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رئي�س الدولة يعزي الرئي�س ال�سوداين 
يف �سحايا حتطم طائرة بوالية الق�سارف

•• اأبوظبي -وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  بعث �شاحب 
ح�شن  عمر  امل�شري  الرئي�س  فخامة  اإىل  تعزية  برقية  اهلل(  )حفظه 
اأحمد الب�شري رئي�س جمهورية ال�شودان ال�شقيقة، يف �شحايا حتطم 
اأ�شفر عن وفاة م. مريغني �شالح  وال��ذي  الق�شارف،  طائرة بوالية 

وايل والية الق�شارف، وعدد من مرافقيه، واإ�شابة اآخرين.

�سيف بن زايد ينقل تعازي رئي�س الدولة ونائبه وحممد 
بن زايد اإىل ملك البحرين يف وفاة نورة بنت عي�سى

•• املنامة-وام:

نقل الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير الداخلية تعازي وموا�شاة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
امللك  ج��ال��ة  اهلل" اإىل  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
وفاة  ال�شقيقة يف  البحرين  اآل خليفة عاهل مملكة  حمد بن عي�شى 
املغفور لها باإذن اهلل ال�شيخة نورة بنت عي�شى اآل خليفة وذلك خال 
ام�س  ال�شافرية  ق�شر  يف  املرافق  والوفد  ل�شموه  جالته  ا�شتقبال 

بالعا�شمة املنامة.
كما نقل �شموه تعازي وموا�شاة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل" 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة .      )التفا�شيل �س2(
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حممد بن زايد والرئي�س امل�سري يبحثان هاتفيا 
عالقات البلدين وتطورات الق�سايا االإقليمية

•• اأبوظبي-وام:

ب��ح��ث ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي����د اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
امل�شلحة وفخامة الرئي�س عبدالفتاح ال�شي�شي رئي�س 
ات�شال  خ��ال   - ال�شقيقة  العربية  م�شر  جمهورية 
ال�شقيقني  البلدين  بني  االأخوية  العاقات   - هاتفي 
ذات  الق�شايا  م��ن  ع��دد  اإىل  اإ���ش��اف��ة  تعزيزها  و�شبل 

االهتمام امل�شرتك.
االت�شال  خال  امل�شري  والرئي�س  �شموه  وا�شتعر�س 
الثنائي امل�شرتك بني دولة االإم��ارات وم�شر  التعاون 
التاريخية  للعاقات  تر�شيخا  امل��ج��االت  خمتلف  يف 

املتميزة التي جتمع البلدين و�شعبيهما ال�شقيقني.
االإقليمية  واملو�شوعات  الق�شايا  تطورات  تناوال  كما 
النظر  وجهات  وتبادال  البلدين  تهم  التي  والدولية 

ب�شاأنها.
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فل�شطينيون يحملون طفا اأ�شيب خال املواجهات مع االحتال يف غزة   )رويرتز(

�شورة اأر�شيفية لقوات �شورية الدميقراطية جنوب مدينة احل�شكة.   )ا ف ب(

»التفاق« اأمام جمل�س الأمن.. وترحيب عربي ودويل بالنتائج

قرقا�س: ال�سغط الع�سكري على احلوثيني وراء اتفاق ال�سويد
•• اأبوظبي-عوا�صم-الفجر، والوكاالت:

اأك���د م��ع��ايل وزي���ر ال��دول��ة ل��ل�����ش��وؤون اخل��ارج��ي��ة اأنور 
قرقا�س اأن الطريق ال يزال وعرا اأمام حتقيق ال�شام 
يف اليمن، موؤكدا اأهمية قيادة االأمم املتحدة للعملية 
الع�شكري  ال�شغط  اأن  معاليه  واأو���ش��ح  ال�شيا�شية. 
للتحالف يف اليمن على امليلي�شيات احلوثية كان وراء 

اإجناز االتفاق يف ال�شويد.
وغرد معاليه اجلمعة، باللغة االإجنليزية: " ال يزال 
الطريق اأمامنا وعًرا، لكن التقدم الكبري الذي حتقق 
لعملية  املتحدة  االأمم  قيادة  ال�شام ممكًنا.  �شيجعل 
ال�شام يف اليمن �شرورية لتحقيق طموحات حتيط 
بها ال�شراعات. ولكن املرجعية الرا�شخة وال�شرورية 

يف العملية هي قرار جمل�س االأمن رقم 2216".
واأعلن معاليه اأن االتفاق الذي تو�شلت اإليه م�شاورات 
ال��ي��م��ن يف ال�����ش��وي��د ه��و اخل��ط��وة االأوىل ال��ت��ي ميكن 

البناء عليها.
وكتب على »تويرت«: بعد يوم من جلب ال�شويد االأمل 
نحو  وامل��ه��م��ة  االأوىل  اخل��ط��وة  حتققت  ال��ي��م��ن،  اإىل 
دعم  �شنوا�شل  م�شتدامة.  �شيا�شية  نتيجة  حتقيق 
اإعادة  خطط  وكذلك  واالإن�شانية،  ال�شيا�شية  العملية 

االإعمار.
وغرد: ثبتت �شحة احلجة االأ�شا�شية للتحالف وهي 
واأن  �شيا�شية،  نتائج  �شيحقق  الع�شكري  ال�شغط  اأن 
ن��رك��ز على  اأن  احل��دي��دة ك��ان��ت ح��ا���ش��م��ة. االآن ي��ج��ب 

البناء على ما حتقق يف ال�شويد.
واأع�������رب ع���ن ت��ط��ل��ع��ه اإىل دول�����ة مي��ن��ي��ة ب��ع��ي��دا عن 

ال�شراعات الداخلية اأو التدخات اخلارجية.

وكتب: "على املدى الطويل نتطلع اإىل مين يف �شام 
فعالة،  الدولة  تكون  عندما  جريانه.  وم��ع  بالداخل 
ولي�شت ميلي�شيات قوية موازية ت�شيطر عليها قوى 
خارجية. نتطلع اإىل مين ينظر اإىل امل�شتقبل بثقة".

اأم�س اجلمعة، جل�شة  ال��دويل،  االأم��ن  وعقد جمل�س 
اإىل  ال���دويل  للموفد  اإح��اط��ة  اإىل  لا�شتماع  خا�شة 
بني  ال�شويد  ات��ف��اق  ح��ول  غريفث�س،  م��ارت��ن  اليمن، 
العام لاأمم  اليمنية. وق��ال االأم��ني  اأط���راف االأزم���ة 
امل�شاورات  خ��ت��ام  غ��وت��ريي�����س، يف  اأن��ط��ون��ي��و  امل��ت��ح��دة، 
بال�شويد، اإن هذا االتفاق �شي�شهم يف حت�شني الظروف 

املعي�شية ملايني اليمنيني.
اجلمعة،  اأم�س  ال�شعودية،  اخلارجية  وزارة  ورحبت 
اإليه من اتفاق بني وفدي احلكومة  مبا مت التو�شل 

ال�شرعية اليمنية والوفد احلوثي يف ال�شويد.
التزام  ال�شعودية  باخلارجية  م�شوؤول  م�شدر  واأك���د 
العهد،  وويل  ال�����ش��ع��ودي  ال���ع���اه���ل  ب���ق���ي���ادة  امل��م��ل��ك��ة 
ال�شيا�شي يف اليمن، مبا ي�شمن  بالو�شول اإىل احلل 

اأمنه وا�شتقراره و�شامة اأرا�شيه.
ال�شعودية  ثمنت  اخلارجية،  ل��وزارة  ر�شمي  بيان  ويف 
هذا  اإىل  للتو�شل  اليمنية  ال�شرعية  احلكومة  دور 
االتفاق، كما ثمنت لل�شويد ا�شت�شافتها للمفاو�شات.

احلوثيني  ع��ل��ى  ال�����ش��ع��ودي��ة:  اخل��ارج��ي��ة  ب��ي��ان  واأورد 
حل  اإىل  بالو�شول  اليمني  ال�شعب  م�شلحة  تغليب 
�شيا�شي �شامل، بناء على قرار جمل�س االأمن 2216 
الوطني  وامل����ب����ادرة اخل��ل��ي��ج��ي��ة وخم���رج���ات احل�����وار 
اليمني، وهو ما �شعت اإليه اململكة ودول التحالف، وما 
تزال تعتربه احلل الذي �شيعرب باليمن ال�شقيق نحو 

اال�شتقرار والنماء.        )تفا�شيل اخرى �س11(

ا�سرتاليا تدعو مواطنيها للحذر قبل قرار حول القد�س

�سهيد بال�سفة ومواجهات يف غزة.. واالحتالل ي�سّعد القمع
�سوريا الدميقراطية تطرد داع�س من بلدة هجني

اأردوغان يهدد بدخول منبج اإن ف�سلت اأمريكا باإخراج االأكراد

»ال�سرتات ال�سفراء« تنتقل اإىل تل اأبيب 
 

•• تل ابيب-اأ ف ب:

اأب��ي��ب والقد�س  ت��ل  اأم�����س يف  تظاهر م��ئ��ات االأ���ش��خ��ا���س 
املحتجني  غ���رار  على  ال�شفراء"  "ال�شرتات  م��رت��دي��ن 
لعام  املعلن عنه  املعي�شة  يف فرن�شا اعرتا�شا على غاء 

.2019
وج����اء ه���ذا االح��ت��ج��اج ا���ش��ت��ج��اب��ًة ل���دع���وٍة ع��ل��ى مواقع 
اأبيب  ال��ت��وا���ش��ل االج��ت��م��اع��ي ل��ّب��اه��ا ب�شع م��ئ��ات يف ت��ل 
وع�شرات يف القد�س. وحمل هوؤالء االأعام االإ�شرائيلية 
املعي�شة،  لغاء  راف�شة  ع��ب��ارات  عليها  كتبت  والف��ت��ات 

وموؤكدين اأنهم يريدون اتباع النموذج الفرن�شي.
وحت���ّدث���ت ال�����ش��ح��اف��ة االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة ه���ذا االأ���ش��ب��وع عن 
ارت��ف��اع م��رت��ق��ب خ���ال ال��ع��ام امل��ق��ب��ل الأ���ش��ع��ار املنتجات 
الغذائية والكهرباء واملياه، وكذلك ا�شرتاكات الهواتف 
تاأثري  حت��ت  االرت��ف��اع  ه��ذا  وي��اأت��ي  املحلية.  وال�شرائب 
اأن  وال��ي��ورو، يف حني  ال��دوالر  ال�شيكل مقابل  انخفا�س 

كلفة املعي�شة مرتفعة اأ�شًا يف اإ�شرائيل.
وق���ال اآزي ن��اغ��ار )63 ع��ام��اً( وه��و اأح���د ال��داع��ني اإىل 
التظاهر يف �شاحة فرن�شا يف القد�س والقريبة من منزل 
رئي�س الوزراء بنيامني نتانياهو لوكالة فران�س بر�س اإن 

للتو". بداأت  قد  املعي�شة  كلفة  ارتفاع  "حماربة 
واأ�شاف هذا النا�شط من حزب العمل املعار�س للحكومة 

•• ال�صفة-غزة-وكاالت:

ا�شت�شهد فل�شطيني اأم�س اجلمعة 
ب���ر����ش���ا����س اإ����ش���رائ���ي���ل���ي خ���ال 
الغربية  ال�����ش��ف��ة  يف  م���واج���ه���ات 
اأف������ادت وزارة  امل��ح��ت��ل��ة، وف����ق م���ا 

ال�شحة الفل�شطينية.
اإن  ب����ي����ان  يف  ال������������وزارة  وق�����ال�����ت 
يف  بر�شا�شة  اأ�شيب  الفل�شطيني 
بطنه من دون تفا�شيل اإ�شافية.

الفل�شطينية  ال��ف�����ش��ائ��ل  وك��ان��ت 
دع���ت اىل  وبينها ح��رك��ة ح��م��ا���س 
تظاهرات اجلمعة �شد اإ�شرائيل.

هذا واأ�شيب ع�شرات الفل�شطينني 
ام�����س اجل��م��ع��ة خ���ال مواجهات 
م��ع ق����وات االح���ت���ال ع��ل��ى طول 
احل����دود ال�����ش��رق��ي��ة ل��ق��ط��اع غزة، 
ب��ي��ن��ه��م م�����ش��ع��ب م����ن اخل���دم���ات 

الطبية بقنبلة غاز يف الكتف .
وتوافد املتظاهرون نحو خميمات 
ال��ع��ودة �شرق قطاع غ��زة  الإحياء 
م�شروع"  ح��ق  "املقاومة  جمعة 
االحتال  ق�����وات  اأط��ل��ق��ت  ح��ي��ث 
مبا�شر  ب�شكل  الغاز  وقنابل  النار 

�شوب خميمات العودة اخلم�شة.
ووا������ش�����ل�����ت ق����������وات االح�����ت�����ال 
اإغ������اق مداخل  االإ����ش���رائ���ي���ل���ي،  
ب����ال����ب����واب����ات  اهلل  رام  م����دي����ن����ة 

•• عوا�صم-وكاالت:

رج��ب طيب  الرتكي  الرئي�س  ه��دد 
اأردوغ�����ان، اأم�����س اجل��م��ع��ة، بدخول 
منبج  مدينة  اإىل  الرتكية  ال��ق��وات 
ت�شتطع  مل  اإذا  ���ش��وري��ا،  ���ش��م��ال  يف 
ال������والي������ات امل����ت����ح����دة االأم����ريك����ي����ة 
االأك���راد منها، يف  امل�شلحني  اإخ���راج 
ال�شعب  وح��دات حماية  اإىل  اإ���ش��ارة 
وا�شنطن يف حماربة  تدعمها  التي 
ت��ن��ظ��ي��م داع�������س. وق����ال اأردوغ������ان: 
ما  ال�شورية  منبج  �شتدخل  تركيا 
مل تخرج اأمريكا امل�شلحني االأكراد 
بعد  اأردوغ���ان  تهديد  وياأتي  منها. 
الدميقراطية،  �شوريا  ق��وات  تعهد 
وح�����دات حماية  ت��ت�����ش��دره��ا  ال���ت���ي 
بقوة  �شرتد  اأنها  الكردية،  ال�شعب 
حمتمل  ت���رك���ي  ه���ج���وم  اأي  ع���ل���ى 

�شرقي الفرات.
ه��������ذا وط������������ردت ق����������وات �����ش����وري����ا 
تدعمها  ال����ت����ي  ال����دمي����ق����راط����ي����ة 
ال������والي������ات امل����ت����ح����دة االأم����ريك����ي����ة 
تنظيم داع�س من بلدة هجني على 
ال�شفاف ال�شرقية لنهر الفرات يف 

�شوريا.
ال�������ش���وري حلقوق  امل���ر����ش���د  وذك�����ر 
تدعمها  "قوات  اأن  اأم�س،  االإن�شان، 
اأمريكا تطرد تنظيم )داع�س( من 

بلدة هجني ب�شرق �شوريا".

�شوريا  ق��وات  با�شم  متحدث  وك��ان 
ال�شكان  واأح��������د  ال���دمي���ق���راط���ي���ة 
اإن  ال�������ش���اب���ق���ني ق������ال، اخل���م���ي�������س، 
اإىل  ت��وغ��ل��وا  ال��ق��وات  ه��ذه  مقاتلي 
ع��م��ق اآخ�����ر م��ع��ق��ل ع���م���راين كبري 

حتت �شيطرة داع�س.
وقال م�شطفى بايل املتحدث با�شم 
التي  الدميقراطية،  �شوريا  ق��وات 
بها  رئي�شيا  ف�شيا  االأك���راد  ي�شكل 
وت�شيطر تقريبا على ربع االأرا�شي 
اإنها  ال����ف����رات،  ���ش��رق��ي  ال�������ش���وري���ة 
هجني  مدينة  و���ش��ط  اإىل  تقدمت 

واإن املعارك م�شتمرة. 
وكانت قوات �شوريا الدميقراطية، 
ب�����ش��رب��ات ج��وي��ة بقيادة  م��دع��وم��ة 
اأ�شهر  اأم��ريك��ي��ة، حت���اول منذ ع��دة 

جيب  اآخ���ر  ع��ل��ى  ال�شيطرة  ان��ت��زاع 
ل�����ش��ي��ط��رة داع���������س قرب  خ���ا����ش���ع 

احلدود العراقية.
ال�������ش���وري حلقوق  امل��ر���ش��د  واأف������اد 
للمنطقة  �شابقون  و�شكان  االإن�شان 
�شفوف  يف  ك��ب��رية  خ�شائر  ب��وق��وع 
املدنيني يف �شربات للتحالف الذي 
ت���ق���وده ال����والي����ات امل���ت���ح���دة خال 
احلملة التي تهدف لل�شيطرة على 

هجني واملناطق املحيطة بها.
اإنه  ال��ت��ح��ال��ف  ي��ق��ول  امل��ق��اب��ل،  ويف 
يتخذ تدابري قوية لتحديد اأهداف 
داع�س لتجنب �شقوط مدنيني واإنه 
التقارير  م�����ش��داق��ي��ة  م��ن  يتحقق 
�شحايا  �شقوط  ع��ن  تتحدث  التي 

بينهم.

واأعمال  اإره���اب���ي���ة  اأن�����ش��ط��ة  اأن���ه���ا 
مدنيني  ا�شتهدفت  عنيفة  �شغب 
وقوات اأمنية". واأ�شاف البيان اأن 
37 من املوقوفني هم اأع�شاء يف 

حما�س.
احل����ك����وم����ة  دع����������ت  ذل����������ك  اىل 
ت�شتعد  ال�����ت�����ي  اال������ش�����رتال�����ي�����ة 
عا�شمة  ب��ال��ق��د���س  ل����اع����رتاف 
الذين  الإ����ش���رائ���ي���ل،م���واط���ن���ي���ه���ا 
اإن���دون���ي�������ش���ي���ا  اىل  ي���������ش����اف����رون 
خ�شية  احل������ذر  اإىل  امل������ج������اورة، 

عمليات انتقامية.
اخل�����ارج�����ي�����ة  وزارة  وق�������ال�������ت 
ملواطنيها  حتذير  يف  اال�شرتالية 
اإن "تظاهرات ح�شلت يف االأ�شابيع 
ا�شرتاليا  ���ش��ف��ارة  ح��ول  االأخ����رية 
ا�شرتاليا  وقن�شلية  ج��اك��رت��ا  يف 

العامة يف �شورابايا".
واأ�شافت اأن هذه التظاهرات "قد 
اإىل  م��واط��ن��ي��ه��ا  داع��ي��ة  ت�شتمر" 
"التحلي باأكرب قدر من احلذر".
الوزراء  رئي�س  يعلن  اأن  وي��رّج��ح 
موري�شون  ���ش��ك��وت  اال�����ش����رتايل 
اليوم ال�شبت، االعرتاف بالقد�س 
قال  ما  وف��ق  الإ�شرائيل،  عا�شمة 
لوكالة  اأ���ش��رتال��ي��ون  م�����ش��وؤول��ون 
لكنهم  ب����ر�����س،  ف���ران�������س  اأن�����ب�����اء 
اأو�شحوا اأن هذه اخلطوة قد يتم 

االإ�شمنتية  واملكعبات  احلديدية 
ح���واج���ز  ت����واج����د  اإىل  اإ�����ش����اف����ة 
الطرق  عند  اإ�شرائيلية  ع�شكرية 
الفرعية املوؤدية اإىل املدينة والتي 
واملركبات  امل����ارة  بتفتي�س  ت��ق��وم 
اإىل  الفل�شطينيني  وتعيق و�شول 

مدينة رام اهلل.
االإ�شرائيلي،  اجلي�س  واأعلن  هذا 
40 فل�شطينيا  اأن قواته اعتقلت 

املحتلة  الغربية  ال�شفة  اأنحاء  يف 
ل���ي���ا خ�����ال ع��م��ل��ي��ة ب���ح���ث عن 

منفذ هجوم اأوقع قتلى.
والهجوم الذي ُقتل فيه جنديان، 
التفايف  طريق  على  االأول  اأم�����س 
م�����ش��ت��وط��ن��ة جفعات  م���ن  ق��ري��ب 
الثالث  ه��و  اهلل،  رام  �شرق  اآ���ش��اف 
ب�����ش��اح ن�����اري م��ن��ذ ���ش��ه��ري��ن يف 
ال�����ش��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة امل��ح��ت��ل��ة. والذ 

املهاجم بالفرار.
واأر�شل جي�س االإحتال تعزيزات 
مدينة  وط��������ّوق  ال����ه����ج����وم  ب���ع���د 
الرئي�س  م���ق���ر  ح���ي���ث  اهلل،  رام 
عبا�س،  حم���م���ود  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي 

ومناطق اأخرى.
"اعتقلت  للجي�س  بيان  يف  وج��اء 
بهم  م�������ش���ت���ب���ه���ا   40 ال������ق������وات 
زعم  ما  يف  ل�شلوعهم  مطلوبني 

»الهالل االأحمر« تد�سن املرحلة الثانية من م�سروع 
»مياه لودر« باأبني وتفتتح م�ستودعا للكتب يف زجنيبار

•• اأبني-وام:

لودر   - اأم�شرة  مياه  م�شروع  من  الثانية  املرحلة  االإماراتي  االأحمر  الهال  د�شن 
اال�شرتاتيجي يف حمافظة اأبني اليمنية الذي ي�شتفيد منه اأكرث من 30 األف ن�شمة 

وذلك �شمن م�شاريع " عام زايد ".
وتتمثل املرحلة الثانية من م�شروع مياه اأم�شرة - لودر يف بناء خزانات جتميعية 

وخطوط �شخ رئي�شية للمياه.
خزان  خ��زان��ني..  بناء  �شيتم  ان��ه  اأب��ني  مياه  مدير  بلعيدي  �شالح  املهند�س  وق��ال 
اىل  اإ�شافة  مكعبا  م��رتا   250 ال��واح��د  اخل��زان  "حتويلي" �شعة  واآخ��ر  جتميعي 
خطوط جتميع بني االآبار ..م�شريا اإىل اأن امل�شروع �شيتم تنفيذه يف مدة اأق�شاها 
�شهرين. واأعرب مدير مياه اأبني عن ال�شكر للهال االأحمر االإماراتي على جهوده 
ودعمه املتوا�شل ملحافظة اأبني يف كافة جماالت احلياة.             )التفا�شيل �س2(

تبدو م�ستعدة للت�سحية بكل �سيء لإجناز مهمتها:
دافعت ماي عن مرماها 

وتلعب احل�سة االإ�سافية!
•• الفجر - خرية ال�صيباين

ف�����ازت ت���ريي���زا م����اي ل��ك��ن��ه��ا خ�����ش��رت اأي�������ش���ا. ف����ازت، 
واحلكومة  املحافظني  ح��زب  راأ����س  على  بقيت  الأن��ه��ا 
مو�شوع  تكون  اأن  املمكن  من  يعد  ومل  الربيطانية. 
ت�شويت حلجب الثقة الذي اأطلقه حزبها طيلة عام. 
املعار�شة  حجم  الأن  اأي�����ش��اً،  الكثري  خ�شرت  ولكنها 
مناورتها  ه��ام�����س  يجعل  حجما  ب��ل��غ  فريقها  داخ���ل 
�شيقا جدا.. اإنها منت�شرة ولكنها مل تتعزز، بل رمبا 

ازدادت �شعفا.
من جهة اأخ��رى، مل يتغري �شيء. يبقى وجع الرا�س 
ك��ي��ف احل�������ش���ول ع��ل��ى م�����ش��ادق��ة الربملان  ن��ف�����ش��ه: 
ال���ربي���ط���اين ع��ل��ى ات���ف���اق االن�����ش��ح��اب م���ن االحت����اد 
االأوروب�������ي؟ وك��ي��ف��ي��ة ت��ن��ف��ي��ذ ال��ربي��ك�����ش��ي��ت ال����ذي مت 
الناخبني  باملائة من   52 بن�شبة  الت�شويت ل�شاحله 
يف يونيو 2016؟ وكي�����ف ميكن التوفيق بني حزب 
وبرملان وبلد، غاية يف االنق�شام منذ اأكرث من عامني 

ون�شف العام؟
بعد �شاعات قليلة من جناتها من الئحة �شحب الثقة 
التي تقدم بها حزبها، بنتيجة 200 �شوت ل�شاحلها، 
الوزراء  رئي�شة  ا�شتاأنفت  �شدها،  �شوًتا   117 ولكن 
املجل�س  ب��روك�����ش��ل حل�����ش��ور  ب��اجت��اه  ال��رتح��ال  ع�شا 
منذ  االأق���ل  على  م���رات  ع�شر  فعلت  كما  االأوروب�����ي. 
و�شولها اإىل ال�شلطة يف يوليو 2016، فهذه العنقاء 
االأبدية، اكدت عزمها على موا�شلة مهمتها، والقيام 

بواجبها. 

االحتاد االوروبي لن ي�شتجيب الي تعديل

ك��و���س��وف��و ت��ق��رر اإن�����س��اء 
�سيادتها  ل��ت��اأك��ي��د  ج��ي�����س 

•• بري�صتينا-اأ ف ب:

ان�شاء  اجل���م���ع���ة  ك���و����ش���وف���و  ق������ررت 
من  ب��دع��م  �شيادتها،  لتاأكيد  جي�س 
قد  اخلطوة  هذه  لكن  االأمريكيني، 
توؤدي اىل توتر اكرب مع �شربيا التي 
اإقليمها  ال تعرتف اأ�شا با�شتقال 
ان�شاء  على  وافقوا  وبعدما  ال�شابق. 
اأن يقروا قانون  وزارة للدفاع وقبل 
تنظيمها، �شوت نواب كو�شوفو على 
ن�س يعدل مهمة قوة اأمن كو�شوفو، 
اأمنية  ت��وؤدي خ�شو�شا مهمات  التي 

مدنية.
وق�����ال رئ��ي�����س ال���ربمل���ان ام�����ام نواب 
اأج���م���ع���وا ع��ل��ى ه����ذه اخل���ط���وة، الأن 
ال�شربية  لاأقلية  الع�شرة  ال��ن��واب 
اإن برملان كو�شوفو  قاطعوا اجلل�شة، 
اأق�����ر ال���ق���ان���ون امل��ت��ع��ل��ق ب���ق���وة اأم���ن 
ان  على  القانون  وين�س  كو�شوفو!. 
ال��ق��وات �شتكون م�����ش��وؤول��ة عن  ه��ذه 
تاأمني وحدة اأرا�شي الباد، وحماية 

ممتلكات كو�شوفو وم�شاحلها.

الفرن�شي  ال��ن��م��وذج  م��ن  اال���ش��ت��ل��ه��ام  "نريد  اليمينية 
املالية  وزي��ر  وك��ان  تغيريات حقيقية".   على  للح�شول 
م��و���ش��ي ك��ح��ل��ون اأع��ل��ن ه���ذا االأ���ش��ب��وع ع��ن اإن�����ش��اء جلنة 

خمت�شة بالبحث عن حلول مل�شكلة غاء املعي�شة.
ويف عام 2011، �شارك ع�شرات االآالف من النا�شطني 
املعي�شة، لكنها مل  بحركة احتجاجية كربى �شّد غاء 

توؤِد اإىل نتائج ملمو�شة.
ال���داع���ني لتظاهرات  اأح����د  ك��وه��ني وه����و  ���ش��اي  واأّك������د 
عن  امل�شوؤولني  بني  من  واأي�شاً  ال�شفراء"  "ال�شرتات 
"معاريف" املحلية  ل�شحيفة   ،2011 عام  احتجاجات 
ازداد  ب��ل   2011 ع���ام  م��ن��ذ  يتح�شن  مل  "الو�شع  اأن 

ا�شحاب ال�شرتات ال�شفراء ي�شتبكون مع ال�شرطة االإ�شرائيلية

ط��ال��ب��ان  م���ن   20 م��ق��ت��ل 
����س���رق���ي اأف���غ���ان�������س���ت���ان

•• كابول-وكاالت:

"حوايل  اإن  اأفغان،  م�شوؤولون  قال 
يف  حتفهم  ل��ق��وا  �شخ�شاً  ع�شرين 
"كونار"،  ب��اإق��ل��ي��م  ج����وي  ه���ج���وم 
�شرقي اأفغان�شتان، ام�س اجلمعة".

واأكد ع�شوا املجل�س املحلي واليات 
الع�شرين  اأن  اهلل،  و���ش��ع��د  خ����ان 
وبينهم  ط��ال��ب��ان،  حل��رك��ة  ينتمون 
وخ��ب��ري متفجرات  م��ي��داين  ق��ائ��د 

معروف.
 20 ح����وايل  اإن  اهلل،  ���ش��ع��د  وق����ال 
اأ���ش��ي��ب��وا يف ال��ه��ج��وم الذي  م��دن��ي��اً 
يف  "�شوالتان"  مب��ن��ط��ق��ة  وق������ع 

"كونار".
اأن  قبلي،  وزعيم  �شعداهلل  واأو�شح 
العملية  يف  اأ�شيبوا  الذي  املدنيني 

ينتمون الأ�شر امل�شلحني.
ال��ذي طلب  القبلي،  الزعيم  وق��ال 
ع����دم ال��ك�����ش��ف ع���ن ا���ش��م��ه ل����دواع 
اجلوية  "العملية  اإن  اأم����ن����ي����ة، 
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�شهرين.
واأعرب مدير مياه اأبني عن ال�شكر 
ل��ل��ه��ال االأح���م���ر االإم����ارات����ي على 

م�شروع مياه اأم�شرة - لودر كانت 
اآب��ار وجتهيز  اأرب��ع  عبارة عن حفر 

�شبكة �شخ للمياه.

بعد اإعادة تاأهيله وترميمه.
وقال مهدي احلامد نائب حمافظ 
اأبني - الذي افتتح امل�شتودع بح�شور 

ملحافظة  املتوا�شل  ودعمه  جهوده 
اأبني يف كافة جماالت احلياة.

من  االأوىل  امل���رح���ل���ة  ان  ي����ذك����ر 

ك����م����ا اف����ت����ت����ح ال�����ه�����ال االأح�����م�����ر 
االإم���ارات���ي م�����ش��ت��ودع ال��ك��ت��ب العام 
ملكتب الرتبية والتعليم يف زجنبار 

الرتبية  عام  اليزيدي مدير  يحي 
والتعليم يف اأبني - انه اإ�شافة اىل 
اإعادة تاأهيل م�شتوع الكتب �شيقوم 

•• اأبني-وام:

االإماراتي  االأح��م��ر  ال��ه��ال  د���ش��ن 
مياه  م�شروع  من  الثانية  املرحلة 
اال�شرتاتيجي  ل�����ودر   - اأم�������ش���رة 
الذي  اليمنية  اأب���ني  حم��اف��ظ��ة  يف 
األف   30 م��ن  اأك���رث  منه  ي�شتفيد 
» عام  ن�شمة وذلك �شمن م�شاريع 

زايد ».
وت���ت���م���ث���ل امل���رح���ل���ة ال���ث���ان���ي���ة من 
م�����ش��روع م��ي��اه اأم�����ش��رة - ل���ودر يف 
وخطوط  جتميعية  خ��زان��ات  ب��ن��اء 

�شخ رئي�شية للمياه.
وقال املهند�س �شالح بلعيدي مدير 
مياه اأبني انه �شيتم بناء خزانني.. 
»حتويلي«  واآخ����ر  جتميعي  خ���زان 
250 مرتا  ال��واح��د  �شعة اخل��زان 
اإ�شافة اىل خطوط جتميع  مكعبا 
بني االآبار ..م�شريا اإىل اأن امل�شروع 
اأق�شاها  م����دة  يف  ت��ن��ف��ي��ذه  ���ش��ي��ت��م 

ال��ه��ال االأح��م��ر االإم���ارات���ي اأي�شا 
باإعادة تاأهيل مكتب االإدارة العامة 
للرتبية والتعليم وافتتاح عدد من 
املحافظة وذلك �شمن  املدار�س يف 
واخلدمية  التنموية  امل�����ش��روع��ات 
دولة  بها  تقوم  التي  واالجتماعية 
اليمنية  امل��ح��اف��ظ��ات  يف  االإم�����ارات 
كافة والتي ت�شتهدف حت�شني حياة 

اليمنيني.
اليزيدي  يحي  اأع���رب  جانبه  م��ن 
للجهود  وت����ق����دي����ره  ����ش���ك���ره  ع����ن 
ال��ك��ب��رية ال��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا الهال 
االأح������م������ر االإم���������ارات���������ي خل���دم���ة 
اأن  اإىل  اأب�����ني.. م�����ش��ريا  حم��اف��ظ��ة 
ال���ه���ال االأح���م���ر االإم����ارات����ي نفذ 
م��ط��ل��ع ع����ام زاي����د م�����ش��روع اإع����ادة 
ت���اأه���ي���ل واإن���������ش����اء 4 م����دار�����س يف 
اأبني  خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق حم��اف��ظ��ة 
ال�شديق  ث��ان��وي��ة  ت��رم��ي��م  اب���رزه���ا 

التاريخية بزجنبار.

اختتام فعاليات موؤمتر دبي العاملي العا�سر للعلوم الطبية
•• دبي - وام:

اختتمت ام�س فعاليات موؤمتر دبي العاملي العا�شر للعلوم الطبية والذي 
نظمته جائزة ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم للعلوم الطبية وناق�س 

على مدار يومني اأهم االأمرا�س التي ت�شيب اجلهاز الع�شلي الهيكلي .
واأعرب الدكتور يو�شف عبد الرزاق رئي�س اللجنة العلمية جلائزة ال�شيخ 
حمدان بن را�شد اآل مكتوم للعلوم الطبية عن �شعادته بهذا احلدث الهام 
الرعاية  وق��ط��اع  الطبي  القطاع  على  للقائمني  مميزة  فر�شة  ب�شفته 
ال�شحية على امل�شتويني املحلي والعربي الإكت�شاب املعرفة واالإطاع على 

اأهم االأمرا�س التي ت�شيب اجلهاز الع�شلي الهيكلي.
واأ�شاد الدكتور اأحمد الها�شمي ع�شو جمل�س اأمناء اجلائزة بالنجاح غري 

امل�شبوق للموؤمتر والذي حظي بردود اأفعال اإيجابية من كبار علماء طب 
الروماتيزم امل�شاركني يف احلدث العاملي.

 11 - تنظيم  الب�شتان بدبي  ال��ذي عقد بفندق رو�شة   - املوؤمتر  و�شهد 
ال��ع��ل��م��اء واملتخ�ش�شني يف  ور���ش��ة ع��م��ل مب�����ش��ارك��ة جم��م��وع��ة م��ن ك��ب��ار 
حما�شرة  و13  والعظام  الهيكلي  الع�شلي  اجلهاز  اأمرا�س  طب  جمال 
عدد  منهم  واالأخ�شائيني  اخل��رباء  نخبة  من  حما�شرون  األقاها  علمية 
العاملية  حمدان  وجائزة  الكربى  العاملية  حمدان  بجائزة  الفائزين  من 
اإليه العلم يف  للبحوث الطبية املتميزة والذين قدموا اأحدث ما تو�شل 

جمال اال�شطرابات الع�شلية الهيكلية.
العاملية  حمدان  بجائزة  الفائز   - كابان  فريدريك  الربوفي�شور  واألقى 
الثاين للموؤمتر حما�شرة عن مو�شوع  اليوم  الكربى - �شمن فعاليات 

التحول التدريجي لنظام ع�شو واحد اإىل اآخر وهو ا�شطراب نادر للغاية 
لتكوين العظام خارج الهيكل الب�شري فيما حتدث الربوفي�شور فرانكلني 
املتميزة - عن جتربته يف مركز  الطبية  البحوث  الفائز بجائزة   - �شيم 
“مايو كلينيك “ الطبي يف الواليات املتحدة حول تنفيذ الطباعة ثاثية 

االأبعاد يف عيادة االأورام لتقومي العظام .
وقدم الربوفي�شور جراهام هيوز رئي�س مركز لندن ملر�س الذئبة “ لندن 
لوبو�س “ حما�شرة حول “متازمة هوجز” والتي حملت عنوان “ف�شل 
الهند�شة  اأ���ش��ت��اذ  جويل  فيجاي  ال��دك��ت��ور  األ��ق��ى  الطب” فيما  يف  جديد 
الطبية  للبحوث  حمدان  بجائزة  الفائز   - العظام  جل��راح��ات  احليوية 
واملهند�شني  اجل��راح��ني  ب��ني  التعاون  ���ش��رورة  ع��ن  حما�شرة   - املتميزة 

للح�شول على تكنولوجيا مبتكرة ملعاجلة العمود الفقري.

من جانبه قدم الدكتور جمال ال�شالح رئي�س اللجنة العلمية للموؤمتر 
دبي  م�شت�شفى  يف  ال��روم��ات��ي��زم  اأم���را����س  ق�شم  ورئ��ي�����س  ال��ط��ب��ي  امل��دي��ر 
حمريا  الدكتورة  ناق�شت  بينما  املفا�شل  التهاب  مر�س  حول  حما�شرة 
بادا�شا ا�شت�شارية اأمرا�س الروماتيزم خال حما�شرتها مو�شوع التهاب 
املفا�شل الروماتويدي. وقدم الدكتور منذر خاما�شتا دير رئي�س خمترب 
حما�شرة  �شابقا  بلندن  توما�س”  “�شانت  م�شت�شفي  يف  الذئبة  اأب��ح��اث 
اجليفري  خديجة  الدكتورة  تناولت  حني  يف  الروماتيزم  اأمرا�س  حول 
اأخ�شائية االأمرا�س اجللدية يف حما�شرتها مو�شوع امل�شاكل اجللدية يف 

اأمرا�س الروماتيزم .
يذكر اأن امل�شاركني يف املوؤمتر �شيح�شلون على 11.5 �شاعة عمل علمية 

معتمدة من هيئة ال�شحة بدبي.

�سيف بن زايد ينقل تعازي رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد اإىل ملك البحرين يف وفاة نورة بنت عي�سى
•• املنامة-وام:

نقل الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير الداخلية تعازي وموا�شاة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة »حفظه اهلل« اإىل جالة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل 

بنت  ن��ورة  ال�شيخة  اهلل  ب���اإذن  لها  املغفور  وف��اة  يف  ال�شقيقة  البحرين  مملكة 
عي�شى اآل خليفة وذلك خال ا�شتقبال جالته ل�شموه والوفد املرافق يف ق�شر 

ال�شافرية ام�س بالعا�شمة املنامة.
كما نقل �شموه تعازي وموا�شاة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و�شاحب ال�شمو 

ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
اإىل جالة امللك حمد  . واأع��رب �شموه عن خال�س تعازيه وموا�شاته  امل�شلحة 
باإذن اهلل وعموم  املغفور لها  اأ�شقاء  ال�شمو  اأ�شحاب  اآل خليفة واىل  بن عي�شى 
رحمته  بوا�شع  الفقيدة  يتغمد  اأن  وج��ل  عز  امل��وىل  ..�شائا  ال��ك��رام  خليفة  اآل 
وي�شكنها ف�شيح جناته. كما قدم واجب العزاء اإىل جانب �شموه ..�شعادة ال�شيخ 

البحرين  ل��دى مملكة  ال��دول��ة  اآل نهيان �شفري  زاي��د  ب��ن  ب��ن ح��م��دان  �شلطان 
والوفد املرافق الذين اأعربوا عن خال�س تعازيهم وموا�شاتهم . وكان الفريق 
�شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان قد و�شل اإىل املنامة يف وقت �شابق اليوم 
حيث كان يف ا�شتقباله الفريق الركن ال�شيخ را�شد بن عبداهلل اآل خليفة وزير 

الداخلية يف مملكة البحرين ال�شقيقة.

�سرطة اأبوظبي تطلق حملة »�ستاوؤنا اآمن وممتع«
•• اأبوظبي-الفجر:

اأطلقت �شرطة اأبوظبي ، حملة »�شتاوؤنا اآمن 
با�شرتاطات  املجتمعية  للتوعية  ومم��ت��ع«   
ال�����عامة،  االأم�����������������������اك���ن  يف  ال�����ش��������������ام��ة 
�شركائها  مع  بالتعاون  �شهر  مل��دة  وت�����شتمر 

اال�شرتاتيجيني . 
وت�����ش��ت��ه��دف احل��م��ل��ة ف��ئ��ات امل��ج��ت��م��ع كافة، 
وهادفة  مت�شافرة  جهوداً  بذل  خالها  يتم 
»توعوية وميدانية« مع دخول ف�شل ال�شتاء، 
حول ا�شرتاطات ال�شامة و�شوابط التخييم 
الربي، وحث م�شتخدمي الدراجات  النارية 
املزعجة  اال�شتعرا�شات   ممار�شة  ع��دم  على 

والتعريف ب�شوابط ا�شتخدامها.  
وتركز احلملة على و�شائل اإعامية خمتلفة 
�شحفية،  اأخ��ب��ار  ن�شر  خ��ال  م��ن  للتوعية، 
برامج  خ��ال  وم��ن  ن�شية،  ر�شائل  واإر���ش��ال 
مرئية  ر�شائل  تت�شمن  واإذاعية،  تلفزيونية 
وكتيبات  م��ط��ب��وع��ات  وت����وزي����ع  و����ش���وت���ي���ة، 

تثقيفية.
واأو�شح  العقيد الدكتور حمود �شعيد العفاري 
مدير اإدارة ال�شرطة املجتمعية   بقطاع اأمن 
املجتمع ، اأن �شرطة اأبوظبي  بكافة وحداتها 
التنظيمية تعمل كفريق عمل واحد و ت�شع 

يف  اأول��وي��ات��ه��ا  �شمن  املجتمعية  امل�����ش��وؤول��ي��ة 
اآم��ن وممتع«  والتي  تنفيذ  حملة »�شتاوؤنا  
الوقائية  ال��ت��داب��ري  م���ن  ت�����ش��م��ل جم��م��وع��ة 

واملبادرات التوعوية الهادفة. 
تت�شمن  ال��وق��ائ��ي��ة  ال��ت��وع��ي��ة  اإن   : واأ����ش���اف 
املخيمات   يف  ال�������ش���ام���ة  م�����ش��ت��وى  ت��ق��ي��ي��م 
وال��ت��دري��ب م��ن خ��ال ال��ور���س واملحا�شرات 
اليدوية    ال��ط��ف��اي��ات  ا���ش��ت��خ��دام  كيفية  ع��ل��ى 
وتوزيع �شناديق االإ�شعافات االأولية، نا�شحاً 
اأولياء االأمور بعدم ترك االأبناء يف املخيمات 
بالقوانني  االلتزام  رقابة  وحثهم على  دون 
واالأنظمة وعدم ا�شتخدام الدراجات النارية 
ب�شورة �شلبية اأو القيام باأعمال ا�شتعرا�شية 

قد تت�شبب يف اإزعاج االآخرين. 
م�شتخدمي  ال����ت����زام  اأه���م���ي���ة  اإىل   ول���ف���ت  
املخ�ش�شة  امل�شارات  يف  الهوائية  ال��دراج��ات 
املناطق  ع��ن  واالب��ت��ع��اد   املنتزهات،  ويف  لها، 
امل��زدح��م��ة ب��امل��رك��ب��ات، وع����دم ال�����ش��ري عك�س 
التعاون  دور اجلمهور يف   ، م��وؤك��داً  االجت��اه 

الإجناح احلملة    .  
للدفاع  العامة  االإدارة  احلملة،  يف  وت�شارك 
امل��دين ب��اأب��وظ��ب��ي،  وم��دي��ري��ة �شرطة العني 
وم����دي����ري����ة ����ش���رط���ة ال����ظ����ف����رة وم���دي���ري���ة 
الطوارئ وال�شامة العامة، ومديرية املرور 

والدوريات،بقطاع العمليات املركزية، واإدارة 
املجتمع،  اأم��ن  قطاع  يف  املجتمعية  ال�شرطة 

واإدارة االإعام االأمني يف قطاع �شوؤون القيادة، 
اإىل  جانب ال�شركاء اال�شرتاتيجيني.       

انطالق مع�سكر االإبداع 2018 غدا يف اأبوظبي
•• اأبوظبي - وام: 

ي����ن����ظ����م م����ع����ه����د ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
اأبوظبي  مل��رك��ز  ال��ت��اب��ع  التطبيقية 
واملهني  التقني  والتدريب  للتعليم 
“جلوبال  مع  بالتعاون  االأح��د  غ��دا 
واال�شت�شارات  ل��ل��ت��دري��ب  ف��ي��ج��ني 
من  اجل��دي��دة  ال����دورة  التعليمية” 
“مع�شكر االإبداع 2018” وذلك يف 
يف  التطبيقية  التكنولوجيا  جممع 

مدينة حممد بن زايد باأبوظبي.
ت�شتمر  ال������ذي   - امل��ع�����ش��ك��ر  ي���رك���ز 
ال���ث���ال���ث م���ن يناير  اأع���م���ال���ه ح��ت��ى 
2019 - على تدريب الن�سء على 
م�شابقات الروبوت العاملية ومهارات 
والريا�شة  وال��ف��ن��ون  االخ���رتاع���ات 
املواطنني  م����ن  ن��خ��ب��ة  مب�������ش���ارك���ة 
واملقيمني ممن ترتاوح اأعمارهم ما 

بني 5 اإىل 14 عاما.
وق���ال ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور اأح��م��د عبد 
ال����ع����ور م����دي����ر ع�����ام معهد  امل����ن����ان 
هذا  اإن  التطبيقية  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
من  �شل�شلة  ���ش��م��ن  ي��اأت��ي  امل��ع�����ش��ك��ر 

تت�شمنها  التي  وامل��ب��ادرات  الربامج 
التقني”  “اأبوظبي  ا�شرتاتيجية 
مبا ي�شاهم يف بناء االأجيال الوطنية 
اأن يكون لها  ال��ق��ادرة على  ال��واع��دة 
متطلبات  تلبية  يف  ال��ف��اع��ل  ال����دور 
وروؤي�����ة   2021 االإم���������ارات  روؤي������ة 

اأبوظبي 2030.
العلمية  امل��راف��ق  ك��اف��ة  اأن  واأ���ش��اف 
جممع  بها  يزخر  التي  والريا�شية 
يف  �شتكون  التطبيقية  التكنولوجيا 
خدمة الطلبة امل�شاركني يف املع�شكر 
وحتت رقابة �شارمة وواعية ت�شمن 

اأمن و�شامة اجلميع.
من جانبه قال هاين اأ�شعد الرئي�س 
فيجني  “جلوبال  ل�����  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
التعليمية”  واال�شت�شارات  للتدريب 
م�شتمر  املع�شكر  يف  الت�شجيل  اإن 
www. ع��رب امل��وق��ع االإل���ك���رتوين
املع�شكر  اأن  اإىل  الف��ت��اً   gvc.ae
ياأتي يف اإطار التعاون القائم ما بني 
الرتبية  فيجني” ووزارة  “جلوبال 
للتعليم  اأبوظبي  وم��رك��ز  والتعليم 
وال��ت��دري��ب ال��ت��ق��ن��ي امل��ه��ن��ي ومعهد 

التكنولوجيا التطبيقية.
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اأخبـار الإمـارات

ر�سالة من عبداهلل بن زايد اإىل وزير خارجية رومانيا
•• بوخار�صت -وام:

ب��ع��ث ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع��ب��داهلل ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان وزير 
اإىل معايل  بر�شالة خطية  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية 
رومانيا  جمهورية  خارجية  وزي��ر  ميلي�شكانو  ت��ي��ودور 
ملجل�س  العربي  للمقعد  االإم���ارات  دول��ة  تتعلق برت�شيح 
 2022 للفرتة  املتحدة  ل��اأمم  التابع  ال��دويل  االأم��ن 

. -2023
قام بت�شليم الر�شالة �شعادة الدكتور اأحمد عبداهلل �شعيد 
ا�شتقبال  رومانيا خال  لدى  الدولة  �شفري  املطرو�شي 

وزير اخلارجية الروماين له يف العا�شمة بوخار�شت.
حتيات  اللقاء  خ��ال  املطرو�شي  ال�شفري  �شعادة  ونقل 

اآل نهيان ملعايل  ال�شيخ عبداهلل بن زايد  ومتنيات �شمو 
وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال���روم���اين ب����دوام ال��ت��وف��ي��ق وال�شداد 
ال�����ش��دي��ق م���زي���دا م���ن الرقي  ال����روم����اين  ول��ل�����ش��ع��ب 
واالإزدهار. وقال �شعادة ال�شفري اإن االإمارات تثمن دعم 
رومانيا القيم لرت�شح الدولة للمقعد العربي يف جمل�س 
االأمن ..م�شريا اإىل اأن دولة االإمارات كانت ع�شوا غري 
1986 وح��ت��ى عام  ع���ام  م��ن��ذ  االأم����ن  دائ���م يف جمل�س 
باأن االأمم املتحدة وجمل�س االأمن ال  1987 الإميانها 
يزاالن من املن�شات التي ال غنى عنهما حلل النزاعات 
وتعزيز ال�شام واالأمن ..واأكد تطلع دولة االمارات بكل 
فخر للقيام بتلك اخلدمة جمددا كع�شو يف هذه الهيئة 

الدولية احليوية.

�سرطة اأبوظبي تعر�س ا�سرتاتيجيتها للذكاء اال�سطناعي اأمام 
املوؤمتر العاملي للتميز املوؤ�س�سي

•• اأبوظبي -وام:

ا�شتحداث  ال���رائ���دة يف  اأب��وظ��ب��ي جت��رب��ت��ه��ا  ���ش��رط��ة  ع��ر���ش��ت 
للتميز  العاملي  املوؤمتر  اأم��ام  اال�شطناعي  الذكاء  ا�شرتاتيجية 
املوؤ�ش�شي الذي نظمته غرفة جتارة و�شناعة اأبوظبي يف فندق 
اأبراج االحتاد بكورني�س اأبوظبي بالتن�شيق مع موؤمتر املنظمة 

العاملية االآ�شيوبا�شفيكية للجودة.
ال�شاعدي رئي�س  الدكتور مهند�س نا�شر حممد  الرائد  وقدم 

ق�شم التطوير والتغيري من اإدارة االبتكار وا�شت�شراف امل�شتقبل 
حول  عمل  ورق��ة  املوؤ�ش�شي  والتطوير  اال�شرتاتيجية  مركز  يف 
اأبوظبي  �شرطة  جمل�س  واإن�����ش��اء  اال�شرتاتيجية  حم��اور  اأه��م 

للذكاء اال�شطناعي واأهم اأهدافه.
وا�شتعر�س مبادرات مئوية �شرطة اأبوظبي 2057 وم�شاريعها 
االأمني  املجال  يف  ودوره���ا  اال�شطناعي  ال��ذك��اء  يف  امل�شتقبلية 
ال�شخمة  البيانات  بقواعد  خا�شة  م�شاريع  يف  متثلت  والتي 
الذكية  ال�شرطة  ومراكز  االأبعاد  الثاثية  الطباعة  وم�شاريع 

وغريها من امل�شاريع امل�شتقبلية.
واالإبداع  واالبتكار  التميز  االإم��ارات يف  املوؤمتر جتربة  وناق�س 
مب�شاركة نحو 300 خبري اإقليمي وعاملي يف جماالت اجلودة 

والتميز املوؤ�ش�شي ميثلون نحو 35 دولة.
االأوىل  للمرة  املوؤمتر  ا�شت�شافت  اأبوظبي  العا�شمة  اأن  يذكر 
عاملية  علمية  تظاهرة  وي�شكل  االأو���ش��ط  ال�شرق  م�شتوى  على 
اندوني�شيا  ت�شت�شيف  اأن  امل��ق��رر  وم��ن  املنطقة  م�شتوى  على 

الدورة املقبلة للموؤمتر.

•• اأبوظبي-وام:

وقعت االإدارة العامة للدفاع املدين يف اأبوظبي مذكرة �شراكة ا�شرتاتيجية 
يف  وذل��ك  عاملياً   GIS ال���  بتطبيقات  املخت�شة   ESRI اإي���زري  �شركة  مع 
املدين  الدفاع  الذكية لدعم عمليات  للتطبيقات  والتطوير  البحث  جمال 

امليدانية.
امل��دين يف  ال��دف��اع  ع��ام  الكتبي مدير  العميد حممد معيوف  امل��ذك��رة  وق��ع 
املركز  وذل��ك يف  العاملية  اإي��زري  �شركة  رئي�س  دينجرموند  وج��اك  اأبوظبي 

التجاري العاملي بدبي .
تقدمي  �شبل  حتديث  اإىل  ي�شعى  امل��دين  الدفاع  اأن  الكتبي  العميد  واأو�شح 
خدمات الدفاع املدين من خال تفعيل تطبيقات نظم ال� GIS يف مراكزه 
مبا ي�شهم يف �شرعة اال�شتجابة وفعالية اداره احلوادث اإىل جانب رفع كفاءة 
املمار�شات  الأف�شل  وفقاً  احل��وادث  اثناء  الت�شغيلية  امل��وارد  من  اال�شتفادة 

العاملية .
ووم����ن ج��ان��ب��ه ذك���ر امل��ق��دم م��ه��ن��د���س ���ش��امل ه��ا���ش��م احل��ب�����ش��ي م��دي��ر اإدارة 
اإىل  تهدف  املذكرة  ان  اأبوظبي  امل��دين  للدفاع  العامة  االإدارة  يف  العمليات 
النظم  اأح��دث  و  املعلومات اجلغرافية  اإط��ار نظم  ذكية يف  تطبيق مفاهيم 

.GIS �التكنولوجية املكانية اإىل جانب البحث والتطوير يف جماالت ال

دفاع مدين اأبوظبي يعزز عملياته باأحدث التطبيقات الذكية

ال�سارقة حتت�سن اليوم العر�س اجلماعي العربي االأول
•• ال�صارقة - وام: 

ال�شارقة حفل  اإك�شبو  ال�شبت يف مركز  اليوم  العربية  االأ�شرة  تنظم منظمة 
العر�س العربي اجلماعي االأول تزامنا مع “عام زايد” وي�شم 500 عري�س 

وعرو�شة.
وقال �شعادة جمال عبيد البح رئي�س املنظمة “ يعترب هذا احلدث ا�شتثنائيا 

ب��ك��ل امل��ق��اي��ي�����س م��ن ح��ي��ث ع���دد امل�����ش��ارك��ني وم���ن ح��ي��ث ال��ربن��ام��ج العلمي 
والتوعوي امل�شاحب الذي و�شعته منظمة االأ�شرة العربية بدقة لكي ميكن 
هذه ال�شريحة من ال�شباب بالبدء بحياة زوجية �شعيدة جتنبهم اخلافات 

االأ�شرية.
دوليتني  ن��دوت��ني  عقد  ت�شمن  للعر�شان  التاأهيلي  ال��ربن��ام��ج  اأن  واأو���ش��ح 
متخ�ش�شتني تناولتا ق�شايا االأ�شرة العربية وال�شباب يف جمال دور املوؤ�ش�شات 

يف دعم االأ�شرة حديثة املن�شاأ وت�شليط ال�شوء على دور الوالدين يف حتقيق 
اال�شتقرار االأ�شري ودور منظمات املجتمع املدين والتي �شوف ت�شطلع بدور 
تثقيفي وتوعوي باال�شافة اىل الدور االبرز الذي يجب اأن تقدمه احلكومات 

من برامج واأن�شطة و�شن القوانني لدعم ورعاية ومتكني االأ�شرة العربية.
واأ�شاد رئي�س املنظمة بنجاح دولة االمارات وريادتها يف العطاء على م�شتوى 
الوطن العربي والعامل اأجمع من خال مبادراتها يف جمال التنمية والبناء 

القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  دور  ..مثمنا 
بنت  جواهر  ال�شيخة  �شمو  وقرينته  ال�شارقة  حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو 
مد  يف  بال�شارقة  االأ���ش��رة  ل�شوؤون  االأع��ل��ى  املجل�س  رئي�شة  القا�شمي  حممد 
االأ�شرة  ودع��م  ورعاية  وثقافيا  فكرياً  لارتقاء  العرب  مع  التوا�شل  ج�شور 
االماراتية ب�شكل عام وباإمارة ال�شارقة ب�شكل خا�س االأمر الذي ميكن املراأة 

االماراتية وجعلها منوذجا يحتذى به.

موؤمتر التنمية امل�ستدامة بال�سارقة ي�ستعر�س جهود املحافظة على البيئة 
•• ال�صارقة-وام:

الذي  امل�شتدامة  للتنمية  العا�شر  ال�شنوي  امل��وؤمت��ر  ا�شتعر�س 
املحاور  م��ن  ع���دداً  ال�����ش��ارق��ة  يف  االول  اأم�����س  فعالياته  ع��ق��دت 
الرئي�شية االهداف و اجلهود العاملية العاملية للتنمية امل�شتدامة 
البيئة  على  املحافظة  يف  واالأف����راد  اجل��ه��ات  ك��اف��ة  وم�شئولية 
واملوارد الطبيعية و�شمان حتقيق التنمية امل�شتدامة من اأجل 
التجربة  املوؤمتر  يف  امل�شاركون  ا�شتعر�س  كما  امل�شتقبل  اأجيال 

االإماراتية الرائدة يف حتقيق التنمية امل�شتدامة .
بالتعاون  للمعرفة  الليم  مركز  ينظمه  ال��ذي  املوؤمتر  حظي  و 
مع عدد من اجلهات احلكومية واخلا�شة واجلامعات ومراكز 

االأبحاث مب�شاركة 300 م�شارك قدمو 14 ورقة عمل.
التنمية  ال�����ش��ارق��ة يف حتقيق  اإم����ارة  امل��وؤمت��ر جت��رب��ة  ت��ن��اول  و 
بق�شايا  االه��ت��م��ام  وج��ه��وده��ا يف  امل��ج��االت  ك��اف��ة  يف  امل�شتدامة 
والتحول  الطفولة  حلماية  ال�شارقة  �شبكة  خال  من  الطفل 

الذكي يف جماالت الطاقة وغريها من املجاالت .
االإن�شان  ح��ول  اجلهود  كافة  تركيز  ب�شرورة  امل��وؤمت��ر  واأو���ش��ى 
وتوفري الظروف املنا�شبة التي متكن كل فرد من اأفراد املجتمع 
من ا�شتخدام كل طاقاته مل�شلحة التنمية امل�شتدامة وااللتزام 
بتوفري االحتياجات االأ�شا�شية مثل الرعاية االجتماعية واملياه 
 .. امل�شتهدفة  التنمية  لتحقيق  ال�شحية  وال��رع��اي��ة  النظيفة 
موؤكدا اأهمية اال�شتخدام االأمثل للموارد الطبيعة واحلد من 
الليم  املهند�س را�شد  الدكتور  واأو�شح �شعادة  البيئي.  التدهور 
رئي�س هيئة كهرباء ومياه ال�شارقة اأن فعاليات موؤمتر التنمية 
لدولة  الفاعلة  امل�شاهمات  اإح��دى  تعترب  بال�شارقة  امل�شتدامة 
اجلهود  يف  اخل�شو�س  وج��ه  على  ال�شارقة  واإم����ارة  االإم����ارات 
م�شتوى  على  امل�شتدامة  التنمية  تعزيز  اإىل  الرامية  الدولية 
التي  الرئي�شية  املحاور  ناق�س  املوؤمتر  اأن  اإىل  واأ���ش��ار   . العامل 
تنمية  اأي  عليه  ترتكز  اأن  ينبغي  ال��ذي  االأ�شا�س  تعترب مبثابة 
م�شتدامة وت�شمل التنمية االقت�شادية و االجتماعية والبيئية 

مع الرتكيز على اال�شتخدام االأمثل للموارد من اأجل م�شتقبل 
اأف�شل لاأجيال القادمة .

كما ا�شتعر�س املوؤمتر التقدم اال�شتثنائي الذي حققته الدولة 
واإم������ارة ال�����ش��ارق��ة ع��ل��ى وج���ه اخل�����ش��و���س يف جم���ال التنمية 
التغيري  عملية  و���ش��رورة  املا�شية  امل��رح��ل��ة  خ��ال  امل�شتدامة 
الهيكلي نحو اأمناط م�شتدامة من االإنتاج واال�شتهاك ل�شالح 
ا�شتحداث فر�س للم�شي قدماً يف االإدماج االجتماعي وحتقيق 
املبادئ واحلقوق االأ�شا�شية وحتقيق التنمية امل�شتدامة يف كافة 

املجاالت ل�شالح اأجيال اليوم والغد.
واختتم املوؤمتر فعالياته باأم�شية اقيمت يف غرفة جتارة و�شناعة 
ال�شارقة لتوزيع جوائز التميز لتكرمي القادة املتميزين وكبار 
ب�شوؤون اال�شتدامة  امل�شوؤولني احلكوميني واملهنيني واملهتمني 
متيز  يف  و�شاركوا  م�شتداماً  منواً  حققوا  الذين  واالأكادمييني 
والداعمني  اال�شرتاتيجيني  وال�شركاء  وال�شركات  املوؤ�ش�شات 

واملتطوعني.

طحنون بن حممد يعزي يف وفاة 
عبداهلل جابر اخلييلي

•• العني -وام: 

قدم �شمو ال�شيخ طحنون بن حممد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة العني، م�شاء 
ام�س واجب العزاء اإىل جابر حارب بن مغري اخلييلي، يف وفاة جنله »عبداهلل«، 
وذلك لدى زيارة �شموه جمل�س العزاء يف منطقة اأبو �شمرة مبنطقة العني. وعرب 
�شمو ال�شيخ طحنون بن حممد اآل نهيان، عن خال�س تعازيه وموا�شاته اإىل اأ�شرة 
وذوي الفقيد، �شائا املوىل عز وجل اأن يتغمده بوا�شع رحمته واأن ي�شكنه ف�شيح 
جناته واأن يلهم اأهله وذويه ال�شرب وال�شلوان. قدم واجب العزاء اإىل جانب �شموه، 

ال�شيخ ذياب بن طحنون اآل نهيان وعدد من امل�شوؤولني.

ال�سعبة الربملانية االإماراتية ت�سارك مبوؤمتر الربملانيني ال�سباب يف باكو
•• باكو -وام: 

ا�شتعر�شت ال�شعبة الربملانية االإماراتية خال م�شاركتها يف اأعمال املوؤمتر اخلام�س للربملانيني 
وحماية  اال�شتدامة  »تعزيز  عنوان  حتت  باكو  االأذري���ة  العا�شمة  يف  ام�س  افتتح  ال��ذي  ال�شباب 
م�شالح االأجيال القادمة« عددا من جتارب املجل�س الوطني االحتادي على �شعيد الت�شريعات 
وحتقيق  االأر����س  كوكب  حماية  لتح�شني  الفاعلة  الربملانية  الدبلوما�شية  اإط��ار  ويف  الوطنية 
اال�شتدامة البيئية كما ا�شتعر�شت جتربة دولة االإم��ارات الناجحة يف جمال الطاقة املتجددة. 
ميثل ال�شعبة الربملانية االإماراتية يف املوؤمتر الذي ي�شتمر يومني وينظمه الربملان االأذربيجاين 
�شليمان  الذباحي و�شعادة علياء  �شعادة في�شل حارب  الدويل  الربملاين  باال�شرتاك مع االحتاد 
وخا�شة  ال�شباب  اإ���ش��راك  اإىل  امل��وؤمت��ر  وي��ه��دف  االحت����ادي.  الوطني  املجل�س  ع�شوي  اجلا�شم 

الربملانيني يف كافة املجاالت املتعلقة باتخاذ القرارات حول اال�شتدامة وحماية البيئة.
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العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/فايف ام لا�شت�شارات 

CN قد تقدموا الينا بطلب البيئيه رخ�شة رقم:1696941 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شعيد نامي �شعيد نامي اخلييلي  %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شادية �شبحي حممد رم�شان
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  االقت�شادية  التنمية 
االعان واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/عامل جرين الدارة املرافق 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م  رخ�شة رقم:2021602 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة نور العامل عبدالرحمن %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة ح�شن علي ح�شن عبداهلل الكعبي %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف نور العامل عبدالرحمن
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف احمد علي احمد ال�شلف النعيمي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية 
االقت�شادية خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15

اإعــــــــــالن
انريجي  �شيز  ال�ش�����ادة/اوفر  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�شولو�شنز ليمتد ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1668277 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شامر حممد �شليمان بن �شميدع احل�شرمي %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شاردور يولد ا�شيف %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شاردور يولد ا�شيف

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف جنمه عبداهلل ح�شن عبداهلل اأهلي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية 
االقت�شادية خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شوبر ماركت عامل

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1029799 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة نور العامل عبدالرحمن %49

تعديل وكيل خدمات/ ا�شافة ح�شن علي ح�شن عبداهلل الكعبي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف نور العامل عبدالرحمن

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف احمد علي احمد ال�شلف النعيمي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية 

االقت�شادية خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان 

الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15

اإعــــــــــالن
خلياطة  ال�ش�����ادة/اإيتي�س  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املاب�س الن�شائية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2257056 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة منى �شامل مب�شر �شعيد املحرمي  %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف خديجة عبداهلل ي�شلم احمد بن �شميدع

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  االقت�شادية  التنمية 
االعان واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/نيرب هود برومو�شن ذ.م.م 

CN قد تقدموا الينا بطلب - فرع اأبوظبي 1 رخ�شة رقم:1806015 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة راجني اب�شل حممد علي %24

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة من�شور احمد من�شور علي %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة خور�شيده ح�شن �شيد همام %12

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شجات ح�شن ميدين كوجنو %13
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف من�شور احمد من�شور علي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شجات ح�شن ميدين كوجنو
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف خور�شيده ح�شن �شيد همام

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية 
االقت�شادية خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/االوىل للخدمات االدارية 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م  رخ�شة رقم:1060113 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شعود حمد �شعيد نا�شر اجلنيبي %25.5
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حمد عبداهلل حمد اجلنيبي %25.5
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف طال �شعيد عبداهلل نا�شر اجلنيبي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شعيد عبداهلل نا�شر اجلنيبي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية 
االقت�شادية خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15

اإعــــــــــالن
لت�شليح  برلني  ال�ش�����ادة/ور�شة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ال�شيارات  رخ�شة رقم:1067203 
تعديل لوحة االعان/اإجمايل من م�شاحة 9*1 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري من/ ور�شة برلني لت�شليح ال�شيارات

BERLIN AUTO REPAIR WORKSHOP

اىل/اوتو �شكان لت�شليح ال�شيارات
AUTO SCAN AUTO REPAIR WORKSHOP

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية 
االقت�شادية خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15

اإعــــــــــالن
الدمية  ال�ش�����ادة/ح�شانة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الفرن�شية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1548812 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة موزه حممد ديان املهريي  %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف خليفة بطي عمري يو�شف املهريي

تعديل لوحة االعان/اإجمايل من م�شاحة 1*6 اىل 1*1
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  االقت�شادية  التنمية 
االعان واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15

اإعــــــــــالن
لتموين  اخلليج  ال�ش�����ادة/بحر  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

االدوات ال�شناعية ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1025273 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة جمعه حممد علي الفقاعي اآل علي %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شتيفني كوبر %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شامل �شعيد عبدالعزيز احلو�شني
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف مدز هيد كاتكايف

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية 
االقت�شادية خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/بايونريز املدينة هايرب ماركت

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1748963 

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة االعان/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�شم جتاري من/ بايونريز املدينة هايرب ماركت

PIONEERS AL MADINA HYPERMARKET

اىل/بايونريز املدينة هايرب ماركت - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

PIONEERS AL MADINA HYPERMARKET - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 

خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمب لنقليات العامة

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1061493 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة امل �شعيد را�شد مطر البادي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف جميله �شهيل زوجة احمد علي عامر الربعمي املهري

تعديل لوحة االعان/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل عنوان/Building Name من 81110 اىل 214328

اىل  جابر  �شحمي  فاطمه  من   Building Owner Name/عنوان تعديل 

املالك/�شهيل مبارك م�شباح مبارك م�شباح مبارك املرر

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 

خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15

اإعــــــــــالن
الزرقاء  ال�ش�����ادة/املدينة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لرتكيب واإ�شاح التكييف
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1799817 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عبداهلل احمد مراد البلو�شي  %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد يو�شف ح�شني البلو�شي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  االقت�شادية  التنمية 
االعان واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15

اإعــــــــــالن
العاملية  ال�ش�����ادة/يورو  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لتكنولوجيا االمن وال�شامة ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1363820 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة ح�شني حممد �شيبان حممد املهريي  %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد حممد احمد �شالح الكعبي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  االقت�شادية  التنمية 
االعان واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/جنيد عامل �شوبر ماركت 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م  رخ�شة رقم:1018974 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة نور العامل عبدالرحمن %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة ح�شن علي ح�شن عبداهلل الكعبي %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف نور العامل عبدالرحمن
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف احمد علي احمد ال�شلف النعيمي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية 
االقت�شادية خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم 

بي�شت كيت�شن
رخ�شة رقم:CN 1656955 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15

اإعــــــــــالن
الدارة  ام  ال�ش�����ادة/فايف  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب النفايات  رخ�شة رقم:1691794 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شعيد نامي �شعيد نامي اخلييلي  %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شادية �شبحي حممد رم�شان
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  االقت�شادية  التنمية 
االعان واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون 

املري امار لل�شيدات
رخ�شة رقم:CN 1193575 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15

ليث العبيدي لتجارة ال�سيارات- ذ م م
يعلن امل�شفي مكتب القمة –حما�شبون قانونيون عن ت�شفية 

�شركة: )ليث العبيدي لتجارة ال�شيارات- ذ م م(

وذلك بناء على قرار اجتماع ال�شركاء املوثق لدى كاتب العدل.  

مكتب  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لدية  من  فعلى 

امل�شفى املعني هاتف رقم 026766166 فاك�س 026766566 �س 

ب 128190 ابوظبي- �شارع النجدة بناية عبد اهلل مهري عبد 

اهلل حميان بناية رقم 1341 بلوك )C(  الطابق 17 مكتب رقم 

1701 م�شطحبا معه كافة االأوراق وامل�شتندات الثبوتية وذلك 

خال مدة اأق�شاها 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعان.

اإع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15

ق�سر التميز لل�سيانة العامة- ذ.م.م
يعلن مكتب حار�س و�شركاه لتدقيق احل�شابات )فرع ابوظبي( 
املنعقدة  عادية  الغري  العمومية  اجلمعية  قرار  مبوجب  انه 
بتاريخ 12/06/ 2018 املوثق لدى الكاتب العدل  بحل وت�شفية  

)ق�شر التميز لل�شيانة العامة - ذ.م.م( 
مكتب  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لدية  من  فعلى 
امل�شفى املعني هاتف رقم 026452666 فاك�س 026454499 �س 
ب  48517 ابوظبي النادي ال�شياحي  بناية ال�شيد احمد �شيبة 
حا�شر خمي�س طابق ميزانني مكتب رقم 3 واح�شار امل�شتندات 
ن�شر  تاريخ  من  يوما   45 اأق�شاها  مدة  خال  وذلك  الثبوتية 

هذا االإعان.

اإع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 
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اأخبـار الإمـارات
را�سد النعيمي : بلدية عجمان اأ�س�ست قواعد �سلبة الإقامة امل�ساريع التنموية الناجحة

•• عجمان -وام:

اأكد ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي رئي�س دائرة البلدية 
ال�شت�شراف  ق��دم��ا  ال���دائ���رة  �شعي  بعجمان  والتخطيط 
اإم��ارة عجمان  اأج��ل حتقيق االأف�شل وروؤي��ة  امل�شتقبل من 

تت�شدر �شلم املجد والرفعة.
- خ��ال تكرميه  النعيمي  ب��ن حميد  را���ش��د  ال�شيخ  وق��ال 
الرعاة وامل�شاهمني يف اإجناح حفل اليوبيل الذهبي الذي 
تاأ�شي�شها  على  عاما   50 مب��رور  احتفااًل  الدائرة  نظمته 
االأه���داف  حتقيق  يف  ك��ب��ريا  �شوطا  قطعت  ال��دائ��رة  اإن   -

امل��ن�����ش��ودة وع��م��ل��ت ع��ل��ى ت���اأدي���ة م��ه��ام��ه��ا ع��ل��ى اأك��م��ل وجه 
واالنطاق يف درب االإبداع م�شتندة اإىل كوادرها الب�شرية 
واجلهات والدوائر واملوؤ�ش�شات الداعمة للدائرة ..م�شريا 
اىل اأن رعاية اجلهات وجهود امل�شتثمرين توؤكد على الثقة 

املتبادلة واالإميان بدور الدائرة واإجنازاتها امل�شرفة.
اأقامته  ال��ذي  التكرمي  حفل  خ��ال   - را�شد  ال�شيخ  واأك��د 
الدائرة  اأن  ل��ه��ا -  ال��ت��اب��ع   X ال���دائ���رة يف م��رك��ز ع��ج��م��ان 
ا�شتطاعت تاأ�شي�س قواعد �شلبة الإقامة امل�شاريع التنموية 
الناجحة يف املجاالت كافة حيث عملت على مدار خم�شني 
عاماً على تطوير خدماتها من خال ا�شت�شراف امل�شتقبل 

لتحقيق اأعلى مراتب النجاح .
ح�شر حفل التكرمي �شعادة عبدالرحمن حممد النعيمي 
اليوبيل  حفل  جن��اح  يف  وامل�شاهمون  ال��دائ��رة  ع��ام  م��دي��ر 
الذهبي » القيادة العامة ل�شرطة عجمان واالدارة العامة 
العامة  امل��وا���ش��ات  موؤ�ش�شة   « وال���رع���اة  امل����دين«  ل��ل��دف��اع 
ب��ع��ج��م��ان وم��وا���ش��ات االم������ارات و���ش��رك��ة ع��ق��ار و�شركة 
عجمان لل�شرف ال�شحي و�شركة الزوراء وجمموعة اميز 
و�شركة الفطيم لل�شيارات وجمعية اأم املوؤمنني وجمموعة 
تايجر و وزارة املوارد الب�شرية والتوطني ودائرة االأرا�شي 

والتنظيم العقاري و�شركة جولد كر�شت درميز«.

مبادرة »اقراأ يل« تنظم فعاليات قراءة متنوعة �سملت كبار املواطنني
•• دبي -وام: 

»اق���راأ يل« لوزارة  م��ب��ادرة  نظمت 
قراءة  ف��ع��ال��ي��ات  امل��ج��ت��م��ع  تنمية 
املواطنني  ك��ب��ار  �شملت  متنوعة 
املواطنني  ك��ب��ار  ���ش��ع��ادة  يف م��رك��ز 
املر�شى يف  يف عجمان واالأط��ف��ال 
بال�شارقة  ال��ق��ا���ش��م��ي  م�شت�شفى 
ل���ع���دد من  ج��ل�����ش��ة  اإىل  اإ����ش���اف���ة 
م�شتوى  ع��ل��ى  ال��ه��م��م  اأ����ش���ح���اب 
الدولة وجل�شات اأخرى ا�شتهدفت 
مركز التنمية االجتماعية التابع 

للوزارة يف اإمارة ال�شارقة.
املجتمع  ت��ن��م��ي��ة  وزارة  ون���ف���ذت 
اجتماعية  ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة  م�����ب�����ادرة 
اإن�شانية متثلت يف زيارة م�شت�شفى 
ال��ق��ا���ش��م��ي ب���ال�������ش���ارق���ة وق������راءة 
جمموعة من الق�ش�س لاأطفال 
مع  تزامنت  وال��ت��ي  امل�شت�شفى  يف 
العاملي  باليوم  الدولة  احتفاالت 
منى  �شعادة  ب��ادرت  حيث  للطفل 
امل�شاعد  الوكيل  الزعابي  عجيف 
لقطاع اخلدمات امل�شاندة بالوزارة 
الق�ش�س  م��ن  جمموعة  ب��ق��راءة 
وهي  امل�����ش��ت�����ش��ف��ى  يف  ل���اأط���ف���ال 
اإدارة  ت��وف��ره��ا  اإ����ش���دارات ه��ادف��ة 
احلماية االجتماعية حتت مظلة 

تثقيفية وتوعوية لاأطفال.

اإدارة احلماية  وت�شتوعب ق�ش�س 
تنمية  وزارة  يف  االج���ت���م���اع���ي���ة 
املبادرة  ت���ق���راأه���ا  ال��ت��ي  امل��ج��ت��م��ع 
ع�����ش��رات االأف���ك���ار ال��ه��ادف��ة فيما 
ت�����ش��ت��ح�����ش��ر م���واق���ف ح��ي��ات��ي��ة يف 
واملدر�شة  كالبيت  خمتلفة  بيئات 
مع  بتفاعات  وحت��ي��ط  وال��ن��ادي 
املجتمع  يف  متعددين  اأ���ش��خ��ا���س 
من  الق�ش�س  اأ���ش��ل��وب  يعد  حيث 
التعامل  يف  الناجحة  االأ�شاليب 
التاأثري  وحت��ق��ي��ق  االأط���ف���ال  م���ع 

برنامج  اآخرها  كان  للمتطوعني 
من   20 ا�����ش����ت����ه����دف  ت����اأه����ي����ل����ي 

موظفي وزارة ال�شحة.
»اقراأ  الوطنية  امل��ب��ادرة  وترتبط 
اال�شرتاتيجية  ب�����اأه�����داف  يل« 
ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ق��راءة وحت���دي���دا يف 
التحتية  والبنية  االأنظمة  »بناء 
الازمة لدعم القراءة على املدى 
االأ�شرة  دور  و«ت��ع��زي��ز  ال��ط��وي��ل« 
�شلوكيات  ت��غ��ي��ري  يف  وامل��ج��ت��م��ع 
ال��ق��راءة ل��دى االأف����راد« وتتوافق 

االإيجابي يف نفو�شهم مبا ينعك�س 
ثقة وجناحا ل�شخ�شياتهم.

الوطنية  امل���ب���ادرة  اإط����اق  وم��ن��ذ 
وزارة  ت��ت��ب��ن��اه��ا  ال��ت��ي  »اق�����راأ يل« 
ت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع ب��ال�����ش��راك��ة مع 
وزارات الرتبية والتعليم وال�شحة 
ووقاية املجتمع والثقافة وتنمية 
والهيئات  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  امل��ج��ت��م��ع 
جمموعة  ت��ن��ف��ي��ذ  مت  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
وجل�شات  امليدانية  ال��زي��ارات  من 
التاأهيلية  وال����ربام����ج  ال����ق����راءة 

املبادرة مع فكرة »برنامج القراءة 
القراءة  تكون  ب��اأن  م��دى احلياة« 
اأ�شلوب حياة يف املجتمع االإماراتي 
تهدف  فيما   2026 عام  بحلول 
القراءة  ح��ب  تعزيز  اإىل  امل��ب��ادرة 
احل�شانة  وف���رتة  الطفولة  منذ 
وحماية كبار املواطنني من فقدان 
الذاكرة وزيادة التح�شن ال�شحي 

ودفع املعنويات للمر�شى.
وجت���ت���ه���د امل�����ب�����ادرة ال���وط���ن���ي���ة يف 

للفئات  ق��������راءة  ����ش���اع���ة  ت����وف����ري 
متطوعني  خ��ال  م��ن  امل�شمولة 
الهادفة  ال���ق���راءة  مهمة  ي�����وؤدون 
الباب  تفتح  فيما  ال��ف��ئ��ات  ل��ه��ذه 
وتتجه  اأو���ش��ع  جمتمعية  مل�شاركة 
لت�شمل موؤ�ش�شات القطاع اخلا�س 
ال��������وزارة  م����ع  ج���ن���ب  اإىل  ج���ن���ب���ا 
القطاع  من  امل�شاركة  واملوؤ�ش�شات 
اأهدافها  ي����رثي  مب���ا  احل��ك��وم��ي 

الوطنية الطموحة.

طرق دبي تبحث مع �سركاء املجال التقني تعزيز اأهدافها اال�سرتاتيجية
•• دبي -وام:

قطاع  �شركاء  مع  دب��ي  واملوا�شات  الطرق  لهيئة  ال�شنوي  اللقاء  ناق�س 
خدمات الدعم التقني املوؤ�ش�شي لعام 2018 االأفكار واملبادرات التي تعنى 
وكيفية  دب��ي  اإم���ارة  م�شتوى  على  النواحي  جميع  من  ال�شراكة  بتطوير 
وتطلعات  ت��وج��ه��ات  ي��خ��دم  مب��ا  املختلفة  امل��ج��االت  يف  التقنيات  توظيف 

حكومة دبي.
.كما ا�شتعر�س املو�شوعات التي تدعم الغاية اال�شرتاتيجية االأوىل للهيئة 
واملتمثلة ب� »دبي الذكية« والتي ت�شعى لتعزيز التوا�شل والتكامل والتعاون 

واإدارة املعلومات وتطوير حلول ذكية للنقل واملرور.
افتتح اللقاء عبد العزيز الفاحي املدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم 
املالية  وال��دائ��رة  الذكية  دب��ي  ع��ن  ممثلني  �شم  وال���ذي  بالهيئة  التقني 

ومركز حممد بن را�شد للف�شاء وبلدية دبي ومتحف االحتاد وموؤ�ش�شة 
خليفة  وجامعة  ه��واوي  و�شركة  وتك�شبو  »ن��داء«  املتخ�ش�شة  االت�شاالت 
للعلوم والتكنولوجيا والبحوث وجامعة دبي ف�شا عن ح�شور عدد من 

مديري اإدارات القطاع ومن�شقي ال�شركاء بالهيئة.
املجال  يف  امل�شتقبلية  التحديات  بحث  ت�شمن  اللقاء  اأن  الفاحي  وق��ال 
امل�شاريع  وامل�شتقبل وكذلك  لبناء احلا�شر  التقني بو�شفه جماال حيويا 

اأطلقتها  التي  الذكية  دب��ي  مدينة  م��ب��ادرة  ملتطلبات  الداعمة  امل�شرتكة 
حكومة دبي كما بحث يف االأفكار واملقرتحات التي تعزز ال�شراكات وتدفع 
بها ملزيد من الفعالية والتطور ف�شا عن ا�شتعرا�س اأبرز م�شاريع القطاع 
اال�شطناعي  بالذكاء  املتمثلة  الرقمي  امل��ج��ال  يف  الهيئة  اأه���داف  لدعم 
واإدارة البيانات الكبرية وطرح العديد من املنتجات واخلدمات الذكية مبا 

يتاءم مع مكانة االإمارة يف هذا املجال.

�سمن برنامج القوافل الوعظية

 جمل�س �ساحية الزبارة ي�ست�سيف ندوة االأ�سرة املثالية للهيئة العامة لل�سوؤون االإ�سالمية واالأوقاف 
•• خورفكان –الفجر:

�شوؤون  ل��دائ��رة  التابعة  املجال�س  اأح���د  ال��زب��ارة  �شاحية  جمل�س  ا�شت�شاف 
القوافل  اإط��ار برامج  املثالية( وذل��ك يف  ن��دوة )االأ���ش��رة  ال�شواحي والقرى 
مفهوم  وتناولت  واالأوق���اف  االإ�شامية  لل�شوؤون  العامة  للهيئة  الوعظية 
على  املبني  ال�شحيح  ال��زواج  اأ�ش�س �شحيحة من خال  وفق  االأ�شرة  اإقامة 

اأ�ش�س االنتقاء للعنا�شر ال�شاحلة وتربية االأبناء على القيم واالأخاق .
�شاكر  وعمر  ال�شام�شي  عبدالرحمن  الواعظني  من  كا  الندوة  يف  حت��دث 
فيما ح�شر من جانب جمل�س �شاحية الزبارة كا من خلفان �شالح النقبي 
الك�شار  وعبدالعزيز  النقبي  �شامل  را���ش��د  واالأع�����ش��اء  املجل�س  رئي�س  نائب 
احلمادي وعدد من كوارد املجل�س بجانب لفيف من اأهايل املنطقة يف مدينة 

خورفكان .
 يف بداية الندوة رحب خلفان �شالح النقبي نائب رئي�س جمل�س ال�شاحية 
العامة لل�شوؤون اال�شامية واالأوق��اف وما تقدمه  الهيئة  التعاون مع  بهذا 
ت��اق��ي جهود  اأه��م��ي��ة  م��ن حم��ا���ش��رات قيمة خل��دم��ة املجتمع م��وؤك��دا على 

املجل�س مع الهيئة يف حتقيق غايات الرتابط اال�شري واحلفاظ على متا�شك 
املجتمع .

بعدها حتدث املحا�شرين م�شريين اإىل ال�شريعة اال�شامية منحت اال�شرة 
ا�شتمرارها وجناح  اأ�ش�س بناءه و�شمان  قوامها واأ�شباب �شعادتها من خال 
دورها يف اأفرادها واملجتمع وا�شارا اإىل اأن القيادة الر�شيدة يف دولة االإمارات 
مل تاألوت جهداً يف تقدمي اأوجه الدعم واالهتمام باالأ�شرة وجميع اأفرادها 
اأولويات  راأ�س قائمة  االأ�شرة على  تاأتي  اإذ  االإم��ارات  الذين يكّونون جمتمع 

احلكومة ويف عمق �شيا�شاتها الرامية اإىل االهتمام باالإن�شان،
وت��ط��رق ال��واع��ظ��ني م��ع احل�����ش��ور اإىل ال��ع��دي��د م��ن اجل��وان��ب ال��ت��ي ت�شمن 
اأفرادها  رع��اي��ة  على  ع���اوة  �شحيح  ب�شكل  وبنائها  اال���ش��ر  على  احل��ف��اظ 
وتن�شئتهم على القيم وامل�شاركة الوطنية واالنتماء للوطن والوالء للقيادة 

واأن تظل اال�شرة هي عماد املجتمع وم�شدر قوته .
بهدها قامت الهيئة العامة لل�شوؤون االإ�شامية واالأوقاف بتقدمي درع الهيئة 
ملجل�س �شاحية الزبارة تقديرا لدوره املجتمعي وا�شهامه يف ا�شت�شافة الندوة 

وتعميم فائدتها على املجتمع.

»جمل�س احلماية واملن�ساآت« يطلع على اأف�سل 
املمار�سات يف تاأمني الفعاليات

•• دبي-الفجر:

اأحد  املن�شاآت،  حماية  جمل�س  عقد 
اجتماعاً  االأمنية،  ال��ري��ادة  جمال�س 
القرهود  ال�شبط مبنطقة  ن��ادي  يف 
�شهيل،  را�����ش����د  ال��ع��م��ي��د  ب��ح�����ش��ور 
الفا�شي،  خليفة  را���ش��د  وال��ع��م��ي��د 
وع������دد م����ن اأع�������ش���اء امل��ج��ل�����س من 
القيادة العامة ل�شرطة دبي والقيادة 

العامة ل�شرطة اأبوظبي.
اأحد  املن�شاآت  حماية  جمل�س  وي��ع��دُّ 
املنبثقة  االأم��ن��ي��ة  ال��ري��ادة  جمال�س 
الذي  الذهني  الع�شف  اجتماع  عن 
ُعقد االأ�شبوع املا�شي يف فندق ق�شر 
ال�����ش��ل��ط��ان ب���دب���ي، ب��ح�����ش��ور معايل 
الرميثي،  خ��ل��ف��ان  حم��م��د  ال����ل����واء 
اأبوظبي،  ل�����ش��رط��ة  ال���ع���ام  ال���ق���ائ���د 
و�شعادة اللواء عبد اهلل خليفة املري، 

القائد العام ل�شرطة دبي، ومديري 
وعدد  القيادتني  العامة يف  االإدارات 
من ال�شباط، وذلك بهدف اال�شتفادة 
واالإمكانات  اخل��ربات  من  امل�شرتكة 
وناق�س  وال�����دورات.  والتخ�ش�شات 
خطط  االج����ت����م����اع  يف  امل�������ش���ارك���ون 

العمل امل�شتقبلية للمجل�س يف جمال 
تاأمني الفعاليات واملن�شاآت، واأطلعوا 
ع��ل��ى اأف�����ش��ل امل��م��ار���ش��ات ال��ع��امل��ي��ة يف 
هذا املجال، وتبادلوا وجهات النظر، 
وا�شتمعوا ل�شرح حول التحديات يف 

جمال االخت�شا�س.

تخريج دورتني يف القيادة 
العامة ل�سرطة عجمان

•• عجمان- وام :

�شيبان  حممد  العقيد  �شعادة  �شهد 
العام  القائد  مكتب  مدير  �شويدان 
العقيد  وبح�شور  عجمان،  ل�شرطة 
نائب  النعيمي  �شعيد  ب��ن  ع��ب��داهلل 
مدير معهد تدريب ال�شرطة ، حفل 
ت��خ��ري��ج دورت�����ني ن��ظ��م��ه��ا امل��ع��ه��د يف 

قاعة االإمارات مببنى القيادة.
التغلب   « ال��دورة االأوىل حول  كانت 
على �شغوط العمل » مب�شاركة 33 
منت�شباً من �شف ال�شباط واالأفراد 
ال�شرطية  ال���ق���ي���ادات  خم��ت��ل��ف  م���ن 
ال��ت��اب��ع��ة ل����وزارة ال��داخ��ل��ي��ة، قدمها 
املالكي،  فريد  ع��ب��دال��رزاق  الدكتور 
ت���ن���اول خ��ال��ه��ا ع���دة حم����اور منها 
املق�شود ب�شغوطات العمل، واأ�شبابها 
واأنواعها واأعرا�شها ، وكذلك م�شادر 
�شغوط العمل الداخلية واخلارجية، 
باالإ�شافة اإىل كيفية اإدارة ال�شغوط 
اإدارة  يف امل��واق��ف امل��ح��رج��ة واأه��م��ي��ة 
و  ال�شرطة.  ل��رج��ل  العمل  �شغوط 
كانت الدورة الثانية حول » معايري 
اجليل  احل��ك��وم��ي  التميز  منظومة 
منت�شباً   19 مب�����ش��ارك��ة   « ال���راب���ع 
م���ن ���ش��ف ال�����ش��ب��اط واالأف�������راد من 
التابعة  ال�شرطية  القيادات  خمتلف 
ل�����وزارة ال��داخ��ل��ي��ة، ق��دم��ه��ا اخلبري 
غازي يا�شني ال�شبيحي، تناول فيها 
واملمكنات،  واالبتكار  الروؤية  حتقيق 
واأهمية االبتكار يف تطوير وحت�شني 
االأداء امل�شتدام و�شواًل اإىل االأهداف 
با�شت�شراف  املتعلقة  اال�شرتاتيجية 

امل�شتقبل.

وج���������دان   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
حم�����م�����د احل�����������ش�����ن اح����م����د 
ال�شودان   اجلن�شية  الب�شري، 
رق������م  �������ش������ف������ره  ج���������������واز   -
من   )04596843p(
يجده عليه االت�شال بتليفون 

رقم  0586905614    

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د امل���دع���و / ال���ني جال 
الدين �شديق النور ، ال�شودان   
اجلن�شية - جواز �شفره رقم 
من   )02931133P(
يجده عليه االت�شال بتليفون 

رقم  0586905614

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو/ وا�شي اهلل حممد 
بنغادي�س  باك�شتان   ، اك���رم 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)JF2747791( - يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
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العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15

اإعــــــــــالن
للهواتف  ال�ش�����ادة/رنات  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املتحركة والكمبيوتر
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1141203 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة لطيفه يو�شف ح�شن  %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عي�شى �شامل را�شد عبيد املن�شوري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  االقت�شادية  التنمية 
االعان واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/كا�شيك 

للو�شاطة التجارية
رخ�شة رقم:CN 2111942 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كا�شيك ون للتنظيفات
رخ�شة رقم:CN 2384286 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شحاب 

لزينة ال�شيارات
رخ�شة رقم:CN 2077287 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15

اإلغاء اعالن �سابق
ال�شادة/ه�شام  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
يف  رغبتهم  ابدوا  قد  حريز  بن  جوفان  عامر  عبود  حممد 
العدد  يف  الفجر  جريدة  يف  ال�شادر  ال�شابق  االعان  الغاء 
الرخ�شة  بخ�شو�س  بتاريخ:2018/11/12  رقم:12477 
البحر  عرو�س  التجاري  باال�شم   CN رقم:2484533 

للنقليات العامة واإعادة الو�شع كما كان عليه.
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة 
دائرة التنمية االقت�شادية خال اأ�شبوع من تاريخ ن�شر هذا 
االعان واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 
بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/الن�شيم الذهبي للمقاوالت العامة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1194450 
تعديل وكيل خدمات/ا�شافة عبدالبا�شط ب�شري حممد علي ح�شني

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد اللون مياه حممد عبداجلبار %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبدالبا�شط ب�شري حممد علي ح�شني

تعديل لوحة االعان/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل نوع رخ�شة/من جتارية اىل حرفية

تعديل ا�شم جتاري من/ الن�شيم الذهبي للمقاوالت العامة
ALNASEEM AL THAHBIA GENERAL CONTRACTING

اىل/الن�شيم الف�شي لل�شبغ والبا�شرت
ALNASEEM AL FADAY PAINTING & PLASTERING

تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال الطاء والدهانات للمباين )4330003(
تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال التطيني للمباين )البا�شرت( )4330009(

تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15

اإعــــــــــالن
لادوات  النائب  ال�ش�����ادة/حمل  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب املنزلية رخ�شة رقم:1014755 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة رحمت اهلل ذياب خان  %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة را�شد را�شد را�شد عمريه املن�شوري %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف رحمة اهلل نايب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حليم بن نائب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف را�شد را�شد را�شد عمريه املن�شوري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية 
االقت�شادية خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15

اإعــــــــــالن
لزنية  داكا  ال�ش�����ادة/حمل  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب االفراح   رخ�شة رقم:1335353 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شالح نا�شر عبداهلل �شالح الكثريي  %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شعيد را�شد �شند خلفان اليحيائي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  االقت�شادية  التنمية 
االعان واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/دار نافع للقرطا�شية ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1121092 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/عبيد ال�شودي حممد كلثم اخلييلي من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ عبيد ال�شودي حممد كلثم اخلييلي من 51% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف م�شباح ح�شن عبداخلالق ابو طه

تعديل لوحة االعان/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل نوع الرخ�شة/من جتارية اىل حرفية

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�شم جتاري من/ دار نافع للقرطا�شية ذ.م.م
DAR NAFEA STATIONARY LLC

اىل/الا�شق العمال البا�شرت  - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
AL LAASEQ PLASTER WORKS - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال التطيني للمباين )البا�شرت( )4330009(
تعديل ن�شاط/حذف بيع ادوات القرطا�شية - بالتجزئة )4761003(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية خال 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/نور الهال العمال ال�شرياميك

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2090181 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/را�شد �شامل حممد ال�شام�شي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حمدان مبارك حممد برمان ال�شام�شي
تعديل لوحة االعان/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري من/ نور الهال العمال ال�شرياميك

NOOR AL HILAL CERAMIC WORK

اىل/نور الهال العمال تركيب احلجر
NOOR AL HILAL STONE

التنمية  دائرة  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعان  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  االقت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

يعلن ق�شم العامات التجارية عن تقدم الوكيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�شجيل العامة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 302310                         2018-11-27
با�شم األو، األ األ �س

وعنوانه: 6670 �شارع فلوتيا كومور�س، كاليفورنيا 90040
برجميات  للتنزيل(؛  قابلة  )ب��رجم��ي��ات  كمبيوتر  ب��رام��ج  الب�شائع/   لتمييز  وذل��ك 
وب�شرية.   �شمعية  تعليم  اأج��ه��زة  م�شجلة؛  كمبيوتر  ب��رام��ج  )م�����ش��ج��ل��ة(؛   كمبيوتر 

والواقعة يف الفئة )9(. 
الو�شف عبارة "ALO MOVES" مكتوبة باأحرف التينينة مميزة

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العامات التجارية يف وزارة 
االقت�شاد او ار�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اليه وذلك خال ثاثني يوما من 

تاريخ هذا االعان.                    
ق�سم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  15  دي�شمرب 2018 العدد 12503 

يعلن ق�شم العامات التجارية عن تقدم الوكيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�شجيل العامة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 302715                         2018-12-5
با�شم تاي�شتي غرينز األ األ �شي

املتحدة  ال��والي��ات   ،08837 جري�شي  نيو  اإي��دي�����ش��ون،   505 �شويت  رود،  بو�شت  ج���ورج  كينغ   1090 وع��ن��وان��ه: 
االمريكية

وذلك لتمييز الب�شائع/  م�شتح�شرات �شيدالنية وبيطرية، م�شتح�شرات �شحية لغايات طبية، مواد واأغذية 
حمية معدة لاإ�شتعمال الطبي اأو البيطري واأغذية للر�شع واالأطفال، مكمات للحمية الغذائية لاإن�شان 
الإبادة  م�شتح�شرات  مطهرات،  االأ�شنان،  طب  و�شمع  االأ�شنان  ح�شو  مواد  �شماد،  وم��واد  ل�شقات  واحليوان؛ 
حتتوي  التي  ف��وارة  اأو  ذوب��ان  اأقرا�س  اأع�شاب؛  ومبيدات  فطريات  مبيدات  ال�شارة،  واحليوانات  احل�شرات 
�شكاكر؛  �شكل  على  الغذائية  املكمات  بالفيتامينات؛  معززة  م�شروبات  ل�شنع  واالأع�شاب  الفيتامينات  على 

فيتامينات على �شكل �شكاكر. والواقعة يف الفئة )5(. 
داخل �شكل دائري لت�شكل �شكا" هند�شيا" مميزا" مبت�شم. 8" كتبت   G" الو�شف عبارة

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العامات التجارية يف وزارة االقت�شاد او ار�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اليه وذلك خال ثاثني يوما من تاريخ هذا االعان.

ق�سم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  15  دي�شمرب 2018 العدد 12503 

يعلن ق�شم العامات التجارية عن تقدم الوكيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�شجيل العامة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 302312                         2018-11-27
با�شم األو، األ األ �س

وعنوانه: 6670 �شارع فلوتيا كومور�س، كاليفورنيا 90040
الرتبية  بدنية؛ خدمات  لياقة  اإقامة ح�ش�س  الدرا�شية؛  احللقات  واإدارة  تنظيم  الب�شائع/   لتمييز  وذلك 
واحلفاظ  البدنية  للياقة  )ت��دري��ب  ال�شحية  ال��ن��وادي  خ��دم��ات  ال��ب��دن��ي��ة؛  ال��ري��ا���ش��ة  تعليمات  والتعليم؛ 
املطبوعات  توفري  البدنية؛  الرتبية  البدنية(؛  للياقة  )تدريب  ال�شخ�شي  امل��درب  خدمات  ال�شحة(؛  على 
والتعليم؛  الرتبية  عن  معلومات  االأن��ب��اء؛  مرا�شلي  خدمات  للتنزيل؛  القابلة  غري  الفورية  االإلكرتونية 

معلومات عن االإ�شتجمام.  والواقعة يف الفئة )41(. 
مميزة التينينة  باأحرف  الو�شف عبارة "ALO MOVES" مكتوبة 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العامات التجارية يف وزارة االقت�شاد او ار�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اليه وذلك خال ثاثني يوما من تاريخ هذا االعان.

ق�سم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  15  دي�شمرب 2018 العدد 12503 

يعلن ق�شم العامات التجارية عن تقدم الوكيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�شجيل العامة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 302716                         2018-12-5
با�شم تاي�شتي غرينز األ األ �شي

املتحدة  ال��والي��ات   ،08837 جري�شي  نيو  اإي��دي�����ش��ون،   505 �شويت  رود،  بو�شت  ج���ورج  كينغ   1090 وع��ن��وان��ه: 
االمريكية

وذلك لتمييز الب�شائع/  م�شتح�شرات �شيدالنية وبيطرية، م�شتح�شرات �شحية لغايات طبية، مواد واأغذية 
حمية معدة لاإ�شتعمال الطبي اأو البيطري واأغذية للر�شع واالأطفال، مكمات للحمية الغذائية لاإن�شان 
الإبادة  م�شتح�شرات  مطهرات،  االأ�شنان،  طب  و�شمع  االأ�شنان  ح�شو  مواد  �شماد،  وم��واد  ل�شقات  واحليوان؛ 
احل�شرات واحليوانات ال�شارة، مبيدات فطريات ومبيدات اأع�شاب؛ اأقرا�س ذوبان اأو فوارة التي حتتوي على 

الفيتامينات واالأع�شاب ل�شنع م�شروبات معززة بالفيتامينات. والواقعة يف الفئة )5(. 
الو�شف عبارة ".POP. DROP. FIZZ. SIP"  كتبت بحروف التينية.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العامات التجارية يف وزارة االقت�شاد او ار�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اليه وذلك خال ثاثني يوما من تاريخ هذا االعان.

ق�سم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  15  دي�شمرب 2018 العدد 12503 

يعلن ق�شم العامات التجارية عن تقدم الوكيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�شجيل العامة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 302717                         2018-12-5
با�شم تاي�شتي غرينز األ األ �شي

املتحدة  ال��والي��ات   ،08837 جري�شي  نيو  اإي��دي�����ش��ون،   505 �شويت  رود،  بو�شت  ج���ورج  كينغ   1090 وع��ن��وان��ه: 
االمريكية

وذلك لتمييز الب�شائع/  م�شتح�شرات �شيدالنية وبيطرية، م�شتح�شرات �شحية لغايات طبية، مواد واأغذية 
حمية معدة لاإ�شتعمال الطبي اأو البيطري واأغذية للر�شع واالأطفال، مكمات للحمية الغذائية لاإن�شان 
الإبادة  م�شتح�شرات  مطهرات،  االأ�شنان،  طب  و�شمع  االأ�شنان  ح�شو  مواد  �شماد،  وم��واد  ل�شقات  واحليوان؛ 
احل�شرات واحليوانات ال�شارة، مبيدات فطريات ومبيدات اأع�شاب؛ اأقرا�س ذوبان اأو فوارة التي حتتوي على 

الفيتامينات واالأع�شاب ل�شنع م�شروبات معززة بالفيتامينات. والواقعة يف الفئة )5(. 
التينية. بحروف  الو�شف عبارة "FROM FARM TO FIZZ" كتبت 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العامات التجارية يف وزارة االقت�شاد او ار�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اليه وذلك خال ثاثني يوما من تاريخ هذا االعان.

ق�سم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  15  دي�شمرب 2018 العدد 12503 

يعلن ق�شم العامات التجارية عن تقدم الوكيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�شجيل العامة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 302718                         2018-12-5
با�شم تاي�شتي غرينز األ األ �شي

املتحدة  ال��والي��ات   ،08837 جري�شي  نيو  اإي��دي�����ش��ون،   505 �شويت  رود،  بو�شت  ج���ورج  كينغ   1090 وع��ن��وان��ه: 
االمريكية

وذلك لتمييز الب�شائع/  م�شتح�شرات �شيدالنية وبيطرية، م�شتح�شرات �شحية لغايات طبية، مواد واأغذية 
حمية معدة لاإ�شتعمال الطبي اأو البيطري واأغذية للر�شع واالأطفال، مكمات للحمية الغذائية لاإن�شان 
الإبادة  م�شتح�شرات  مطهرات،  االأ�شنان،  طب  و�شمع  االأ�شنان  ح�شو  مواد  �شماد،  وم��واد  ل�شقات  واحليوان؛ 
حتتوي  التي  ف��وارة  اأو  ذوب��ان  اأقرا�س  اأع�شاب؛  ومبيدات  فطريات  مبيدات  ال�شارة،  واحليوانات  احل�شرات 
�شكاكر؛  �شكل  على  الغذائية  املكمات  بالفيتامينات؛  معززة  م�شروبات  ل�شنع  واالأع�شاب  الفيتامينات  على 

فيتامينات على �شكل �شكاكر.  والواقعة يف الفئة )5(. 
التينية  بحروف  الو�شف عبارة "8GREENS" كتبت 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العامات التجارية يف وزارة االقت�شاد او ار�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اليه وذلك خال ثاثني يوما من تاريخ هذا االعان.                    

ق�سم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  15  دي�شمرب 2018 العدد 12503 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  15  دي�شمرب 2018 العدد 12503 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  15  دي�شمرب 2018 العدد 12503 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  15  دي�شمرب 2018 العدد 12503 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  15  دي�شمرب 2018 العدد 12503 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

ل�شون  التن�شيقية  ال��ل��ج��ن��ة  ع��ق��دت 
يف  ال�شاد�س  اجتماعها  العربي  املها 
اأب��وظ��ب��ي ب��رئ��ا���ش��ة ه��ي��ئ��ة ال��ب��ي��ئ��ة يف 
اأبوظبي ملناق�شة �شبل تعزيز التعاون 
التي  االإقليمي امل�شرتك والتحديات 
العربي  امل��ه��ا  ت���واج���ه ج��ه��ود ���ش��ون 
االجتماع  وب��ح��ث  االن��ت�����ش��ار.  دول  يف 
ال������ذي ح�������ش���ره مم���ث���ل���ون ع����ن دول 
انت�شار املها العربي يف �شبه اجلزيرة 
االإ�شرتاتيجية  تنفيذ  �شبل  العربية 
العربي  امل���ه���ا  ل�������ش���ون  االإق���ل���ي���م���ي���ة 
واالتفاق على اآلية وا�شحة لتنفيذها 
واالإقليمي  الوطني  امل�شتويني  على 
كما  امل��ن�����ش��ودة..  اأه��داف��ه��ا  لتحقيق 
مت خ��ال االج��ت��م��اع حت��دي��د اأف�شل 
املوؤ�ش�شي  االت�����ش��ال  لتعزيز  ال�شبل 
ب���ني االأم����ان����ة ال��ع��ام��ة ل�����ش��ون املها 
وذل����ك  االن���ت�������ش���ار  ودول  ال���ع���رب���ي 
م�شوؤوليات  حت����دي����د  خ������ال  م����ن 
جهودهم  ودعم  الوطنيني  املن�شقني 
الدكتورة  واأع����رب����ت  وم���ب���ادرات���ه���م. 

���ش��ي��خ��ة ����ش���امل ال���ظ���اه���ري امل���دي���رة 
التنفيذية لقطاع التنوع البيولوجي 
يف  البيئة  بهيئة  وال��ب��ح��ري  ال���ربي 
با�شت�شافة  �شعادتها  ع��ن  اأب��وظ��ب��ي 
املها  ل�شون  العامة  لاأمانة  الهيئة 
الوحيدة  االإقليمية  املبادرة  العربي 

التي تعمل منذ عام 2001 لتعزيز 
التعاون االإقليمي امل�شرتك بني دول 
االن��ت�����ش��ار وذل����ك م���ن خ���ال تبادل 
الفنية.  ال���ق���درات  وب��ن��اء  امل��ع��ل��وم��ات 
واأ�شارت اإىل اأن اجلهود التي تبذلها 
العربي  املها  الهيئة للمحافظة على 

حمليا واإقليميا والتي تاأتي ا�شتكماال 
للجهود التي بداأها املغفور له ال�شيخ 
“طّيب  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د 
اأوائ�����ل  م���ن  ك����ان  ثراه” ال�����ذي  اهلل 
الذين اأبدوا اهتماما خا�شا بتناق�س 
برناجما  فاأن�شاأ  العربي  املها  اأع���داد 

العني  العربي يف مدينة  املها  الإكثار 
عام 1968 ..واليوم بف�شل الروؤية 
دولة  حتت�شن  زاي��د  لل�شيخ  الثاقبة 
اأك��رث من  االإم��ارات العربية املتحدة 
ي�شار  العربي.  املها  من  اآالف  ع�شرة 
اخلام�س  االج���ت���م���اع  م��ن��ذ  اأن�����ه  اإىل 

للجنة التن�شيقية ل�شون املها العربي 
 2015 اأبوظبي ع��ام  ال��ذي عقد يف 
�شعت االأمانة العامة جاهدة لتنفيذ 
بالتعاون  االجتماع  ذل��ك  خم��رج��ات 
والتن�شيق مع دول االنت�شار حيث مت 
تنظيم ور�س عمل فنية وتدريبية يف 
جماالت حفظ ال�شجات واجلوانب 
املها  الأمرا�س  م�شح  وعمل  الوراثية 
اإع���داد  وك��ذل��ك  املنطقة  يف  ال��ع��رب��ي 
املها  ق��ط��ع��ان  الإدارة  اإر����ش���ادي  دل��ي��ل 
العربي والذي مت االحتفال باإطاق 
ن�شخته االأوىل خال هذا االجتماع. 
ويعترب هذا الدليل االإر�شادي االأول 
املنطقة  يف  العربي  للمها  نوعه  من 
املتطلبات  ت����ق����دمي  اإىل  وي����ه����دف 
اإدارة  يف  توفرها  الواجب  االأ�شا�شية 
ال���ع���رب���ي ح�شب  امل���ه���ا  جم���م���وع���ات 
الطرق العلمية وحتقيق بيئة �شحية 
تلبي املعايري الدولية املتعارف عليها 
ومت  االأ����ش���ر  يف  احل��ي��وان��ات  اإدارة  يف 
وباحثني  خ���رباء  بوا�شطة  تطويره 
داخل  م��ن  ال��ع��رب��ي  باملها  خمت�شني 

وخارج دولة االإمارات.

•• العني -وام:

ح�شر معايل ال�شيخ حمدان بن مبارك اآل نهيان احلفل الذي اأقامه علي 
جمال  كرمية  اإىل  ط��ال  جنله  زف��اف  مبنا�شبة  ال�شام�شي  خلفان  حممد 
�شيف �شلطان الكعبي. كما ح�شر احلفل - الذي اأقيم ام�س يف مركز العني 
للموؤمترات - ال�شيخ حمدان بن �شعيد بن طحنون اآل نهيان وعدد من كبار 

امل�شوؤولني وجمع من املدعوين واالأهل واالأ�شدقاء.
تخللت احلفل عرو�س للفرق ال�شعبية والرتاثية.

حمدان بن مبارك يح�سر 
اأفراح ال�سام�سي والكعبي

جلنة �سون املها العربي يف دول االنت�سار تعقد اجتماعها ال�ساد�س يف اأبوظبي

 

•• اأبوظبي-وام:

اإرادة  منذ االإعان عن خروج امليلي�شيات احلوثية االنقابية على 
ال�شعب اليمني ال�شقيق، واغت�شاب ال�شلطة بقوة ال�شاح اخلارجي، 
واأجندات ال�شر االإقليمية التي �شعت لن�شر الفو�شى يف هذا البلد، 
كان التحالف العربي بقيادة اململكة العربية ال�شعودية ين�شد اخلري 
ويدعم ال�شرعية يف اليمن ويحر�س على الو�شول اإىل حل �شيا�شي 

بناء على قرارات االأمم املتحدة ويف مقدمتها القرار 2216 .
وبرغم كل حماوالت التحالف العربي لدعم االنفراج ال�شيا�شي يف 
اليمن خال العديد من جوالت املفاو�شات التي عقدت منذ اأكرث 
االنقابيني  اأن متادي  اإال  ال�شلمي،  لبلوغ احلل  �شنوات  من ثاث 
وذلك  الع�شكري  ال�شغط  ممار�شة  ا�شتوجب  غيهم  يف  احلوثيني 
حفاظا على وحدة الرتاب والدماء اليمنية. ولعل اأكرب �شور �شبط 
اأح��داث حمافظة  العربي جتلت يف  التحالف  مار�شها  التي  النف�س 
املدينة  ���ش��رورة جتنيب  اإىل  ال��دع��وة  ال��ت��ي ط��امل��ا �شهدت  احل��دي��دة 
للميلي�شيات  ال�شلمي  واالن�شحاب  العك�شرية  العمليات  ومينائها 
املطلوبة  اال�شتجابة  جت��د  مل  ال��ن��داءات  ه��ذه  لكن  منها،  احلوثية 
فكان البد من ا�شتمرار ال�شغط الذي بداأ يوؤتي ثماره وكان عن�شرا 
حا�شما يف االتفاق الذي مت الو�شول اإليه يف ال�شويد ووجد الرتحيب 

من دولة االإمارات العربية املتحدة.
وفيما ننظر بايجابية ملا اأ�شفرت عنه م�شاورات ال�شويد ب�شاأن وقف 
اإطاق النار يف مدينة احلديدة ونتطلع لعودة مينائها ملمار�شة دوره 
املهم يف خدمة ال�شعب اليمني فاإن التحالف العربي بقيادة اململكة 
العربية ال�شعودية الزال ملتزما بامل�شار ال�شيا�شي الذي ترعاه االأمم 
املتحدة للتو�شل اإىل حل �شامل لاأزمة �شمن اإطار �شيا�شي حمدد 
خال اجلولة املقبلة من املفاو�شات التي اأعلن عنها االأمني العام 
اأنطونيو غوتريي�س يف يناير املقبل وذلك ل�شمان ا�شتقرار اليمن 
ال��ذي حتقق يف لقاءات ال�شويد  ال�شيا�شي  اإن االخ��رتاق  وازده���اره. 
�شيكون له انعاك�شات اإيجابية على الو�شع االإن�شاين يف اليمن ب�شكل 
عام، ومن الواجب االإ�شارة هنا اإىل اأنه مل يكن من املمكن حدوث مثل 
هذا االخرتاق لوال قدرة قوات التحالف املتواجدة يف احلديدة على 
وللقوات  العربي  التحالف  لقوات  التقدير  الع�شكري، فكل  احل�شم 
اليمنية،  واملقاومة  اجلي�س  وق��وات  واالإماراتية  ال�شعودية  امل�شلحة 
وحتية افتخار واعتزاز بت�شحياتهم وبطوالتهم يف ميدان ال�شرف 

التي وقفوا فيها مدافعني عن االأمن العربي باالأرواح واملهج.

كتب : حممد جالل الري�سي املدير التنفيذي لوكالة اأنباء 
الإمارات 

اتفاق احلديدة .. التحالف 
العربي يف خدمة ال�سالم

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  15  دي�شمرب 2018 العدد 12503 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  15  دي�شمرب 2018 العدد 12503 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  15  دي�شمرب 2018 العدد 12503 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15
العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/7822    

                               املنذر : �سركة ا�ستان رو�س التجارية - ذات م�سوؤولية حمدودة  
بوكالة املحامي / عبا�س احلواي 

املنذر اليهم : 1- راجي العاملية - �س ذ م م  2-ارجون ديوان - هندي اجلن�سية 
3- �سائن ديوان - هندي اجلن�سية - جمهولني حمل الإقامة 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15   
       اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/3663  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ري�شارد مولواين جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /باب 
املدينة لتاأجري ال�شيارات �س.ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )6251( درهم والر�شوم وامل�شاريف والفائدة 
التام. وحددت لها جل�شة يوم  ال�شداد  القانونية وحتى  9% من تاريخ املطالبة 
بالقاعة:ch1.C.13 لذا  ال�شاعة 08.30 �س  املوافق 2018/12/18  الثاثاء 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على االأقل ، ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

يعلن ق�شم العامات التجارية عن تقدم الوكيل/ راوز اأند كومباين انرتنا�شيونال )اوفر�شيز( ليمتد )فرع دبي( 
بطلب لت�شجيل العامة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم:     294431         بتاريخ : 2018/6/26
با�شم     : اأمازون تكنولوجيز، اإنك.

وعنوانها : 410 تريي افنيو ان، �شياتل، وا�شنطن 98109، الواليات املتحدة االأمريكية
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: االأجهزة والعدد العلمية واملاحية وامل�شاحية واأجهزة واأدوات الت�شوير الفوتوغرايف وال�شينمائي واالأجهزة 
واالأدوات الب�شرية واأدوات الوزن والقيا�س واالإ�شارة واملراقبة )االإ�شراف( واالإنقاذ والتعليم واأجهزة واأدوات لو�شل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف 
اأقرا�س مدجمة واأقرا�س فيديوية رقمية  اأو ال�شور، حامات بيانات مغناطي�شية واأقرا�س ت�شجيل،  اأو ن�شخ ال�شوت  اإر�شال  اأو  الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�شجيل 
واأجهزة احلا�شوب،  البيانات  واآالت حا�شبة ومعدات معاجلة  النقد  واآالت ت�شجيل  النقد  التي تعمل بقطع  اآليات لاأجهزة  الرقمية،  الت�شجيل  وغريها من و�شائط 
برامج احلا�شوب، واالجهزة النقالة واالأجهزة االإلكرتونية املحمولة باليد لنقل وتخزين وتعديل وت�شجيل ومراجعة الن�شو�س وال�شور وال�شوت والفيديو والبيانات 
احلا�شوب  اأجهزة  ولوازمها،  وامليكانيكية  االلكرتونية  الغيار  وقطع  االإلكرتونية  االت�شاالت  و�شبكات  الا�شلكية  وال�شبكات  العاملية  احلا�شوبية  ال�شبكات  طريق  عن 
اللوحية وقارئات الكتب االلكرتونية وم�شغات ال�شوت والفيديو واجهزة التنظيم االإلكرتونية ال�شخ�شية واجهزة امل�شاعدات الرقمية ال�شخ�شية واأجهزة النظام 
العاملي لتحديد املواقع وقطع الغيار والتجهيزات االلكرتونية وامليكانيكية اخلا�شة بها، اأجهزة احلا�شوب الطرفية، ال�شا�شات واجهزة العر�س واالأ�شاك والكابات 
واأجهزة املودم والطابعات وحمركات االأقرا�س واملحوالت ال�شغرية وبطاقات املحوالت ومو�شات الكابات واملو�شات التي تدخل يف املكونات ومو�شات الطاقة 
الكهربائية وقواعد لتثبيت احلا�شوب املحمول وامل�شغات، �شواحن البطاريات، حزم البطارية، بطاقات الذاكرة وقارئات بطاقات الذاكرة، ال�شماعات وامليكروفونات 
و�شماعات الراأ�س، �شناديق واغطية وحامات واأجهزة احلا�شوب، �شناديق واغطية وحامات لاجهزة النقالة واملحمولة باليد التي ت�شتعمل لنقل وتخزين وتعديل 
وت�شجيل ومراجعة الن�شو�س وال�شور وال�شوت والفيديو والبيانات ومبا يف ذلك التي تعمل منها عن طريق �شبكات احلا�شوب العاملية واأجهزة احلا�شوب اللوحية 
والقارئات االإلكرتونية وم�شغات اجهزة ال�شوت والفيديو واجهزة املنظمات ال�شخ�شية االإلكرتونية واأجهزة امل�شاعدات الرقمية ال�شخ�شية واأجهزة النظام العاملي 
لتحديد املواقع واأجهزة لعر�س املواد املن�شورة اإلكرتونيا وبالتحديد الكتب واملجات وال�شحف واجلرائد واجهزة عر�س الو�شائط املتعددة، اأجهزة التحكم عن بعد 
احلا�شوب  لتثبيت  اإلكرتونية  قواعد   ،)USB( العاملي  الت�شل�شلي  الناقل  كابات  الطاقة،  حموالت  االإلكرتونية،  احلا�شوب  واأجهزة  املحمولة  واالأجهزة  لاأجهزة 
املحمول، �شواحن البطاريات، املو�شات الكهربائية واالأ�شاك والكابات واملحوالت ال�شغرية واجهزة التحكم عن بعد الا�شلكية لاأجهزة االإلكرتونية واملحمولة، 
�شماعات الراأ�س و�شماعات االأذن وبرامج مزامنة البيانات وبرامج تطوير التطبيقات الأجهزة احلا�شوب ال�شخ�شية واملحمولة باليد، برامج احلا�شوب اخلا�شة بكتابة 
وتنزيل وبث وا�شتام وتعديل وا�شتخراج والت�شفري وفك الت�شفري وعر�س وتخزين وتنظيم الن�س والر�شومات وال�شور واملن�شورات االإلكرتونية، املحتويات ال�شمعية 
وال�شحف  االإخبارية  والن�شرات  والدوريات  واملجات  للتنزيل  القابلة  االإلكرتونية  الكتب  والتعليقات،  واملعلومات  وامل�شجلة م�شبقا  للتنزيل  القابلة  وال�شمعب�شرية 
واملجات وغريها من املطبوعات، برامج اإدارة قواعد البيانات، وبرامج التعرف على احلروف، برامج التعرف ال�شوتي، برامج الربيد والر�شائل االإلكرتونية، برامج 
احلا�شوب اخلا�شة بالو�شول وت�شفح والبحث يف قواعد البيانات على االنرتنت، ن�شرات اللوحات االإلكرتونية، برامج مزامنة البيانات، برامج تطوير التطبيقات 
وقطع وجتهيزات جميع ال�شلع املذكورة اعاه، القطع والتجهيزات االلكرتونية وامليكانيكية للحوا�شيب ولاجهزة االلكرتونية املحمولة واملحمولة باليد، مكونات 
اأدوات الربامج على �شكل من�شورات/ دليل ا�شتك�شاف الكتب، برامج احلا�شوب  احلا�شوب واالك�ش�شوارات، الربامج لا�شتخدام فيما يت�شل باملن�شورات االلكرتونية، 
وال�شور  والبيانات  الن�شو�س  وتنظيم  وحفظ  وت�شغيل  ت�شفري  وف��ك  وت�شفري  وا�شتقبال  وحتميل  واحل�شول  والتنقل  ورب��ط  وفهر�شة  وجمع  وحت��دي��د  للبحث 
برامج  النقالة،  االت�شال  الويب( الجهزة   ( ال�شبكة  مت�شفح  برامج  االنرتنت،  مت�شفح  برامج  عاملية،  حا�شوب  �شبكة  على  والفيديو  وال�شوت  البيانية  والر�شومات 
املدجمة  الفيديو  واأقرا�س  املدجمة  االقرا�س  النقالة،  االت�شال  واأجهزة  النقالة  واحلوا�شيب  االنرتنت عرب احلوا�شيب  اىل  املحمول  الو�شول  لتح�شني  احلا�شوب 
واأجهزة  النقالة  احلوا�شيب  برامج  النقالة،  االت�شال  واأجهزة  النقالة  احلوا�شيب  ت�شغيل  لا�شتخدام يف  احلا�شوب  برامج  الرقمية،  الت�شجيل  و�شائط  وغريها من 
االت�شال النقالة لتح�شني قدرات التحميل والتنزيل للحوا�شيب واحلوا�شيب النقالة واأجهزة االت�شال النقالة، برامج احلا�شوب لتمكني املحتوى والن�س واالعمال 
خال  من  اليها  والو�شول  لتنزيلها  االلكرتونية  واالعمال  والوثائق  وامللفات  والبيانات  االدبية  واالعمال  ال�شمعب�شرية  واالعمال  ال�شمعية  واالعمال  الب�شرية 
وبرامج  الت�شغيلية  اأج��زاء احلا�شوب  الن�شر،  وبرامج  االلكرتونية واحلا�شوبية  االلعاب  وبرامج  املحمولة  اال�شتهاكية  االلكرتونية  اأو غريها من االجهزة  حا�شوب 
احلا�شوب، االعمال ال�شمعية القابلة للتنزيل واالعمال الب�شرية واالعمال ال�شمعب�شرية واملن�شورات االلكرتونية التي ت�شم الكتب واملجات وال�شحف والدوريات 
والن�شرات االخبارية واالدلة وامل�شابقات واالختبارات وكتيبات اال�شتعمال حول جمموعة من املوا�شيع من بينها تلك التي تهم االطفال، الربامج القابلة للتنزيل 
العد واملهارات احلركية الدقيقة واللعب اخليايل واللغة  املهارات املعرفية  ومهارات  النقال يف جمال تربية وتنمية الطفولة لتطوير  الهاتف  على �شكل تطبيقات 
املحمولة،  اال�شتهاكية  االلكرتونية  االأجهزة  من  غريها  اأو  للحا�شوب  التفاعلية  االلعاب  وتطبيقات  وبرامج  للتنزيل  القابلة  الفيديو  األعاب  االبداعي،  والتعبري 
تطبيقات تطوير برجميات برامج احلا�شوب، برامج احلا�شوب لبث وم�شاركة وا�شتقبال وتنزيل وتدفق وعر�س ونقل املحتويات والن�س واالعمال الب�شرية واالعمال 
ال�شمعية واالعمال ال�شمعب�شرية واالعمال االدبية والبيانات وامللفات والوثائق واالعمال االلكرتونية عرب اأجهزة الكرتونية حممولة واحلوا�شيب و�شبكات احلا�شوب 
العاملية و�شبكات االت�شاالت، برامج احلا�شوب لتن�شيق وحتويل املحتويات والن�س واالعمال الب�شرية واالعمال ال�شمعية واالعمال ال�شمعب�شرية واالعمال االدبية 
والبيانات وامللفات والوثائق واالعمال االلكرتونية اىل �شيغة متطابقة مع االجهزة االلكرتونية املحمولة واحلوا�شيب، برامج رقابة الوالدين للقارئات االلكرتونية 
وال�شحف  وال��دوري��ات  الكتب  وبالتحديد  الكرتونيا  املن�شورة  االلكرتونية  امل��واد  لعر�س  املحمولة  االلكرتونية  االجهزة  االلكرتونية،  الكتب  قارئات  وبالتحديد 
واملجات والعرو�س متعددة الو�شائط، برامج احلا�شوب امل�شتخدمة يف ار�شال الن�شو�س وال�شور وبث ال�شوت وعر�س القارئات االلكرتونية، اك�ش�شوارات االجهزة 
االلكرتونية املحمولة واملحمولة باليد وبالتحديد قواعد ال�شحن وعلب ال�شحن واأغطية ال�شحن  و�شواحن البطاريات وحزم البطاريات والعلب واالغطية والقواعد 
لاأجهزة االلكرتونية املحمولة واحلوا�شيب، اأجزاء احلا�شوب الت�شغيلية لا�شتخدام يف تو�شيل البث ال�شوتي وعر�س القارئات االلكرتونية، االجهزة االلكرتونية 
املحمولة ال�شتقبال وقراءة ال�شوت من خال نقطة االت�شال الا�شلكي باالنرتنت، امللفات ال�شمعية وملفات الفيديو وبالتحديد عرب �شبكة حا�شوب عاملية وال�شبكات 
الا�شلكية و�شبكات االت�شاالت االلكرتونية، م�شغات الفيديو وال�شوت الرقمية، برامج احلا�شوب لا�شتخدام على االجهزة االلكرتونية املحمولة واملحمولة باليد 
وبالتحديد اأطقم تطوير برامج حا�شوب التي تتكون من اأدوات لتطوير املحتويات وتو�شيل اخلدمة عرب �شبكات حا�شوب عاملية و�شبكات ال�شلكية و�شبكات ات�شاالت 
واالعمال  ال�شمعية  االع��م��ال  ونقل  وعر�س  وتنزيل  وا�شتقبال  وم�شاركة  الر���ش��ال  احلا�شوب  برامج  التطبيقات،  لتطوير  احلا�شوب  برامج  برجميات  الكرتونية، 
ال�شمعب�شرية عرب احلوا�شيب واالجهزة االلكرتونية املحمولة، برامج احلا�شوب لتن�شيق وحتويل االعمال ال�شمعية واالعمال  ال�شمعب�شرية اىل �شيغة متوافقة مع  
احلوا�شيب واالجهزة االلكرتونية املحمولة، برامج احلا�شوب التي تتيح تنزيل والو�شول اىل االعمال ال�شمعية واالعمال ال�شمعب�شرية على حا�شوب او غريها من 
اأجهزة �شحن االجهزة االلكرتونية املحمولة، كابات الناقل الت�شل�شلي العاملي  االجهزة االلكرتونية املحمولة، برامج االلعاب االلكرتونية واحلا�شوبية، املحوالت، 
)USB( والكابات الكهربائية وال�شمعية واال�شاك والو�شات، الربامج التلفزيونية واالفام، برامج الأدوات األعاب الفيديو اال�شتهاكية، الدارات االلكرتونية 
 )ROM( ولفافات تخزين ذاكرة للقراءة فقط )ROM( واالقرا�س املمغنطة  واالقرا�س الب�شرية املمغنطة   واال�شرطة املمغنطة وبطاقات ذاكرة للقراءة فقط
وذاكرات اأقرا�س مدمج واأقرا�س فيديو رقمية بذاكرة للقراءة فقط )ROM( برامج حا�شوب قابلة للتنزيل وبرامج تخزين اأقرا�س فيديو رقمية بذاكرة للقراءة 
فقط )ROM( الدوات العاب الفيديو اال�شتهاكية، برامج االلعاب للحوا�شيب، برامج احلا�شوب، الدارات االلكرتونية واالقرا�س املمغنطة واالقرا�س الب�شرية 
اأقرا�س  واالقرا�س الب�شرية املمغنطة  واال�شرطة املمغنطة وبطاقات ذاكرة للقراءة فقط )ROM( ولفافات تخزين ذاكرة للقراءة فقط )ROM( وذاك��رات 
مدمج واأقرا�س فيديو رقمية بذاكرة للقراءة فقط )ROM( وتخزين و�شائط تخزين برامج احلوا�شيب، احلوا�شيب املحمولة، �شا�شات احلوا�شيب، اأجهزة التحكم 
ال�شا�شات  الطابعات لا�شتخدام مع احلوا�شيب،  البيانات(،  )اأداة معاجلة  الفاأرة  االلكرتونية،  املن�شورات  لعر�س  املحمولة  التو�شيل  للحوا�شيب، طرفيات  بعد  عن 
فا�س،  ذاك��رة  بطاقات  االلكرتونية،  االجندات  املرئي(،  العر�س  )وح��دات  االلكرتونية  االق��ام  البيانات(،  معاجلة  )اأداة  املا�شحات  الت�شغيلية(،  احلا�شوب  )اأج��زاء 
الفيديو  اقرا�س  م�شغات  )ف��ارغ��ة(،  املمغنطة  والبطاقات  )فارغة(  م�شغوطة  واأق��را���س  )فارغة(  ممغنطة  واأق��را���س  )فارغة(  ب�شرية  اأقرا�س  ال��ذاك��رة،  وح��دات 
الرقمية، م�شجات اقرا�س الفيديو الرقمية، اأدوات التحكم عن بعد مب�شجات وم�شغات اأقرا�س الفيديو الرقمية، اأدوات التحكم عن بعد مب�شجات وم�شغات 
املحمولة  االجهزة  الرقمية،  الفيديو  م�شغات  ال�شوتية،  امل�شجات  الرقمية،  ال�شوتيات  م�شغات  الت�شجيل،  الأجهزة  بعد  عن  التحكم  اأدوات  الفيديو،  اقرا�س 
لت�شجيل واإعادة ا�شتنطاق املو�شيقى، االأجهزة املحمولة لت�شجيل واإعادة اإ�شتنطاق مقاطع الفيديو، االأجهزة االأخرى لت�شجيل واإعادة اإ�شتنطاق مقاطع الفيديو، اآالت 
واأجهزة االت�شاالت عن بعد، االأقرا�س املدجمة امل�شجلة، اأ�شطوانات الفونوغراف، رقا�س االإيقاع، الدارات االإلكرتونية وذاكرات القر�س املدمج امل�شجلة  مع برامج 
االآداء التلقائي لاآالت املو�شيقية االإلكرتونية، امللفات املو�شيقية القابلة للتنزيل، اأفام الت�شوير ال�شينماتوغرافية املك�شوفة، �شرائح االأفام املك�شوفة، ملفات ال�شور 
ال�شينماتوغرافية،  واالأجهزة  االآالت  الفوتوغرافية،  واالأجهزة  االآالت  الت�شوير،  اأالت  االإلكرتونية،  املن�شورات  امل�شجلة،  الفيديو  واأ�شرطة  اأقرا�س  للتنزيل،  القابلة 
االآالت واالأجهزة الب�شرية، البطاريات واخلايا، بطاريات قابلة لل�شحن، النظارات )النظارات الطبية والنظارات الواقية(، لاإ�شتخدام مع اأجهزة االألعاب الثاثية 
االأبعاد وغريها من اإلكرتونيات االإ�شتهاكية املتمثلة بامل�شاعدات الرقمية ال�شخ�شية والقارئات االإلكرتونية واحلوا�شيب واحلوا�شيب اللوحية واحلوا�شيب املحمولة، 
األعاب الفيديو االإ�شتهاكية،  األعاب الفيديو االإ�شتهاكية، امليكروفونات الأجهزة  األعاب الفيديو االإ�شتهاكية، �شماعات االأذن الأجهزة  املحوالت الكهربائية الأجهزة 
ال�شائل الأجهزة  البلوري  العر�س  ل�شا�شات  الواقية  االأغ�شية  االإ�شتهاكية،  الفيديو  األعاب  الذاكرة الأجهزة  بطاقات  االإ�شتهاكية،  الفيديو  األعاب  ال�شا�شات الأجهزة 
اإ�شتنطاق  واإع��ادة  ونقل  للت�شجيل  واالأجهزة  وال�شوت  ال�شور  وت�شّور  الأر�شفة  االأجهزة  ال�شائل،  البلوري  العر�س  �شا�شات  مع  باليد  املحمولة  االلكرتونية  االألعلب 
ال�شوت وال�شور، والقطع ال�شغرية والربامج لاأجهزة ال�شابقة الذكر، ت�شجيات البيانات املت�شمنة ال�شوت والفيديو وال�شور املتحركة والثابتة والن�شو�س، برامج 
اإ�شتنطاق وتنظيم ال�شوت والفيديو وال�شور املتحركة والثابتة والبيانات، املن�شورات االإلكرتونية  احلا�شوب املت�شمنة برامج لاإ�شتخدام يف تنزيل وتخزين واإعادة 
التحكم  اأجهزة  والرتبوية،  التعليمية  االإلكرتونية  واالأدوات  االأجهزة  االإلكرتونية،  واالألعاب  الفيديو  واالألعاب  احلا�شوب  األعاب  ومعدات   برامج  للتنزيل،  القابلة 
للم�شتخدم،   التي تكون حم�شو�شة  االأ�شوات واالإهتزازات  الفعل احل�شّية وبالتحديد  لتقل ردود  االإلكرتونية  التحكم  اأجهزة  االإلكرتونية،  التحكم  اأجهزة  باالألعاب، 
االإلكرتونية  االأجهزة  التفاعلية،  الفيديو  الألعاب  بعد  عن  التحكم  اأجهزة  وح��دات  احلركة،  احل�شا�شة  التفاعلية  الفيديو  الألعاب  بعد  عن  التحكم  اأجهزة  وح��دات 
املحمولة واملحمولة باليد الألعاب الفيديو، األعاب الفيديو، اأجهزة التحكم الّا�شلكية ملراقبة والتحكم بعمل االأجهزة االإلكرتونية االأخرى، اأجهزة التحكم عن بعد، 
برامج  للتنزيل،  القابلة  االإلكرتونية  واملن�شورات  ال�شمعب�شرية  واالأعمال  الب�شرية  واالأعمال  ال�شمعية  االأعمال  للحا�شوب،  اللم�س  �شا�شات  باللعب،  التحكم  ع�شا 
احلا�شوب امل�شتخدمة يف االأجهزة االإلكرتونية املتمثلة يف اأطقم تطوير برامج احلا�شوب املوؤلفة من اأدوات تطوير برامج احلا�شوب لتطوير تو�شيل املحتوى واخلدمة 
عرب �شبكات احلا�شوب العاملية  وال�شبكات الّا�شلكية  و�شبكات االت�شاالت االإلكرتونية، برامج احلا�شوب لربجمة التلفزيون ال�شخ�شية والتفاعلية مع كتيبات موّزعة 
معها، برامج احلا�شوب امل�شتخدمة يف توليد زعر�س وتاعب بالو�شائط الب�شرية وال�شور البيانية وال�شور والر�شوم التو�شيحية الر�شوم املتحركة الرقمية ومقاطع 
الفيديو ولقطات االأفام والبيانات ال�شمعية، برامج احلا�شوب الإتاحة املحتوى والن�شو�س واالأعمال الب�شرية واالأعمال ال�شمعية واالأعمال ال�شمعب�شرية واالأعمال 
االإلكرتونية  االإ�شتهاكية  االأجهزة  من  غريها  اأو  احلا�شوب  على  اليها  والدخول  تنزيلها  يتم  التي  االإلكرتونية  واالأعمال  وامل�شتندات  وامللفات  والبيانات  االأدبية 
نقالة  بتطبيقات   تتمثل  للتنزيل  قابلة  برامج  وال�شا�شات،  اخلارجية  العر�س  �شا�شات  مع  امل�شتخدمة  واالآالت  االإلكرتونية  واالألعاب  احلا�شوب  وبرامج  املحمولة 
ت�شفري  فك  اأجهزة  التلفزيونية،  املعايرات  حموالت  النقالة،  االت�شاالت  واأجهزة  النقالة  احلوا�شيب  االإ�شتهاكية،  االإلكرتونية  االأجهزة  من  غريها  اأو  للحوا�شيب 
الت�شفري  فك  جهاز  باالإنرتنت،  املت�شلة  التفاعلية  التلفزيونات  التفاعلية،  للتلفزيونات  الربامج  التفاعلي،  التلفزيون  حمطات  جمموعات  التلفزيونية،  الربامج 
جلميع  وجتهيزات  غيار  وقطع  واأج��زاء  التفاعلية  امل�شابقات  و/اأو  واالأل��ع��اب  التفاعلية  للتلفزيونات  احلا�شوب  برامج  باالإنرتنت،  املت�شلة  التفاعلية  للتلفزيونات 

الب�شائع املذكورة �شابقاً. 
الفئة: 9

و�شف العامة: العامة هي كلمة كيندل بالعربية وهي الرتجمة ال�شوتية لكلمة KINDLE باالجنليزية.
تاريخ االأولوية: ال يوجد

اال�شرتاطات: ال يوجد
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك، التقدم به مكتوبا لق�شم العامات التجارية يف وزارة االقت�شاد والتجارة اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه و ذلك خال 

ثاثني يوما من تاريخ هذا االإعان.
ادارة العالمات التجارية

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

يعلن ق�شم العامات التجارية عن تقدم الوكيل/ راوز اأند كومباين انرتنا�شيونال )اوفر�شيز( ليمتد )فرع دبي(
 بطلب لت�شجيل العامة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم:     294966         بتاريخ : 2018/7/5
با�شم     : اأمازون تكنولوجيز، اإنك.

وعنوانها : 410 تريي افنيو ان، �شياتل، وا�شنطن 98109، الواليات املتحدة االأمريكية
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: نظام اأ�شا�شي كخدمة )PaaS( لتمييز االأنظمة االأ�شا�شية لربجميات حا�شوب لربجميات االأوامر ال�شوتية 
االأ�شا�شية  االأنظمة  مييز   )PaaS( كخدمة  اأ�شا�شي  نظام  �شوتيا،  ت�شغيلها  يتم  برجمية  وتطبيقات  مكتوب  اإىل  املحكي  حتويل  برجميات  ال�شوتي،  والتعرف 
اأ�شا�شي كخدمة )PaaS( لتمييز االأنظمة االأ�شا�شية لربجميات حا�شوب الأمتتة منزلية وبرجميات تكامل  لربجميات حا�شوب لربنامج م�شاعدة �شخ�شية، نظام 
االأجهزة املنزلية، نظام اأ�شا�شي كخدمة )PaaS( لتمييز االأنظمة االأ�شا�شية لربجميات حا�شوب لربجميات ات�شال ال�شلكي الإر�شال �شوت و�شمعيات وفيديو واإر�شال 
بيانات، برجميات كخدمة )SaaS( لتمييز برجميات حا�شوب ت�شتخدم للتحكم يف معلومات يتم التحكم فيها �شوتيا فقط واأجهزة م�شاعدة �شخ�شية، برجميات 
كخدمة )SaaS( لتمييز برجميات حا�شوب الإدارة معلومات �شخ�شية، برجميات كخدمة )SaaS( لتمييز برجميات حا�شوب للو�شول اإىل والت�شفح والبحث عن 
برجميات  برجميات،  تطبيق  اأ�شواق  برجمية،  وتطبيقات  واألعاب  متعددة  و�شائط  وحمتوى  والفيديو  ال�شمعية  والتطبيقات  البيانات  قواعد  يف  االإنرتنت  طريق 
كخدمة )SaaS( لتمييز برجميات حا�شوب للو�شول اإىل ومراقبة و تعقب وبحث وحفظ وم�شاركة معلومات عن مو�شوعات ذات اهتمام عام، برجميات حا�شوب 
لا�شتخدام يف توفري خدمات توزيع وترتيب لت�شكيلة عري�شة من ال�شلع اال�شتهاكية، برجميات كخدمة )SaaS( لتمييز برجميات حا�شوب لتو�شيل والتحكم يف 
العديد من االأجهزة االإلكرتونية باالإنرتنت )انرتنت االأ�شياء(، برجميات كخدمة )SaaS( لتمييز برجميات حا�شوب لتو�شيل وت�شغيل ودمج والتحكم يف واإدارة 
اأجهزة اإلكرتونية ا�شتهاكية مرتبطة ب�شبكة، اأجهزة التكييف املنزلية ومنتجات االإ�شاءة من خال �شبكات ال�شلكية، برجميات كخدمة )SaaS( لتمييز برجميات 
كخدمة  برجميات  االإلكرتونية،  االأج��ه��زة  من  للعديد  االأ�شياء(  )انرتنت  االإن��رتن��ت  وت�شغيل  وتو�شيل  الإدارة  برجميات  لتطوير  لا�شتخدام  لاآخرين  حا�شوب 
)SaaS( لتمييز برجميات حا�شوب لا�شتخدام كواجهة الربامج التطبيقية )API(، ت�شميم وتطوير و�شيانة برجميات حا�شوب م�شجلة امللكية يف جمال اللغة 
الطبيعية والتعرف على احلديث واللغة وال�شوت، الدعم التقني واخلدمات اال�شت�شارية لتطوير اأنظمة احلا�شوب واالأنظمة االأ�شا�شية والتطبيقات، خدمات مزود 
خدمة التطبيقات )ASP( لتمييز برجميات للتحكم يف، ودمج، وت�شغيل، وتو�شيل، واإدارة اأجهزة معلومات يتم التحكم فيها �شوتيا، واأجهزة اإلكرتونية ا�شتهاكية 
ذكية يتم التحكم فيها �شوتيا ومت�شلة �شحابيا واأجهزة م�شاعدة �شخ�شية، توفري خدمات بحث حا�شوب ح�شب الطلب وبالتحديد معلومات للبحث واال�شرتجاع 
اأو  ُبعد لاأجهزة من خال �شبكات احلا�شوب وال�شبكات الا�شلكية  اإدارة عن  عند طلب خا�س للم�شتخدم من خال االإنرتنت، خدمات حا�شوب بالتحديد توفري 
االإنرتنت، توفري خدمات حمرك بحث عرب االإنرتنت، معلومات وخدمات الن�شح واالإر�شاد املتعلقة بكل ما �شبق، خدمات الدعم التقني وبالتحديد خدمات البحث 
البحث عن  وبالتحديد خدمات  التقني  الدعم  وبرامج احلا�شوب، خدمات  الت�شغيلية  اأج��زاء احلا�شوب  ت�شخي�س م�شاكل  �شكل  وامل�شاكل لعاجها على  العيوب  عن 
وت�شكيل  زمائهم  من  االآراء  على  واحل�شول  املناق�شات  يف  لا�شرتاك  امل�شجلني  للم�شتخدمني  مبا�شرة  اخل��ط  على  جمتمع  اأع�شاء  ان�شاء  ال��ربام��ج،  يف  العيوب 
وتطبيقات  الت�شغيل  الأنظمة  بعد  عن  االإ�شت�شافة  وبالتحديد  احلا�شوب  خدمات  البحث،  حمركات  توفري  اجتماعية،  �شبكات  يف  واالنخراط  افرتا�شية  جمتمعات 
احلا�شوب، اإ�شت�شافة اأنظمة الت�شغيل وتطبيقات احلا�شوب عرب االإنرتنت، برجمة احلا�شوب، خدمات االإ�شت�شارة املتعلقة باإدارة وعر�س ومراقبة تطبيقات الو�شائط 
خدمات  واحلا�شوب،  الربامج  اأنظمة  ودعم  و�شيانة  وحتديث  تعديل  خدمات  احلا�شوب،  واأن�ظمة  احلا�شوب   وبرامج  الت�شغيلية  احلا�شوب  اأج��زاء  ت�شميم  املتعددة، 
احلا�شوب املتعلقة بتطبيقات الو�شائط املتعددة واإدارتها وعر�شها ومراقبتها والبحث عنها واإدارة قواعد البيانات اإدارة املرافق واال�شتعانة مب�شادر خارجية، خدمات 
االإنرتنت،  العام عرب  باالهتمام  املتعلقة  املعلومات  وا�شعة من  )االإنرتنت( مت�شمنة جمموعة  مبا�شرة  على اخلط  بيانات  قاعدة  اإ�شت�شافة   وبالتحديد  احلا�شوب 
خدمات احلا�شوب وبالتحديد توفري قواعد بحث للح�شول على املعلومات املتعلقة باالإهتمام العام، اإ�شت�شافة قاعدة بيانات تفاعلية لنقل الر�شائل بني م�شتخدمي 
وم�شرتكي احلا�شوب، اإ�شت�شافة قاعدة بيانات تفاعلية لنقل الر�شائل بني م�شتخدمي وم�شرتكي احلا�شوب فيما يتعلق بالكتب واالأفام والر�شوم املتحركة وبرامج 
التلفزيون واالألعاب والُلعب واملنتجات الريا�شية واالإلكرتونيات وعرو�س الو�شائط املتعددة وغريها من الب�شائع املنزلية واالإ�شتهاكية واالآراء واملعلومات املتعلقة 
باملنتج ومعلومات ال�شراء على االإنرتنت، توفري برنامج مت�شّفح االإنرتنت غري القابل للتنزيل على اخلط مبا�شرة )االإنرتنت(، توفري برامج الأجهزة االت�شاالت 
النقالة غري القابلة للتنزيل من اأجل تعزيز الولوج املتنقل اإىل االإنرتنت عن طريق اأجهزة احلا�شوب واأجهزة احلا�شوب النقالة واملتحركة واأجهزة االت�شاالت النقالة 
واملتحركة، الدعم التقني وبالتحديد البحث عن عيوب اأجزاء احلا�شوب الت�شغيلية وم�شاكل برامج احلا�شوب وم�شاكل برامج احلا�شوب واأجزاء احلا�شوب الت�شغيلية 
الأجهزة االت�شاالت النقالة واحلوا�شيب النقالة، الت�شاميم واالإ�شت�شارات املتعلقة بربامج احلا�شوب واأجزاء احلا�شوب الت�شغيلية، ت�شميم برامج حا�شوب لاآخرين، 
وال�شور  املحتوى  اإ�شت�شافة  النقالة،  االت�شاالت  واأج��ه��زة  النقالة  للحوا�شيب  الت�شغيلية  احلا�شوب  واأج���زاء  احلا�شوب  بربامج  املتعلقة  واالإ�شت�شارات  الت�شاميم 
طلب  من  للم�شتخدمني  تتيح  بحث  من�شات  توفري  ثالثة،  جلهة  التابعة  االإلكرتونية  االأعمال  من  وغريها  االإلكرتونية  واملواقع  وال�شور  والبيانات  والن�شو�س 
واإ�شتقبال ال�شور والن�شو�س والبيانات وال�شور واالأعمال االإلكرتونية واالأعمال الب�شرية واالأعمال ال�شمعية واالأعمال ال�شمعب�شرية واالأعمال االأدبية وامل�شتندات، 
خدمات االإ�شت�شافة التفاعلية التي تتيح للم�شتخدمني ن�شر وم�شاركة ال�شور والن�شو�س والبيانات اخلا�شة بهم على اخلط مبا�شرة )االإنرتنت(، �شيانة وحتديث 
برامج احلا�شوب املتعلقة باأمن احلا�شوب واالإنرتنت كلمة ال�شر والوقاية من خماطر احلا�شوب واالإنرتنت وكلمة ال�شر، تركيب و�شيانة برامج احلا�شوب، توفري 
موقع اإلكرتوين مت�شمن معلومات تقنية متعلقة بربامج احلا�شوب واأجزاء احلا�شوب الت�شغيلية، االإ�شت�شارات املتعلقة باحلا�شوب، نقل بيانات امل�شتندات من �شكل 
حا�شوب اىل اآخر، ا�شت�شافة املحتوى الرقمي على �شبكات احلا�شوب العاملية وال�شبكات الا�شلكية و�شبكات االت�شاالت االإلكرتونية، توفري اال�شتخدام املوؤقت لربامج 
احلا�شوب غري القابلة للتنزيل والت�شهيات على اخلط مبا�شرة )االإنرتنت( لتمكني امل�شتخدمني من الولوج اإىل برامج احلا�شوب وتنزيلها، توفري ا�شتخدام موؤقت 
لربامج احلا�شوب غري القابلة للتنزيل على اخلط مبا�شرة )االإنرتنت( التي تولد تو�شيات خم�ش�شة لتطبيقات الربامج ا�شتنادا اإىل تف�شيات امل�شتخدم، مراقبة 
احلو�شبة  لاآخرين،  االإنرتنت  �شبكة  على  البيانات  قواعد  بنطاق  واالحتفاظ  وتو�شيع  ا�شت�شافة  االأم��ن،  الأغرا�س  احلا�شوب  و�شبكات  ونظم  املحو�شبة  البيانات 
 )ASP( البيانات االإلكرتونية، تطبيقات مزود اخلدمة ال�شحابية لقواعد  البيانات، اال�شت�شافة  اإدارة قواعد  التي حتتوي على برامج ال�شتخدامها يف  ال�شحابية 
البيانات، خدمات الربامج  اإدارة قواعد  املن�شة كخدمة )PAAS( مت�شمنة من�شات برجميات احلا�شوب ال�شتخدامها يف  البيانات،  اإدارة قواعد  ال�شتخدامها يف 
كخدمة )SAAS( مت�شمنة برامج ال�شتخدامها يف اإدارة قواعد البيانات، خدمات الربامج كخدمة )SAAS( للولوج ومراقبة وتتبع والبحث وتوفري وتبادل 
املعلومات حول املوا�شيع ذات االهتمام العام، خدمات الربامج كخدمة )SAAS( الإدارة املعلومات ال�شخ�شية والولوج والت�شفح والبحث يف قواعد البيانات على 
على  والفيديو  الربامج  واأدل��ة  وقوائم  الربامج  تطبيقات  و�شوق  الربامج  وتطبيقات  واالألعاب  املتعددة  والو�شائط  ال�شوتي  واملحتوى  )االإنرتنت(  مبا�شرة  اخلط 
املدعمة  الربامج  وتطبيقات  ن�شو�س  اىل  املحادثة  حتويل  وبرامج  والتعرف  ال�شوتية  لاوامر  برامج  مت�شمنة   )SAAS( كخدمة  الربامج  خدمات  الطلب، 
متعددة  واملحتويات  والفيديو  وال�شوت  )االن��رتن��ت(  مبا�شرة  اخل��ط  على  البيانات  قواعد  على  والبحث  وت�شفح  والو�شول  ال�شخ�شية  املعلومات  وادارة  بال�شوت 
 )SAAS( الو�شائط وااللعاب وبرامج التطبيقات واال�شواق التجارية لربامج التطبيقات وقوائم واأدلة الربامج والفيديو حتت الطلب، خدمات الربامج كخدمة
الربامج كخدمة  للم�شتهلك، خدمات  اآخر  اإلكرتوين حممول  اأو جهاز  اإليها على جهاز احلا�شوب  والولوج  تنزيلها  املتعددة من  والو�شائط  ال�شوت  لتمكني ملفات 
كخدمة  الربامج  خدمات  والتطبيقات،  والعناوين  املعلومات  على  للح�شول  اجلهاز  حمتوى  يف  بالبحث  للم�شتخدم  ت�شمح  التي  املحمولة  لاأجهزة   )SAAS(
ال�شوتية  لاوامر   )SAAS( كخدمة  الربامج  خدمات  االأخ��رى،  املعلومات  م��وارد  وفهار�س  االلكرتونية  املواقع  وفهار�س  املعلومات  فهار�س  الإن�شاء   )SAAS(
والتعرف، خدمات الربامج كخدمة )SAAS( للتحكم بال�شماعات ال�شوتية الذكية، خدمات الربامج كخدمة )SAAS( مت�شمنة برامج لا�شتخدام فيما يتعلق 
بخدمات اال�شرتاك باملحتويات الرقمية، خدمات الربامج كخدمة )SAAS( مت�شمنة برامج الن�شاء وتاأليف وتوزيع وتنزيل وحتويل وا�شتقبال وت�شغيل وتعديل 
وا�شتخراج وت�شفري وفك ت�شفري وعر�س وحفظ وتنظيم املحتويات ال�شوتية ومتعددة الو�شائط، توفري من�شات بحث تتيح للم�شتخدمني طلب وا�شتقبال حمتويات 
الفيديو  املتدفقة وملفات  ال�شوتيات  للو�شول اىل  للتنزيل  قابلة  املوؤقت على اخلط مبا�شرة لربامج وتطبيقات غري  اال�شتخدام  الو�شائط، توفري  رقمية متعددة 
وااللعاب والتوا�شل االجتماعي وملفات الن�شو�س وامللفات متعددة الو�شائط، خدمات احلا�شوب وبالتحديد توفري خوادم قواعد بيانات ب�شعات متغرية لاآخرين، 
تاأجري مرافق  االنرتنت،  امل�شت�شافة وتطبيقات احلا�شوب عرب  الت�شغيل  اأنظمة  توفري  البيانات،  قواعد  للتنزيل الدارة  قابلة  برامج  ي�شم  الكرتوين  توفري موقع 
الدارة  عاملية  حا�شوب  �شبكة  عرب  اليها  الو�شول  ميكن  والتي  للتنزيل  القابلة  غري  الربامج  وت�شميم  وتطوير  توفري  خمتلفة،  ب�شعات  بيانات  ولتخزين  حا�شوبية 
تطبيقات احلا�شوب، ت�شميم وادارة ومراقبة منتديات املناق�شات على اخلط مبا�شرة، ان�شاء �شفحات الويب املخزنة الكرتونيا للخدمات على اخلط مبا�شرة وعلى 
املواقع  الويب، خدمات �شيانة  تاجري خوادم  االلكرتونية لاآخرين،  املواقع  ادارة  ثالثة،  االلكرتونية الطراف  املواقع  واع��داد و�شيانة  البيانات  االنرتنت، تخزين 
واالن�شاء واال�شت�شافة، تطبيقات مزود اخلدمة وبالتحديد تزويد وا�شت�شافة وادارة وتطوير و�شيانة التطبيقات والربامج واملواقع االلكرتونية وقواعد البيانات يف 
امل�شرتكة  القدرة احلا�شوبية  وتقا�شم  البيانات  االلكرتونية وتخزين  املواقع  الطلبات وت�شميم  والدفعات على اخلط مبا�شرة وترتيب  االلكرتونية  التجارة  جمال 
وخدمات الر�شائل وح�شاب ترتيب املواقع االلكرتونية بناء على حركة امل�شتخدم، ا�شت�شافة موقع الكرتوين يتيح للم�شتخدمني امكانية مراجعة خمتلف املطبوعات 
وال�شور البيانية واملحتويات ال�شمعية وا�شتخدام �شيغة موحدة لتقدمي االدخاالت واالعجاب وعدم االعجاب والتعديات والتغيريات واال�شافات واالراء واملقرتحات 
والتعليقات واالنخراط يف �شبكات جمتمعية وجتارية واجتماعية، اخدمات احلا�شوب وبالتحديد ان�شاء اأع�شاء جمتمع على اخلط مبا�شرة للم�شتخدمني امل�شجلني 
احلا�شوب  اأج��زاء  وتطوير  ت�شميم  اجتماعية،  �شبكات  يف  واالن��خ��راط  افرتا�شية  جمتمعات  وت�شكيل  زمائهم  من  االآراء  على  واحل�شول  املناق�شات  يف  لا�شرتاك 
للتنزيل  القابلة  غري  الربامج  تطوير  الدوات  مبا�شرة   اخلط  على  املوؤقت  اال�شتعمال  توفري  احلا�شوبية،  االلعاب  برامج  وتطوير  ت�شميم  وال��ربام��ج،  الت�شغيلية 
الربامج غري  توفري تطبيقات  احلا�شوب،  املتعلقة بربامج  العيوب  البحث عن  وبالتحديد خدمات  التقني  الدعم  االلكرتونية، خدمات  االلعاب  وتطوير  لت�شميم 
للبيانات،  االلكرتوين  التخزين  للتنزيل ال�شتخدامها يف  القابلة  ال�شحابية غري  احلو�شبة  مبا�شرة لربامج  على اخلط  املوؤقت  اال�شتخدام  توفري  للتنزيل،  القابلة 
واملواقع  وال��ربام��ج  التطبيقات  و�شيانة  وتطوير  وادارة  ا�شت�شافة  وبالتحديد  التطبيقات  خدمات  م��زود  احلا�شوب،  تطبيقات  جم��ال  يف  احلا�شوب  برامج  تطوير 
املتعلقة بها،  العلمية والتقنية والبحث والت�شميم  النقالة واملحمولة، اخلدمات  الهواتف  ال�شخ�شية واالت�شال الا�شلكي وتقنية  االلكرتونية يف جمال االنتاجية 
الت�شوير  كامريات  ذكره  �شبق  مما  ي�شتثنى  �شابقا،  ذكر  ما  بجميع  املتعلقة  والن�شح  واال�شت�شارات  املعلومات  خدمات  توفري  ال�شناعي،  والتحليل  االبحاث  خدمات 

الفوتوغرايف االحرتايف وال�شينماتوغرافية مبا فيها اك�ش�شوارات كامريات الت�شوير الفوتوغرايف االحرتايف وال�شينماتوغرافية وبراجمها. 
الفئة: 42

و�شف العامة: العامة هي كلمة اليك�شا بالعربية وهي الرتجمة ال�شوتية لكلمة ALEXA باالجنليزية.
تاريخ االأولوية: ال يوجد

اال�شرتاطات: ال يوجد
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك، التقدم به مكتوبا لق�شم العامات التجارية يف وزارة االقت�شاد والتجارة اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه و ذلك خال 

ثاثني يوما من تاريخ هذا االإعان.
ادارة العالمات التجارية
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•• مراك�ش -وام:

املوارد  الهاملي وزي��ر  ث��اين  اأك��د معايل نا�شر بن 
الب�شرية والتوطني “ متيز النموذج االماراتي يف 
املوؤقتة  التعاقدية  العمالة  انتقال  وحوكمة  ادارة 
ال��ن��م��وذج االماراتي  اأن  اإىل  واأ���ش��ار  ال����دول«.  ع��رب 
متكن من تعظيم االأثر التنموي النتقال العمالة 
املر�شلة  ال����دول  اأو  امل�شتقبلة  ال����دول  ع��ل��ى  ���ش��واء 
ل��ه��ا ب��ال��ت��وازي م��ع ���ش��ون ح��ق��وق ال��ع��م��ل و�شمان 
الوطنية  الت�شريعات  خال  من  وذل��ك  ال�شفافية 
املنظمة ل�شوق العمل وتعزيز ال�شراكات االقليمية 

والدولية وامل�شاركة الفاعلة يف املنظمات وامل�شارات 
ال�شلة.  ذات  الدولية  االتفاقيات  ودع��م  الدولية 
جاء ذلك خال اجتماعات عقدها معاليه مع كل 
من جاي رايدر املدير العام ملنظمة العمل الدولية 
اأ�شحاب  م��ن��ظ��م��ة  رئ��ي�����س  ك��ريي�����ش��ي��ب��ي  واإي�������رول 
االعمال الدولية وكري�شتيان لوفلر نائب االأمني 
العام لدائرة العاقات اخلارجية التابعة لاحتاد 
االأوروبي وذلك على هام�س موؤمتر االأمم املتحدة 
حول الهجرة الذي اختتم اأعماله اأم�س قبل االول 
الدولة  املغربية مب�شاركة وفد  يف مدينة مراك�س 
التي  االجتماعات  وا�شتعر�شت  معاليه.  برئا�شة 

عقدت كل على حدة اآفاق تطوير التعاون الثنائي 
م��ع امل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة امل��ع��ن��ي��ة ب��ق�����ش��اي��ا العمل 
وحقوق االن�شان. وجدد معاليه التاأكيد على اأهمية 
املنظمة  االآمنة  الهجرة  اأج��ل  من  العاملي  االتفاق 
والنظامية الذي يلعب دورا كبريا يف حوكمة دورة 
العمل التعاقدي املوؤقت ال �شيما واأن هذا االتفاق 
الطوعي يتيح للدول حرية انتقاء و�شائل التنفيذ 
خل�شو�شية  وف��ق��ا  اأه��داف��ه  لتحقيق  االخ��ت��ي��اري��ة 
ت�شهدها كل منطقة  التي  العمالة  تنقل  حتديات 
م��ن م��ن��اط��ق ال��ع��امل. وا���ش��ار يف ه���ذا ال�����ش��ي��اق اىل 
الثنائية  ال�شراكات  تطوير  يف  اأبوظبي  ح��وار  دور 

املر�شلة  ال��دول  حكومات  بني  االط��راف  واملتعددة 
اآ�شيا وذلك يف جمال  وامل�شتقبلة للعمال يف اقليم 
حماية حقوقهم وحت�شني ظروف عملهم مبا يعود 
بالفائدة التنموية عليهم وعلى هذه الدول. وثمن 
ال��دع��م ال��ف��ن��ي ال���ذي ت��ق��دم��ه امل��ن��ظ��م��ات الدولية 
ي�شهم  ال��ذي  االم��ر  فيها  االع�شاء  للدول  املعنية 
يف تطوير قدراتها ومتكينها من تطبيق الربامج 
ت�شريعاتها  م��ع  ين�شجم  مب��ا  املبتكرة  وامل���ب���ادرات 
معايل  واأك��د  عملها.  ا�شواق  تنظم  التي  الوطنية 
على  االجتماعات  الهاملي خال  ثاين  بن  نا�شر 
االتفاق  يف  اخل��ا���س  القطاع  دور  تفعيل  ���ش��رورة 

العاملي من اأجل الهجرة االآمنة املنظمة والنظامية 
وتنقلها  العمالة  بق�شايا  املتعلقة  ال��ربام��ج  ويف 
املبادرات  م��ن  ح��زم��ة  اإىل  ال�شدد  ه��ذا  يف  م�شريا 
بالدولة  العمل  �شوق  يف  تطبق  التي  وال�شيا�شات 
بال�شراكة بني القطاعني احلكومي واخلا�س. من 
جانبهم اأ�شاد امل�شوؤولون االأمميون الذين التقاهم 
معاليه بالدور الفاعل لدولة االإمارات يف امل�شارات 
واملحافل الدولية وبحر�شها على دعم االتفاقيات 
والت�شريعات  ال�شيا�شات  وتطبيق  وتبني  الدولية 
التي حتقق التوازن وال�شفافية يف خمتلف مراحل 
دورة العمل التعاقدي املوؤقت. ح�شر االجتماعات 

�شيف احمد ال�شويدي وكيل وزارة املوارد الب�شرية 
الدكتور  و  الب�شرية  امل����وارد  ل�����ش��وؤون  وال��ت��وط��ني 
لات�شال  امل�شاعد  ال����وزارة  وك��ي��ل  النعيمي  عمر 
اأن  يذكر  املعنيني.  وعدد من  الدولية  والعاقات 
دولة االإمارات اأبرمت موؤخرا على هام�س موؤمتر 
مع  ت��ع��اون  اإتفاقية  الهجرة  ح��ول  املتحدة  االمم 
املنظمة الدولية للهجرة تعترب االأوىل من نوعها 
ت�شتهدف  ت�شتهدف  حيث  املنطقة  م�شتوى  على 
بحقوقهم  العمال  لتوعية  �شامل  برنامج  تطوير 
وواجباتهم يف كافة مراحل دورة العمل التعاقدي 

املوؤقت.

•• هافانا -وام:

امل��ط��رو���ش��ي �شفري  ب���در ع��ب��داهلل �شعيد  ���ش��ع��ادة  وق���ع 
الدولة لدى جمهورية كوبا على اتفاقية بني حكومة 
يف  اليوني�شيف  ومنظمة  املتحدة  العربية  االإم����ارات 
لاأطفال  االجتماعي  االإدم���اج  “م�شروع  لدعم  كوبا 

ذوي االإعاقة ».
وق���ع���ت االت��ف��اق��ي��ة ع���ن ال��ي��ون��ي�����ش��ي��ف ���ش��ع��ادة ماريا 
كري�شتينا بري�شيبال املديرة االإقليمية لليوني�شيف يف 
اأمريكا الاتينية والكاريبي بح�شور ال�شيدة فيكتوريا 
كوبا  يف  اليوني�شف  مكتب  ع��ن  امل�شوؤولة  ك��والم��ارك��و 

وم�شوؤولون من وزارة التجارة اخلارجية واال�شتثمار 
االأجنبي يف كوبا.

واأكدت املديرة االإقليمية لليوني�شيف باأن دعم حكومة 
عملية  تعزيز  يف  �شي�شاهم  املتحدة  العربية  االإم��ارات 
وتعزيز  االإع��اق��ة  ذوي  لاأطفال  االجتماعي  االإدم���اج 
تنمية امل��ه��ارات م��ن اأج���ل احل��ي��اة وال��ق��ي��م م��ن خال 

املمار�شة ال�شاملة.
وم����ن ج��ان��ب��ه اك����د ����ش���ع���ادة ال�����ش��ف��ري امل��ط��رو���ش��ي اأن 
االإماراتلتعزيز  جهود  �شمن  ياأتي  االتفاقية  توقيع 
االأولوية  الق�شايا ذات  وامل�شاهمة يف  الدويل  التعاون 

للمجتمعات كالتعليم.

•• ال�صارقة-وام:

افتتح ال�شيخ حممد بن حميد القا�شمي مدير دائرة االإح�شاء والتنمية 
املجتمعية بال�شارقة يرافقه �شعادة خمي�س بن �شامل ال�شويدي رئي�س 
دائرة �شوؤون ال�شواحي والقرى بال�شارقة م�شاء اأم�س االول فعاليات 
مهرجان �شواحي 7 املقام يف حديقة الرمثاء مبدينة ال�شارقة والذي 
ي�شتمر حتى 28 دي�شمرب اجلاري مب�شاركة 28 جهة.   ح�شر االفتتاح 
ال�شواحي  ���ش��وؤون  دائ���رة  مدير  القا�شمي  �شلطان  ب��ن  ماجد  ال�شيخ 
والقرى و�شعادة الدكتور طارق بن خادم رئي�س دائرة املوارد الب�شرية 
بال�شارقة و�شعادة خالد املدفع رئي�س هئية االإمناء التجاري وال�شياحي 
معهد  ال�شارقة  رئي�س  امل�شلم  عبدالعزيز  الدكتور  و�شعادة  بال�شارقة 
للرتاث وعبداهلل بن خادم مدير جمعية ال�شارقة اخلريية  اىل جانب 

عدد من روؤ�شاء واأع�شاء جمال�س ال�شواحي و امل�شوؤولني. واأكد خمي�س 
بن �شامل ال�شويدي اأن مهرجان ال�شواحي يتوا�شل للعام ال�شابع على 
التوايل ويعرب من خال فعالياته وبراجمه عن روؤية �شاحب ال�شمو 
االأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ 
حاكم ال�شارقة يف تنمية الروابط االأ�شرية وتقاربهم يف فعاليات تعك�س 
 2021 و�شائج التقارب بينهم وان�شجاما مع روؤية حكومة االإمارات 
اأن فعاليات  اإىل  نحو جمتمع متاحم حمافظ على هويته..م�شريا 
مهرجان “ �شواحي 7 “ �شيتم افتتاحها م�شاء يف حديقة البطائح. 
من جانبه قال ال�شيخ ماجد بن �شلطان القا�شمي اأن املهرجان الذي 
يعد احلدث االأبرز للدائرة ي�شهم يف تر�شيخ اأجواء املحبة والرتابط 
وال�شعادة بني امل�شاركني �شمن فعاليات توعوية وترفيهية تن�شجم مع 

قيمنا وعاداتنا وهويتنا الوطنية.

حممد بن حميد القا�سمي يفتتح مهرجان »�سواحي 7 « بال�سارقة

وزير املوارد الب�سرية يوؤكد متيز النموذج االإماراتي يف اإدارة وحوكمة انتقال العمالة

االإم����ارات ت�دع���م جه���ود 
»اليوني�سي��ف« يف كوب��ا

•• دبي-الفجر:

ثمن �شعادة اللواء عبد اهلل خليفة املري، القائد العام 
ق��ام بها فريق  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  دب���ي، اجل��ه��ود  ل�شرطة 
جلنة اإ�شعاد التي �شاهمت يف حتقيق ال�شعادة ملنت�شبي 
جعلهم  اإىل  باالإ�شافة  دب��ي،  ل�شرطة  العامة  القيادة 
بطاقة اخل�شومات » اإ�شعاد » بطاقة مميزة لي�س على 
اإىل اخلارج،  ذل��ك  تعدت  ب��ل   ، ال��دول��ة فقط  م�شتوى 
احلكومية  الدوائر  موظفي  من  الكثري  اأ�شبح  حيث 
البطاقة  ه��ذه  يحملون  ال��دول��ة  يف  احلكومية  و�شبه 

ويتمتعون مبزياها.
اإ�شعاد يف  بفريق جلنة  �شعادته  لقاء  اأث��ن��اء  ذل��ك  ج��اء 
منى  بح�شور  دب���ي،  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  مبنى 
احلمادي،  م�شعود  واملقدم  اللجنة،  رئي�س  العامري، 

نائب رئي�س اللجنة، واالأع�شاء وعدد من ال�شباط.

اأحيي  للفريق:  ك��ام��ه  موجها  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  وق���ال 
فيكم روح االإ�شرار واملثابرة، وهذا لي�س بغريب على 
اأنهم  ي��وم  ك��ل  يثبتون  ال��ذي��ن  دب���ي،  �شرطة  منت�شبي 
تعزز  التي  واالبتكارات  املبادرات  تقدمي  على  قادرين 

مكانة �شرطة دبي على امل�شتويني املحلي والدويل. 
ومن جانبها ا�شتعر�شت منى العامري خطط وبرامج 
ب��االإ���ش��اف��ة اإىل  ال��ف��رتة املقبلة،  اإ���ش��ع��اد خ��ال  ف��ري��ق 
ال��ع��ام اجل���اري، حيث  االإجن����ازات التي حققها خ��ال 
دوائ��ر حكومية  تفاهم مع  80 مذكرة  الفريق  اأب��رم 
من  لا�شتفادة  الدولة  م�شتوى  على  حكومية  و�شبة 
بطاقة  حاملي  ع��دد  وبلغ  اإ���ش��ع��اد،  بطاقة  خ�شومات 
ال��دوائ��ر احلكومية  اآالف م��وظ��ف م��ن   105 اإ���ش��ع��اد 
و�شبه احلكومية، بينما بلغ عدد الزوار الفعلي ملوقع 
 154 العام اجل��اري نحو  اإطاقة خال  اإ�شعاد منذ 

األف زائر.

•• بريوت -وام:

الدولة  �شفري  ال�شام�شي  �شلطان  �شعيد  �شعادة حمد  تفقد 
العجزة  “دار  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  اجل��م��ه��وري��ة  ل����دى 
على  واط��ل��ع  اأق�����ش��ام��ه��ا  وج���ال يف  ب���ريوت  االإ�شامية” يف 
اأو�شاعها و�شري االأعمال املتعلقة برتميم “جناح عام زايد 

اخلريية«. ال�شارقة  “جمعية  من  2018” بدعم 
به  ال��ذي ت�شطلع  “الدور  ال�شام�شي على  ال�شفري  اأثنى  و 
جمعاء  واالن�شانية  االإن�����ش��ان  خ��دم��ة  اأج���ل  م��ن  امل�شت�شفى 
و موؤ�ش�شاتها اخلريية على  االإم��ارات  دولة  موؤكدا حر�س 
دعم دور الرعاية واملنظمات العاملة يف املجال االن�شاين..

مثنيا على جهود ودور “جميعة ال�شارقة اخلريية« .

ثمن جهودهم يف اإ�سعاد املوظفني 

اللواء املري يلتقي فريق جلنة اإ�سعاد 

�سفري الدولة يف بريوت يتفقد »جناح عام 
زايد« مب�ست�سفى دار العجزة االإ�سالمية

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/3982  جتاري جزئي
���س.ذ.م.م جمهول  الكهروميكانيكية  اىل املدعي عليه / 1-احلمد لاعمال 
وميثله:�شيف  ذ.م.م  التجارية  ملكوم  /�شركة  املدعي  ان  مبا  االقامة  حمل 
املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�شام�شي  عبيد  را�شد  عبيد 
وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره���م   )54000( وق���دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
يوم  جل�شة  لها  ال��ت��ام.وح��ددت  ال�شداد  وحتى   %9 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب 
االحد املوافق:2018/12/16 ال�شاعة:08:30 �س بالقاعة:ch1.C.12  لذا 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  فاأنت مكلف باحل�شور 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على االأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/4398  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-عائ�شة عبيد جمعة زايد بلحزمي جمهول حمل االقامة 
حممد  وميثله:عائ�شة  ���س.م.ع  الوطني  اخليمة  راأ���س  /بنك  املدعي  ان  مبا 
ح�شن طاهر قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره��م   )349990.06( وق���دره  مببلغ 
والفائدة 11% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.وحددت لها جل�شة 
  ch1.C.13:بالقاعة ال�شاعة:08:30 �س  املوافق:2019/1/7  االثنني  يوم 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك  لذا فاأنت مكلف باحل�شور 

من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على االأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15   
       اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/3872  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-حممد عبيد اهلل خان امنت اهلل خان جمهول حمل االقامة 
الدعوى  اأق���ام عليك  ق��د  �����س.ذ.م.م  ال�شيارات  لتاأجري  /ب��روك�����س  امل��دع��ي  ان  مب��ا 
درهم   )264.200.00( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى 
ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2019/1/3 ال�شاعة 08.30 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.C.13:بالقاعة �س 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة 

اأيام على االأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/4377  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-روزبه وحممود ازهر ال�شت�شارات تقنية املعلومات 2- روزبه باقر 
االقامة  باقر �شاحلي جمهول حمل  القا�شم نفري 4- ر�شا  ابو  �شبنم  �شاحلي 3- 
اأق���ام عليك الدعوى  اي���ران )ال��ف��رع الرئي�شي( ق��د  امل��دع��ي /ب��ن��ك ���ش��ادرات  مب��ا ان 
وقدره  مببلغ  والت�شامن  بالتكافل  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها 
)459839.99( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 15% من تاريخ 
يوم  جل�شة  لها  ال��ت��ام.وح��ددت  ال�شداد  وحتى  يف:2018/11/5  احلا�شل  اال�شتحقاق 
فاأنت  لذا    ch1.C.14:بالقاعة ال�شاعة:08:30 �س  املوافق:2018/12/30  االحد 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على االأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/3733  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ليدن العاملية للتجارة العامة �س.ذ.م.م 2- االن �شوران�شون 3- كاوه 
)الفرع  اي��ران  املدعي /بنك �شادرات  ان  االقامة مبا  زاده جمهول حمل  بهلول  حممد 
الرئي�شي( قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره 
)230.323.71( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة التاأخريية االتفاقية 
بواقع 17% من تاريخ اال�شتحقاق احلا�شل يف:2018/9/26 وحتى ال�شداد التام.وحددت 
  ch1.C.14:بالقاعة ال�شاعة:08:30 �س  املوافق:2019/1/8  الثاثاء  يوم  لها جل�شة 
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على االأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15
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اأخبـار الإمـارات

 •• دبي-الفجر:

مركز  مع  اخلري” بالتعاون  “بيت  نظمت 
والتدريب، دورة  التميز لا�شت�شارات  اآفاق 
تدريبية حول التحليل املايل وا�شرتاتيجية 
املحا�شبية  املعايري  ظل  يف  املخاطر،  اإدارة 
امل����ايل،  االأداء  ق��ي��ا���س  وت��ق��ن��ي��ات  ال���دول���ي���ة 

ل��ارت��ق��اء ب��خ��ربات ال��ع��ام��ل��ني يف جماالت 
يف  امل��ال��ي��ة  واالإدارة  واحل�����ش��اب��ات  ال��ت��م��وي��ل 
على  املنعقدة  ال����دورة  وه��دف��ت  اجلمعية. 
مدار ثاثة اأيام يف مقر اجلمعية، وقّدمها 
تزويد  اإىل  ال��ن�����ش��ريي،  ���ش��ام��ح  ال��دك��ت��ور 
لتحليل  ال����ازم����ة  ب���امل���ه���ارات  امل�����ش��ارك��ني 
املعلومات املالية واإعداد امليزانيات، مل�شاعدة 

املالية والتعرف  القرارات  االإدارة يف اتخاذ 
على االأ�شاليب اخلا�شة بالتحليل. ومت من 
امل�شاركني على عدة  ال��دورة تعريف  خال 
املايل  التحليل  منها  متخ�ش�شة  حم���اور 
ومفهومه واأهميته، واأنواع التحليل املايل، 
مواجهة  يف  احل��وك��م��ة  دور  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 

املخاطر املالية.

التحليل املايل وا�سرتاتيجية اإدارة 
املخاطر يف »بيت اخلري«

•• دبي-الفجر:

تفقد �شعادة/ �شعيد حممد الطاير، 
التنفيذي  الرئي�س  املنتدب  الع�شو 
فعاليات  دب��ي،  وم��ي��اه  كهرباء  لهيئة 
الداخلي  وال�شامة  ال�شحة  »اأ�شبوع 
الهيئة للعام  الذي تنظمه   »2018
ال�شحة  ث��ق��اف��ة  ل��رت���ش��ي��خ  ال��ت��ا���ش��ع 
وخا�شة  امل��ع��ن��ي��ني  ب���ني  وال�����ش��ام��ة 
وت�شليط  وامل��ت��ع��ام��ل��ني،  امل���وظ���ف���ني 
ال�شوء على اأحدث التطورات يف هذه 
املجاالت، �شمن ا�شرتاتيجية الهيئة 
لارتقاء مبعايري ال�شحة وال�شامة 
واأن�شطتها  م�����ش��روع��ات��ه��ا  ج��م��ي��ع  يف 
وحر�شها  الت�شغيلية،  وع��م��ل��ي��ات��ه��ا 
على  املوظفني  جميع  يكون  اأن  على 
ب����اأح����دث االأن���ظ���م���ة يف هذه  اط�����اع 
املجاالت.  وقال �شعادة :�شعيد حممد 
الطاير: »نحر�س على تنظيم اأ�شبوع 
�شنوياً  الداخلي  وال�شامة  ال�شحة 
لارتقاء بالعمل احلكومي اإىل اأعلى 
القيادة  ل���روؤي���ة  ت��ن��ف��ي��ذاً  امل�����ش��ت��وي��ات 
ال���ر����ش���ي���دة، وا���ش��ت��ع��را���س اإجن������ازات 
التطورات  اآخ����ر  وم�����ش��ارك��ة  ال��ه��ي��ئ��ة 

وال�شامة  ال�������ش���ح���ة  جم������االت  يف 
اإطار  احل��دث يف  ه��ذا  وياأتي  املهنية. 
مبعايري  ل��ارت��ق��اء  ا�شرتاتيجيتنا 
جميع  يف  وال���������ش����ام����ة  ال�������ش���ح���ة 
وعملياتنا،  واأن�����ش��ط��ت��ن��ا  م�����ش��اري��ع��ن��ا 
والتزامنا يف الهيئة باإطاع املعنيني 
ع���ل���ى اأح�������دث اأن���ظ���م���ة ومم���ار����ش���ات 
اأ�شبوع  وي�شهم  وال�شامة.  ال�شحة 
تطبيق  يف  وال���������ش����ام����ة  ال�������ش���ح���ة 

االأن��ظ��م��ة االإداري�������ة امل��ت��ك��ام��ل��ة التي 
الفعال  بالتطبيق  نلتزم من خالها 
وال�شحة  اجل������ودة  اإدارة  الأن���ظ���م���ة 
وال�شامة والبيئة يف جميع عمليات 
الهيئة، ال �شيما ونحن نحر�س على 
وحمفزة  ملهمة  ع��م��ل  بيئة  ت��وف��ري 
وال�شامة  ال�شحة  معايري  ت��راع��ي 
وجميع  وامل���ت���ع���ام���ل���ني  ل��ل��م��وظ��ف��ني 
»فازت  ال��ط��اي��ر:  واأ���ش��اف  املعنيني.« 

الهيئة يف عام 2018 بجائزة »�شيف 
ال�شرف يف ال�شحة وال�شامة« للمرة 
واأع����ل����ن جمل�س  ع�������ش���رة،  احل����ادي����ة 
الهيئة  اأن  ال���ربي���ط���اين  ال�����ش��ام��ة 
م�شتوى  على  الوحيدة  املوؤ�ش�شة  هي 
ال�شرف  بجائزتي  فازت  التي  العامل 
يف  ال�شرف  و�شيف  البيئة  يف  العاملية 
�شنوات  ل�شبع  وال�����ش��ام��ة  ال�����ش��ح��ة 
عاملية  موؤ�ش�شة  اأول  لتكون  متتالية، 

الوقت  يف  اجل��ائ��زت��ني  بهاتني  ت��ف��وز 
جائزة  الهيئة  ح�شدت  كما   . نف�شه 
ال�شحة  فئة  �شمن  االأع��م��ال  اأف�شل 
وال�����ش��ام��ة، وه���ي واح����دة م��ن اأرفع 
اجلوائز يف اململكة املتحدة. وجنحت 
الهيئة يف جتديد نظام اإدارة ال�شحة 
على  ح�شلت  كما  املهنية،  وال�شامة 
اعتماد جمل�س ال�شامة الربيطاين 
اأول  كمركز معتمد للتدريب، لتكون 

جهة حكومية يف دبي متنح املتدربني 
- ع��ل��ى ي��د ف��ري��ق ت��دري��ب داخ��ل��ي - 
�شهادات معتمدة من جمل�س ال�شامة 
وال�شامة  ال�شحة  يف  ال��ربي��ط��اين 
بالقول:  �شعادته  واخ��ت��ت��م  املهنية.« 
»اإننا ننطلق من روؤية وا�شحة لنكون 
وم�شتدامة،  مبتكرة  رائ��دة  موؤ�ش�شة 
ال�����ري�����ادة يف  اإىل حت��ق��ي��ق  ون��ت��ط��ل��ع 
العاملية  واملعايري  املمار�شات  اأف�شل 

ذلك  يف  مب����ا  امل�����ج�����االت،  ج��م��ي��ع  يف 
اجلودة وال�شحة وال�شامة والبيئة. 
وتوؤكد هذه االإجنازات فعالية وجناح 
املتكاملة  االإداري����ة  االأنظمة  �شيا�شة 
ون�شر  تر�شيخ  ب��ه��دف  نتبناها  ال��ت��ي 
ثقافة ال�شحة وال�شامة والبيئة يف 
عملياتنا  وخمتلف  قطاعاتنا  جميع 
الت�شغيلية.« اختتمت فعاليات »اأ�شبوع 
اخلمي�س  ي��وم  وال�����ش��ام��ة«  ال�شحة 

13 من دي�شمرب اجلاري يف خمتلف 
العديد  وت�����ش��م��ن��ت  ال��ه��ي��ئ��ة،  م��راك��ز 
التوعوية  واملحا�شرات  الربامج  من 
وور�س العمل يف مو�شوعات ال�شحة 
عقد  اإىل  اإ�شافة  املهنية،  وال�شامة 
و�شحية،  طبية  ا�شت�شارات  جل�شات 
�شاملة  ط��ب��ي��ة  ف��ح��و���ش��ات  واإج�������راء 
الدم  �شغط  فحو�شات  ذل��ك  يف  مب��ا 

وال�شكري، وغريها.

•• دبي-الفجر:

القدو�س  عبد  الدكتور  ال��ل��واء  �شعادة  ا�شتقبل 
العام  ال��ق��ائ��د  م�شاعد  العبيديل،  ال����رزاق  عبد 
وفداً  دب��ي،  �شرطة  يف  وال��ري��ادة  التميز  ل�شوؤون 
العقيد  ب��ح�����ش��ور  ال�����ش��ي��ن��ي��ة،  ال�����ش��رط��ة  م���ن 
من�شوري القرقاوي، نائب مدير االإدارة العامة 
عريقات،  مو�شى  والدكتور  االإداري����ة،  لل�شوؤون 
اللواء  �شعادة  االإداري���ة. ورح��ب  العمليات  خبري 
العبيديل بالوفد ال�شيف، موؤكداً عمق عاقات 
ال��ت��ع��اون وال�����ش��داق��ة ب���ني ال��ب��ل��دي��ن، وحر�س 
العاقات  ه���ذه  ت��ط��وي��ر  ال��ر���ش��ي��دة يف  ال��ق��ي��ادة 
ل��ل��و���ش��ول ب��ه��ا اإىل ���ش��راك��ات ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة يف 
خمتلف القطاعات، م�شرياً اإىل اأن زيارة الوفد 
لتلك  ان��ع��ك��ا���ش��اً  تعترب  دب���ي  ل�����ش��رط��ة  ال�شيني 

ال��ع��اق��ة ب��ني اجل��ان��ب��ني.  واأك����د ���ش��ع��ادة اللواء 
ال��ع��ب��ي��ديل، خ���ال ال��ل��ق��اء ال����ذي ���ش��ب��ل تعزيز 
العامة  ال���ق���ي���ادة  امل�������ش���رتك، ح���ر����س  ال���ت���ع���اون 
و�شراكاتها  عاقاتها  تعزيز  على  دبي  ل�شرطة 
امل��ع��ارف واخل����ربات واأف�شل  ال��دول��ي��ة وت��ب��ادل 
املجاالت  خم��ت��ل��ف  يف  ال�����ش��رط��ي��ة  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  توجيهات  وف��ق 
بن را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س 
رع��اه اهلل، م�شرياً  دب��ي،  ال���وزراء حاكم  جمل�س 
اإىل اأن اجلهود اجلبارة التي تقوم بها ال�شرطة 
االإماراتية بقيادة وزارة الداخلية وبدعم القيادة 
الر�شيدة، وجهود الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
واأمان.  اأم��ن  واح��ة  االإم���ارات  جعلت  الداخلية، 
اإدارة  ب��زي��ارة  ال�شيني  ال��وف��د  ق��ام  ذل���ك،  عقب 

العامة  االإدارة  يف  وال�����ش��ي��ط��رة  ال��ق��ي��ادة  م��رك��ز 
للعمليات وا�شتمع اإىل �شرح حول التطور الذي 
حققه املركز يف جمال اإ�شعاد املجتمع وخدمته، 
با�شتخدام  الدوريات  نظام مراقبة  واطلع على 
اخلارجية  الطرق  ومراقبة  ال�شناعية  االأقمار 
ب��وا���ش��ط��ة ال��ك��ام��ريات ال��ث��اب��ت��ة وامل��ح��م��ول��ة جواً 
وخ��دم��ة االإن�����ذار امل��ب��ك��ر ال��ت��ي ت��وف��ره��ا �شرطة 
دبي ملحال ال�شرافة واملجوهرات والبنوك، اإىل 
املقدمة  ل�شرح حول اخلدمات  اال�شتماع  جانب 
اإىل اأفراد اجلمهور بعدة لغات وت�شمل خدمات 
القلب وكبار  الهمم وخدمات ملر�شى  الأ�شحاب 
الوفد بزيارة مركز �شرطة  املواطنني. كما قام 
ووك” اطلع  “ال�شيتي  منطقة  يف  ال��ذك��ي  دب��ي 
يوفرها  ال��ت��ي  ال��ذك��ي��ة  اخل��دم��ات  على  خالها 
املركز الأفراد اجلمهور على مدار 24 �شاعة يف 

ومرورية  جنائية  خدمات  �شمنها  وم��ن  اليوم 
يوفرها  فرعية  خدمة  جانب  اإىل  وجمتمعية 
ب�شري  ت���دخ���ل  اأي  دون  ي��ع��م��ل  ال�����ذي  امل���رك���ز 
ل��ط��ال��ب��ي��ه��ا. واأثنى  ت��ق��دمي ه���ذه اخل���دم���ات  يف 
التي  املتنوعة  اخل��دم��ات  على  ال�شيني  ال��وف��د 
يقدمها املركز ومنها خدمات للناطقني باللغة 
املركز  اأروق���ة  يف  ج��ال  اأن  بعد  وذل��ك  ال�شينية، 
وا�شتمعت اإىل �شرح حول اآلية تقدمي الباغات 
حتقيق  �شباط  م��ع  التوا�شل  واآل��ي��ة  اجلنائية 
وطريقة  كنفرن�س  الفيديو  خدمة  طريق  عن 
اعتماد حم�شر التحقيق والتوقيع عليه. وعرب 
اإعجابه الكبري مبا �شاهده  الوفد ال�شيني عن 
من م�شتوى متطور يف جمال العمل ال�شرطي 
واالأمني بالقيادة العامة ل�شرطة دبي وما مل�شه 

من متيز وحرفية كبرية يف العمل.

•• دبي – الفجر:

علي  ج��ب��ل  م���راك���ز  اإدارة  اأق����ام����ت   
اجل��م��رك��ي��ة يف ج��م��ارك دب���ي حفلها 
ال�شنوي لتكرمي املوظفني املتميزين 
 48 ت��ك��رمي  2018 ح��ي��ث مت  ل��ع��ام 
موظفاً ح�شب الفئات التالية: املوظف 
املتميز ، جنم ال�شهر ، واأف�شل مدير  
مركز متميز .   ح�شر احلفل يو�شف 
جبل  م��راك��ز  اإدارة  م��دي��ر  الها�شمي 
الغفاري  وحم��م��د  اجل��م��رك��ي��ة،  علي 
فوؤاد  و  الب�شرية،  امل��وارد  اإدارة  مدير 
جمارك  مركز  اأول  مدير  ال�شويدي 
ال�شلمان  وع��ب��دال��ع��زي��ز  ع��ل��ي  ج��ب��ل 
مدير اأول مركز جمارك ميناء را�شد 
، و خلفان بن نتوف مدير اأول مركز 
دبي  مدينة  جمارك  العماء  خدمة 
التابعة  املراكز  وم��دراء  اللوج�شتية، 
وقال   ، اجلمركية  علي  جبل  الإدارة 
يو�شف الها�شمي: اإن االإدارة العليا يف 
جهود  تقدير  على  حتر�س  ال��دائ��رة 

املوظفون ال�شيما العاملني يف املنافذ 
اجلمركية والذين يقفون �شداً منيعاً 
�شد كافة اأ�شكال حماوالت التهريب 
اجل��م��ارك هم خط  اأن �شباط  حيث 
املجتمع  ح��م��اي��ة  يف  االأول  ال���دف���اع 
اأو  اأي���ة م���واد ت�شر  بهم  م��ن دخ���ول 
باقت�شاد البلد، م�شرياً اإىل اأن املراكز 
امل�شاهمة  ع��ل��ى  حت��ر���س  اجل��م��رك��ي��ة 

جمارك  خ��ط��ط  تنفيذ  يف  ال��ف��اع��ل��ة 
دبي الرامية اإىل امل�شاهمة يف توفري 
اأعلى درج��ات االأم��ن يف املجتمع من 
االأمر  االإم���ارة  منافذ  خ��ال حماية 
الذي ينعك�س اإيجاباً على ا�شتعدادنا 
ال����ش���ت���ق���ب���ال احل������دث االأب��������رز  وهو 
 ،2020 اك�شبو  معر�س  ا�شت�شافة 
موظفونا   ي�شاهم   اأن  اإىل  نتطلع  اإذ 

كافة يف اإجناح هذا احلدث الهام من 
خال تعاون اجلميع لتحقيق اأف�شل 
االإجنازات خال ا�شت�شافة املعر�س. 
اإجناز  ت�شريع  على  نعمل  اأننا  وذك��ر 
امل���ع���ام���ات اجل��م��رك��ي��ة م���ن خال 
اخلدمات الذكية، اإ�شافة اإىل االإبداع 
يف تطوير االأفكار اجلديدة الخت�شار 
ما  اإلكرتونياً،  واإجنازها  االإج���راءات 

ال�شدارة  على  املحافظة  من  ميكننا 
اجلمركي  العمل  جم��ال  يف  العاملية 
م�شتوى  اأف�����ش��ل  لتقدمي  ا���ش��ت��ع��داداً 
من اخلدمات والت�شهيات يف اإك�شبو 
الها�شمي  وت���ق���دم     .2020 دب����ي 
املوظفني  جلميع  اجل��زي��ل  بال�شكر 
ي�شنعون  م����ن  ه����م  ب���اأن���ه���م  واأ������ش�����ار 
اأعلى  ن��ح��ق��ق  ب��ج��ه��وده��م  و  ال���ف���رق 

اأننا  اإىل  ال��ه��ا���ش��م��ي  واأ����ش���ار  ال��ن��ت��ائ��ج 
نوا�شل العمل بروح الفريق الواحد 
لتتكامل جهودنا جميعاً يف الو�شول 
م�شتوى  ع��ل��ى  ال��ن��ت��ائ��ج  اأف�����ش��ل  اإىل 
زي�����ادة االإن��ت��اج��ي��ة وت�����ش��ري��ع وترية 
كفاءة  حت�����ش��ني  خ����ال  م���ن  االأداء 
تطوير  يف  واال����ش���ت���م���رار  امل��وظ��ف��ني 
عمليات املعاينة والتفتي�س يف املراكز 

اأحدث  با�شتخدام  ل����اإدارة  التابعة 
والتطبيقات  امل���ت���ط���ورة  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
والذكاء  املعلومات  لتقنية  املتقدمة 
جمارك  اإن  وق����ال:  اال���ش��ط��ن��اع��ي.  
دبي واملراكز اجلمركية كافة تتطلع 
مع  والتن�شيق  ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  اإىل 
داخل  من  اال�شرتاتيجيني  �شركائنا 
موؤ�ش�شة املوانئ واجلمارك واملنطقة 

احلرة يف موانئ دبي العاملية وجافزا، 
من  ال�شركاء  م��ع  ال��ت��ع��اون  وتطوير 
كل دوائر حكومة دبي لدعم تي�شري 
والت�شدي  امل�شروعة  التجارة  حركة 

للتجارة غري امل�شروعة يف االإمارة.
مميزة  فقرات  على  احلفل  وا�شتمل 
نفو�س  يف  وال��ف��رح  البهجة  الإ���ش��ف��اء 

املوظفني.

بهدف تعزيز ثقافة ال�سحة وال�سالمة بني املوظفني واملتعاملني

هيئة كهرباء ومياه دبي تنظم »اأ�سبوع ال�سحة وال�سالمة الداخلي« التا�سع

اللواء العبيديل ي�ستقبل وفدًا من ال�سرطة ال�سينية

مراكز جبل علي اجلمركية تكرم موظفيها املتميزين للعام 2018
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اأوين  االإع�شار  لو�شول  الباد  �شرق  �شمال  االأ�شرتاليون يف  ي�شتعد 
الفي�شانات  خماطر  من  ال�شلطات  ح��ذرت  وقد  العنيف،  اال�شتوائي 
قبالة  العنيفة  املخاطر  ه��ذه  وا���ش��ت��دت  امل��دم��رة.  وال��ري��اح  املفاجئة 
كاربنتاريا.  خلليج  الدافئة  املياه  يف  لكوينزالند،  ال�شمايل  ال�شاحل 
ا�شتوائي  -اإع�شار  الرابعة  الفئة  اىل  اأوي��ن  ينتقل  اأن  املتوقع  وم��ن 
عنيف ترافقه رياح مدمرة جدا - لدى و�شوله اىل الياب�شة يف وقت 

مبكر من �شباح ال�شبت، كما تفيد التوقعات الراهنة.
وحذر ريت�شارد واردل من مكتب االأر�شاد اجلوية يف والية كوينزالند 
اجلمعة، من اأن “و�شول اأوين اىل ال�شاطئ، قد ترافقه اأمواج هائلة 
تهدد املن�شاآت الواقعة على طول ال�شاحل. واأ�شاف “�شيح�شل اي�شا 

ت�شاقط غزير لاأمطار ميكن اأن يوؤدي اىل في�شانات مفاجئة«.
ال�شاعة،  كلم يف   200 اىل  �شرعتها  ت�شل  ري��اح  املتوقع هبوب  وم��ن 
اأر�س  ب��ني  احل���دود  م��ن  القريبة  االأرا���ش��ي  االإع�����ش��ار  �شيبلغ  عندما 
ال�����ش��م��ال وك��وي��ن��زالن��د، ث��م ت��رتاج��ع ع��ل��ى ط���ول ال�����ش��اح��ل ال�شرقي، 
م��رتاف��ق��ة ه��ن��ا اي�����ش��ا م��ع ح��رك��ات م��د وج���زر مرتفعة ب�����ش��ورة غري 
رجال  من  بع�شرات  متثل  دعما  ال��ط��وارئ  اأجهزة  واأر�شلت  طبيعية. 

االإنقاذ اىل املدن الواقعة على خط املرور املتوقع لاأع�شار.
ال��والي��ة �شكانها  ال��ك��وارث يف  ب��وب غ��ي، من�شق الوقاية من  واأو���ش��ى 

بالقول “ناموا هذا امل�شاء وابقوا اآمنني«.
 

ال��ت��ق��ى ق��ائ��د ال��ب��ح��ري��ة االأم��ريك��ي��ة اخلمي�س ن��ظ��ريه االأوك�����راين يف 
ع�شكرية  ���ش��ف��ن  ث���اث  م���وؤخ���راً  رو���ش��ي��ا  اح��ت��ج��از  ملناق�شة  وا���ش��ن��ط��ن 
اأن  اإىل  م�شرياً  البنتاغون  اأع��ل��ن  م��ا  ح�شب  ال��ق��رم،  قبالة  اأوك��ران��ي��ة 
حمادثاتهما �شتتوا�شل . وقال متحدث با�شم البنتاغون اريك باهون 
ايغور  االأم���ريال  م��ع  ال��ل��ق��اءات  ه��ذه  اإن خ��ال  بر�س  لوكالة فران�س 
نيكول�شون  ج��ون  البحرية  العمليات  لقائد  �شيوؤكد  فورونت�شينكو، 
“دعم الواليات املتحدة ل�شيادة ووحدة اأرا�شي اأوكرانيا �شمن حدودها 
�شفنها  وكذلك حق  االإقليمية،  مياهها  وحتى يف  دولياً،  بها  املعرتف 
ت�شرين   25 يف  النار  رو�شية  �شفن  واأطلقت  االإقليمية«.  املياه  عبور 
الثاين نوفمرب على ثاث �شفن اأوكرانية حاولت الدخول اإىل م�شيق 
كريت�س الذي يربط البحر االأ�شود ببحر اآزوف. ومت احتجاز ال�شفن 
وحب�س 24 بحاراً اأوكرانياً. وندد وزير الدفاع االأمريكي جيم ماتي�س 
الوقحني”  ب�”االزدراء والرف�س  االأول دي�شمرب  االأول من كانون  يف 
حرية  واالأوك��ران��ي��ة  الرو�شية  لل�شفن  ي�شمن  ال��ذي   2003 التفاق 
االأمريكية  االإدارة  اأن  باهون  و���ش��ّرح  كريت�س.  م�شيق  عرب  املاحة 
للعدوان  و�شلمي  دبلوما�شي  حّل  الإيجاد  “�شعيها  يف  اأوكرانيا  تدعم 
امل��ت��وا���ش��ل م��ن ج��ان��ب رو���ش��ي��ا، مب��ا يف ذل���ك هجومها احل��دي��ث غري 
امل��ربر على �شفن اأوكرانية يف البحر االأ���ش��ود«. ودع��ا وزي��ر اخلارجية 
االأوكراين بافلو كليمكن اخلمي�س اإىل رّد “�شريع وقوي” من جانب 

املجتمع الدويل على “العمل العدواين” الذي ارتكبته رو�شيا.

“املوؤ�شرات” التي  اأن  البلجيكي �شارل مي�شال  ال��وزراء  اعترب رئي�س 
عرّبت عنها رئي�شة الوزراء الربيطانية ترييزا ماي اخلمي�س “لي�شت 
مطمئنة ب�شكٍل كاٍف” حول قدرة لندن الوفاء بالتزاماتها الواردة يف 
اتفاق بريك�شت، وذلك عند و�شوله للم�شاركة يف القمة االأوروبية يف 

بروك�شل.
ر اأنف�شنا اإذاً لكّل الفر�شيات” ومن بينها  وقال مي�شال “اإننا �شنح�شّ
احتمال خروج بريطانيا “بدون اتفاق” كما اأو�شح غداة اجتماع بني 
دول االحت��اد االوروب��ي ال 72 ورئي�شة ال��وزراء الربيطانية مل يوؤد 

اىل نتائج ملمو�شة.
اإ�شافية  اإىل بروك�شل بهدف احل�شول على �شمانات  وح�شرت ماي 
من نظرائها االأوروبيني لتعزيز فر�س الت�شويت على اتفاق خروج 
بريطانيا من االحتاد، لكن االأوروبيني رف�شوا اإعادة التفاو�س على 
بنود الن�س مبدين انزعاجهم من املطالب املبهمة لرئي�شة الوزراء 
الربيطانية. واأعلن رئي�س املفو�شية االأوروبية جان كلود يونكر اأمام 
ال�شحافة ليل اخلمي�س- اجلمعة، اأن على “زمائنا الربيطانيني اأن 

يقولوا لنا ما يريدون بدل اأن يطلبوا منا نحن قول ما نريد«.

عوا�صم

�سيدين

وا�سنطن

بروك�سل

االأمم املتحدة متدد لبعثتها يف اإفريقيا الو�سطى  
•• االمم املتحدة-اأ ف ب:

مّدد جمل�س االأمن الدويل مهمة بعثة حفظ ال�شام يف جمهورية اإفريقيا 
وفرن�شا  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  ب��ني  �شائكة  حم��ادث��ات  عقب  وذل���ك  الو�شطى 
ورو�شيا. وكانت رو�شيا قد انتقدت املقاربة الفرن�شية بو�شفها “متغطر�شة” 
وراف�شة، اإىل جانب ال�شني، يف الت�شويت النهائي الذي �شارك فيه االأع�شاء 
ع�شكريا   11،650 ن�شر  املهمة  وتتيح  االأم��ن.  جمل�س  يف  املتبقني  ال�13 
املعروفة  املتحدة  االأمم  مهمة  اإط���ار  يف  ال�شرطة  عنا�شر  م��ن  و2،080 

اخت�شارا “مينو�شكا” لغاية 15 ت�شرين الثاين/نوفمرب 2019.
وكان من املفرت�س متديد املهمة منت�شف ت�شرين الثاين/نوفمرب، لكنها 

مددت ل�شهر فقط ب�شبب اعرتا�شات من وا�شنطن ومو�شكو.
مع  للت�شاور  بحاجة  اإنها  ترامب  دونالد  االأم��ريك��ي  الرئي�س  اإدارة  وقالت 
الكونغر�س وطالبت باأال تتطلب مهمة اإعادة ن�شر قوات اأمنية من اإفريقيا 
امل�شروع. وين�س القرار  الكونغر�س على  اإ�شافية. ووافق  الو�شطى تكاليف 
باإعادة  خا�شة  “موارد  �شتغطيها  املعدلة  املهمة  تكاليف  اأن  على  اجلديد 
ويف  للقرار.  اأكرب  انتقادات  رو�شيا  ووجهت  عليها«.  املوافقة  االنت�شار متت 
االأ�شهر القليلة املا�شية زادت عدد االتفاقات الثنائية مع اإفريقيا الو�شطى 
اإج���راء مفاو�شات  م��ع  ب��ال��ت��وازي  بتدريب جنود  وق��ام��ت  باأ�شلحة  وزودت��ه��ا 
ووفرت احلماية للرئي�س فو�شتان-اركاجن تواديرا. وتريد مو�شكو اعرتافا 
املهمة  م��ن  دع��م  درب��ت��ه��م على  ال��ذي��ن  اجل��ن��ود  واأن يح�شل  اجل��ه��ود  بتلك 
و�شفه  م��ا  نيبنزيا  فا�شيلي  الرو�شي  ال�شفري  هاجم  واخلمي�س  ال��دول��ي��ة. 
مب�شتعمرتها  اخلا�شة  املفاو�شات  اإزاء  “املتغطر�شة”  الفرن�شية  باملقاربة 
املرة  “هذه لي�شت  ال�شعي لت�شويات. وقال  باري�س برف�س  ال�شابقة، متهما 

االأوىل التي قيل لنا فيها +هذا اأو ال �شيء+«.

يديعوت اأحرونوت: كيف ميكن جتنب انتفا�سة جديدة؟

عمليات ال�سفة �سد االحتالل حترج نتنياهو

ل يراعي التنظيم الإرهابي حياة الب�سر

»ق�سد« وداع�س..معارك م�ستمرة يف �سرق �سوريا

يقود اليوم غالبية �شعيفة يف �شوء رف�س ق�شم من ائتافه 
احلكومي وقف اطاق النار يف غزة، ويواجه اليوم �شغوط 
امل�شتوطنني وحماميهم. واأعلن اخلمي�س انه يعتزم ا�شفاء 
طابع “قانوين” على اآالف الوحدات ال�شكنية اال�شتيطانية. 
ا�شتنادا  قانونية  غري  الغربية  ال�شفة  م�شتوطنات  وجميع 
اىل القانون الدويل. كذلك، يعترب ق�شم كبري من املجتمع 
حتقيق  اأم���ام  االأك���رب  العقبة  يبقى  اال�شتيطان  اأن  ال���دويل 

ال�شام بني اإ�شرائيل والفل�شطينيني.
من جهتها، متيز اإ�شرائيل بني امل�شتوطنات التي وافقت على 

ت�شييدها وتلك “الع�شوائية«.

•• رام اهلل-اأ ف ب:

نفذوا  فل�شطينيني  م��ط��اردة  اال�شرائيلية  ال��ق��وات  توا�شل 
هجمات يف اليومني االخريين، وذلك بعد اأ�شهر من الهدوء 
الن�شبي يف ال�شفة الغربية املحتلة، ما يعر�س رئي�س الوزراء 
حزبه  ج��ان��ب  م��ن  ال�شغوط  م��ن  مل��زي��د  نتانياهو  بنيامني 
اليميني. و�شهدت ال�شفة الغربية املحتلة حيث يقيم 400 
الف م�شتوطن اىل جانب اكرث من 2،5 مليون فل�شطيني، 
�شهرين.  يف  الثالث  هو  ا�شرائيليني  على  هجوما  اخلمي�س 
االوىل  �شفحتها  يف  اأح��رون��وت  يديعوت  �شحيفة  وت�شاءلت 

“كيف ميكن جتنب انتفا�شة؟” جديدة.
بجروح  ومدنية  جندي  واأ���ش��ي��ب  اخلمي�س  جنديان  وقتل 
ال��ن��ار على  واأط��ل��ق  �شيارته  م��ن  �شخ�س  ت��رج��ل  بالغة ح��ني 
موقف للحافات قرب م�شتوطنة جعفات اآ�شاف القريبة من 
رام اهلل، وهي منطقة جتاور فيها امل�شتوطنات اال�شرائيلية 

القرى الفل�شطينية. والذ مطلق النار بالفرار.
واأع��ل��ن اجل��ي�����س اال���ش��رائ��ي��ل��ي ب��ع��ده��ا اإر����ش���ال ت��ع��زي��زات مع 
لل�شلطة  مقرا  ت�شكل  التي  اهلل  رام  مدينة  م��داخ��ل  اغ��اق 
الفل�شطينية. واندلعت مواجهات بني فل�شطينيني والقوات 
اال�شرائيلية يف اأمكنة خمتلفة. ور�شق م�شتوطنون يطالبون 
بالرد على الهجمات �شيارات فل�شطينية باحلجارة. وتعر�س 
باأيدي  مربح  ل�شرب  عامة  ا�شرائيلية  حلافلة  عربي  �شائق 
واجلمعة،  عيليت.  موديعني  م�شتوطنة  يف  مت�شددين  يهود 
اأ�شيب جندي ا�شرائيلي بجروح بالغة يف هجوم جديد قرب 
ابي�س  ب�شاح  فل�شطيني  هاجمه  حني  ايل  بيت  م�شتوطنة 

املتوترة،  االج��واء  اأف��اد اجلي�س. ويف هذه  وحجارة، وفق ما 
ت�شيطر  التي  بينها حركة حما�س  فل�شطينية  دعت ف�شائل 

على قطاع غزة اىل التظاهر بعد �شاة اجلمعة.
اثنني  مقتل  عن  اأ�شفر  ال��ذي  الهجوم  تبنت  حما�س  وكانت 
االول/اكتوبر،  ت�شرين  م��ن  ال�شابع  يف  اال�شرائيليني  م��ن 
اإ�شافة اىل هجوم اآخر االحد اأ�شفر عن وفاة ر�شيع. وتوجه 

ا�شرائيل اأ�شابع االتهام اىل حما�س يف هجوم اخلمي�س.
يف  املواجهات  من  اأ�شهر  بعد  املحتلة  ال�شفة  التوتر  وي�شود 
فل�شطينيا   230 من  اك��رث  مقتل  عن  اأ�شفرت  غ��زة،  قطاع 

بنريان اجلي�س اال�شرائيلي.
وكتبت �شحيفة ا�شرائيل هايوم اأن حما�س حترك خاياها 
يف ال�شفة الغربية لتحقيق ثاثة اأهداف، “االنتقام للو�شع 
وموا�شلة  الفل�شطينية  ال�شلطة  مواقف  وتقوي�س  غزة  يف 
اجل���ه���اد ���ش��د ا����ش���رائ���ي���ل«. وحت���ي���ي ح��م��ا���س ال���ت���ي ترف�س 
االع�����رتاف ب��وج��ود ا���ش��رائ��ي��ل، اجل��م��ع��ة ال���ذك���رى احلادية 

والثاثني لتاأ�شي�شها.
ال���ق���وات اال���ش��رائ��ي��ل��ي��ة ه���ذا اال���ش��ب��وع فل�شطينيني  وق��ت��ل��ت 
يف  �شالعني  كانا  اأو  نفذا  اإنهما  قالت  حما�س،  اىل  ينتميان 
هجمات ت�شرين االول/اكتوبر واالحد. واعتقلت ليا نحو 

اربعني فل�شطينيا اعتربت اأنهم عماء حلما�س.
وت��و���ش��ل��ت ا���ش��رائ��ي��ل وح��م��ا���س اىل ه��دن��ة يف ق��ط��اع غ���زة يف 
13 ت�شرين الثاين/نوفمرب بعد ت�شعيد للتوتر كاد يوؤدي 
ان���دالع ح��رب ج��دي��دة. لكن و�شائل االع���ام نقلت عن  اىل 
نتانياهو حتذيره للحركة من ان الهدنة يف غزة ال ميكن ان 
تتزامن مع �شن هجمات يف ال�شفة الغربية. وبات نتانياهو 

وتابع كاتب  اآخ��ري��ن.  15 مقاتًا وج��رح  ملقتل  اأدى  ما 
من  دخ��ول هجني”  رج��ال ق�شد  “حاول  داع�����س:  بيان 
البحرة،  قرية  م��ن  اق��رتب��وا  وعندما  ال�شمايل،  امل��ح��ور 

ا�شتهدفهم قنا�شة داع�س«. 

قتال �سر�س
وينقل جو�شلني عن تقارير ميدانية اأن قتااًل �شر�شاً دار، 
هذا العام، بني قوات ق�شد ومقاتلي داع�س داخل قرية 
البحرة. ويقال اإن ق�شد حققت مكا�شب يف حينه. ولكن 
ال��ق��ري��ة الت����زال حم���ور ن���زاع ب��ني اجل��ان��ب��ني. واأظهرت 
جم��م��وع��ة م��ن ال�����ش��ور ن�����ش��رت يف 8 دي�����ش��م��رب) كانون 
 PKK لكفار  “جتمعاً  ي�شتهدفون  جهاديني  االأول( 

•• وا�صنطن-وكاالت:

لفت ثوما�س جو�شلني، زميل بارز لدى معهد الدفاع عن 
الدميقراطيات، وكبري حمرري جملة “لونغ جورنال”، 
ق�شد”  الدميوقراطية”  �شوريا  قوات  مقاتلي  ملوا�شلة 
داخل وحول  داع�س  قتالهم �شد  اأمريكا،  املدعومة من 
بلدة هجني، بلدة يف �شرق �شوريا اأ�شبحت مركزاً رئي�شياً 
ما  زع��م  االأول(،  كانون  دي�شمرب)   7 ويف  للجهاديني.  
تابعة  باأن طائرة  االإعامي”،  “فريق اخلافة  ي�شمى 
هجني،  ب��ل��دة  يف  م�شت�شفى  ق�شفت  ال���دويل  للتحالف 
يف ريف دير ال��زور. ورد التحالف ال��دويل ال��ذي تقوده 
املهام  ق��وة  ا�شم  عليه  يطلق  وال���ذي  املتحدة،  ال��والي��ات 
يظهر  فيديو  عرب  ال�شلب-  العزم  – عملية  امل�شرتكة 
عن�شراً من داع�س يطلق النار من داخل امل�شت�شفى �شد 
اأه���داف م��دن��ي��ة.  وق��ال التحالف ال��ذي ت��ق��وده اأمريكا 
كمن�شة  هجني  م�شت�شفى  داع�س  “ا�شتخدم  بيانه:  يف 
امل�شت�شفى  اأفقد  ما  دي�شمرب،   9 ق�شد يف  ملهاجمة قوات 

و�شع احلماية التي يوفرها قانون النزاعات امل�شلحة. 

ل احرتام حلياة الب�سر 
ون��ق��ل ع��ن امل��ي��ج��ور ج���رال ب��ات��ري��ك روب��ن�����ش��ون، القائد 
العام للعمليات اخلا�شة يف التحالف الدويل، قوله: “ال 
يراعي داع�س احلياة الب�شر. وكلما اقرتبنا من مقاتليه، 
واأماكن  وامل�شت�شفيات،  بامل�شاجد  واحتموا  ياأ�شاً  ا�شتدوا 
عن  داع�س  اإع��ان  �شبب  وا�شحاً  ولي�س  اأخ���رى«.  اآمنة 
ا�شتهداف امل�شت�شفى يف 7 دي�شمرب )كانون االأول(، علماً 

اأن الهجوم وقع بعد يومني. وقد بداأت املعركة احلالية 
داخ��ل وح��ول مدينة هجني يف نهاية نوفمرب) ت�شرين 
الثاين(، عندما �شن اجلهاديون هجوماً �شد قوات ق�شد 
الدويل  التحالف  اأ�شطر  وقد  ال��زور.  دير  يف حمافظة 

للرد، ووا�شل اجلانبان القتال مذذاك. 

�سل�سلة من التقارير
وح�شب كاتب املقال، اأ�شدر داع�س �شل�شلة من التقارير 
عن القتال ون�شرتها وكالة اأنباء النا�شر، التي ت�شتخدم 
اأنف�شهم  ي�شفون  م��ن  م��ع  للتوا�شل  تيليغرام  خ��دم��ة 
وقد حذف تيليغرام، خال  اأن�شار اخلافة”.  با�شم” 
االأي�����ام االأخ�����رية، ع�����ش��رات م��ن ق��ن��وات ال��ن��ا���ش��ر. ولكن 
االإرهابي  التنظيم  ل�����ش��ال��ح  ال��دع��اي��ة  ع��ل��ى  امل�����ش��رف��ني 
�شرعان ما ا�شتبدلوها، ومل يتعطل تدفق املعلومات من 
�شرق �شوريا.  ويقول جو�شلني اإن مزاعم اجلهاديني ال 
ترتكز حول القتال يف هجني، بل على القرى والبلدات 
ع�شرات  فقد  ق�شد  ب���اأن  داع�����س  وي��دع��ي  ب��ه��ا.  املحيطة 
االإ�شارة  التنظيم  ويوا�شل  االأخ��رية.  االأي��ام  يف  القتلى، 
العمال  ح��زب  اأو   ،PKK ق��وات  بو�شفها  ق�شد  ل��ق��وات 
ال��ك��رد���ش��ت��اين، تنظيم م��و���ش��وع ع��ل��ى ق��ائ��م��ة االإره����اب 
وحدات   (YPG ال��ك��ردي  احل��زب  وي�شكل  االأمريكية. 
حماية ال�شعب( ف�شيًا كبرياً داخل ت�شكيلة ق�شد، وهو 

.PKK �مرتبط ب
دي�شمرب)   9 يف  داع�س،  اأنباء  وكالة  اأعماق،  زعمت  كما 
اأحبطوا  ال��ب��غ��دادي  بكر  اأب���و  رج���ال  ب���اأن  االأول(  ك��ان��ون 
PKK على مدينة هجني”،  “هجوماً قادته ميلي�شيا 

قيادته  على  غريفيث  مارتن  اليمن  اإىل  االأمم��ي  املبعوث  ت�شكر  اأن  ت��ود  املتحدة 
اإلهام االأطراف املعنية للو�شول اإىل  لهذه اجلهود وتفاوؤله امل�شتمر وقدرته على 
ا�شت�شافتها  على  ال�شويدية  احلكومة  ن�شكر  اأن  ن��ود  كما   “ واأ���ش��اف  امل�شاحلة. 
املتحدة  العربية  االإم��ارات  دول��ة  �شكرنا حلكومات  ونعرب عن   .. امل�شاورات  لهذه 
اأطراف  اإىل  باالإ�شافة  ُعمان  و�شلطنة  الكويت  ودولة  ال�شعودية  العربية  واململكة 
اأخرى �شاعدت على تنظيم هذه امل�شاورات ودعمها«. واأ�شاد مبا حققته االأطراف 
امل�شاركة يف هذه امل�شاورات ال�شيما ما يتعلق بق�شايا وقف اإطاق النار وان�شحاب 
جميع القوات من منطقة احلديدة وتبادل االأ�شرى وفتح ممرات اإن�شانية خا�شة 

مبدينة تعز.
وقال وزير اخلارجية االأمريكي اأن ما مت حتقيقه يف هذه امل�شاورات “خطوة اأوىل 
مهمة والعمل االآتي لن يكون �شها«. وكان االأمني العام لاأمم املتحدة اأنطونيو 
احلوثيني  وامل��ت��م��ردي��ن  ال�شرعية  اليمنية  احلكومة  اأن  ام�����س  اأع��ل��ن  غوتريي�س 
تو�شا اإىل اتفاق بعدد من امللفات التي طرحت خال امل�شاورات يف ال�شويد. وقال 
جوتريي�س يف موؤمتر �شحفي عقب اجلل�شة النهائية للم�شاورات التي عقدت يف 
منطقة رميبو بال�شويد “اإنه مت االتفاق على وقف اإطاق النار يف مدينة احلديدة 

غرب اليمن اإىل جانب االتفاق على ملف االأ�شرى واملعتقلني وملف تعز ».
احلديدة  وميناء  مدينة  م��ن  كاملة  للقوات  ان�شحاب  هناك  “�شيكون  واأ���ش��اف 
�شتقوم  املحلية  وال�شلطات  املتحدة  االأمم  رقابي من  دور  هناك  �شيكون  وبالطبع 

باإجراء الرتتيبات االأمنية ».
الطرفني  قبل  م��ن  لان�شحاب  مرحلتان  هناك  ف�شتكون  ت�شريحاته  وبح�شب 
“قوات احلكومة اليمنية ال�شرعية واملتمردين احلوثيني” وبجدول زمني حمدد. 
اتفقا على فتح املمرات يف حمافظة تعز وتخفيف  اأن الطرفني  واأك��د غوتريي�س 
حدة التوتر فيها الإي�شال امل�شاعدات اإليها.. م�شريا اإىل اأنه مت االتفاق على و�شع 

اإطار عام لتنفيذ كل ما مت التو�شل اإليه خال هذه امل�شاورات.
وذكر اأنه مت حتديد �شهر يناير القادم كي تكون االأطراف جاهزة للتقدم يف امللفات 

التي ماتزال مو�شع خاف “ملف مطار �شنعاء وامللف االقت�شادي«.
من جانبها قالت وزيرة اخلارجية ال�شويدية مارجوت فال�شرتوم اإنه �شيتم تقدمي 
نتائج هذه امل�شاورات اإىل جمل�س االأمن الدويل.. الفتة االنتباه اإىل اأنه من املهم 

اأن ي�شع املجتمع الدويل ق�شية اليمن يف مقدمة اأجندته.
واأبدت الوزيرة ال�شويدية ا�شتعداد بادها ال�شت�شافة امل�شاورات مرة اأخرى.

•• عوا�صم-وام:

رحبت م�شر والكويت والبحرين واالردن والواليات املتحدة االأمريكية باالتفاق 
الذي تو�شلت اإليه االأطراف اليمنية يف ختام امل�شاورات ال�شيا�شية التي عقدت يف 
ال�شويد. واأ�شادت وزارة اخلارجية امل�شرية يف بيان لها مبا تو�شلت اإليه االأطراف 
اليمنية معتربة اأن ما حتقق ي�شكل خطوة مهمة ورئي�شية يف اإطار التو�شل حلل 
2216 و�شائر املرجعيات ذات ال�شلة باحلل  �شيا�شي �شامل وفقا للقرار االأممي 

املن�شود يف اليمن.
التم�شك مب�شار  البحرين على �شرورة  وزارة خارجية مملكة  �شددت  من جهتها 
التفاو�س والتعاون االإيجابي مع اجلهود التي يبذلها مبعوث االأمني العام لاأمم 
التحالف  به  يقوم  الذي  املحوري  بالدور  لليمن مارتن غريفيث منوهة  املتحدة 
وال�شيا�شية  االإن�شانية  االأ�شعدة  خمتلف  على  اليمن  يف  ال�شرعية  لدعم  العربي 
واالأمنية يف اجلمهورية اليمنية. واأعربت وزارة اخلارجية البحرينية عن تطلع 
مملكة البحرين اإىل التو�شل حلل �شيا�شي �شامل يعيد االأمن وال�شلم واال�شتقرار 
للجمهورية اليمنية وفقا للمبادرة اخلليجية واآليتها التنفيذية وخمرجات احلوار 
التدخات  اأ�شكال  2216 ومبا ينهي جميع  االأم��ن رقم  الوطني وق��رار جمل�س 
اأرا�شيه  و�شامة  وا�شتقراره  اليمن  لوحدة  الرئي�شي  املهدد  تعد  التي  االإيرانية 
وجواره االإقليمي. ورحبت دولة الكويت باالتفاق وقال م�شدر م�شوؤول يف وزارة 
اخلارجية يف بيان له اإن هذا االتفاق يعد خطوة هامة واإيجابية يف طريق اإيجاد 
الثاث  املرجعيات  وفق  وذل��ك  �شنوات  منذ  اليمن  يف  الدائر  لل�شراع  �شامل  حل 
وقرار جمل�س  الوطني  احلوار  التنفيذية وخمرجات  واآلياتها  اخلليجية  املبادرة 
ودعا امل�شدر االأطراف اليمنية اإىل �شرورة االلتزام بهذا االتفاق  االأمن 2216. 

والبناء عليه حقنا لدماء االأ�شقاء ورفعا ملعاناة اأبناء ال�شعب اليمني ال�شقيق.
من جانبه اأكد وزير اخلارجية و�شوؤون املغرتبني االأردين اأمين ال�شفدي اأهمية 
هذه التوافقات كخطوة مهمة نحو التو�شل حلل �شيا�شي لاأزمة اليمنية واإنهاء 
معاناة اليمنيني على اأ�شا�س القرار 2216 وخمرجات احلوار الوطني واملبادرة 
اخلليجية. وثمن ال�شفدي اجلهود الدولية واالإقليمية التي اأ�شهمت يف التو�شل 
لهذه النتائج االإيجابية و�شدد على اأهمية تنفيذ التوافقات التي اأنتجتها م�شاورات 

ال�شويد وبذل كل جهد ممكن للتو�شل للحل ال�شيا�شي الدائم لاأزمة اليمنية.
اإن الواليات  من جانبه قال وزير اخلارجية االأمريكي مايك بومبيو يف بيان له 

من  مزيد  واإق��ام��ة  القوات  من  مزيد  بن�شر  نتانياهو  واأم��ر 
احلواجز على طرق ال�شفة الغربية. وهدفه اي�شا هو تدمري 
منازل منفذي الهجمات خال 48 �شاعة، وخ�شو�شا بعدما 
تظاهر مئات من امل�شتوطنني اخلمي�س اأمام منزله منددين 
به. وتراوح مطالب هوؤالء بني ا�شتمرار اإغاق طرق ال�شفة 

وتنفيذ عملية ع�شكرية وا�شعة النطاق.
وقال ع�شو الكني�شت القومي املتدين بيزاليل �شموتريت�س، 
التحرك  الفل�شطينيون  وا�شل  “اذا  م�شتوطن،  اأي�شا  وهو 
يوما  احلكومة  ه��ذه  ال�شتمرار  �شبب  فا  وذبحنا،  بحرية 

واحدا اإ�شافيا«.

وفق تقرير �شادر عن داع�س.  �شرق البحرة”، 
وح�شب وكالة اأعماق، �شقط قتلى بني �شفوف ق�شد يف 
اأعماق  ن�شرت  يومني،  وقبل  و���ش��وي��دان.  ذيبان  قريتي 
اإنفوغراف يزعم اأن التحالف بقيادة اأمريكية نفذ ما ال 
يقل عن 230 �شربة ع�شكرية، يف اإطار حملة نفذت يف 

�شرق �شوريا خال االأيام الع�شرة االأخرية. 
ا�شتباكاتهم  اجل��ه��ادي��ني  ملوا�شلة  امل��ق��ال  ك��ات��ب  وي�شري 
اآخر يف  ال�شوري وحلفائهم، يف مكان  مع قوات اجلي�س 
حمافظة دير الزور. وزعم داع�س باأنه ا�شتهدف “مواقع 
بوا�شطة  ال�����ش��وري(،  اجل��ي�����س   ( الن�شريي”  اجل��ي�����س 
120 ملم يف قرية تقع �شمال  قذائف ه��اون من عيار 

غرب مدينة البوكمال القريبة من احلدود العراقية. 

ال�سعودية ترحب باتفاق ال�سويد بني االأطراف اليمنية
•• الريا�ش-وام:

رحبت اململكة العربية ال�شعودية مبا مت التو�شل اإليه من اتفاق يف مملكة ال�شويد بني وفد احلكومة 
ال�شيا�شي يف  احلل  اإىل  بالو�شول  التزامها  ..موؤكدة  والوفد احلوثي  اليمنية  للجمهورية  ال�شرعية 
م�شدر  عن  ال�شعودية  االأن��ب��اء  وكالة  ونقلت  اأرا�شيه.  و�شامة  وا�شتقراره  اأمنه  ي�شمن  مبا  اليمن 
االتفاق  هذا  اإىل  للتو�شل  ال�شرعية  احلكومة  دور  تثمن  اململكة  اإن  قوله  اخلارجية  ب��وزارة  م�شوؤول 
كما تثمن ململكة ال�شويد ا�شت�شافتها للمفاو�شات. واأ�شاف امل�شدر اأن على احلوثيني تغليب م�شلحة 
واملبادرة   2216 االأم��ن  جمل�س  ق��رار  على  بناء  �شامل  �شيا�شي  حل  اإىل  بالو�شول  اليمني  ال�شعب 
تزال  وما  التحالف  ودول  اململكة  اإليه  �شعت  ما  وهو  اليمني  الوطني  احل��وار  وخمرجات  اخلليجية 
تعتربه احلل الذي �شيعرب باليمن ال�شقيق نحو اال�شتقرار والنماء. واأكد امل�شدر امل�شوؤول اأن ت�شليم 
ميناء احلديدة يعترب خطوة هامة للم�شاعدة يف رفع املعاناة االن�شانية عن ال�شعب اليمني ال�شقيق 

واإي�شال امل�شاعدات اإىل م�شتحقيها .

واحد  ي��وم  حتى  لانتظار  ال�شرب  لدينا  يعد  مل  ح��ال��ي��اً،   
اإ�شايف«.

“خال  �شيبداأ  الرتكي  اجلي�س  اأن  االأربعاء  اإردوغ��ان  اأعلن 
�شوريا  �شمال  يف  ج��دي��دة  عملية  القادمة”  القليلة  االأي���ام 
لطرد وحدات حماية ال�شعب الكردية من مراكزها يف �شرق 

الفرات.
الفقري  ال��ع��م��ود  ال��ك��ردي��ة  ال�شعب  حماية  وح���دات  وت�شكل 
ل��ق��وات ���ش��وري��ا ال��دمي��وق��راط��ي��ة وه��ي حت��ال��ف ك���ردي عربي 
تنظيم  �شد  معارك  يخو�س  املتحدة  ال��والي��ات  من  مدعوم 

الدولة االإ�شامية يف �شرق �شوريا.
ال�شعب الكردية منظمة  اأن تركيا تعترب وحدات حماية  اإال 

•• ا�صطنبول-اأ ف ب:

“ت�شميمه”  اإردوغ���ان  طيب  رج��ب  الرتكي  الرئي�س  اأب��دى 
كردية  ق���وات  ل�شيطرة  اخلا�شعة  امل��ن��اط��ق  “تهدئة”  على 
مدعومة من الواليات املتحدة يف �شرق الفرات، بعد اأن اأكد 

هذا االأ�شبوع اأن هجوماً تركياً على �شوريا اأ�شبح و�شيكاً.
م�شّممون  “نحن  اإ�شطنبول  يف  خطاب  يف  اإردوغ���ان  و�شّرح 
يف  الفرات”  �شرق  يف  الواقعة  املناطق  وت��اأم��ني  تهدئة  على 

�شمال �شوريا.
�شد  للتدخل  الوقت  من  يكفي  ما  خ�شرت  “تركيا  واأ�شاف 

امل�شتنقع االإرهابي يف �شرق الفرات.

الذي  ال��ك��رد���ش��ت��اين  ال��ع��م��ال  م��ن ح��زب  وف��رع��اً  “اإرهابية” 
خا�س متردا منذ العام 1984 �شد احلكومة الرتكية.

ويف ظل هذه االأجواء املتوترة، اأعلنت تركيا اخلمي�س مقتل 
اأحد جنودها يف �شمال �شوريا بعد تعر�شه الإطاق نار من 

مقاتلني اأكراد.
الكردية  ال�شعب  لوح������دات حماي�����ة  االأمريكي  الدعم  وُيعد 
من  اأك���رث  منذ  تركيا  م��ع  الرئي�شية  التوت�����ر  اأ���ش��ب��اب  م��ن 

عامني.
واإحدى النقاط اخلافية الرئي�شية الو�شع يف منبج، املدينة 
الواقعة يف غرب الفرات والتي ت�شيطر عليها وحدات حماية 

ال�شعب الكردية ويتمركز فيها جنود اأمريكيون.

اإردوغان م�سمم على »تهدئة« �سرق الفرات  

�سهر ترامب مر�سح ملن�سب 
كبري موظفي البيت االأبي�س 

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

كو�شنري،  ج��اري��د  تعيني  درا����ش���ة  ت��ت��م 
دونالد  االأم����ريك����ي  ال��رئ��ي�����س  ���ش��ه��ر 
ت����رام����ب وم�������ش���ت�������ش���اره ال����ق����ري����ب، يف 
من�شب كبري موظفي البيت االأبي�س، 
ح�شب ما اأفادت و�شائل اإعام اأمريكية 
ع���دة م�����ش��اء اخل��م��ي�����س. ون��ق��ل موقع 
م�شوؤول  ع���ن  بو�شت”  “هافيغتون 
االإدارة  م���ن  ق��ري��ب  ك��ب��ري  ج��م��ه��وري 
االأمريكية من دون الك�شف عن ا�شمه، 
التقى  ع��ام��ا   37 ال��ب��ال��غ  كو�شنري  اأن 
هذا  توليه  ملناق�شة  االأرب��ع��اء  الرئي�س 
�شي  ب��ي  “�شي  قناة  ون�شرت  املن�شب. 
املوقع  وبح�شب  نف�شه.  اخل��رب  نيوز” 
اأن��ه ح�شل  اإىل  ال��ذي ي�شري  االإخباري 
جانب  من  املعلومة  لهذه  تاأكيد  على 
هويتهما،  ع��ن  يك�شفا  مل  �شخ�شني 
برت�شيحه”  “يدفع  اإيفانكا  زوج  ف��اإن 
وال��د زوج��ت��ه عرب  اأم���ام  املن�شب  لهذا 
“عمله يف جمال  ت�شليط ال�شوء على 
اإ�شاح الق�شاء اجلنائي وعلى قدرته 
مع  العمل  على  بنف�شه  اأعلنها  ال��ت��ي 
على  وت��ع��ل��ي��ق��اً  ال���دمي���وق���راط���ي���ني«. 
البيت  با�شم  املتحدثة  ق��ال��ت  اخل���رب، 
ل�شت  “اأنا  ���ش��ان��درز  ����ش���ارة  االأب��ي�����س 
هذا  توليه  )يف  ُينظر  ب��اأن��ه  علم  على 
املن�شب( لكن اأعتقد اأننا هنا ميكن اأن 
دور  اأي  يف  رائعاً  �شيكون  باأنه  نعرتف 

قد يختار الرئي�س اأن يوكله اإليه«.

عملية تطهري جديدة يف 
�سفوف اجلي�س الرتكي 

•• ا�صطنبول-اأ ف ب:

ام�س  الرتكية  ال�شلطات  اأ���ش��درت 
م������ذك������رات ت���وق���ي���ف ب���ح���ق اأك�����رث 
م����ن م��ئ��ت��ي ج����ن����دي، ب��ح�����ش��ب ما 
“االأنا�شول”  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  اأف���ادت 
عمليات  ت�شتمّر  فيما  ال��ر���ش��م��ي��ة، 
اإث��ر حماولة  ب��داأت  التي  التطهري 

االنقاب العام 2016.
واأ�������ش������درت ال���ن���ي���اب���ة ال���ع���ام���ة يف 
ا����ش���ط���ن���ب���ول مل���ك���اف���ح���ة االإره���������اب 
 219 ب���ح���ق  ت���وق���ي���ف  م�����ذك�����رات 
اأربعة  بينهم  اخل��دم��ة  يف  ج��ن��دي��اً 

عقداء، بح�شب االأنا�شول.
وت�شتبه ال�شلطات باأن يكون هوؤالء 
فتح  بالداعية  مرتبطني  اجل��ن��ود 
اهلل غولن، اخل�شم اللدود للرئي�س 
رجب طيب اإردوغ��ان ال��ذي يتهمه 
االنقاب  بالوقوف خلف حماولة 

يف 2016.
�شدرت  اآخ�����ر،  حت��ق��ي��ق  اإط�����ار  ويف 
م����ذك����رات ت��وق��ي��ف اجل��م��ع��ة بحق 
موظفون  معظمهم  �شخ�شاً   48
يف جمال �شناعة االأ�شلحة وُي�شتبه 
ما  بح�شب  بغولن،  ب�شلتهم  اأي�شاً 
اأنقرة  يف  العام  النائب  مكتب  اأك��د 

لوكالة فران�س بر�س.
الواليات  يف  املقيم  غ��ول��ن  وينفي 
عاما،  ع�شرين  نحو  منذ  املتحدة 

اأي تورط يف حماولة االنقاب.

ترحيب عربي ودويل بنتائج م�ساورات ال�سويد بني االأطراف اليمنية
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

يعلن ق�شم العامات التجارية عن تقدم الوكيل/ راوز اأند كومباين انرتنا�شيونال )اوفر�شيز( ليمتد )فرع دبي(
 بطلب لت�شجيل العامة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم:     295399       بتاريخ : 2018/7/15
با�شم     : اأمازون تكنولوجيز، اإنك.

وعنوانها : 410 تريي افنيو ان، �شياتل، وا�شنطن 98109، الواليات املتحدة االأمريكية
التالية: خدمات متاجر البيع التجزئة التي ت�شم االأجهزة االإلكرتونية املحمولة باليد والنقالة لنقل وتخزين وتعديل وت�شجيل ومراجعة  املنتجات  وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / 
الن�شو�س وال�شور وال�شوت والفيديو والبيانات مبا يف ذلك ما يكون عرب �شبكات الكمبيوتر العاملية وال�شبكات الا�شلكية و�شبكات االت�شاالت االإلكرتونية واأجهزة الكمبيوتر اأجهزة الكمبيوتر 
الغيار  وقطع  املواقع  لتحديد  العاملي  النظام  واأجهزة  ال�شخ�شية  الرقمية  وامل�شاعدات  االلكرتونية  ال�شخ�شية  واملنظمات  والفيديو  ال�شوت  وم�شغات  االلكرتونية  الكتب  وقارئات  اللوحية 
والطابعات وحمركات  املودم  واأجهزة  والكابات  واالأ�شاك  العر�س  و�شا�شات  وال�شا�شات  الكمبيوتر  وبرامج  الت�شغيلية  الكمبيوتر  واأجهزة  بها وجتهيزاتها  وامليكانيكية اخلا�شة  االإلكرتونية 
االأقرا�س واملحوالت وبطاقات املحوالت ومو�شات الكابات واملو�شات التي تدخل يف املكونات ومو�شات الطاقة الكهربائية وحمطات قواعد التثيبت واملحركات و�شواحن البطاريات وحزم 
البطاريات وبطاقات الذاكرة وقارئات بطاقات الذاكرة و�شماعات الراأ�س و�شماعات االأذن ومكربات ال�شوت وميكروفونات و�شماعات الراأ�س واملحافظ واالأغطية واملحامل الأجهزة االإلكرتونية 
واملجات  والكتب  والدوريات  املطبوعة  واملن�شورات  الكمبيوتر  واجهزة  والنقالة  باليد  املحمولة  االإلكرتونية  بعد لاأجهزة  التحكم عن  واأجهزة  الكمبيوتر  واأجهزة  والنقالة  باليد  املحمولة 
والن�شرات والكتيبات والكرا�شات واملن�شورات واملجات والكتالوجات واملل�شقات والوحدات التي حتمل باليد لت�شغيل االألعاب االإلكرتونية واالألعاب االإلكرتونية املحمولة باليد واأجهزة االألعاب 
واللعب واالألعاب االإلكرتونية واألعاب الفيديو، خدمات متاجر البيع بالتجزئة التي ت�شم االأجهزة االإلكرتونية املحمولة باليد والنقالة لنقل وتخزين وتعديل وت�شجيل ومراجعة الن�شو�س 
وال�شور وال�شوت والفيديو والبيانات وي�شمل ذلك ما هو عرب �شبكات الكمبيوتر العاملية وال�شبكات الا�شلكية و�شبكات االت�شاالت االإلكرتونية واأجهزة الكمبيوتر اأجهزة الكمبيوتر اللوحية 
وقارئات الكتب االإلكرتونية وم�شغات ال�شوت والفيديو واملنظمات ال�شخ�شية االلكرتونية وامل�شاعدات الرقمية ال�شخ�شية واأجهزة النظام العاملي لتحديد املواقع وقطع الغيار االإلكرتونية 
وامليكانيكية اخلا�شة بها وجتهيزاتها واأجهزة وبرامج الكمبيوتر وال�شا�شات و�شا�شات العر�س واالأ�شاك والكابات واأجهزة املودم والطابعات وحمركات االأقرا�س واملحوالت وبطاقات املحوالت 
ومو�شات الكابات و املو�شات يف املكونات ومو�شات الطاقة الكهربائية وحمطات قواعد التثبيت واملحركات و�شواحن البطاريات وحزم البطاريات  وبطاقات الذاكرة وقارئات بطاقات 
واأجهزة  باليد والنقالة  االإلكرتونية املحمولة  الراأ�س واملحافظ واالأغطية واملحامل واالأجهزة  ال�شوت وامليكروفونات ووحدات �شماعات  االأذن ومكربات  الراأ�س و�شماعات  الذاكرة و�شماعات 
الكمبيوتر واأجهزة التحكم عن بعد لاأجهزة االلكرتونية املحمولة باليد والنقالة واأجهزة الكمبيوتر واالأجهزة االإلكرتونية املحمولة باليد والنقالة واملن�شورات املطبوعة والدوريات والكتب 
واالألعاب  االإلكرتونية  االألعاب  لت�شغيل  باليد  املحمولة  والوحدات  واملل�شقات  والكتالوجات  والكتب  واجلرائد  والدالئل  والكتيبات  واملن�شورات  والكتيبات  والن�شرات  املتخ�ش�شة  واملجات 
الدعايات لاآخرين على اخلط  ن�شر  التجارية على اخلط مبا�شرة )االنرتنت(،  املعلومات  دليل  الفيديو، توفري  واألعاب  االإلكرتونية   واللعب  االألعاب  واأجهزة  باليد  املحمولة  االإلكرتونية 
مبا�شرة )االإنرتنت( بوا�شطة �شبكة االت�شاالت االإلكرتونية توفري كتب دليل للبحث يف االإعانات على االإنرتنت عن �شلع وخدمات االآخرين، خدمات اإدارة قواعد البيانات املحو�شبة، خدمات 
طلبيات ال�شراء على االنرتنت، خدمات متاجر البيع بالتجزئة، خدمات البيع بالتجزئة على اخلط مبا�شرة )االإنرتنت(، الدعاية واالعان، ادارة االعمال، اال�شراف على االعمال، االعمال 
املكتبية، خدمات االأعمال املتعلقة بتوفري الكفالة )الرعاية( للربامج التلفزيونية، خدمات متاجر البيع بالتجزئة وخدمات متاجر البيع بالتجزئة على اخلط مبا�شرة )االنرتنت( التي ت�شم 
واأدوات  اأجهزة  والتعليم،  )املراقبة(  وال�شبط  االإ�شارات  واإعطاء  والقيا�س  الوزن  بعمليات  اخلا�شة  والعدد  واالأجهزة  والب�شرية  وال�شينماتوغرافية  والفوتوغرافية  العلمية  والعدد  االأجهزة 
لو�شل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، االأجهزة لت�شجيل ونقل واإعادة اإ�شتنطاق ال�شوت وال�شور، حامات بيانات مغناطي�شية واأقرا�س ت�شجيل، اأقرا�س 
مدجمة واأقرا�س فيديوية رقمية وغريها من و�شائط الت�شجيل الرقمية، اأداة معاجلة البيانات واحلوا�شيب، برامج احلا�شوب، االجهزة االإلكرتونية النقالة واملحمولة باليد لنقل وتخزين 
الغيار  وقطع  االإت�شاالت  �شبكات  واالإلكرتونية،  الا�شلكية  وال�شبكات  العاملية  احلا�شوب  �شبكات  طريق  عن  والبيانات  والفيديو  وال�شوت  وال�شور  الن�شو�س  ومراجعة  وت�شجيل  وتعديل 
واالأجهزة  احلا�شوب  ملحقات  الطرفية،  احلا�شوب  واأجهزة  والفيديو  ال�شوت  وم�شغات  االإلكرتونية  الكتب  وقارئات  الّلوحية  احلوا�شيب  احلوا�شيب،  ولوازمها،  وامليكانيكية  االلكرتونية 
واملحّوالت  االأقرا�س  وم�شغات  والطابعات  واملودمات  والكابات  واالأ�شاك  احلا�شوب  وف��اأرة  املفاتيح  ولوحات  العر�س  واأجهزة  ال�شا�شات  وبالتحديد  باليد  واملحمولة  النقالة  االإلكرتونية 
وبطاقات املحّول ومو�شات الكابات وقاب�شة املو�شات ومو�شات الطاقة الكهربائية وقواعد ال�شحن مت�شمنة قواعد ال�شحن االإلكرتونية وامل�شغات و�شماعات الراأ�س و�شماعات االأذن، 
حمطات ال�شحن و�شاحنات البطارّية، حزم البطارّيات، بطاقات الذاكرة وقارئات بطاقات الذاكرة، مكربات ال�شوت وامليكروفونات وال�شماعات، العلب واالغطية والقواعد لاأجهزة االلكرتونية 
املحمولة واحلوا�شيب، واأجهزة لعر�س املواد املن�شورة اإلكرتونيا املتمثلة بالكتب واملجات وال�شحف واجلرائد والو�شائط املتعددة وبرامج التلفزيون واالأفام، �شماعات الراأ�س و�شماعات االأذن، 
برامج مزامنة البيانات وبرامج تطوير التطبيقات الأجهزة احلا�شوب ال�شخ�شية واملحمولة باليد، برامج احلا�شوب اخلا�شة بكتابة وتنزيل وبث وم�شاركة وا�شتام وتعديل وا�شتخراج وت�شفري 
واالأعمال  وامل�شتندات  وامللفات  والبيانات  االأدبية  واالأع��م��ال  ال�شمعب�شرية  واالأع��م��ال  ال�شمعية  واالأع��م��ال  الب�شرية  واالأع��م��ال  والن�شو�س  املحتوى  ونقل  والتاعب  وعر�س  الت�شفري  وفك 
االإلكرتونية والر�شومات وال�شور واملن�شورات االإلكرتونية عرب االأجهزة االإلكرتونية واحلوا�شيب املحمولة، املحتويات ال�شمعية وال�شمعب�شرية القابلة  للتنزيل وامل�شجلة م�شبقا واملعلومات 
على  التعرف  برامج  البيانات،  قواعد  اإدارة  برامج  املطبوعات،  من  وغريها  واملجات  وال�شحف  االإخبارية  والن�شرات  والدوريات  واملجات  للتنزيل  القابلة  االإلكرتونية  الكتب  والتعليقات، 
الن�شرات  لوحات  مبا�شرة)االنرتنت(،  البيانات على اخلط  قواعد  والبحث يف  وت�شفح  للو�شول  برامج احلا�شوب  االإلكرتونية،  والر�شائل  الربيد  برامج  ال�شوتي،  التعرف  برامج  احل��روف، 
االإلكرتونية، برامج مزامنة البيانات، برامج تطوير التطبيقات، برامج الأجهزة األعاب الفيديو للم�شتهلك، الدارات االلكرتونية واالقرا�س املمغنطة واالقرا�س الب�شرية واالقرا�س الب�شرية 
املمغنطة واال�شرطة املمغنطة وبطاقات ذاكرة للقراءة فقط )ROM( ولفافات تخزين ذاكرة للقراءة فقط )ROM( وذاكرات اأقرا�س مدمج واأقرا�س فيديو رقمية بذاكرة للقراءة فقط 
)ROM( برامج حا�شوب قابلة للتنزيل وبرامج تخزين اأقرا�س فيديو رقمية بذاكرة للقراءة فقط )ROM( الأجهزة العاب الفيديو للم�شتهلك، برامج احلا�شوب القابلة للتنزيل للدارات 
للقراءة فقط  ذاكرة  ولفافات تخزين   )ROM( للقراءة فقط ذاكرة  وبطاقات  املمغنطة  واال�شرطة  املمغنطة  الب�شرية  واالقرا�س  الب�شرية  واالقرا�س  املمغنطة  واالقرا�س  االلكرتونية 
فقط  للقراءة  بذاكرة  رقمية  فيديو  اأقرا�س  تخزين  وبرامج  للتنزيل  قابلة  حا�شوب  برامج   )ROM( فقط  للقراءة  بذاكرة  رقمية  فيديو  واأقرا�س  مدمج  اأقرا�س  وذاك��رات   )ROM(
)ROM(، برامج االألعاب للحا�شوب، برامج احلا�شوب، برامج للحا�شوب للدارات االلكرتونية واالقرا�س املمغنطة واالقرا�س الب�شرية واالقرا�س الب�شرية املمغنطة واال�شرطة املمغنطة 
للقراءة فقط )ROM(، احلوا�شيب  بذاكرة  واأقرا�س فيديو رقمية  اأقرا�س مدمج  وذاك��رات   )ROM( للقراءة فقط ذاكرة  للقراءة فقط )ROM( ولفافات تخزين  ذاكرة  وبطاقات 
مع  لا�شتخدام  الطابعات  البيانات(،  معاجلة  )اأداة  الفاأرة  االلكرتونية،  املن�شورات  لعر�س  املحمولة  التو�شيل  طرفيات  للحوا�شيب،  بعد  عن  التحكم  اأجهزة  احلوا�شيب،  �شا�شات  املحمولة، 
االلكرتونية،  االجندات  املرئي(،  العر�س  )وح��دات  االلكرتونية  االقام  البيانات(،  معاجلة  )اأداة  املا�شحات  الت�شغيلية(،  احلا�شوب  )اأج��زاء  ال�شا�شات  الطرفية،  احلا�شوب  اأجهزة  احلوا�شيب، 
بطاقات ذاكرة فا�س، وحدات الذاكرة، اأقرا�س ب�شرية )فارغة( واأقرا�س ممغنطة )فارغة( واأقرا�س م�شغوطة )فارغة( والبطاقات املمغنطة )فارغة(، م�شغات اقرا�س الفيديو الرقمية، 
م�شجات اقرا�س الفيديو الرقمية، اأدوات التحكم عن بعد مب�شجات وم�شغات اأقرا�س الفيديو الرقمية، اأدوات التحكم عن بعد مب�شجات وم�شغات اقرا�س الفيديو، اأدوات التحكم عن 
لت�شجيل  املحمولة  االأجهزة  املو�شيقى،  ا�شتنطاق  واإع��ادة  لت�شجيل  املحمولة  االجهزة  الرقمية،  الفيديو  م�شغات  ال�شوتية،  امل�شجات  الرقمية،  ال�شوتيات  م�شغات  الت�شجيل،  الأجهزة  بعد 
واإعادة اإ�شتنطاق مقاطع الفيديو، االأجهزة االأخرى لت�شجيل واإعادة اإ�شتنطاق مقاطع الفيديو، ال�شا�شات الأجهزة اإ�شتقبال التلفزيون، اأجهزة اإ�شتقبال )اأجهزة التلفزيون( واإر�شال التلفزيون، 
اأ�شطوانات  امل�شجلة،  االأقرا�س املدجمة  اأجهزة واالآت االت�شاالت عن بعد،  الراديو،  باأجهزة  التحكم عن بعد   اأجهزة  التلفزيون(،  التلفزيون )اأجهزة  اإ�شتقبال  التحكم عن بعد بجهاز  اأجهزة 
اأفام  للتنزيل،  القابلة  املو�شيقية  امللفات  االإلكرتونية،  املو�شيقية  ل��اآالت  التلقائي  االآداء  برامج  مع  امل�شجلة   املدمج  القر�س  وذاك��رات  االإلكرتونية  ال��دارات  االإيقاع،  رقا�س  الفونوغراف، 
الت�شوير، االآالت واالأجهزة  اأالت  املن�شورات االإلكرتونية،  امل�شجلة،  اأقرا�س واأ�شرطة الفيديو  القابلة للتنزيل،  املك�شوفة، ملفات ال�شور  املك�شوفة، �شرائح االأفام  ال�شينماتوغرافية  الت�شوير 
الفوتوغرافية، االآالت واالأجهزة ال�شينماتوغرافية، االآالت واالأجهزة الب�شرية، البطاريات واخلايا، بطاريات قابلة لل�شحن، املحوالت الكهربائية الأجهزة األعاب الفيديوللم�شتهلك، �شماعات 
األعاب الفيديو للم�شتهلك،  األعاب الفيديو للم�شتهلك، بطاقات الذاكرة الأجهزة  األعاب الفيديو للم�شتهلك، ال�شا�شات الأجهزة  األعاب الفيديو للم�شتهلك، امليكروفونات الأجهزة  االأذن الأجهزة 
ال�شا�شات الآالت الألعاب الفيديو اآركايد، االأغ�شية الواقية ل�شا�شات العر�س البلوري ال�شائل الأجهزة االألعاب االلكرتونية املحمولة باليد مع �شا�شات العر�س البلوري ال�شائل، االأجهزة الأر�شفة 
والفيديو  ال�شوت  املت�شمنة  البيانات  ت�شجيات  الذكر،  ال�شابقة  ال�شغرية والربامج لاأجهزة  القطع  وال�شور،  ال�شوت  اإ�شتنطاق  واإع��ادة  للت�شجيل ونقل  واالأجهزة  وال�شوت  ال�شور  وت�شّور 
والبيانات،  والثابتة  املتحركة  وال�شور  والفيديو  ال�شوت  وتنظيم  اإ�شتنطاق  واإع��ادة  وتخزين  تنزيل  لاإ�شتخدام يف  برامج  املت�شمنة  احلا�شوب  برامج  والن�شو�س،  والثابتة  املتحركة  وال�شور 
املن�شورات االإلكرتونية القابلة للتنزيل، برامج ومعدات األعاب احلا�شوب واألعاب الفيديو واالألعاب االإلكرتونية، االأجهزة واالأدوات االإلكرتونية التعليمية والرتبوية، اأجهزة اإر�شال واإ�شتقبال 
اإ�شارات الراديو والتلفزيون، التلفزوينات، اأجهزة �شبط التلفزيون، اأجهزة التحكم باالألعاب، اأجهزة اال�شتقبال وتوزيع ال�شحنة، اأجهزة اإ�شتقبال واإر�شال التلفزيون، اأجهزة التحكم االإلكرتونية، 
اأجهزة التحكم االإلكرتونية لنقل ردود الفعل احل�شّية وبالتحديد االأ�شوات واالإهتزازات التي تكون حم�شو�شة للم�شتخدم، وحدات اأجهزة التحكم عن بعد الألعاب الفيديو التفاعلية احل�شا�شة 
وبرامج  الت�شغيلية  احلا�شوب  اأج��زاء  الفيديو،  األعاب  الفيديو،  الألعاب  باليد  واملحمولة  املحمولة  االإلكرتونية  االأجهزة  التفاعلية،  الفيديو  الألعاب  بعد  عن  التحكم  اأجهزة  وح��دات  احلركة، 
التو�شيحية  والر�شوم  وال�شور  البيانية  وال�شور  الب�شرية  بالو�شائط  والتاعب  وعر�س  توليد  يف  ولاإ�شتخدام  للتلفزيون  والتفاعلية  ال�شخ�شية  للربجمة  الطرفية  واالأجهزة  احلا�شوب 
االأخرى،  االإلكرتونية  االأجهزة  بعمل  والتحكم  ملراقبة  الّا�شلكية  التحكم  اأجهزة  االجتماعي،  وللتوا�شل  ال�شمعية  والبيانات  االأفام  الفيديو ولقطات  الرقمية ومقاطع  املتحركة  والر�شوم 
اأجهزة التحكم عن بعد، ع�شا التحكم باللعب، �شا�شات اللم�س للحا�شوب، االآت األعاب الفيديو للم�شتهلك املزودة بكامريات معدة لاإ�شتخدام مع اأجهزة اأو �شا�شات عر�س خارجية، االآت األعاب 
القابلة للتنزيل، برامج  ال�شمعب�شرية واملن�شورات االإلكرتونية  الب�شرية واالأعمال  ال�شمعية واالأعمال  اأو �شا�شات عر�س خارجية، االأعمال  اأجهزة  الفيديو للم�شتهلك معدة لاإ�شتخدام مع 
احلا�شوب لاإ�شتخدام يف االأجهزة االإلكرتونية وبالتحديد  اأطقم تطوير برامج حا�شوب التي تتكون من اأدوات تطوير برامج احلا�شوب لتطوير خدمة تو�شيل املحتوى واخلدمة عرب عرب 
برامج  االإ�شتعمال موّزعة معها،  كتيبات  والتفاعلية مع  ال�شخ�شية  التلفزيون  احلا�شوب لربجمة  برامج  االإلكرتونية،  االت�شاالت  و�شبكات  الّا�شلكية   وال�شبكات  العاملية   احلا�شوب  �شبكات 
احلا�شوب امل�شتخدمة يف توليد وعر�س والتاعب بالو�شائط الب�شرية وال�شور البيانية وال�شور والر�شوم التو�شيحية والر�شوم املتحركة الرقمية ومقاطع الفيديو ولقطات االأفام والبيانات 
ال�شمعية، تطبيقات تطوير برجميات برامج احلا�شوب، برامج احلا�شوب لتن�شيق وحتويل املحتويات والن�س واالعمال الب�شرية واالعمال ال�شمعية واالعمال ال�شمعب�شرية واالعمال االدبية 
والبيانات وامللفات والوثائق واالعمال االلكرتونية اىل �شيغة متطابقة مع االجهزة االلكرتونية املحمولة واحلوا�شيب، برامج احلا�شوب لتمكني املحتوى والن�س واالعمال الب�شرية واالعمال 
االلكرتونية  االجهزة  من  غريها  اأو  حا�شوب  خال  من  اليها  والو�شول  لتنزيلها  االلكرتونية  واالعمال  والوثائق  وامللفات  والبيانات  االدبية  واالعمال  ال�شمعب�شرية  واالعمال  ال�شمعية 
للم�شتهلك املحمولة وبرامج االلعاب االلكرتونية واحلا�شوبية واالآالت املعدة لاإ�شتخدام مع اأجهزة اأو �شا�شات عر�س خارجية، الربامج القابلة للتنزيل على �شكل تطبيقات الهاتف النقال 
للحوا�شيب وغريها من االأجهزة االإلكرتونية للم�شتهلك املحمولة، اأجهزة التحكم عن بعد لاأجهزة االلكرتونية النقالة واملحمولة باليد واحلوا�شيب، الربامج لا�شتخدام املتعلق باملن�شورات 
االلكرتونية، اأدوات الربامج على �شكل من�شورات/ دليل ا�شتك�شاف الكتب، برامج احلا�شوب للبحث وحتديد وجمع وفهر�شة وربط والتنقل واحل�شول وتنزيل وا�شتقبال وت�شفري وفك ت�شفري 
االت�شال  واأجهزة  النقالة  احلوا�شيب  االنرتنت،  مت�شفح  برامج  عاملية،  �شبكة حا�شوب  على  والفيديو  وال�شوت  البيانية   والر�شومات  وال�شور  والبيانات  الن�شو�س  وتنظيم  وت�شغيل وحفظ 
النقالة، برامج احلوا�شيب النقالة واأجهزة االت�شال النقالة لتح�شني قدرات التحميل والتنزيل للحوا�شيب واحلوا�شيب النقالة واأجهزة االت�شال النقالة، برامج احلا�شوب لتمكني املحتوى 
والن�س واالعمال الب�شرية واالعمال ال�شمعية واالعمال ال�شمعب�شرية واالعمال االدبية والبيانات وامللفات وامل�شتندات واالعمال االلكرتونية لتنزيلها والو�شول اليها من خال حا�شوب اأو 
واملن�شورات  ال�شمعب�شرية  واالأعمال  الب�شرية  واالأعمال  ال�شمعية  االأعمال  الن�شر،  وبرامج  واحلا�شوبية  االلكرتونية  االلعاب  وبرامج  املحمولة  للم�شتهلك  االلكرتونية  االجهزة  من  غريها 
االإلكرتونية القابلة للتنزيل التي ت�شم الكتب واملجات وال�شحف والدوريات والن�شرات االخبارية واالدلة وامل�شابقات واالختبارات وكتيبات اال�شتعمال حول جمموعة من املوا�شيع من بينها 
تلك التي تهم االطفال، الربامج القابلة للتنزيل على �شكل تطبيقات الهاتف النقال يف جمال تربية وتنمية الطفولة لتطوير املهارات املعرفية  ومهارات العد واملهارات احلركية الدقيقة 
واللعب اخليايل واللغة والتعبري االبداعي، األعاب الفيديو القابلة للتنزيل وبرامج وتطبيقات االلعاب التفاعلية للحا�شوب اأو غريها من االأجهزة االلكرتونية للم�شتهلك املحمولة، برامج 
والبيانات  االأدبية  واالأعمال  ال�شمعب�شرية  واالعمال   ال�شمعية  واالعمال  الب�شرية  واالأعمال  والن�شو�س  املحتوى  وحتويل  وعر�س  وتدفق  وتنزيل  واإ�شتقبال  وم�شاركة  لتحويل  احلا�شوب 
وامللفات وامل�شتندات واالأعمال االإلكرتونية عرب االأجهزة االلكرتونية املحمولة واحلوا�شيب و�شبكات احلوا�شيب واالإت�شاالت العاملية، برامج رقابة الوالدين، حموالت املعايرات التلفزيونية، 
وتوزيع  اال�شتقبال  اأجهزة  باالإنرتنت،  املت�شلة  التفاعلية  التلفزيونات  التفاعلية،  للتلفزيونات  الربامج  التفاعلي،  التلفزيون  حمطات  جمموعات  التلفزيونية،  الربامج  ت�شفري  فك  اأجهزة 
ال�شحنة للتلفزيونات التفاعلية املت�شلة باالإنرتنت، برامج احلا�شوب  للتلفزيونات التفاعلية واالألعاب و/اأو امل�شابقات التفاعلية، اأجزاء وقطع غيار وجتهيزات جلميع الب�شائع املذكورة �شابقاً 
واالأوراق والورق املقوى والب�شائع امل�شنوعة من هذه املواد على �شكل مطبوعات ومواد جتليد الكتب وال�شور  والقرطا�شية وقوالب الطباعة واملواد املطبوعة يف جمال احلوا�شيب واحلوا�شيب 
االأخبار  ون�شرات  واملجات  والكتب  املطبوعة  واملن�شورات  )االإن��رتن��ت(  مبا�شرة  اخلط  على  واخلدمات  التفاعلية  واملنتجات  الو�شائط  املتعددة  املنتجات  جمال  يف  املطبوعة  وامل��واد  اللوحية 
والدوريات واملطويات والكتيبات والكرا�شات والكتيبات االر�شادية واجلرائد واملن�شورات وبطاقات االأعياد ومواد كتالوجات الدعاية واالإعان والرتويج والكتالوجات املتعلقة بربامج احلا�شوب 
ومطويات احلا�شوب وكتيبات اإ�شتعمال احلا�شوب ومن�شورات اأجزاء احلا�شوب الت�شغيلية وكتيبات اإ�شتعمال اأجزاء احلا�شوب الت�شغيلية وكتيبات تو�شيح للم�شتخدمني حول اأجزاء احلا�شوب 
الت�شغيلية  وكتيبات اإ�شتعمال للم�شتخدمني حول احلا�شوب واملن�شورات املتعلقة بالتكنولوجيا والتكنولوجيا الرقمية واالأدوات والكتالوجات املتعلقة باالأجهزة واالأدوات املو�شيقية والكتالوجات 
املتعلقة بالتلفزيون واأجهزة االإت�شاالت عن بعد االأجهزة االإلكرتونية املحمولة باليد والنقالة الإر�شال واإ�شتقبال املكاملات الهاتفية والفاك�س والربيد االإلكرتوين والفيديو والر�شائل الفورية 
العناوين  وكتب  املكتب  وملحقات  املو�شيقية  واملجات  املو�شيقى  تعليم  وكتيبات  املو�شيقية  والكتب  الرقمية  البيانات  من  وغريها  الو�شائط  واملتعددة  ال�شمعب�شرية  واالأع��م��ال  واملو�شيقى 
واالأجندات ودفاتر تدوين املاحظات والتقاومي ومل�شقات االإعانات وال�شور املركبة وغري املركبة ومواد العر�س والكتيبات للبيع مع اأ�شرطة ال�شوت و االجزاء والقطع للمنتجات املذكورة 
�شابقا واالألعاب واأغرا�س الّلعب، اأدوات الريا�شة واأدوات الريا�شة البدنية )اجلمباز( غري واردة بالفئات االأخرى، الوحدات املحمولة باليد لّلعب باالألعاب االإلكرتونية غري الوحدات املعدة 
لاإ�شتخدام مع اأجهزة اأو �شا�شات عر�س خارجية، االألعاب املندرجة على االأجهزة النقالة املحمولة باليد، االأجهزة واالألعاب االإلكرتونية املحمولة باليد، االألعاب واالألعاب االإلكرتونية واألعاب 
الفيديو، اأجهزة التحكم بوحدات التحكم لاألعاب، الأجهزة األعاب احلا�شوب، حافظات حمل معّدة خ�شي�شاً لوحدات االألعاب املحمولة باليد واحلوا�شيب الّلوحية، اأالآت األعاب الفيديو، اأجهزة 
التحكم باالآت األعاب الفيديو، اأجهزة األعاب الفيديو للم�شتهلك املزودة بكامريا، اأجهزة األعاب الفيديو للم�شتهلك، اأجهزة التحكم وع�شا التحكم باأجهزة األعاب الفيديو للم�شتهلك، االأغ�شية 
واأجهزة  االآت  الورق وملحقاتها،  األعاب  ُلعب  ال�شائل،  البلوري  العر�س  �شا�شات  باليد مع  املحمولة  االلكرتونية  االألعاب  اأجهزة  للم�شتهلك،  الفيديو  األعاب  باأجهزة  التحكم   الواقية الأجهزة 
وبرامج  للتنزيل  القابلة  ال�شمعب�شرية  واالأعمال  الب�شرية  واالأعمال  ال�شمعية  واالأعمال  للم�شتهلك  واالإلكرتونيات  الذكر  ال�شابقة  للب�شائع  الريا�شية  املعدات  وملحقات  قطع  االألعاب، 
احلا�شوب واأجزاء احلا�شوب الت�شغيلية واالألعاب واملن�شورات االإلكرتونية املت�شمنة الكتب واملجات وال�شحف والدوريات ون�شرات االأخبار وكتيبات االإ�شتعمال حول موا�شيع عدة مقدمة عرب 
القابلة للتنزيل واالألعاب وبرامج احلا�شوب  ال�شمعب�شرية  ال�شمعية واالأعمال الب�شرية واالأعمال  الّا�شلكية و�شبكات االت�شاالت االإلكرتونية واالأعمال  العاملية وال�شبكات  �شبكات احلا�شوب 
واالألعاب واملن�شورات املت�شمنة الكتب واملجات وال�شحف والدوريات ون�شرات االأخبار وكتيبات االإ�شتعمال حول موا�شيع عدة لاإ�شتخدام على االأجهزة االإلكرتونية واملنتجات االإلكرتونية 
واملنتجات  واالأك�ش�شوارات  واملاب�س  واالألعاب  اللٌّعب  املتعددة،  الو�شائط  حمتوى  من  وغريها  والدوريات  الفيديو  واألعاب  واالأف��ام  واملو�شيقى  االإلكرتونية  واملن�شورات  والكتب  للم�شتهلك 
االإلكرتوين  والتخزين  الفيديو  واألعاب  االإلكرتونية  واالألعاب  واالألعاب  باليد  املحمولة  االلكرتونية  واالألعاب  واالأجهزة  االإلكرتونية  باالألعاب  لّلعب  باليد  املحمولة  والوحدات  الريا�شية 
للبيانات االإلكرتونية واملحتوى املتعدد الو�شائط، اإن�شاء فهار�س للمعلومات على االإنرتنت واملواقع واملوارد االأخرى املتاحة على �شبكات احلا�شوب العاملية لاخرين، توفري قاعدة بيانات قابلة 
للبث على اخلط مبا�شرة )االإنرتنت( مت�شمنة معلومات حول املنتجات للم�شتهلك املتعلقة بالكتب واالإلكرتونيات للم�شتهلك واألعاب الفيديو واالأقرا�س املدجمة واأقرا�س الفيديو الرقمية 
واللُّعب واالألعاب واملاب�س واالك�ش�شوارات وال�شائع الريا�شية واأدوات حت�شني املنزل والّلوازم ولوازم  ال�شيارات، توفري دليل لاإعانات على اخلط مبا�شرة )االإنرتنت( قابل للبحث مت�شمن 

ال�شلع واخلدمات التي يوفرها البائعون االآخرين على اخلط مبا�شرة )االإنرتنت(. الفئة: 35
و�شف العامة: العامة هي كلمة فاير بالعربية وهي الرتجمة ال�شوتية لكلمة FIRE باالجنليزية.

تاريخ االأولوية: ال يوجد
اال�شرتاطات: ال يوجد

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك، التقدم به مكتوبا لق�شم العامات التجارية يف وزارة االقت�شاد والتجارة اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه و ذلك خال ثاثني يوما من تاريخ 
هذا االإعان.

ادارة العالمات التجارية

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

يعلن ق�شم العامات التجارية عن تقدم الوكيل/ راوز اأند كومباين انرتنا�شيونال )اوفر�شيز( ليمتد )فرع دبي( 
بطلب لت�شجيل العامة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم:     295396       بتاريخ : 2018/7/15
با�شم     : اأمازون تكنولوجيز، اإنك.

وعنوانها : 410 تريي افنيو ان، �شياتل، وا�شنطن 98109، الواليات املتحدة االأمريكية
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: االأجهزة االإلكرتونية املحمولة باليد والنقالة لنقل وتخزين وتعديل وت�شجيل ومراجعة الن�شو�س وال�شور 
وال�شوت والفيديو والبيانات وي�شمل  ذلك ما يكون عرب �شبكات الكمبيوتر العاملية وال�شبكات الا�شلكية و�شبكات االت�شاالت االإلكرتونية وقطع الغيار االإلكرتونية 
االإلكرتونية  ال�شخ�شية  واملنظمات  والفيديو  ال�شوت  االإلكرتونية وم�شغات  الكتب  وقارئات  اللوحية  الكمبيوتر  واأجهزة  الكمبيوتر  اأجهزة  ولوازمها،  وامليكانيكية 
وامل�شاعدات الرقمية ال�شخ�شية واأجهزة النظام العاملي لتحديد املواقع وقطع الغيار والتجهيزات االلكرتونية وامليكانيكية اخلا�شة بها، اأجهزة الكمبيوتر الطرفية 
ومو�شات  املحوالت  وبطاقات  واملحوالت  االأق��را���س  وحمركات  والطابعات  امل��ودم  واأجهزة  والكابات  واالأ���ش��اك  العر�س  و�شا�شات  الكمبيوتر،ال�شا�شات  ومكونات 
البطاريات، بطاقات  البطاريات، حزم  �شواحن  واملحركات،  التثبيت  الكهربائية وحمطات  قواعد  الطاقة  املكونات ومو�شات  التي تدخل يف  واملو�شات  الكابات  
الأجهزة  واملحامل  واالأغطية  املحافظ   ال��راأ���س،  و�شماعات  وامليكروفونات  ال�شوت  ومكربات  االأذن  و�شماعات  الراأ�س  �شماعات  ال��ذاك��رة،   بطاقات  وقارئات  الذاكرة 
واأجهزة  النقالة  االلكرتونية  واالأجهزة  باليد  املحمولة  االإلكرتونية  لاأجهزة  بعد  التحكم عن  اأجهزة  والنقالة،  باليد  املحمولة  االإلكرتونية  واالأجهزة  الكمبيوتر 
واملراقبة  واالإ�شارة  والقيا�س  الوزن  واأدوات  الب�شرية  واالأدوات  واالأجهزة  وال�شينمائي  الفوتوغرايف  الت�شوير  واأدوات  واأجهزة  العلمية  والعدد  االأجهزة  الكمبيوتر، 
)االإ�شراف( واالإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات لو�شل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�شجيل اأو اإر�شال اأو ن�شخ ال�شوت 
معاجلة  معدات  الرقمية،  الت�شجيل  و�شائط  من  وغريها  رقمية  فيديوية  واأق��را���س  مدجمة  اأقرا�س  ت�شجيل،  واأق��را���س  مغناطي�شية   بيانات  حامات  ال�شور،  اأو 
الطرفية،  احلا�شوب  اأجهزة  والفيديو،  ال�شوت  وم�شغات  االلكرتونية  الكتب  وقارئات  اللوحية  احلا�شوب  اأجهزة  احلا�شوب،  برامج   احلا�شوب،  اأجهزة  البيانات، 
اك�ش�شوارات االجهزة االلكرتونية النقالة واملحمولة باليد وبالتحديد ال�شا�شات واجهزة العر�س واالأ�شاك والكابات واأجهزة املودم والطابعات وحمركات االأقرا�س 
قواعد  فيها  التثبيت مبا  وقواعد  الكهربائية  الطاقة  املكونات ومو�شات  تدخل يف  التي  واملو�شات  الكابات  املحوالت ومو�شات  وبطاقات  ال�شغرية  واملحوالت 
الكرتونيا  املن�شورة  امل��واد  لعر�س  االجهزة  البطاريات،  ح��زم  البطاريات،  �شواحن  ال�شحن،  قواعد  واملحركات،  االذن  و�شماعات  وال�شماعات  االلكرتونية  التثبيت 
وبالتحديد الكتب والدوريات وال�شحف واملجات والعرو�س متعددة الو�شائط وبرامج التلفزيون واالفام، �شماعات الراأ�س و�شماعات االذن، برامج مزامنة البيانات 
وبرامج تطوير التطبيقات الأجهزة احلا�شوب ال�شخ�شية واملحمولة باليد، برامج احلا�شوب اخلا�شة بكتابة وتنزيل وبث وا�شتام وتعديل وا�شتخراج والت�شفري وفك 
ال�شمعية  املحتويات  واحلوا�شيب،  النقالة  االلكرتونية  االج��ه��زة  عرب  االإلكرتونية  واملن�شورات  وال�شور  والر�شومات  الن�س  وتنظيم  وتخزين  وعر�س  الت�شفري 
وال�شمعب�شرية القابلة  للتنزيل وامل�شجلة م�شبقا واملعلومات والتعليقات، الكتب االإلكرتونية القابلة للتنزيل واملجات والدوريات والن�شرات االإخبارية وال�شحف 
واملجات وغريها من املطبوعات، برامج اإدارة قواعد البيانات، وبرامج التعرف على احلروف، برامج التعرف ال�شوتي، برامج الربيد والر�شائل االإلكرتونية، برامج 
احلا�شوب اخلا�شة بالو�شول وت�شفح والبحث يف قواعد البيانات على االنرتنت، ن�شرات اللوحات االإلكرتونية، برامج مزامنة البيانات، برامج تطوير التطبيقات، 
برامج الأدوات األعاب الفيديو للم�شتهلك، الدارات االلكرتونية واالقرا�س املمغنطة واالقرا�س الب�شرية واالقرا�س الب�شرية املمغنطة واال�شرطة املمغنطة وبطاقات 
 )ROM( اأقرا�س مدمج واأقرا�س فيديو رقمية بذاكرة للقراءة فقط للقراءة فقط )ROM( وذاكرات  ذاكرة  ذاكرة للقراءة فقط )ROM( ولفافات تخزين 
وبرامج تخزين اأقرا�س فيديو رقمية بذاكرة للقراءة فقط )ROM( الدوات األعاب الفيديو اال�شتهاكية، برامج االلعاب للحوا�شيب، برامج احلا�شوب، الدارات 
االلكرتونية واالقرا�س املمغنطة واالقرا�س الب�شرية واالقرا�س الب�شرية املمغنطة واال�شرطة املمغنطة وبطاقات ذاكرة للقراءة فقط )ROM( ولفافات تخزين 
احلوا�شيب،  برامج  تخزين  و�شائط  وتخزين   )ROM( فقط  للقراءة  بذاكرة  رقمية  فيديو  واأق��را���س  مدمج  اأقرا�س  وذاك��رات   )ROM( فقط  للقراءة  ذاك��رة 
معاجلة  )اأداة  الفاأرة  االلكرتونية،  املن�شورات  لعر�س  املحمولة  التو�شيل  طرفيات  للحوا�شيب،  بعد  عن  التحكم  اأجهزة  احلوا�شيب،  �شا�شات  املحمولة،  احلوا�شيب 
البيانات(، الطابعات لا�شتخدام مع احلوا�شيب، ال�شا�شات )اأجزاء احلا�شوب الت�شغيلية(، املا�شحات )اأداة معاجلة البيانات(، االقام االلكرتونية )وحدات العر�س 
واأق��را���س م�شغوطة )فارغة(  واأق��را���س ممغنطة )ف��ارغ��ة(  اأق��را���س ب�شرية )ف��ارغ��ة(  ال��ذاك��رة،  ذاك��رة فا�س، وح��دات  امل��رئ��ي(، االج��ن��دات االلكرتونية، بطاقات 
اأقرا�س  وم�شغات  مب�شجات  بعد  عن  التحكم  اأدوات  الرقمية،  الفيديو  اقرا�س  م�شجات  الرقمية،  الفيديو  اقرا�س  م�شغات  )ف��ارغ��ة(،  املمغنطة  والبطاقات 
الفيديو الرقمية، اأدوات التحكم عن بعد مب�شجات وم�شغات اقرا�س الفيديو، اأدوات التحكم عن بعد الأجهزة الت�شجيل، م�شغات ال�شوتيات الرقمية، امل�شجات 
ال�شوتية، م�شغات الفيديو الرقمية، االجهزة املحمولة لت�شجيل واإعادة ا�شتنطاق املو�شيقى، االأجهزة املحمولة لت�شجيل واإعادة اإ�شتنطاق مقاطع الفيديو، االأجهزة 
االأخرى لت�شجيل واإعادة اإ�شتنطاق مقاطع الفيديو،ال�شا�شات الأجهزة اإ�شتقبال التلفزيون، اأجهزة اإ�شتقبال )اأجهزة التلفزيون( واإر�شال التلفزيون، اأجهزة التحكم عن 
بعد بجهاز اإ�شتقبال التلفزيون )اأجهزة التلفزيون(، اأجهزة التحكم عن بعد باأجهزة الراديو، اأجهزة واالآت االت�شاالت عن بعد، االأقرا�س املدجمة امل�شجلة، اأ�شطوانات 
املو�شيقية  امللفات  االإلكرتونية،  املو�شيقية  ل��اآالت  التلقائي  االآداء  برامج  مع  امل�شجلة  املدمج  القر�س  وذاك��رات  االإلكرتونية  ال��دارات  االإيقاع،  رقا�س  الفونوغراف، 
واأ�شرطة  اأقرا�س  للتنزيل،  القابلة  ال�شور  ملفات  االفام،  �شرائح  املك�شوفة، من�شات  االأفام  �شرائح  املك�شوفة،  ال�شينماتوغرافية  الت�شوير  اأفام  للتنزيل،  القابلة 
الفيديو امل�شجلة، املن�شورات االإلكرتونية، اأالت الت�شوير، االآالت واالأجهزة الفوتوغرافية، االآالت واالأجهزة ال�شينماتوغرافية، االآالت واالأجهزة الب�شرية، البطاريات 
امليكروفونات  للم�شتهلك،  الفيديو  األعاب  الأجهزة  االأذن  �شماعات  للم�شتهلك،  الفيديو  األعاب  الأجهزة  الكهربائية  املحوالت  لل�شحن،  القابلة  البطاريات  واخلايا، 
الأجهزة األعاب الفيديو للم�شتهلك، ال�شا�شات الأجهزة األعاب الفيديو للم�شتهلك، بطاقات الذاكرة الأجهزة األعاب الفيديو للم�شتهلك، ال�شا�شات الآالت الألعاب الفيديو 
الأر�شفة  االأجهزة  ال�شائل،  البلوري  العر�س  �شا�شات  مع  باليد  املحمولة  االلكرتونية  االألعاب  الأجهزة  ال�شائل  البلوري  العر�س  ل�شا�شات  الواقية  االأغطية  اآركايد، 
البيانات  ت�شجيات  الذكر،  ال�شابقة  لاأجهزة  والربامج  ال�شغرية  القطع  وال�شور،  ال�شوت  اإ�شتنطاق  واإع��ادة  ونقل  للت�شجيل  واالأجهزة  وال�شوت  ال�شور  وت�شّور 
املت�شمنة ال�شوت والفيديو وال�شور املتحركة والثابتة والن�شو�س، برامج احلا�شوب املت�شمنة برامج لاإ�شتخدام يف تنزيل وتخزين واإعادة اإ�شتنطاق وتنظيم ال�شوت 
االإلكرتونية،  واالألعاب  الفيديو  واألعاب  احلا�شوب  األعاب  ومعدات   برامج  للتنزيل،  القابلة  االإلكرتونية  املن�شورات  والبيانات،  والثابتة  املتحركة  وال�شور  والفيديو 
التحكم  اأجهزة  التلفزيون،  �شبط  اأجهزة  التلفزيونات،  والتلفزيون،  الراديو  اإ�شارات  واإ�شتقبال  اإر�شال  اأجهزة  والرتبوية،  التعليمية  االإلكرتونية  واالأدوات  االأجهزة 
باالألعاب، اأجهزة اال�شتقبال وتوزيع ال�شحنة، اأجهزة اإ�شتقبال واإر�شال التلفزيون، اأجهزة التحكم االإلكرتونية، اأجهزة التحكم االإلكرتونية لنقل ردود الفعل احل�شّية 
التفاعلية،  الفيديو  الألعاب  وامل�شتخدمة  احلركة  احل�شا�شة  بعد  عن  التحكم  اأجهزة  وح��دات  للم�شتخدم،  حم�شو�شة  تكون  التي  واالإه��ت��زازات  االأ�شوات  وبالتحديد 
وحدات اأجهزة التحكم عن بعد الألعاب الفيديو التفاعلية، االأجهزة االإلكرتونية النقالة واملحمولة باليد الألعاب الفيديو، األعاب الفيديو، اأجزاء احلا�شوب الت�شغيلية 
والربامج واالجهزة الطرفية املخ�ش�شة للربجمة التلفزيونية التفاعلية وال�شتخدامها يف توليد وعر�س وتاعب و�شائل حماكية للواقع االإفرتا�شي وال�شور احلية 
والن�شو�س وال�شور الفوتوغرافية والر�شوم التو�شيحية والر�شوم املتحركة الرقمية ومقاطع الفيديو ولقطات االفام والبيانات ال�شوتية وللتوا�شل االجتماعي، 
اأجهزة التحّكم الّا�شلكّية ملراقبة والتحكم بعمل االجهزة االلكرتونية االخرى، اأجهزة التحكم عن بعد، ع�شا التحكم باللعب، �شا�شات احلا�شوب التي تعمل باللم�س، 
اأجهزة األعاب الفيديو للم�شتهلك املزودة بكامريا لا�شتخدام مع �شا�شات اأو اأجهزة عر�س خارجية، اأجهزة األعاب الفيديو اال�شتهاكية املعدة لا�شتخدام مع �شا�شات 
اأو اأجهزة عر�س خارجية، االعمال ال�شمعية القابلة للتنزيل واالعمال الب�شرية واالعمال ال�شمعب�شرية واملن�شورات االلكرتونية، الربامج احلا�شوب امل�شتخدمة يف 
االأجهزة االإلكرتونية املتمثلة يف اأطقم تطوير برامج احلا�شوب املوؤلفة من اأدوات تطوير برامج احلا�شوب لتطوير تو�شيل املحتوى واخلدمة عرب �شبكات احلا�شوب 
العاملية  وال�شبكات الّا�شلكية و�شبكات االت�شاالت االإلكرتونية، برامج احلا�شوب لربجمة التلفزيون ال�شخ�شية والتفاعلية مع كتيبات موّزعة معها، برامج احلا�شوب 
امل�شتخدمة يف توليد وعر�س وتاعب بالو�شائط الب�شرية وال�شور البيانية وال�شور والر�شوم التو�شيحية والر�شوم املتحركة الرقمية ومقاطع الفيديو ولقطات 
واالأعمال  ال�شمعية  واالأعمال  الب�شرية  واالأعمال  والن�شو�س  املحتوى  الإتاحة  احلا�شوب  برامج  التطبيقات،  تطوير  برامج  برجميات  ال�شمعية،  والبيانات  االأف��ام 
االأجهزة  من  غريها  اأو  احلا�شوب  على  اليها  والدخول  تنزيلها  يتم  التي  االإلكرتونية  واالأع��م��ال  وامل�شتندات  وامللفات  والبيانات  االأدبية  واالأع��م��ال  ال�شمعب�شرية  
للم�شتهلك االإلكرتونية املحمولة وبرامج احلا�شوب واالألعاب االإلكرتونية واالآالت امل�شتخدمة مع �شا�شات العر�س اخلارجية وال�شا�شات، برامج قابلة للتنزيل تتمثل 
�شكل  على  الربامج  اأدوات  االلكرتونية،  باملن�شورات  يت�شل  فيما  امل�شتخدمة  الربامج  للم�شتهلك،  االإلكرتونية  االأجهزة  من  غريها  اأو  للحوا�شيب  نقالة  بتطبيقات 
وا�شتقبال وت�شفري وفك ت�شفري وت�شغيل  والتنقل واحل�شول وحتميل  الكتب، برامج احلا�شوب للبحث وحتديد وجمع وفهر�شة وربط  ا�شتك�شاف  من�شورات/ دليل 
النقالة  احلوا�شيب  االنرتنت،  مت�شفح  برامج  عاملية،  حا�شوب  �شبكة  على  والفيديو  وال�شوت  البيانية  والر�شومات  وال�شور  والبيانات  الن�شو�س  وتنظيم  وحفظ 
النقالة،  االت�شال  واأجهزة  النقالة  واحلوا�شيب  احلوا�شيب  على  والتنزيل  الو�شول  ق��درات  لتح�شني  النقالة  واالأجهزة  احلا�شوب  برامج  النقالة،  االت�شال  واأجهزة 
وامل�شتندات  وامللفات  والبيانات  االأدبية  واالأع��م��ال  ال�شمعب�شرية   واالأع��م��ال  ال�شمعية  واالأع��م��ال  الب�شرية  واالأع��م��ال  والن�شو�س  املحتوى  الإتاحة  احلا�شوب  برامج 
واالألعاب  احلا�شوب  وبرامج  املحمولة  االإلكرتونية  االإ�شتهاكية  االأجهزة  من  غريها  اأو  احلا�شوب  على  اليها  والدخول  تنزيلها  يتم  التي  االإلكرتونية  واالأع��م��ال 
واملجات  الكتب  ت�شم  التي  االإلكرتونية  واملن�شورات  ال�شمعب�شرية  واالعمال  ال�شوتية  واالعمال  للتنزيل  القابلة  ال�شوتية  واالعمال  الن�شر  وبرامج  االإلكرتونية 
االطفال،  تهم  التي  تلك  بينها  من  املوا�شيع  من  جمموعة  حول  اال�شتعمال  وكتيبات  واالختبارات  وامل�شابقات  واالدل��ة  االخبارية  والن�شرات  وال��دوري��ات  وال�شحف 
الربامج القابلة للتنزيل على �شكل تطبيقات الهاتف النقال يف جمال تربية وتنمية الطفولة لتطوير املهارات املعرفية ومهارات العد واملهارات احلركية الدقيقة 
االلكرتونية  االأجهزة  من  غريها  اأو  للحا�شوب  التفاعلية  االلعاب  وتطبيقات  وبرامج  للتنزيل  القابلة  الفيديو  األعاب  االبداعي،  والتعبري  واللغة  اخليايل  واللعب 
ال�شمعية واالعمال  الب�شرية واالعمال  والن�س واالعمال  املحتويات  وتنزيل وتدفق وعر�س ونقل  وا�شتقبال  لبث وم�شاركة  برامج احلا�شوب  املحمولة،  للم�شتهلك 
ال�شمعب�شرية واالعمال االدبية والبيانات وامللفات والوثائق واالعمال االلكرتونية عرب اأجهزة الكرتونية حممولة واحلوا�شيب و�شبكات احلا�شوب العاملية و�شبكات 
الربامج  التفاعلي،  التلفزيون  حمطات  جمموعات  التلفزيونية،  الربامج  ت�شفري  فك  اأجهزة  التلفزيونية،  املعايرات  حموالت  الوالدين،  رقابة  برامج  االت�شاالت، 
املت�شلة باالإنرتنت، برامج احلا�شوب   التفاعلية  ال�شحنة للتلفزيونات  اأجهزة اال�شتقبال وتوزيع  املت�شلة باالإنرتنت،  التفاعلية  التلفزيونات  التفاعلية،  للتلفزيونات 

للتلفزيونات التفاعلية واالألعاب و/اأو امل�شابقات التفاعلية واأجزاء وقطع غيار وجتهيزات جلميع الب�شائع املذكورة �شابقاً.
الفئة: 9

و�شف العامة: العامة هي كلمة فاير بالعربية وهي الرتجمة ال�شوتية لكلمة FIRE باالجنليزية.
تاريخ االأولوية: ال يوجد

اال�شرتاطات: ال يوجد
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك، التقدم به مكتوبا لق�شم العامات التجارية يف وزارة االقت�شاد والتجارة اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه و ذلك خال 

ثاثني يوما من تاريخ هذا االإعان.
ادارة العالمات التجارية
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عربي ودويل

بكل �شيء الإجناز مهمتها. 
االم����ر  ي���ع���د  امل����رح����ل����ة، مل  ه������ذه  يف 
من  ال��رغ��م  وع��ل��ى  �شيا�شيا.  طموحا 
خلفائها  فيلق  ف��اإن  هجماته،  �شراوة 
املحتملني قد ال يغيظه تركها تتكفل 
�شمودها،  ان  اذ  القذر”،  “العمل  ب��� 
اأي�����ش��اً، يف  اأن��ه��ا ه��ي  ال ميحو حقيقة 

جانب ما، مهند�شة و�شعها الراهن.
ان��ه��ا تتحمل م�����ش��وؤول��ي��ة وا���ش��ح��ة يف 
���ش��ري االأح�������داث: ف��م��ن خ����ال طرح 
خ��ط��وط ح��م��راء ���ش��ارم��ة ل��ل��غ��اي��ة يف 
وقت مبكر جدا )نهاية حرية التنقل، 
واخلروج من ال�شوق املوحدة واالحتاد 
اجلمركي(، وتفعيل املادة 50 قبل ان 
اأي نوع من الربيك�شيت تريد،  حتدد 
انتخابات مبكرة مل  ب��اإج��راء  واأخ��ريا 
اأغلبيتها،  فقدت  تكن �شرورية حيث 

فقد عّقدت مهّمتها اإىل حد كبري.

ف�سل
ان نتيجة الو�شع لي�شت اأكرث و�شوحا 
بعد هذا الت�شويت عن الثقة مما كان 
عليه من قبل. ففي املعار�شة، يوا�شل 
حزب العمال تهديد احلكومة بتقدمي 
الثقة،  ب��ح��ج��ب  اخل��ا���ش��ة  ع��ري�����ش��ت��ه 
اأنه ال ي�شتطيع  لكنه مرتدد، ويدرك 
واإذا  م��وق��ف��ه.  غمو�س  ب�شبب  ال��ف��وز 
ق���رر ���ش��راح��ة دع���م ا���ش��ت��ف��ت��اء جديد 
اخليارات  اأح����د  جم���رد  االآن  وه���و   -
املطروحة فقط - فرمبا يح�شل على 
دعم الربملان لاإطاحة بترييزا ماي. 
معار�شة  زال�����ت  م���ا  االخ�����رية  ف���ه���ذه 
لكن  ج��دي��د،  ا�شتفتاء  اإج����راء  لفكرة 
التام  االن�������ش���داد  خ��ط��ر  م��واج��ه��ة  يف 
اإنها  ي���ق���ول  ����ش���يء  ال  ال�����ربمل�����ان،  يف 
ل���ن ت��ن��ق��ل��ب.. ول����ن ت���ك���ون ه����ذه هي 
لي�س  امل���ح���ّدق  ال��ف�����ش��ل  االأوىل.  امل���رة 
للغياب  مبا�شرة  نتيجة  اإن��ه  مفاجاأة، 
والت�شاور،  والتفكري  للتح�شري  التام 
لتقييم، قبل الت�شويت، مدى تعقيد 
اخ��ت��ي��ار ال��ربي��ك�����ش��ي��ت. وب���ع���د م���رور 
عامني ون�شف العام، مل يتغري �شيء، 
ما زال امل�شككون املتطرفون يف اأوروبا 
واحلقيقة،  الواقع  اإنكار  اإىل  مييلون 
با�شتخفاف  ال�����ش��ع��وب��ات  وي��ك��ن�����ش��ون 
مزعج من خال تقدمي حجج عبثية 
العاملية  ب��احل��رب  ف��زن��ا  ل��ق��د  ك��ه��ذه: 
املاأزق  و�شنتجاوز  مب��ف��ردن��ا،  الثانية 

حتى يف حالة اخلروج بدون اتفاق.
قد ينتهي االمر ب�شكل �شيئ بالن�شبة 
املتحدة  وامل��م��ل��ك��ة  م���اي  ت���ريي���زا  اإىل 

واالحتاد االأوروبي.
عن ليبريا�سيون

ول��ك��ن��ه��ا خ�����ش��رت ال��ك��ث��ري اأي�����ش��اً، الأن 
ح��ج��م امل��ع��ار���ش��ة داخ����ل ف��ري��ق��ه��ا بلغ 
حجما يجعل هام�س مناورتها �شيقا 
ج������دا.. اإن���ه���ا م��ن��ت�����ش��رة ول��ك��ن��ه��ا مل 
من  �شعفا.  ازدادت  رمب��ا  ب��ل  ت��ت��ع��زز، 
يبقى  ���ش��يء.  يتغري  اأخ���رى، مل  جهة 
احل�شول  كيف  نف�شه:  ال��را���س  وج��ع 
الربيطاين  ال��ربمل��ان  م�شادقة  على 
ع��ل��ى ات��ف��اق االن�����ش��ح��اب م��ن االحتاد 
االأوروبي؟ وكيفية تنفيذ الربيك�شيت 
بن�شبة  ل�شاحله  الت�شويت  مت  ال��ذي 
يونيو  يف  الناخبني  م��ن  ب��امل��ائ��ة   52
بني  التوفيق  ميكن  وكيف  2016؟ 
حزب وبرملان وبلد، غاية يف االنق�شام 

منذ اأكرث من عامني ون�شف العام؟
ب��ع��د ���ش��اع��ات قليلة م��ن جن��ات��ه��ا من 
ال���ت���ي تقدم  ال���ث���ق���ة  ���ش��ح��ب  الئ���ح���ة 
�شوت   200 ب��ن��ت��ي��ج��ة  ح��زب��ه��ا،  ب��ه��ا 
�شوًتا   117 ول����ك����ن  ل�������ش���احل���ه���ا، 
�شدها، ا�شتاأنفت رئي�شة الوزراء ع�شا 
حل�شور  بروك�شل  ب��اجت��اه  ال��رتح��ال 
ع�شر  فعلت  كما  االأوروب�����ي.  املجل�س 
اإىل  و�شولها  منذ  االأق���ل  على  م��رات 
فهذه   ،2016 ي��ول��ي��و  يف  ال�����ش��ل��ط��ة 
على  عزمها  اك��دت  االأب��دي��ة،  العنقاء 

موا�شلة مهمتها، والقيام بواجبها. 
عينان مرهقتان، ووجه �شاحب، ولكن 
“تقديرها  ك����ررت  ال���ك���ربي���اء،  ب����ذات 
تلقته  ال���ذي  الكبري  للدعم  العميق 
اأي�شا  وق���ال���ت  �شعب”،  ي���وم  خ���ال 

الذين  خم��اوف  متاما  “تتفّهم  اأن��ه��ا 
مل تكن لديهم القدرة على دعمها”. 
بروك�شل  من  احل�شول  يف  تاأمل  انها 
قيمة  ذات  م��ل��م��و���ش��ة،  ت���ن���ازالت  ع��ل��ى 
بخ�شو�س  قوية  و�شيا�شية  قانونية 
�شاأنه  م��ن  وه��ذا  ال�شمالية.  اإي��رل��ن��دا 
احلاجز  “بعبور  ل���ه���ا  ي�����ش��م��ح  اأن 
�شيء  ال  االتفاق”.  نحو  ‘الربملاين’ 
موؤكد، الأن بروك�شل مل ُتظهر �شهية 

االن�شحاب  ات��ف��اق  اأن  ي��ن�����ش��ون  اإن��ه��م 
واإمنا  م��اي،  ترييزا  اتفاق  لي�س  ه��ذا 
املفاو�شات  نتيجة الأ�شهر طويلة من 
الطويلة وال�شعبة بني ممثلي الدول 
ال�شبعة والع�شرين املتبقية يف االحتاد 
الراغبة  ال��دول��ة  وممثلي  االأوروب����ي، 
باأنها  تو�شف  ما  وغالباً  امل��غ��ادرة.  يف 
ب��ل وح��ت��ى راف�����ش��ة للحوار،  ع��ن��ي��دة، 
تبدو ترييزا ماي م�شتعدة للت�شحية 

ال��ربي��ط��اين ج��ل�����ش��ات��ه. وح��ت��ى ذلك 
اإقناع  يف  تنجح  اأن  يف  ت��اأم��ل  ال��وق��ت، 
امل���ت���م���ردي���ن ب����دع����م ه������ذا االت����ف����اق، 
باحتقار  معار�شوها  ي�شميه  وال���ذي 
كثريا  ي���ح���دث  وك���م���ا  “�شفقتها«. 
امل�شككني  امل��ح��اف��ظ��ني  زم�����رة  داخ�����ل 
���ا عند  يف اأوروب�������ا ه����ذه، ول��ك��ن اأي�������شً
اأع�����ش��اء ح���زب ال��ع��م��ل، غالباً  ب��ع�����س 
والدقة.  التفا�شيل  اإه��م��ال  ي��ت��م  م��ا 

كبرية ملفاو�شات جديدة، وان تنازلت 
ب�����ش��يء م��ا ف��وف��ق ���ش��روط��ه��ا. ويف كل 
متزايد،  وب�شكل  جليا  ب��ات  االأح���وال، 
لن  م��ه��م��ا،  ك���ان  ت��ن��ازل، مهما  اأي  اأن 
الربيك�شيتيني  الإر���ش��اء  كافيا  يكون 

املت�شددين.

زمرة
وحل�����ش��د امل���زي���د م���ن ال���دع���م، قامت 

ب�  ب��ات ي�شمى االآن  ت��ريي��زا م��اي مب��ا 
“لن  باأنها  وع��دت  حيث  “مريكل”، 
���ح ل��ان��ت��خ��اب��ات امل��ق��ب��ل��ة عام  ت���رت����شّ
اإعطاء  رف�����ش��ت  ان��ه��ا  اال   ،”2022
والفرق  ل���ل���م���غ���ادرة.  حم����دد  م���وع���د 
الهائل مع امل�شت�شارة االأملانية، هو اأن 
هذه االأخ��رية، بعد ثاثة ع�شر عاًما 
نهاية  اىل  و�شلت  رمب��ا  ال�شلطة،  يف 
ان  ح��ني  يف  منطقية،  �شيا�شية  دورة 

ترييزا ماي، يف داونينغ �شرتيت منذ 
ا�شطراب  خ�شم  يف  ون�شف،  عامني 

�شيا�شي تبّخر فيه كل منطق. 
الوقت،  ب��ع�����س  نف�شها  مت��ن��ح  وح��ت��ى 
الت�شويت  اإن  اخل���م���ي�������س،  ق����ال����ت 
ع��ل��ى ات��ف��اق االن�����ش��ح��اب م��ن االحتاد 
املياد.  عيد  قبل  يتم  ل��ن  االأوروب����ي 
يناير،   7 قبل  لي�س  اأخ���رى،  وبعبارة 
الربملان  فيه  ي�شتاأنف  ال��ذي  التاريخ 

تبدو م�ستعدة للت�سحية بكل �سيء لإجناز مهمتها:

دافعت ماي عن مرماها وتلعب احل�سة االإ�سافية...!
الت�سويت على اتفاق الن�سحاب من الحتاد الأوروبي لن يتم قبل عيد امليالد

بات جليا اأن اأي تنازل، مهما كان مهما، لن
 يكون كافيا الإر�ساء الربيك�سيتيني املت�سددين

فازت ماي الأنها بقيت على راأ�س احلزب واحلكومة، 
وخ�سرت الأن هام�س مناورتها �ساق جدا

كيف ميكن التوفيق بني حزب وبرملان وبلد، يف غاية النق�سام منذ اأكرث من عامني ون�سف العام؟
ل ميحو �سمودها، حقيقة اأنها مهند�سة و�سعها الراهن وتتحمل م�سوؤولية وا�سحة يف �سري الأحداث

فــــازت تــرييــزا مــاي 
اأي�سا.  خ�سرت  لكنها 
بقيت  ــا  ــه لأن فــــازت، 
ــــــس حــزب  عــلــى راأ�
املحافظني واحلكومة 
الربيطانية. ومل يعد 
تكون  اأن  املمكن  من 
ت�سويت  مـــو�ـــســـوع 
الذي  الثقة  حلجب 
طيلة  حزبها  اأطلقه 

عام.

•• الفجر - خرية ال�صيباين

•• وا�صنطن-وكاالت:

اأكراد  مقاتلني  ملواجهة  ���ش��وري��ا،  يف  ج��دي��د  ع�شكري  لهجوم  تركيا  ت�شتعد 
مدعومني من الواليات املتحدة. 

متخ�ش�س يف ق�شايا  “نيوزويك”،  اأوكونور، حمرر لدى جملة  توم  ولقت 
ال�شرق االأو�شط وكوريا ال�شمالية، و�شراعات اأخرى، ملا قاله الرئي�س الرتكي، 
اأيام،  “�شتبداأ، يف خال  باأن القوات امل�شلحة  اأردوغ��ان، االأربعاء  رجب طيب 
م�شرياً حلملة  عملياتنا الإنقاذ �شرق الفرات من تنظيم اإرهابي انف�شايل”، 
امليلي�شيا  تلك  ت�شكلت  وق��د   .)YPG(ال�شعب حماية  وح��دات  �شد  مقبلة 
الدميقراطية  �شوريا  ق���وات  ت�شكيلة  يف  اأ�شا�شي  ك��ج��زء  ال�شورية  ال��ك��ردي��ة 
االإرهابيني. لكن  داع�س  القتال �شد مقاتلي  اأمريكيا، يف  املدعومة  )ق�شد(، 
الدولة  حتارب  انف�شالية  كردية  منظمات  مع  بالتعاون  ق�شد  اتهمت  اأنقره 

الرتكية. 
وكما ي�شري اأوكونور، بو�شفهم جزءاً من قوات �شوريا الدميوقراطية، يقاتل 
اأمريكية حت��ارب داع�س، ولكن هذا مل مينع  ق��وات  YPG بجانب  عنا�شر 

اأردوغان  وق��دم  ا�شتهدافهم.  من  تركيا  من  مدعومني  �شوريني  متمردين 
تطمينات باأن اجلي�س االأمريكي لن يتعر�س لهجمات.

اأع�شاء يف  ب��ل  اأمريكيني،  ج��ن��وداً  ق��ط هدفنا  يكن  “مل  اأردوغ����ان:  واأ���ش��اف 
�شرق  حتويل  على  م�شممون  ونحن  املنطقة.  يف  تعمل  اإره��اب��ي��ة  منظمات 
اآمنة مائمة للعي�س، كما هو احلال يف مناطق �شورية  اإىل مناطق  الفرات 

اأخرى ا�شتطعنا تاأمينها«.
ويلفت كاتب املقال لدخول كل من تركيا والواليات املتحدة يف حرب ا�شتنزاف 
يف �شوريا كرعاة النتفا�شة عام 2011، قادها متمردون وجهاديون، وقاتلوا 
من اأجل خلع الرئي�س ال�شوري ب�شار االأ�شد. ولكن مع حتقيق تلك التنظيمات 
مكا�شب �شد احلكومة ال�شورية، �شعدت قوات جهادية نحو واجهة املعار�شة، 

�شكلت   ،2014 وب��ح��ل��ول  داع�����س.  ل�شالح  مناطقها  معظم  ف��ق��دت  وال��ت��ي 
والعراق،  �شوريا  من  داع�س  ط��رد  اأج��ل  من  دولياً  حتالفاً  املتحدة  ال��والي��ات 
ولكن تركيا اأبقت على عاقات وثيقة مع متمردين فقدوا دعم �شي اآي اإي. 

ان�شمت  دعمه لقوات ق�شد، فيما  البنتاغون ر�شمياً  اأعلن   ،2015 ويف عام 
رو�شيا للقتال ل�شالح اجلي�س ال�شوري، والذي كان حتى ذلك الوقت يتلقى 
اإيران.  ن�شرتها  واأخ��رى  للحكومة،  موالية  ميلي�شيات  قبل  من  دعماً  فقط 
احلكومة  قادتها  واأخ���رى  ق�شد  وق���وات  ال���دويل  التحالف  هجمات  وت��وال��ت 
ولكن  داع�����س،  �شد  كاملة  �شبه  هزمية  حتققت  اأن  اإىل  وحلفاوؤها  ال�شورية 

بقيت له جيوب �شرق الباد، على طول الفرات. 
حرا�شة  ن��ق��اط  تركية  ق���وات  م��ع  البنتاغون  لتاأ�شي�س  امل��ق��ال  ك��ات��ب  وي�شري 

ل��ن�����ش��وب ���ش��دام��ات اأخ����رى ب��ني حليفني الأم��ري��ك��ا. ولكن  م�����ش��رتك��ة م��ن��ع��اً 
البنتاغون اتخذ، يف ال�شهر املا�شي، خطوة اإ�شافية عرب اإن�شاء نقاط مراقبة 
اآك��ار، عن “ا�شتياء”  عند احل��دود. وقد عرب وزير الدفاع الرتكي، خلو�شي 
الو�شع  تزيد  �شوف  املواقع”  تلك  اأن  بزعم  االأمريكية،  ب��اده من اخلطوة 

املعقد يف املنطقة تعقيداً«. 
منطقة  يف  ملتمردين  دعماً  حالياً  تركية  ق��وات  انت�شار  اإىل  اأوك��ون��ور  ويلفت 
عفرين، وقد اأقامت نقاط مراقبة مهمتها احلفاظ على �شفقة هدنة غري 
موؤكدة بني احلكومة ال�شورية ومتمردين وجهاديني متواجدين يف حمافظة 
اإدلب، املعقل الوحيد الرئي�شي الباقي يف اأيدي متمردين. وقد اأمكن التو�شل 

اإىل ذلك االتفاق بني اأنقره ومو�شكو يف �شبتمرب)اأيلول( االأخري.
و�شرى االتفاق، رغم اتهام متطرفني ب�شن هجوم باالأ�شلحة الكيماوية �شد 
�شيطرة  خ��ط��وط  ط��ول  على  متفرقة  ا�شتباكات  ح���دوث  ع��ن  ف�شًا  ح��ل��ب، 
املعار�شة.  وحتى تاريخه، �شادقت الواليات املتحدة على االتفاق، ولكن رغم 
اأن بعثة “البنتاغون” يف �شوريا مهمتها على تدمري داع�س، وا�شلت وا�شنطن 

تو�شيع اأهدافها لت�شمل طرد قوات ت قول باأن تخ�شع للقيادة االإيرانية.  

اأردوغان: �سنبداأ عملياتنا خالل اأيام 
هل ت�سعل تركيا حربًا جديدة يف �سوريا؟

حتليل اخباري

انق�شام حاد داخل االحزاب واملجتمع

ترييزا ماي.. من نفق اىل اخر

االحتاد االوروبي لن ي�شتجيب الي تعديل

متظاهرون �شد الربيك�شيت

حزب العمل مرتدد يف موقفه

املعار�شون يريدون را�س االتفاق وماي معا
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العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15

يعلن ق�شم العامات التجارية عن تقدم الوكيل/ راوز اأند كومباين انرتنا�شيونال )اوفر�شيز( 
ليمتد )فرع دبي( بطلب لت�شجيل العامة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 294795                  بتاريخ : 2018/7/3
با�شم     : اأمازون تكنولوجيز، اإنك.

وعنوانها : 410 تريي افنيو ان، �شياتل، وا�شنطن 98109، الواليات املتحدة االأمريكية
خدمات  البحث،  حم��رك��ات  توفري  التالية:  املنتجات   / اخل��دم��ات   / الب�شائع  لتمييز  وذل��ك 
ا�شت�شافة  احلا�شوب،  وتطبيقات  الت�شغيل  الأنظمة  بعد  عن  اال�شت�شافة  وحت��دي��داً  احلا�شوب 
انظمة الت�شغيل وتطبيقات احلا�شوب عرب االنرتنت، برجمة احلا�شوب، اخلدمات اال�شت�شارية 
الت�شغيلية  احلا�شوب  اأجهزة  والرقابة،  والعر�س  املتعددة  الو�شائط  تطبيقات  ب��اإدارة  املتعلقة 
والربامج وت�شميم نظام احلا�شوب، التحرير والتحديث وال�شيانة والدعم خلدمات الربامج 
والعر�س  امل��ت��ع��ددة  الو�شائط  تطبيقات  ب����اإدارة  املتعلقة  احل��ا���ش��وب  خ��دم��ات  احل��ا���ش��وب،  ونظم 
اخلارجية،  بامل�شادر  واال�شتعانة  امل��راف��ق  واإدارة  البيانات  ق��واع��د  واإدارة  والبحوث  وال��رق��اب��ة 
البيانات على اخلط مبا�شرة )االنرتنت( ت�شم  ا�شت�شافة قواعد  خدمات احلا�شوب وحتديداً 
جمموعة وا�شعة من املعلومات العامة عن طريق االإنرتنت، خدمات احلا�شوب وحتديداً توفري 
بيانات  قاعدة  ا�شت�شافة  العامة،  االهتمامات  عن  معلومات  على  للح�شول  البحث  حمركات 
تفاعلية لنقل الر�شائل بني م�شتخدمي احلا�شوب وامل�شرتكني، ا�شت�شافة قاعدة بيانات تفاعلية 
املتحركة  وال�شور  واالأف���ام  بالكتب  يتعلق  فيما  احلا�شوب  م�شتخدمي  ب��ني  الر�شائل  لنقل 
والربامج التلفزيونية واالألعاب والدمى وال�شلع الريا�شية واالإلكرتونيات والعرو�س املتعددة 
املنتجات ومعلومات  املنزلية وال�شلع اال�شتهاكية وا�شتعرا�شات  ال�شلع  الو�شائط وغريها من 
ال�شراء على االإنرتنت، توفري برامج ت�شفح االنرتنت غري قابلة للتنزيل على اخلط مبا�شرة 
القابلة للتنزيل لتعزيز  اأجهزة االت�شاالت املحمولة واملتنقلة غري  )االإنرتنت(، توفري برامج 
اأجهزة احلا�شوب  اإىل �شبكة االإنرتنت عن طريق  املتحرك  املتنقل وعن طريق اجلوال  الولوج 
وحتديداً  الفني  الدعم  والنقالة،  املحمولة  االت�شاالت  واأج��ه��زة  املحمولة  احلا�شوب  واأج��ه��زة 
خدمات البحث عن العيوب وامل�شاكل لعاجها الأجهزة احلا�شوب الت�شغيلية والربامج واأجهزة 
اأجهزة  وال���ربام���ج،  الت�شغيلية  املحمولة  االت�����ش��االت  واأج��ه��زة  وال��ن��ق��ال��ة  املحمولة  احل��ا���ش��وب 
احلا�شوب الت�شغيلية وبرامج اال�شت�شارة والت�شميم، ت�شميم برامج احلا�شوب لاآخرين، اأجهزة 
اال�شت�شارة  وب��رام��ج  وال��ن��ق��ال��ة  املحمولة  االت�����ش��االت  واأج��ه��زة  وال��ن��ق��ال��ة  املحمولة  احل��ا���ش��وب 
من  وغريها  االلكرتونية  واملواقع  والبيانات  والن�س  وال�شور  املحتوى  ا�شت�شافة  والت�شميم، 
االأعمال االإلكرتونية لطرف ثالث، توفري من�شات البحث لل�شماح للم�شتخدمني لطلب وتلقي 
ال�شمعية  واالعمال  الب�شرية  واالعمال  االإلكرتونية  واالأعمال  والبيانات  والن�شو�س  ال�شور 
واالعمال ال�شمعب�شرية واالعمال االأدبية والوثائق، خدمات اال�شت�شافة التفاعلية التي ت�شمح 
مبا�شرة  اخلط  على  بهم  اخلا�شة  والبيانات  والن�شو�س  ال�شور  وتبادل  بن�شر  للم�شتخدمني 
املرور  كلمات  واأم���ن  واالإن��رتن��ت  باحلا�شوب  املتعلقة  ال��ربام��ج  وحت��دي��ث  �شيانة  )االن��رتن��ت(، 
برامج احلا�شوب،  املرور، تركيب و�شيانة  والوقاية من خماطر احلا�شوب واالإنرتنت وكلمات 
الت�شغيلية،  احلا�شوب  واأجهزة  بربامج  تتعلق  تقنية  معلومات  ت�شم  اإلكرتونية  مواقع  توفري 
املحتوى  ا�شت�شافة  اآخ��ر،  اإىل  حا�شوبي  �شكل  من  الوثائق  بيانات  نقل  احلا�شوب،  ا�شت�شارات 
الرقمي على �شبكات احلا�شوب العاملية وال�شبكات الا�شلكية و�شبكات االت�شاالت االإلكرتونية، 
اخلط  على  والت�شهيات  للتنزيل  القابلة  غري  احلا�شوب  لربامج  امل��وؤق��ت  اال�شتخدام  توفري 
توفري  وتنزيلها،  احلا�شوب  برامج  اإىل  الولوج  من  امل�شتخدمني  لتمكني  )االإنرتنت(  مبا�شرة 
ا�شتخدام موؤقت لربامج احلا�شوب غري القابلة للتنزيل على اخلط مبا�شرة )االإنرتنت( التي 
تولد تو�شيات خم�ش�شة لتطبيقات الربامج ا�شتنادا اإىل تف�شيات امل�شتخدم، مراقبة البيانات 
بنطاق  واالحتفاظ  وتو�شيع  ا�شت�شافة  االأم��ن،  الأغرا�س  احلا�شوب  و�شبكات  ونظم  املحو�شبة 
قواعد البيانات على �شبكة االإنرتنت لاآخرين، احلو�شبة ال�شحابية التي حتتوي على برامج 
االإلكرتونية،  البيانات  لقواعد  ال�شحابية  اال�شت�شافة  البيانات،  قواعد  اإدارة  يف  ال�شتخدامها 
كخدمة  املن�شة  البيانات،  ق��واع��د  اإدارة  يف  ال�شتخدامها   )ASP( اخل��دم��ة  م��زود  تطبيقات 
البيانات،  قواعد  اإدارة  يف  ال�شتخدامها  احلا�شوب  برجميات  من�شات  مت�شمنة   )PAAS(
اإدارة قواعد البيانات،  خدمات الربامج كخدمة )SAAS( مت�شمنة برامج ال�شتخدامها يف 
خ��دم��ات ال��ربام��ج ك��خ��دم��ة )SAAS( ل��ل��ول��وج وم��راق��ب��ة وت��ت��ب��ع وال��ب��ح��ث وت��وف��ري وتبادل 
الإدارة   )SAAS( كخدمة  ال��ربام��ج  خدمات  ال��ع��ام،  االهتمام  ذات  املوا�شيع  ح��ول  املعلومات 
مبا�شرة  اخل��ط  على  البيانات  ق��واع��د  يف  والبحث  والت�شفح  وال��ول��وج  ال�شخ�شية  املعلومات 
و�شوق  ال��ربام��ج  واالأل��ع��اب وتطبيقات  امل��ت��ع��ددة  وال��و���ش��ائ��ط  ال�شوتي  وامل��ح��ت��وى  )االإن���رتن���ت( 
كخدمة  الربامج  خدمات  الطلب،  على  والفيديو  الربامج  واأدل��ة  وقوائم  الربامج  تطبيقات 
)SAAS( مت�شمنة برامج لاوامر ال�شوتية والتعرف وبرامج حتويل املحادثة اىل ن�شو�س 
ال�شخ�شية والو�شول وت�شفح والبحث  املعلومات  وتطبيقات الربامج املدعمة بال�شوت وادارة 
واملحتويات متعددة  والفيديو  وال�شوت  البيانات على اخلط مبا�شرة )االنرتنت(  على قواعد 
واأدلة  التطبيقات وقوائم  التجارية لربامج  واال�شواق  التطبيقات  وبرامج  وااللعاب  الو�شائط 
الربامج والفيديو حتت الطلب، خدمات الربامج كخدمة )SAAS( لتمكني ملفات ال�شوت 
اإلكرتوين  اأو ج��ه��از  اإل��ي��ه��ا على ج��ه��از احل��ا���ش��وب  وال��ول��وج  امل��ت��ع��ددة م��ن تنزيلها  وال��و���ش��ائ��ط 
ا�شتهاكي حممول اآخر، خدمات الربامج كخدمة )SAAS( لاأجهزة املحمولة التي ت�شمح 
والتطبيقات،  والعناوين  املعلومات  على  للح�شول  اجل��ه��از  حمتوى  يف  بالبحث  للم�شتخدم 
املواقع االلكرتونية  املعلومات وفهار�س  خدمات الربامج كخدمة )SAAS( الإن�شاء فهار�س 
ال�شوتية  الربامج كخدمة )SAAS( لاوامر  االأخ��رى، خدمات  املعلومات  وفهار�س موارد 
والتعرف، خدمات الربامج كخدمة )SAAS( للتحكم بال�شماعات ال�شوتية الذكية، خدمات 
اال�شرتاك  بخدمات  يتعلق  فيما  لا�شتخدام  برامج  مت�شمنة   )SAAS( كخدمة  الربامج 
وتاأليف  الن�شاء  برامج  مت�شمنة   )SAAS( كخدمة  الربامج  خدمات  الرقمية،  باملحتويات 
وتوزيع وتنزيل وحتويل وا�شتقبال وت�شغيل وتعديل وا�شتخراج وت�شفري وفك ت�شفري وعر�س 
وح��ف��ظ وت��ن��ظ��ي��م امل��ح��ت��وي��ات ال�����ش��وت��ي��ة وم��ت��ع��ددة ال��و���ش��ائ��ط، ت��وف��ري م��ن�����ش��ات ب��ح��ث تتيح 
للم�شتخدمني طلب وا�شتقبال حمتويات و�شائط رقمية وتطبيقات، توفري اال�شتعمال املوؤقت 
اىل  للو�شول  للتنزيل  القابلة  غ��ري  والتطبيقات  للربامج  )االن��رتن��ت(  مبا�شرة  اخل��ط  على 
امللفات ال�شوتية وملفات الفيديو املتدفقة وااللعاب والتوا�شل االجتماعي وملفات الن�شو�س 
�شعات  ذات  بيانات  قواعد  توفري  وبالتحديد  احلا�شوب  خدمات  الو�شائط،  متعددة  وامللفات 
قواعد  الدارة  للتنزيل  قابلة  غ��ري  ب��رام��ج  ي�شم  ال��ك��رتوين  موقع  توفري  ل��اآخ��ري��ن،  متغرية 
مرافق  تاأجري  االنرتنت،  حا�شوب عرب  وتطبيقات  م�شت�شافة  ت�شغيل  انظمة  توفري  البيانات، 
قابلة  غ��ري  ب��رام��ج  وت�شميم  وت��ط��وي��ر  ت��وف��ري  م��ت��غ��رية،  �شعة  ذات  وحوا�شيب  ب��ي��ان��ات  تخزين 
ت�شميم  احلا�شوب،  تطبيقات  الدارة  عاملية  حا�شوب  �شبكة  عرب  اليها  الو�شول  ميكن  للتنزيل 
على  �شفحات  ان�شاء  )االن���رتن���ت(،  مبا�شرة  اخل��ط  على  املناق�شة  منتديات  وم��راق��ب��ة  وادارة 
البيانات  تخزين  االنرتنت،  وعلى  مبا�شرة  اخلط  على  للخدمة  الكرتونيا  خمزنة  االنرتنت 
تاأجري  لاآخرين،  االلكرتونية  املواقع  ادارة  لاآخرين،  االلكرتونية  املوقع  و�شيانة  وحت�شني 
خدمة  م���زود  االل��ك��رتون��ي��ة،  امل��واق��ع  وا�شت�شافة  وان�����ش��اء  �شيانة  خ��دم��ات  ال�����ش��ب��ك��ات،  خ����وادم 
والربامج  التطبيقات  و�شيانة  وتطوير  وادارة  وا�شت�شافة  توفري  وبالتحديد  التطبيقات 
اخلط  على  والدفعات  االلكرتونية  التجارة  جمال  يف  البيانات  وقواعد  االلكرتونية  واملواقع 
مبا�شرة )االنرتنت( وترتيب الطلبات وت�شميم املواقع االلكرتونية وحفظ البيانات وتقا�شم 
على  بناء  االل��ك��رتوين  املوقع  تقييم  وح�شاب  الر�شائل  وخدمات  امل�شرتكة  احلا�شوبية  ال�شعة 
حركة مرور امل�شتخدمني، ا�شت�شافة موقع الكرتوين يتيح للم�شتخدمني مراجعة املطبوعات 
خم�ش�س  من��وذج  وا�شتخدام  ال�شمعية  واملحتويات  البيانية  وال�شور  الفوتوغرافية  وال�شور 
واالراء  والتنقيحات  والتغيريات  والتعديات  االع��ج��اب  وع��دم  واالع��ج��اب  امل�شاركات  لطرح 
خدمات  وجت��اري��ة،  اجتماعية  جمتمعات  �شبكات  يف  واالن���خ���راط  والتعليقات  واالق���رتاح���ات 
امل�شجلني  للم�شتخدمني  )االن���رتن���ت(  مبا�شرة  اخل��ط  على  جمتمع  وبالتحديد  احل��ا���ش��وب 
افرتا�شية  جمتمعات  وت�شكيل  اق��ران��ه��م  م��ن  اراء  على  واحل�����ش��ول  املناق�شات  يف  ل��ا���ش��رتاك 
واالنخراط يف �شبكات اجتماعية، ت�شميم وتطوير اجهزة وبرامج احلا�شوب، ت�شميم وتطوير 
الدوات  )االن��رتن��ت(  مبا�شرة  اخل��ط  على  امل��وؤق��ت  اال�شتخدام  توفري  احلا�شوب،  العاب  برامج 
تطوير الربامج غري القابلة للتنزيل لت�شميم وتطوير االلعاب االلكرتونية، خدمات الدعم 
التكنولوجي وبالتحديد البحث عن العيوب املتعلقة بربامج العاب احلا�شوب لعاجها، توفري 
برامج تطبيقات غري قابلة للتنزيل، توفري اال�شتخدام املوؤقت على اخلط مبا�شرة )االنرتنت( 
االلكرتوين  التخزين  يف  ال�شتخدامها  للتنزيل  القابلة  غ��ري  ال�شحابية  احلو�شبة  ل��ربام��ج 
للبيانات، تطوير برامج احلا�شوب يف جمال تطبيقات الهاتف املحمول والنقال، مزود خدمات 
واملواقع  وال��ربام��ج  التطبيقات  و�شيانة  وتطوير  وادارة  ا�شت�شافة  وبالتحديد  التطبيقات 
االلكرتونية يف جمال االنتاجية ال�شخ�شية واالت�شاالت الا�شلكية وتكنولوجيا الهاتف النقال 
ال�شناعي  والتحليل  بها،  املتعلقة  والت�شميم  والبحوث  والتكنولوجية  العلمية  واخل��دم��ات 
وخدمات االبحاث، خدمات املعلومات والن�شح واال�شت�شارات للخدمات املذكورة اأعاه، املن�شة 
كخدمة )PaaS( مت�شمنة من�شات برامج احلا�شوب لاأجهزة واالأجزاء الت�شغيلّية والربامج 
كخدمة  املن�شة  بعد،  عن  واالإت�شاالت  لاإت�شاالت  واملنتجات  الطرفّية  واالأج��ه��زة  وامل��ح��ّوالت 
والربامج  الت�شغيلّية  واالأج�����زاء  ل��اأج��ه��زة  احل��ا���ش��وب  ب��رام��ج  من�شات  مت�شمنة   )PaaS(
عرب  الهاتفّية  واالإت�����ش��االت  الهاتفّية  لاإت�شاالت  واملنتجات  الطرفّية  واالأج��ه��زة  وامل��ح��ّوالت 
واالأجهزة  لاأنظمة  احلا�شوب  برامج  من�شات  مت�شمنة   )PaaS( كخدمة  املن�شة  الفيديو، 
خدمات  بعد،  عن  ولاإت�شاالت  لات�شاالت  االإ�شتهاكية  االإلكرتونّية  واالأج��ه��زة  الّا�شلكّية 
االت�شاالت  الأج��ه��زة  امل�شتخدمة  احل��ا���ش��وب  ب��رام��ج  مت�شمنة   )SaaS( ك��خ��دم��ة  ال��ربام��ج 
واملنتجات  الطرفّية  واالأجهزة  واملحّوالت  الت�شغيلّية والربامج  واالأج��زاء  بعد  واالإت�شاالت عن 
امل�شتخدمة  احل��ا���ش��وب  ب��رام��ج  مت�شمنة   )SaaS( كخدمة  ال��ربام��ج  خ��دم��ات  ل��ه��ا،  التابعة 
والربامج  الت�شغيلّية  واالأج����زاء  الفيديو  ع��رب  الهاتفّية  واالإت�����ش��االت  الهاتفّية  لات�شاالت 
 )SaaS( كخدمة  ال��ربام��ج  خدمات  لها،  التابعة  واملنتجات  الطرفّية  واالأج��ه��زة  وامل��ح��ّوالت 
واالأجهزة  بعد  عن  واالإت�����ش��االت  االت�شاالت  الأنظمة  امل�شتخدمة  احلا�شوب  برامج  مت�شمنة 
لاإت�شاالت  الربامج  تطبيقات  لها،  التابعة  االإ�شتهاكّية  االإلكرتونّية  واالأجهزة  الّا�شلكّية 
عرب  الهاتفّية  واالإت�����ش��االت  الهاتفّية  لات�شاالت  ال��ربام��ج  تطبيقات  بعد،  ع��ن  واالإت�����ش��االت 
االإ�شتهاكّية   االإل��ك��رتون��ّي��ة  واالأج���ه���زة  الّا�شلكّية  ل��اأج��ه��زة  ال��ربام��ج  تطبيقات  ال��ف��ي��دي��و، 
اخلط  على  احلا�شوب  برامج  االجتماعي،  التوا�شل  خدمات  بعد،  عن  االت�شاالت  ومنتجات 
االت�شاالت  ب���اأج���زاء  يتعلق  ف��ي��م��ا  ل��اإ���ش��ت��خ��دام   للتنزيل  ق��اب��ل��ة  غ��ري  )االإن����رتن����ت(  م��ب��ا���ش��رة 
واالإت�شاالت عن بعد الت�شغيلّية واالأجهزة الطرفّية واملحّوالت واملنتجات التابعة لها، خدمات 
الربامج كخدمة )SaaS( مت�شمنة برامج احلا�شوب لاآخرين ت�شتخدم يف تطوير الربامج، 
التقني  ال��دع��م  خ��دم��ات  ل��اآخ��ري��ن،  ال�شخ�شّية  الكمبيوتر  ب��رام��ج  و�شيانة  وتطوير  ت�شميم 
واالإ�شت�شارات لتطوير التطبيقات، خدمات تطبيقات مزود اخلدمة )ASP(، خدمات حمّرك 
يف  لا�شرتاك  امل�شجلني  للم�شتخدمني  مبا�شرة  اخل��ط  على  جمتمع  اأع�شاء  ان�شاء  البحث، 
يف  واالنخراط  افرتا�شية  جمتمعات  وت�شكيل  زمائهم  من  االآراء  على  واحل�شول  املناق�شات 
الت�شميم  اأع���اه،  ذك��ر  مب��ا  املتعلقة  واملعلومات  وامل�����ش��ورة  الن�شح  خ��دم��ات  اجتماعية،  �شبكات 
ت�شهيات  اإ�شتئجار  االإنرتنت،  عرب  االإفرتا�شية  ال�شحابية  للحو�شبة  بيئة  توفري  والتطوير، 
ميكن  للتنزيل  قابلة  غ��ري  ب��رام��ج  ت��وف��ري  امل��ت��غ��رية،  ال�شعة  ذات  وال��ب��ي��ان��ات  احلو�شبة  تخزين 
عرب  من�شة  اإن�شاء  احلا�شوب،  تطبيقات  الإدارة  العاملية  احلا�شوب  �شبكات  عرب  اإليها  الو�شول 
مبا�شرة  اخل���ط  ع��ل��ى  امل��ن�����ش��ات  وم��راق��ب��ة  واإدارة  ت�شميم  االإل��ك��رتون��ي��ة،  ل��ل��ت��ج��ارة  االإن���رتن���ت 
املحتوى  واإ�شتقبال  طلب  للم�شتخدمني  تتيح  بحث  من�شات  توفري  للمناق�شة،  )االإن��رتن��ت( 
االأدبية  ال�شمعب�شرية واالأعمال  ال�شمعية واالأعمال  الب�شرية واالأعمال  والن�شو�س واالأعمال 
احلا�شوب  الأج��ه��زة  ب��رام��ج  ت�شميم  االإل��ك��رتون��ي��ة،  واالأع��م��ال  وامل�شتندات  وامل��ل��ف��ات  وال��ب��ي��ان��ات 
املحمولة واأجهزة االت�شاالت املحمولة لاآخرين، اخلدمات لتوفري من�شات البحث التي تتيح 

للم�شتخدمني طلب واإ�شتقبال املحتوى املتعدد الو�شائط الرقمي والتطبيق.
الفئة: 42

 ECHO و�شف العامة: العامة هي كلمة ايكو بالعربية وهي الرتجمة ال�شوتية لكلمة 
باالجنليزية.

تاريخ االأولوية: ال يوجد
اال�شرتاطات: ال يوجد

وزارة  يف  التجارية  العامات  لق�شم  مكتوبا  ب��ه  التقدم  ذل��ك،  على  اع��رتا���س  لديه  م��ن  فعلى 
يوما  و ذلك خال ثاثني  اإليه  امل�شار  للق�شم  امل�شجل  بالربيد  اإر�شاله  اأو  والتجارة  االقت�شاد 

من تاريخ هذا االإعان.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15

يعلن ق�شم العامات التجارية عن تقدم الوكيل/ راوز اأند كومباين انرتنا�شيونال )اوفر�شيز( 
ليمتد )فرع دبي( بطلب لت�شجيل العامة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم:294961         بتاريخ : 2018/7/5
با�شم     : اأمازون تكنولوجيز، اإنك.

وعنوانها : 410 تريي افنيو ان، �شياتل، وا�شنطن 98109، الواليات املتحدة االأمريكية
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: تطبيقات برجميات االأوامر ال�شوتية 
�شوتي،  بدعم  تعمل  برجميات  مكتوب،  اإىل   املحكي  حتويل  برجميات  ال�شوتي،  والتعرف 
برجميات  املنزلية،  االأج��ه��زة  وتكامل  املنزل  الأمتتة  برجميات  �شخ�شية،  م�شاعدة  برجميات 
برجميات  بحث،  حمرك  برجميات  وبيانات،  وفيديو  و�شمعي  �شوتي  الإر�شال  ال�شلكي  ات�شال 
حا�شوب ت�شتخدم للتحكم يف معلومات يتحكم فيها ال�شوت فقط واأجهزة م�شاعدة �شخ�شية، 
والت�شفح  اإىل  للو�شول  حا�شوب  برجميات  ال�شخ�شية،  املعلومات  الإدارة  حا�شوب  برجميات 
وحمتوى  والفيديو  ال�شمعية  والتطبيقات  البيانات  قواعد  يف  االإنرتنت  طريق  عن  والبحث 
حا�شوب  برجميات  برجميات،  تطبيق  واأ���ش��واق  برجمية  وتطبيقات  واأل��ع��اب  متعددة  و�شائط 
اهتمام  اإىل ومراقبة وتعقب وبحث وحفظ وم�شاركة معلومات عن مو�شوعات ذات  للو�شول 
من  عري�شة  لت�شكيلة  وترتيب  توزيع  خدمات  توفري  يف  لا�شتخدام  حا�شوب  برجميات  ع��ام، 
ال�شلع اال�شتهاكية، برجميات حا�شوب لا�شتخدام لتو�شيل والتحكم يف العديد من االأجهزة 
ودمج  وت�شغيل  لتو�شيل  ح��ا���ش��وب  ب��رجم��ي��ات  االأ���ش��ي��اء(،  )ان��رتن��ت  ب��االإن��رتن��ت  االإل��ك��رتون��ي��ة 
املنزلية  التكييف  واأجهزة  ب�شبكة  مرتبطة  وا�شتهاكية  اإلكرتونية  اأجهزة  واإدارة  يف  والتحكم 
لا�شتخدام  ل��اآخ��ري��ن  حا�شوب  برجميات  ال�شلكية،  �شبكات  خ��ال  م��ن  االإ���ش��اءة  ومنتجات 
لتطوير برجميات الإدارة، وتو�شيل )انرتنت االأ�شياء( وت�شغيل االإنرتنت للعديد من االأجهزة 
حزم   ،)API( التطبيقية  ال��ربام��ج  كواجهة  لا�شتخدام  حا�شوب  برجميات  االإل��ك��رتون��ي��ة، 
تطوير الربجميات )SDKs( تتكون من اأدوات تطوير برجميات احلا�شوب لتطوير تو�شيل 
خدمة �شوتية وتقنية لفهم لغة طبيعية عرب �شبكات احلا�شوب العاملية، وال�شبكات الا�شلكية 
برجميات  من  تتكون   )SDKs( الربجميات  تطوير  ح��زم  االإل��ك��رتوين،  االت�شال  و�شبكات 
حا�شوب لتطوير، ا�شتخدام، قابلية ت�شغيل APIs البيني امل�شتخدمة بوا�شطة اأجهزة واأنظمة 
واالإنرتنت  االت�شاالت  �شبكات  البيانات من خال  تتبادل  التي  البينية  والتبادالت  اإلكرتونية 
تطوير  حزم  ال�شحابي،  التخزين  يف  بيانات  وتخزين  تبادل  خدمات  مع  تو�شيلها  يتم  والتي 
كواجهة  لا�شتخدام  وب��رجم��ي��ات  برجميات  تطوير  اأدوات  ت�شمل   )SDKs( ال��ربجم��ي��ات 
ا�شتهاكية  اإلكرتونية  باأجهزة  تتعلق  وتطبيقات  برجميات  خللق   )API( تطبيقية  برامج 
تطوير  ت�شهل  برجميات  وبالتحديد   )API( تطبيقية  برامج  واجهة  ب��االإن��رتن��ت،  مت�شلة 
اإلكرتونية  تو�شيل خدمة �شوتية واأدوات ذات قدرة على امل�شاعدة ال�شخ�شية مت�شلة باأجهزة 
ا�شتهاكية، برجميات تطبيق حا�شوب الأجهزة ال�شلكية حممولة وبالتحديد برجميات للتحكم 
يف وتكملة وت�شغيل وتو�شيل واإدارة اأجهزة معلومات يتم التحكم فيها �شوتيا وبالتحديد اأجهزة 
اإلكرتونية  واأج��ه��زة  �شحابيا  ومت�شلة  �شوتيا  فيها  التحكم  يتم  ذكية  ا�شتهاكية  اإلكرتونية 
اللوحية،  احلوا�شيب  احلوا�شيب،  حا�شوب،  برجميات  تطوير  اأدوات  ال�شخ�شية،  للم�شاعدة 
املتعددة  الو�شائط  م�شغات  الت�شغيلية،  احلا�شوب  اأجزاء  باليد،  املحمولة  الا�شكلية  االجهزة 
والفيديو وال�شوت، اأنظمة الرتفيه، اأنظمة االلعاب، اأنظمة امل�شرح املنزيل، االجهزة الطرفية 
اخلا�شة باحلوا�شيب، اأجهزة التحكم عن بعد الا�شلكية، اآلة األعاب احلا�شوب املعّدة لاإ�شتخدام 
مع اأجهزة او �شا�شات عر�س خارجية وتلفزيون ولوازم وملحقات االأجهزة االإلكرتونّية املحمولة 
واالأ�شاك  احلا�شوب  وف���اأرة  املفاتيح  ول��وح��ات  العر�س  واأج��ه��زة  ال�شا�شات  وبالتحديد  باليد 
والكابات واأجهزة املودم وم�شغات االأقرا�س واملحّوالت وبطاقات املحّول ومو�شات الكابات 
وقاب�شة املو�شات ومو�شات الطاقة الكهربائية وقواعد ال�شحن االإلكرتوين وقواعد ال�شحن 
وقلم الكتابة على ال�شا�شة وامل�شغات و�شاحنات البطارّية وحزم البطارّيات وبطاقات الذاكرة 
وامليكروفونات  ال�شوت  ومكربات  االأذن  و�شماعات  الراأ�س  و�شماعات  الذاكرة  بطاقات  وقارئات 
ن�س،  اىل  الكلمة  حتويل  وب��رام��ج  ال�شوتية  واالوام���ر  ال�شوتي  التعرف  برامج  وال�شماعات، 
وامللفات  للتنزيل  القابلة  والفيديو  ال�شوت  ت�شجيات  بال�شوت،  املدعمة  الربامج  تطبيقات 
ال�شوتية واملدونات ال�شوتية، اأجهزة التحكم بالت�شغيل االآيل املنزيل، اأجهزة االت�شال الا�شلكي 
الر�شال ال�شوت والبيانات اأو ال�شور، اأجهزة اإر�شال وا�شتقبال ال�شوت والبيانات، اأجهزة قائمة 
بذاتها  القائمة  ال�شخ�شية  امل�شاعدة  اأجهزة  بال�شوت،  التحكم  عرب  تعمل  للمعلومات  بذاتها 
والتي ت�شم خدمات مقدمة عرب التطبيقات، ال�شماعات التي تعمل بالتحكم ال�شوتي، االأجهزة 
الوزن  واأدوات  الب�شرية  االأرا���ش��ي  مب�شح  واخل��ا���ش��ة  والب�شرية  والبحرية  العلمية  وال��ع��دد 
ن�شخ  اأو  اإر�شال  اأو  ت�شجيل  اأجهزة  والتعليم،  واالإنقاذ  )االإ�شراف(  واملراقبة  واالإ�شارة  والقيا�س 
ال�شوت اأو ال�شور، واالآالت احلا�شبة، معدات معاجلة البيانات، اأجهزة واأدوات لو�شل اأو فتح اأو 
اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، حامات البيانات املغناطي�شية،  اأو تنظيم  اأو تكثيف  حتويل 
الت�شجيل  و�شائط  واأقرا�س فيديوية رقمية وغريها من  اأقرا�س مدجمة  الت�شجيل،  اأقرا�س 
النقالة  االلكرتونية  االجهزة  احلا�شوب،  برامج  املعدنّية،  بالعملة  تعمل  التي  العدد  الرقمية، 
باالنرتنت،  الا�شلكي  االت�شال  عرب  وال�شوت  وال�شور  الن�شو�س  وق��راءة  وار�شال  ال�شتقبال 
بعد  التحكم عن  اأجهزة  بعد،   التحكم عن  اأجهزة  الت�شجيل،  باأجهزة  بعد  التحكم عن  اأجهزة 
الا�شلكية ملراقبة والتحكم عن بعد بعمل وحالة االجهزة واالنظمة الكهربائية وااللكرتونية 
م�شجات  الرقمية،  ال�شوت  م�شغات  باللم�س،  تعمل  التي  احلوا�شيب  �شا�شات  وامليكانيكية، 
ا�شتنطاق  واع��ادة  وار���ش��ال  لت�شجيل  املحمولة  االجهزة  الرقمية،  الفيديو  م�شغات  ال�شوت، 
اآالت  وال��رتب��وي��ة،  التعليمية  االإل��ك��رتون��ي��ة  واالأدوات  االأج��ه��زة  والفيديو،  وال�����ش��ور  املو�شيقى 
الت�شوير، اآالت الت�شوير الرقمية، برامج العادة توجيه الر�شائل، اأجزاء احلا�شوب الت�شغيلية 
وتدفق  واإر���ش��ال  وحتميل  وتنزيل  وتنظيم  وت�شجيل  ومزامنة  انتاج  واع��ادة  ملعاجلة  والربامج 
الرقمية  التلفزيون واالأفام والن�شو�س وال�شور والو�شائط  واإ�شتقبال ولعب وعر�س برامج 
والو�شائط املتعددة وال�شوت والفيديو وملفات البيانات، الربامج واالجهزة الطرفية املخ�ش�شة 
للربجمة التلفزيونية التفاعلية، الربامج واالجهزة الطرفية ال�شتخدامها يف عر�س والتاعب 
بو�شائل حماكية للواقع االإفرتا�شي وال�شور احلية والن�شو�س وال�شور الفوتوغرافية والر�شوم 
التو�شيحية والر�شوم املتحركة الرقمية ومقاطع الفيديو ولقطات االفام والبيانات ال�شوتية 
البيانات  وللتوا�شل االجتماعي، برجميات احلا�شوب وللو�شول وت�شفح والبحث على قواعد 
على اخلط مبا�شرة، اأجزاء احلا�شوب الت�شغيلية والربامج لتوفري االت�شاالت الهاتفية املتكاملة 
بخدمات  يت�شل  فيما  لا�شتخدام  احلا�شوب  برامج  العاملية،  املحو�شبة  املعلومات  �شبكات  مع 
وا�شتقبال  طلب  للم�شتخدمني  تتيح  بحث  من�شات  وت��وف��ري  الرقمي  للمحتوى  اال���ش��رتاك 
وا�شتام  وبث  وتنزيل  وكتابة  بان�شاء  اخلا�شة  احلا�شوب  برامج  الرقمية،  الو�شائط  حمتوى 
والر�شومات  الن�س  وتنظيم  وتخزين  وعر�س  الت�شفري  وف��ك  والت�شفري  وا�شتخراج  وتعديل 
وال�����ش��ور وامل��ن�����ش��ورات االإل��ك��رتون��ي��ة ع��رب االج��ه��زة االل��ك��رتون��ي��ة النقالة واحل��وا���ش��ي��ب، برامج 
احلا�شوب اخلا�شة بان�شاء وكتابة وتنزيل وبث وا�شتام وت�شغيل وتعديل وا�شتخراج والت�شفري 
وفك الت�شفري وحتويل وعر�س وتخزين وتنظيم الن�س واالعمال الب�شرية واالعمال ال�شمعية 
ال�شمعب�شرية واالعمال االدبية والبيانات وامللفات والوثائق واالعمال االلكرتونية  واالعمال 
وامل��ح��ت��وي��ات م��ت��ع��ددة ال��و���ش��ائ��ط، ب��رام��ج احل��ا���ش��وب الإت��اح��ة امل��ح��ت��وى وال��ن�����ش��و���س واالأعمال 
وامللفات  والبيانات  االأدبية  واالأع��م��ال  ال�شمعب�شرية   واالأع��م��ال  ال�شمعية  واالأع��م��ال  الب�شرية 
اأو غريها  اليها على احلا�شوب  التي يتم تنزيلها والدخول  االإلكرتونية  وامل�شتندات واالأعمال 
من االأجهزة االإ�شتهاكية االإلكرتونية املحمولة، الربامج الر�شال وم�شاركة واإ�شتقبال وحتميل 
واالأعمال  ال�شمعية  واالأعمال  الب�شرية  واالأعمال  والن�شو�س  املحتويات  ونقل  واعادة وعر�س 
ال�شمعب�شرية واالأعمال االأدبية والبيانات وامللفات وامل�شتندات واالأعمال االإلكرتونية بوا�شطة 
واالت�شاالت  احلا�شوب  و�شبكات  واحلوا�شيب  املحمولة  االإلكرتونية  االإ�شتهاكية  االأج��ه��زة 
احلروف،  على  التعرف  برامج  امليكروفونات،  ال�شخ�شية،  ال�شترييو  �شماعات  معدات  العاملية، 
لتن�شيق  احلا�شوب  برامج  االإلكرتونية،  والر�شائل  الربيد  برامج  ال�شوتي،  التعرف  برامج 
ال�شمعب�شرية  ال�شمعية واالأعمال  الب�شرية واالأعمال  وحتويل املحتوى والن�شو�س واالأعمال 
متوافقة  �شيغة  اىل  االإلكرتونية  واالأعمال  وامل�شتندات  وامللفات  والبيانات  االأدبية  واالأعمال 
مع االجهزة االلكرتونية املحمولة واحلوا�شيب، برامج احلا�شوب الدارة املعلومات ال�شخ�شية 
وللو�شول وت�شفح والبحث يف حمتويات و�شائط متعددة والعاب وتطبيقات الربامج، الربامج 
املحمولة،  االلكرتونية  االجهزة  من  غريها  اأو  للحا�شوب  بتطبيقات  املتمثلة  للتنزيل  القابلة 
ذكره  �شبق  ي�شتثنى مما  وال�شورة،  وال�شوت  الن�س  وار�شال  برامج احلا�شوب يف جمال عر�س 
كامريات الت�شوير الفوتوغرايف االحرتايف وال�شينماتوغرافية مبا فيها اك�ش�شوارات كامريات 

الت�شوير الفوتوغرايف االحرتايف وال�شينماتوغرافية وبراجمها.
الفئة: 9

 ALEXA و�شف العامة: العامة هي كلمة اليك�شا بالعربية وهي الرتجمة ال�شوتية لكلمة
باالجنليزية.

تاريخ االأولوية: ال يوجد
اال�شرتاطات: ال يوجد

وزارة  يف  التجارية  العامات  لق�شم  مكتوبا  ب��ه  التقدم  ذل��ك،  على  اع��رتا���س  لديه  م��ن  فعلى 
يوما  و ذلك خال ثاثني  اإليه  امل�شار  للق�شم  امل�شجل  بالربيد  اإر�شاله  اأو  والتجارة  االقت�شاد 

من تاريخ هذا االإعان.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15

انرتنا�شيونال  اأند كومباين  راوز  الوكيل/  تقدم  التجارية عن  العامات  ق�شم  يعلن 
)اوفر�شيز( ليمتد )فرع دبي( بطلب لت�شجيل العامة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم:     294963         بتاريخ : 2018/7/5
با�شم     : اأمازون تكنولوجيز، اإنك.

وعنوانها : 410 تريي افنيو ان، �شياتل، وا�شنطن 98109، الواليات املتحدة االأمريكية
تلبية طلب، توفري  التالية: خدمات  املنتجات   / الب�شائع / اخلدمات  وذلك لتمييز 
لتلبية  عامة  ا�شتهاكية  ب�شائع  انتقاء  يف  امل�شاعدة  بغر�س  منتج  ح��ول  معلومات 
الريا�شة  جم���ال  يف  �شلة  ذات  واأخ���ب���ار  للعميل  م��ع��ل��وم��ات  ت��وف��ري  ال��ع��م��ي��ل،  ح��اج��ات 
البدنية  واللياقة  وال�شحة  واحلكومة  وال�شيا�شة  املالية  وامل��وارد  واالأعمال  والرتفيه 
والتطور  احلياة  ومن��ط  واالأدب  والفنون  وال�شفر  والتكنولوجيا  والعلوم  والطق�س 
واملو�شة  العقارية  وامللكية  االأطفال  وتطوير  والتعليم  والنقل  والعربات  ال�شخ�شي 
والطب  والتاريخ  وال�شينما  واملو�شيقى  املنزل  وديكور  والطبخ  والغذاء  والت�شميمات 
ترويج  والت�شويق حتديداً  واالإع��ان  الدعاية  واالأح��داث احلالية، خدمات  والقانون 
ي�شم  )االإنرتنت(  مبا�شرة  �شوق على اخلط  ت�شغيل  الب�شائع واخلدمات لاآخرين، 
تطبيقات برامج احلا�شوب، حت�شني حمركات البحث لرتويج املبيعات، خدمات متاجر 
واحلوا�شيب  احلوا�شيب  جمال  يف  )االإن��رتن��ت(  مبا�شرة  اخلط  على  بالتجزئة  البيع 
الت�شغيلية وال�شوت  الّا�شلكية املحمولة باليد واأجزاء احلا�شوب  الّلوحية واالأجهزة 
امل�شرح  واأنظمة  االأل��ع��اب  واأنظمة  الرتفيه  واأنظمة  الو�شائط  وم�شغات  والفيديو 
املنزيل واأنظمة احلا�شوب الطرفية واأجهزة التحكم الّا�شلكية واأالآت األعاب احلا�شوب 
االأجهزة  وملحقات  ول��وازم  خارجية  عر�س  �شا�شات  او  اأجهزة  مع  لاإ�شتخدام  معّدة 
املفاتيح  ولوحات  وال�شا�شات  املراقبة  اأجهزة  وبالتحديد  باليد  املحمولة  االإلكرتونّية 
واملحّوالت  االأق��را���س  وامل��ودم��ات وم�شغات  وال��ك��اب��ات  واالأ���ش��اك  وف���اأرة احلا�شوب 
وب��ط��اق��ات امل���ح���ّول وم��و���ش��ات ال��ك��اب��ات وق��اب�����ش��ة امل��و���ش��ات وم��و���ش��ات الطاقة 
الكهربائية وقواعد اال�شحن االإلكرتوين وقواعد ال�شحن وقلم الكتابة على ال�شا�شة 
وامل�شغات و�شاحنات البطارّية وحزم البطارّيات وبطاقات الذاكرة وقارئات بطاقات 
الذاكرة و�شماعات الراأ�س و�شماعات االأذن ومكربات ال�شوت وامليكروفونات وال�شماعات 
اإىل  الن�س  ال�شوتي وبرامج احلا�شوب لتحويل  االأوام��ر والتعرف  والربامج وبرامج 
كام وتطبيقات الربامج املزّودة بال�شوت وبرامج االإت�شاالت الّا�شلكية لنقل ال�شوت 
امل�شتخدمة  احلا�شوب  برامج  البحث  حمركات  وبرامج  والبيانات  ال�شوتية  وامللفات 
وبرامج  ��ع��ب  وال��لُّ االأل��ع��اب  واأج��ه��زة  باليد  املحمولة  الّا�شلكية  ب��االأج��ه��زة  للتحكم 
والت�شفح وبحث  ال�شخ�شية  وبرامج احلا�شوب للو�شول  املعلومات  احلا�شوب الإدارة 
حمتوى البيانات وال�شوت والفيديو والو�شائط املتعددة واالألعاب على اخلط مبا�شرة 
)االإنرتنت( وتطبيقات الربامج واأ�شواق تطبيقات الربامج وبرامج احلا�شوب لتطوير 
وتتبعها  ومراقبتها  املعلومات  اىل  للو�شول  احلا�شوب  وبرامج  احلا�شوب  تطبيقات 
امل�شتخدمة لتو�شيل ومراقبة  والبحث عنها وحفظها وم�شاركتها وبرامج احلا�شوب 
االأجهزة االإلكرتونية لل�شبكة املعلوماتية لاأ�شياء )IOT( وبرامج احلا�شوب لتو�شيل 
وت�شغيل ودمج ومراقبة واإدارة االأجهزة االإلكرتونية االإ�شتهاكية املرتبطة بال�شبكة 
عري ال�شبكات الّا�شلكية وبرامج احلا�شوب لاآخرين لاإ�شتخدام يف تطوير الربامج 
 )IOT( الإدارة وتو�شيل وت�شغيل االأجهزة االإلكرتونية لل�شبكة املعلوماتية لاأ�شياء
وجمموعات   ،)API( التطبيقات  برجمة  كواجهة  لاإ�شتخدام  احلا�شوب  وبرامج 
اأدوات تطوير برامج احلا�شوب لتطوير  التي تتكون من   )SDK( تطوير الربامج
تو�شيل خدمة ال�شوت وتكنولوجيا لفهم الّلغة االأ�شا�شية عرب �شبكات احلا�شوب العاملية 
الربامج  االإلكرتونية وجمموعات تطوير  االت�شاالت  و�شبكات  الّا�شلكية  وال�شبكات 
واجهات  وتوافقية  وا�شتخدام  لتطوير  الكمبيوتر  ب��رام��ج  م��ن  امل��وؤل��ّف��ة   )SDKs(
واالأنظمة  االإلكرتونّية  االأج��ه��زة  ت�شتخدمها  التي   )APIs( التطبيقات  برجمة 
يت�شل  وال��ذي  واالإن��رتن��ت  االإت�شال  �شبكات  عرب  البيانات  تتبادل  التي  والتقاطعات 
 )SDKs( الربامج  تطوير  وجمموعات  التبادل  وخدمات  ال�شحابّي  التخزين  مع 
برجمة  كواجهة  لا�شتخدام  حا�شوب  وبرامج  احلا�شوب  برامج  تطوير  اأدوات  ت�شم 
التطبيقات )API( الإن�شاء الربامج والتطبيقات املتعّلقة باأجهزة امل�شتخدم املت�شلة 
باالإنرتنت واجهة برجمة التطبيقات )API( وبالتحديد برامج احلا�شوب لت�شهيل 
تطوير تو�شيل خدمات ال�شوت وتطوير اأدوات اإمكانيات امل�شاعد ال�شخ�شي وبرامج 
تطبيقات احلا�شوب ملراقبة وحتليل وت�شغيل واالإت�شال واإدارة االأجهزة واالألعاب التي 
تعمل بالتحكم ال�شوتي واأدوات تطوير برامج احلا�شوب وت�شجيات ال�شوت والفيديو 
وااللعاب  واللعب  ال�شوتّية  وامل��دّون��ات  الرقمّية  وامللّفات  واملو�شيقى  للتنزيل  القابلة 
باليد  املحمولة  واالل��ع��اب  االلكرتونية  االلعاب  لت�شغيل  باليد  املحمولة  وال��وح��دات 
خم�ش�شة  حماية  وعلب  اللعب  الك�ش�شوارات  والعلب  �شائلة  بلورية  ب�شا�شات  امل��زودة 
النظمة األعاب الفيديو املحمولة باليد واأدوات االلعاب املحمولة باليد املزودة ب�شا�شات 
بلورية �شائلة واالجزاء والقطع الدوات االلعاب املحمولة باليد املزودة ب�شا�شات بلورية 
�شائلة واآالت واأدوات االلعاب ووحدات التحكم االلكرتونية الأدوات االلعاب ووحدات 
الدعاية  خ��دم��ات  واالإع����ان،  ال��دع��اي��ة  احل��ا���ش��وب،  الل��ع��اب  الفيديو  بالعاب  التحكم 
واالإعان والت�شويق حتديداً ترويج الب�شائع واخلدمات لاآخرين، خدمات ا�شتيفاء 
الطلبات وبالتحديد اخلدمات املتعلقة با�شتام الطلبات ومعاجلتها، توفري خدمات 
الب�شائع  ترويج  وبالتحديد  الت�شوق  اأثناء  املقارنة  خدمات  البحث،  حمّرك  حت�شني 
فهار�س  ان�شاء  املعلومات،  واإدارة  املحو�شبة  البيانات  قواعد  لاآخرين،  واخل��دم��ات 
لاآخرين عن املعلومات واملواقع وغريها من امل�شادر املتوفرة على �شبكات احلا�شوب 
العاملية وغريها من ال�شبكات االلكرتونية و�شبكات االت�شاالت، توفري معلومات عن 
حاجات  لتلبية  العامة  اال�شتهاكية  ال�شلع  اختيار  بغر�س  االإ�شتهاكية  املنتجات 
وحتديداً  للم�شتهلكني  والن�شح  التجارية  املعلومات  توفري  امل�شتهلك،  وموا�شفات 
اإتاحة الفر�شة اأمام م�شتخدمي االإنرتنت لن�شر تقييمهم واآرائهم وتو�شياتهم فيما 
بالتجزئة  البيع  حمات  خدمات  االإ�شتهاكية،  ال�شلع  من  وا�شعة  جمموعة  يخ�س 
على اخلط مبا�شرة )االإنرتنت( التي ت�شم جمموعة وا�شعة من ال�شلع اال�شتهاكية 
ال�شلع  وا�شعة من  ت�شم جمموعة  التي  بالتجزئة  البيع  لاآخرين، خدمات حمات 
اال�شتهاكية لاآخرين، خدمات البيع  بالتجزئة وخدمات البيع بالتجزئة على اخلط 
واملاأكوالت  االإ�شتهاكية  واالإل��ك��رتون��ي��ات  بالكتب  يتعلق  فيما  )االإن��رتن��ت(  مبا�شرة 
واالأدوات  الطبخ  واأدوات  واأواين  التنظيف  ومنتجات  املطبخ  ومنتجات  وامل�شروبات 
املنزلية واملاب�س ومنتجات العناية ال�شخ�شية واملنتجات اخلا�شة باحليوانات املنزلية 
القدم  واألب�شة  والزهور  واملجوهرات  واالألعاب  التخييم  واأدوات  الريا�شية  واملنتجات 
واأغطية الراأ�س، ادارة االعمال، اال�شراف على االعمال، االعمال املكتبية، توفري االدلة 
ال�شفحة  وعناوين  االلكرتوين  الربيد  وعناوين  االعمال  وعناوين  الهواتف  الرق��ام 

الرئي�شية لل�شبكات وعناوين وارقام هواتف اال�شخا�س واالماكن واملوؤ�ش�شات. 
الفئة: 35

و�شف العامة: العامة هي كلمة اليك�شا بالعربية وهي الرتجمة ال�شوتية لكلمة 
باالجنليزية.  ALEXA

تاريخ االأولوية: ال يوجد
اال�شرتاطات: ال يوجد

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك، التقدم به مكتوبا لق�شم العامات التجارية يف 
وزارة االقت�شاد والتجارة اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه و ذلك خال 

ثاثني يوما من تاريخ هذا االإعان.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15

يعلن ق�شم العامات التجارية عن تقدم الوكيل/ راوز اأند كومباين انرتنا�شيونال )اوفر�شيز( 
ليمتد )فرع دبي( بطلب لت�شجيل العامة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم:     294965         بتاريخ : 2018/7/5
با�شم     : اأمازون تكنولوجيز، اإنك.

وعنوانها : 410 تريي افنيو ان، �شياتل، وا�شنطن 98109، الواليات املتحدة االأمريكية
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: توفري ن�شرات �شوتية ومو�شيقى م�شجلة 
احلالة  االأح��داث  جمال  يف  وتعليقات  واأخبار  معلومات  توفري  للتحميل،  قابلة  وغري  م�شبقا 
والرتفيه واالأحداث الثقافية واالأخبار والريا�شة وال�شحة واللياقة البدنية والطق�س والعلوم 
والنقل  والعربات  ال�شخ�شي  والتطور  احلياة  ومنط  واالأدب  والفنون  وال�شفر  والتكنولوجيا 
وديكور  والطبخ  والغذاء  والت�شميمات  واملو�شة  العقارية  وامللكية  االأطفال  وتطوير  والتعليم 
الرتفيه،  التعليم،  امل�شتهلك،  و�شئون  والقانون  والطب  والتاريخ  وال�شينما  واملو�شيقى  املنزل 
العام،  االه��ت��م��ام  ذات  موا�شيع  ت�شم  التي  والتعليقات  وامل��ق��االت  واالأخ��ب��ار  املعلومات  توفري 
توفري معلومات الرتفيه عرب �شبكات احلا�شوب و�شبكات االت�شاالت العاملية، توفري املعلومات 
واالأخبار واملقاالت والتعليقات يف جمال االأفام والتلفزيون واالأعمال ال�شمعب�شرية واملو�شيقى 
واالأعمال ال�شمعية واالعمال الب�شرية والكتب وامل�شرح وامل�شنفات االأدبية واالأحداث الريا�شية 
املو�شيقية  وامل�شرحيات  والرق�س  والفن  واملباريات  الرتفيهية  واالأن�شطة  اال�شتجمام  واأن�شطة 
واملعار�س والتعليمات الريا�شية والنوادي واالإذاعة والكوميديا وامل�شابقات واالأعمال الب�شرية 
واحلفات  الثقافية  والفعاليات  واحلدائق  واملتاحف  واملهرجانات  باالألعاب  واللعب  واالألعاب 
الو�شائط  املتحركة واالأح��داث اجلارية وعرو�س االأزياء وعرو�س  املو�شيقية والن�شر والر�شوم 
املتعددة، توفري املعلومات واالأخبار واملقاالت والتعليقات يف جمال الرتفيه واملنا�شبات الثقافية 
واالآداب  والفنون  واللياقة  والريا�شة  اجلارية  االأح���داث  ح��ول  واالخ��ب��ار  التاريخية  وال��رم��وز 
اال�شطناعي،  وال��ذك��اء  الروبوتات  جم��ال  يف  امل�شابقات  تنظيم  امل�شابقات،  تنظيم  واملو�شيقى، 
تقدمي التقدير واحلوافز عرب اجلوائز وامل�شابقات الثبات التميز والتفوق يف جمال  الروبوتات 
املتمثلة  والرتفيهية  التعليمية  امل��ع��ار���س  وا�شت�شافة  وتنظيم  ادارة  اال�شطناعي،  وال��ذك��اء 
وبالتحديد  التعليم  اال�شطناعي، خدمات  والذكاء  الروبوتات  واملباريات يف جمال  بامل�شابقات 
والذكاء  ال��روب��وت��ات  جم��ال  يف  بامل�شابقة  للم�شاركني  وامل��ع��ل��وم��ات  وال��ت��دري��ب  االر���ش��اد  ت��وف��ري 
والروبوتات  الهند�شة  جم��ال  يف  ت��دري��ب  اج���راء  وبالتحديد  التعليم  خ��دم��ات  اال�شطناعي، 
املتعلقة  املعلومات  توفري  بها،  املتعلقة  املواد  وتوزيع  اال�شطناعي  والذكاء  احلا�شوب  وبرجمة 
للتنزيل عرب االنرتنت،  الغري قابلة  االإلكرتونية  املن�شورات  الدوريات، توفري  ن�شر  بالرتفيه، 
ن�شر الكتب االإلكرتونية واملجات، ن�شر املواد عرب و�شائل االإعام املمغنطة اأو الب�شرية، ن�شر 
املو�شيقى عرب االنرتنت، توفري املعلومات يف جمال الرتفيه عرب االإنرتنت، توفري املعلومات 
واالأحداث  والرتفيه  االأح��داث احلالية  والرتفيهية يف جمال  التعليمية  والتعليقات  واالأخبار 
الثقافية واالأخبار والريا�شة واملال واالأعمال وال�شيا�شة واحلكومات وال�شحة والّلياقة البدنية 
ال�شخ�شي  والنمو  احلياة  واأ�شلوب  واالأدب  والفنون  وال�شفر  والتكنولوجيا  والعلوم  والطق�س 
واالأزياء  والت�شميم  والعقارات  االأطفال  ومنو  والتعليم  واملوا�شات  والنقل  الربية  واملركبات 
والو�شفات والكونات والطبخ والديكور املنزيل واملو�شيقى وال�شينما والتاريخ والطب والقانون 
املعلومات  مت�شمن  موقع  توفري  امل�شتهلك،  حقوق  حول  والرتفيه  التعليم  معلومات  وتوفري 
وال�شوت واملن�شورات املتعلقة بالرتفيه، توفري االأخبار واملعلومات يف جمال الرتفيه وامل�شابقات 
الرتفيه  جمال  يف  يف  االإ�شت�شارة  خدمات  بالرتفيه،  املتعلقة  واملن�شورات  وال�شوت  والن�شو�س 
التوا�شل  التلفزيون عرب  املعلومات حول الرتفيه واالأفام وبرامج  و�شناعة الرتفيه، توفري 
معلومات  خدمات  التفاعلي،  واالإع���ان  والدعاية  ال��رادي��و  عرب  الرتفيه  توزيع  االإجتماعي، 
الرتفيه وبالتحديد توفري الفر�س تبادل املعلومات واملحادثات فيما يتعلق مبوا�شيع خمتلفة 
ال�شخ�شية يف  والتو�شيات  واالآراء  املعلومات  بالربيد، توفري  واملعلومات  االأح��داث احلّية  عرب 
جمال الرتفيه عرب �شبكات االإت�شال العاملية، توفري املعلومات والتعليقات يف جمال الرتفيه 
والكتب  املو�شيقى  جم��ال  يف  املعلومات  وبالتحديد  العاملية  احلا�شوب  �شبكات  ع��ري  والتعليم 
وعرو�س  واالإلكرتونيات  الريا�شية  واملنتجات  واللُّعب  واالألعاب  املتحركة  والر�شوم  واالأف��ام 
وبالتحديد  الرتفيه  واالإ�شتهاكية، خدمات  املنزلية  املنتجات  املتعددة وغريها من  الو�شائط 
توفري برامج �شوت م�شجلة م�شبقاً على اخلط مبا�شرة )االإنرتنت( يف جمال املو�شيقى والكتب 
وعرو�س  واالإلكرتونيات  الريا�شية  واملنتجات  واللُّعب  واالألعاب  املتحركة  والر�شوم  واالأف��ام 
وبالتحديد  الرتفيه  واالإ�شتهاكية، خدمات  املنزلية  املنتجات  املتعددة وغريها من  الو�شائط 
والكتب  باملو�شيقى  يتعلق  فيما  )االإن��رتن��ت(  مبا�شرة  اخلط  على  والتو�شيات  والتقييم  االآراء 
وعرو�س  واالإلكرتونيات  الريا�شية  واملنتجات  واللُّعب  واالألعاب  املتحركة  والر�شوم  واالأف��ام 
وبالتحديد  الرتفيه  واالإ�شتهاكية، خدمات  املنزلية  املنتجات  املتعددة وغريها من  الو�شائط 
واملجات  الكتب  ن�شر  االإنرتنت،  عرب  م�شبقاً  امل�شجلة  ال�شمعية  االأعمال  من  �شغرية  مقاطع 
االأعمال  توفري  ال�شمعب�شرية،  واالأع��م��ال  ال�شمعية  واالأع��م��ال  االأدب��ي��ة  واالأع��م��ال  وال��دوري��ات 
للتنزيل  القابلة  وغري  م�شبقاً  امل�شجلة  ال�شمعب�شرية  واالأعمال  الب�شرية  واالأعمال  ال�شمعية 
عرب  التفاعلية  والق�ش�س  االإن��رتن��ت  عرب  احلا�شوب  األعاب  توفري  الّا�شلكية،  ال�شبكات  عرب 
اخلط مبا�شرة )االإنرتنت(، اخلدمات التعليمية التي ت�شم التدري�س يف الف�شول والتعليم عن 
بعد عرب االإنرتنت ب�شاأن مو�شوعات االأحداث اجلارية والتعليم والتاريخ واللغة والفنون احلرة 
والريا�شيات واالأعمال التجارية والعلوم والهوايات والتكنولوجيا والثقافة والريا�شة والفنون 
ومب�شاعدة  احلا�شوب  على  املعتمدة  التفاعلية  التعليمية  اخلدمات  والفل�شفة،  النف�س  وعلم 
تعليمات احلا�شوب حول موا�شيع االأحداث اجلارية والتعليم والتاريخ واللغة والفنون احلرة 
واالأدب والريا�شيات واالأعمال التجارية والعلوم والهوايات والتكنولوجيا والثقافة والريا�شة 
�شوتية   مدونات  ب�شورة  والرتفيهية  التعليمية  اخلدمات  والفل�شفة،  النف�س  وعلم  والفنون 
واإر�شال البث عرب االنرتنت والربامج امل�شتمرة التي ت�شم االأخبار والتعليقات يف جمال االأفام 
والربامج التلفزيونية واالأعمال ال�شمعب�شرية  واملو�شيقى واالأعمال ال�شمعية والكتب وامل�شرح 
وامل�شنفات االأدبية واالأحداث الريا�شية واأن�شطة اال�شتجمام واالأن�شطة الرتفيهية والبطوالت 
واالإذاعة  والنوادي  الريا�شية  والتعليمات  واملعار�س  املو�شيقية  وامل�شرحيات  والرق�س  والفن 
والكوميديا وامل�شابقات واالأعمال الب�شرية واالألعاب واللعب واملهرجانات واملتاحف واحلدائق 
واالأحداث الثقافية واحلفات املو�شيقية والن�شر والر�شوم املتحركة واالأحداث اجلارية واالأزياء 
وعرو�س الو�شائط املتعددة التي ميكن الو�شول اإليها عرب �شبكة االإنرتنت اأو اأجهزة احلا�شوب 
ال��رادي��و، خدمات  ال��ربام��ج االإذاع��ي��ة، الرتفيه ع��رب  اإن��ت��اج  االأخ���رى على �شبكات االت�����ش��االت، 
وحت�شينات  احلا�شوب  باألعاب  املتعلقة  االإن��رتن��ت  ع��رب  املعلومات  توفري  الت�شجيل،  ا�شتوديو 
احلا�شوب اخلا�شة باالألعاب، توفري قاعدة بيانات ترفيه عرب االإنرتنت ت�شم االألعاب الرقمية 
واملو�شيقى وغريها من  التلفزيونية  والربامج  واالأف��ام  للتنزيل  القابلة  االنرتنت غري  عرب 
واملعلومات،  واالأخ��ب��ار  واملجات  الكتب  ت�شم  التي  الفيديو  وملفات  وال�شوت  الرقمي  الن�س 

توفري املعلومات وخدمات الن�شح واالإر�شاد املتعلقة مبا هو مذكور اأعاه.
الفئة: 41

 ALEXA و�شف العامة: العامة هي كلمة اليك�شا بالعربية وهي الرتجمة ال�شوتية لكلمة
باالجنليزية.

تاريخ االأولوية: ال يوجد
اال�شرتاطات: ال يوجد

وزارة  يف  التجارية  العامات  لق�شم  مكتوبا  ب��ه  التقدم  ذل��ك،  على  اع��رتا���س  لديه  م��ن  فعلى 
يوما  و ذلك خال ثاثني  اإليه  امل�شار  للق�شم  امل�شجل  بالربيد  اإر�شاله  اأو  والتجارة  االقت�شاد 

من تاريخ هذا االإعان.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية
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       اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/3732  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-اجلبل للدراجات �س.ذ.م.م 2- حاجي حممد �شريدل 3- خليج اخلري 
امل��دع��ي / ان  ���ش��ريدل جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا  ا�شماعيل حممد  �����س.ذ.م.م 4-  للتجارة 
بنك �شادرات ايران )الفرع الرئي�شي( قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليهم بالتكافل والت�شامن مببلغ وقدره )230052.39( درهم والر�شوم وامل�شاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة التاخريية االتفاقية بواقع 17% من تاريخ اال�شتحقاق احلا�شل 
يف:2018/9/26 وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم الثاثاء املوافق 2018/12/25 
ال�شاعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على 

االأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

بيلو   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
اثيوبيا     ، ول��وم��ا  دي��ري��ج��ى 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )EP4607585( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش���ال 

0558020698

فقدان جواز �سفر
�شوفيا   / امل�����دع�����و  ف���ق���د 
ال����ع����راق     ، ر�����ش����ول ج������ال 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )2239722S( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش���ال 

0563010940

فقدان جواز �سفر



السبت  15   ديسمبر    2018  م   -   العـدد  12503  
Saturday  15   December   2018  -  Issue No   12503

19191915

عربي ودويل

االعرتاف  على  واإج��ب��اره��ا  اإرادت��ه��ا  “ك�شر  اإىل 
باأمور مل تقم بها على االأرجح«.

وق�����ال الف������روف ك��م��ا ن��ق��ل��ت ع��ن��ه وك���ال���ة ريا 
معتقلة  “اإنها  ل��ان��ب��اء  ال��ع��ام��ة  ن��وف��و���ش��ت��ي 
اعتمادها  يتم   )...( االأق�����ش��ى  ه��ي  ظ���روف  يف 
اأن  اىل  الفتا  خطريين”،  جمرمني  مع  ع��ادة 
زنزانتها  يف  بوتينا  زاروا  رو���ش��ا  دبلوما�شيني 
اأورد  ال����ظ����روف،  ه����ذه  ����ش���وء  ويف  اخل��م��ي�����س. 
الرو�شية االقرار  قرار  “يتفهم”  اأنه  الفروف 
بذنبها. واأ�شاف “اإنه قرارها، و�شنقوم بكل ما 
هو ممكن ل�شمان احرتام حقوق هذه املواطنة 

ولتعود اىل بادها يف اأقرب وقت«.

الفائت  يوليو  متوز  يف  توقيفها  وبعد  نف�شها. 
بهدف  ب”التاآمر”  وات��ه��ام��ه��ا  وا���ش��ن��ط��ن  يف 
 30( بوتينا  اأق��رت  رو�شيا”،  م�شالح  “تعزيز 
اىل   2015 منذ  �شعت  بانها  اخلمي�س  عاما( 
فتح “قنوات ات�شال غري ر�شمية مع اأمريكيني 
وتاأمل  الرو�شية.  ال�شلطات  حل�شاب  نافذين” 
باأنها  علما  عليها،  احلكم  بتخفيف  ذل��ك  عرب 
وقد  اأ�شهر  �شتة  حتى  بال�شجن  حكما  ت��واج��ه 

يتم طردها بعد �شدور احلكم بحقها.
الرو�شي  ن����دد وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة  م���ن ج��ه��ت��ه، 
���ش��ريغ��ي الف����روف اجل��م��ع��ة ب��ظ��روف اعتقال 
بوتينا يف الواليات املتحدة، معتربا اأنها تهدف 

•• مو�صكو-اأ ف ب:

االمريكية  باالتهامات  جم��ددا  الكرملني  ندد 
بحق الرو�شية ماريا بوتينا التي اأقرت اخلمي�س 
�شبكة من  اأق��ام��ت  بانها  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  يف 
االت�����ش��االت حل�����ش��اب رو���ش��ي��ا، م��ع��ت��ربا اأن “ال 
الكرملني  با�شم  املتحدث  و�شرح  لها«.  اأ�شا�س 
دميرتي بي�شكوف لل�شحافيني “نكرر جمددا 
االط����اق لكل  ع��ل��ى  اأ���ش��ا���س  اأن ال  اأن��ن��ا نعترب 
االتهامات املوجهة اليها«. لكنه مل ي�شاأ التعليق 
ماريا  حماكمة  على  الراهنة”  امل��رح��ل��ة  “يف 
عن  للدفاع  اأ�شلوب  من  �شتعتمده  وم��ا  بوتينا 

احتجاجات يف اليابان على نقل قاعدة اأمريكية  الكرملني يندد باتهامات اأمريكية بحق بوتينا 
•• طوكيو-اأ ف ب:

اأثار  مما  معار�شة  تلقى  اأوكيناوا  جزيرة  يف  اأمريكية  جوية  قاعدة  نقل  اأعمال  اأم�س  اليابانية  ال�شلطات  ا�شتاأنفت 
احتجاجات و”غ�شبا �شديدا” من احلاكم املحلي. ويطالب اأهايل اأوكيناوا منذ �شنوات بنقل موقع قاعدة فوتينما 
التي ت�شتخدمها قوات املارينز االأمريكية يف منطقة ماأهولة يف اجلزيرة بجنوب اليابان، لكنهم يريدون اأن يتم نقلها 

اإىل منطقة اأخرى يف االأرخبيل ولي�س اإىل مكان ناء على اجلزيرة وهو ما تف�شله احلكومة.
وقال احلاكم ديني تاماكي لل�شحافيني “ال ي�شعني اإال اأن اأ�شعر بغ�شب �شديد اإزاء بدء )اأعمال الردم( التي تتجاهل 
رغبة �شكان اأوكيناوا«. واحلاكم املنتخب حديثا يعار�س نقل القاعدة داخل اأوكيناوا واأثار امل�شاألة يف وقت �شابق هذا 
العام مع كل من م�شوؤويل احلكومة اليابانية وخال زيارة اإىل الواليات املتحدة. واأظهرت م�شاهد ملتقطة من اجلو 
بثها التلفزيون جبا من االأتربة مكوما على �شاحل هينوكو يف مدينة نوغو باأوكيناوا، يتم جرفه اإىل البحر يف اإطار 
اأعمال الردم لبناء املوقع اجلديد. وقال و�شائل اإعام حملية اإن حمتجني تظاهروا يف املكان، ونزل عدد منهم اإىل 

البحر على جماديف يف حماولة لوقف االأعمال.

دوقة �سا�سك�س مل تتخل عن اأ�سلوب حياتها ال�سابقة:

بريطانيا: ا�ستعلت بني ميغان ماركل وكيت ميدلتون...!
حاولت �سامانثا كوهني تغيري خزانة مالب�س الدوقة التي تعترب ق�سرية ومثرية

التي  الذريعة  لندن.  من  كيلومرًتا 
حت�شًبا  املعلقني:  ا�شحكت  ُط��رح��ت 
لوالدة طفلهما، �شعر هاري وميغان 
من  امل��ك��ون��ة  ال�شقة  م�شاحة  ب�شغر 
ك���ان يحتانها يف  ال��ت��ي  غ��رف��ة   21

ق�شر كن�شينغتون!
اخل�شومة  اإن  االح����������وال،  ك����ل  يف 
االأم�����ريي�����ة، ج�������اءت، ل��ت��ب��ع��ث روح����ا 
ال��ق��امت��ة لرعايا  االأي����ام  م��رح��ة على 
امللكة، املكتئبني ب�شبب فو�شى خروج 
ب��ري��ط��ان��ي��ا م��ن االحت����اد االأوروب������ي. 
على  نف�شها  امل��ل��ك��ي��ة  ق��دم��ت  ل��ط��امل��ا 
ال�شاعة..  ه��م��وم  اأم����ام  ح�شن  اأن��ه��ا 
نحو االأ�شواأ ونحو االأف�شل على حد 

�شواء.
عن لوبوان

•• الفجر - خرية ال�صيباين
باكنغهام،  �شوؤون  املخت�شون يف  تعّلم 
املتمايزة  ال�شخ�شية  ت��ل��ك  م��ع��رف��ة 
حميط  يف  ال���ط���ي���ب  ال����وج����ه  وذاك 
والتي  ال���ث���ان���ي���ة،  اإل���ي���زاب���ي���ث  امل��ل��ك��ة 
ك��ان��ت م�����ش��اع��دت��ه��ا امل��ف�����ش��ل��ة. وخرب 
الق�شر،  يف  املعتمدون  ال�شحفيون 
ال�شكرترية  ك��وه��ني  �شامانثا  ق���درة 
اخل��ا���ش��ة ل�����ش��اح��ب��ة اجل���ال���ة، على 
االإغ����واء واحل���زم يف ان واح���د. وقد 
مت اختيار هذه االأ�شرتالية، العاملة 
ب��ال��ق�����ش��ر ك��م��ل��ح��ق��ة ���ش��ح��ف��ي��ة، من 
طرف امللكة لتقود اخلطوات االأوىل 
مليغان ماركل، زوجة االأمري هاري يف 

تعرجات الربوتوكول ال�شارم.
مرهقة،  اأ�شهر  �شبعة  بعد  ول��ك��ن،     
املنديل،  ك���وه���ني  ال�������ش���ي���دة  األ����ق����ت 
وقاحة  وال�شبب،  وظيفتها.  وتركت 
دوقة �شا�شك�س اجلديدة و�شطحاتها 
الكبرية  امل�����ش��وؤول��ة  وت���ع���ّد  ك��ف��ن��ان��ة. 
الرابع  الع�شو  امللكية،  يف  ال�شابقة 
يف طاقم املمثلة ال�شابقة يف هوليوود 
ال��ت��ي ت��رك��ت ال���زوج���ني م��ن��ذ ال���زواج 
الذي حظي بتغطية اإعامية كبرية 

يف 19 مايو 2018.
ال�����ش��ب��ب، االإي����ق����اع اجل���ن���وين ال���ذي 
فر�شته ميغان على موظفي الق�شر. 
عند  ت�شتيقظ  جيدة،  فككاليفورنية 
امل�شاء،  اإىل  ال�����ش��ب��اح  وم���ن  ال��ف��ج��ر. 
وعلى  والدوقة “يف حالة ا�شتنفار”، 
اأج����ل الفوز.  ا���ش��ت��ع��داد ل��ل��ق��ت��ال م��ن 
ا�شتنزاف  حالة  يف  املوظفون  اأ�شبح 
وا���ش��ت��ع��ب��اد ق�����ش��وى، وه����ذا ل��ي�����س يف 
اجل���ي���دة مطلقا.  ون��د���ش��ور  ت��ق��ال��ي��د 
ميغان، ميكن اأي�شا اأن تكون وقحة، 
وحتى فظة، جتاه املوظفني ال�شغار، 
ع��ل��ى غ�����رار م���ا ت���ك���ون ع��ل��ي��ه غالبا 

جنمات بيفريل هيلز.

ف�ساتني ق�سرية جدا
ب�شكل  ك���وه���ني  ���ش��ام��ان��ث��ا  ح����اول����ت 
ماب�س  خ�����زان�����ة  ت���غ���ي���ري  خ�����ا������س 
براقة ومثرية.  تعترب  التي  الدوقة، 
اأن  اخل�شو�س  وج��ه  على  وت��ري��ده��ا 
ُتظهر  ال��ت��ي  الف�شاتني  ع��ن  تتخلى 
ل�شالح  ال�شراويل  وكذلك  �شاقيها، 
ت�شفي  ال��ت��ي  الكا�شيكية  ال��ب��دالت 
ه���ي���ب���ة ووق���������ارا ي���ل���ي���ق ب����واح����د من 
ال��ع��امل، جاذبية،  ال��ع��رو���س يف  اأق���دم 
واح����رتام����ا، وح��ك��م��ة. وامل�����ش��ك��ل��ة اأن 
بطيب  ا�شت�شلمت  �شا�شك�س  دوق����ة 
خاطر وبتمّكن لواجباتها الر�شمية، 
ولكنها مل تتخل عن حياتها ال�شابقة 
ما  تفعل  اأن  ت�شتطيع  كانت  عندما 

تريد ومتى ت�شاء.
اأخريا، اعتادت �شامانثا كوهني على 
الربوتوكول، وما  قواعد �شارمة يف 

انفكت تذّكر ميغان با�شتمرار اأنها ال 
يجب ان ت�شرق النجومية من زوجها 
عليها  يجب  فكقرين،  العموم.  ام��ام 
دائ���م���اً ال�����ش��ري ب�����ش��ع خ��ط��وات خلف 
ه���اري، االأم���ري اال���ش��ي��ل، اب��ن وريث 
الثانية.  اإل��ي��زاب��ي��ث  وحفيد  العر�س 
التي  لزوجته  القبيحة  ال��ع��ادة  ه��ذه 
الذي  االأم�����ري،  اأن  ت��ف�����ّش��ر  ت��ت��ق��دم��ه 
ا���ش��ب��ح �شريع  ق���د  ي��ع��ت��رب م���ه���ّذب���ا، 
الغ�شب. والق�شة التي ق�شمت ظهر 
البعري، هي �شوء الفهم املتزايد بني 
ك�شفت  وق��د  ك��ي��ت.  و�شلفتها  ميغان 
اأوائ���ل  يف  ���ش��ن  ال��ت��اب��ل��وي��د  �شحيفة 
م��ارك��ل وكيت  م��ي��غ��ان  اأن  دي�����ش��م��رب، 
ميدلتون تخا�شمتا الأن ميغان كانت 

�شتاأخذ ... موظفي �شلفتها.

خ�سومة بني الدوقتني
بني  ي�شتعل  الفتيل  اأن  الوا�شح  من 
النهائية  امل��ب��اراة  خ��ال  ال�شيدتني. 
لبطولة وميبلدون يف يوليو، حجبت 
االبت�شامات والهم�س املتبادل واأخفت 
�شقطت  بينهما.  املتنامية  ال����ربودة 
يف ف��ّخ ال��دوام��ة االع��ام��ي��ة العاملية 
كاثوليكية  ملّونة  بدخول  املرتبطة 
الربوت�شتانتية،  املالكة  االأ���ش��رة  اىل 
التي  كيت،  تدريجيا  ميغان  حجبت 
ح�شول  فمجرد  الظل،  يف  اأ�شبحت 
�شعرها  ت�شفيفة  يف  ب�شيط  تغيري 
و�شائل  يف  االأوىل  ال�شفحة  مينحها 
االإع��������ام. ق�����رار خ���اط���ئ ق���د تدفع 
مع  ال��ربي��ط��ان��ي��ني  ان  ال���ي���وم.  ثمنه 
ال�����ش��رع��ي��ة، وك��ي��ت ه��ي زوج����ة امللك 

الثانية  املرتبة  يف  وليام،  امل�شتقبلي، 
اأن هاري،  يف خط اخلافة، يف حني 
ال�شاد�شة يف ترتيب  املرتبة  حاليا يف 
اخل����اف����ة، وم����ن غ���ري امل��ح��ت��م��ل اأن 
يتوج بالتاج.. لقد ن�شيت ميغان اأنها 
و”ملكية”  م��ل��ح��ق��ة،  غ��رف��ة  جم���رد 

من الدرجة الثانية.
مل ت��ع��د ال���دوق���ت���ان ت��ت��ح��دث��ان مع 
وا�شبحت  ال���ب���ع�������س.  ب��ع�����ش��ه��م��ا 
ك��ان��ت حميمية يف  ال��ت��ي  ال��ع��اق��ات، 
ال�����ش��اب��ق، ب��ني ول��ي��ام وه�����اري، اأكرث 
فتورا، و�شار اجلو موؤذ اىل درجة اأن 
ال �شا�شك�س قررا االنتقال من ق�شر 
كن�شينغتون، الذي كان يجمعهما بال 
كامربيدج، ليقيما يف منزل يف رويال 
وند�شور بارك، على بعد حوايل 30 

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر الآخر

•• �صتيفان فران�صوا

متعدد  م�شطلح  ه��و  “ال�شعبوية”  م�شطلح 
ال�شعبوية  ُتعترب  االأح��ي��ان،  بع�س  يف  االأ���ش��ك��ال. 
ماب�س  “ال�شعب”،  ب���  ل�شيقة  )ل��غ��ة  اأ���ش��ل��وب��ا 
الخ(، اأو ان ُتختزل يف خطاب  ب�شيطة “�شعبية”، 

دمياغوجي.
وميكن اأن نرى اأي�شا، اأن اجلانب االأكرث اأهمية 
هو   ، �شبق  م��ا  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال�شعبوي،  لتعريف 
مت�ّشكه باأنه املمثل “لل�شعب احلقيقي”، مبعنى، 
ال�شامتة..  لاأغلبية  ال�شرعي  املمثل  باعتباره 

لكن من هي؟
ه���ل ال�����ش��ع��ب ب��ا���ش��ره ن��اق�����س ال��ط��ب��ق��ات العليا 
الوطنية؟  اجلماهري  غالبية  اأم  )“النخب”(، 
الربوليتاري من هذه؟  هل نتحدث عن اجل��زء 
ينح�شر يف  “ال�شعب”  االأخ���رية، هل  يف احلالة 
العاطلون  اليها  ين�شاف  التي  العاملة  الطبقة 
عن العمل واملحرومون؟ هل ن�شيف املوظفني؟ 
احلرفية  القطاعات  يف  يعملون  الذين  واأولئك 
ن�����ش��ع الطبقات  واأي����ن  وال���ت���ج���ارة؟ وال����زراع����ة؟ 
املتو�شطة التي تتمتع براتب �شهري؟ باخت�شار، 

ان م�شطلح ال�شعبوية م�شّلل.

�سعود �ساروخي
ُي�شتخدم  التي  البلدان  يف  ُيحيل،  م�شطلح  اإن��ه 
ت�شري  اإىل م�شامني خمتلفة. يف هولندا،  فيها، 
ال�����ش��ع��ب��وي��ة اإىل ح���زب مي��ي��ن��ي رادي���ك���ايل، حزب 
احل���ري���ة. يف ف��رن�����ش��ا، ي��ت��م ا���ش��ت��خ��دام��ه لو�شف 
احلزب اليميني املتطرف الذي يحاول التحّول، 
ي�شتخدم  ف���ن���زوي���ا،  ويف  وط���ن���ي.  جت���ّم���ع  اىل 

لتعريف نظام ت�شلطي.
ال�شعبوية  العائلة  يف  كبريتان  ت�شكيلتان  توجد 
ماري  ج��ان  ك��ان   - الوطني  التجّمع  الفرن�شية: 
لوبان مبدعا يف هذا التمرين -  وفرن�شا املتمردة. 
امل��ق��دم��ة جمموعة  ت�����ش��ع يف  وه�����ذه االخ������رية، 
ال�شعبوية  وحت��دي��دا  لل�شعبوية،  املنظرين  م��ن 

الي�شارية منهم: �شانتال موف وارن�شتو الكلو.
ان ال�شعبوية متنوعة وخمتلفة، مما يجعل من 
التعبري  يرتكز  مباحمها:  االإح��اط��ة  ال�شعب 
ف���ي���ه، وترتبط  ول�����دت  ال�����ذي  امل���ك���ان  اىل  ع��ن��ه��ا 
بتاريخ الباد التي تنمو فيها. من جهة اخرى، 
ُي�شتخدم هذا امل�شطلح ب�شكل كبري مبعنى �شلبي 
وحت��ق��ريي كتجريد م��ن االه��ل��ي��ة - وه���و م��ا ال 

ُي�شّهل فهمه.
وتتطّور  املختلفة  ال�شعبوية  االأح�����زاب  تظهر 
الركود  اأع���ق���اب  يف  ال��ث��م��ان��ي��ن��ات،  منت�شف  م��ن��ذ 
االقت�شادي الذي ولد من ال�شدمات النفطية يف 
بارزة  اأحزابا  ال�شبعينات، لكنها مل ت�شبح  اأوائ��ل 
اال مع مطلع االلفني، لذلك هناك اأ�شباب اأخرى 

ل�شعود هذه االأحزاب.
ومن بني هذه اال�شباب، والتي ميكن ان جتتمع 
يف  الت�شكيك  م��وج��ة  ارت���ف���اع  جن��د  اأي�����ش��ا،  كلها 
اأوروبا، وم�شاألة ال�شيادة، وثقل العوملة، والرغبة 
يف احلمائية االقت�شادية، ونبذ النخب واالأحزاب 
ال�شيا�شية، وبطبيعة احلال، الهجرة، خا�شة من 

الدول العربية االإ�شامية.

الدفاع عن “ال�سعب احلقيقي«
ممار�شة  يف  ال��ط��ري��ق��ة  ه���ذه  الأن�����ش��ار  بالن�شبة 
غاية  يف  ام����ر  ���ش��ع��ب��وًي��ا  ت���ك���ون  ان  ال�����ش��ي��ا���ش��ة، 
ال�شعب، وان تكون  الدفاع عن  االإيجابية: يعني 
الناطق با�شمه. اما الداللة ال�شلبية فهي �شادرة 
كو�شيلة  ا�شتخدامها  يتم  حيث  خ�شومها  ع��ن 
ت�شبح  املعنى  وب��ه��ذا  وال��ت��ح��ق��ري،  لا�شتنقا�س 

مرادفاً للدمياغوجية.
م��ن ج��ه��ة اخ����رى، مي��ك��ن اأن ن��ك��ون م��ن اليمني 
اىل  نحيل  �شعبويني:  ن��ك��ون  اأن  دون  امل��ت��ط��رف 

االأمثلة  اأف�شل  وم��ن  التكنوقراطية،  االأن��ظ��م��ة 
جند “الدولة اجلديدة” ل�شاالزار يف الربتغال.

بعد هذا، فاإن اال�شلوب “ال�شعبوي” �شائع جًدا 
يف اأق�شى اليمني، خا�شة يف االأنظمة ال�شمولية: 
يجب  ول��ك��ن  ال��ن��ازي��ة.  اأمل��ان��ي��ا  الفا�شية،  اإيطاليا 
تكن  ال�شعبوية مل  تلك  اأن  االعتبار  ناأخذ يف  اأن 
و�شياغتها  بلورتها  مت  العك�س  على  بل  عفوّية، 
اخلطاب  م��ن  م�شتمدة  ال�����ش��ع��ب��وي��ة  ان  ج���ي���دا.  
املتطرف، مبعنى اأنها تدفع اىل تغيري كل �شيء 

... وحتمل يف اح�شائها بذور الراديكالية.
عن  ال��دف��اع  فكرة  يف  الراديكالية  ه��ذه  وتتجلى 
ال�شعب   “ وب��ت��ح��دي��د  احلقيقي”.  “ال�شعب 
بتكري�س  ال�شعبوية  زع��م��اء  ي��ق��وم  احلقيقي”، 
اإق�������ش���اء م������زدوج: م���ن ج���ه���ة، ه����ذا ي��ع��ن��ي جعل 
االأح��زاب االأخ��رى غري �شرعية، مبا اأنها فا�شدة 
فا�شد”  ���ش��يء  “كل  ب���ان  )وال���ق���ول  ب��ال�����ش��رورة 
منطق �شائد عند جميع ال�شعبويني، من الي�شار 
اأخ������رى، اق�شاء  ن��اح��ي��ة  ال���ي���م���ني(، وم����ن  وم����ن 
اجلماهري التي ال تدعم �شيا�شة هوؤالء الزعماء 
)ت�شبح حينها عدًوا(. الأنه اإذا كان هناك “�شعب 
بال�شرورة متجان�س، فهناك اأي�شا، يف  حقيقي”، 

املراآة، “�شعب مزّيف«.
ان قلب ال�شعبوية، وجوهرها، لي�س نقد النخب- 
من  ي��ن��ح��درون  م��ا  ن���ادرا  ال�شعبويون  فالزعماء 
رف�س  ول��ك��ن  ال��ع��ك�����س-،  ع��ل��ى  ب���ل  “ال�شعب”، 
تعددية العر�س ال�شيا�شي.اإال اأنه بدون التعددية 

ال�شيا�شية، ال توجد دميقراطية.

اعتالل النظام التمثيلي
و�شعبوية  مي��ي��ن��ي��ة،  ���ش��ع��ب��وي��ة  ه��ن��اك  ك��ان��ت  اإذا 
فكرة  يف  تلتقيان  فاإنهما  منف�شلتان،  ي�شارية، 
كونهما املمثلني لل�شعب “احلقيقي”.   فعاقة 
هذه الت�شكيات باالنتخابات هي اأي�شا عر�شّية: 
ل�شالح  التمثيلي  ال��ن��ظ��ام  ترف�س  فال�شعبوية 
اال���ش��ت��ف��ت��اء، وت��ف�����ش��ل اأن ت��ت��وج��ه م��ب��ا���ش��رة اإىل 

ال�شعب.
بهذا املعنى، تتعلق امل�شالة باأحد اأعرا�س عّلة يف 
مدركون  اأنهم  افرتا�س  على  التمثيلي.  النظام 
الحتياجات هذا ال�شعب، فاإن الزعماء ال�شعبويني 
ق��ادرون على حماكاة االإرادة ال�شعبية؛ ومل تعد 

هناك حاجة للموؤ�ش�شات الو�شيطة.
   وح�����ش��ب ه�����وؤالء ال���زع���م���اء، ي��ت��م��ظ��ه��ر رف�س 
امل��م��ار���ش��ات االن��ت��خ��اب��ي��ة يف ال��ف��ج��وة ب��ني نتائج 
االنتخابات ونتائج ال�شعبويني: مبا ان االأغلبية 
نف�شها  ع��ن  التعبري  م��ن  تتمكن  مل  ال�����ش��ام��ت��ة 
)الأي �شبب؟ يبقى هذا من اال�شرار الغام�شة(، 

يتم الطعن يف االإجراءات االنتخابية.
وم���ع ذل����ك، ال ي��ج��ب ���ش��ط��ب ال�����ش��ع��ب��وي��ة بجرة 
هذا  يجذبهم  الذين  اال�شخا�س  ازدراء  اأو  قلم، 
مع  احل��وار  على  املحافظة  يجب  بل  الت�شويت، 

هذه االأحزاب، ولكن باحرتام عدة قواعد:
- يجب عدم ا�شتبعادهم م�شبقا والّيا، على �شبيل 
اأو  بالدمياغوجيني  و�شفهم  طريق  ع��ن  امل��ث��ال 

العن�شريني اأو اتهامهم بالكذب؛
- يجب تقدمي مقرتحات م�شادة حقيقية؛

- يجب اإدانة العبارات غري الدميقراطية اأو غري 
املقبولة اأخاقياً ب�شدة؛

هي  ال�شعبوية  اأن  ن��درك  اأن  علينا  خ�شو�شا،   -
ن��ت��اج اأزم�����ة مت��ث��ي��ل ل�����ش��ب��ب��ني رئ��ي�����ش��ي��ني: اأوال، 
تتاآكل،  الرئي�شية  لاأحزاب  االنتخابية  القاعدة 
فهذه االحزاب ال جُتّدد موظفيها، وال اأفكارها. 

ثانياً، اأ�شبح هذا الناخب متقلًبا جًدا.
   يف مواجهة ال�شعبوية، فاإن من اأبرز التحديات 
ب���ني االأح������زاب احلكومية  ال��ث��ق��ة  ا���ش��ت��ع��ادة  ه���و 
والناخبني، وخا�شة اقرتاح اأفكار جديدة تعبوّية 

ميكن - ويجب - حتقيقها.
ترجمة خرية ال�شيباين

هكذا تتالعب ال�سعبوية مبفهوم »ال�سعب«...!

* اأ�شتاذ يف العلوم ال�شيا�شية وحما�شر يف التاريخ املعا�شر بجامعة فالن�شيان. باحث يف معهد 
التنمية واال�شت�شراف بذات اجلامعة، وي�شارك اأي�شا يف جمموعة املجتمعات واالأديان والعلمانية 

)املركز الوطني للبحث العلمي(. من موؤلفاته: البيئة ال�شيا�شية: روؤية عاملية للرجعية؟، وحماكمة 
احلداثة: عنا�شر رف�س العامل احلديث، و�شحرية النازية، وما وراء رياح ال�شمال وعودة احللولية. 

تخا�سمت كيت وميغان الأن هذه 
االأخرية كانت �ستفتك موظفي �سلفتها

ن�سيت ميغان اأنها جمرد غرفة 
ملحقة، و»ملكية« من الدرجة الثانية

حت�سًبا للمولود القادم، �سعر هاري وميغان ب�سغر ال�سقة املكونة من 21 غرفة يف ق�سر كن�سينغتون!
جاءت اخل�سومة الأمريية، لتخفف الأيام القامتة لرعايا امللكة املكتئبني ب�سبب فو�سى الربيك�سيت

وحدة اال�شرة.. ا�شطراب عابر ام ان�شقاق؟

مع من �شتقف امللكة؟

كيت غا�شبة من �شلفتها

الدوقة اجلديدة �شر�شة

ميغان وهاري.. هل بدا االنزعاج؟
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العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15

يعلن ق�شم العامات التجارية عن تقدم الوكيل/ راوز اأند كومباين انرتنا�شيونال )اوفر�شيز( 
ليمتد )فرع دبي( بطلب لت�شجيل العامة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم:     294435         بتاريخ : 2018/6/26
با�شم     : اأمازون تكنولوجيز، اإنك.

وعنوانها : 410 تريي افنيو ان، �شياتل، وا�شنطن 98109، الواليات املتحدة االأمريكية
العلمية والتقنية وخدمات  التالية: اخلدمات  املنتجات  الب�شائع / اخلدمات /  وذلك لتمييز 
ت�شميم  خ��دم��ات  ال�شناعية،  واالأب��ح��اث  التحاليل  خ��دم��ات  بها،  املتعلقة  والت�شميم  البحث 
وتطوير عتاد وبرامج احلا�شوب، ا�شت�شافة املحتويات وال�شور والفيديو والن�شو�س والبيانات 
واال�شكال واملواقع على �شبكة االإنرتنت وغريها من االعمال االإلكرتونية  اخلا�شة باالخرين، 
ال�شور  وتلقي  بطلب  للم�شتخدمني  لل�شماح  البحث  من�شات  توفري  البحث،  حمركات  توفري 
والفيديو والن�شو�س والبيانات وال�شور واالأعمال االإلكرتونية، خدمات اال�شت�شافة التفاعلية 
والن�شو�س  الفيديو  واأ�شرطة  بهم  اخلا�شة  ال�شور  وم�شاركة  ن�شر  للم�شتخدمني  تتيح  التي 
افرتا�شية  ان�شاء جمتمعات  وبالتحديد  االنرتنت، خدمات احلا�شوب  وال�شور على  والبيانات 
للم�شتخدمني للم�شاركة يف املناق�شات واحل�شول على ردود الفعل وت�شكيل املجتمعات االفرتا�شية 
واالنخراط يف ال�شبكات االجتماعية، �شيانة وحتديث الربامج املتعلقة باحلا�شوب واالنرتنت 
واالنرتنت  احلا�شوب  ت�شيب  التي  املخاطر  من  والوقاية  امل��رور  كلمة  �شرية  على  واملحافظة 
الداخلي  والت�شميم  والبيئة  والطق�س  الفلك  علم  جم��ال  يف  املعلومات  توفري  امل��رور،  وكلمة 
احلا�شوب  واج���زاء  الطرفية  احلا�شوب  واج��ه��زة  وال��ربام��ج  احلا�شوب  واأج��ه��زة  والتكنولوجيا 
والبحوث اخلا�شة  الطبية  والبحوث  املعمارية  والهند�شة  والهند�شة  الت�شغيلية واجليولوجيا 
االأخرى،  االت�شاالت  اأو  احلا�شوب  �شبكات  من  غريها  اأو  االإن��رتن��ت  عرب  واالختبار  باملنتجات 
ت�شميم وتطوير برامج احلا�شوب وتركيب برامج احلا�شوب و�شيانتها، توفري موقع على �شبكة 
االنرتنت ي�شم معلومات تقنية حول برامج احلا�شوب واجزاءه الت�شغيلية، اخلدمات املتعلقة 
باجزاء احلا�شوب الت�شغيلية وبراجمه وتطبيقاته واخلدمات اال�شت�شارية اخلا�شة بال�شبكات، 
وم�شاكل  اأخ��ط��اء  ومعاجلة  ال�شاح  التقني  الدعم  توفري  باحلا�شوب،  اخلا�شة  اال�شت�شارات 
وعيوب اأجهزة احلا�شوب، برجمة احلا�شوب، نقل بيانات الوثائق من منوذج يف جهاز حا�شوب 
اإىل منوذج اآخر، ا�شت�شافة املحتوى الرقمي على �شبكات احلا�شوب العاملية وال�شبكات الا�شلكية 
و�شبكات االت�شاالت االإلكرتونية، توفري من�شات البحث لتمكني امل�شتخدمني من طلب وتلقي 
واملحتويات والن�شو�س واالأعمال املرئية واالأعمال ال�شمعية وامل�شنفات ال�شمعب�شرية واالأعمال 
برامج  املوؤقت  اال�شتخدام  توفري  االإلكرتونية،  واالأعمال  والوثائق  وامللفات  والبيانات  االأدبية 
من  امل�شتخدمني  لتمكني  االإنرتنت  عرب  الت�شهيات  وتوفري  للتنزيل  القابلة  غري  احلا�شوب 
قابلة  الغري  احلا�شوب  املوؤقت لربامج  اال�شتخدام  توفري  احلا�شوب،  برامج  الو�شول وحتميل 
ورغبة  تف�شيات  اأ�شا�س  على  الربامج  بتطبيقات  اخلا�شة  التو�شيات  توفر  التي  للتحميل 
تقدمي  اأمنية،  الأغ��را���س  وال�شبكات  احلا�شوب  واأنظمة  املحو�شبة  البيانات  ر�شد  امل�شتخدم، 
الدعم واخلدمات اال�شت�شارية لتطوير اأنظمة احلا�شوب وقواعد البيانات والتطبيقات، ت�شميم 
املعلومات  االإن��رتن��ت،   على  االلكرتونية  املواقع  �شفحات  بتجميع  اخلا�شة  البيانية  الر�شوم 
املتعلقة باأجزاء احلا�شوب الت�شغيلية اأو براجمه املوجودة على �شبكة احلا�شوب العاملية اأو على 
االإنرتنت و�شيانتها، تطوير  �شبكة  الكرتونية على  اإن�شاء مواقع  )االإنرتنت(،  اخلط مبا�شرة 
االإنرتنت،  �شبكة  على  االخرين  مواقع  ا�شت�شافة  املتعددة،  الو�شائط  ذات  االلكرتونية  املواقع 
االت�شال، تقدمي خدمات  �شبكات  البيانات عن طريق  للح�شول على  البحث  توفري حمركات 
"تطبيقات مزود اخلدمة" )ASP( وي�شم برامج احلا�شوب، تقدمي خدمات "تطبيقات مزود 
وا�شتخراج  والتعديل  واال�شتام  والبث  والتحميل  الكتابة  برامج  وي�شم   )ASP( "اخلدمة
والت�شفري وفك الت�شفري والعر�س والتخزين وتنظيم الن�س والر�شومات وال�شور واملن�شورات 
الربامج ال�شتخدامها  ( وت�شم   ASP(  " م��زود اخلدمه  " تطبيقات  االإلكرتونية، خدمات 
التي  املو�شيقى من االنرتنت مقابل اال�شرتاك  والربامج  يتعلق بخدمة احل�شول على  فيما 
والو�شائط  والن�شو�س  والفيديو  واال���ش��وات  املو�شيقى  على  العزف  من  امل�شتخدمني  متكن 
املتعددة والربامج املتعلقة بالرتفيه والتي ت�شم ت�شجيات اال�شوات املو�شيقية وال�شمعيات ذات 
املوؤقت  الو�شول  توفري  املتعددة،  الو�شائط  والن�شو�س وحمتويات  والفيديو  بالرتفيه  ال�شلة 
امل�شتخدمني  لتمكني  للتحميل  القابلة  غري  فيه  املوجودة  الربامج  ال�شتخدام  االإنرتنت  اإىل 
من برجمة الربامج ال�شوتية والفيديو والن�شو�س وغري ذلك من الو�شائط املتعددة مبا يف 
ذلك املو�شيقى واحلفات املو�شيقية واأ�شرطة الفيديو واالإذاعة والتلفزيون واالأخبار والريا�شة 
واالألعاب واالأحداث الثقافية والربامج التلفزيونية املتعلقة بالرتفيه، توفري حمركات البحث 
للح�شول على البيانات على ال�شبكة احلا�شوبية العاملية، ت�شغيل حمركات البحث، تقدمي خدمات 
ا�شت�شارات احلا�شوب والدعم مل�شح املعلومات يف اأقرا�س احلا�شوب، اإن�شاء فهار�س للمعلومات على 
العاملية لاخرين، ت�شميم  �شبكات احلا�شوب  املتاحة على  االأخ��رى  وامل��وارد  واملواقع  االإنرتنت 
االإعانات واملواد االإعانية لاآخرين، توفري خدمات ال�شبكة على اخلط مبا�شرة )االإنرتنت( 
التي تتيح للم�شتخدمني م�شاركة املحتوى وال�شور والفيديوهات والن�شو�س والبيانات وال�شور 
واالأعمال  والتلفزيون  االأف��ام  املت�شمنة  بالرتفيه  املتعلقة  االإلكرتونية  االأعمال  وغريها من 
واالأحداث  االأدب��ي��ة  واالأع��م��ال  وامل�شرح  والكتب  ال�شمعية  واالأع��م��ال  واملو�شيقى  ال�شمعب�شرية 
الريا�شّية واالأن�شطة الرتفيهية واأن�شطة اال�شتجمام واملباريات والفنون والرق�س وامل�شرحيات 
املو�شيقية واملعار�س والتعليمات الريا�شية والنوادي واالإذاعة والكوميديا وامل�شابقات واالأعمال 
واحلفات  الثقافية  واالأح��داث  واحلدائق  واملتاحف  واملهرجانات  واللعب  واالألعاب  الب�شرية 
الو�شائط  املتحركة واالأح��داث اجلارية وعرو�س االأزياء وعرو�س  املو�شيقية والن�شر والر�شوم 
والهوايات  والعلوم  التجارية  واالأعمال  والريا�شيات  احلرة  والفنون  واللغة  والتاريخ  املتعددة 
اإلكرتوين  موقع  توفري  والفل�شفة،  النف�س  وعلم  والفنون  والريا�شة  والثقافة  والتكنولوجيا 
يتيح مل�شتخدمي احلا�شوب نقل وتخزين واإ�شتام وتنزيل وبث وتدفق وعر�س وت�شميم ونقل 
وم�شاركة ال�شور والفيديوهات والن�شو�س والبيانات وغريها من االأعمال االإلكرتونية، توفري 
اخلط  على  احلا�شوب  بيانات  قواعد  توفري  االجتماعي،  التوا�شل  الأغرا�س  اإلكرتوين  موقع 
للبحث يف جمال  قابلة  )االإنرتنت(  مبا�شرة  بيانات على اخلط  وقواعد  )االإنرتنت(  مبا�شرة 
التوا�شل االإجتماعي، توفري املعلومات يف جمال التوا�شل االجتماعي، توفري �شبكة على اخلط 
واالأعمال  والن�س  املحتوى  اىل  وال��ول��وج  م�شاركة  للم�شتخدمني  تتيح  )االإن��رتن��ت(  مبا�شرة 
وامللفات  والبيانات  االأدب��ي��ة  واالأع��م��ال  ال�شمعب�شرية  واالأع��م��ال  ال�شمعية  واالأع��م��ال  الب�شرية 
نقل  احلا�شوب  مل�شتخدمي  يتيح  اإلكرتوين  موقع  توفري  االإلكرتونّية،  واالأع��م��ال  وامل�شتندات 
وتخزين واإ�شتام وتنزيل وبث وتدفق وعر�س وت�شميم ونقل وم�شاركة املحتوى والن�شو�س 
والبيانات  االأدبية  واالأعمال  ال�شمعب�شرية  واالأعمال  ال�شمعية  واالأعمال  الب�شرية  واالأعمال 
مت�شمنة   )SaaS( كخدمة  ال��ربام��ج  خدمات  االإلكرتونية،  واالأع��م��ال  وامل�شتندات  وامللفات 
و�شراء  والفيديو  والرقمي  ال�شمعي  باملحتوى  االإ�شرتاك  بخدمة  املتعلق  لاإ�شتخدام  برامج 
املحتوى ال�شمعي والرقمي والفيديو ملرة واحدة وبالتحديد اإتاحة الفر�شة اأمام امل�شتخدمني 
للدفع مقابل اإن�شاء حمتوى البائع، خدمات احلا�شوب وبالتحديد توفري اآلية ت�شفية لعمليات 
البحث على االإنرتنت تف�شل النتائج املطلوبة عن املواقع االإلكرتونية غري املرغوب فيها وغري 
املائمة، توفري رقابة االأهل على املواقع االإلكرتونية غري الائقة اأثناء البحث على االإنرتنت 
وحتكم االأهل يف ر�شائل الربيد االإلكرتوين، توفري بيئة �شبكية على اخلط مبا�شرة مت�شمنة 
تكنولوجيا تتيح للم�شتخدمني م�شاركة املحتوى وال�شور والفيديوهات والن�شو�س والبيانات 
وغريها من االأعمال االإلكرتونية، برجمة احلا�شوب وبالتحديد ت�شخي�س القارئ االإلكرتوين 
وم�شاكل الربامج، التخزين االإلكرتوين للو�شائط االإلكرتونية وبالتحديد ال�شور والن�شو�س 

والفيديوهات والبيانات ال�شمعية. 
الفئة: 42

و���ش��ف ال��ع��ام��ة: ال��ع��ام��ة ه���ي ك��ل��م��ة ك��ي��ن��دل ب��ال��ع��رب��ي��ة وه���ي ال��رتج��م��ة ال�����ش��وت��ي��ة لكلمة 
باالجنليزية.  KINDLE

تاريخ االأولوية: ال يوجد
اال�شرتاطات: ال يوجد

وزارة  يف  التجارية  العامات  لق�شم  مكتوبا  ب��ه  التقدم  ذل��ك،  على  اع��رتا���س  لديه  م��ن  فعلى 
يوما  و ذلك خال ثاثني  اإليه  امل�شار  للق�شم  امل�شجل  بالربيد  اإر�شاله  اأو  والتجارة  االقت�شاد 

من تاريخ هذا االإعان.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15

انرتنا�شيونال  اأند كومباين  راوز  الوكيل/  تقدم  التجارية عن  العامات  ق�شم  يعلن 
)اوفر�شيز( ليمتد )فرع دبي( بطلب لت�شجيل العامة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم:     295400       بتاريخ : 2018/7/15
با�شم     : اأمازون تكنولوجيز، اإنك.

وعنوانها : 410 تريي افنيو ان، �شياتل، وا�شنطن 98109، الواليات املتحدة االأمريكية
واملجات  ال��ك��ت��ب  ن�شر  ال��ت��ال��ي��ة:  امل��ن��ت��ج��ات   / اخل��دم��ات   / الب�شائع  لتمييز  وذل���ك 
امل�شموعة وامل�شنفات  امل��رئ��ي��ة  واالأع���م���ال  االأدب��ي��ة واالأع���م���ال  وال���دوري���ات واالأع���م���ال 
امل�شجلة  املرئية  وامل�شموعة  وامل��رئ��ي��ة  امل�شموعة  االأع��م��ال  توفري  امل��رئ��ي��ة،  امل�شموعة 
م�شبقا وغري القابلة للتنزيل عرب �شبكات ال�شلكية، توفري االعمال املرئية واالعمال 
امل�شموعة املرئية  االعمال امل�شموعة وامل�شنفات امل�شموعة املرئية والو�شائط املتعددة 
واملو�شيقى  املرئية  امل�شموعة  وامل�شنفات  والتلفزيون  واالأف���ام  الرتفيه  ت�شم  التي 
واالأعمال امل�شموعة والكتب وامل�شرح واالأعمال االأدبية واالأحداث الريا�شية واالأن�شطة 
املو�شيقية  وامل�شرحيات  والرق�س  والفن  والبطوالت  الت�شلية  وان�شطة  الرتفيهية 
واملعار�س والتعليمات الريا�شية والنوادي واالإذاعة والكوميديا وامل�شابقات واالأعمال 
الثقافية  والفعاليات  واحل��دائ��ق  واملتاحف  واملهرجانات  واللعب   واالأل��ع��اب   املرئية  
وعرو�س  اجل��اري��ة   واالأح����داث  املتحركة  وال��ر���ش��وم  والن�شر   املو�شيقية   واحل��ف��ات 
�شبكات  اأو  الكمبيوتر  اأجهزة  اأو  االإنرتنت  عرب  املتعددة  الو�شائط  وعرو�س  االأزي���اء  
م��ب��ا���ش��رة )االنرتنت(  اخل���ط  ع��ل��ى  الكمبيوتر  األ��ع��اب  ت��وف��ري  االخ����رى،  االت�����ش��االت 
على  وامل��دون��ات   االإخ��ب��اري��ة  الن�شرات  تقدمي  االن��رتن��ت،  على  التفاعلية  والق�ش�س 
وامل�شنفات  والتلفزيون  االأف���ام  الرتفيه  ت�شم  وال��ت��ي  )االن��رتن��ت(  مبا�شرة  اخل��ط 
االأدبية   واالأعمال  وامل�شرح  والكتب  امل�شموعة  واالأعمال  واملو�شيقى  املرئية   امل�شموعة 
والفن  والبطوالت  الت�شليه  وان�شطة  الرتفيهية  واالأن�شطة  الريا�شية   واالأح���داث 
واالإذاعة   واالأندية  الريا�شية  والتعليمات  واملعار�س  املو�شيقية  وامل�شرحيات  والرق�س 
واملتاحف  واملهرجانات  واللعب  واالأل��ع��اب   املرئية  واالأع��م��ال  وامل�شابقات  والكوميديا 
املتحركة  وال��ر���ش��وم  والن�شر  املو�شيقية  واحل��ف��ات  الثقافية  والفعاليات  واحل��دائ��ق 
ن�شر مقتطفات  املتعددة،  الو�شائط  وع��رو���س  االأزي���اء  وع��رو���س  اجل��اري��ة  واالأح���داث 
من الكتب وال��دوري��ات  واالأع��م��ال االأدب��ي��ة  وتوفري البيئات االفرتا�شية التي متكن 
وقت  ق�شاء  الأغ��را���س  اأو  والت�شلية   ال��رتف��ي��ه  اج��ل  م��ن  التفاعل  م��ن  امل�شتخدمني 
الرتفيه مبا يف  والتعليقات يف جم��ال  وامل��ق��االت  واالأخ��ب��ار  املعلومات  توفري  ال��ف��راغ، 
ذلك االأفام والتلفزيون وامل�شنفات امل�شموعة املرئية واملو�شيقى واالأعمال امل�شموعة 
والكتب وامل�شرح واالأعمال االأدبية واالأحداث الريا�شية واالأن�شطة الرتفيهية وان�شطة 
والتعليمات  واملعار�س   املو�شيقية   امل�شرحيات  والرق�س  والفن  والبطوالت  الت�شليه 
الريا�شية  واالأندية  واالإذاع��ة  والكوميديا  وامل�شابقات  واالأعمال املرئية   واالألعاب  
املو�شيقية   واحلفات  الثقافية  والفعاليات  واحلدائق  واملتاحف  واملهرجانات  واللعب 
والن�شر  والر�شوم املتحركة واالأحداث اجلارية وعرو�س االأزياء  وعرو�س الو�شائط 
املتعددة،  توفري املعلومات واالأخبار واملقاالت والتعليقات يف جمال التعليم واملوؤ�ش�شات 
الدرا�شية  الف�شول  يف  التدري�س  نظام  هيئة  �شكل  على  التعليم  خدمات  التعليمية، 
والتعليم عن بعد بوا�شطة االنرتنت يف املوا�شيع املتعلقة باالأحداث اجلارية  والتعليم  
والعلوم  التجارية  واالأع��م��ال  وال��ري��ا���ش��ي��ات   الليربالية   وال��ف��ن��ون  واللغة  وال��ت��اري��خ 
والفل�شفة،  النف�س   والثقافة  والريا�شة  والفنون  وعلم  والتكنولوجيا   والهوايات  
والتعليم  احلا�شوب  على  قائمة  تعليمات  �شكل  على  التفاعلية  التعليمية  اخلدمات 
والتاريخ  والتعليم  اجلارية  باالأحداث  املتعلقة   املوا�شيع  حول  الكمبيوتر  مب�شاعدة 
وال��ل��غ��ة وال��ف��ن��ون ال��ل��ي��ربال��ي��ة  واالأدب  وال��ري��ا���ش��ي��ات  واالأع���م���ال ال��ت��ج��اري��ة والعلوم 
والفل�شفة،  النف�س   والثقافة  والريا�شة  والفنون  وعلم  والتكنولوجيا   والهوايات  
)�شل�شلة  البودكا�شت  بث  خدمات  على  ت�شتند  التي  والرتفيهية  التعليمية  اخلدمات 
ل��ل��م��واد امل�شموعة  ال��ب��ث االإل���ك���رتوين  و���ش��ائ��ط م��ت��ع��ددة �شوتية وم��رئ��ي��ة( وخ��دم��ات 
االأفام  والتعليقات يف جمال  االأخبار  ت�شم  التي  امل�شتمرة  والربامج  االنرتنت  على 
امل�شموعة  واالأع��م��ال  واملو�شيقى   املرئية  امل�شموعة  واالأع��م��ال  التلفزيونية  والربامج 
والكتب وامل�شرح واالأعمال االأدبية  واالأحداث الريا�شية واالأن�شطة الرتفيهية واأن�شطة 
والتعليمات   واملعار�س  املو�شيقية  وامل�شرحيات  والرق�س  والفن   والبطوالت   الت�شلية 
املرئية واالألعاب  الريا�شية  واالأندية  واالإذاع��ة  والكوميديا  وامل�شابقات  واالأعمال 
املو�شيقية   واحلفات  الثقافية  والفعاليات  واحلدائق  واملتاحف  واملهرجانات  واللعب 
والن�شر  والر�شوم املتحركة واالأحداث اجلارية  واالأزياء  وعرو�س الو�شائط املتعددة 
االأخ��رى على  الكمبيوتر  اأجهزة  اأو  االإنرتنت  �شبكة  اإليها عرب  الو�شول  التي  ميكن 
مبا�شرة  اخلط  على  بوابات  توفري  وبالتحديد  الرتفيه  خدمات  االت�شاالت،  �شبكات 
)االإنرتنت( يف جمال الرتفيه واالأفام والتلفزيون واالأعمال ال�شمعب�شرية واملو�شيقى 
واالأعمال ال�شمعية والكتب وامل�شرح واالأعمال االأدبية واالأحداث الريا�شّية واالأن�شطة 
املو�شيقية  وامل�شرحيات  والرق�س  والفنون  واملباريات  اال�شتجمام  واأن�شطة  الرتفيهية 
واملعار�س والتعليمات الريا�شية والنوادي واالإذاعة والكوميديا وامل�شابقات واالأعمال 
الثقافية  واالأح���داث  واحل��دائ��ق  واملتاحف  واملهرجانات  واللعب  واالأل��ع��اب  الب�شرية 
واحلفات املو�شيقية والن�شر والر�شوم املتحركة واالأحداث اجلارية وعرو�س االأزياء 
وعرو�س الو�شائط املتعددة، التعليم، توفري التدريب، االأن�شطة الريا�شية والثقافية، 
توفري االأعمال ال�شمعية وال�شمعب�شرية واالأعمال متعددة الو�شائط امل�شجلة م�شبقا 
واالأعمال  واملو�شيقى  ال�شمعب�شرية  واالأعمال  والتلفزيون  واالأف��ام  الرتفيه  وت�شم 
ال�شمعية والكتب وامل�شرح واالأعمال االأدبية واالأحداث الريا�شّية واالأن�شطة الرتفيهية 
واملعار�س  املو�شيقية  وامل�شرحيات  والرق�س  والفنون  واملباريات  اال�شتجمام  واأن�شطة 
والتعليمات الريا�شية والنوادي واالإذاعة والكوميديا وامل�شابقات واالأعمال الب�شرية 
واحلفات  الثقافية  واالأح���داث  واحل��دائ��ق  واملتاحف  واملهرجانات  واللعب  واالأل��ع��اب 
االأزي��اء وعرو�س  واالأح��داث اجلارية وعرو�س  املتحركة  والر�شوم  والن�شر  املو�شيقية 
اأو االت�شاالت االأخرى، توفري  اأو �شبكات احلا�شوب  الو�شائط املتعددة عرب االإنرتنت 
خدمات االألعاب االإلكرتونية عرب االإنرتنت اأو �شبكة حا�شوب عاملية، توفري الرتفيه 
والتعليم واالإ�شتجمام والتوجيه واملحا�شرات والتدريب، اإنتاج وعر�س وتوزيع ال�شوت 
خدمات  املت�شمنة  الن�شر  خدمات  والبيانات،  واملتحركة  الثابتة  وال�شور  والفيديو 
القابلة  غري  االإلكرتونية  املن�شورات  النقا�شّية،  املنتديات  توفري  االإلكرتونية،  الن�شر 
املو�شيقية  واحلفات  واالألعاب  وامل�شابقات  العرو�س  وعر�س  واإنتاج  تنظيم  للتنزيل، 
ال�شابقة  املتعلقة باخلدمات  الن�شح  املعلومات وخدمات  واملعار�س واالأح��داث، توفري 
الذكر، خدمات التعليم والرتفيه وبالتحديد توفري االأعمال ال�شمعية وال�شمعب�شرية 
العام عرب  باالإهتمام  تتعلق  امل�شجلة م�شبقاً حول موا�شيع عدة   الو�شائط  واملتعددة 
االأف��ام غري  االإت�شاالت عاملية، توفري  اأو  �شبكات احلا�شوب  اأو غريها من  االإنرتنت 
حتت  الفيديو  خ��دم��ات  ع��رب  ال�شمعب�شري  املحتوى  م��ن  وغ��ريه��ا  للتنزيل  القابلة 
الطلب، جدولة مواعيد التلفزيون، خدمات الرتفيه التي يوفرها التلفزيون، خدمات 

ترفيه التلفزيون، خدمات اإنتاج الرتفيه املتمثل بالتلفزيون. 
الفئة: 41

لكلمة  ال�شوتية  الرتجمة  وه��ي  بالعربية  فاير  كلمة  هي  العامة  العامة:  و�شف 
باالجنليزية.  FIRE

تاريخ االأولوية: ال يوجد
اال�شرتاطات: ال يوجد

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك، التقدم به مكتوبا لق�شم العامات التجارية يف 
وزارة االقت�شاد والتجارة اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه و ذلك خال 

ثاثني يوما من تاريخ هذا االإعان.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12503 بتاريخ 2018/12/15

انرتنا�شيونال  كومباين  اأن���د  راوز  ال��وك��ي��ل/  ت��ق��دم  ع��ن  التجارية  ال��ع��ام��ات  ق�شم  يعلن 
)اوفر�شيز( ليمتد )فرع دبي( بطلب لت�شجيل العامة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم:     294799     بتاريخ : 2018/7/3
با�شم     : اأمازون تكنولوجيز، اإنك.

وعنوانها : 410 تريي افنيو ان، �شياتل، وا�شنطن 98109، الواليات املتحدة االأمريكية
االآيل  بالت�شغيل  التحكم  اأجهزة  التالية:  املنتجات   / اخلدمات   / الب�شائع  لتمييز  وذلك 
ار�شال  اأجهزة  وال�شور،  والبيانات  ال�شوت  لبث  الا�شلكية  االت�شاالت  اأجهزة  للمنازل، 
اأجهزة  بذاتها،  القائمة  ال�شوتي  للتحكم  املعلومات  اأجهزة  والبيانات،  ال�شوت  وا�شتقبال 
مقدمة  خ��دم��ات  ت�شمن  وال��ت��ي  بذاتها  القائمة  ال�شوتي  للتحكم  ال�شخ�شية  امل�شاعدة 
والبحرية  العلمية  واالأدوات  االأجهزة  ال�شوتي،  للتحكم  �شماعات  التطبيقات،  خال  من 
واخلا�شة باأعمال امل�شح والت�شوير الفوتوغرايف والت�شوير ال�شينمائي واالأجهزة واالأدوات 
واالنقاذ  )االإ����ش���راف(  والتحقق  واالإ����ش���ارة  وال��ق��ي��ا���س  ال���وزن  واأدوات  واأج��ه��زة  الب�شرية 
والتعليم، اأجهزة لت�شجيل اأو نقل اأو ا�شتن�شاخ ال�شوت اأو ال�شور، االالت احلا�شبة، معدات 
معاجلة البيانات واأجهزة احلا�شوب، اأجهزة واأدوات لو�شل اأو فتح اأو حتويل اأو جتميع اأو 
تنظيم اأو التحكم بالطاقة الكهربائية، حامات البيانات املغناطي�شية، اأقرا�س الت�شجيل، 
الرقمي،  الت�شجيل  و�شائط  من  وغريها  الرقمية  الفيديو  واأق��را���س  املدجمة  االأق��را���س 
اأنظمة االأجهزة التي تعمل بالعملة املعدنية، برامج احلا�شوب، اأجهزة الكرتونية حممولة 
الر�شال وا�شتقبال وقراءة الن�شو�س وال�شور وال�شوت عرب االت�شال الا�شلكي باالنرتنت، 
التحكم  وح��دات  بعد،  عن  التحكم  وح��دات  الت�شجيل،  الجهزة  بعد  عن  التحكم  وح��دات 
وااللكرتونية  الكهربائية  واالنظمة  االجهزة  وو�شع  بعمل  بعد  عن  للتحكم  الا�شلكية 
امل�شجات  الرقمية،  ال�شوتية  امل�شغات  باللم�س،  تعمل  حوا�شيب  �شا�شات  وامليكانيكية، 
بالت�شجيل  اخلا�شة  املحمولة  والعدد  االجهزة  الرقمية،  الفيديوية  امل�شغات  ال�شوتية، 
االلكرتونية  واالدوات  االجهزة  والفيديو،  وال�شور  املو�شيقى  ا�شتنطاق  واإع���ادة  وار���ش��ال 
الر�شائل،  توجيه  اإع��ادة  برامج  الرقمية،  الكامريات  الكامريات،  واالر�شادية،  التعليمية 
وتنزيل  وتنظيم  وت�شجيل  وت��زام��ن  ون�شخ  ملعاجلة  وب��رام��ج  الت�شغيلية  احلا�شوب  اأج���زاء 
وحتميل وار�شال وتدفق وا�شتقبال وت�شغيل وعر�س برامج التلفزيون واالفام والن�شو�س 
البيانات،  وملفات  والفيديو  وال�شوت  املتعددة  والو�شائط  الرقمية  والو�شائط  وال�شور 
حول  املعلومات  وم�شاركة  وتخزين  والبحث  وتعقب  ومراقبة  للو�شول  احلا�شوب  برامج 
التلفزيون  الطرفية لربامج  واالجهزة  احلا�شوب  برامج  العام،  االهتمام  ذات  مو�شوعات 
املخ�ش�شة التفاعلية، برامج احلا�شوب واالجهزة الطرفية لا�شتعمال يف اظهار والتاعب 
والر�شوم  الفوتوغرافية  وال�����ش��ور  والن�شو�س  البيانية  وال�����ش��ور  امل��رئ��ي��ة  الو�شائط  يف 
والبيانات  االف��ام  ولقطات  الفيديو  ومقاطع  املتحركة  الرقمية  والر�شوم  التو�شيحية 
ال�شوتية ول�شبكات التوا�شل االجتماعي، الربامج احلا�شوبية للولوج اإىل قواعد البيانات 
على �شبكة االإنرتنت وت�شفحها والبحث فيها، اأجهزة وبرامج احلا�شوب التي تقوم بتوفري 
ات�شال هاتفي متكامل ب�شبكات املعلومات العاملية احلا�شوبية، برامج احلا�شوب امل�شتخدمة 
للتحكم باأجهزة املعلومات للتحكم ال�شوتي واأجهزة امل�شاعدة ال�شخ�شية للتحكم ال�شوتي 
القائمة بذاتها، برامج احلا�شوب امل�شتخدمة فيما يتعلق بخدمات اال�شرتاك باملحتويات 
الرقمية وتوفري من�شات بحث  ت�شمح للم�شتخدمني بطلب وا�شتقبال حمتويات و�شائط 
رقمية، برامج احلا�شوب الن�شاء وتاأليف وتوزيع وحتميل وار�شال وا�شتقبال وت�شغيل وتن�شيق 
وتعديل وا�شتخا�س وت�شفري وفك ت�شفري وحتويل واظهار وتخزين وتنظيم الن�شو�س 
االدبية  واالعمال  والب�شرية  ال�شمعية  واالعمال  ال�شمعية  واالعمال  الب�شرية  واالعمال 
والبيانات وامللفات والوثائق واالعمال االلكرتونية واملحتويات متعددة الو�شائط، برامج 
احلا�شوب التي تتيح تنزيل املحتويات والن�شو�س واالعمال الب�شرية واالعمال ال�شمعية 
من  غريها  اأو  احلا�شوب  عرب  اليها  والو�شول  االلكرتونية  واالعمال  وامللفات  والبيانات 
االجهزة االلكرتونية اال�شتهاكية، برامج احلا�شوب الر�شال وم�شاركة وا�شتقبال وتنزيل 
ال�شمعية  واالع��م��ال  الب�شرية   واالع��م��ال  والن�شو�س  املحتويات  ونقل  وع��ر���س  وت��دف��ق 
واالعمال  والوثائق  وامللفات  والبيانات  االدبية  واالعمال  والب�شرية  ال�شمعية  واالعمال 
االلكرتونية عرب االجهزة االلكرتونية املحمولة واحلوا�شيب و�شبكات احلوا�شيب العاملية 
برامج  امليكروفونات،  ال�شخ�شية،  ال�شترييو  ال�شوت  اأجهزة مكربات  االت�شاالت،  و�شبكات 
التعرف على احلروف، برامج التعرف على ال�شوت، برامج الربيد االإلكرتوين واملرا�شلة، 
والب�شرية  ال�شمعية  واالعمال  والن�شو�س  املحتويات  ل�شياغة وحتويل  احلا�شوب  برامج 
واالعمال االدبية والبيانات وامللفات والوثائق واالعمال االلكرتونية اىل �شيغة متوافقة 
املعلومات  الدارة  احل��ا���ش��وب  ب��رام��ج  واحل��وا���ش��ي��ب،  املحمولة  االل��ك��رتون��ي��ة  االج��ه��زة  م��ع 
وااللعاب  الو�شائط  ومتعددة  ال�شمعية  املحتويات  والبحث  وت�شفح  للو�شول  ال�شخ�شية 
وبرامج التطبيقات، برامج التعرف ال�شوتي واالوامر ال�شوتية وبرامج حتويل املحادثة 
املتمثلة  للتنزيل  القابلة  ال��ربام��ج  بال�شوت،  املدعمة  ال��ربام��ج  وتطبيقات  ن�شو�س  اىل 
املحمولة،  االلكرتونية  االج��ه��زة  م��ن  غريها  او  للحوا�شيب  النقال  الهاتف  بتطبيقات 
واالأجزاء  االأجهزة  وال�شوت،  وال�شورة  الن�س  وعر�س  اإر�شال  جمال  يف  احلا�شوب  برامج 
واالإت�شاالت  االإت�شاالت  ومنتجات  الطرفية  واالأج��ه��زة  وامل��ح��والت  وال��ربام��ج  الت�شغيلية 
عن بعد، االأجهزة واالأجزاء الت�شغيلية والربامج واملحوالت واالأجهزة الطرفية ومنتجات 
الت�شغيلية  احلا�شوب  اأج���زاء  الفيديو،  عرب  الهاتفية  واالإت�����ش��االت  الهاتفية  االإت�����ش��االت 
واالإت�����ش��االت عن  االت�شاالت  الأنظمة  الطرفية  واالأج��ه��زة  وامل��ح��والت  احلا�شوب  وب��رام��ج 
بعد، االأجهزة الّا�شلكية، االأجهزة االإلكرتونية االإ�شتهاكية، اأجزاء احلا�شوب الت�شغيلية، 
االآالت الرا�شدة للنقود واالآالت احلا�شبة ومعدات معاجلة البيانات واحلوا�شيب، االأجهزة 
بذاتها  القائمة  االأج��ه��زة  والفيديوهات،  ال�شور  اإ�شتنطاق  الإع��ادة  االأخ��رى  االإلكرتونية 
للمعلومات تعمل عرب التحكم بال�شوت مع اإمكانّية اأجهزة م�شاعدة �شخ�شّية اإفرتا�شّية، 
اأجهزة التحّكم الّا�شلكّية، اأجهزة الت�شغيل االآيل للمنزل املت�شمنة مكرب لل�شوت، برامج 
الهاتفي  االإت�شال  ِع��دد  امل��وؤمت��رات،  خ��ال  الفيديو  مكاملة  توّفر  التي  احلا�شوب  واأج��ه��زة 
الّا�شلكي، برامج احلا�شوب لتعديل واإ�شتخراج وت�شفري وفك الت�شفري وعر�س وتخزين 
وتنظيم املحتوى ال�شوتي وحمتوى الو�شائط املتعددة، برامج االأوامر والتعرف ال�شوتي 
برامج  بال�شوت،  امل��زّودة  الربامج  اإىل كام وتطبيقات  الن�س  وبرامج احلا�شوب لتحويل 
احلا�شوب  برامج  حمو�شبة،  عاملّية  �شبكات  مع  متكاملة  ات�شاالت  توّفر  التي  احلا�شوب 
لاإت�شال التلفوين، برامج احلا�شوب الإر�شال وت�شجيل واإعادة ا�شتنطاق وعر�س وتنظيم 
وال�شوت  وامل��ل��ّف��ات  والن�شو�س  وال�����ش��ور  الن�شّية  الر�شائل  وم��راج��ع��ة  ومعاجلة  واإدارة 
والفيديو واملحتويات ال�شمعب�شرية وغريها من البيانات عرب �شبكات احلا�شوب و�شبكات 
االت�����ش��االت و�شبكة امل��ع��ل��وم��ات ال��ع��امل��ّي��ة، ب��رام��ج ح��ا���ش��وب ل��اإ���ش��ت��خ��دام ك��واج��ه��ة برجمة 
الن�شّية  الفيديو والر�شائل  التي ت�شهل مكاملات  االإت�شاالت  التطبيقات )API( لربامج 

والر�شائل الفورّية وخدمات التوا�شل االإجتماعي على اخلط مبا�شرة )االإنرتنت(.
الفئة: 9

لكلمة  ال�شوتية  ال��رتج��م��ة  وه���ي  بالعربية  اي��ك��و  كلمة  ه��ي  ال��ع��ام��ة  ال��ع��ام��ة:  و���ش��ف 
باالجنليزية.  ECHO
تاريخ االأولوية: ال يوجد

اال�شرتاطات: ال يوجد
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك، التقدم به مكتوبا لق�شم العامات التجارية يف وزارة 
االقت�شاد والتجارة اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه و ذلك خال ثاثني يوما 

من تاريخ هذا االإعان.
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الفجر الريا�ضي

   
ال�شاعة  ع��ن��د  دب����ي  ����ش���واط���ئ  ت�����ش��ه��د 
ال������واح������دة وال���ن�������ش���ف ظ���ه���ر  ال���ي���وم 
لل�شفن  دب��ي  �شباق  ان��ط��اق��ة  ال�شبت 
ال�شراعية املحلية 60 قدما -اجلولة 
-2018 دب���ي  ب��ط��ول��ة  م��ن  االأوىل- 

دبي  ن����ادي  ينظمه  وال����ذي   2019
�شمن  البحرية   للريا�شات  ال���دويل 
روزنامة ال�شباقات البحرية يف املو�شم 
يف  املحطات  وكاآخر  احلايل  الريا�شي 
حافل  ن�شاط  بعد   2018 زاي���د  ع��ام 
وم�شتمر.  وي�شتقطب احلدث اهتمام 
م���ن ع�شاق  ال��ك��ث��ريي��ن وم�����ش��ارك��ت��ه��م 
عدد  ي�شل  حيث  البحرية  الريا�شات 
ال��ي��وم من  تبحر  ���ش��وف  ال��ت��ي  ال�شفن 
عمق مياه اخلليج العربي باجتاه خط 
النهاية قبالة �شواطئ امليناء ال�شياحي 
80 حم��م��ا على  ع��ن  ي��زي��د  م��ا  اإىل 
�شخ�س   1500 م����ن  اأك������رث  م��ت��ن��ه��ا 
فردية  تراثية  لوحة  يج�شدون  �شوف 
املا�شي  ر����ش���ال���ة  ح��ام��ل��ني  وم�����ش��ي��ئ��ة 
املتمثل  احلا�شر  جمال  ب��ني  اجلميل 
احل�شارية  ال��ب��ح��ري��ة  ال���واج���ه���ات  يف 
ال��ت��ي ت��زخ��ر بها ���ش��واط��ئ دان���ة الدنيا 
دبي  واأكملت اللجنة املنظمة يف نادي 
البحرية  ل��ل��ري��ا���ش��ات  ال������دويل  دب����ي 

ك�����اف�����ة ال����ت����ح���������ش����ريات الن���ط���اق���ة 
مع  بالتن�شيق  الكبري  ال�شباق  واإقامة 
ال�شركاء اال�شرتاتيجيني من الدوائر 
التي  الوطنية  واملوؤ�ش�شات  احلكومية 
التظاهرات  اإجن��اح كل  ت�شهم دائما يف 
التي  املختلفة  وال�����ش��ب��اق��ات  ال��رتاث��ي��ة 
�شواطئ  على  وت��ق��ام  ال��ن��ادي  ينظمها 
دان����ة ال��دن��ي��ا دب����ي.  وم���ن امل��ن��ت��ظ��ر اأن 
تقطع ال�شفن امل�شاركة يف اأوىل جوالت 
بطولة دبي لل�شفن ال�شراعية املحلية 
ال�شبت ما يزيد عن  اليوم  قدما   60
البداية  نقطة  من  بحريا  ميا   20
وحتى  ال��ع��رب��ي  اخلليج  م��ي��اه  عمق  يف 
خ���ط ال��ن��ه��اي��ة يف ���ش��واط��ئ ج��م��ريا يف 
وبالقرب  اخل��ام�����ش��ة  امل��ن��ط��ق��ة  م��ي��ن��اء 
م��ن امل��ع��ل��م احل�����ش��اري ال��ك��ب��ري فندق 
ال���ذي  امل���ك���ان  وه����و  العرب”  “برج 
البحرية  ال�شباقات  اأه��ل  عليه  اع��ت��اد 
ال��رتاث��ي��ة يف خم��ت��ل��ف ال��ف��ئ��ات كخط 
هزمي  ال�����ش��ب��اق��ات.  وق���ال  ك��ل  لنهاية 
اإدارة ال�شباقات  حممد القمزي مدير 

للريا�شات  ال�������دويل  دب�����ي  ن������ادي  يف 
اللجنة  اأن  احل��دث  م�شرف  البحرية 
امل��ن��ظ��م��ة وم��ن��ذ اأ���ش��ب��وع ظ��ل��ت تراقب 
البحر  بحالة  اخلا�شة  التقارير  كافة 
تقارير  م��ن  الر�شمية  ال��ق��ن��وات  ع��رب 
ل���اأر����ش���اد اجلوية  ال���وط���ن���ي  امل���رك���ز 
وال��زالزل وحقول البرتول يف اخلليج 
اخلا�شة  امل����واق����ع  اإ����ش���اف���ة  ال���ع���رب���ي 
ال��ب��ح��ر وح���رك���ة الرياح  ب��ت��ت��ب��ع ح��ال��ة 
قائا  ال��ع��رب��ي.  واأ�شاف  اخل��ل��ي��ج  يف 
ال��ي��وم تعك�س  ال��ك��ب��رية  امل�����ش��ارك��ة  اأن   :
الكبري  وال���ت���ج���اوب  االه���ت���م���ام  م����دى 
الرتاثية  ال�شباقات  ب��ه  حتظى  ال��ذي 
�شباقات  ه����ذه  اأن  م��ب��ي��ن��ا  ال��ب��ح��ري��ة 
اأي�شا  ك��ب��رية  اأه��م��ي��ة  تكت�شب  ال��ف��ئ��ة 
واالأجمل  االأق��وى  املناف�شة  تعدُّ  الأنها 
 25-15 م��ن  ي�شم  كبري  حممل  يف 
كبرية  �شريحة  ال�شباق  ليجمع  ف��ردا 
�شفينة   80 اإىل  ي�شل   م��ا  م��ن  على 
�شت�شارك اليوم يف ر�شم لوحة متميزة 
الن�شرة  اأن  القمزي  وجميلة.  واأو�شح 

اجل���وي���ة ت��ب�����ش��ر ب����اأج����واء ط��ي��ب��ة على 
املحامل  تنا�شب  العربي  اخلليج  مياه 
على  ي�شاعد  مما  ال�شباق  يف  امل�شاركة 
اإجن����اح ال��ت��ظ��اه��رة وال��ت��ي مت��ث��ل اآخر 
ال���ف���ع���ال���ي���ات ال���ت���ي ي��ن��ظ��م��ه��ا ال���ن���ادي 
تطمح  ح��ي��ث   2018 زاي�����د  ع����ام  يف 
اإخ������راج احلدث  امل��ن��ظ��م��ة يف  ال��ل��ج��ن��ة 
باأبهى واأج��م��ل وه��ذا االأم���ر ل��ن يكون 
اللجان  ك��ل  م��ن  اجل��ه��ود  بت�شافر  اإال 
النواخذة  ق��ب��ل  م��ن  ال��ت��ع��اون  واأي�����ش��ا 
والبحارة امل�شاركني يف تتبع التعليمات 
وااللتزام بكافة اللوائح �شدرت موؤخرا 
اإىل  اإي�شالها  من اللجنة املنظمة ومت 
النواخذة من خال اخلدمات  جميع 
النادي  وف���ره���ا  ال���ت���ي  االل���ك���رتون���ي���ة 
امل�������ش���ارك���ني.   وذكر  ل��ت�����ش��ه��ي��ل م��ه��م��ة 
مدير اإدارة ال�شباقات اأن م�شار ال�شباق 
منا�شب ب�شكل كبري لهذه الفئة م�شريا 
اإىل اأن االنطاقة �شتكون عند ال�شاعة 
ال�شبت  اليوم  والن�شف ظهر  الواحدة 
قبل  الو�شول  امل�شاركني  جميع  وعلى 

ذلك ب�شاعة اإىل نقطة التجمع منوها 
اإىل خط �شري ال�شباق �شيكون م�شاحة 
امل�شاركني  ال��ن��واخ��ذة  ل��ق��درات  اختبار 
امل�شاركني  االأط���ق���م  اأف�����راد  وم���ه���ارات 
املراحل  كافة  اجتياز  يف  البحارة  من 
النهاية  خ��ط  اإىل  ب���اأم���ان  وال��و���ش��ول 
م�شتفيدين من �شرعة واجتاه الرياح 
ال�شحيحة  الوجهة  املحمل  يف توجيه 
م��ن اأج����ل م��ع��ان��ق��ة ال��ن��ام��و���س الغايل 
والفوز باأول األقاب جوالت بطولة دبي 

لهذا املو�شم.
 

دبي الريا�سية تنقل ال�سباق
امل���ت���وا����ش���ل  اه����ت����م����ام����ه����ا  اإط�����������ار   يف 
بالريا�شات البحرية و�شباقات ال�شفن 
�شتقوم  املحلية  ال�شراعية  وال��ق��وارب 
الريا�شية”  “دبي  امل�����ش��اه��ري  ق���ن���اة 
الواحدة  ال�����ش��اع��ة  م���ن  ب���داي���ة  ال���ي���وم 
�شباق  م��راح��ل  بنقل  ظ��ه��را  والن�شف 
 60 املحلية  ال�����ش��راع��ي��ة  لل�شفن  دب���ي 
بطولة  م��ن  االأوىل  “اجلولة  ق��دم��ا 

فريق  2018-2019”.  واأكمل 
باإ�شراف  ال��ري��ا���ش��ي��ة  دب���ي  ق��ن��اة  ع��م��ل 
قنوات  ع��ام  مدير  اأم��ني  عبدالرحمن 
دب�����ي ال���ري���ا����ش���ي���ة وع���ب���داخل���ال���ق اآل 
واملخرج  ال��ع��م��ل��ي��ات  م���دي���ر  خ��م��ي�����س 
البحرية حممد  الريا�شات  املتميز يف 
لنقل  الرتتيبات  كافة  الكتبي  �شعيد 
ال�����ش��ب��اق ب�����ش��وت ال��زم��ي��ل ج��م��ع��ة بن 
ثالث املتخ�ش�س يف الرتاث واللقاءات 
عرب  احل��دث  مكان  عني  من  املبا�شرة 
االإنتاج  ويف  م��ب��ارك  حم��م��د  ال��زم��ي��ل 

عبداملجيد البلو�شي
 

�سركاء النجاح
 وجهت اللجنة املنظمة ال�شكر اجلزيل 
واملوؤ�ش�شات  احل��ك��وم��ي��ة  ال���دوائ���ر  اإىل 
ال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ج��ه��ود حثيثة 
القيادة  ال�شباق ويف مقدمتها  الإجن��اح 
حماية  وج��ه��از  دب���ي  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة 
“قيادة  وال�شواحل  احليوية  املن�شات 
ال�شرب الرابع” واالإدارة العامة للدفاع 

لاإعام  دب��ي  وموؤ�ش�شة  بدبي  امل��دين 
�شتقدم  الريا�شية” التي   دبي  “قناة 
اليوم خدمة متميزة لع�شاق الريا�شات 
الهواء  ع��ل��ى  ال�����ش��ب��اق  بنقل  ال��ب��ح��ري��ة 
لاإعام  اأبوظبي  وموؤ�ش�شة  مبا�شرة 
يا�س الريا�شية” وموؤ�ش�شة دبي  “قناة 
خلدمات االإ�شعاف و�شلطة مدينة دبي 
البحرية  نخيل  وجمموعة  املاحية 

و�شكاي دايف دبي .
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 15 ال�شبت  ال��ي��وم  االأوىل:   اجل��ول��ة 
دي�شمرب 

مار�س   16 ال�شبت   : الثانية  اجلولة 
2019

 29 اأو   15 ال�شبت  الثالثة:  اجل��ول��ة 
اإبريل 2019

 
1993  

ال�شيخ  ���ش��م��و  ل��ت��وج��ي��ه��ات   تنفيذا 

نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن  ح���م���دان 
ح��اك��م دب���ي وزي���ر امل��ال��ي��ة اأط��ل��ق نادي 
البحرية   ل��ل��ري��ا���ش��ات  ال�����دويل  دب���ي 
ال�شراعية  ال�����ش��ف��ن  ف��ئ��ة  م��ن��اف�����ش��ات 
من  مايو  �شهر  يف  قدما   60 املحلية 
الن�شخة  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن   1993 ع��ام 
عام  الثالث  القفال  �شباق  من  الثالثة 
جتريبي  �شباق  اأق��ي��م  حيث   1993
مب�شاركة 16 حمما، جنبا اإىل جنب 
، مناف�شات القوارب ال�شراعية املحلية 
تلك  ت�شارك يف  كانت  التي  43 قدما 
راع��ي حدث  . وقد كان ل�شمو  الفرتة 
اأجل  م��ن  ثاقبة  ن��ظ��رة  ال��ق��ف��ال  �شباق 
امل�شاركني  و�شامة  اأم��ن  مبداأ  تعزيز 
واالآل��ة ملواجهة اأم��واج اخلليج وحتمل 
�شباق  واأن  خا�شة  الطويلة  امل�شافات 
ال���ق���ف���ال ي��ن��ط��ل��ق م����ن ج����زي����رة �شري 
العربي  اخلليج  مياه  عمق  يف  بونعري 
الفوز  ك��ان  دب��ي.  وقد  �شواطئ  وحتى 
وال��ذي يعد  ال�شباق  والتتويج يف ذلك 
ال�شراعية  لل�شفن  ر�شمي  ظهور  اأول 
طاقم  ن�شيب  م��ن  قدما   60 املحلية 
ون����ال مركز   36 م��ن�����ش��ور  ال�����ش��ف��ي��ن��ة 
وحل   44 اخلياي  ال�شفينة  الو�شيف 

ثالثا ال�شفينة كحال 63
 

99
 توج بطا ملناف�شات ال�شفن ال�شراعية 
املن�شرم  املو�شم  يف  قدما   60 املحلية 
ال�شفينة  ط���اق���م   2018-2017
عمر  ال��ن��وخ��ذة  بقيادة   99 العا�شفة 
12 نقطة  عبد اهلل املرزوقي بر�شيد 
الفاروق  ال�شفينة  ط��اق��م  ثانيا  وح��ل 
را�شد  اأح��م��د  ال��ن��وخ��ذة  بقيادة   212
ونال  نقطة   19 بر�شيد  ال�����ش��وي��دي 
القفاي  ال�شفينة  طاقم  الثالث  املركز 
الطاير  ع��ب��ي��د  ال��ن��وخ��ذة  ب��ق��ي��ادة   4

بر�شيد 38 نقطة

رف����ع����ت االإم���������������ارات ر�����ش����ي����ده����ا من 
ملونة يف  8 ميداليات  اإىل  امليداليات 
للجولف  اخلليجية  ال��ب��ط��ول��ة  خ��ت��ام 
واحلادية  للرجال  والع�شرين  الثانية 
�شنة   18 حت�����ت  ل���ل�������ش���ب���اب  ع�������ش���رة 
�شنة   15 حتت  للنا�شئني  واخلام�شة 
احت�شنتها  وال��ت��ي  للفتيات  وال��راب��ع��ة 
�شلطنة عمان يف الفرتة من »8-13« 
، على اأر�س ملعب نادي غا للجولف 
م�شقط،  ال���ع���م���ان���ي���ة  ب���ال���ع���ا����ش���م���ة 
بفرق  اخلليج  دول  جميع  ومب�شاركة 
�شنة   18 حت���ت  وال�������ش���ب���اب  ال����رج����ال 

والنا�شئني حتت 15 �شنة والفتيات.
 3 ع��ل��ى  منتخب االمارات   وح�شد 
واحدة،  وبرنزية  ف�شيات  و4  ذهبيات 
م����ن خ�����ال ف�����وز م��ن��ت��خ��ب ال���رج���ال 
البطولة، وفوز  االأول وذهبية  باملركز 
الهاجري  حم��م��د  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  الع����ب 
ال�شاب  ف��ئ��ة  ب���ف���ردي  االأول  ب��امل��رك��ز 
وت��ت��وي��ج��ه ب��امل��ي��دال��ي��ة ال��ذه��ب��ي��ة، كما 
ف�����ازت الع���ب���ة م��ن��ت��خ��ب��ن��ا رمي����ا احللو 
بذهبية  وت��ت��وي��ج��ه��ا  االأول  ب���امل���رك���ز 
الف�شية  امليداليات  وتوزعت  البنات. 
حتت  ال�����ش��ب��اب  منتخب  االأربعة على 
18 �شنة بح�شوله على املركز الثاين، 
النا�شئني  منتخب  ح�����ش��ول  وك��ذل��ك 
الثاين،  امل��رك��ز  ع��ل��ى  ���ش��ن��ة   15 حت��ت 
والف�شية الثالثة لاعب خالد يو�شف 
مناف�شات  يف  ال��ث��اين  ب��امل��رك��ز  ب��ف��وزه 
ف�����ردي ال����رج����ال، ول��ي��ت��ك��رر ذات�����ه يف 
فردي النا�شئني بح�شول عبيد احللو 
ي�شدل  اأن  قبل  الرابعة،  الف�شية  على 
ال�شتار على امليداليات بح�شول العبة 
املنتخب علياء العمادي على برونزية 

مناف�شات فردي الفتيات.
 

الرجال اأبطال اخلليج
حقق منتخبنا الوطني للرجال املركز 
االأول بعد اأن اأظهر تفوقاً ملحوظاً يف 

اليوم االأخري للبطولة وتوج بامليدالية 
�شربة   911 مب���ج���م���وع  ال���ذه���ب���ي���ة 
وامليداليات  البحريني  املنتخب  وحل 
�شربة   913 مب���ج���م���وع  ال��ف�����ش��ي��ة 
منتخب  ثالثاً  ج��اء   ، املجموع  وبنف�س 
ال�شعودي  واملنتخب  املجاورة،  الدولة 
رابعاً مبجموع 920 �شربة واملنتخب 
مبجموع 964  خ���ام�������ش���اً  ال���ع���م���اين 
خالد  منتخبنا  قائد  ف��از  كما  �شربة. 
م�شتوى  على  ال��ث��اين  باملركز  يو�شف 
م��ن��اف�����ش��ات ال���ف���ردي مب��ج��م��وع 292 
باملركز  �شكيك  احمد  وزميله  �شربة 
وداوود  299 �شربة  الرابع مبجموع 

جفال مبجموع 335 �شربة.

 اخلتام والتتويج 
وق���د ت���وج امل��ن��ت��خ��ب االإم����ارات����ي بلقب 
بطل  ن��ف�����ش��ه  ع���ن  الكبار واأعلن  ف��ئ��ة 
خ���ت���ام  2018، يف  ع��������ام  اخل����ل����ي����ج 
التعاون  جم��ل�����س  ب��ط��ول��ة  م��ن��اف�����ش��ات 

الدولة  للجولف، ومنتخب  اخلليجي 
اأي�شا  وت����وج  ال�����ش��ب��اب  املجاورة بفئة 
منتخب �شلطنة عمان بفئة النا�شئني، 
ف��ق��د ح�شلت  ال��ف��ت��ي��ات  ف��ئ��ة  اأم�����ا يف 
احللو  رميا  االإماراتي  املنتخب  العبة 
بطلة  الفتيات ولقب  فئة  لقب  على 
اخلتام  ح��ف��ل  اأق���ي���م  وق����د  اخلليج.  
م�شاء  اأم�س االأول حتت رعاية �شعادة 
ح��م��ود ب���ن حم��م��د امل��ح��روق��ي رئي�س 
الباط  ب�شوؤون  ال�شلطانية  املن�شاآت 
الدكتور  معايل  وبح�شور  ال�شلطاين 
حممد بن حمد الرحمي وزير النفط 
والغاز و�شعادة ر�شاد بن حممد الهنائي 
وكيل وزارة ال�شوؤون الريا�شية واللواء 
علي بن �شقر النعيمي رئي�س اللجنة 
للجولف  اخل��ل��ي��ج��ي��ة  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
الرباوين  ���ش��امل  ب��ن  م��ن��ذر  واملهند�س 
للجولف  ال��ع��م��ان��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 
رئي�س اللجنة املنظمة للبطولة وعدد 
وروؤ�شاء  وال�����ش��ي��وف  امل�����ش��وؤول��ني  م��ن 

امل�شاركة  واملنتخبات  امل�شاركة  الوفود 
يف البطولة اخلليجية.

 
بعثة الذهب

ب��ب��ع��ث��ة �شمت  االإم����������ارات  و����ش���ارك���ت 
مبارك  خالد  تراأ�شها  �شخ�شاً،   16
ال�����ش��ام�����ش��ي االأم��������ني ال����ع����ام الحت����اد 
املنتخبات  م��دي��ر  للجولف  االإم�����ارات 
التون�شي  امل����درب  و���ش��م��ت  ال��وط��ن��ي��ة، 
االإعامي  وامل��راف��ق  �شمري الوالين، 
العبني  اأرب��ع��ة  ب��ج��ان��ب  فائز بجبوج، 
م��ث��ل��وا م��ن��ت��خ��ب ال���رج���ال ه����م، خالد 
ثابت  و�شيف  اجل�شمي  واأحمد  يو�شف 
وداوود جفال، وثاثة العبني �شاركوا 
م���ن م��ن��ت��خ��ب ال�����ش��ب��اب وه����م حممد 
ورا�شد  ال��ع��م��ادي  ورا����ش���د  ال��ه��اج��ري 
ال��ق��ب��ي�����ش��ي، وم��ث��ل��ه��م ل��ل��ن��ا���ش��ئ��ني وهم 
عبيد احللو ورا�شد اجل�شمي و�شلطان 
الفتيات  منتخب  �شم  فيما  اجل�شمي، 
ك��ل م��ن رمي احل��ل��و وع��ل��ي��اء العمادي 

وحمدة ال�شويدي.
، 

الإهداء للقيادة ولل�سعب الويف 
اأه����دت ب��ع��ث��ة االإم������ارات ه���ذا االإجن����از 
الر�شيدة  ال��دول��ة  ق��ي��ادة  اإىل  ال��ك��ب��ري 
ول�����ش��ع��ب االإم���������ارات ال�����ويف والأ����ش���رة 
ريا�شة  واأ�����ش����رة  ب���ال���دول���ة  ال��ري��ا���ش��ة 
اجل���ول���ف ق���ي���ادة والع���ب���ني واأول����ي����اء 
اأم��ور والعبني والع��ب��ات، وق��دم خالد 
والتقدير  جزيل ال�شكر  ال�����ش��ام�����ش��ي 
للحكومة الر�شيدة التي وفرت الأبنائها 
جل متطلبات النجاح، واحلمد هلل كان 
بهم  الظن  ح�شن  عند  وبناتنا  اأبناوؤنا 
الغالية  دول��ت��ن��ا  ع��ل��م  رف���ع���وا  ع��ن��دم��ا 
من  العديد  الوطني  �شامها  وع��زف 
ال��ب��ط��ول��ة و�شماء  اأر�����س  امل����رات ع��ل��ى 
االإجناز  واأن  ال�شقيقة.  عمان  �شلطنة 
الدولة،  والع��ب��ات  لاعبي  اخلليجي 
يدل على اأن اجلولف االإماراتي ي�شري 

بالطريق ال�شحيح.

ينطلق �شباح اليوم يف مدينة كوايل 
مهرجان  ال��ك��ي��ن��ي��ة  دي������ايل  ب��ب��ح��ر 
،حتت   2018 الريا�شي  زاي��د  ع��ام 
رع��اي��ة �شفري دول���ة االإم�����ارات لدى 
عبداهلل  خليفة  خالد  �شعادة  كينيا 
�شامل  �شعادة  وح�شور  املعا  را���ش��د 
م����ف����وري����ا ح����اك����م امل����دي����ن����ة،وال����ذي 
ريا�شية  ف��ق��رات  ع��دة  على  ي�شتمل 
الرئي�شي  بال�شباق  يختتم  وال���ذي 
مل�����ش��اف��ة 10 ك��ل��م ، مب�����ش��ارك��ة اأب���رز 
اأبطال  ، يف مقدمتهم  العامل  جنوم 
الرقم  كينيا ويف مقدمتهم �شاحب 
الكيني  ك��م   10 �شباقات  يف  العاملي 
كيبتو  م��ارك  ،والكيني  كوجو  ميغا 
م���اراث���ون يف  ب��رل��ني  ال��ف��ائ��ز ب�شباق 

الن�شختني االأخريتني ، ومن الن�شاء 
باري�س جيبجاجري  الكينية  ت�شارك 
الن�شف  يف  ال��ع��امل��ي  ال��رق��م  �شاحبة 
�شان�شي  م�����اراث�����ون،وال�����ك�����ي�����ن�����ي�����ة 
من  بياتي  وال��روان��دي��ة  جيبكيموي 
وعامل  اأفريقيا  املت�شابقات يف  اأ�شهر 
اللعبة .. كما ي�شهد ال�شباق م�شاركة 
بطل  ج��ريوب��ني  اأب��ره��ام  البحريني 
ال�شاعد  االإم������ارات  ومي��ث��ل   ، اأ���ش��ي��ا 
»العني«  فارح  اإبراهيم  ال�شام  عبد 
وال���ع���دي���د م���ن اأب���ط���ال ال���ع���امل من 
اجلن�شني.  وذكر فهد عبدالعزيز اآل 
وفد  رئي�س  املهرجان  من�شق  بريك 
اللجنة املنظمة للمهرجان اأن اليوم 
ب��ن��اء على  ب��اأن��ه  ال�شنوي  ال��ري��ا���ش��ي 

توجيهات اجلهات الريا�شية يف كينيا 
مت تغري مكان املهرجان من مدينة 
تن�شيط  بهدف  ك��وايل  اإىل  ممبا�شا 
املنطقة  تلك  يف  الريا�شية  احلركة 
بعد النجاح الذي حتقق يف الن�شخة 
املا�شية والذي يتجدد و�شط اهتمام 
ورعاية �شعادة �شفري االإمارات الذي 
بح�شور  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ال��ت��ق��ي 
اإ�شحق  ب��ن  �شعيد  حممد  املهند�س 
بالفكرة  م�����ش��ي��دا   ، ال��ل��ج��ن��ة  ع�����ش��و 
النجاحات  موا�شلة  ،اأم��ا  املتجددة 
حققتها  التي  واجلماهريية  الفنية 
االحتفاالت املا�شية باإ�شراف �شفارة 
، والتي  تعدُّ دعما  الدولة يف كينيا 

لل�شداقة االإماراتية الكينية.

منتخب الرجال ي�سيف الذهبية الثالثة بجانب فردي ال�سباب والفتيات

االإمارات حت�سد 8 ميداليات ملونة يف خليجية اجلولف منها ثالث ذهبيات 
برعاية ال�سفري خالد املعال 

مهرجان عام زايد الريا�سي يف 
مدينة كوايل الكينية  

ينظمها احتاد الكرة بالتعاون مع الفيفا

انطالق حماور دورة االحتاد الدويل للمدربات
•• دبي-الفجر: 

 انطلقت �شباح اليوم مبقر احتاد الكرة بدبي حماور الدورة التي ينظمها 
احت���اد االإم�����ارات ل��ك��رة ال��ق��دم ب��ال��ت��ع��اون م��ع االحت���اد ال���دويل ل��ك��رة القدم 
»الفيفا« للفرتة من 14 اإىل 17 دي�شمرب اجلاري مب�شاركة 30 مدربة من 
�شمنهم بع�س من العبات منتخبنا لل�شيدات . وي�شمل برنامج الدورة على 

املعتمدة  املحا�شرة  بايو  تقدمها فريا  النظرية  املحا�شرات  جمموعة من 
وتندرج   . ع��وان��ة  ذي��اب  مبلعب  عملية  تطبيقات  جانب  اإىل  الفيفا  ل��دى 
الدورة حتت مظلة برنامج “الفيفا” املتقدم الذي يركز على كيفية اإدارة 
اللعبة بطريقة م�شتدامة، ويفيد ب�شكل متكامل جميع عنا�شر اللعبة �شواء 
الاعبني، املدربني واالأندية، ويتمثل الهدف االأ�شا�شي للربنامج يف تعزيز 

منو كرة قدم ال�شيدات على م�شتوى العامل بطريقة فعالة وم�شوؤولة.

الأوىل  اجلولة  لقب  على  تتناف�س  حممال   80

ال�سف��ن ال�سراعي��ة  60 قدم��ا تبح��ر يف �سواط��ئ دب��ي الي��وم 
القمزي: حتدي بني النواخذة والبحارة مع خواتيم عام زايد
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ال�شيخ ح��م��دان بن  حت��ت رع��اي��ة �شمو 
اآل مكتوم، ويل عهد  حممد بن را�شد 
الريا�شي،  دب���ي  رئ��ي�����س جم��ل�����س  دب���ي 
الن�شخة  م��ن��اف�����ش��ات  ام�����س  ان��ط��ل��ق��ت 
ب��ط��ول��ة دب���ي الدولية  ال�����ش��اد���ش��ة م��ن 
مل���ح���رتيف اجل��وج��ي��ت�����ش��و وال���ت���ي تقام 
دي�شمرب  و15   14 يومي  م��دى  على 
اجلاري، يف جممع ند ال�شبا الريا�شي 
)ن����ا�����س(، و����ش���ط ح�����ش��ور وا����ش���ع من 
الريا�شيني واملتابعني للفرق الدولية 
والاعبني املحرتفني الذين ح�شروا 
وتعد  ال�����ع�����امل.  دول  خم���ت���ل���ف  م�����ن 
واحدة  بكونها  ال��دول��ي��ة  دب��ي  بطولة 
اأجندة  يف  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة  امل��ح��ط��ات  م���ن 
ومن  للجوجيت�شو  االم������ارات  احت����اد 
البطوالت املهمة يف م�شرية الاعبني 
16عاماً �شمن فئات  املحرتفني فوق 
حيث  واالأ�شتاذة،  والبالغني  النا�شئني 
البطولة  ه����ذه  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��م  ت��ع��د 
الت�شنيف  م�����ش��ت��وى  ل���رف���ع  ف��ر���ش��ة 
من�شة  على  لهم  مكان  وحجز  العاملي 
الريا�شي  امل��و���ش��م  نهاية  يف  ال��ت��ك��رمي 
2018 – 2019. ومن جانبه قال 
عام  اأم���ني  ح�شني  ال��غ��ف��ار  عبد  �شعيد 
باأن  �شعيد  للريا�شة”  العامة  الهيئة 
اأك����ون ال��ي��وم ج����زءاً م��ن ه���ذا التجمع 
اأر�س  على  الكبري  الريا�شي  ال�شبابي 
اإم��ارة دبي، ومن امل�شرف ان اأرى هذه 
املحرتفني  ال��اع��ب��ني  م���ن  ال��ك��وك��ب��ة 
ال���ذي���ن ح�������ش���روا م���ن خم��ت��ل��ف دول 
العامل للم�شاركة بهذا احلدث الكبري، 
مما يعك�س مكانة دولة االإم��ارات على 
خارطة هذه اللعبة من جهة، واأهمية 

على  بالن�شبة لاعبني  البطولة  هذه 
م�شتوى العامل من جهة ثانية«.

احت���اد  “اإن  ال���غ���ف���ار:  ع��ب��د  واأ�����ش����اف 
االإمارات للجوجيت�شو هو منوذج رائع 
اأثمر  ال���ذي  اجل���اد  وال��ع��م��ل  للتنظيم 
على  ال�شدور  اأثلجت  كبرية  جناحات 
جميع امل�شتويات، متمنني من اجلميع 
توا�شل العمل واالجناز للو�شول اإىل 
اأن وراء  ال��غ��ف��ار  واأك���د عبد  ال��ع��امل��ي��ة«. 
ه���ذه ال��ن��ج��اح��ات ال��ك��ب��رية ف��ري��ق من 
املنظمني وامل�شوؤولني وجهٌد كبرٌي من 
وعلى  االحت���اد  اإدارة  جمل�س  اأع�����ش��اء 
راأ���ش��ه��م رئ��ي�����س االحت�����اد ���ش��ع��ادة عبد 
البداية  ب���اأن  ول��ف��ت  الها�شمي،  املنعم 
اجلوجيت�شو  الحت�������اد  ال�����ش��ح��ي��ح��ة 
واأ�شا�شاته التي بنيت على اأر�شية �شلبة 
الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  ل��دع��م  ب��االإ���ش��اف��ة 
ك��ان��ت م��ن اأه���م ال��ع��وام��ل ال��ت��ي عززت 
من وجود وانت�شار هذه اللعبة يف دولة 
اأمني  واأك���د �شعيد ح���ارب  االإم�����ارات«. 
انعقاد  اأن  الريا�شي،  دبي  عام جمل�س 
يف  ال�شاد�شة  بن�شختها  البطولة  ه��ذه 
دبي يوؤكد املكانة التي باتت تتمتع بها 
وتنظيم  ا�شت�شافة  االإم���ارات يف  دول��ة 
اأبرز الفعاليات والبطوالت الريا�شية 
ريا�شة  بينها  ومن  املختلفة،  الدولية 
اليوم  ن��ح��ت��ف��ي  ال���ت���ي  اجل��وج��ي��ت�����ش��و 
بتجمع وتناف�س جنومها القادمني من 
اأن��ح��اء ال��ع��امل. واأ���ش��ار حارب  خمتلف 
اخل����ربات  مت��ت��ل��ك  االإم��������ارات  اأن  اإىل 
الريا�شية  وامل���ن�������ش���اآت  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
ت�شاهم  ال��ت��ي  ال���راق���ي���ة  وال�����ش��ي��اح��ي��ة 
هنا  واجلميع  التنظيم،  ومتيز  بنجاح 

حري�س على تقدمي اأف�شل م�شتويات 
وذلك  البطولة  ه��ذه  الإجن���اح  ال��دع��م 
التي  امل��ن��اف�����ش��ات  طبيعة  اإىل  بالنظر 
اإىل جانب  البطولة،  اأب�شطة  ت�شهدها 
م�شتوى التمثيل الدويل الذي ح�شر 
الاعبني  ت��رت��ي��ب  ل��ت��ع��زي��ز  دب���ي  اإىل 
اإىل  ال��ع��امل��ي  بت�شنيفهم  وال���و����ش���ول 
م�����ش��ت��وي��ات ج����دي����دة. ومت���ن���ى ح���ارب 
بطولة  يف  الاعبني  جلميع  التوفيق 
اجلوجيت�شو،  مل��ح��رتيف  ال��دول��ي��ة  دب��ي 
الفوز  م���وا����ش���ل���ة  يف  ي��ن��ج��ح��وا  واأن 

واعتاء من�شات التتويج.

اهتمام القيادة
جمل�س  ع�شو  البطران  يو�شف  وق��ال 
دبي  ب��ط��ول��ة  وم���دي���ر  االحت�����اد  اإدارة 
اجلوجيت�شو:  مل����ح����رتيف  ال����دول����ي����ة 
مبكانة  تتمتع  ال��ب��ط��ول��ة  ه���ذه  “اإن 
البطوالت  قائمة  على  ا�شرتاتيجية 
الدولية التي يحر�س احتاد االإمارات 
ب�شكل  تنظيمها  ع��ل��ى  للجوجيت�شو 
ا�شتك�شاف  ع���ل���ى  ل���ق���درت���ه���ا  ����ش���ن���وي 
الفنية  امل�����ه�����ارات  وت���ع���زي���ز  امل����واه����ب 
الاعبني  خمتلف  ل��دى  والريا�شية 
الفريق  امل�شاركة وبخا�شة  واملنتخبات 

الوطني لدولة االإمارات.
واالهتمام  ب��ال��دع��م  ال��ب��ط��ران  واأ����ش���اد 
ملختلف  الر�شيدة  القيادة  توليه  الذي 
اجلوجيت�شو  وب����ط����والت  م��ن��اف�����ش��ات 
قيمة  ت��زداد  والتي  والدولية،  املحلية 
عاماً  ال��ع��امل  م�شتوى  على  وح�����ش��وراً 
بعد عام، موؤكداً اأن رعاية �شمو ال�شيخ 
حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم 

ل��ب��ط��ول��ة دب����ي ال���دول���ي���ة اأث������رت على 
ا�شتقطابها  يف  اأ���ش��ه��م  م��ا  ح�����ش��وره��ا، 
ب�شمعة  يتمتعون  متميزين  لاعبني 
بالتمثيل  ال����ب����ط����ران  ون������وه  ق����وي����ة. 
�شي�شهد  حيث  البطولة،  يف  الن�شائي 
م�شاركة  املناف�شات  من  الثاين  اليوم 
ق��وي��ة ل��اع��ب��ات ال��ف��ت��ي��ات يف خمتلف 
الفئات فوق 16 عاماً، وهو ما يعترب 
بتمثيلهن  يتعلق  فيما  مهماً  م��وؤ���ش��راً 

امل�شتقبلي يف البطوالت القادمة.
الربازيلي  ال��اع��ب  ق��ال  جانبه  وم��ن 
جوفاين ليمو�س احلائز على امليدالية 
الذهبية خال م�شاركته يف مناف�شات 
اليوم االأول )بدون بدلة( من بطولة 
م�شاركتي  ه��ي  “هذه  ال��دول��ي��ة:  دب��ي 
البطولة  ه������ذه  يف  ال�����ي�����وم  االأوىل 
زيارتي  ه��ي  وه���ذه  وال��ه��ام��ة،  الكبرية 
االأوىل لدولة االإم��ارات، ولقد �شعدت 
امل�شتويات  لهذه  ومناف�شتي  بتواجدي 
الاعبني  م����ن  وال����ق����وي����ة  ال����رائ����ع����ة 
ال��ذي��ن اأظ���ه���روا م��ه��ارة ك��ب��رية خال 

املناف�شات«.
واأ�شاف ليمو�س: “كانت هذه البطولة 
ال��دول��ي��ة ع��ل��ى ق��ائ��م��ة اأول��وي��ات��ي منذ 
جتربة  كانت  وبالفعل  املو�شم،  بداية 
فريدة ومتميزة كتميز دولة االإمارات 

و�شمعتها الطيبة حول العامل«.
وق��ال الاعب وليام ن��وزاري ، احلائز 
مناف�شات  يف  الذهبية  امليدالية  على 
كجم،   83 وزن  ع��ن  بدلة”  “بدون 
تدربت  “لقد  االأ����ش���ود:  احل����زام  ف��ئ��ة 
م�شاركتي  قبيل  ط��وي��ل  ول��وق��ت  بجد 
يف هذه البطولة. والف�شل يف حتقيق 

ل��ف��ري��ق��ي ومدربي  ي��ع��ود  ال���ف���وز  ه���ذا 
الرائع الذي اأعدين ب�شكل جيد لهذه 

البطولة يف دبي«.
واأ�شاف نوزاري: “لقد كانت البطولة 
اأقدم  اأن  واآم���ل  ك��ب��ري،  ب�شكل  منظمة 
وبالتوفيق  ال���ي���وم،  ل����دي  م���ا  اأف�����ش��ل 
الاعب  وق����ال  ال���اع���ب���ني«.  جل��م��ي��ع 
االإم����ارات����ي حم��م��د ���ش��ال��ح م���ن نادي 
الف�شية:  بامليدالية  والفائز  الظفرة 
هذه  يف  امل�شاركة  على  حر�شت  “لقد 
ال��ب��ط��ول��ة مت��ه��ي��داً مل�����ش��ارك��ت��ي خ���ارج 
ال���دول���ة ومل����ا ل��ه��ا م���ن اأه��م��ي��ة كبرية 
فر�شة  واإع����ط����اء  امل����واه����ب  ���ش��ق��ل  يف 
الاعبني  م���ن  وال��ت��ع��ل��م  االح���ت���ك���اك 
االأجانب الذين ح�شروا من اأكرث من 

العامل«. حول  دولة   50

جديدة  خـــربات  ــد:  ــس را� عبيد 
وتقنيات خمتلفة

اأكد الاعب حممد عبيد را�شد الفائز 
ب��امل��ي��دال��ي��ة ال��ذه��ب��ي��ة ل���وزن حت��ت 94 
كجم: “مل تكن هذه م�شاركتي االأوىل 
يف ال��ب��ط��ول��ة، ف��ق��د ���ش��ارك��ت يف جميع 
الن�شخ ال�شابقة ويف كل مو�شم اأكت�شب 
وت��ق��ن��ي��ات خمتلفة  ج���دي���دة  خ�����ربات 
امل���زي���د م���ن القوة  مل�����ش��ريت��ي  ت�����ش��ي��ف 

والتاألق«.
هذا  “اأهدي  را����ش���د:  ع��ب��ي��د  واأ����ش���اف 
الفوز ل�شيوخنا وقادتنا يف املقام االول، 
كما اأهديه لعائلتي واأ�شدقائي الذين 

جاءوا اليوم لت�شجيعي ودعمي«.

يومني من املناف�سات

ت�����ش��ه��د ال���ب���ط���ول���ة ال���ت���ي ي���ق���وم على 
مناف�شات  دولياً،  حكماً   16 حتكيمها 
وعلى  اأب�������ش���ط���ة،   7 ع���ل���ى  ال���اع���ب���ني 
االأول  اليوم  يت�شمن  اإذ  يومني،  مدار 
م��ن��اف�����ش��ات ال���اع���ب���ني م���ن ال���رج���ال 
الاعبات  ت�شارك  فيما  بدلة(  )ب��دون 
ال��ث��اين �شمن  ال��ي��وم  ال�شيدات يف  م��ن 
البدلة، والتي �شتتوزع على  مناف�شات 
خم�شة اأحزمة، هي االأبي�س، واالأزرق، 
وال��ب��ن��ف�����ش��ج��ي، وال���ب���ن���ي، واالأ������ش�����ود، 

وتت�شمن 7 اأوزان لكل حزام.
نظامي احت�شاب

واأ������ش�����ارت ال��ل��ج��ن��ة ال��ف��ن��ي��ة يف احت���اد 
اأن بطولة  اإىل  االإم��ارات للجوجيت�شو 
اجلوجيت�شو  مل��ح��رتيف  ال��دول��ي��ة  دب���ي 
للمناف�شات،  احت�شاب  نظامي  �شت�شهد 
حملة  م��ن  ال��اع��ب��ون  �شيتمكن  حيث 
احل�����زام االأ����ش���ود م���ن اال���ش��ت��ف��ادة من 
نظام )دور باالإعادة( والذي �شي�شمن 
ل��اع��ب��ني اخل��ا���ش��ري��ن ف��ر���ش��ة العودة 
ث��ان��ي��ة ق��ب��ل خروجهم  ل��ل��ع��ب م���ب���اراة 
على  امل��ن��اف�����ش��ة  م��ن  ليتمكنوا  ن��ه��ائ��ي��اً 
يتمثل  ح��ني  يف  ال��ربون��زي��ة،  امليدالية 
الاعبني  ب����خ����روج  ال����ث����اين  ال���ن���ظ���ام 
واالأزرق  االأب��ي�����س،  م��ن حملة احل���زام 
تعر�شهم  ع��ن��د  وال��ب��ن��ي  والبنف�شجي 

للخ�شارة.

للذهبية نقطة   60
�شيفوزون  ال��ذي��ن  ال��اع��ب��ون  يح�شل 
ب��امل��ي��دال��ي��ة ال��ذه��ب��ي��ة يف ب��ط��ول��ة دبي 
اإىل  ت�شاف  نقطة   60 على  الدولية 

الفائزون  �شيح�شل  فيما  ر�شيدهم، 
نقطة،   40 على  الف�شية  بامليدالية 
بامليدالية  ل��ل��ف��ائ��زي��ن  ن��ق��ط��ة  و30 
النقاط  وت���ن���خ���ف�������س  ال�����ربون�����زي�����ة، 
املح�شلة كلما تراجع ترتيب الاعبني 
�شيح�شل  حيث  املناف�شات،  نهاية  يف 
ومن  نقطة،   20 على  ال��راب��ع  امل��رك��ز 
 10 ع���ل���ى  ال����ث����ام����ن  اإىل  اخل����ام���������س 
نقاط، وخم�س نقاط لاعبني الذين 
ال�شاد�س  اإىل  التا�شع  امل��رك��ز  اأح����رزوا 
الذين  لاعبني  نقاط  وث��اث  ع�شر، 
يف  و32،   17 بني  املراكز  �شيحققون 
امل�شاركون  الاعبني  �شيح�شل  ح��ني 
على  ترتيب  اأي  دون  خرجوا  وال��ذي��ن 
ن��ق��ط��ة واح������دة. ن��خ��ل��ة ج��م��ريا تزين 
بالن�شخة  احتفاًء  البطولة  ميدالية 
الت�شميم  البطولة جاء  ال�شاد�شة من 
الدولية  دبي  بطولة  مليدالية  الفريد 
مل��ح��رتيف اجل��وج��ي��ت�����ش��و، ح��ي��ث حملت 
االأيقونة  ه���ذه  ج��م��ريا،  ن��خ��ل��ة  ن��ق�����س 
التي  امل��ع��م��اري��ة  وال��ت��ح��ف��ة  ال�شياحية 
ت��زي��ن ���ش��اح��ل اإم�����ارة دب����ي، وه���ي اأول 
ب���ن���اوؤه لي�شبح  ي��ت��ّم  ب��ح��ري  م�����ش��روع 
اإىل جانب عجائب  الثامنة  االأعجوبة 
الدنيا ال�شبع، كما تعد من اأهم املعامل 
تعزيز  ���ش��اه��م��ت يف  ال��ت��ي  ال�����ش��ي��اح��ي��ة 
مكانة االإمارات ب�شكل عام ودبي ب�شكل 
خا�س على خارطة ال�شياحية العاملية، 
وم��ن ه��ذا املنطلق اختار االحت��اد هذا 
اإم��ارة دبي  الت�شميم املعرب عن مكانة 

ال�شياحية.

ال�سركاء ال�سرتاتيجيون

اال�شرتاتيجيون  ال�����ش��رك��اء  ي��وا���ش��ل 
ملختلف  الدعم  تقدمي  واالإع��ام��ي��ون 
حتظى  حيث  واملناف�شات،  ال��ب��ط��والت 
ب��ط��ول��ة دب����ي ال���دول���ي���ة ب���دع���م كبري 
لاإعام  اأب��وظ��ب��ي  وه��م،  وا�شتثنائي، 
وباملز  الر�شمي،  االإع��ام��ي  ال�شريك 
اال�شرتاتيجي،  ال�شريك  الريا�شية 
مطور  وه��ي  العقارية  اإع��م��ار  و�شركة 
جانب  اإىل  الع�شرية،  احلياة  اأ�شاليب 
�شريك  روڤر  الن���د  م���وت���ورز  ال��ط��اي��ر 
اأبوظبي  وقنوات  ال�شيارات احل�شري، 
الريا�شية  ال��ق��ن��اة  وه���ي  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
الر�شمية وم�شرف اأبوظبي االإ�شامي 
برتول  و�شركة  املا�شي،  ال�شريك  وهو 
اأبوظبي الوطنية وهي �شريك الطاقة، 
بوزارة  املتمثل  احل��ك��وم��ي  وال�����ش��ري��ك 
للخدمات  اأبوظبي  و�شركة  الداخلية، 
�شركة  وه������ي  “�شحة”  ال�������ش���ح���ي���ة 
الرعاية ال�شحية، اإىل جانب ال�شركاء 
بدولفني  وامل���ت���م���ث���ل���ني  ال���ذه���ب���ي���ني 
للتمويل،  االإ�شامية  واآف��اق  للطاقة، 
اأبوظبي  و�شركة  لل�شيارات،  وامل�شعود 
الذاتية،  ل���اأن���ظ���م���ة  اال����ش���ت���ث���م���اري���ة 
ودائرة  لاأملنيوم  العاملية  واالإم����ارات 
اإىل جانب  ال��ث��ق��اف��ة وال�����ش��ي��اح��ة، ه���ذا 
ال�شريك  اأبرزهم  الداعمني  ال�شركاء 
الف�شي وهو جمموعة ال�شقر املتحدة 
وج�����ري�����دة االحت��������اد وه�����ي اجل����ري����دة 
تهدف  ال���ت���ي  ال���ر����ش���م���ي���ة.  ال���ع���رب���ي���ة 
واالهتمام  الوعي  زي��ادة  اإىل  جميعها 
املحلي وال��ع��امل��ي ب��ه��ذه ال��ري��ا���ش��ة، مبا 
كافة  على  اجلماهري  اإط���اع  ي�شمن 

التطورات وامل�شتجدات والنتائج.

مناف�شات  ال�����ش��ب��ت  ال���ي���وم  ت��خ��ت��ت��م 
ماراثون  األ�����رتا  “ِمرا�س  ���ش��ب��اق 
من  االأط�����ول   ،”2018 امل���رم���وم 
الذي  ال��ع��امل  م�شتوى  على  ن��وع��ه 
حافلة  ك��ل��م   270 مل�����ش��اف��ة  ام��ت��د 
ب���االإث���ارة وال��ت�����ش��وي��ق مل���دة 5 اأي���ام 
مظلة  حتت  يقام   وه��و  متوا�شلة، 
جمل�س دبي الريا�شي، وبدعم من 
بلدية دبي، موؤ�ش�شة دبي خلدمات 
االإ�شعاف وهيئة كهرباء ومياه دبي 

“ديوا«.
احلا�شلني  ت��ك��رمي  ال��ي��وم  و�شيتم 
الفئة  يف  االأوىل  امل�����راك�����ز  ع���ل���ى 
اإىل  كلم،   270 مل�شافة  الرئي�شية 
جانب الفائزين باملراكز االأوىل يف 
التي تقام ملدة  50 كلم  �شباق  فئة 
مناف�شات  ك��ان��ت  فيما  واح���د،  ي��وم 
اأم�س  اخ��ت��ت��م��ت  ك��ل��م   100 ف��ئ��ة 

اجلمعة مب�شاركة وا�شعة.
العامليات  ال����ب����ط����ات  واأ�������ش������ادت 
من  الفريد  ال�شباق  يف  امل�شاركات 
بدور  ال��ع��امل،  م�شتوى  على  نوعه 
احل�����دث يف دع����م ري���ا����ش���ة امل������راأة، 
دعم  يف  االإماراتية  اجلهود  واإب��راز 
امل�����راأة ع��م��وم��اً يف ج��م��ي��ع جماالت 
بو�شفها  الريا�شية  ومنها  احلياة 
احلياة  اأ�شلوب  لتعزيز  مهمة  اأداة 
اأك������رث �شحة  ل���ي���ك���ون  ل��ل��م��ج��ت��م��ع 
منحهن  ج���ان���ب  اإىل  ون�������ش���اط���اً، 
فر�شة امل�شاركة يف التحدي الفريد 
من نوعه الذي ا�شتمر 5 اأيام ملدة 
املرموم  حم��م��ي��ة  يف  ك��ل��م   270
االأمريكية  وع���رب  ال�����ش��ح��راوي��ة. 

تقديرها  ع��ن  ب��ول��ي��ت،  ماجدلينا 
االإمارات  ودول���ة  املنظمني  جلهود 
وقالت: ما مييز  املتحدة،  العربية 
اإن���ه ج���اذب للفتيات  ال�����ش��ب��اق  ه���ذا 
خاله  ومن  اجلن�شيات،  كافة  من 
ميكن اإي�شال ر�شالة اأن املراأة قادرة 
والعطاء،  وال��ت��ف��وق  االإجن����از  ع��ل��ى 
امل�شرقة  ال�����ش��ورة  يعك�س  اإن���ه  كما 
ل��اإم��ارات ال��داع��م��ة دائ��م��اً للمراأة 
على عك�س ال�شورة املغلوطة حول 
وتر�شيخ  ع���م���وم���اً،  امل��ن��ط��ق��ة  ه����ذه 
دائماً  ال�شباقة  االإم��ارات��ي��ة  املكانة 
يف كافة املجاالت ومتكني ال�شيدات 

بكل  املجتمع  يف  دوره����ن  مل��م��ار���ش��ة 
فاعلية وتفوق.

واأو�شحت بوليت، اإنها تدربت على 
�شواطئ كاليفورنيا حت�شرياً لهذا 
ال�شباق، وقال: ال�شباق ال�شحراوي 
�شبق  خا�شة،  لتح�شريات  يحتاج 
و�شلطنة  امل��غ��رب  يف  امل�����ش��ارك��ة  يل 
عمان، لكن هنا التحدي اأكرب على 
اإىل  الزمنية  وامل��دة  امل�شافة  �شعيد 
جانب املكان الذي جاء رائعاً بكافة 
تفا�شيله لكنه الرمال ال�شحراوية 
بحاجة دائماً لبذل جهد م�شاعف. 
امل��غ��رب��ي��ة عزيزة  ال��ب��ط��ل��ة  وب�����رزت 

املنطقة  م�����ن  ال�����ق�����ادم�����ة  راج��������ي 
اجلنوبية يف بادها، والتي ت�شارك 
ال�شباقات  وك��اف��ة  ال�شباق  ه��ذا  يف 
ح���ول ال��ع��امل وه���ي ت��رت��دي الزي 
املحت�شم بالكامل، وتتم�شك بارتداء 
وقالت:  ال����راأ�����س،  ع��ل��ى  احل���ج���اب 
اأبداً  ارتداء الزي املحت�شم مل يكن 
واملناف�شة  للم�شاركة  اأمامي  عائقاً 
�شعيدة  واأن�����ا  االأل����ق����اب،  وحت��ق��ي��ق 
من  الفر�شة  ه��ذه  مبنحي  للغاية 
ق��ب��ل ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى ال�����ش��ب��اق يف 
واإبراز  والتناف�س  للم�شاركة  دب��ي 
وتابعت:  العربية.  الفتاة  ق���درات 

املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات  دول���ة 
�شباقة دائماً يف دعم الفتاة العربية 
اأمامهن  امل���ج���ال  ف��ت��ح  خ���ال  م���ن 
االأحداث  يف  والتناف�س  للم�شاركة 
ال��ت��ي ت��ق��ام ه��ن��ا ع��ل��ى م���دار العام، 
املتفوقات منهم  اإىل جانب تكرمي 
نحو  م�شريتهم  الإك��م��ال  ودعمهن 
اآفاق اأو�شع. واأو�شحت املغربية، اإنها 
تدربت يف ال�شحراء املغربية حيث 
�شحراوية  منطقة  يف  تقطن  اإنها 
خا�شة  ب�شورة  وا�شتعدت  ن�شبياً، 
النتائج  اأف�����ش��ل  حتقيق  اأج���ل  م��ن 

العربية يف دبي.

البطالت العامليات يوؤكدن دور »األرتا ماراثون املرموم« يف دعم ريا�سة املراأة

االأمريكية ماجدلينا: املاراثون جاذب جلميع اجلن�سيات
املغربية راجي: الإمارات �سباقة يف ت�سجيع الفتاة العربية

برعاية حمدان بن حممد بن را�سد

انطالقة قوية لبطولة دبي الدولية ملحرتيف اجلوجيت�سو و�سط ح�سور دويل كبري
نتائج مميزة لأبطال الإمارات يف مناف�سات » بدون بدلة«
�سعيد عبدالغفار: احتاد الإمارات للجوجيت�سو هو منوذج رائع للتنظيم والعمل اجلاد
حارب: اإقامة البطولة لل�سنة ال�ساد�سة على التوايل يعك�س مكانة دبي يف ا�ست�سافة الأحداث
البطران: البطولة فر�سة ل�ستك�ساف املواهب وتعزيز املهارات الفنية
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الفجر الريا�ضي

االإمارات  هيئة  مع  بالتعاون  وال�شباق  للفرو�شية  ال�شارقة  ن��ادي  ينظم 
اآل مكتوم على  را�شد  بن  ال�شيخ حمدان  �شمو  كاأ�س  اليوم  ل�شباق اخليل 
ال�شباقات  مو�شم  الثاين يف  وهوال�شباق  النادي  اخليل يف  �شباق  م�شمار 
ال�شباق  ملو�شم  الر�شمي  الراعي  �شركة لوجنني  ال�شارقة برعاية  مب�شار 

.  2018-2019
امل�شافات  ا����ش���واط ملختلف   6 م��ن  ي��ت��األ��ف  ال���ذي   - ال�����ش��ب��اق  ي�����ش��ارك يف 
وامل�شتويات - نخبة من اخليول العربية االأ�شيلة وخيول االإنتاج املحلي 
5 جياد على  88 ج��وادا مع وج��ود  واخليول املهجنة االأ�شيلة مبجموع 

االحتياط ومبجموع جوائز ي�شل اإىل 300 األف درهم.
دولي�س فيت” للمهرات  “لوجنني  ال�شباق  االأول من  ال�شوط  وخ�ش�س 

وبعمر  االإم����ارات  دول��ة  اإن��ت��اج  م��ن  املبتدئة  االأ�شيلة  العربية  واالأف��را���س 
درهم  األف   40 اإىل  ت�شل  وبجوائز  1200م  مل�شافة  فاأكرب  �شنوات   3
ياأتي  فيما   .. االحتياط  على  جيادين  وج��ود  م��ع  ج���وادا   16 مب�شاركة 
“ وه��و خم�ش�س  ل��وجن��ني ما�شرت  “ ���ش��وط جمموعة  ال��ث��اين  ال�����ش��وط 
االإمارات  دول��ة  اإنتاج  من  االأ�شيلة  العربية  املخ�شية  والفحول  للمهور 
بعمر 3 �شنوات فاأكرب مل�شافة 1200م وبجوائز ت�شل اإىل 40 األف درهم 

مب�شاركة 16 جوادا مع وجود 3 خيول على االحتياط.
ل��وجن��ني ريكورد” ف��ه��و �شوط  “�شوط جم��م��وع��ة  ال��ث��ال��ث  ال�����ش��وط  ام���ا 
فقط  �شنوات   4 بعمر  املبتدئية  االأ�شيلة  العربية  للخيول  خم�ش�س 
9 جياد..  األف درهم مب�شاركة   40 1200م وبجوائز ت�شل اإىل  مل�شافة 

للخيول  خ�ش�س  ريكورد”  لوجنني  جمموعة  “�شوط  الرابع  وال�شوط 
4 �شنوات فاأكرب �شمن  اإنتاج دولة االإم��ارات بعمر  العربية االأ�شيلة من 
 15 مب�����ش��ارك��ة  دره���م  األ���ف   40 وج���وائ���زه  1000م  مل�شافة  الت�شنيف 
بن  ال�شيخ حمدان  �شمو  كاأ�س  “ �شوط  اخلام�س  ال�شوط  وياأتي  ج��وادا. 
يف  كونكوي�س  “لوجنني  جم��م��وع��ة  م��ن  م��ق��دم  مكتوم” وه���و  اآل  را���ش��د 
3 �شنوات  ات�س بي” وخم�ش�س للخيول املهجنة �شمن الت�شنيف بعمر 
األف درهم مب�شاركة   100 اىل  م وبجوائز ت�شل   1700 مل�شافة  فاأكرب 
16جوادا. ويختتم ال�شباق بال�شوط ال�شاد�س “�شوط جمموعة لوجنني 
املبتدئة بعمر  االأ�شيلة  العربية  ما�شرت” وهو �شوط خم�ش�س للخيول 
 40 اإىل  ت�شل  وجوائزه  م   2000 مل�شافة  الت�شنيف  �شمن  �شنوات   4

األف درهم مب�شاركة 16 جوادا. وقال نادي ال�شارقة للفرو�شية وال�شباق 
ال�شيخ  كاأ�س �شمو  �شباق  با�شم  الثالث  ال�شارقة  �شباق م�شمار  ت�شمية  اأن 
ت��اأت��ي �شمن  املالية  دب��ي وزي��ر  اآل مكتوم نائب حاكم  را���ش��د  ب��ن  ح��م��دان 
القا�شمي رئي�س جمل�س  ال�شيخ عبد اهلل بن ماجد  اأطلقها  التي  املبادرة 
اإدارة نادي ال�شارقة للفرو�شية وال�شباق جلهود �شموه الكبرية يف تطوير 
الفرو�شية وال�شباقات اخليل يف الدولة. ويعد هذا ال�شباق الثالث لنادي 
ال�شارقة من جملة �شتة �شباقات يحت�شنها النادي لهذا املو�شم و�شيجري 
ال�شباق الرابع “ كاأ�س �شمو ويل عهد ال�شارقة “ يف 29 دي�شمرب 2018 
 2019 ف��رباي��ر   16 يف  التعاون”  جمل�س  �شباق   “ اخلام�س  وال�شباق 
وال�شباق ال�شاد�س وهو �شباق كاأ�س �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة يف 23 

�سباق كاأ�س حمدان بن را�سد اآل مكتوم للخيل ينطلق اليوم بال�سارقة

ال�����ش��ي��خ �شلطان  ���ش��م��و  حت��ت رع��اي��ة 
ن��ه��ي��ان، مم��ث��ل �شاحب  اآل  ب��ن زاي���د 
نادي  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو 
تراث االإمارات، �شهدت قرية بوذيب 
ل��ل��ق��درة يف م��دي��ن��ة اخلتم،  ال��ع��امل��ي��ة 
نادي  �شباقات  انطاق  ام�س،  �شباح 
ت������راث االإم����������ارات ل����رك����وب ال���ق���درة 
مع  والتن�شيق  بالتعاون  والتحمل، 
احتاد االإمارات للفرو�شية وال�شباق، 
خمتلف  من  فار�شاً   364 مب�شاركة 
واخلا�شة  العامة  الدولة  اإ�شطبات 
خليجية  دول  وع���دة  االإم������ارات  م��ن 
ال�شباقات  وك��ان��ت  وع��امل��ي��ة.  وعربية 
املفتوح  التاأهيلي  بال�شباق  انطلقت 
كيلومرت   120.27 مل���������ش����اف����ة 
فار�شاً   43 مب�شاركة  “جنمتني”، 
التاأهيلي  ال�����ش��ب��اق  ت���اه  وف���ار����ش���ة، 
كيلومرت   80.87 مل�شافة  ال���دويل 
بوذيب  ب���روت���وك���ول  ب��ح�����ش��ب  امل���ق���ام 
ل��ل��ق��درة وال��ت��ح��م��ل، مب�����ش��ارك��ة 33 
80.47 كيلومرت  �شباق  فار�شاً، ثم 
تاأهيلي حملي مب�شاركة 140 فار�شاً 
 40.28 ���ش��ب��اق  وف��ار���ش��ة، واأخ������رياً 
مب�شاركة  حملي  تاأهيلي  كيلومرت 
148 من الفر�شان، وكانت اإجراءات 
للخيول  البيطري  الطبي  الفح�س 
يوم  اكتملت  ال�شباقات  يف  امل�شاركة 

اأم�س.

يفوزان  �سينج  جوبال  و  �سيزار 
ب�سباق 120 مفتوح

����ش���ب���اق  يف  ال����ن����ت����ائ����ج  واأ�������ش������ف������رت 
120.27 كيلومرت تاأهيلي مفتوح 
الفار�س  اإح�����راز  ع��ن  “جنمتني”، 
وفقاً  االأول  امل��رك��ز  دون��ي�����س  ���ش��ي��زار 
لقوانني االحتاد الدويل للفرو�شية، 
ميلني”  “رازنا  اجل��واد  �شهوة  على 
ح��ل يف  فيما   ،7 اإم  اإ���ش��ط��ب��ات  م��ن 
املركز الثاين الفار�س �شيفابارغا�شام 

جاكيم”  “اأتا  اجل��واد  �شهوة  على 
املركز  وج��اء يف   ،3 اإف  اإ�شطبل  م��ن 
الثالث الفار�شة نوف �شعيد النعيمي 
دي�شرت  “متارا  اجل��واد  �شهوة  على 

مون” من اإ�شطبات دباوي.
لربوتوكول  وفقاً  نف�شه  ال�شباق  ويف 
الفار�س جوبال  للقدرة، حل  بوذيب 
“بوجاد  اجل���واد  �شهوة  على  �شينج 
دي �شومانت” من اإ�شطبات الن�شر 
ثانياً  حل  بينما  االأول،  املركز  يف   2
الر�شا  ال��ع��زي��ز  عبد  ليلى  الفار�شة 
على �شهوة احل�شان “�شاولني كيك 
وجاء  ال��ك��م��دة،  اإ�شطبات  اأب” م��ن 
جوناثان  الفار�س  الثالث  امل��رك��ز  يف 
“ريانا  ل��وب��ي��ز ع��ل��ى ���ش��ه��وة اجل����واد 

هارانا” من اإ�شطبات الكمدة. 
 80 �سباق  �سينج يت�سدر  �ساندار 

دويل
ويف �شباق 80.87 كيلومرت تاأهيلي 
�شينج  �شاندار  الفار�س  اأح��رز  دويل، 
االحتاد  لقوانني  وفقاً  االأول  املركز 
ع��ل��ى �شهوة  ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة،  ال������دويل 
اإ�شطبات  “اإجلان�شيا” من  اجل��واد 
الثاين  املركز  يف  حل  فيما  املغاوير، 
العطا�س  ���ش��ال��ح  حم��م��د  ال���ف���ار����س 
“توماكيم” من  على �شهوة اجلواد 
العا�شمة اخلا�س، وجاء يف  اإ�شطبل 
علي  اأ�شغر  ال��ف��ار���س  الثالث  امل��رك��ز 
“مريميباه  اجل������واد  ���ش��ه��وة  ع��ل��ى 
الريف  اإ���ش��ط��ب��ات  م��ن  اأنتونيت” 

وفقاً  ن��ف�����ش��ه  ال�����ش��ب��اق  ويف  ال���ع���ني. 
ل���ربوت���وك���ول ب���وذي���ب ل���ل���ق���درة، حل 
�شهوة  على  �شينج  �شاندار  الفار�س 
اإ�شطبات  “اإجلان�شيا” من  اجل��واد 
حل  بينما  االأول،  املركز  يف  املغاوير 
ث��ان��ي��اً ال��ف��ار���س ك���ن���واراج ���ش��ن��ج على 
تي  ا���س  “بورا�شك  احل�شان  �شهوة 
جيم�س” من اإ�شطبات �شيح ال�شلم، 
الفار�س  ال���ث���ال���ث  امل���رك���ز  يف  وج�����اء 
ليربتي مري�شر على �شهوة اجلواد 
اإ�شطبات  م��ن  كونوما”  “اإثلني 
 40 �شباقي  ت��اأه��ل يف  فيما  ال��ري��ف. 
ت���اأه���ي���ل���ي حم���ل���ي و80  ك���ي���ل���وم���رت 
ع�شرات  ت��اأه��ي��ل��ي حم��ل��ي  ك��ي��ل��وم��رت 
الفر�شان والفار�شات واخليول. وتوج 

ال��ف��ائ��زي��ن يف ال�����ش��ب��اق ���ش��ع��ادة علي 
التنفيذي  املدير  الرميثي  اهلل  عبد 
تراث  ن��ادي  يف  واالإع���ام  للدرا�شات 
االإمارات و�شعادة الدكتور عبيد علي 
مدير  �شمو  ن��ائ��ب  املن�شوري  را���ش��د 
عام مركز �شلطان بن زايد، بح�شور 
امل��زروع��ي مدير قرية  حممد مهري 
ب���وذي���ب وع�����دد م���ن امل�������ش���وؤول���ني يف 
النادي وقرية بوذيب العاملية للقدرة 
ومم���ث���ل���ي االإ����ش���ط���ب���ات واالأن����دي����ة 
امل�����ش��ارك��ة يف ال�����ش��ب��اق، وج��م��ه��ور من 
وتقدم  ال����ق����درة.  ���ش��ب��اق��ات  حم��ب��ي 
خلفان  حم����م����د  ال����������دويل  احل����ك����م 
ال��ي��م��اح��ي، مم��ث��ل االحت�����اد ال���دويل 
للفرو�شية ب�شفة “املندوب الفني”؛ 

ل�شمو  وت���ق���دي���ره  ����ش���ك���ره  ب���ج���زي���ل 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ 
يف  يبذلها  ال��ت��ي  العظيمة  جل��ه��وده 
�شباقات ركوب  وتقدم  �شبيل تطوير 
بنادي  اأ���ش��اد  كما  والتحمل،  ال��ق��درة 
االإم�������ارات وت��ن��ظ��ي��م��ه املحكم  ت����راث 
بجميع  والدولية  املحلية  لل�شباقات 
اأن  اإىل  اليماحي  واأ�شار  متطلباتها. 
العدد الكبري للم�شاركني يف �شباقات 
نادي تراث االإم��ارات لركوب القدرة 
الكبري  ال��ر���ش��ا  اإىل  ي��ع��ود  والتحمل 
بوذيب  بروتوكول  به  يحظى  ال��ذي 
ل��ل��ق��درة م��ن ق��ب��ل ال��ف��ر���ش��ان، وذلك 
مب�شتوياتهم  االرت����ق����اء  يف  ل�����دوره 
يحافظ  لكونه  ال�شباقات،  وتطوير 

ع��ل��ى ���ش��ام��ة اخل��ي��ل وال��ف��ار���س من 
م�شرية  ت��ع��رق��ل  ال���ت���ي  االإ�����ش����اب����ات 
واأكد  والتحمل.   الفرو�شية  ريا�شة 
اأن دوره كمندوب لاحتاد  اليماحي 
يتمثل يف التاأكد من مطابقة القرى 
للمتطلبات الازمة من اأجل تنظيم 
املو�شوعة،  ال�شروط  وفق  ال�شباقات 
على  املنظمة  للجنة  �شكره  مقدماً 
التنظيم،  ه��ذا  يف  املبذولة  جهودها 
موؤكداً اأنهم يتطلعون اإىل املزيد من 
اأ���ش��اد امل���درِّب واحلكم  ال��ت��ع��اون. كما 
اأحمد علي القايدي  الدويل للقدرة 
من  ب���دءاً  ال�شباقات  �شري  بطريقة 
م���راح���ل ف��ح�����س اخل���ي���ول م���ن قبل 
االأطباء البيطريني واحلكام، بجانب 

ح�����ش��ور احل��ك��ام يف امل�����ش��ارات وعند 
االنطاقة، ثم  الفح�س بعد تربيد 
واملدرب  الطبيب  بح�شور  اخل��ي��ول 
اأهمية  اإىل  م�شرياً  اخل��ي��ل،  و�شا�شة 
لربوتوكول  وف��ق��اً  ال�شباقات  اإق��ام��ة 
بوذيب للقدرة، الذي يدفع الفر�شان 
ن��ح��و م��زي��د م��ن ال��ت��ح��ك��م يف �شرعة 
اخل����ي����ول مب����ا ي���ح���اف���ظ ع��ل��ي��ه��ا من 
ه���ذا ميثل  اأن  م���وؤك���داً  االإ����ش���اب���ات، 
والتحمل.  ال��ق��درة  �شباقات  ج��وه��ر 
���ش��ع��ادة علي  م��ن ج��ان��ب اخ���ر تفقد 
التنفيذي  املدير  الرميثي  اهلل  عبد 
تراث  ن��ادي  يف  واالإع���ام  للدرا�شات 
املقامة  الرتاثية  القرية  االإم����ارات، 
ع��ل��ى ه��ام�����س ال�����ش��ب��اق، ح��ي��ث اطلع 
�شمتها  التي  الن�شوية  املنا�شط  على 
القرية، من �شدو، وتلي، وم�شغوالت 
ن�شوية، �شاركت بها املراكز الن�شائية 
ال��ت��اب��ع��ة ل���ن���ادي ت�����راث االإم��������ارات. 
و�شكلت االأعداد الكبرية من ال�شياح 
ح�شوراً  و����ش���غ���اراً  ك���ب���اراً  االأج���ان���ب 
العاملية  ب��وذي��ب  ق��ري��ة  يف  م��ل��ح��وظ��اً 
جمريات  م����ع  ب���ال���ت���زام���ن  ل���ل���ق���درة 
بالغ،  باهتمام  تابعوه  ال��ذي  ال�شباق 
كما جتولوا يف اأركان القرية، وخا�شوا 
جت��رب��ة رك���وب اخل��ي��ل مب��ت��اب��ع��ة من 
امل�شرفني واملدربني بالقرية، واأبدوا 
التي  وال��ربام��ج  باجلولة  �شعادتهم 
�شباقات  �شهدت  كما  عليها.  احتوت 
نادي تراث االإم��ارات لركوب القدرة 
العاملية  ب��وذي��ب  ق��ري��ة  يف  والتحمل 
للقدرة ح�شوراً مميزا لق�شم وفريق 
التوا�شل االجتماعي مبركز �شلطان 
ب��ن زاي���د ون���ادي ت���راث االإم�����ارات يف 
على  مبا�شرة  احل��دث  فعاليات  نقل 
ال�شيد  واأو����ش���ح  ح�����ش��اب��ات��ه،  ج��م��ي��ع 
الق�شم  رئي�س  العرياين  ف��رج  راك��ان 
بان فريقه يقوم بحملة اإعامية ما 

قبل وخال احلدث وبعده.

اك����ت���������ش����ف ال����ن����ج����م ال����ربت����غ����ايل 
انتقاله  بعد  رون��ال��دو  كري�شتيانو 
م���ن ري����ال م���دري���د االإ����ش���ب���اين اإىل 
اجلديد  ف���ري���ق���ه  اأن  ي��وف��ن��ت��و���س 
�شد  مباراتني،  خ�شارة  “يرف�س 

اإنرت وتورينو«.
اللقب  حامل  مواجهة  �شتكون  لذا 
م��ع م�شيفه  ���ش��ن��وات  �شبع  اآخ���ر  يف 
ال�شبت،  ال����ي����وم  ت���وري���ن���و  وج�������اره 
ع�شرة  ال�شاد�شة  املرحلة  يف  االأب��رز 
لكرة  االإي������ط������ايل  ال����������دوري  م�����ن 
ال���ق���دم وال���ت���ي ���ش��ت��ق��ام ب��ع��د جرح 
دور  من  اإيطاليني  فريقني  خ��روج 
املجموعات يف دوري اأبطال اأوروبا.

وت�شكل زيارة يوفنتو�س اإىل ملعب 
اللدود فر�شة للحفاظ على  جاره 
فارق النقاط الثماين التي تف�شله 
الذي  نابويل  مناف�شيه  اأق��رب  عن 
منت�شف  ال���ق���اري���ة  امل�����ش��اب��ق��ة  ودع 
االأ����ش���ب���وع، ع��ل��ى غ����رار ان���رت ثالث 
بفارق  ي��ب��ت��ع��د  وال������ذي  ال���رتت���ي���ب 

كبري يبلغ 14 نقطة عن “ال�شيدة 
العجوز«.

املواجهة  ي��وف��ن��ت��و���س  وي���خ���و����س 
ب��ع��د ان��ت��ه��اء ���ش��ل�����ش��ل��ة دام�����ت �شنة 
مل ي��خ�����ش��ر ف��ي��ه��ا خ������ارج اأر�����ش����ه، 
وذل�����ك ب��ع��د ���ش��ق��وط��ه اأم������ام يونغ 
دوري  يف   2-1 ال�شوي�شري  ب��وي��ز 
ل��ك��ن اخل�������ش���ارة كانت  االأب�����ط�����ال. 
معنوية فقط، الأن يوفنتو�س تاأهل 
مت�شدرا ملجموعته، يف ظل �شقوط 
مان�ش�شرت يونايتد االإنكليزي اأمام 

فالن�شيا االإ�شباين.
كارثيا  االأ����ش���ب���وع  م��ن��ت�����ش��ف  وك����ان 
امل�شابقات  يف  االإيطالية  ل��اأن��دي��ة 
االأوروبية، فحتى روما املتاأهل اإىل 
فيكتوريا  اأم����ام  �شقط  ال�16  دور 
ميان  ودع  فيما  الت�شيكي،  ب��ل��زن 
دور املجموعات يف الدوري االأوروبي 
“يوروبا ليغ” وخ�شر الت�شيو على 
فرانكفورت  اأينرتاخت  اأمام  اأر�شه 

االأملاين بعد �شمان تاأهله.

واأ����ش���ار رون���ال���دو )33 ع��ام��ا( اإىل 
بقوله  تورينو  �شد  امل��ب��اراة  اأهمية 
وعلينا  ج��م��ي��ل  دوم�����ا  “الدربي 
اأول  ت���ذوق���ه  ب��ع��د  وذل����ك  الفوز”، 
“دربي اإيطاليا” �شد انرت  فوز يف 
زميله  ب���ه���دف  امل���ا����ش���ي  االأ����ش���ب���وع 

الكرواتي ماريو ماندزوكيت�س.
ويخو�س فريق املدرب ما�شيميليانو 
ديا  “دربي  م���واج���ه���ة  األ���ي���غ���ري 
منذ  ي��خ�����ش��ره��ا  مل  وه����و  مويل” 
لكن   ،2015 ن���ي�������ش���ان/اأب���ري���ل 
ت���وري���ن���و خ��ام�����س ال���رتت���ي���ب حقق 
بداية مقبولة ومل يخ�شر �شوى 3 

مرات هذا املو�شم.
وقال قائد دفاع يوفنتو�س جورجيو 
مدربه  اأراح��������ه  ال������ذي  ك��ي��ي��ل��ي��ن��ي 
“تورينو حت�شن  االأ�شبوع  منت�شف 
كثريا. ميكنهم البحث عن التاأهل 
بالطبع خلق  اأوروب��ا وميكنهم  اإىل 

م�شكات لنا«.
ي���وم م��ن م��واج��ه��ة املت�شدر  وب��ع��د 

م��ع ت��وري��ن��و، ي��ح��ل ن��اب��ويل الثاين 
�شردينيا،  جزيرة  يف  كالياري  على 
خروجه  ج��راح  ت�شميد  عن  باحثا 
القارية وذلك  امل�شابقة  الباكر من 
خل�شارته اأمام ليفربول االإنكليزي 
باأن  علما  ملعبه،  خ���ارج  �شفر1- 
انرت  م�شيفه  ���ش��د  ق��وي��ة  م���ب���اراة 

تنتظره بعد اأ�شبوعني.
وق���ال ق��ائ��ده ال�����ش��ل��وف��اك��ي ماريك 
هام�شيك “اخلروج بهذه الطريقة 
اأنف�شنا  التقاط  علينا  لكن  م��وؤمل. 
اإىل  ال����رح����ل����ة  ع����ل����ى  وال�����رتك�����ي�����ز 

كالياري«.
يف امل���ق���اب���ل، ي��ج��د ان����رت ن��ف�����ش��ه يف 
ت�شرين  �شهر  ا�شتهل  بعدما  اأزم���ة 
انت�شارات  ب�شبعة  الثاين/نوفمرب 
م���ت���ت���ال���ي���ة، ل���ك���ن ف����ري����ق امل������درب 
يتيمة  مرة  فاز  �شباليتي  لوت�شانو 
“�شريي  اأرب���ع مباريات يف  اآخ��ر  يف 
ال�شدارة،  ع��ن  ك��ث��ريا  ليبتعد  اأ” 
بعد  االأوىل  القارية  امل�شابقة  وودع 

الهولندي  اأيندهوفن  م��ع  تعادله 
.1-1

وحذر حار�شه املخ�شرم ال�شلوفيني 
�شمري هندانوفيت�س اأن الفوز على 
اأر���ش��ه ال�شبت، حتى ول��و ك��ان �شد 
اأودينيزي املهدد بالهبوط �شي�شكل 
هو  “الفوز  لفريقه  معنويا  دافعا 
مماثلة.  ح����االت  يف  دواء  اأف�����ش��ل 

يجب اأن جند ال�شرارة جمددا«.
وتاأثر الفريق لغياب العب و�شطه 
البلجيكي امل�شاك�س راديا ناينغوالن 
الإ�شابته بكاحله، فيما غاب زميله 
في�شينو يف  ماتيا�س  االأوروغوياين 

املباريات االأخرية.
ويبدو م�شتقبل �شباليتي حمل �شك 
الرئي�س  تعيني  بعد  وذل��ك  اأي�شا، 
ليوفنتو�س  ال�����ش��اب��ق  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
جوزيبي ماروتا مديرا عاما للنادي 
اخلمي�س. وعمل ماروتا �شابقا مع 
اأنتونيو كونتي الذي قاد يوفنتو�س 

اإىل ثاثة األقاب يف الدوري.

اأي�شا  مرتفعة  ال�����ش��غ��وط  وت��ب��دو 
فران�شي�شكو  دي  اأوزي���ب���ي���و  ع��ل��ى 
م����درب روم����ا ال��ف��ائ��ز م���رة وحيدة 
الدوري.  ت�شع مباريات يف  اآخ��ر  يف 
وقبل زيارته املقبلة اإىل يوفنتو�س، 
ال��ع��ا���ش��م��ة يف مركز  ف��ري��ق  ي��ق��ب��ع 
ث��ام��ن خم��ي��ب، ل���ذا ���ش��ي��ك��ون فوزه 

اخلام�س  ج����ن����وى  ����ش���ي���ف���ه  ع���ل���ى 
اأراد  بحال  �شرورية  حمطة  ع�شر 

املناف�شة على املراكز االأوروبية.
معنوية  ل�����ش��ف��ع��ة  روم����ا  وت��ع��ر���س 
االأ����ش���ب���وع امل���ا����ش���ي ع��ن��دم��ا اأه����در 
كالياري  ع��ل��ى  ب��ه��دف��ني  ت��ق��دم��ه 
املباراة  لينهي  الع��ب��ني،  املنقو�س 

متعادال 2-2 يف الدقائق االأخرية. 
اأر�س  اإىل  ال��راب��ع  ميان  وي�شافر 
الثاثاء،  ع�����ش��ر  ال��ث��ام��ن  ب��ول��ون��ي��ا 
انرت  ج���اره  على  ال�شغط  حم���اوال 
ال�������ذي ي���ت���ق���دم���ه ب����ث����اث ن���ق���اط، 
على  اخلام�س  الت�شيو  يحل  فيما 

اأتاالنتا.

برعاية �سلطان بن زايد 

اختت���ام �سب���اق ن���ادي ت���راث االإم���ارات لرك���وب الق���درة والتحم��ل 

�سيـزار وجوبـال �سينـج يفـوزان ب�سبـاق 120 »مفتـوح«
�سانـــدار �سينـــج يت�ســـدر �سبـــاق 80 »دولـــي«

يوفنتو�س للتحليق اأكرث على ح�ساب تورينو 



املعالج الذئب.. اعتدى على 250 امراأة
يف ج��رمي��ة م��دوي��ة ت��ت��ح��دث ع��ن و���ش��ائ��ل االإع�����ام ح���ول العامل، 
امراأة   250 اأك��رث من  اتهامات من  الربازيلية يف  ال�شرطة  حتقق 
املذيعة  ا�شت�شافته  بعدما  وا�شعة  �شهرة  ن��ال  روح��ي��ا  معاجلا  ب��اأن 
االأمريكية ذائعة ال�شيت اأوبرا وينفري يف برناجمها، حتر�س بهن 
جن�شيا. وقال م�شدر من جهات اإنفاذ القانون لرويرتز، االأربعاء، 
اإن ممثلي ادعاء طلبوا القب�س على املعالج جواو تي�شريا دي فاريا 
من حمكمة يف اأباديانيا، وهي بلدة �شغرية بو�شط الربازيل ميلك 

فيها مركزا للعاج الروحي.
وذكر مكتب االدعاء يف والية جويا�س، حيث توجد بلدة اأباديانيا، 
فاريا  �شد  باتهامات  تقدمن  اأجنبيات،  بع�شهن  ام���راأة،   258 اأن 

بالتحر�س اجلن�شي منذ اأن اأعلن التلفزيون اأول اتهام .
وينفري  بثت  عندما  العامل  م�شتوى  على  م�شهورا  فاريا  واأ�شبح 

تقريرا عن اأ�شاليبه يف العاج الروحي عام 2013.
اأول تعليقات له منذ تفجرت  ب��راءت��ه يف  االأرب��ع��اء  اأم�س  اأك��د  وق��د 

الف�شيحة وقال اإنه �شيمتثل حلكم القانون.

�سيارات! جنت وطفلها من �ساحنة �سحقت 3 
�شهد اأحد �شوارع مدينة هالونغ يف �شمال �شرق فيتنام حادث �شري 

خطريا، ده�شت فيه �شاحنة م�شرعة 3 �شيارات.
ف  اقتحمت من�شّ �شاحنة م�شرعة  اأن  ديلي ميل،  وذك��رت �شحيفة 
دفعة  �شيارات  ث��اث  لتده�س  الثاين،  للم�شلك  وانتقلت  الطريق 

واحدة، وكادت اأن تقتل اأما وطفلها الر�شيع.
اأمام  توقفها  اأثناء  �شيارة  كامريا  �شورته  ال��ذي  الفيديو  ويظهر 
للطرف  تتجه  وه���ي  لل�شاحنة  م��روع��ة  م�شاهد  احل����ادث،  م��ك��ان 
اأن ك�شرت احلاجز االإ�شمنتي. كما تبني  الثاين من الطريق، بعد 
امل�شاهد االأخ��رية هروب ام��راأة حتمل طفلها، يف الثواين االأخرية 

قبل احلادثة.
واأ�شارت ال�شحيفة اإىل اأن اأحدا مل ي�شب جراء حادث ال�شري املروع، 

واقت�شرت االأ�شرار على هياكل ال�شيارات فقط.

معانقة االأبقار للراحة النف�سية 
اأغلب  تريح  وال��ك��اب  القطط  مثل  اللطيفة  احل��ي��وان��ات  معانقة 
ينطبق  هل  لكن  الدرا�شات.  من  العديد  اأظهرت  كما  االأ�شخا�س، 
هذا االأمر ب�شكل منطقي اأي�شا على احليوانات ذات احلجم الكبري؟ 

مزرعة يف نيويورك و�شعت اأبقارها حتت ت�شرف زوارها.
ت��ق��دم م��زرع��ة يف ن��ي��وي��ورك جل�شات ع��ن��اق م��ع االأب���ق���ار ب���دءا من 
ميكن  الوقت  ه��ذا  وخ��ال  �شخ�شني.  لفائدة  لل�شاعة  دوالرا   75
وتعد  معانقتها.  اأو  مت�شيدها  اأو  مت�شيطها  م��ن  للم�شتفيدين 
هذه  مع  ومريحة  مرحة  بخربة  فارم"  هور�س  "ماونن  مزرعة 

احليوانات ذات العيون الوا�شعة.
موقع  يف  اخلا�شة  املزرعة  �شفحة  على  املو�شوعة  ال�شور  وتظهر 
اأو  ب��ق��رة  االأ���ش��خ��ا���س وه��م وا���ش��ع��ون ذراع���ا على  اأغ��ل��ب  اإن�شتغرام 
مي�شدون راأ�شها. وعلى ح�شب اأي حزمة �شيختارها الزائر من بني 
احل��زم االأرب��ع��ة التي تتيحها امل��زرع��ة، ميكن كذلك االق��رتاب من 

االأح�شنة القزمة والعادية يف املزرعة.
الذين  الوحيد  امل��ك��ان  لي�شت  االأمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  ولكن 
ميكن معانقة البقر فيه من اأجل احل�شول على الراحة النف�شية، 
"اأثر  هولندية  بقرة  ملعانقة  يكون  حيث  هولندا،  يف  مكان  فهناك 
لطيف على االأ�شخا�س ومينح املرء �شعورا بالثقة"، بح�شب مزرعة 

كا�شتاين هوف الواقعة يف قرية بيت�س ب�شمال غرب الباد.
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�سورة تثري اخليال.. قرد اأم كلب اأم اأرواح هائمة؟
يقال اإن ال�شورة تغني عن األف كلمة، وهذا االأمر �شحيح يف اأغلب االأحيان، لكنها يف �شورتنا هذه هي ال تغني عن 

األف كلمة فح�شب، بل اإنها تثري اخليال اأي�شا.
فعندما كان امل�شور الكندي تريفور بوتلبريغ يلتقط �شورا يف ميناء �شتانلي باأونتاريو يف كندا �شربت موجة كبرية 

يف بحرية اإيري امليناء، فالتقط �شورة رائعة.
ويبدو اأن املوجة كانت على علم بوجود امل�شور، الذي كان يف املكان والزمان املنا�شبني ملثل هذه اللقطة التي اأثارت 

خيال املتابعني له ول�شورته االأخرية املذهلة.
بدت ال�شورة وكاأنها تعك�س وجها ل�شيء ما، حيوان ما اأو �شكل ما، غري اأن معظم املتابعني اأجمعوا على اأنها قد تكون 

وجه قرد عماقا، اأو رمبا وجه كلب ارتفاعه 30 قدما، هو ارتفاع املوجة.
واأ�شاف "فيما يتعلق بهذه ال�شورة على وجه التحديد، ارتطمت موجتان هائلتان معا و�شربتا �شخرة يف البحرية، 
فاندفعت املوجة امل�شرتكة اإىل ارتفاع 30 قدما.. يف اللحظة نف�شها التي كانت فيها ال�شم�س ت�شدل اأ�شعتها ملقية 

باأ�شعة دافئة على وجه املوجة، لتك�شف عن هذه التعابري الغريبة".
وقال اإن ال�شورة ت�شبه وجها يتك�شف منبثقا من االأعماق وكاأنها روح الأولئك الذين غرقوا مع �شفنهم وعادت لتظهر 

من خال هذه العوا�شف الكثيفة".
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ال�سوكوالتة تغطي �سارعًا كاماًل!
اللذيذ، حيث غطى  النوع  من  في�شاناً  اأملانيا  ال�شوارع يف غرب  اأح��د  �شهد 
تدخل  ا�شتدعى  الذي  االأم��ر  ال�شوارع،  اأحد  ال�شائلة  ال�شوكوالتة  �شيٌل من 
رجال االإطفاء جلرف ال�شوكوالتة اإىل جانب الطريق والعمل على اإزالتها. 

ما الذي حدث؟
اأملانيا ملواجهة حالة طارئة  االإطفاء يف مدينة فريل غرب  ا�شتدعي رجال 
اأحد  يف  ال�شائلة  ال�شوكوالتة  من  كبرية  كميات  ت�شربت  اأن  بعد  ا�شتثنائية 
�شوارع املدينة. وقال متحدث با�شم وحدة االإطفاء يف املدينة اإن احلادث وقع  
نتيجة امتاء اأحد اخلزانات مب�شنع الإنتاج ال�شوكوالتة ال�شائلة عن اآخره 
حتى فا�شت ال�شكوالته وت�شربت، واأ�شاف املتحدث: "ت�شرب نحو طن من 

ال�شوكوالته اإىل فناء امل�شنع ومنه اإىل ال�شارع".
كما  الطريق.  جلانب  ال�شوكوالتة  وجرفوا  ال�شارع  االإطفاء  رج��ال  وط��وق 
والثقوب،  ال�شقوق  تبقى بني  وامل�شاعل الإزال��ة ما  ال�شاخن  املاء  ا�شتخدموا 

قبل ا�شتدعاء �شركة نظافة متخ�ش�شة الإزالتها من الطريق.
وت��اب��ع امل��ت��ح��دث: "رغم احل���ادث امل��وؤ���ش��ف ف���اإن عيد امل��ي��اد ل��ن ي��ك��ون دون 

�شوكوالتة يف فريل".
من جانبه، قال رئي�س ال�شركة، ماركو�س لوكي، اإن امل�شنع عاود العمل  واإن 

هذا احلادث لو وقع قبيل عيد املياد "كان ميكن اأن يكون كارثة".

نا�سا: كوري يوافق على زيارة معمل اأبحاث القمر
الفائز  �شتيفن كوري  اإن  )نا�شا(  االأمريكية  والف�شاء  الطريان  اإدارة  قالت 
دعوتها  �شيقبل  م���رات  ث��اث  للمحرتفني  االأم��ري��ك��ي  ال�شلة  ك��رة  ب���دوري 
لزيارة معمل اأبحاث القمر بعد اأن اأثار جدال بقوله اإنه ال يعتقد اأن هناك 

ب�شرا ذهبوا من قبل للقمر، وهي تعليقات و�شفها الحقا باأنها دعابة.
اإىل  االأ�شبوع  الدعوة هذا  نا�شا وجه  با�شم  بوتل، وهو متحدث  اآالرد  واأبلغ 
كوري الأخذ جولة يف مركز جون�شون للف�شاء يف هيو�شتون، ن�شرة اإنفر�س 
العلمية اأم�س اخلمي�س باأن العب جولدن �شتيت وريورز قال اإنه يرغب يف 

القيام بهذه الرحلة.
وقال بوتل "ال�شيد كوري وافق على عر�شنا. ما زالت هناك حاجة لرتتيب 
ك��وري يف  املا�شي عندما قال  الزيارة". وب��داأ اجل��دل يوم االثنني  تفا�شيل 

تدوين �شوتي اإنه ال يعتقد اأن الب�شر ذهبوا مطلقا اإىل القمر.
من  الفرتة  يف  القمر  على  نا�شا  اأر�شلتهم  اأمريكيا  ف�شاء  رائ��د   12 وهبط 

.1972-1969
وتراجع كوري يوم االأربعاء واأبلغ �شبكة ئي.اإ�س.بي.اإن باأن تعليقاته كانت 
جمرد مزحة. وقال "بكل و�شوح كنت اأمزح حني كنت اأحتدث يف التدوين 
ال�شوتي. بالتاأكيد �شاأقبل عر�س نا�شا. �شاأطلع ب�شكل مبا�شر على كل �شيء 

ميالنيا ترامب 
تتعر�س لل�سرقة

تعر�شت زينة املياد التي اأقامتها 
االأوىل  ميانيا  اأم����ريك����ا  ���ش��ي��دة 
ال�شياح  قبل  م��ن  لل�شرقة  ترامب  
الذين يزورون يف هذه االأيام البيت 
"ديلي  االأبي�س. وبح�شب �شحيفة 
ميل" الربيطانية فاإن اأ�شجار عيد 
امل��ي��اد امل��ر���ش��ع��ة ب��اأغ�����ش��ان التوت 
تنت�شر  التي  اال�شطناعية  ال��ربي 
يف البيت االأبي�س جذبت الل�شو�س 

الذين �شرقوا اأغلبها.
وي���وج���د اأك����رث م���ن 40 ���ش��ج��رة يف 
املمر الذي يربط اجلانب ال�شرقي 
املطلة  ب��ال��غ��رف��ة  االأب��ي�����س  للبيت 

على احلديقة ال�شرقية.
ال��ب��ي��ت االأب���ي�������س يف هذه  وي������زور 
ال���ف���رتة م���ن ال�����ش��ن��ة ال��ع��دي��د من 
باإجراء  ي��ق��وم��ون  ال��ذي��ن  ال�����ش��ي��اح 
بالدخول  ي�شمح لهم  حجز م�شبق 
اأمام  تفتح  للزيارة  خا�شة  الأماكن 
ال�شنة،  من  الوقت  ه��ذا  يف  ال�شياح 
تاريخ  م���ن  ع���دده���م  ب��ل��غ  وال������ذي 
ال�شكر  عيد  يف  الزينة  هذه  اإفتتاح 
املوافق ل�26 ت�شرين الثاين املا�شي 
ب��ح�����ش��ب مكتب  ���ش��خ�����س  األ����ف   20

ميانيا.

وفاة املغنية االأمريكية 
ويل�سون 

قالت وكيلة مغنية اجلاز االأمريكية نان�شي ويل�شون اإن 
املغنية احلا�شلة على جوائز جرامي توفيت يف منزلها 
بكاليفورنيا عن عمر يناهز 81 عاما بعد �شراع طويل 

مع املر�س.
اأن  ترف�س  ال�شتينيات  ا�شتهرت يف  التي  املغنية  وكانت 
تو�شف باأنها مغنية جاز خال معظم م�شريتها الفنية 

الأنها كانت تغني اأنواعا مو�شيقية اأخرى.
واح���دة من  "كانت  ليفي  ه��ال  دي��ف��را  وكيلتها  وق��ال��ت 
اأي  اأداء  ي�شتطيعون  ال��ذي��ن  ال��ن��ادري��ن  املغنني  ه���وؤالء 
�شيء... اجلاز والبلوز البوب وحتى الفانك. غنت كل 

�شيء".
اأنا  "كم  األبومها  ع��ن  ج��رام��ي  ج��ائ��زة  ويل�شون  ون��ال��ت 
نالت  1965. ثم  ع��ام  اآم( يف  اآي  �شعيدة" )ه��او ج��اد 
مو�شيقى  يف  و2007   2005 يف  م���رات  ع��دة  اجل��ائ��زة 
نيلها جائزة جرامي عن جممل  اإىل  باالإ�شافة  اجلاز 

اأعمالها يف 2004.

م�ستبه به يك�سر قلوب رجال ال�سرطة
متكن م�شتبه به فار من العدالة من ك�شب قلوب رجال 
�شرطة ريت�شاند، بعد اإعانه "مطلوبا" عرب �شفحتهم 
ال��ر���ش��م��ي��ة ع��ل��ى و���ش��ائ��ل ال��ت��وا���ش��ل االج��ت��م��اع��ي، ووعده 

اإياهم بت�شليم نف�شه قريبا عرب تعليق.
وعندما تن�شر اأق�شام ال�شرطة �شورة امل�شتبه به وتعلن عن 
اأن يتمكن اجلمهور  تاأمل يف  اأنه مطلوب للعدالة، فاإنها 
من امل�شاعدة يف القب�س عليه، لكن ال اأحد منهم يتوقع اأن 
ي�شتجيب الهارب بنف�شه للنداء. وهذا ما حدث بالتحديد 
ن�شرت  املا�شي، عندما  االأرب��ع��اء  ي��وم  وا�شنطن،  والي��ة  يف 
اإدارة �شرطة ريت�شاند �شورة للم�شتبه به مرفقة بتعليق 
االإعان  هذا  حقق  وقد  االأربعاء".  "مطلوب  عليه  كتب 
انت�شارا وا�شعا عرب و�شائل التوا�شل االجتماعي، بعد رد 
فيه  طلب  تعليق  ع��رب  ال�شرطة،  اإع���ان  على  ب��ه  امل�شتبه 

منهم "الهدوء" الأنه �شي�شلم نف�شه قريبا.
ال�شرطة  ق�شم  وب���داأ  كبري،  بتفاعل  التعليق  حظي  وق��د 
يتبادل التعليقات مع امل�شتبه به، حتى اأن رجال ال�شرطة 
تطّوعوا بفريق خا�س ال�شطحابه يف حال واجه �شعوبة 
البالغ  اأن��ط��وين،  ب��ه،  امل�شتبه  واأج��اب  اإليهم.  الو�شول  يف 
اأن  �شاحاول  لكم،  "�شكرا  بتعليق:  عاما،   38 العمر  من 
اأموري الأين �شاأبقى هناك )يف ال�شجن( ملدة �شهر،  اأنهي 
مل  لكنه  القادمة".  �شاعة  ال�24  غ�شون  يف  و�شاأح�شر 
مر  حيث  ال�شرطة،  ق�شم  اإىل  يح�شر  ومل  ب��وع��ده  يفي 
يومان ومل يظهر بعد، وعندما �شاأل م�شتخدمو في�شبوك 
اأنطوين  �شلم  اإذا  الطريفة،  احلالة  ه��ذه  مع  املتفاعلني 

نف�شه اأم ال، اأجاب رجال ال�شرطة اأنه "مل يفعل ذلك".

ح�سر اإ�سبعه مبقعد الطائرة فقا�سى ال�سركة
على طريقة حممد هنيدي يف فيلم" فول ال�شني العظيم"، 
اأمريكي  ممثل  ف�شل  الطائرة،  حمام  مقعد  يف  علق  عندما 
االأمل  املقعد!!  "ُح�شر" يف م�شند  الذي  اأ�شبعه  من حترير 
النف�شي واجل�شدي الذي تعر�س له امل�شافر، دفعه ملقا�شاة 

�شركتى طريان!
�شد  ق�شائية  بدعوى  كييز  �شتيفن  االأمريكي  املمثل  تقدم 
اإيرالينز"،  وي�شت  و"�شكاي  اإيرالينز"  "اأمريكان  �شركتي 
يف  ج��اء  بالطائرة.  الكر�شي  م�شند  يف  اأ�شبعه  علق  اأن  بعد 
الدعوى اأن كييز تعر�س الأمل نف�شي �شديد وعانى من االأمل 
موقع  بح�شب  اأ�شبعه،  اإ�شابة  بعد  اأ�شابيع  لعدة  اجل�شدي 
تابعة  ط��ائ��رة  ي�شتقل  كييز  وك���ان  االأم��ري��ك��ي.  ن��ي��وز  �شيتي 
اإيرالينز" من مدينة رينو بوالية نيفادا متجهاً  "اأمريكان 
اإىل لو�س اأجنلو�س، وعندما حاول ربط حزام االأمان، علق 
ورد  م��ا  وف��ق  ���ش��دي��دا،  اأمل��ا  م�شبباً  املقعد،  م�شند  يف  اأ�شبعه 
باملوقع املهتم باأخبار املنوعات. ويف الدعوى الق�شائية، التي 
اأن��ه مل يتمكن  اأك��د  كيز  طالب فيها بتعو�س غري حم��دد، 
ال��ذراع ط��وال مدة  اأ�شبعه اخلن�شر من م�شند  من حترير 
الرحلة التي ا�شتغرقت �شاعة كاملة، كما اأورد موقع فوك�س 
نيوز االأمريكي، الذي ن�شر اخلرب اأي�شاً. وحاول كييز عدة 
"اإذالال  الركاب، وهو ما اعتربه  اأمام  اأ�شبعه  مرات حترير 
علنيا". وجاء يف ال�شكوى اأي�شا اأن كييز عجز بعد احلادث 
اأطفاله.  مع  اللعب  ذلك  روتينية مبا يف  القيام مبهام  عن 
واأ�شاف يف الدعوى، اأن ال اأحد من طاقم الطائرة اأو فريق 
نهاية  ويف  م�شاعدته.  متكن  االإطفاء  الإدارة  التابع  االإنقاذ 
بتفكيك  قام  ال��ذي  الفنيني  باأحد  اال�شتعانة  متت  املطاف، 

ذراع الكر�شي بالكامل، بح�شب املوقع ذاته!
اإيزابيال رودريغيز ممثلة ولية بورتوجيزا تعرب عن �سعادتها عقب تتويجها بلقب ملكة جمال فنزويال اجلديدة 

خالل م�سابقة اأقيمت يف كراكا�س.    )ا ف ب(

وفاة الفنان 
امل�سري ح�سن كامي 
االأوب������را  ودار  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  ن��ع��ت 
الذي  ك��ام��ي  ح�شن  ال��ف��ن��ان  امل�شرية 
اأم�س  م����ن  م���ب���ك���رة  ����ش���اع���ة  يف  ت�����ويف 
وقالت  ع���ام���ا.   82 ن���اه���ز  ع��م��ر  ع���ن 
الدامي  عبد  اإي��ن��ا���س  الثقافة  وزي���رة 
"متيز  ال���راح���ل  ال��ف��ن��ان  اإن  ب��ي��ان  يف 
كان  كما  والت�شامح،  اخل��ل��ق  بدماثة 
روحيا  واأب���ا  االأوب�����را،  لفنون  مرجعا 
"اأعمال  اأن  واأ�شافت  فنانيها".  لكل 
الراحل �شواء يف فن الغناء االأوبرايل 
م���ن كنوز  ت�����ش��ك��ل ج����زءا  ال���درام���ا  اأو 
االإب���������داع امل�������ش���ري مب����ا حت��م��ل��ه من 
وح�شن  �شامية".  وم��ع��ان  نبيلة  قيم 
ك��ام��ي مم��ث��ل وم��غ��ن��ي اأوب�����را م�شري 
ح�شل  العلوية.  االأ���ش��رة  اإىل  ينتمي 
جامعة  م��ن  احل��ق��وق  لي�شان�س  ع��ل��ى 
ال��ق��اه��رة ودر������س ال��غ��ن��اء االأوب������رايل 
اأكمل  ك��م��ا  ال��ك��ون�����ش��رف��ت��وار  مب��ع��ه��د 
درا�شته العليا يف املو�شيقى باإيطاليا. 
بداأ م�شواره الفني عام 1963 وعمل 
ال�شياحة  جم�����ال  يف  ذل�����ك  ب���ج���ان���ب 
وال���ط���ريان. ق���ام ب��ب��ط��ول��ة اأك����رث من 
270 اأوبرا عاملية يف دول عديدة منها 
وفرن�شا  والدمنرك  وبولندا  اإيطاليا 
وال��والي��ات امل��ت��ح��دة وال��ي��اب��ان. وعلى 
ر�شحه  ال���درام���ي  التمثيل  م�����ش��ت��وى 
املغني الراحل حممد نوح لا�شرتاك 
بعد  لتتواىل  )ان��ق��اب(  م�شرحية  يف 
والتلفزيون  امل�شرح  يف  االأعمال  ذلك 
)�شمع  اأف��������ام  وم���ن���ه���ا  وال�������ش���ي���ن���م���ا 
ه�����س( و)ق��ل��ي��ل م��ن احل���ب ك��ث��ري من 
�شعادة(  درب  يف  و)كون�شرتو  العنف( 
وم�شل�شات  الطبيعية(  و)ب��االأل��وان 
)ب��واب��ة احل��ل��واين( و)اأن���ا واأن��ت وبابا 
يف امل�شم�س( و)هوامن جاردن �شيتي( 

و)االأ�شدقاء( و)امللك فاروق((.

يقا�سي زوجته الإخ�ساعها ابنتيهما خلتان
ب�شبب خمالفة  زوجته  رجل م�شري  يقا�شي 
ختان  عملية  ب��اإج��راء  قامت  اأن  بعد  قانونية، 
الزوج  مت��ام��اً.  الفكرة  رف�شه  رغ��م  البنتيهما 
الغا�شب من ت�شرف زوجته قال يف لقاء، اإنه 
اأن عملية ت�شويه االأع�شاء التنا�شلية ال  وجد 

متار�س اإال يف م�شر وال�شودان.
رف�����ع رج�����ل م�������ش���ري دع������وى ق�����ش��ائ��ي��ة على 
ال�شهر  مب�شر  قنا  حمافظة  مركز  يف  زوجته 
االأع�شاء  ت�شويه  عمليات  الإجرائها  املا�شي، 
موافقته.  دون  البنتيهما  االأنثوية  التنا�شلية 
وكان الرجل قد عرب عن رف�شه التام للفكرة 
عندما اقرتحت عليه زوجته املو�شوع �شابقاً، 
الفتاتني  باإخ�شاع  وق��ام��ت  اأ���ش��رت  اأن��ه��ا  غ��ري 
�شحيفة  م��وق��ع  ن�����ش��ره  م��ا  بح�شب  للعملية 

)امل�شري اليوم(.
ويف مقابلة هاتفية مع قناة ف�شائية م�شرية، 

ق���ال امل��دع��ي  اإن���ه ق��د ا�شت�شار رج���ال دي���ن يف 
واأجمعوا  ال�شعودية،  العربية  واململكة  م�شر 
االإن���اث  ب��خ��ت��ان  ي��ع��رف  م��ا  اأن  ع��ل��ى  جميعهم 
"اأخربين  االأب:  وق��ال  االإ���ش��ام.  يف  حمظور 
باأ�شرار  تت�شبب  العملية  ه���ذه  اأن  االأط���ب���اء 
نف�شية وج�شدية �شديدة على الفتيات".  كما 
قال اإنه قد عمل يف اململكة العربية ال�شعودية 
حل���وايل 12 ع��ام��اً، وت��ع��ام��ل م��ع ال��ع��دي��د من 
االأ�شخا�س من دول م�شلمة اأخرى، ووجد باأن 
متار�س  ال  التنا�شلية  االأع�شاء  ت�شويه  عملية 

اإال يف م�شر وال�شودان.
يذكر باأن ت�شويه االأع�شاء التنا�شلية قد حظر 
2007 مبوجب  ع���ام  م��ن��ذ  ر���ش��م��ي��اً  م�����ش��ر  يف 
واعترب  ال�����ش��ح��ة.  وزارة  ع��ن  ���ش��ادر  م��ر���ش��وم 
منذ  ال��ق��ان��ون  عليها  يعاقب  جنائية  ج��رمي��ة 

.2016

كيندال جيرن عار�سة االأزياء االأعلى اأجرًا
حّلت عار�شة االأزياء وجنمة تلفزيون الواقع العاملية  كيندال جير  يف املرتبة االأوىل بح�شب قائمة 

جملة " فورب�س " لعار�شة االأزياء االأعلى االأجراً لعام 2018 حيث و�شلت قيمة اأرباحها خال 
هذا العام اإىل 22.5 مليون دوالر اأمريكي. وجاءت يف املرتبة الثانية عار�شة االأزياء االأمريكية 

الثالثة فكانت من  املرتبة  اأما  اأمريكي،  ب�13 مليون دوالر  ُق��ّدرت  اأرب��اٍح  كاريل كلو�س مع 
ن�شيب العار�شة كري�شي تايغن باأرباٍح قيمتها 11.5 مليون دوالر اأمريكي، كما كانت 

 11.5 العار�شة روزي هانتنغتون-وايتلي يف املرتبة الثالثة برثوة قيمتها  اأي�شاً 
مليون دوالر اأمريكي. املرتبة اخلام�شة كانت من ن�شيب كارا ديليفني برثوٍة 

عار�شة  بحلول  كانت  واملفاجاأة  اأمريكي،  دوالر  10 مايني  اىل  و�شلت 
املرتبة  يف  حديد   فل�شطينية  جيجي  اأ���ش��ول  م��ن  ال��ع��امل��ي��ة  االأزي�����اء 
ال�شابعة بقيمة اأرباٍح و�شلت اىل 9.5 مايني دوالر اأمريكي، واملرتبة 

الثامنة كانت ل�شقيقتها  بيا حديد  وعار�شة االأزياء االأمريكية جوان 
�شمولز برثوة قيمتها 8.5 مايني دوالر اأمريكي.


