.
اإيقاف اإحدى ال�سحنات غري  اأن القيادة االأمريكية الو�سطى اأعلنت  وذكر 
األ���ف قطعة م��ن االأ�سلحة  اأك���رث م��ن  امل�����س��روع��ة يف خليج ع��دن و���س��ادرت 

اخلفيفة حيث حتاول امللي�سيا احلوثية تهريبها اإىل الداخل اليمني.
اليمني  اجلي�س  ق��وات  اأن  اإىل  املالكي  اأ���س��ار   .. الع�سكرية  العمليات  وع��ن 
بدعم التحالف توا�سل التقدم على املحاور كافة وتقوم بعمليات التطهري 
يف �سعدة وت�سييق اخلناق عليها كما قامت بتحرير مديرية فرع واإعادة 

ال��دويل ما بني  ب��اأن اجلي�س �سيطر على الطريق  .. مفيدا  اإليها  ال�سكان 
امل��زرب وحر�س وقطع االإم��داد احلوثي ما بني حمافظتي حجة و�سعدة 
على الطريق الدويل كما �سيطر خالل الفرتة املا�سية على اأهم الهيئات 
التنظيمية احلاكمة ك�سل�سلة جبال اأبنار اال�سرتاتيجية لتاأمني املديريات 
الرئي�سة لعدد من املحافظات. وبني العقيد تركي املالكي اأن قوات اجلي�س 
الوطني ما زالت يف احلديدة تطوق قرية الدريهي من ال�سمال وال�سرق 
والغرب كما جرى ا�ستهداف مدفع عيار 55 يف حمافظة حجة ومهاجمة 
للملي�سيا احلوثية يف حمافظة عمران وتدمري مدفع يف  عربة ع�سكرية 

حمافظة احلديدة.
ولفت املتحدث الر�سمي با�سم قيادة القوات امل�سرتكة للتحالف اإىل اأن عدد 
ال�سواريخ البال�ستية التي اأطلقت باجتاه اململكة العربية ال�سعودية 185 
األفا و581 مقذوفا .. فيما   66 اإىل  �ساروخا كما و�سل عدد املقذوفات 
واأ�سلحة  التابعة الإيران من مواقع  امللي�سيا احلوثية  اإجمايل خ�سائر  بلغ 
303 بينما و�سل عدد القتلى من العنا�سر االإرهابية احلوثية  ومعدات 

التابعة الإيران اإىل 748 قتيال.

••   الفجر – خرية ال�شيباين
ت��رام��ب جهوده  دون��ال��د     يكثف 
الإغ���������واء ال���ن���اخ���ب���ني م����ن اأ����س���ل 
لفعل  طريقة  واأف�����س��ل  اإف��ري��ق��ي. 
امل�ساهري  ال��ظ��ه��ور م��ع  ذل���ك ه��ي 
امل���وؤث���ري���ن. امل���ث���ال االأخ�����ري حتى 
مع  االخوة”  “رومان�سية  االآن: 

تايغر وودز.

�نتق�د كولن كيربنيك
اأ�سطورة  اأث�����ار  االأح������د،  م�����س��اء     
بدفاعه  قوية  فعل  ردود  الغولف 
على  وردا  ت���رام���ب.  دون���ال���د  ع���ن 
املثرية  �سيا�سته  بخ�سو�س  �سوؤال 
ل��ل��ج��دل ح���ول ال��ه��ج��رة واجل���دل 
الوطنية  بالرابطة  يحيط  ال��ذي 
الوطني،  وال��ن�����س��ي��د  ال��ق��دم  ل��ك��رة 
اىل  ي��دع��و  اأن  وودز  تايغر  ف�سل 
بغ�س  االأب��ي�����س،  البيت  “احرتام 
النظر عمن هو يف املن�سب”. وقد 
اعرتف على وجه اخل�سو�س، بانه 
ترامب  بدونالد  على عالقة  كان 
االأخ��ري مغرم  قبل رئا�سته، وهذا 
اإىل حد كبري بلعبة الغولف، كما 
اأظ��ه��ر ذل��ك م��رة اأخ���رى ال�سبت، 
خ�����الل ج����ن����ازة ال�������س���ن���ات���ور جون 

ماكني.
ترامب، هذا  لدونالد  بالن�سبة     
املبارك.  اخل��ب��ز  مب��ث��اب��ة  ال���دع���م 
لديه  اأن  اإىل  اأ���س��ار  م��ا  و���س��رع��ان 
“كان  اآخ����ري����ن.  ����س���ود  اأ����س���دق���اء 
تايغر وودز راقًيا جًدا يف الطريقة 
الرئا�سة  ع���ن  ب��ه��ا  حت����دث  ال���ت���ي 
ي�سمى  ما  االآن  �سخ�سيا..  وعني 
ب��ال��ي�����س��ار غ��ا���س��ب م��ن��ه.. حزين، 
يحبان  واليمني”  “الو�سط  لكن 
فورمان،  وج��ورج  وكانيي،  تايغر، 
وج��ي��م�����س ب������راون، وغ���ريه���م من 

كتب يف تغريدة. العظماء”، 
توظيف؟  حم����اول����ة  ه����ي  ه����ل     
امل��الك��م جورج  اأن  ه��ي  احل��ق��ي��ق��ة 
ف����ورم����ان، ال��ب��ط��ل االأومل����ب����ي عام 
حول  اجل���دل  يف  �ساهم   ،1968

احل�سابات،  ت�����س��ف��ي��ة  ك���ت���اب  يف 
امل�ست�سارة  مانيغولت،  اوم��ارو���س��ا 
وال�سخ�سية  امل���ق���ال���ة،  ال�����س��اب��ق��ة 
التي كان من املفرت�س اأن تدافع 
ال�سود  االأم��ري��ك��ي��ني  ح��ق��وق  ع���ن 
يف ال��ب��ي��ت االأب��ي�����س، ان��ت��ق��ل��ت من 
مرحلة “املعجبة والولهانة” اإىل 
مرحلة الفا�سحة واالدان��ة: فهي 

تتهمه عالنية بالعن�سرية.
   كما اأحدث ترامب �سدمة ترامب 
ملا جتراأ عند تكرمي اأريثا فرانكلني 
عندي  عملت  “لقد  ال��ق��ول،  على 
وحر�س  عديدة”.  منا�سبات  يف 
ت�سحيح  على  �ساربتون  اآل  الق�س 
الت�سريح يف جنازتها قائال: “ال، 
تتبع  اج��ل��ن��ا! مل  م��ن  ل��ق��د عملت 
اأريثا اأبدا اأوامر اأي �سخ�س �سوى 

اوامر اهلل«.

»�لتحّرر من �لعبودية 
�لفكرية«

   واأخ���رياً، يعتمد دونالد ترامب 
اأوينز،  كاندي�س  على  كبري  ب�سكل 
جمهورية  وه�������ي  ع������ام������اً،   28
اأ�سبحت  والتي  �سوداء،  حمافظة 
اجلدد،  الناخبني  الإغ���واء  ُطعمه 
الإكمال  “ال�سيا�سية”  وحليفته 

فرقة امل�ساهري. 
وال�سحفية  ال��ن��ا���س��ط��ة،  وه����ذه    
ف�����وغ، م���وؤث���رة على  ال�����س��اب��ق��ة يف 
االجتماعي،  ال��ت��وا���س��ل  ���س��ب��ك��ات 
على  معلقة  خطة  حاليا  وت�سغل 
فوك�س ن��ي��وز، وه��ي م��ن ال��ذي��ن ال 
انها  كلماتهم.  يزنون  او  ينتقون 
“التحرر من  ع��ل��ى  ال�����س��ود  حت��ث 
من  ال��ت��ي  العقلية”،  ال��ع��ب��ودي��ة 
وج��ه��ة ن��ظ��ره��ا، ت��دف��ع��ه��م لدعم 
احلزب الدميقراطي، وهي تقول 
هذا يف فيديو �سغري �سوهد اأكرث 
عنوانه؟  م����رة..  األ���ف   470 م��ن 
“دليل �سغري للهروب من املزارع 

الدميوقراطية«.
عن لوطون �ل�شوي�شرية

نتائجه  تعترب  ال��ذي  را�سمو�سن، 
هذا  توؤكد  ترامب،  ل�سالح  دائما 
ال��ت��ق��دم، ل��ك��ن ب��ال��ذه��اب اإىل حد 
ب��امل��ائ��ة من   36  ... ب����اأن  ال���ق���ول 
االأمريكيني ال�سود يبايعونه االن. 
ن�����س��ر هذه  اإىل  ال��رئ��ي�����س  و����س���ارع 
النتائج، ومت الرتويج لها من قبل 
برايت  املتطرفة  االإع���الم  و�سيلة 
االتهامات  ل��دح�����س  ن��ي��وز،  ب���ارت 
دونالد  يتباهى  كما  بالعن�سرية. 
ترامب باأنه �سبب انخفا�س معدل 
ال�سود،  االأمريكيني  بني  البطالة 
اأن ه��ذا االن��خ��ف��ا���س بداأ  يف ح��ني 

فعال يف عهد باراك اأوباما.
   انتهازية اأم ال، فاإن ا�سرتاتيجية 
الرئي�س تعرف بع�س االإخفاقات. 

الن�سيد الوطني االأمريكي، دفاعا 
عن دونالد ترامب. وانتقد اختيار 
الو�سط  ك��ي��ربن��ي��ك الع���ب  ك��ول��ن 
كاحتجاج  الن�سيد  خ��الل  ال��رك��وع 
على وح�سية ال�سرطة �سد ال�سود. 
ح��رك��ة ك��ل��ف��ت ه���ذا االأخ�����ري حتى 
ولكن،  ع��ق��د  دون  ي��ك��ون  اأن  االآن 
من  االث���ن���ني،  االأول  اأم�������س  م��ن��ذ 
ال�سهرية  وال�سخ�سيات  ال��وج��وه 
يف حملة اإعالنية جديدة ملوؤ�س�سة 

نايك.
   يف ه���ذه ال��ق�����س��ي��ة، اخ��ت��ار جيم 
ق����دم �سابق  ك����رة  ب�������راون، الع����ب 
ا  اأي�سً اخ���ت���ار  مم��ث��ل،  اإىل  حت���ول 
خلطر  نف�سه  ا  معر�سً مع�سكره، 
غ�����س��ب ال��غ��ال��ب��ي��ة ال��ع��ظ��م��ى من 

اأج����رت����ه ج��ام��ع��ة ك��وي��ن��ي��ب��ي��اك يف 
اإن����ه يح�سل  امل��ا���س��ي،  اأغ�����س��ط�����س 
على بع�س النقاط من الناخبني 
متنحه  باملائة   9 فن�سبة  ال�سود. 
ب���امل���ائ���ة   85 م����ق����اب����ل  ث���ق���ت���ه���ا، 
 ،2016 يرف�سونه. ويف نوفمرب 
�سّوت 8 باملائة فقط من ال�سكان 
ال�������س���ود ل�����س��احل��ه، واخ����ت����ار 89 

باملائة هيالري كلينتون.
لي�ست  الطفيفة  ال��زي��ادة  ه��ذه     
جنح   ،2004 ع�������ام  ت�����اف�����ه�����ة. 
�سمان  يف  ب���و����س  دب���ل���ي���و  ج������ورج 
من  املزيد  بتعبئة  انتخابه  اإع���ادة 
اىل  ال�سود  االأمريكيني  الناخبني 
جانبه، ُتذّكر �سي اإن اإن. اأي�سا يف 
ملعهد  اآخ��ر،  ا�ستطالع  اأغ�سط�س، 

ترامب ثمينا وكبريا مثل �سال�سل 
الذهب حول عنقه. “نحن تنينان 
م����ن ال���ط���اق���ة واحل����ي����وي����ة.. اإن����ه 
اأب��ري��ل، على   25 كتب يف  اأخي”، 
مليون   28( تويرت  على  ح�سابه 
�سل�سلة  اأث��������ار  مم����ا  م���������س����رتك(، 
واأ�سئلة  الفعل،  ردود  من  جديدة 
“�سكرا  ال��ع��ق��ل��ي��ة.  ح���ول م��دارك��ه 
رّد  جدا!”،  رائ������ع  ك���ان���ي���ي،  ل����ك 
ترامب على ح�سابه اخلا�س )54 
ما ظهر  غالًبا  مليون م�سرتك(. 
و�سبق  ت��رام��ب،  مع  وي�ست  كانيي 
ت��رام��ب عندما  ب��رج  �سوهد يف  ان 
امل��ن��ت��خ��ب فريق  ال��رئ��ي�����س  ���س��ك��ل 

حملته االنتخابية.
ال�سود”  “االأ�سدقاء  ه�����وؤالء     

ال�سوداء:  االأم��ري��ك��ي��ة  اجل��ال��ي��ة 
ودونالد  ف��ورم��ان  ج��ورج  مع�سكر 

ترامب. 
ال�سود  م��ن  اأخ����رى  �سخ�سيات     
ترامب:  عليها  ي��ع��ّول  اأن  مي��ك��ن 
املالكم مايك تاي�سون، والعب كرة 
ال�سلة ديني�س رودمان. ويربز هذا 
االأخري من خالل �سغفه الغريب 
كيم  وق��ائ��ده��ا  ال�سمالية  ب��ك��وري��ا 
رودمان  ديني�س  وكان  اأون،  جونغ 
يف �سنغافورة يف القمة التاريخية 

بني الزعيمني يف يونيو املا�سي.

»�نه �خي«
ال����راب كانيي  ث��م ه��ن��اك مغني     
وي�ست، الذي يعترب دعمه لدونالد 

ثقال  ت��رام��ب  ل��دون��ال��د  ي�سكلون 
ي���ق���ف���ون �سده  ل���ل���ذي���ن  م�������س���ادا 
ال�سود،  �سد  بالتمييز  ويتهمونه 
العرقية.  الكراهية  باإثارة  وحتى 
وم���ن ب��ني اأ���س��د م��ن��ت��ق��دي��ه العب 
جيم�س،  ل����ي����ربون  ال�����س��ل��ة  ك�����رة 
ال����دوري االمريكي  وه��و جن��م يف 
للمحرتفني، الذي يتهم الرئي�س 
مواجهة  ويف  ال���ب���الد.  ب��ت��ق�����س��ي��م 
الذي اجرب على  كولن كيربنيك 
نف�سه  ال��ذي يفر�س  ال�سمت، هو 
الريا�سية،  ال�����س��اح��ة  ع��ل��ى  ال��ي��وم 
ك������راف������ع ل������راي������ة ال�������دف�������اع عن 

االأمريكيني من اأ�سول افريقية.
   هل ميكن اأن تكون ا�سرتاتيجية 
ا�ستطالع  يقول  راب��ح��ة؟  ت��رام��ب 

هل هي �نته�زية وتوظيف؟

االأ�سدقاء ال�سود لل�سياد املنكود احلظ دونالد ترامب...!

اأثار اأ�سطورة الغولف تايغر وودز زوبعة بدفاعه عن ترامب

دني�س رودمان من ا�سلحة ترامب ال�ستقطاب ال�سود دعم كانيي وي�ست لدونالد ترامب ثمني جدا

جورج فورمان ينا�سر ترامب اومارو�سا مانيغولت تتهمه علنا بالعن�سرية

كاندي�س اأوينز طعم ترامب اجلديدجيم براون ين�سر ترامب ظاملا ومظلوما

يعتمد ترامب ب�سكل كبري على كاندي�ض
 اأوينز ُطعمه اجلديد الإغواء الناخبني ال�سود

حتـــــــــــــقـــــــــــــق 
��ــشــر�تــيــجــيــة 
تــــــــــــر�مــــــــــــب 
�لنق�ط  بــعــ�ــض 
�لن�خبني  بـــني 
حيث  ـــود  ـــش ـــ� �ل
يـــكـــ�ـــشـــب ثــقــة 
مــنــهــم  %  9

�ل�شخ�شي�ت  من 
�لـــــتـــــي يــــعــــّول 
تــر�مــب:  عليه� 
ت�ي�شون  �ملالكم 
ولعــــــــــــــــــــــب 
ـــــــــــــــــــــــــــــرة ك

�لــــ�ــــشـــــــــــــــــــلــــة 
رودمــ�ن ديني�ض 

اأثار اأ�سطورة الغولف تايغر
 وودز زوبعة بدفاعه عن املليونري

ي�سكل هوؤالء ثقال موازنا للذين يتهمونه 
بالتمييز �سد ال�سود واإثارة الكراهية العرقية

املالكم فورمان ينتقد كولن
 كيربنيك ويقف اىل جانب الرئي�ض
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بحروف التينية ب�سكل مميز باللون االأبي�س داخل مربع باللون االأحمر.

اال�س��رتاطات: فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة 

االقت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  �شبتمرب 2018 العدد 12419

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
جاه للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:       

                                                                                                                 
املودعة حتت رقم : 284452                بتاريخ : 2017/12/13 م

تاريخ اإيداع االأولوية: //  م
با�س��م: فيل كاتيا، ا�س.ايه.

وعنوانه: ايه يف. كاتالونيا، ا�س/ان اإي-08296 كا�ستيلبيل اآي ايل فيالر )بر�سلونة(، اإ�سبانيا .
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : غزل و خيوط لالإ�ستعمال يف الن�سيج؛ قطن مغزول؛ خيوط 
وغزل من القطن؛ خيوط وغزل للتطريز؛ خيوط وغزل من قنب حقيقي؛ خيط من املعدن للتطريز؛ خيط 
غ��زل؛ خيط  امل�ستخدم يف اخلياطة؛ غزل وخيوط مغزولة؛  والغزل  الهند؛ اخليط  األياف جوز  وغ��زل من 
مطاطي للن�سيج؛ �سينيل )خيوط غزل للتطريز(؛ خيوط من الزجاج الليفي للمن�سوجات؛ خيوط من مواد 
بال�ستيكية للن�سيج؛ خيوط وغزل مطاطي للن�سيج؛ غزل �سويف؛ خيوط وغزل من ال�سوف؛ خيوط وغزل 
من الكتان؛ خيط وغزل الرايون )حرير م�سنوع من ال�سليلوز(؛ حرير مغزول؛ خيط وغزل احلرير؛ خيوط 

وغزول من األياف اجلوت؛ خيط وغزل للرفو.
الواق�عة بالفئة: 23

ب�سكل  كاتيا كتبت بحروف التينية  العربي  katia منطوقها  الكلمة  العالمة من  تتكون  العالمة:  و�سف 
مميز باللون االأحمر.

وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوباً  به  التقدم  ذل��ك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى  اال�س��رتاطات: 
االقت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  �شبتمرب 2018 العدد 12419

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
جاه للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:      

                                                                                                                  
املودعة حتت رقم : 284636                بتاريخ : 2017/10/02 م

تاريخ اإيداع االأولوية: 2017/04/19  م
با�س��م: اإ�س زيد دي جي اآي تيكنولوجي كو.، ليمتد.

وعنوانه: 6/ اإف، هكو�ست اإ�س زيد اآي اإي اآر بيلدينغ، منرب. 9  يويك�سينغ فور�ست روود، �ساوث دي�سرتيكت، 
هاي- تيك بارك، 518057 �سينزهني، غوانغدونغ بروفين�س، جمهورية ال�سني ال�سعبية.

اأجهزة  البيانات؛  معاجلة  اأج��ه��زة  )اأث��ريي��ة(؛  هوائيات   : املنتجات   / اخل��دم��ات   / الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 
كهروديناميكية للتحكم عن بعد يف االإ�سارات؛ اأجهزة اإر�سال لالإ�سارات االإلكرتونية؛ اأجهزة ا�ستقبال �سمعية و 
ب�سرية؛ اآالت ت�سوير )ت�سوير فوتوغرايف(؛ الكامريات ال�سينمائية؛ اأجهزة ك�سف؛ اأجهزة التحكم عن بعد.

الواق�عة بالفئة: 09
و�سف العالمة: تتكون العالمة من الكلمة CENDENCE التي منطوقها العربي �سيندين�سي كتبت 

بحروف التينية كبرية باللون االأ�سود.
وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوباً  به  التقدم  ذل��ك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى  اال�س��رتاطات: 

االقت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  �شبتمرب 2018 العدد 12419

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
جاه للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:                     

املودعة حتت رقم : 284686                بتاريخ : 2017/12/18 م
تاريخ اإيداع االأولوية: // م

با�س��م: كيكو مانيفاكتورينغ )ام( ا�س دي ان. بي ات�س دي.
بوكيت   14000 امل��ا،  �سيالمات،  تامان   ،1 �سيالدانغ  ج��االن   ،5777 ل��وت   ،15 موكيم   ،3178 من��رب.  وعنوانه: 

مريتاجام بينانغ، ماليزيا .
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : برية غري كحولية؛ مياه معدنية و غازية و م�سروبات اأخرى 
غري حكولية؛ م�سروبات و ع�سائر الفواكه؛ ع�سائر و م�ستح�سرات اأخرى لتح�سري امل�سروبات؛ خال�سات 

من الفاكهة )غري كحولية(؛ م�ساحيق للم�سروبات الفوارة؛ ماء ال�سودا؛ م�سروبات غري كحولية.
الواق�عة بالفئة: 32

بحروف التينية  كتبت  العربي غلينرت  Glinter منطوقها  الكلمة  العالمة من  تتكون  العالمة:  و�سف 
ب�سكل مميز و موؤطر مع وجود جنمة فوق احلرف i اآي، و العالمة ككل باللون االأبي�س و االأ�سود.

وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوباً  به  التقدم  ذل��ك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى  اال�س��رتاطات: 
االقت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  �شبتمرب 2018 العدد 12419

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
جاه للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:              

                                                                                                          
املودعة حتت رقم : 285307                بتاريخ : 2017/12/28 م

تاريخ اإيداع االأولوية: // م
با�س��م: غوانغزهو ليويي اإليكرتونيك�س كو.، ليمتد.

وعنوانه: �سين�سان غووتانغ اإندا�سرتيال زون، بايوون غوانغزهو، 510000، ال�سني. 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : مكربات ال�سوت؛ حامالت ت�سجيل ال�سوت؛ خزائن 
ملكربات ال�سوت؛ �سماعات راأ�س؛ اأجهزة اإر�سال ال�سوت؛ اأجهزة ملحقة باحلا�سوب؛ الهواتف الذكية؛ 

بطاريات كهربية؛ اأجهزة راديو؛ املواد امل�ستخدمة الأ�سالك الكهرباء الرئي�سية )االأ�سالك، الكابالت(.
الواق�عة بالفئة: 09

و�سف العالمة: تتكون العالمة من الكلمة "Bluedio" منطوقها العربي "بلويديو" كتبت بحروف 
التينية ب�سكل مميز واإىل جانبها كتبت كلمتني باللغة ال�سينية، وكتبت العالمة ككل باللون االأ�سود.

اال�س��رتاطات: فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة 
االقت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  �شبتمرب 2018 العدد 12419

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
جاه للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:   

                                                                                                                     
املودعة حتت رقم : 285326                بتاريخ : 2017/12/30 م

تاريخ اإيداع االأولوية: //  م
با�س��م: كوزي �ساغليك اأورونلريي يف كيميا �سانايي اإيه.اإ�س.

وعنوانه: اإيرغازي ماه. غري�سان �سان. �سيتي�سي 2310. �سوك. منرب:47 يينيماهايل/ اأنقرة/ تركيا .
م�ستح�سرات �سحية  وبيطرية،  م�ستح�سرات �سيدالنية   : املنتجات   / / اخلدمات  الب�سائع  لتمييز  وذلك 
لغايات طبية، مواد حمية معدة لال�ستعمال الطبي و اأغذية للر�سع واالأطفال، ل�سقات ومواد �سماد، مواد 
ال�سارة، مبيدات  الإب��ادة احل�سرات واحليوانات  االأ�سنان، مطهرات، م�ستح�سرات  و�سمع طب  االأ�سنان  ح�سو 

فطريات ومبيدات اأع�ساب.
الواق�عة بالفئة: 05

و�سف العالمة: تتكون العالمة من الكلمة  babgencel التي منطوقها العربي هو بابجين�سيل. كتبت 
بحروف التينية ب�سكل مميز وفوق الكلمة توجد ر�سمة على �سكل خطني ملتويني متداخلني فيما بينهما. 

كتبت العالمة ككل باللونني االزرق الفاحت و االزرق الداكن.
وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوباً  به  التقدم  ذل��ك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى  اال�س��رتاطات: 

االقت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  �شبتمرب 2018 العدد 12419

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
جاه للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:      

                                                                                                                  
املودعة حتت رقم : 285327                بتاريخ : 2017/12/30 م

تاريخ اإيداع االأولوية: //  م
با�س��م: كوزي �ساغليك اأورونلريي يف كيميا �سانايي اإيه.اإ�س.

وعنوانه: اإيرغازي ماه. غري�سان �سان. �سيتي�سي 2310. �سوك. منرب:47 يينيماهايل/ اأنقرة/ تركيا .
م�ستح�سرات �سحية  وبيطرية،  م�ستح�سرات �سيدالنية   : املنتجات   / / اخلدمات  الب�سائع  لتمييز  وذلك 
لغايات طبية، مواد حمية معدة لال�ستعمال الطبي و اأغذية للر�سع واالأطفال، ل�سقات ومواد �سماد، مواد 
ال�سارة، مبيدات  الإب��ادة احل�سرات واحليوانات  االأ�سنان، مطهرات، م�ستح�سرات  و�سمع طب  االأ�سنان  ح�سو 

فطريات ومبيدات اأع�ساب.
الواق�عة بالفئة: 05

hexadermalالتي منطوقها العربي هو هيك�ساديرمال.   و�سف العالمة: تتكون العالمة من الكلمة  
كتبت بحروف التينية باال�سافة اىل ر�سمة على �سكل ثالثة ا�سخا�س رافعني ايديهم. كتبت العالمة ككل 

باللون الوردي والبنف�سجي واالأخ�سر.
وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوباً  به  التقدم  ذل��ك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى  اال�س��رتاطات: 

االقت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  �شبتمرب 2018 العدد 12419

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
جاه للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:          

                                                                                                              
املودعة حتت رقم : 285432                بتاريخ : 2017/12/31 م

تاريخ اإيداع االأولوية: // م
با�س��م: هينرت لالأغذية املحدودة �س م ح.

وعنوانه: �س.ب: 17022، جبل علي، دبي -  االإمارات العربية املتحدة.
خال�سات  وال�سيد،  الدواجن  وحل��وم  واالأ�سماك  اللحوم   : املنتجات   / اخلدمات   / الب�سائع  لتمييز  وذل��ك 
مطبوخة  وفواكه  ومربيات  )جيلي(  هالميات  ومطهوة،  وجمففة  حمفوظة  وخ�سراوات  فواكه  اللحوم، 
بال�سكر، البي�س واحلليب ومنتجات احلليب، الزيوت والدهون ال�ساحلة لالأكل؛ رقاقات البطاط�س؛ وجبات 

خفيفة.
الواق�عة بالفئة: 29

و�سف العالمة: تتكون العالمة من الكلمة الالتينية  Hectare‘sالتي منطوقها العربي هيكرتز. كتبت 
االأبي�س  باللون  العالمة ككل  كتبت  ب�سكل كبري. وقد  ال��ذي كتب  االأول منها  ب�سكل �سغري ماعدا احل��رف 

واالأ�سود.
وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوباً  به  التقدم  ذل��ك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى  اال�س��رتاطات: 

االقت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  �شبتمرب 2018 العدد 12419

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
جاه للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:    

                                                                                                                    
املودعة حتت رقم : 285075                بتاريخ : 2017/12/25 م

تاريخ اإيداع االأولوية: 12/06/ 2017 م
با�س��م: هواوي تكنولوجيز كو.، ليمتد.

وعنوانه: اأدميني�سرتي�سن بيلدينغ هواوي تكنولوجيز كو.، ليمتد. بانتيان، لونغانغ دي�سرتيكت، �سينزهني، ال�سني.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : هواتف ذكية؛ اأغطية للهواتف الذكية؛ علب الهواتف الذكية؛ اأ�سرطة واقية 
م�سممة للهواتف الذكية؛ �سواحن البطاريات؛ بطاريات كهربية؛ طاقة للهواتف املحمولة )بطاريات قابلة الإعادة ال�سحن(؛ 
اللوحات؛  اأغطية حوا�سب  اللوحات؛  اأجهزة حا�سوب حممولة؛ حوا�سب  �سكل مفكرة؛  اآلية على  خاليا جلفانية؛ حا�سبات 
اإ�سطناعي؛  بذكاء  االآيل  الرجل  روبوتات  متفاعلة؛  اإلكرتونية  بي�ساء  لوحات  املتفاعلة؛  اللم�س  �سا�سات  تو�سيل  اط��راف 
م�سجلة  برجميات  )ب��رام��ج(؛  للحا�سوب  م�سجلة  برامج  احلا�سوب؛  مفاتيح  األ��واح  ال�سخ�سي؛  الرقمي  للم�ساعد  اأغطية 
للحا�سوب؛ فاأرة )اأجهزة ملحقة باحلا�سوب(؛ املكونات املادية يف اأجهزة احلا�سب؛ نظارات ذكية؛ �ساعات ذكية؛ خوامت ذكية؛ 
اأجهزة متعقبة للحركة قابلة لالإرتداء؛ �سماعات اأذن؛ اآالت ت�سوير )ت�سوير فوتوغرايف(؛ اأطقم الراأ�س للواقع االإفرتا�سي؛ 
ع�سي �سلفي )حامالت اأحادية القوائم حتمل باليد(؛ اإطارات �سور رقمية؛ مكربات ال�سوت )ميكروفون(؛ اأجهزة ا�ستقبال 
فيديو؛  كامريات  ال�سوت؛  اإر�سال  اأجهزة  حممولة؛  و�سائط  م�سغالت  ال�سوت؛  مكربات  م��ودم؛  اأجهزة  ب�سرية؛  و  �سمعية 
حموالت؛ برامج ت�سغيل احلا�سوب، م�سجلة؛ برجميات تطبيقات احلا�سوب، قابلة للتنزيل؛ برجميات تطبيقات الهواتف 
الهواتف  اأربطة  خلوية؛  هواتف  ب�ساحبها؛  للتعريف  امل�ستخدمة  امل�سفرة  املغناطي�سية  اال�ساور  للتنزيل؛  قابلة  اخللوية، 

اخللوية؛ معدات �سبكات االإت�سال؛ اأجهزة النظام العاملي لتحديد املواق )جي بي ا�س(.
الواق�عة بالفئة: 09

و�سف العالمة: تتكون العالمة من الكلمات HUAWEI P Smart التي منطوقها العربي هو هواوي بي �سمارت 
كتبت بحروف التينية باللون االأ�سود.

اال�س��رتاطات: فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  �شبتمرب 2018 العدد 12419

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:                                                                                                                        

املودعة حتت رقم : 285081                بتاريخ : 2017/12/25 م
تاريخ اإيداع االأولوية: 2017/06/27م

با�س��م: فيوليا ووتر �سليو�سن اند تكنولوجيز �سابورت.
وعنوانه: عمارة الكوارين 1 �ساحة مونغولفييه 94410 �سان موري�س، فرن�سا.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : معدة وجتهيزات كهربية، اإلكرتونية و/ اأو رقمية الإدارة، مراقبة، التحكم يف 
وفح�س تركيبات �سناعية و/ اأو حت�سني اأداء تركيبات �سناعية؛ معدة وجتهيزات كهربية، اإلكرتونية و/ اأو رقمية للتحكم يف 
تركيبات معاجلة املياه؛ مراقبة معدة عن ُبعد برتكيبات �سناعية و/ اأو اأداء تركيبات �سناعية؛ قيا�س والتحكم يف )اإ�سراف( 
اأداء تركيبات �سناعية؛ و�سائل التحكم بالطاقة؛ معدة قيا�س الطاقة، م�ستوى  اأو  معدة وجتهيزات برتكيبات �سناعية و/ 
املاء، الهواء و/ او جودة املاء؛ منظمات الطاقة؛ مراكمات الطاقة؛ معدة قيا�س الدقة؛ موؤ�سرات املاء، م�ستوى الطاقة و/ اأو 
الهواء و/ اأو جودة املاء؛ معدة ت�سخي�سية، لي�ست لغر�س طبي؛ منبهات؛ تركيبة كهربية، اإلكرتونية و/ اأو رقمية للتحكم 
تركيبة  تركيبات �سناعية؛  ُبعد يف  للتحكم عن  رقمية  اأو  و/  اإلكرتونية  تركيبة كهربية،  ال�سناعية؛  العمليات  ُبعد يف  عن 
ومراقبة  الإدارة  رقمية  اأو  و/  اإلكرتونية  كهربية،  وجتهيزات  معدة  يف  ُبعد  عن  للتحكم  رقمية  اأو  و/  اإلكرتونية  كهربية، 
تركيبات �سناعية و/ اأو حت�سني اأداء تركيبات �سناعية؛ م�ست�سعرات القيا�س؛ م�ست�سعرات امل�ستوى؛ معدة الإر�سال البيانات 
يف جمال الرتكيبات ال�سناعية و/ اأو اأداء الرتكيبات ال�سناعية؛ برنامج كمبيوتر وحزم برامج كمبيوتر )م�سجلة اأو قابلة 
للتحميل(؛ برنامج كمبيوتر وحزم برامج كمبيوتر )م�سجلة اأو قابلة للتحميل( لعر�س معلومات؛ برنامج كمبيوتر وحزم 
برامج كمبيوتر )م�سجلة اأو قابلة للتحميل( الإدارة املعلومات بوا�سطة قواعد بيانات؛ برنامج كمبيوتر وحزم برامج كمبيوتر 
وتطبيقات  كمبيوتر  برنامج  �سناعية؛  تركيبات  اأداء  اأو حت�سني  و/  �سناعية  تركيبات  الإدارة  للتحميل(  قابلة  اأو  )م�سجلة 
اأداء تركيبات �سناعية؛ قواعد  برامج كمبيوتر قابلة للتحميل يف جمال االإدارة عن ُبعد لرتكيبات �سناعية و/ اأو حت�سني 

البيانات يف جمال الرتكيبات ال�سناعية و/ اأو حت�سني اأداء الرتكيبات ال�سناعية.
الواق�عة بالفئة: 09

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمة الالتينية "AQUAVISTA" كتبت بحروف التينية ب�سكل كبري باللون 
االأ�سود.

اال�س��رتاطات: فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  �شبتمرب 2018 العدد 12419

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

جاه للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:        

                                                                                                                

املودعة حتت رقم : 285104                بتاريخ : 2017/12/26 م

تاريخ اإيداع االأولوية: // م

با�س��م: كلر هاو�س اإنرتنا�سيونال، �سو�سييتي اأنونيم.

وعنوانه: اأفينيو  جني مريموز 29، 6041  غو�سيليي�س، بلجيكا.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : �سجاد؛  ُب�سط.

الواق�عة بالفئة: 27

و�سف العالمة: تتكون العالمة من الكلمات  LOUIS DE POORTERE ومنطوقها 

العربي هو لوي�س دو بورتري. كتبت بحروف التينية كبرية باللون االأ�سود واالأبي�س.  

اال�س��رتاطات: فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف 

وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  �شبتمرب 2018 العدد 12419

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
جاه للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:                                                                                                                        
املودعة حتت رقم : 285258                بتاريخ : 2017/12/28 م

تاريخ اإيداع االأولوية: // م
با�س��م: ماتادور اإت اأورونلريي يف ري�ستورانت اإ�سليتميلريي غيدا �سانايي تيكاريت اأنونيم �سريكيتي.

وعنوانه: تي�سفيكيي اإم اإت�س. فاليكوناغي �سي دي.اإن.96/اإيه ني�سانتا�سي �سي�سلي- اإ�سطنبول/ تركيا.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : خدمات توفري االأطعمة وامل�سروبات. االإقامة املوؤقتة؛  حجز 
اأماكن االإقامة املوؤقتة؛  تاأجري غرف حلفالت الزفاف؛  توفري غرف للموؤمترات واالجتماعات املختلفة.  دور 

احل�سانة النهارية.  اإيواء احليوانات.
الواق�عة بالفئة: 43

و�سف العالمة: تتكون العالمة من الكلمات  Gürkan Şef التي منطوقها العربي هو غوركان �سيف. 
كتبت بحروف كبرية. فوق هذه  التي  االأويل  احل��روف  ب�سكل �سغري ماعدا  كتبت بحروف التينية مميزة  
الكلمات توجد ر�سمة لراأ�س رجل ذو �سارب يرتدي قبعة �سوداء وربطة عنق حمراء وقمي�س اأحمر. وحتت 
هذه الكلمات توجد الكلمات  Steak House التي منطوقها العربي هو �ستيك هاو�س وكتبت  بحروف 
التينية �سغرية ماعدا احلروف االأويل التي كتبت ب�سكل كبري. كتبت العالمة ككل باللون االأحمر واالأ�سود 

واالأبي�س.
وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوباً  به  التقدم  ذل��ك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى  اال�س��رتاطات: 

االقت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  �شبتمرب 2018 العدد 12419

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ 
كاليد اند كو ال ال بي

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

   
112796 املودعة بالرقم : 

با�س��م:  تيكوم لالإ�ستثمارات منطقة حرة-ذ.م.م 
وعنوانه:  مبنى رقم 4، الطابق االأول، دبي، االإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات دعاية واإعالن؛ خدمات وكاالت الدعاية واالإعالن؛ خدمات اإدارة االأعمال؛ امل�ساعدة يف اإدارة االعمال؛ 
اإدارة االأعمال  اإدارة االأعمال )للغري(؛ امل�ساعدة يف  اإدارة االأعمال واال�ست�سارات التنظيمية؛  تقييم االأعمال؛ 
التجارية اأو ال�سناعية؛ خدمات الت�سويق؛ خدمات الدعاية واالإعالن والعالقات العامة؛ جتميع ت�سكيلة من 
الب�سائع ل�سالح االآخرين حتى يتمكن الزبائن من معاينة و�سراء هذه الب�سائع ب�سهول وي�سر؛ التجارة يف 
الب�سائع العامة؛ خدمات توفري اأو تاأمني لالآخرين؛ االإدارة ال�سناعية؛ اإدارة املعار�س واملعار�س التجارية 
للغايات التجارية واالإعالنية؛ تاأجري امل�ساحات االإعالنية؛ تاأجري وقت لالإعالن يف و�سائل االإعالم؛ خدمات 
اأبحاث ال�سوق فيما يتعلق بو�سائل االإعالم؛ خدمات التعهيد )باعتبارها م�ساعدة يف اإدارة االأعمال(؛ اإجراء 
بهذه  املتعلقة  املعلومات  توفري  ذل��ك  يف  مب��ا  اخل��دم��ات  ه��ذه  بكافة  يتعلق  فيما  املعلومات  توفري  امل����زادات؛ 

اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عامة.
الواق�عة بالفئة: 35

بتاريخ: 2010/02/07 وامل�سجلة حتت رقم: 99882 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  2008/05/15 

 2028/05/15  وحتى تاريخ: 
�إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  �شبتمرب 2018 العدد 12419

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ 
كاليد اند كو ال ال بي

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

112797 املودعة بالرقم : 
با�س��م:  تيكوم لالإ�ستثمارات منطقة حرة-ذ.م.م

وعنوانه:  مبنى رقم 4، الطابق االأول، دبي، االإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

التعليم؛ توفري التدريب؛ خدمات الرتفيه؛ االأن�سطة الريا�سية والثقافية؛ اإنتاج وتوزيع االأفالم وبرامج وحمتويات الراديو 
والتليفزيون؛ مهرجانات االأفالم وبرامج جوالت االأفالم وحمفوظات االأفالم والفيديو؛ الربامج وور�س العمل التعليمية؛ 
الربامج وور�س العمل التدريبية؛ ن�سر املطبوعات واجلرائد والكتب واملجالت ومقحماتها ومالحقها؛ توفري معلومات عن 
الن�سر  خدمات  ومالحقها؛  ومقحماتها  واملجالت  اجلرائد  وت�سمل  االنرتنت  على  االإلكرتونية  املطبوعات  ن�سر  الرتفيه؛ 
واإدارة  تنظيم  املطبوعة؛  املن�سورات  من  وغريها  واملجالت  اجلرائد  من  وال�سور  الن�سو�س  ن�سر  ذلك  يف  مبا  االإلكرتوين 
وامل�سابقات  ال�سحفية  واملوؤمترات  التد�سني  واملرا�سم وحفالت  واملوؤمترات  واملعار�س  التجارية  والعرو�س  الندوات  واإج��راء 
خدمات  املنا�سبات؛  اإدارة  احلفالت؛  تخطيط  والثقافية؛  الريا�سية  االأن�سطة  واإج��راء  واإدارة  تنظيم  اخلا�سة؛  واملنا�سبات 
خدمات  الفوتوغرافية؛  واالأف��الم  التحريرية  والن�سو�س  الفيديو  واأ�سرطة  واالأف��الم  ال�سمعية  االأ�سرطة  حترير  الن�سر؛ 
الت�سوير الرقمي؛ املو�سيقى الرقمية والفيديوهات واملقاطع التليفزيونية )غري القابلة للتنزيل( التي يتم توفريها من 
مواقع اإم بي ثري على االإنرتنت؛ املو�سيقى الرقمية والفيديوهات واملقاطع التليفزيونية )غري القابلة للتنزيل( التي يتم 
ما  بكل  واال�ست�سارات اخلا�سة  املعلومات  واال�ستجمامية؛ خدمات  والريا�سية  الثقافية  االإنرتنت؛ اخلدمات  توفريها من 

تقدم.
 الواق�عة بالفئة: 41 

بتاريخ: 2010/02/07 وامل�سجلة حتت رقم:  99883 
و����س���ت���ظ���ل احل����م����اي����ة ن�����اف�����ذة امل����ف����ع����ول مل�������دة ع�������س���ر �����س����ن����وات اأخ����������رى اع�����ت�����ب�����اراً م�����ن ت�����اري�����خ ان����ت����ه����اء احل����م����اي����ة يف 

 

2028/05/15 2008/05/15  وحتى تاريخ: 
�إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  �شبتمرب 2018 العدد 12419

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ 
كاليد اند كو ال ال بي

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 112795
با�س��م:  تيكوم لالإ�ستثمارات منطقة حرة-ذ.م.م

مبنى رقم 4، الطابق االأول، دبي، االإمارات العربية املتحدة وعنوانه:  
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س. 
الواق�عة بالفئة: 25

بتاريخ: 2010/02/07 وامل�سجلة حتت رقم: 99881 
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

 2028/05/15 احلماية يف  2008/05/15  وحتى تاريخ: 
�إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  �شبتمرب 2018 العدد 12419

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ 
كاليد اند كو ال ال بي

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

112804 املودعة بالرقم : 
با�س��م:  تيكوم لالإ�ستثمارات منطقة حرة-ذ.م.م 

وعنوانه:  مبنى رقم 4، الطابق االأول، دبي، االإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

الورق واملنتجات الورقية؛ الكرتون ومنتجات الكرتون؛ الكتيبات؛ الن�سرات االإعالنية؛ الكرا�سات؛ التقاومي؛ 
دورية؛  اإخبارية  ن�سرات  الر�سائل؛  الل�ساقات؛  الدعوات؛  التهنئة؛  بطاقات  املل�سقات؛  النماذج؛  البطاقات؛ 
الدفاتر؛ دفاتر قطع القرطا�سية؛ ورق ن�ساف؛ دفاتر املذكرات واملواعيد؛ ال�سور الفوتوغرافية؛ االألبومات؛ 
الكبرية؛  االإع��الن��ات  الربيدية؛  البطاقات  املفهر�سة؛  امللفات  امللفات؛  الر�سائل؛  اأرف��ف  اليوميات؛  دفاتر 
الكتب؛  الكتب؛ مواد جتليد  الدوريات؛  ال�سحف؛  املطبوعات؛  الكتابة؛  للكتابة؛ ورق  دفاتر قطع  التذاكر؛ 
)عدا  املكتبية  واللوازم  االأدوات  الكتالوجات؛  املجالت؛  الن�سرات؛  اليومية؛  ال�سحف  املطبوعة؛  املن�سورات 
اأق���الم احل��رب اجلاف؛  اأق���الم الر�سا�س االآل��ي��ة؛  اأق���الم اللباد؛  اأق���الم الر�سا�س؛  اأق���الم احل��رب؛  االأث����اث(؛ 

امل�ساطر؛ املماحي؛ ثقاالت الورق. 
الواق�عة بالفئة: 16

بتاريخ: 2010/02/04 وامل�سجلة حتت رقم: 99845 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  2008/05/15 

 2028/05/15  وحتى تاريخ: 
�إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  �شبتمرب 2018 العدد 12419

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ 
كاليد اند كو ال ال بي

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 112805
با�س��م:  تيكوم لالإ�ستثمارات منطقة حرة-ذ.م.م

مبنى رقم 4، الطابق االأول، دبي، االإمارات العربية املتحدة وعنوانه:  
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س. 
الواق�عة بالفئة: 25

بتاريخ: 2010/02/04  وامل�سجلة حتت رقم: 99846 
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

2028/05/15 احلماية يف  2008/05/15  وحتى تاريخ: 
�إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  �شبتمرب 2018 العدد 12419

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ 
كاليد اند كو ال ال بي

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

112806 املودعة بالرقم : 
با�س��م:  تيكوم لالإ�ستثمارات منطقة حرة-ذ.م.م

وعنوانه:  مبنى رقم 4، الطابق االأول، دبي، االإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

خدمات دعاية واإعالن؛ خدمات وكاالت الدعاية واالإعالن؛ خدمات اإدارة االأعمال؛ امل�ساعدة يف اإدارة االعمال؛ 
اإدارة االأعمال  اإدارة االأعمال )للغري(؛ امل�ساعدة يف  اإدارة االأعمال واال�ست�سارات التنظيمية؛  تقييم االأعمال؛ 
التجارية اأو ال�سناعية؛ خدمات الت�سويق؛ خدمات الدعاية واالإعالن والعالقات العامة؛ جتميع ت�سكيلة من 
الب�سائع ل�سالح االآخرين حتى يتمكن الزبائن من معاينة و�سراء هذه الب�سائع ب�سهول وي�سر؛ التجارة يف 
الب�سائع العامة؛ خدمات توفري اأو تاأمني لالآخرين؛ االإدارة ال�سناعية؛ اإدارة املعار�س واملعار�س التجارية 
للغايات التجارية واالإعالنية؛ تاأجري امل�ساحات االإعالنية؛ تاأجري وقت لالإعالن يف و�سائل االإعالم؛ خدمات 
اأبحاث ال�سوق فيما يتعلق بو�سائل االإعالم؛ خدمات التعهيد )باعتبارها م�ساعدة يف اإدارة االأعمال(؛ اإجراء 
بهذه  املتعلقة  املعلومات  توفري  ذل��ك  يف  مب��ا  اخل��دم��ات  ه��ذه  بكافة  يتعلق  فيما  املعلومات  توفري  امل����زادات؛ 

اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عامة.
الواق�عة بالفئة: 35

بتاريخ: 2010/02/04 وامل�سجلة حتت رقم: 99847 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  2008/05/15 

 2028/05/15  وحتى تاريخ: 
�إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  �شبتمرب 2018 العدد 12419

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  كاليد اند كو ال ال بي
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

112807 املودعة بالرقم : 
با�س��م:  تيكوم لالإ�ستثمارات منطقة حرة-ذ.م.م

وعنوانه:  مبنى رقم 4، الطابق االأول، دبي، االإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

اإنتاج وتوزيع االأفالم وبرامج  الريا�سية والثقافية؛  االأن�سطة  التدريب؛ خدمات الرتفيه؛  التعليم؛ توفري 
وحمتويات الراديو والتليفزيون؛ مهرجانات االأفالم وبرامج جوالت االأفالم وحمفوظات االأفالم والفيديو؛ 
والكتب  واجل��رائ��د  املطبوعات  ن�سر  التدريبية؛  العمل  وور���س  الربامج  التعليمية؛  العمل  وور���س  الربامج 
واملجالت ومقحماتها ومالحقها؛ توفري معلومات عن الرتفيه؛ ن�سر املطبوعات االإلكرتونية على االنرتنت 
وت�سمل اجلرائد واملجالت ومقحماتها ومالحقها؛ خدمات الن�سر االإلكرتوين مبا يف ذلك ن�سر الن�سو�س 
وال�سور من اجلرائد واملجالت وغريها من املن�سورات املطبوعة؛ تنظيم واإدارة واإجراء الندوات والعرو�س 
واملنا�سبات  وامل�سابقات  ال�سحفية  وامل��وؤمت��رات  التد�سني  وحفالت  واملرا�سم  وامل��وؤمت��رات  واملعار�س  التجارية 
املنا�سبات؛  اإدارة  احل��ف��الت؛  تخطيط  والثقافية؛  الريا�سية  االأن�سطة  واإج����راء  واإدارة  تنظيم  اخل��ا���س��ة؛ 
واالأفالم  التحريرية  والن�سو�س  الفيديو  واأ�سرطة  واالأف��الم  ال�سمعية  االأ�سرطة  حترير  الن�سر؛  خدمات 
)غري  التليفزيونية  واملقاطع  والفيديوهات  الرقمية  املو�سيقى  الرقمي؛  الت�سوير  خدمات  الفوتوغرافية؛ 
القابلة للتنزيل( التي يتم توفريها من مواقع اإم بي ثري على االإنرتنت؛ املو�سيقى الرقمية والفيديوهات 
الثقافية  اخل��دم��ات  االإن��رتن��ت؛  م��ن  ت��وف��ريه��ا  يتم  ال��ت��ي  للتنزيل(  القابلة  )غ��ري  التليفزيونية  وامل��ق��اط��ع 

والريا�سية واال�ستجمامية؛ خدمات املعلومات واال�ست�سارات اخلا�سة بكل ما تقدم.
الواق�عة بالفئة: 41

بتاريخ:    2010/02/04   99848  وامل�سجلة حتت رقم:  
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  2008/05/15 

2028/05/15  وحتى تاريخ: 
�إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  �شبتمرب 2018 العدد 12419

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ 
كاليد اند كو ال ال بي

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

112803 املودعة بالرقم : 
با�س��م:  تيكوم لالإ�ستثمارات منطقة حرة-ذ.م.م

وعنوانه:  مبنى رقم 4، الطابق االأول، دبي، االإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

االأجهزة واالأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية واأجهزة واأدوات الت�سوير الفوتوغرايف وال�سينمائي واالأجهزة 
اأو  ت�سجيل  اأجهزة  والتعليم؛  )االإ���س��راف(  واملراقبة  واالإ���س��ارة  والقيا�س  ال��وزن  واأدوات  الب�سرية  واالأدوات 
اإر�سال اأو ن�سخ ال�سوت اأو ال�سور؛ حامالت بيانات مغناطي�سية، اأقرا�س ت�سجيل؛ معدات واأجهزة احلوا�سب 
�سوتية  واأ�سرطة  الت�سجيل  �سابقة  فيديو  وكا�سيتات  الت�سجيل  �سابقة  �سوتية  كا�سيتات  البيانات؛  ملعاجلة 
�سابقة الت�سجيل واأ�سرطة فيديو �سابقة الت�سجيل واأقرا�س متعددة اال�ستعماالت �سابقة الت�سجيل واأقرا�س 
''بلو-راي'' وجميعها حتتوي على اأفالم وبرامج تليفزيونية؛ اأقرا�س مدجمة �سابقة الت�سجيل واأ�سطوانات 
اأفالم  التي تعر�س  ق��راءة فقط على قر�س مدمج  الفونوغراف التي حتتوي على مو�سيقى؛ برامج ذاك��رة 
وبرامج تليفزيونية؛ برجميات اأنظمة ت�سغيل احلا�سوب؛ برامج برجميات احلا�سوب �سابقة الت�سجيل التي 
اأفالم وبرامج تليفزيونية؛ برامج برجميات الو�سائط املتعددة التفاعلية لغايات االأعمال والتعليم  تعر�س 
اإلكرتونية  من�سورات  االأل��ع��اب؛  لعب  لغايات  التفاعلية  امل��ت��ع��ددة  الو�سائط  برجميات  ب��رام��ج  وال��رتف��ي��ه؛ 

مبا�سرة. 
الواق�عة بالفئة: 9

بتاريخ: 2010/02/04 وامل�سجلة حتت رقم: 99844 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  2008/05/15 

 2028/05/15  وحتى تاريخ: 
�إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  5  �شبتمرب 2018 العدد 12419
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الفجر الريا�ضي

الن�سخة  فعاليات  كبري  بنجاح  اختتمت 
الثامنة من دورة جمل�س دبي الريا�سي 
ال�سيفية الأكادمييات كرة القدم، والتي 
اأكادمييات  من  فريقا   85 فيها  �سارك 
ال���ك���رة يف اأن���دي���ة ���س��ب��اب االأه���ل���ي دب���ي، 
احتاد  ع��ج��م��ان،  ح��ّت��ا،  ال��و���س��ل،  الن�سر، 
اأندية  كلباء، االإم��ارات كما �ساركت فرق 
“اأ” و  بفريقني  ال��ف��ئ��ات  بع�س  يف  دب��ي 
5 فئات  املناف�سات �سمن  “ب«. واأقيمت 
عمرية هي 12 و13 و14 و16 و18 
�سنة، ومت توزيع ا�ست�سافة املباريات على 
يف  للريا�سة  دبي  عامل  هي:  اأماكن   5
ال��ع��امل��ي، ومالعب  ال��ت��ج��اري  مركز دب��ي 
االأهلي  �سباب  اأن��دي��ة:  يف  االأك��ادمي��ي��ات 

دبي، الن�سر، الو�سل، وحّتا.   
و���س��ه��دت ال������دورة ت���ط���ورا م��ل��ح��وظ��ا يف 
امل�ستوى الفني للفرق امل�ساركة، وكذلك 
االأه���داف  وع���دد  اللعب  �ساعات  ع��دد  يف 
 85 اأق��ي��م��ت  حيث  ال����دورة،  يف  امل�سجلة 
لعب،  دق��ي��ق��ة   5450 ت�سمنت  م��ب��اراة 
بزيادة  ه��دف��ا   447 ت�سجيل  و���س��ه��دت 
54 هدفا عن عدد االأهداف امل�سجلة يف 
ن�سخة العام املا�سي التي �سهدت ت�سجيل 
393 هدفا، فيما �سهدت ن�سخة املو�سم 
ت�سجيل   2017-2016 ال��ري��ا���س��ي 

-2015 املو�سم  ون�سخة  هدفا،   373
هدفا.  367 ت�سجيل   2016

كما مت ت�سجيل 465 هدفا يف مناف�سات 
ي��ت��م تنظيمها  ال��ت��ي  ال��رتج��ي��ح  رك����الت 
ع����ق����ب ك�����ل م�������ب�������اراة، ب����ه����دف ت����دري����ب 
اأج��واء خو�س  على  امل�ساركني  الالعبني 
و تزويدهم باخلربات  ركالت الرتجيح 
الالزمة من خالل خو�س املناف�سات يف 

الدورة ال�سيفية.  
للدورة  ال��ث��ام��ن��ة  ال��ن�����س��خ��ة  يف  و����س���ارك 
جميع الفئات، فيما قام  يف  العبا   770
 80 ال��ف��ئ��ات  ج��م��ي��ع  م��ب��اري��ات  بتحكيم 
50 حكم  و  ���س��اح��ة  30 ح��ك��م   ( ح��ك��م��ا 
م�����س��اع��د( وذل�����ك ب��ال��ت��ع��اون م���ع احت���اد 

االإمارات لكرة القدم.
واأ�سفرت مناف�سات فئة 12 �سنة عن فوز 
“اأ” باللقب،  دب��ي  االأه��ل��ي  �سباب  فريق 
“اأ” باملركز  ال��ن�����س��ر  ف��ري��ق  ح���ل  ف��ي��م��ا 
الثاين، و�سباب االأهلي دبي “ب” باملركز 
الثالث، و اأحرز فريق �سباب االأهلي دبي 
فريق  وح��ل  �سنة،   13 فئة  لقب  “اأ” 
وفريق  ال���ث���اين،  “اأ” ب��امل��رك��ز  ال��و���س��ل 
توزيع  مت  و  الثالث،  باملركز  “اأ”  حّتا 
يف  جمموعتني  ع��ل��ى  الثمانية  ال��ف��ري��ق 

كال الفئتني.

 14 ف��ئ��ة  ال��ل��ق��ب  واأح����رز ف��ري��ق الن�سر 
بطريقة  مناف�ساتها  اأقيمت  التي  �سنة 
الدوري من مرحلة واحدة للفرق ال�ستة 
امل�ساركة، فيما حل الو�سل ثانيا، و جاء 

“اأ” باملركز  دب��ي  االأه��ل��ي  �سباب  ف��ري��ق 
لقب  الن�سر  ف��ري��ق  اأح���رز  كما  ال��ث��ال��ث، 
االأه��ل��ي دبي  �سباب  �سنة، وح��ل   16 فئة 
باملركز  الو�سل  وفريق  ال��ث��اين،  باملركز 

بطريقة  مناف�ساتها  واأق��ي��م��ت  ال��ث��ال��ث، 
ال�����دوري م��ن م��رح��ل��ة ذات���ه���ا، وه���و ذات 
مناف�سات  اج���راء  فيه  مت  ال���ذي  النظام 
�سباب  فريق  اأح��رز  التي  �سنة    18 فئة 

 ، فيها  االأول  “اأ” امل��رك��ز  دب���ي  االأه���ل���ي 
وجاء فريق عجمان باملركز الثاين، وحل 

الن�سر باملركز الثالث.
فو�ئد كبرية وعديدة

التطوير  اإدارة  م��دي��ر  ع��م��ر  ع��ل��ي  اأ���س��اد 
الريا�سي  دب����ي  جم��ل�����س  يف  ال��ري��ا���س��ي 
امل����ه����ري م����دي����ر ق�سم  �����س����امل  واأح�����م�����د 
املجل�س  يف  ال��ري��ا���س��ي��ة  االأك����ادمي����ي����ات 
متثيلهم  وح�سن  امل�ساركة  ال��ف��رق  ب���اأداء 
اأ�سادوا  ك��م��ا  امل��ن��اف�����س��ات،  يف  الأن��دي��ت��ه��م 
ب��ت��م��ي��ز ال��ت��ن��ظ��ي��م يف ك���ل م���ن االأن���دي���ة 
الفئات  احدى  نهائيات  ا�ست�سافت  التي 
اخل��م�����س يف ال�����دورة، وه���و االأم����ر الذي 
اأهدافها  ال���دورة يف حتقيق  يوؤكد جن��اح 
الالعبني  على م�ستوى تطوير مهارات 
م��ن��ه��م، وكذلك  امل���وه���وب���ني  واك��ت�����س��اف 
يف  واالإداري����ة  التدريبية  ال��ك��وادر  تاأهيل 

االأندية.   
االأكادمييات  ق��ط��اع  م�����س��وؤويل  واأج���م���ع 
الدورة  اأهمية  على  امل�ساركة  االأندية  يف 
وفوائدها العديدة، حيث اأكد  د. مو�سى 
ع��ب��ا���س م��دي��ر اأك��ادمي��ي��ة ���س��ب��اب االأهلي 
دبي لكرة القدم  و حممد علي حمبوب 
م���دي���ر اأك���ادمي���ي���ة ن�����ادي ال��و���س��ل لكرة 
ال���ق���دم، و اأح��م��د ���س��ال��ح ال��ري�����س مدير 
باالإنابة،  القدم  لكرة  الن�سر  اأكادميية 
و مهري البدواوي نائب مدير اأكادميية 
اأن هذه  ، على  بالدورة  القدم  لكرة  حتا 
الدورة تاأتي يف اأطار حر�س جمل�س دبي 

واحلفاظ  الن�سء  رعاية  على  الريا�سي 
ع��ل��ى ال�����س��ب��اب ورع��اي��ت��ه��م ان��ط��الق��اً مع 
اأنها  كما   الر�سيدة،  ال��ق��ي��ادة  توجيهات 
النا�سئني  ق���ط���اع  ت��ط��وي��ر  اإىل  ت���ه���دف 
التي  مناف�ساتها  خ���الل  م��ن  وال�����س��ب��اب 
لالأندية  املكت�سبات  م��ن  العديد  حتقق 
ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال���ع���ام وال��الع��ب��ني على 
على  توفر  اأنها  حيث  اخلا�س  امل�ستوى 
ك��ان��ت �ستنفقها  االأن���دي���ة م��ب��ال��غ م��ال��ي��ة 
واخلارجية  ال��داخ��ل��ي��ة  املع�سكرات  على 
قبيل انطالق املو�سم كما اأنها تتيح لهم 
اإعداد الالعبني ب�سكل قوي قبل خو�س 
وفر�سة  املحلية  ال��ب��ط��والت  مناف�سات 
ب�سكل  ل��ل��ت��ع��رف  ل���ل���م���درب���ني  م���وات���ي���ة 
اإ�سافة  الالعبني  م�ستويات  على  اأك��رب 
لتجربة  ل��الأن��دي��ة  ف��ر���س��ة  اإع���ط���اء  اىل 
املواطنات  اأب��ن��اء  ال��الع��ب��ني اجل���دد م��ن 
مع  متا�سياً  الدولة  ومواليد  واملقيمني 
ال�سيخ خليفة  ال�سمو  توجيهات �ساحب 
بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة “حفظه 
اهلل”، بجانب حتقيق اال�ستفادة االإدارية 
املجموعة  م��ب��اري��ات  تنظيم  خ���الل  م��ن 
اأم��ر هام  ن��اٍد وه��و  ك��ل  ي�ست�سيفها  التي 
واال�ستفادة  للتعلم  فر�سة  مبثابة  يعد 

واكت�ساب اخلربة الإداريي االأندية.

اجلاري  ال�سهر  م��ن  ع�سر  ال��راب��ع  اجلمعة  ي��وم  ي��ب��داأ   
البحرية  للريا�سات  الدويل  دبي  نادي  �سباقات  مو�سم 
2018-2019 باإقامة مناف�سات �سباق دبي للقوارب 
االأوىل من  ق��دم��ا -اجل���ول���ة   22 امل��ح��ل��ي��ة  ال�����س��راع��ي��ة 
بطولة دبي- والتي جتمع نخبة االأبطال ال�ساعدين يف 

ريا�سة االآباء واالأجداد.
البحرية اجلهة  للريا�سات  ال��دويل  دبي  نادي  وي�سارع 
االإمارة  يف  البحري  الريا�سي  الن�ساط  ع��ن  امل�سئولة 
فعاليات  لبدء  التجهيزات  ا�ستكمال  اج��ل  من  اخلطى 
املو�سم اجلديد يف املوعد املحدد والتح�سري للمناف�سات 
املختلفة التي يحت�سنها كاملعتاد وهي القوارب وال�سفن 
وق����وارب  ق��دم��ا  و60  و43   22 امل��ح��ل��ي��ة  ال�����س��راع��ي��ة 
ال��ت��ج��دي��ف امل��ح��ل��ي��ة 30 ق��دم��ا وال����ق����وارب وال������زوارق 
ال�سريعة والدراجات املائية وال�سراعية احلديثة وكايت 

�سريف و�سيد االأ�سماك.
والفعاليات  االأن�سطة  من  العديد  الربنامج  ويت�سمن 
املختلفة والتي تنطلق منت�سف ال�سهر اجلاري وت�ستمر 
املو�سم  فعاليات  ختام  موعد  املقبل  اب��ري��ل  �سهر  حتى 
29 حدثا خمتلفا  النادي  ينظم  اأن  املنتظر  حيث من 

على مدار املو�سم اجلديد.

2018
وتنطلق ال�سباقات يف املو�سم اجلديد 2019-2018 
يوم اجلمعة الرابع ع�سر منه باإقامة مناف�سات اجلولة 
االأوىل من بطولة دبي للقوارب ال�سراعية املحلية 22 
قدما وينظم النادي يف ال�سهر نف�سه اجلولة االفتتاحية 
43 قدما  املحلية  ال�سراعية  للقوارب  دبي  من بطولة 

يوم ال�سبت الثاين والع�سرين منه.
ال�سباقات  م��ن  بالعديد  ال��ق��ادم  اأك��ت��وب��ر  �سهر  ويحفل 
اب��رزه��ا اجل��ول��ت��ني الثانية وال��ث��ال��ث��ة )اخل��ت��ام��ي��ة( من 
ب��ط��ول��ة دب���ي ل��ل��ق��وارب ال�����س��راع��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة 43 قدما 
منه  الع�سرين  وال�سبت  منه  ال�����س��اد���س  ال�سبت  ي��وم��ي 
بينما �ستنطلق مناف�سات بطولة دبي لقوارب التجديف 
�سهر  من  ع�سر  الثاين  اجلمعة  يوم  قدما   30 املحلية 
النادي  ينظم  فيما  االأوىل  اجل��ول��ة  ب��اإق��ام��ة  اأك��ت��وب��ر  
اأكتوبر  �سهر  نهاية  البطولة  نف�س  الثانية من  اجلولة 
�سباق  ال�ساد�س ع�سر منه ويقام  وحتديدا يوم اجلمعة 

ال�سراعية  ل��ل��ق��وارب  دب��ي  بطولة  م��ن  الثانية  اجل��ول��ة 
املحلية 22 قدما يف اليوم التايل ال�سبت 27 منه.

التجديف  ل��ق��وارب  دب��ي  بطولة  مناف�سات  وت�ستكمل 
واخلتامية  الثالثة  اجلولة  باإقامة  قدما   30 املحلية 
وي�سبق  املقبل  نوفمرب  �سهر  م��ن  العا�سر  ال�سبت  ي��وم 
ال�سراعية  ج���والت  اأوىل  ان��ط��الق  واح���د  با�سبوع  ذل��ك 
اأن  املنتظر  وم���ن  م��ن��ه   ال��ث��ال��ث  ال�سبت  ي���وم  احل��دي��ث��ة 
اأو  عامليا  حدثا  نوفمرب  �سهر  نهاية  مع  ال��ن��ادي  ينظم 
بطولة كبرية يف الن�سف الثاين مثلما جرت العادة يف 
املوا�سم االأخرية. وي�سهد �سهر دي�سمرب القادم انطالقة 
 60 املحلية  ال�سراعية  لل�سفن  دب��ي  بطولة  مناف�سات 
قدما باإقامة مناف�سات اجلولة االأوىل يوم ال�سبت 15 
بطوالت  اغلي  اإق��ام��ة  نف�سه  ال�سهر  ي�سهد  بينما  منه 
كاأ�س  مناف�سات  باإقامة  قدما   30 املحلية  التجديف 
اآل مكتوم 2018  يوم ال�سبت الثامن منه وهو اليوم 
م�سابقات �سيد  اأوىل جوالت  اقامة  اأي�سا  ي�سهد  الذي 

االأ�سماك.

2019
�ستنطلق   2019 امليالدي اجلديد  العام  تبا�سري  ومع 
اأوىل جوالت بطولة االإمارات الدولية للدراجات املائية 

يف دبي وحتديدا يوم ال�سبت الثاين ع�سر من �سهر يناير 
املقبل على اأن تقام اجلولة الثانية من البطولة الدولية 
يف دبي يوم ال�سبت 26 منه بينما �ستقام اجلولة االوىل 
يوم  ال�سريعة  اخل�سبية  للقوارب  االإم��ارات  بطولة  من 
ال�سبت 19 يناير وت�سبق احلدث بيوم واحد مناف�سات 

اجلولة الثانية من بطولة دبي ل�سيد االأ�سماك.
االإمارات  بطولة  مناف�سات  فرباير  �سهر  يف  وتتوا�سل 
الثانية  اجل��ول��ة  ب��اإق��ام��ة  ال�سريعة  اخل�سبية  ل��ل��ق��وارب 
يوم  �سي�سهد  فيما  ف���رباي���ر   م��ن  ال��ث��اين  ال�����س��ب��ت  ي���وم 
اإقامة   2019 ف���رباي���ر  ���س��ه��ر  م���ن  ال��ت��ا���س��ع  ال�����س��ب��ت 
مناف�سات اجلولة الثالثة من بطولة االإمارات الدولية 
للدراجات املائية و�ستقام يف ال�سهر نف�سه جولتني من 
فرباير   15 املوافق  ال�سبت  يومي  احلديثة  ال�سراعية 
وال�سبت23 منه بينما �ستحلق مظالت الكايت �سريف 
وتبحر األواحها من جديد يف �سواطئ دبي يوم اجلمعة 
من  الثالثة  اجلولة  وتنطلق  فرباير   �سهر  من  االأول 

ال�سراعية احلديثة يوم ال�سبت 23 منه.
وت�ستمر كرنفاالت الريا�سات البحرية مع بداية �سهر 
االأول  يف   االأ�سماك  ل�سيد  دب��ي  بطولة  باإقامة  مار�س 
من   27 ال���دورة  هام�س  على  املقبل  م��ار���س  �سهر  م��ن 
معر�س دبي العاملي للقوارب 2019 ثم تقام مناف�سات 
اجل���ول���ة ال��ث��ان��ي��ة م���ن ب��ط��ول��ة دب����ي ل��ل��ك��اي��ت �سريف 
ثم  منه   8 اجلمعة  ي��وم  ال�سراعية(  الطائرة  )االأل���واح 
ال�سراعية احلديثة يف  الرابعة واخلتامية من  اجلولة 
تقام اجلولة  اأن  على  التا�سع منه  ال�سبت  التايل  اليوم 
الثالثة من �سباقات بطولة االإمارات للقوارب اخل�سبية 
ال�سريعة يوم اجلمعة 15 مار�س على اأن يقام يف اليوم 
دبي  بطولة  من  الثانية  اجلولة  �سباق  ال�سبت  التايل 
فعاليات  وتختتم  قدما   60 املحلية  ال�سراعية  لل�سفن 
دبي  بطولة  م��ن  الثالثة  اجل��ول��ة  باإقامة  م��ار���س  �سهر 

للكايت �سريف يوم اجلمعة 22 منه.
و�سيكون م�سك ختام �سباقات املو�سم الريا�سي البحري 
القادم مع  ابريل  �سهر  يف  اهلل  ب��اإذن   2019-2018
اإقامة ال�سباق االغلي ملحمة القفال لل�سفن ال�سراعية 
املحلية 60 قدما للم�سافات الطويلة من جزيرة �سري 
بونعري وحتى �سواطئ دبي مل�سافة تزيد عن 50 ميال 
من  ودع��م  كرمية  برعاية  �سنويا  يقام  وال���ذي  بحريا  

حاكم  نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو 
نادي  املنظمة يف  اللجنة  وو���س��ع��ت  امل��ال��ي��ة.  وزي���ر  دب��ي 
دبي الدويل للريا�سات البحرية ت�سورها يف ما يخ�س 
اأن  على  منه  ع�سر  الثالث  ال�سبت  ي��وم  وح��ددت  املوعد 
يكون يوم ال�سبت املوافق 20 ابريل موعدا احتياطيا يف 
انتظار اعتماد املوعد ب�سكل نهائي من قبل �سمو ال�سيخ 

حمدان بن را�سد اآل مكتوم راعي احلدث.
ن�ساط حافل

ح��ارب ع�سو جمل�س  ق��ال حممد عبد اهلل  م��ن جانبه 
االأن�سطة  روزن����ام����ة  اأن  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  االإدارة 
البحرية  للريا�سات  ال��دويل  دبي  ن��ادي  يف  والفعاليات 
والفعاليات  االأن�����س��ط��ة  م��ن  ب��ال��ع��دي��د  ح��اف��ل��ة  ���س��ت��ك��ون 
29 حدثا قابلة للزيادة  ال�سيقة ت�سل يف جمملها اإىل 
البحرية  الريا�سات  ع�ساق  من  الكثري  رغبات  �ستلبي 
اأبناء  واأي�سا  ال��دول��ة  يف  املجتمع   �سرائح  خمتلف  م��ن 
دول جمل�س التعاون اخلليجي اللذين وفر لهم النادي 

الفر�سة للم�ساركة يف خمتلف الفعاليات كل عام.
ولفت حممد عبد اهلل حارب قائال اأن اللجنة املنظمة 
االأح��داث بهدف  االأن�سطة وزي��ادة  تنويع  حر�ست على 
بزيادة  يتعلق  فيما  خا�سة  املجتمعية  ال�سراكة  تنمية 
الدولة  اأبناء  �سرائح خمتلفة من  تهم  التي  الفعاليات 
واملقيمني على هذه االأر�س الطيبة ومن بينها م�سابقات 
�سيد االأ�سماك والتي تهم �سريحة كبرية والتي �ستكون 

هذه املرة من 3 جوالت على مدار املو�سم.
وبعد  راأت  املنظمة  اللجنة  اأن  التنفيذي  امل��دي��ر  ون��وه 
االإقبال الذي حدث يف ريا�سة ال�سراعية احلديثة والتي 
يعترب النادي احد القالع التي اأ�سهمت يف ازدهارها منذ 
تاأ�سي�سه عام 1988 اأن ترفع عدد الفعاليات اخلا�سة 
بالتن�سيق  املو�سم  يف  4 حمطات  اإىل  الريا�سة  هذه  يف 
ل��ل�����س��راع والتجديف  وال��ت�����س��اور م��ع احت����اد االإم������ارات 
احلديث الذي مت اإخطاره بالربنامج واملواعيد املحددة 

من اجل التن�سيق.
وك�سف حممد عبد اهلل حارب اأن �سراكة النادي املمتدة 
م�ستمرة  الوطنية  واملوؤ�س�سات  احلكومية  ال��دوائ��ر  مع 
امل�سلحة  يخدم  مبا  املعتاد  النحو  على  ايجابي  ب�سكل 
واللجنة  ال��ن��ادي  اإدارة  جمل�س  اأن  اإىل  م�سريا  العامة 
اآلية  تطوير  على  دائما  حري�سون  للفعاليات  املنظمة 

لكل  اجلزيل  ال�سكر  موجها  اجلهات  جميع  مع  العمل 
امل��وؤ���س�����س��ات ال��ت��ي ت��ت��ع��اون م��ع ال���ن���ادي يف اإجن����اح كافة 

االأن�سطة وال�سباقات البحرية.

برن�مج �ملو�شم
2018: اجلولة 1 ال�سراعية 22 قدما �سبتمرب   14

 43 ال�����س��راع��ي��ة   1 اجل��ول��ة   :2018 �سبتمرب   22
قدما

43 قدما ال�سراعية   2 اجلولة   :  2018 اأكتوبر   6
قدما  30 التجديف   1 اجلولة   :2018 اأكتوبر   12

20 اأكتوبر 2018: اجلولة 3 ال�سراعية 43 قدما
2018: اجلولة 2 التجديف 30 قدما اكتوبر   26
2 ال�سراعية 22 قدما اجلولة   :2018 اأكتوبر   27

1 احلديثة  ال�سراعية   :2018 نوفمرب   3
نوفمرب 2018: اجلولة 3 التجديف 30 قدما  10
اال�سماك �سيد  بطولة   1 اجلولة  دي�سمرب:   8

للتجديف  مكتوم  اآل  كاأ�س   :2018 دي�سمرب   8
قدما  30

قدما  60 ال�سراعية   1 اجلولة   :2018 دي�سمرب   15
املائية الدراجات   1 اجلولة   :2019 يناير   12

ال�سريعة القوارب  اجلولة   :2019 يناير   19
املائية الدراجات   2 اجلولة   :2019 يناير   26

�سريف كايت   1 اجلولة   :2019 فرباير   1
2 فرباير 2019: اجلولة 2 القوارب ال�سريعة 
املائية الدراجات   3 اجلولة   :2019 فرباير   9

2 احلديثة  ال�سراعية   :2019 فرباير   15
اجلولة 3 ال�سراعية 22 قدما  :  2019 16 فرباير 

�سريف كايت   1 اجلولة   :2019 فرباير   22
3 احلديثة  ال�سراعية   :  2019 فرباير   23

االأ�سماك �سيد   3 2019: اجلولة  26 فرباير 
�سريف كايت   2 اجلولة   :2019 فرباير   8

4 احلديثة  ال�سراعية   :2019 مار�س   9
ال����ق����وارب   3 اجل����ول����ة   :2019 م����ار�����س   15

ال�سريعة
قدما  60 ال�سراعية   2 اجلولة   :2019 مار�س   16

�سريف كايت   3 اجلولة   :2019 مار�س   22
2019: القفال 29 ال�سراعية 60 قدما  ابريل   13

 60 ال�سراعية   29 القفال   :2019 ابريل   27
قدما )موعد احتياط(

29
ال�سفن ال�سراعية 60 قدما: 3 جوالت

القوارب ال�سراعية 43 قدما: 3 جوالت
القوارب ال�سراعية 22 قدما : 3 جوالت

قوارب التجديف 30 قدما:  4 جوالت
البطولة الدولية للدراجات املائية: 3 جوالت

بطولة االإمارات للقوارب ال�سريعة : 3 جوالت
ال�سراعية احلديثة : 4 جوالت

بطولة دبي ل�سيد االأ�سماك : 3 جوالت
كايت �سريف : 3 جوالت

زي�دة يف عدد �لأهد�ف و�لالعبني

ختام ناجح لدورة جمل�ض دبي الريا�سي ال�سيفية الأكادمييات كرة القدم 

�أن�شطة ري��شية وتر�ثية متنوعة

)دبي البحري( يد�سن �سباقات مو�سمه الريا�سي 14 اجلاري
حممد ح�رب : 29 حدث� خمتلف� يف روزن�مة 2019-2018

الفريق االأول لكرة القدم لنادي احلمرية يفوز يف اأوىل مبارياته الودية 
مبع�سكره يف اأملانيا على فريق رجين�سبورج بخم�سة اأهداف مقابل ثالثة

حقق الفريق االأول لكرة القدم لنادي احلمرية 
يف اأوىل مبارياته الودية لكرة القدم يف مع�سكر 
اأملانيا فوزه  املنعقد حاليا يف  االع��داد اخلارجي 
على فريق رجين�سبورج االأملاين بخم�سة اأهداف 

مقابل ثالثة.
واأح���رز االأه���دف ك��ل م��ن را���س��د ال���زري وهوجو 
وع���دن���ان اجل�����س��م��ي ف��ي��م��ا اأح�����رز ع��ل��ي يعقوب 

هدفان.
ب��رن��ام��ج االإع����داد املكثف  امل��ب��اراة �سمن  وت��اأت��ي 
 2019  2018- للدوري  لال�ستعداد  للفريق 

التي �سيخ�سها النادي خالل ال�سهر اجلاري. 
املباراة جاءت كتجربة جيدة لالعبي احلمرية 
ح��ي��ث ظ��ه��ر ال��الع��ب��ون مب�����س��ت��وى مم��ي��ز ودفع 
بت�سكيلته  البلو�سي   �سليمان  الوطني  امل���درب 
بتقدم  انتهى  الذي  االأول  ال�سوط  االأ�سا�سية يف 
اأج�����رى بع�س  ال���ث���اين  ال�����س��وط  احل��م��ري��ة ويف 
ال��ت��غ��ريات م���ن اأج����ل اإت���اح���ة ال��ف��ر���س��ة جلميع 
املهمة  للمرحلة  ب��ق��وة  وجت��ه��ي��زه��م  ال��الع��ب��ني 
املقبلة ليكون الفوز بفارق هدفني ..خم�سة اإىل 

ثالثة ل�سالح احلمرية.

ال��ب��ل��و���س��ي مب���ع���اون���ة اجل���ه���از الفني  وح���ر����س 
ممكنة  ا���س��ت��ف��ادة  اأك���رب  حتقيق  ع��ل��ى  واالداري 
امل��ب��اراة وال��وق��وف على امل�ستوى العام  من ه��ذه 
للفريق والو�سول للت�سكيلة املثالية والطريقة 
على  ع���الوة  ال��الع��ب��ني  اأدوار  ل��ت��وزي��ع  املنا�سبة 
املقبلة  ال��ودي��ة  ال��ل��ق��اءات  م��ن  ل��ع��دد  التح�سري 
كرة  اأن��دي��ة  ع��دد من  مع  الفريق  �ستجمع  التي 
اأملانيا بهدف االعداد املتكامل للفريق  القدم يف 
وحتقيق التقارب والتفاهم بني اجلميع الإحداث 

الفارق يف م�سوار الفريق املقبل بالدوري.

نادي ال�سارقة لريا�سات الدفاع عن النف�ض يبحث مع مدربي  ريا�سة التايكواندو تطوير الريا�سة   
يف اإطار برامج االجتماعات  املتوا�سلة التي يقوم بها اأع�ساء 
جمل�س اإدارة نادي ال�سارقة لريا�سات الدفاع عن النف�س مع 
االألعاب  ر�سد  لربامج  وا�ستكمااًل  ال��ن��ادي   مدربي  خمتلف 
وخطط عملها واأليات تطويرها  قام طارق ال�سويدي ع�سو 
جمل�س االإدارة وم�سرف ريا�سة التايكواندو واجلودو م�ساء 

اأم�س بعقد اجتماع مو�سع مع مدربي ريا�سة التايكواندو.
 ح�سر االجتماع الذي اأقيم مبقر النادي يف مدينة ال�سارقة 
اأي�����وب ل�����س��ك��ري امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ن��ادي وك���اف���ة مدربي 

التايكوندوا من الرجال والن�ساء واالإداريني.
ويف بداية االجتماع نقل طارق ال�سويدي حتيات رئي�س ونائب 
التايكوندوا  ريا�سة  ملدربي  االإدارة  جمل�س  واأع�ساء  رئي�س 

للنادي وخا�سة  امل��درب��ني  لكافة  ال��ن��ادي  تقدير  واأع���رب عن 
وامل�ساركات  امل�ساركني  تدريب  يف  جهودهم  على  التايكواندو 

يف خمتلف املراحل.
النتائج  اإىل موا�سلة حتقيق  اأن االجتماع يهدف  اإىل  واأ�سار 
املتميزة لالعبي والعبات التايكوندوا وبحث خطط تطوير 
الريا�سة وتنمية االقبال عليها ف�سال عن امل�ساركات املختلفة 

خالل املو�سم الريا�سي احلايل.
ب��ع��ده��ا ن��اق�����س ال�����س��وي��دي م���ع احل�����س��ور خم��ت��ل��ف االأم�����ور 
هذه  تطوير  وكيفية  التايكواندو  بريا�سة  اخلا�سة  الفنية 
الريا�سة بالنادي  يف اإطار روؤية جمل�س االإدارة يف موا�سلة 
النادي واإ�ستعداد اإدارة النادى بتقدمي كل �سبل دعم مدربي 

ريا�سات الدفاع عن النف�س بالنادي فنياً مبا ينعك�س اإيجاباً 
اإمارة  يف  وال��ري��ا���س��ة  ع��ام  ب�سكل  االإم��ارات��ي��ة  الريا�سة  على 
ال�سارقة ب�سكل خا�س وتنظيم الدورات التدريبة والبطوالت 
واللقاءات التي ي�ستفيد منها امل�ساركون وامل�ساركات لتطوير 
واكت�ساب  االح��ت��ك��اك  م��ن  ومتكينهم  ال��ف��ن��ي��ة  م�ستوياتهم 
اخلربات. وجرى ا�ستعرا�س خمتلف االأراء التي من �ساأنها 
يف  التايكواندو  بريا�سة  النهو�س  ملوا�سلة  اإ�سافة  ت�سكل  اأن 
نادي ال�سارقة لريا�سات الدفاع عن النف�س يف كافة املجاالت 
يف اإطار ما ت�سهده من اإقبال الفت من قبل االأبناء والبنات 
يقدمها  ال��ت��ي  التدريبية  احل�س�س  خمتلف  يف  للم�ساركة 

النادي.
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متكن مربط دبي للخيول العربية 
ح�سوره  ت�سجيل  م��ن  اأم�����س  اأول 
الذهبي يف ختام مناف�سات بطولة 
اخليل  جلمال  الدولية  بريغامو 
العربية االأ�سيلة 2018باإيطاليا. 
غ����رام«   »دي  امل���ه���رة  وا���س��ت��ط��اع��ت 
وهي من الفحل العاملي واأ�سطورة 
اإل  اإيه  اإف  املعا�سر  العاملي  االإنتاج 
اإف تي  ال��ع��امل��ي��ة  ر���س��ي��م وال��ف��ر���س 
بعد  املهرات  ذهبية  تنال  اأن  �سيال 
املهرات  الأج���م���ل  م��ث��رية  ع���رو����س 
الدولية.  امل��راب��ط  بها  دفعت  التي 
امل���ه���رة دي متيز  ا���س��ت��ط��اع��ت  ك��م��ا 
اإل ر�سيم  اإيه  اإف  وهي من الفحل 
من  �سهال  دي  ال��ع��امل��ي��ة  وال��ف��ر���س 
معززة  الربونزية  امليدالية  انتزاع 
ح�سيلة مربط دبي من ميداليات 

البطولة وغنائم املو�سم اخلارجي 
ال�����ذي ح��ق��ق ف��ي��ه امل���رب���ط جناحا 
ك��ب��ريا وح���اف���ظ م���ن خ��الل��ه على 
�سيطرته الوا�سحة على البطوالت 

الدولية منذ �سنوات.
لقبا  غ����رام  دي  امل���ه���رة  واأ����س���اف���ت 
جديدا يف بطولة بريغامو بعدما 
امل��ن�����س��رم مركز  ال�����س��ه��ر  اأح������رزت 
الو�سافة يف بطولة فيت�سي الدولية 
بفرن�سا،  العربية  اخليول  جلمال 
براغ  بطولة  يف  الو�سافة  وم��رك��ز 
العربية  اخليول  جلمال  الدولية 
يونيو  خالل  الت�سيكية  بالعا�سمة 

املا�سي.
وك��ان مربط دب��ي قد اأح��رز املركز 
االأول يف بطولة بريغامو الدولية 
االأ�سيلة  العربية  اخل��ي��ل  جل��م��ال 

من  ك���ل  يف  ب��ذه��ب��ي��ت��ني   ،2017
ال�سنة  ب��ع��م��ر  االأم����ه����ر  م�����س��اب��ق��ة 
كل  ب��و���س��اط��ة  االأف���ح���ل،  وم�سابقة 
من املهر دي زيدان ابن االأ�سطورة 
والفر�س  ر�سيم  ال  ايه  اف  الفحل 
ال�����ي�����الن، وال����ف����ح����ل »دي  ري�����ن�����زا 
خطاف« ابن الفحل العاملي املتميز 

رويال كالرز والفر�س دي جوان.
املحلي  االإنتاج  يوؤكد  اأخ��رى  وم��رة 
اجلمالية  ���س��ط��وت��ه  دب����ي  مل���رب���ط 
ال���ب���ط���والت على  ك���ل  ال��ع��امل��ي��ة يف 
وير�سخ  م�����س��ت��وي��ات��ه��ا،  اخ���ت���الف 
الفحل االأ�سطورة اإف اإيه اإل ر�سيم 
االأبطال  اإن��ت��اج  يف  النوعية  ق��وت��ه 
يف جن��اح فريد ون��ادر بني االأفحل 
املنتجة يف العامل، مع متيز وا�سح 

يف غزارة االإنتاج وجدارة االإجناز.

نادي دبي الدويل للريا�سات البحرية يد�سن �سباقات 
مو�سمه الريا�سي فى 14 �سبتمرب اجلاري

موؤمتر �سحفي  للك�سف عن ح�سة م�سر وبرامج املنطقة باالألعاب العاملية لالأوملبياد اخلا�ض اأبوظبي 2019

�سباقات  مو�سم  اجل��اري  �سبتمرب  من  ع�سر  الرابع  اجلمعة  يوم  يبداأ 
باإقامة   2019-2018 ال��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ري��ا���س��ات  ال����دويل  دب���ي  ن���ادي 
-اجلولة  قدما   22 املحلية  ال�سراعية  للقوارب  دبي  �سباق  مناف�سات 
ال�ساعدين يف  االأبطال  نخبة  والتي جتمع  دب��ي-  بطولة  االأوىل من 

ريا�سة االآباء واالأجداد.
عن  امل�سئولة  اجلهة  البحرية  للريا�سات  ال��دويل  دب��ي  ن��ادي  وي�سارع 
ا�ستكمال  اج��ل  م��ن  اخلطى  االإم����ارة  يف  البحري  الريا�سي  الن�ساط 
التجهيزات لبدء فعاليات املو�سم اجلديد يف املوعد املحدد والتح�سري 
وال�سفن  القوارب  وهي  كاملعتاد  يحت�سنها  التي  املختلفة  للمناف�سات 
املحلية  التجديف  وقوارب  قدما  و60  و43   22 ال�سراعية املحلية 
30 قدما والقوارب والزوارق ال�سريعة والدراجات املائية وال�سراعية 

احلديثة وكايت �سريف و�سيد االأ�سماك.
ويت�سمن الربنامج العديد من االأن�سطة والفعاليات املختلفة والتي 
املقبل  اب��ري��ل  �سهر  حتى  وت�ستمر  اجل���اري  ال�سهر  منت�سف  تنطلق 
 29 النادي  ينظم  اأن  املنتظر  من  حيث  املو�سم  فعاليات  ختام  موعد 
حدثا خمتلفا على مدار املو�سم اجلديد 2018 وتنطلق ال�سباقات يف 
املو�سم اجلديد 2018-2019 يوم اجلمعة الرابع ع�سر منه باإقامة 
ال�سراعية املحلية  مناف�سات اجلولة االأوىل من بطولة دبي للقوارب 
من  االفتتاحية  اجلولة  نف�سه  ال�سهر  يف  ال��ن��ادي  وينظم  قدما   22
43 قدما يوم ال�سبت الثاين  بطولة دبي للقوارب ال�سراعية املحلية 
ال�سباقات  من  بالعديد  القادم  اأكتوبر  �سهر  ويحفل  منه  والع�سرين 
ابرزها اجلولتني الثانية والثالثة اخلتامية من بطولة دبي للقوارب 
وال�سبت  منه  ال�ساد�س  ال�سبت  يومي  قدما   43 املحلية  ال�سراعية 
الع�سرين منه بينما �ستنطلق مناف�سات بطولة دبي لقوارب التجديف 
باإقامة  اأكتوبر  الثاين ع�سر من �سهر  30 قدما يوم اجلمعة  املحلية 
اجلولة االأوىل فيما ينظم النادي اجلولة الثانية من نف�س البطولة 
ويقام  منه  ع�سر  ال�ساد�س  اجلمعة  يوم  وحتديدا  اأكتوبر  �سهر  نهاية 
�سباق اجلولة الثانية من بطولة دبي للقوارب ال�سراعية املحلية 22 

قدما يف اليوم التايل ال�سبت 27 منه.

وت�ستكمل مناف�سات بطولة دبي لقوارب التجديف املحلية 30 قدما 
باإقامة اجلولة الثالثة واخلتامية يوم ال�سبت العا�سر من �سهر نوفمرب 
ال�سراعية  ج��والت  اأوىل  ان��ط��الق  واح��د  با�سبوع  ذل��ك  وي�سبق  املقبل 
مع  النادي  ينظم  اأن  املنتظر  وم��ن  منه  الثالث  ال�سبت  ي��وم  احلديثة 
الثاين  الن�سف  يف  كبرية  بطولة  اأو  عامليا  حدثا  نوفمرب  �سهر  نهاية 

مثلما جرت العادة يف املوا�سم االأخرية.
لل�سفن  القادم انطالقة مناف�سات بطولة دبي  �سهر دي�سمرب  وي�سهد 
يوم  االأوىل  اجل��ول��ة  مناف�سات  باإقامة  قدما   60 املحلية  ال�سراعية 
بطوالت  اغ��ل��ي  اإق��ام��ة  نف�سه  ال�سهر  ي�سهد  بينما  منه   15 ال�سبت 
التجديف املحلية 30 قدما باإقامة مناف�سات كاأ�س اآل مكتوم 2018 
اأوىل  اق��ام��ة  اأي�سا  ي�سهد  ال��ذي  ال��ي��وم  وه��و  منه  الثامن  ال�سبت  ي��وم 

جوالت م�سابقات �سيد االأ�سماك.
بطولة  ج��والت  اأوىل  �ستنطلق   2019 اجل��دي��د  ال��ع��ام  تبا�سري  وم��ع 
االإمارات الدولية للدراجات املائية يف دبي وحتديدا يوم ال�سبت الثاين 
ع�سر من �سهر يناير املقبل على اأن تقام اجلولة الثانية من البطولة 
الدولية يف دبي يوم ال�سبت 26 منه بينما �ستقام اجلولة االوىل من 
يناير   19 ال�سبت  يوم  ال�سريعة  اخل�سبية  للقوارب  االإم��ارات  بطولة 
وت�سبق احلدث بيوم واحد مناف�سات اجلولة الثانية من بطولة دبي 

ل�سيد االأ�سماك.
وتتوا�سل يف �سهر فرباير مناف�سات بطولة االإمارات للقوارب اخل�سبية 
ال�سريعة باإقامة اجلولة الثانية يوم ال�سبت الثاين من فرباير فيما 
�سي�سهد يوم ال�سبت التا�سع من �سهر فرباير 2019 اإقامة مناف�سات 
اجلولة الثالثة من بطولة االإمارات الدولية للدراجات املائية و�ستقام 
يف ال�سهر نف�سه جولتني من ال�سراعية احلديثة يومي ال�سبت املوافق 
مظالت الكايت �سريف  �ستحلق  بينما  منه  وال�سبت23  فرباير   15
وتبحر األواحها من جديد يف �سواطئ دبي يوم اجلمعة االأول من �سهر 
ال�سبت  يوم  احلديثة  ال�سراعية  من  الثالثة  اجلولة  وتنطلق  فرباير 

منه.  23
وت�ستمر كرنفاالت الريا�سات البحرية مع بداية �سهر مار�س باإقامة 

على  املقبل  م��ار���س  �سهر  م��ن  االأول  االأ���س��م��اك يف  ل�سيد  دب��ي  بطولة 
2019 ثم  ل��ل��ق��وارب  ال��ع��امل��ي  دب��ي  م��ن معر�س   27 ال����دورة  هام�س 
تقام مناف�سات اجلولة الثانية من بطولة دبي للكايت �سريف االألواح 
الطائرة ال�سراعية يوم اجلمعة 8 منه ثم اجلولة الرابعة واخلتامية 
اأن  على  منه  التا�سع  ال�سبت  التايل  اليوم  يف  احلديثة  ال�سراعية  من 
تقام اجلولة الثالثة من �سباقات بطولة االإمارات للقوارب اخل�سبية 
ال�سريعة يوم اجلمعة 15 مار�س على اأن يقام يف اليوم التايل ال�سبت 
 60 ال�سراعية املحلية  الثانية من بطولة دبي لل�سفن  �سباق اجلولة 
قدما وتختتم فعاليات �سهر مار�س باإقامة اجلولة الثالثة من بطولة 

دبي للكايت �سريف يوم اجلمعة 22 منه.
-2018 البحري  الريا�سي  املو�سم  �سباقات  ختام  م�سك  و�سيكون 
االغلي  ال�سباق  اإقامة  مع  القادم  ابريل  �سهر  يف  اهلل  ب��اإذن   2019
للم�سافات  ق��دم��ا   60 املحلية  ال�����س��راع��ي��ة  لل�سفن  ال��ق��ف��ال  ملحمة 
تزيد  مل�سافة  دب��ي  �سواطئ  وحتى  بونعري  �سري  جزيرة  من  الطويلة 
من  ودع��م  كرمية  برعاية  �سنويا  يقام  وال���ذي  بحريا  ميال   50 ع��ن 
�سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية 
التنفيذي  املدير  االإدارة  جمل�س  ع�سو  ح��ارب  اهلل  عبد  حممد  وق��ال 
للريا�سات  ال���دويل  دب��ي  ن��ادي  يف  والفعاليات  االأن�سطة  روزن��ام��ة  اأن 
ال�سيقة  والفعاليات  االأن�سطة  من  بالعديد  حافلة  �ستكون  البحرية 
الكثري  29 حدثا قابلة للزيادة �ستلبي رغبات  اإىل  ت�سل يف جمملها 
من ع�ساق الريا�سات البحرية من خمتلف �سرائح املجتمع يف الدولة 
النادي  لهم  اللذين وفر  التعاون اخلليجي  اأبناء دول جمل�س  واأي�سا 

الفر�سة للم�ساركة يف خمتلف الفعاليات كل عام.
االأن�سطة  تنويع  على  حر�ست  املنظمة  اللجنة  اأن   : ح��ارب  وا���س��اف 
وزيادة االأحداث بهدف تنمية ال�سراكة املجتمعية خا�سة فيما يتعلق 
بزيادة الفعاليات التي تهم �سرائح خمتلفة من اأبناء الدولة واملقيمني 
على هذه االأر�س الطيبة ومن بينها م�سابقات �سيد االأ�سماك والتي 
تهم �سريحة كبرية والتي �ستكون هذه املرة من 3 جوالت على مدار 

املو�سم.

االألعاب العاملية باأبوظبي 2019 تقام 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  حت���ت رع���اي���ة ���س��اح��ب 
اأبوظبي  ع��ه��د  وىل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
امل�سلحة،  للقوات  االأعلى  القائد  نائب 
ميثلها  دول���ة    170 م�ساركة  ت�سهد  و 
7000  العبا والعبة ي�ساركون يف 24 
جمموعه  ج��ان��ب  اىل   ، اوملبية  ريا�سة 
م��ن امل���وؤمت���رات ال��ع��امل��ي��ة  وي�����س��ل عدد 
امل�����س��ارك��ني ف��ى االل���ع���اب ع�����س��رة االلف 
ال�سرق  منطقة  ح�سة  وتبلغ  م�سارك، 
 1639 اف��ري��ق��ي��ا  االأو�����س����ط و����س���م���ال 
العبا   1163 ب��ي��ن��ه��م  م����ن  م�������س���ارك 

والعبة و�سريك.
 24 باأبوظبي  العاملية  االألعاب  وت�سهد 
ريا�سة ر�سمية، وجميعها تتبع القواعد 
واملعايري التي ت�سعها الهيئات الدولية 

امل�سوؤولة عن اإدارة كل ريا�سةاأوملبية. 
االألعاب هي  ت�سهدها  التى  والريا�سات 
الطائرة  الري�سة  ك��رة  ال��ق��وى،  األ��ع��اب 
الطائرة  ال�سلة،كرة  )البادمنتون(،كرة 
،البوت�سي،البولينج،�سباقات   ال�ساطئية 
القدم  ال���ف���رو����س���ي���ةك���رة  ال������دراج������ات، 
11 الع����ًب����ا،  م�����ن  امل����ك����ون����ة  )ال�����ف�����رق 
وك���رة ال��ق��دم ال�����س��ب��اع��ي��ة، وك���رة القدم 
اخل����م����ا�����س����ي����ة(،واجل����ول����ف،اجل����م����ب����از 
ال����ف����ن����ي،اجل����م����ب����از االإي�����ق�����اع�����ي،ك�����رة 
ال����ي����د،اجل����ودو،ال����ت����ج����دي����ف ب����ق����وارب 
الطويلة  امل�������س���اف���ات  ال���ك���اي���اك،����س���ب���اق 
)امل������اراث������ون(،رف������ع االأث���ق���ال،ال���ت���زل���ج 
وال�سباحة  بالعجالت،ال�سراع،ال�سباحة 
يف املياه املفتوحة،تن�س الطاولة،التن�س 
االأر���������س��������ي،ال�����������������س��������ب��������اق ال�����ث�����الث�����ي 

)الرتايثلون(،الكرة الطائرة.
وت��ق��ام االأل���ع���اب  م��ن ال��ف��رتة م��ن  15 
وت�سارك   مار�س2019،   21 وح��ت��ى 
م�ساركا   99 ق��وام��ه��ا  ببعثة  اجل��زائ��ر  
بينما   ، 71  العبا والع��ب��ه  بينهم  م��ن 
 39 قوامها  ببعثة  البحرين  ت�سارك  
الع���ب���ا والعبة   23 ب��ي��ن��ه��م   م�����س��ارك��ا 
 103 ق��وام��ه��ا  ببعثة  م�سر  وت�����س��ارك 
الع���ب���ا والعبة   72 ب��ي��ن��ه��م   م�����س��ارك��ا 
قوامها  ببعثة  اي����ران   ت�����س��ارك   بينما 
48 م�ساركا بينهم 34 العبا والعبه ، 
  109 وت�سارك  العراق  ببعثة قوامها 
والعبه   الع���ب���ا   78 ب��ي��ن��ه��م  م�������س���ارك���ا 
 50 ق��وام��ه��ا  ببعثها  االردن  وت�����س��ارك 
 ، 34 الع��ب��ا والع��ب��ة  م�����س��ارك��ا بينهما  
وت�سارك  ال�سعودية  ببعثة قوامها 45 
وت�سارك    ، الع��ب��ا   31 بينهم  م�����س��ارك��ا 
م�ساركا    83 ق��وام��ه��ا  ببعثة  ال��ك��وي��ت 
،وت�سارك   والع��ب��ة  الع��ب��ا   61 ب��ي��ن��ه��م  
م�ساركا   72 ق���وام���ه���ا  ب��ب��ع��ث��ة  ل��ب��ن��ان 
49 الع��ب��ا والع���ب���ة  وت�سارك  ب��ي��ن��ه��م  
ليبيا ببعثة مكونه من 65 فردا  بينهم  
ت�سارك   ب��ي��ن��م��ا   ، والع���ب���ة  الع��ب��ا   45
14 فردا   ق��وام��ه��ا  ب��ب��ع��ث��ة  م��وري��ت��ان��ي��ا 
وت�سارك  والع��ب��ات،  الع��ب��ني   7 بينهم  

فردا  املغرب60  قوامها   ببعثة  املغرب 
بينما   ، والع����ب����ه  الع���ب���ا   41 ب��ي��ن��ه��م  
م�ساركا   141 بعثتها  ع��م��ان   ت�سارك  
وت�سارك  والع��ب��ة   الع��ب��ا   102 بينهم 
فل�سطني ببعثه قوامها 44فردا بينهم  
دوله  وت�����س��ارك   ، والع��ب��ة  الع��ب��ا   30
ف����ردا بينهم   34 ق��وام��ه��ا  ب��ع��ث��ة  ق��ط��ر 
ال�سودان  وت�سارك   والعبه،  العبا   21
 34 بينهم   ف���ردا   48 قوامها  ببعثها 
الع��ب��ا والع��ب��ه وت�����س��ارك  �سوريا ببعثة 
قوامها 153 فردا بينهما  110 العبا 
والعبة ، وت�سارك  تون�س ببعثة قوامها 
34 العبا والعبه  53 م�ساركا بينهم  
املنظمة  ال��دول��ة  وت�����س��ارك االم�����ارات   ،
بينهم  م�����س��ارك��ا   379 ق��وام��ه��ا  ببعثة 
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م�شر و�لألع�ب �لع�ملية ب�أبوظبي
امل�سري   اخل��ا���س  االومل��ب��ي��اد  وي�����س��ارك 
بينهم   م�����س��ارك��ا   103 ق��وام��ه��ا  ببعثة 
 28 اىل  باالإ�سافة  والعبة  العبا   72
االإداريني  ع��دد  ويبلغ   ، ومدربة  م��درب 
   ، للبعثة  م��راف��ق  وطبيب  اداري���ني    7
باالإ�سافة اىل رئي�س بعثة ونائب رئي�س 
بعثة ،  وتزيد بعثة م�سر عن م�ساركتها 
بلو�س  اقيمت  التى  املا�سية  االألعاب  يف 
 ، الع���ب���ني  ب����اأرب����ع   2015 اأجن���ل���و����س 
االلعاب  ف��ى  حققت  ق��د  م�سر  وك��ان��ت 
اجنلو�س  بلو�س  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي  العاملية 
متنوعة  ميدالية  ب55  الفوز   2015
بلو�س  ال�سيفية  العاملية  االأل��ع��اب  ف��ى 
 23  ، ذهبية   15 عن  عبارة  اجنلو�س  

ف�سية و17 برونزية.

م�شر ت�ش�رك بـ 14 ري��شة
بني  من  ريا�سة  وت�سارك م�سر يف 14 
االلعاب  ت�سهدها  ال��ت��ى  ريا�سة  ال24 
ال�سباحة  يف  ت�������س���ارك   ح��ي��ث  ال��ع��امل��ي��ة 
فى  و   ، �سباحات  وارب���ع  �سباحني  ب��ارب��ع 
ال���ع���اب ال���ق���وى ب���اأرب���ع ع���دائ���ني وارب����ع 

عداءات ، ويف الري�سة الطائرة بالعبني 
والعبتني ، و فى كرة ال�سلة بنات بفريق 
، و ف��ى البوت�سى  8 الع��ب��ات  مكون م��ن 
البولينج  ف��ى  و   ، والع��ب��ت��ني  ب��الع��ب��ني 
الدراجات  وف���ى   ، والع��ب��ت��ني  ب��الع��ب��ني 
الفرو�سية  يف  و   ، والع��ب��ت��ني  ب��الع��ب��ني 
بفار�سني وفار�ستني، وت�سارك م�سر فى 
املوحد لل�ساالت  القدم   خما�سيات كرة 
بثمانى العبني اربعه من ذوى االعاقة 
ال��ف��ك��ري��ة وارب���ع���ه م��ن ال�����س��رك��اء ، وفى 
ت�������س���ارك بالعبني  ال���ف���ن���ى   اجل���م���ب���از 
برباعني  االثقال  رفع  و فى  والعبتني  
العجالت  على  التزلج  ويف   ، ورباعتني 
بالعبني والعبتني ، وفى تن�س الطاولة  
ت�سارك بالعبني والعبتني ، وفى التن�س 

االر�سي ت�سارك بالعبني والعبتني. 
االألعاب العاملية بلو�س اجنلو�س  الرابعة 

ع�سر  2015
ع�سر  الرابعة  العاملية  االأل��ع��اب  اقيمت 
الفرتة  بلو�س اجنلو�س االمريكية  فى 
من 25 يوليو – 2 اأغ�سط�س 2015 
امريكا  اىل  ج��دي��د  م��ن  عودتها  و�سهد 
ب��ع��د رح��ل��ت��ه��ا خ����ارج ام��ري��ك��ا ف��ى ثالث 
بداأها  ع����ام   16 م����دى  وع��ل��ى  دورات  
 2007 ث��م   ، ب��اي��رل��ن��دا   2003 ع���ام 
 2011 ث����م   ، ب���ال�������س���ني  ب�����س��ن��غ��ه��اى 

بالعا�سمة اليونانية اأثينا.
و�سهدت العاب لو�س اأجنلو�س  م�ساركة 
دول���ة   165 م���ن  ري���ا����س���ي   6،500
و30  م�����درب  ال���ف���ان  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة 
مليون  ن�سف  وبح�سور  متطوع،  ال��ف 
26 لعبة  م��ت��ف��رج، و���س��ه��دت  االأل���ع���اب 
 15 االألعاب م�ساركة  خمتلفة.و�سهدت 
دولة من املنطقة هى  م�سر واجلزائر 
العربية  واململكة  واالم��ارات  والبحرين 
وفل�سطني  و�سوريا  قطر  و  ال�سعودية، 
والعراق  الها�سمية  االردن��ي��ة  واململكة 
ول���ب���ن���ان ول��ي��ب��ي��ا وت���ون�������س وامل����غ����رب ، 
وايران  .،وبلغت ح�سة املنطقة فى هذه 
االلعاب 443  م�ساركا من 15 دولة ، 

وتوزيعهم كالتايل 74 االمارات ، 11 
ايران،12   32، م�سر  البحرين،68 
لبنان،35   22، االردن  العراق،20 
فل�سطني،21   31، امل��غ��رب  ليبيا،36 
�سوريا،10  ال�سعودية،18   25، قطر 
وت�سهد  28 اجل��زائ��ر،  ت��ون�����س،   العبا 
من  م�ساركة كال  ع��ودة  اأبوظبى  العاب 

الكويت وعمان وال�سودان. 

�ملنطقة و�لألع�ب �لع�ملية �أبوظبي 
�أرق�م يف   2019

 حت��م��ل األ��ع��اب اأب���و ظ��ب��ي  رق���م 15  يف 
األعاب  اأول  منذ  العاملية  االأل��ع��اب  تاريخ 

اأقيمت ب�سيكاغو 1968. 
ت��ق��ام االأل���ع���اب ال��ع��امل��ي��ة ال�����س��ي��ف��ي��ة كل 
اأرب��ع اأع��وام ويف العام الذى ي�سبق دورة 

االألعاب االأوملبية. 
ع���دد الع��ب��ي امل��ن��ط��ق��ة  امل�����س��ارك��ون فى 
والع���ب���ة  الع����ب����ا   1163 اأب�����وظ�����ب�����ي  

و�سريك. 
العبة.  عدد الالعبات 440 

 1639 امل���������س����ارك����ني  ع������دد  اإج�����م�����ايل 
م�ساركا. 

عدد املدربني 421 مدربا. 
عدد الريا�سات 22 ريا�سة. 

�مل�ش�ركة  �ملنطقة  ــج  ــر�م ب عـــدد 
دولة.  ب�لألع�ب 19 

العامل  ال����دول م��ن خم��ت��ل��ف دول  ع���دد 
دولة.   170

عدد الالعبني 7000 العب والعبة.
عدد الريا�سات 26 ريا�سة اأوملبية.

عدد امل�ساركون يف الريا�سات
عن  عبارة  �سباحا   102 -1ال�سباحة 

. اناث    38 ذكور   64
عبارة  الع��ب��ا   138 ال��ق��وى  -2العاب 

عن 71 ذكور 67 اناث.
 57 فيها  ي�سارك  الطائرة  -3الري�سة 
اناث    29 ذك��ور ة28  العبا ع��ب��ارة ع��ن 

 5 �سركاء   10 ال�سركاء  الالعبني  عدد 
ذكور و5 اإناث. 

ال�سلة ي�سارك فيها 134 العبا  -4كرة 
ان��اث ويبلغ  ذك��ور و66   68 عبارة عن 
عدد ال�سركاء 27 �سريكا و24 �سريكة.

العبا   66 ف��ي��ه  ي�����س��ارك  -5البوت�سى 
34 ذك���ور و32 ان���اث عدد  ع��ب��ارة ع��ن 

ال�سركاء 3 العبني و3 العبات. 
العبا   78 فيها  ي�سارك  -6البولينج 
ان���اث ويبلغ   36 42 ذك���ور  ع��ب��ارة ع��ن 
عدد ال�سركاء 12 �سريكا و11 �سريكة. 
 47 م�����س��ارك��ة  ت�����س��ه��د  -7الدراجات 
34 ذكور  دراج�����ا ودراج������ة ع���ب���ارة ع���ن 

و13 اناث. 
31 فار�س عبارة عن 18  -8الفرو�سية 

فار�س و13 فار�سة. 
القدم  -9كرة 

ال�ساالت )اخلما�سي( 62 العبا عبارة 
عن 44 ذكور و18 اناث عد دال�سركاء 

�سريكة  و9  �سريكا   22
 13 40 العبا عدد ال�سركاء  ال�سباعي 

�سريكا و5 �سريكات.
30 العبا  ف��ي��ه��ا  ي�����س��ارك  الع��ب��ا   11

ويبلغ عدد ال�سركاء 15 �سريكا. 
العبني.   8 اجلولف   10-

 23 واالإيقاعي  الفني  اجلمباز   11-
10 الع���ب���ني و13  الع���ب���ا ع���ب���ارة ع���ن 

العبة. 
 24 الع����ب����ا   48 ال����ي����د  ك������رة   12-

�سريكا. 
الع���ب���ه  الع�����ب�����ني   3 -13اجل������������������ودو 

والعبني. 
العبني. -14التجديف 

-15رفع االثقال 66 رباع ورباعه 35 
رب��اع��ا و21 رب��اع��ة، ع���دد ال�����س��رك��اء 8 

�سركاء العبيتني. و6 العبني.
 43 ال���ع���ج���الت  ع��ل��ى  ال���ت���زل���ج   16-
العبا وعدد الالعبني 32 العبا وعدد 

الالعبات 20 العبة. 
ال�سركاء  ع��دد  العبا   19 -17ال�سراع 

�سركاء.   9
الالعبني  ع���دد  ال��ط��اول��ة  -18تن�س 
30 العبا  63 الع��ب��ا ع��دد  امل�����س��ارك��ني 
ع���دد  33 الع����ب����ه  ال����الع����ب����ات  وع�������دد 
العبني7   5 ���س��ري��ك��ا   12 ال�������س���رك���اء 

العبات. 
امل�ساركني  ع��دد  االر���س��ى  التن�س   19-
16 العبا و18 العبه عدد  34 العبا 

ال�سركاء 4 العبني والعبتني. 
13 ذكور  14 العبا  الرتاثيلون   20-

والعبه واحدة. 
امل�ساركني  ع��دد  الطائرة  الكرة   21-
54 ذك��ور و16  العبا ع��ب��ارة ع��ن   70
21 ذك��ور و8  29 �سريكا  ان��اث بينهم 

اناث. 
العبا   18 �ساطئية  طائرة  -22كرة 

بينهم 9 �سركاء. 

ح��ق��ق االإجن���ل���ي���زي م����ات وال��ي�����س ل��ق��ب بطولة 
 ”20 “التوب  اإىل  ليقفز  املفتوحة  ال��دمن��ارك 
“ال�سباق  للجولف  االأوروبية  اجلولة  ترتيب  يف 
اأف�سل  قائمة  �سمن  مكانه  ويوؤمن  دبي”  اإىل 
60 العبا هذا املو�سم للح�سول على واحدة من 
بطاقات التاأهل للعب يف بطولة “ جولة موانئ 
اخلتامية  ال��ب��ط��ول��ة  للجولف”  ال��ع��امل��ي��ة  دب���ي 
للمو�سم التي تقام على مالعب عقارات جمريا 
للجولف خالل �سهر نوفمرب املقبل حتت رعاية 
�سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم 

ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي الريا�سي.
يف  الرابع  لقبه  على  احل�سول  يف  والي�س  وجنح 
م�سريته يف اجلولة االأوروبية للجولف التي تقام 
�سنويا حتت �سعار “ال�سباق اإىل دبي” ليتقدم من 
17 على الئحة الرتتيب  اإىل املركز   21 املركز 
هذا  ن��ق��ط��ة   1،451،639 مب��ج��م��وع  ال���ع���ام 

املو�سم.
جاء فوز والي�س بعد التفوق يف اجلولة الفا�سلة 
براون  و�ستيفن  وي��ي�����س��ت��وود  يل  ال��ث��الث��ي  ع��ل��ى 
هذا  الثاين  لقبه  ليح�سد  طوم�سون  وجوناثان 

العام بعد فوزه على اأندرو جون�ستون يف بطولة 
الهند املفتوحة.

اإىل  ال�سباق  يف  االأوىل  الثالثة  املراكز  اأن  يذكر 
االإيطايل  يحتل  حيث  تغيري  ب���دون  بقيت  دب��ي 
بر�سيد  االأول  امل��رك��ز  م��ول��ي��ن��اري  فران�سي�سكو 
ريد  ب��ات��ري��ك  وي��ح��ل  ن��ق��ط��ة   4،635،909
 3،057،948 مب���ج���م���وع  ال����ث����اين  امل����رك����ز  يف 
دبي”  اإىل  “ال�سباق  لقب  حامل  وم���ازال  نقطة 
الثالث  امل��رك��ز  ف��ل��ي��ت��وود يف  ت��وم��ي  االإجن��ل��ي��زي 

مبجموع 2،805،042 نقطة.

االإجنليزي مات والي�ض يقتحم »التوب 20« يف »ال�سباق اإىل دبي«

مربط دبي ينتزع الذهب والربونز 
يف بريغامو االإيطالية

ت�ستمر معاناة ريال مدريد االإ�سباين مع غياب جماهري الفريق عن 
اأخرى  م��رة  اخلالية”  “املقاعد  م�سهد  تكرر  بعد  املباريات،  ح�سور 
خالل مباراة الفريق االأخرية بالدوري االإ�سباين. وح�سر 59 األف 
متفرج مباراة “امللكي” اأمام ليغاني�س، على ا�ستاد �سانتياغو برينابيو 
احل�����س��ور اجلماهريي  م��ع��دل  م��ن  وا���س��ح  ب�سكل  اأق���ل  وه��و  ال�سبت، 

للمو�سم املا�سي، والذي بلغ 69 األف متفرج.
وب�سكل “غري معتاد”، ظهر عدد كبري من مقاعد �سانتياغو برينابيو 
ال���زرق���اء وا���س��ح��ة، خ���الل م��ب��اراة ال��ف��ري��ق ال��ث��ان��ي��ة ع��ل��ى اأر���س��ه هذا 
املو�سم، وياأتي هذا “العزوف” بعد مغادرة كل من النجم الربتغايل 
كري�ستيانو رونالدو واملدرب الفرن�سي زين الدين زيدان بعد انتهاء 
امل�سكلة خالل مباراة  املا�سي. والحظت و�سائل االإع��الم تلك  املو�سم 
االفتتاح للفريق اأمام خيتايف، حني ح�سر 48 األفا و466 متفرجا 

فقط يف ملعب يت�سع ل� 81 األف متفرج، اأي اأن حوايل 40 باملئة من 
�سعة مقاعد قلعة ريال مدريد كانت فارغة. لي�سجل ذلك اأقل ح�سور 
10 �سنوات. وا�ستبعد املدرب االإ�سباين  جماهريي لريال مدريد يف 
اإذ  املو�سم،  هذا  جماهريية  م�سكلة  هناك  تكون  اأن  لوبيتيغي  يولني 
قال: “لي�س لدي �سك اأن اجلماهري �ستقف مع الفريق، نحن واثقون 
باأنهم �سي�سجعوننا«. ومع رحيل النجم رونالدو عن الريال يف يوليو، 
اأحجمت اجلماهري ب�سكل كبري عن ح�سور مباراة ريال مدريد االأوىل 
يف الدوري، حيث األقى غياب حامل الكرة الذهبية 5 مرات بظالله 
االإحجام  هذا  وي�سكل  امللكي.  النادي  ملعب  يف  الفارغة  املقاعد  على 
ريال  الإدارة  موجعة  �سربة  ا�ستمر،  اإن  احل�سور،  عن  اجلماهريي 
�سعبية  تراجعا يف  و�سيعني  العائدات،  تراجعا يف  �سي�سبب  اإذ  مدريد 

الفريق بعد رحيل جنمه التاريخي.

باالأرقام.. »املقاعد الزرقاء« ترعب ريال مدريد
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الفجر الريا�ضي

كانت اأم�سية �سوداء على النجمني ال�سوي�سري روجيه فيدرر 
الدور  عند  م�سوارهما  انتهى  اإذ  �سارابوفا،  ماريا  والرو�سية 
البطوالت  اآخر  املفتوحة،  املتحدة  الواليات  لبطولة  الرابع 
االأربع الكربى يف كرة امل�سرب املقامة على مالعب فال�سينغ 

ميدوز يف نيويورك.
وانتظر اجلميع مواجهة مثرية تقليدية بني فيدرر وغرميه 
وقت  يف  بطاقته  حجز  ال��ذي  ديوكوفيت�س  نوفاك  ال�سربي 
�سوزا  ج��واو  الربتغايل  على  ب��ف��وزه  النهائي  رب��ع  اىل  �سابق 
لكن االأ�سرتايل جون ميلمان، امل�سنف  و3-6،  و4-6   3-6
55 عامليا، خالف التوقعات واأ�سقط ال�سوي�سري بالفوز عليه 

.)3-7( و6-7   )7-9( و6-7  و5-7   6-3
وهي املرة االأوىل التي ينتهي فيها م�سوار ال�سوي�سري الفائز 
بلقب هذه البطولة 5 مرات بهذا ال�سكل املبكر منذ اأن خ�سر 
االإ�سباين تومي روب��ري��دو عام  اأم��ام  اي�سا  ال��راب��ع  ال��دور  يف 
�سالم منذ  الغراند  له يف  نتيجة  اأ�سواأ  كانت  فيما   ،2013
عام  املفتوحة  الأ�سرتاليا  الثالث  ال��دور  من  خروجه  حينها 

اأندريا�س �سيبي. االإيطايل  يد  على   2015
ويف املقابل، خرج ميلمان، البالغ 

 55 29 عاما وامل�سنف 
وال��ذي تبقى  عامليا 
له  نتيجة  اأف�����س��ل 
دورات  �سعيد  على 
املحرتفني  راب��ط��ة 

و�سوله هذا املو�سم 
دورة  ن����ه����ائ����ي  اىل 

يف  منت�سرا  بوداب�ست، 
الدور  يف  ل��ه  اخ��ت��ب��ار  اأول 

ال�����راب�����ع الإح��������دى ب���ط���والت 
الغراند �سالم، وجاء انت�ساره 
مدويا الأنه حتقق على ح�ساب 
بعدد  القيا�سي  الرقم  �ساحب 

االألقاب الكربى )20(.
وبرر فيدرر خروجه املفاجىء 
حارا  الطق�س  “كان  ب��ال��ق��ول 
ب���اأين غ��ري قادر  �سعرت  ج���دا. 
اأت�سبب  وك��ن��ت  التنف�س  على 
منزعجا  واأ����س���ب���ح���ت  ع���رق���ا 
كثريا. اأعتقد اأين كنت �سعيدا 

الأن املباراة انتهت«.
ال�سوي�سرية  االأ�سطورة  وراأى 
اأن “جون تعامل مع الو�سع 
اإن�����ه من  اأف�������س���ل -  ب�����س��ك��ل 
بريزبن، اأحد اأكرث االأماكن 

رطوبة يف العامل!«.
الطويلة  خ��ربت��ه  ورغ����م 
مل  ال�37،  واأع�������وام�������ه 
الفر�س  فيدرر  ي�ستثمر 
عليها  ح���������س����ل  ال�����ت�����ي 
املجموعتني  حل�������س���م 
ال����ث����ان����ي����ة وال����ث����ال����ث����ة 
عانى  بعدما  ل�ساحله 
على اإر�ساله ويف ارتكاب 
املبا�سرة  االأخطاء غري 
التي و�سل عددها اىل 

.77
التي  امل������ب������اراة  وب����ع����د 
ا������س�����ت�����غ�����رق�����ت ث������الث 

الذي تواجه مع فيدرر  اأعرب ميلمان  �ساعات و35 دقيقة، 
للمرة الثانية يف م�سريته )خ�سر اأمامه عام 2015 يف ثمن 
نهائي دورة بريزبن االأ�سرتالية(، عن �سعادته م�سريا اىل اأنه 
“اأكن احرتاما هائال لروجيه  ال ي�سدق ما حققه، م�سيفا 

وكل ما قام به من اأجل اللعبة. كان بطال بالن�سبة يل«.
وح�سمت املجموعة االأوىل ل�سالح فيدرر يف 34 دقيقة بعد 
انتزاعه ال�سوط الثاين على ار�سال مناف�سه االأ�سرتايل، ثم 
املجموعة  من  الثاين  ال�سوط  يف  ال�سوي�سري  معاناة  ب��داأت 

الثانية حني ا�ستغرق 14 دقيقة حل�سمه.
وبدا اأن فيدرر تعافى من هذا ال�سوط بك�سر اإر�سال ميلمان 
5-3 ثم ح�سل على  3-2 ثم  ليتقدم  ال�سوط اخلام�س  يف 
فر�ستني حل�سم املجموعة ل�ساحله يف ال�سوط العا�سر، لكن 
االأ�سرتايل انتف�س وانتزع ال�سوط على اإر�سال مناف�سه وفاز 
باالأ�سواط االأربعة التالية بعدما ك�سر اإر�سال ال�سوي�سري مرة 
اأخرى يف ال�سوط الثاين ع�سر، يف طريقه حل�سم املجموعة يف 

�ساعة و6 دقائق.
واأدرك فيدرر حراجة املوقف ورفع من 
م�ستواه يف املجموعة الثالثة، وح�سل 
تقدم  عندما  حل�سمها  فر�سته  على 
رد  لكنه  الفا�سل  ال�سوط  يف   5-6
ثم  ال�سبكة  يف  االأ����س���رتايل  اإر����س���ال 
ان��ت��زع االأخ����ري ن��ق��ط��ة ال��ت��ق��دم 7-8 
على اإر�سال ال�سوي�سري قبل اأن يح�سمه 
و3  �ساعة  يف  املجموعة  وينهي   7-9

دقائق.
العودة  فر�سة  على  فيدرر  وح�سل 
4-2 يف  ت��ق��دم  ال��ل��ق��اء ح���ني  اىل 
املجموعة الرابعة لكنه تنازل عن 
اإر�ساله يف ال�سوط التايل، ما �سمح 
مليلمان يف جر مناف�سه اىل �سوط 
ف��ا���س��ل ت��ق��دم ف��ي��ه االأخ����ري 
ثم   1-6

ح�سمه 7-3، منهيا اللقاء ل�ساحله.
اأف�سل حاالته  ال��ي��وم يف  “مل يكن  ف��ي��درر  اأن  م��وؤك��د  م��ا ه��و 
بالتاأكيد، لكني اأر�سى بهذا الفوز” بح�سب ما اأ�سار ميليمان 

بعد اللقاء.
مارين  وال��ك��روات��ي  ال�ساد�س  بديوكوفيت�س  ميلمان  وحل��ق 
���س��ي��ل��ي��ت�����س ال�����س��اب��ع وال���ي���اب���اين ك���ي ن��ي�����س��ي��ك��وري احل����ادي 

والع�سرين.
واحتاج ديوكوفيت�س العائد بقوة بعد ابتعاده عن املالعب عدة 
الثالث  اللقب  ا�سهر ب�سبب اال�سابة، واح��رز يف متوز يوليو 
وميبلدون  بطولة  يف  بتتويجه  الكربى  البطوالت  يف  ع�سر 
نادال،  رافايل  “املاتادور” االإ�سباين  على ح�ساب  االنكليزية 
اىل �ساعتني كاملتني لتحقيق الفوز اخلام�س على �سوزا يف 

خم�س مواجهات مبا�سرة بينهما.
و�سرح ال�سربي امل�سنف اول يف العامل �سابقا بعد اللقاء “اأنا 
)املباراة(  كانت  لقد  جمموعات.  بثالث  بالفوز  ج��دا  �سعيد 
املناخية  ال��ظ��روف  وكانت  النتيجة،  اليه  ت�سري  مما  ا�سعب 

�سعبة جدا«.
البطولة  يف  اخلام�سة  للمرة  النهائي  رب��ع  �سيليت�س  وب��ل��غ 
على  ب���ف���وزه   ،2014 ع���ام  بلقبها  ت���وج  ال��ت��ي  االأم���ريك���ي���ة 
و2-6   )6-8(  6-7 ال��ع��ا���س��ر  غ���وف���ان  داف���ي���د  ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي 
الدور  ه���ذا  اىل  و���س��ل  ال����ذي  ن��ي�����س��ي��ك��وري  ليلتقي  و4-6، 
ن�سف  م��ن  وخ���رج   2014 يف  و�سيفا  )ح��ل  الثالثة  للمرة 
النهائي عام 2016(، بفوزه على االأملاين فيليب كول�سرايرب 

ال� 34 بثالث جمموعات 6-3 و6-2 و5-7.
اإذ ودع���ت من  اأف�سل م��ن ف��ي��درر،  ���س��اراب��وف��ا  ومل تكن ح��ال 
الدور الرابع بخ�سارتها اأمام االإ�سبانية كارال �سواريز نافارو 

و6-3.  6-4
وعانت �سارابوفا، بطلة 2006 والباحثة عن تتويجها االأول 
يف الغراند �سالم منذ روالن غارو�س عام 2014، االأمرين 
باأف�سل  التي احتفلت بعيد ميالدها الثالثني  اأمام �سواريز 
طريقة ممكنة من خالل و�سولها اىل ربع نهائي البطولة 
االأمريكية للمرة الثانية يف م�سريتها )االأوىل عام 2013(. 
وخ�سرت  مبا�سر  غ��ري  خ��ط��اأ   38 ���س��اراب��وف��ا  وارت��ك��ب��ت 
مهمة  م��ن  �سهل  م��ا  منا�سبات  �ست  يف  ار�سالها 
مناف�ستها االإ�سبانية التي تاأمل موا�سلة 
م�����س��واره��ا وف���ك ع��ق��دة ال�����دور ربع 
النهائي الذي و�سلت اليه للمرة 
ال�سابعة يف الغراند �سالم دون 
اأن تتجاوزه مرة واحدة. وهي 
تخ�سر  ال���ت���ي  االأوىل  امل�����رة 
ف��ي��ه��ا ���س��اراب��وف��ا م���ب���اراة يف 
م���ي���دوز خالل  ف��ال���س��ي��ن��غ 
اأ�سل  من  امل�سائية  الفرتة 
اأق����رت  م����ب����اراة، وق����د   24
توقعت  “اأين  الرو�سية 
بالتاأكيد نتائج اأف�سل 
يف الغراند �سالم هذا 
ل��ك��ن��ي لدي  ال���ع���ام. 
الدافع واالإميان كل 

يوم لال�ستمرار«.
وتلتقي نافارو يف الدور 
االأمريكية  النهائي  رب��ع 
مادي�سون كيز و�سيفة بطلة 
وقت  يف  تغلبت  التي   2017
دومينيكا  ال�سلوفاكية  على  �سابق 

�سيبولوكوفا 6-1 و3-6.

اأ�سرتاليا تودع كايهل 
مبباراة ودية �سد لبنان 

�سيخو�س اأف�سل هداف يف تاريخ اأ�سرتاليا تيم كايهل مباراة 
اإ�سافية اأخرية مع منتخب بالده، و�ستكون ودية وداعية �سد 
لبنان يف 20 ت�سرين الثاين نوفمرب املقبل يف �سيدين بح�سب 

ما ك�سف االحتاد املحلي لكرة القدم.
و�سبق لكايهل، البالغ 38 عاما، اأن اأعلن اعتزاله اللعب دوليا 
26 حزيران  العامل يف  الرابعة يف كاأ�س  انتهاء م�ساركته  بعد 
يونيو املا�سي اإثر خ�سارة منتخب بالده اأمام البريو �سفر2- 

يف اجلولة الثالثة االأخرية من الدور االأول ملونديال رو�سيا.
و�سارك كايهل البالغ 38 عاما، والهداف التاريخي للمنتخب 
بت�سجيله 50 هدفا يف 107 مباريات دولية، للمرة االخرية 
ال��ث��اين �سد  ال�سوط  ن��زل يف  اال���س��رتايل عندما  املنتخب  م��ع 
مونديال  يف  ه���دف  بت�سجيل  ال��ن��ف�����س  مي��ن��ي  وك����ان  ال���ب���ريو، 
ت�سيلر  اوف��ه  واالملانيني  بيليه  الربازيلي  اىل  لين�سم  رو�سيا 
وم��ريو���س��الف ك��ل��وزه ال��ذي��ن �سجلوا يف ارب��ع ب��ط��والت لكاأ�س 

العامل، لكنه مل يحقق مبتغاه.
ومبا اأنه اأعلن اعتزاله الدويل من االأرا�سي الرو�سية، كان من 
اأخ��رية على  االأ�سرتايل مبباراة  يودع اجلمهور  اأن  ال�سروري 
املنتخب  ال��ق��دم ويف  ك��رة  تيم يف  “م�ساهمة  الأن  ب��الده  اأر����س 
االأ�سرتايل خا�سة خالل االأعوام ال�14 املا�سية كانت هائلة” 

بح�سب ما اأ�سار رئي�س االحتاد االأ�سرتايل ديفيد غالوب.
اللعب  باعتزال  ق��رارا  تيم  اتخذ  “عندما  اأن��ه  غالوب  واأو�سح 
اإدارته  وفريق  ومعه  الداخلية  املناق�سات  ب�سرعة  بداأنا  دوليا، 
لتيم  ���س��ك��ره  االأ����س���رتايل  االحت����اد  ت��ق��دمي  كيفية  بخ�سو�س 

بتوديع منا�سب على اأر�س الوطن«.

ال�����س��اب��ق الذي  االإن��ك��ل��ي��زي  اي��ف��رت��ون  راأى الع���ب  وم���ن جهته 
يلعب حاليا يف الدوري الهندي، اأنه “�سيكون من الرائع جدا 
اإ�سافية االأخ��رية، واأتطلع بفارغ ال�سرب  اأمثل بالدي مرة  اأن 

ل�سكر جميع امل�سجعني الذين �ساندوين طيلة م�سريتي«.
وبداأ كايهل، املولود يف �سيدين الأب من �ساموا، لعب كرة القدم 
 20 دون  الغربية  �ساموا  منتخب  مع  ال��دويل  ال�سعيد  على 
بعد   2004 عام  االأول  ا�سرتاليا  منتخب  اىل  وان�سم  عاما، 

حملة مكثفة مع االحتاد الدويل )فيفا(.
ي�سجل  ا�سرتايل  اأول  �سنتني  بعد  املانيا  مونديال  يف  واأ�سبح 
هدفا يف نهائيات كاأ�س العامل، ثم جنح بالت�سجيل يف مونديايل 

جنوب افريقيا 2010 والربازيل 2014.
كما اأ�سبح يف 2007 اأول ا�سرتايل ي�سجل هدفا يف كاأ�س اآ�سيا 
 ،)2006 للعبة يف  اال�سيوي  ا�سرتاليا اىل االحتاد  )ان�سمت 
للمرة  االآ���س��ي��وي  اللقب  اال���س��رتايل  املنتخب  ب��اإح��راز  و�ساهم 

االأوىل يف تاريخه يف 2015.
14 عاما مع ميلوول وايفرتون االنكليزيني  واأم�سى كايهل 
اىل  ينتقل  ان  ق��ب��ل  ه���دف،   100 م��ن  اك���رث  معهما  و���س��ج��ل 
ن��ي��وي��ورك ري���د ب��ول��ز االم���ريك���ي، ول��ع��ب اي�����س��ا م��ع �سنغهاي 

�سينهوا وهانغجو غرينتاون ال�سينيني.
االأوىل  الدرجة  بطولة  يف  ميلوول  فريق  اىل  كايهل  وان�سم 
املا�سي بعد  الثاين يناير  اإنكلرتا لفرتة ق�سرية يف كانون  يف 
اأن ترك ملبورن �سيتي، وذلك يف �سعيه خلو�س عدد اكرب من 
املباريات قبل كاأ�س العامل، قبل اأن يلتحق يف االأول من ال�سهر 

احلايل بجام�سهودبور الهندي.

اأم�سية �سوداء على فيدرر و�سارابوفا يف فال�سينغ ميدوز 

موراتا �سعيد بالعودة اىل املنتخب االإ�سباين  
 اأع����رب امل��ه��اج��م األ���ف���ارو م���ورات���ا الع���ب ن���ادي ت�سل�سي 
االإنكليزي لكرة القدم، عن �سعادته بالعودة اىل �سفوف 
امل��ن��ت��خ��ب االإ���س��ب��اين ب��ع��د ع���ام ك��ارث��ي �سمل ع��ل��ى وجه 

اخل�سو�س عدم ا�ستدعائه اىل الت�سكيلة التي 
خا�ست نهائيات مونديال 2018.

لل�سحافيني  ت�سريحات  يف  موراتا  وقال 
للمنتخب  ال��ت��اب��ع  ال���ت���دري���ب  م���رك���ز  يف 
اإيل  ب��ال��ن�����س��ب��ة  ���س��ع��ب��ة  حل��ظ��ة  “كانت 
الأنني كنت اأتوقع اأن يتم ا�ستدعائي اىل 

���س��ارك��ت يف  ال��ت��ي  ت�سكيلة” امل��ن��ت��خ��ب 
كاأ�س العامل يف رو�سيا.

امل��ا���س��ي، مل  “العام  اأ���س��اف 
اأك�����ن ���س��ع��ي��دا امل��و���س��م ب���داأ 

انتهى  لكنه  جيد  ب�سكل 
اأعرف  اأعد  بكارثة، مل 

اأين اأنا عندما اأدخل 
اىل اأر�س امللعب«.

ون���������س����اأ ال����الع����ب 
ال��ب��ال��غ م��ن العمر 

25 عاما يف �سفوف 
العمرية  ال����ف����ئ����ات 

مدريد،  ري����ال  ل���ن���ادي 
وداف���ع ع��ن األ���وان الفريق 

اىل  االنتقال  قبل  االأول 
ي��وف��ن��ت��و���س االإي����ط����ايل 

عام 2014 حيث برز 
ب�����س��ك��ل ك��ب��ري خالل 

اللذين  ال���ع���ام���ني 
اأم�����������س�����اه�����م�����ا يف 
قبل  ����س���ف���وف���ه، 
ال��ع��ودة اىل ريال 
مل�����و������س�����م واح��������د 
ان��ت��ق��ل ب��ع��ده اىل 

ت�سل�سي.
موراتا  ي��ك��ن  ومل 
اأحواله  اأف�سل  يف 
ب���اإ����س���راف امل���درب 
للفريق  ال�����س��اب��ق 
االإي�����������������ط�����������������ايل 
كونتي،  اأنطونيو 

وقال اأنه كان يفكر 

الإعادة  اإيطاليا  اأو  اإ�سبانيا  اىل  ب��ال��ع��ودة  ال�سيف  ه��ذا 
اإطالق م�سريته. اال اأنه بدل راأيه بعد حلول ماوريت�سيو 
�ساري بدال من مواطنه كونتي على راأ�س االإدارة الفنية 

للنادي اللندين هذا ال�سيف.
�ساري اىل  بقيادة  اأنه يطمح  و�سدد موراتا على 
واأق��دم مو�سما كبريا  “�سعيدا جدا  يكون  اأن 
جيد  ب�سكل  ب���االأم���ور  ق��م��ت  اذا  ت�سل�سي  يف 
يتم  اأن  ع��ل��ى  ذل���ك  �سي�ساعدين  ال���ن���ادي،  يف 

ا�ستدعائي ب�سكل م�ستمر” اىل املنتخب.
للمدرب  ت���ق���دي���ره  ع���ن  م����ورات����ا  واأع�������رب 
اجل�����دي�����د ل���ل���م���ن���ت���خ���ب االإ�����س����ب����اين 
ل��وي�����س اإن���ري���ك���ي. وق�����ال “مل 
�سوى  االآن  ح���ت���ى  جن�����ِر 
تدريبيتني  ح�ستني 
يف اإ�سرافه، اال اأنه 
الكثري  ي��ط��ل��ب 
الرتكيز.  م���ن 
ي������������ب������������دو يل 
ك���������س����خ���������س 
��������������س�������������ادق، 
وي�������������ت�������������وق 

للفوز«.
ن  �سيكو و
اأن����ري����ك����ي 
اأم���������������������ام 
م�����ه�����م�����ة 
اإع��������������������ادة 
املنتخب  بناء 
ال�������������������������ذي ع����������رف 
ح��ق��ب��ة ذه��ب��ي��ة ب��ني 2008 
بكاأ�س  ال��ت��ت��وي��ج  �سملت  و2012 
اأوروب��ا مرتني وكاأ�س العامل يف جنوب 
اإفريقيا. اال اأن “ال روخا” خرج من الدور 
ال���ربازي���ل،  يف   2014 م���ون���دي���ال  يف  االأول 
بركالت  رو�سيا  ملونديال  النهائي  ثمن  وال���دور 

الرتجيح اأمام منتخب البلد امل�سيف.
وي��خ��و���س امل��ن��ت��خ��ب االإ���س��ب��اين م��ب��ارات��ني يف اإط���ار 
م�سابقة دوري االأمم االأوروبية، االأوىل �سد املنتخب 
االإنكليزي على ملعب وميبلي يف لندن يف الثامن من 
اأيلول �سبتمرب، والثانية �سد �سيفه الكرواتي الثالثاء 

منه.  11

اأن الغرمي ريال  القدم،  يرى قائد بر�سلونة ليونيل مي�سي، حامل لقب دوري الدرجة االأوىل االإ�سباين لكرة 
مدريد تراجع م�ستواه بعد رحيل كري�ستيانو رونالدو اإىل يوفنتو�س االإيطايل.

وتناف�س الالعبان يف الدوري االإ�سباين على مدار 9 �سنوات قبل اأن 
الدوري  بطل  ل�سفوف  املا�سي،  يوليو  يف  الربتغايل  املهاجم  يغادر 

االإيطايل.
ال���دوري هذا  3 مباريات يف  ب��اأول  ري��ال مدريد وبر�سلونة  وف��از 
امل��و���س��م وي��ت��ق��ا���س��م��ان ����س���دارة ال��رتت��ي��ب ب��ر���س��ي��د 9 ن��ق��اط لكل 

منهما.
مدريد  “ريال  ك��ات��ال��ون��ي��ا:  الإذاع����ة  مي�سي  وق���ال 

اأف�����س��ل ال��ف��رق يف ال��ع��امل وي�سم  واح����د م��ن 
اأن غياب  ت�سكيلة رائعة، لكن من الوا�سح 

تراجعاً  �سبب  رون���ال���دو  كري�ستيانو 
وزاد من  م��دري��د  ري��ال  يف م�ستوى 
اأ����س���ه���م ي��وف��ن��ت��و���س ل��ي�����س��ب��ح اأح���د 
ال����ف����رق امل���ر����س���ح���ة ل���ل���ف���وز ب�����دوري 

برحليه، مل  اأوروب���ا، فوجئت  اأب��ط��ال 
مدريد  ري��ال  �سيغادر  اأن��ه  اأتخيل  اأك��ن 

هناك  ك��ان��ت  ليوفنتو�س،  ين�سم  اأن  اأو 
فرق كثرية ترغب يف �سمه، فاجاأين لكنه 

ان�سم لفريق جيد جداً«.
كلمة  مي�سي  األ��ق��ى  اأغ�����س��ط�����س  ب��داي��ة  ويف 

بدوري  للفوز  ي�سعى  بر�سلونة  اإن  فيها  قال 
تعر�س  انتكا�سة  بعد  العام  هذا  اأوروب��ا  اأبطال 

املو�سم  الثمانية  اأم��ام روم��ا يف دور  لها باخل�سارة 
املا�سي.

الذي  باللقب  الفوز  يف  رغبته  على  مي�سي  و�سدد 
اأحرزه بر�سلونة اآخر مرة يف 2015.

اأبطال  دوري  ودعنا  االأوان،  “اآن  مي�سي:  واأ�ساف 
اأوروب��ا يف 3 �سنوات على التوايل، وما زلنا نحمل 
لدينا  املا�سي،  املو�سم  روم��ا  اأم��ام  الهزمية  ج��راح 
اللقب  اأج���ل  م��ن  ال��ق��ت��ال  ميكنها  رائ��ع��ة  ت�سكيلة 
)بيب(  امل��درب  مع  الفوز  فر�س  خ�سرنا  الغائب، 
غوارديوال يف مواجهة اإنرتنا�سيونايل وت�سيل�سي، 
كنا االأف�سل ومل نتمكن من بلوغ النهائي ب�سبب 

تفا�سيل �سغرية«.
اإنرتنا�سيونايل  م��ن  ك��اًل  بر�سلونة  و�سيواجه 
واآي���ن���ده���وف���ن يف دور  وت���وت���ن���ه���ام ه��وت�����س��ب��ري 

املجموعات للبطولة هذا املو�سم. 

اأبدى رئي�س االحتاد االأمل��اين لكرة القدم راينهارد غريندل يف مقابلة مع 
ب��اأن اجل��دل ال��ذي راف��ق ق�سية الالعب م�سعود  وكالة فران�س بر�س ثقته 
“العن�سرية  على  ردا  الوطني  املنتخب  مع  اللعب  اع��ت��زال  وق���راره  اأوزي���ل 
ب��الده ال�ست�سافة  تر�سح  على ملف  ت��وؤث��ر  ل��ن  االحرتام” جت��اه��ه،  وع��دم 
كاأ�س اأوروبا 2024. واأعلن العب خط و�سط اأر�سنال االإنكليزي يف اأواخر 
متوز يوليو اعتزاله اللعب دوليا، بعد االنتقادات احلادة التي وجهت اإليه 
ولزميله العب مان�س�سرت �سيتي االإنكليزي اإلكاي غوندوغان، وكالهما من 
اأ�سول تركية، يف اأعقاب ن�سر �سورة لهما مع الرئي�س الرتكي رجب طيب 

اأردوغان خالل زيارة قام بها للندن.
واأعلن اأوزيل قرار االعتزال دوليا بعد خروج اأملانيا من الدور االأول ملونديال 
الربازيل،  اأع��وام يف  اأربعة  قبل  اأح��رزت��ه  ال��ذي  اللقب  وتنازلها عن  رو�سيا 
نفوز  “عندما  اأن��ه  ومعتربا  م�ساندته  وع��دم  بالعن�سرية  غريندل  متهما 

اأ�سبح اأملانيا، وعندما نخ�سر اأحتول اىل مهاجر«. ورف�س غريندل اتهامات 
اأوزي��ل واأكد مت�سكه مبن�سبه رغم ما اأوردت��ه �سحيفة “بيلد” االأملانية يف 
كاأ�س  ال�ست�سافة  الرت�سح  ملف  يهدد  “خطر”  ع��ن  املا�سي  يوليو  مت��وز 
اأوروبا 2024 يف حال ا�ستمراره مبن�سبه، ال�سيما اأن تركيا هي املناف�سة 

الوحيدة على احت�سان البطولة القارية.
مطمئنا  عاما(  بدا غريندل )56  بر�س يف موناكو،  لفران�س  ويف حديث 
حيال ملف بالده، قائال “كل من يف االحتاد االأملاين لكرة القدم واالحتاد 
االأوروبي لكرة القدم يعرفني. لدي ثقة عميقة اأن يف اإمكانهم و�سع ذلك 
اأي  يكون هناك  لن  اأن��ه  اأعتقد  ل��ذا  ال�سحيح،  ن�سابها  اأوزي���ل( يف  )ق�سية 

تاأثري على عملية الرت�سح«.
ل�سالح  اأوزي���ل  اع��ت��زال  با�ستخدام  اأردوغ����ان  االأمل���ان  ال�سا�سة  بع�س  وات��ه��م 
ملف تر�سح تركيا، و�سط جدل كبري حول االندماج يف اأملانيا، الدولة التي 

غريندل،  لكن  تركية.  اأ���س��ول  م��ن  املهاجرين  م��ن  كبريا  ع��ددا  حتت�سن 
امل�سيحي  الدميقراطي  االحت��اد  ح��زب  ميثل  ك��ان  ال��ذي  ال�سابق  ال�سيا�سي 
بقيادة امل�ست�سارة اأنغيال مريكل الأكرث من عقد من الزمن يف الربملان قبل 
اأن ينتقل اىل احتاد كرة القدم عام 2016، يقول اأن موقفه من ال�سورة 
“يف  واأو���س��ح  ال��دف��اع عن قيمه.  اأردوغ���ان يرتكز ح��ول  املثرية للجدل مع 
اأم  لديه خلفية هجرة  كان العبنا  اإذا  له عالقة مبا  لي�س  االأم��ر  النهاية، 
ال. اإذا قام العب اأملاين، خالل حملة انتخابية، بالتقاط �سورة، دعنا نقول 
مع �سيا�سي مييني متطرف يف اأملانيا، �سنجري النقا�س ذاته و�سريد االحتاد 
االأملاين  “نحن يف االحت��اد  القدم بالطريقة ذاتها«. ووا�سل  االأمل��اين لكرة 
لكرة القدم ندافع عن القيم: االحرتام، الت�سامح، اللعب النظيف، حرية 
التعبري وحرية ال�سحافة. هذه ال�سورة مع اأردوغان اأغ�سبت جماهرينا، 

الأن رئي�سهم اأردوغان ال يوؤيد هذه القيم«.

غريندل: ق�سية اأوزيل لن توؤثر على ا�ست�سافة كاأ�ض اأوروبا 

مي�سي: ريال مدريد اأ�سعف دون رونالدو



قط متنكر 
عرث ملجاأ للحيوانات االأليفة يف والية نيفادا االأمريكية على قط 
رمادي فريد، اأطلق عليه "بوب ماريل"، على ا�سم ملك مو�سيقى 
م��اريل على ذلك  ب��وب  اإط��الق  �سبب  ويعود  ال�سهري.  "الريغي" 
القط اإىل �سعره الغزير جدا، الذي كان جمعدا على �سكل ت�سريحة 
اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  امل�سكني،  ال��ق��ط  وك���ان  ال�سهرية.  ال��راح��ل  امل��ط��رب 
�سعره الثقيل، يعاين من االأو�ساخ واالأتربة العالقة به، مما جعله 

غري قادر على احلركة ويعاين اآالما �سديدة.
كاونتي"  "دوغال�س  م���اأوى  على  امل�����س��رف  بيكوفيت�س  ليغ  وق���ال 
من  معطف  يف  ب�سجني  اأ�سبه  ك��ان  القط  اإن  احل��ي��وان��ات،  لرعاية 
الفرو ال�سميك والثقيل، وال ي�ستطيع حراكا ب�سبب ذلك، م�سيفا: 
اأمامه ب�سكل قريب جدا حتى  ن�سطر لو�سع الطعام واملياه  "كنا 
اأن  "بوب ماريل" بعد  ماأ�ساة  انتهت  واأخ��ريا،  االأكل".  يتمكن من 
خدره طبيب بيطري ليتم اإزال��ة من يقرتب من 4.5 اأرط��ال من 
الفرو واالأو�ساخ، لتكون النتيجة فيما بعد مذهلة بح�سب العاملني 

يف املاأوى، وفقا ل�سحيفة "مرتو" الربيطانية.
"ماريل" تتمثل يف الزيادة  اأخرى تواجه القط  لكن بقية م�سكلة 
الكبرية يف وزنه جراء عدم قدرته على امل�سي لفرتة طويلة، غري اأن 
تلك امل�ساألة يف طريقها اإىل احلل عن طريق جعله ميار�س ريا�سة 

ال�سري والهرولة واتباع نظام غذائي �سحي.

حفل مو�سيقي كبري ينتهي ب�سبب غري متوقع
نف�سه  )يو2(  ال�سهري  االأي��رل��ن��دي  ال���روك  مو�سيقى  ف��ري��ق  وج��د 
اإل��غ��اء حفل يف  اإىل  ا�سطر  بعدما  ال�سبت،  ي��وم  يف موقف حم��رج، 
الرئي�سي  الفرقة  مغني  فقدان  ب�سبب  برلني  االأملانية  العا�سمة 
اأدائ��ه عددا قليال من االأغنيات. واأطلق الفريق  بونو �سوته، بعد 
يف  اجلمعة،  ي��وم  العاملية،  جولته  م��ن  االأوروب����ي  ال�سق  املو�سيقي 
االأملانية، وفق ما نقلت رويرتز. واأظهر ت�سجيل م�سور  العا�سمة 
الفريق  حمبي  يبلغ  وه��و  بونو  تويرت  على  املعجبني  اأح��د  ن�سره 
باإمكاننا  اأن  اأظ��ن  وال  ح��دث  ما  �سيء  اآ���س��ف.  "اأنا  مبحوح  ب�سوت 
اال�ستمرار". واأو�سح "اإذا اأراد اجلمهور الذهاب اإىل منازلهم فال 
باأ�س.. �سنقيم حفال اآخر لكم يف وقت الحق... فلناأخذ ا�سرتاحة.. 
ا�سرتاحة ملدة 10 دقائق". ورد اجلمهور الذي بدا عليه االإحباط 

وا�سحا بت�سفيق فاتر فيما ترك الفريق امل�سرح.
وبداأ الفريق جولته العاملية من اأمريكا ال�سمالية هذا ال�سيف بعد 
اأن اأ�سدر األبومه الرابع ع�سر بعنوان )�سونغ�س اأوف اإك�سبريين�س(. 
ومل يو�سح الفريق ما اإذا كان احلفل املقرر يف الرابع من �سبتمرب 

يف مدينة كولونيا االأملانية �سيقام يف موعده.
يف  بونو  "كان  االإنرتنت  على  الر�سمي  موقعه  على  الفريق  وق��ال 
لليلة  جميعا  نتطلع  وكنا  احلفل  قبل  رائ��ع  وب�سوت  رائعة  حالة 
كامل  فقدان  من  عانى  اأغنيات  ب�سع  بعد  لكن  برلني  يف  الثانية 

ل�سوته... ال نعرف ماحدث ون�ست�سري االأطباء".

في�سبوك يغزو االإ�سكيمو
موقع  على  االآن  متاح  باالإ�سكيمو  اخلا�سة  االإنيوبياك  لغة  خيار 
في�سبوك، وذلك بف�سل اأال�سكيني جعلوه حقيقة واقعة من خالل 

اأداة ترجمة عمالق االإعالم االجتماعي.
للم�ستخدمني  و���س��م��ح��ت  ال���زم���ان،  م��ن  ع��ق��د  م��ن��ذ  االأداة  د���س��ن��ت 
برتجمة االإ�سارات املرجعية واأزرار االإجراءات وغريها من وظائف 

الواجهة باأكرث من 100 لغة يف جميع اأنحاء العامل.
اأداة  مل�ستخدمي  مبا�سرة  ال��ه��واء  على  االإنيوبياك  اإ�سافة  ن�سرت 

الرتجمة الداخلية من في�سبوك.
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اكت�ساف و�سيلة الفراعنة الختبار احلمل
ك�سفت بردية م�سرية قدمية، يعود عمرها ل� 3500 عاما، عن الو�سيلة التي كان يلجاأ اإليها امل�سريني القدماء، من 

اأجل اختبار احلمل وحتديد نوع اجلنني.
مثناتهن  وتفريغ  الن�ساء،  تبول  طريق  عن  احلمل،  اختبار  يجرون  كانوا  القدماء  امل�سريني  اأن  الربدية،  وتو�سح 

بالكامل، بداخل اأكيا�س من القمح وال�سعري، ثم انتظار رد الفعل، بح�سب موقع حمطة "�سي اإن اإن" االأمريكية.
واأو�سحت اإنه اإذا منا القمح وال�سعري بوا�سطة بول املراأة، فاإنها �ستلد، واإذا مل تنمو حبيبات القمح اأو ال�سعري على 

حد �سواء، فهذا ي�سري اإىل عدم وجود حمل.
�ستنجب  فاإنها  القمح  اإذا منا  اأما  �ستنجب �سبيا،  اأنها  فاإنها عالمة على  ال�سعري،  اإذا منا  اأنه  يك�سف االختبار  كما 

فتاة.
وقال اخلرباء اإن ن�سيحة اختبار احلمل عند القدماء امل�سريني، كان لها تاأثري كبري على االأ�ساليب الطبية يف قارة 

اأوروبا، كما اأنها برزت يف كتاب للفولكلور االأملاين يف اأواخر عام 1699.
واأ�سار، كيم راهولت، وهو رئي�س جمموعة برديات كارل�سربغ التي متلك الن�س، اإىل اأن هناك اأقل من 12 ن�سا طبيا 

مفيدا من م�سر القدمية.
رموزها  وف��ك  قراءتها  النا�س  من  قليل  ع��دد  �سوى  ي�ستطيع  ال  ق��دمي  بن�س  ومكتوبة  تالفة  "الن�سو�س  وق��ال: 

وم�سطلحاتها املعقدة للغاية".
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حريق هائل يف املتحف الوطني الربازيلي
تعر�س متحف الربازيل الوطني يف ريو دي جانريو حلريق هائل مما اأثار 
التي ال  االأثرية  القطع  خم��اوف من احتمال تدمري جمموعة كبرية من 
املبني  اأرج��اء  يف  النريان  ان��دالع  تلفزيونية  لقطات  واأظهرت  بثمن.  تقدر 

التاريخي، الواقع يف منطقة �سان كري�ستوفاو مبدينة ريو دي جانريو.
اليونانية  والتماثيل  امل�سرية  امل��وم��ي��اوات  م��ن  جمموعة  املتحف  وي�سم 

وقطعا اأثرية تعود للح�سارة االأترورية.
للعائلة  ال�سابق مقًرا  وك��ان يف   1892 ع��ام  اإىل متحف منذ  املبنى  وحت��ول 

املالكة الربتغالية ويف وقت الحق مقرا للعائلة االإمرباطورية الربازيلية.
وقالت و�سائل اإعالم حملية اإن اجلزء االأكرب من املعرو�سات التي تبلغ اأكرث 

من 20 مليون قطعة قد ت�سرر يف احلريق.
وقال مدير املتحف، باولو كنو�س ل�سبكة جلوبو نيوز" هذه ماأ�ساة ثقافية 
للربازيل"، وكتب الرئي�س مي�سيل تامر يف تغريدة على تويرت: "لقد فقدنا 

200 عام من العمل والبحث واملعرفة. اإنه يوم حزين لكل الربازيليني".
ويعد املتحف الوطني اأقدم متحف يف الدولة الواقعة يف اأمريكا اجلنوبية، 

وي�سم جمموعات جيولوجية ونباتية، واأثرية.
اأعوام  �سا ليتاو ،يف ح��وار تلفزيوين عن   الثقافة، �سريجيو  وحت��دث وزي��ر 
اأو  ال�سرر  بعد حجم  يعرف  املبنى، ومل  ب�سيانة  يتعلق  فيما  االإهمال  من 
�سبب احلريق الذي اندلع خارج مواعيد زيارة املتحف الكائن مبنطقة �سان 
كري�ستوفاو مبدينة ريو دي جانريو. واأفاد موقع او جلوبو االإخباري، باأن 

نحو 80 من رجال االطفاء متكنوا الحقاً من ال�سيطرة على احلريق.

انطالق املهرجان العاملي لالألعاب البدوية
افتتح يف جمهورية قريغيز�ستان مهرجان االألعاب البدوية العاملية يف دورته 
ال�سعوب  حياة  جت�سد  التي  الطموحة  امل�ساريع  اأح��د  يعد  وال��ذي   ، الثالثة 
الّرحل، كما يربز االأهمية الدولية املُ�سرتكة للحفاظ على الرتاث، واإعادة 

اإحياء تقاليد وريا�سات ال�سعوب واالرتقاء بها عامليا.
وتت�سمن دورة االألعاب مناف�سات بني 23 نوعاً من الريا�سات املتنّوعة بتنّوع 

ثقافات العامل بينها امل�سارعة والرماية وريا�سات ركوب اخليل.
يف  االألعاب  اأ�سهر  من  كما تتناف�س فرق عاملية بلعبة “الكوك بورو” وهي 
بحمل  النقاط  من  عدد  اأك��رب  فريق  كل  ي�سجل  اأن  مبداأها  قريغيز�ستان، 

جثة املاعز، وو�سعها يف هدف الفريق املناف�س.
ويعد املهرجان ملتقى للحوار بني الثقافات، وبني االأديان، وفر�سة حلوار 
احل�سارات والعمل املُ�سرتك والتعاون من اأجل حتقيق ال�سالم وال�سداقة 

والوئام بني ال�سعوب.
الثقايف  ال���رتاث  على  احل��ف��اظ  يف  منه  وال��ه��دف  امل��ه��رج��ان  اأهمية  وتكمن 
املُنت�سرة  العرقية  ال�سعوب واملجموعات  التنّوع يف ثقافات  واإغناء  واإحيائه، 

اأبل حتذر عمالءها من 
خطر  يف هواتفها

املقبل،  االأ���س��ب��وع  "اأبل"،  ت�ستعد 
ل����ط����رح ه���وات���ف���ه���ا اجل������دي������دة يف 
نف�سه  ال��وق��ت  يف  لكنها  االأ����س���واق، 
"خطر" يف  حت���ذر ع��م��الءه��ا م���ن 
اأحد اأجهزتها احلالية، وفق ما ذكر 
ال�سركة  وقالت  "فورب�س".  موقع 
االأمريكية، على موقعها الر�سمي، 
االأم"  "اللوحات  ت�سوب  عيوبا  اإن 
بع�س  الرئي�سية" يف  "اللوحات  اأو 

النماذج من هاتف "اآيفون 8".
واأو�سحت اأن هذه العيوب توؤدي اإىل 
اإعادة ت�سغيل غري متوقعة للهاتف 
اأو جتمد ال�سا�سة اأو توقف الهاتف 
اإىل  ال�سركة  وت�سري  العمل".  عن 
اأن "ن�سبة قليلة فقط" من اأجهزة 
امل�سكلة،  ب��ه��ذه  ت���اأث���رت   8 اآي���ف���ون 
م�سيفة: "كل الهواتف املتاأثرة مت 
ت�سنيعها خالل الفرتة املمتدة بني 

�سبتمرب 2017 ومار�س 2018".
هي  امل��ع��ن��ي��ة  "الدول  اأن  وت��اب��ع��ت 
والهند  ك����ون����غ  وه����ون����غ  ال�������س���ني 
ونيوزيلندا  وم����اك����او  وال����ي����اب����ان 

والواليات املتحدة".
واخلرب ال�سار من اأبل، هو اأن هناك 
فعال طريقة ب�سيطة للتحقق من 

جودة "لوحة االأم" يف هاتفك.
ويكفي اأن تدخل الرقم الت�سل�سلي 
"اأبل"،  موقع  يف  بهاتفك  اخلا�س 
كان  اإذا  مم���ا  ال�����س��رك��ة  و���س��ت��ت��اأك��د 
هاتفك يعاين من امل�سكلة اأم ال، ويف 
االإ�سالح  فاإن  امل�سكلة،  وجود  حال 
و�ستكون اخلدمة  باملجان.  �سيكون 
ملدة  الهواتف  ملالكي  ا  اأي�سً متاحة 
ثالث �سنوات بعد تاريخ اأول �سراء  
 iPhone 8 لكنها ال ت�سمل اأجهزة

.iPhone X و Plus

ال�سني تعلن بوؤرة تف�ض 
جديدة حلمى اخلنازير 

  اأع��ل��ن��ت ال�����س��ني ع��ن ب����وؤرة ت��ف�����س ج��دي��دة حلمى 
اخل��ن��ازي��ر االأف��ري��ق��ي��ة، وه��ي ال��ب��وؤرة الثالثة خالل 
امل��ر���س املعدي  ي��وم��ني، وذل��ك يف وق��ت ينت�سر فيه 
للحوم  منتج  اأك���رب  وه��ي  ال��ب��الد  اأن��ح��اء  يف  �سريعا 
اإن��ه مت  ال��زراع��ة  وزارة  وقالت  العامل.  اخلنازير يف 
باإقليم  وو�سي  مدينة  يف  اجلديدة  البوؤرة  اكت�ساف 
ال���ب���الد وال���ت���ي ت��ب��ع��د �ساعتني  ب�����س��رق  ج��ي��ان��غ�����س��و 
وهذه  �سنغهاي.  مدينة  م��ن  ال��غ��رب  اإىل  بال�سيارة 
البوؤرة هي الثامنة منذ اكت�ساف الفريو�س يف البالد 
ال��ب��وؤرة اجلديدة  اإن  ال����وزارة  واأ���س��اف��ت  �سهر.  قبل 
اآخرين يف   12 �سهدت نفوق ت�سعة خنازير واإ�سابة 
مزرعة كان يعي�س بها 97 خنزيرا. وقالت احلكومة 
يف مطلع االأ�سبوع اإنها �ستغلق اأ�سواق بيع اخلنازير 
على  حظرا  وفر�ست  املت�سررة،  االأقاليم  يف  احلية 
نقل اخلنازير ومنتجات حلومها من هذه املناطق، 
وهو اأقوى اإجراء تتخذه حتى االآن، والذي �سيكون 

له تداعيات على عملية التوريد.

تنجب بربع رحم
من  ومتكنت  االأط��ب��اء،  توقعات  بريطانية  �سيدة  خالفت 
اإزالة  بعد  رح��م،  رب��ع  م��ن  اإجن���اب طفلة يف �سحة جيدة 

اجلزء االأكرب من رحمها بعملية جراحية.
طفلتها  وحتمل  مثالية  اأم���اً  ميلز  ه��ايل  ال�سيدة  وت��ب��دو 
البالغة من العمر 5 اأ�سهر، لكن العالقة بينهما اأكرث من  
عالقة تقليدية بني اأم وابنها، حيث كانت الوالدة معجزة 

حقيقية، ح�سب �سحيفة مريور الربيطانية.
اأن فر�ستها يف  املا�سي،  العام  يقني يف  على  وكانت هايل 
احلمل م�ستحيلة، حيث خ�سعت ال�ستئ�سال للرحم، بعد 

اأن اأ�سيبت بالتهاب يف بطانة رحمها.
اأن  يعني  ما  فقط،  رح��م  رب��ع  لهايل  بقي  العملية،  وبعد 
جتاوز  على  قدرتها  اأثبتت  لكنها  للغاية،  �سعب  احلمل  
ال�سعب، باإجناب طفلتها اجلميلة. وتقول هايل "عندما 
اأخربين االأطباء بحملي رف�ست ت�سديقهم، كان علي اأن 
اأخ�سع خلم�سة اختبارات، قبل التاأكد من ذلك. اأما االآن، 

ال اأ�ستطيع اأن اأتخيل حياتي دون طفلتي".

فنان ينزل من ال�سماء الإحياء حفلة
اإىل من�سة  ابتكار طرق دخول مثرية  املغنون على  اعتاد 
العر�س ليلهب حما�س اجلماهري الغفرية، وبينما يختار 
البع�س اخلروج من اأ�سفل املن�سة اأو التنكر يف زي ما، جلاأ 
اإىل حيلة  ال��روك الرتكي هايكو جيبكني  جنم مو�سيقى 
يف  اجلمهور  وفوجئ  ال�سماء.  من  هبط  حيث  ج��دي��دة.. 
مهرجان زايتينيلي ملو�سيقى الروك مبحافظة باليك�سري، 
يوم االأحد، باملطرب ال�سهري م�ستقال مظلة، وقادما من 
ال�سماء. وقد قفز املغني من طائرة على ارتفاع األف مرت 
مبظله،  املهرجان  ملنطقة  االأمامية  البوابة  على  وهبط 

بح�سب �سحيفة حرييت الرتكية.
وقال جيبكني لل�سحفيني بعد احلادثة: "اأعتقد اأن قلوب 
اأكرث مرونة"  �ستجعلني  ال�ساخبة و�سلواتهم  امل�سجعني 
مو�سيقية  حفلة  اإىل  �سي�سل  باأنه  وعدهم  اأن��ه  م�سيًفا   ،
باملظلة يوًما ما. و�سكر املغني جمعية الطريان الرتكية 

مل�ساعدتها على حتقيق هذه املهمة.
بعنوان  برناجما  اأن��ت��ج  ق��د  ك��ان  جيبكني  اأن  امللفت  وم��ن 
اإك�سرتمي �سكاي دايف اأو"القفز املظلي" عام 2014، حيث 
باملظالت.  القفز  على  امل�ساهري  جت��ارب  على  يركز  ك��ان 
وجيبكني ذو االأ�سول االأرمنية هو اأحد اأهم مقدمي فن 
امليتال وال��روك يف تركيا، وهو مغني و مو�سيقي وعازف 

كيبورد وموؤ�س�س فرقة فن امليتال.
وانطلق مهرجان زايتينيلي يف 29 اأغ�سط�س على �ساطئ 
من  االآالف  ع�����س��رات  ا�ستقبل  ح��ي��ث  دال���ي���ان،  زايتينيلي 

حمبي املو�سيقى يف يومه االأول.

فيديو مذهل ير�سد در�سًا عمليًا من النحل للب�سر
تنفيذ  يف  النحل  تكاتف  "مذهل"  فيديو  مقطع  اأظ��ه��ر 
لهذه  التعاونية  الفطرة  يعك�س  مما  لنحلة،  اإنقاذ  مهمة 
احل�سرة الدوؤوبة، فيما ميكن اعتباره در�سا عنوانه كيف 

يكون العمل اجلماعي.
من  التقاطه  ج��رى  الفيديو  "يونيالد" اإن  موقع  وق��ال 
طرف "بيرت والكو�سز" بوا�سطة هاتفه املحمول، يف بلدة 

كوفرت بوالية مي�سيغان االأمريكية. �ملمثلة ليل �إ�شبوزيتو خالل ح�شوره� فيلم �أكو�ش�د� �ملن�ف�ض يف مهرج�ن �لبندقية �ل�شينم�ئي �لدويل �خل�م�ض و�ل�شبعني. )رويرز(

در�ض قا�ض للمطرب  
كيم .. وامليزان ال�سبب

جنوبية،  ك���وري���ة  حم��ك��م��ة  اأدان������ت 
البالد  يف  �سهريا  مطربا  م��وؤخ��را، 
ل�����س��ب��ب غريب  ب���اه���ظ���ة  ب���غ���رام���ة 
يتمثل يف زيادة وزنه بينما يق�سي 
ات��ف��اق وق��ع��ه م��ع اإح���دى ال�سركات 
ب����اأن ي��ظ��ل ر���س��ي��ق��ا وي��ت��خ��ل�����س من 

بدانته دون رجعة.
"�سوزن  ن��ق��ل م��وق��ع  وب��ح�����س��ب م���ا 
اإلبو" الكوري اجلنوبي، فاإن مغني 
ال��ب��وب، كيم ت��اي وو، وق��ع يف �سنة 
2015 عقدا مع �سركة "جيوف�س" 
وفقدان  ال���ر����س���اق���ة  يف  امل��خ��ت�����س��ة 

الوزن.
العا�سمة  يف  امل��ح��ك��م��ة  وح�������ددت 
األف  ب�68  ال��غ��رام��ة  قيمة  ���س��ي��ول، 
املغني خ�سر  اأن  اعتبار  دوالر، على 
يف  �سمنة  ازداد  لكنه  بالفعل  وزن��ه 
وقت الحق دون اأن يكرتث ملا تعهد 

به.
وزنه  وو، بخ�سارة  تاي  وتعهد كيم 
بالفعل،  ح�����س��ل  م��ا  وذاك  ال���زائ���د 
ف��ف��ي اأق���ل م��ن ���س��ن��ة، ت��راج��ع وزنه 
 85 اإىل  ك���ي���ل���وغ���رام���ا   115 م����ن 

كيلوغراما.
لكن هذه الر�ساقة مل تدم طويال، 
ففي غ�سون اأربعة اأ�سهر فقط عاد 

وزن النجم اإىل 95 كيلوغراما.
ودفعت �سركة "جيوف�س" اأكرث من 
ال�سهري  للمطرب  دوالر  األ��ف  مئة 
مبثابة  ����س���ورت���ه���ا  ي�������س���وق  ح���ت���ى 
امل�����س��اع��دة يف  ع��ل��ى  ق����ادرة  موؤ�س�سة 
التخل�س من ال�سمنة، لكن جتربة 
كيم تاي وو �سلكت منحى "خميبا 

لالآمال".

تناول �سر�سار الليل له فوائد كبرية!
كبلدان  العامل  بلدان  من  ع��دد  يف  النا�س  ياأكل 
اأن���واع���اً خمتلفة م��ن احل�����س��رات، ب��ي��د اأن  اآ���س��ي��ا 
ذلك.  من  يتقززون  العامل  �سعوب  من  العديد 
ايجابية  �سحية  جوانب  ر�سدت  حديثة  درا�سة 
اأكرث  ق��د يجعلها  م��ا  ومفيدة الأك��ل احل�����س��رات، 

تقبال يف قائمتنا الغذائية.
وي�سكون�سن-  جامعة  يف  بيئيون  باحثون  در���س 
م��ادي�����س��ون االأم��ري��ك��ي��ة ت��اأث��ري ت��ن��اول احل�سرات 
نتائج  ن�سرت  حيث  االإن�����س��ان  ج�سم  على  ك��غ��ذاء 
 .Scientific Reports هذه الدرا�سة يف جملة
العلماء  بح�سب  ك��ربى  اأهمية  الدرا�سة  ولهذه 
بعلماء  وثيقة  ذات �سلة  تعترب  كونها  امل�سرفني 
م��ن الكليات االأم��ري��ك��ي��ة االأخ����رى، وه��و م��ا قد 

ميهد الإدراجها يف اأنظمة الغذاء هناك.
وف���ي���م���ا ي��ن�����س��ح خ������رباء ب���ت���ن���اول وج����ب����ات من 
ومل�ساهمة  ال�سحية،  لفوائدها  نظراً  احل�سرات، 
امل�ستفحل  اجل��وع  الق�ساء على ظاهرة  ذل��ك يف 

اأن احل�سرات  ي��رون  اإذ  العامل،  يف عدد من دول 
ب��دي��ل ج��ي��د ل��ل��ح��وم واحل���ل���ي���ب، ي����رى البع�س 
االأم���ر غ��ري م�ست�ساغ وال ميكن  ه��ذا  اأن  االآخ���ر 
تقبله اأو اإدخاله يف قائمة اأطعمة ثقافات اأخرى 

خمتلفة.
ا�ستهالك  اأن  ب��ي��ن��ت  االم���ري���ك���ي���ة  ال����درا�����س����ة 
الكريكيت  ���س��ر���س��ار  وخ���ا����س���ة  ال�����س��را���س��ري 
اأن ي�ساعد يف دعم منو  الليل( ميكن  )�سر�سار 
اأنواع  بع�س  تناول  واأن  املفيدة  املعوية  البكرتيا 
م�ساعد  تاأثري  له  يكون  قد  االأخ��رى  احل�سرات 

على مكافحة االلتهابات يف اجل�سم.
20 م�ساركا من الرجال  اأ�سبوعني، تناول  وملدة 
اأعمارهم بني  الذين ترتاوح  االأ�سحاء  والن�ساء 
25 غراما  اإفطار حتتوي على  48 وجبة  18 و 
الليل(  ال��ك��ري��ك��ي��ت )���س��ر���س��ار  ���س��ر���س��ار  م���ن 
غذائًيا  نظاًما  م�سارك  كل  تناول  ثم  املجففة. 

عادًيا لفرتة.

جينيفر لوبيز ت�سردت قبل ال�سهرة
على  احل�سول  قبل  ودقيقة  �سعبة  ف��رتة  العامليني  امل�ساهري  من  العديد  واج��ه 

ال�سهرة والرثوة، ومنهم جينيفر لوبيز. 
ترعرعت  جينيفر لوبيز  يف كنف عائلة فقرية، وحبا منها للرق�س والغناء، تركت 
درا�ستها وعائلتها، وا�سطرت للمبيت على اإحدى االأرائك يف معهد الرق�س الذي 
كانت تدر�س فيه، وبعد فرتة من الت�سرد ح�سلت لوبيز على فر�سة عمل كمغنية، 

وبداأ م�سوار النجاح يرافقها.
كما انتقلت للعي�س يف نيويورك، يف عمر ال� 21 عاما، وبداأت تبحث عن فر�سة 

عمل يف ال�سينما او التلفاز، فعا�ست فرتة �سعبة ودقيقة.
"اإما  لها:  وقالت  رف�ست،  التي  والدتها،  م�ساعدة  طلبت  نقودها  نفدت  وح��ني 
للم�سردين  بيت  اأتيِت"، فوجدت  تذهبي من حيث  اأن  اأو  البيت،  اإىل  تعودي  اأن 

وعا�ست فيه لفرتة.


