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جهاز يقراأ م�ساعرك وحالتك النف�سية
ك�صفت تقارير تقنية �أن �صركة �أمازون تعكف على تطوير جهاز �صوتي 
قادر على ر�صد م�صاعر �لإن�صان، من خالل فح�ص نربة �ل�صوت بدقة 
ميكن  �ل��ذي  �جل��ه��از  ف��اإن  "بلومربغ"،  �صبكة  نقلت  وح�صبما  عالية. 
�ملمكن  من  �صيكون  �أي  ل��الرت��د�ء،  قابل  �ل�صوت،  خ��الل  من  حتفيزه 

و�صعه على �ليد مثل �ل�صاعة.
ويقوم �جلهاز �لذي �أطلق عليه "ديالن" على مزج عدد من "مكرب�ت 
من  لالإن�صان  �لذهنية  �حلالة  ر�صد  ي�صتطيع  برنامج  مع  �ل�صوت"، 
خالل �ل�صوت فقط. ويقول �خلرب�ء على �مل�صروع �إن �جلهاز من �صاأنه 
بها  �أن يخاطبو�  يتوجب عليهم  �لتي  �لطريقة  �إىل  �لنا�ص  ير�صد  �أن 

�لآخرين، لأن �لإن�صان قد يكون على در�ية باحلالة �لنف�صية لالآخر.
�لأ�صخا�ص  ي�صاعد  �أن  �ل��ث��وري  �جل��ه��از  ي�صتطيع  ذل��ك،  ع��ن  وف�صال 
�لذين يقومون بتحليل �لأ�صو�ت بهدف ر�صد حالتها �لنف�صية، وهذ� 

قد يقدم خدمة كبرية للتحليل �لأكادميي م�صتقبال.
�لهاتف  يف  تطبيق  مع  �ل�صوتي  �جلهاز  ه��ذ�  يعمل  �أن  �ملحتمل  وم��ن 

�لذكي، وبد�أت �ختبار�ته �لعملية ب�صكل فعلي، يف وقت �صابق.
�أن  �إط��ار تعاون مع جمموعة تقنية �صبق لها  ومت تطوير �جلهاز، يف 
"�أليك�صا" �ل�صوتي. وتركز  "�أمازون" وم�صاعد  قامت بتطوير هاتف 
ب�صكل كبري على �مل�صاعد�ت �ل�صوتية، منذ فرتة، وتطمح  "�أمازون" 
تقارير  ك�صفت  �ملا�صي،  �لعام  ويف  �مل�صتقبل،  يف  منها  �ملزيد  طرح  �إىل 
ي�صتطيع  �صوتي  مل�صاعد  �خ��رت�ع  ب��ر�ءة  و�صعت  �أم���ازون  �أن  �صحفية 

حتديد ما �إذ� كان �ل�صخ�ص مري�صا بال�صتناد �إىل نربة �ل�صوت.

قائمة بـ 101 طريقة للتعامل مع التوتر
�لعمل  ل�صغوطات  نتيجة  و�ل��ت��وت��ر  ل��الإج��ه��اد  يومي  ب�صكل  نتعر�ص 
للتعامل مع  �ملهدئة  �لأدوي��ة  �إىل  �لكثريون  وم�صاعب �حلياة، ويلجاأ 
هذه �مل�صكلة.  �إل �أن معلماً خمت�صاً يف عمل �لنف�ص، قرر �أن يكتب دلياًل 

من 101 بند للتعامل مع �لتوتر، ووزعها على طالبه يف �ملدر�صة.
و���ص��ارك��ت �إح����دى �ل��ط��ال��ب��ات ���ص��ورة ع��ن �مل��ن�����ص��ور �ل���ذي وزع���ه �ملعلم 
على م��وق��ع �ل��ت��و����ص��ل �لج��ت��م��اع��ي ت��وي��رت، وي�صم ع���دد�ً ك��ب��ري�ً من 
�لتوجيهات، للتعامل مع �لتوتر. وت�صم �لقائمة تعليمات من قبيل: 
لل�صباح  و�ل�صتعد�د  �ملعتاد،  من  دقيقة   15 قبل  ب��اك��ر�ً  �ل�صتيقاظ 
�ل�صابقة، وجتنب �ملالب�ص �ل�صيقة، وجتنب �لعتماد على  �لليلة  من 
بل  �ل��ذ�ك��رة،  على  كامل  ب�صكل  �لعتماد  وع��دم  �لكيماوية،  �ملن�صطات 
بتحديد  �ملعلم  ن�صح  كما  لإجن��ازه��ا.  تخطط  �لتي  �لأع��م��ال  ت��دوي��ن 
بحكمة،  �لوقت  و��صتخد�م  �ل�صلبيني،  �لأ�صخا�ص  وجتنب  �لأولويات، 
وعمل ن�صخ �حتياطية من �لأور�ق �لهامة، و�إ�صالح �أي �صيء ل يعمل 
ب�صكل �صحيح. و�حتوت �لقائمة �أي�صاً على عدد كبري من �لتعليمات 
ي�صاعد  حياة،  منهج  لتكون  ت�صلح  �أنها  �ملعلم  يعتقد  و�لتي  �لأخ��رى، 
على �لتخل�ص من �لتوتر و�لإجهاد، ويوفر �إمكانية �لتقدم و�لتطور 

يف �لعمل و�حلياة، بح�صب موقع �أندي 101.

الرجال اأكرث اإنتاجية اأم الن�ساء؟ 
ر�صدت در��صة حديثة فارقا "غري متوقع"، بني تاأثري درجات �حلر�رة 

على كفاءة و�إنتاجية كل من �لرجال و�لن�صاء يف بيئات �لعمل.
يف  �أف�صل  ب�صكل  تعمل  �لن�صاء  �أدمغة  �أن  �لأملانية،  �لدر��صة  ووج��دت 
�أف�صل  ب�صكل  يعملون  �لذين  بالرجال  مقارنة  �أعلى،  ح��ر�رة  درج��ات 

عندما تكون درجة �حلر�رة منخف�صة ن�صبيا.
و�لدر��صة �لتي �صلطت عليها �ل�صوء �صحيفة "غارديان" �لربيطانية، 
�ختربت قدرة 500 رجل و�مر�أة على �أد�ء �صل�صلة من �ملهام يف درجات 

حر�رة خمتلفة.
�أن �لن�صاء تقدم  "بلو�ص و�ن"،  و�ت�صح من �لنتائج �ملن�صورة يف جملة 
�أد�ء �أف�صل يف �ملهام �حل�صابية و�للفظية يف درجات �حلر�رة �ملرتفعة، 

بينما يكون �لعك�ص �صحيحا بالن�صبة للرجال.
وجاء يف �لدر��صة �أن "�لنتائج �لتي تو�صلنا �إليها ت�صري �إىل �أن �أماكن 
�لعمل �ملختلطة بني �جلن�صني قد تكون قادرة على زيادة �لإنتاجية من 
خالل �صبط درجة حر�رة �أجهزة �لتكييف". ورمبا تف�صر هذه �لنتائج 
��صطر�ر �لن�صاء �إىل �رتد�ء مالب�ص �إ�صافية، �أو جلب بطانيات خفيفة 
�لرجال  �ملقابل يت�صبب  للتدفئة يف مكاتبهن. ويف  �لعمل  �أماكن  �إىل 
عرقا �إذ� كانو� يرتدون بز�ت بر�بطات عنق، �لأمر �لذي يدفعهم �إىل 

�ملطالبة د�ئما بخف�ص درجة �حلر�رة عن طريق �أجهزة �لتكييف.
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ثغرة خطرية للتج�س�س على هواتف ذكية
�أن  للقر��صنة  "خطرية" تتيح  ث��غ��رة  ر���ص��دو�  �إن��ه��م  رق��م��ي��ون  خ���رب�ء  ق��ال 
�مل�صكل يتطلب  �أن  �إىل  �لذكية، ونبهو�  �لهو�تف  يخرتقو� عدد� كبري� من 

حتركا عاجال من �صركات �لتقنية.
وبح�صب ما نقل موقع "فورب�ص" عن 3 باحثني، �ثنان منهما يعمالن يف 
جامعة كامربدج، فاإن من ي�صتخدمون هو�تف "�آيفون" �أو "بيك�صل 2" �أو 

3" معر�صون ب�صدة لهذ� �لنوع من �لهجمات �لإلكرتونية. "بيك�صل 
وت�صتخدم هذه �لطريقة �لهجومية، لغة �لربجمة "جافا �صكريبت" جلمع 
تزور  �لذكية، حني  �لهو�تف  و�ملغناطي�صية من  �لت�صارع  ببيانات  يعرف  ما 

موقعا �إلكرتونيا غري موثوق.
�لقبيل، فاإن �ل�صفحة �خلبيثة  و�إذ� مكثت ثانية و�ح��دة يف موقع من هذ� 
ت�صتطيع �أن تر�قب �ملو�قع �أو �لتطبيقات �لتي تقوم بارتيادها من جهازك.

ولفهم طريقة هذ� �لهجوم، على نحو �أو�صح، ل بد من �لإ�صارة �إىل �أن �ملو�قع 
�لإلكرتونية �لتي نزورها، تقوم بجمع �ملعلومات من �ملت�صفح، لو�صع ب�صمة 

خا�صة باجلهاز �لذي تت�صل منه حينما ترتاد موقعا �إلكرتونيا معينا.
موقع  ك��ل  ت��ر���ص��د  �أن  ع��ل��ى  ق����ادرة  �لب�صمة،  ه���ذه  �أن  �ل��ب��اح��ث��ون  وي�صيف 
ومن  و�جلهاز،  �ملت�صفح  نف�ص  ن�صتخدم  دمنا  ما  بزيارته،  نقوم  �إلكرتوين 

�ملرجح �أن تهدد هذه �لطريقة عدد� كبري� من �لأجهزة.
ويعزو �لباحثون هذه �لثغرة �إىل �صعف ما يعرف باملعالج �لثانوي يف �جلهاز، 
�أن تنفيذ هذ� �لخ��رت�ق، ل  �إذ� علمنا  �أكرث  �أما �خلطورة �لكربى فتظهر 

يتطلب �أي تفاعل �أو مو�فقة من �مل�صتخدم.
ومت �إخبار �صركة "�أبل" بهذه �لثغرة يف وقت �صابق وقامت بحل �مل�صكلة يف 
للهجوم  تز�ل معر�صة  "�أندرويد" فال  �أجهزة  �أما بع�ص  �لتحديثات،  �أحد 

يف حال �صنه.

في�سبوك حتجب رقما فلكيا 
من احل�سابات الوهمية

من  متكنت  �أنها  في�صبوك  �صركة  �أعلنت 
�إل��غ��اء �أك��رث م��ن ثالثة م��ل��ي��ار�ت ح�صاب 
�أكتوبر وحتى  وهمي، خالل �لفرتة من 
م���ار����ص م���ن �ل���ع���ام �جل������اري، م���ا يعادل 
�لتي  �ل��وه��م��ي��ة  �حل�����ص��اب��ات  ع���دد  �صعف 
�ل�صابقة  �ل�صتة  �ل�����ص��ه��ور  خ���الل  �أل��غ��ي��ت 
لهذه �لفرتة. لكن ما ل يقوله �لتقرير 
�ل�صادر عن في�صبوك هو عدد �حل�صابات 

�لوهمية �لتي مل يتمكن من �إلغائها.
ت��ع��ك�����ص ح��ج��م �لتحدي  زي�����ادة �لأع������د�د 
�لذي يو�جه موقع �لتو��صل �لجتماعي 
�لعمالق يف �إلغاء �حل�صابات �لتي تنتجها 
ر�صائل  ل��ن�����ص��ر  �لآيل  �حل��ا���ص��ب  �أج���ه���زة 
�أنباء  �أو  فيها  م��رغ��وب  غ��ري  �إلكرتونية 

مزيفة �أو �أي مو�د �أخرى خمالفة.
في�صبوك،  تعقب  �أدو�ت  تتح�صن  وك��م��ا 
�لذين  �أول�����ئ�����ك  ج���ه���ود  ت�������زد�د  ك���ذل���ك 

ي�صنعون تلك �حل�صابات �لوهمية.
معظم  �إن  ف��ي�����ص��ب��وك  ����ص���رك���ة  وق����ال����ت 
غ�صون  "يف  حتجب  �لوهمية  �حل�صابات 
ير�ها  �أن  ق��ب��ل  �إن�����ص��ائ��ه��ا،  م���ن  دقائق" 
عدد  ويبلغ  عنها.  �ل�صركة  ويبلغ  �أح���د 
�لن�صطني  في�صبوك  موقع  م�صتخدمي 

�صهريا 2،4 مليار م�صتخدما.
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ال�سخري يرتبط مبر�س 
خبيث لدى الن�ساء!

يرتبط  رمب���ا  �ل�صخري  �أن  خ���رب�ء  ك�صف 
نتائج  ت�صري  حيث  بال�صرطان،  بالإ�صابة 
در��صة جديدة �إىل �أن �لن�صاء �أكرث عر�صة 

خلطر هذ� �ملر�ص.
�لن�صاء  �أن  �ليونانيون  �لعلماء  و�كت�صف 
�أثناء  �لتنف�ص  توقف  من  يعانني  �لالئي 
�لنوم، و�لالتي �نخف�صت لديهن م�صتويات 
�لأك�صجني يف �لدم ب�صدة ليال، كانت �أكرث 
�أولئك  من  بال�صرطان  لالإ�صابة  عر�صة 
�لنوم،  ��صطر�بات  من  يعانن  مل  �للو�تي 
لكنهن على غري در�ية بالنتائج ذ�تها لدى 

�لرجال.
وقالت �لدكتورة �أثانا�صيا باتاكا: "�أظهرت 
�لدر��صات �حلديثة �أن �نخفا�ص م�صتويات 
و�لنوم  �لليل  �أث��ن��اء  �ل��دم  يف  �لأوك�صجني 
�ملتقطع، وكالهما �صائع يف �نقطاع �لنف�ص 
�لن�صد�دي �لنومي )OSA(، قد يلعبان 
دور� مهما يف بيولوجيا �أنو�ع خمتلفة من 

�ل�صرطانات".
و�أ�صافت: "لكن جمال �لبحث هذ� جديد 
�آث��ار �جلن�ص على  للغاية، ومل تتم در��صة 
�لن�صد�دي  �لنف�ص  �نقطاع  بني  �لعالقة 
�لنومي و�ل�صرطان بالتف�صيل من قبل".

ون��ظ��ر ف��ري��ق �ل��دك��ت��ورة ب��ات��اك��ا يف جامعة 
 19 من  �أك��رث  �إىل  �صالونيك،  يف  �أر�صطو 
وموؤ�صر�ت  �أعمارهم  �صجلت  �صخ�ص،  �ألف 
�لتدخني  ل��دي��ه��م وح���ال���ة  ك��ت��ل��ة �جل�����ص��م 
وهي  �لكحولية،  �مل�����ص��روب��ات  و����ص��ت��ه��الك 
عو�مل ميكن �أن تزيد من خطر �لإ�صابة 

بال�صرطان.
ثم �صجل �لباحثون عدد �ملر�ت �لتي عانى 
فيها كل متطوع من �لن�صد�د �جلزئي �أو 
�صاعة  كل  يف  �لهو�ئية،  للممر�ت  �لكامل 
م��ن �ل��ن��وم، وع���دد �مل���ر�ت �ل��ت��ي �نخف�صت 
عن  �ل���دم  يف  �لأك�����ص��ج��ني  م�صتويات  فيها 
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�لأطفال هو كونهم  �صيوعا لدى  �لأك��رث  �لتف�صري�ت  فمن 
خا�صة  باحلزن،  �أحدهما  �أو  و�لديهما  �صعور  ور�ء  �ل�صبب 
ب��ع��دم كونهم  ب��اأن��ف�����ص��ه��م  �لأب���ن���اء  ي��خ��ربون  �لآب�����اء ل  و�أن 
�أ�صباب  ���ص��رح  ع���دم  �لن��ف�����ص��ال.  �أو  �ل��ط��الق  ور�ء  �ل�صبب 
�لآباء  يرتكبه  �لذي  �لوحيد  لي�ص �خلطاأ  للطفل  �لطالق 
عند �نف�صالهم، حيث يقع �لعديد منهم يف خطاأ �ل�صغط 
�لأخ��ر مبا يرتكهم  �أبنائهم لدعم طرف على ح�صاب  على 
�لعالقة  �صوء  يف  ت�صببه  �إىل  بالإ�صافة  بينهما،  ممزقني 
ب��ني �ل��ط��ف��ل وو�ل���دي���ه. ك��م��ا ي��ج��ب ع��ل��ى �لآب����اء �ملنف�صلني 
عدم �إهانة بع�صهما �لبع�ص �أمام �لأطفال لتفادي �لت�صاق 
�ل�صفات �ل�صلبية بهما يف ذهن �لطفل، حتى بعد �لنتقال 
من مرحلة �لطفولة للمر�هقة. كما يت�صبب تبادل �لإهانة 
�إىل �لنتقام من �لآخر يف  �أحدهما  �أو �صعى  بني �لو�لدين 
�هتز�ز ثقة �لطفل بنف�صه ب�صكل قد ي�صعب �إ�صالحه فيما 
�أحد  مع  للعي�ص  �لطفل  �نتقال  يعني  �لطالق  ولأن  بعد. 
ل��الآخ��ر، عليهما  �أو رمب��ا كلي  و�ل��دي��ه يف ظل غياب جزئي 
�لطفل  لدى  بالأمان  �لإح�صا�ص  حتقيق  على  �لعمل  د�ئما 
و�لتاأكيد له على �إمكانية �لتوجه لأي منهما و�حلديث معه 

يف �أي وقت كما يحلو له.
بيرتيك  �لأ���ص��رة  طب  و�أخ�صائية  �لنف�صية  �ملحللة  وت��رى 
ف��اي��ب��خ يف �لن��ف�����ص��ال و���ص��ي��ل��ة مم��ك��ن��ة خل��ل��ق ح��ي��اة �أف�صل 
�حلرب  "تت�صبب  وت���ق���ول:  �حل����الت  ب��ع�����ص  يف  ل��الأط��ف��ال 
باملنزل  �لأج�������و�ء  ت�����ص��م��ي��م  يف  و�لأم  �لأب  ب���ني  �مل�����ص��ت��م��رة 
و�ن�صغالهما ب�صر�عهما ون�صيان �لأطفال، فعندما يت�صاجر 

�أن يهدئ  د�ئ��م ميكن لالنف�صال حينها  �صبه  ب�صكل  �لآب��اء 
من حدة �حلياة". �أما بالن�صبة للحالت �لتي ل يعرب فيها 
�لأب و�لأم عادة عن خالفاتهما بال�صر�خ و�ل�صوت �لعايل، 
�أك���رب على  ت��اأث��ري  ذو  ي��ك��ون  �أن  ل��الن��ف�����ص��ال حينها  مي��ك��ن 
�لطفل لعتقاده باأن �لأمور بني و�لديه كانت على ما ير�م، 
ثم يتفاجاأ بعك�ص ذلك. وُين�صح �لآباء عند �تخاذهم قر�ر 
�لنف�صال با�صت�صارة متخ�ص�صني ملعرفة كيفية �لتعامل مع 
�أبنائهم حلمايتهم من �لأثار �ل�صلبية لأق�صى درجة ممكنة، 

و�لأهم هو حماولتهم �لنظر لالأمر باأعني �أطفالهم.

ال تدع االنف�سال يك�سر قلبك!
ت��زي��د ق�����ص��وة �لن��ف�����ص��ال ع��ن ���ص��ري��ك �حل��ي��اة خ��ا���ص��ة بعد 
يف  و�ل��دخ��ول  لالإحباط  ي��وؤدي  قد  ما  �لطويلة،  �لعالقات 
كتجربة  لالنف�صال  �لنظر  �ل�����ص��ود�ء.  �لأف��ك��ار  م��ن  د�ئ���رة 
ول��ي�����ص ك��ك��اب��و���ص ي�����ص��اع��دك ع��ل��ى �خل�����روج م��ن��ه��ا دون �أن 
وتر�جع  �لوحدة  من  و�خل��وف  و�لغ�صب  �حل��زن  تك�صرك. 
بعد  �ل��ك��ث��ريون  بها  مي��ر  خمتلفة  م��ر�ح��ل  بالنف�ص،  �لثقة 
بح�صب  حدتها  وتزيد  �حلياة  �صريك  عن  �نف�صال  جتربة 
طول وقوة �لعالقة �ملنتهية. وتتمثل �أوىل خطو�ت �لتعايف 
حياتية  كتجربة  �لف�صل  �إىل  �لنظر  يف  فا�صلة،  عالقة  من 
على  ت�صاعد  �لأف��ك��ار  بع�ص  م��وؤمل��ة.  كنهاية  ولي�ص  مهمة 

جتاوز هذه �لفرتة �حلياتية �ل�صعبة باأقل �لأ�صر�ر.
�لنف�صال لي�ص نهاية �لعامل

كان  مهما  �لنف�صال  جت��رب��ة  ق�صوة  على  �أح���د  يختلف  ل 

�صكله، �صو�ء بعد خالفات قوية �أو حتى بالتفاهم، فال�صعور 
م�صاألة  �لعالقة  يف  �ل�صعيدة  �لذكريات  و��صتعادة  بالوحدة 
هنا  �ملهم  م��ن  لكن  بالكتئاب.  لالإ�صابة  ت���وؤدي  ق��د  م��وؤمل��ة 
�أن �لنف�صال لي�ص نهاية �حلياة ولكنه جتربة  �لتاأكد من 
�إيجابية يف �حلياة.  موؤملة ميكن �ل�صتفادة منها لتغيري�ت 
ومن �لعاد�ت �خلاطئة بعد �لنف�صال، حماولة �لنخر�ط 
�صريعا يف عالقة �صريعة وهي م�صاألة يحذر منها �خلرب�ء، 

�إذ �أن �لأف�صل �إعطاء �حلزن وقته.

االإنكار ال يفيد
�إذ�  زوجية خا�صة  نهاية عالقة  تقبل حقيقة  �ل�صعب  من 
�لبع�ص  يعي�ص  ولذلك  طويلة،  �صنو�ت  عرب  ممتدة  كانت 
"مرحلة من �لإنكار" �إذ يحاول با�صتمر�ر �لت�صال ب�صريك 
�حلياة �ل�صابق وكاأن �صيئا مل يحدث. وهنا ين�صح �خلرب�ء 
�لأمل����اين،  فولفيندن"  �أون����د  "غيزوندهايت  مل��وق��ع  وف��ق��ا 
بالرتكيز على جتاوز مرحلة �حلزن و�لتعامل بو�قعية مع 

�لنف�صال كو�قع معا�ص ولي�ص ككابو�ص �صن�صتيقظ منه.

�مل�صوؤولية م�صرتكة
�ل�صعور بالذنب وحماولة حتميل �لذ�ت �صبب ف�صل �لعالقة 
من �لأمور �ملعذبة بعد �لنف�صال، لذ� من �ملهم هنا �إدر�ك 
بني  م�صرتكة  م�صوؤولية  ه��و  عالقة  �أي  ف�صل  �أو  جن��اح  �أن 
م�صوؤولية  نف�صك  حتميل  عن  �لتوقف  عليك  لذ�  طرفني، 

ف�صل �لعالقة.

جيم�س بوند اإىل 
غرفة العمليات

د�ن���ي���ال كريغ،  �مل��م��ث��ل  ���ص��ي��خ�����ص��ع 
�لذي يلعب �صخ�صية جيم�ص بوند، 
جلر�حة يف �لكاحل بعد �أن �أ�صيب 
�أفالم �صل�صلة  �أحدث  �أثناء ت�صوير 
�صيطرح  �لفيلم  لكن  �جلا�صو�صية، 
2020، وفق  �أبريل  يف موعده يف 

ما �أعلن منتجون.
ح�صاب  ع���ل���ى  ت���غ���ري���دة  يف  وج������اء 
على  �ل��ر���ص��م��ي  بوند"  "جيم�ص 
و�أن  ب�صيطة  �جل��ر�ح��ة  �أن  ت��وي��رت 
ك��ري��غ �أ���ص��ي��ب �أث���ن���اء �ل��ت�����ص��وي��ر يف 

جاميكا.
وذكرت �لتغريدة: "�صي�صتمر �لعمل 
�أ�صبوعني  ملدة  كريغ  يتعافى  بينما 
بعد �لعملية. ما ز�ل موعد �إطالق 

�لفيلم يف �أبريل 2020".
��صمه  ي��ح��دد  �ل����ذي مل  و�ل��ف��ي��ل��م، 
يقدم  فيلم  خ��ام�����ص  �صيكون  ب��ع��د، 
فيه د�نيال كريغ �صخ�صية �لعميل 

�لربيطاين �ل�صهري.
وذكرت و�صائل �إعالم �أن كريغ )51 
يف  لإ�صابة  وتعر�ص  �نزلق،  عاما( 
�ملا�صي،  �لأ�صبوع  �لت�صوير  موقع 

�أثناء ت�صوير م�صاهد حركة.
�لتي  �جلا�صو�صية  �صل�صلة  وحتقق 
)م�����رتو غولدن  ���ص��رك��ة  ت��ن��ت��ج��ه��ا 
م���اي���ر( �أح�����د �أك�����رب �ل���ع���ائ���د�ت يف 
فيلم  ح��ق��ق  �إذ  �ل�����ص��ي��ن��م��ا،  ���ص��ن��اع��ة 
���ص��ام منديز  ل��ل��م��خ��رج  )���ص��ب��ك��رت( 
عائد�ت   2015 يف  ���ص��در  �ل����ذي 
دولر،  مليون   880 بلغت  عاملية 
فول(  )���ص��ك��اي  ف��ي��ل��م  ح��ق��ق  بينما 
�أخ��رج��ه منديز  �ل��ذي   ،2012 يف 
�أي�صا، �أكرث من مليار دولر عامليا.

و�لأمريكي كاري جوجي فوكوناغا 
هو خمرج �لفيلم �جلديد.

�ستالون مل يتوقع 
النجاح يف التمثيل 
�أفالم  �لأمريكي وجنم  �ملمثل  قال 
�حلركة �صيلف�صرت �صتالون جلمهور 
كان  �ل�صينما يف مدينة  ع�صاق  من 
�أن ينجح  �إن��ه مل يتوقع  �لفرن�صية 
له  وق��ع  ح��ادث  ب�صبب  �ل�صينما  يف 
عند مولده وت�صبب يف عدم و�صوح 
�أ�صبح  لكنه  لديه  �لكلمات  خم��ارج 
�لفن.  ه��ذ�  رم��وز  �أ�صهر  �أح��د  �لآن 
وذ�ع �صيت �صتالون "72 عاما" يف 
فيلمه  ح�صل  بعدما   1976 ع��ام 
ي����دور يف  "روكي" �ل����ذي  �ل�����ص��ه��ري 
جائزة  على  �ملالكمة  حلبة  �أج���و�ء 
�أهم  �أح���د  بعدها  لي�صبح  �أو���ص��ك��ار 
�أف���الم �حل��رك��ة يف هوليوود  جن��وم 
"روكي"  �أف���������الم  ���ص��ل�����ص��ل��ة  ع�����رب 
�إنه  ق��ال  �صتالون  لكن  و"ر�مبو". 
عندما كان يف بد�ياته �ملهنية كانت 
�ملخرجني  �لكالمية تربك  �إعاقته 
�مل���م���ث���ل���ني مثل  م������ن  وزم������الئ������ه 
�أرنولد  "ترميناتور"  فيلم  بطل 

�صو�رزنيجر.

انف�سال الوالدين..ن�سائح للتخفيف من �سعور الأبناء بانهيار عاملهم

مببررة،  االأزواج  انف�سال  اأ�ببسببببباب  بببدت  مهما 
يرون  حيث  للأطفال  م�ؤملة  �سدمة  االأمر  يظل 
م�ساعر  عن  النظر  وبغ�ض  لعاملهم.  انهيارًا  فيه 
الغ�سب اأو احلزن لدى الزوجني، فهناك اأخطاء 
اأمل  حدة  لتخفيف  فيها  ال�ق�ع  جتنب  عليهم 

االنف�سال على االأبناء.
ت�س�رهم  االأبناء  يبني  االآببباء،  انف�سال  عند 
اأن  من  وبالرغم  وق�عه.  اأ�سباب  ح�ل  اخلا�ض 
يك�ن  رمبا  اأباءهم  النف�سال  االأطفال  ت�س�ر 
للمنطق،  منايف  اأو حتى  ال�اقع  بعيد متاما عن 
بالن�سبة  كبرية  اأهمية  ذو  الت�س�ر  هذا  يظل 

للأطفال ويلزمهم لفرتات ط�يلة.
واأخ�سائية  النف�سية  املحللة  وت�ؤكد 

 DW طب االأ�سرة بيرتيك فايبخ لب
على �سرورة �سرح اأ�سباب االنف�سال 
با�ستمرار  معهم  واحلديث  للأطفال 

مل�ساعرهم  فري�سة  تببركببهببم  لتجنب 
وحماوالتهم اإيجاد تف�سريات لل��سع.
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�ش�ؤون حملية

بح�س�ر حممد بن ركا�ض

يوم زايد للعمل الإن�ساين  بخيمة �سركة  اأركان الرم�سانية

بح�س�ر م�سلم بن حم

 يوم زايد للعمل الإن�ساين  مبجل�س جابر الإحبابي الرم�ساين

 النموذج الإماراتي يف الت�سامح مبجل�س ل�سرطة اأبوظبي 

••  العني - الفجر

�لبناء يف  مل��و�د  �أرك��ان  ل�صركة  �لرم�صاين  �ملجل�ص  �أحيا 
منطقة �صعاب �لأ�صخر يف �لعني ذكرى يوم ز�يد للعمل 
�صهر رم�صان  م��ن   19 ي��وم  ي�صادف  �ل���ذي  �لإن�����ص��اين 
حيث ��صتح�صر �مل�صاركون يف �ملجل�ص �لأعمال �خلريية 
طيب  نهيان  �آل  �صلطان  ب��ن  ز�ي���د  لل�صيخ  و�لن�صانية 
ومبادر�ت  �ل�صامية  و�مل��ب��ادئ  �لنبيلة  و�لقيم  ث��ر�ه  �هلل 
غر�صها  �ل��ت��ي  و�ل��ع��ط��اء  و�لتعاي�ص  و�خل���ري  �لت�صامح 

�لو�لد �ملوؤ�ص�ص يف نفو�ص �ملجتمع . 
و�أكد �مل�صاركون باملجل�ص �لذي ح�صره �ل�صيخ حممد بن 
�أبو  �ل�صت�صاري لإمارة  �ملجل�ص  �لعامري ع�صو  ركا�ص 
�لعامري و�صعادة  ظبي و�ل�صيخ �صامل حمد بن ركا�ص 
�ملهند�ص جمال �لظاهري �لرئي�ص �لتنفيذي ل�صناعات 
�ركان  �صركة  �د�رة  جمل�ص  رئي�ص  �لقاب�صة  �ل�صركة 
�لتنفيذي  �لرئي�ص  �ل�صفاق�صي  عبد�للطيف  و�صعادة 
ل�صركة �أركان و�صعادة �ملهند�ص عبد�لعزيز ��صد �لرئي�ص 
�لتنفيذي للعمليات ل�صركة �ركان وعدد من �مل�صوؤولني 
و�ل�صخ�صيات على �أن �لأعمال �لإن�صانية لباين ور�عي 
نه�صة �لوطن �ل�صيخ ز�يد بن �صلطان �آل نهيان -طيب 

�هلل ث����ر�ه- �أ���ص��اع��ت �خل���ري و�ل��ن��م��اء ور���ص��خ��ت مفهوم 
يانعة  ثمار�ً  و�أت��ت  �لوطن  رب��وع  �لعليا يف  و�ملثل  �لقيم 
و�أثر�ً طيباً لدى �لعديد من �صعوب �لعامل  يف خمتلف 
�أ���ص��ق��اع �لأر����ص .   و�أث��ن��ى �مل�����ص��ارك��ون يف �ملجل�ص على 

�أبرز  وعلى  �لإن�صاين  �لعمل  يف  �ملوؤ�ص�ص  �لقائد  جهود 
حمطات �لعطاء و�لإن�صانية وم�صريته ونحو تر�صيخه 
�ل��ع��امل، كم  �إىل  �مل��ب��ادئ كر�صالة م��ن �لإم�����ار�ت  ل��ه��ذه 
ت�صمن �ملجل�ص حما�صرة حتدث فيها �ل�صيخ حمد بن 

�لعني  �ملتكامل يف  �لنقل  �لعامري مدير مركز  ركا�ص 
و�مل��و����ص��الت و�خلدمات  �لنقل  و���ص��ائ��ل  ت��ط��ور�ت  ع��ن 
�حلديثة �لتي ي�صهدها هذ� �لقطاع �حليوي يف مدينة 

�لعني و�ملناطق �ملجاورة.

••  العني-الفجر

�أحيا �ملجل�ص �لرم�صاين للمو�طن جابر م�صفر �صعيد 
�لإحبابي مبنطقة �ملرخانية يف �لعني ذكرى يوم ز�يد 
19 م��ن �صهر  ي���وم  ي�����ص��ادف  �ل���ذي  �لإن�����ص��اين  للعمل 
رم�صان حيث ��صتح�صر �مل�صاركون يف �ملجل�ص �لأعمال 
بن  ز�ي���د  �ل�صيخ  �ملوؤ�ص�ص  ل���الأب  و�لإن�صانية  �خل��ريي��ة 
حدود  تخطت  �لتي  ث��ر�ه  �هلل  طيب  نهيان  �آل  �صلطان 
�لأج���ي���ال و�لأزم������ان وج��ع��ل��ت��ه ح��ا���ص��ر�ً دوم����اً يف قلوب 

�ل�صغار و�لكبار 
�ل�صيخ  م��اآث��ر  �أن  ع��ل��ى  �ملجل�ص  يف  �مل�����ص��ارك��ون  و�أج��م��ع 
ُتعد ول حت�صى  �لإن�صانية ومكرماته ل  ولفتاته  ز�يد 
�أن  �إن�صان موؤكدين على  ويعجز عن �حلديث عنها �ى 
نو�زع �خلري يف وجد�ن ز�يد �لإن�صان رحمه �هلل و�ملحبة 
�لإن�صانية �خلال�صة كانت حتركه ملا فيه �صالح �لبالد 
ح�صره  �ل��ذي  باملجل�ص  �مل�صاركون  و�أ���ص��اف  و�ل��ع��ب��اد.  

�مل�صوؤولني  م��ن  وع��دد  �لعامري  ح��م  ب��ن  م�صلم  �ل�صيخ 
و�ل�صخ�صيات على �أن �لأعمال �لإن�صانية لباين ور�عي 
نه�صة �لوطن �ل�صيخ ز�يد بن �صلطان �آل نهيان -طيب 
�هلل ثر�ه-�أ�صاعت �خلري و�لنماء ور�صخت مفهوم �لقيم 
و�أثر�ً  يانعة  ثمار�ً  و�أت��ت  �لوطن  رب��وع  يف  �لعليا  و�ملثل 
طيباً لدى �لعديد من �صعوب �لعامل  يف خمتلف �أ�صقاع 
�لأر�ص .. فلقد كان رحمه �هلل حمباً للخري ي�صعى �إىل 
تقدميه ويجود به �أينما حل وذهب ل يفرق بني �مل�صلم 
�إن�صاين ر��صخ لديه رحمه �هلل  �مل�صلم وهو مبد�أ  وغري 

ينبع من قيم �لت�صامح �لتي يوؤمن بها.
و�أجمع �حل�صور يف �ملجل�ص باملنا�صبة على �أن هذ� �لزرع 
�أث��م��ر حمبة  �لإن�����ص��اين ل���الأب و�مل��وؤ���ص�����ص �ل�صيخ ز�ي���د 
�لوطن  وب��ني مو�طنيه وخ��ارج ح��دود  �لنا�ص يف وطنه 
تقدير�ً  قبل  م��ن  زع��ي��م  بها  يحظ  مل  مبحبة  فحظي 
لعطاء�ته ولإر�صائه رحمه �هلل لقيم �لت�صامح �لتي �آمن 

بها وجعل �لإن�صان يف حمورها و�لقلب منها .

�أبوظبي يف حما�صرة   ل�صرطة  �لعامة   �لقيادة  �صاركت 
�ملجتمع  �أمن  �ملجتمعية بقطاع  �ل�صرطة  �إد�رة  نظمتها 
يف  منطقة �لظفرة مبجل�ص حممد �لفالحي �ليا�صي  
�صمن �ملجال�ص �لرم�صانية لعام 2019م بالتعاون مع 

مكتب �صوؤون �ملجال�ص بديو�ن ويل عهد �أبوظبي، 
�لإمار�تي  �لنموذج   " مو�صوع   �ملجل�ص  و��صتعر�ص    
" و�أد�ر �جلل�صة �لإعالمي علي �ل�صام�صي    يف �لت�صامح 
�لتي   ، و�لوطنية  �ملجتمعية  �لق�صايا  خمتلف  ملناق�صة 
ت��ر���ص��خ ق��ي��م �ل��ت�����ص��ام��ح  و�مل���و�ط���ن���ة �ل�����ص��احل��ة و�إب�����ر�ز  
جمتمع  بها  يت�صم  �لتي  �لأ�صيلة  و�لتقاليد  �ل��ع��اد�ت 
�لإم��ار�ت  من ت�صامح و تعرب عن �لتما�صك و�لعتز�ز 
و�لعطاء  �ملحبة  ون�صر  و�لإن�صانية  �لجتماعية  بالقيم 

و�لرت�حم .
و�لتعاي�ص  �لت�صامح  قيم  �إر���ص��اء   �إىل  �ملجل�ص   وتطرق 
�ل�صلمي و�ملو�طنة �ل�صاحلة و�لعطاء و �لن�صانية  �لتى  
�ل��ت��الح��م �ملجتمعي،  حت��ث على �خل��ري و�مل����ودة وت��ع��زز 

وتعمل على حتقيق �لتكافل،و�لت�صامح .
وقال �لنقيب �صامل بالنوه �ملنهايل ، �إن  دورية �ل�صعاده 
�لتي جتوب �صو�رع �لعا�صمة ماهي �ل مثال كبري على 
مفهوم �لت�صامح و�لذي تقدمه �لقيادة �لعامة ل�صرطة 
�بوظبي من خالل �لتوعية �لتي تقدمها لل�صائقني من 

خماطر �حلو�دث �ملرورية ومكافاأة �ملتميزين منهم.

 وذكر  �أن مفهوم �لوعي �ملجتمعي و�لت�صامح  و�ملو�طنة 
�لي��ج��اب��ي��ة  م���وروث ث��ق��ايف م�صرتك م��ن �مل��ب��ادئ  وفق 
�ملو�طنة  وم���ب���ادئ   ، و�ل�����ص��ل��وك��ي��ات  و�ل����ع����اد�ت  �ل��ق��ي��م 
و�لتنمية  و�لقانون  �لدين  على  ترتكز  �لتي  �ل�صاحلة 
و�لثقافة  �ملجتمعية  و�مل�صوؤولية  �لجتماعي  و�لبعد 
�لتعاي�ص  يف  ت�صهم  و  �لآخ��ري��ن  ع��ن  مت��ي��زه  خ�صائ�ص 

�ل�صلمي .
وقال �إن  �ملو�طنة �لإيجابية  حتدد مبوجبها عدة �أمور 
من �حلقوق و�لو�جبات تت�صمن �نتماء �ملو�طن لوطنه  
و�حرت�م  �لأوق���ات  كافة  يف  وخدمته  حبه   م��ن  �لنابع 
�لآخرين   �لذين يعي�صون على �أر�ص �لإمار�ت يتقا�صم  
حب  ع��الق��ات  تربطهم   و�مل�صتقبل  �حلا�صر  و�إي��اه��م  

وت�صامح ووئام  وود .
ملختلف  �ل�صلمي  و�ل��ت��ع��اي�����ص  �ل��ت�����ص��ام��ح    :�أن    وت��اب��ع 
�إق������ر�ر م����ن  قيادتنا  �لإم��������ار�ت  �جل��ن�����ص��ي��ات يف دول����ة 
�لعالقات  لتعميق  و�صعها  مت   قو�نني   وف��ق  �لر�صيدة 
ب��ني �مل��و�ط��ن��ني و�مل��ق��ي��م��ني،و�مل��و�ط��ن��ة �لإي��ج��اب��ي��ة هي 
�ح�����رت�م  ق���و�ن���ني  �ل���دول���ة  يف �ل���ص��ت�����ص��اف��ة �لكرمية  
�لذي  بالت�صامح  و�ل��ت��ح��ل��ي   �ل��دول��ة   قاطني  جلميع  
يعد  و�حد� من �ملفاهيم  �لإيجابية  و�لقيم  �لإن�صانية  

و�لإ�صالمية  .
و�أكد �لنقيب حممد �صيف �لهنائي  �أن  �صرطة �بوظبي 

ت��ن��ت��ه��ج م��ف��ه��وم �ل��ت�����ص��ام��ح ع���ن ط���ري���ق ح��ف��ظ حقوق 
يتجز�أ  ج��زء ل  و�ن��ه��ا   �لقانون  قبل تطبيق  �لآخ��ري��ن 
�ل�صورة  و�أن   �لإم���ار�ت   لدولة  �ملجتمعي  �لن�صيج  من 
�لكثري من  لدى  تغريت  قد  �ل�صرطة  لرجل  �لنمطية 
حفظ  يف  �صركاء  �جلميع  لي�صبح  و�ملقيمني  �ملو�طنني 
�لأمن .  و�أو�صح  �أن  دولة �لإمار�ت، ومنذ عهد �ملغفور 
له �ل�صيخ ز�يد بن �صلطان �آل نهيان “طيب �هلل ثر�ه” 

�لإيجابية   �ملو�طنة  بتعزيز مفهوم  تويل عناية خا�صة 
و�لت�صامح يف جمتمعها  لتحقيق �ملكت�صبات يف �مل�صتقبل 

بخطا و�ثقة.
وق���ال  �إن  �مل��و�ط��ن��ة �لإي��ج��اب��ي��ة ه��و ت�صامح م��ع �لذ�ت  
و�لإخ���ال����ص يف حب  ب��امل�����ص��وؤول��ي��ة،  �ل�����ص��ع��ور  يتمثل يف 
�لوطن  وجت�صيد قيم  �لتالحم و�لعمل باإخال�ص من 

�أجل تقدمه ونه�صته و��صتقر�ره.

بت�جيهات �سما بنت حممد بن خالد اآل نهيان
اإفطار جماعي لإحياء منا�سبة يوم زايد للعمل 

الإن�ساين بالتعاون مع كليات التقنية العليا
•• العني - الفجر

بتوجيهات من رئي�ص جمل�ص �إد�رة موؤ�ص�صات �ل�صيخ حممد بن خالد �آل نهيان 
�لثقافية و�لتعليمية �ل�صيخة �لدكتورة �صما بنت حممد بن خالد �آل نهيان �أقيم 
�لإفطار �جلماعي �ل�صنوي �إحياء ملنا�صبة " يوم ز�يد للعمل �لإن�صاين " و�لذي 
�لعليا  �لتقنية  كليات  مع  بالتعاون  عام  كل  رم�صان  ع�صر من  �لتا�صع  ي�صادف 
وذلك مبقر كلية �لتقنية �لعليا للطالب مبقرها يف مدينة �لعني ح�صر �لإفطار 
�جلماعي ممثلون من جهات عدة ممثلة يف  �صندوق �لزكاة ومركز جدورة لذوي 
�لإعاقة ، ومركز �لعني لذوي �لإعاقة  ومركز �إيفوري وكلية �خلو�رزمي ، كما 
كان من بني �حل�صور �لأطفال �لأيتام و �أ�صحاب �لهمم و�لأ�صر �ملتعففة يهدف 
�للقاء �إىل ت�صليط �ل�صوء على �لدور �لذي �صاهم فيه �ملغفور له باإذن �هلل تعاىل 

�ل�صيخ ز�يد بن �صلطان �آل نهيان لبناء �لوطن وحمايته ب�صياج روح �لحتاد .
�أعقبه فقر�ت ترفيهية  بالإفطار �جلماعي ثم  بد�أ  �للقاء  �أن  بالذكر  و�جلدير 
�لعليا  �لتقنية  كليات  مدير  �لعماري  هم�صة  �لدكتورة  وجهت  حيث  وتثقيفية 
كلمة �أ�صادت فيها باملغفور له باإذن �هلل – تعاىل – كما رحبت باحل�صور وتفاعل 
موؤ�ص�صات �ملجتمع بهدف �إجناح �لفعالية ، وحتدثت عن دور �ل�صيخة �لدكتورة 
�صما بنت حممد بن خالد �آل نهيان يف دعم بر�مج �ملجتمع وعلى ر�أ�صها �ملعززة 
لالنتماء و�لهوية و�ختتم �للقاء بتبادل �صهاد�ت �ل�صكر و�لتقدير بني �لطرفني 
كما ��صتمتع �لأطفال بالألعاب �لتي مت جتهيزها خ�صي�صا لهذ� �ليوم  ومبا مت 
تقدميه من هد�يا لهم وتوزيع ق�ص�ص مكتبة �أجيال �مل�صتقبل عليهم و�ل�صتماع 

�إىل رو�ية " �لنور ينتظرك " .

مبجل�ض �سامل كبينة الرا�سدي
ور�سة تعريفية حول نظام الدخول الذكي

•• اأبوظبي - الفجر

نظم مركز بلدية �لوثبة �لتابع لد�ئرة �لتخطيط �لعمر�نى باأبوظبي وبالتعاون 
مع مكتب �صوؤون �ملجال�ص مبجل�ص �صامل بن كبينة �لر��صدي مبنتقطة �لنه�صة 
يف �أبوظبي ور�صة تعريفية حوله نظام �لدخول �لذكي حا�صر فيها عمر �ملعمري 
رئي�ص �صعبة ت�صميم �خلدمات �لكرتونية  �لذي قال �ن خدمة �لدخول �لذكي 
تتيح لك  �لو�صول �إىل كافة �خلدمات �حلكومية لدولة �لإم��ار�ت، من خالل 
ُمعّرف و�حد وكلمة �صّر و�حدة عرب كافة �لبو�بات �لحتادية و�ملحلية يف �لدولة، 

دون �حلاجة ل�صتخد�م �أ�صماء م�صتخدمني �أو كلمات �صر خمتلفة. 
�إىل  �لر�مية  �لوطنية  �مل�صاعي  �صياق  ياأتي يف  �مل�صروع  �ملعمري �ن هذ�  و�أ�صاف 
حتقيق ركائز "�حلكومة �ل�صاملة"، حيث �أن �لدخول �لذكي هي �آلية ت�صديق 
للدخول ت�صمن للجهة �حلكومية �مل�صتقبلة لطلب دخول �مل�صتخدم باأن ملف 

�مل�صتخدم وبياناته هي من م�صدر موثوق وم�صمون و�آمن. 
 وعربحممد �صامل بن كبينة �لر��صدي عن �صعادته مب�صروع �لتحول �لرقمي 
�ل�صامية  �لأو�م���ر  يج�صد  �ل��ذي  �أبوظبي  �إم��ارة  بلديات  م�صتوى  على  �ل�صامل 
نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�صيخ حممد  �ل�صمو  من �صاحب 
�أهمية �مل�صي ُقدماً وبوترية  �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�صلحة، وحث �صموه على 
على  �لر�صيدة  �حلكومة  من  حر�صاً  وذل��ك  �لرقمي،  �لتحول  نحو  مت�صاعدة 
�إ�صعاد �ملتعاملني، و�إيجاد �خلدمات �لع�صرية �حلديثة و�ل�صريعة �لتي ت�صتجيب 
�لدو�ئر  �ل�صخ�صيات وروؤ�صاء  �ملتعاملني.ح�صر�لور�صة عدد من كبار  ملتطلبات 

�حلكومية و�ملحلية و�مل�صوؤولني وجمع كبري من �أهايل �ملنطقة. 

جت�سيدًا لقيم العطاء 
يوم زايد للعمل الإن�ساين حافل 

باملبادرات يف زايد للثقافة الإ�سالمية
•• العني – الفجر

�خلام�صة  �لذكرى  مع  تز�منا  ياأتي  �ل��ذي  �لإن�صاين  للعمل  ز�ي��د  بيوم  �حتفاًء 
نهيان  �آل  �صلطان  بن  ز�ي��د  �ل�صيخ  له  �ملغفور  �ل��دول��ة  موؤ�ص�ص  لرحيل  ع�صرة  
�ملبادر�ت  م��ن  ع���دد�  �لإ���ص��الم��ي��ة  للثقافة  ز�ي���د  د�ر  �أطلقت  ث���ر�ه«.  �هلل  »ط��ي��ب 
و�لأن�صطة �لتي جت�صد �أ�صمي معاين �لعطاء يف �لعمل �لإن�صاين �لذي تتميز به 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة قيادة و�صعباً.
تقدمي  �إىل  تهدف  �لتي  حتابو�"  "تهادو�  م��ب��ادرة  بتنظيم  �ل��د�ر  قامت  فقد 
و�حلقائب  و�لعطور  )كاملالب�ص  �جل��دد  �ملهتدين  من  �ملتعففة  لالأ�صر  �لهد�يا 
�ملتعففة من  �لأ���ص��ر  �ملالية على  �لأع��ب��اء  و�لأح��ذي��ة وغ��ريه��ا( بغر�ص تخفيف 

�ملهتدين �جلدد، وم�صاعدتهم على ��صتقبال عيد �لفطر بفرح و�صعادة.
جتاه  �ملوظفني  بها  يتمتع  �لتي  �لإن�صانية  �لقيم  لتعك�ص  �ملبادرة  هذه  وج��اءت 
�ملهتدين �جلدد، وحر�صاً منهم على رعاية �ملهتدين �جلدد �ملنت�صبني للدر��صة 
يف �لد�ر بالإ�صافة �إىل جت�صيد ر�صالة �لد�ر يف دمج �ملهتدين �جلدد يف �ملجتمع 
وتعليمهم �لقيم �ل�صالمية �لتي تدعو �إىل �لتالحم �ملجتمعي و�ملحبة وم�صاعدة 
 200 "تهادو� حتابو�" هذ� �لعام  �لآخرين، وبلغ عدد �مل�صتفيدون من مبادرة 
�لتطوعي" قامت  �لوطن  "فريق  مع  �لد�ر.وبالتعاون  مهتد جديد من طلبة 
" فطوركم علينا" حيث �صارك �ملوظفني و�ملهتدين  �لد�ر بامل�صاركة يف مبادرة 
�جلدد يف جتهيز وجبات �لإفطار و�لتي ت�صتهدف توزيعها لالأ�صر �ملتعففة طو�ل 
�حلكومية،  و�جلهات  �ملوؤ�ص�صات  بني  للتعاون  وجت�صيد�ً  �ملبارك.  رم�صان  �صهر 
�صاركت �لد�ر يف ندوة “جمهود �لقائد �ملوؤ�ص�ص يف �لعمل �لإن�صاين يف �لعامل” 
�لتي �أقيمت يف جامعة حممد �خلام�ص بتنظيم من موؤ�ص�صة ز�يد بن �صلطان �آل 

نهيان لالأعمال �لإن�صانية.
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لذا  الببدهبب�ن،  من  للتخل�ض  ذهبية  فر�سة  رم�سان  ُيعتر 
يف  للريجيم  �سح�ر  ل�جبات  عببدة  خببيببارات  �سن�ستعر�ض 

رم�سان، لتمنحك الطاقة الإكمال �سيامك ب�سكل طبيعي:
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يجب  رم�����ص��ان  ب�صهر  �مل��ي��ز�ن��ي��ة  ع��ل��ى  للحفاظ 
�لالزمة  و�ل��ت��د�ب��ري  �لح��ت��ي��اط��ات  بع�ص  �ت��خ��اذ 
ل��ت��وف��ريه��ا ب���اأق���ل ت��ك��ال��ي��ف مم��ك��ن��ة، ف��م��ع غالء 
�لأ�صعار حتتار كل ربة منزل يف كيفية 

تدبري ميز�نيتها.
ت�����ص��ع��ى ك���ل رب���ة م��ن��زل �إىل جمع 
�لتي  و�مل�������ص���ت���ل���زم���ات  �لأ�����ص����ي����اء 
حتتاجها خالل هذ� �ل�صهر، ظنا 
منها �أن ذلك �صيوفر 
�لكثري  ع���ل���ي���ه���ا 
م������ن �مل����ج����ه����ود 
�ل���������ص����ه����ر  يف 
�ل���ف�������ص���ي���ل. 
هنالك  ل����ذ� 
�ل��������ع��������دي��������د 
�لن�صائح  م��ن 
�ل���������ت���������ي ت�����������ص�����اع�����د 
�صهر  ميز�نية  بتدبري 

رم�صان:

ا�ستفيدي من عرو�ض رم�سان
بد�ية قومي برتتيب مطبخك وثالجتك 
و�ح�صري �ل�صلع و�ملنتجات �لتي حتتاجيها. 

جتنبي �لت�صوق �لع�صو�ئي،
�لأ�صا�صية  ب��ال�����ص��ل��ع  ق��ائ��م��ة  ب���اإع���د�د  ق��وم��ي   
�لفطور  �إع��د�ده��ا على مائدة  �مل��ر�د  لالأطعمة 
�أعلى،  ب�صعر  ل�صر�ئها لحًقا  حتى ل ت�صطري 
و����ص��ت��ف��ي��دي م���ن ع���رو����ص �ل�����ص��وب��ر م���ارك���ت يف 

رم�صان،
لعرو�ص  مغريات  �أي  عن  متاًما  �بتعدي  ولكن   

�أنت ل�صت بحاجة لها.

الع�سري  ببري  وحبب�ببسّ اخلبب�ببسببراوات  جببمببدي 
الطازج

�أنو�عها مبكًر�  قومي بتجميد �خل�صر�و�ت بكل 
�ملال  لتوفري  و�لفا�صولياء  و�مللوخية  كالبامية 

و�جلهد يف �صهر رم�صان، 
من  حتتاجينها  �ل��ت��ي  �ل��ك��م��ي��ة  ���ص��ر�ء  تن�صي  ل 
وتخزينها  بتتبيلها  وق��وم��ي  و�ل��ل��ح��وم  �ل��دج��اج 
ح�صب �لكمية �لتي حتتاجيها فقط لتوفري �ملال 
�إ�صافة �ىل حت�صري  �ل�صهر �لكرمي،  و�جلهد يف 
يف  للعائلة  �أك��رث  �ل�صحية  �لطبيعية  �لع�صائر 

�ملنزل.

احفظي بقايا الطعام 
جمعي �لأكل �ملتبقي و�حفظيه جيًد� يف حافظات 
حمكمة �لأغالق يف �لفريزر لأنه �صيكفي لإفطار 

يوم يف رم�صان. 

جتنبي �سراء خ�سراوات بكميات كبرية
جتنبي �صر�ء خ�صر�و�ت بكميات كبرية حتى ل 

تتلف كونها ل تخزن. وهذه من �أهم �لن�صائح.

حددي عدد ال�الئم وقللي االأ�سناف
وح����اويل �جلمع  م�صبًقا،  �ل��ولئ��م  ع���دد  ح���ددي 
ب��ني �أك��رث م��ن و�ح���دة �إذ� ك��ان �لأف���ر�د يعرفون 
بع�صهم، ول تبالغي يف عددها، ول يف �لأ�صناف 
�ل�صائم  �أن  وت��ذك��ري  ب��اإع��د�ده��ا.  تقومني  �لتي 

ياأكل �أقل من �ملعتاد.

اختاري احلل�يات الب�سيطة
يف بع�ص �أيام رم�صان �جتهي للحلويات �لب�صيطة 
مثل �لأرز باللنب و�لكرمي كر�ميل فهي موفرة 

�أكرث من غريها.

ال تبالغي ب�سراء ملب�ض العيد 
لعائلتك،  �لعيد  مالب�ص  ب�ص����ر�ء  تب������الغي  ل 
�ل�صرورية  �لأ�ص����ا�صية  �لقطع  �خ��ت��اري  ول��ك��ن 

فق�����ط.
�صبيل  ل�صر�ء جينز جديد على  د�ع��ي   مثاًل، ل 

�ملثال �إذ� كانت �مليز�نية حمدودة.

كميات حمددة من الكعك 
�أخري�، ل تقومي ب�صر�ء كميات كبرية من كعك 
�لعيد، ولكن �ختاري كميات �صغرية من �لأنو�ع 
�مليز�نية  ع��ل��ى  ح��ف��اظ��ا  عائلتك  تف�صلها  �ل��ت��ي 

و�ل�صحة.

ن�سائح مفيدة لكل ربة منزل.. اإدارة ميزانية رم�سان والعيد

للريجيم: �سح�ر  وجبات   10
بالفطر: البي�ض   1-

من  ك��وب  �لبي�ص،  من  حبات  �أرب��ع  �إىل  حتتاجني  �ملكونات: 
�صر�ئح �لفطر، ملعقة كبرية من �لزيت �لنباتي، حبة ب�صل 
وفلفل  وملح  ناعم،  ثوم مفروم  ناعماً، ف�ص  فرماً  مفرومة 

�أ�صود ح�صب �لرغبة.

طريقة التح�سري:
• �صعي �لزيت يف مقالة على نار متو�صطة، و�صعي �لب�صل 

و�لثوم فوقه وقلبي با�صتمر�ر حتى ي�صبح �لب�صل �صفافاً.
وي�صبح  ين�صج  حتى  بالتقليب  و��صتمري  �لفطر  • �أ�صيفي 

ليناً، ثم �صعيه جانباً.
�أخرى  مقالة  وعلى  �صوكة،  با�صتعمال  �لبي�ص  �خفقي   •
�ملخفوق  �لبي�ص  �أ�صيفي  ث��م  ي�صخن،  ودع��ي��ه  �ل��زي��ت  �صعي 

عليه، و�تركيه حتى ين�صج.
• �صعي �لفطر على �لبي�ص �ملخفوق ومتتعي بوجبة �صحور 
وكمية  �لقمح  خبز  من  قطعة  �إ�صافة  ميكنك  كما  �صحية. 

من �صلطة �خل�صار لتكملي بها وجبتك.

ال�سك�س�كة:  2-
�ملكونات: خم�ص بي�صات، ملعقة 

كبرية من زيت �لزيتون، حبة 
�ملفرومة،  �لطماطم  م��ن 

حبة من �لب�صل �ملفروم، 
فلفل �أخ�صر، ملح وفلفل 

ح�صب �لرغبة.

طريقة التح�سري:
يف  �لزيتون  زي��ت  �صعي   •

مقالة على نار هادئة.
�ل���ب�������ص���ل  ق����ط����ع����ي   •
و�ل���ف���ل���ف���ل �لأخ�������ص���ر 

قطع �صغرية.
 •

�صفافاً،  ل��ون��ه  ي�صبح  حتى  وقلبي  �مل��ق��الة  يف  �لب�صل  �صعي 
ثم �أ�صيفي �لفلفل �لأخ�صر.

• قطعي �لطماطم، ثم �أ�صيفيها للخليط وقلبي با�صتمر�ر 
لعدة دقائق، حتى تن�صج.

• بعد ذلك �خفقي �لبي�ص و�صعيه على �خلليط يف �ملقاله 
و�تركيه حتى ين�صج، وقدميه �صاخناً مع �خل�صرو�ت.

بالطماطم: اجلنب   3-
�ملكونات: كوب و�حد من �لطماطم �ملقطعة، كوب من جبنة 
�لزيتون،  زي��ت  �ل��روزم��اري، ملعقتان من  �أع��و�د من  �لفيتا، 

ملح وفلفل ح�صب �لرغبة.

طريقة التح�سري:
و�أخلطيهم  فيه،  �ملكونات  جميع  و�صعي  وعاء،  �أح�صري   •

جيد�ً.
�صاعة،  ربع  ملدة  �لغرفة  حر�رة  درجة  على  �لوعاء  • �تركي 
�لغنية  �لوجبة  ه��ذه  بتناول  متتعي  ث��م  �لنكهات،  لتتمازج 

و�ل�صحية.

البي�ض: عجة   4-
ملعقتان  ب��ي�����ص��ات،  خم�ص  �مل��ك��ون��ات: 
ك���ب���ريت���ان م���ن زي����ت �ل���زي���ت���ون، كوب 
ناعماً،  فرماً  �ملفروم  �لبقدون�ص  من 

ب�صلة، ملح وفلفل ح�صب �لرغبة.

طريقة التح�سري:
مقالة  يف  �ل��زي��ت��ون  زي���ت  ���ص��ع��ي   •
ع��ل��ى �ل���ن���ار، و�أ���ص��ي��ف��ي �ل��ب�����ص��ل عليها 

وقلبي حتى ي�صبح لونه ذهبياً.
وقلبي  �لب�صل  �إىل  �لبقدون�ص  �أ�صيفي   •
ل��ع��دة دق��ائ��ق، ث��م �أزي��ل��ي �خل��ل��ي��ط م��ن �ملقالة 

و�صعيه جانباً يف وعاء.
و�أ�صيقي  �لبي�ص يف وعاء  • �خفقي 
�مل��ل��ح و�ل��ف��ل��ف��ل �لأ����ص���ود عليه، 
�خ��ل��ط��ي��ه م���ع خليط  ث���م 
و�لبقدون�ص  �ل��ب�����ص��ل 

جيد�ً.
يف  �خلليط  �صعي   •
�لنار،  ع��ل��ى  م���ق���الة 
حتى  و�ن�����ت�����ظ�����ري 

ين�صح.

البطاطا   5-
بالبي�ض:

�ملكونات: حبتان 
�لبطاطا  م����ن 
�ل���������رو����������ص���������ت 
م����ت����و�����ص����ط����ة 
�أربع  �حلجم، 
ب����ي���������ص����ات، 
ن  ملعقتا
م��������������������������������ن 
�حل�����ل�����ي�����ب، 
م���ل���ع���ق���ت���ان 
م������������ن زي��������ت 

�لزيتون، ن�صف كوب ب�صل مقطع، فلفل �أ�صود وملح بح�صب 
�لذوق.

طريقة �لتح�صري:
درج����ة   375 ح��������ر�رة  درج�������ة  ع���ل���ى  �ل����ف����رن  ���ص��خ��ن��ي   •

فهرنهايت.
و�لب�صل  هي  �صغرية  قطع  وقطعيها  �لبطاطا  ق�صري   •

و��صويهم بالفرن.
�لبطاطا  ل��ه  و�أ���ص��ي��ف��ي  �حل��ل��ي��ب  م��ع  �ل��ب��ي�����ص  • �أخ��ف��ق��ي 
بح�صب  �لأ�صود  و�لفلفل  �مللح  �أ�صبطي  ثم  �مل�صوي  و�لب�صل 

ذوقِك.
ثم  �لنار،  على  متو�صطة  مقالة  يف  �لزيتون  زيت  �صعي   •
�أ�صيفي خليط �لبي�ص مع خليط �لبطاطا بد�خلها، و�صعي 

�ملقالة يف �لفرن ملدة ربع �صاعة حتى تن�صج.

الطماطم: مع  البي�ض   6-
�ملكونات: �أربع بي�صات، ملعقة كبرية من زيت �لزيتون، حبة 
مفرومة  طماطم  حبات  ثالث  ناعماً،  فرماً  مفرومة  ب�صل 
فرماً ناعماً، ملعقتان من �لكات�صب، ملح وفلفل �أ�صود بح�صب 

�لذوق.

طريقة التح�سري:
• �صعي ملعقة كبرية من زيت �لزيتون مع �لب�صل �ملفروم 
�أ�صيفي  ث��م  ي��ذب��ل،  ه��ادئ��ة ح��ت��ى  ن���ار  ع��ل��ى  وقلبيهما ج��ي��د�ً 

�لطماطم و�لكات�صب.
�ملطهوة  �لطماطم  �إىل  �أ�صيفيه  ث��م  �لبي�ص  �خفقي    •

و�أ�صبطي �مللح و�لفلفل �لأ�صود.
ين�صج. حتى  دقائق  لب�صع  ودعيه  �ملزيج،  • قلبي 

بالك��سا: -7البي�ض 
�إىل قطع  �ل��ك��و���ص��ا )م��ق��ط��ع��ة  م���ن  غ����ر�م   250 �مل���ك���ون���ات: 
�إىل �صر�ئح، ربع ملعقة  �صغرية(، كوبان من �لب�صل مقطع 
�أرب��ع بي�صات كبرية �حلجم، رب��ع ك��وب من  كبرية من ث��وم، 
�أربع  �لزيتون،  زي��ت  من  كبرية  ملعقة  �ملفرومة،  �لطماطم 

�أور�ق من �لريحان �لطازج �ملفروم.

طريقة التح�سري:
متو�صطة  نار  على  ل�صقة  غري  مقالة  يف  �لزيت  • �صعي 
ودعيه ي�صخن، ثم �أ�صيفي �لب�صل و�لثوم وقلبي ملدة خم�ص 

دقائق، حتى ي�صبح لون �لب�صل �صفافاً.
دقائق  لع�صرة  و�أتركيها  �ملقالة  وغطي  �لكو�صا  �أ�صيفي   •

حتى تن�صج.
�إىل  �ل��ط��م��اط��م  م��ع  و�أ���ص��ي��ف��ي��ه  ج��ي��د�ً،  �لبي�ص  • �خ��ف��ق��ي 
و�لفلفل  �مل��ل��ح  و�أ���ص��ب��ط��ي  ين�صج  ح��ت��ى  و�ت��رك��ي��ه  �ل��ك��و���ص��ا، 

�لأ�صود بح�صب رغبتِك.

بالب�سطرمة: البي�ض   8-
�ملكونات: 100 غر�م من �لب�صطرمة، ملعقة كبرية من زيت 

�لزيتون، �أربع بي�صات كبرية �حلجم.

طريقة التح�سري:
�صغرية. قطع  �إىل  �لب�صطرمة  • قطعي 

نار  على  مقالة  يف  �لب�صطرمة  مع  �لزيتون  زيت  �صعي   •
لونها  ي�صبح  حتى  دقيقة،  ن�صف  مل��دة  وقلبيها  متو�صطة، 

فاحتاً.
وقلبي  �ل��ب�����ص��ط��رم��ة،  �إىل  �مل��خ��ف��وق  �ل��ب��ي�����ص  �أ���ص��ي��ف��ي   •

با�صتمر�ر حتى ين�صج.

بال�سبانخ: البي�ض   9-
�أرب���ع بي�صات ك��ب��رية �حل��ج��م، ك��وب م��ن �ل�صبانخ  �مل��ك��ون��ات: 
�أ�صود  وفلفل  ملح  �لزيتون،  زيت  من  كبرية  ملعقة  �ملفروم، 

بح�صب �لذوق.

طريقة التح�سري:
له  و�أ���ص��ي��ف��ي  ه���ادئ���ة،  ن���ار  ع��ل��ى  �ل��زي��ت��ون  زي���ت  • �صخني 

�ل�صبانخ �ملفروم.
�أ�صيفيِه �إىل  • �خفقي �لبي�ص مع �مللح و�لفلفل �لأ�صود ثم 

�ل�صبانخ مع �لتقليب �مل�صتمر حتى ين�صج �لبي�ص جيد�ً.

واحلليب: -10امل�ز 
�أو حليب خايل  تناويل م��وزة و�ح��دة مع ك��وب من �ل��زب��ادي 

�لد�صم، لتح�صلي على وجبة �صحور مغذية
و�صحية.

ن�سائح خل�سارة ال�زن يف رم�سان:
باخل�صار  غ��ن��ي  ���ص��ح��ي  ف��ط��ور  ت���ن���اول  ع��ل��ى  �ح��ر���ص��ي   •

و�لألياف.
�ملاء. من  كافية  كميات  • ��صربي 

�صعر�ت  على  حت��ت��وي  فهي  �مل��ح��الة،  �لع�صائر  جتنبي   •
حر�رية عالية،

 و��صتبدليها بع�صائر �لفو�كه �لطبيعية.
على  حت��ت��وي  فهي  �جل��اه��زة،  �ل�����ص��ورب��ات  ت��ن��اول  • جتنبي 

كميات عالية من �لدهون و�لأمالح.
�لإفطار  بعد  يومي  ب�صكل  �لريا�صية  �لتمارين  مار�صي   •

كامل�صي مثاًل.
عمليات  لت�صرعي  مرحلتني،  على  فطورك  وجبة  • تناويل 

�لأي�ص وخ�صارة �لدهون.
وختاماً، 

�حر�صي عزيزتي على تناول وجبات �صحور للرجيم �ملذكورة 
�أعاله، لت�صاعدك على �لتخل�ص من �لوزن �لز�ئد يف �ل�صهر 

�لف�صيل.

لتمنحك الطاقة الإكمال �سيامك ب�سكل طبيعي

خيارات عدة لوجبات �سحور للريجيم
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بن�صر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة حتت رقم: 126559 
 II با�ص��م: �صكت�صرز يو.��ص.�يه.، �نك 

�لوليات   90266 كاليفورنيا  بيت�ص  مانهاتن  بوليفارد،  بيت�ص  مانهاتن  وعنو�نه:228 
�ملتحدة �لأمريكية

 وذلك لتمييز �لب�صائع/�خلدمات     
   25  �لو�ق�عة بالفئة:  

بتاريخ: 2011/02/02   و�مل�صجلة حتت رقم 131052 
�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �صنو�ت  ع�صر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�صتظل 

�حلماية يف  03 /2019/03  وحتى تاريخ: 03 /2029/03
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 26 مايو  2019 العدد 12641 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بن�صر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة حتت رقم: 126572 
 II با�ص��م: �صكت�صرز يو.��ص.�يه.، �نك 

�لوليات   90266 كاليفورنيا  بيت�ص  مانهاتن  بوليفارد،  بيت�ص  مانهاتن  وعنو�نه:228 
�ملتحدة �لأمريكية

 وذلك لتمييز �لب�صائع/�خلدمات     
   25  �لو�ق�عة بالفئة:  

بتاريخ: 2011/02/02   و�مل�صجلة حتت رقم 131058 
�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �صنو�ت  ع�صر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�صتظل 

�حلماية يف  03 /2019/03  وحتى تاريخ: 03 /2029/03
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 26 مايو  2019 العدد 12641 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:  31 يناير 2019   �ملودعة حتت رقم: 305507 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية    

 با�ص��م:  دبي �لقاب�صة )�صركة ذ�ت م�صئولية حمدودة( 
وعنو�نه:مكتب ملك �أبر�ج �لإمار�ت، �صارع �ل�صيخ ز�يد،  �ص ب 73311، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

 وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
خدمات �لإعالن؛ خدمات وكالت �لإعالن؛ خدمات �إد�رة �لأعمال؛ �مل�صاعدة يف �إد�رة �لأعمال؛ تقييم �لأعمال؛ 
�إد�رة �لأعمال و�ل�صت�صار�ت �لتنظيمية؛ �إد�رة �أعمال �ملطاعم و�لفنادق و�حلد�ئق ذ�ت �لطابع �خلا�ص وحد�ئق 
�أو �ل�صناعية؛ خدمات  �إد�رة �أعمال )�لغري(؛ �مل�صاعدة يف �لإد�رة �لتجارية  �إد�رة م�صاريع �لأعمال؛  �ملالهي؛ 
�لت�صويق؛ خدمات �لدعاية و�لعالقات �لعامة؛ توفري ت�صهيالت �ملكاتب، خدمات جتميع ت�صكيلة من �لب�صائع 
�لإمد�د  خدمات  وي�صر؛  ب�صهولة  �لب�صائع  هذه  و�صر�ء  معاينة  من  �لزبائن  يتمكن  حتى  �لآخرين  ل�صالح 
�مل�صاحات  تاأجري  �أو دعائية؛  لغايات جتارية  �لتجارية  و�لأ�صو�ق  �ملعار�ص  تنظيم  �ل�صناعية؛  �لإد�رة  للغري؛ 
�ل�صوق فيما يتعلق بو�صائل �لإعالم؛  �أبحاث  �لإع��الم؛ خدمات  تاأجري وقت لالإعالن يف و�صائل  �لإعالنية؛ 
بر�مج  خدمات  �لعلنية؛  ب��امل��ز�د�ت  �لأم��الك  بيع  �لأع��م��ال(؛  �إد�رة  يف  م�صاعدة  )باعتبارها  �لتعهيد  خدمات 
�لولء؛ خدمات بر�مج �لولء و�حلو�فز و�ملكافاآت؛ توفري �أك�صاك �لطعام و�مل�صروبات و�لمتياز�ت و�لتذكار�ت 
ذلك  بكافة هذه �خلدمات مبا يف  يتعلق  فيما  �ملعلومات  توفري  و�لرتفيهية؛  �لريا�صية  للفعاليات  �صتاد  يف 

توفري �ملعلومات �ملتعلقة بهذه �خلدمات عرب �صبكة حا�صوب عاملية- �لو�ق�عة بالفئة:  35
 و�صف �لعالمة:  كتبت عبارة " BURJ JUMEIRA" باأحرف لتينية. 

�لعالمة  �لكلمة )JUMEIRA( مبعزل عن  ��صتخد�م  �ملطالبة بحق ح�صري عند  �ل�ص��رت�طات:  عدم 
لعتبارها ��صم منطقة جغر�فية

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�صم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل للق�صم �مل�صار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 26 مايو  2019 العدد 12641 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:31 يناير 2019   �ملودعة حتت رقم: 305508 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية    

 با�ص��م:  دبي �لقاب�صة )�صركة ذ�ت م�صئولية حمدودة( 
وعنو�نه:مكتب ملك �أبر�ج �لإمار�ت، �صارع �ل�صيخ ز�يد،  �ص ب 73311، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

 وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�لتجارية  �لعقار�ت  وتاأجري  �إد�رة  و�ل�صكنية؛  و�لتجزئة  �لتجارية  �لعقار�ت  خدمات  �لعقار�ت؛  �إد�رة  �لعقارية؛  �خلدمات 
و�ملكاتب  و�لفيالت  لل�صقق  بالن�صبة  و�إد�رتها  تقدميها  يتم  �لتي  �لعقار�ت  و��صتئجار  تاأجري  خدمات  و�ل�صكنية؛  و�لتجزئة 
و�ل�صبا و�ملنتجعات ومالعب �جلولف و�ملارينا و�لفنادق و�ملمتلكات �ل�صناعية وحد�ئق �ملالهي و�حلد�ئق ذ�ت �لطابع �خلا�ص 
�لعقارية؛  �لو�صاطة  �لإيجار؛ خدمات  �صقق وفيالت  �إد�رة  للم�صتاأجرين؛  �لإد�رة  �لت�صوق؛ خدمات  �لت�صوق وقرى  ومر�كز 
�إد�رة �لأ�صول؛  خدمات حت�صيل �لإيجار�ت؛ خدمات تثمني �لعقار�ت؛ ��صتثمار روؤو�ص �لأم��و�ل؛ �خلدمات �ملالية؛ خدمات 
�إد�رة �ل�صناديق؛ خدمات �ل�صناديق �لعقارية؛ خدمات �لتاأمني؛ �خلدمات �مل�صرفية؛ خدمات  خدمات �ل�صتثمار؛ خدمات 
�ل�صتثمار  �لعقارية؛ خدمات  �ملحافظ  �إد�رة  �لعقار�ت وخدمات  �إد�رة  �لعقار�ت؛ خدمات  تقييم  �لعقاري؛ خدمات  �لتمويل 
�لأر��صي؛  ��صتمالك  �لأر��صي؛ خدمات  �لعقاري؛ خدمات تطوير  �لتاأمني  �لعقارية؛ خدمات  �لو�صاطة  �لعقاري؛ خدمات 
تثمني و�ختيار و��صتمالك �لعقار�ت لأغر��ص �لتطوير و�ل�صتثمار؛ ��صتمالك �لأر��صي لتاأجريها؛ �إ�صد�ر بطاقات �ل�صر�ء 
ذ�ت �لقيمة؛ توفري �لبطاقات م�صبقة �لدفع و�لق�صائم ذ�ت �لقيمة؛ �إ�صد�ر و��صرتد�د �لق�صائم ذ�ت �لقيمة؛ �إ�صد�ر و��صرتد�د 
�لق�صائم و�لكوبونات ذ�ت �لقيمة؛ ق�صائم �لهد�يا؛ ق�صائم �لهد�يا م�صبقة �لدفع؛ توفري �ملعلومات فيما يتعلق بكافة هذه 

�خلدمات مبا يف ذلك توفري �ملعلومات �ملتعلقة بهذه �خلدمات عرب �صبكة حا�صوب عامة
36 �لو�ق�عة بالفئة:  

و�صف �لعالمة: كتبت عبارة " BURJ JUMEIRA" باأحرف لتينية.
��صم  لعتبارها  �لعالمة  عن  مبعزل   )JUMEIRA( �لكلمة  ��صتخد�م  عند  ح�صري  بحق  �ملطالبة  عدم  �ل�ص��رت�طات: 

منطقة جغر�فية
فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�صم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد �أو �إر�صاله بالربيد �مل�صجل 

للق�صم �مل�صار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 26 مايو  2019 العدد 12641 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:  05 مايو 2019   �ملودعة حتت رقم: 310693 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية    

 با�ص��م:  �أنونيمو ��ص �يه 
 وعنو�نه:�صومان دي توريل 4، 2400 لو لوكل، �صوي�صر�  

 وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�ملعادن �لنفي�صة وكل خليط منها؛ جموهر�ت و�أحجار كرمية و�صبه كرمية؛ �ل�صاعات و�أدو�ت قيا�ص �لوقت 
�صاعات؛ وجوه  �صاعات؛ �صال�صل  �صو�ر  �صاعات؛  لل�صاعات؛ علب  بندول  �ل�صاعات؛  �صاعات؛ عقارب  �لدقيقة؛ 
)علب(؛  �صاعات  علب  )�صاعات(؛  م�صجلة(  )موؤقتات  كرونوغر�فات  �صاعات؛  �صال�صل  �مل��درج��ة؛  �ل�صاعات 
�صاعات  �أوتوماتيكية؛  �صاعات  �جليب؛  �صاعات  �صاعات؛  م�صابك  �صاعات؛  علب  �ل�صاعات؛  �صبط  مقاب�ص 
جموهر�ت؛ �صاعات �ليد؛ �صاعات �جليب؛ �صاعات �لغط�ص؛ �صاعات ريا�صية؛ �صاعات ف�صية؛ �صاعات ذهبية؛ 
�آلت  رجالية؛  �صاعات  ن�صائية  �صاعات  ميكانيكية؛  �صاعات  �لر�صمية؛  للمالب�ص  �صاعات  بالتينية؛  �صاعات 
لل�صاعات؛ مذبذبات لل�صاعات؛ قطع غيار لل�صاعات؛ لفافات لل�صاعات؛ نو�ب�ص �صاعات؛ �لأغطية �لزجاجية 
جلدية؛  �صاعات  �أ���ص��اور  �ل�صاعات؛  لأ���ص��اور  �أب���ازمي  �لنفي�صة؛  �مل��ع��ادن  من  م�صنوعة  �صاعات  علب  لل�صاعات؛ 
�أ�صاور �صاعات معدنية؛ �أ�صاور �صاعات بال�صتيكية؛ علب ل�صاعات �حلائط و�ليد؛ كرونوغر�فات ل�صتخد�مها 
ك�صاعات؛ �صاعات ذ�ت �صا�صة رقمية؛ �صاعات حتتوي �ألعاب؛ �صاعات بال�صتيكية؛ �صاعات م�صنوعة من معادن 

نفي�صة �أو مطلية بها؛ �ل�صاعات لالأن�صطة يف �لهو�ء �لطلق؛ نو�ب�ص ل�صاعات �حلائط و�صاعات �ليد.
 �لو�ق�عة بالفئة:  14 

 و�صف �لعالمة:  كتبت كلمة " ANONIMO " بحروف لتينية. 
 �ل�ص��رت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�صم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل للق�صم �مل�صار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 26 مايو  2019 العدد 12641 

يعلن ق�صم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
بوتيغا هو�صبيتاليتي �صركة 00 8 غوت جنك خلدمات تنظيف �ملباين �ص.ذ.م.م

بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: 247658           بتاريخ : 2016/1/28  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /     / 200م

با�ص��م: 00 8 غوت جنك خلدمات تنظيف �ملباين �ص.ذ.م.م.
وعنو�نة: عجمان، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لنقل وتغليف وتخزين �ل�صلع و نقل وتخزين �لنفايات ، خدمات �لإنتقال يف �لفئة 39.

�لو�ق�عة بالفئة: 39
وباللغة  مبتكرة  بطريقة  REMOVEMYJUNKمكتوبة  كلمة  عن  عبارة  هي  �لعالمة:  و�صف 

�لالتينية وباللون �لأ�صود كما هو مو�صح بال�صكل �ملرفق.
�ل�صرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�صم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد  �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل للق�صم �مل�صار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ�  �لعالن

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 26 مايو  2019 العدد 12641 

يعلن ق�صم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك بوتيغا هو�صبيتاليتي �صركة عود �لعنفر لل�صناعات 
ذ م م بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: 306036           بتاريخ :2019/2/11   
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /     / 200م
با�ص��م: عود �لعنفر لل�صناعات ذ م م.

وعنو�نة: ر�أ�ص �خليمة منطقة �لغيل �ل�صناعية ، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات:

عطور، م�صتح�صر�ت جتميل يف �لفئة 3.
�لو�ق�عة بالفئة: 03

و�صف �لعالمة: عبارة عن �لكلمة �لالتينية ANFARLONDON وحتتها خط �أفقي كتبت ب�صكل 
بال�صكل  هو مو�صح  كما  �لذهبي  باللون  و�لعالمة  د�ئ��رة  د�خ��ل  كتب   A �لالتيني   �حل��رف  ويعلوها  مميز 

�ملرفق.
�ل�صرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�صم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد  �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل للق�صم �مل�صار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ�  �لعالن

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 26 مايو  2019 العدد 12641 

يعلن ق�صم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك بوتيغا هو�صبيتاليتي �صركة
مادلني لالدو�ت �ملنزلية �ص.ذ.م.م

بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: 309347           بتاريخ :2019/4/9   
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /     / 200م

با�ص��م: مادلني لالدو�ت �ملنزلية �ص.ذ.م.م.
وعنو�نة: �ص. ب 1597 ، دبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لدعاية و�لإعالن و�إد�رة وتوجيه �لأعمال وتفعيل �لن�صاط �ملكتبي، ترويج �ملبيعات لالآخرين يف �لفئة  35

�لو�ق�عة بالفئة: 35
باللغة   V ح��رف  �صكل  وحتتها  �لأزرق  باللون  )زم���ردة(  ك��رمي  حجر  �صكل  عن  عبارة  هي  �لعالمة:  و�صف 
VOGATI بطريقة مبتكرة وباللغة �لالتينية وباللون  �لالتينية وباللون �لأزرق وحتته مكتوب كلمة 
�لأ�صود وحتتها مكتوب عبارة Elegance & Quality باللغة �لالتينية وباللون �لأ�صود كما هو مو�صح 

بال�صكل �ملرفق.
�ل�صرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�صم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد  �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل للق�صم �مل�صار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ�  �لعالن

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 26 مايو  2019 العدد 12641 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:  31 يناير 2019   �ملودعة حتت رقم: 305509 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية    

 با�ص��م:  دبي �لقاب�صة )�صركة ذ�ت م�صئولية حمدودة( 
وعنو�نه:مكتب ملك �أبر�ج �لإمار�ت، �صارع �ل�صيخ ز�يد،  �ص ب 73311، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

 وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
مو�قف  ت�صهيالت  توفري  و�ل�صفر؛  �ل��رح��الت  معلومات  �ل�صياحية؛  �خل��دم��ات  و�ل�صفر؛  �ل��رح��الت  تنظيم 
و�ل�صفر؛  �لرحالت  تنظيم  خدمات  �ل�صفر؛  وكالت  خدمات  �ل�صياحية؛  �لأماكن  �رتياد  خدمات  �ل�صيار�ت؛ 
خدمات وكالت �حلجز؛ حجز �لتذ�كر للمقا�صد �ل�صياحية؛ تنظيم �جلولت و�لرحالت �لق�صرية؛ خدمات 
تاأجري �ل�صيار�ت؛ نقل �مل�صافرين؛ خدمات �لبا�صات �ل�صياحية؛ خدمات �ملر�صدين �ل�صياحيني؛ خدمات حجز 
�لرحالت �ل�صياحية؛ توفري معلومات عن �لرحالت �ل�صياحية؛ خدمات تو�صيل �لطرود؛ خدمات �صيار�ت 

�لأجرة؛ خدمات قيادة �ل�صيار�ت؛ خدمات �لنقل بالبا�صات.
 �لو�ق�عة بالفئة:  39 

 و�صف �لعالمة:  كتبت عبارة " BURJ JUMEIRA" باأحرف لتينية. 
عدم �ملطالبة بحق ح�صري عند ��صتخد�م �لكلمة )JUMEIRA( مبعزل عن �لعالمة  �ل�ص��رت�طات:  

لعتبارها ��صم منطقة جغر�فية
فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�صم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد �أو �إر�صاله 

بالربيد �مل�صجل للق�صم �مل�صار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 26 مايو  2019 العدد 12641 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:  31 يناير 2019   �ملودعة حتت رقم: 305510 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية    

 با�ص��م:  دبي �لقاب�صة )�صركة ذ�ت م�صئولية حمدودة( 
وعنو�نه:مكتب ملك �أبر�ج �لإمار�ت، �صارع �ل�صيخ ز�يد،  �ص ب 73311، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

 وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
دور  ت�صغيل  و�ل�صيافة؛  �لفنادق  جم��ال  يف  �لتدريب  ت�صهيالت  ت�صغيل  �ل��ت��دري��ب؛  خ��دم��ات  و�لتهذيب؛  �لتعليم  خ��دم��ات 
�لريا�صية )�جلمنازيوم( و�لنو�دي  �لتدريبات  �لريا�صية و�لثقافية؛ توفري �صالت  �لأن�صطة  �حل�صانة؛ خدمات �لرتفيه؛ 
�ل�صحية؛ ت�صغيل �ألعاب �حلد�ئق ذ�ت �لطابع �خلا�ص؛ ت�صغيل مالعب �جلولف؛ توفري ت�صهيالت �لتن�ص؛ توفري ت�صهيالت 
�لتجارية  و�ملعار�ص  �لعمل  وور���ص  �لتدريبية  و�ل���دور�ت  و�ملعار�ص  و�لجتماعات  �مل��وؤمت��ر�ت  و�إد�رة  ترتيب  �ل�صباحة؛  برك 
و�لجتماعات �لر�صمية و�ملحا�صر�ت؛ ت�صغيل حد�ئق �ملالهي و�حلد�ئق ذ�ت �لطابع �خلا�ص؛ ن�صر �لكتب؛ توفري ت�صهيالت 
ت�صهيالت  تقدمي  �ل�صتجمام؛  ت�صهيالت  توفري  �لبولنغ؛  زقاق  ت�صهيالت  توفري  �لريا�صية؛  �لت�صهيالت  توفري  �ل�صينما؛ 
خا�صة بركوب �خليل و�صباق �خليل؛ تدريب �خليل، تنظيم �ملناف�صات �لريا�صية ومباريات �لفرو�صية؛ خدمات �صتوديوهات 
�لت�صجيل �ل�صوتي؛ خدمات �صتوديوهات �لأفالم؛ توفري ت�صهيالت �صتوديوهات �لت�صجيل؛ خدمات �صتوديوهات �لت�صجيل 
يف  �لأط��ف��ال  مالعب  توفري  �لت�صلية؛  مناطق  توفري  لالأطفال؛  لعب  مناطق  و�ل��ر�دي��و؛  و�لفيديو  و�لتليفزيون  لالأفالم 
حمطات �خلدمة؛ تاأجري �صتوديوهات �لت�صجيل؛ حد�ئق �حليو�نات؛ حد�ئق �حليو�نات �لأليفة؛ حد�ئق �حليو�ن؛ حد�ئق 
ومعار�ص  �حليو�نات  بحد�ئق  �ملتعلقة  و�لتعليم  �ملعلومات  خدمات  �حليو�نات؛  عرو�ص  �حليو�نات؛  معار�ص  �ل�صفاري؛ 
بهذه �خلدمات عرب  �ملتعلقة  �ملعلومات  توفري  ذلك  �خلدمات مبا يف  بكافة هذه  يتعلق  فيما  �ملعلومات  توفري  �حليو�نات؛ 

�صبكة حا�صوب عاملية
 41  �لو�ق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة " BURJ JUMEIRA" ب �أحرف لتينية. و�صف �لعالمة:  
��صم  لعتبارها  �لعالمة  عن  مبعزل   )JUMEIRA( �لكلمة  ��صتخد�م  عند  ح�صري  بحق  �ملطالبة  عدم  �ل�ص��رت�طات: 

منطقة جغر�فية
فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�صم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد �أو �إر�صاله بالربيد �مل�صجل 

للق�صم �مل�صار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 26 مايو  2019 العدد 12641 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:  31 يناير 2019   �ملودعة حتت رقم: 305511 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية    

 با�ص��م:  دبي �لقاب�صة )�صركة ذ�ت م�صئولية حمدودة( 
وعنو�نه:مكتب ملك �أبر�ج �لإمار�ت، �صارع �ل�صيخ ز�يد،  �ص ب 73311، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

 وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�لفندقية؛  �ملنتجعات  �ل��ف��ن��ادق؛ خ��دم��ات  �مل��وؤق��ت��ة؛ خ��دم��ات  �لإق��ام��ة  �ل��ك��ح��ويل(؛  خ��دم��ات توفري �لطعام و�ل�����ص��ر�ب )غ��ري 
توفري  �لفندقية؛  �مل��ط��اع��م  خ��دم��ات  �ل��ف��ن��ادق؛  حجز  خ��دم��ات  �ل��ف��ن��دق��ي؛  �لتموين  خ��دم��ات  �لفندقية؛  �لإق��ام��ة  خ��دم��ات 
�لقاعات �لفندقية ملعار�ص �لأعمال و�ملعار�ص �لتجارية و�ملوؤمتر�ت و�للقاء�ت و�ملحا�صر�ت و�لجتماعات؛ توفري ت�صهيالت 
تاأجري قاعات �لجتماعات؛ خدمات  و�لعطالت؛  �لتجارية  و�ملعار�ص  و�ملعار�ص  �ملوؤمتر�ت و�لجتماعات  )�لإقامة( لإجر�ء 
وتخطيط  معلومات  �ل��ك��ح��ويل(؛  )غ��ري  �ل�صر�ب  �أو  �لطعام  �أو  �لإق��ام��ة  )ت��وف��ري  �ل�صيافة  �أجنحة  )�لإق���ام���ة(؛  �ل�صيافة 
�ل��ع��ط��الت فيما يتعلق ب��الإق��ام��ة؛ �مل��ط��اع��م؛ �ل��ك��اف��ي��ه��ات؛ خ��دم��ات �ل��ت��م��وي��ن ب��ال��ط��ع��ام و�ل�����ص��ر�ب؛ م��ط��اع��م ط��ل��ب �لطعام 
�ملتنقلة؛  و�مل�صروبات  �لأطعمة  بيع  توفري منافذ  �لع�صري؛  و�ل�صر�ب؛ حمالت  بالطعام  �لتموين  �ملقاهي؛  لتناوله خارجا؛ 
�صاحنة  خ��الل  من  و�مل�صروبات  �لأطعمة  تقدمي  خدمات  �ملتنقلة؛  �ملطاعم  خدمات  و�ل�صر�ب؛  بالطعام  �لتزويد  خدمات 
مو�قف  يف  تقدم  �لتي  و�مل�صروبات  بالأطعمة  �لتزويد  خدمات  )�لكرفانات(؛  �ملتنقلة  �ملق�صور�ت  ملو�قف  مر�فق  متنقلة؛ 
�خلدمة؛  حمطات  د�خ��ل  ��صرت�حة  مناطق  �لأط��ف��ال؛  ح�صانة  دور  �ملقطور�ت؛  ملو�قف  موؤقتة  مر�فق  توفري  �ملقطور�ت؛ 
�أعاله  �مل��ذك��ورة  �خل��دم��ات  وجميع  تقدم؛  ما  بكافة  �ملتعلقة  و�ل�صت�صار�ت  �ملعلومات  خدمات  �ملتحرك؛  �لتموين  خدمات 

 يتم تقدميها �أي�صا مبا�صرة من قاعدة بيانات حا�صوبية �أو عرب �صبكة �لت�صالت �لعاملية 
 43  �لو�ق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة " BURJ JUMEIRA" باأحرف لتينية.   و�صف �لعالمة:  
��صم  لعتبارها  �لعالمة  عن  مبعزل   )JUMEIRA( �لكلمة  ��صتخد�م  عند  ح�صري  بحق  �ملطالبة  عدم  �ل�ص��رت�طات: 

منطقة جغر�فية
فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�صم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد �أو �إر�صاله بالربيد �مل�صجل 

للق�صم �مل�صار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 26 مايو  2019 العدد 12641 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:  05 مايو 2019   �ملودعة حتت رقم: 310682 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية  05 نوفمرب 2018 

 با�ص��م:  مانيفاكتري دي مونرت فيلكان ��ص �يه 
 وعنو�نه:�صومان دي توريل 4، 2400 لو لوكل، �صوي�صر�  

 وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
جموهر�ت و�أحجار كرمية و�صبه كرمية؛ �ل�صاعات و�أدو�ت قيا�ص �لوقت �لدقيقة؛ �صاعات؛ عقارب �ل�صاعات؛ 
بندول لل�صاعات؛ علب �صاعات؛ �صو�ر �صاعات؛ �صال�صل �صاعات؛ م�صاهدة وجه �ل�صاعة �ملدرج؛ �صال�صل �صاعات؛ 
كرونوغر�فات )موؤقتات م�صجلة( )�صاعات(؛ علب �صاعات )علب(؛ مقاب�ص �صبط �ل�صاعات؛ علب �صاعات؛ 
�جليب؛  �صاعات  �ليد؛  �صاعات  جموهر�ت؛  �صاعات  �أوتوماتيكية؛  �صاعات  �جليب؛  �صاعات  �صاعات؛  م�صابك 
للمالب�ص  �صاعات  بالتينية؛  �صاعات  ذهبية؛  �صاعات  ف�صية؛  �صاعات  ريا�صية؛  �صاعات  �لغط�ص؛  �صاعات 
قطع  لل�صاعات؛  مذبذبات  لل�صاعات؛  �آلت  رجالية؛  �صاعات  ن�صائية  �صاعات  ميكانيكية؛  �صاعات  �لر�صمية؛ 
م�صنوعة  �صاعات  علب  لل�صاعات؛  �لزجاجية  �لأغطية  �صاعات؛  نو�ب�ص  لل�صاعات؛  لفافات  لل�صاعات؛  غيار 
من �ملعادن �لنفي�صة؛ �أبازمي لأ�صاور �ل�صاعات؛  �أ�صاور �صاعات جلدية؛ �أ�صاور �صاعات معدنية؛ �أ�صاور �صاعات 
بال�صتيكية؛ علب ل�صاعات �حلائط و�ليد و�جليب؛ كرونوغر�فات ل�صتخد�مها ك�صاعات؛ �صاعات ذ�ت �صا�صة 
بها؛  مطلية  �أو  نفي�صة  معادن  من  م�صنوعة  �صاعات  بال�صتيكية؛  �صاعات  �أل��ع��اب؛  حتتوي  �صاعات  رقمية؛ 

 �ل�صاعات لالأن�صطة يف �لهو�ء �لطلق؛ نو�ب�ص ل�صاعات �حلائط و�صاعات �ليد و�جليب. 
 �لو�ق�عة بالفئة:  14 

 و�صف �لعالمة:  كلمة " VULCAIN" كتبت باأحرف لتينية 
 �ل�ص��رت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�صم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل للق�صم �مل�صار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 26 مايو  2019 العدد 12641 

يعلن ق�صم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
بوتيغا هو�صبيتاليتي �صركة

م�صاريع �لإمار�ت للتجارة �ص.ذ.م.م
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: 309551           بتاريخ :2019/4/11   
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /     / 200م

با�ص��م: م�صاريع �لإمار�ت للتجارة �ص.ذ.م.م.
وعنو�نة: �ص. ب  2690، �جلرف �ل�صناعية 2 عجمان، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات:
مو�د بناء )غري معدنية (، خ�صب رقائقي، خ�صب من�صور يف �لفئة  19.

�لو�ق�عة بالفئة: 19
و�صف �لعالمة: عبارة عن �لعالمة �لتجارية KOREEMDO مكتوبة باأحرف لتينية كبرية متنا�صقة 

يف �ل�صكل و�حلجم باللون �لأحمر �ملائل �إىل �لزهري كما هو مو�صح بال�صكل �ملرفق.
�ل�صرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�صم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد  �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل للق�صم �مل�صار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لعالن 

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 26 مايو  2019 العدد 12641 

يعلن ق�صم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
بوتيغا هو�صبيتاليتي �صركة

ن�صر �لمار�ت ل�صناعة �لبطاريات �ص.ذ.م.م
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: 309552           بتاريخ :2019/4/12  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /     / 200م

با�ص��م: ن�صر �لمار�ت ل�صناعة �لبطاريات �ص.ذ.م.م.
وعنو�نة: �ص. ب 181764 ، دبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات:
مزلقات، زيت تزليق، زيت حمركات، برتول خام �أو مكرر، زيت �صناعي يف �لفئة 4.

�لو�ق�عة بالفئة: 04
باللون  مميز  ب�صكل  كتبت   NISR AL EMARAT �لالتينية  �لكلمات  عن  عبارة  �لعالمة:  و�صف 
�لأزرق �لد�كن ويعلوها ر�صم لر�أ�ص ن�صر بالألو�ن �لأزرق �لد�كن و�لأبي�ص و�لرمادي وله منقار وعني باللون 

�لأ�صفر كما هو مو�صح بال�صكل �ملرفق.
�ل�صرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�صم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد  �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل للق�صم �مل�صار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ�  �لعالن

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 26 مايو  2019 العدد 12641 

يعلن ق�صم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
بوتيغا هو�صبيتاليتي �صركة

باجا�صون ميدل �ي�صت للتجارة �لعامة �ص.ذ.م.م
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: 309777           بتاريخ :2019/4/17   
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /     / 200م

با�ص��م: باجا�صون ميدل �ي�صت للتجارة �لعامة �ص.ذ.م.م.

وعنو�نة: �ص.ب 52773، دبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات:

لتح�صري  �أ���ص��رب��ة  ف��و�ك��ه،  ع�صائر  كحولية،  غ��ري  ف��و�ك��ه  خال�صات  كحولية،  غ��ري  م�صروبات  غ��ازي��ة،  مياه 
�مل�صروبات، ماء �ل�صود� ) مياه معدنية ( يف �لفئة 32.

�لو�ق�عة بالفئة: 32
خلفية  على  �لأحمر  باللون  مميز  ب�صكل  كتبت   Tropico �لالتينية  �لكلمة  عن  عبارة  �لعالمة:  و�صف 

م�صتطيلة �ل�صكل باللونني �لأ�صفر و�لأبي�ص كما هو مو�صح بال�صكل �ملرفق.
�ل�صرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�صم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد  �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل للق�صم �مل�صار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ�  �لعالن

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 26 مايو  2019 العدد 12641    

يعلن ق�صم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
بوتيغا هو�صبيتاليتي �صركة

باجا�صون ميدل �ي�صت للتجارة �لعامة �ص.ذ.م.م
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: 309797           بتاريخ :2019/4/17   
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /     / 200م

با�ص��م: باجا�صون ميدل �ي�صت للتجارة �لعامة �ص.ذ.م.م.

وعنو�نة: �ص.ب 52773، دبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.
وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات:

زيوت �صاحلة لالأكل، زيت �صم�صم، زيت جوز �لهند، زيت ذرة، زيت �لذرة �ل�صفر�ءن زيت زيتون للطعام، زيت 
نخيل للطعام، خ�صرو�ت معلبة يف �لفئة 29.

�لو�ق�عة بالفئة: 29
و�صف �لعالمة: عبارة عن �لكلمة �لالتينية Bharat كتبت ب�صكل مميز باللون �لأزرق �لد�كن على خلفية 

م�صتطيلة �ل�صكل باللون �لأ�صفر كما هو مو�صح بال�صكل �ملرفق.
�ل�صرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�صم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد  �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل للق�صم �مل�صار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ�  �لعالن

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 26 مايو  2019 العدد 12641 

يعلن ق�صم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
بوتيغا هو�صبيتاليتي �صركة

م�صنع �لحتاد لاللياف �لزجاجية )�ص.ذ.م.م(
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: 309852           بتاريخ :2019/4/18  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /     / 200م

با�ص��م: م�صنع �لحتاد لاللياف �لزجاجية )�ص.ذ.م.م(.
وعنو�نة: �ص. ب 30763 ، دبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لدعاية و�لإعالن و�إد�رة وتوجيه �لأعمال وتفعيل �لن�صاط �ملكتبي، ترويج �ملبيعات لالآخرين يف �لفئة  35

�لو�ق�عة بالفئة: 35
ل�صعار  مميز  ر���ص��م  ويعلوها  مميز  ب�صكل  كتبت   ZISIF �لالتينية  �لكلمة  ع��ن  ع��ب��ارة  �ل��ع��الم��ة:  و���ص��ف 
 UNION FIBER GLASS �لالتينية  �لكلمات  كتبت  وبد�خله  �صغري  ت��اج  ر�صم  وف��وق��ه  د�ئ���ري 
ر�صم  �لزجاجية" ويتو�صطهم  لالألياف  �لحتاد  "م�صنع  �لكلمات  �لأعلى  �لأ�صفل ويف  FACTORY يف 

قارب �صر�عي و�لعالمة ب�صكل مميز باللونني �لأحمر و�لأبي�ص كما هو مو�صح بال�صكل �ملرفق.
�ل�صرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�صم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد  �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل للق�صم �مل�صار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ�  �لعالن

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 26 مايو  2019 العدد 12641 

يعلن ق�صم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
بوتيغا هو�صبيتاليتي �صركة

�صهر�م �صريز�د �حمد نز�د �بكنار
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: 310503           بتاريخ :2019/4/30   
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /     / 200م

با�ص��م: �صهر�م �صريز�د �حمد نز�د �بكنار.
وعنو�نة: �ص. ب 30585 ، دبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات:
زيوت و�صحوم �صناعية، مزلقات،وقود يف �لفئة  4.

�لو�ق�عة بالفئة: 04
باللون  مميز  ب�صكل  �صطرين  يف  كتبت   LUB PLUS �لالتينية  �لكلمات  ع��ن  ع��ب��ارة  �لعالمة:  و�صف 
�صبه  و�لعالمة على خلفية   LUB  + �ليمني من كلمة  �لأحمر على  باللون   + �لأبي�ص حيث كتبت عالمة 

م�صتطيلة باللونني �لأ�صود و�لأحمر كما هو مو�صح بال�صكل �ملرفق.
�ل�صرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�صم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد  �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل للق�صم �مل�صار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ�  �لعالن

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 26 مايو  2019 العدد 12641 

يعلن ق�صم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
بوتيغا هو�صبيتاليتي �صركة

بالولتيل �صديق مو�صى
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: 310504           بتاريخ :2019/5/1   
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /     / 200م

با�ص��م: بالولتيل �صديق مو�صى.
وعنو�نة: �ص. ب48702 ، عجمان، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات:
مالب�ص جاهزة، مالب�ص د�خلية ولبا�ص �لقدم، �صر�ويل لالأطفال يف �لفئة 25.

�لو�ق�عة بالفئة: 25
و�صف �لعالمة: عبارة عن �لكلمات �لالتينية Baby Cool كتبت ب�صكل مميز باللون �لأبي�ص حيث كتبت 
كلمة Baby على خلفية باللون �لوردي وكلمة Cool على خلفية باللون �لأزرق ويتو�صطهما ر�صم تخيلي 
 Super cool stuff كتبت �لعبارة �لالتينية Cool لطفل �صغري باللونني �لبني و�لأ�صود وحتت كلمة

�ملرفق. بال�صكل  مو�صح  هو  كما  �لأ�صود  باللون   for kids
�ل�صرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�صم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد  �أو �إر�صاله 
بالربيد �مل�صجل للق�صم �مل�صار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لعالن 

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 26 مايو  2019 العدد 12641 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 26 مايو  2019 العدد 12641 
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تعلن حمكمة ر�أ�ص �خليمة �لبتد�ئية – د�ئرة �لتنفيذ – عن بيع �ل�صيار�ت �لتالية عن طريق �صركة �لإمار�ت للمز�د�ت �ص.ذ.م.م يف متام �ل�صاعة �خلام�صة م�صاء�ً يوم �لربعاء �ملو�فق 29  مايو 2019 وعلى 
من يرغب مبعاينة �ل�صيار�ت بزيارة موقع �ملز�د �أو بزيارة �ملوقع �للكرتوين WWW.EmiratesAuction.COM و يف حالة �لعرت��ص مر�جعة ق�صم �لتنفيذ �ملدين �أثناء �لدو�م �لر�صمي.

حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية – دائرة التنفيذ

العدد 12641 بتاريخ 2019/5/26   
اإعالن باحل�سور اإىل مكتب اخلبري احل�سابي

  الدعوى  رقم 2019/641 جتاري جزئي - حمكمة دبي 
�ىل �ملدعي عليها / جر�غ للمقاولت - �ص ذ م م وميثلها مديرها / مهي�ص مهتاين - 
جمهويل حمل �لإقامة - مبا �أن �ملدعية / د�نوب ملو�د �لبناء - �ص م ح قد �قامت �صدكم 
بتعيني �خلبري �حل�صابي  �ملوقرة  ، وحكمت حمكمة دبي  �أعاله  �ليها  �مل�صار  �لدعوى 
�صاحب �لدور للنظر يف �أمر �لدعوى، وحيث �أنكم مل حت�صرو� جل�صة �لنطق باحلكم.  
يتوجب عليكم �حل�صور �ىل مكتب �خلبري �حل�صابي / ر�صا دروي�ص �آل رحمه ، على 
عنو�نه �لتايل : دبي ، منطقة �خلليج �لتجاري ، برج �وبال ، تقاطع �صارع برج خليفة 
و�صارع مر��صي در�يف ، �لدور �لعا�صر مكتب رقم 1005 ، هاتف 3287778-04 ، فاك�ص 
و�لن�صف  �لو�حدة  �ل�صاعة   2019/5/28 �ملو�فق  �لثالثاء   يوم  وذلك   04-3284449  :

ظهر� ، وتقدمي كافة �لوثائق و�مل�صتند�ت �لتي توؤيد موقفكم يف �لدعوى.
اخلبري احل�سابي / د. ر�سا دروي�س اآل رحمه  

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة

العدد 12641 بتاريخ 2019/5/26   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2019/2040  جتاري جزئي              

�ملدعي/ م�صرف  �ن  ت��و�ل جمهول حمل �لقامة مبا  ب��اول  �ملدعي عليه /1-ليام  �ىل 
عجمان / �ص م ع - قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �لز�م �ملدعي عليه باد�ء مبلغ 
170.664.04 درهم )مائة و�صبعون �لف و�صتمائة و�ربعة و�صتون درهما و�ربعة فل�صات( 
�لعطل  تعوي�ص عن  و %12  ذمته  �ملرتتبة يف  �ملديونية  و�لتي متثل  �ملدعي  للم�صرف 
ومبلغ  �لتام  �ل�صد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من  �ل�صد�د  يف  �لعطل  عن  �لناجت  و�ل�صرر 
13.500 درهم )ثالثة ع�صرة �لف وخ�صمائة درهم( �تعاب �ملحاماة و�لر�صوم و�مل�صاريف.   
بالقاعة  ���ص   8.30 �ل�����ص��اع��ة   2019/6/10 �مل���و�ف���ق  �لث��ن��ني  ي���وم  جل�صة  ل��ه��ا  وح����ددت 
بتقدمي ما  قانونيا وعليك  �أو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�صور  لذ�   Ch1.C.13

لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12641 بتاريخ 2019/5/26   

اعالن اأمر اأداء بالن�سر
 يف الدعوى رقم 2019/337  امر اداء 

�ىل �ملدعى عليه/1-جوزيف جوهاني�ص بيرتو�ص دي هوج جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/ بيب كابيتال دي دبليو �صي - �ص ذ م م - طلب ��صت�صد�ر 
�مر �د�ء فقد قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ 2019/4/23  بالز�م �ملدعى 
عليه جوزيف جوهاني�ص بيرتو�ص دي هوج بان يوؤدي للمدعي بيب كابيتال دي 
ذ م م مبلغ مليونني و�صبعمائة وع�صرة �لف درهم و�لفائدة %9  دبليو�صي �ص 
�صنويا من 2019/4/22 وحتى متام �ل�صد�د و�لزمته �لر�صوم و�مل�صاريف ومبلغ 
�لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. ولكم �حلق يف ��صتئناف �لأمر خالل 15 يوم 

من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن.   
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12641 بتاريخ 2019/5/26   

اعالن اأمر اأداء بالن�سر
 يف الدعوى رقم 2019/175  امر اداء 

�ىل �ملدعى عليه / 1- حممد باد�صاه للخدمات �لفنية - �ص ذ م م  2-حممد 
�لتنفيذ/�صركة  باد�صاه كبري �حمد - جمهويل حمل �لقامة مبا �ن طالب 
�ملوردون �لعرب للتجارة �لعامة طلب ��صت�صد�ر �مر �د�ء فقد قررت حمكمة 
دبي �لبتد�ئية بتاريخ  2019/3/31 بالز�م �مل�صتدعى �صدهما حممد باد �صاه 
للخدمات �لفنية - �ص ذ م م وحممد باد�صاه كبري �حمد بان يوؤديا للم�صتدعية 
و�ربعمائة  �لف  وع�صرون  �صتة  مبلغ  �لعامة  للتجارة  �لعرب  �مل��وردون  �صركة 
و�صتون درهم و�لزمتهما �لر�صوم و�مل�صاريف.  ولكم �حلق يف ��صتئناف �لأمر 

خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن.   
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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جاء ذلك يف �جتماع �لأمانة �لعامة لحتاد �ل�صحفيني �لعرب برئا�صة موؤيد 
�لالمي رئي�ص �لحتاد، ملناق�صة تقرير �لن�صاط �ملقدم من خالد مريي �لأمني 
و�إقر�ر  �ملايل  �لأمني  �أبو بكر  �ملقدم من نا�صر  �ملايل  �لتقرير  �لعام ومناق�صة 

حم�صر �جلل�صة �ملا�صية.
كما ناق�ص �لأمانة �لعامة لالحتاد خالل �جتماعها �لتفاق على نقاط معينة 

خا�صة بانتخابات �لحتاد �لدويل لل�صحفيني.
وحممد  �مل�صريني،  �ل�صحفيني  نقيب  ر���ص��و�ن  �صياء  �لج��ت��م��اع،  يف  و���ص��ارك 
�لأمني  بالإمار�ت وخالد مريي  �ل�صحفيني  رئي�ص جمل�ص جمعية  �حلمادي 
�ل�صحفيني  ن��ق��ي��ب  �ل��روزي��ق��ى  و����ص���ادق  �ل���ع���رب،  �ل�صحفيني  لحت����اد  �ل��ع��ام 
�ل�صود�نني، يون�ص جماهد نائب رئي�ص �لحتاد �لدويل لل�صحفيني، وعهدية 
�أحمد رئي�ص جمل�ص �إد�رة جمعية �ل�صحفيني �لبحرينية، وعبد �هلل �لبقاىل 
�لحتاد،  رئي�ص  نائب  �لبغورى  وناجى  �حل��ري��ات،  جلنة  مقرر  يو�صف  وعلى 

و�ليا�ص مر�د �لأمني �مل�صاعد لالحتاد.
وناق�ص �جتماع �لأمانة �لعامة لحتاد �ل�صحفيني �لعرب تقرير حالة �حلريات 

�ل�صحفية يف �لعامل �لعربي 2018_2019.
�لعربي  �ل��ع��امل  يف  �ل�صحفية  �حل��ري��ات  و�ق���ع  �أن  �لتقرير  مقدمة  يف  وج���اء 
“فمن  متابعا:  �ل�صابقة،  �لأع���و�م  عن  كثري�  يختلف  مل   2018 ع��ام  خ��الل 
�أو  هيئات  �و  نقابات  ���ص��و�ء  �لعربية  �لنقابية  �لتنظيمات  تقارير  �ىل  ينظر 
جمعيات �أو �حتاد�ت ويحلل تقارير �ملنظمات �لدولية �ملعنية بحالة �حلريات 
وت�صور�ت ممثلي  روؤى  لل�صحفيني ويطالع  �ل��دويل  �لحت��اد  �ل�صحفية مثل 
جلان �حلريات يف معظم �لتنظيمات �لنقابية بالعامل �لعربي ي�صل �إىل نتيجة 

مفاد�ها �أن �حلرية يف خطر ل�صتمر�ر �لنتهاكات و�لتجاوز�ت. 
�ل��ت��ي ر���ص��دت��ه��ا تقارير  �ل��ع��دي��د م��ن �لإح�����ص��ائ��ي��ات  �أن  �إىل  �ل��ت��ق��ري��ر  ول��ف��ت 
�أو�صاع �حلريات �ل�صحفية، ت�صري  �لتنظيمات �لنقابية يف �لعامل �لعربي عن 

194 �صحفيا خالل  136 حالة �عتد�ء طال  �أن �حلرية يف خطر منها  �إىل 
عام 2018 يف تون�ص وت�صجيل 357 �نتهاكا يف قطاع غزة بفل�صطني.

رئي�ص حترير �صحيفة  �لإم��ار�ت��ي حممد �حلمادي،  �لكاتب  �أك��د  ومن جانبه 
�جلمعية  دع��م  على  ب��الإم��ار�ت،  �ل�صحفيني  جمعية  جمل�ص  ورئي�ص  �ل��روؤي��ة، 
متويل  م�صادر  �إىل  بحاجة  �لحت���اد  �أن  م�صيفا  �ل��ع��رب،  �ل�صحفيني  لحت��اد 

م�صتد�مة جتعل �لدخل م�صتمر�..
�لقياد�ت  �آخ���ر  �ل��ع��رب  �ل�صحفيني  �حت���اد  رئ��ي�����ص  �ل��الم��ي  م��وؤي��د  ك���رم  فيما 
�ل�صحفية �ملن�صمة �إىل �لحتاد باإهد�ئهم درعه، وذلك خالل �جتماع �لأمانة 

�لعامة مبقره بالقاهرة �ليوم �جلمعة.
و�صمن �ملكرمني كال من حممد �حلمادي رئي�ص جمعية �ل�صحفيني �لإمار�تية، 
رئي�صة  �ل�صيد  �أحمد  وعهدية  �مل�صريني،  �ل�صحفيني  نقيب  ر���ص��و�ن  و�صياء 
�ل�صحفيني  رئي�ص �حتاد  �لنور  �لبحرينية، ومو�صى عبد  �ل�صحفيني  جمعية 

�ل�صوريني، وجوزيف ق�صيفي رئي�ص نقابة حمرري �ل�صحافة �للبنانية. 
وكان قد قرر �جتماع �لأمانة �لعامة لحتاد �ل�صحفيني �لعرب تاأجيل ح�صم 
�ختيار �لبلد �مل�صيف للموؤمتر �لعام �لقادم لالحتاد، وذلك حلني عقد �جتماع 

�ملكتب �لد�ئم لالحتاد، و�ملقرر عقده باململكة �لعربية �ل�صعودية. 

�أن يكون  �ل�صعوديني  �ل�صحفيني  وعر�ص عبد �هلل �جلحالن �مني عام هيئة 
موعده بعد مو�صم �حلج.

�ل��ع��رب، بخلق ح��ال��ة من  �ل�صحفيني  رئي�ص �حت���اد  �ل��الم��ي،  م��وؤي��د  وط��ال��ب 
�ل�صحفيني  �حت��اد  وموقع  �لعربية  �ل�صحفيني  نقابات  مو�قع  بني  �لتعاون 
�لهيكل  لتطوير  عديدة  جلان  �ل�صتينيات  فرتة  منذ  “�صكلنا  قائاًل:  �لعرب، 
�لأ�صا�صي لالحتاد مل ت�صفر عن �صيء، ولذلك متت �ملو�فقة �ليوم على ت�صكيل 
عدد من �للجان ت�صم خرب�ء �لحتاد و�لنقابات �لعربية لالإ�صر�ع يف �لو�صول 

لهذ� �ملطلب �مللح.
و���ص��دد م��وؤي��د �ل��الم��ي على ���ص��رورة �إل����ز�م �ل��ن��ق��اب��ات و�لحت�����اد�ت �ل�صحفية 
عليها  �ملن�صو�ص  �لتوقيتات  �صمن  ب�صفافية  �نتخاباتها  عقد  على  �لعربية 
بالنظام �لأ�صا�صي لالحتاد �ملزمع تطويره من خالل �للجان �لتي �صكلت ومتت 
�ل�صحفيني  نقيب  ر�صو�ن  �صياء  د�عيا  �لجتماع،  ه��ذ�  خ��الل  عليها  �ملو�فقة 
% على حاملي   50 لإق��ر�ر برتوكول مع وز�رة �ل�صياحة �مل�صرية بتخفي�ص 
هوية �حتاد �ل�صحفيني بكل �ملر�فق �ل�صياحية وكذلك يف كافة و�صائل �لتنقل 

�لد�خلية بالقاهرة
�ملقدم من  �لتقرير  �إن  �ل�صود�نني،  �ل�صحفيني  نقيب  �لرزيقى  �ل�صادق  وقال 
�لأمني �لعام لحتاد �ل�صحفيني �لعرب عن �أن�صطة �لحتاد جيد، م�صيفا �أن 

جلنة �حلريات جيدة وم�صتمرة وتقوم باأن�صطة و��صحة.
ولفت �ل�صادق �لرزيقى نقيب �ل�صحفيني �ل�صود�نني، �إىل �أنه �صدر �أول �أم�ص 
قر�ر برفع جتميد عمل �لنقابة، موؤكد� �أن قر�ر رفع جتميد عمل �لنقابة جيد 

ولقى ترحيبا كبري�، و�أن �لنقابة عاودت ن�صاطها كما كان من قبل..
�إفطار  يوم �جلمعة، حفل  �لعرب، م�صاء  لل�صحفيني  �لعام  وقد نظم �لحت��اد 
لالحتاد  �لعامة  �لأم��ان��ة  �جتماع  هام�ص  على  وذل��ك  �لدبلوما�صي،  بالنادي 

بالقاهرة.

احلمادي يطالب بتبنى االحتاد مل�سروع وا�سح واالعتماد على مت�يل م�ستدام

جمعية ال�سحفيني الإماراتية ت�سارك يف اجتماع الأمانة العامة لحتاد ال�سحفيني العرب

•• اأبوظبي-الفجر: 

عن  ت�صدر  �ل��ت��ي  �لفرن�صّي  �لأدب  كال�صيكّيات  �صمَن 
م�صروع “كلمة” للرتجمة يف د�ئرة �لثقافة و�ل�صياحة 
- �أبوظبي، وبالتز�من مع �لدورة �ل� 29 ملعر�ص �أبوظبي 
باري�ص”  “بطن  رو�ية  للكتاب، �صدرت ترجمة  �لدويل 
�لفرن�صية  عن  وترجمها  زول،  �إميل  �لفرن�صّي  للكاتب 
يا�صر عبد  ك��ن��د�  �ملقيم يف  �مل�����ص��رّي  و�مل��رتج��م  �ل��ك��ات��ب 
�للطيف، ور�جع �لرتجمة وقّدم لها �ل�صاعر و�لأكادميّي 

�لعر�قّي �ملقيم يف باري�ص كاظم جهاد.
بني رو�يات ر�ئد �ملدر�صة �لطبيعية يف �لأدب �لفرن�صّي، 
�إميل زول Émile Zola )1840-1902(، ت�صغل 
�ل�صو�غل  جتتمع  فيها  �أ�صا�صّية.  مكانة  �ل��رو�ي��ة  ه��ذه 
�ل�صيا�صّي  �ل��و�ق��ع  ر���ص��د  �أّول��ه��ا  ويف  للكاتب،  �لرئي�صة 
و�لجتماعّي، ويف �لأو�ن ذ�ته �إخر�ج �لكتابة من مطّبات 

�لتناول �لو�قعّي �ملبا�صر.
بال�صاعرية  مفعم  بتف�صيل  زول  ير�صد  �لعمل  هذ�  يف 
�ملهنية  �ل��ع��الق��ات  �ل��ي��وم��ّي��ة وطبيعة  �حل��ي��اة  جم��ري��ات 
  Les Halles»ليهال“ �أ�صو�ق  يف  بعاّمة  و�لإن�صانية 
لبيع �للحوم و�لأ�صماك و�لفو�كه و�خل�صار �لتي كانت، 
�لعا�صمة  �لثامن ع�صر، حتتّل قلب  �لقرن  نهايات  منذ 
�ل��ف��رن�����ص��ّي��ة ب��ع��دم��ا ت��ن��ّق��ل��ت ع��ل��ى م���ّر �ل��ع��ه��ود ب��ني عّدة 
�ل�صبعينّي  �لعقد  بد�يات  نقلها يف  وبالرغم من  �أحياء. 
�لباري�صية  ر�جني�ص  �صاحية  �إىل  �لع�صرين  �لقرن  من 
�إىل م�صهد عمر�يّن جديد بقي يحمل  �ملكان  و�إخالئها 
و�ملغاز�ت  �حل��د�ئ��ق  وت��ع��م��ره  “ليهال”،  ذ�ت����ه،  �ل���ص��م 
�لكربى، ما برحت هذه �لأ�صو�ق حتتّل مكانة يف وجد�ن 
�لفرن�صّي.  �ل�صعبّي و�لأدب��ّي  من عا�صروها ويف �ملخيال 

باري�ص”  “بطن  ه��ذ�  عمله  ع��ن��و�ن  يف  �ل��رو�ئ��ّي  �صّماها 
باملعنى �حلريّف للكلمة، لأّنه كان يرى فيها بطن �ملدينة، 
�لذي  �لفيزيائّي،  وج��وده��ا  وحم��ور  �لها�صمة  معدتها 
�لب�صر  �صر�عات  ويخّط  وت�صّوفاتها  مب�صاعرها  يتحّكم 
و�لأهو�ء يف م�صرحها �لعري�ص �ملت�صّعب. من هنا �لوفاء 
على  لها  تف�صياًل  �ل��دلل��ة،  ل��ه��ذه  �ل��ع��ن��و�ن  ترجمة  يف 
�لعربّية، من  �أق��ّل مبا�صرًة يف  �أخ��رى قد تكون  عناوين 
و�صو�هما.  قبيل “جوف باري�ص” �أو “�أح�صاء باري�ص”، 

�ل�صادرة  �ل���رو�ي���ة،  ه��ذه  زول يف  لغة  ت��ق��رتن  ك��ال��ع��ادة، 
وبتنّوع  �مل��و���ص��وف  �ل�����ص��يء  بخ�صو�صّيات   ،1873 يف 
�صروب  “�صمفونّية  ���ص��ّم��اه  م��ا  ي�صف  ه��ك��ذ�  جت��ّل��ي��ات��ه. 
�ملذهلة،  وفرتها  “ليهال”  �أ�صو�ق  يف  ير�صد  �جلبنة”، 
وحجومها  باألو�نها  معرو�صًة  �لأ�صماك  �صنوف  و�صّتى 
�خل�صار،  ���ص��ن��وف  وخم��ت��ل��ف  ورو�ئ���ح���ه���ا،  و�أ���ص��ك��ال��ه��ا 
�لّطازجة  بال�ّصلع  �ملحّملة  �ل��ع��رب��ات  و���ص��ول  وط��ق��و���ص 
�ل�ّصفلّية  و�أقبيتها  �ل�ّصوق  �أروقة  كّل �صباح. كما ير�صد 
ومز�د�تها، ويحّلل طبائع �لبائعات و�لبائعني و�أنانّيتهم 
و�أمزجتهم و�صبو�تهم �ملحبطة يف �لغالب، وحتالفاتهم 
�لتقّلبات  هذه  جديد.  من  فاملعقودة  فاملنهارة  �ملعقودة 
يقع �صّحيتها بطل �لّرو�ية �ل�صاّب، فلوريان، �لهارب من 
�مل�صتعمرة  �لو�قعة يف  كايني  �ملنفّيني يف مدينة  معتقل 
�لفرن�صية غويانا، �لذي ُزّج به فيه بعدما قب�صت عليه 
قد  كان  �لثالث  لنابليون  مناوئة  مظاهرة  يف  �ل�صرطة 

دفة.  �جنّر �إليها بال�صّ
ح����ول ه����ذه �حل��ب��ك��ة ي��ر���ص��م زول ���ص��ب��ك��ة و�����ص���ع���ة من 
�مل�صائر  تاركاً  و�لأه��و�ء،  �ل�ّصلوكّية  و�لّنماذج  �لعالقات 
عالقة  عند  ملّياً  يتوّقف  تفرتق.  �أو  وتتقاطع  تتالقى 
بي مارجولن و�لفتاة كادين،  �حلّب �لتي تن�صاأ بني �ل�صّ

خ�صار،  بائعة  برتبيتهما  ُعنيت  لقيطني  كالهما  وكان 
�ل��ّر���ّص��ام ك��ل��ود �لذي  �ل��ف��ّن م��ع  وي�صتعيد ح����و�ر�ت ع��ن 
ي��رت��اد �لأ����ص���و�ق ب��ح��ث��اً ع��ن م��ودي��الت وم�����ص��اه��د يطّبق 
“ليهال”  وير�صد  �لّر�صم،  لفّن  �جلديد  ت�صّوره  عليها 
يف خمتلف �صاعات �لّنهار و�لّليل، ويعاين �أمناط �صلوك 
تعابري هذ� �جلمهور  �لعمل وخمتلف  �لباعة وطقو�ص 
�لو��صع. وعلى �صطح هذ� �لأوقيانو�ص �لب�صرّي �ملتالطم 
�جل�صع  روُح  للعمل،  �ملاأ�صاوّية  �لّنهايَة  وتخّط  تطفو، 
هّن  يخ�صّ ن�صاء  ث��الث  منه  تتعّي�ص  بالو�صاية  و�ل�ّصغف 
من  �ملظلم  �جل��ان��ب  ُي���ربز  بها  ف��ري��دة  بتحليالت  زول 

تكوين �ملجتمع باأ�صره.
هذ� كّله مينح �لّرو�ية، كما كتب �لناقد فيليب هامون، 
�لجتماع  ع���امِل  منها  يفيد  م���وؤّك���دة  توثيقّية  طبيعة 
و�مل����وؤّرخ و�لأن��رثوب��ول��وج��ّي و�مل��ع��م��ارّي و���ص��و�ه��م، ك��لٌّ يف 
جمال بحثه. �صوى �أّن هذه “�لوثيقة” �إمّنا هي مكتنفة 
�إىل  ومتتثل  دليّل  ن��ظ��اٍم  �إىل  وتخ�صع  �أدب����ّي  ع��م��ٍل  يف 
�إبد�عّي.  �إلهام  بها  ويتحّكم  و�أ�صلوبّية،  بالغّية  حركات 
وهذ� كّله هو بالّطبع ما �صمَن للعمل ��صتمر�رّية تاأثريه 

وفتنته.
�أون بروفن�ص يف جنوب فرن�صا  �إك�ص  �إميل زول يف  ُول��د 
�صّن  يف  باري�ص  �إىل  و�نتقل  �إي��ط��ايّل  لأب   1840 ع��ام 
��صتغل  ث��ّم  �صعرّية  حم���اولت  بكتابة  وب���د�أ  �لع�صرين، 
ورو�ئية  ق�ص�صية  كتابات  وبعد  و�لن�صر.  �ل�صحافة  يف 
متاأثّرة بالرومنطيقّية و�صع يف رو�يته “ترييز ر�كان” 
�لّطبيعّي  �لتّيار  ف��رتٍة  بعد  �صّكل  م��ا  �أُ���ُص�����ص   )1867(
�لرو�ية  ه����ذه  ����ص���دور  وم����ع  �ل��ف��رن�����ص��ّي��ة.  �ل����ّرو�ي����ة  يف 
و��صعة  �صردّية  لوحة  ر�صم  ذهنه فكرة  ب��د�أت تختمر يف 
روغون  “�آل  �جلامع  �لعنو�ن  حتت  �ملعا�صر  للمجتمع 

�إجنازها  يف  وت��ق��ّدم   1870 يف  بكتابتها  ب���د�أ  ماكار”. 
بعد  �لع�صرين  �ملجّلد  وبانتهاء  ع��ام.  ك��ّل  رو�ي��ة  مبعّدل 
ح�صب  �ل�صل�صلة،  �صّكلت  �ل���ّدوؤوب،  �لعمل  من  �صنة   25
لأ�صرة  و�جتماعّياً  طبيعّياً  “تاريخاً  �لّثانوّي،  عنو�نها 
�صنّيه  ومت��ّي��زت  �لّثاين”.  �لإم���رب�ط���وري  �لعهد  �إّب����ان 
�لأخرية بانخر�طه �ل�ّصجاع يف ق�صّية دريفو�ص �ل�ّصهرية، 
فتعّر�ص �إىل مالحقات من �لق�صاء و�ليمني �لفرن�صّيني 
و�لعي�ص  �ل��ه��رب  �إىل  ����ص��ط��ّره  بال�ّصجن  حكماً  وت��ل��ّق��ى 
منفّياً يف لندن عاماً كاماًل حّتى �أُعفَي عنه. وبعد عودته 
ب�صنو�ت قليلة تويّف يف ليلة 28-29 دي�صمرب 1902 
يف �ختناٍق م�صبوه �صببه ت�صّرب �لغاز يف منزله، وهو ما 
ُيعزى �إىل قيام بع�ص خ�صومه يف ق�صّية دريفو�ص ب�صّد 

غرية يف باري�ص. مدخنة �صّقته �ل�صّ
كاتب  فهو  �للطيف،  عبد  يا�صر  �ل��ك��ت��اب،  م��رتج��م  �أّم���ا 
�لفل�صفة  ق�صم  يف  ت��خ��ّرج  م�����ص��ري،  وم��رتج��م  و���ص��اع��ر 
�ل�صحافة  يف  وعمل   ،1994 ع��ام  �ل��ق��اه��رة  جامعة  يف 
يف   2010 ع��ام  منذ  ويقيم  و�خل��ربي��ة،  �لتلفزيونية 
مدينة �إدمنتون يف كند�. �أ�صدر عّدة جمموعات �صعرية 
من بينها “نا�ص و�أحجار” وق�صائد �لعطلة �لطويلة”، 
ومن �أعماله يف �ل�ّصرد رو�ية “قانون �لور�ثة” �حلا�صلة 
على جائزة �صاوير�ص �لأوىل للكّتاب �ل�ّصباب عام 2005، 
�حلوت”،  �أح�����ص��اء  ف��ى  “يون�ص  �لق�ص�صية  و�ملجموعة 
�لتى نالت نف�ص �جلائزة يف فرع �لكّتاب �لكبار فى عام 
2013. وترجم يا�صر عبد �للطيف عدد�ً من �لأعمال 
“�ملخل�ص  �أحدثها  و�لإجنليزية،  �لفرن�صية  �لأدبية عن 
و�صبق  فن�صنت - �جلو�هر من ر�صائل فان كوخ”،  دوماً 
�أّمي  “حكايات  ترجمة  “كلمة”  م�صروع  له  �أ���ص��در  �أن 

�لإوّزة” للفرن�صّي �صارل بريو، ر�جعها كاظم جهاد.

م�سروع »كلمة« للرتجمة يف دائرة الثقافة وال�سياحة - اأبوظبي  ُي�سدر ترجمة رواية اإميل زول  »بطن باري�س«

•• ال�شارقة-الفجر:

�حتاد  م��ع  بالتعاون  للكتاب  �ل�صارقة  هيئة  جتمع 
و�لثقافة  �لأدب  رم�����وز  �لإم��������ار�ت  و�أدب�������اء  ك���ت���اب 
�لإمار�تية يف حدث هو �لأول من نوعه يف �لدولة 
و�ملنطقة، حيث ينطلق �ليوم �لأحد  26 مايو”�أيار 
د�ر   25 م�صت�صيفاً  �لإمار�تي”،  �لكتاب  “معر�ص 
لالأدباء  �ل��ع��ن��اوي��ن  �آلف  ت��ع��ر���ص  �إم��ار�ت��ي��ة،  ن�صر 
�لإمار�تيني منذ بد�يات �لتجربة �لإبد�عية �ملحلية 
وحتى �ليوم على مد�ر ثالثة �أيام يف مبنى مدينة 

�ل�صارقة للن�صر.
روؤية  م��ع  ي��اأت��ي مت��ا���ص��ي��اً  �ل���ذي  �مل��ع��ر���ص  ويحتفي 
�صلطان بن حممد  �لدكتور  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب 
�لقا�صمي، ع�صو �ملجل�ص �لأعلى حاكم �ل�صارقة، يف 
من  مايو  من  و�لع�صرين  �ل�صاد�ص  ي��وم  تخ�صي�ص 
كل عام، يوماً للكاتب �لإمار�تي، و�صمن �حتفالت 
حيث   ،2019 للكتاب  �لعاملية  �لعا�صمة  �ل�صارقة 
يخ�ص�ص عدد�ً من �لفعاليات و�جلل�صات �لتي توثق 
�ملعا�صرة، وت�صتعيد �صرية  �لإمار�تي  �لأدب  لذ�كرة 

رو�دها �ملوؤ�ص�صني.
�أحمد بن ركا�ص  �أ���ص��ار �صعادة  وح��ول ه��ذ� �حل��دث 
�أن  �إىل  للكتاب  �ل�����ص��ارق��ة  هيئة  رئ��ي�����ص  �ل��ع��ام��ري، 
وكّتابها  مببدعيها  حتتفي  و�حل�����ص��ار�ت  �ل�صعوب 
وتعتّز بهم وتخ�ص�ص لهم جزء�ً كبري�ً من ذ�كرتها 
وم�صروعها �حل�صاري و�لنه�صوي ب�صكله �ل�صامل، 
�أر�دها  �لتي  �ل��روؤي��ة  ن�صتلهم  �أن  ن�صتطيع  هنا  من 

�صلطان بن حممد  �لدكتور  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب 
�لقا�صمي، ع�صو �ملجل�ص �لأعلى حاكم �ل�صارقة، يف 
م�صهد�ً  ليكون  �لإم��ار�ت��ي،  للكاتب  ي��وم  تخ�صي�ص 
�مل�صهدين  و�لأدي�������ب يف  �مل���ب���دع  م��ك��ان��ة  ع��ل��ى  ي����دل 
�لثقايف و�ملعريف �لذي يزدهر يوماً بعد يوم يف �إمارة 

�ل�صارقة. 
وتابع رئي�ص هيئة �ل�صارقة للكتاب: “�ملعر�ص جزء 
ل يتجز�أ من جهود �لإمارة يف �لحتفاء بالإبد�عات 
�أن يكون نافذة  �أردن��ا له  �إل حدث  �ملحلية، وما هو 
تطلع �لعامل على ح�صارتنا وثقافتنا �ملحلية، وهذ� 
�ل��ذي �صيبقى يف ذ�ك��رة �لأج��ي��ال �جلديدة  �لتاريخ 
و�لقادمة ما هو �إل �حتفاء مبنجز�ت و�أ�صماء تركت 
�أثرها يف م�صرية �لثقافة �لإمار�تية، و�صكلت ر�فعة 
للعمل �لأدب��ي و�لثقايف �ملحلي، ومن��اذج حتتذى يف 
�لهوية  جوهر  على  و�حلفاظ  و�لإب��د�ع  �لإخال�ص 

و�ملكون �لأدبي و�لرت�ثي لدولة �لإمار�ت«.
من جانبه قال �صعادة حبيب �ل�صايغ �لأمني �لعام 
ل��الحت��اد �ل��ع��ام ل���الأدب���اء و�ل��ك��ت��اب �ل���ع���رب، رئي�ص 
ميثل  �أدباء وكتاب �لإمار�ت”:  �إد�رة �حتاد  جمل�ص 
�نعطافة  �لإمار�تي  �لكاتب  بيوم  �لإم��ار�ت  �حتفال 
و�لكاتب من جهة، ويف  �لدولة  تاريخية يف عالقة 
�نتماء  من  �لعالقة  ه��ذه  جت�صد  مبا  �لكاتب  وع��ي 
و�لتقدير  �ل�صكر  جتديد  ي�صتوجب  م��ا  م�صاعف، 
ل�صاحب �لفكرة ور�عي �لحتفال و�حلركة �لثقافية 
�صلطان بن حممد  �لدكتور  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب 
�ل�صارقة  حاكم  �لأع��ل��ى،  �ملجل�ص  ع�صو  �لقا�صمي، 

�لرئي�ص �لفخري لحتاد كتاب و�أدباء �لإمار�ت«. 
وكتاب  �أدب�����اء  �حت����اد  �إد�رة  جم��ل�����ص  رئ��ي�����ص  وت���اب���ع 
و�لع�صرين  �ل�صاد�ص  ي��وم  �عتبار  يعد  �لإمار�ت:” 
من مايو من كل عام، من قبل �صموه، يوماً للكاتب 
�لحتفالية،  هذه  “ماأ�ص�صًة”  وبالتايل  �لإم��ار�ت��ي، 
ح��ي��ث ي��و�ف��ق �مل��وع��د �مل���ذك���ور ي���وم ت��اأ���ص��ي�����ص �حتاد 
كتاب و�أدب��اء �لإم��ار�ت، و�صوف تعطي هذه �ملنا�صبة 
�لإمار�تي،  للكاتب  كبرية  معنوية  دفعة  �جلميلة 
ن��ح��و ب���ذل ج��ه��د �أك���رب يف ح��ق��ل �ل��ك��ت��اب��ة و�لإب�����د�ع، 
نحو مو��صم ح�صاد د�نية وبهية، كما تتيح �ملنا�صبة 
�أفق  �لكتابة و�لب��د�ع يف  �أجيال  للقاء  �أك��رب  فر�صة 
و�حد وحتت �صقف و�حد، و�إذ كنا، كتاباً ومثقفني، 
لدولة  و�لطموح،  و�لتطلعات  �لتنمية  �إىل  ننتمي 
�لإم��ار�ت، بقيادة �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ خليفة بن 
فاإننا  �هلل،  حفظه  �ل��دول��ة،  رئي�ص  نهيان  �آل  ز�ي���د 
وقائد�ً،  ر�فعة  باعتباره  �لثقايف  �لعمل  �إىل  نتطلع 
وجندد �لعهد على مو��صلة �لقيام بدورنا يف خدمة 

�لوطن �لعزيز و�لثقافة �لعربية«. 

متحٌف للذاكرة
متحف  �ن��ط��الق��ت��ه  �أوىل  يف  �مل��ع��ر���ص  وي��خ�����ص�����ص 
مع  بالتعاون  ينظم  �ل��ذي  �لإمار�تي”،  “�لكاتب 
يف  وي�صم  و�ل����رت�ث،  للثقافة  �مل��اج��د  جمعة  مركز 
�لكتاب  من  نخبة  و�إب��د�ع��ات  وحياة  مالمح  ثناياه 
�ملاجدي  �أم��ث��ال  و�ملعا�صرين  �ل���رو�د،  �لإم��ار�ت��ي��ني 
ب��ن ظ��اه��ر، وح��م��ي��د �ل�����ص��ام�����ص��ي، و���ص��امل �لعوي�ص 

وغريهم، حيث ي�صتعر�ص �ملتحف �ملتميز و�لفريد 
م���ن ن��وع��ه جم��م��وع��ة م���ن من����اذج �ل��ع��ط��اء �لرثي 
�ملقتنيات  �مل��ت��ح��ف  ي��ع��ر���ص  ح��ي��ث  خ���ّل���ف���وه،  �ل����ذي 
و�أقالم  حمابر  من  و�ملبدعني  لالأدباء  �ل�صخ�صية 
وخمطوطات وغريها.  كما ي�صم �ملتحف خمتار�ت 
�صعرية ت�صمها �لدو�وين وموؤلفات �لكتب و�ملقالت 
�لإم��ار�ت��ي��ني، وجم��م��وع��ة من  باملبدعني  �خل��ا���ص��ة 
�لإ�صد�ر�ت �ل�صوتية �لتي ت�صم ت�صجيالت �إبد�عية 
حيث  �ل�����رّو�د،  لأول��ئ��ك  �مل�صموع  �لأر���ص��ي��ف  مبثابة 
�لهيئة  به  قامت  ��صتثنائياً  جهد�ً  �لركن  هذ�  يعّد 
بالتعاون مع مركز جمعة �ملاجد للثقافة و�لرت�ث 
و�إتاحة  وعر�صها،  �ملقتنيات،  تلك  على  للحفاظ 
ل��ل��ت��ع��ّرف عليها ع��ن قرب،  �أم����ام �لأج���ي���ال  �مل��ج��ال 
ومالم�صة تاريخها، وعالقة �أ�صحابها مع �لأ�صياء.

»خط�طهم«  �س�اهد على الزمن
ويف �جلانب �لآخ��ر من �ملعر�ص، تتو�جد �أكرث من 
مكتوبة  �صفحات  ر�أ�صها  على  ملهمة  �صفحة   80
�صلطان  �لدكتور  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  يد  بخط 
حاكم  �لأعلى  �ملجل�ص  ع�صو  �لقا�صمي،  حممد  بن 
بخطها  قام  �أخ��رى  من�صور�ت  جانب  �إىل  �ل�صارقة، 
ب��اأي��ادي��ه��م، لتكون  �صعر�ء وك��ت��اب و�أدب����اء �لإم����ار�ت 
عمل  لكيفية  و�مل��وؤرخ��ة  �ل�صاهدة  �ل��وث��ائ��ق  مبثابة 
وما تالها  �لريادة  �ملنتمني جليل  �ملبدعني  ه��وؤلء 
خطوط  على  �لتعرف  للز�ئر  ليت�صنى  �أجيال،  من 
خطوط  “معر�ص  �صمن  كتابتهم  وتقنيات  يدهم، 

�أدباء �لإمار�ت«.

جل�سات وح�اريات
و�لندو�ت  �جلل�صات  من  جمموعة  �ملعر�ص  ويقّدم 
و�لأدباء  �ملوؤلفني  من  لنخبة  و�حل��و�ري��ة  �لثقافية 
�لإمار�تيني منهم �صعادة د. حبيب �ل�صايغ، رئي�ص 
�حت���اد ك��ت��اب و�أدب����اء �لإم�����ار�ت، و�ل��ك��ات��ب و�لباحث 
�لإم����ار�ت����ي ���ص��ل��ط��ان �ل��ع��م��ي��م��ي، و�لأدي������ب حممد 
و�لكاتبة  �ليو�صف،  �إمي��ان  ة  �لقا�صّ جانب  �إىل  �مل��ّر، 
�إىل جانب  �لنجار،  نادية  �صاحلة عبيد، و�لرو�ئية 
�لهيئة  رئي�ص  ع��ب��د�هلل،  �إ�صماعيل  م��ن  ك��ّل  ح�صور 
غلوم،  حبيب  �لدكتور  و�ملمثل  للم�صرح،  �لعربية 

�لذين �صيرثون �ملعر�ص بجل�صات حو�رية ونقا�صية 
طيل �أيام �نعقاده. 

�ل�صارقة للكتاب من خالل تنظيمها  وت�صعى هيئة 
ح�صور  م�����ص��اع��ف��ة  �إىل  �ل�����ص��ن��وي  �مل��ع��ر���ص  ل���ه���ذ� 
و�لكتب  و�لرو�يات  �ملوؤلفات  �ملحلية من  �لإنتاجات 
�ملعر�ص  يقدم  حيث  باأنو�عها،  و�ملعارف  �لتاريخية 
وي�صت�صيف  �لإمار�تيني،  للكتاب  �لإ�صد�ر�ت  �آلف 
م�����ص��ارك��ة ج��م��ع��ي��ة �ل��ن��ا���ص��ري��ن �لإم���ار�ت���ي���ني عرب 
�ألف  م��ن  �أك���رث  تعر�ص  �ل��ت��ي  “من�صة”  مبادرتها 
ع���ن���و�ن ل��ث��الث��ة ع�����ص��رة ن���ا����ص���ر�ً، يف �ل���وق���ت �لذي 
يجمع �ملعر�ص زو�ره على ندو�ت وجل�صات حو�رية 
ت�صت�صيف عدد�ً من �لكتاب و�ملبدعني �لإمار�تيني.

ينطلق الي�م بالتعاون مع »احتاد كتاب واأدباء االإمارات«

هيئة ال�سارقة للكتاب جتمع رموز الأدب والإبداع املحلي يف اأول معر�س للكتاب الإماراتي
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•• دبي-الفجر:

كرم االحتاد العام لل�سحفيني العرب بالقاهرة اأول اأم�ض “ اجلمعة “ حممد احلمادي رئي�ض جمل�ض ادارة جمعية ال�سحفيني االإماراتية 
باإهدائه درع االحتاد. 

الروؤية، على دعم اجلمعية الحتاد  ال�سحفيني باالإماراتية رئي�ض حترير �سحيفة  اإدارة جمعية  واأكد حممد احلمادي، رئي�ض جمل�ض 
ال�سحفيني العرب، م�سيفا اأن االحتاد بحاجة اإىل م�سادر مت�يل م�ستدامة جتعل الدخل م�ستمرا. 

اأول�ية  اأن تك�ن  اإعادة هيكلة االحتاد يجب  اأن  واأ�ساف احلمادي خلل كلمة له يف اجتماع االأمانة العامة الحتاد ال�سحفيني العرب، 
ق�س�ى، م�سريا اإىل اأن االإعلم اأ�سبح عامل م�ؤثرا يف العامل اأجمع، واأنه يحتاج اإىل دعم كبري ويتغري على م�ست�ى كبري، لذلك يجب اأن يظل 

احتاد ال�سحفيني العرب ق�ى ويحافظ على ق�ته.
للحك�مة  ال�سكر  م�جها  وا�سح حتى يك�ن للحتاد دور”،  م�سروع  لدينا  اأن يك�ن  “ يجب  االإماراتية،:  ال�سحفيني  رئي�ض جمعية  واأكد 

امل�سرية على رفع الدعم ال�سن�ي املقدم الحتاد ال�سحفيني العرب.



تــكنـ�ل�جيــــا
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�سربة ق�ية تتلقاها ثاين اأكر بائع لله�اتف الذكية يف العامل

 اأ�سحاب هواتف هواوي كيف 
�سيتاأثرون.. بعد وقف تعاون غوغل؟

احلالي�ن ه�اوي  ه�اتف  مالك�   1-
لدى هذه �ل�صريحة خماوف كبرية من 
�أجهزتهم عر�صة للتوقف عن  �أن تكون 
�لعمل �أو مل�صاكل �أمنية ب�صبب عدم وجود 
حتديثات �أو توقف تطبيقات خا�صة عن 

�ل��ع��م��ل، ول��ه��ذ� �صوف 
�ص  ن�صتعر

ه�������ذه 

�مل��������خ��������اوف ب�������الإج�������اب�������ة ع�������ن �أغ�����ل�����ب 
�لت�صاوؤلت.

لن  اأن ه�اوي  القرار  – هل يعني هذا 
ت�ستطيع ا�ستخدام نظام اأندرويد؟

�لت�صغيل  ن�����ظ�����ام  ل. 
لنظام  �لأ���ص��ا���ص��ي 
�أن���������دروي���������د 
م���ف���ت���وح 

�أندرويد  م�صروع  عليه  يطلق  �مل�صدر، 
بي  �أ���������ص  �أو  )�أي  �مل���������ص����در  م���ف���ت���وح 
 Android Open Sourceh
لأي  وميكن   ،Project )AOSP
بعد  غوغل  وتقوم  ��صتخد�مه،  �صخ�ص 
باأندرويد  �خل���ا����ص  حت��دي��ث��ه��ا  �إ����ص���د�ر 

بتحديث هذ� �مل�صدر �ملفتوح.
توفري  ه������و�وي  ع��ل��ى  �أن  ي��ع��ن��ي  وه�����ذ� 
حتديثاتها �خلا�صة من �مل�صدر �ملفتوح 
ب�صكل مبا�صر، وهو ما  بدل من غوغل 
على  �لتحديثات  ن��زول  تاأخر  يعني  قد 

�أجهزة هو�وي.

�لتي  �جل��دي��دة  �لإ�صافات  جميع  ولكن 
�أندرويد  �إىل  با�صتمر�ر  غوغل  تقدمها 
ع���رب غ��وغ��ل ب����الي، ل���ن ت��ك��ون متاحة 

لهو�وي.

هل اأحتاج اإىل الت�قف عن ا�ستخدام 
هاتف ه�اوي؟

ل. �إذ� كان لديك بالفعل هاتف ذكي من 
هو�وي، ف�صت�صتمر يف �لعمل كما تعودت. 
�إن��ه��ا �صتو��صل  وق��ال��ت ه���و�وي يف ب��ي��ان 
ت��ق��دمي حت��دي��ث��ات �لأم����ان وخ��دم��ات ما 
�لهو�تف  منتجات  جلميع  �ل��ب��ي��ع  ب��ع��د 
�لذكية و�لأجهزة �للوحية �حلالية من 
ه��و�وي وه��ون��ر، وت�صمل �لأج��ه��زة �لتي 
مت بيعها و�لتي ل تز�ل يف �ملخازن على 

م�صتوى �لعامل.

 هل �ساأفقد ال��س�ل اإىل غ�غل؟
تطبيقات  ���ص��ت�����ص��ت��م��ر  ل. 
�لعمل  يف  غ���وغ���ل 
على �لهو�تف 
كية  لذ �

�مل����وج����ودة �ل���ت���ي حت���ت���وي ع��ل��ى غوغل 
بالي.

هل �أين لن �أتلقى حتديثات �لتطبيق؟
�لتطبيقات  حت��دي��ث��ات  ت�صليم  ي��ت��م  ل. 
ب��و����ص��ط��ة غ��وغ��ل ب���الي خ���ارج �ل�صني، 
�لذكية  �ل��ه��و�ت��ف  على  ك��ذل��ك  و�صتظل 

�ملوجودة.

ماذا عن حتديثات االأمان؟
ق��ال��ت ه�����و�وي �إن���ه���ا ���ص��ت��و����ص��ل تقدمي 
�لذكية  ل��ل��ه��و�ت��ف  �لأم�������ان  حت���دي���ث���ات 
بذلك  �لقيام  وميكن  لديها،  �مل��وج��ودة 
ب���ي(، وتتمتع  �أ����ص  �أو  ع��ن ط��ري��ق  )�أي 
ت�صليم  يف  ح����اف����ل  ب�������ص���ج���ل  ه����������و�وي 
�ل��ت��ح��دي��ث��ات �لأم��ن��ي��ة �ل�����ص��ه��ري��ة �لتي 
�أن  �ملحتمل  من  لذلك  غوغل،  توفرها 
مماثال  م�صتوى  �مل�صتخدمون  يتلقى 
ت���ق���دمي حتديثات  م���ع  �خل����دم����ة،  م���ن 

�لأمان بالوترية نف�صها.

اأندرويد  اإ�سدار  حتديثات  عن  مبباذا   
اجلديد؟

تعقيد�  �أك���رث  �لأم���ور  ت�صبح  حيث  هنا 
من  ه�����و�وي  �صتتمكن  �ل�����ص��يء،  ب��ع�����ص 
عرب  �أن��دروي��د  �إ�صد�ر  حتديثات  تقدمي 
)�أي �أو �أ�ص بي(، لكنها �صتفقد �لو�صول 

�لتي  �مل��ح��ّدث��ة  �لإ�����ص����د�ر�ت  �إىل  �مل��ب��ك��ر 
توفرها غوغل، مثل �لإ�صد�ر �لتجريبي 

�حلايل من �أندرويد كيو.
بامتلك ه�اتف ه�اوي  ملن يفكر   2-

اجلديدة
�أن هو�تف  �ل��ف��ئ��ة  ل��ه��ذه  ي��ع��ن��ي �حل��ظ��ر 
�لآن  بعد  تتمكن  ل��ن  �جل��دي��دة  ه���و�وي 
من �لو�صول �إىل تطبيقات معينة، مثل 
خ��ر�ئ��ط غوغل وي��وت��ي��وب، ول��ن تتمكن 

�أن��ظ��م��ة ت�صغيل  �ل��ه��و�ت��ف م��ن حت��دي��ث 
�أندرويد �خلا�صة بها، كما �أن �لتحديثات 
عن  �صت�صدر  لأن��ه��ا  تتاأخر  ق��د  �لأم��ن��ي��ة 
ه����و�وي ب��ع��د �أن ي��ت��م ط��رح��ه��ا م��ن قبل 

غوغل، وهو ما يتطلب وقتا �أطول.
�إن كانت  �مل���ع���روف  م���ن غ���ري  �أن�����ه  ك��م��ا 
حذو  �صتحذو  �أخ���رى  �أمريكية  �صركات 
�لعمل  م��ن  تطبيقاتها  ومت��ن��ع  غ��وغ��ل 
ميكرو�صوفت  مثل  ه��و�وي  �أج��ه��زة  على 

بعد حتذيرات من خماطر الطائرات امل�سرية ال�سينية

دي جي اآي.. هل تكون التالية بعد هواوي يف العقوابات المريكية؟

خماوف  �ملتحدة  �لوليات  حكومة  لدى  �لتحذير  ويقول 
قوية ب�صاأن �أي منتج تكنولوجي ياأخذ �لبيانات �لأمريكية 
�ملخابر�ت  لأج��ه��زة  ت�صمح  ����ص��ت��ب��د�دي��ة  دول���ة  �أر����ص��ي  �إىل 
�لتابعة لها بالو�صول دون قيود �إىل تلك �لبيانات �أو �إ�صاءة 

��صتخد�م ذلك �لو�صول بطريقة �أخرى”.
وتنطبق هذه �ملخاوف على بع�ص �لأجهزة �ل�صينية �ل�صنع 
)�أن��ظ��م��ة �ل��ط��ائ��ر�ت �مل�����ص��رية( �ل���ق���ادرة ع��ل��ى ج��م��ع ونقل 
و�لأفر�د  عملياتها  عن  تك�صف  �أن  يحتمل  �لتي  �لبيانات 
�لتز�مات  �ل�صني  تفر�ص  حيث  ت�صغلها،  �لتي  و�لكيانات 
�أن�صطة  ب��دع��م  مو�طنيها  على  �مل��ع��ت��اد  غ��ري  على  ���ص��ارم��ة 

�ملخابر�ت.
ل ميثل تنبيه وز�رة �لأمن �لد�خلي �أمر� قانونيا، ومل تتم 
بال  �صتكون  �ل�صركة  ولكن  �آي” نف�صها،  “دي جي  ت�صمية 

�صك 
ق������ل������ق������ة 

�لتحذير  بعد هذ� 
وخ�صو�صا يف �صياق �حلرب �لتجارية �جلارية بني �لوليات 
�ل��ت��ي ف��ر���ص��ت��ه��ا �لأوىل على  �مل��ت��ح��دة و�ل�����ص��ني و�ل��ق��ي��ود 

هو�وي.
�أن  �أمر� تنفيذيا ميكن  �أ�صدر �لرئي�ص تر�مب  �أي��ام،  فقبل 
منع  طريق  عن  ه��و�وي  ل�صركة  �لأ�صا�صية  �لأع��م��ال  ي�صل 
�ل��ت��ج��ارة م��ع �ل�����ص��رك��ات �لأم��ريك��ي��ة، ع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن �أن 

�لرئي�ص �لتنفيذي لهو�وي قّلل من تاأثري ذلك.

�صركة  يف  بيان  يف  �آي(  جي  )دي  وقالت 
كل  جوهر  �ل�صالمة  ت�صكل  �أي،  جي  دي 
�أمان  ب��ه، وق��د مت �لتحقق م��ن  ن��ق��وم  م��ا 
تقنيتنا ب�صكل م�صتقل من قبل �حلكومة 
�لأمريكية و�ل�صركات �لأمريكية �لر�ئدة” 
يتمتعون  �مل�����ص��ت��ه��ل��ك��ني  �أن  م���ن  ل��ل��ت��اأك��د 
وتخزينها  بياناتهم  جمع  عملية  على  �لكاملة  بال�صيطرة 

ونقلها.
�لتحتية  �ل��ب��ن��ي��ة  ع��م��الء  �إىل  ب��ال��ن�����ص��ب��ة  �ل���ب���ي���ان:  وت���اب���ع 
فاإننا  �إ�صافية،  �صمانات  �إىل  يحتاجون  �لذين  و�حلكومة 
�ل��ب��ي��ان��ات �إىل دي  ن��وف��ر ط��ائ��ر�ت م��ن دون ط��ي��ار ل تنقل 
جي �آي �أو عرب �لإنرتنت، وميكن لعمالئنا �لقيام بجميع 

�لحتياطات �لتي تو�صي بها وز�رة �لأمن �لد�خلي.

امل�سرية  الطائرات  خماطر  من  االأمريكية  الداخلي  االأمن  وزارة  حذرت   
ال�سينية، وفقا لتنبيه ح�سلت عليه )�سي اأن اأن(.

والتي  امل�ستهلك،  م�ست�ى  على  امل�سرية  الطائرات  اأن  من  التنبيه  ويحذر 
اآي  جي  دي  �سركة  ب�ا�سطة  ال�سمالية  اأمريكا  يف  منها  العظمى  الغالبية  ُتباع 

)DJI( يف �سنت�سن، ميكن اأن تر�سل معل�مات طريان ح�سا�سة اإىل املقر الرئي�سي على االأرا�سي 
ال�سينية والتي ميكن للحك�مة ال��س�ل اإليها فيما بعد.

اأوقفت غ�غل تعاونها مع ه�اوي يف ا�ستخدام نظام الت�سغيل اأندرويد اخلا�ض 
بها على ه�اتف ه�اوي، يف اأحدث �سربة لل�سركة ال�سينية.

فقد اعتمدت ه�اوي، التي تعد ثاين اأكر بائع لله�اتف الذكية يف العامل 
اأندرويد من غ�غل  بعد �سام�س�نغ، منذ فرتة ط�يلة على نظام ت�سغيل 

لت�سغيل ه�اتفها الذكية واالأجهزة الل�حية.
ولكن ماذا يعني هذا احلظر بالن�سبة الأ�سحاب اله�اتف احلاليني اأو 

حتى امل�ستقبليني؟

هل �صي�صبح التفكري ب�صراء هاتف هواوي -خارج ال�صني- خماطرة حقيقية؟

هل متنع �سركات اأمريكية اخرى تطبيقاتها من العمل على اأجهزة ه�اوي ؟
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اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

عام - زايد

عفا�ش بن حربا�ش

بـونه ـــن   م الــعــيــــــــل   مــتــــــــرى 

ــــــــه ــــــــا مــــــــن دون لـــو جــــــــد ي

الــعونه ـــــرف  ـــــعـــ ـــ اإي ــي  ــرج ي

يــــــــغــوونــه يل  يــ�ــشــمــــــــع  مــــا  

ــه ــحــقــون ـــ ـــ ــل ــــا ي يـــنـــــــــــزح م

ـــــه ـــ ــر يــطــرون ــ� ـــ ـــ ــب ـــــور ال وط

يــبــاه ــي  ـــ ـــ ل ـــــو�ــشـــــل  ي ـــا  م

ا�شــدقاه كــــــــل  ويخــ�شــر 

يتــنــقــاه ــدل  ـــ ـــ ــع ـــ ـــ وال

ــاه ــع ـــ ـــ ــــــس ال ــخ را� ـــ ـــ ــم ــش ــ� ي

ــــم دنــــاه ـــــ ــــراودهـــــ لـــــــــــي ت

ومـــعـــنـــــــــــاه و�ــــشــــفــــه  يف 

ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان ) طيب اهلل ثراه (  

بني الع�شا والفجر يف دورة اليوم 

                           تقدر تبدد كل هم وحتا�شاه 

تنام وانت فـ ذمة اهلل وتقوم 

                       وانت متاأمل خري وفـ ذمة اهلل !

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

تفا�شيلي
ريــتـ�يــت

 

ما ينفع املن�سب وال ينفبع اجلاه ،

واللي لب غري اهلل ، ال �سك �سايع !

البببد ما نرحبل .. وال دااامي اإاّله ،

ارواحنا باج�سبادنا ، كب ال�دايع !

******

ياهلل طلبتك .. دع�ة م�ستجابه

من واحد/ن مافيه حقد/ن على النا�ض

ليا بقى عن غيبة ال�سم�ض �ساعه

ترد يل يف دع�ته رزق ، وانفا�ض

البيت مت�حد

كلنا خليفة
رم�سان اخلري  هّل وجبت معك بركته..!!

كل و�سٍف  بالق�سايد  جل�ستك حّركته..!!

ي�م �سافك �سعبك اللي �سنته وما خانك..

ال�سما )والدك( واأعلم ال�طن جنحانك..

ثاين الدهم�شي

�شامي اجلار اهلل

يببببببببا نبببببببا�بببببببض يببببببببا هببببببببببب�ه يببببببببا طبببيبببببببني

اأنبببببببببتبببببببببم واأنبببببببببببببببببا كببببببّلببببببنببببببا مبببببببببن طبببني

حببببا�ببببسببببل؟! �ببببسببببب  قببببب�لببببب�ا  عبببببلبببببّي،  رّدوا 

نببببتبببب�ا�ببببسببببل! ويبببببببببن  اإىل  ويبببببببببن  ومبببببببببن 

Sh3r-gram! --  !شعرقرام�

مبببثبببل اببببببب� خببببالببببد نبببببببببببادراٍت و�بببسببب�فبببه

مببباهببب� غبببريبببب البببلبببي تببب�بببسببب�ف ونبب�ببسبب�فببه

يببباجبببعبببلبببهبببا يبببا�بببسبببيبببخ تبببببببطبببي �ببسببنببيببنببك

: ميببيببنببك يببببقببببّبببببل  هبببببببذا ميبببيبببنبببك جببببببباء 

متعب الن�شاّر


