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نيابة عن رئي�س الدولة
حممد بن را�شد يفتتح غدا دور 

االنعقاد العادي الثالث للوطني االحتادي
•• اأبوظبي-وام:

نيابة عن �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  يفتتح   .. اهلل 
 25 ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل غدا الأرب��ع��اء املوافق  الدولة رئي�س جمل�س 
ال�شاد�س  الت�شريعي  الف�شل  من  الثالث  العادي  النعقاد  دور   2017 اأكتوبر 
بت�شريف �شاحب  وتبداأ مرا�شم الحتفال  الوطني الحت��ادي.  للمجل�س  ع�شر 
العهود  واأولياء  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  ال�شمو 
اآيات عطرة من القراآن  ونواب احلكام قاعة زايد حيث ي�شتهل احلفل بتالوة 
من  الثالث  ال��ع��ادي  النعقاد  دور  بافتتاح  �شموه  ذل��ك  بعد  ويتف�شل  احلكيم 
مر�شوم  ت��الوة  يتم  كما  ال�شامي  بالنطق  ع�شر  ال�شاد�س  الت�شريعي  الف�شل 
�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة بدعوة املجل�س لالنعقاد وتلقي معايل الدكتورة 
)التفا�شيل  الوطني الحتادي كلمتها.  املجل�س  رئي�شة  القبي�شي  اأمل عبداهلل 

�س3(

و�شول م�شت�شفى جوي اإماراتي متحرك 
اإىل مقدي�شيو لعالج م�شابي التفجري االإرهابي

•• اأبوظبي-وام:

و  الطبية لعالج اجلرحى  ال�شحية وخدماتها  الإم��ارات جهودها  كثفت دولة 
امل�شابني يف التفجري الإرهابي الذي هز العا�شمة ال�شومالية مقدي�شو مطلع 
هذا الأ�شبوع واأ�شفر عن �شقوط مئات القتلى و ال�شحايا من الأبرياء املدنيني. 
وت�شطلع الدولة بدور حموري يف تخفيف اخل�شائر الناجمة عن التفجري.. 
العا�شمة مقدي�شو م�شت�شفى جوي متحرك  اإىل  ام�س  الإط��ار و�شل  ويف هذا 
يحمل كميات كبرية من الأدوية و املعدات و امل�شتلزمات الطبية لعالج امل�شابني 

ب�سبب قانون املالية وجتاهل مقرتحاته:

تون�س: احتاد االعراف يهدد باالن�شحاب من وثيقة قرطاج...!
•• الفجر - تون�ص - خا�ص

رئي�شة  الث��ن��ني،  اأم�س  ه��ددت،  ت�شعيدية،  خطوة  يف 
وتوعدت  بو�شماوي،  وداد  تون�س  يف  الأع���راف  احت��اد 
اأ�شا�شها  على  ال��ت��ي  ق��رط��اج  وثيقة  م��ن  بالن�شحاب 
برئا�شة  احلالية  الوطنية  ال��وح��دة  حكومة  ت�شكلت 

يو�شف ال�شاهد.
واأو�شخت بو�شماوي يف حوار اإذاعي »اإذا بقي م�شروع 

•• عوا�صم-وكاالت:

ا�شتوىل م�شلحون حوثيون على مقربة للموتى يف مدينة 
اإب و�شط اليمن، وذلك يف عملية متكررة وم�شتمرة من 
قبل قيادات حوثية لنهب املقابر الوقفية، وحتويلها اإىل 
ال�شطو  ا�شتكمالهم  بعد  عليها،  والبناء  خا�شة  اأم��الك 

على اأرا�شي الدولة.
واأكدت م�شادر حملية اأن احلوثيني نفذوا عملية �شطو 
منزل  منطقة  يف  ل��ل��م��وت��ى،  م��ق��ربة  ا�شتهدفت  ج��دي��دة 
الراعية مبديرية امل�شنة، مبدينة اإب، و�شرعوا يف البناء 

عليها.
وقالت امل�شادر اإن الأهايل �شاهدوا قبوراً للموتى وبقايا 
هياكل عظمية، يف اأماكن البناء، ما اأثار غ�شب الأهايل 
الذين بدورهم قاموا بالتجمع والعرتا�س على عملية 
البناء و�شط ا�شتقواء امل�شلحني بقوتي ال�شالح والنفوذ.

ودعا الأهايل ال�شلطات املحلية ومكتب الأوقاف للوقوف 

قانون املالية ل�شنة 2018 على حاله �شنغادر وثيقة 
قواعد  ل��دي��ن��ا  ���ش��ورة،  جم���رد  ل�شنا  فنحن  ق��رط��اج، 

تطالب وتنتظر”.
املجل�س  مب��وق��ف  الأع�����راف  منظمة  رئي�شة  وذّك����رت 
الإداري للمنظمة الذي عرّب عن ا�شتيائه الكبري من 
م�شروع قانون مالية 2018، م�شرية اإىل ان املنظمة 

قدمت اقرتاحات ولكن مل تاأخذ بعني العتبار.
)التفا�شيل �س13(

مغبة  م��ن  حم��ذري��ن  ال��ب��ن��اء،  عملية  ووق���ف  �شفهم  يف 
التمادي يف اأمالك الأوقاف واملقابر.

و�شهدت مقابر مدينة اإب اعتداءات متكررة من قيادات 
اخلا�شعة  املحلية  ال�شلطات  م��ن  وبت�شهيالت  حوثية 

ل�شيطرتهم.
اآخرون،  واأ���ش��ي��ب  مينيني  جنود   4 ا�شت�شهد  ذل��ك،  اىل 
مقر  ا�شتهدفت  مفخخة  �شيارة  انفجار  اإثر  ام�س،  فجر 
اأبني،  القوات اخلا�شة، مبحافظة  الأمني  احل��زام  قوات 
اخلا�شة،  القوات  يف  عقيد  وق��ال  اأمني.  م�شدر  بح�شب 
اآخ��رون يف   3 واأ�شيب  ام�س  ا�شت�شهدا فجر  اإن جنديني 
الذي  التقني،  املعهد  ا�شتهدفت  مفخخة  �شيارة  انفجار 
تتخذه قوات احلزام الأمني اخلا�شة مقرا لها، مبديرية 
مودية مبحافظة اأبني. واأ�شاف، امل�شدر الذي ف�شل عدم 
 4 ذكر ا�شمه، اأن قوات احل��زام الأمني، متكنت من قتل 
ال�شيارة  نا�شفة ترجلوا من  اأحزمة  انتحاريني يحملون 

قبل انفجارها.

 •• بغداد-وكاالت:
ال��ق��وات العراقية  اإن  اأم�����س الث��ن��ني  اأم��ن��ي��ة  ق��ال��ت م�����ش��ادر 
الأكرد  عليها  ي�شيطر  دبابات ومدفعية قرب منطقة  تن�شر 
كردي  اأنابيب  خط  من  قطاع  فيها  ويقع  ال��ع��راق  �شمال  يف 

لت�شدير النفط ومعابر برية اإىل تركيا و�شوريا.
وقال م�شوؤول باملجل�س الأمني حلكومة كرد�شتان اإن القوات 
اأمني  م�شت�شار  وق���ال  امل��و���ش��ل.  غ��رب��ي  �شمال  ح�شدها  يتم 
�شمن  ال��ربي��ة  املعابر  على  ال�شيطرة  اإن  ال��ع��راق  بحكومة 

الإج��راءات التي تخطط لها بغداد. من جهة اأخ��رى، دعت 
ا�شتقالة  اإىل  العراق  كرد�شتان  يف  املعار�شة  التغيري  حركة 
رئي�س الإقليم م�شعود بارزاين بعد �شيطرة القوات احلكومية 
العراقية على املناطق التي كانت حتت �شيطرة البي�شمركة 
التنفيذية  الهيئة  �شور�س حاجي، ع�شو  ودع��ا  كركوك.   يف 
باحلركة التي حتوز 24 مقعدا من اأ�شل 111 يف الربملان 
الكرد�شتاين، بارزاين ونائبه كو�شرت ر�شول اإىل ال�شتقالة. 

الوطني  املجل�س  اجتماع  - عقب  وق��ال فى موؤمتر �شحفى 
اإقليم  فى  احلالية  الأو���ش��اع  بحث  الجتماع  اإن   - باحلركة 

كرد�شتان، وخ�شارة ما يعادل ن�شف اأرا�شى الإقليم.
واأ�شاف حاجي اأن رئي�س الإقليم ونائبه ل ميتلكان ال�شرعية 
“حل  ���ش��رورة  اإىل  م�شريا  ا�شتقالتهما،  ت��ق��دمي  وعليهما 

موؤ�ش�شة رئا�شة الإقليم وتنظيم عمل الربملان.
واأدى ال��ت��ق��دم ال�����ش��ري��ع ل��ل��ق��وات احل��ك��وم��ي��ة ال��ع��راق��ي��ة يف 
حمافظة كركوك اإىل تبادل احلزبني الرئي�شني يف كرد�شتان 

التهامات ب�اخليانة. 
ودعا حاجي اإىل ت�شكيل حكومة اإنقاذ وطني، لتقوم بالإعداد 

للحوار مع بغداد، وتنظيم النتخابات. 

مواقــيت ال�صالة
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�سهد توقيع 12 مذكرة تفاهم مع �سركاء عامليني وحمليني

حممد بن را�شد: هدفنا اأن جنعل 
االإمارات اأكرب خمترب لت�شميم امل�شتقبل 

االإمارات االأوىل عربيا يف موؤ�شر 
العاملي الربيدية  اخلدمات 

•• دبي -وام:

املرتبة  يف  الإم��������ارات  دول�����ة  ح��ل��ت 
والأداء  اجل����ودة  يف  ع��رب��ي��ا  الأوىل 
موؤ�شر  �شمن  الربيدية  للخدمات 
اخل����دم����ات ال���ربي���دي���ة ال���ع���امل���ي - 
ال�������ش���ادر ع���ن الحت������اد ال���ربي���دي 
بريديا  اإجن����ازا  لت�شيف   - ل��ع��امل��ي 
ج����دي����دا ل�����ش��ج��ل��ه��ا احل����اف����ل على 
امل�����ش��ت��وى ال�������دويل. ووج�����ه احت���اد 
الأع�شاء  ال����دول  ال��ع��امل��ي  ال��ربي��د 
الإقليميني  ب��الأب��ط��ال  ل��الح��ت��ف��اء 
ال���ذي���ن ي�����ش��ت��ح��ق��ون ال��ت��ه��ن��ئ��ة على 
الإمارات  دولة  وهم  املتميز  اأدائهم 
ال���ع���رب���ي���ة امل����ت����ح����دة وال������ربازي������ل 
وموري�شيو�س وبولندا و�شنغافورة.

�شلطان  حم���م���د  ����ش���ع���ادة  وت����ق����دم 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  ال���ق���ا����ش���ي 
بالتهنئة  الإم��ارات  جمموعة بريد 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإىل 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 

حفظه اهلل.      )التفا�شيل �س2(

•• دبي-وام:

�شهد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
رعاه اهلل توقيع مذكرات تفاهم بني منطقة 2071 
موؤ�ش�شات  ميثلون  الذين  امل�شتقبل  �شركاء  من  وع��دد 

وخربات حملية وعاملية.
اأق��ي��م��ت يف منطقة  ج���اء ذل���ك يف اح��ت��ف��ال��ي��ة خ��ا���ش��ة 

النوعية  ا�شتثمار كافة اجلهود  2071 بدبي بغر�س 
وحلول  ت�����ش��ورات  اإي���ج���اد  يف  للم�شاهمة  واخل���الق���ة 
تواجه  التي  وامل�شتقبلية  الراهنة  للتحديات  مبتكرة 
�شتى القطاعات التنموية يف الدولة وذلك مبا يحقق 
مئوية الإمارات 2071 الهادفة اإىل العمل كي تكون 
دولة الإمارات يف م�شاف الدول الأكرث تقدما يف العامل 
مت�شدرة موؤ�شرات التنمية يف خمتلف املجالت.              

)التفا�شيل �س2(                 

تيلر�شون يبحث يف اأفغان�شتان اال�شرتاتيجية االأمريكية 
•• كابول-رويرتز:

زار وزير اخلارجية الأمريكي ريك�س تيلر�شون اأفغان�شتان ام�س يف زيارة مل 
ا�شرتاتيجية  ب�شاأن  الأفغان  القادة  يعلن عنها م�شبقا لإج��راء حمادثات مع 

الوليات املتحدة اجلديدة لإنهاء احلرب يف بلدهم.
يف  الأمريكية  ال��ق��وات  قائد  نيكول�شون  ج��ون  واجل���رال  تيلر�شون  واجتمع 
التنفيذي  والرئي�س  الغني  عبد  اأ���ش��رف  الأف��غ��اين  الرئي�س  مع  اأفغان�شتان 
عبد اهلل عبد اهلل حوايل �شاعة يف قاعدة باجرام اجلوية خارج كابول. وقال 
اتخاذ  ب�شاأن  وا�شنطن  مطالب  لبحث  اليوم  باك�شتان  �شيزور  اإن��ه  تيلر�شون 

اإجراءات حمددة �شد حركة طالبان الأفغانية وجماعات متطرفة اأخرى.

حممد بن را�شد ي�شهد توقيع مذكرات التفاهم مع ال�شركاء العامليني واملحليني )وام(

قدم العزاء بوفاة حميد را�سد علي ال�سغري ال�سام�سي
حممد بن زايد ي�شهد توقيع اتفاقية جتديد 

ال�شراكة بني دائرة التعليم واملعرفة باأبوظبي واإن�شياد 
•• اأبوظبي-وام:

اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  �شهد 
ال��ق��ائ��د الأعلى  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
توقيع  ام�����س-  البحر  ق�شر  يف   - امل�شلحة  للقوات 
اتفاقية جتديد ال�شراكة بني دائرة التعليم واملعرفة 

يف اأبوظبي وكلية اإن�شياد ملدة 10 �شنوات مقبلة.
ت�شغيل  اإن�شياد  �شتوا�شل   .. التفاقية  ومب��وج��ب 

ال��ت��اب��ع ل��ه��ا يف  واإدارة وت��ط��وي��ر احل����رم اجل��ام��ع��ي 
اأبوظبي وفق اأعلى املعايري العاملية املتبعة.

من جهة اخرى قدم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
القائد  اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  زايد  بن 
العزاء  واجب  ام�س  م�شاء  امل�شلحة  للقوات  الأعلى 
بوفاة  ال�شام�شي  ال�شغري  علي  را�شد  �شلطان  اإىل 
�شقيقه )حميد( وذلك خالل زيارته جمل�س العزاء 

مبدينة اأبوظبي.                  )التفا�شيل �س3(

حممد بن زايد ي�شهد توقيع اتفاقية جتديد ال�شراكة بني دائرة التعليم واملعرفة يف اأبوظبي وكلية اإن�شياد )وام(

عنا�شر من اجلي�س ال�شوري احلر يتمركزون يف احدى مناطق درعا )رويرتز(

الرئي�س الأفغاين خالل مباحثاته مع وزير اخلارجية الأمريكي )ا ف ب(

هل هي املواجهة مع حكومة ال�شاهد؟

مواقــيت ال�صالة

حركة التغيري الكردية تدعو اإىل ا�ستقالة بارزاين

العراق يح�شد قوات قرب خط اأنابيب نفط ي�شيطر عليه االكراد

التنظيم الإرهابي ين�سحب من قرى يف دير الزور بو�ساطة قبلية

داع�س يعدم 128 مدنيًا يف القريتني ال�شورية

تفجري انتحاري يودي بحياة 4 جنود مينيني يف اأبني

احلوثيون م�شتمرون يف مالحقة االأموات يف قبورهم

•• بريوت-وكاالت:

اأع���ل���ن امل��ر���ش��د ال�����ش��وري حلقوق 
�شوريا  ق���وات  اأن  اأم�����س  الإن�����ش��ان، 
ريف  يف  تقدمت  ال��دمي��وق��راط��ي��ة 
ال�شمايل  ال��ري��ف  يف  ال�شور  بلدة 
تنظيم  ان�شحاب  مع  ال��زور،  لدير 
داع�������س، م��ن ق��ري��ت��ني ع��ل��ى الأقل 
متتالية  ان�شحاب  عمليات  و�شط 

جتري يف قرى اأخرى.
للتنظيم  الن�شحابات  هذه  وتاتي 
اجلارية  املفاو�شات  نتائج  ك��اأوىل 
دير  �شرق  ب��ني وج��ه��اء يف منطقة 
ال�������زور وداع���������س ل��ت�����ش��ل��ي��م ق����وات 
القرى  ال���دمي���ق���راط���ي���ة  ����ش���وري���ا 
ال�شفاف  على  واملناطق  والبلدات 
اإ�شافة  ال���ف���رات،  لنهر  ال�شرقية 
لكامل املنطقة املتبقية يف الريفني 

ال�شمايل وال�شمايل ال�شرقي.
و������ش�����ي�����ط�����رت ق�������������وات ������ش�����وري�����ا 
ال���دمي���ق���راط���ي���ة، امل���دع���وم���ة من 
الوليات املتحدة، على حقل نفط 
الزور  دي���ر  حم��اف��ظ��ة   يف  رئي�شي 
�شد  حملتها  توا�شل  فيما  الأح��د 

التنظيم �شرق البالد.

مبواجهات  اجلرحى  ع�شرات 
مع االحتالل بال�شفة والقد�س

•• رام اهلل - وكاالت:

اندلعت ليلة ام�س الول وفجر ام�س 
فل�شطينيني  �شبان  بني  مواجهات 
التي  الإ�شرائيلي  الحتالل  وقوات 
اعتقالت  وحملة  مداهمات  �شنت 
وا���ش��ع��ة اأ���ش��ف��رت ع��ن اع��ت��ق��ال 15 
ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ا ب���زع���م امل�������ش���ارك���ة يف 
�شرطة  �شنت  كما  املقاومة.  اأعمال 
الحتالل حملة اعتقالت بالقد�س 
املحتلة ومتركزت ببلدة العي�شاوية 
مواجهات  اخل��ل��ي��ل  يف  وان���دل���ع���ت 
اأ�شيب  ليلية يف عدة مناطق حيث 

ع�شرات املواطنني.

عنا�شر  ت�شلل  حتبط  م�شر 
اإره��اب��ي��ة ع��رب احل��دود 

 •• القاهرة-اأ ف ب:
اعلنت وزارة الدفاع امل�شرية اأم�س 
احباط حماولة ت�شلل عرب احلدود 
الغربية مع ليبيا لعنا�شر ارهابية 
رباعي  دف���ع  ���ش��ي��ارات   8 وت���دم���ري 
حمملة بال�شلحة واملتفجرات، بعد 
3 ايام من ا�شت�شهاد 16 �شرطيا يف 

هجوم ب�شحراء م�شر الغربية.
با�شم  ال��ر���ش��م��ي  امل���ت���ح���دث  وق�����ال 
ب���ي���ان على  امل�����ش��ل��ح��ة يف  ال����ق����وات 
في�شبوك  على  الر�شمية  �شفحته 
التم�شيط  اأعمال  مع  “تزامنا  انه 
وامل����داه����م����ة ل�����ل�����دروب وامل���ن���اط���ق 
العنا�شر الإرهابية  اجلبلية لتتبع 
املنفذة للهجوم الإرهابى مبنطقة 
للجهود  واإ����ش���ت���م���راراً  ال����واح����ات، 
املبذولة لتاأمني حدود الدولة على 
الإ�شرتاتيجية،  الإجت��اه��ات  ك��اف��ة 
حماولة  اجل��وي��ة  ال��ق��وات  اأحبطت 
جديدة لإخرتاق احلدود الغربية.

العملية  ان  امل���ت���ح���دث  وا�����ش����اف 
ا�شفرت عن تدمري ثماين �شيارات 
دف���ع رب��اع��ى حم��م��ل��ة ب��ك��م��ي��ات من 
�شديدة  واملواد  والذخائر  الأ�شلحة 
العنا�شر  على  والق�شاء  الإنفجار، 

الإرهابية املوجودة بداخلها.

اأن  �شيطرته عليها قبل  من  يوماً 
ال��ن��ظ��ام منها قبل  ق���وات  ت��ط��رده 

يومني.
ال�شوري  امل���ر����ش���د  م���دي���ر  واأف�������اد 
حل����ق����وق الإن�����������ش�����ان رام�������ي عبد 
فران�س  ل��وك��ال��ة  اأم�������س  ال��رح��م��ن 
اأكرث  داع�����س  تنظيم  اأع����دم  ب��ر���س 
النتقام،  بدافع  128 مدنياً  من 
ب��ال��ع��م��ال��ة لقوات  اإي���اه���م  م��ت��ه��م��اً 
النظام وذلك خالل �شيطرته على 
امل��دي��ن��ة ال��ت��ي ام��ت��دت م��ن مطلع 

وذكرت قوات �شوريا الدميقراطية 
اأن��ه��ا ���ش��ي��ط��رت ع��ل��ى ح��ق��ل العمر 
ال�شورية  النفط  اأكرب حقول  اأحد 
والذي يقع على ال�شفة ال�شرقية 
الأوىل  ال�شاعات  يف  الفرات  لنهر 

من �شباح الأحد.
داع�س  ت��ن��ظ��ي��م  اأع�����دم  ذل����ك،  اىل 
بهزائم  ُم���ن���ي  ال�����ذي  الإره�����اب�����ي، 
م��ت��الح��ق��ة يف ����ش���وري���ا وال����ع����راق، 
مدينة  يف  امل����دن����ي����ني  ع���������ش����رات 
ال��ق��ري��ت��ني ال�����ش��وري��ة خ���الل 20 
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اأخبـار الإمـارات
فريق »طوارئ ابوظبي« : اكتمال اال�شتعدادات لتمرين اال�شتجابة للطوارئ يف حمطة »براكة«

•• ابوظبي-وام:

اكملت منظومة ال�شتجابة اخلارجية للطوارئ النووية مبحطة براكة 
يف  وال��ك��وارث  والزم���ات  ال��ط��وارئ  ادارة  فريق  بقيادة  النووية  للطاقة 
امارة ابوظبي ا�شتعداداتها للتمرين املقيم للقيادة وال�شيطرة ملنظومة 

ال�شتجابة للطوارئ يف املحيط اخلارجي للمحطة الذى يقام اليوم.
امارة  يف  املحلية  ال��دوائ��ر  ب��ه  ت�����ش��ارك  ال���ذي  املقيم  التمرين  ي��ه��دف  و 
ابوظبي واجلهات الحتادية ذات الخت�شا�س وال�شركاء ال�شرتاتيجيني 
تقت�شيه  ما  لتنفيذ  امل�شتجيبة  اجلهات  وا�شتعداد  جاهزية  تاأكيد  اىل 
النووية  للرقابة  الحت��ادي��ة  الهيئة  من  ال�شادرة  الت�شريعية  الالئحة 
ال�شادرة من  النووية  واملتعلقة مبتطلبات خطط ال�شتجابة للطوارئ 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقام فريق ادرة الطوارئ والزمات والكوارث يف امارة ابوظبي بالتن�شيق 
امل�شتجيبة  اجلهات  مع  وبالتعاون  ابوظبي  ل�شرطة  العامة  القيادة  مع 
بتنظيم ع���دد م��ن ال��ت��م��اري��ن يف ال��ف��رتة امل��ا���ش��ي��ة ل��ل��وق��وف ع��ل��ى متام 
اجلاهزية للفرق امل�شتجيبة واآليات التن�شيق امل�شرتكة لإجناح التمرين 
الذي �شتح�شل مبوجبه املحطة على الرخ�شة الدولية لتحميل الوقود 
والتخ�ش�شية  امل�شرتكة  التمارين  خ��الل  م��ن  الفريق  ورك��ز  ال��ن��ووي. 
والعمليات  وال�شيطرة  القيادة  لإج��راءات  امل�شرتك  الفهم  توحيد  على 
امل��ح��ي��ط اخل��ارج��ي عند  ل��ل��ط��وارئ يف  امل�����ش��رتك��ة ملنظومة ال���ش��ت��ج��اب��ة 
ال�شتجابة حلالت الطوارئ النووية املعلنة يف حمطة براكة لتتما�شى 
واملتعلقة  النووية  للرقابة  الهيئة الحتادية  ال�شادرة من  الالئحة  مع 

املنظمات  من  الدولية  ال�شرتاطات  اىل  بالإ�شافة  النووية  بالطوارئ 
الدولية املخت�شة.

ومن ابرز النقاط التي مت الرتكيز عليها خالل التمارين ادارة عمليات 
الطوارئ النووية ح�شب املعايري العاملية وعلى اتخاذ قرارات الجراءات 
والتقييم  الر�شد  اج���راءات  وعلى  النووية  ال��ط��وارئ  حل��الت  الوقائية 
واملعلومات  الن���ذار  ر�شائل  فاعلية  من  والتحقق  امل�شرتك  ال�شعاعي 
الداعمة  ال��ف��رق  اج����راءات  ال��ع��ام��ة للجمهور وو���ش��ائ��ل الع���الم وع��ل��ى 

واجراءات �شبط ومراقبة التعر�س ال�شعاعي لعمال الطوارئ.
من  النووية  للطوارئ  ال�شتجابة  عمليات  ادارة  التمارين  خالل  ويتم 
خالل تفعيل مركز عمليات الطوارئ يف الروي�س وحماكاة عمل الفرق 

امليدانية كل ح�شب تخ�ش�شه.

�سهد توقيع 12 مذكرة تفاهم مع �سركاء عامليني وحمليني

حممد بن را�شد: هدفنا اأن جنعل االإمارات اأكرب خمترب لت�شميم امل�شتقبل
•• دبي-وام:

�شهد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
توقيع   « اهلل  رع����اه   « دب����ي  ح��اك��م 
منطقة   « ب���ني  ت��ف��اه��م  م����ذك����رات 
�شركاء  م����ن  وع�������دد   «  2071
الذين ميثلون موؤ�ش�شات  امل�شتقبل 

وخربات حملية وعاملية.
خا�شة  اح��ت��ف��ال��ي��ة  يف  ذل����ك  ج����اء 
بدبي   2071 منطقة  يف  اأق��ي��م��ت 
ك���اف���ة اجلهود  ا���ش��ت��ث��م��ار  ب��غ��ر���س 
يف  للم�شاهمة  واخل��الق��ة  النوعية 
ت�����ش��ورات وح��ل��ول مبتكرة  اإي��ج��اد 
وامل�شتقبلية  ال��راه��ن��ة  للتحديات 
القطاعات  ���ش��ت��ى  ت����واج����ه  ال���ت���ي 
ال��ت��ن��م��وي��ة يف ال���دول���ة وذل����ك مبا 
يحقق » مئوية الإمارات 2071 » 
الهادفة اإىل العمل كي تكون دولة 
الإم��ارات يف م�شاف الدول الأكرث 
تقدما يف العامل مت�شدرة موؤ�شرات 

التنمية يف خمتلف املجالت.
وقال �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
قبل  اأطلقنا   « مكتوم  اآل  را�شد  بن 
لتكون   2071 م��ن��ط��ق��ة  ف�����رتة 
املنطقة التي ت�شم خمتربات ابتكار 
و�شناعة امل�شتقبل .. واليوم �شهدنا 
توقيع 12 اتفاقية مع �شركائنا يف 

للتنفيذ«. حيويا  قطاعا   11
من  ال����ه����دف  اأن  ����ش���م���وه  م����وؤك����دا 
خمتربات  ت��اأ���ش��ي�����س  الت���ف���اق���ي���ات 
ت��خ�����ش�����ش��ي��ة وع��ق��د ����ش���راك���ات بني 
م����ن رواد  احل���ك���وم���ة وجم���م���وع���ة 
لت�شميم  ال����ع����امل����ي����ني  ال���ت���ق���ن���ي���ة 

امل�شتقبل.
منطقة   « اأن  ����ش���م���وه  واأ�������ش������اف 
الأكرث  املنطقة  �شتكون   2071
من  حميطها  يف  وت���اأث���ريا  ت��ط��ورا 
ناحية �شناعة وت�شميم امل�شتقبل.. 
الإم���ارات  دول��ة  جنعل  اأن  وهدفنا 

اأكرب خمترب لت�شميم امل�شتقبل ».
�شمو   .. ال���ت���وق���ي���ع  ح���ف���ل  ح�����ش��ر 
ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد 
و�شمو  دب���ي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم  اآل 
ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد 
اآل مكتوم نائب حاكم دبي ومعايل 
حممد بن عبداهلل القرقاوي وزير 
وامل�شتقبل  ال���وزراء  جمل�س  �شوؤون 
الطاير  حميد  ب��ن  عبيد  وم��ع��ايل 
املالية  ل���ل�������ش���وؤون  ال����دول����ة  وزي������ر 
ومعايل عهود بنت خلفان الرومي 
وزيرة دولة لل�شعادة وجودة احلياة 

نحو  على  امل�شتقبل  اإىل  للو�شول 
رائ��دا من نوعه يف  ي�شكل منوذجا 
املنطقة والعامل وذلك مبا يرتجم 

روؤية مئوية الإمارات 2071.
امل�شتقبل  �شركاء  قائمة  وت�شمنت 
يف  ام�س  معهم  التوقيع  مت  الذين 
الأمم  من  كال   ..2071 منطقة 
يف  الأك��رب  فايزر-  و�شركة  املتحدة 
جمال �شناعة الأدوي��ة يف العامل- 
و�شركة بروكرت اآند غامبل و�شركة 
اإرن�����ش��ت اآن���د ي��ون��غ وم��رك��ز حممد 
احلكومي  ل���الب���ت���ك���ار  را�����ش����د  ب����ن 
وط��ريان الإم��ارات ودائ��رة التنمية 
الق��ت�����ش��ادي��ة ب��دب��ي و���ش��رك��ة بيكو 
كابيتال و�شركة جينكو للمقاولت 
العاملية  اإم  ب��ي  اآي  و�شركة  العامة 
 1776 وم���وؤ����ش�������ش���ة   11 واإي 
وموؤ�ش�شة  ال��ع��امل��ي��ة  دب���ي  وم���وان���ئ 

وم�شة كابيتال.

حاليا   2071 م��ن��ط��ق��ة  وت�����ش��م 
تاأ�ش�شت  التي  امل�شرعات احلكومية 
عمل  ك���اآل���ي���ة   2016 ال����ع����ام  يف 
تكثيف  ب��غ��ي��ة  ج����دي����دة  ح��ك��وم��ي��ة 
العمل  وت�����رية  وت�����ش��ري��ع  اجل���ه���ود 
التحديات  والتعامل مع  والإجن��از 
قطاعات  خم��ت��ل��ف  ت����واج����ه  ال���ت���ي 
و�شرعة  ب��ك��ف��اءة  احل��ك��وم��ي  العمل 
ت�شريع  ع��ل��ى  يعمل  مب��ا  وف��اع��ل��ي��ة 
لروؤية  الوطنية  الأج��ن��دة  حتقيق 
ت�شكل  ال���ت���ي   2021 الإم���������ارات 
مئوية  ����ش���م���ن  اأوىل  م����رح����ل����ة 

.2071
» كذلك   2071 » منطقة  وت�شم 
التابعة  م�شرعات دبي للم�شتقبل- 
ملوؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل- كمنظومة 
اجلهات  رب��ط  اإىل  ت�شعى  مبتكرة 
واأهم  ب��اأب��رز  ال��دول��ة  احلكومية يف 
مبا  العاملية  وال�����ش��رك��ات  اخل���ربات 

يخدم خمتلف القطاعات احليوية 
يف الدولة لإيجاد حلول للتحديات 

التي تواجهها.
منطقة  ج��ن��اح  حت��ت  ين�شوي  كما 
ت�شميم امل�شتقبل » مركز ال�شباب« 
الأف�شل عامليا  ال��ذي يعد من بني 
جلهة تلبية متطلبات ال�شباب دون 
30 عاما عرب توفري املناخ املوؤاتي 
وابتكاراتهم  اإبداعاتهم  لحت�شان 
م������ن خ�������الل ت�����وف�����ري م�������ش���اح���ات 
لحت�شان م�شروعات رواد الأعمال 
وخم��ت��ربا لب��ت��ك��ار احل��ل��ول وعقد 

جل�شات الع�شف الذهني.
الذي   «  1 » خدمات  اأي�شا  وهناك 
اخلدمات  مل�شتقبل  من��وذج��ا  ي��ع��د 
يهدف  حيث  الدولة  يف  احلكومية 
اإج�����راءات  وت��ب�����ش��ي��ط  ت�شهيل  اإىل 
احليوية  اخلدمات  على  احل�شول 
ع��رب اخ��ت�����ش��ار ع���دد ال���زي���ارات اإىل 

العلماء  �شلطان  ب��ن  عمر  وم��ع��ايل 
وزير دولة للذكاء ال�شطناعي.

وكان �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
د�شن   ..  « رع���اه اهلل   « دب���ي  ح��اك��م 
منطقة 2071 يف اأبراج الإمارات 
لتكون  املا�شي  �شهر مايو  بدبي يف 
وخمترب  واب��ت��ك��اري��ا  مكانيا  ف�شاء 
امل�شتقبل..  لت�شميم  دائ��م��ا  ع��م��ل 
منظومة  امل��ن��ط��ق��ة  ت�����ش��ك��ل  ح��ي��ث 
عمل تندرج �شمن مئوية الإمارات 
تكون  ك�����ي  ال�������ش���اع���ي���ة   2071
اأف�شل  ب���ني  م���ن  الإم��������ارات  دول����ة 
تبني  خ������الل  م�����ن  ال�����ع�����امل  دول 
وحتديث  ت��ط��وي��ر  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
خمتلف  تغطي  متكاملة  وت�شريع 
الدولة  يف  ال��ت��ن��م��وي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
العقود  على  و�شمن مراحل متتد 
اخلم�شة املقبلة بحيث يتم حتقيق 
 2071 العام  بحلول  امل�شتهدفات 
وهو ما يتزامن مع الذكرى املائة 

لقيام احتاد الإمارات.
وهي   -  2071 منطقة  و�شتكون 
 - ال���ع���امل  يف  ن��وع��ه��ا  م���ن  الأوىل 
و�شناعة  ت�شميم  ل�شركاء  حا�شنة 
لل�شركات  وم�����ق�����را  امل�������ش���ت���ق���ب���ل 
الذكية  وامل���خ���ت���ربات  واخل����دم����ات 
توحيد  على  �شتعمل  التي  العاملية 
لتطوير  اجلهود  وتكامل  وتن�شيق 
حلول مبتكرة واعتماد اأدوات تقنية 
تكنولوجيا  م��ع  تتما�شى  ج��دي��دة 
التعامل  ي���ك���ف���ل  مب����ا  امل�����ش��ت��ق��ب��ل 
ال��ت��ح��دي��ات يف �شتى  م���ع خم��ت��ل��ف 
التنموية  وامل���ج���الت  ال��ق��ط��اع��ات 
بكفاءة وفعالية لت�شريع اخلطوات 

املوحد  وال�����دف�����ع  واح��������دة  زي��������ارة 
وذلك مبا يلبي الروؤية امل�شتقبلية 

اخلا�س بت�شريع الإجناز.
وعلى �شوء مذكرات التفاهم التي 
العمل  �شيبداأ   .. ام�س  توقيعها  مت 
اأبرز  ا�شتق�شاء جمموعة من  على 
ال��ت��ي ت��واج��ه قطاعات  ال��ت��ح��دي��ات 
واإي��ج��اد حلول  ال��دول��ة  يف  اأ�شا�شية 
ال��الزم��ة يف  الأدوات  واب��ت��ك��ار  ل��ه��ا 
ه�����ذا اخل�������ش���و����س ل��ت��ط��وي��ر هذه 
بينها  م��ن  امل�شتقبلية  ال��ق��ط��اع��ات 
النقل  وق���ط���اع  ال����ط����ريان  ق���ط���اع 
وقطاع  ال��ل��وج�����ش��ت��ي��ة  واخل����دم����ات 
وال�شلع  التجزئة  وق��ط��اع  ال�شحة 
يتم  بحيث  وغريها  ال�شتهالكية 
لأكرث  تكنولوجية  حلول  تطوير 

من 11 قطاعا حيويا.
اإىل   2071 م��ن��ط��ق��ة  و���ش��ت�����ش��ع��ى 
اجتذاب املزيد من املوؤ�ش�شات العاملية 
املتخ�ش�شة  وامل��خ��ت��ربات  ال��ك��ربى 
وحتى  والبتكار  الأبحاث  ومراكز 
امل��ب��دع��ني م��ن علماء  الأ���ش��خ��ا���س 
ت��ط��وي��ر حلول  ب���ه���دف  وب���اح���ث���ني 
مبتكرة خارجة عن املاألوف ملختلف 
التنمية يف  تواجه  التي  التحديات 
�شتكون  بحيث  وال��ع��امل  الإم�����ارات 
مكانيا  ف�����ش��اًء   2071 م��ن��ط��ق��ة 
جتربة  امل��ج��الت  متعدد  وابتكاريا 
فريدة من نوعها موجهة خلدمة 
�شيتم  ك��ك��ل ومن����وذج����ا  ال��ب�����ش��ري��ة 
روؤية  اأجمع حتت  للعامل  ت�شديره 
العقول  خ����رية  ج��م��ع  اإىل  ت�����ش��ع��ى 
واخل���ربات وامل����وارد يف ال��ع��امل من 
اأجل مواجهة التحديات الإن�شانية 
جمتمعات  ب��ن��اء  اإحل���اح���ا  الأك�����رث 

امل�شتقبل.

االإمارات االأوىل عربيًا يف موؤ�شر اخلدمات الربيدية العاملي
•• دبي -وام:

حلت دولة الإمارات يف املرتبة الأوىل عربيا 
الربيدية  ل��ل��خ��دم��ات  والأداء  اجل����ودة  يف 
�شمن »موؤ�شر اخلدمات الربيدية العاملي« 
ال��ربي��دي لعاملي -  ال�شادر ع��ن الحت���اد   -
ل�شجلها  ج��دي��دا  ب��ري��دي��ا  اإجن����ازا  لت�شيف 

احلافل على امل�شتوى الدويل.
ووجه احتاد الربيد العاملي الدول الأع�شاء 
ل��الح��ت��ف��اء ب��الأب��ط��ال الإق��ل��ي��م��ي��ني الذين 
ي�شتحقون التهنئة على اأدائهم املتميز وهم 
املتحدة والربازيل  العربية  الإم��ارات  دولة 

وموري�شيو�س وبولندا و�شنغافورة.
القا�شي  ���ش��ل��ط��ان  ���ش��ع��ادة حم��م��د  وت���ق���دم 
بريد  جم���م���وع���ة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  اإىل  بالتهنئة  الإم������ارات 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
ال�شمو  و���ش��اح��ب  اهلل«  »ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة 

نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
ال�شيخ  ال�شمو  و���ش��اح��ب  اهلل«  »رع���اه  دب��ي 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د  ن���ائ���ب 
اأع�شاء  ال�شيوخ  ال�شمو  اأ�شحاب  واإخوانهم 
املجل�س الأع��ل��ى ل��الحت��اد ح��ك��ام الإم����ارات 
و�شمو اأولياء العهود على ت�شنيف الإمارات 
يف املراتب العليا يف املوؤ�شر املتكامل للتنمية 

الربيدية.
ق��د ح�شلت  الإم����ارات كانت  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
»موؤ�شر  يف  اإق��ل��ي��م��ي��ا  الأوىل  امل��رت��ب��ة  ع��ل��ى 
التنمية الربيدية املتكامل« ما يعد اإجنازا 
خلريطة  جديدا  وجها  ي�شكل  كونه  كبريا 
ال�شيا�شات الربيدية وفقا للمنظور العاملي 

.
الإم�����ارات  ب��ري��د  اأن جم��م��وع��ة  اإىل  لف��ت��ا 
قادر على الإ�شهام وامل�شاركة بقوة وفاعلية 

ال���ربي���دي���ة حمليا  اخل����دم����ات  ت��ط��وي��ر  يف 
يعد  الت�شنيف  ه���ذا  اأن  واأك����د  خ��ارج��ي��ا.  و 
تقديرا دوليا مل�شاهمة الإم��ارات يف تقدمي 
ال���ع���دي���د م����ن امل�����ب�����ادرات ل��ت��ط��وي��ر احت����اد 
الربيد العاملي وموؤ�ش�شات الربيد يف الدول 

الأع�شاء.
م���ن ج��ان��ب��ه اأك����د ���ش��ع��ادة ع���ب���داهلل حممد 
بريد  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  الأ�شرم 
الإمارات بالوكالة اأن هذا الت�شنيف الدويل 
ي�شاف اإىل �شجل الإمارات يف جمال الربيد 
الإدارة  جم��ل�����س  لع�شوية  ان��ت��خ��ب��ت  ح��ي��ث 
ال��ع��امل��ي ع���ن الفرتة  ال���ربي���دي  ل���الحت���اد 
اأهلها للريادة نحو  2020 مما   - 2017
حتقيق نتائج مرموقة يف جمال اخلدمات 
التكنولوجي  للتطور  الربيدية ومواكبتها 

والقت�شادي على م�شتوى العامل.
واأ�شاف الأ�شرم اأن جمموعة بريد الإمارات 
وخدمات  منتجات  لتطوير  جاهدة  ت�شعى 

جديدة من خالل خطة ا�شرتاتيجية توفر 
اخلدمات  م��ن  املتكاملة  احل��ل��ول  م��ن  باقة 

الإلكرتونية  اخل��دم��ات  اإىل  اللوج�شتية 
الذكية.
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وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
احلا�شوبية؛  الطرفيات  عرب  الت�شال  اخللوي؛  بالتلفون  الت�شال  الكبلي؛  بالتلفزيون  البث  الت�شالت؛ 
الت�شال عرب �شبكات الألياف الب�شرية؛ الت�شال بالتلغراف؛ الت�شال بالتلفونات؛ نقل الر�شائل وال�شور 
الربيد  اللكرتوين؛  الربيد  ات�شالت(؛  )خدمات  اللكرتونية  الن�شرات  لوحات  خدمات  الكمبيوتر؛  عرب 
)عرب  الآيل  النداء  خدمات  الر�شائل؛  اإر�شال  الت�شالت؛  حول  معلومات  الفاك�شات؛  اإر�شال  اللكرتوين؛ 
اأو و�شائل الت�شال اللكرتونية الأخرى(؛ توفري الو�شول اإىل قواعد البيانات؛ توفري  اأو التلفون  الراديو 
غرف الدرد�شة عرب النرتنت؛ توفري املنتديات عرب النرتنت؛ توفري قنوات ات�شال خلدمات الت�شوق عن 
امل�شتخدم  تو�شيل  اإمكانية  توفري  للكمبيوتر؛  العاملية  بال�شبكة  الرت��ب��اط  ع��رب  الت�����ش��الت  تقدمي  بعد؛ 
ب�شبكات كمبيوتر عاملية؛البث الإذاعي؛ تاأجري زمن الو�شول اإىل �شبكات الكمبيوتر العاملية؛ تاأجري اأجهزة 
التلفونات؛  تاأجري  الت�شال؛  تاأجري معدات  املودم؛  اأجهزة  تاأجري  الر�شائل؛  اإر�شال  اأجهزة  تاأجري  الفاك�س؛ 
خ��دم��ات عقد  بعد؛  ع��ن  الت�����ش��الت  وتو�شيل  توجيه  خ��دم��ات  ال�شناعية؛  الأق��م��ار  ع��رب  الإر���ش��ال  اأو  البث 
املوؤمترات عن بعد؛ خدمات التلغرافات؛ خدمات التلفونات؛ البث التلفزيوين؛ بث الربامج التلفزيونية يف 
احلانات والبارات والنوادي والفنادق وغريها من الأماكن العامة؛ خدمات التلك�س؛ نقل امللفات الرقمية؛ 
امل��رئ��ي؛ خ��دم��ات الربيد  اإر���ش��ال التلغرافات؛ خ��دم��ات الت�����ش��ال  امل��ع��اي��دة ع��رب الن��رتن��ت؛  اإر���ش��ال بطاقات 
واملو�شيقى  وال�شور  امللفات  وم�شاركة  املرئية  املكاملات  الال�شلكي؛خدمات  البث  �شلكية؛  خدمات  ال�شوتي؛ 
والفيديو وال�شور والر�شومات واملحتوى ال�شمعب�شري والن�شو�س والوثائق والبيانات؛ خدمات الت�شالت 
الف�شائية  الت�شالت  الت�شالت؛ خدمات  واملحمولة؛ خدمات  الثابتة  الت�شالت  الفوتوغرافية؛ خدمات 
واخلليوية والال�شلكية؛ البث التلفزيوين والإذاعي؛ خدمات الت�شال والإر�شال؛ بث و/اأو اإر�شال الأفالم و/

اأو الربامج الإذاعية و/اأو التلفزيونية؛ البث و/اأو الإر�شال بالأقمار ال�شناعية والتلفزيون الرقمي الأر�شي 
والب�شرية- ال�شمعية  الربامج  وبث  العري�س  والنطاق  اإل(  اإ�س  )دي  الرقمي  ال�شرتاك  والكابل وخطوط 

ال�شمعية؛بث الربامج ال�شمعية و/اأو املرئية و/اأو ال�شمعية-الب�شرية )باأي و�شيلة(؛ بث اأفالم الفيديو؛ بث 
خالل  من  الت�شالت  اأو  البث  ال�شخ�شية؛  الكمبيوتر  اأجهزة  على  والأف��الم  التلفزيونية  الربامج  واإر�شال 
ال�شمعية-الب�شرية عرب  و/اأو  املرئية  و/اأو  ال�شمعية  الربامج  بث  اأو مب�شاعدة احلا�شوب؛  و�شائل حا�شوبية 
بروتوكول الإنرتنت )اآي بي تي يف(؛ خدمات الت�شالت ال�شلكية والال�شلكية عرب النرتنت وتت�شمن على 
�شبيل الذكر ل احل�شر اخلدمات التي يتم تقدميها عن طريق بروتوكول ال�شوت عرب النرتنت )يف اأو اآي 
اأو  اأو حممولة  ثابتة  كانت  �شواء  العري�س  النطاق  ب�شبكات  الت�شال  و/اأو  اإىل  الولوج  اإمكانية  بي(؛ توفري 
الت�شالت  و/اأو  والال�شلكية  ال�شلكية  الت�شالت  ال�شور؛  واأو  وال�شوت  والر�شائل  الن�شو�س  ل�شلكية؛بث 
والبث و/اأو اإر�شال ال�شوت و/اأو املحتوى ال�شمعب�شري؛ الت�شالت ال�شلكية والال�شلكية للمعلومات )مبا يف 
ال�شناعية؛  الأقمار  وعرب  والال�شلكية  ال�شلكية  والت�شالت  الإذاع��ة  عرب  البيانات  الويب(،  �شفحات  ذلك 
واإر�شال  وجمع  املتحرك  والهاتف  الهاتف  خدمات  وفلرتتها؛  النرتنت  عرب  اللكرتونية  الت�شالت  اإدارة 
الرتقيم  خدمات  الدليل؛  وا�شتعالمات  الهاتفي  واملجيب  املكاملات  وحتويل  الال�شلكي  وال��ن��داء  الر�شائل 
ال�شخ�شي؛ خدمات بث وا�شرتجاع املعلومات التي يتم عر�شها على �شا�شات التلفزيون؛ تاأجري اأجهزة واأدوات 
وال�شور  الر�شائل  اإر�شال  ال�شرقة؛  اأو  ال�شياع  اأو  العطل  البديلة يف حالت  والال�شلكية  ال�شلكية  الت�شالت 
مب�شاعدة احلا�شوب؛ خدمات الر�شائل وحتديدا اإر�شال وا�شتالم واإعادة اإر�شال الر�شائل على �شكل ن�شو�س 
اأو اأ�شوات اأو �شور ر�شومية اأو مقاطع فيديو اأو مزيج من هذه ال�شيغ؛ الر�شائل الفورية؛ خدمات الر�شائل 
الق�شرية؛ خدمات ر�شائل الو�شائط املتعددة؛ خدمات الر�شائل املوحدة؛ خدمات الربيد ال�شوتي؛ خدمات 
موؤمترات الفيديو؛ خدمات هواتف الفيديو؛ توفري الو�شول اإىل بنى الت�شالت التحتية مل�شغلني اآخرين؛ 
الدرد�شة؛  توفري غرف  الدرد�شة؛  النقا�س وغرف  الإلكرتونية وجمموعات  املوؤمترات  اإىل  الو�شول  توفري 
توفري اخلدمات  املكونات لال�شتخدام يف  اأو  الرتكيبات  اأو  الأدوات  اأو  الأجهزة  ا�شتئجار  اأو  اإيجار  اأو  تاأجري 
خدمات  الإذاع���ة؛  و/اأو  التلفزيون  و/اأو  ال�شناعية  الأق��م��ار  طريق  عن  الت�شالت  خدمات  الذكر؛  �شالفة 
واإيجار  ت��اأج��ري  الريا�شية؛  واملعلومات  اجل��اري��ة  وال�����ش��وؤون  الأخ��ب��ار  اإىل  الو�شول  توفري  الأن��ب��اء؛  وك���الت 
نقل  بالإنرتنت؛  املتعلقة  الت�شالت  خدمات  الإل��ك��رتوين؛  الربيد  خدمات  الت�شالت؛  معدات  وا�شتئجار 
واأدوات  امل��وق��ع لأج��ه��زة  اأ���ش��ا���س  ت��وف��ري خ��دم��ات على  ال��وي��ب(؛  ذل��ك �شفحات  امل��ع��ل��وم��ات ل�شلكيا )مب��ا يف 
الت�شالت ال�شلكية والال�شلكية؛ توفري خدمات بروتوكولت التطبيقات الال�شلكية مبا يف ذلك تلك التي 
اأو  والال�شلكية  ال�شلكية  الت�شالت  واأدوات  باأجهزة  املتعلقة  املعلومات  توفري  اآم��ن؛  ات�شال  بقناة  ت�شتعني 
خدمات  الإنرتنت؛  على  ال�شبكية  واملواقع  حا�شوبية  بيانات  قواعد  اإىل  ات�شال  رواب��ط  توفري  لها؛  املحددة 
الت�شالت املخ�ش�شة لبيع املنتجات واخلدمات بالتجزئة من خالل الت�شال التفاعلي مع الزبائن؛ خدمات 
التلفزيون التفاعلي باعتبارها خدمة نقل ل�شلكي و/اأو نقل �شلكي و/اأو بث و/اأو اإر�شال؛ اخلدمات التفاعلية 
ال�شخ�شية  واحلوا�شيب  النقالة  الهواتف  على  ي�شاهدونه  الذين  اأولئك  ذل��ك  يف  مبا  التلفزيون  مل�شاهدي 
والتي  التلفزيوين  البث  خ��دم��ات  اإر���ش��ال؛  و/اأو  ب��ث  و/اأو  �شلكي  نقل  و/اأو  ل�شلكي  نقل  خدمة  باعتبارها 
اخلدمات  الربامج؛  لت�شجيل  الذكي  الأوتوماتيكي  والختيار  امل�شاهدة  لأدلة  التفاعلية  اخلدمات  تت�شمن 
التفاعلية مل�شاهدي التلفزيون لت�شهيل عملية ت�شجيل الربامج ب�شكل اأوتوماتيكي والتي تتم بناء على عادات 
امل�شاهدة/تف�شيالت امل�شاهدين باعتبارها خدمة نقل ل�شلكي و/اأو نقل �شلكي و/اأو بث و/اأو اإر�شال؛ توفري 
اأو  النقالة  الهواتف  على  ي�شاهدونه  الذين  اأول��ئ��ك  ذل��ك  يف  )مب��ا  التفاعلي  التلفزيون  مل�شاهدي  الو�شول 
احلوا�شيب ال�شخ�شية( اإىل حمتويات املعلومات و/اأو البيانات و/اأو الر�شوميات و/اأو املقاطع ال�شمعية و/اأو 
التلفزيون  واإر���ش��ال  بث  الإن��رتن��ت؛  ب��واب��ات  اأو  مواقع  من  حم�شورة  جمموعة  من  ال�شمعب�شرية  املقاطع 
وامل�شابقات  التفاعلي  والرتفيه  التفاعلية  والريا�شة  التفاعلية  والأخ��ب��ار  التفاعلية  والأل��ع��اب  التفاعلي 
التفاعلية؛ خدمات النقل الال�شلكي و/اأو النقل ال�شلكي و/اأو بث و/اأو اإر�شال الفيديو عند الطلب والفيديو 
الو�شول  توفري  الطلب؛  عند  الفيديو  لتدفقات  امل�شاهدين  اإىل  املتدفق  الت�شليم  امل��دف��وع؛  الطلب  عند 
الطلب  عند  والفيديو  الطلب  عند  الفيديو  م�شاهدي  اإىل  التلفزيونية  والربامج  والفيديوهات  لالأفالم 
فيها  يتم  التي  البيانات  قواعد  اإىل  الو�شول  توفري  بالبث؛  املتعلقة  املهنية  ال�شت�شارات  خدمات  املدفوع؛ 
رابطة بني  توفري  الإن��رتن��ت؛  اإىل  الو�شول  واخل��دم��ات؛ متكني  املنتجات  ت�شكيلة من  حفظ معلومات عن 
مواقع الويب وم�شاهدي التلفزيون عرب بوابة تلفزيون تفاعلي؛ خدمات بوابات الإنرتنت؛ خدمات بوابات 
ملواقع  الو�شول  توفر  التي  التفاعلي  التلفزيون  بوابات  خدمات  العري�س؛  النطاق  خدمات  توفري  الويب؛ 
الإنرتنت اإىل م�شاهدي التلفزيون من خالل معدات ال�شتقبال التلفزيوين اخلا�شة بهم مبا يف ذلك معدات 
ال�شتقبال التلفزيوين الرقمية؛ توفري الو�شول ملواقع الإنرتنت اإىل م�شتخدمي الهواتف النقالة؛  تاأجري 
وقت الو�شول لقاعدة بيانات معلوماتية؛ معلومات الت�شالت؛ خدمات املعلومات الواقعية املتعلقة بالبث 
التلفزيوين؛ خدمات نقل املقاطع ال�شمعب�شرية �شلكيا؛ خدمات نقل البيانات �شلكيا؛ خدمات بث البيانات؛ 
والربامج  الإذاع��ي��ة  الربامج  اإر�شال  و/اأو  بث  و/اأو  ال�شلكي  النقل  و/اأو  الال�شلكي  النقل  الر�شائل؛  ت�شليم 
اإر�شال  ال�شلكي و/اأو بث و/اأو  التلفزيونية والأفالم واأفالم الر�شوم املتحركة؛ النقل الال�شلكي و/اأو النقل 
اأو  الإذاع��ي��ة  ال��ربام��ج  اإر���ش��ال  م�شبقا؛  امل�شجلة  الفيديو  اأ�شرطة  من  وم��واد  الب�شرية  و/اأو  ال�شمعية  امل��واد 
املواد  اأو  م�شبقا  امل�شجلة  الفيديو  اأ�شرطة  اأو  املتحركة  الر�شوم  اأف��الم  اأو  الأف��الم  اأو  التلفزيونية  الربامج 
اأو  دي(  يف  )دي  الرقمي  الفيديو  اأقرا�س  اأو  م�شبقا  امل�شجلة  الفيديو  كا�شيتات  اأو  الب�شرية  و/اأو  ال�شمعية 
اأقرا�س الفيديو امل�شجلة م�شبقاً؛ تاأجري اأو اإيجار اأو ا�شتئجار معدات الت�شالت؛ اإر�شال الر�شائل؛ خدمات 
وحتديداً  الإل��ك��رتوين  البيع  خدمات  الال�شلكية؛  الت�شالت  خدمات  الهاتفية؛  اأو  التلفونية  الت�شالت 
الت�شليم ع��رب و���ش��ائ��ل الت�����ش��ال مل��ح��ت��وي��ات ال��و���ش��ائ��ط امل��ت��ع��ددة مب��ا يف ذل���ك ال��ف��ي��دي��و والأف�����الم والربامج 
اأو  املقدمة من خالل خدمة الإنرتنت  واألعاب احلا�شوب واملو�شيقى وال�شور ونغمات الت�شال  التلفزيونية 
وتنظيم  مراقبة  الأر�شي؛  البث  اأو  ال�شناعية  الأقمار  اأو  الال�شلكي  الإر�شال  اأو  الكيبل  اأو  الهاتف  خطوط 
اإىل  املكاملات؛ خدمات حا�شوبية للو�شول  تنبيه  املكاملات؛ خدمات  وحتليل معلومات الت�شال؛ خدمات فرز 
اأو �شبكة حا�شوب؛ خدمات حا�شوبية للو�شول للرتفيه والتعليم واملعلومات والبيانات عرب  �شبكة ات�شالت 
اأو �شبكة حا�شوب؛ خدمات حا�شوبية للو�شول  اأو ليفية  اأو �شلكية  اأو كيبلية  اأو خطية  قاعدة بيانات هاتفية 
�شبكة حا�شوب؛ خدمات  اأو  والبيانات عرب حا�شوب  وال�شور  وال�شوت  الر�شائل  اأو  املعلومات  وا�شرتجاع  اإىل 
الربامج  ونقل  ومزامنة  ا�شت�شارات  وا�شرتجاعها؛  والإذاعية  التلفزيونية  الربامج  اإىل  للو�شول  حا�شوبية 
والر�شائل  املهام  وق��وائ��م  والتقوميات  الت�شال  وعناوين  الإل��ك��رتوين  الربيد  ور�شائل  وامللفات  والبيانات 
والفيديو  ال�شمعب�شرية  وامل��ق��اط��ع  الب�شرية  وامل��ق��اط��ع  ال�شمعية  وامل��ق��اط��ع  واملو�شيقى  وال�����ش��ور  الن�شية 
والال�شلكية  ال�شلكية  الت�شالت  �شبكات  عرب  املعلومات  من  وغريها  وال��ربام��ج  والر�شوميات  والن�شو�س 
العاملية؛ ال�شت�شارات التقنية فيما يتعلق باإن�شاء وتقدمي وحتليل وبث ونقل وت�شليم وبث الربامج والبيانات 
وامللفات والربيد الإلكرتوين وجهات الت�شال والتقاومي وقوائم املهام والر�شائل الن�شية وال�شور واملو�شيقى 
واملقاطع ال�شمعية واملقاطع الب�شرية واملقاطع ال�شمعب�شرية والفيديو والن�شو�س والر�شوميات والربامج 
�شبكات  البيانات عرب  العاملية؛ مزامنة  ال�شلكية والال�شلكية  �شبكات الت�شالت  املعلومات عرب  وغريها من 
للبيانات؛  بعد  عن  الو�شول  احلوا�شيب؛خدمات  و�شبكات  والت�����ش��الت  والال�شلكية  ال�شلكية  الت�شالت 
الفورية  الر�شائل  والتنبيه؛  ج��دي��دة  اإلكرتونية  ر�شائل  با�شتالم  والإ���ش��ع��ار  الإل��ك��رتوين  ال��ربي��د  خ��دم��ات 
املبا�شرة؛ توفري املوؤمترات املبا�شرة وجمموعات النقا�س وجمال�س الر�شائل وغرف الدرد�شة؛ خدمات بوابات 
الإنرتنت؛ خدمات بوابات الويب؛ خدمات النقل الال�شلكي و/اأو النقل ال�شلكي و/اأو بث و/اأو اإر�شال الفيديو 
اإىل  ال��و���ش��ول  م��ن  متكن  التي  املبا�شرة  الت�����ش��الت  خ��دم��ات  امل��دف��وع؛  الطلب  عند  والفيديو  الطلب  عند 
املهام  وق��وائ��م  والتقوميات  الت�شال  وعناوين  الإل��ك��رتوين  الربيد  ور�شائل  وامللفات  البيانات  وا�شرتجاع 
ال�شمعب�شرية  وامل��ق��اط��ع  الب�شرية  وامل��ق��اط��ع  ال�شمعية  وامل��ق��اط��ع  واملو�شيقى  وال�����ش��ور  الن�شية  والر�شائل 
والفيديو والن�شو�س والر�شوميات والربامج وغريها من املعلومات عرب حا�شوب اأو �شبكة حا�شوب اأو جهاز 
املتعلقة  املبا�شرة  الت�شالت  عاملية؛ خدمات  ات�شالت  �شبكة  املقدمة عرب  اخلدمات  ذلك  اإلكرتوين مبا يف 
بالبث على الإنرتنت وبث ملفات )البودكا�شت( ال�شوتية على الإنرتنت مبا يف ذلك اخلدمات املقدمة عرب 
ال�شوتية )بودكا�شت(؛ توفري  امللفات  للند؛ بث  الند  ات�شال خدمات  �شبكة  ات�شالت عاملية؛ خدمات  �شبكة 
خدمات القرتاع التفاعلي باعتبارها خدمات ات�شالت ل�شلكية و/اأو ات�شالت �شلكية و/اأو بث؛ بث واإر�شال 
املرجعية  القوامي�س واملو�شوعات والكتب  اإىل  الو�شول  املعزز؛ توفري  الواقع  الواقع الفرتا�شي /  حمتوى 
على النرتنت؛ توفري اإمكانية الولوج اإىل املن�شورات املبا�شرة وت�شمل ال�شحف واملجالت )الدوريات( والكتب 
الهزلية واجلرائد )املن�شورات( والكتب واأدلة امل�شتخدم واملواد التوجيهية والتعليمية؛ توفري اإمكانية الولوج 
اإىل املل�شقات املبا�شرة وال�شور الفوتوغرافية وال�شور واملقالت والق�شائم والتذاكر؛  بث الربامج الإذاعية 
الو�شائط  املتعدد  واملحتوى  ال�شمعب�شرية  والت�شجيالت  ال�شوت  بث  الإنرتنت؛  �شبكة  ال�شمعية على  واملواد 
الإنرتنت؛  عرب  الو�شائط  املتعدد  واملحتوى  ال�شمعب�شرية  الت�شجيالت  بث  املحمول؛  الهاتف  اأجهزة  عرب 
خدمات الت�شالت عرب الإنرتنت؛ خدمات تدفق البيانات؛ بث املحتوى ال�شمعي والب�شري وال�شمعب�شري؛ 
والتعليق  والتقييم  والنقد  وامل�شاركة  وامل�شاهدة  والبحث  للن�شر  للم�شتخدمني  اجتماعية  وتوفري منتديات 
الأخرى.  الإنرتنت و�شبكات الت�شالت  املتعددة عرب  الو�شائط  الفيديو وغريها من حمتوى  على مقاطع 
الو�شائط  حمتوى  واإر���ش��ال  الإل��ك��رتوين  البث  والتعليم؛  الرتفيه  لأغرا�س  الفيديو  م�شاركة  بوابة  توفري 
الرقمية لالآخرين عرب �شبكات الكمبيوتر العاملية واملحلية؛ ال�شت�شارات واملعلومات واخلدمات ال�شت�شارية 
املتعلقة  ال�شت�شارية  واخلدمات  واملعلومات  املهنية  ال�شت�شارات  اأع��اله؛  املذكورة  اخلدمات  بجميع  املتعلقة 
بجميع اخلدمات املذكورة اأعاله؛ ال�شت�شارات واملعلومات واخلدمات ال�شت�شارية املتعلقة بجميع اخلدمات 

املذكورة اآنفاً واملقدمة عرب النرتنت من قاعدة بيانات حا�شوبية اأو عن طريق خط امل�شاعدة اأو الإنرتنت. 
 الواق�عة بالفئة:  38 

و�شف العالمة:   العالمة تتكون من كلمتي "SKY" "NEWS" باللغة الجنليزية و كلمة "عربية" 
بالأحرف العربية  مكتوبني داخل �شكل  م�شتطيل ذو زوايا مدورة مف�شول اإىل ثالثة اأجزاء كما هو مبني 

يف منوذج  الطلب.
ال�ش��رتاطات:  

اأو  القت�شاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لق�شم  به مكتوباً  التقدم  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 
اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
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اأخبـار الإمـارات

نيابة عن رئي�س الدولة

حممد بن را�شد يفتتح غدًا دور االنعقاد العادي الثالث للوطني االحتادي

�سادرت اأكرث من 3 اأطنان من املواد ال�ستهالكية والغذائية الغري املرخ�سة  وخالفت 10 بائعني جائلني  

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم حملة على االأ�شواق الع�شوائية يف الوثبة

•• اأبوظبي-وام:

نيابة عن �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه 
اهلل« .. يفتتح �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« غدا الأربعاء املوافق 25 
اأكتوبر 2017 دور النعقاد العادي الثالث من الف�شل الت�شريعي ال�شاد�س 

ع�شر للمجل�س الوطني الحتادي.
وتبداأ مرا�شم الحتفال بت�شريف �شاحب ال�شمو نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س ال���وزراء حاكم دب��ي واأول��ي��اء العهود ون��واب احلكام قاعة زاي��د حيث 
ذلك  بعد  ويتف�شل  ال��ق��راآن احلكيم  اآي��ات عطرة من  بتالوة  ي�شتهل احلفل 
ال�شاد�س  الت�شريعي  الف�شل  الثالث من  العادي  النعقاد  دور  بافتتاح  �شموه 
ع�شر بالنطق ال�شامي كما يتم تالوة مر�شوم �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة 
بدعوة املجل�س لالنعقاد وتلقي معايل الدكتورة اأمل عبداهلل القبي�شي رئي�شة 
املجل�س الوطني الحتادي كلمتها. بعد ذلك يعقد املجل�س الوطني الحتادي 
جل�شته الأوىل من دور انعقاده العادي الثالث من الف�شل الت�شريعي ال�شاد�س 

ع�شر برئا�شة معايل الدكتورة اأمل عبداهلل القبي�شي رئي�شة املجل�س.

وتبداأ اجلل�شة بانتخاب املراقبني وفقا للمادة 84 من الد�شتور التي تن�س 
على اأن » يكون للمجل�س هيئة مكتب ت�شكل من رئي�س ونائب اأول ونائب ثان 
ومن مراقبني اثنني يختارهم املجل�س جميعا من بني اأع�شائه وتنتهي مدة 
الفقرة  اأو بحله وفقا لأحكام  بانتهاء مدة املجل�س  الرئي�س ونائبيه  كل من 
جديدين  مراقبني  باختيار  املراقبني  م��دة  وتنتهي   88 امل���ادة  م��ن  الثانية 
يف م�شتهل ال��دورة ال�شنوية العادية التالية واإذا خال اأحد املنا�شب يف هيئة 

املكتب اختار املجل�س من ي�شغله للمدة املتبقية«.
وي�شكل املجل�س جلانه الدائمة وهي .. جلنة ال�شوؤون الد�شتورية والت�شريعية 
والطعون وجلنة �شوؤون الدفاع والداخلية واخلارجية وجلنة ال�شوؤون املالية 
املعدنية  وال��رثوة  والطاقة  التقنية  �شوؤون  وجلنة  وال�شناعية  والقت�شادية 
وجلنة �شوؤون التعليم والثقافة وال�شباب والريا�شة والإعالم وجلنة ال�شوؤون 
واملوارد  وال�شكان  والعمل  الجتماعية  ال�شوؤون  وجلنة  والبيئية  ال�شحية 
الب�شرية وجل��ن��ة ال�����ش��وؤون الإ���ش��الم��ي��ة والأوق�����اف وامل��راف��ق ال��ع��ام��ة وجلنة 

ال�شكاوى.
اأبرمتها احلكومة وهي..  التي  الدولية  واملعاهدات  التفاقيات  على  ويطلع 
تعاون يف  اتفاقية  بالت�شديق على   2017 ل�شنة   48 مر�شوم احت��ادي رقم 

املجال الأمني ومكافحة الإرهاب بني حكومة الدولة وحكومة اململكة املغربية 
ومر�شوم احتادي رقم 49 ل�شنة 2017 بالت�شديق على اتفاقية تعاون يف 
جمهورية  وحكومة  الدولة  حكومة  بني  الإره���اب  ومكافحة  الأمني  املجال 
بنغالدي�س ال�شعبية ومر�شوم احتادي رقم 50 ل�شنة 2017 بالت�شديق على 
بنغالدي�س  وجمهورية  الدولة  بني  عليهم  املحكوم  الأ�شخا�س  نقل  اتفاقية 
ال�شعبية اإ�شافة اإىل مر�شوم احتادي رقم 51 ل�شنة 2017 بالت�شديق على 
اتفاقية خدمات النقل اجلوي بني حكومة الدولة وحكومة مملكة الدمنارك 
بني  اتفاقية  على  بالت�شديق   2017 ل�شنة   52 رق��م  احت���ادي  وم��ر���ش��وم 
اخلدمات  ���ش��اأن  يف  الغرينادين  و  فن�شنت  �شانت  وحكومة  ال��دول��ة  حكومة 

اجلوية بني اإقليميهما وفيما ورائهما.
طلب  اإع���ادة  ب�شاأن  للحكومة  ���ش��ادرة  ر�شائل  ثالثة  على  املجل�س  يطلع  كما 
التدريب  ���ش��اأن  يف  ال��ع��دل  وزارة  �شيا�شة  م��و���ش��وع  مناق�شة  ع��ل��ى  امل��واف��ق��ة 
�شاأن  يف  الحت��ادي  الوطني  املجل�س  تو�شيات  وب�شاأن  الق�شائية  والدرا�شات 
املجل�س  تو�شيات  متابعة  وب�شاأن  والتعليم  الرتبية  وزارة  �شيا�شة  مو�شوع 
امليزانية العامة  يف �شاأن املو�شوعات العامة وب�شاأن موافاة املجل�س مب�شروع 

لالحتاد لعام 2018 .

املجل�س  ل�شوؤون  الدولة  وزي��ر  واردة من معايل  ر�شائل  على  املجل�س  ويطلع 
الوطني الحتادي ب�شاأن تو�شيات املجل�س يف مو�شوع �شيا�شة وزارة ال�شحة 
ووقاية املجتمع وب�شاأن تو�شياته يف مو�شوع �شيا�شة وزارة العمل ب�شاأن �شبط 
�شوق العمل وب�شاأن متابعة تو�شيات املجل�س يف �شاأن املو�شوعات العامة وب�شاأن 

متابعة تو�شيات املجل�س الوطني الحتادي ب�شاأن املو�شوعات العامة.
ويف بند البيانات ال�شادرة عن املجل�س يطلع املجل�س على بيان �شادر مبنا�شبة 
احلكومة  من  ال���واردة  القوانني  م�شروعات  بند  ويف  لل�شباب.  العاملي  اليوم 
اللجان  اإىل  اإحالتها  مت  واردة  ق��وان��ني  م�شاريع  ثالثة  على  املجل�س  يطلع 
املعنية وهي.. م�شروع قانون احتادي يف �شاأن قواعد و�شهادات املن�شاأ والذي 
اأحيل بقرار من معايل رئي�شة املجل�س اإىل جلنة ال�شوؤون املالية والقت�شادية 
اأحيل  وال��ذي  املنتجات  �شاأن �شالمة  وال�شناعية وم�شروع قانون احت��ادي يف 
والأوقاف  ال�شالمية  ال�شوؤون  جلنة  اإىل  املجل�س  رئي�شة  معايل  من  بقرار 
اخلتامي  احل�شاب  اعتماد  �شاأن  احت��ادي يف  قانون  وم�شروع  العامة  واملرافق 
املالية  ال�شنة  عن  امل�شتقلة  للجهات  اخلتامية  واحل�شابات  لالحتاد  املوحد 
املنتهية يف 31-12-2016 والذي اأحيل بقرار من معايل رئي�شة املجل�س 

اإىل جلنة ال�شوؤون املالية والقت�شادية وال�شناعية.

•• اأبوظبي-الفجر:

ال�شرتاتيجيني  ال�شركاء  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  ن��ف��ذت 
�شرطة اأبوظبي، مركز اأبوظبي لإدارة النفايات-تدوير ، الهالل الأحمر ، 
م�شرع حفظ النعمة ، �شركة ال�شحراء للنقليات حملة منظمة وم�شرتكة 
ح�شب  املرخ�شة  وغ��ري  الع�شوائية  الأ���ش��واق  ظاهرة  حما�شرة  ا�شتهدفت 

الأ�شول واملعايري املطلوبة وذلك يف الوثبة – الري�س.
وتاأتي هذه احلملة انعكا�شاً للجهود امل�شتمرة التي تبذلها دائرة التخطيط 
العمراين والبلديات – بلدية مدينة اأبوظبي والهادفة اإىل احلفاظ على 
 ، العام  للمنظر  امل�شوهات  اأ�شكال  كافة  واإزال���ة  للمدن  احل�شاري  املظهر 

املجتمع  اأف��راد  البلدي على �شحة و�شالمة  النظام  اإىل حر�س  بالإ�شافة 
من خالل توفري اأعلى املعايري البيئة وال�شحية اخلا�شة بتداول الب�شائع 
الأ�شواق  عرب  ت�شويقها  يتم  التي  امل��واد  اأخ��ط��ار  من  امل�شتهلكني  وحماية 

الع�شوائية الطارئة غري النظامية.
مب�شادرة  احلملة  خ��الل  امل�شرتكة  العمل  ف��رق  قامت  ذات��ه  ال�شعيد  على 
املواد  اأط��ن��ان من   3 باأكرث من  ق��درت  والتي   ، ال�شوق  املعرو�شة يف  امل��واد 
ال�شتهالكية واملواد الغذائية ، واملالب�س وال�شلع املختلفة ، واخل�شراوات 
والفواكه، والأطعمة ،ومت �شبط وترحيل هذه املواد بالتعاون مع �شرطة 
اأبوظبي وتدوير، كما مت ت�شليم املواد ال�شاحلة لال�شتخدام مثل الأطعمة 
اأعمال  يف  منها  لال�شتفادة  النعمة  حفظ  ممثلي  اإىل  ال��غ��ذائ��ي��ة  وامل����واد 

اخلري.
بيع بدون  10 خمالفات  اأ�شفرت عن حترير  اأن احلملة  البلدية  واأ�شارت 
ترخي�س بحق البائعني اجلائلني، وقد حققت احلملة جناحا كبريا دون 
اأي معوقات ومتت م�شادرة جميع املواد املخالفة، كما يعتزم منظمو احلملة 
وال�شركاء ال�شرتاتيجيون ال�شتمرار يف تنظيم هذه احلمالت ب�شكل دوري 
اأبوظبي  مدينة  يف  املناطق  بجميع  الظاهرة  هذه  على  الق�شاء  يتم  حتى 

و�شواحيها.
اأنها لحظت تراجعا وا�شحا لظاهرة الباعة اجلائلني  واأو�شحت البلدية 
والأ�شواق الع�شوائية ، مرجعة ذلك اإىل جناح حمالت التوعية والتثقيف 
اخلا�شة بهذه الظاهرة ال�شلبية ، بالإ�شافة اإىل برنامج التفتي�س والرقابة 

هذه  ملحا�شرة  ال�شرتاتيجيون  وال�شركاء  التفتي�س  ف��رق  تفر�شه  ال��ذي 
الأ�شواق الغري النظامية واإنهائها ب�شكل تام.

التقيد  اأه��م��ي��ة  املجتمع  اأف����راد  بجميع  اأب��وظ��ب��ي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  واأه���اب���ت 
بالقوانني املعمول بها ب�شاأن تنظيم تداول املواد الغذائية وممار�شة املهن 
�شمن  وذل��ك  املخت�شة  اجلهات  من  الرتخي�س  ت�شتوجب  التي  واحل��رف 
اإطار حر�س البلدية و�شركائها ال�شرتاتيجيني على حماية �شحة و�شالمة 
اأفراد املجتمع ، من خالل امل�شاهمة بعدم ارتياد الأ�شواق الع�شوائية نظرا 
معرفة  وع���دم  وال�����ش��الم��ة،  وال��ع��ام��ة  ال�شحة  ا���ش��رتاط��ات  اإىل  لفتقارها 
�شحة  على  خطرا  ت�شكل  كونها  اإىل  بالإ�شافة   ، املعرو�شة  امل��واد  م�شدر 

و�شالمة امل�شتهلكني.

حممد بن زايد ي�شهد توقيع اتفاقية جتديد ال�شراكة بني دائرة التعليم واملعرفة باأبوظبي و»اإن�شياد«
•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  ال�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  ���ش��ه��د 
حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات امل�شلحة - يف ق�شر البحر 
ام�������س- ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ة جتديد 
التعليم  دائ�������رة  ب����ني  ال�������ش���راك���ة 
واملعرفة يف اأبوظبي وكلية اإن�شياد 

ملدة 10 �شنوات مقبلة.
�شتوا�شل   .. التفاقية  ومبوجب 
وتطوير  واإدارة  ت�شغيل  اإن�����ش��ي��اد 
احل����رم اجل��ام��ع��ي ال��ت��اب��ع ل��ه��ا يف 
املعايري  اأع����ل����ى  وف�����ق  اأب����وظ����ب����ي 
العاملية املتبعة وبالطريقة نف�شها 
اإدارة  يف  الكلية  ت�شتخدمها  التي 
التابعة  اجل��ام��ع��ات  يف  اأن�شطتها 
فيما  و�شنغافورة..  فرن�شا  يف  لها 
مكانة  لتعزيز  الت��ف��اق��ي��ة  ت��ه��دف 
اأبوظبي باعتبارها مركزا بارزا يف 
وتطوير  واملعرفة  التعليم  قطاع 

املواهب والكفاءات.
معايل  ك�����ل  الت����ف����اق����ي����ة..  وق������ع 
الدكتور علي را�شد النعيمي رئي�س 
والدكتور  واملعرفة  التعليم  دائ��رة 
اأندريا�س جاكوب�س رئي�س جمل�س 

اإدارة كلية اإن�شياد.
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  وت���ب���ادل 
حممد بن زايد اآل نهيان - خالل 

وم���ت�������ش���ل���ح���ة ب���ال���ع���ل���م وامل���ع���رف���ة 
التنمية  م�شرية  دع��م  يف  لت�شاهم 

والبناء للدولة.
الدائرة  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  واأ����ش���ار 
حت�����ر������س ع����ل����ى ال���������ش����راك����ة مع 
العاملية  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
نظام  ب��ن��اء  نحو  م�شاعيها  �شمن 
العاملية  امل��ع��اي��ري  ي��واك��ب  تعليمي 
النظم  اأف�شل  وي���وازي  الع�شرية 
التعليمية يف العامل.. بحيث يتيح 
للمواطنني  الفر�س  النظام  ه��ذا 
ل��ت��ط��وي��ر ق���درات���ه���م وي���وف���ر لهم 
اأف�������ش���ل ت����دري����ب ل��ي��ت��م��ك��ن��وا من 
النجاح والقدرة على التعامل مع 

الإدارة  يف  ال����دك����ت����وراه  ب���رن���ام���ج 
اإىل  الأعمال  اإدارة  يف  واملاج�شتري 
الأعمال  اإدارة  ماج�شتري  ج��ان��ب 
برامج  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي.. 
املوجهة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���ت���ع���ل���ي���م 
لتطوير مهارات املدراء والروؤ�شاء 

التنفيذيني.
دائرة  بني  ال�شراكة  جتديد  وتعد 
اإن�شياد  وك��ل��ي��ة  وامل��ع��رف��ة  التعليم 
خطوة عملية للبناء على املنجزات 
ال����ت����ي ح��ق��ق��ت��ه��ا ال���������ش����راك����ة بني 
 10 ال�  ال�شنوات  ط��وال  الطرفني 
اأن��ه��ا خ��ط��وة هامة  امل��ا���ش��ي��ة.. كما 
نحو النتقال اإىل اقت�شاد املعرفة 

ال�شراكة  اإن  اإن�����ش��ي��اد  كلية  اإدارة 
كانت  واملعرفة  التعليم  دائ��رة  مع 
وحققت  ومثمرة  ناجحة  جت��رب��ة 
�شعادته  عن  معربا  طيبة..  نتائج 
ب��ت��ج��دي��د ه����ذه ال�����ش��راك��ة ل���� 10 
فيها  ����ش���ن���ب���ذل  اأخ��������رى  ����ش���ن���وات 
اجل���ه���ود م���ن اأج����ل ت��ع��زي��ز تطور 
اأو�شع للتعاون  اآفاق  التعليم وفتح 

بني اجلانبني.
ملتزمة  ان�شياد  كلية  اأن  واأ���ش��اف 
ب��ت��ق��دمي اأف�����ش��ل و���ش��ائ��ل وط���رق 
ال��ت��ع��ل��ي��م اجل��ام��ع��ي ال���ه���ادف اإىل 
تاأهيل الكوادر الب�شرية والقيادات 

ال�شابة وفق اأطر تعليمية عالية.

احل�شور  ���ش��م��وه  مبجل�س  ل��ق��ائ��ه 
امل�����ش��وؤول��ني يف دائ���رة التعليم  م��ن 
واملعرفة وكلية ان�شياد - الأحاديث 
بالتعليم  النهو�س  تطلعات  حول 
من خالل عقد ال�شراكات النوعية 
التعليمية  املوؤ�ش�شات  خمتلف  مع 
الكوادر  تاأهيل  اأجل  من  املرموقة 
الوطنية بكفاءات تواكب متطلبات 

الع�شر ومتغرياته املتالحقة.
وتعترب كلية اإن�شياد من املوؤ�ش�شات 
التعليمية املرموقة يف جمال اإدارة 
العاملي..  ال�شعيد  على  الأع��م��ال 
برامج  م��ن  جمموعة  تقدم  حيث 
مقدمتها  يف  ال��ع��ل��ي��ا  ال���درا����ش���ات 

التطورات املت�شارعة التي ي�شهدها 
عامل اليوم.

حر�س  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  ول���ف���ت 
افتتاح  ع��ل��ى  ال��ع��امل��ي��ة  اجل��ام��ع��ات 
فروع لها يف اإمارة اأبوظبي يعك�س 
باعتبارها  الإم����ارات  دول��ة  مكانة 
العايل  التعليم  منارة متقدمة يف 
وي�شهم  امل��ن��ط��ق��ة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
يف حت��ق��ي��ق روؤي����ة دول����ة الإم�����ارات 
ال���ت���ي تهدف  امل���ت���ح���دة  ال���ع���رب���ي���ة 
القائم  الق��ت�����ش��اد  اإىل  ل��الن��ت��ق��ال 

على املعرفة.
ال���دك���ت���ور  ق������ال   .. ج���ان���ب���ه  م�����ن 
اأندريا�س جاكوب�س رئي�س جمل�س 

من خالل توفري التعليم النوعي 
ع����ايل اجل������ودة ال�����ذي ي��ع��د حجر 
اقت�شاد  بناء  الرئي�شي يف  الزاوية 
راأ���س م��ال ب�شري  املعرفة واإع���داد 

عايل املهارة.
را�شد  علي  الدكتور  معايل  واأك���د 
التعليم  دائ�����رة  رئ��ي�����س  ال��ن��ع��ي��م��ي 
مع  ال�شراكة  جتديد  اأن  واملعرفة 
قيادتنا  ح��ر���س  ي��ع��ك�����س  اإن�����ش��ي��اد 
التعليم  ت���وف���ري  ع��ل��ى  احل��ك��ي��م��ة 
امل���ت���ط���ور امل�������ش���ت���ق���ى م����ن اأح������دث 
العاملية  وال���ت���ج���ارب  امل���م���ار����ش���ات 
اإع����داد  يف  للم�شاهمة  واأجن��ح��ه��ا 
ك������وادر م��واط��ن��ة مت��ل��ك امل���ه���ارات 

ي�شار اإىل اأن كلية اإن�شياد د�شنت - 
حرمها   - اجل���اري  ال�شهر  مطلع 
اجلديد يف اإمارة اأبوظبي مبنا�شبة 
اأع��وام على افتتاح فرع   10 مرور 
الكلية يف الإمارة وذلك بال�شراكة 
م���ع دائ�����رة ال��ت��ع��ل��ي��م وامل���ع���رف���ة يف 
العاملي..  اأبوظبي  و�شوق  اأبوظبي 
ومت اختيار موقع املقر اجلديد يف 
جزيرة املارية » قلب اأبوظبي املايل 

ليعك�س املكانة املرموقة للكلية.
����ش���م���وه.. معايل  ح�����ش��ر جم��ل�����س 
اأم��ل ع��ب��داهلل القبي�شي  ال��دك��ت��ورة 
رئي�شة املجل�س الوطني الحتادي 
حممد  بن  طحنون  ال�شيخ  و�شمو 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 
بن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  و�شمو  ال��ع��ني 
اخلارجية  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 
ال�شيخ  ومعايل  ال��دويل  والتعاون 
نهيان  اآل  م����ب����ارك  ب����ن  ن���ه���ي���ان 
ال�شيخ  وم���ع���ايل  ال��ت�����ش��ام��ح  وزي����ر 
نهيان  اآل  ط��ح��ن��ون  ب���ن  ���ش��ل��ط��ان 
ومعايل  التنفيذي  املجل�س  ع�شو 
الدكتور اأحمد بن عبد اهلل حميد 
ب���ال���ه���ول ال���ف���ال����ش���ي وزي������ر دول����ة 
واملهارات  العايل  التعليم  ل�شوؤون 
امل�شوؤولني  م���ن  وع����دد  امل��ت��ق��دم��ة 
والإداري������������ني والأك�����ادمي�����ي�����ني يف 
دائرة  يف  وامل�شوؤولني  اإن�شياد  كلية 

التعليم واملعرفة.

حممد بن زايد يعزي بوفاة حميد 
را�شد علي ال�شغري ال�شام�شي

•• اأبوظبي-وام:

نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ق��دم 
القائد الأعلى للقوات امل�شلحة م�شاء ام�س واجب العزاء اإىل �شلطان را�شد علي 
العزاء  جمل�س  زيارته  خ��الل  وذل��ك  )حميد(  �شقيقه  بوفاة  ال�شام�شي  ال�شغري 

مبدينة اأبوظبي.
املوىل  �شائال  وذوي��ه  الفقيد  تعازيه وموا�شاته لأ�شرة  �شموه عن خال�س  واأع��رب 
عز وجل اأن يتغمده بوا�شع رحمته واأن ي�شكنه ف�شيح جناته واأن يلهم اأهله وذويه 

ال�شرب وال�شلوان.
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اأخبـار الإمـارات
اقت�شادية و مالية عجمان ت�شاركان يف حملة »حماة العلم«

•• عجمان-وام:

�شارك 25 موظفاً من دائرة التنمية القت�شادية يف اإمارة عجمان وفريق فر�شان اخلري التابع لدائرة املالية اإىل 
جانب عدد من موظفي الدائرة مع فريق �شفراء ال�شعادة التطوعي يف حملة »حماة العلم« التي تنظمها موؤ�ش�شة 
اجلرف2  منطقة  �شكان  على  ال��وط��ن  اأع���الم  امل�شاركون  وزع  حيث  ال��ت��وايل  على  الرابعة  لل�شنة  الإم����ارات  وطني 

بعجمان.
الإمارات  دول��ة  اح��رتام علم  تعزيز ثقافة  اإىل  »رافعينك �شانعني الحت��اد«  �شعار  تاأتي حتت  -التي  تهدف احلملة 
واملتقطعة  البالية  الأع��الم  من  التخل�س  بكيفية  والتوعية  الوطنية  الهوية  مالمح  من  كجزء  املتحدة  العربية 

وا�شتبدالها باأعالم جديدة قبل يوم العلم الذي ي�شادف 3 نوفمرب من كل عام.
وعرب اأهايل منطقة اجلرف عن �شعادتهم بهذه املبادرة و توجهوا بال�شكر والمتنان ملنظميها ولكافة القائمني عليها 

�شائلني اهلل اأن يدمي الأمن وال�شتقرار على الإمارات.

�شعود بن �شقر ي�شدر قانونا ومر�شوما اأمرييا ب�شاأن ال�شرطة املحلية يف اإمارة راأ�س اخليمة 
•• راأ�ص اخليمة – الفجر

اأ�شدر �شاحب ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم 
راأ�س اخليمة قانونا ومر�شوما اأمرييا يتعلق بالع�شكريني يف ال�شرطة املحلية 

يف امارة راأ�س اخليمة ويت�شمن
القانون رقم 4 ل�شنة 2017، ب�شاأن املوارد الب�شرية لل�شرطة املحلية براأ�س 

اخليمة اأما 
وال�شارات  امليداليات  ب�شاأن  2017م، فهو  ل�شنة   17 الأمريي رقم  املر�شوم 

املحلية ب�شرطة راأ�س اخليمة.
واأ�شاد اللواء علي عبداهلل بن علوان النعيمي قائد عام �شرطة راأ�س اخليمة 
بالقوانني واملرا�شيم ال�شادرة عن �شاحب ال�شمو احلاكم، التي متثل منعطف 

يف تطوير اإدارة راأ�س املال الب�شري ال�شرطي يف الإمارة، و تنظيم حقوقهم و 
واجباتهم مبا يخدم الأمن العام، وامل�شلحة العامة لالإمارة ومدى حر�س 
�شموه امل�شتمر لتوفري احلياة الكرمية لأبنائه املوظفني، والوقوف بجانبهم 
وتوفري الدعم الالزم لهم مبا يكفل ال�شتقرار لهم ولأ�شرهم، موؤكًدا اهتمام 
الأ�شا�س  ه��و  باعتباره  الإم����ارة،  يف  امل��واط��ن  الب�شري  للمورد  ودع��م��ه  �شموه 
لتحقيق التنمية امل�شتدامة وبناء الأوطان، وي�شعي �شموه دائماً لتعزيز الأمان 
الوظيفي وال�شعادة والإيجابية يف بيئة العمل ال�شرطي، مما ينعك�س اإيجاباً 
من  املزيد  لبذل  ويحفزهم  اإنتاجيتهم  من  ويزيد  احلكومة  موظفي  على 
اجلهد لأجل تطوير العمل نحو الأف�شل، وتقدمي اخلدمات بجودة عالية، 

مما يعزز الأمن و الأمان وال�شعادة يف املجتمع على خمتلف �شرائحه. 
ال�شادرة  القوانني  و  املرا�شيم  ب��اأن  علوان  بن  عبداهلل  علي  ال��ل��واء  واأ���ش��اف 

لال�شتقرار  وحتقيقاً  املواطنني،  للموظفني  اآمنة  عمل  بيئة  خللق  تهدف 
الوظيفي، وا�شتقطاب املزيد من الكوادر املواطنة املدربة واملوؤهلة للعمل يف 
اخليمة،  راأ���س  �شرطة  يف  العاملني  كوكبة  اإىل  والن�شمام  ال�شرطي،  املجال 

ولتكون بيئة جاذبة للكفاءات املواطنة.   
راأ�س  ب�شرطة  املحلي  امل��الك  على  العاملني  جميع  اإىل  بالتهنئة  توجه  كما 
الكرمية  احلياة  توفري  �شاأنها  من  التي  وال��ق��رارات  املرا�شيم  بهذه  اخليمة، 
من  جهدهم  ق�����ش��ارى  ب��ب��ذل  وطالبهم  لهم  النف�شي  ال���ش��ت��ق��رار  وحتقيق 
الطري مدير عام  اأح��م��د  العميد جمال  واأو���ش��ح  ال��وط��ن.  وع��زة  اأج��ل رفعة 
و  الأمريية  املرا�شيم  ب��اأن  اخليمة  راأ���س  ب�شرطة  امل�شاندة  واخلدمات  امل��وارد 
الروؤية  مدى  تعك�س  الإم���ارة،  حاكم  ال�شمو  �شاحب  عن  ال�شادرة  القوانني 
راأ�س اخليمة،  العاملني يف �شرطة  املواطنني  اأبنائه  الثاقبة ل�شموه لحتواء 

تر�شيخ مبادئ احلب  �شيزيد من  ال��ذي  لهم،  الوظيفي  ال�شتقرار  توفري  و 
ل�شنة   17 رق���م   الأم����ريي  ف��امل��ر���ش��وم   ، فيه  وتفانيهم  للعمل  والإخ���ال����س 
و  اخليمة،  راأ����س  ب�شرطة  املحلية  وال�����ش��ارات  امليداليات  ب�شاأن  2017م 
اأو�شح فيه باأنه مت حتديد امليداليات وال�شارات التي يتم منحها للع�شكريني 
واملدنيني من منت�شبي القوة وفق الت�شنيف التايل اأوًل امليداليات ميدالية 
اخلدمة املتميزة املمتازة – ميدالية اجلدارة – ميدالية الجناز الأكادميي 
طبقتني – ميدالية التعاون الأمني، ومتنح بقرار من احلاكم، ثانياً ال�شارات 
ومتنح  التقدي  �شارات  النوعية–  وال��وح��دات  ل���الإدارات  املتميزة  -ال�شارات 
بقرار من قائد عام ال�شرطة، اأما القانون رقم 4 ل�شنة 2017، ب�شاأن املوارد 
العام  القائد  �شعادة  به  كلف  فقد  اخليمة،  براأ�س  املحلية  لل�شرطة  الب�شرية 

لت�شكيل جلنة راأ�س اخليمة للموارد الب�شرية الع�شكرية. 

فريق �شواعد املحاكم التطوعي يوزع 400 علم على منازل راأ�س اخليمة

جامعة العني تطلق حزمة من اخلدمات الذكية يف معر�س »جناح«

•• راأ�ص اخليمة-الفجر:

�شارك فريق �شواعد املحاكم التطوعي بدائرة حماكم راأ�س 
موؤ�ش�شة  تنظمها  وال��ت��ي  ال��ع��ل��م«،  »ح��م��اة  حملة  يف  اخليمة 
وطني الإم��ارات بدبي، حيث قام الفريق بتوزيع 400 علم 

التجارية،  راأ���س اخليمة واملحالت  اإم��ارة  اأه��ايل  على منازل 
موزعة  جديدة،  باأعالم  القدمية  الأع��الم  ا�شتبدال  مت  كما 

على اأربعة اأيام، وذلك احتفاء بيوم العلم.
ال�شويدي  بوخطامني  علي  �شيف  الدكتور  �شعادة  واأو���ش��ح 
اأن حملة »ح��م��اة العلم«  راأ�����س اخل��ي��م��ة  م��دي��ر ع���ام حم��اك��م 

مبادرة وطنية متميزة من موؤ�ش�شة وطني الإم��ارات، تهدف 
الوطنية  الهوية  وتع������زيز  ورايته،  بال�����وطن  الع�����تزاز  اإىل 
املحاكم  �شواعد  ف��ري��ق  اأن  مبينا  الإم����ارة،  يف  م���نزل  ك��ل  يف 
التطوعي ي�شارك ب�شكل م�شتمر يف كافة املبادرات واملنا�شبات 

الوطنية.

•• ابوظبي-الفجر:

ت�شتعد جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا لإطالق حزمة من 
اخلدمات اجلديدة الذكية خالل م�شاركتها يف معر�س »جناح 
اأبوظبي 2017«، والذي يقام حتت رعاية معايل ال�شيخ نهيان 
بن مبارك اآل نهيان وزير الت�شامح، يف مركز اأبوظبي الوطني 

للمعار�س يف الفرتة ما بني 25-27 اأكتوبر 2017. 
وت�شمل اخلدمات املقرر اإطالقها خدمة البوابة الإلكرتونية 

)Edugate( والتي تهدف اإىل ت�شهيل التعامل مع النظام 
لزوار  املعلومات   اأك��رب قدر من  للجامعة وتوفري  الأكادميي 
املعلومات  ���ش��م��ان �شحة  م��ع  وامل��در���ش��ني،  وال��ط��ل��ب��ة  ال��ب��واب��ة 

ودقتها وحتديثها مبا�شرة. 
كما تتيح اجلامعة جمموعة من اخلدمات الذكية التي تهدف 
لتوفري الراحة للطالب وتوفري الوقت وت�شهيل الإجراءات، 
للطالب  ميكن  وال��ت��ي  الإل���ك���رتوين،  الت�شجيل  خ��دم��ة  مثل 
من خاللها الطالع على اأبرز اللوائح والإج��راءات و�شروط 

يحتاجه  م��ا  وك���ل  ال��درا���ش��ي��ة  وال��ر���ش��وم  والت�شجيل  ال��ق��ب��ول 
اأو التطبيق  الطالب من خالل املوقع الإلكرتوين للجامعة، 

الذكي.
اأهداف  اإطار حتقيق  الذكية يف  اإطالق هذه اخلدمات  وياأتي 
باخلدمات  الرتقاء  يف  املتمثلة  ال�شرتاتيجية  العني  جامعة 
املقدمة للطلبة وت�شهيل العراقيل اأمامهم، اإىل جانب جتويد 
خدماتها مبا يتوافق مع توجهات القيادة احلكيمة يف التحول 

نحو اخلدمات الرقمية.

م�شاركة الهيئة العامة للطريان املدين يف مبادرة »مليون توقيع والء للوطن« 2017
•• ابوظبي-الفجر:

امل�شاركة  م����ب����داأ  م����ن  ان����ط����الق����اً 
والم����ت����ن����ان ل���وط���ن���ن���ا الإم���������ارات 
وتعبريا عن معاين احلب والولء 
العامة  الهيئة  �شاركت  والن��ت��م��اء 
للطريان املدين بجميع فروعها يف 
مليون   « مبادرة  يف  واأبوظبي  دب��ي 
م���ب���ادرة   « ل���ل���وط���ن  ولء  ت���وق���ي���ع 
وطنية اأطلقها نادي الذيد الثقايف 
�شبكة  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  ال���ري���ا����ش���ي 
الإعالمية وفريق  الإم���ارات  روؤي��ة 
�شفراء ال�شعادة التطوعي مبنا�شبة 
للدولة   46 ال�����  ال���وط���ن���ي  ال���ي���وم 
على  توقيع  مليون  اإىل  للو�شول 
اجلهات  على  ت��وزع  قما�شية  قطع 
القطاعني  وموؤ�ش�شات  احلكومية 
ال��ع��ام واخل��ا���س على م��دى ثالثة 

ا�شهر.
حطت مبادرة » املليون توقيع ولًء 
الثالثاء  ي��وم��ي  ل��ل��وط��ن« رح��ال��ه��ا 
 2017-10-11-10 والأربعاء 
يف الهيئة العامة للطريان املدين، 
مميزا  رحبا  اإقبال  احل��دث  و�شهد 
من م�شوؤويل وموظفي ومتعاملي 
الهيئة العامة للطريان املدين من 
لي�شعوا  ومقيميه  ال��وط��ن  اأب��ن��اء 
وليدّونوا  الأب��دي  ولئهم  ب�شمات 
قطعة  على  وتوقيعاتهم  عباراتهم 
ولأر�شه  للوطن  بحبهم  مزخرفة 

الطيبة.
ال�شويدي  ���ش��ي��ف  ���ش��ع��ادة  وي���وؤك���د 
مدير عام الهيئة العامة للطريان 
وطننا  لأر������س  ال�����ولء  اأن  امل����دين 
الإمارات ل حدود له وقيم العطاء 
ف��ي��ه��ا را����ش���خ���ة يف ق���ل���وب واأذه������ان 
اأ�شاد مبثل  اأبنائها ومقيميها. كما 
ه��ذه امل���ب���ادرات ال��ت��ي ت��ع��زز وتعمق 
الرتباط بالوطن وتقوي الروابط 
بني اأبناء الإمارات واملقيمني وتتيح 
انتمائهم  عن  للتعبري  املجال  لهم 
وولئ��ه��م ل��دول��ة الإم����ارات بقيادة 
خليفة  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
على  اجلميع  وح��ث  اهلل«.  »حفظه 
ومعاهدة  ت��ع��زي��زا  فيها  امل�����ش��ارك��ة 
موا�شلة  ع��ل��ى  احل��ك��ي��م��ة  ل��ل��ق��ي��ادة 
التقدم يف م�شرية التنمية للدولة. 

ترقية ال�شفرة الرقمية للجواز االإلكرتوين لالإمارات

•• ابوظبي-وام:

بفريق  ممثلة  الداخلية  وزارة  امتت 
ال�شباط  م�����ن  امل���خ���ت�������س  ال���ع���م���ل 
وامل���خ���ت�������ش���ني يف جم���ال  اخل���������رباء 
الإل����ك����رتوين  اجل������واز   “ “�شفرات 
اجل�����واز  “�شفرة”  ت���رق���ي���ة  ع��م��ل��ي��ة 
املعايري  وفق  الإم��ارات��ي  الإلكرتوين 
اجل���دي���دة مل��ن��ظ��م��ة ال���ط���ريان املدين 
على  حتتوي  والتي  “ايكاو”  العاملي 

اأعلى املوا�شفات الأمنية دولياً.
مدير  ال��ط��ائ��ي  خ��ال��د  العقيد  وق���ال 
العامة  ال��ت�����ش��ف��ري  م��ف��ات��ي��ح  م�����ش��روع 
ال�شفرة  اأن  الإلكرتونية  ب��اجل��وازات 

الأ�����ش����خ����ا�����س ع���ل���ى ح�������دود ال������دول 
اللكرتونية  الأن���ظ���م���ة  خ����الل  م���ن 
العاملية  باملنظومة  املرتبطة  الأمنية 
للجواز  ال��ع��ام��ة  ال��ت�����ش��ف��ري  مل��ف��ات��ي��ح 

ال�شريحة  يف  ت��خ��زي��ن��ه��ا  ي��ت��م  ال���ت���ي 
ال�شفر  ج���واز  بوثيقة  الل��ك��رتون��ي��ة 
للتحقق  اأم��ن��ي��ة  م���ي���زة  اأه�����م  ت��ع��ت��رب 
م����ن ���ش��ح��ة اجل���������وازات ع���ن���د عبور 

دول����ة  ان  واأ�������ش������اف  الل������ك������رتوين. 
الإمارات العربية املتحدة هي خام�س 
دولة على امل�شتوى العاملي، واأول دولة 
عربية تقوم بهذا النوع من الرتقية 

يعزز  مم��ا  اجل����واز  ل�شفرة  ال��رق��م��ي��ة 
الإمارات  دولة  بجواز  الأمنية  الثقة 
وي�����ش��ه��ل ع��ب��ور م��واط��ن��ي ال���دول���ة يف 

جميع املطارات واملنافذ الدولية.

فح�س ما قبل الزواج 

خدمات تخ�ش�شية جديدة يف مركز البطني ال�شحي
•• اأبوظبي - الفجر

من�شاآت  اإح��دى  اخلارجية،  العالجية  اخلدمات  اأعلنت 
�شركة اأبوظبي للخدمات ال�شحية »�شحة«، عن توفري 
ال�شحي  البطني  مركز  يف  جديدة  تخ�ش�شية  خدمات 
ت�����ش��م��ل الأم����را�����س اجل��ل��دي��ة وط���ب الأط���ف���ال وخدمة 

الفح�س ما قبل الزواج.
مركز  مديرة  امل��زروع��ي،  �شمة  الدكتورة  قالت  وتعليقاً 
ال�شحية  امل���راك���ز  اإدارة  وم���دي���رة  ال�����ش��ح��ي  ال��ب��ط��ني 
»�شحة«  ���ش��رك��ة  اأه�������داف  م���ع  اأب���وظ���ب���ي، مت��ا���ش��ي��اً  يف 
ال�شرتاتيجية لت�شهيل و�شول املراجعني اإىل اخلدمات 
اخلدمات  م��ن  ب��اق��ة  ب��اإ���ش��اف��ة  م���وؤخ���راً  قمنا  ال�شحية، 
التخ�ش�شية ملركز البطني ال�شحي الذي يخدم �شريحة 
كبرية من املراجعني يف جزيرة اأبوظبي. وتاأتي اإ�شافة 
اإليها،  ن��ظ��راً حل��اج��ة املجتمع  ه��ذه اخل��دم��ات حت��دي��داً 
فعلى �شبيل املثال تعد هذه املرة الأوىل التي نوفر فيها 
خدمات فح�س ما قبل الزواج يف جزيرة اأبوظبي، حيث 
كانت تتوفر فقط يف املنطقة الو�شطى يف عيادتي املقطع 
على  �شي�شهل  مم��ا  ال�����ش��ح��ي،  خليفة  م��دي��ن��ة  ومركز  

العديد من املراجعني اإجراء الفح�س.
ويوفر مركز البطني ال�شحي، الذي ي�شتقبل املراجعني 
 10 وح��ت��ى  ���ش��ب��اح��اً   7 م��ن  اخلمي�س  اإىل  ال�شبت  م��ن 
م�����ش��اًء، خ���دم���ات م��ت��ن��وع��ة ت�����ش��م��ل ال��ط��ب ال���ع���ام وطب 

الأ�شرة وعيادة اأمرا�س القلب وعيادة الأمرا�س املزمنة 
التغدية  وع��ي��ادة  الطفل  و�شحة  امل���راأة  �شحة  وعيادتي 
وفحو�شات وقاية وخدمة فح�س ما قبل العمل و�شحة 
امل�شافر و اجلراحات ال�شغرى وطب الأ�شنان العام. كما 
يوفر املركز جمموعة من اخلدمات امل�شاندة التي ت�شمل 
ال�شيدلية و�شحب الدم والأ�شعة وقيا�س كثافة العظام.
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اأخبـار الإمـارات
اختتام موؤمتر »القادة حلروب القرن الواحد والع�شرين«

•• اأبوظبي -وام:

»ال��ق��ادة حلروب  ال��ث��اين  ال�شنوي  م��وؤمت��ره��ا  اأج��ن��دة  ال��دف��اع  وزارة  اختتمت 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  رعاية  حتت  عقد  ال��ذي  والع�شرين«  الواحد  القرن 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي »رعاه اهلل«. و�شارك يف املوؤمتر نخبة من كبار امل�شوؤولني واأبرز اخلرباء 
واملتخ�ش�شني والكادمييني على ال�شعيدين الوطني والدويل يف جمالت 

ال�شت�شراف ال�شرتاتيجي للم�شتقبل والق�شايا الأمنية والع�شكرية.
وعقدت �شباح ام�س يف اأكادميية ربدان جمموعة ور�س عمل تخ�ش�شية بناًء 
على خمرجات وتو�شيات اليوم الأول للخروج بالروؤى التكاملية والتوافقية 
على م�شتوى جميع املكونات الوطنية حيث �شارك يف هذه الور�س متحدثون 

دوليون وعدد من اخلرباء.
وناق�س احل�شور يف ور�س العمل جمموعة من املحاور والإج��راءات الالزم 
وال�شت�شعار  ال��وع��ي  جم���الت  يف  النا�شئة  للتهديدات  ا�شتجابة  ات��خ��اذه��ا 
مدار  على  الذي عقد   - موؤمترها  الدفاع خالل  وزارة  و�شلطت  والقدرات. 
ومقر  ال�شرتاتيجية  والبحوث  للدرا�شات  الإم���ارات  مركز  مقر  يف  يومني 
اأكادميية ربدان يف اأبوظبي - ال�شوء على التحديات الناجمة عن التطورات 
يف جمال احلروب املعا�شرة وزيادة املعرفة ال�شرتاتيجية ال�شرورية بطبيعة 

ال�شراعات املعا�شرة وامل�شتقبلية.
ووفر املوؤمتر فر�شة ثمينة لال�شتعداد للتحديات املتوقعة من خالل تقدمي 
اأحدث الروؤى املتعلقة بالجتاهات �شريعة التطور يف طابع ال�شراع وتاأثريات 

التهديدات املحتملة النا�شئة واملتغرية على البيئة الأمنية ال�شرتاتيجية.

تد�شني االإ�شدار ال�شاد�س من بروتوكول االإنرتنت 
•• دبي -وام:

الإ�شدار  مرحلة  الت�شالت  قطاع  لتنظيم  العامة  الهيئة  د�شنت 
ال�شاد�س من برتوكول الأنرتنت IPV6 للمرة الأوىل يف الدولة 
وذلك خالل ا�شت�شافتها لجتماع ال�شبكة الأوروبية لربوتوكولت 
اأم�����س الول  دب��ي  ب���داأ فعالياته يف  ال���ذي   »75 »راي���ب  الإن��رتن��ت 

مب�شاركة نحو 500 مندوبا من دول العامل.
العامة  الهيئة  ع��ام  م��دي��ر  امل��ن�����ش��وري  عبيد  حمد  ���ش��ع��ادة  واأ���ش��ار 
لتنظيم قطاع الت�شالت خالل كلمته يف الجتماع اإىل اأنه جرى 
بروتوكول  م��ن  ال�شاد�س  ل��الإ���ش��دار  الفعلي  التطبيق  م��رة  لأول 

.IPV6 الأنرتنت
منوها باأهمية هذا التو�شع ودور »رايب« يف دعم اجلهود التي تتيح 

تو�شيع اآفاق الإنرتنت يف الدول الواقعة حتت مظلة »رايب«
. و�شلط �شعادته ال�شوء على العديد من املبادرات الإماراتية التي 
كان  والتي  امل�شتقبل  يف  الإنرتنت  على  العتماد  حجم  اإىل  ت�شري 
للذكاء  الإم����ارات  ا�شرتاتيجية  الر�شيدة  القيادة  اإط���الق  اآخ��ره��ا 
2021 ما  ال�شطناعي التي تعترب ركيزة لتحقيق روؤية الدولة 
بروتوكولت  من  املتزايدة  احلاجة  تلبية  اإىل  دوافعنا  من  يزيد 
التنمية  وا���ش��ت��م��رار  ال�شرتاتيجية  الأه����داف  خل��دم��ة  الأن��رتن��ت 

امل�شتدامة.

•• عجمان - وام:

اأمناء جامعة عجمان  اأقر جمل�س 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ب��رئ��ا���ش��ة 
ع�شو  النعيمي  را���ش��د  ب��ن  حميد 
ح���اك���م عجمان  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
املوازنة  الأم���ن���اء  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
للعام  ل���ل���ج���ام���ع���ة  ال���ت���ق���دي���ري���ة 
الدرا�شي 2017 2018- بن�شبة 
زيادة 7 يف املائة عن العام املا�شي.

ك����م����ا اع����ت����م����د امل���ج���ل�������س ق����وائ����م 
اخل���ري���ج���ني ل���ل���ف���وج ال����ث����اين من 
من  والع�شرين  ال�شاد�شة  الدفعة 
خ��ري��ج��ي اجل��ام��ع��ة وال��ت��ي حتمل 
�شعار عام اخلري ومنحهم الدرجات 
العلمية وي�شم هذا الفوج 1407 
خ��ري��ج��ني وخ��ري��ج��ات م��ن مقري 
والفجرية  ع��ج��م��ان  يف  اجل��ام��ع��ة 
ال��ت��ي ت�شم  ال���ربام���ج  يف خم��ت��ل��ف 
درجتي البكالوريو�س واملاج�شتري.

ج��اء ذل��ك خ��الل اج��ت��م��اع جمل�س 
ال�شيخ  ب��ح�����ش��ور  اأم���ن���اء اجل��ام��ع��ة 
را���ش��د ب��ن ح��م��ي��د ال��ن��ع��ي��م��ي نائب 
اللجنة  ورئ��ي�����س  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س 
وذلك  ام�س  والأع�شاء  التنفيذية 
للموؤمترات  زاي��د  ال�شيخ  مركز  يف 
ب��اجل��ام��ع��ة يف منطقة  وامل��ع��ار���س 

اجلرف.
ال�����ش��م��و حاكم  ����ش���اح���ب  وت���ف���ق���د 
ل���دى و���ش��ول��ه اىل مقر  ع��ج��م��ان 
الجتماع املعر�س اخلا�س مب�شروع 
مركز اخلدمات الطالبية وا�شتمع 
اىل �شرح واف من ال�شيخ را�شد بن 
ي��ح��ت��وي��ه م���ن خدمات  مل���ا  ح��م��ي��د 
وم����راف����ق ط���الب���ي���ة وي���ت���ك���ون من 
تبلغ  م�شاحة  على  ط��واب��ق  اأرب��ع��ة 

مربع. مرت  األف   14
ال�����ش��م��و حاكم  وا���ش��ت��م��ع ���ش��اح��ب 
ع��ج��م��ان م���ن ال�����ش��ي��خ را����ش���د اىل 
اأه��م��ي��ة ه����ذا امل���رك���ز وال������ذي جاء 
ن����ظ����را ل��ل��ن��م��و وال����ت����ط����ور ال����ذي 
ال�شنوات  خ��الل  اجلامعة  �شهدته 
املا�شية يف اأعداد الطلبة والكليات 
واأع�شاء  الأك���ادمي���ي���ة  وال���ربام���ج 
التدري�شية وهو عبارة عن  الهيئة 
يتو�شط  م��ت��ك��ام��ل  خ��دم��ي  م��ب��ن��ى 
الرئي�شيني  اجل���ام���ع���ة  م��ب��ن��ي��ي 
للمطاعم  رده�����ة  ع��ل��ى  وي��ح��ت��وي 
والت�شجيل  ال����ق����ب����ول  واإدارة 
اخلدمات  ومكاتب  املالية  والإدارة 
الطالبية اخلا�شة ب�شوؤون الطلبة 
بالإ�شافة  اجلامعية  وال��ع��الق��ات 
اإىل مركز طباعة يلبي احتياجات 

الطالب طوال اليوم.
كما ي�شم املركز اأي�شا طابقا كامال 
يحوي مكتبة اجلامعة التي توفر 
وه��ادئ��ة  للطلبة  مريحة   م�شاحة 
جانب  اإىل  ط��ب��ي��ع��ي��ة  اإ�����ش����اءة  م���ع 
الإدارة  مل��ك��ات��ب  خم�����ش�����س  ط��اب��ق 

العليا واملوظفني الإداريني.
وتتوفر يف املبنى خدمة النرتنت 
من  وال��ع��دي��د  امل��ج��اين  الال�شلكي 
الطبية  ال��ع��ي��ادات  مثل  اخل��دم��ات 
وامل��ح��الت ال��ت��ج��اري��ة ع���الوة على 

واملعرفة وهذا هو املحور الأ�شا�شي 
الر�شيدة  القيادة  ا�شرتاتيجية  يف 
اأجل التنمية  لدولة الم��ارات من 
لبناء  الأمثل  والطريق  امل�شتدامة 
جمتمع معا�شر ومتناغم يف كافة 

املناحي.
ال�����ش��ي��خ را�شد  اأ����ش���اد  م���ن ج��ان��ب��ه 
رئي�س  ن��ائ��ب  النعيمي  حميد  ب��ن 
�شاحب  مبواقف  الم��ن��اء  جمل�س 
الداعمة  ع��ج��م��ان  ح��اك��م  ال�����ش��م��و 
التعليمي  ال�������ش���رح  ه����ذا  مل�����ش��رية 
الذي اأ�شبح يحظى مبكانة علمية 
متميزة �شاهمت يف نه�شة م�شرية 

التعليم العايل يف دولة الإمارات.
�شتكون  �شموه  توجيهات  اإن  وق��ال 
مو�شع تقدير واهتمام ويتم الأخذ 
الربامج واخلطط  و�شع  عند  بها 

ال�شرتاتيجية للجامعة.
وق�����دم ال�����ش��ي��خ را����ش���د ب���ن حميد 
ع��م��ا مت حت��ق��ي��ق��ه خالل  ع��ر���ش��ا 
اجتماع  اآخر  الفا�شلة بني  الفرتة 
ل��ل��م��ج��ل�����س والج����ت����م����اع احل����ايل 
ح��ي��ث ب���ني اأن����ه ح�����ش��ل��ت زي�����ادة يف 
باجلامعة  املقبولني  الطالبة  عدد 
6 يف املائة عن العام  بن�شبة زي��ادة 

املا�شي.
اأع�شاء املجل�س  ال�شيخ را�شد  وهناأ 
العتماد  على  اجلامعة  بح�شول 
دكتوراه  برنامج  لأول  الأك��ادمي��ي 

الأمناء  جم��ل�����س  اأع�����ش��اء  وب���اق���ي 
على  املجل�س  اىل  بال�شكر  وت��وج��ه 
فيه  و�شعوها  التي  الغالية  الثقة 
بذل ق�شارى  ..موؤكدا عزمه على 
وحتقيق  اجلامعة  خلدمة  جهده 
تنفيذ  ع���ل���ى  وال���ع���م���ل  اأه����داف����ه����ا 

خطتها ال�شرتاتيجية.
كرمي  الدكتور  �شعادة  وا�شتعر�س 
ال�شغري اأمام جمل�س المناء اأهم 
منذ  تنفيذها  مت  ال��ت��ي  امل�����ش��اري��ع 
م���دي���را جلامعة  م��ن�����ش��ب��ه  ت��ول��ي��ه 
عجمان مطلع يناير 2017 ومن 
الطالبية  اخل��دم��ات  مركز  بينها 
بكلية  اخلا�شة  التحتية  والبنية 
ع�شرة  ع���ل���ى  وال���ت���وق���ي���ع  ال����ط����ب 
اتفاقيات مع جامعات دولية لتبادل 
التدري�شية  وال���ه���ي���ئ���ات  ال��ط��ل��ب��ة 
بالإ�شافة اىل العتمادات الدولية 

لعدد من الربامج الكادميية.
املجل�س  ك����رمي  ال���دك���ت���ور  واأط���ل���ع 
ميزانية  يف  ال���زي���ادة  ن�����ش��ب��ة  ع��ل��ى 
ت�شاعفت  وال��ت��ي  العلمي  البحث 
العام  ع��ن  امل��ائ��ة  يف   275 بن�شبة 
هذا  اأن  اإىل  ..م�������ش���ريا  امل���ا����ش���ي 
ياأتي  البحث  ميزانية  يف  التعديل 
اجلديد  اجلامعة  لتوجه  ترجمة 
وحت�شني  تعزيز  اإىل  ي�شعى  ال��ذي 
جامعة  يف  ال��ب��ح��ث��ي��ة  امل�����ش��اه��م��ات 
ع��ج��م��ان واإب�����راز دور اجل��ام��ع��ة يف 

امل����ت����وا�����ش����ل����ة ل����ل����رق����ي وت���ط���وي���ر 
اجل��ام��ع��ة وح���ث اأع�����ش��اء جمل�س 
دع��م م�شرية  على  اجلامعة  اأم��ن��اء 
اجلامعة وموا�شلة تطويرها بني 
داخل  ال��ع��ايل  التعليم  م��وؤ���ش�����ش��ات 

وخارج الدولة.
�شرورة  ع��ل��ى  ���ش��م��وه  ����ش���دد  ك��م��ا 
حت��دي��ث ال���ربام���ج الأك���ادمي���ي���ة يف 
والهتمام  التخ�ش�شات  خمتلف 
بتطوير خمرجات التعليم والعمل 
ال�شاليب  م���ن  ال����ش���ت���ف���ادة  ع��ل��ى 
اجلامعات  يف  امل��ت��ب��ع��ة  احل���دي���ث���ة 
اخلربات  من  وال�شتفادة  العاملية 
والأجنبية  ال��ع��رب��ي��ة  الأك���ادمي���ي���ة 
وو�شع  وتنفيذ  باجلامعة  العاملة 
خ����ط����ط ج������دي������دة ل����ش���ت���ق���ط���اب 
الطالب وتوفري جو منا�شب لهم 
خا�شة  ومناهج  برامج  خالل  من 

بهم.
حاكم  ال�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  واأك���������د 
عجمان اأن م�شرية اجلامعة ومنذ 
بارزة  اإجن��ازات  �شهدت  انطالقتها 
اأه��م��ه��ا ب��ن��اء الإن�����ش��ان الإم���ارات���ي 
ت��اأه��ي��ل��ه م��ن خالل  اإىل  وال�����ش��ع��ي 
وت�شجيعها  امل���ع���ت���م���دة  امل���ن���اه���ج 
ع����ل����ى الب�����ت�����ك�����ار والإب��������������داع من 
العلمية  اخل����ربات  ت��وف��ري  خ���الل 
والفتيات  ب��ال�����ش��ب��اب  ل���ل���و����ش���ول 
لأرفع الدرجات يف خمتلف العلوم 

وهو  عجمان  اإم���ارة  م�شتوى  على 
كلية  �شمن  ال��ق��ان��ون  يف  الفل�شفة 

القانون يف اجلامعة.
جمل�س  ام���ام  را���ش��د  ال�شيخ  واأك����د 
الأم���ن���اء ان اجل��ام��ع��ة م��ا���ش��ي��ة يف 
كلية  ان�������ش���اء  م��ت��ط��ل��ب��ات  ت���وف���ري 
كبريا  تقدما  حققت  وانها  الطب 
احل�شول  وت��وق��ع  ال�شياق  ه��ذا  يف 
ع��ل��ى امل��واف��ق��ة الأول���ي���ة م��ن وزارة 
املتقدمة  واملهارات  العايل  التعليم 
القادمة  ال��ق��ري��ب��ة  ال��ف��رتة  خ���الل 
على ان يبداأ القبول والدرا�شة يف 

اأغ�شط�س 2018.
وا�����ش����ت����ع����ر�����س خ����ط����ة ال�����ربام�����ج 
اجلامعة  تعتزم  ال��ت��ي  امل�شتقبلية 
القريب  امل����دي����ني  ع���ل���ى  ط���رح���ه���ا 
وامل��ت��و���ش��ط وت�����ش��م ه����ذه اخلطة 
برنامج الدكتوراه يف اإدارة العمال 
الهند�شة  يف  بكالوريو�س  وبرنامج 
امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة وال���ب���ك���ال���وري���و����س يف 
الهند�شة املدنية وبكالوريو�س علم 
النف�س وتخ�ش�س فرعي يف الذكاء 

ال�شطناعي.
الدكتور  �شعادة  رح��ب  جانبه  م��ن 
اجلامعة  م��دي��ر  ال�����ش��غ��ري  ك����رمي 
ال�����ش��ي��خ حميد  ال�����ش��م��و  ب�����ش��اح��ب 
املجل�س  ع�شو  النعيمي  را�شد  بن 
ورئي�س  ع��ج��م��ان  ح���اك���م  الأع����ل����ى 
ج��ام��ع��ة عجمان  اأم����ن����اء  جم��ل�����س 

امل��ق��اه��ي وخ���دم���ات ع���دي���دة تلبي 
حاجة الطالب يف نف�س املبنى.

اإبريل  يف  امل�������ش���روع  ت��ن��ف��ي��ذ   وب�����داأ 
يكون  اأن  امل���ت���وق���ع  وم����ن  امل���ا����ش���ي 
امل���رك���ز ج���اه���زا يف ال���رب���ع الأخ���ري 
�شاحب  ورح������ب     .2018 م����ن 
م�شتهل  يف  عجمان  حاكم  ال�شمو 
اأمناء  جمل�س  باأع�شاء  الجتماع 
يف  التوفيق  لهم  متمنيا  اجلامعة 
والعمل  اجلامعة  اأه���داف  حتقيق 

على ر�شالتها.
هذه  حققته  م��ا  اإن  ���ش��م��وه  وق����ال 
اجن���������ازات كبرية  م����ن  اجل���ام���ع���ة 
ل���ل���ح���ر����س ع���ل���ى جعل  ي����دع����ون����ا 
بدعمكم  ف����اع����ال  امل���ج���ل�������س  ه�����ذا 
نعمل  واأن  ال��ب��ن��اءة  وم�شاهمتكم 
على تطوير الت�شريعات اجلامعية 
ال��ع��م��ل فيها مب��ا يزيد  واأ���ش��ال��ي��ب 
الأه����داف  وي��ح��ق��ق  فاعليتها  م��ن 

املن�شودة.
اإحدى  الب�شرية  التنمية  ان  واك��د 
للقيادة  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة  اله��ت��م��ام��ات 
ال��دول��ة بقيادة  ال��ر���ش��ي��دة يف ه��ذه 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
حفظه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
نائب  اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
ال����������وزراء ح���اك���م دب�����ي رع������اه اهلل 

واأ�شحاب ال�شمو حكام الإمارات.
التعليم  اأن  ع��ل��ى  ���ش��م��وه  و����ش���دد 
الوطن  ����ش���ب���اب  يف  وال����ش���ت���ث���م���ار 
واأج���ي���ال���ه امل��ت��ع��اق��ب��ة ه��م��ا حمور 
امل�شتدامة  التنمية  ا�شرتاتيجية 
وال��ط��ري��ق الأم��ث��ل ل��ب��ن��اء جمتمع 
وثقافيا  علميا  ومتناغم  معا�شر 
..موؤكدا  واق��ت�����ش��ادي��ا  واجتماعيا 
ه����ذه  ت����ك����ون  اأن  ع����ل����ى  ح����ر�����ش����ه 
الأه����داف  لتلك  ملبيه  اجل��ام��ع��ة 

والطموحات.
وثمن �شموه جهود جمل�س الأمناء 
التدري�شية  ال���ه���ي���ئ���ة  واأع���������ش����اء 

امل�شتوى  ع���ل���ى  ال���ب���ح���وث  جم�����ال 
ال����دويل وه���و م��ا ���ش��ي��ك��ون ل��ه دور 
ك��ب��ري يف ا���ش��ت��ق��ط��اب ال��ع��دي��د من 
الطلبة واأع�شاء الهيئة التدري�شية 

املتميزين.
وع���������ر����������س ال��������دك��������ت��������ور ك������رمي 
اخلطة  ع�����ن  خم���ت�������ش���رة  ن�����ب�����ذة 
ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة ل���ل���ج���ام���ع���ة يف 
 2022 امل��رح��ل��ة ال���ق���ادم���ة ح��ت��ى 
�شمان  ت�����ش��م��ل  ال���ت���ي  واأه����داف����ه����ا 
التدري�س  جم������ايل  يف  ال���ت���م���ي���ز 
البحوث  وال��ت��ع��ل��م وت��ع��زي��ز ج���ودة 
واهميتها  ال��ف��ك��ري��ة  وامل�����ش��اه��م��ات 
الطلبة  وا���ش��ت��ق��ط��اب  وت���اأث���ريه���ا 
املتنوعة  اخللفيات  ذوي  املتفوقني 
ودعمهم وتطويرهم كما تت�شمن 
اجلامعة  مكانة  تعزيز  الأه����داف 
مثمرة  عالقات  واإقامة  و�شمعتها 
وط����وي����ل����ة الأم����������د م�����ع اجل����ه����ات 
اخل��ارج��ي��ة وت��ع��زي��ز خ��دم��ات دعم 

رائدة ومبتكرة.
مناق�شات  ب��ع��د  امل��ج��ل�����س  واع��ت��م��د 
الأع�شاء  بني  املقرتحات  وتقدمي 
ا���ش��ت��ب��دال م��ن�����ش��ب »ن���ائ���ب مدير 
اجلامعة لل�شوؤون الإدارية واملالية« 
كما  ال��ع��م��ل��ي��ات«  »م��دي��ر  مبن�شب 
التنظيمي اجلديد  الهيكل  اعتمد 
اعتماد  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  للجامعة 
امل�شتقل  احل�شابات  مدقق  تقرير 
ولوائح  عجمان  جامعة  حل�شابات 
جمل�س  ولوائح  املحدثة  اجلامعة 
اإدارة  و���ش��ي��ا���ش��ة  امل��ح��دث��ة  الأم���ن���اء 
امل��خ��اط��ر امل��ح��دث��ة واإع����ادة ت�شكيل 
اللجنة التنفيذية ملجل�س الأمناء.

املجل�س  اأع�����ش��اء  الج��ت��م��اع  ح�شر 
ال�����ش��ي��خ ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ع��زي��ز بن 
بن  �شعيد  وم��ع��ايل  النعيمي  علي 
ومعايل عبداهلل  الرقباين  حممد 
املزروعي و�شعادة الأ�شتاذ الدكتور 
و�شعادة  ح�����ارب  ع���ب���داهلل  ���ش��ع��ي��د 
عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور  الأ����ش���ت���اذ 

�شلطان ال�شرهان.

حميد النعيمي يرتاأ�س اجتماع جمل�س اأمناء جامعة عجمان

جامعة عجمان تنظم »نب�س بالألوان«

املعر�س له اأهمية خا�شة يف تعريف الطلبة باالأندية الطالبية يف اجلامعة
فنية خلريجات من اجلامعة، وهذا 
ارتباط  ع��ل��ى  ي�����دّل  ف���اإمن���ا  دّل  اإن 
اخل��ري��ج��ات ب��ج��ام��ع��ت��ه��ن ح��ت��ى بعد 
ا�شتمرار  يف  ي�����ش��اه��م  مب���ا  ال��ت��خ��رج 

م�شريتهن الفنية.
م��ن ج��ان��ب��ه��ا، اأب����دت ال��دك��ت��ورة نهلة 
الطلبة  ����ش���وؤون  ع��م��ي��دة  ال��ق��ا���ش��م��ي، 
اإعجابها بالأجواء اجلميلة التي زخر 
بها املهرجان، واملواهب الفنية املميزة 
اإبرازها،  على  املهرجان  �شاهم  التي 
موؤكدة على �شرورة ا�شتمرار تنظيم 
هذه الفعاليات وتطويرها مبا يعود 

بالفائدة على الطلبة.
ب�شكل  عجمان  جامعة  وت��وؤك��د  ه��ذا 
الطلبة  م�شتمر على تعزيز وحتفيز 
الن�شطة  خم��ت��ل��ف  يف   ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
وال����ن����وادي ال��ط��الب��ي��ة امي���ان���ا منها 
باأهمية ابراز الهوايات لدى الطلبة 
العلمي  التح�شيل  بجانب  و�شقلها 

لهم.
وق�����ال ك����رمي اب��و���ش��ي��ف � م���ن ن���ادي 
املو�شيقى، ان امل�شاركة جاءت يف اطار 
الطالبية  الن���دي���ة  ك��اف��ة  م�����ش��ارك��ة 
ب��امل��ع��ر���س لإب������راز م���ا ت��ق��دم��ه تلك 
كافة  مع  بالتفاعل  م�شيدا  الندية، 
الفقرات التي ت�شمنها املعر�س، كما 
ي�شهد  املو�شيقى  ن���ادي  ان  على  اك��د 
الطلبة  اق��ب��ال  ناحية  م��ن  ت��ط��ورات 

•• عجمان ـ الفجر 

نّظم ق�شم الفنون اجلميلة يف عمادة 
ب��ج��ام��ع��ة عجمان  ال��ط��ل��ب��ة  �����ش����وؤون 
م��ه��رج��ان ال��ف��ن��ون اجل��م��ي��ل��ة الذي 
الأل����وان«.  »نب�س  �شعار  حت��ت  اأق��ي��م 
لوحات  على  امل��ه��رج��ان  ا�شتمل  وق��د 
من  فنية  واأ�شغال  الت�شكيلي،  للفن 
بالإ�شافة  واأ�شغال اخل�شب،  الزجاج، 
الت�شوير  مل��واه��ب  ا���ش��ت��ع��را���س  اإىل 
وفن  الطالبات،  ل��دى  الفوتوغرايف 

اجلرافيك، وور�س للر�شم الزيتي.
منى  الأ�شتاذة  قالت  املهرجان،  وعن 
اجلميلة  الفنون  م�شوؤولة  اجلبايل، 
الأ�شا�شية من  الفكرة  اإن  باجلامعة، 

املهرجان كانت لتحقيق  تنظيم هذا 
الفنية  املجالت  خمتلف  يف  التناغم 
يف وق��ت ومكان واح��د. واأ���ش��ارت اإىل 
م�����ش��ارك��ة عدد  ���ش��ه��د  امل���ه���رج���ان  اأن 
نادي  منها  الطالبية،  ال��ن��وادي  من 
ال��ر���ش��م والأ����ش���غ���ال ال��ف��ن��ي��ة، ون���ادي 
ال��ت�����ش��وي��ر ال���ف���وت���وغ���رايف، ون����ادي 

املو�شيقى، ونادي الفنون اجلميلة.
املهرجان  اأن  اجل���ب���ايل  واأو����ش���ح���ت 
طالبة   500 ح��وايل  م�شاركة  �شهد 
�شواء بتقدمي الفقرات اأو امل�شاركة يف 
الور�س امل�شاحبة، اأو حتى باحل�شور 
التي  املختلفة  ال��ف��ق��رات  وم�����ش��اه��دة 
الأ�شتاذة  واأكدت  املهرجان.  ت�شمنها 
اأعمال  ت�����ش��ّم��ن  امل��ه��رج��ان  اأن  م��ن��ى 

على امل�شاركة فيه مو�شحا ان النادي 
يعتمد على تعليم  املهارات من فرد 
لخ����ر وت���ب���ادل ال����درو�����س ف��ي��م��ا بني 

اع�شاء النادي.
واأو�شح ان النادي حري�س على زيادة 

التفاعل والعرو�س امل�شتقبلية.
اك��دت رمي ع��الء الدين  من جانبها 
� م��ن ن���ادي ال��ف��ن��ون اجل��م��ي��ل��ة، على 
اإدارة  امل��ع��ر���س وم���ا ت��ق��دم��ة  اه��م��ي��ة 
وت�شجيع  ال��ن��وادي  لإب���راز  اجلامعة 
ابراز هواياتهم بجانب  الطلبة على 
درا���ش��ت��ه��م الك��ادمي��ي��ة، م�����ش��رية اإىل 
ي�شهد  اجل��م��ي��ل��ة  ال��ف��ن��ون  ن����ادي  ان 
اق���ب���ال وا���ش��ع��ا م���ن ال��ط��ال��ب��ات كما 
ور�س  اع����داد  ل��زي��ادة  ال��ن��ادي  ي�شعى 
العمل للعديد من املنتجات معتربة 
نواة  يكون  ال��ن��ادي قد  البدء من  ان 

مل�شاريع م�شتقبلية بعد التخرج.
ام���ا ب���ان ه�����ش��ام � خ��ري��ج��ة كلية طب 
احلرة  م�شاركتها  ف��ج��اءت  ال���ش��ن��ان، 
ب����ع����دد م����ن ال����ل����وح����ات ل���ت���ع���رب عن 
م��ن��ا���ش��ب��ات م��ت��ن��وع��ة  ل��ت��ت�����ش��م��ن  9 
اع���م���ال ف��ن��ي��ة مم��ي��زة لق���ت جتاوبا 
كبريا من قبل امل�شاركني واحل�شور، 
ابراز  امل��ع��ر���س يف  ب���دور  اأ���ش��ادت  كما 
املواهب وت�شجيع الطلبة على تنمية 
الدعم  وت��ق��دمي  و�شقلها  مواهبهم 
لذلك. وقالت عائ�شة خليفة الكتبي 

يف  �شاركت  انها  ال�شعادة  ن��ادي  م��ن   �
املعر�س من خالل ور�شة الر�شم احلر 
مو�شحة  لها،  الأوىل  امل�شاركة  وهي 
املعار�س  ه���ذه  م��ث��ل  امل�����ش��ارك��ة يف  ان 
ال����ه����واي����ات وي�����ش��ق��ل��ه��ا عند  ي�����ربز 
ا�شارت  ال�شعادة  ن��ادي  وع��ن  الطلبة، 
اإىل اأن النادي يعمل �شمن عدد من 
امل�شاريع التطوعية واخلريية ليبعث 
افراد  الكثري من  نفو�س  ال�شعادة يف 
املجتمع، وقالت ان نادي ال�شعادة له 
اإمارة  داخ��ل  امل�شاركات  م��ن  العديد 
عجمان وكذلك خارج المارة كما ان 
النادي ي�شهد اقبال وم�شاركة وا�شعة 

من الطلبة. 

عائ�سة الكتبي رمي عالء الدين

كرمي اأبو �سيف منى اجلبايل

بان ه�سام
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اأخبـار الإمـارات
�شلطان القا�شمي ي�شتقبل �شفري 

باك�شتان لدى الدولة
•• ال�صارقة -وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 
�شعادة  احلاكم،  �شمو  مبكتب  ام�س  �شباح  ال�شارقة،  حاكم  الأعلى  املجل�س 

معظم اأحمد خان �شفري جمهورية باك�شتان الإ�شالمية لدى الدولة.
ب�شفري جمهورية  لقائه  م�شتهل  ال�شارقة يف  ال�شمو حاكم  �شاحب  ورح��ب 
ذات  املوا�شيع  حول  الودية  الأحاديث  �شموه  وتبادل  الإ�شالمية،  باك�شتان 
اله��ت��م��ام امل�����ش��رتك. وت��ن��اول ال��ل��ق��اء ا���ش��ت��ع��را���س ال��ع��الق��ات الثنائية بني 
البلدين و�شبل تعزيزها. ح�شر اللقاء ال�شيخ ماجد بن عبداهلل القا�شمي 

مدير دائرة العالقات احلكومية يف ال�شارقة. 

حاكم ال�شارقة ي�شدر مر�شوما بتعديل ت�شكيل 
جمل�س التخطيط العمراين يف االإمارة

•• ال�صارقة-وام:

ال�شارقة مر�شوماً  الأعلى حاكم  املجل�س  القا�شمي ع�شو  �شلطان بن حممد  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  اأ�شدر �شاحب 
اإمارة  يف  العمراين  التخطيط  جمل�س  ت�شكيل  ب�شاأن   ،2014 ل�شنة   65 رق��م  الأم���ريي  املر�شوم  بتعديل  اأم��ريي��اً 

ال�شارقة.
اإمارة  اإىل ع�شوية جمل�س التخطيط العمراين يف  اأن ي�شاف   ،2017 65 ل�شنة  املر�شوم الأم��ريي رقم  ويق�شي 

ال�شارقة، املهند�س علي �شعيد بن �شاهني ال�شويدي رئي�س دائرة الأ�شغال العامة يف اإمارة ال�شارقة.
حكم  اأي  ويلغى  يخ�شه،  فيما  كل  تنفيذه  املعنية  اجلهات  وعلى  ���ش��دوره،  تاريخ  من  اعتباراً  املر�شوم  بهذا  ويعمل 

يتعار�س واأحكامه، وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

حمدان بن را�شد يت�شلم وثيقة جتديد »االآيزو« ملراكز هيئة اآل مكتوم
•• دبي -وام:

ت�����ش��ل��م ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح���م���دان بن 
دبي  حاكم  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د 
وزير املالية رئي�س هيئة اآل مكتوم 
�شعادة خليفة جمعة  اخلريية من 
رئ���ي�������س جمل�س  ن���ائ���ب  ال����ن����اب����ودة 
جلنتها  رئ��ي�����س  اخل���ري  ب��ي��ت  اإدارة 
التنفيذية وثيقة التجديد الثالثة 
ملراكز  “الآيزو”  اجل���ودة  ل�شهادة 
تديرها  ال���ت���ي  م��ك��ت��وم  اآل  ه��ي��ئ��ة 

يوؤكد  الذي  الإجن��از  بهذا  وراعيها 
الهيئة  ومراكز  اجلمعية  اأف��رع  اأن 
التطوير  ط����ري����ق  ع���ل���ى  مت�������ش���ي 
اإىل ج��ن��ب مع  وال��ت��ح��دي��ث ج��ن��ب��ا 
اجلودة  مبتطلبات  الل��ت��زام  كامل 
داخل  اخل���ريي  بالعمل  ل��الرت��ق��اء 
املعايري  اأف���������ش����ل  وف������ق  ال�����دول�����ة 

واملمار�شات.
ل�شهادة  ال��ث��ال��ث  ال��ت��ج��دي��د  وج����اء 
اجلودة الآيزو ملراكز هيئة اآل مكتوم 
التطور  عجلة  ل���ش��ت��م��رار  نتيجة 

متجددة  ���ش��راك��ة  وف����ق  اجل��م��ع��ي��ة 
ورا�شخة بني اجلانبني.

ح�����ش��ر ال��ت�����ش��ل��ي��م ����ش���ع���ادة م����ريزا 
ال�شايغ رئي�س مكتب �شموه ع�شو 
جمل�س اأمناء الهيئة ع�شو جمل�س 
طاهر  وعابدين  اخل��ري  بيت  اإدارة 
بيت  جمعية  ع��ام  م��دي��ر  العو�شي 
املزروعي  م��ب��ارك  و���ش��ع��ي��د  اخل���ري 

نائب املدير العام.
التهاين  بخال�س  اجلميع  وتوجه 
الهيئة وموؤ�ش�شها  رئي�س  �شمو  اإىل 

وحتقيقها  الإداري  اجل���ان���ب  يف 
 9001 املوا�شفة  متطلبات  لكل 
التحديثات  جل��م��ي��ع  وم��واك��ب��ت��ه��ا 
املحلية والعاملية التي طراأت عليها 
ق��د ح�شلت  الهيئة  م��راك��ز  وك��ان��ت 
 2011 اأول مرة عام  الآي��زو  على 
2015. واأع���رب  ل��ه��ا ع���ام  وج���دد 
�شعادته  ع���ن  ال��ع��و���ش��ي  ع���اب���دي���ن 
تعد  ال��ت��ي  الآي���زو  �شهادة  بتجديد 
بها  دولية مهمة ومعرتف  عالمة 

من عالمات اجلودة.

- منذ  اجل��م��ع��ي��ة  ح���ر����س  واأك�������د 
اآل  ب����داأت ���ش��راك��ت��ه��ا م��ع ه��ي��ئ��ة  اأن 
م��ك��ت��وم اخل���ريي���ة مب��ب��ارك��ة �شمو 
ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم 
ث��ق��ة �شموه  ت��ك��ون ع��ن��د  اأن  - ع��ل��ى 
اجلودة  م��ع��اي��ري  اأرق����ى  تطبيق  يف 
واأف�شل املمار�شات اخلريية واأثمر 
التي  الهيئة  مراكز  بح�شول  ذلك 
الرب�شاء  يف  اجل��م��ع��ي��ة  ت���دي���ره���ا 
وال���ع���وي���ر وح���ت���ا وال��ل�����ش��ي��ل��ي على 

�شهادة الآيزو لثالث مرات.

دبي ت�شت�شيف اأعمال الدورة الثالثة لقمة اأمرا�س اجلهاز التنف�شي
•• دبي -وام:

التنف�شي  اجلهاز  اأم��را���س  قمة  من  الثالثة  ال���دورة  اأع��م��ال  دب��ي  ا�شت�شافت 
ممار�شات  على  ال�شوء  اخلرباء” و�شلطت  “ربط  عنوان  حتت  اأقيمت  التي 
الرامية  والتحديات  اخلاطئ  والت�شخي�س  للت�شخي�س  ال�شريرية  الإدارة 
اإىل ال�شيطرة على انت�شار اأمرا�س اجلهاز التنف�شي املزمنة يف جميع اأنحاء 

املنطقة مبا يف ذلك الربو ومر�س الن�شداد الرئوي املزمن.
�شارك يف القمة - التي نظمتها �شركة “اأ�شرتازينيكا” الدوائية بالتعاون مع 
وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع - جمموعة من اأبرز خرباء الرعاية ال�شحية 
التعاون  جمل�س  دول  يف  التنف�شي  اجل��ه��از  ب��اأم��را���س  املخت�شني  والأط��ب��اء 

واملنطقة.
ال�شدرية  الأم��را���س  ق�شم  رئي�س  ا�شت�شاري  حمبوب  ب�شام  الدكتور  واأ���ش��ار 
ال��رب��و يف  اإدارة  ع��ن  الأوج����ه  م��ت��ع��ددة  درا���ش��ة  اإىل  ب��دب��ي  را���ش��د  مب�شت�شفى 
ال�شرق الأو�شط بح�شب عدد ال�شكان البالغني والتي اأجريت موؤخرا وركزت 
ال�شرق  البالغني يف منطقة  الأف��راد  الربو لدى  ال�شيطرة على مر�س  على 
ترق  املر�س مل  على  ال�شيطرة  م�شتويات  اأن  نتائجها  ك�شفت  الأو�شط حيث 
70 باملائة من  اأن  اإىل  اأن الدرا�شة خل�شت  بعد للم�شتويات املطلوبة. وذكر 

جزئية  برقابة  حظوا  اأنهم  اأو  رقابة  مب�شتويات  يحظوا  مل  الربو  مر�شى 
فقط حيث تعك�س هذه امل�شتويات احلاجة القوية يف منطقة ال�شرق الأو�شط 
اجليدة  واملتابعة  املنا�شب  ال��ع��الج  اإىل  ال��و���ش��ول  لتطوير  اأفريقيا  و�شمال 
وتثقيف مزودي الرعاية ال�شحية ب�شكل اأكرب يف هذا املجال. ونوه باأن نتائج 
11 دولة  306 مر�شى م��ن  و  اآلف   7 ���ش��ارك فيها  التي  ال��درا���ش��ة -  ه��ذه 
والكويت  ولبنان  والأردن  والعراق  واإي��ران  وم�شر  اجلزائر  من  كال  �شملت 
وال�شعودية وتون�س والإمارات - اأكدت اأن املر�شى مل يلتزموا بال�شكل الأمثل 
بالعالجات املقررة حيث اأ�شار اأقل من ربع ال�شكان اىل تقيدهم بنظم العالج 
وهو ما يعك�س احلاجة اإىل برامج تعليمية اأف�شل ت�شجع الأفراد على اللتزام 

بالأدوية.
الربو  ملر�س  املبا�شرة  الإجمالية  الكلفة  اأن  حمبوب  ب�شام  الدكتور  واأ�شاف 
يف دبي بلغت حوايل 88 مليون درهم والن�شبة الأكرب من هذا الرقم كانت 
37 باملائة اأي ما يعادل حوايل  اإذ بلغت  لنفقات زيارات العيادات اخلارجية 
32 مليونا و217 األف درهم ثم جاءت بعدها الإقامة يف امل�شت�شفيات بن�شبة 

23 باملائة اأي ما يعادل حوايل 23 مليونا و587 األف درهم.
مري�شا  و92  األ��ف��ا   139 لعالج  املبا�شرة  الإجمالية  التكلفة  اأن  مو�شحا 
بالربو يف اأبوظبي تبلغ حوايل 105 ماليني درهم �شنويا .. موؤكدا �شرورة 

تعزير الوعي بني املر�شى وتزويد الأطباء باأحدث امل�شتجدات حول املبادئ 
املثالية  الإدارة  لتحقيق  وذل���ك  ال��رب��و  م��ر���س  على  لل�شيطرة  التوجيهية 

للمر�س واحلد من اأعبائه.
القلب  فيتزجريالد مدير مركز �شحة  مارك  الربوفي�شور  قال  من جانبه 
والرئتني يف كندا - اأحد اخلرباء امل�شاركني يف احلدث - اإن الربو هو مر�س 
عدة  اإىل  ا�شتنادا  العوار�س  على  ال�شيطرة  بفقدان  يرتبط  مزمن  التهابي 

عوامل مثل التعر�س للح�شا�شية والعدوى الفريو�شية.
متوفرة  احلالية  الأم��را���س  من  لكثري  الناجحة  العالجات  اأن  اإىل  م�شريا 

ولكنها اإما ل تو�شف ب�شكل منا�شب اأو توؤخذ بحدودها الدنيا.
بدوره ذكر الدكتور اأ�شرف الزعابي رئي�س ق�شم اأمرا�س اجلهاز التنف�شي يف 
م�شت�شفى زايد الع�شكري باأبوظبي اأن مر�س الن�شداد الرئوي املزمن ي�شكل 
م�شدر قلق رئي�شي يف البلدان النامية ويحتل املرتبة الرابعة يف �شبب الوفاة 
على م�شتوى العامل حيث من املتوقع اأن ي�شبح الثالث بحلول العام 2030. 
مو�شحا اأن الت�شخي�س اخلاطئ يوؤثر على توقيت التدخل العالجي ما يوؤدي 
اإىل تطور املر�س اإىل مراحله الأكرث خطورة لذلك يكون الت�شخي�س املبكر 
هو العن�شر احلا�شم يف اإدارة تطور املر�س. واأكد اأن تاأثري الأمرا�س املزمنة 
يف املنطقة يتطلب اإجراءات فورية خا�شة لزيادة الوعي والفهم العام للربو 

الرعاية ال�شحية  العاملني يف جمال  الرئوي املزمن بني  ومر�س الن�شداد 
ومقدمي خدماتها واحلكومات.

“اأ�شرتازينيكا”  الإقليمي يف  الرئي�س  نائب  �شامر احلالق  قال  ناحيته  من 
القيمة  التنف�شي تعك�س  الثالثة لأمرا�س اجلهاز  القمة  اإن  الأو�شط  ال�شرق 
التي نوليها للمجتمع العلمي يف املنطقة وتوؤكد على هدفنا يف اإعادة حتديد 
معايري الرعاية وتوفري اأدوية متقدمة قادرة على حتقيق التحول الإيجابي 

يف حياة املر�شى يف كافة اأرجاء املنطقة.
يذكر اأن م�شتويات الإ�شابة بالربو واحل�شا�شية �شجلت خالل العقد املا�شي 
ارتفاعا مت�شارعا ل �شيما بني الأطفال حيث اأ�شار عدد من الدرا�شات الأخرية 
يف منطقة ال�شرق الأو�شط اإىل اأن اأعداد امل�شابني بالربو كانت بن�شبة اأكرب 
بني الأطفال الأ�شغر عمرا من الذكور ومع ذلك فاإن الفروقات تت�شاءل بني 

اجلن�شني يف مطلع مرحلة املراهقة.
ت��وؤدي لالإ�شابة  التي  فاإن عوامل اخلطر  العاملية  ال�شحة  وبح�شب منظمة 
مب��ر���س الن�����ش��داد ال��رئ��وي امل��زم��ن ت�شم ك��ال م��ن التدخني وت��ل��وث الهواء 
انت�شار  يقدر  حيث  العمل  م��واق��ع  يف  الكيميائية  وامل���واد  للغبار  والتعر�س 
مر�س الن�شداد الرئوي املزمن يف منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا 

بنحو 4 باملائة لدى البالغني باأعمار تزيد عن 40 عاما.

»طاقة الوطني االحتادي« تناق�س �شيا�شة »االحتادية للكهرباء واملاء«
•• دبي -وام:

الوطني  املعدنية للمجل�س  التقنية والطاقة والرثوة  �شوؤون  ناق�شت جلنة 
الحتادي خالل اجتماعها اأم�س الأول يف مقر الأمانة العامة بدبي برئا�شة 
�شعادة حممد علي الكمايل رئي�س اللجنة مو�شوع �شيا�شة الهيئة الحتادية 
للكهرباء واملاء بح�شور عدد من ممثلي اجلهات والهيئات احلكومية املعنية 

يف الدولة.
 - الب�شطي  را���ش��د  ع��ف��راء  م��ن  ك��ل  �شعادة  اللجنة  اأع�شاء  الجتماع  ح�شر 
مقررة اللجنة لهذا الجتماع- ومطر �شهيل الظاهري وخالد علي بن زايد 

وجمال حممد احلاي وعائ�شة را�شد ليتيم.
خلدمات  املقدمة  املحلية  والهيئات  اجل��ه��ات  ممثلو  الجتماع  ح�شر  كما 
الحتادية  الهيئة  مع  العالقة  وذات  واملرتبطة  الدولة  يف  واملياه  الكهرباء 
ال�شارقة  ومياه  وكهرباء  دبي  ومياه  كهرباء  ..هيئات  وهي  وامل��اء  للكهرباء 
القيوين ودائرة  اأم  بلدية  ودائرة  ال�شارقة  اأبوظبي وبلدية  ومياه وكهرباء 
البلدية والتخطيط يف عجمان وبلدية مدينة اأبوظبي بجانب ممثلني عن 

وزارة تطوير البنية التحتية.
اإن��ه مت خالل الجتماع الط��الع من  الب�شطي  را�شد  �شعادة عفراء  وقالت 
ممثلي هذه اجلهات على اأف�شل املمار�شات واخلربات التي تعمل بها هيئات 
البديلة من  والطاقة  املتجددة  الطاقة  دعم  الدولة يف  واملياه يف  الكهرباء 
وكيفية  ال�شحي  ال�شرف  مياه  ومعاجلة  املياه  حتلية  وحمطات  النفايات 

ال�شتفادة منها يف مناق�شة املو�شوع �شالف الذكر.
واأو�شحت اأن النقا�س تناول ال�شرائح ال�شتهالكية للكهرباء واملياه بالن�شبة 
ل�شكن الأفراد ويف القطاعات الزراعية وال�شناعية ودور البلديات والهيئات 
الذمة  ب���راءة  و���ش��ه��ادات  املمانعة  ع��دم  �شهادات  اإجن���از  ب�شرعة  يتعلق  فيما 
اتباعها  يتم  التي  الإج���راءات  مناق�شة  عن  ف�شال  اجلديدة  وال�شرتاكات 
يف حالت الطوارئ ووقت الذروة يف ا�شتهالك الكهرباء وخطط الطوارئ 

البديلة.
ب��ني اجلهات  وال��ت��ع��اون  التن�شيق  اآل��ي��ة  ال��ت��ع��رف على  اأن���ه مت  اإىل  واأ���ش��ارت 
الحتادية  بالطرق  يتعلق  فيما  وامل��اء  للكهرباء  الحتادية  والهيئة  املحلية 
وامل�شت�شفيات الحتادية واملجمعات ال�شكنية واملن�شاآت ذات العالقة .. لفتة 

اإىل اأن تلك اجلهات ردت على جميع ا�شتف�شارات اأع�شاء اللجنة.
وتناق�س اللجنة املو�شوع �شمن ثالثة حماور هي .. اخلطة ال�شرتاتيجية 
للمواطنني  املقدمة  اخلدمات  وتطوير  وامل��اء  للكهرباء  الحتادية  للهيئة 
اللجنة  اإن  الب�شطي  �شعادة  وقالت  للمواطنني.  املقدمة  اخلدمات  ور�شوم 

مبحاور  تخت�س  اإ�شافية  واإح�شائيات  معلومات  اجلهات  تلك  من  طلبت 
املناق�شة. واأ�شارت اإىل اأن اللجنة و�شمن خطة عملها ملناق�شة هذا املو�شوع 
�شتقوم بزيارات ميدانية يف �شوء املحاور الثالثة اخلا�شة باملو�شوع وذلك 

حتى يت�شنى لها الو�شول اىل اأف�شل التو�شيات واإعداد تقريرها.

و�شول م�شت�شفى جوي اإماراتي متحرك اإىل مقدي�شيو لعالج م�شابي التفجري االإرهابي �شرطة دبي ت�شارك يف  »ويتيك�س« وتعر�س �شياراتها ال�شديقة للبيئة
•• دبي-وام:

ال��ع��ام��ة ل�شرطة  ال��ق��ي��ادة  ت�����ش��ارك 
املياه  تكنولوجيا  معر�س  يف  دب��ي 
“ويتيك�س  وال���ب���ي���ئ���ة  وال����ط����اق����ة 
اأحدث  عر�شت  حيث   ..”2017
الكهربائية  وال��دوري��ات  ال�شيارات 
ال�شديقة للبيئة التي ان�شمت اإىل 

اأ�شطولها.
وت��ف��ق��د ����ش���ع���ادة ال����ل����واء ع��ب��د اهلل 
العام ل�شرطة  القائد  املري  خليفة 
دبي بح�شور العقيد املهند�س متيم 
احلاج مدير اإدارة البيئة وال�شحة 
وال�شالمة العامة يف الإدارة العامة 
من�شة  وال��ت��ج��ه��ي��زات  ل��ل��خ��دم��ات 
اأن  اأك��د احل��اج  �شرطة دب���ي.. فيما 
ه���ذه امل�����ش��ارك��ة ت��ع��د ال��راب��ع��ة من 
العام  “ نعر�س هذا  وق��ال  نوعها. 
م�شاريع خمتلفة تتعلق باملحافظة 
ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة وال��ط��اق��ة م��ن بينها 
الكهربائية  دب���ي  ���ش��رط��ة  دوري����ات 
م�شريا   ..“ ل��ل��ب��ي��ئ��ة  وال�����ش��دي��ق��ة 
على  وب���ن���اء  دب����ي  ���ش��رط��ة  اأن  اإىل 
العام  ال��ق��ائ��د  ���ش��ع��ادة  ت��وج��ي��ه��ات 
اإىل  �شمت دوريات �شديقة للبيئة 
اأ�شطولها من اأجل حتقيق اأهدافها 
ال�شرتاتيجية يف هذا ال�شاأن ودعم 
تكون  اأن  يف  احلكومية  التوجهات 
يف  بها  يحتذى  عاملية  من�شة  دب��ي 
التقنيات  واأح����دث  اأف�����ش��ل  ت��ق��دمي 
واملياه  البيئة  املحافظة  جم��ال  يف 

والطاقة.
وق��������دم امل���������الزم خ����ال����د ال���ه���اليل 

•• اأبوظبي-وام:

جهودها  الإم�����������ارات  دول������ة  ك��ث��ف��ت 
لعالج  الطبية  وخدماتها  ال�شحية 
التفجري  يف  امل�����ش��اب��ني  و  اجل���رح���ى 
العا�شمة  ه����ز  ال�������ذي  الإره������اب������ي 
ال�����ش��وم��ال��ي��ة م��ق��دي�����ش��و م��ط��ل��ع هذا 
واأ���ش��ف��ر ع��ن �شقوط مئات  الأ���ش��ب��وع 
ال��ق��ت��ل��ى و ال�����ش��ح��اي��ا م���ن الأب���ري���اء 
بدور  ال���دول���ة  وت�شطلع  امل��دن��ي��ني. 
اخل�شائر  ت���خ���ف���ي���ف  يف  حم��������وري 
ال��ت��ف��ج��ري.. ويف هذا  ال��ن��اج��م��ة ع��ن 
العا�شمة  اإىل  ام�����س  و���ش��ل  الإط����ار 
متحرك  ج��وي  م�شت�شفى  مقدي�شو 
و  الأدوي���ة  من  كبرية  كميات  يحمل 
امل�شتلزمات الطبية لعالج  املعدات و 
امل�شت�شفيات  ق��درات  ودع��م  امل�شابني 
ال�������ش���وم���ال���ي���ة ل���ت���وف���ري ال���رع���اي���ة 
الكبرية  لالأعداد  الالزمة  ال�شحية 
م���ن اجل���رح���ى ال���ذي���ن ���ش��اق��ت بهم 
اأروقة امل�شت�شفيات التي تعاين اأ�شال 

�شحا يف هذا املرفق احليوي.
وقت  يف  م��ق��دي�����ش��و  اإىل  ت�����ش��ل  ك��م��ا 
يف  للم�شاركة  اآخ����رى  ط��ائ��رة  لح���ق 
ن��ق��ل اجل���رح���ى ال���ذي���ن ي��ع��ان��ون من 
امل�شت�شفيات  اإىل  خ��ط��رية  اإ���ش��اب��ات 
الكينية التي مت التن�شيق معها عرب 
الإماراتي  الأح���م���ر  ال��ه��الل  م��ك��ت��ب 
ال�شومال  يف  ال�����دول�����ة  و�����ش����ف����ارة 
يف  و  ال�شومالية  ال�شحية  واجلهات 
كينيا ل�شتقبال اجلرحى و عالجهم 

حتت اإ�شراف "الهالل".
ك����ان ف���ري���ق ط��ب��ي م���ن ال��ه��ي��ئ��ة قد 
و���ش��ل ال�����ش��وم��ال م���وؤخ���را وب�����داأ يف 
امل�شابني  ح����الت  ت��ق��ي��ي��م  اإج�������راءات 
 .. لهم  ال�شحية  ال��رع��اي��ة  ت��وف��ري  و 

واأكد الدكتور حممد عتيق الفالحي 
الأحمر  الهالل  لهيئة  العام  الأم��ني 
الإماراتي اأن الهيئة عززت براجمها 
العالجية  وخ���دم���ات���ه���ا  ال�����ش��ح��ي��ة 
مبتابعة  الإرهابي  احل��ادث  ل�شحايا 
ب��ن زايد  ال�����ش��ي��خ ح��م��دان  م��ن �شمو 
منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل  نهيان  اآل 
وجه  ال���ذي  الهيئة  رئ��ي�����س  ال��ظ��ف��رة 
يخفف  اأن  �شاأنه  ما من  كل  بتقدمي 
املعاناة ال�شحية للمتاأثرين و يعجل 
تعترب  الإم�����ارات  اإن  وق���ال  �شفاءهم 
الأ�شرع جتاوبا مع تداعيات التفجري 
الإرهابي الأخري يف مقدي�شو والأول 
املدنيني  م����ن  ل��ل�����ش��ح��اي��ا  و�����ش����ول 

الأبرياء.
واأ���������ش��������اف ال������ف������الح������ي: حت���رك���ت 
ب�������ش���ورة عاجلة  ال��وط��ن��ي��ة  ه��ي��ئ��ت��ن��ا 
بناء  امل�����ش��اب��ني  و  ال�����ش��ح��اي��ا  جت����اه 
الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  ت��وج��ي��ه��ات  ع��ل��ى 
ال��ت��ي ت��اب��ع��ت احل����ادث ب��اأ���ش��ى واأ�شف 
الرعاية  بتوفري  واأم����رت  �شديدين 
على  للمتاأثرين  ال�شحية  و  الطبية 
اأك��رب الأثر  ال�شرعة ما كان له  وجه 

اإىل  الو�شيطة  احل���الت  اإدخ���ال  ومت 
مقدي�شو  يف  زاي��د  ال�شيخ  م�شت�شفى 
اإ�شراف  ويتلقون حاليا العالج حتت 
اجلروح  يف  متخ�ش�س  طبي  ط��اق��م 
و احل������روق و احل������الت ال���ط���ارئ���ة ، 
احلالت  نقل  ترتيبات  اكتملت  فيما 
احلرجة و اخلطرية اإىل م�شت�شفيات 

كينيا املجاورة .
م���ن ن��اح��ي��ة اآخ������رى ت���وا����ش���ل هيئة 
ال��ه��الل الأح��م��ر الإم���ارات���ي تقدمي 
امل�شاعدات الإن�شانية املتنوعة لالأ�شر 
ال��ت��ي ت�����ش��ررت وف���ق���دت م��ع��ي��ل��ه��ا يف 

الهجوم.
الأ�شر  تلك  برعاية  الهيئة  تكفلت  و 
الأيتام  م��ن  كبريا  ع��ددا  ت�شم  التي 
مع توفري احتياجاتها خالل الأ�شهر 
من  اأبنائها  وكفالة  القادمة  ال�شتة 

الأيتام.
وح��ر���ش��ت ال��ه��ي��ئ��ة ع���رب م��ك��ت��ب��ه��ا يف 
اإىل تلك  ال��و���ش��ول  ع��ل��ى  م��ق��دي�����ش��و 
املتفرقة  العا�شمة  اأح��ي��اء  يف  الأ���ش��ر 
على  وتوفريها  احتياجاتها  وتلم�س 

وجه ال�شرعة .

يف تخفيف وط��اأة احل��دث عن كاهل 
الأ�شقاء يف ال�شومال.

وقال اإن هيئة الهالل الأحمر تعمل 
اأك��رث من اجت��اه لتوفري الرعاية  يف 
امل�شابني  م��ن  ع��دد  العناية لأك��رب  و 
و حت�����ش��ني اأو���ش��اع��ه��م ال�����ش��ح��ي��ة .. 
ل��ن تدخر  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  م�����ش��ددا ع��ل��ى 
للمعاناة  ح��د  و�شع  �شبيل  يف  جهدا 
�شحايا  ي��واج��ه��ه��ا  ال��ت��ي  ال�����ش��ح��ي��ة 

الإرهاب يف ال�شومال.
امل�شوؤولني  م����ن  ع�����دد  اأ�����ش����اد  وق�����د 
ال�����ش��وم��ال��ي��ني مب���ب���ادرات الإم�����ارات 
امل���وج���ه���ة ل��ل�����ش��ع��ب ال�������ش���وم���ايل يف 
جميع الأحوال والظروف واأكدوا اأن 
تدخل الإمارات ال�شريع عقب حادث 
ال��ت��ف��ج��ري الأخ�����ري و ح��ر���ش��ه��ا على 
للم�شابني  ال�شحية  الرعاية  توفري 
املتاأثرين  على  تداعياته  من  خفف 
اخل�شائر  ح���دة  ت��ق��ل��ي��ل  يف  ���ش��اه��م  و 
ال����ب���������ش����ري����ة.. م���ن���وه���ني مب���واق���ف 
الإمارات وقيادتها الر�شيدة امل�شرفة 
ال�شعب  ق�����ش��اي��ا  جت����اه  الأ���ش��ي��ل��ة  و 

ال�شومايل الإن�شانية و التنموية.

الليثيوم  ب��ط��اري��ات  ع��رب  ال��ط��اق��ة 
والتي  ال�������ش���ي���ارة  و����ش���ط  امل����وج����ود 
اإىل   130 م�����ش��اف��ة  بقطع  ت�شمح 
160 كم بطاقتها الكهربائية ويتم 
كهربائي  ك��اب��ل  ب��وا���ش��ط��ة  �شحنها 
وت�شتطيع   Rex ا����ش���م  ي��ح��م��ل 
اإىل  الو�شول  الكهربائية  ال�شيارة 
 3.5 ك���م/����س خ���الل   35 ���ش��رع��ة 
كم/�س   100 �شرعة  واإىل  ثانية 
بغ�شون 7.2 ثانية وتبلغ �شرعتها 

الق�شوى 150 كم/�س.
اإدارة  وع��ر���ش��ت م����وزة ع��ت��ي��ق م���ن 
البيئة وال�شحة وال�شالمة العامة 
ال�شديقة   ion ب��ي��ج��و  ����ش���ي���ارة 
للبيئة التي ان�شمت موؤخرا للعمل 

م��ن ق�����ش��م ال�����ش��ي��ارات ال��ف��اره��ة يف 
�شرحا  ال�شياحية  ال�شرطة  اإدارة 
 “  I3 دبليو  اأم  “بي  دوري���ة  ح��ول 
موؤخرا  ان�شمت  التي  الكهربائية 
دبي  �شرطة  ���ش��ي��ارات  اأ���ش��ط��ول  اإىل 
ال�شيارة  اأن  اإىل  م�شريا  الفارهة.. 
بالكامل ومتتلك هيكال  كهربائية 
م�شنوع  ال�����وزن  خ��ف��ي��ف  خ��ارج��ي��ا 
باألياف  امل��دع��م  ال��ب��ال���ش��ت��ي��ك  م��ن 
وزنه  ويبلغ  والأمل��ون��ي��وم  ال��ك��رب��ون 

بالإجمال 1195 كيلوغرام.
وت��ت��م��ي��ز ال�������ش���ي���ارة ب���ق���وة حمرك 
وحمرك  ح�شانا   170 اإىل  ت�شل 
لرت   0.65 ���ش��ع��ة  اأ���ش��ط��وان��ة   2
على  الكهربائي  املحرك  ويح�شل 

���ش��م��ن دوري��������ات ����ش���رط���ة دب�����ي يف 
ال�شيارة  تعمل  حيث  دبي  مطارات 
مب�����ح�����رك ك����ه����رب����ائ����ي ق�������وة 49 
كيلواط/196نيوتن مرت وتعترب 
حمركها  لعتماد  ج��دا  اقت�شادية 
100 يف  ع��ل��ى ال��ك��ه��رب��اء ب��ن�����ش��ب��ة 
ال�شيارة  اأن  عتيق  واأك����دت  امل��ائ��ة. 
ال�شريع  ال�����ش��ح��ن  ب��خ��ي��ار  ت��ت��م��ت��ع 
�شحنها  اأن  جانب  اإىل  لبطاريتها 
�شائقها  مي��ك��ن  ���ش��اع��ات   8 ل�����م��دة 
100 كيلومرت  من ال�شري مل�شافة 
اأن  اإىل  ذات�����ه  ال���وق���ت  يف  م�����ش��رية 
م�شابيح  ع��ل��ى  حت��ت��وي  ال�����ش��ي��ارة 
اأمامية اأوتوماتيكية ونظام توجيه 

ل�شتخدام الطاقة الكهربائية.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر:

اأبوظبي  ه��ي��ئ��ة  اإدارة  جم��ل�����س  ع��ق��د 
للعام  ال���ث���ال���ث  اج��ت��م��اع��ه  ل���الإ����ش���ك���ان 
اجلاري 2017 برئا�شة معايل �شعيد 
عيد الغفلي رئي�س جمل�س اإدارة هيئة 

اأبوظبي لالإ�شكان.
ومت خالل الجتماع ا�شتعرا�س موجز 
ال��ت��ط��ورات وال��ت��و���ش��ي��ات املدرجة  ع��ن 
ع��ل��ى ج���دول الأع���م���ال، وق���رر املجل�س 
القر�س  �شداد  28 مواطناً من  اعفاء 
نحو  اجمالية  وبقيمة  ال��وف��اة،  ب�شبب 
مليون درهم وفقا ملعايري الإعفاء   31

يف الهيئة.
كما ناق�س جمل�س اإدارة هيئة اأبوظبي 
لالإ�شكان خالل اجتماعه الثالث لعام 
للهيئة  الإ����ش���ك���ان  حم��ف��ظ��ة   2017
وال�����دع�����م احل����ك����وم����ي، واط����ل����ع على 
امللخ�س املايل للن�شف الأول من العام 
اجلاري 2017، وعلى ملخ�س دفعات 
اأن�شطة  وا�شتبدالها، وموجز عن  املنح 
خالل  الرئي�شية  ال��داخ��ل��ي  ال��ت��دق��ي��ق 
وحتى   2016 ي���ن���اي���ر  م����ن  ال����ف����رتة 

منت�شف �شبتمرب 2017.
واطلع املجل�س على حالة الرتاخي�س 
ال�شاخمة  وال��ب��ن��اء يف م�����ش��روع ج��ن��وب 
الذي يعد من امل�شاريع املهمة يف اإمارة 
ابوظبي حيث ميتد على م�شاحة تزيد 

على 300.4 هكتار )43 مليون مرت 
اأر�س  األ����ف   12 ن��ح��و  م��رب��ع( وي�����ش��م 
اأحوا�س  على  م��وزع��ة  ج��دي��دة  �شكنية 
حتتية  ب��ن��ي��ة  ذات  م���ت���ج���اورة،  ���ش��ك��ن��ي��ة 

جاهزة.
ع���ر����س �شري  الج���ت���م���اع مت  وخ������الل 
الراأ�شمالية  امل�������ش���اري���ع  يف  ال���ع���م���ل 
ال�شكنية  للمنافع  اجلديدة  املقرتحة 
اأبوظبي  يف   2021-2017 للفرتة 

ومنطقة العني.
اإدارة  اآخ���ر اط��ل��ع جمل�س  وم��ن ج��ان��ب 
ه���ي���ئ���ة اأب����وظ����ب����ي ل����الإ�����ش����ك����ان خ���الل 
اجتماعه على نتائج درا�شة حول رحلة 

اإذ  الهيئة،  تاأ�شي�س  وبعد  قبل  العميل 
ع��دد اخلطوات  اأن  ال��درا���ش��ة  اأظ��ه��رت 
الالزمة لتقدمي طلب للح�شول على 
الهيئة  تاأ�شي�س  قبل  ا�شكانية  خ��دم��ة 
كانت 14 خطوة، وتقل�شت اإىل خطوة 
اأما  الهيئة،  تاأ�شي�س  بعد  واح��دة فقط 
طلب  لتقدمي  املطلوبة  الوثائق  ع��دد 
على خدمة ا�شكانية فكانت 5  وثائق، 
يف حني مل يعد الأمر يحتاج لأي وثائق 
يف الوقت احلايل، اأما الوقت امل�شتغرق 
ا�شكانية  خ��دم��ة  ع��ل��ى  ط��ل��ب  ل��ت��ق��دمي 
 30 اإىل   4 ي�����ش��ت��غ��رق م���ن  ك����ان  ف��ق��د 
وتقل�س  الهيئة،  تاأ�شي�س  قبل  اأ�شبوعاً 

زيارة  ح���ال  يف  ف��ق��ط  دق��ي��ق��ة   11 اإىل 
ثانية يف حال   75 اأو  اخل��دم��ة  م��رك��ز 
مت تقدمي الطلب عن طريق الهاتف، 
اخلدمات  ت��ق��دمي  ق��ن��وات  ك��ان��ت  فيما 
فقط،  واح��دة  وجهة  �شابقا  ال�شكانية 
وهي:  ق���ن���وات   4 اأ���ش��ب��ح��ت  الآن  اأم����ا 
اخلدمة  تقدمي  م��راك��ز  اإىل  احل�شور 
الهاتف  تطبيق   ، الهاتفي  الت�شال   ،

الذكي، املوقع الإلكرتوين.
اأبوظبي  هيئة  اإدارة  جمل�س  وا�شتمع 
اإ�شغال  ح�����ول  ����ش���رح  اإىل  ل���الإ����ش���ك���ان 
امل�����ش��اك��ن احل��ك��وم��ي��ة، واأج�����رى كذلك 
مت  وما  الهيئة  لخت�شا�شات  مراجعة 

اإجنازه خالل الفرتة املا�شية خا�شة: 
املتعلقة  ال�����ش��ام��ي��ة  الأوام��������ر  ت��ن��ف��ي��ذ 
اأبوظبي،  اإم����ارة  الإ���ش��ك��ان يف  ب��ربام��ج 
وال�شرتاتيجيات  ال�شيا�شات  واق��رتاح 
والت�شريعات املتعلقة بربامج الإ�شكان، 
وحتديد الحتياجات الالزمة لتنفيذ 
ب��رام��ج الإ���ش��ك��ان وال��ع��م��ل ع��ل��ى اإع���داد 
ملتطلبات  ال��ل��وج�����ش��ت��ي��ة  ال��ت��ج��ه��ي��زات 
اخلدمات  وحت�شري  التحتية،  البنية 
الإ�شكان  ب��رام��ج  وتطوير  الهند�شية، 
بكل  اخلا�شة  واللوائح  النظم  واإع��داد 
الالزمة  امل����وازن����ة  واإع�������داد  ب���رن���ام���ج، 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ ك�����ل ب����رن����ام����ج م�����ن ب���رام���ج 
الإ���ش��ك��ان، والإ����ش���راف وال��رق��اب��ة على 
املعتمدة،  وال���ربام���ج  اخل��ط��ط  تنفيذ 
والح��ت��ف��اظ ب��ق��اع��دة ب��ي��ان��ات مركزية 
ل����ل����م����واط����ن����ني، ورب����ط����ه����ا ب���اجل���ه���ات 
املخت�شة والتاأكد من �شرية واأمن تلك 
املواطنني  طلبات  وا�شتالم  املعلومات، 
اخل��ا���ش��ة ب��ربام��ج الإ���ش��ك��ان مبختلف 
القرار  وات���خ���اذ  ودرا���ش��ت��ه��ا  اأن���واع���ه���ا 
امل��ن��ا���ش��ب يف ���ش��اأن��ه��ا يف ���ش��وء الأوام����ر 
ودرا�����ش����ة ط��ل��ب��ات قرو�س  ال�����ش��ام��ي��ة، 
برامج اإ�شكان املواطنني واتخاذ القرار 
املنا�شب ب�شاأنها وفقا لالأوامر ال�شامية، 
وجذب وت�شجيع القطاع اخلا�س على 

ال�شتثمار يف جمالت الإ�شكان.
اأع�شاء  م���ن  ك���ل  الإج���ت���م���اع  وح�����ش��ر 

حممد  ف��الح  معايل  الإدارة:  جمل�س 
ف��الح الأح��ب��اب��ي، ���ش��ع��ادة ج��رب حممد 
غامن ال�شويدي، �شعادة م�شبح مبارك 
���ش��ع��ادة حممد ح��اج��ي عبد اهلل  امل���رر، 
بخيت  �شعيد  حممد  �شعادة  اخل���وري، 
القبي�شي  بدر  �شيف  و�شعادة  النيادي، 
املدير العام لهيئة اأبوظبي لالإ�شكان. 

ك��م��ا ح�����ش��ر الج���ت���م���اع ���ش��ع��ادة ب�شري 
التنفيذي  امل��دي��ر  امل��ح��ريب��ي،  خ��ل��ف��ان 
امل�����ش��ان��دة يف هيئة  ل��ق��ط��اع اخل���دم���ات 
اأبوظبي لالإ�شكان، و�شعادة علي خليفة 
لقطاع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  ال���ق���م���زي 
اأحمد  و���ش��ع��ادة  وامل�����ش��اري��ع  التخطيط 
التنفيذي لقطاع  املدير  القبي�شي  بدر 

القرو�س واملنافع بالهيئة.
لالإ�شكان  اأب���وظ���ب���ي  ه��ي��ئ��ة  اأن  ي���ذك���ر 
ت���اأ����ش�������ش���ت ل��ت��ح��ق��ي��ق جم���م���وع���ة من 
الإ�شرتاتيجية،  وامل����ه����ام  الأه��������داف 
اإ�شكان  ب���رام���ج  ت��ن��ف��ي��ذ  ت�����ش��م��ل  وال���ت���ي 
تنفيذ  متطلبات  وحت��دي��د  امل��واط��ن��ني 
التجهيزات  واإع�������داد  ال���ربام���ج  ه����ذه 
التحتية  البنية  ملتطلبات  اللوج�شتية 
والنظم  الإ����ش���ك���ان  ب���رام���ج  وت���ط���وي���ر 
واللوائح اخلا�شة بكل برنامج وا�شتالم 
ال��ط��ل��ب��ات اخل��ا���ش��ة مب��خ��ت��ل��ف اأن�����واع 
برامج الإ�شكان وقرو�س الإ�شكان من 
القرارات  واتخاذ  ودرا�شتها  املواطنني 

املنا�شبة ب�شاأنها.

•• دبي- الفجر: 

كل  يف  فريق  ت�شكيل  عن  م��وؤخ��راً،  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأعلنت 
مدر�شة، لإدارة الختبارات الوطنية والدولية على م�شتوى املدر�شة، 
وللمعلمني،  للطلبة  منا�شبة  بيئة  اإي��ج��اد  نحو  اجل��ه��ود  لتوحيد 

وحتقيق اأهداف الأجندة الوطنية لدولة المارات.
ح�شلت  ل��ه��ا،  تعميم  خ���الل  م��ن  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ك�شفت  وق���ت  يف 
“الفجر” على ن�شخة منه، عن ماهية تكوين الفريق املدر�شي، اإذ 
ي�شم املدير اأو امل�شاعد اأو نائب املدير الأكادميي “رئي�شاً للفريق”، 
ومدير وحدة ال�شوؤون الأكادميية نائباً للمدير، وبلغ عدد اأع�شاء 

الفريق 7 يتمثلون يف املر�شد الأكادميي  واملن�شق اللغة العربية اأو 
ريا�شيات، ومن�شق  اأو معلم  الريا�شيات  معلم لغة عربية، ومن�شق 
العلوم اأو معلم علوم، ومن�شق املدر�شة )للمعلومات وال�شتمارات(، 

و وم�شرف الختبار، ومن�شق تقنية املعلومات.
وحددت الوزارة مهام الفريق بح�شب تعميمها، لرتكز على تنفيذ 
يتعلق  بكل ما  ال���وزارة   توجيهات  تطبيق  يف  تتمثل  مهمة،   11
اأه���داف الختبارات  وم��وائ��م��ة  وال��دول��ي��ة،   الوطنية  ب��الخ��ت��ب��ارات 
امل��در���ش��ة، ف�شال ع��ن ق��ي��ادة كافة  اأه���داف  الوطنية وال��دول��ي��ة م��ع 
عمليات تطبيق الختبارات الوطنية والدولية يف املدر�شة، ومتابعة 
املعلمني  ح��ول  كاملة  معلومات  وت��وف��ري  واملعلمني،  الطلبة  اأداء 

املهام  وا�شتملت  والدولية.  الوطنية  الختبارات  يف  طلبتهم  واأداء 
الطلبة  ل��دى  ال�شعف  نقاط  ح��ول  �شاملة  معلومات  توفري  على 
مبا يتعلق باملحتوى واملهارات، ومتابعة ح�شور الطلبة يف ح�ش�س 
اللغة العربية والريا�شيات والعلوم وت�شجيع الطلبة على احل�شور، 
وف�شال عن ن�شر ثقافة الختبارات الوطنية والدولية يف جمتمع 
الختبارات  على  املعلمني  وت��دري��ب  الأم���ور،  اأول��ي��اء  وب��ني  املدر�شة 
الوطنية والدولية، وبناء القدرات وا�شتغالل الطاقات يف املدر�شة 
لتحقيق اأهداف الختبارات الوطنية والدولية، وتقدمي التو�شيات 
اإىل اإدارة الختبارات الوطنية والدولية يف وزارة الرتبية والتعليم 

للم�شاهمة يف تطوير العمل لي�شبح اأكرث فاعلية.

ي�سم رئي�سا ونائبًا و7 اأع�ساء لتنفيذ 11 مهمة

الرتبية:  فريق يف كل مدر�شة الإدارة االإختبارات الوطنية والدولية 

•• دبي -وام: 

اآل  را���ش��د  ب��ن  ب��ن حممد  ال�شيخ ح��م��دان  اأك���د �شمو 
اأن  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم 
اأولويات  يت�شدر  ك��رمي��ة  احل��ي��اة  م��ق��وم��ات  ت��وف��ري 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
دب��ي “ رع��اه اهلل “ .. مبا يف ذل��ك توفري اخليارات 
املواطنني  احتياجات  تلبي  التي  املالئمة  ال�شكنية 
ا�شت�شراف  م����ع  ال�����ش����ت����ق����رار  لأ�����ش����ره����م  وت���ك���ف���ل 
التطوير  عملية  �شياق  يف  امل�شتقبلية  الحتياجات 

امل�شتمرة التي تهدف يف جمملها اإىل حتقيق �شعادة 
املجتمع وجميع اأفراده. جاء ذلك خالل زيارة �شموه 
را�شد  بن  حممد  بن  مكتوم  ال�شيخ  �شمو  يرافقه   -
اآل مكتوم نائب حاكم دبي - مقر بلدية دبي ام�س.. 
حيث كان يف ا�شتقبال �شموه لدى و�شوله املهند�س 

ح�شني نا�شر لوتاه مدير عام بلدية دبي.
اآل  را�شد  ال�شيخ حمدان بن حممد بن  ووجه �شمو 
لإ�شكان  خطة  اإع���داد  على  بالعمل  البلدية  مكتوم 
مدار  على  املتوقعة  الحتياجات  تراعي  املواطنني 
الأعوام ال� 30 املقبلة والتن�شيق مع اجلهات املعنية 
ل�شمان تكامل كافة مقومات جناح اخلطة التي اأمر 

�شموه باإعطائها اأولوية ق�شوى على اأن يتم النتهاء 
لو�شعها  الآن متهيدا  واح��د من  �شهر  خ��الل  منها 

مو�شع التنفيذ العملي يف اأقرب فر�شة ممكنة.
كما وجه �شموه باإعداد خطة �شاملة لإعادة تخطيط 
احتياجات  مع  لتتنا�شب  دب��ي  يف  القدمية  الأح��ي��اء 
التخطيط احلديثة مع  اأرق��ى معايري  �شكانها وفق 
احلفاظ على الطابع املميز لتلك املناطق وت�شمني 
الراحة  م�شتويات  اأعلى  تكفل  التي  العنا�شر  �شتى 

لل�شكان.
كبريا  اهتماما  املواطنني  اإ�شكان  نويل  �شموه  وقال 
التنمية الجتماعية وتوفري احلياة  اإطار جهود  يف 

اخلطط  كافة  تتمحور  حيث   .. للجميع  الكرمية 
اإ�شعاد املواطنني.. فيما يعد تاأمني  واملبادرات حول 
الجتماعية  ال��رع��اي��ة  اأه����م حم����اور  اأح����د  ال�����ش��ك��ن 

للمواطنني وتر�شيخ ال�شتقرار الأ�شري.
واأ����ش���اف ���ش��م��وه وج��ه��ت امل�����ش��وؤول��ني يف ب��ل��دي��ة دبي 
لتحقيق  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  روؤي���ة  ترجمة  ب�شرعة 
اأعلى م�شتويات ر�شا املواطنني فيما يتعلق بخدمات 
ومتنوعة  مرتابطة  جمتمعات  وتطوير  الإ���ش��ك��ان 
ما  والبيئي  الجتماعي  ال�شعيد  على  وم�شتدامة 

يحقق ال�شعادة للمواطنني.
ولفت اإىل اأن اإ�شكان املواطنني يتداخل ب�شكل وثيق 

مع جميع جمالت التنمية امل�شتدامة والتي تهدف 
اإىل ترابط وحت�شني نوعية حياة الأ�شرة باعتبارها 

نواة املجتمع.
ال��زي��ارة .. تفقد �شمو ويل عهد دب��ي عددا  وخ��الل 
اطلع  حيث  املباين  اإدارة  ومنها  البلدية  اإدارات  من 
لال�شت�شاريني  ت��ت��ي��ح  ال��ت��ي  ال��ذك��ي��ة  اخل��دم��ة  ع��ل��ى 
واملقاولني مناق�شة امل�شروعات مع مهند�شي البلدية 
خالل  فيديو  ل��ق��اءات  بوا�شطة  ترخي�شها  بغر�س 
اإنهاء  يف  ال��وق��ت  تقليل  اإىل  ي��ه��دف  ال���ذي  ال��ن��ظ��ام 
ال��ب��ل��دي��ة لإنهائها  ال��ب��ن��اء يف  ت��راخ��ي�����س  م��ع��ام��الت 
اإمكانية  اإت��اح��ة  اإىل  اإ���ش��اف��ة   .. دق��ي��ق��ة   15 خ���الل 

متابعة التغيريات احلا�شلة يف املخطط النهائي.
“منتجي” والتي  خ��دم��ة  ع��ل��ى  ���ش��م��وه  اط��ل��ع  ك��م��ا 
يف  وال�شالمة  وال�شحة  البيئة  رقابة  قطاع  اأطلقها 
البلدية دبي وهي مبادرة جديدة تتلخ�س يف نظام 
يعترب من�شة متكاملة لأعلى املعايري الذكية و�شحة 
املواد  ومتابعة  واإدارة  ت�شجيل  على  يعمل  املجتمع 
قاعدة  بناء  دب��ي من خ��الل  اإم���ارة  ال�شتهالكية يف 
مطابقة  م��ن  وال��ت��اأك��د  متكاملة  ومنظومة  بيانات 
ت��ل��ك امل����واد ل��ل��م��وا���ش��ف��ات امل��ع��ت��م��دة وال��ت��ع��رف على 
املنتجات با�شتخدام حمرك احت�شاب  مدى خطورة 

املخاطر الذكي.

حمدان بن حممد يزور بلدية دبي .. ويوؤكد: ا�شتقرار املواطنني يت�شدر اأولويات حممد بن را�شد

حمدان بن حممد يقدم واجب العزاء الأ�شرتي ال�شهيدين امل�شماري واملرا�شدة
•• الفجرية وكلباء-وام:

دبي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  ق��دم 
رائ����د ط��ي��ار ع��ل��ي �شعيد �شيف  ال�����ش��ه��ي��دي��ن  اأ���ش��رت��ي  اإىل  ال���ع���زاء  واج����ب 
امل�شماري واملالزم اأول طيار بدر يحيى حممد املرا�شدة اللذين ا�شت�شهدا 
اليمن  يف  وال�شرعية  احلق  عن  دفاعا  الوطني  بواجبهما  قيامهما  اأثناء 

ال�شقيق.
فقد زار �شموه ام�س- يرافقه �شمو ال�شيخ من�شور بن حممد بن را�شد اآل 

مكتوم - خيمة عزاء البطل ال�شهيد بدر املرا�شدة يف مدينة كلباء باإمارة 
وذوي  اأ���ش��رة  اإىل  وموا�شاته  ع��زائ��ه  ���ش��ادق  �شموه  ق��دم  حيث   .. ال�شارقة 
بوا�شع رحمته  يتغمده  اأن  وتعاىل  تبارك  اإىل اخلالق  .. مبتهال  ال�شهيد 
ومغفرته ور�شوانه وي�شكنه ف�شيح جناته ويلهم اأهله وذويه وزمالءه يف 

قواتنا امل�شلحة البا�شلة جميل ال�شرب وح�شن العزاء.
يف  امل�شماري  علي  ال�شهيد  البطل  ع��زاء  خيمة  ومرافقوه  �شموه  زار  كما 
اإمارة الفجرية .. اإذ اأعرب �شموه اإىل اأ�شرة وذوي ال�شهيد عن �شادق عزائه 
اأن يتغمده بثياب  وموا�شاته يف م�شابهم اجللل راجيا اهلل العلي القدير 

الأبرار  وال�شهداء  ال�شديقني  منزلة  وينزله  وال�شكينة  واملغفرة  الرحمة 
ال�شرب  جميل  البطلة  امل�شلحة  قواتنا  يف  وزم���الءه  وذوي���ه  اأه��ل��ه  ويلهم 

وح�شن العزاء.
اأ�شعر  “ اإنني  اآل مكتوم  را�شد  بن  بن حممد  ال�شيخ حمدان  �شمو  وق��ال 
الوطن  �شباب  والأحياء من  ال�شهداء  الأبطال  بهوؤلء  والعتزاز  بالفخر 
اأجل  من  الواجب  لنداء  تلبية  لديهم  ما  باأغلى  ي�شحون  الذين  الغايل 
اأجل  العليا ومن  العزيزة وحماية م�شاحلها الوطنية  اإعالء راية دولتنا 

الدفاع عن احلق وال�شالم والعدالة ».

•• دبي -وام:

لالأطفال” اأقيمت  اآمنة  “بيئة  عنوان  حملت  تثقيفية  توعوية  فعالية  يف  دبي  يف  املجتمع  تنمية  هيئة  �شاركت 
يف م�شت�شفى لطيفة يف دبي بهدف رفع م�شتوى الوعي لدى اأولياء المور باأهمية تاأمني بيئة اآمنة للطفل يف 
منازلهم وحماية الأطفال من خماطر الهمال املحتمل يف اإطار املنزل و�شرورة اتخاذ اجراءات احليطة واحلذر 
واملحافظة على بيئة �شليمة لالأطفال من كل الأعمار. و�شممت الهيئة ا�شتبياناً اإلكرتونياً لتقييم البيئة املنزلية 
اإج��راء ال�شتبيان  اأولياء الأم��ور من  ودرج��ة مالءمتها للطفل من حيث معايري الأم��ن وال�شالمة حيث متكن 

والتعرف على نتائجه خالل م�شاركتهم يف الفعالية وبينما ي�شتمتع اأطفالهم بالفعاليات الرتفيهية امل�شاحبة.
للطفل  الآم��ن  املنزل  واأ�ش�س  مببادئ  الأم��ور  اأولياء  توعية  على  احلملة  على  القائمون  عمل  الفعالية  وخ��الل 

وكيفية معرفة م�شتوى الأمان املنزيل.

توعية اأولياء االأمور باأ�ش�س 
»البيئة االآمنة للطفل«

•• دبي-وام:

ووقاية  ال�����ش��ح��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
امل�شتح�شر  �شحبها  عن  املجتمع 
 D041 Miacin:»الدوائي
 500mg/2ml IV/IM
 »Ampoule، Lot. No
 HIKMA اإن���ت���اج ���ش��رك��ة  م��ن 
بعد   Pharmaceuticals
قيام ق�شم �شبط اجلودة النوعية 
الطبية  ل��ل��م��ن��ت��ج��ات  والأب����ح����اث 
بتحليل  ال������وزارة  يف  وال�����ش��ح��ي��ة 
لهذا   »D041« رق��م  الت�شغيلة 
ع���الج  يف  امل�������ش���ت���خ���دم   - امل���ن���ت���ج 
والتي   - ال��ب��ك��ت��ريي��ة  الل��ت��ه��اب��ات 
تنتهي �شالحيتها يف �شهر يونيو 
على  لحتوائها  وذل���ك   2018
عبوة احلقن.  جزيئات مرئية يف 
ك��م��ا اأع��ل��ن��ت ال������وزارة ع��ن �شحب 
الو�شيلة  م���ن  واح������دة  ت�����ش��غ��ي��ل��ة 
 201809LT الطبية” 
 .Lot NoNexcare3 »
Family Set من اإنتاج �شركة 
على  ب���ن���اء   M Gulf Ltd
اأنها  امل�شنعة  ال�شركة  اإخطار من 
املنتج  ت�شغيلة هذا  ب�شحب  قامت 
وحماية  تغطية  يف  امل�شتخدم   -
الإ����ش���اب���ات ال�����ش��غ��رية واجل����روح 
- وال���ت���ي ت��ن��ت��ه��ي ���ش��الح��ي��ت��ه��ا يف 
وذل���ك   2018 ���ش��ب��ت��م��رب  ���ش��ه��ر 
م��ط��ب��ع��ي يف رقم  ب�����ش��ب��ب خ���ط���اأ 
الت�شغيلة علما باأن رقم الت�شغيلة 
 .09LT9. 201 ال�شحيحة هو
وقال �شعادة الدكتور اأمني ح�شني 
الأمريي الوكيل امل�شاعد ل�شيا�شة 
والرتاخي�س  ال��ع��ام��ة  ال�����ش��ح��ة 
لليقظة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 
وزارة  اإن  ب���ال���دول���ة  ال����دوائ����ي����ة 
اأ�شدرت  املجتمع  ووقاية  ال�شحة 
املناطق  م���دي���ري  اإىل  تعميمني 
احلكومية  وامل�شت�شفيات  الطبية 
وال�شيادلة  الأط���ب���اء  واخل��ا���ش��ة 
ومديري  ال�شيادلة  وم�شاعدي 
ال�شيدليات احلكومية واخلا�شة 
من  الت�شغيلتني  ه��ات��ني  ب�شحب 
والو�شيلة  ال���دوائ���ي  امل�شتح�شر 
للقرار  وف����ق����ا  وذل�������ك  ال���ط���ب���ي���ة 
ب�شاأن   2010 ل�����ش��ن��ة  ال�������وزاري 
تعليق  اأو  ���ش��ح��ب  ع���ن  الإع������الن 
املنتجات  ت���داول  منع  اأو  وق��ف  اأو 

الدوائية والطبية. 
م�شجالن  املنتجني  اإن  واأو����ش���ح 
ال�شحة  ال��دواء يف وزارة  اإدارة  يف 
امل��ج��ت��م��ع وع��ل��ي��ه تقرر  ووق����اي����ة 
املعتمد  ال���وك���ي���ل  م����ن  ال���ط���ل���ب 

وامل�شتح�شر  ال��ط��ب��ي��ة  للو�شيلة 
اأ�شواق  م���ن  �شحبهما  ال���دوائ���ي 
الدولة ..لفتا اإىل اأنه يجب على 
جميع ممار�شي الرعاية ال�شحية 
الطبية  الو�شيلة  ا�شتخدام  ع��دم 
املذكورين  ال��دوائ��ي  وامل�شتح�شر 
املر�شى  واإب���الغ  لديهم  وج��دا  اإن 
بهذا اخل�شو�س لتجنب ا�شتخدام 

اأي منهما.
الت�شغيالت  ج��م��ي��ع  ب�����اأن  ون�����وه 
الدوائي  ال�����ش��ن��ف  م��ن  الأخ�����رى 
وال��و���ش��ي��ل��ة ال��ط��ب��ي��ة امل��ت��وف��رة يف 
�شتتابع  ح��ي��ث  ���ش��ل��ي��م��ة  ال����دول����ة 
املنتجني  وك�������الء  م����ع  ال����������وزارة 
مراحل عملية ال�شحب والكميات 
امل�شحوبة يف اأقرب فر�شة ..لفتا 
اإىل اأنه مت الطلب من ال�شركتني 
بديلة  كميات  توفري  امل�شنعتني 

لتجنب نق�س املنتجني.
اأفراد  الأم���ريي  لدكتور  وط��ال��ب 
اأعرا�س  املجتمع يف ح��ال ح��دوث 
م��ن��ت��ج دوائ����ي ملء  ج��ان��ب��ي��ة لأي 
ال����ش���ت���م���ارة اخل���ا����ش���ة ب����الآث����ار 
 »ADR« ل�����ل�����دواء  اجل���ان���ب���ي���ة 
http:// املوقع  على  واملتوفرة 
www.cpd-pharma.
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اأخبـار الإمـارات

•• ابوظبي-وام:

وحتديث  تطوير  موا�شلة  اأب��وظ��ب��ي  �شرطة  اأك���دت 
التكنولوجية  التقنيات  اأف�شل  واإدخ����ال  اخل��دم��ات 
الع�شرية يف العمل ال�شرطي احلديث ، ودعم جهود 
توعية اجلمهور يف الوقاية من اجلرمية واحلد من 
حوادث املرور حفاظاً على �شالمة اجلميع ،وتعزيز 

قيم الإيجابية وال�شعادة من اأجل راحة املجتمع.
وتناولت يف جل�شة ا�شت�شافها جمل�س �شعادة عبداهلل 
ن�شر  ،وتعميق  مبادراتها  اأبوظبي  يف  الكتبي  مهري 
،مب�شاركة  امل��ج��ت��م��ع  امل���روري���ة يف  ال�����ش��الم��ة  ث��ق��اف��ة 
م���واط���ن���ني ق���دم���وا ع������دداً م���ن امل���ق���رتح���ات خالل 
للعمل  تعزيزاً  بالإيجابية  ات�شمت  التي  املناق�شات 

ال�شرطي ،وال�شراكة املجتمعية.
اأبو  �شرطة  جلهود  تقديره  بالغ  ع��ن  الكتبي  وع��رب 
اجلمهور  مع  والتوا�شل  اخلدمات  تقدمي  يف  ظبي 
ال��ت��ي تعزز  امل��ت��ع��ددة واملجال�س  ال��ق��ن��وات  م��ن خ��الل 

تلك ال�شراكة �شمن نطاق اإ�شعاد املجتمع.
العميد �شامل عبداهلل بن براك  املجل�س  وحت��دث يف 
اخلارجية  امل��ن��اط��ق  م���رور  اإدارة  م��دي��ر  ال��ظ��اه��ري، 

يف م��دي��ري��ة امل����رور وال���دوري���ات ،ع���ن ج��ه��ود �شرطة 
اخلدمات  اأف�شل  ت��ق��دمي  على  ،وحر�شها  اأب��وظ��ب��ي 
ب�شاأن  ومقرتحاتهم  اجلمهور  اآراء  اإىل  وال�شتماع 
حت��دي��ث ال��ع��م��ل وامل�����ش��اه��م��ة يف الرت���ق���اء مبنظومة 
خدماتها ،م�شتعر�شاً املبادرات واأهميتها يف التطوير 
ال�شرطة  قطاعات  جميع  يف  املتوا�شل  والتحديث 
الأف���راد  ل��دى  امل��روري��ة  ال�شالمة  ثقافة  ،وت��ر���ش��ي��خ 

،ودورهم يف معاونة عنا�شر ال�شرطة .
وت��ط��رق اإىل م���ب���ادرة دوري����ة ال�����ش��ع��ادة ال��ت��ي تهدف 
“  بن�شر  اأم��ن��اً و���ش��الم��ة  اأك���رث  “ ال��ط��رق  اإىل جعل 
اإ�شعاد  ع��رب  وامل���رور  ال�شري  بقواعد  الل��ت��زام  ثقافة 
م�شتخدمي الطريق ، من خالل مكافاأتهم ب�ق�شيمة 
طريق  ع��ن  ت�شليمها  يتم  �شفراء  بطاقة  اأو  �شعادة 
الدورية مبا�شرة للم�شتفيد، وهي مزودة بتجهيزات 
واأنظمة ذكية ،تدعم عملها يف ن�شر ثقافة ال�شالمة 

املرورية وحتفيز ال�شائقني على ذلك .
واأ�شار اإىل مبادرة دورية الأطفال املرورية التي تعمل 
الن�سء،  ل��دى  امل��روري��ة  والثقافة  الوعي  غر�س  على 
املحا�شرات  ب��رام��ج  ب��ال��دوري��ة يف  ال���ش��ت��ع��ان��ة  وي��ت��م 
بالقاعدة  الأط��ف��ال  وت���زود   ، امل��دار���س  يف  والتوعية 

ال��ذه��ب��ي��ة م��ن ح��ي��ث ال�����ش��ع��ود وال���ن���زول الآم����ن من 
، وال��ع��ب��ور الآم���ن ع��رب ممرات  احل��اف��الت املدر�شية 
 ، امليدان  اأطفال  دوري��ات  اإىل مبادرة  امل�شاة. وتطرق 
تر�شخ  التي   ، ال�شغري  والإطفائي   ، وامل�شعف  املنقذ 
املهارات  وتعليمهم  لديهم  العامة  ال�شالمة  ثقافة 
املخاطر،  جتنب  وكيفية  ال�شحيحة  الوقاية  وطرق 
ليكونوا مهيئني للتعامل مع احلوادث التي حتدث ، 

باتباع خطوات وتعليمات ال�شالمة العامة.
ولفت اإىل مبادرة مقاعد اخلري التي اطلقتها �شرطة 
عام  ا�شرتاتيجية  �شمن  �شركائها،  م��ع   ، اأب��وظ��ب��ي 
وتوفري   ، اخل��ريي  العمل  وتعزيز   ،  2107 اخل��ري 
اأق�شى درجات ال�شالمة لالأطفال يف داخل املركبات، 
مو�شحاً اآلية توزيعها وفق �شروط ومعايري حمددة 
ل��ه��ذه ال��غ��اي��ة. ك��م��ا حت���دث ع���ن م��ب��ادرت��ي ،احلجز 
موؤكداً  املرورية،  النقاط  واإلغاء   ، للمركبات  املنزيل 
حر�س �شرطة اأبوظبي على و�شع وتطوير املبادرات 
والوقاية   ، العامة  ال�شالمة  تعزيز  اإىل  تهدف  التي 
م��ن اجل��رمي��ة، ب��ال��ت��ع��اون م��ع الأف����راد �شمن نطاق 
من  تطويرها  على  تعمل  التي  املجتمعية  ال�شراكة 
، وامل�شاركة يف خمتلف  التوا�شل مع املجتمع  خالل 

املتعلقة  الأم��ور  ع��دد من  نقا�س  الفعاليات. وج��رى 
ب���اإج���راءات وت��داب��ري ���ش��رط��ة اأب��وظ��ب��ي يف احل���د من 
والو�شائل  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ب��ا���ش��ت��خ��دام  امل�����رور  ح�����وادث 
وتوعية   ، والتعليمات  القوانني  وتطبيق   ، احلديثة 
ال�شالمة  وتعزيز مفهوم  الآمنة،  بالقيادة  اجلمهور 
امل��روري��ة م��ن خ��الل ال��ت��ع��اون م��ع املجتمع ، حفاظاً 

مقرتحات  م�شاركون  وق��دم  اجلميع.   �شالمة  على 
هام�س   ، وت�شمل  امل��روري��ة  ال�شالمة  ب�شاأن  خمتلفة 
ال�شرعة ،وخمالفة ا�شتخدام مواقف اأ�شحاب الهمم 
على  واحل��اف��الت  لل�شاحنات  م�شارات  وتخ�شي�س   ،
 ، املجل�س  ح�شر  املالحظات.  من  وغريها   ، الطرق 
العقيد حمود �شعيد العفاري ، مدير اإدارة ال�شرطة 

رئي�س  القبي�شي  ف��رج  �شهيل  وال��رائ��د   ، املجتمعية 
ق�شم املخالفات ، مبديرية املرور والدوريات والرائد 
عبدالرحمن العلي مدير م�شروع املجال�س ال�شعبية، 
ال��ع��ام��ري ع��ن رئي�س ق�شم  وال��رائ��د م��ب��ارك �شغري 
اإدارة مرور املناطق اخلارجية  امل��روري ، يف  ال�شبط 

،وعدد من ال�شباط.

•• براغ -وام:

ال�”  الأم��ن��ي   التفتي�س  اإدارة  �شاركت 
املنتدى  اأبوظبي يف  كي 9”  ب�شرطة 
ال���دويل ال��راب��ع  ل���ش��ت��خ��دام الكالب 
املنظمة  ن��ظ��م��ت��ه  ال����ذي  ال��ب��ول��ي�����ش��ي��ة 
العا�شمة   يف  ل��ل��ج��م��ارك   ال���دول���ي���ة 

الت�شيكية براغ .
و ن��اق�����س امل��ن��ت��دى جت����ارب ع���دد من 
ا�شتخدامات  ح���ول  امل�����ش��ارك��ة  ال����دول 
جانب  اإىل  ال���ب���ول���ي�������ش���ي���ة  ال����ك����الب 
ب��ح��ث ت��ب��ادل اخل����ربات ون��ق��ل احدث 
وتاأهيل  تدريب  جم��ال  يف  املمار�شات 

وتوليد الكالب البولي�شية.
وا���ش��ت��ع��ر���س  امل���ن���ت���دى  اأه��م��ي��ة دور 
الأمني   املجال  يف  البولي�شية  الكالب 
ب���رام���ج تدريب  ت��ط��وي��ر   اإىل  ودع�����ا  

الكالب البولي�شية.    
و ت�شهم الكي9  بدور رائد  يف تعزيز 
م�����ش��رية الأم����ن والأم�������ان؛  بتطبيق  
املتطورة  العاملية  امل��م��ار���ش��ات  اأف�����ش��ل 
من خالل تدريب الكالب البولي�شية 
ت���خ���دم جمال  يف جم�����الت م���ت���ع���ددة 

العمل ال�شرطي والأمني.
واأك�����د ال��ع��م��ي��د ج��م��ال ج��م��ع��ة حب�س 
مدير ادارة التفتي�س المني  ب�شرطة 
الإدارة  على متابعة  اأبوظبي حر�س 
الفعاليات  التواجد يف   و  امل�شتجدات 

الداخلية واخلارجية . 
الأمني  “التفتي�س  اإدارة  اأن   واأو�شح 
“ ا�شتطاعت اكت�شاف مهارات جديدة 

تدريبها  م��ث��ل  ال��ب��ول��ي�����ش��ي��ة  ل��ل��ك��الب 
التي  النخيل  �شو�شة  اك��ت�����ش��اف  ع��ل��ى 
ومتابعة  امل�����زارع�����ني  اق���ل���ق���ت  ط���امل���ا 
ال�شرطي  ال���ع���م���ل  م���ه���ام  ت����ط����ورات 
�شمن   بجهودها  وال�شهام  والأم��ن��ي، 
مثل  والأم��ن��ي  ال�شرطي  العمل  ف��رق 
والإ�شعاف  والبحث  الإن��ق��اذ  عمليات 
اإثر زلزال افغان�شتان عام 2008 ويف 
و2007    2006 عام  يف  اندوني�شيا 
وزلزال باك�شتان يف عام 2005 ،اإىل 
ر�شمي ل10  كراع  جانب م�شاركاتها 
الإمارات   متثيل   و  اوروبية  بطولت 
بو�شفها  اأول دولة عربية  ت�شارك يف 

البطولة الوربية للكالب البولي�شية 
بوداب�شت 2008 . 

ال����رائ����د غريب  وم�����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال 
التفتي�س  ق�����ش��م  رئ��ي�����س  ال�����ش��اع��دي 
اأنواع  ا�شهر  من  ان  العني  يف  المني 
يف  امل�شتخدمة  البولي�شية  ال��ك��الب 
وال�����ل�����ربادور  ال����وول����ف  ه����ي  الإدارة 
قوية  �شم  بحا�شة  وتتمتع  واملالينوا، 
بقوة  وتتميز  قوية  ج�شمانية  وبنية 
احلركة  و�شرعة  وال�شرا�شة  التحمل 
تفتي�س  ع��ل��ى  ب��ال��ق��درة  تتميز  ك��م��ا   ،
الن�شان  على  ي�شعب  التي  الأم��اك��ن 
الكلب  وي�شتطيع  اإل��ي��ه��ا،  ال��و���ش��ول 

ال���ت���ع���رف ع���ل���ى اجل������اين م����ن خالل 
رائحته اخلا�شة ، حيث ان لكل ان�شان 
�شخ�س  من  تختلف  متميزة   رائحة 

لآخر.
المني  التفتي�س  ق�شم  اأن  اىل  واأ�شار 
�شركة  مع  وبالتعاون  يقوم  العني  يف 
الكالب  تدريب  على  للتمور  الفوعة 
النخيل  �شو�شة  مر�س  اكت�شاف  على 
خمتلف  يف  امل�������ش���ارك���ة  ج���ان���ب  اإىل   ،
مثل  العني  يف  والأن�شطة  الفعاليات 
اجلوية  ال���ش��ت��ع��را���ش��ات  م���ه���رج���ان 
يف م��ط��ار ال��ع��ني وم��ه��رج��ان��ات بلدية 
العني يف حديقة اجلاهلي  واحلمالت 
املرورية وتقدمي عرو�س يف املدار�س.

املدربني  واأ�شاف ان هناك نخبة من 
تدريب  ع��ل��ى  يعملون  املتخ�ش�شني 
الكالب البولي�شية، كما توجد عيادة 
مبخترب  وجمهزة  متكاملة  بيطرية 
 ، وغ��رف��ة خ��ا���ش��ة للفح�س وال��ع��الج 
خمتلف  ت�شم  �شيدلية   ع��ن  ف�شاًل 
التح�شينات والأدوي��ة التي حتتاجها 
النتاج  ح��ج��م  اأن  م��و���ش��ح��اً  ال��ك��الب، 
يف  والتوليد  الن��ت��اج   لفرع  ال�شنوي 

الدارة يبلغ 203كلباً �شنوياً .
التفتي�س  اإدارة  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
اأن�شئت  اأب���وظ���ب���ي  ب�����ش��رط��ة  الأم���ن���ي 
ق�شم  م�شمى  حت��ت   1983 ع���ام  يف 
حمدود  وب��ع��دد  البولي�شية  ال��ك��الب 
من الكالب البولي�شية وحتول الق�شم 
يف  اق�����ش��ام  لها  متخ�ش�شة  اإدارة  اىل 

اأبوظبي والعني والظفرة. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

خلريباين  �شامل  نا�شر  الدكتور  �شعادة  اأعلن 
الفرج  اإدارة �شندوق  النعيمي، رئي�س جمل�س 
اأن ال�شندوق بالتعاون مع فاعلي اخلري اأ�شهم 
نزلء  م���ن  ���ش��ج��ني   7000 ع���ن  الإف������راج  يف 
يف  و�شاهم  والإ�شالحية  العقابية  املوؤ�ش�شات 

مل �شملهم مع عائالتهم وبدء حياٍة جديدة.
�شحايف  ت�شريٍح  يف  النعيمي  ال��دك��ت��ور  وق��ال 
مبنا�شبة حتقيق �شندوق الفرج لهذا الإجناز 
ال�شندوق  قدمها  التي  املالية  امل�شاعدات  اإن 

امل��وؤ���ش�����ش��ات العقابية  ن���زلء  اخل���ريي ل��رع��اي��ة 
مديونيات  ����ش���داد  يف  مت��ث��ل��ت  والإ���ش��الح��ي��ة 
ال�����ش��ج��ن��اء امل��ع�����ش��ري��ن؛ ودف�����ع ت���ذاك���ر �شفر 
للمبعدين. فيما ي�شتمر ال�شندوق يف تقدمي 

م�شاعداٍت لأ�شر ال�شجناء. 
كما ك�شف الدكتور النقاب عن خطة ال�شندوق 
امليدانية القادمة، والتي ت�شمل تكثيف معدل 
الزيارات لأ�شر النزلء، والطالع ب�شكٍل اأو�شع 
على اأو�شاعهم املعي�شية للتخفيف من اآلمهم 

وتوفري �شبل احلياة الكرمية لهم.
وي���وا����ش���ل ����ش���ن���دوق ال����ف����رج ب���ال���ت���ع���اون مع 

ال��ع��دي��د م��ن رج���ال الأع���م���ال وف��اع��ل��ي اخلري 
على  العمل  واخل��ريي��ة  الوطنية  واملوؤ�ش�شات 
ت�شوية الق�شايا املالية املدنية العالقة للنزلء 
املع�شرين، وتقدمي امل�شاعدات لأ�شرهم، حيث 
�شاهم ال�شندوق يف م�شاعدة 900 اأ�شرة اإىل 

يومنا هذا. 
واأك����د ���ش��ع��ادت��ه ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال��ت��ربع��ات التي 
اأه����ل اخل���ري م��ن امل��واط��ن��ني واأبناء  ي��ق��دم��ه��ا 
اأر�س الدولة يف �شبيل  املقيمة على  اجلاليات 
وانطالقاُ  واأ�شرهم.  النزلء  ه��وؤلء  م�شاعدة 
الدكتور  حث  فقد  احلنيف  ديننا  تعاليم  من 

دعم  ع��ل��ى  والإح�������ش���ان  اخل���ري  اأه����ل  النعيمي 
����ش���ن���دوق ال���ف���رج ح���ر����ش���اً ع��ل��ى ت��ع��زي��ز روح 
و�شماناً  الج��ت��م��اع��ي،  وال��ت��ك��اف��ل  ال��ت�����ش��ام��ن 
النزيل، وم�شاهمًة يف  الكرمية لأ�شرة  للحياة 
املع�شرين  النزلء  على  املرتتبة  الر�شوم  دفع 
�شكراً  ال���دك���ت���ور  امل��م��ك��ن��ة. ووج����ه  ب��ال�����ش��رع��ة 
بالقيادات  والإ�شالحية  العقابية  للموؤ�ش�شات 
تدعم  ال���ت���ي  ال���داخ���ل���ي���ة  ووزارة  ال�����ش��رط��ي��ة 
و�شون حقوقهم  للنزلء  رعاية  ال�شندوق يف 
وك���رام���ت���ه���م، ب���الإ����ش���اف���ة ل���الإ����ش���ه���ام يف حل 
منطلق  من  املجهود  هذا  وياأتي  م�شكالتهم. 

ح��ر���س دول����ة الإم�������ارات ع��ل��ى رع���اي���ة حقوق 
اأو عرقه.  ل��ون��ه  ع��ن  ال��ن��ظ��ر  بغ�س  الإن�����ش��ان 
واعترب �شعادته اأن الإفراج عن 7000 �شجني 
هو اإجناٌز مهم ويدل على �شدق م�شرية عمل 
ال�شندوق منذ اإ�شهاره يف مايو 2009. ويرى 
العديد من فاعلي اخلري يف الدولة اأن التربع 
ل�شندوق الفرج واجٌب وطني على كل مواطن 
املع�شرين  م�����ش��اع��دة  يف  للم�شاهمة  وم��ق��ي��م 
العودة اإىل بالدهم، و�شمان حياٍة كرمية لهم 
ولأ�شرهم من خالل ت�شوية ق�شاياهم املالية 

والإفراج عنهم.

�شندوق الفرج ي�شاهم يف االإفراج عن 7000 �شجني بدولة االإمارات

�شرطة اأبوظبي ت�شتعر�س مبادراتها وجهود احلد من حوادث املرور

�شرطة اأبوظبي ت�شارك يف منتدى ا�شتخدام الكالب البولي�شية يف براغ

الهالل االأحمر ووزارة الرتبية تطلقان برامج التطوع الطالبي 
للعام الدرا�شي 2017 - 2018

•• دبي-وام: 

تطلق  للخري  ع��ام��ا   2017 ع��ام  اإع���الن  م��ع  متا�شيا 
املتطوعني  اإدارة  الإماراتي عرب  الأحمر  الهالل  هيئة 
قطاع  مع  وبال�شراكة  بالهيئة  املحلية  ال�شوؤون  بقطاع 
برامج  والتعليم  الرتبية  ب���وزارة  والن�شطة  الرعاية 
الدرا�شي  ل��ل��ع��ام  املجتمع  وخ��دم��ة  ال��ط��الب��ي  ال��ت��ط��وع 
جائزة  اإط��الق  على  ي�شتمل  الذي   2018  2017-
الهالل  “بطل  وحملة  املجتمعية”  للخدمة  “عون 
وزارة  م��ع  امل�����ش��رتك��ة  ل��ل��ربام��ج  ال�شغري” ب��الإ���ش��اف��ة 

الرتبية والتعليم.
ج����اء ذل����ك خ����الل م���وؤمت���ر ���ش��ح��ف��ي لإط�����الق برامج 
التطوع الطالبي الذي عقد اأم�س الول ح�شره را�شد 
ال�شوؤون  لقطاع  العام  الأم��ني  نائب  املن�شوري  مبارك 
بدبي  الرتبية  وزارة  مبقر  الأح��م��ر  بالهالل  املحلية 
ال�شام�شي  ال�شحاك  اآمنة  الدكتورة  �شعادة  وبح�شور 
وكيل الوزارة امل�شاعد لقطاع الرعاية والن�شطة بوزارة 
اخلطيبي  حم��م��د  را���ش��د  وال�����ش��ي��د  والتعليم  ال��رتب��ي��ة 
اإدارة املتطوعني بالهالل الأحمر وعدد  الكعبي مدير 

من مدراء فروع الهيئة وامل�شوؤولني.
واأفاد املن�شوري يف كلمته اأننا ن�شعى من خالل برامج 
روح  ت��ع��زي��ز  اإىل  املجتمع  وخ��دم��ة  ال��ط��الب��ي  ال��ت��ط��وع 
العمل التطوعي وغر�س امل�شوؤولية املجتمعية يف نفو�س 
املجتمع  يف  التطوعي  العمل  ثقافة  واإر����ش���اء  ال��ن�����سء 

وتعزيز الولء والنتماء للوطن والقيادة«.

راأ���س ه��ذه الربامج  ياأتي على  اأن��ه  املن�شوري  واأ���ش��اف 
اإطالق الدورة اخلام�شة جلائزة عون للخدمة املجتمعة 
العديد  على  ت�شتمل  والتي  الدولة  مدار�س  جميع  يف 
والطالب  املدر�شة  �شملت  والتي  امل�شاركة  الفئات  من 
املتميز  الأم��ر  وويل  املتميز  الرتبوي  وامل�شرف  املبتكر 
الفئات  هذه  جلميع  الأ�شا�شية  الركيزة  يعترب  وال��ذي 
لهذه  الهيئة  خ�ش�شت  وق��د  ع��ون  ج��ائ��زة  يف  امل�شاركة 

اجلائزة مبلغ مليون وخم�شمائة األف درهم �شنويا«.
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  اأن  ال�����ش��ام�����ش��ي  واأو����ش���ح���ت 
يف  التطوعي  العمل  وم��ب��ادئ  قيم  غ��ر���س  على  تعمل 
العديد  تنفيذ  خ��الل  م��ن  الإم��ارات��ي��ة  امل��در���ش��ة  طلبة 
املحلي  امل�شتوى  على  الرائدة  التطوعية  الربامج  من 
والعاملي برتجمة فعلية لتوجهات الوزارة الرامية اإىل 
اك�شاب الطلبة املفاهيم الأ�شا�شية حول مفهوم العمل 
التطوعي من خالل اإ�شراكهم بربامج مبا�شرة اأ�شهمت 

يف تكري�س حب العطاء والبذل يف نفو�شهم.
الهالل  هيئة  مع  ال�شراكة  تفعيل  اأن  �شعادتها  وبينت 
ال��وزارة على  الأحمر الإم��ارات��ي ياأتي يف �شياق حر�س 
طموحات  مع  ليتوافق  التطوعي  العمل  اأف��اق  تو�شيع 
�شراكة  اتفاقيات  اإب��رام  خالل  من  الإماراتية  املدر�شة 
الطلبة  اإث��راء جتربة  يف  ت�شهم  مع جهات متخ�ش�شة 
يف امل��ج��ال امل��ذك��ور وه��و م��ا يتكامل ب���دوره م��ع خطط 
التي �شبق  العمل التطوعي  ال��وزارة يف جمال  وبرامج 
�شمن  العطاء  �شفراء  كربنامج  ال����وزارة  نفذتها  واأن 
الطلبة بتح�شني جودة احلياة  اإذ قام  �شفراوؤنا  مبادرة 

اإن�شاء  خالل  من  وموري�شيو�س  زجنبار  اإقليم  ل�شكان 
املناطق  تلك  ل�شكان  �شحية  ووح��دات  درا�شية  ف�شول 
الرت��ق��اء مبفهوم  الأث��ر يف  بالغ  لإ�شهام طلبتنا  وك��ان 

العمل التطوعي على امل�شتوى العاملي.
اأندية  لتاأ�شي�س  تتجه  ال��وزارة  اأن  اإىل  �شعادتها  ولفتت 
طالبية متخ�ش�شة يف جمال العمل التطوعي يف كافة 
املدار�س وذلك متا�شيا مع توجيهات القيادة الر�شيدة 
العمل  جم��الت  يف  الإم����ارات  دور  تعزيز  اإىل  الرامية 
الإن�شاين واخلريي وتخليدا لإرث اإن�شاين وقيمي كبري 
اأ�ش�س له املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 
نهيان طيب اهلل ثراه الذي كان يرى بالعطاء والبذل 
اإن�شانية عليا يجب  دون مقابل لإ�شعاد الب�شرية قيمة 

علينا غر�شها يف الأجيال القادمة.
الإمكانات  بكل  �شتعمل  ال��وزارة  ان  �شعادتها  واأو�شحت 
اأن حتقق جائزة عون للخدمة املجتمعية وحملة  على 
التن�شيق  عرب  املرجوة  نتائجها  ال�شغري  الهالل  بطل 
املتوا�شل مع الهالل الأحمر وتذليل كافة ال�شعوبات 
انخراط  ل�شمان  الإجرائية  ال�شوؤون  كافة  ومعاجلة 
الطلبة يف اجلائزة وتقدمي اأف�شل ما لديهم يف جمال 

العمل التطوعي.
الربامج  �شمن  �شيتم  ب��اأن��ه  الكعبي  اأك���د  جانبه  وم��ن 
ال��ت��ط��وع��ي��ة ه���ذا ال���ع���ام اإط�����الق ح��م��ل��ة ب��ط��ل الهالل 
دعم  خ��الل��ه��ا  م��ن  الهيئة  ت�شتهدف  وال��ت��ي  ال�شغري 
الهالل  دور  ي��اأت��ي  حيث  املتع�شرين  العلم  طلبة  فئة 
العلم  طلبة  تعرت�س  التي  العقبات  تذليل  يف  الأحمر 

خالل  قامت  الهيئة  ان  حيث  التعليمية  م�شريتهم  يف 
ع�شرة  ق��راب��ة  ع��دد  مب�شاعدة  املا�شي  ال��درا���ش��ي  ال��ع��ام 

اآلف حالة من بند دعم طلبة العلم.
واأفاد الكعبي باأنه �شيتم لأول مرة ونحن يف عام اخلري 
ري��ا���س الأطفال  اأم���ام مرحلة  امل��ج��ال  ال��ع��ام فتح  ه��ذا 
فرق  ت�شكيل  و�شيتم  ك��م��ا  ع���ون  ج��ائ��زة  يف  للم�شاركة 
واأي�شا  ال��درا���ش��ي��ة  املرحلة  ه��ذه  يف  ب��الأن��دي��ة  التطوع 
ت�شكيل فرق الهالل الطالبي يف جميع حلقات املدر�شة 
تدريبية  خطة  املتطوعني  اإدارة  و�شتطلق  الإم��ارات��ي��ة 
دولة  ب��دور  وتعرفهم  الطالبية  الفرق  هذه  ت�شتهدف 
الإم������ارات الإن�����ش��اين وواج��ب��ه��ا جت���اه امل��ح��ت��اج��ني من 
الدول. كما �شيتم تدريبهم على جمموعة من الربامج 
الأول��ي��ة وغ��ريه��ا م��ن الدورات  ال�شحية والإ���ش��ع��اف��ات 
برنامج  اإط��الق  اإىل  بالإ�شافة  واملعرفية  التخ�ش�شية 
“نربا�س” والذي ي�شتهدف تاأهيل عدد من الرتبويني 
ومتكينهم لتنفيذ عدد من الربامج التوعوية املدرجة 
حقيبة   13 على  ت�شتمل  والتي  التدريبية  اخلطة  يف 
تدريبية خم�ش�شة لفرق الهالل الطالبي يف مدار�س 

الدولة.
وريا�س  املدار�س  واإدارات  النطاق  م��دراء  الكعبي  ودعا 
ب�شمة  لهم  تكون  باأن  الرتبويني  وامل�شرفني  الأطفال 
قويه يف اإجناح هذه الربامج التي مت اإطالقها وتقدمي 
يف  امل�شاركني  وجميع  اجلائزة  عمل  لفريق  الدعم  كل 
التي قد تعرت�س تنفيذ هذه  العقبات  فئاتها وتذليل 

الربامج.

•• اأبوظبي-وام:

الأحمر  الهالل  ال�شباب والريا�شة وهيئة  العامة لرعاية  الهيئة  وقعت 
املختلفة  املجالت  امل�شرتك يف  التعاون  الإماراتي مذكرة تفاهم لإر�شاء 
امل�شئولية  لتحقيق  ت�شعى  ال��ت��ي  ال�����ش��ب��اب  وب��رام��ج  لأن�����ش��ط��ة  ال��داع��م��ة 
واإعداد  ون�شر  املجتمع  مع  حتملها  يف  امل�شاركة  خ��الل  من  الجتماعية 

اأجيال موؤهلة معرفيا وجمتمعيا واإن�شانيا خلدمة دولة الإمارات.
�شعادة   .. والريا�شة  ال�شباب  لرعاية  العامة  الهيئة  ع��ن  امل��ذك��رة  وق��ع 
هيئة  ع��ن  وقعها  فيما   .. الهيئة  ع��ام  اأم��ني  امللك حممد  عبد  اإب��راه��ي��م 
الهالل الأحمر الإماراتي �شعادة الدكتور حممد عتيق الفالحي اأمينها 
العام  الأم��ني  الدو�شري  فهد  املح�شن  عبد  �شعادة  بح�شور  وذل��ك  العام 
العام  الأم��ني  املدفع  عي�شى  خالد  و�شعادة  الريا�شية  لل�شئون  امل�شاعد 
هيئة  ف��رع  م��دي��ر  ال��زرع��وين  اهلل  عبد  حممد  و���ش��ع��ادة  للهيئة  امل�شاعد 
الإدارات وم�شئويل  م��دراء  دبي وعدد من  الإماراتي يف  الأحمر  الهالل 

اجلهتني.
للدولة  الر�شيدة  القيادة  لإع��الن  تطبيقا  التفاهم  مذكرة  توقيع  ياأتي 
عام 2017 عام اخلري واحلر�س على تعزيز ال�شراكات ال�شرتاتيجية 
بني اجلهات واملوؤ�ش�شات الحتادية واملحلية عرب اأطر تنظيمية مالئمة 
للتعاون لتحقيق املبادئ امل�شرتكة من خالل دعم اجلهود وامل�شاركة يف 
الإن�شاين  العمل  يف  اخل��ربات  وتبادل  والجتماعية  الإن�شانية  امل�شاريع 

والجتماعي وتطوير الربامج امل�شرتكة.
واتفاقيات  التفاهم  توقيع مذكرات  اأن  امللك  عبد  اإبراهيم  �شعادة  واأك��د 
التعاون يعك�س احلر�س على التوا�شل مع موؤ�ش�شات الدولة كافة واإميانا 
باأن الرتقاء بالعمل مقرون بالتعاون امل�شرتك الذي من �شاأنه الو�شول 

اإىل الأهداف والغايات املن�شودة.
�شمو  من  مبا�شرة  مبتابعة  الإم��ارات��ي  الأحمر  الهالل  هيئة  دور  وثمن 
ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�س 
واإعادة  امل�شاعدات  وتقدمي  العون  يد  الهيئة من خالل جهودها يف مد 
اإعمار البلدان من ما تخلفه احلروب والكوارث ما اأ�شهم ب�شورة لفتة 
يف حتقيق التنمية الجتماعية وال�شحية والتعليمية للعديد من �شعوب 

العامل.
الأحمر  ال��ه��الل  م��ع  التفاهم  م��ذك��رة  توقيع  اأن  اإىل  امل��ل��ك  عبد  واأ���ش��ار 
ويقدم  الدولة  يف  واملجتمعي  الإن�شاين  العمل  م�شرية  يعزز  الإم��ارات��ي 
منوذجا متقدما يف التعاون بني املوؤ�ش�شات املجتمعية واملحلية والإن�شانية 

من خالل امل�شاريع امل�شرتكة والربامج املتكاملة.
وذكر اأن املذكرة �شتمكن الطرفني من تر�شيخ مفاهيم العمل التطوعي 
ون�شرها يف الأو�شاط ال�شبابية وتعزيز قيم التعاون والتكاتف والت�شامن 

فيما بينهم لزرع مبادئ العمل الإن�شاين والجتماعي وتاأ�شيلها.
من جانبه اأو�شح �شعادة الدكتور حممد عتيق الفالحي اأن الهيئة و�شمن 
م�شاركة  على  تعمل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  توجيهات 
الهيئات الر�شمية وموؤ�ش�شات القطاع اخلا�س بالدولة يف تفعيل  جميع 
املبادرات الإن�شانية واخلريية الداعمة ملبادرة “عام اخلري” التي اأطلقها 
“حفظه  اآل نهيان رئي�س الدولة  �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اهلل” لريتكز عمل املبادرة خالل العام احلايل على ثالث حماور رئي�شية 
وهي تر�شيخ امل�شوؤولية املجتمعية وتر�شيخ روح التطوع وبرامج التطوع 
التخ�ش�شية لدى كل فئات املجتمع وتر�شيخ خدمة الوطن يف الأجيال 

اجلديدة.
وتقدم بال�شكر والتقدير للهيئة العامة لرعاية ال�شباب والريا�شة على 
“عام اخلري” من خالل  اإح��دى ركائز  الأحمر لإر�شاء  دعوتها للهالل 
التعاون يف املجالت املختلفة الداعمة لأن�شطة وبرامج ال�شباب وم�شاندة 
جهود الهالل الأحمر الوطنية الإن�شانية على امل�شتويني املحلي والدويل 
معاين  وتر�شيخ  اجلماعي  والعمل  ال�شراكة  مبداأ  من  انطالقا  وذل��ك 
التعاون املجتمعي بني الهيئة وكل موؤ�ش�شات القطاعني العام واخلا�س 
الإن�شاين  املجال  يف  الدولة  جهود  تعزز  التي  اخلالقة  امل��ب��ادرات  وتبني 

واخلريي.

مذكرة تفاهم بني »ال�شباب 
والريا�شة « و»الهالل االأحمر«
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•• اأبوظبي-وام: 

 “ “م�شاندة  العامة  للخدمات  اأبوظبي  �شركة  اأعلنت 
لالإ�شكان  اأبوظبي  وهيئة  النقل  دائ���رة  م��ع  بالتعاون 
والبلديات  ال��ع��م��راين  للتخطيط  اأب��وظ��ب��ي  ودائ�����رة 
التحتية  البنية  م�����ش��روع��ي  اأع��م��ال  اإجن����از  ا�شتكمال 
بتكلفة  اأب��وظ��ب��ي  يف  وامل��ق��ط��ع  امل��ع��م��ورة  منطقتي  يف 
259 مليون درهم متهيدا لإجنازهما  اإجمالية تبلغ 
ل�شركائها  وت�����ش��ل��ي��م��ه��م��ا  امل���ع���ت���م���دة  اخل���ط���ط  وف�����ق 

ال�شرتاتيجيني.
ياأتي تنفيذ “م�شاندة “ للم�شروعني يف اإطار حر�شها 
على تنفيذ م�شاريع البنى التحتية ال�شرتاتيجية التي 
تعزيز  نحو  اأبوظبي  خطة  اأه���داف  حتقيق  يف  ت�شهم 
القت�شادية  التنمية  وتدعيم  التحتية  البنية  ج��ودة 

لإمارة اأبوظبي وامل�شهد التنموي يف الدولة.
وقال املهند�س �شالح ال�شيبة املزروعي املدير التنفيذي 
تكلفة  اإن  ب��الإن��اب��ة  التحتية  والبنية  ال��ط��رق  لقطاع 
259 مليون درهم حيث تبلغ تكلفة  امل�شروعني تبلغ 
147 مليون درهم ويت�شمن تنفيذ  م�شروع املعمورة 
اأعمال الطرق الداخلية والبنية التحتية حلو�س �شرق 
25 .. فيما تتجاوز تكلفة م�شروع منطقة قناة املقطع 

درهم. مليون   112 – اأبوظبي 
وحول م�شروع املعمورة .. اأو�شح املزروعي اأن امل�شروع - 
الذي ميتد على م�شاحة 63 األف مرت مربع - يعد من 
امل�شاريع احليوية داخل مدينة اأبوظبي لتمتعه مبوقع 
لقاطنيه  �شيقدمها  التي  الهامة  وللخدمات  متميز 
م�شتقبال اإذ يقع يف حو�س 25 داخل جزيرة اأبوظبي. 
البنية  تنفيذ  ت�شمل  امل�����ش��روع  اأع��م��ال  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
ان�شائها  امل��زم��ع  ل�شكنية  للمباين  ال��الزم��ة  التحتية 
والتي ت�شمل 176 فيال وثالثة م�شاجد واأربع حدائق 
و 11 حم��ط��ة خ��دم��ة وال��ع��دي��د م��ن امل��راف��ق بجانب 
كيلومرت   11.5 ب��ط��ول  داخ��ل��ي��ة  ط��رق  �شبكة  تنفيذ 
والري  الأم��ط��ار  مياه  و���ش��رف  ال�شرب  ملياه  و�شبكات 

وال�شرف �شحي و�شبكات اإنارة وات�شال.

رئي�س  الهاجري  عفراء  املهند�شة  اأ�شافت  جهتها  من 
اإن  لالإ�شكان  اأبوظبي  هيئة  يف  التحتية  البنية  ق�شم 
ال�شرتاتيجيني  ال�شركاء  مع  بالتعاون  ت�شعى  الهيئة 
التطور  تواكب  بنية حتتية متكاملة  واإجن��از  لتطوير 
امل�شتمر الذي ت�شهده املدينة والنمو ال�شكاين و�شمان 
وذلك  الطرق  على  وال�شالمة  امل��رور  حركة  ان�شيابية 
وفقا لأف�شل املعايري العاملية املطبقة يف اإمارة اأبوظبي 
حت��ق��ي��ق��ا ل���روؤي���ة ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة يف ت��ط��وي��ر بيئة 

م�شتدامة وبنية حتتية متكاملة.
وحر�شا من “م�شاندة” على تطبيق اأف�شل املعايري يف 
جمال ال�شتدامة اخل�شراء مت ا�شتخدام مواد حتقق 
متطلبات ال�شتدامة مبا ي�شمن ا�شتمراريتها لفرتات 
ال��رتك��ي��ب م��ا يقلل تكلفة  اأع��م��ال  ان��ت��ه��اء  اأط���ول بعد 
ال�شيانة الدورية اإ�شافة اإىل كونها مواد قابلة لإعادة 

التدوير للحفاظ على املوارد وحماية البيئة.

ال��ذي �شيتم اإجن��ازه يف  ومت تزويد م�شروع املعمورة - 
 « بنظام  تعمل  اإ���ش��اءة  ب��اأج��ه��زة   -  2018 اأغ�شط�س 
اللتزام  مع  الطاقة  ا�شتهالك  لتخفي�س   «  LED
ب��خ��ط��ط ع��م��ل ت��ق��ل��ل الن��ب��ع��اث��ات ال�����ش��ارة وتخف�س 
ال�شو�شاء الناجتة بجانب حر�س ال�شركة على تطبيق 

اأعلى م�شتويات الأمن وال�شالمة.
على  ميتد  ال��ذي   - املقطع  قناة  منطقة  م�شروع  اأم��ا 
م�شاحة 248 األف مرت مربع - يت�شمن تطوير اجلزء 
والكهرباء  امل��ي��اه  �شبكات  واإن�����ش��اء  ال��ق��ن��اة  م��ن  الأخ���ري 
اإ�شافة  ثانوية  كهرباء  وحمطات  ال�شحي  وال�شرف 
للجهة   LED واإن���ارة  وخدمية  رئي�شية  ���ش��وارع  اإىل 
جانبي  ومعاجلة  حماية  وعمل  القناة  من  اجلنوبية 
القناة للجزء املح�شور من ج�شر منطقة املقطع حتى 

نهاية القناة.
الربع  امل�����ش��روع خ��الل  اأع��م��ال  ك��ل  اإجن���از  و�شيتم بعد 

�شكنية  اأرا���ش��ي  ا�شتحداث   2018 ال��ع��ام  م��ن  الأول 
اأب��وظ��ب��ي على جابني اجلزء  اإم����ارة  مل��واط��ن��ي  ج��دي��دة 
بكل  وتتمتع  املقطع مبا�شرة  قناة  لتطل على  الأخ��ري 

�شبكات البنى التحتية.
دائ�����رة  م����ع  ال��ت��ن�����ش��ي��ق  ع���ل���ى  “م�شاندة”  وحت����ر�����س 
الزمني  اجل��دول  وف��ق  امل�شروع  اإجن��از  ل�شمان  النقل 
اإىل  الأرا�شي  ت�شليم  املعايري و�شمان  واأعلى  املخطط 
امل�شتفيدين يف م�شروع املقطع خالل الربع الأول من 
اأرا�شي  مراحل  جميع  ت�شليم  �شيتم  فيما   ..  2018

م�شروع املعمورة لل�شكان ابتداء من مار�س املقبل.
واأع�����رب ع��ب��داهلل ال�����ش��اه��ي امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي لقطاع 
اأبوظبي  دائ������رة  يف  ال��ت��ح��ت��ي��ة  وال��ب��ن��ي��ة  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
باإجناز  �شعادته  عن  والبلديات  العمراين  للتخطيط 
م�شروعي البنية التحتية ملنطقتي املقطع واملعمورة يف 
جزيرة اأبوظبي وفقا لل�شيا�شات واللوائح التخطيطية 
جميع  متكني  �شاأنها  من  والتي  الدائرة  من  املعتمدة 
ال�����ش��ك��ان م���ن ال���ش��ت��ف��ادة م���ن امل���زاي���ا ال��ت��ي توفرها 

املجتمعات العمرانية امل�شتدامة واملتكاملة.
واأ�شاف اأن اإجناز امل�شروعني يوؤكد التزام اإمارة اأبوظبي 
بتوفري اأرقى م�شتويات جودة املعي�شة جلميع ال�شكان 
بتوفري  احل��ي��اة  نوعية  حت�شني  على  ال��دائ��رة  وتعمل 

بيئات عمرانية ذات ن�شيج متكامل ومرتابط.
واأ�شار اإىل اأن ت�شميم منطقة املعمورة الذي ي�شتجيب 
ملعايري ال�شالمة ي�شم جمموعة متكاملة من املرافق 
قناة  منطقة  ت�شميم  يت�شمن  بينما   .. املجتمعية 
 - للمدينة  امل��رك��زي��ة  املنطقة  يف  تقع  ال��ت��ي   - املقطع 

مناطق �شكنية مطلة على واجهة مائية جذابة.
وتوجه ال�شاهي بال�شكر اإىل �شركة اأبوظبي للخدمات 
العامة “ م�شاندة “ التي اأخذت على عاتقها م�شوؤولية 
امل�شروعني وعلى ما وفرته من  اإجن��از  الإ�شراف على 

خربات وموارد ل�شتكمال اإجنازهما.
موؤكدا حر�شهم على اللتزام الدائم بتطبيق املعايري 
للتخطيط  اأب��وظ��ب��ي  دائ����رة  و�شعتها  ال��ت��ي  وامل���ب���ادئ 

العمراين والبلديات.

•• دبي-الفجر:

نظمت الإدارة العامة للموؤ�ش�شات العقابية والإ�شالحية يف 
�شرطة دبي معر�شا ملنتجات النزلء ا�شتمر ملدة خم�شة اأيام 
العميد  ك��رم  املعر�س  هام�س  وعلى  جمريا،  �شنرت  ت��ون  يف 
العقابية  للموؤ�ش�شات  العامة  الإدارة  مدير  ال�شمايل،  علي 
ب�شتاين،  ن�شرين  ال�شيدة  دب���ي،  �شرطة  يف  وال���ش��الح��ي��ة 
�شنرت  وت���اون  م��ول  العامة يف مريكاتو  ال��ع��الق��ات  م��دي��رة 

جمريا.
العامة  الإدارة  م���دي���ر  ال�������ش���م���ايل،  ع��ل��ي  ال��ع��م��ي��د  وق�����ال 
اأن  دب���ي،  ���ش��رط��ة  يف  وال���ش��الح��ي��ة  العقابية  للموؤ�ش�شات 
املعر�س ياأتي انطالقاً من حر�س القيادة العامة ل�شرطة 
املجتمع،  فئات  خمتلف  جت��اه  املجتمعية  بامل�شوؤولية  دب��ي 
ويهدف للوقوف اإىل جانب نزلء املوؤ�ش�شة وم�شاعدتهم من 
خالل �شراء منتجاتهم، مما يوؤدي اإىل حتفيزهم وتقدمي 

اأن  ال�شمايل  العميد  واأو�شح  لهم.  وامل��ادي  النف�شي  الدعم 
تنظيم مثل تلك املعار�س ي�شكل فر�شة للمجتمع للتعرف 
املوؤ�ش�شات  يف  ال��ن��زلء  تعلمها  التي  واحل���رف  امل��واه��ب  اإىل 
عقوباتهم  مل���دد  ق�شائهم  خ���الل  والإ���ش��الح��ي��ة  العقابية 
اإىل  حت��ول��وا  وك��ي��ف  ال��ن��زلء  منتجات  ع��ر���س  وي�شتهدف 
من  املعي�شة  نفقات  توفري  يف  اأ�شرهم  ي�شاعدون  منتجني 
خالل تعلم كثري من املهارات واحلرف التي ت�شاعدهم على 
اإيجاد فر�س منا�شبة للعمل، بالإ�شافة اإىل تعريف املجتمع 
ب�شكل  ب�شناعتها  ق��ام��وا  التي  وباملنتجات  ال��ن��زلء  بعطاء 
احرتايف. وقال العميد ال�شمايل اإن القيادة العامة ل�شرطة 
بالدورات احلرفية متا�شياً  النزلء  اإحلاق  دبي تهدف من 
العقوبة،  انق�شاء  بعد  والك�شب  لالإ�شالح  تطلعاتها  م��ع 
وا�شتغالل اإمكانات وقدرات النزلء و�شحذ طاقتهم بهدف 
التاأهيل والإ�شالح، وذلك من خالل ت�شجيعهم على العمل 
اليومي، وطرح عدد من الربامج التاأهيلية والتعليمية عرب 

ور�س احلرف املختلفة التي تتيح للنزيل اختيار ما يتنا�شب 
مع مهاراته وميوله وفقاً ملا مت اإعداده من خطط تدريبية 
الفراغ  اأوق����ات  ل�شغل  ال��ن��زي��ل  �شالح  يف  ت�شب  وتعليمية 
لدية مبا يعود عليه باملنفعة على امل�شتوى ال�شخ�شي بعد 
العمل احل��ريف وتوفري وت�شخري كل  اأن��واع  ب�شتى  ي��زود  اأن 
الإمكانات الب�شرية والت�شغيلية لجتاه دفع عجلة التاأهيل 
للموؤ�ش�شات  ال���ش��رتات��ي��ج��ي  ال��ه��دف  وت��رج��م��ة  والإ����ش���الح 
�شرائح  لي�شمل  ملمو�س  واق��ع  اإىل  والإ�شالحية  العقابية 
ب�شتاين،  ن�شرين  اأ�شادت  النزلء. ومن جانبها  عديدة من 
�شنرت  وت���اون  م��ول  العامة يف مريكاتو  ال��ع��الق��ات  م��دي��رة 
جمريا، بال�شراكة مع القيادة العامة يف �شرطة دبي ممثلة 
يف الإدارة العامة للموؤ�ش�شات العقابية وال�شالحية والتي 
ت��خ��دم جميع ف��ئ��ات امل��ج��ت��م��ع، وق��ال��ت وت��ت��ط��ل��ع مل��زي��د من 
التعاون يف بني اجلانبني خمتلف املبادرات التي ت�شاهم يف 

ا�شعاد املجتمع. 

»م�شاندة« تنجز م�شروعي املعمورة واملقطع بتكلفة 295 مليون درهم

•• العني-وام:

اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة العني ظهر ام�س  اأدى �شمو ال�شيخ طحنون بن حممد 
�شالة اجلنازة على جثمان املغفور لها ميثة حممد عقيف ال�شام�شي وذلك مب�شجد املطاوعة 
يف مدينة العني. كما اأدى ال�شالة اإىل جانب �شموه ال�شيخ ذياب بن طحنون اآل نهيان وجمع 
لأبناء  وموا�شاته  تعازيه  �شموه عن �شادق  العني. عرب  واملقيمني يف مدينة  املواطنني  من 
ويلهم  ف�شيح جناته  وي�شكنها  بوا�شع رحمته  يتغمدها  اأن  تعاىل  اهلل  داعياً  الفقيدة  واأ�شرة 

اأهلها ال�شرب وال�شلوان.

طحنون بن حممد يوؤدي �شالة اجلنازة 
على جثمان ميثة حممد ال�شام�شي

نهيان بن مبارك ي�شتقبل وفدًا هنديًا
•• اأبوظبي-وام: 

ا�شتقبل معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�شامح ام�س بق�شر �شموه معايل ت�شاندرا 
بابو نايدو كبري وزراء ولية اندرابرادي�س الهندية والوفد املرافق له. ورحب معايل ال�شيخ نهيان بن 
مبارك بال�شيف وبحث معه خمتلف املوا�شيع ..موؤكدا اأن دولة المارات والهند تربطهما عالقات 

وطيدة منذ مئات ال�شنني ويفيِ كافة املجالت القت�شادية والتجارية.
اأ�شاد كبري  الم��ارات. من جانبه  اوترابرادي�س ودول��ة  ال�شتثمار بني ولية  اأطر  م�شددا على تعزيز 
وزراء ولية اندرابرادي�س بالعالقة الوطيدة التي تربط بالده بدولة المارات. م�شريا اإىل اأن بالده 
حري�شة على تعزيز وتقوية اأوجه التعاون مع دولة المارات واأن هناك فر�شا عديدة لال�شتثمار بني 
البلدين على كافة ال�شعد. ح�شر اللقاء ال�شيخ حممد بن نهيان بن مبارك اآل نهيان و�شعادة نفديب 

�شينغ �شوري �شفري جمهورية الهند لدى الدولة وعدد من رجال الأعمال الهنود.

اأخبار ال�شاعة توؤكد على 
�شرورة االنت�شار يف 
احلرب �شد االإرهاب

•• ابوظبي -وام:

قالت ن�شرة اخبار ال�شاعة ان تنامي العمليات الإرهابية التي ت�شهدها العديد 
يوؤكد بو�شوح �شرورة تن�شيق  الأخ��رية  الآون��ة  املنطقة والعامل يف  من دول 
الإرهاب،  �شد  احل��رب  يف  النت�شار  اأج��ل  من  والدولية  الإقليمية  اجلهود 
وخا�شة اأن خمططات القوى املتطرفة والإرهابية ل تقف عند حدود دولة 
بعينها، واإمنا ت�شمل املنطقة ودول العامل اأجمع، بهدف اإثارة الفو�شى وعدم 
التي  احل��وار  فر�س  على  والق�شاء  الكراهية  على  والتحري�س  ال�شتقرار 
ت�شتهدف تعزيز التقارب والتعاي�س بني الأديان والثقافات املختلفة. وا�شافت 
الإرهاب”  النت�شار يف احلرب �شد  “ �شرورة  افتتاحيتها حتت عنوان  فى 
الآونة  يف  الإرهابية  اجلماعات  بها  منيت  التي  الفادحة  الهزائم  برغم  انه 
الأخرية، ويف مقدمتها تنظيم »داع�س« الإرهابي الذي بات الق�شاء عليه يف 
كل من العراق و�شوريا و�شيكاً بعد حترير املو�شل والرقة، وتنظيم القاعدة 
اإل  بها،  التي يوجد  املناطق  الآخ��ر ل�شربات موجعة يف  يتعر�س هو  ال��ذي 
اأن هذا ل يعني تراجع خطر الإرهاب، فما زالت هذه التنظيمات الإرهابية 
واجلماعات املحلية املوالية لها يف اأكرث من دولة تقوم بعملياتها الإجرامية، 
الواحات  �شحراء  يف  وقعت  التي  اجلبانة  الإرهابية  العملية  اآخ��ره��ا  وك��ان 

مبحافظة اجليزة يف جمهورية م�شر العربية م�شاء اجلمعة املا�شي.
الإرهابية  الأع��م��ال  لهذه  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  ادان��ة  ان  وبينت 
اجلبانة وت�شامنها مع البلدان التي تعر�شت لها وم�شارعتها لنقل امل�شابني 
ال�شوماليني جراء العمل الإرهابي الخري اإىل دولة كينيا املجاورة للعالج 
على نفقتها .. اإمنا يوؤكد موقف الإمارات العربية املتحدة الثابت واملبدئي 
يف الت�شامن مع الدول العربية ال�شقيقة يف اأوقات املحن والأزمات، وخا�شة 
يف مواجهة خطر التطرف والإرهاب الذي ميثل التهديد الرئي�شي لالأمن 

وال�شتقرار والتنمية يف املنطقة.
ونبهت اىل حتذيرالمارات الدائم من اأن الإرهاب هو اأخطر ما يهدد دول 
ميثل  كما  نف�شه،  ووج��وده��ا  ب��ل  وتعاي�شها  ا�شتقرارها  وي�شتهدف  املنطقة 
حتدياً لل�شلم والأمن الدوليني ويوؤدي اإىل انتهاك حقوق الأفراد العاديني 
اإىل  م��ن خ��الل حرمانهم م��ن العي�س يف �شالم ورخ���اء، ول��ه��ذا تدعو دوم���اً 
�شرورة توحيد اجلهود، والوقوف �شفاً واحداً من اأجل النت�شار يف احلرب 
الدويل  املجتمع  التزام  �شرورة  على  ذات��ه  الوقت  يف  وت�شدد  الإره���اب،  �شد 
اأ�شل  اأو  اأو ثقافة  اأو ع��رق  ب��اأي دي��ن  برف�س حم��اولت رب��ط الإره���اب كافة 
اإىل �شيادة  اإىل تعزيز اجلهود امل�شرتكة الرامية  اأياً كان، وتدعو دوماً  اإثني 
روح الت�شامح واحلوار بني خمتلف الثقافات واحل�شارات والأدي��ان لتعزيز 

الحرتام والتفاهم بني ال�شعوب.
كما عربت دولة الإم��ارات العربية املتحدة، يف اخلطاب الذي اأدىل به �شمو 
اأمام  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�شيخ 
�شبتمرب  يف  نيويورك  يف  املتحدة  ل��الأمم  العامة  للجمعية   72 ال���  ال���دورة 
الإره����اب،  ���ش��د  احل���رب  يف  لالنت�شار  وعميقة  �شاملة  روؤي����ة  ع��ن  امل��ا���ش��ي، 
والإرهاب  التطرف  يرف�س  و���ش��ادق  ثابت  موقف  اتخاذ  من  اأوًل،  تنطلق 
والق�شاء عليها.  الآف��ة  ملواجهة هذه  بديل عنها  كافة ك�شرورة ل  باأ�شكاله 
وثانياً، اتخاذ اإجراءات وتدابري م�شرتكة تهدف اإىل ك�شف وحما�شبة الدول 
العنف  ين�شر  من  مع  اإطالقاً  الت�شامح  وع��دم  ل��الإره��اب،  واملمولة  الداعمة 
وال��ذع��ر وال��دم��ار ب��ني الأب��ري��اء اأو ال��ت��ه��اون م��ع اأي ط��رف يقدم ي��د العون 
واملالذ للجماعات الإرهابية. وثالثاً، اإر�شاء روح الت�شامح والتعاي�س ال�شلمي 
الإمارات  اأن  خا�شة  املتنامية،  التطرف  نزعات  ملواجهة  ال�شبيل  باعتبارها 
خطاب  ومواجهة  الت�شامح  تعزيز  يف  رائ��دة  جتربة  لديها  املتحدة  العربية 
مثل  متخ�ش�شة  موؤ�ش�شات  وا�شت�شافة  اإن�شاء  خ��الل  من  وذل��ك  الكراهية، 
ومركز  الإلكرتونية  والإره��اب  التطرف  لر�شائل  للت�شدي  »�شواب«  مركز 
»هداية« ملكافحة التطرف اإىل جانب »جمل�س حكماء امل�شلمني« الذي يهدف 
اإىل التعريف بالوجه احلقيقي لديننا الإ�شالمي احلنيف »ومنتدى تعزيز 
عند  ال�شلم  مبداأ  تاأ�شيل  اإىل  يهدف  ال��ذي  امل�شلمة«  املجتمعات  يف  ال�شلم 

امل�شلمني.
اأن يكون الهدف  وخل�شت اىل ان النت�شار يف احلرب �شد الإره��اب ينبغي 
الذي يوحد دول املنطقة والعامل، من اأجل تعزيز اأ�ش�س الأمن وال�شتقرار 
وال�شلم والعمل على دفع جهود التنمية ال�شاملة وامل�شتدامة على ال�شعيدين 
الإقليمي والدويل، لأن اأي تراجع اأو تباطوؤ يف هذه احلرب �شتكون تكلفتها 

مدمرة على الإن�شانية جمعاء.

املوؤ�ش�شات العقابية تنظم معر�شا ملنتجات النزالء 
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•• العني-وام: 

اآل نهيان املواطن اأحمد  زار معايل ال�شيخ �شعيد بن طحنون 
�شامل �شهيل بن خ�شرة العامري يف منزله مبنطقة زاخر يف 
مدينة العني لالإطمئنان على حالته ال�شحية بعد عودته اإىل 

اأر�س الوطن �شاملا معافى من رحلة عالج تكللت بالنجاح.
معاليه  �شرف  على  ع�شاء  ماأدبة  العامري  خ�شرة  اب��ن  واأق��ام 
العامري  بالركا�س  حمد  بن  حممد  ال�شيخ  �شعادة  ح�شرها 
�شامل بن  اأبوظبي وحممد  الإ�شت�شاري لإم��ارة  املجل�س  ع�شو 

العامري  بالركا�س  حممد  �شامل  وال�شيخ  العامري  كردو�س 
وجمع من املواطنني.

كما زار معايل ال�شيخ �شعيد بن طحنون اآل نهيان اأم�س الول 
اأ�شرة رجل الأعمال يعقوب حممد عقيل اخلوري يف منزلها 

بالظاهر يف منطقة العني لالإطمئنان على اأحوالهم .
ال�شيخ  بزيارة معايل  واخل��وري  العامري  ابن خ�شرة  ورح��ب 
�شعيد بن طحنون اآل نهيان .. معربني عن �شعادتهما واأفراد 
القيادة احلكيمة  اهتمام  التي تعك�س  الزيارة  اأ�شرتيهما بهذه 

باملواطنني واحلر�س على تلم�س احتياجاتهم .

�شعيد بن طحنون يزور اأحمد بن خ�شرة 
العامري واأ�شرة يعقوب اخلوري

الرميثي يفتتح املوؤمتر الدويل الثاين لطب الطوارئ يف اأبوظبي

اللواء املري يوجه بتغيري م�شمى “اخلدمات الذكية” اإىل االإدارة 
العامة للذكاء اال�شطناعي

انطالق موؤمتر االإمارات الثالث لالأمن البيولوجي يف دبي

•• دبي-الفجر:

ال�شمو  �شاحب  اإط��الق  مع  متا�شياً 
مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
ا�شرتاتيجية  دب���ي،  ح��اك��م  ال�����وزراء 
ال�شطناعي،  ل���ل���ذك���اء  الإم���������ارات 
مئوية  �شمن  �شخم  م�����ش��روع  اأول 
�شعادة  وج����ه   ،2071 الإم���������ارات 
امل�����ري،  ال�����ل�����واء ع���ب���د اهلل خ��ل��ي��ف��ة 
بتغيري  دب��ي،  ل�شرطة  ال��ع��ام  القائد 
للخدمات  ال��ع��ام��ة  الإدارة  م�شمى 
للذكاء  العامة  الإدارة  اإىل  الذكية 
عمل  فريق  وت�شكيل  ال�شطناعي، 
اإعداد  ب��ه��دف  ال�شطناعي  ال��ذك��اء 
ال�شطناعي  ال��ذك��اء  ا�شرتاتيجية 
يف  ال�شريعة  وال��ت��وج��ه��ات  والتغيري 
والأمنية،  ال�شرطية  املجالت  كافة 

التقنيات  اأف�����ش��ل  واإع����داد  وت��ط��وي��ر 
التي  ال���ش��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء  اأدوات 
تخدم اجلمهور الداخلي واخلارجي، 
اأكادميياً  املوظفني  وتاأهيل  واإع���داد 
و����ش���ق���ل م���ه���ارات���ه���م ل��ل��ت��ع��ام��ل مع 

اأنظمة الذكاء ال�شطناعي.
القيادة  اأن  املري  اللواء  �شعادة  واأكد 
كل  حري�شة  دب���ي  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة 
توجهات  م���واك���ب���ة  ع��ل��ى  احل���ر����س 
ال���ق���ي���ادة ال���ر����ش���ي���دة ال���رام���ي���ة اإىل 
ال��ت��اأ���ش��ي�����س ل��ل��م��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة من 
ال�شطناعي  ال����ذك����اء  ا����ش���ت���خ���دام 
امل��وج��ة اجل��دي��دة بعد  ال���ذي يعترب 
�شتعتمد  ال���ت���ي  ال���ذك���ي���ة  احل���ك���وم���ة 
عليها خمتلف اخلدمات والقطاعات 
اللواء  واأ���ش��ار  امل�شتقبلي.  عملها  يف 
العامة  الإدارة  حتويل  اأن  اإىل  امل��ري 
للخدمات الذكية اإىل الإدارة العامة 

ل���ل���ذك���اء ال���ش��ط��ن��اع��ي ي���ه���دف اإىل 
للذكاء  الإم����ارات  ا�شرتاتيجية  دع��م 
ال���ش��ط��ن��اع��ي الأوىل م��ن ن��وع��ه��ا يف 
تطوير  اإىل  ت�شعى  وال��ت��ي  املنطقة، 
الذكاء  تكنولوجيا  اأدوات  وتنظيم 
ل  ج���زءاً  ت��ك��ون  بحيث  ال�شطناعي 

يتجزاأ من منظومة العمل احلكومي 
مواجهة  يف  ي�شهم  مب��ا  ال���دول���ة،  يف 
تطور  وحتقيق  املت�شارعة  املتغريات 
امل�شتويات  نوعي يف الأداء العام على 
كافة، عرب بناء منظومة رقمية ذكية 
للتحديات  تت�شدى  ومت�شلة  كاملة 
عملية  ح���ل���وًل  وت���ق���دم  ب������اأول،  اأوًل 
و�شريعة، تت�شم باجلودة والكفاءة مبا 
 ،2071 الإم���ارات  ومئوية  ين�شجم 
ال�شاعية اإىل اأن تكون دولة الإمارات 

الأف�شل بالعامل يف املجالت كافة.
وحول امل�شمى اجلديدة لالإدارة، اأكد 
مدير  الرزوقي  نا�شر  خالد  العميد 
ال�شطناعي  للذكاء  العامة  الإدارة 
اجل�����دي�����دة  ال����ع����ام����ة  الإدارة  اأن 
عبد  ال��ل��واء  �شعادة  م��ن  وبتوجيهات 
العامة  ال��ق��ائ��د  امل�����ري،  خ��ل��ي��ف��ة  اهلل 
تطوير  على  �شتعمل  دب���ي،  ل�شرطة 

اأنظمة  اإىل  الذكية  الأنظمة  جميع 
ب��ت��ن��ب��وؤ الح��ت��ي��اج��ات اخلا�شة  ت��ق��وم 
اأ�شاليب  ع��ل��ى  اع��ت��م��اداً  باملتعاملني 
الذكاء ال�شطناعي يف كافة املجالت 
ال�شرطية، والتنبوؤ الأمني باجلرمية 
واإعداد  وتطوير  املرورية  واحل��وادث 
الذكاء  واأدوات  ال��ت��ق��ن��ي��ات  اأف�����ش��ل 
اجلمهور  ت��خ��دم  ال��ت��ي  ال�شطناعي 
دبي،  ل�شرطة  واخل��ارج��ي  ال��داخ��ل��ي 
بني  امل��ت��وازن  ال�شتخدام  جانب  اإىل 
والكوادر  ال�شطناعي  الذكاء  اأدوات 
الرزوقي  ال��ع��م��ي��د  وق����ال  ال��ب�����ش��ري��ة. 
ا�شرتاتيجية  و�����ش����ع  ���ش��ي��ت��م  اإن�������ه 
بالذكاء  املتعلقة  للم�شاريع  ك��ام��ل��ة 
تنفيذها  وخ����ط����ط  ال����ش���ط���ن���اع���ي 
�شرطة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ي��ح��ق��ق  مب���ا 
الر�شيدة  ال���ق���ي���ادة  وت���وج���ه���ات  دب����ي 

امل�شتقبلية.

•• دبي-وام:

انطلقت ام�س اأعمال موؤمتر الإمارات الثالث لالأمن البيولوجي، 
“الأمن  �شعار  حتت  والبيئة  املناخي  التغري  وزارة  تنظمه  ال��ذي 
ثاين  الدكتور  معايل  بح�شور  اجلميع”،  م�شوؤولية  البيولوجي 
اللجنة  رئي�س  والبيئة،  املناخي  التغري  وزي��ر  ال��زي��ودي  اأحمد  بن 

الوطنية لالأمن البيولوجي ومب�شاركة عاملية ووطنية وا�شعة.
وخ������الل اف���ت���ت���اح امل�����وؤمت�����ر، ال������ذي ي�����ش��ت��م��ر ح���ت���ى غ����د يف فندق 
الدكتور  م��ع��ايل  رّح���ب  ب��دب��ي،  �شيتي  في�شتيفال  اإنرتكونتننتال 
ثاين بن اأحمد الزيودي بالوفود امل�شاركة واأّكد اأن انعقاد املوؤمتر 
اإىل حتقيق  الرامية  وت��رية اجلهود  ت�شريع  يتطلب  وق��ت  ج��اء يف 
الرامية  ال��ب��ي��ول��وج��ي،  ل��الأم��ن  الوطنية  ال�شرتاتيجية  اأه����داف 
اجلاهزية  تعزيز  خ��الل  من  متكامل  بيولوجي  اأم��ن  تطوير  اإىل 
ملواجهة التحديات النا�شئة يف جمال الأمن البيولوجي مبا ي�شهم 
يف تعزيز منظومة الأمن الوطني والرتقاء بدولة الإمارات على 
الذي حتر�س  الأمر  اآمنة للحياة والعمل،  العاملي كبيئة  ال�شعيد 
بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  برئا�شة �شاحب  الر�شيدة،  قيادتنا  عليه 

زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل«.
البيولوجية  وال�����ش��الم��ة  ال��ب��ي��ول��وج��ي  الأم����ن  اأن  م��ع��ال��ي��ه  وذك����ر 
يعتربان من الق�شايا الرئي�شية على امل�شتويات الوطنية والعاملية، 
حيث تتزايد املخاوف من وقوع حوادث بيولوجية، ب�شورة عر�شية 
كافة  يف  والتقنية  العلمية  التطورات  نتيجة  وذل��ك  مق�شودة،  اأو 
العوامل  انتقال  و�شهولة  املا�شية،  القليلة  العقود  املجالت خالل 

البيولوجية نتيجة تطور حركة النقل والتجارة الدولية.
واأّك����د ال��دك��ت��ور ال��زي��ودي اأن دول���ة الإم����ارات ت��ويل ق�شية الأمن 
البيولوجي يف جمال الزراعة والإنتاج احليواين اأهمية م�شاعفة 

نتيجة ملجموعة من العوامل، من بينها الأهمية املتنامية لدولة 
الدولية،  النقل والتجارة  ا�شرتاتيجي يف جمال  الإم��ارات كمركز 
والع��ت��م��اد يف تلبية ج��زء كبري م��ن الح��ت��ي��اج��ات ال��غ��ذائ��ي��ة على 
اخلطط  على  ع��الوة  امل�����ش��ت��وردة،  واحليوانية  ال��زراع��ي��ة  املنتجات 
الرثوات  وتنمية  تنويع  ع��رب  املحلي  الإن��ت��اج  ل��زي��ادة  الطموحة 

النباتية واحليوانية لت�شييق الفجوة الغذائية.
اأدوات  اأن دولة الإم��ارات وا�شلت جهودها لتعزيز  واأ�شاف معاليه 
الرقابة وتدابريها يف مواجهة التحديات املرتبطة بتلك العوامل، 
وغريها، اإذ قامت بتعزيز الإمكانيات التقنية والب�شرية يف املحاجر 
الزراعية والبيطرية التي متثل خط الدفاع الأ�شا�س يف مواجهة 
اأف�شل  وفق  فيها  احلجر  تدابري  وتطوير  البيولوجية،  املخاطر 
املمار�شات العاملية، منّوهاً باأن جهود الدولة ل تقت�شر على الرقابة 
على املنافذ احلدودية، واإمنا متتد لت�شمل اأن�شطة الإنتاج املحلية 

اأي�شاً.
واأ�شار الدكتور الزيودي اإىل اأن املختربات الوطنية تتمتع بقدٍر عاٍل 
من الكفاءة، وحتظى باعتماد عاملي يف جمال الك�شف عن العوامل 
البيولوجية وحتليل املخاطر، منّوهاً باأن اللجنة الوطنية ل�شالمة 
الأغذية حتر�س على تبادل املعلومات مع املنظمات الدولية ذات 
العاملية  ال�شلة ويف مقدمتها منظمة الأغذية والزراعة واملنظمة 

لل�شحة احليوانية ومنظمة ال�شحة العاملية.
الرئي�شية  الأه����داف  لتحقيق  اجل��ه��ود  اأب���رز  امل��وؤمت��ر  وي�شتعر�س 
ال��ث��الث��ة ل��ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة ل���الأم���ن ال��ب��ي��ول��وج��ي التي 
تتمثل يف احلد  والتي   ،2013 ع��ام  ال���وزراء يف  اعتمدها جمل�س 
الك�شف عن وجود  ق��درات  وبناء  البيولوجية،  العوامل  من خطر 
التعامل مع احلوادث والتهديدات  خطر بيولوجي، وبناء قدرات 

البيولوجية.

ويف هذا الإطار، قال معايل الدكتور الزيودي ان اللجنة الوطنية 
لالأمن البيولوجي واللجان املنبثقة عنها كثفت جهودها لتحقيق 
يف  ودجم��ه��ا  املتحققة  النجاحات  م��ن  وال�شتفادة  الأه���داف  تلك 
على  ال��ق��درات  لتعزيز  والتكامل  بال�شمولية  يت�شم  وطني  اإط���ار 
اأن  واأ���ش��اف  اأن��واع��ه��ا.  مبختلف  البيولوجية  امل��خ��اط��ر  م��واج��ه��ة 
اللجنة انتهت من ح�شر ومراجعة الت�شريعات القائمة ذات ال�شلة 
بالأمن البيولوجي وحتديد الفجوات ملعاجلتها ..كما انتهت من 
البيولوجي يف  الأم��ن  ودليل  البيولوجي  املنافذ  اأم��ن  دليل  و�شع 
البيولوجية  والعوامل  امل��واد  ا�شتخدام  �شيا�شة  وو�شع  املختربات، 
يف البحوث والتجارب العلمية، ويتم العمل يف الوقت احلايل على 
التغري  وزارة  يربط  الإلكرتوين” ال��ذي  “الإخطار  نظام  اإجن��از 
تبادل  لت�شهيل  احلكومية  اجلهات  يف  ب�شركائها  والبيئة  املناخي 
املعلومات و�شرعة ال�شتجابة للحوادث والطوارئ املتعلقة بالأمن 
لبناء  العمل  ور���س  م��ن  �شل�شلة  تنظيم  اإىل  اإ�شافة  البيولوجي، 

وتنمية قدرات العاملني يف جمال الأمن وال�شالمة البيولوجية.
نقا�شية  وحلقات  عمل  جل�شات   5 على  امل��وؤمت��ر  اأع��م��ال  وت��وزع��ت 
من  والعاملية،  املحلية  الأهمية  ذات  املوا�شيع  م��ن  جملة  تتناول 
املادية  ال���ق���درات  وب��ن��اء  ت��ع��زي��ز  ال��دول��ي��ة يف  امل��ن��ظ��م��ات  دور  بينها 
والب�شرية يف جمال ال�شالمة والأمن البيولوجي على ال�شعيدين 
والك�شف،  الرقابة  باأعمال  ال�شلة  ذات  خا�شة  والع�شكري،  املدين 
يتعلق  فيما  والإقليمي  العاملي  الو�شع  م�شتجدات  وا�شتعرا�س 
بالأمرا�س املعدية ومكافحة الآفات والأوبئة يف املجالني الزراعي 
تطبيق  اأه��م��ي��ة  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال��ط��ي��ور،  انفلونزا  مثل  واحل��ي��واين، 
البيولوجي،  الأم��ن  حتديات  ملواجهة  الدولية  ال�شحية  اللوائح 
التي تعاين  الفني للدول  واأهمية تطوير برامج الإغاثة والدعم 

من تهديدات بيولوجية خطرة.

•• اأبوظبي -وام:

اف��ت��ت��ح م��ع��ايل ال���ل���واء حم��م��د خ��ل��ف��ان الرميثي 
الدويل  امل��وؤمت��ر  اأبوظبي  ل�شرطة  العام  القائد 
فندق  وذل������ك يف  ال������ط������وارئ..  ل���ط���ب  ال����ث����اين 

انرتكونتننتال- اأبوظبي.
املدير  دراي  بن  خليفة  �شعادة  الفتتاح..  ح�شر 
الإ�شعاف  خل���دم���ات  دب����ي  مل��وؤ���ش�����ش��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
الطب  كلية  م��ن  �شياتون  غ��ري��غ��وري  وال��دك��ت��ور 
يف جامعة هارفرد ومدراء القطاعات وعدد من 

كبار ال�شباط.
ي��ت��واف��ق مع  امل��وؤمت��ر  اإن  الرميثي  م��ع��ايل  وق���ال 
ا�شرتاتيجية �شرطة اأبوظبي الهادفة اإىل حتقيق 
الأمثل  وال��ت��اأه��ي��ل  اجل��اه��زي��ة  م�شتويات  اأع��ل��ى 
الأف�شل  لتكون  الطوارئ  وطواقم  فرق  جلميع 

والأكرث متيزا يف املنطقة والعامل.
مبا  امل�����ش��رتك  العمل  تعزيز  يف  اأهميته  م��وؤك��دا 
يحقق �شراكات ا�شرتاتيجية دولية ت�شهم يف بناء 
ومهارات  كفاءات  واإيجاد  واملعرفة  العلم  ج�شور 

ت�شاعد يف اإنقاذ حياة ال�شحايا اأثناء الطوارئ.
واجلامعات  الر�شمية  الهيئات  مب�شاركة  م�شيدا 

يف هذا املوؤمتر الدويل وكل اللجان.

�شياتون  غ��ري��غ��وري  ال��دك��ت��ور  ع��رب   .. ذل��ك  اإىل 
الطب يف جامعة هارفرد عن تقديره  من كلية 
ل��ل��م�����ش��ت��وى امل��ت��ق��دم ال����ذي و���ش��ل��ت اإل���ي���ه دولة 
الإم����������ارات ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة يف جم�����ال طب 
ال�����ط�����وارئ.. م���ا ج��ع��ل ال�����دول امل����ج����اورة حتذو 
ح��ذوه��ا يف ج���ودة ال��رع��اي��ة ال�����ش��ح��ي��ة.. م�شيدا 
م�شتجدات  مواكبة  يف  اأبوظبي  �شرطة  بجهود 
العاملية  املعايري  اأف�شل  وتطبيق  الطوارئ  طب 
التقدم والتطور يف جمال  على نحو مكنها من 
الرعاية ال�شحية وموا�شلة تدريب ورفع كفاءة 

عنا�شرها.
جلنة  عن  نيابة  األقاها  التي  الكلمة  يف  واأ�شاف 
يف  جناحات  حققت  اأبوظبي  �شرطة  اأن  امل��وؤمت��ر 
طب الطوارئ اأ�شهمت يف تعزيز جهود الإمارات 
بهذا املجال يف ظل نعمة الأمن وال�شتقرار التي 

ت�شهدها الدولة.
نتائج  امل���وؤمت���ر  ي��ح��ق��ق  اأن  اأم���ل���ه يف  ع���ن  م��ع��رب��ا 
م��ت��ق��دم��ة خل��دم��ة امل��ج��ت��م��ع��ات ب��ت��ق��دمي رعاية 

�شحية متطورة.
م�شرية  عن  فيلما  واحل�شور  الرميثي  و�شاهد 
الطوارئ  اأب��وظ��ب��ي يف جم���ال  ���ش��رط��ة  وج���ه���ود 
التقنيات  اأف�شل  وا�شتخدام  العامة  وال�شالمة 

العن�شر  ك��ف��اءة  ورف��ع  امل��ج��ال  ه��ذا  الع�شرية يف 
الب�شري ومعاجلة احلوادث الطارئة  وال�شتعداد 

واجلاهزية الدائمة لأية طارئ.
اأحدث الأجهزة واملعدات يف  واطلع معاليه على 
جمال  يف  امل�شتخدمة  واملعدات  الأدوات  معر�س 
الطوارئ امل�شاحب للمعر�س والذي �شم اأجنحة 
امل�شتخدمة يف  اأبوظبي بعر�س الأدوات  ل�شرطة 
العامة..  وال�����ش��الم��ة  ال���ط���وارئ  ع��م��ل م��دي��ري��ة 
وم��دي��ري��ة اخلدمات  اجل���و  ج��ن��اح  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
خلدمات  دب��ي  ملوؤ�ش�شة  اأخ��رى  واأجنحة  الطبية 
تعمل  التي  ال�شرتاتيجية  وال�شركات  الإ�شعاف 
يف ذات املجال وت�شتخدم �شرطة اأبوظبي اأدواتها 

خ�شو�شا املتعلقة بالإ�شعاف امليداين.
  وقال العميد علي خلفان الظاهري مدير قطاع 
العمليات املركزية اإن املوؤمتر الذي يجمع نخبة 
من العاملني يف جمال  طب الطوارئ عامليا يعد 
�شرطة  حققتها  ال��ت��ي  ال��ن��ج��اح��ات  على  م��وؤ���ش��را 
على  املتطور  الطب  من  النوع  ه��ذا  يف  اأبوظبي 
نحو ي�شهم يف تعزيز جهود ال�شالمة العامة يف 
الدولة وتوفري اأف�شل خدمات الرعاية الطبية 
ال��ط��ارئ��ة وال��ت��ع��ام��ل م��ع احل����وادث وف���ق اأف�شل 

املعايري العاملية.

واأو�شح اأن املوؤمتر ي�شكل فر�شة لتبادل اخلربات 
والطالع على جتارب وممار�شات الدول امل�شاركة 
يف فعالياته التي تناق�س يف اأوراق عمل جمموعة 
من املو�شوعات ذات الأهمية يف طب الطوارئ.. 
م�����ش��ي��دا ب��ج��ه��ود امل�����ش��ارك��ني ودوره������م يف طرح 
تقدمي  ت�شهم يف  التي  احللول  وتقدمي  الأف��ك��ار 

اأجود اخلدمات.
ال��ع��ام��ري مدير  اإب��راه��ي��م  العقيد حممد  وق��ال 
الدول  اإن  العامة  وال�شالمة  الطوارئ  مديرية 
ال��ت��ي ت�����ش��ارك يف اأع��م��ال امل��وؤمت��ر ه��ي بريطانيا 
الأمريكية وكندا وجمهورية  املتحدة  والوليات 
العربية  الإم�����ارات  ودول����ة  وا�شكتلندا  اي��رل��ن��دا 
املتحدة واأملانيا الحتادية واإيطاليا و�شريلنكا.. 
م�شريا اإىل تبادل اخلربات والأفكار بني النخب 
امل�شاركة من اأجل دعم جهود املنظومة الدولية 
يف جم��ال طب ال��ط��وارئ من اأج��ل حتقيق اأعلى 
م���ع���دلت ال�����ش��الم��ة ال��ع��ام��ة وجت��ن��ي��ب الأف�����راد 

خماطر احلوادث.
للموؤمتر  الفتتاح  جل�شة  يف  امل�شاركون  وناق�س 
احلوادث الكربى التي  يكون فيها عدد ال�شحايا 
للم�شت�شفيات  ال�شتيعابية  ال��ط��اق��ة  م��ن  اأك���رب 
من  �شايتون  غريغوري  الدكتور  فيها  وحت��دث 

وال��دك��ت��ور بول  ه��ارف��رد  ال��ط��ب يف جامعة  كلية 
م�شت�شفى  يف  ال���ط���وارئ  ق�����ش��م  رئ��ي�����س  ب��دجن��ر 
املتحدة  ال����ولي����ات  ب��ب��و���ش��ط��ن  م��ا���ش��و���ش��و���ش��ت 
القائد  فينغان  �شتيفان  والربفي�شور  الأمريكية 
ال�شابق ل�شرطة مقاطعة لنكا�شاير الربيطانية 
بع�س  اإىل  ال���ت���ي حت���ت���اج  احل�������وادث  ه����ذه  ع���ن 
م�شريين  املختلفة..  والتداخالت  التخ�ش�شات 
وكيفية  احل��وادث  تلك  امل�شتفادة من  العرب  اإىل 
واأهمية  معها  للتعامل  ال��ع��امل  دول  تخطيط 
تدريب طواقم الطوارئ يف هذا املجال للح�شول 

على نتائج طيبة يف احلد منها.
�شخ�شية  للموؤمتر  امل�شاحب  املعر�س  وا�شتمل 
اإطفائي امل�شتقبل التي تركز على توعية  الأفراد 
باإجراءات ال�شالمة العامة التي يجب توفريها 
مع  التعامل  وكيفية  املنزلية  احل��وادث  ملواجهة 
ع��ن تلك احل���وادث وحالت  الناجتة  الإ���ش��اب��ات 
املر�شية الأخرى  الختناق واحلرائق واحلالت 
لتقليل امل�شاعفات وزيادة ثقافة املجتمع بطرق 
ال��ت��دخ��ل يف احل����الت ال��ط��ارئ��ة وو���ش��ائ��ل طلب 
اإىل جانب الأدوات التي  اخلدمات عند احلاجة 
ت�شتخدم يف عمل فريق الإمارات للبحث والإنقاذ 

وق�شم امل�شطحات املائية.

القلبي  ال��رئ��وي  الإن��ع��ا���س  جهاز  عر�س  مت  كما 
هذه  تعلم  ع��ل��ى  وحت��ف��ي��زه��م  اجل��م��ه��ور  لتوعية 
التقنية �شمن تقدمي الرعاية الطبية للحالت 
الإ�شابات  التي تتطلب ذلك لتقليل م�شاعفات 
حل��ني و���ش��ول ط��واق��م الإ���ش��ع��اف التي ت�شتخدم 
�شالمة  على  حفاظا  والأج��ه��زة  امل��ع��دات  اأف�شل 
الطوارئ  مل��ع��ه��د  رك����ن  اإىل  اإ����ش���اف���ة  اجل���م���ي���ع.. 

وال�شالمة للتعريف مبهام واأعمال املعهد.
اللواء  معايل  د�شن  الفعاليات..  هام�س  وعلى 
التعامل  اإ�شعاف  �شيارة  الرميثي  خلفان  حممد 
 ..“ ار ان  “ �شي بي  امل��واد اخلطرة  مع ح��وادث 
وا�شتمع اإىل �شرح عن طبيعة عملها من الرائد  
التعامل  اإ���ش��ع��اف  ق�شم  رئ��ي�����س  الكعبي  ي��و���ش��ف 
على  ت�شميمها  يعمل  والتي  اخلطرة  امل��واد  مع 
احلد من انت�شار العدوى اأو التلوث يف احلوادث 

الكيميائية والبيولوجية وغريها.
ت���ط���ور قطاعات  ال�����ش��ي��ارة  ت�����ش��م��ي��م  وي����واك����ب  
الإمارات  دول��ة  يف  النظيفة  والطاقة  ال�شناعة 
املجتمع  ����ش���الم���ة  وت����ع����زز  امل���ت���ح���دة  ال���ع���رب���ي���ة 
والعاملني يف منظومة ال�شتجابة حلوادث املواد 
اخلطرة وت�شكل نقلة نوعية يف م�شتوى اخلدمة 

التي تقدمها.

•• دبي-الفجر:

ا�شتقبل �شعادة اللواء الأ�شتاذ الدكتور حممد احمد بن فهد ، 
، بح�شور  م�شاعد القائد العام ل�شوؤون الأكادميية والتدريب 
العميد الدكتور غيث غامن ال�شويدي ، مدير اأكادميية �شرطة 
 ، م��ول��دوف��ا  ال��ق��وات اخل��ا���ش��ة ب�شرطة جمهورية  ، وف��د  دب��ي 
ال���ذي ي���زور ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة دب���ي مم��ث��ل��ًة بقطاعي 
، برئا�شة العقيد فا�شيلي ايفا�س، قائد  الأكادميية والتدريب 
والرائد  رادوكانو كورنيل،  الرائد  القوات اخلا�شة، وع�شوية 
واملالزم  ن��ي��ك��ولي،  �شريكو  والنقيب  فيكتور،  تودوروفي�شي 

قورا�س فادمي، واملالزم دونيك اندريا.
الأك��ادمي��ي��ة، موؤكداً  اب��ن فهد ب�شيوف  ال��ل��واء   ورح��ب �شعادة 
خليفة  عبداهلل  اللواء  �شعادة  وبتوجيهات  الأكادميية،  حر�س 

املري، القائد العام ل�شرطة دبي، على تعزيز التعاون امل�شرتك 
مع كافة املوؤ�ش�شات الأمنية على امل�شتويات املحلية والإقليمية 
وال��دول��ي��ة، بهدف ت��ب��ادل اخل���ربات وامل��ع��ارف، ث��م ق��دم �شرحاً 
م��وج��زا ع��ن ال��روؤي��ة والر�شالة والأه����داف لأك��ادمي��ي��ة �شرطة 
دبي املنبثقة عن الأهداف ال�شرتاتيجية العامة ل�شرطة دبي، 
اإىل جانب نبذة تعريفية عن ال�شهادات العلمية التي متنحها 
املختلفة،  التاأ�شي�شية  وال���دورات  التعليمية،  براجمها  لكافة 
اإ�شافة  القانون،  يف  واملاج�شتري  الدكتوراة  لدرجتي  ومنحها 

اإىل �شهادة اللي�شان�س يف القانون وعلوم ال�شرطة.
ويف ختام الزيارة �شكر وفد �شرطة جمهورية مولدوفا، القيادة 
الزيارة،  الأكادميية، على هذه  ل�شرطة دبي ممثلة يف  العامة 
التعاون امل�شرتك،  اإىل تبادل الزيارات العلمية، وتعزيز  داعياً 

متمنياً لالأكادميية املزيد من التقدم والزدهار.

اللواء ابن فهد ي�شتقبل وفد القوات 
اخلا�شة ب�شرطة جمهورية مولدوفا

وزيرة �شومالية و�شفري الدولة يتفقدان م�شابي 
تفجري مقدي�شو يف م�شت�شفى ال�شيخ زايد

••مقدي�صو -وام:

ال�شومالية  ال�شحة  وزي��رة  نور  اأبيكر  فوزية  تفقدت معايل 
لدى  ال��دول��ة  �شفري  العثمان  اأحمد  حممد  �شعادة  يرافقها 
الإماراتي اجلرحى من م�شابي  الطبي  والفريق  ال�شومال 
التفجري الإرهابي الأخري يف مقدي�شو الذين يتلقون العالج 
يف م�شت�شفى ال�شيخ زايد يف العا�شمة ال�شومالية. وجتولت 
مرافق  يف  الدولة  �شفري  برفقة  ال�شومالية  ال�شحة  وزي��رة 
وامل�شابني  اجل��رح��ى  اأو����ش���اع  وت��ف��ق��دت  امل�شت�شفى  واأق�����ش��ام 
على  الطمئنان  ب��ه��دف  وذل���ك  امل�شت�شفي  يعاجلهم  ال��ذي��ن 
الأطباء  من  الوزيرة  وا�شتمعت  للجرحى.  ال�شحية  احلالة 
وما  وامل�شابني  اأو���ش��اع اجلرحى  عن  �شرح  اإىل  الإم��ارات��ي��ني 
الوزيرة  واأ���ش��ادت  وعالجية.  طبية  خ��دم��ات  م��ن  لهم  يقدم 

بجهود طاقم امل�شت�شفى لتقدمي اخلدمة الطبية والعالجية 
اأ�شادت  كما  امل�شت�شفى.  يف  وامل�شابني  اجلرحى  لكل  املميزة 
م�شابي  100من  بنقل  الإم�����ارات  دول���ة  مب��ب��ادرة  معاليها 
تفجري مقدي�شو اإىل اخلارج لتلقي العالج وتوفري الرعاية 
يف  ذوي��ه��م  ف��ق��دوا  مم��ن  ويتيم  اأ���ش��رة   300 لنحو  ال�شاملة 
املئات واإ�شابة مئات الأ�شخا�س  اأودى بحياة  التفجري الذي 
الآخ���ري���ن م��ن امل��دن��ي��ني الأب���ري���اء. وق��دم��ت وزي����رة ال�شحة 
دعمها  على  الإم��ارات  لدولة  وتقديرها  �شكرها  ال�شومالية 
امل�شتمر لل�شومال مثمنة جهود الفريق الطبي الإماراتي يف 
اإ�شعاف وعالج اجلرحي يف م�شت�شفى ال�شيخ زايد .. موؤكدة 
اإىل  الإم���ارات  ال�شومايل لن ين�شى وق��وف دول��ة  ال�شعب  اأن 
جانبه وجندته يف الأوقات الع�شيبة التي يحتاج فيها اإىل مد 

يد العون وامل�شاعدة.
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عربي ودويل

اختفى رئي�س كرد�شتان العراق م�شعود بارزاين عن �شا�شات التلفزيون 
بعيد اإجراء ال�شتفتاء على ا�شتقالل الإقليم، بعدما خ�شر رهانه على 
دعم دويل مل يح�شل عليه، ما جعله وحزبه معزولني داخل العراق 
وخارجه، بح�شب حمللني. وا�شتعادت ال�شلطات الحتادية العراقية 
النفطية  وامل��واق��ع  املناطق  معظم  على  ال�شيطرة  املا�شي  الأ���ش��ب��وع 
املتنازع عليها مع بغداد بعد ان�شحاب قوات الب�شمركة منها. وتعترب 
خ�شارة ايرادات احلقول النفطية يف حمافظة كركوك مبثابة الق�شاء 

اىل حد كبري على اأحالم اإقليم كرد�شتان العراق بال�شتقالل.
وك���ان ب����ارزاين ال���ذي ب���ادر اىل تنظيم ال���ش��ت��ف��ت��اء، ذه���ب ب��ع��ي��دا يف 
م�شروعه الطموح لإعالن دولة كرد�شتانية م�شتقلة عن بغداد التي 
اأكد مرارا “ف�شل ال�شراكة” معها. وحني عقد موؤمترا �شحافيا قبل 
الدولية  امل�شاعي  رغ��م  فيه  امل�شي  على  للتاأكيد  ال�شتفتاء  من  ي��وم 
لإيجاد �شفقة حتول دون اإجرائه، بدا املقاتل الكردي ال�شابق ببزته 
الوزراء  رئي�س  ظهر  اأن  اىل  مرتاحا،  وكوفيته،  التقليدية  الكردية 

العراقي حيدر العبادي يف كلمة تلفزيونية بثت بالتزامن.
تغريت مالمح الرئي�س الكرد�شتاين وقتها، وبدا متوترا بعدما لوح 
م�شروعه  وا�شل  ذلك،  مع  لكنه  بالنف�شال.  ال�شماح  بعدم  العبادي 
تغريدة  على  اآم��ال��ه  يعّلق  ال��ك��ردي  ال�شارع  ب��داأ  حد  اإىل  النف�شايل، 

داعمة من الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب.

زارت ملكة الأردن رانيا العبداهلل اأم�س الإثنني، اأحد خميمات م�شلمي 
الروهينجا جنوب �شرق مدينة كوك�س بازار يف بنغالدي�س.

ون�����ش��رت امللكة ���ش��ورة م��ع اأط��ف��ال م��ن لج��ئ��ي ال��روه��ي��ن��ج��ا، معلقًة 
 600 ي��ق��ارب  م��ا  ه��رب  املا�شيني،  ال�شهرين  خ��الل  بالقول:  عليها 
بنغالدي�س.  اإىل  ميامنار  من  الروهينجا  م�شلمي  من  �شخ�س  األ��ف 
م�شلمو  يعي�س  املا�شية،  ال�شنوات  م���دار  على  ال��ع��ب��داهلل:  واأ���ش��اف��ت 
الروهينجا يف ميامنار حتت وطاأة الظلم واملمار�شات العن�شرية، ما 
اأمام  الدينية من ا�شطهاد ممنهج يح�شل  تتعر�س له هذه الأقلية 
ال��دويل و�شع  املجتمع  اأن��ه يجب على  واأك��دت  باأكمله.  العامل  اأع��ني 
النقاذ  للجنة  ووف��ق  حقوقهم.  وحماية  الروهينجا  ملعاناة  نهاية 
الدولية التابعة لالأمم املتحدة فاإن زيارة امللكة تاأتي �شمن اجلهود 
الن�شانية لالأردن ويف اإطار دور امللكة رانيا العبداهلل الدويل كداعمة 

لعمل وكالت الأمم املتحدة الإن�شانية.
املزيد  تقدمي  اىل  امللحة  احلاجة  تاأكيد  بهدف  ال��زي��ارة  ه��ذه  وتاأتي 
الروهينجا،  نازحي  من  املخيمات  ل�شكان  الن�شانية  امل�شاعدات  من 
التي متار�شها  العرقي  العنف وال�شطهاد والتطهري  جراء عمليات 
الغد  �شحيفة  بح�شب  امل�شلمة،  الإقلية  جت��اه  ميامنار  يف  ال�شلطات 

الأردنية. 

يورو  مليون   30 بتقدمي  الإث��ن��ني،  ام�����س  الأوروب���ي���ة،  املفو�شية  تعهدت 
الروهينجا.  الالجئني  اأزم��ة  حل  يف  للم�شاعدة  دولر(  مليون   35.26(
وقال مفو�س الحتاد الأوروبي ل�شوؤون امل�شاعدات الإن�شانية واإدارة الأزمات 
اأجل حل  اأمام موؤمتر يف جنيف للمانحني من  �شتيليانيد�س،  خري�شتو�س 
الأزمة اإن الروهينجا ل ي�شتحقون اأقل مما ي�شتحقه اأي �شخ�س يف العامل. 
اإنهم ي�شتحقون م�شتقباًل. علينا واجب اأخالقي اأن مننح هوؤلء الأ�شخا�س 
مثل  ال�شروريات  لتوفري  الإن�شاين  بدعمنا  ن�شعى  �شوف  واأ�شاف  الأم��ل. 
والتعليم  واحلماية  ال�شحية  والرعاية  وال��غ��ذاء  ال�شحي  وال�شرف  امل��اء 
ال�����وزاري، ام�����س الإث���ن���ني، الحت����اد الأوروب����ي  ل��ه��م. وي�شت�شيف امل��وؤمت��ر 
وحكومة دولة الكويت، وت�شارك يف تنظيمه كل من املفو�شية العليا لالأمم 
املتحدة ل�شوؤون الالجئني واملنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم املتحدة 
لتن�شيق �شوؤون الهجرة. واأعلنت الكويت خالل املوؤمتر التزامها مب�شاهمة 
قدرها 15 مليون دولر، بح�شب وكالة الأنباء الكويتية -كونا. وقال نائب 
وزير اخلارجية الكويتي خالد اجلار اهلل، يف افتتاح اأعمال املوؤمتر، اإن هذا 
امل�شاعي  �شمن  ياأتي  وال�شعبية  الر�شمية  اجلهات  فيه  ت�شاهم  الذي  املبلغ 
الرامية  الدولية  وا�شتجابة للجهود  املاأ�شاة،  للتخفيف من حدة  الكويتية 

اإىل التخفيف من معاناة لجئي الروهينجا.

عوا�صم

بغداد

جنيف

دكار

ماتي�س يناق�س التهديد 
الكوري يف جولته اال�شيوية 

•• كالرك-اأ ف ب:

التهديدات  كبح  ان  ام�س  ماتي�س  جيم�س  الم��ريك��ي  ال��دف��اع  وزي��ر  اأع��ل��ن 
يف  �شيجريها  التي  اللقاءات  حم��ور  �شيكون  ال�شمالية  الكورية  الع�شكرية 
المريكي  للرئي�س  م��ق��ررة  زي���ارة  قبيل  الأ���ش��ب��وع،  ه��ذا  ال�شيوية  جولته 
�شبه  يف  ا�شهر  منذ  ا���ش��ده  على  وال��ت��وت��ر  الفيليبني.  اىل  ت��رام��ب  دون��ال��د 
اجلزيرة الكورية بعد اجراء بيونغ يانغ �شاد�س جتربة نووية لها واطالقها 
�شاروخني بال�شتيني قال النظام الكوري ال�شمايل انهما ميكن ان ي�شال اىل 

الرا�شي المريكية.
وترافقت التجارب الكورية ال�شمالية مع حرب كالمية من العيار الثقيل 
بني الرئي�س المريكي والزعيم الكوري ال�شمايل تبادل خاللها الهانات 
لجراء  الفيليبني  اىل  توجهه  ول��دى  ب��احل��رب.  والتهديدات  ال�شخ�شية 
حمادثات مع وزراء دفاع جنوب �شرق اآ�شيا، قال ماتي�س انه �شيناق�س “ازمة 
كما  ال�شمالية”،  لكوريا  امل��ت��ه��ور...  النظام  ي�شكلها  التي  القليمي  الم��ن 
وم�شائل اخرى. ومن املقرر ان يجري ماتي�س حمادثات ثالثية مع نظرييه 
الكوري اجلنوبي والياباين، قبل توجهه اىل �شيول لإجراء حمادثات دفاعية 
�شنوية. وقال ماتي�س من على منت الطائرة “�شنناق�س كيفية احلفاظ على 
اليابانيني  دبلوما�شيينا  ال�شتعداد فيما  اهبة  بابقاء جيو�شنا على  ال�شالم 
والكوريني اجلنوبيني والمريكيني، يعملون مع كافة المم من اجل نزع 
ال�شالح النووي من �شبه اجلزيرة الكورية«. و�شدد ماتي�س على ان املجتمع 
الدويل يريد نزع ال�شالح النووي يف املنطقة امل�شطربة م�شيفا هناك بلد 

واحد ميتلك ال�شالح النووي يف �شبه اجلزيرة الكورية.

تاأجيل النتخابات الرئا�سية والربملانية يف الإقليم لعدم وجود مر�سحني

كرد�شتان يرد باإ�شدار اأوامر باعتقال م�شوؤولني يف بغداد

اختفاء 3 فل�شطينيني قرب احلدود بني غزة وم�شر فوز حتالف ماكري يف االنتخابات االرجنتينية 
•• غزة-اأ ف ب:

اختفى ثالثة فل�شطينيني بعد ظهر ام�س يف ظروف غام�شة بينما كانوا يف احد 
الأنفاق حتت الر�س على احلدود بني قطاع غزة وم�شر، بح�شب ما اأعلنت وزارة 
بيان  يف  البزم  اأي��اد  الداخلية  وزارة  با�شم  املتحدث  وق��ال  القطاع.  يف  الداخلية 
اختفى ثالثة عمال فل�شطينيني داخل اأحد النفاق على احلدود الفل�شطينية 

امل�شرية وتقوم الأجهزة الأمنية باإجراء التحقيقات ملعرفة م�شريهم.
وقتل عدد من الأ�شخا�س يف انهيارات اأنفاق يف الأ�شهر الأخرية يف قطاع غزة، 
ولكن مل ترد اي تقارير عن انهيار يف �شبكة النفاق يف القطاع ام�س. وقال �شاهد 
امل�شلحني  بر�س ان جمموعة من  لوكالة فران�س  ا�شمه  الك�شف عن  طلب عدم 
اقتادوا  املت�شددة،  ال�شلفية  اجلماعات  مالب�س  ت�شبه  مالب�س  ارت��دوا  املثلمني 

العمال الثالثة من اجلانب الفل�شطيني اىل اجلانب امل�شري.

دخول  جتنبها  نيابية  ح�شانة  على  بذلك  ح�شلت  وقد 
ال�شجن اذا ادينت بق�شايا ف�شاد تتهم بها.

اي��ر���س مل نحقق  بوينو�س  لأن�����ش��اره يف  م��اك��ري  وق���ال 
الفوز كحزب فح�شب، بل الفائز هو اليقني باأنه باإمكاننا 

تغيري م�شار التاريخ والبناء.
واأ�شاف اأن ل حدود لالرجنتني طاملا اأن لديها الرغبة 

يف الزدهار، ل ميكن وقفنا.
من جهتها قالت كري�شر اأن حزبها اجلديد ي�شار و�شط 
يف  جنح  املواطن  وح��دة  اأو  كيوندادانا  يونيداد  واملدعو 

اإبراز نف�شه على اأنه البديل الوحيد حلكومة ماكري.
ويف هذا ال�شياق، قالت لأن�شارها يجب اأن نكون فخورين 

•• بوينو�ص اير�ص-اأ ف ب:

النتخابات  يف  ماكري  ماوري�شيو  الرئي�س  حتالف  ف��از 
الأرجنتني  يف  ج��رت  التي  الولية  ملنت�شف  الت�شريعية 
ام�س الول الأحد، ما �شي�شمح له مبوا�شلة ا�شالحاته 
تقريبا  نهائي  ل��ت��ع��داد  وف��ق��ا  الليربالية،  القت�شادية 

لالأ�شوات.
ال�شابقة كري�شتينا كري�شر  الرئي�شة  من جهتها، نالت 
م��ق��ع��دا يف جم��ل�����س ال�����ش��ي��وخ، م��ا ي�شكل ع����ودة ل��ه��ا اإىل 
قبل  ل�12 عاما  عليها  التي هيمنت  ال�شيا�شية  ال�شاحة 

ا�شتقالتها عام 2015.

بهذه النتائج. لقد برز +يونيداد كيوندادانا+ كاملعار�شة 
القوى يف مواجهة هذه احلكومة.

واأ�شافت مل ينته �شيء هنا، بل بداأ كل �شيء.
حتالف  ان  الث��ن��ني  ���ش��درت  نهائية  �شبه  نتائج  وتفيد 
كامبيمو�س اأو لُنغري فاز يف 13 من وليات الرجنتني 

ال�23 اإ�شافة اإىل العا�شمة بوينو�س اير�س.
امل�شاركة  ن�شبة  بلغت  التي  الأح���د  انتخابات  واع��ت��ربت 
فيها 78 باملئة، مبثابة ا�شتفتاء على ماكري بعد ق�شائه 
خاللها  من  الرئي�س  ي�شعى  والتي  ال�شلطة  يف  عامني 
اإىل الفوز بتفوي�س من اأجل امل�شي قدما يف اإ�شالحاته 

لقت�شاد الدولة الع�شو يف جمموعة الع�شرين املنهك.

•• بغداد-اأربيل-وكاالت:

الق�شائية  ال�����ش��ل��ط��ات  اأ�����ش����درت 
ام�س  ال��ع��راق  كرد�شتان  اإقليم  يف 
اأوامر باعتقال 11 نائباً وم�شوؤوًل 
قناة  موقع  نقل  ما  وف��ق  عراقياً، 

ال�شومرية نيوز.
ال�شومرية  قالت  وثيقة  وك�شفت 
اإن��ه��ا ���ش��ادرة ع��ن رئ��ا���ش��ة الدع���اء 
رئي�س  باإم�شاء  الإقليم،  يف  العام 
الكردي،  الإقليم  العام يف  الدعاء 
ج��واد فتاح اآغ��ا، اأن��ه اأم��ر باعتقال 
العراقيني،  ال����ن����واب  واإح�������ش���ار 
الفتالوي،  اإ�شكندر وتوت، وحنان 
حركة  ورئ���ي�������س  ق�������دو،  وح����ن����ني 
والنائب  الكلداين،  ري��ان  بابليون 
���ش��م��رية امل��و���ش��وي، وال��ن��ائ��ب عبد 
ال��رح��م��ن ال���ل���وي���زي، واأم�����ني عام 
ح���رك���ة اأه������ل احل������ق، وال���ق���ي���ادي 
قي�س  ال�شعبي  احل�شد  يف  ال��ب��ارز 
حممد  وال�����ن�����ائ�����ب  اخل�����زع�����ل�����ي، 
الكربويل، والنائب حممد متيم، 
النواب  جمل�س  مقرر  جانب  اإىل 

نيازي اأوغلو. 
اللجنة  رئ��ي�����س  ق����ال  ذل�����ك،  اىل 
كرد�شتان  اإق��ل��ي��م  يف  الن��ت��خ��اب��ي��ة 
اإن  ال�����ع�����راق ه���ن���دري���ن حم����م����د، 
والربملانية  الرئا�شية  النتخابات 
ل����ن جت������ري ك���م���ا ه����و م����زم����ع يف 
الأول من نوفمرب، اإذ اأن الأحزاب 

ال�شيا�شية مل تقدم مر�شحني.

الهاتف  ع��رب  ل���روي���رتز  واأ����ش���اف 
اأربيل  الإق��ل��ي��م��ي��ة  العا�شمة  م��ن 
�شرتفع  الن��ت��خ��اب��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اأن 
الأمر اإىل الربملان لتحديد موعد 

جديد. 
للتقدم  امل���ح���ددة  امل��ه��ل��ة  وان��ت��ه��ت 
املا�شي  الأ�����ش����ب����وع  مب���ر����ش���ح���ني 

وجرى متديدها حتى اليوم.
حركة  اأع���ل���ن���ت  ج���ان���ب���ه���ا،  وم�����ن 
التغيري يف اإقليم كرد�شتان العراق 
ام�س الأول الأحد ا�شتقالة رئي�س 
وت�شكيل  ب��ارزاين  م�شعود  الإقليم 
حكومة اإنقاذ وطني تتوىل احلوار 

مع بغداد وتنظيم انتخابات.
للمجل�س  اج��ت��م��اع  اأع���ق���اب  وف���ى 
ال��وط��ن��ى حل���رك���ة ال��ت��غ��ي��ري، دعا 
الهيئة  ع�����ش��و  ح���اج���ي  ����ش���ور����س 
ونائبه  ب��������ارزاين  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��������������ة 
اإىل  ع�����ل�����ى  ر��������ش�������ول  ك�����و������ش�����رت 

ال�شتقالة.
اإن  ����ش���ح���ايف  م����وؤمت����ر  يف  وق�������ال 
احلالية  الأو�شاع  بحث  الجتماع 
ما  وخ�شارة  كرد�شتان،  اإقليم  فى 

يعادل ن�شف اأرا�شى الإقليم.
الو�شع  اأن  اإىل  ح���اج���ي  واأ�����ش����ار 
احل�����ايل ن���اج���م ع���ن ع����دم الأخ����ذ 
ب���احل�������ش���ب���ان ت����داع����ي����ات اإج�������راء 

ال�شتفتاء.
الرئي�س  ن����ائ����ب  �����ش����رح  ب��������دوره 
ام�س  ع�������الوي  اإي��������اد  ال����ع����راق����ي 
انف�شال  ا���ش��ت��ف��ت��اء  ب����اأن  الإث���ن���ني 

يف  ج��رى  ال��ذي  كرد�شتان،  اإقليم 
اأ�شبح من  املا�شي،  �شبتمرب  �شهر 

املا�شي.
ا�شتقباله  خ���الل  ع����الوي،  وق���ال 
العام  ل���الأم���ني  اخل���ا����س  امل��م��ث��ل 
ال���ع���راق يان  امل��ت��ح��دة يف  ل����الأمم 
كوبيت�س، اإن ال�شتفتاء اأ�شبح من 
املا�شي، واأن الد�شتور هو احلاكم 
املختلف  امل��ن��اط��ق  يف  ل���الأو����ش���اع 

عليها.
املتحدة  الأمم  ع���ل���ى  واأ������ش�����اف 

تدعم  اأن  ال���ع���رب���ي���ة  واجل���ام���ع���ة 
�شقف  حت������ت  ال�����ب�����ن�����اء  احل�����������وار 
حلول  اإىل  ل��ل��و���ش��ول  ال��د���ش��ت��ور 

للم�شاكل العالقة.
واأكد عالوي دعمه وم�شاندته لأي 
اإج��راءات من �شاأنها اأن ت�شاهم يف 
على  حتافظ  واأن  التوتر  خف�س 
ح��ي��اة امل���دن���ي���ني، وحت��ف��ظ وحدة 
و�شالمة وا�شتقرار العراق ، وبدء 
احلوار الثنائي بني بغداد واأربيل ، 
وكذلك حوار وطني �شامل يهدف 

لإزالة جميع امل�شاكل التي تع�شف 
بالعملية ال�شيا�شية.

م�شتجدات  ب��ح��ث  ال��ل��ق��اء  و���ش��ه��د 
الأو����������ش���������اع ع����ل����ى ال�������ش���اح���ت���ني 
بالإ�شافة  والأم��ن��ي��ة،  ال�شيا�شية 
التي  الأخ�������رية  ال���ت���ط���ورات  اإىل 
����ش���ه���دت���ه���ا حم����اف����ظ����ة ك����رك����وك 

واملناطق املختلف عليها.
اخلارجية  وزي���ر  ح��ث  جانبه  م��ن 
ال�����رو������ش�����ي �����ش����ريغ����ي لف�������روف 
ك��رد���ش��ت��ان ال���ع���راق وب���غ���داد على 

•• الفجر – خرية ال�صيباين
�������ش������وي يف  اآخ�����������ر خ�������ط  ان���������ه     
يجمع  ال���ذي  الت�شويق  م�شل�شل 
ال�شبانية  احل��ك��وم��ت��ني  ق���ائ���دا 
وال��ك��ات��ال��ون��ي��ة، م��اري��ان��و راخ���وي 
وكارلي�س بويغدميون، وهما لعبا 
الآن  حتى  ف�شال  اللذين  البوكر 
بتلويحه  انه  ال  املواجهة.  جتنب 
ال�شبت باملادة 155 من الد�شتور، 
م�شادقة  ب���ع���د  ���ش��ت�����ش��م��ح  ال���ت���ي 
بتعليق  اجلمعة،  ال�شيوخ  جمل�س 
�شّرع  كتالونيا،  يف  ال��ذات��ي  احلكم 
الأمور،  الإ�شباين  ال��وزراء  رئي�س 
وف���ت���ح ن���اف���ذة اأخ�����رى ب��ع��د حالة 
التاأرجح التي طبعت ال�شراع بني 

مدريد وبر�شلونة.
ــل الــــربملــــان  ــع ــف ــي ــس مـــــــاذا �

الكاتالوين؟
مدريد،  ت��ه��دي��د  م���واج���ه���ة  يف     
ب�املتمردين  الإط��اح��ة  تريد  التي 
ال�������ك�������ات�������الن، ط����ل����ب ك���ارل���ي�������س 
ب�����وي�����غ�����دمي�����ون م�������ن ال������ربمل������ان 
الهدف  ما  الجتماع.  الكاتالوين 
؟ دعاة ال�شتقالل الأكرث تطرفا 
ال�شتقالل  اإع����الن  اإىل  ي��دع��ون 
م���ن ج��ان��ب واح�����د، وال�����ذي اجله 
كارلي�س بويدمون منذ ال�شتفتاء 
الذي اأجري يف الأول من اأكتوبر. 
هل ميكنه اأن يفعل خالف ذلك؟ 
هل مازال لديه ما يخ�شره؟ “ان 
كاتالونيا هي ما �شيقرره الربملان 
ب�شكل  ال�����ش��ع��ب  ان��ت��خ��ب��ه  ال������ذي 

ت�سيري  يف  �سيتغري  الـــذي  مــا 
كاتالونيا؟

ي���ده���ا على  ���ش��ت�����ش��ع م����دري����د     
وال�شيا�شية،  القت�شادية  ال�شلطة 
احلكومة  م�������ش���وؤول���و  و���ش��ي��ت��وىل 
العادية  ال�شوؤون  ت�شيري  املركزية 
احلكومة  ت���دي���ره���ا  ك���ان���ت  ال���ت���ي 
ه���ذا  ك������ان  واإذا  ال���ك���ات���ال���ون���ي���ة. 
ي��وؤث��ر مبا�شرة على  ل��ن  الإج����راء 
7.5 مليون  ل���  ال��ي��وم��ي��ة  احل��ي��اة 
كاتالوين، فان الكثريين يخ�شون 
من اأن يعزز هذا التجريد الأزمة 
احلالية ويدفع باملزيد من النا�س 

اىل ال�شارع.
هل ميكن لالنتخابات اأن حتل 

الأزمة؟
   لئن �شجع البع�س على اعتماد 
احلكومة  ف�������اإن  امل�����دخ�����ل،  ه������ذا 
تكون  ان  ت��ن��وي  ل  ال��ك��ات��ال��ون��ي��ة 
هي �شاحبة الدعوة لالنتخابات، 

ولتجنب تفعيل املادة 155.
 اأعلن ماريانو راخوي، من جهته، 
بويغدميون،  اإق����ال����ة  ي���ن���وي  اأن�����ه 
وت��ن��ظ��ي��م ان���ت���خ���اب���ات ج���دي���دة يف 
�شيهدئ  هل  اأ�شهر.  �شتة  غ�شون 
هناك  النف�شايل؟  احل��راك  ه��ذا 
تكون  خا�شة، حظوظ كبرية لأن 
منا�شرة  اأك������رب  اأغ���ل���ب���ي���ة  ه���ن���اك 
لال�شتقالل يقول ديدييه بيليون، 
مدريد  مل���وق���ف  ان  ي�����رى  ال������ذي 
الراف�س دائما لأي حوار، نتيجة 
ال�شعور  ت��ع��زي��ز  ف���ق���ط:  واح������دة 

النف�شايل.

با�شم  امل��ت��ح��دث  ي��ق��ول  �شرعي”، 
احلكومة جوردي تورول.

كارلي�س  اعــتــقــال  ميكن  هــل 
بويغدميون؟

اإذا كان     ي��ت��وق��ف ذل���ك ع��ل��ى م��ا 

الكتالونيني،  ا���ش��ت��ي��اء  و���ش��ي��زي��د 
نائب  ب���ي���ل���ي���ون،  دي���دي���ي���ه  ي������رى 
الدولية  ال��ع��الق��ات  معهد  م��دي��ر 
يف  واملتخ�ش�س  وال�شرتاتيجية 

ا�شبانيا.

غري  ل.  ام  ال���ش��ت��ق��الل  �شيعلن 
انها  م����وؤخ����را  اك�����دت  م���دري���د  ان 
التمرد  اج�����ل  م����ن  ����ش���ك���وى  ت���ع���د 
النف�شاليني،  ال��ق��ادة  ك��ب��ار  ���ش��د 
بويغدميون  ك���ارل���ي�������س  وم���ن���ه���م 

رئ��ي�����س ك��ات��ال��ون��ي��ا. وت��ت��ه��دد هذا 
الخ������ري ع���ق���وب���ة ب��ال�����ش��ج��ن من 
عاما.  ث��الث��ني  اإىل  ع�شر  خم�شة 
�شيكون خطاأ اآخر ترتكبه مدريد، 
التطرف،  اىل  بالو�شع  و�شيدفع 

ال�سوط الخري من املباراة:

بر�شلونة - مدريد: واالآن، ماذا �شيحدث...؟
�سجن بويغدميون �سيكون خطاأ اآخر ترتكبه مدريد و�سيدفع بالو�سع اىل التطرف

راخوي..  خيارات احالها مر

رف�س مدريد يغذي ال�شارع الكاتالوين

الرئي�س الكاتالوين.. املنعطف الخري

ج�دي�دة  انتخ�اب��ات 
ق��د  كاتالوني�����ا  يف 
تاأت�ي باأغلبي�ة اأكب��ر 
منا�ش��رة لال�ش�تقالل

مل����وق����ف م���دري���د 
ال��راف�����س ل��ل��ح��وار 
نتيجة واحدة: تعزيز 
ال�ش���عور االنف�ش��ايل

حتويل  ع���دم  اإىل  داع���ي���ا  احل�����وار 
ال�شتفتاء  اأعقبت  التي  التوترات 
ا���ش��ت��ق��الل الإق��ل��ي��م الكردي  ع��ل��ى 
اآخر  م�شدر  اإىل  امل��ا���ش��ي  ال�شهر 

لعدم ال�شتقرار.
وق�����ال لف������روف ب��ع��د حم���ادث���ات 
العراقي  ن���ظ���ريه  م����ع  اأج�����راه�����ا 
ابراهيم اجلعفري نتفهم تطلعات 
تعزيز  اإىل  ���ش��ع��ي��ه��م  يف  الأك�������راد 
هويتهم ولكن �شيكون من الأ�شح 
الآم���ال عرب احلوار  حتقيق ه��ذه 

مع احلكومة العراقية.
مع  التعاطي  يجب  اأن���ه  واأ���ش��اف 
اإىل  اأخ����ذ احل��اج��ة  “مع  امل�����ش��األ��ة 
جت��ن��ب خ��ل��ق م�����ش��در اآخ����ر لعدم 
امل��ن��ط��ق��ة يف عني  ال����ش���ت���ق���رار يف 

العتبار.
حربا  ن�����رى  ل  لف��������روف  وق������ال 
يح�شل  ب���األ  ون��اأم��ل  بعد  و�شيكة 
ذل������ك ب�����ني الأك������������راد وال�����ق�����وات 

احلكومية العراقية.
ترف�س  ل  ب����غ����داد  اأن  واأ������ش�����اف 
الأكراد ول حتظر لغتهم اأو تدمر 
اآثارهم، ولذا فاإن جميع العنا�شر 
ايجاد  م���ن  ل��ي��ت��م��ك��ن��وا  م���ت���واف���رة 
العراق  يف  م��ع��ا  ليع�شوا  ط��ري��ق��ة 

ب�شكله املوحد.
واأكد اأنه على الأطراف ان يقرروا 
ما اذا كانوا �شينخرطون يف حوار 
اإىل  �شيحتاجون  اأن��ه��م  اأم  مبا�شر 

اأي نوع من الو�شاطة.
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العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/براند�س بل�س لداره الفعاليات ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1813301 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حممد ح�شن احمد ال�شافعي العبيديل من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ حممد ح�شن احمد ال�شافعي العبيديل من 51% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ن�شار حممد �شادق من�شور

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة:1*1 اىل50*20
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ا�شم جتاري من/ براند�س بل�س لداره الفعاليات ذ.م.م
BRANDS PLUS EVENTS MANAGEMENT LLC

اىل/ براند�س بل�س لداره الفعاليات 
BRANDS PLUS EVENTS MANAGEMENT

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24

اإعــــــــــالن
العامه  الفن اخلالد للمقاولت  ال�ش�����ادة/�شركة  التنمية القت�شادية بان  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م  رخ�شة رقم:1126689 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/مبارك حمد �شامل احمد العامري من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ مبارك حمد �شامل احمد العامري من 50% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شالح حمد �شامل احمد بالركا�س العامري

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة:1*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ا�شم جتاري من/ �شركة الفن اخلالد للمقاولت العامه ذ.م.م
ALFAN AKHALEED GENERAL CONTRACTING CO LLC

اىل/ موؤ�ش�شة الفن اخلالد للمقاولت العامه 
ALFAN AKHALEED GENERAL CONTRACTING EST

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة اجلابر كوين للحماية ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1058515 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/نا�شر بطي عمري يو�شف املهريي %5

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة بن بطي العاملية القاب�شة ذ.م.م
BIN BUTTI INTERNATIONAL HOLDINGS LLC

امل�شلح( الفعل  ورد  املنقولة  )ال�شول  جروب  كوين  بروتيا  وبيع/حذف  تنازل  ال�شركاء  تعديل 
 )assets in transit بروبرايرتي(

protea coin group and armed reaction )proprietary(limited
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف موؤ�ش�شة النظمة العاملية الذكية

GLOBAL INTELLIGENT SYSTEMS ESTABLISHMENT
تعديل لوحة الإعالن/اجمايل من م�شاحة 0.20*0.60 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/ �شركة اجلابر كوين للحماية ذ.م.م
AL JABER COIN SECURITY COMPANY WLL

اىل/ �شكيور للخدمات المنية ذ.م.م 
SECURE SECURITY SERVICES LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
القرم  ال�ش�����ادة/حمل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للخياطة رخ�شة رقم:CN 1042419 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة رمي حممد علي �شالح هالبي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عادل حممد �شامل فرج بن ما�شي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اي ئي تيونينج ل�شيانة ال�شيارات 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1971181 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عمر عبدالعزيز علي احلاج احلمريي %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد �شيف �شعيد حممد اليو�شفي %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف علي �شالح علي احلربي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف احمد �شالح علي مثنى �شعيد احلربي
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة الن�شيحة لل�شيانة العامة 

ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1149562 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة علي �شالح م�شعد ح�شني النعيمي %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد نور انور حافظ احمد %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف مبارك دوي�س علي اخليلي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد نور انور حافظ احمد
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24

اإعــــــــــالن
للعماره  البحر  ال�ش�����ادة/دبليو  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

وال�شت�شارات الهند�شية ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1006437 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة يو�شف ثنى ثالث ال�شكيلى %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حمود ثني ثالث ال�شكيلي

تعديل ن�شاط/ا�شافة ا�شت�شارات يف الهند�شية امليكانيكية )7110106(

تعديل ن�شاط/حذف ا�شت�شارات يف الهند�شة الكهربائية )7110903(

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

فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24

للرعاية  ول  ال�شادة/بي  بان  ال�شحة  هيئة  تعلن  بهذا 
املنزلية امل�شجلة بقيد رقم:MF4662 قد تقدموا الينا 
بطلب:الغاء الرتخي�س اعتبارا من:2017/10/9 وبناء 

عليه �شوف يتم توقف التعامل مع �شركات التاأمني. 
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر  تاريخ  من  اأ�شبوع  خالل  ال�شحة  هيئة  مراجعة 
حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غري  الهيئة  فان  وال  العالن 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او 

الجراءات املطلوبة
هيئة ال�سحة

ه�يئ��ة ال���شح�ة
العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24

اإعالن عن ت�صجيل �صفينة وطنية
تعلن الهيئة الوطنية للموا�شالت )قطاع النقل البحري( بان 

املذكورة  ال�شفينة  ت�شجيل  بطلب  تقدم  قد  ذ.م.م  /اد�صو 

بياناتها بعد وهي:

ال�شفينة مراجعة  على كل من له اعرتا�س على ت�شجيل هذه 

مكتب ت�شجيل ال�شفن ابوظبي خالل مدة اق�شاها 60 يوما من 

تاريخ هذا العالن.

 اإدارة مراكز �صعادة املتعاملني - مركز اأبوظبي  

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الحتادية للموا�صالت الربية والبحرية

�صيا�صة الرتاخي�ص والت�صجيل البحري

                     اإ�سم ال�سفينة                      رقم الت�سجيل ال�سابق       العلم ال�سابق
                      )ex:ابو البزم 3(      214915                    

                           --                     اد�شو 119                                       
Abu Dhabi - UAE ADSO 121

منوذج اعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك:تي انك
ATTIC TREASURES : طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم :267780     بتاريخ : 2017/2/6
با�ش������م :تي انك

وعنوانه:280 �شي�شتنت - اأقينيو وي�شتمونت اأي األ الوليات الأمريكية املتحدة
  mageed.mabrouk@dlapiper.com :امييل
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:28 
الفئة 28 ، دمى األعاب م�شنوعة من املخمل ، األعاب حم�شوة

و�شف العالمة:عبارة عن ATTIC TREASURES مكتوبة باأحرف لتينية .
ال�شرتاطات:.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  24  اأكتوبر 2017 العدد 12155

منوذج اعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك:هورايزون �شات منطقة حرة ذ.م.م
HORIZONSAT : طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم :267602     بتاريخ : 2017/2/2
با�ش������م :هورايزون �شات منطقة حرة ذ.م.م

وعنوانه:مكتب رقم 406 زي ، تاور مدينة دبي لالعالم ، دبي المارات العربية املتحدة
  mageed.mabrouk@dlapiper.com :امييل
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:38 
الفئة 38 ، البث التلفزيوين

الغامق  الزرق  يف  مميز  وب�شكل  لتينية  باحرف  مكتوبة   HORIZONSAT العالمة:عبارة  و�شف 
والفاحت و�شكل ميثل الفق .

ال�شرتاطات:.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  24  اأكتوبر 2017 العدد 12155

منوذج اعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك:بريتزل وورلد بي تي واي ال تي دي
PRETZEL WORLD : طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم :269915     بتاريخ : 2017/3/16
با�ش������م :بريتزل وورلد بي تي واي ال تي دي

وعنوانه:ليفل 9 616 �شرتيت كيلدا ، رود ، ملبورن فيكتوريا ، 3004 ، ا�شرتاليا
  mageed.mabrouk@dlapiper.com :امييل
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:30 
الفئة 30 ، عجينة الفطائر

PRETZEL WORLD مكتوبة باحرف لتينية باللون الحمر وبخط  و�شف العالمة:عبارة عن 
مميز .

ال�شرتاطات:.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  24  اأكتوبر 2017 العدد 12155

منوذج اعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك:هورايزون �شات منطقة حرة ذ.م.م
HTV : طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم :268833     بتاريخ : 2017/2/26
با�ش������م :هورايزون �شات منطقة حرة ذ.م.م

وعنوانه:مكتب رقم 406 زي ، تاور مدينة دبي لالعالم ، دبي المارات العربية املتحدة
  mageed.mabrouk@dlapiper.com :امييل
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:38 
الفئة 38 ، البث التلفزيوين

وب�شكل  باحرف لتينية  TV HORIZON مكتوبة  ل���  اخت�شار  HTV وهي  العالمة:عبارة  و�شف 
مميز يف الزرق الغامق والفاحت و�شكل مربع باللون الزرق الفاحت ونقط باللوان الزرق الفاحت والغامق .

ال�شرتاطات:.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  24  اأكتوبر 2017 العدد 12155

منوذج اعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  املالك:موؤ�ش�شة ال�شنارة التجاريه

sijada : طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم :279956     بتاريخ : 2017/9/24

با�ش������م :موؤ�ش�شة ال�شنارة التجاريه
وعنوانه:العني - المارات العني - �س.ب:1669 - هاتف:0506422228 - فاك�س:037550033

  saifma@yahoo.com :شندوق الربيد:1669 -  امييل�
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:30 اأرز 
و�شف العالمة:العالمه عبارة عن مربع ر�شم بداخله �شكل هند�شي حيث ر�شم بداخل ال�شكل الهند�شي �شورة 
لتالل وكتب اعالها كلمه sijada PLATINIUM ويف ا�شفل ال�شكل الهند�شي ر�شم اناء ورز ور�شم 
على جوانبه �شنابل رز ويف ا�شفل الناء ر�شم م�شتطيل كتب بداخله كلمه موؤ�ش�شة ال�شنارة التجارية وجميع 

العالمة باللون البي�س وال�شود على خلفية عدميه اللون .
ال�شرتاطات:.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  24  اأكتوبر 2017 العدد 12155 العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24

اإعــــــــــالن
للمالب�س  ال�ش�����ادة/�شوبا  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

والهدايا رخ�شة رقم:CN 1033903 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة مبارك را�شد خليفه بومقريعه املن�شوري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شالح را�شد عبداهلل علي احلمادي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

منوذج اعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك:ال�شرور خلدمات التموين وال�شيافة
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية :ال�شرور خلدمات التموين وال�شيافة

AL SOROUR CATERING & HOSPITALITY SERVICES
املودعة بالرقم :273957     بتاريخ : 2017/5/25

با�ش������م :ال�شرور خلدمات التموين وال�شيافة
وعنوانه:ابوظبي - م�شفح ال�شناعية - م 24 - قطعة رقم 4 - هاتف:0505707346 - فاك�س:025555372

�شندوق الربيد:5197 -  امييل: hani@alwazan.ae اأبوظبي  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43 خدمات متوينة بالوجبات ، البوفيهات ، خدمات توفري 
الطعمة وامل�شروبات 

و�شف العالمة:عبارة عن ا�شم املن�شاة كما هو يف الرخ�شة التجارية بالعربي والجنليزي زائدا حرف ا�س 
. بالجنليزي   S

ال�شرتاطات:.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  24  اأكتوبر 2017 العدد 12155

العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24

اإعــــــــــالن
لنقل  املدينة  ال�ش�����ادة/�شباب  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الركاب باحلافالت املوؤجرة
رخ�شة رقم:CN 2127965 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة زايد نا�شر مطر مبارك املن�شوري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عي�شى حمد حويرب بخيت املن�شوري

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

منوذج اعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  املالك:�س. بريفيو للكمبيوتر �س.ذ.م.م

PREMAX technology for the future : طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم :238247     بتاريخ : 2015/8/9

با�ش������م :�س. بريفيو للكمبيوتر �س.ذ.م.م
وعنوانه:دبي - ديرة - نايف - �س.ب:172680 - هاتف:042289740 - فاك�س:042289745  

�سورة العالمة

العمال  وتوجيه  وادارة  والع��الن  الدعاية  خدمات  بالفئة:35  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�شلع  لتمييز  وذل��ك 
التجارية وتفعيل الن�شاط املكتبي 

و�شف العالمة:كتب امل�شمى PREMAX ب�شورة فنية متميزة باحلروف الالتينية البارزة باللون ال�شود 
وحتته كتبت العبارة technology for the future باحلروف الالتينية باللون ال�شود وعلى ي�شار 

امل�شمى ت�شميم متميز باللون ال�شود .
ال�شرتاطات:.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  24  اأكتوبر 2017 العدد 12155

منوذج اعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  املالك:لوزان فا�شن ذ.م.م

Ousha Oud طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : عو�شه للعود
املودعة بالرقم :278124     بتاريخ : 2017/8/14

با�ش������م :لوزان فا�شن ذ.م.م
وعنوانه:العني - هاتف:037213441 - فاك�س:037223242 - �شندوق الربيد:90553

امييل:sherif.samy@louzanfashion.com العني  
�سورة العالمة
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عربي ودويل
ماكني ينتقد تهرب ترامب من اخلدمة الع�شكرية  

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

وج���ه ال�����ش��ن��ات��ور اجل��م��ه��وري ج���ون م��اك��ني ان��ت��ق��ادا للرئي�س 
الأمريكي دونالد ترامب ب�شاأن جتنبه اخلدمة الع�شكرية، يف 

ت�شعيد للحرب الكالمية بينهما.
�شبان”  “�شي  اأجرته معه حمطة  لقاء  وحتدث ماكني خالل 
لتعر�س  اخل��م�����ش��ني  ال���ذك���رى  مبنا�شبة  الح����د  الأول  ام�����س 
ملدة  اأُ�شر  فيتنام حيث  ف��وق  ن��ار  اإط��الق  اإىل  طائرته احلربية 

خم�شة اأعوام.
وقال ماكني هناك جانب من النزاع لن اأقبل به على الإطالق، 
فيما عرث  اإج��ب��اري��ا،  دخ��ال  الأق��ل  الأمريكيني  اأننا جندنا  هو 
من  يعانون  اإنهم  يقول  طبيب  على  الأعلى  الدخول  اأ�شحاب 

�شمح  ال��ذي  الت�شخي�س  اإىل  وا�شحة  اإ���ش��ارة  يف  عظمي،  نتوء 
بت�شنيف ترامب على اأنه غري موؤهل طبيا للخدمة يف اجلي�س 

عام 1968.
واأ�شاف ال�شناتور الذي كان والده ادمريال هذا خطاأ. اإذا كنا 
اأمريكي  كل  على  فينبغي  اخلدمة،  اأمريكي  كل  من  �شنطلب 

اخلدمة.
قال   ،2015 ع��ام  ي��زال مر�شحا لالنتخابات  ل  ك��ان  وعندما 
ترامب اإن ماكني يعترب بطل حرب فقط لأنه اأُ�شر، م�شيفا اأنا 

اأف�شل الأ�شخا�س الذين مل يتعر�شوا اإىل الأ�شر.
وخالل حرب فيتنام، حظي ترامب بتاأجيل اأربع مرات ب�شبب 

الدرا�شة قبل تخرجه من اجلامعة.
ا�شتوجب جتنيده جمددا. ولكن  وبعد ح�شوله على �شهادته، 

فح�شا طبيا للقوات امل�شلحة عام 1968 وجد اأنه غري موؤهل 
�شحيا. وبقيت العالقة بني النائب املخ�شرم وبطل احلرب من 
جهة، وقطب العقارات الذي مل يكن لديه اأي خربة �شيا�شية 

قبل توليه الرئا�شة من جهة اأخرى، متوترة ملدة طويلة.
ولكنها ازدادت �شوءا حيث انتقد ماكني الأ�شبوع املا�شي �شيا�شة 

اإدارة ترامب التي ترفع �شعار “اأمريكا اأول«.
وقال ماكني البالغ من العمر 81 عاما والذي مت ت�شخي�شه 
مبر�س �شرطان الدماغ يف متوز يوليو “اإن رف�س اللتزامات 
لأجل  ال����دويل   ال�شعيد  على  ال��ق��ي��ادي  ال���دور  يوجبها  ال��ت��ي 
قومية زائفة وغري نا�شجة �شنعها اأ�شخا�س يف�شلون العثور 
اأمر غري وطني  امل�شكالت هو  اأكبا�س فداء بدل من حل  على 

بنف�س درجة الت�شبث باأي عقيدة بالية من املا�شي«.

مانيال تعلن انتهاء املعركة �شد داع�س يف مراوي 
•• كالرك-اأ ف ب:

بداأت  التي  املعركة  انتهاء  ام�س  الفيليبينية  احلكومة  اأعلنت 
�شيطر  ال��ذي  الإره��اب��ي  داع�س  تنظيم  �شد  ا�شهر  خم�شة  قبل 
وهذه  ال��ب��الد.  بجنوب  م���راوي  مدينة  يف  بكاملها  اح��ي��اء  على 
قاعدة  اإق��ام��ة  من  امل��خ��اوف  تهدئة  اىل  ادت  للمعارك،  النهاية 
دائمة لتنظيم داع�س يف اكرب مدينة م�شلمة يف الرخبيل املوؤلف 
من اكرثية كاثوليكية. لكن الهواج�س م�شتمرة حيال التهديد 

الذي ما زال ي�شكله هذا التنظيم يف جنوب البالد.
الثنني  ل���ورن���زان���ا  دل��ف��ني  الفيليبيني  ال���دف���اع  وزي����ر  واأع���ل���ن 
مدينة  يف  اق��ل��ي��م��ي  ام��ن��ي  اج��ت��م��اع  ه��ام�����س  ع��ل��ى  لل�شحافيني 
كالرك ب�شمال الفيليبني، “نعلن انتهاء كل العمليات القتالية 

يف مراوي«. وا�شاف انه “مل يعد هناك مقاتلون يف مراوي«.

•• الفجر – اعداد خرية ال�صيباين
   حقق رئي�س الوزراء الياباين �سينزو ابي انت�سارا 
�ساحقا يف النتخابات الت�سريعية ال�سابقة لأوانها 
املحافظ  الئــتــالف  وك�سب  الحـــد.  جــرت  التي 
لرئي�س الوزراء القومي 311 مقعدا من اأ�سل 465 

يف جمل�س النواب. 
اآبي  ل�سينزو  ميكن   ،2012 عام  منذ  من�سبه  يف     
البقاء يف ال�سلطة حتى عام 2021، �سريطة اإعادة 
انتخابه على راأ�س حزبه يف �سبتمرب 2018، وهذا 
احلني.  ذلــك  حتى  خطاأ  يرتكب  مل  اإذا  حم�سوم 
وبذلك �سيحقق رقما قيا�سيا جديدا يف بقاء زعيم 

ياباين يف رئا�سة احلكومة.

ول���ك���ن احل�����ذر ي��ب��ق��ى واج���ب���ا، لأن 
امل�����ش��ارك��ة يف ه���ذه الن��ت��خ��اب��ات مل 

تتجاوز 53.6 باملائة..
 وه����ي ث����اين اأدن�����ى م�����ش��ت��وى منذ 
من  ي����ح����د  مم������ا   ،1945 ع�������ام 
ال��رغ��م من  ع��ل��ى  ال��ف��ائ��ز،  �شرعية 
عن  الوا�شع  المتناع  تقليديا،  انه 
الت�شويت يكون يف �شالح الحزاب 

التي يف ال�شلطة.
اآبي  ���ش��ي��ن��زو  ان  وي����رى حم��ل��ل��ون، 
�شعف  م��ن  خ��ا���س  ب�شكل  ا���ش��ت��ف��اد 
بدءا  عافيته،  ل�شتعادة  خ�شومه 
يف  اعتربت  التي  طوكيو،  بحاكمة 
وقت ما مناف�شته. وبقراره اجراء 
ا�شعفته  ان  بعد  مبكرة  انتخابات 
اأن  �شينزو  اأراد  امل��ح��اب��اة،  ف�شائح 
الطريق  ويقطع  خ�شومه،  يباغت 

عليهم، وكانت عملية ناجحة.

ا�سالح الد�ستور
القوي  القت�شادي  الأداء  وراء  ما 
4 �شنوات مبا يف ذلك احلد  طيلة 
م����ن ال���ب���ط���ال���ة م����ن 4 ف���ا����ش���ل 1 
باملائة اىل 2 فا�شل 8 باملائة، فقد 
اأثبت �شينزو اأبي بو�شوح رغبته يف 
لإ�شالح  اجلديدة  وليته  تكري�س 
ال���د����ش���ت���ور، م���ن اأج�����ل و����ش���ع حد 
لبلده،  القانوين  ال�شلمي  للنزوع 
الذاتي  ل��ل��دف��اع  ج��ي�����س  وحت���وي���ل 
ق��ادرة ت�شارك يف  اإىل قوة حقيقية 
الهجمات الع�شكرية التي يقوم بها 
الوليات  نقول  ل  حتى  حلفاوؤها، 

املتحدة.
امل�شتمرة  ل����الأزم����ة  وب���ال���ن���ظ���ر     
والنزاعات  ال�����ش��م��ال��ي��ة  ك��وري��ا  م��ع 
ال����ت����ي مل حت�����ل مع  الإق���ل���ي���م���ي���ة 
ال�شني ورو�شيا، فاإن رئي�س الوزراء 
بت�شاعد  يتمتع  ال��ق��دمي-اجل��دي��د 
اله����ت����م����ام ب���ت���ع���دي���ل ال���د����ش���ت���ور. 
اخلبرية  �شميث،  �شيال  وت��الح��ظ 

ووا�شح.
    هذا العن�شر القومي، من الناحية 
وهو  ا�شا�شي.  اجليو�شرتاتيجية، 
ه��ذا اجليل اجلديد من  يتنزل يف 
القادة الذين يربزون على ال�شاحة 
الدولية. وهوؤلء يقيمون �شلطتهم 
للغرب،  ���ش��ري��ح��ة  م��ع��ار���ش��ة  ع��ل��ى 
ال�شنغافوري  الدبلوما�شي  يقول 
ال�������ش���اب���ق ك��ي�����ش��ور حم���ب���وب���اين يف 
نيويورك  �شحيفة  ن�شرته  م��ق��ال 
�شبتمرب.  م��ن��ت�����ش��ف  يف  ت����امي����ز 
اآب��ي يف  �شينزو  وي��ذك��ر م��ن بينهم، 
ال��ي��اب��ان، ث��م رودري��غ��و دوت���ريت يف 
الفلبني، ورجب طيب اأردوغ��ان يف 
الهند،  يف  م��ودي  ون��ارن��درا  تركيا، 
رو�شيا.  يف  ب���وت���ني  وف�����الدمي�����ري 
ال�شينى  الرئي�س  اإ���ش��اف��ة  وميكن 
���ش��ى ج���ني ب��ي��ن��غ ال����ذي مت��ك��ن من 
تناف�شية  �شيا�شية  بيئة  يف  ال��ربوز 
يف  ع�شو  م��ل��ي��ون   80 ب��ني  للغاية 

احلزب ال�شيوعي ال�شيني.

مكان حتت ال�سم�س
   يبقى العثور على اللغة املنا�شبة، 
وحت�����دي�����د ال����و�����ش����ائ����ل وال����ط����رق 
القوات  ت�شليح  لإع�����ادة  امل��ل��م��و���ش��ة 
قلق  ذل��ك  يثري  اأن  دون  اليابانية 
ان  اأكرث هجومية.  اآ�شيا من حالة 
�شبح احل��رب، املدفون يف الالوعي 
العاملية  احل�����رب  ب��ع��د  اجل���م���اع���ي 
ال��ث��ان��ي��ة وع��ق��ود م��ن امل�����ش��امل��ة، بدا 
ي��ط��ف��و ع��ل��ى ال�����ش��ط��ح م���رة اأخ���رى 
اأري��ك �شيزيلت، خبري  ببطء، كتب 
موثقة  درا���ش�����������������������ة  يف  ال���ي���اب���ان،  يف 
الفرن�شي  ل��ل��م��ع��ه��د  ج��ي��د  ب�����ش��ك��ل 
ال�شهر  ن�شرت  الدولية  للدرا�شات 

املا�شي. 
   يف ع���امل دون���ال���د ت��رام��ب الذي 
و�شني  م���واق���ف���ه،  ت���وق���ع  ل مي��ك��ن 
�شينزو  يريد  التو�ّشعي،  بينغ  جني 
على  مكانا  يجد  اأن  ال��ي��اب��اين  اآب���ي 
ذكريات  اإي���ق���اظ  دون  اخل��ري��ط��ة 

بريل هاربور.

ال��ي��اب��ان��ي��ة يف جمل�س  ال�����ش��وؤون  يف 
العالقات اخلارجية: حزبان فقط 
ال�شيا�شي  امل�شهد  يف   7 اأ���ش��ل  م��ن 
يعار�شان اإعادة النظر يف الد�شتور، 
ل���ذل���ك ق���د ي��ت��وف��ر ت���واف���ق داخ���ل 
ال����ربمل����ان اجل���دي���د ل��ت��ع��دي��ل ن�س 

.1947
ماينيت�شي  ���ش��ح��ي��ف��ة  وت����وؤك����د     
كورييه  عنها  نقلت  كما  �شيمبون، 

الوقت قد حان لتعديلها وتكييفها 
اجليو�شيا�شية  احل����ق����ائ����ق  م�����ع 

اجلديدة.
اأجرتها  حديثة  درا���ش��ة  وح�شب     
�شيمبون  ي����وم����ي����وري  ���ش��ح��ي��ف��ة 
35 ب��امل��ائ��ة من  امل��ح��اف��ظ��ة، ف����اإن 
اخليار،  ه��ذا  ي��وؤي��دون  امل�شتطلعني 
ولكن 42 باملائة منهم يعار�شونه 
وي����ظ����ه����رون ذل������ك ب�������ش���وت ع���ال 

ال���ه���زمي���ة ال���ي���اب���ان���ي���ة يف احل����رب 
العاملية الثانية، والذي �شادق عليه 
الربملان الياباين عام 1947، ومل 
ذلك  منذ  تعديل  اأي  عليه  ي��ط��راأ 
احل����ني. وت��ن�����س امل����ادة 9، الأك���رث 
يتخلى  ال��ي��اب��ان  اأن  ع��ل��ى  ���ش��ه��رة، 
وا�شتخدام  احل��رب  ع��ن  الأب���د  اإىل 
ال�شراعات  لت�شوية  كو�شيلة  القوة 

الدولية.

النت�شار  ه���ذا  ان  ان��رتن��ا���ش��ون��ال، 
له  �شيتيح  الق�����رتاع  ���ش��ن��ادي��ق  يف 
روؤ���ش��اء جلان  احلفاظ على جميع 
ال��ربمل��ان، وب���دء ا���ش��الح مل ي�شبق 
ال�شلمي  ل��ل��د���ش�����ت��ور  م��ث��ي�����������������ل  ل���ه 

الياباين.
 ال ان ه��ذا الإج���راء يبدو طويال 
وم��ع��ق��دا ب�����ش��اأن ه���ذا ال��ن�����س الذي 
امل���ح���ت���ل الأم����ري����ك����ي بعد  ام�������اله 

ي��ول��ي��و املا�شي،  اب���ي ق��د اع��ت��رب يف 
رئي�شية  حتول  نقطة  �شتكون  انها 

ل�شيا�شة اليابان.
القومية على  الأو���ش��اط     وت���رى 
ُيعترب  ال���ت���ي  اخل�������ش���و����س،  وج�����ه 
ل��ه��ا ويتزايد  اآب����ي م��ق��رب��ا  ���ش��ي��ن��زو 
نفوذها يف البالد، ترى اأن املادة 9 
لهزمية  املهينة  املخلفات  م��ن  ه��ي 
واأن   ،1945 ع��ام  الإم��رباط��وري��ة 

انق�سام الراي العام
   ولكن: �شبعون عاما مرت.. وما 
ال��راأي العام الياباين منق�شما  زال 
التدخل  اح���ت���م���ال  م�����ش��األ��ة  ح����ول 
امل�������ش���ل���ح يف اخل����������ارج. واع����ت����ربت 
�شيمبون”  “ا�شاهي  ���ش��ح��ي��ف��ة 
مبا  اأ�شا�شية  نقطة  ان��ه��ا  اليومية 
اأن���ه���ا ت��ت��ط��ل��ب ت��ع��دي��ل اخل���ي���ارات 
وكان  الياباين،  للد�شتور  ال�شلمية 

قانون  م�����ش��روع  ب��ق��ي  “اإذا  اإذاع������ي 
حاله  ع��ل��ى   2018 ل�����ش��ن��ة  امل��ال��ي��ة 
�شنغادر وثيقة قرطاج، فنحن ل�شنا 
جمرد �شورة، لدينا قواعد تطالب 

وتنتظر«.

�شاهم يف جزء كبري يف اعداد م�شروع 
قانون املالية م�شريا اإىل اأن الدليل 
ما اأقر به نور الدين الطبوبي الذي 
قال انه خطوة لالأمام وح�شب راأيي 
والنحدار  الكارثة  نحو  خطوة  هو 

الأعراف  رئي�شة منظمة  وذّك���رت     
للمنظمة  الإداري  املجل�س  مبوقف 
ا���ش��ت��ي��ائ��ه الكبري  ال�����ذي ع����رّب ع���ن 
 ،2018 مالية  قانون  م�شروع  من 
قدمت  امل��ن��ظ��م��ة  ان  اإىل  م�������ش���رية 

ل��ل��ق��ول وب��ك��ل ج�����راأة ان م���ن يقود 
ال��ب��الد ال��ي��وم ه��و ال�����ش��اه��د كطيار 
نورالدين  وخا�شة  ال�شغل  واحت���اد 

الطبوبي كم�شاعد طّيار.
   و�شدد النيفر على اأن احتاد ال�شغل 

ت���اأخ���ذ بعني  اق����رتاح����ات ول��ك��ن مل 
اإىل  بو�شماوي  واأ�شارت  العتبار.    
ان منظمة الأع��راف عقدت جمل�س 
انهم  متابعة  مازال مفتوحا،  اإداري 
ان  قائلة:  بالوثيقة  ملزمون  غ��ري 
انهم  اإزع��اج��ه��م  م��ا ت�شبب يف  اأك���رث 
الدولة  ل��ك��ن  ت��ق��دم��وا مب��ق��رتح��ات 
ونق�س  وهناك �شعف  ال�شهل  تريد 
يف امل��ي��زان��ي��ة ل��ذل��ك ي��ذه��ب��ون حلل 
الذهاب  ال�����ش��ري��ع  واحل�����ل  ���ش��ري��ع 
للموؤ�ش�شة وزيادة ال�شرائب، معربة 
م�شروع  م��ن  ا�شتيائهم  �شديد  ع��ن 
قانون مالية 2018، مبينة اأنه ل 

يدفع لال�شتثمار.
املكتب  ق����ال ع�����ش��و     م���ن ج��ه��ت��ه، 
نافع  الأع�����راف  ملنظمة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
معه  اأج������رت������ه  ح��������وار  يف  ال���ن���ي���ف���ر 
املحلية  امل��غ��ارب��ي  ال�����ش��ارع  اأ�شبوعية 
“ل  الإث��ن��ني  ام�س  ال�شادر  بعددها 
اأع������ّد م�شروع  م���ن  ح��ق��ي��ق��ة  ن�����دري 
كل  لأّن   2018 امل���ال���ي���ة  ق����ان����ون 
تتطلبه  مل����ا  م���ن���اف  ي��ت�����ش��ّم��ن��ه  م����ا 
على  الت�شجيع  �شرورة  من  املرحلة 

بال�شرورة  يخلق  ال��ذي  ال�شتثمار 
الرثوة وي�شاهم ب�شكل كبري يف خلق 

مواطن �شغل. 
واأ����ش���اف لب���ّد م��ن الإق�����رار ان���ه مت 
الفا�شل  ال�شابق  املالية  وزي��ر  ابعاد 
يف  ي��ري��دون  ما  لتمرير  الكايف  عبد 
قانون املالية، فالرجل كانت خططه 
وا�شحة املعامل لإنقاذ القت�شاد لكن 

مت ابعاده رغم نزاهته وكفاءته.
���ش��وؤال ح��ول م��ن يقف     ورّدا على 
النيفر  ق��ال  الكايف،  عبد  اإبعاد  وراء 
ال���وق���ت غ���ري م��ن��ا���ش��ب ل��ذك��ر ذلك، 
اأب��ع��ده م��ع��روف واأهدافه  ل��ك��ّن م��ن 
جانبا…  امللف  فلنرتك  وا���ش��ح��ة، 
ُي����ت����ّم ر�شا  امل����ج����ال ح���ت���ى  ل��ن��ف�����ش��ح 
�شلغوم مهامه على اأح�شن وجه… 
من  تخجل  ل��ن  الأع����راف  ومنظمة 
نعي�س  ن���ح���ن  احلقيقة…  ق�����ول 
من  الفتواتهو  ومنطق  فو�شى  يف 
الآن وخري دليل على  يحكم تون�س 

ذلك ما وقع يف بع�س املوؤ�ش�شات.
لت     واعترب النيفر ان احلكومة ف�شّ
م���راع���اة ال��ن��ق��اب��ات وه���و م��ا يدفعه 

مكان فاعل لليابان بني الدينا�شورين التحدي الكوري ال�شمايل يدفع اليابان اىل الت�شلح وتغيري د�شتورها

يريد �شينزو اآبي اأن يجد لليابان مكانا على 
اخلريطة دون اإيقاظ ذكريات بريل هاربور

�شبح احلرب، املدفون يف الالوعي اجلماعي بعد 
احلرب العاملية الثانية، يطفو ببطء على ال�شطح 

انت�شار �شاحق ل�شينزو ابي

وداد بو�شماوي غا�شبة هل هي املواجهة مع حكومة ال�شاهد؟

ال�شعور القومي يف ازدياد

حتوير الد�ستور اولويته:

اليابان: هل يغري انت�شار �شينزو اآبي الو�شع يف اآ�شيا...؟
يرى القوميون اأن املادة 9 من املخلفات املهينة للهزمية واأن الوقت قد حان لتعديلها وتكييفها مع احلقائق اجليو�سيا�سية اجلديدة

حتليل اخباري

حزبان فقط من اأ�سل 7 اأحزاب �سيا�سية 
يعار�ســان تنقيــح الد�ســــتور اليـابـانــي

ب�سبب قانون املالية وجتاهل مقرتحاته:

تون�س: احتاد االأعراف يهدد باالن�شحاب من وثيقة قرطاج...!
•• الفجر - تون�ص - خا�ص

   يف خطوة ت�شعيدية، هددت، اأم�س 
الث��ن��ني، رئي�شة احت��اد الأع���راف يف 
وتوعدت  ب��و���ش��م��اوي،  وداد  ت��ون�����س 
قرطاج  وث��ي��ق��ة  م���ن  ب��الن�����ش��ح��اب 
حكومة  ت�شكلت  اأ�شا�شها  على  التي 
برئا�شة  احلالية  الوطنية  ال��وح��دة 

يو�شف ال�شاهد.
ب��و���ش��م��اوي يف حوار  واأو����ش���خ���ت     

با�شتقواء  اتخاذها  مت  ال�شفل  نحو 
ولنقلها  م��ن��ط��ق��ي  غ����ري  وت�������ش���ّل���ط 
ب�شوت عال احتاد ال�شغل هو امل�شاند 
الر�شمي ليو�شف ال�شاهد لأنه ينال 

ما يريد.
   ي�شار اىل ان قانون املالية اجلديد 
بع�س  م��ن  ���ش��دي��دة  معار�شة  يلقى 
اجلدل  يكون  ان  وينتظر  الأح���زاب 
ب�����ش��اأن��ه حت���ت ق��ب��ة ال���ربمل���ان حامي 

الوطي�س.
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منوذج اعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  املالك:لوزان فا�شن ذ.م.م

Cavallo MILANO : طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم :278142     بتاريخ : 2017/8/14

با�ش������م :لوزان فا�شن ذ.م.م
وعنوانه:العني - هاتف:037213441 - فاك�س:037223242 - �شندوق الربيد:90553

امييل:sherif.samy@louzanfashion.com العني  
�سورة العالمة

واملنتجات  املقلدة  املدبوغة  واجللود  املدبوغة  اجللود  بالفئة:18  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�شلع  لتمييز  وذلك 
، ال�شناديق  امل��دب��وغ��ة  ال����واردة يف فئات اخ��رى ، جلود احل��ي��وان��ات اخل��ام او  امل���واد غ��ري  امل�شنوعة م��ن ه��ذه 

واحلقائب ال�شفرية ، املظالت وال�شما�شي والع�شي ، ال�شياط واطقم احليوانات وال�شروج 
. MILANO  يدنوها كلمة CAVALLO و�شف العالمة:العالمة عبارة عن �شكل راأ�س خيل ا�شفل ال�شكل

ال�شرتاطات:عدم املطالبة بحق ح�شري عند ا�شتخدام كلمة )MILANO( مبعزل عن العالمة وبالو�شاع 
الخرى لعتبارها ا�شم منطقة جغرافية.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  24  اأكتوبر 2017 العدد 12155

منوذج اعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  املالك:لوزان فا�شن ذ.م.م

CAVALLO MILANO : طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم :278144     بتاريخ : 2017/8/14

با�ش������م :لوزان فا�شن ذ.م.م
وعنوانه:العني - هاتف:037213441 - فاك�س:037223242 - �شندوق الربيد:90553

امييل:sherif@louzanfashion.com العني  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:25 املالب�س ولبا�س القدم واغطية الراأ�س 
. MILANO يدنوها كلمة CAVALLO و�شف العالمة:العالمة عبارة عن �شكل راأ�س خيل ا�شفل ال�شكل

ال�شرتاطات: عدم املطالبة بحق ح�شري عند ا�شتخدام كلمة )MILANO( مبعزل عن العالمة وبالو�شاع 
الخرى لعتبارها ا�شم منطقة جغرافية.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  24  اأكتوبر 2017 العدد 12155

منوذج اعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  املالك:لوزان فا�شن ذ.م.م

CAVALLO MILANO : طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم :278148     بتاريخ : 2017/8/14

با�ش������م :لوزان فا�شن ذ.م.م
وعنوانه:العني - هاتف:037213441 - فاك�س:037223242 - �شندوق الربيد:90553

امييل:sherif@louzanfashion.com العني  
�سورة العالمة

العمال  وتوجيه  وادارة  والع��الن  الدعاية  خدمات  بالفئة:35  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�شلع  لتمييز  وذل��ك 
وتفعيل الن�شاط املكتبي 

. MILANO يدنوها كلمة CAVALLO و�شف العالمة:العالمة عبارة عن �شكل راأ�س خيل ا�شفل ال�شكل
ال�شرتاطات: عدم املطالبة بحق ح�شري عند ا�شتخدام كلمة )MILANO( مبعزل عن العالمة وبالو�شاع 

الخرى لعتبارها ا�شم منطقة جغرافية.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  24  اأكتوبر 2017 العدد 12155

منوذج اعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  املالك:لوزان فا�شن ذ.م.م
LOUZAN HOME  طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية :لوزان هوم

املودعة بالرقم :278113     بتاريخ : 2017/8/14
با�ش������م :لوزان فا�شن ذ.م.م

وعنوانه:العني - هاتف:037213441 - فاك�س:037223242 - �شندوق الربيد:90553
امييل:sherif@louzanfashion.com العني  

�سورة العالمة

العمال  وتوجيه  وادارة  والع��الن  الدعاية  خدمات  بالفئة:35  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�شلع  لتمييز  وذل��ك 
وتفعيل الن�شاط املكتبي 

و�شف العالمة:العالمة عبارة عن �شكل كوخ وعلى ميني ال�شكل )لوزان( باللغة العربية يدنوها بخط �شغري 
)هوم( وعلى ي�شار ال�شكل )Louzan( باللغة الجنليزية يدنوها )home( باللغة الجنليزية بخط �شغري .

ال�شرتاطات: .
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  24  اأكتوبر 2017 العدد 12155

منوذج اعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  املالك:لوزان فا�شن ذ.م.م

CAVALLO MILANO  طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية :لوزان هوم
املودعة بالرقم :278137     بتاريخ : 2017/8/14

با�ش������م :لوزان فا�شن ذ.م.م
وعنوانه:العني - هاتف:037213441 - فاك�س:037223242 - �شندوق الربيد:90553

امييل:sherif@louzanfashion.com العني  
�سورة العالمة

العمال  وتوجيه  وادارة  والع��الن  الدعاية  خدمات  بالفئة:35  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�شلع  لتمييز  وذل��ك 
وتفعيل الن�شاط املكتبي 

يدنوهما  مميز  ب�شكل  متقابلني  الجنليزية  باللغة   CC ح��ريف  �شكل  عن  عبارة  العالمة:العالمة  و�شف 
)Cavallo( باللغة الجنليزية ا�شفلها )MILANO( باللغة الجنليزية بخط �شغري .

ال�شرتاطات:عدم املطالبة بحق ح�شري عند ا�شتخدام كلمة )MILANO( مبعزل عن العالمة وبالو�شاع 
الخرى لعتبارها ا�شم منطقة جغرافية.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  24  اأكتوبر 2017 العدد 12155

منوذج اعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  املالك:لوزان فا�شن ذ.م.م

Cavallo MILANO : طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم :278137     بتاريخ : 2017/8/14

با�ش������م :لوزان فا�شن ذ.م.م
وعنوانه:العني - هاتف:037213441 - فاك�س:037223242 - �شندوق الربيد:90553

امييل:sherif.samy@louzanfashion.com العني  
�سورة العالمة

واملنتجات  املقلدة  املدبوغة  واجللود  املدبوغة  اجللود  بالفئة:18  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�شلع  لتمييز  وذلك 
، ال�شناديق  امل��دب��وغ��ة  ال����واردة يف فئات اخ��رى ، جلود احل��ي��وان��ات اخل��ام او  امل���واد غ��ري  امل�شنوعة م��ن ه��ذه 

واحلقائب ال�شفرية ، املظالت وال�شما�شي والع�شي ، ال�شياط واطقم احليوانات وال�شروج 
يدنوهما  مميز  ب�شكل  متقابلني  الجنليزية  باللغة   CC ح��ريف  �شكل  عن  عبارة  العالمة:العالمة  و�شف 

)Cavallo( باللغة الجنليزية ا�شفلها )MILANO( باللغة الجنليزية بخط �شغري .
ال�شرتاطات:عدم املطالبة بحق ح�شري عند ا�شتخدام كلمة )MILANO( مبعزل عن العالمة وبالو�شاع 

الخرى لعتبارها ا�شم منطقة جغرافية.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  24  اأكتوبر 2017 العدد 12155

منوذج اعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  املالك:لوزان فا�شن ذ.م.م
LOUZAN HOME  طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية :لوزان هوم

املودعة بالرقم :278114     بتاريخ : 2017/8/14
با�ش������م :لوزان فا�شن ذ.م.م

وعنوانه:العني - هاتف:037213441 - فاك�س:037223242 - �شندوق الربيد:90553
امييل:sherif@louzanfashion.com العني  

�سورة العالمة

 ، وللمطبخ  املنزيل  لال�شتعمال  واوعية  واواين  ادوات  بالفئة:21  الواقعة  اأو اخلدمات  ال�شلع  لتمييز  وذلك 
ام�شاط وا�شفنج ، فرا�شي )عدا فرا�شي التلوين او الدهان( مواد �شنع الفرا�شي ، ادوات تنظيف ، �شلك جلي ، 
زجاج غري م�شغول او زجاج �شبه م�شغول )عدا الزجاج امل�شتعمل يف املباين( اواين زجاجية واواين خزف �شيني 

واواين خزفية غري واردة يف فئات اخرى 
و�شف العالمة:العالمة عبارة عن �شكل كوخ وعلى ميني ال�شكل )لوزان( باللغة العربية يدنوها بخط �شغري 

)هوم( وعلى ي�شار ال�شكل )Louzan( باللغة الجنليزية يدنوها )home( باللغة الجنليزية بخط �شغري .
ال�شرتاطات: .

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  24  اأكتوبر 2017 العدد 12155

منوذج اعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  املالك:لوزان فا�شن ذ.م.م

CAVALLO MILANO: طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم :278139     بتاريخ : 2017/8/14

با�ش������م :لوزان فا�شن ذ.م.م
وعنوانه:العني - هاتف:037213441 - فاك�س:037223242 - �شندوق الربيد:90553

امييل:sherif@louzanfashion.com العني  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3 م�شتح�شرات تبيي�س القم�شة ومواد اخرى ت�شتعمل يف 
غ�شل وكي املالب�س م�شتح�شرات تنظيف و�شقل وجلي وك�شط ، �شابون ، عطور وزيوت عطرية ، م�شتح�شرات 

جتميل ، غ�شول )لو�شن( لل�شعر ، منظفات اأ�شنان 
 MILANO يدنوها كلمة CAVALLO و�شف العالمة:العالمة عبارة عن �شكل راأ�س خيل ا�شفل ال�شكل

ال�شرتاطات:عدم املطالبة بحق ح�شري عند ا�شتخدام كلمة )MILANO( مبعزل عن العالمة وبالو�شاع 
الخرى لعتبارها ا�شم منطقة جغرافية.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  24  اأكتوبر 2017 العدد 12155

منوذج اعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  املالك:لوزان فا�شن ذ.م.م

Cavallo Cafe طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية :كافالو كافيه
املودعة بالرقم :278120     بتاريخ : 2017/8/14

با�ش������م :لوزان فا�شن ذ.م.م
وعنوانه:العني - هاتف:037213441 - فاك�س:037223242 - �شندوق الربيد:90553

امييل:sherif.samy@louzanfashion.com العني  
�سورة العالمة

الرز  ال�شطناعية  والقهوة  والكاكاو  وال�شاي  القهوة  بالفئة:30  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�شلع  لتمييز  وذلك 
احللويات  واحللويات  والفطائر  اخلبز  احلبوب  من  امل�شنوعة  وامل�شتح�شرات  الدقيق  وال�شاغو  التابيوكا 
)التوابل  وال�شل�شات  اخلل  اخل��ردل  امللح  اخلبيز  وم�شحوق  اخلمرية  ال�شود  والع�شل  النحل  ع�شل  املثلجة 

البهارات الثلج 
باللغة   )Cavallo Cafe( يدنوها  خيل  راأ����س  داخلها  دائ���رة  �شكل  ع��ن  ع��ب��ارة  العالمة:العالمة  و�شف 
الجنليزية ب�شكل مميز وعلى ميني ال�شكل )كافالو( باللغة العربية يدنوها )كافيه( باللغة العربية ب�شكل 
�شغري على ي�شار ال�شكل )Cavallo( باللغة الجنليزية يدنوها )Cafe( باللغة الجنليزية ب�شكل �شغري .

ال�شرتاطات:.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  24  اأكتوبر 2017 العدد 12155

منوذج اعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  املالك:لوزان فا�شن ذ.م.م

CAVALLO MILANO : طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم :278134     بتاريخ : 2017/8/14

با�ش������م :لوزان فا�شن ذ.م.م
وعنوانه:العني - هاتف:037213441 - فاك�س:037223242 - �شندوق الربيد:90553

امييل:sherif@louzanfashion.com العني  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:25 املالب�س ولبا�س القدم واغطية الراأ�س 
يدنوهما  مميز  ب�شكل  متقابلني  الجنليزية  باللغة   CC ح��ريف  �شكل  عن  عبارة  العالمة:العالمة  و�شف 

)Cavallo( باللغة الجنليزية ا�شفلها )MILANO( باللغة الجنليزية بخط �شغري .
ال�شرتاطات:عدم املطالبة بحق ح�شري عند ا�شتخدام كلمة )MILANO( مبعزل عن العالمة وبالو�شاع 

الخرى لعتبارها ا�شم منطقة جغرافية.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  24  اأكتوبر 2017 العدد 12155

منوذج اعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  املالك:لوزان فا�شن ذ.م.م

CAVALLO MILANO: طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم :278133     بتاريخ : 2017/8/14

با�ش������م :لوزان فا�شن ذ.م.م
وعنوانه:العني - هاتف:037213441 - فاك�س:037223242 - �شندوق الربيد:90553

امييل:sherif@louzanfashion.com العني  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3 م�شتح�شرات تبيي�س القم�شة ومواد اخرى ت�شتعمل يف 
غ�شل وكي املالب�س م�شتح�شرات تنظيف و�شقل وجلي وك�شط ، �شابون ، عطور وزيوت عطرية ، م�شتح�شرات 

جتميل ، غ�شول )لو�شن( لل�شعر ، منظفات اأ�شنان 
يدنوهما  مميز  ب�شكل  متقابلني  الجنليزية  باللغة   CC ح��ريف  �شكل  عن  عبارة  العالمة:العالمة  و�شف 

)Cavallo( باللغة الجنليزية ا�شفلها )MILANO( باللغة الجنليزية بخط �شغري .
ال�شرتاطات:عدم املطالبة بحق ح�شري عند ا�شتخدام كلمة )MILANO( مبعزل عن العالمة وبالو�شاع 

الخرى لعتبارها ا�شم منطقة جغرافية.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  24  اأكتوبر 2017 العدد 12155

منوذج اعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  املالك:لوزان فا�شن ذ.م.م

Cavallo Cafe طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية :كافالو كافيه
املودعة بالرقم :278118     بتاريخ : 2017/8/14

با�ش������م :لوزان فا�شن ذ.م.م
وعنوانه:العني - هاتف:037213441 - فاك�س:037223242 - �شندوق الربيد:90553

امييل:sherif.samy@louzanfashion.com العني  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43 خدمات توفري الطعمة وامل�شروبات اليواء املوؤقت. 
باللغة   )Cavallo Cafe( يدنوها  خيل  راأ����س  داخلها  دائ���رة  �شكل  ع��ن  ع��ب��ارة  العالمة:العالمة  و�شف 
الجنليزية ب�شكل مميز وعلى ميني ال�شكل )كافالو( باللغة العربية يدنوها )كافيه( باللغة العربية ب�شكل 
�شغري على ي�شار ال�شكل )Cavallo( باللغة الجنليزية يدنوها )Cafe( باللغة الجنليزية ب�شكل �شغري .

ال�شرتاطات:.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  24  اأكتوبر 2017 العدد 12155

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
فيتال فري�س للتجارة �س.ذ.م.م.

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم :270488       بتاريخ : 29/ 2017/03
تاريخ اإيداع الأولوية:     /     /   200م

با�ش��م: فيتال فري�س للتجارة �س.ذ.م.م.
الثالثة �س.ب: 380162  ال�شبا  ال�شبو�شي، بردبي، ند  وعنوانه: مكتب رقم 124 ب، ملك �شامل علي �شلطان 

دبي - الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :اخلدمات.

الفواكه  احلية،  احليوانات  اأخ��رى،  فئات  يف  ال��واردة  غري  والغابات  الب�شاتني  ومنتجات  الزراعية،  املنتجات 
ال�شعري  باحليوانات،  الغذائية اخلا�شة  املواد  الطبيعية،  والزهور  والنباتات  البذور  الطازجة،  واخل�شروات 

املنبت.
الواق�عة بالفئة: 31.

و�شف العالمة: عبارة عن �شورة ورقتي �شجر كتب اأدناهما ) VITAL FRESH ( بالالتينية مكتوبة 
ب�شكل مميز والعالمة بدرجات خمتلفة من اللون الأخ�شر كما هو مو�شح بال�شكل املرفق.

ال�ش��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  24  اأكتوبر 2017 العدد 12155

يعلن ق�شم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�شجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/04/27 املودعة حتت رقم : 272287 
با�ش��م  :بايو- ميديكالز بي تي واي ال تي دي

وعنوانه:   1-28/2 غريغ ت�شابل درايف، بريليه هيدز، كيو ال دي، 4220، ا�شرتاليا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: زيوت �شاحلة لالأكل، زيت جوز الهند، زيوت الطبخ.

الواق�عة بالفئة: 29
  بيانات طلب الألوية:

رقم رقم الطلب ال�شابق: 1805920
 تاريخ الطلب ال�شابق : 28 اكتوبر 2016

 البلد الذي �شجل فيه الطلب اأو قدم طلب الت�شجيل: ا�شرتاليا
الكبرية  الالتينية  ب��الأح��رف  مكتوبة    BIO MEDICALS ع��ب��ارة  ه��ي  العالمة  ال��ع��الم��ة:  و�شف 
واملن�شدة حيث كتبت الكلمة BIO يف العلى وعلى ميينها خط افقي باللون الحمر م�شتقيم من الطرفني 
 MEDICALS ومتعرج اىل العلى وال�شفل بزوايا حادة يف الو�شط باإرتفاعات متفاوتة وحتتهما كلمة

وحتتها خط افقي احمر م�شتقيم، واجلميع داخل �شكل بي�شاوي باإطار احمر اللون.
.ال�ش��رتاطات: ل يوجد

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  24  اأكتوبر 2017 العدد 12155

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم : 280017    بتاريخ : 2017/09/25
باإ�شم :  ال اآي يف للتطوير العقاري �س.ذ.م.م

وعنوانه : �س.ب. 17196 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 36
ال�شوؤون العقارية ، مكاتب العقارات وال�شقق ال�شكنية ووكالء الإ�شكان واإدارة العمارات وال�شتثمار يف العقارات 
ال�شراء  ومتويل  للعقارات  امل��ايل  والتقييم  العقارات  وتثمني  العقارات  واإدارة  العقارات  ووك���الت  وامل��ب��اين 
والإيجار وتاأجري العقارات و�شم�شرة العقارات وحت�شيل الإيجارات وتاأجري املكاتب )عقارات( وتاأجري ال�شقق 

ال�شكنية وتاأجري ال�شقق وتاأجري املباين ، خدمات التمويل لتطوير العقارات.
كلمة  وط���ري���ق���ة مم����ي����زة حت���ت���ه���م  ب���خ���ط   L.I.V اأح��������رف  ع����ن  ع����ب����ارة  ال���ع���الم���ة   : ال���ع���الم���ة  و�����ش����ف 
DEVELOPERS بخط �شغري بني خطني والكلمات باللغة الإجنليزية باللون الأ�شود فوقهم ر�شم 

مميز مل�شتطيل باللونني الأ�شود والفريوزي الفاحت بداخله خط عري�س باللون الفريوزي الغامق.
ال�شرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  24  اأكتوبر 2017 العدد 12155

EAT 111289

العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24   
     اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/1751  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1- فاينان�شال �شوفتوير ديفيلومبنت ان�شتيتيوت منطقة حرة ذ.م.م 2- 
حممد �شامي �شاكر ب�شفته ال�شخ�شية وب�شفته مدير/ فاينان�شال �شوفتوير ديفيلومبنت 
امراهلل  امل��دع��ي/ت��ي��م��ور  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  ذ.م.م  ح��رة  منطقة  ان�شتيتيوت 
اأقام  ق��د  امل��ازم��ي  ع��ب��داهلل  حممد  ح�شن  وميثله:احمد  علي  اآل  عبدالكرمي  عبداحلميد 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )1545000 درهم( 
الق�شائية وحتى  املطالبة  تاريخ  والفائدة 12% من  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم 
9.30 �س  ال�شاعة    2017/11/16 املوافق  اخلمي�س  يوم  لها جل�شة  وح��ددت  التام.  ال�شداد 
بالقاعة Ch 2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
رئي�ص الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24   

     اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/1632  جتاري كلي

ا�س  ار  ل�شركة  ال�شخ�شي  )كفيل  رام  ت��ول  كومار  �شونيل   -1  / عليه  املدعي  اىل 
املدعي/م�شرف  ان  الق��ام��ة مب��ا  �����س.ذ.م.م( جمهول حم��ل  امل��ع��ادن  لتجارة  ك��ي 
الهالل �س.م.ع قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما 
بالت�شامن والتكافل مببلغ وقدره )1.002.075.33 درهم( والر�شوم وامل�شاريف 
جل�شة  لها  وح��ددت  كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شمول  املحاماة  وات��ع��اب 
 Ch 2.E.22 بالقاعة  �س   9.30 ال�شاعة    2017/11/15 املوافق  الربعاء  يوم 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
اأي��ام على الأق��ل  ويف حالة  مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
رئي�ص الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24   

     اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2014/67  عقاري كلي

القامة مبا  التكنولوجيا )املحدودة( جمهول حمل  الكوين  املدعي عليه / 1- ملك  اىل 
البيع  اتفاقيات  ف�شخ  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  �شيتي  املدعي/�شتيفانو  ان 
امل��وؤرخ��ة:2008/10/8 وال��زام املدعي عليهم بالت�شامن والت�شامم والتكافل برد  وال�شراء 
مبلغ )5.775.299.15( درهم للمدعي والفائدة القانونية عن املبلغ من تاريخ ال�شتحقاق 
املدعي  بتعوي�س  والزامهم  التام  ال�شداد  وحتى  �شنويا   %12 ن�شبة  بواقع  يف:2008/10/8 
اتعاب  وامل�شاريف ومقابل  بالر�شوم  املدعي عليهم  الزام  املادية والدبية مع  عن ال�شرار 
املحاماة علما انه مت تعديل الطلبات يف الدعوى. وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 
2017/10/30  ال�شاعة 11.00 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على الأقل  ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
رئي�ص الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12155 بتاريخ 2017/10/24   

اعالن حكم متهيدي بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2017/1166  جتاري  كلي 

اىل املدعي عليه/1- نيو بوي ���س.م.ح 2- الطفل اجلديد 3- �شركة نيو بوي 
ال�شعودية املحدودة جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك دبي التجاري 
����س.م.ع قد اق��ام ال��دع��وى امل��ذك��ورة اع��اله وعليه نعلنكم ب��ان املحكمة حكمت 
بتاريخ:2017/8/17 احلكم التمهيدي التايل:حكمت املحكمة وقبل الف�شل يف 
الدور  املخت�س �شاحب  امل�شريف  بندب اخلبري  واملو�شوع  الدخ��ال  �شكل طلب 
من اجلدول وعلى ان تكون مهمته وفق منطوق احلكم ال�شادر بتلك اجلل�شة ، 
وحددت لها املحكمة جل�شة يوم اخلمي�س املوافق:2017/11/16 ال�شاعة:09:30 

�شباحا يف القاعة:ch2.E.21 لورود التقرير.
 رئي�ص الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

فقدان جواز �صفرت
فقد املدعو / امنه فريجه 
الفريجي  خ���ل���ي���ل  زوج�������ه 
اجل����ن���������ش����ي����ة  ل������ب������ن������ان    ،
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������واز   -
)2112256( من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم 

 050/2337644

فقدان جواز �صفرت
فقد املدعو / حممد تانفري 
باك�شتان     ، �شريف  حممد 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )7792802( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 055/5460721

فقدان جواز �صفرت
امل���دع���و / ج����ول فوم  ف��ق��د 
يون�س  حم����م����د  ي����ون���������س 
اجلن�شية  ب���اك�������ش���ت���ان    ،
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������واز   -
)6909031( من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم 

 055/5460721

فقدان جواز �صفرت
ري�شكى   / امل����دع����و  ف���ق���د 
اثيوبيا     ، بيكيلى  ن��ا���ش��ر 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )4461235( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 050/5061114
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عربي ودويل

بغداد منزعجة من ت�شريحات 
تيلر�شون حول »املقاتلني االأجانب« 

•• بغداد-اأ ف ب:

اخلارجية  وزي���ر  دع���وة  ا�شتغرابها  ع��ن  اأم�����س  العراقية  احل��ك��وم��ة  اأع��رب��ت 
اإىل  الأجانب  واملقاتلني  الإيرانية  امليلي�شيات  تيلر�شون  ريك�س  الأمريكي 
مقاتلني  اإل  ت�شم  ل  ال�شعبي  احل�شد  ف�شائل  اأن  م��وؤك��دة  ال��ع��راق  م��غ��ادرة 

عراقيني يخ�شعون لقيادتها.
ال��وزراء حيدر العبادي  ونقل بيان احلكومة عن م�شدر مقرب من رئي�س 

تاأكيده اأنه ل يحق لأي جهة التدخل يف ال�شاأن العراقي.
عراقيون  هم  ال�شعبي  احل�شد  هيئة  �شفوف  يف  املقاتلني  اإن  امل�شدر  وق��ال 
ب��الده��م وع��ن ال�شعب  ل��ل��دف��اع ع��ن  وط��ن��ي��ون ق��دم��وا الت�شحيات اجل�����ش��ام 
العراقي، وذلك غداة دعوة تيلر�شون جميع املقاتلني الأجانب وامليلي�شيات 

الإيرانية للعودة اإىل بالدهم.
من  مدعومة  �شيعية  غالبية  ذات  ف�شائل  ال�شعبي  احل�شد  ق��وات  وت�شم 
اإيران، تعد اأكرث من 60 األف مقاتل وت�شكلت يف العام 2014 بعد فتوى 

جهادية من اأكرب مرجعية �شيعية ملواجهة تنظيم داع�س.
لكن ت�شريحات تيلر�شون كانت موجهة اأي�شا اإىل احلر�س الثوري الإيراين 

وفيلق القد�س، بح�شب م�شوؤول اأمريكي رفيع.
العراقية  ان موقف احلكومة  ا�شمه  ك�شف  الذي طلب عدم  امل�شوؤول  وقال 
وموقف حكومتنا هو ان تكون هناك 
ام���ن ع��راق��ي��ة واح����دة م�شوؤولة  ق���وة 

امام الدولة العراقية.
لقوات  ���ش��ي��ح��دث  م����ا  ان  وا�����ش����اف 
ال��ع��ودة اىل  ام��ا  ه��و  ال�شعبي  احل�شد 
الأمن  ق��وات  يف  او دجمهم  منازلهم 

العراقية.
العبادي يف  اأم��ام  وكان تيلر�شون دعا 
ع���راق م�شتقل  اإىل  الأح���د  ال��ري��ا���س 
التاأثريات  م��واج��ه��ة  ب��ه��دف  وق����وي 
والراعية  امل��ج��اورة  لإي���ران  ال�شلبية 
الغزو  م��ن��ذ  ال��ع��راق��ي��ة  ل��ل��ح��ك��وم��ات 

تعزيزات ع�شكرية تركية جديدة اإىل احلدود ال�شورية.. داع�س ي�شتهدف املعار�شة بغازات �شامة يف الريموك
•• بريوت-وكاالت:

داع�س  تنظيم  وعنا�شر  ال�شورية  املعار�شة  ف�شائل من  املعارك بني  تتوا�شل 
على حماور مبخيم الريموك جنوب العا�شمة دم�شق، حيث يوا�شل الأخري 
الإ�شالم،  جي�س  بينها  ف�شائل  ع��دة  وتخو�س  املنطقة.  يف  التقدم  حم��اولت 
ا�شتباكات عنيفة  واأكناف بيت املقد�س، وجي�س الأبابيل، ولواء �شام الر�شول، 
اأوردته  ملا  مع عنا�شر التنظيم على جبهات املخيم من جهة بلدة يلدا، وفقاً 
حمور  على  ال�شتباكات  اأعنف  وج��رت  الإثنني.  ام�س  الإخبارية،  �شام  �شبكة 
امل�شفى الياباين يف املخيم، حيث حاول التنظيم اقتحام امل�شتو�شف ال�شحي، 
ومتكن الثوار من �شد الهجمات، وقتل وجرح عدد من عنا�شر التنظيم. وذكر 
جي�س الأبابيل اأن التنظيم قام با�شتهداف املنطقة بغازات �شامة جمهولة، مما 
ال��ث��وار.  هذا وتوجهت  التنف�س يف �شفوف  اإغماء وع�شر  ح��الت  لوقوع  اأدى 

املناطق  اإىل  الرتكية  الع�شكرية  التعزيزات  من  جديدة  قافلة  الإثنني  اأم�س 
الرتكية،  الأنا�شول  اأنباء  وكالة  نقلته  ملا  ووفقاً  ل�شوريا.  املحاذية  احلدودية 
��ل��ة مب��درع��ات ون��اق��الت جند.  ف���اإن ال��ق��اف��ل��ة اجل��دي��دة ت�شم ���ش��اح��ن��ات حم��مَّ
عنتاب  غ��ازي  ب��ولي��ة  اإ�شالحية  ق�شاء  �شوب  اجتهت  القافلة  اأن  واأ���ش��اف��ت 
جنوب البالد، وذلك لدعم القوات الرتكية املرابطة على احلدود مع �شوريا. 
حدودها  اإىل  الع�شكرية  التعزيزات  من  الكثري  الرتكية  ال�شلطات  واأر�شلت 
التعزيزات  اإر���ش��ال  بني  البع�س  ورب��ط  املا�شية.  الأ�شابيع  خ��الل  �شوريا  مع 
والتدابري الرتكية لفر�س خف�س الت�شعيد يف اإدلب ب�شوريا، يف اإطار تفاهمات 
اأ�شتانة. يف غ�شون ذلك، �شيطرت قوات �شوريا الدميقراطية، على حقل العمر 
النفطي، اأكرب احلقول النفطية يف حمافظة دير الزور، بعد ان�شحاب داع�س 
لت�شليم  التنظيم  م��ع  ع�شائرية  و�شاطة  ع��ن  معلومات  و�شط  املنطقة،  م��ن 
“ق�شد«.  ق���وات  اإىل  ال��ف��رات  لنهر  ال�شرقية  ال�شفة  على  ال��واق��ع��ة  املنطقة 

�شامل يق�شي  و�شاطة لتفاق  الإن�شان عن  ال�شوري حلقوق  املر�شد  وحتدث 
بان�شحاب داع�س من كامل الريف ال�شرقي لدير الزور، بينما قال م�شدر بارز 
يف ع�شائر �شوريا، اإن التفاق يقت�شر على ت�شليم حقل العمر النفطي وقرى 
باأمان  داع�س  عنا�شر  ان�شحاب  مقابل  الدميقراطية،  �شوريا  لقوات  حميطة 
من الرقة باجتاه �شرق دير الزور، م�شيفا اأنه ل معلومات وا�شحة حتى الآن 
عما اإذا كان التفاق �شاماًل، بح�شب �شحيفة ال�شرق الأو�شط، ام�س الإثنني. 
واأكد امل�شدر الع�شائري اأن الو�شاطة مل تقدها ع�شائر بحد ذاتها، بل وجهاء 
بال�شفقة.   ال��زور  دير  نف�شه علم ع�شائر  الوقت  يف  نافياً  الرقة”،  يف ع�شائر 
اإخراج مقاتلي داع�س من الرقة، وبالفعل خرجت  وقال: متثلت ال�شفقة يف 
اأن  اإىل  لفتاً  كاملة،  واأ�شلحتهم  عتادهم  مع  باملقاتلني  حمملة  �شاحنة   20
ال�شاحنات عربت مناطق �شيطرة �شوريا الدميقراطية يف دير الزور الغربي.
اأن  تاأكيدها  امل�شادر  من  ع��دد  عن  الإن�����ش��ان،  حلقوق  ال�شوري  املر�شد  ونقل 

ال�شرقي، مع  ال��زور  دي��ر  واأع��ي��ان من ري��ف  و�شاطات جت��ري من قبل وجهاء 
القرى  الدميقراطية،  �شوريا  ق��وات  لت�شليم  الأخ���ري  لدفع  داع�����س،  تنظيم 
اإىل بلدة هجني مب�شافة نحو  والبلدات واملناطق املتبقية من منطقة خ�شام 
110 كلم من ال�شفاف ال�شرقية لنهر الفرات، اإ�شافًة لكامل املنطقة املتبقية 
يف الريفني ال�شمايل وال�شمايل ال�شرقي، املمتدة حتى ريف بلدة ال�شور. واأكد 
احلقل  ت�شليم  الرحمن،  عبد  رام��ي  الإن�شان  حلقوق  ال�شوري  املر�شد  مدير 
التنظيم  دفع  مبا�شر  غري  “تن�شيقاً  اإن  قائاًل  الدميقراطية،  �شوريا  لقوات 
ت�شعى  الدميقراطية  �شوريا  ق��وات  اأن  اإىل  م�شرياً  احلقل”،  من  لالن�شحاب 
لل�شيطرة على حقول النفط يف ال�شفة ال�شرقية لنهر الفرات.  واأ�شاف عبد 
الرحمن، اأن هناك �شباقاً بني النظام و�شوريا الدميقراطية اإىل حقول النفط 
تلك، لكن التنظيم يف�شل ت�شليمها لقوات �شوريا الدميقراطية على ت�شليمها 

للقوات النظامية وحلفائها من امليلي�شيات التي تقاتل اإىل جانبها. 

ال����ذي، يف  ال��رج��ل  م��ن  امل�شتوحى   
وجهات  ح�����ش��ب  ال�����ش��ر،  اأو  اخل����ري 
رمزا  عاما   23 النظر، ميثل منذ 

لل�شيا�شة اليطالية.
برل�شكوين  �شيلفيو  دور  يلعب     
املمثل  �شريفيلو،  توين  الفيلم،  يف 
ب����دور جوليو  ���ش��ب��ق ان ق���ام  ال����ذي 
ان����دري����وت����ي ب�����ش��ك��ل رائ������ع يف اإي����ل 
البطل  غامبارديال  وجيب  دي��ف��و، 
اأم��ل��ه يف فيلم اجلمال  ال��ذي خ��اب 

العظيم.
امل��واه��ب و�شعت يف     العديد م��ن 
البداية  يف  اغ��رت  �شخ�شه،  خدمة 
ُدعي  وق��د  ال�شابق.  الكافاليرييه 
باولو �شورنتينو ملقابلته يف ق�شره 
�شيلفيو  وع�����ر������س  ال�������روم�������اين، 
اأب�����واب مقرات  ب��رل��و���ش��ك��وين ف��ت��ح 

 22 ���ش��ت�����ش��در ح��ك��م��ه��ا يف  ال���ت���ي 
ال��ق��ادم. وم��ع ذل���ك، حتى  نوفمرب 
من  اإيجابي  حكم  �شدور  حالة  يف 
يجب  ���ش��رتا���ش��ب��ورغ،  حمكمة  قبل 
ل�شيلفيو  الع��ت��ب��ار  اإع����ادة  ت��ت��م  ان 
ب��رل��و���ش��ك��وين م���ن ط���رف جمل�س 
ي�شتعيد  حتى  الإي��ط��ايل  ال�شيوخ 
حقوقه املدنية. ومن غري املرجح، 
لأ�شباب فنية، اأن يكون ذلك ممكنا 

قبل النتخابات املقبلة.

�سانع امللوك
   �شيتعني على �شيلفيو برلو�شكوين، 
ب���دور �شانع  81 ع��ام��ا، الك��ت��ف��اء 
الرئي�س  امل��ل��وك م��ن خ��الل تعيني 
اجلديد للحكومة، غري انه �شيظل 
واملا�شك  ال��ل��ع��ب��ة  خ��ي��وط  حم����ّرك 
بزمامها، لأنه مل ي�شتطع اأي زعيم 

اآخر فر�س نف�شه يف مع�شكره. 
توحيد  على  ال��ق��ادر  ال��وح��ي��د  فهو 
اأحزاب  م��ع  ال�ش���������مال،  رابط��������ة 
واإمرباطورتيه  ال��ي��م��ني،  و����ش���ط 
حرب  اآل��ة  هي  الب�شرية  ال�شمعية 
ال�شخ�شي  وانخراط�������ه  كا�ش������حة، 
ما  ي��ن��ت�����ج  انتخابي��������ة  ح��م��ل��ة  يف 
ا�شافي������ة  نق����������اط  و10   5 ب��ني 

لليمني.
   ولي�س من �شان فيلم، حتى وان 
���ش��ي��ئ��ا. ان  ي���غ���رّي  اأن  ن��ق��دي��ا،  ك����ان 
�شيلفيو  ح���ول  تنت�شر  ال��ف�����ش��ائ��ح 
برلو�شكوين ولكنها حتّفز ناخبيه، 
ل���ظ���ه���وره يف مالمح  ي���ك���ون  ول����ن 
�شوى  ت��اأث��ري  م��ن  �شريفيلو  ت��وين 
اإر����ش���اء ن��رج�����ش��ي��ت��ه وت��ع��زي��ز وزنه 

ال�شيا�شي.
عن لوبوان الفرن�سية

الإم��ارات، الكويت، لبنان، اجلزائر، اليمن، جيبوتي، املغرب، البحرين، بالإ�شافة 
ام�����س خالل  ال��ب��اب��ا فرن�شي�س  داف���ع  ذل���ك،  الإ���ش��الم��ي. اىل  ال��ت��ع��اون  اإىل منظمة 
ا�شتقباله بطريرك القد�س للروم الرثوذك�س ثيوفيلو�س الثالث عن الو�شع القائم 
البابا  وق��ال  ب�شالم.  العي�س  من  اجلميع  يتمكن  ان  يجب  حيث  املقد�شة  للمدينة 
الرجنتيني مبنا�شبة هذا اللقاء ان املدينة املقد�شة التي يجب الدفاع عن و�شعها 
القائم وحمايته، ينبغي ان تكون مكانا ي�شتطع اجلميع العي�س فيه معا ب�شالم، وال 
�شتتوا�شل دوامة الآلم التي ل تنتهي للجميع. واأ�شاف ان “كل �شكل من ا�شكال 
العنف والتمييز والتعبري عن التع�شب �شد موؤمنني يهود وم�شيحيني وم�شلمني 
او �شد اماكن عبادة، يجب ان يرف�س بحزم«. واأدىل البابا بهذا الت�شريح بعدما 
ر�شم �شورة �شلبية للو�شع. وقال ان غمو�س الو�شع وغياب التفاهم بني الطراف 
وتقييد  الم�����ان  ع���دم  ي�����ش��ب��ب��ان  زال  م���ا 
احل���ري���ات ال���ش��ا���ش��ي��ة وه���رب ع���دد كبري 
وخالل  اأرا���ش��ي��ه��م.  م��ن  ال�شخا�س  م��ن 
رحلة اىل القد�س يف 2014، وجه البابا 
نداء لتاأمني الو�شول احلر لكل املوؤمنني 
اليهود وامل�شيحيني وامل�شلمني اىل القد�س 
التع�شب«.  وم��ظ��اه��ر  “العنف  ووق����ف 
و�شكر البابا فرن�شي�س الثنني بطريرك 
يف  مل�شاهمته  الرثوذك�س  للروم  القد�س 
ترميم كني�شة القيامة يف القد�س. وتقع 
القد�س  القدمية من  البلدة  الكني�شة يف 
امل�����ش��ج��د الق�شى  م���ن  ق��ري��ب  م��ك��ان  يف 

وحائط املبكى -الرباق.
 من جهة اأخرى، عرب البابا الثنني عن 
املجموعات  خمتلف  تبقى  ان  يف  الم���ل 
امل�شيحية التي تعي�س يف الرا�شي املقد�شة 
معرتفا بها كجزء ل يتجزاأ من املجتمع 
وك��م��واط��ن��ني وم��وؤم��ن��ني. ك��م��ا دع���ا هذه 
باجتاه  التقدم  موا�شلة  اىل  املجموعات 
الوحدة والتعاون عمليا لدعم العائالت 
امل�شيحية وال�شباب حتى ل يجربوا على 

مغادرة ارا�شيهم.

الأمر  اقت�شى  اإذا  املتعددة  اقامته 
لت�شوير بع�س امل�شاهد.

حول  الت�شريبات  اأوىل  اأن  غ��ري    
اذ  احلما�س.  ه��ذا  ج��ّم��دت  الفيلم، 

بالتهرب  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  اإدان��ت��������������ه  ب��ع��د 
ال�شريبي.

 وا���ش��ت��اأن��ف حم��ام��وه الإدان����ة اأمام 
املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�شان، 

باذخة،  ب�شهرات  ال�شريط  يتعلق 
من  متحررات  مبتدئات  وجنمات 
و�شكوك  بونغا،  وبونغا  ق��ي��ود،  ك��ل 
واأي  ال���ب���ط���ل..  ث�����روة  م�����ش��در  يف 

يح��������ق  ل  دور؟  اأي  يف  ول��ك��ن     
ال�شابق  احل��ك��وم�����������������������ة  ل���رئ���ي�������س 
عليه  وي��ح��ظ��ر  فعليا،  الرت�ش�������ح 
عام�ة  وظ��ي��ف�����������������������ة  مم��ار���ش��������������������ة 

ت�شابه بني ال�شخ�شيات ال��واردة يف 
اأر�س  على  �شخ�شية  واأي  الفيلم 
ولكن  ه��و حم�س �شدفة.  ال��واق��ع 
مع ذلك ... �شمعت �شائعات غريبة 
�شيلفيو  ق��ال  �شورنتينو،  فيلم  عن 
ذلك  ي��ك��ون  األ  واآم���ل  برل�شكوين، 

عدوانا �شيا�شيا.

ممنوع من ال�سرف
ل�شيلفيو  ال��ث��ان��ي��ة  ال���ع���ودة  لأن     
ب��رل��و���ش��������������������ك��وين ���ش�����������������������ت��ك��ون على 

ال�������ش���اح���ة ال�������ش���ي���ا����ش���ي���ة. ف���م���ع ان 
الربيع  يف  ���ش��ت��ج��رى  الن��ت��خ��اب��ات 
ا�شتطالعات  ح�������ددت  ال������ق������ادم، 
حمتملني:  ���ش��ي��ن��اري��وه��ني  ال�����راأي 
توّفر  عدم  اأو  اليمني،  انت�شار  اإم��ا 
اإىل  �شيوؤدي  ال��ذي  الأم���ر  اأغلبية، 
ب��ني احلزب  كبري  ائ��ت��الف  ت�شكيل 
اإيطاليا.  وف�����ورزا  ال��دمي��ق��راط��ي 
�شيلفيو  ي����ع����ود  احل����ال����ت����ني،  ويف 
اللعبة  ق���ل���ب  اإىل  ب���رل���و����ش���ك���وين 

ال�شيا�شية.

ال�شعب  على  املتوا�شل  وع��دوان��ه  الح��ت��الل  عن�شرية  �شد  حم��وري��اً  دوراً  وتلعب 
ا يف ال�شياق الدويل كي تف�شح املجال لكّل الراغبني من  الفل�شطيني، كما تاأتي اأي�شً
�شعوب ودول العامل يف التعبري �شلمياً عن ت�شامنهم مع ال�شعب الفل�شطيني من 
الفل�شطينية  لالأرا�شي  ال�شرائيلي  الداعمة لالحتالل  ال�شركات  خالل مقاطعة 
وما ي�شكله هذا ال�شتيطان من انتهاك للقانون الدويل وتهديد ملبداأ حل الدولتني، 
ونوه اأبو علي باملوقف القومي لرئي�س جمل�س النواب الكويتي مرزوق الغامن الذي 
الحتاد  املوؤمتر  الإ�شرائيلي من  الكني�شت  باعتزاز يف طرد ممثلي  تابعناه جميعا 
اآخ���رون وبتاأييد وا�شع من  ع��رب  ن��واب  املنعقد يف رو�شيا ومعه  ال��دويل  ال��ربمل��اين 
الحتالل.  حكومة  وع��زل  مقاطعة  م�شاهد  من  تاريخي  كم�شهد  العامل  برملانيي 
العراق،  ال�شعودية،  فل�شطني،  ه��ي  امل��وؤمت��ر  اأع��م��ال  يف  امل�شاركة  ال���دول  اأن  ي��ذك��ر 

•• عوا�صم-وكاالت:

اأن  باعتبار  اإ�شرائيل،  املقاطعة �شد  اإىل تفعيل �شالح  العربية  الدول  دعت جامعة 
على  ال�شغط  اإىل  تهدف  �شلمية  مقاومة  اأداة  هي  لإ�شرائيل،  العربية  املقاطعة 
موؤكدة  الدولية،  ال�شرعية  ل��ق��رارات  لال�شتجابة  الإ�شرائيلي  الح��ت��الل  �شلطات 
للمقاطعة  م�شتمرة  جن��اح��ات  ي�شهد  ال��ذي  القائم  ال���دويل  امل��ن��اخ  اغتنام  ���ش��رورة 

الدولية لإ�شرائيل لتو�شيع نطاق املقاطعة على امل�شتويني ال�شعبي والر�شمي.
وقال الأمني العام امل�شاعد ل�شوؤون فل�شطني والرا�شي العربية املحتلة باجلامعة 
املكاتب  ات�����ش��ال  ل�شباط   91 امل��وؤمت��ر  خ��الل  ع��ل��ي،  اأب���و  �شعيد  ال�شفري  العربية 
على  مهمة  ت��ط��ورات  ظل  يف  يعقد  امل��وؤمت��ر  ه��ذا  اأن  اإ�شرائيل،  ملقاطعة  الإقليمي��ة 

لعل  ال��داخ��ل��ي��ة،  الفل�شطينية  ال�����ش��اح��ة 
الوطنية  الوحدة  انطالق م�شرية  اأهمها 
الدعم  ا�شتمرار  لتوؤكد  النق�شام  واإنهاء 
الفل�شطيني  ال�����ش��ع��ب  ل��ن�����ش��ال  ال��ع��رب��ي 
لالأرا�شي  الح��ت��الل  اإن��ه��اء  اإىل  و���ش��وًل 
الدولة  وق��ي��ام  والفل�شطينية  ال��ع��رب��ي��ة 
الفل�شطينية امل�شتقلة وعا�شمتها القد�س 
امل�شاعد،  العام  الأم��ني  وتوجه  ال�شريف. 
وعلى  الفل�شطينية  ل��ل��ق��ي��ادة  بالتهنئة 
وعموم  عبا�س  حم��م��ود  الرئي�س  راأ���ش��ه��ا 
امل�شاحلة  ب��ات��ف��اق  الفل�شطيني  ال�شعب 
الفل�شطينية برعاية حثيثة ومقدرة من 
جمهورية م�شر العربية، وا�شفاً التفاق 
ال�شحيح،  الجت��اه  يف  مهمة  خطوة  باأنه 
وي�شكل انطالقة جديدة لتوحيد ال�شف 
ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي ال�����ذي ع���ان���ى م���ن وي���الت 
وملواجهة  احل�����ش��ار  وت��ب��ع��ات  الن��ق�����ش��ام 

انتهاكات وجرائم الحتالل.
العربية  امل��ق��اط��ع��ة  اإن  ع��ل��ي  اأب�����و  وق�����ال 
تهدف  �شلمية  مقاومة  اأداة  لإ���ش��رائ��ي��ل، 
الإ�شرائيلي  الحتالل  على  ال�شغط  اإىل 
الدولية،  ال�شرعية  ملقررات  لال�شتجابة 

اثنان يف واحد:

اإيطاليا: عودة �شيلفيو برل�شكوين من الباب الكبري...!
�سيكتفي برلو�سكوين بدور �سانع امللوك من خالل تعيني الرئي�س اجلديد للحكومة

توين �شريفيلو من اندريوتي اىل برل�شكوينباولو �شورنتينو هل يعزز �شريطه وزن �شيلفيو ال�شيا�شي؟

تتعدد ف�شائح برل�شكوين ول يفقد حما�س ناخبيهالكفاليرييه.. عنقاء تنه�س من رمادها

تنت�شر الف�شائح حول زعيم 
اليمني واملفارقة انها حتّفز ناخبيه

اأيا كان �سيناريو النتخابات �سيعود 
الكفاليرييه اإىل قلب اللعبة ال�سيا�سية

برل�سكوين  �سيلفيو     
على  اأول  يــــعــــود.. 
الكبرية:  الــ�ــســا�ــســات 
ــتــيــنــو  ــورن بــــاولــــو �ــس
اأف�سل  اأو�سكار  �ساحب 
ــم اأجـــنـــبـــي عــام  ــل ــي ف
فيلمه  ـــن  ع  2014
ــم،  ــي ــظ ــع اجلــــمــــال ال
ال�ساب،  البابا  وخمرج 
امل�ساهد  انهاء  ب�سدد 
الفيلم  ــن  م الأخــــرية 

12 الروائي الطويل

•• الفجر – خرية ال�صيباين

البابا يدافع عن الو�سع القائم للقد�س املحتلة 

اجلامعة العربية تدعو لتفعيل �شالح املقاطعة �شد اإ�شرائيل 

 لن يكون لفيلم �شورنتينو من تاأثري �شوى ار�شاء نرج�شية �شيلفيو وتعزيز وزنه ال�شيا�شي
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ويل عهد الفجرية ي�شتقبل منتخب االإمارات لل�شنوكر
ا�شتقبل �شمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي ويل عهد الفجرية 
ام�س- يف مكتبه بالديوان الأمريي - وفد منتخب الإمارات لل�شنوكر وذلك 
مبنا�شبة فوزه بالبطولة العربية لل�شنوكر ونيله عدة ميداليات فيها بينها 

خم�س ذهبيات.
للبلياردو  الإم���ارات  لحت��اد  العام  ال�شر  اأم��ني  اجلوكر  �شلطان  الوفد  �شم 
مدير  اخليلي  وخالد  الحت��اد  رئي�س  نائب  اخلتال  املنعم  وعبد  وال�شنوكر 
الحت��اد واللواء م�شطفى �شهاب م�شت�شار الحت��اد بجانب عدد من لعبي 
ي�شجل  ال��ذي  البطولة  يف  باإجنازهم  املنتخب  اأف��راد  �شموه  وهناأ  املنتخب. 
باملراكز  اإل  ير�شون  ل  الذين  اأبنائها  تفوق  وي��وؤك��د  الإم���ارات  دول��ة  با�شم 

الأوىل .. م�شيدا بامل�شتوى املتميز الذي ظهروا به يف البطولة.

وا�شتمع �شمو ويل عهد الفجرية اإىل �شرح موجز عن طبيعة املناف�شات التي 
خا�شها لعبو املنتخب يف البطولة وطبيعة التح�شريات لها.

موجها �شموه ال�شكر والتقدير لأ�شرة املنتخب على اجلهود التي بذلوها يف 
ذاتها  بالدرجة  املقبلة  مناف�شاتهم  خو�س  �شرورة  على  م�شددا  البطولة.. 
من املثابرة واللتزام لتحقيق املزيد من الإجنازات واحلفاظ على النجاح 

الذي حققوه.
من جهته �شكر اأع�شاء وفد املنتخب �شمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد 
ال�شرقي على ا�شتقباله لهم .. مثمنني دعم �شموه امل�شتمر لريا�شة ال�شنوكر 

يف الدولة.
ح�شر اللقاء .. �شعادة �شامل الزحمي مدير مكتب �شمو ويل العهد.

الوطني   م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  ب��ع��ث��ة  ح��ظ��ي��ت 
حافل  با�شتقبال  بوك�شينج  للكيك 
الدويل  اأب��و ظبي  بالورود يف مطار 
عقب عودتها من العا�شمة الأردنية 
باملركز  منتخبنا  ف���وز  ب��ع��د  ع��م��ان 
الرتتيب  يف  ال�����ربون�����زي  ال���ث���ال���ث 
التا�شعة  ال��ع��رب��ي��ة  للبطولة  ال��ع��ام 
اأقيمت  ال���ت���ي  ب��وك�����ش��ي��ن��ج  ل��ل��ك��ي��ك 
ب�شالة ال�شهيد را�شد الزيود الرينا 
لل�شباب  احل�شني  مبدينة  اجلديدة 
بالعا�شمة الأردنية عمان مب�شاركة 
 9 لع���ب���اً ولع���ب���ًة مي��ث��ل��ون   100
منتخبات  يف  مم��ث��ل��ة  منتخبات  
الكويت،  ال���ب���ح���ري���ن،  الإم�����������ارات، 
 ، ليبيا  اجل��زائ��ر،  فل�شطني،  م�شر، 
الأردن  منتخب  اإىل  اإ�شافًة  اليمن 
�شهدت  والتي  البطولة  م�شت�شيف 
ميداليات   10 ب����  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  ف����وز 
3 ذهبيات و5 ف�شيات  ملونة منها 

وبرونزيتني من خالل اأول م�شاركة 
خارجية عربية. 

�شعادة  امل�شتقبلني  راأ���س  على   وكان 
عارف العواين الأمني العام ملجل�س 
يا�شر  وال�شيد  الريا�شي  ظبي  اأب��و 
�شامل ال�شاعدي نائب رئي�س جمل�س 
والكيك  ت����اي  امل�����واي  احت�����اد  اإدارة 
�شاملني  حم��م��د  بوك�شينج وال�شيد 
العامة  ال��ه��ي��ئ��ة  مم���ث���ل  اجل����اب����ري 
وخالد  والريا�شة  ال�شباب  لرعاية 
ال�����ش��وي��دي ع�����ش��و جمل�س  حم��م��د 
الإدارة ومرمي �شامل القبي�شي وعدد 
واأ�شر  ال��ري��ا���ش��ي��ني  امل�شئولني  م��ن 
التهنئة  ق��دم��وا  ال��ذي��ن  ال��الع��ب��ني 
لالأبطال بالإجناز الريا�شي العربي 
ال�شتقبال  وج��اء  وامل�شرف،  ال��رائ��ع 
اأنيقا ومنا�شباً ملا حققه الأبطال من 
اأول م�شاركة عربية خارجية  خالل 
اللعبة  م�����ش��رية  دف���ع  يف  ي�شهم  مم��ا 

الكوكبة  تلك  خ��الل  من  وتطورها 
القاعدة  �شالمة  اأكدت  التي  ال�شابة 
لتلك  امل�شرق  امل�شتقبل  متثل  التي 
ي�شهم  احل��دي��ث��ة مم���ا  ال���ري���ا����ش���ات 
حتقيق  يف  الأج�����ي�����ال  ت���وا����ش���ل  يف 
الإجن�������ازات ال��ري��ا���ش��ي��ة ل���الإم���ارات 
الغالية.  و�شمت بعثة املنتخب التي 
راأ�شها  ال�شيد فهد خلفان العبدويل 
ع�شو جمل�س اإدارة الحتاد واجلهاز 
ال��ف��ن��ي ال����ذي ���ش��م امل���درب���ني يا�شر 
رامز عامر ويو�شف بن جنة واإداري 
لعبني   6 را�شد   ���ش��ل��ط��ان  ال��ب��ع��ث��ة 
هم: �شعيد حممد القبي�شي وفار�س 
حممد املنهايل ، علي عا�شم اخلاجة 
وم��ن�����ش��ور اح��م��د امل��ن�����ش��وري ،عبيد 
الأن�شاري  نعيم  حم��م��د   ، الكعبي 
والذين قدموا م�شتويات فنية كانت 
اإ����ش���ادة م���ن اجل��م��ي��ع يف اأول  م��ك��ان 

ظهور لالأبي�س الإماراتي.

ونقل ال�شيد يا�شر �شامل ال�شاعدي  
حتيات واإ�شادة �شعادة عبداهلل �شعيد 
احتاد  اإدارة  جمل�س  رئي�س  النيادي 
املواي تاي والكيك بوك�شينج معربا 
ع��ن ���ش��ع��ادت��ه��م ال��ب��ال��غ��ة يف جمل�س 
الإمارات  اأب��ط��ال  حققه  مبا  الإدارة 
من اإجناز ي�شاف اإىل �شجل ريا�شة 
الإمارات التي حتظى بدعم القيادة 
البداية  ب����اأن  وم���وؤك���دا   ، ال��ر���ش��ي��دة 
التخطيط  ثمار  ت��وؤك��د  ال�شحيحة 
بذل  ال��ذي  الكبري  واجلهد  ال�شليم 
من  املا�شية  الق�شية  الفرتة  خالل 
ع��م��ر الحت����اد ال���ذي اأ���ش��ه��ر موؤخرا 
،وق����د ت��ف��وق جن���وم الإم�������ارات على 
اأنف�شهم خالل امل�شاركة الأوىل مما 
ي�شعهم �شمن املنتخبات املتميزة يف 
جمال اللعبة �شريا على درب التميز 
القادمة  الفرتة  خالل  والإجن���ازات 

باإذن اهلل.

العواين: 
الأمني  العواين  �شعادة عارف  ثمن 
الريا�شي  ظبي  اأب���و  ملجل�س  ال��ع��ام 
للكيك  الإم��������ارات  م��ن��ت��خ��ب  ت���األ���ق 
الأوىل  م�شاركته  خ��الل  بوك�شينج 
التا�شعة  ال���ع���رب���ي���ة  ال���ب���ط���ول���ة  يف 
اختتمت  ال��ت��ي  ب��وك�����ش��ي��ن��ج  ل��ل��ك��ي��ك 
لل�شباب  احل�شني  مبدينة  م��وؤخ��را 

بالعا�شمة الأردنية عمان مب�شاركة 
فوز  �شهدت  والتي   ، مميزة  عربية 
ملونة  ميداليات   10 ب  منتخبنا 
ف�شيات  و5  ذه����ب����ي����ات   3 م���ن���ه���ا 
اأول  خ�������الل  م�����ن  وب����رون����زي����ت����ني 
ا�شتثمارا  عربية  خارجية  م�شاركة 
ال��ر���ش��ي��دة لقطاع  ال��ق��ي��ادة  ل��دع��م 

ال�شباب والريا�شة.

العواين على توجيهات �شمو  واأك��د 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ن��ه��ي��ان  ال�شيخ 
الريا�شي  ظبي  اأب��و  جمل�س  رئي�س 
واه����ت����م����ام����ه امل�������ش���ت���م���ر ب�������ش���رورة 
وتعزيز  الإن�����ش��ان  ببناء  ال�شتثمار 
وتوفري  واإم���ك���ان���ي���ات���ه،  م���ق���درات���ه 
ك���ل م�����ش��اح��ات ال��ت��م��ي��ز والإب�������داع 
ومنها  امل����ج����الت  خم��ت��ل��ف  يف  ل����ه 

الإ�شادة  جم��ددا  الريا�شة..  قطاع 
والكيك  ت��اي  امل���واي  احت���اد  بجهود 
عبداهلل  �شعادة  برئا�شة  بوك�شينج  
حداثة  من  بالرغم  النيادي  �شعيد 
بدايته  الذي جاءت  اإ�شهار الحت��اد 
ال�شحيحة مبا يتما�شى مع خطط 
وبرامج جمل�س اأبو ظبي الريا�شي 

امل�شتقبلية.

اأهدت الإجناز للقيادة الر�سيدة

ا�شتقبال بالورود لبعثة منتخبنا للكيك بوك�شينج 
مبطار اأبو ظبي الدويل

العربية  الإم�������ارات  دول����ة  ح��ق��ق��ت 
جديدا  اإداري���������ا  جن���اح���ا  امل���ت���ح���دة 
بانتخاب حريز املر حممد بن حريز 
للريا�شات  الإم���ارات  احت��اد  رئي�س 
اإدارة  جمل�س  يف  ع�شوا  البحرية 
ال��دويل للزوارق ال�شريعة  الحت��اد 
من  ي��ت��خ��ذ  وال�������ذي  ام-  اأي  -ي�����و 
اإم�������ارة م���ون���اك���و م���ق���را ل���ه وذل���ك 
خ��الل ان��ع��ق��اد الج��ت��م��اع رق��م 90 
لالحتاد  ال���ع���م���وم���ي���ة  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة 
ال����دويل -ال��ك��ون��غ��ر���س- ي���وم اأم�س 
بودفا  م��دي��ن��ة  يف  -الأح�����د-  الأول 
ب��ج��م��ه��وري��ة اجل���ب���ل الأ�����ش����ود بعد 
املناق�شات  م����ن  ح����اف����ل  اأ�����ش����ب����وع 
واملداولت بني الأع�شاء يف خمتلف 
ال��ل��ج��ان. ون����ال ح��ري��ز امل���ر حممد 
اأع�شاء  م��ن  كبرية  ثقة  حريز  ب��ن 
وممثلي  ال���ع���م���وم���ي���ة  اجل���م���ع���ي���ة 
النتخابات  يف  ال��وط��ن��ي��ة  الحت����اد 
حم����رزا اع��ل��ي ن�����ش��ب��ة اأ����ش���وات من 
بني اأع�شاء جمل�س الإدارة اللذين 
تقدموا برت�شيحاتهم لالنتخابات 
ولالن�شمام اإىل جمل�س الإدارة يف 
املوؤ�ش�شة العمالقة بح�شور ممثلي 
اأك���رث م��ن 80 دول���ة م��ن خمتلف 

قارات العامل. واأكد انتخاب حريز 
ح��ري��ز يف ع�شوية  ب��ن  امل��ر حممد 
اإدارة الحت��اد ال��دويل -يو  جمل�س 
اأي ام- املكانة املتميزة التي حتظي 
بها دولة الإمارات العربية املتحدة 
يف اخلارطة الدولية يف الريا�شات 
دائما  ت��ت�����ش��در  ح���ي���ث  ال���ب���ح���ري���ة 
والفعاليات  الأن�����ش��ط��ة  يف  امل�شهد 
من خالل تنظيم العديد والكثري 
م����ن ال���ف���ع���ال���ي���ات والأح������������داث يف 
حيث  ال�شريعة  ال����زوارق  �شباقات 
الأوىل  ال��وج��ه��ة  الإم�������ارات  ب��ات��ت 
واخلليجية  ال��ع��رب��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
يكن  مل  اأن  الأو������ش�����ط  وال�������ش���رق 
النجاح  حت��ق��ق  ومل  ع��امل��ي��ا  الأوىل 
فقط يف ال�شت�شافة والتنظيم بل 
تعدي اإىل امل�شاركة التي اثبت فيها 
اأهلتهم  الدولة قدرات هائلة  اأبناء 

لعتالء من�شات التتويج.
ب��ن حريز  امل��ر حممد  ويعد حريز 
للريا�شات  الإم���ارات  احت��اد  رئي�س 
البحرية من القيادات ال�شابة التي 
امليادين  خمتلف  يف  جن��اح��ا  اث��ب��ت 
وال�������ش���اح���ات و���ش��ق��ل��ت م���ن خالل 
اإىل  ي�شغل ح��ال��ي��ا  ال��ت��ج��ارب ح��ي��ث 

الريا�شات  احت����اد  رئ��ا���ش��ة  ج��ان��ب 
جمل�س  رئ��ي�����س  من�شب  ال��ب��ح��ري��ة 
تيم  ال��ف��ي��ك��ت��وري  م��وؤ���ش�����ش��ة  اإدارة  
اللجنة  ل��رئ��ي�����س  الأول  وال��ن��ائ��ب 
الدويل  دبي  املنظمة مدير طواف 
للدراجات الهوائية وي�شغل من�شب 
دبي  ن���ادي  اإدارة  جمل�س  يف  ع�شو 
الدويل للريا�شات البحرية واأي�شا 
دبي  ن���ادي  اإدارة  جمل�س  ع�شوية 

الدويل لأ�شحاب الهمم.
وعلى �شعيد حياته الريا�شية فقد 
برز كمت�شابق يف ريا�شة الدراجات 
املائية فئة واقف و�شارك يف العديد 
م���ن الأح�������داث ك��م��ا اأ���ش�����س فريق 
دب���ي ل��ل��دراج��ات امل��ائ��ي��ة وا���ش��ه��م يف 
الإ����ش���راف وت���دري���ب امل��ت�����ش��اب��ق املر 
اأول  ب����ن ح���ري���ز ����ش���اح���ب  حم���م���د 
ذه��ب��ي��ة ل��ل��ري��ا���ش��ات ال��ب��ح��ري��ة يف 
واختري  الوملبية  امل�شاركات  تاريخ 
املائية  الدراجات  يف ع�شوية جلنة 
العاملية)اأي جي اأ�س بي اأيه( وتدرج 
يف ال��ع��م��ل ال��ري��ا���ش��ي ب���ن���ادي دبي 
البحرية حيث  للريا�شات  ال��دويل 

تراأ�س من قبل اللجنة الريا�شية.
وابدي حريز املر حممد بن حريز 

�شعادته الكبرية بانتخابه وباأغلبية 
اإدارة  الأ�شوات يف ع�شوية جمل�س 
الحتاد الدويل -يو اأي ام- متمنيا 
اأن ي�شهم وجوده يف ت�شكيل اإ�شافة 
ج���دي���دة وق��ب��ل ذل���ك مت��ث��ي��ل دولة 
ب�شورة  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
ال�شرح  ه����ذا  يف  وم��ت��م��ي��زة  ج��ي��دة 
عالقات  تربطه  وال���ذي  ال��ع��م��الق 
الريا�شية  الأن����دي����ة  م���ع  وط���ي���دة 
ال�شكر  البحرية يف الدولة موجها 

للجميع على الثقة الكبرية.
اليوم  ب��ات��ت  الإم�������ارات  اأن   وق����ال 
املنطقة  يف  الحت�������ادات  اأه�����م  م���ن 
والكبري  احل���ي���وي  ل���دوره���ا  ن��ظ��را 
ا����ش���ت�������ش���اف���ة وت���ن���ظ���ي���م ك���ربى  يف 
البطولت العاملية يف اأبوظبي ودبي 
وال��ف��ج��رية وال�����ش��ارق��ة اإ���ش��اف��ة اإىل 
قوة  بكل  امل�شاركة  معرتك  دخ��ول 
ب�شورة  ترتفع  الأ���ش��ه��م  جعل  مم��ا 
كبرية وجعل ثقة العامل بنا كبرية 
وه��ذا ما ظهر يف ح�شاد الأ�شوات 
النتخابات  يف  نلته  ال���ذي  الكبري 
بجهود  اخل�شو�س  هذا  يف  م�شيدا 
الوفد واحمد اإبراهيم حممج نائب 
للريا�شات  الإم���ارات  احت��اد  رئي�س 

لنادي  التنفيذي  امل��دي��ر  البحرية 
عالقات  ميتلك  وال���ذي  ال��ف��ج��رية 
ال���دول���ي���ة  امل���وؤ����ش�������ش���ة  وا����ش���ع���ة يف 
م���ن خ����الل ع��م��ل��ه ال���ط���وي���ل فيها 
ال�شريعة  ال��زوارق  كع�شو يف جلنة 
الدكتور  ثقة  واأي�شا  -الكومنوف- 
راف��ائ��ي��ل��ل��ي ك��ي��ويل رئ��ي�����س الحتاد 
اأبناء  اأن  بالذكر  اجلدير  ال��دويل. 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول����ة 
ظ���ل���وا ي�����ش��ج��ل��ون ح�������ش���ورا ب�����ارزا 
والتنظيميان  اللجان  يف  ومتميزا 
البحرية  ال��ري��ا���ش��ات  يف  ال��دول��ي��ة 
حيث  ال�شريعة  ال����زوارق  وري��ا���ش��ة 
ي�شغل احمد اإبراهيم حممد نائب 
للريا�شات  الإم���ارات  احت��اد  رئي�س 
ال���زوارق  جلنة  ع�شوية  البحرية 
�شامل  و  -ال��ك��وم��ن��وف-  ال�����ش��ري��ع��ة 
اأبوظبي  نادي  عام  مدير  الرميثي 
البحرية ع�شو  الدويل للريا�شات 
جلنة الفورمول، ونا�شر الظاهري 
م�شرف ال�شباقات يف نادي اأبوظبي 

ع�شو جلنة الأمن وال�شالمة
اأول  الـــدويل  الحتـــاد  رئي�س 

املهنئني
كيويل: اإ�شهامات كبرية لالإمارات 

يف تطوير الريا�شات البحرية
ب��ن حريز  امل��ر حممد  تلقي حريز 
للريا�شات  الإم���ارات  احت��اد  رئي�س 
الدكتور  تهنئة اليطايل  البحرية 
راف��ائ��ي��ل��ل��ي ك��ي��ويل رئ��ي�����س الحتاد 
اأي  -يو  ال�شريعة  للزوارق  ال��دويل 
ام- عقب انتخابه ع�شوا يف جمل�س 
ليبا�شر  ال������دويل  الحت������اد  اإدارة 
جهوده مع فريق العمل احلايل يف 

املوؤ�ش�شة الدولية.
وقال الدكتور رافائيللي كيويل اأن 
انتخاب حريز املر حممد بن حريز 
الحت����اد  اإدارة  جم��ل�����س  ع�����ش��و  يف 
ال�شريعة  ل���ل���م���ح���رك���ات  ال�������دويل 
ي�شكل اإ�شافة قوية نظرا للخربات 
الريا�شية التي يتمتع بها والأفكار 
خالل  من  يطرحها  التي  املتعددة 
قيادته لحتاد الإمارات للريا�شات 
البحرية واأي�شا وجوده يف موؤ�ش�شة 
الفيكتوري  موؤ�ش�شة  مثل  عريقة 
تيم والتي تعترب من اأهم ال�شروح 
واأجندة  فعاليات  يف  تناف�س  التي 
ال��دويل للزوارق ال�شريعة  الحت��اد 

-يو اأي ام-.
ان���ت���خ���اب رئ��ي�����س احت���اد  اأن  واأك������د 

مل  البحرية  للريا�شات  الإم���ارات 
ي���اأت م��ن ف���راغ واإمن���ا ك��ان تقديرا 
لدور الإم��ارات العربية املتحدة يف 
البحرية  الريا�شات  وتطوير  دعم 
املحركات  وري���ا����ش���ات  ع����ام  ب�����ش��ك��ل 
اخل�شو�س  وج���ه  ع��ل��ى  ال�����ش��ري��ع��ة 
ال�شريعة  ال��������زوارق  ب��ي��ن��ه��ا  وم����ن 
بجهود  الإم������������ارات  ت����ق����وم  ح���ي���ث 
قلب  ع��ل��ى  وت��ع��م��ل  ورائ���ع���ة  حثيثة 

رجل واح��د مع الحت��اد ال��دويل يف 
ال�شباقات مثل  الكثري من  تطوير 
اأ�س واك�س كات   4 فورمول1 واف 
اإىل  اإ���ش��اف��ة   1 ويف  الأوىل  والفئة 
اأ���ش��ب��ح��ت مركزا  الإم��������ارات  اأن���ه���ا 
خ��الل م�شروع  م��ن  ب��الأم��ل  م�شعا 
م���رك���ز ت���دري���ب ال��ن��ا���ش��ئ��ني ال���ذي 
الدويل  الفجرية  ن���ادي  يحت�شنه 

للريا�شات البحرية.

•• دبي –الفجر:  

عقد فريق عمل تطبيق تقنية حكم 
اإدارة  جمل�س  من  واملكلف  الفيديو، 
التن�شيقي  اج��ت��م��اع��ه  ال��ك��رة،  احت���اد 
باخلوانيج،  الحت����اد  مب��ق��ر  ال��ث��اين 
لآلية  الأول����ي����ة  اخل����ط����وات  ل��ب��ح��ث 
بح�شور  ال��ت��ق��ن��ي��ة،  ه�����ذه  ت��ط��ب��ي��ق 
اأع�شاء فريق العمل، وممثلي جلنة 
ال�شركة  وممثلي  املحرتفني،  دوري 
املنفذة  اآي������ز«  »ه�����وك  الإجن���ل���ي���زي���ة 
ل��ت��ق��ن��ي��ة ال���ف���ي���دي���و، و����ش���رك���ة ليف 
مل���ب���اري���ات دوري  ال��ر���ش��م��ي  ال���ن���اق���ل 
املحرتفني، وقنوات دبي الريا�شية.

وجاء الهدف من الإجتماع، معرفة 
اإم��ك��ان��ي��ة رب����ط ن��ظ��ام تقنية  م����دى 
م�شتوى  على  يطبق  ال��ذي  الفيديو 
يف  امل��ت��وف��رة  بالتكنولوجيا  ال��ع��امل، 
ال�����ش��رك��ات ال��ن��اق��ل��ة مل��ب��اري��ات دوري 
اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي، م��ع ال��ت��اأك��ي��د على 
التي  الزمنية  الفرتة  تقليل  اأهمية 

التوا�شل والتح�شري،  �شت�شتغرق يف 
للبدء يف عملية التطبيق التجريبي 
الفرتة  الفيديو خالل  لتقنية حكم 
ال�شيغة  لإعداد  والتجهيز  القادمة، 

الكرة  احت����اد  ب��ني  للعقد  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 
وال�شركة املنفذة.

الإج����ت����م����اع،  خ�����الل  ال���ت���اأك���ي���د  ومت 
التقنية  ع��ل��ى  ت��دري��ب احل��ك��ام  ب����اأن 

ال�شركة  م���ع  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق  اجل���دي���دة 
زمنية  ف���رتة  ي�شتلزم  الإجن��ل��ي��زي��ة، 
ت���ق���ارب ال�����ش��ه��ري��ن وال���ن�������ش���ف، مع 
لتطبيق  التجريبية  الفرتة  اأهمية 

اأهميتها  تاأتي  والتي  الفيديو،  حكم 
التقنية،  امل�شكالت  بع�س  جت��اوز  يف 
والتي قد حتدث بني اأجهزة ال�شركة 
اأثناء  املبا�شر  النقل  ووح��دة  املنفذة 

جمريات املباراة.
وح���ر����س ف��ري��ق ال��ع��م��ل ب��ع��د نهاية 
زعبيل  �شتاد  زي���ارة  على  الإج��ت��م��اع، 
ب���رف���ق���ة ممثلي  ال����و�����ش����ل،  ب����ن����ادي 

ال�شركة الإجنليزية، وممثلي �شركات 
على  للوقوف  التليفزيوين،  النقل 
املتاحة  الأماكن  على  الواقع،  اأر���س 
�شت�شتخدم  ال��ت��ي  الأج���ه���زة  ل��و���ش��ع 

بينها  وال����رب����ط  امل����ب����اري����ات،  خ����الل 
وجميع  املبا�شر،  ال��ب��ث  وح���دة  وب��ني 
لتطبيق  ال�������ش���روري���ة  امل��ت��ط��ل��ب��ات 

التقنية اجلديدة.

مك�سب اإداري جديد للريا�سات البحرية

انتخاب حريز املر ع�شوا يف دويل الزوارق ال�شريعة
رئي�س احتاد الإمارات يح�سل على اأعلى ن�سبة اأ�سوات

بح�سور ممثلي ال�سركة الإجنليزية املنفذة للتقنية

فري���ق عم���ل حك���م الفيدي����و يعق����د اجتماع����ه الثان����ي
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الفجر الريا�ضي

اأكد ال�شيخ خالد بن اأحمد بن �شلطان 
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  ال��ق��ا���ش��م��ي، 
العليا لدورة الألعاب لالأندية العربية 
ت�شافر جهود  على �شرورة  لل�شيدات، 
احلكومي  ال��ق��ط��اع��ني  يف  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
واخل���ا����س ودول������ة الإم��������ارات واإم������ارة 
ال�شارقة، للم�شاهمة يف اإجناح الن�شخة 
لالأندية  الأل���ع���اب  دورة  م��ن  ال��راب��ع��ة 
ت�شت�شيفها  التي  لل�شيدات،  العربية 
ال�شارقة يف الفرتة من 2-12 فرباير 
امل���ق���ب���ل، ن���ظ���راً ل����دوره����ا يف الرت���ق���اء 
بريا�شة املراأة العربية التي تعد الأوىل 

والوحيد يف الوطن العربي.
ودعا ال�شيخ خالد بن اأحمد القا�شمي، 
املوؤ�ش�شات والدوائر الحتادية واملحلية 
مع  ال��ت��ع��اون  اإىل  ب��ال��ري��ا���ش��ة،  املعنية 
والتنظيمية  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال���ل���ج���ان 
اخلا�شة بالدورة وت�شهيل عملها، كما 
دعا جميع الحتادات املحلية والأندية 
اخلليجية  ال��ري��ا���ش��ي��ة  وامل���وؤ����ش�������ش���ات 
الدورة  مناف�شات  اإثراء  اإىل  والعربية، 
بتو�شيع نطاق امل�شاركة، موؤكداً اأن جناح 
ي�شاف  جماعياً  جناحاً  يعترب  ال��دورة 
الن�شوية  الريا�شة  اإجنازات  اإىل �شجل 
مكانتها  وي��ع��زز  ال��ع��رب��ي��ة،  املنطقة  يف 
على  الن�شوية  الريا�شة  خريطة  على 

ال�شعيدين القاري والدويل.
عقدته  اج���ت���م���اع  خ�����الل  ذل�����ك  ج�����اء 
الألعاب  ل��دورة  العليا  املنظمة  اللجنة 
موؤخراً  لل�شيدات،  العربية  ل��الأن��دي��ة 
الإلكرتونية  احلكومة  دائ���رة  مقر  يف 
بال�شارقة، بح�شور كل من �شعادة ندى 
موؤ�ش�شة  ع���ام  م��دي��ر  ال��ن��ق��ب��ي،  ع�شكر 

رئي�س  نائب  امل���راأة،  لريا�شة  ال�شارقة 
اللجنة  رئي�س  العليا،  املنظمة  اللجنة 
املنظمة  اللجنة  واأع�����ش��اء  التنفيذية، 

العليا والتنظيمية اخلا�شة بالدورة.
و����ش���ه���د الج����ت����م����اع اع���ت���م���اد خمترب 
لفح�س  اأ���ش��ا���ش��ي  كمخترب  ب��ر���ش��ل��ون��ة 
امل�شاركات  ال��الع��ب��ات  عينات  وحتليل 
اإىل  ال����دورة،  ال��راب��ع��ة م��ن  الن�شخة  يف 
العاملية  امل��خ��ت��ربات  م���ن  ع���دد  ج��ان��ب 
ل��ت��ك��ون مب��ث��اب��ة خمتربات  الأخ�������رى 
بديلة يف ح��ال ح��دوث اأي ط��ارئ، كما 
الور�س  من  �شل�شلة  تنظيم  اعتماد  مت 
ال��ت��دري��ب��ي��ة، ُت��ع��ق��د ب��ال��ت��ع��اون م��ا بني 
ومركز  املن�شطات،  على  الرقابة  جلنة 
اإعداد القادة، ت�شتهدف جميع الأندية 
امل�شاركة يف الدورة، وذلك بهدف تعزيز 

وباأهمية  املن�شطات،  مبخاطر  الوعي 
الك�شف  فحو�شات  لإج����راء  اخل�����ش��وع 

عنها اأثناء تنظيم البطولت.
الرابعة  الن�شخة  اأن  الجتماع  وك�شف 
للدورة �شتكون �شديقة للبيئة، وت�شهد 
والتحكيم  الإدارة  يف  ور�����س  ت��ن��ظ��ي��م 
تعقد  دويل  م�شتوى  ع��ل��ى  ال��ري��ا���ش��ي 
اأم����ارة  ري��ا���ش��ي��ة يف  م��ن�����ش��ئ��ات   10 يف 

ال�شارقة. 
وقال ال�شيخ خالد بن اأحمد القا�شمي: 
ن�شعى من خالل تنظيم دورة الألعاب 
لالأندية العربية لل�شيدات، التي تقام 
حتت رعاية كرمية من قرينة �شاحب 
ال�شيخة  �شمو  ال�شارقة،  حاكم  ال�شمو 
رئي�شة  القا�شمي،  بنت حممد  جواهر 
امل��ج��ل�����س الأع����ل����ى ل�������ش���وؤون الأ�����ش����رة، 

لريا�شة  ال�����ش��ارق��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة  رئ��ي�����ش��ة 
امل����راأة، اإىل اإر���ش��اء جت��رب��ة رائ���دة على 
فيها  يتم  الن�شوية،  الريا�شة  �شعيد 
املجتمعية،  ال��ط��اق��ات  ك��ل  ا�شتنها�س 
�شبيل  يف  اجلهود،  كافة  فيها  وُت�شخر 
توفري الظروف التي تتمتع فيها املراأة 
�شمن  ال��ري��ا���ش��ة،  ممار�شة  يف  بحقها 

بيئة تراعي وت�شون خ�شو�شيتها.
ع�شكر  ن��دى  �شعادة  قالت  جانبها  من 
اللجنة  اأع���������ش����اء  اأج����م����ع  ال���ن���ق���ب���ي: 
الجتماع  ه��ذا  خ��الل  العليا  املنظمة 
مع  الت�����ش��الت  تكثيف  ���ش��رورة  على 
احلكومي  ال��ق��ط��اع��ني  يف  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
منطلق  وم������ن  حل���ث���ه���م  واخل������ا�������س، 
واملجتمعية،  ال��وط��ن��ي��ة  م�شوؤوليتهم 
على امل�شاهمة معنا يف اإخراج الن�شخة 

متميز،  ب�شكل  ال�����دورة  م��ن  ال��راب��ع��ة 
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  ب��ا���ش��م  يليق 
املتحدة، وباإجنازاتها وتفردها يف �شتى 
املجالت، ومبا يحفز قدرات وطاقات 
احرتافها  مل��وا���ش��ل��ة  ال��ع��رب��ي��ة  امل������راأة 
املحافل  يف  بلدها  لتمثيل  الريا�شي 

الإقليمية والدولية.
 واأ�شارت النقبي اإىل اأن اللجنة املنظمة 
الجتماع  خ�����الل  اع���ت���م���دت  ال��ع��ل��ي��ا 
جم����م����وع����ة م�����ن ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ات 
واآل���ي���ات ال��ع��م��ل، ال��ت��ي م��ن ���ش��اأن��ه��ا اأن 
وفق  امل��ه��ام  اإجن����از  ت�����ش��ري��ع  يف  ت�شهم 
م���ا ه���و خم��ط��ط ل���ه، وذل����ك يف اإط���ار 
التي  النجاحات  تعزيز  على  حر�شها 
حققتها الدورة، باعتبارها متثل اليوم 
الأه���م والأب���رز على  الن�شوية  ال���دورة 
اإىل  وال��ق��اري،  الإقليمي  ال�شعيدين 
ج��ان��ب ت��و���ش��ي��ع ح��ج��م امل�����ش��ارك��ة فيها 
من خالل ت�شجيع املوؤ�ش�شات والأندية 
الالعبات  م���ن  م��زي��د  ت�����ش��ج��ي��ل  ع��ل��ى 

للمناف�شة �شمن هذه الدورة. 
لالأندية  الأل����ع����اب  دورة  اأن  ي���ذك���ر 
العام  يف  انطلقت  لل�شيدات  العربية 
قرينة  من  كرمية  مب��ب��ادرة   2012
�شمو  ال�شارقة،  حاكم  ال�شمو  �شاحب 
ال�شيخة جواهر بنت حممد القا�شمي، 
رئي�شة املجل�س الأعلى ل�شوؤون الأ�شرة، 
لريا�شة  ال�����ش��ارق��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة  رئ��ي�����ش��ة 
امل������راأة، وت���ق���ام م��ن��اف�����ش��ات��ه��ا يف اإم����ارة 
موؤ�ش�شة  وتعُكف  عامني،  كل  ال�شارقة 
على  ح��ال��ي��اً  امل����راأة  لريا�شة  ال�����ش��ارق��ة 
ال�شتعداد لتنظيم ن�شختها الرابعة يف 

فرباير املقبل.

اآل  زاي��د  ب��ن  ه��زاع  ال�شيخ  �شمو  برعاية 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  نائب  نهيان، 
لإمارة اأبو ظبي تتجدد انطالقة بطولة 
لعام  ظبي  للجودو  اأب���و  ���ش��الم  ج��ران��د 
2017 التي ينظمها ويدعمها جمل�س 
احتاد  مع  بالتعاون  الريا�شي  ظبي  اأبو 
الإمارات للم�شارعة واجلودو وباإ�شراف 
والتي   IJF ل��ل��ج��ودو  ال����دويل  الحت����اد 
 -28  26 ال��ف��رتة م��ن  تتوا�شل خ��الل 
اأكتوبر احلايل على مدار 3 اأيام، ب�شالة 
الريا�شية،  زاي��د  مبدينة  اأري��ن��ا  اآيبيك 
ميثلون  ولعبة  لع��ب   300 مب�شاركة 
م��ن بينها 6  ق���ارات   5 م��ن  دول��ة   50
ي��ت��ن��اف�����ش��ون يف  ، وال���ذي���ن  دول ع��رب��ي��ة 
منتخبنا  ويتقدمهم  الأوزان،  خمتلف 
ال��وط��ن��ي ل��ل��ج��ودو ال����ذي ي�����ش��م 5 من 
ال��دويل توما  لعبني يف غياب الالعب 
ري��ودي جانريو  اوملبياد  برونزية  حامل 
الإع�����الن عن  وج����اء  الإ����ش���اب���ة.  ب�شبب 
ت��ف��ا���ش��ي��ل ال���ب���ط���ول���ة خ�����الل امل���وؤمت���ر 
اأم�س الأول  ال�شحفي الذي عقد م�شاء 
مبقر الحتاد مبنطقة امل�شرف بح�شور 
اأبو  عارف العواين الأمني العام ملجل�س 
اأمني  التميمي  ونا�شر  الريا�شي  ظبي 
ع���ام احت����اد امل�����ش��ارع��ة واجل�����ودو مدير 
اإدارة  مدير  القبي�شي  واأحمد  البطولة 
الت�شويق والت�شال يف جمل�س اأبو ظبي 
ال�شر  اأم��ني  جا�شم  وحممد  الريا�شي، 
امل�شاعد لالحتاد .. وقد رحب حممد بن 
الإمارات  احت��اد  رئي�س  الدرعي،  ثعلوب 
اللجنة  رئ��ي�����س  واجل������ودو  ل��ل��م�����ش��ارع��ة 
العليا املنظمة، باحل�شور جمددا ال�شكر 
والعرفان ل�شمو ال�شيخ هزاع بن زايد اآل 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  نائب  نهيان، 

لإمارة اأبو ظبي  لرعايته للبطولة.

كلمته  املنظمة يف  اللجنة  رئي�س  وج��دد 
الرتحيب  التميمي  نا�شر  األقاها  التي 
ال�شقيقة  ال����دول  م��ن  ال��ب��الد  ب�شيوف 
وال�شديقة امل�شاركة يف بطولة اأبو ظبي 
جراند �شالم للجودو لعام 2017 التي 
التا�شعة  للمرة  ظبي  اأب���و  ت�شت�شيفها 
الريا�شي  ظ��ب��ي  اأب���و  جمل�س  ب��اإ���ش��راف 
ب��ت��وج��ي��ه��ات ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
موؤكدا  املجل�س،  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
النجاحات  توا�شل  على  اللجنة  حر�س 
عدد  ارتفع  بعدما  للبطولة  التنظيمية 
 50 اإىل  البطولة  يف  امل�����ش��ارك��ة  ال���دول 
300 لع��ب��ا ولعبه  دول���ة واأك����رث م��ن 
،متمنيا للجميع طيب القامة وللبطولة 
الدويل  الحت���اد  لثقة  ترجمة  ال��ن��ج��اح 
للجودو ،اأمال ملنتخب الإمارات التوفيق 
يف البطولة بعد اأن مت اختيار 5 لعبني 
لتمثيل اجلودو الإماراتي وهم ال�شاعد 
وزن  ي�شارك يف  ال��ذي  خليفة احلو�شني 
حتت 66 كغم، ورا�شد امل�شجري  يف وزن 
حتت 60 كغم بعد اأن قدم ملحات رائعة 
�شنة  �شغر  برغم  املا�شية  البطولة  يف 
الالعب  القائمة  ت�شم  كما   ، وخ��ربت��ه 
ومهيل  كغم،   73 حتت  وزن  يف  فيكتور 
90 كغم، واي��ف��ان يف وزن  يف وزن حت��ت 

حتت 100كغم.
وذك���ر حم��م��د ب��ن ث��ع��ل��وب ب���اأن الالعب 
البطولة  ذهبية  احل��ائ��ز  ت��وم��ا  ال���دويل 
املا�شية يف وزن حتت 81 كغم وبرونزية 
الأومل�����ب�����ي�����اد الأخ���������ري ل�����ن ي���������ش����ارك يف 
البطولة املقبلة، ن�شبة لتاأثره بالإ�شابة 
كرواتيا  مع�شكر  خ��الل  به  حلقت  التي 
امل��ا���ش��ي، ل��ذل��ك ف�����ش��ل اجل���ه���از الفني 
يف  م�����ش��ارك��ت��ه  ع����دم  الأول  ل��ل��م��ن��ت��خ��ب 
 2018 لبطولت  ا�شتعدادا  البطولة، 

 2020 لعام  ال�شيفية  الأل��ع��اب  ودورة 
التي تقام يف العا�شمة اليابانية طوكيو، 
والذي تواجد يف مع�شكر املنتخب الذي 

ا�شتعد للبطولة يف طوكيو.
العليا  املنظمة  اللجنة  رئ��ي�����س   وثمن 
دعم ورعاية جمل�س اأبو ظبي الريا�شي 
ب��اع��ت��ب��اره ال����داع����م الأ����ش���ا����ش���ي لحت���اد 
رعاية  ب��ج��ان��ب   ، واجل������ودو  امل�����ش��ارع��ة 
على  القاب�شة  وال��ق��درة  ايبيك  �شركات 
وال��رع��اي��ة من  ال��دع��م  ا�شتمرارية  اأم��ل 
اإليها  ان�شمت  التي  مبادلة  �شركة  قبل 
على  حاليا  نعمل  حيث   ، ايبيك  �شركة 
القادرة  ال�شابة  ال��ك��وادر  من  جيل  خلق 

على تنظيم البطولت.
وذك����ر ب����اأن ب��ط��ول��ة ج���ران���د ���ش��الم اأبو 
تنطلق  ال��ت��ي   2017 ظ��ب��ي  للجودو 
م��ن��اف�����ش��ات��ه��ا ال��ت��م��ه��ي��دي��ة ���ش��ب��اح يوم 
اخلمي�س املقبل مب�شاركة  50 دولة من 
باب  انتهاء  ، مع  العامل  ق��ارات  خمتلف 
الت�شجيل يف العا�شر من اأكتوبر احلايل 
ح�����ش��ب لئ��ح��ة ال��ب��ط��ول��ة ال��ت��ي ا�شرف 
للجودو  ال��دويل  الحت��اد  تنفيذها  على 
الأرجنتني،  م��ن��ت��خ��ب��ات  ���ش��م��ت  وال���ت���ي 
ا�����ش����رتال����ي����ا، ال���ن���م�������ش���ا، اأذرب�����ي�����ج�����ان، 
كندا،  ال���ربازي���ل،  بلجيكا،  ب��ي��الرو���ش��ي��ا، 
الت�شيك،م�شر،ا�شتونيا،  ك���روات���ي���ا، 
ف����رن���������ش����ا،ج����ورج����ي����ا، اأمل�����ان�����ي�����ا، غ����ان����ا، 
بي�شاو،هونغ  غينيا  بريطانيا،اليونان، 
ك������ون������غ، امل�����ج�����ر،اإي�����ران،اأي�����������ش�����ل�����ن�����دا، 
اي����رل����ن����دا،اي����ط����ال����ي����ا،الأردن،ل����ب����ن����ان، 
منغوليا،  وف���ي���ا،  م���ول���د  ك���ازاخ�������ش���ت���ان، 
م��ن��ت��ن��ج��رو اجل���ب���ل الأ������ش�����ود ،امل����غ����رب، 
بولندا،  ه��ول��ن��دا،ب��اك�����ش��ت��ان،ال��ف��ل��ب��ني، 
رو�شيا،ال�شنغال،  روم��ان��ي��ا،  ال��ربت��غ��ال، 
مدغ�شقر  ال�شودان،  �شلوفينيا،  �شربيا، 

طاجاك�شتان،  ����ش���وي�������ش���را،  ال�������ش���وي���د، 
والإمارات  املتحدة،اأوزبك�شتان  الوليات 
يوؤكد  مم���ا   .. ال��ب��ط��ول��ة  م�����ش��ت�����ش��ي��ف��ة 
والتي  ع��رب��ي��ة  م��ن��ت��خ��ب��ات   6 م�����ش��ارك��ة 
،الأردن  الإم����ارات  منتخبات  يف  تتمثل 
الذي  ،ال�����ش��ودان  م�شر،لبنان  امل��غ��رب، 

ي�شارك لأول مرة.
لعبا   18 م�����ش��ارك��ة  ال��ب��ط��ول��ة  وت�شهد 
ولع���ب���ه م���ن امل��ن��ت��خ��ب��ات ال��ع��رب��ي��ة وقد 
الإم����ارات  منتخب  بعثة  ق��ائ��م��ة  �شمت 
يراأ�شها  ال��ت��ي  ال��ب��ط��ول��ة  يف  امل�����ش��ارك��ة 
نا�شر التميمي الأمني العام لالحتاد 5 
الن�شائي  ال��ع��ن�����ش��ر  غ���ي���اب  يف  لع���ب���ني 
لظروف العمل ، و�شمت قائمة منتخب 
9 لعبني ولع��ب��ات يف خمتلف  امل��غ��رب 
الأوزان وهم حممد جايف يف وزن حتت 
،اأحمد   66 وزن  يف  با�شو  ،ع��م��اد   60
موتاي  كغم،ا�شرف  اأمليزاتي يف وزن 73 
كغم   100 ف��وق  مالكي  ،م��ه��دي   81
فقد  املغربي  ال�شيدات  منتخب  اأم���ا   ..
�شم عزيزة �شاكري التي ت�شارك يف وزن 
48 كغم ، و�شميه عرو�شي 57 ،�شوفيا 
 70 وزن  يف  نيونغ  ،واأ�شماء   63 بلتارا 
ي�����ش��ارك اجل�����ودو امل�شري  ك��م��ا  ك���غ���م.. 
ب��الع��ب��ه ال������دويل دروي���������س رم�������ش���ان ، 
وت�شارك الأردن بالالعب الدويل يون�س 
���ش��ل��م��ان ، و���ش��م م��ن��ت��خ��ب لبنان  ع��ي��ال 
ي�شارك  ال���ذي  ال��ي��اأ���س  ن�شيف  ال��الع��ب 
وت�شهد   ، كغم   90 حت��ت  مناف�شات  يف 
���ش��ودان��ي��ة من  اأول م�����ش��ارك��ة  ال��ب��ط��ول��ة 
خالل الالعب عمرو حممد الأمني يف 

وزن حتت 73 كغم.
بطريقه  ال��ب��ط��ول��ة  ت�����ش��ف��ي��ات  وت���ق���ام 
خروج املغلوب خالل الفرتة ال�شباحية 
ب��ع��د الظهر  ال��ث��ان��ي��ة  ، وت�����ش��ت��م��ر ح��ت��ى 

ال�شابعة  وحتى  اخلام�شة  يف   لت�شتاأنف 
اأدواره��ا النهائية والتي ت�شهد  م�شاء يف 
تتويج الفائزين الأربعة الأوائل من كل 
وزن على امتداد الأيام الثالثة ،وحتظى 
الثاين،  التي تعد يف الرتتيب  البطولة 
م��ن ح��ي��ث ت��رت��ي��ب ال��ب��ط��ولت الكربى 
للجودو  ال��دويل  الحت��اد  ينظمها  التي 
مل�شاركة   ، ال���ع���امل  ك���اأ����س  ب��ط��ول��ة  ب��ع��د 
القارات  ك��اف��ه  م��ن  م��ت��م��ي��زة  منتخبات 
والتي اأكدت م�شاركتها ويكتمل و�شولها 
قبل موعد قرعة البطولة الذي حتدد 
اأك��ت��وب��ر احل���ايل مع  ل��ه م�شاء ي��وم 25 
بدء عملية امليزان بفندق البطولة حيث 
ب��ج��وار مركز  بفنادق  ال��وف��ود  ك��ل  تقيم 

املعار�س الدويل ادنيك.
جتهيز �شالة اأيبيك

�شيتم ت�شليم �شالة البطولة يوم الثنني 
ب�شعارات  ���ش��ت��زادان  وال��ت��ي    10/23
بطولة اجلراند �شالم 2017 ، واأعالم 
ال��راع��ي��ة لبطولت  و���ش��ع��ارات اجل��ه��ات 
والرعاية  ل���ل���ج���ودو  ال������دويل  الحت������اد 
اأبو ظبي  املحلية ويف مقدمتها جمل�س 
القاب�شة  ال���ق���درة  و���ش��رك��ة  ال��ري��ا���ش��ي 
وايبيك، والعديد من اجلهات امل�شاهمة 

يف جناح البطولة.

اأوزان وبطولت 
مناف�شات  على  ظبي  اأب��و  بطولة  ت�شمل 
حتت100،  ت�شمل  اأوزان   7 ال���رج���ال 
وفوق  كغم   ،60  ،66  ،73  ،81  ،90
وزن 100 كغم، اأما مناف�شات ال�شيدات، 
فت�شمل اأوزان 78، 70، 63، 57، 48، 
بطولة  وتكت�شب  كغم،   78 وف��وق  كغم، 
اأبو ظبي املقبلة اأهمية خا�شة يف نهاية 
املو�شم احلايل لبطولت الحتاد الدويل 

من  وت�����ش��ع��ى   2017 ل���ع���ام  ل���ل���ج���ودو 
ل�شدارة  الأع�����ش��اء  الحت����ادات  خاللها 
ي�شهم  ال��ذي  ال�شيء  ال��دويل  الت�شنيف 
يف اإعداد اأبطالها للبطولت املتبقية من 
ت�شمل بطولت  وال��ت��ي  احل���ايل  امل��و���ش��م 
ه��ول��ن��دا وبطولة  ال��ك��ربى يف  اجل��ائ��زة 
العامل املفتوحة باملغرب والغراند �شالم 
اأ�شيا  بطولة  اليابانية  ثم  طوكيو  يف 
املا�شرت  وم�شكا يف بطولة  بهوجن كوجن 

يف رو�شيا .

العواين
والتقدير  ال�شكر  اآي����ات  ب��اأ���ش��م��ى  ت��وج��ه 
ل�����ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة بن 
» حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و���ش��اح��ب   « اهلل 
اأب��و ظبي  اآل نهيان، ويل عهد  زاي��د  بن 
امل�شلحة،  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب 
وب�شكل  انعك�س  ال��ذي  ال�شخي  لدعمهم 
الريا�شي،  القطاع  تقدم  على  ملحوظ 
التنموية  املنجزات  م�شرية  يواكب  مبا 
التي تعا�شرها الدولة.. ونحن نعلن عن 
للجودو  �شالم  اأب��و ظبي جراند  بطولة 
بن�شختها التا�شعة ، ن�شيد هنا بالرعاية 

يقدمه  ال��ذي  املبا�شر  والدعم  الكرمية 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ه���زاع  ال�شيخ  �شمو 
لإمارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  نائب 
اأبو ظبي، مل�شرية البطولة �شنوياً، والتي 
ال��دع��م واح����دة من  غ���دت بف�شل ه���ذا 
يف  العاملية   الريا�شية  الفعاليات  اأه���م 
اأبو  اأجندتنا  الطاحمة ل�شتدامة روؤية 

ظبي عا�شمة عاملية للريا�شة.
واأكد باأن �شمو ال�شيخ نهيان بن زايد اآل 
نهيان رئي�س جمل�س اأبو ظبي الريا�شي 
ل��دع��م التفاعل  ك��ب��رياً  ي���ويل اه��ت��م��ام��اً 
اأب����و ظ��ب��ي بتنوع  ال��ري��ا���ش��ي ال��ع��امل��ي يف 
احلركة  اإث���راء  يف  ي�شهم  مبا  ريا�شاته، 
ال��ري��ا���ش��ي��ة ب��ت��ج��ارب ع��امل��ي��ة م��ه��م��ة يف 
م�شرية خططنا وبراجمنا التطويرية. 
التا�شعة  ال��ن�����ش��خ��ة  ا���ش��ت�����ش��اف��ة  .اإن 
لبطولة اأبو ظبي جراند �شالم للجودو 
الدويل  الحت���اد  م��ع  ال�شراكة  وام��ت��داد 
ل��ل��ج��ودو، مي��ث��ل م��ك�����ش��ب ك��ب��ري مل�شرية 
ت��ط��ور اللعبة  ل��رف��د ري��ا���ش��ة الإم����ارات 
اأن جنحت  مب��زي��د م��ن الجن����ازات بعد 
يف حت��ق��ي��ق ب���رون���زي���ة اومل���ب���ي���اد ري����ودي 
توما،  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  ع����رب جن����م  ج����ان����ريو 
ان��ط��الق��ة مميزة  ال��ب��ط��ول��ة  ت�شكل  ك��م��ا 

العاملية  الريا�شية  الفعاليات  لأج��ن��دة 
للمو�شم اجلديد، ون�شيد هنا مب�شاركة 
ولعبة ميثلون 50 دولة،  لعب   300
الأوزان،  خمتلف  يف  يتناف�شون  والذين 

ويتقدمهم منتخبنا الوطني للجودو.
واخ���ت���ت���م ال����ع����واين ك��ل��م��ت��ه ب���الإ����ش���ادة 
امل�شارعة  لحت����اد  امل��خ��ل�����ش��ة  ب��اجل��ه��ود 
واجلودو برئا�شة الأخ حممد بن ثعلوب 
ال��درع��ي، وان��ع��ك��ا���س العمل ال����دوؤوب يف 
حت��ق��ي��ق ال��ك��ث��ري م���ن الجن��������ازات على 
م�شتوى الفئات ال�شنية واملنتخب الأول، 
للعبة  ال��دويل  الحت��اد  بثقة  ن�شيد  كما 
لالإمارات  املرموقة  املكانة  ع��ززت  التي 
اأبو  اأن جمل�س  لكم  نوؤكد  يف عاملياً، كما 
ظبي الريا�شي �شيوا�شل دعمه امل�شتمر 
لبطولة اأبو ظبي جراند �شالم للجودو 
و���ش��ي�����ش��خ��ر جميع  ب���ك���اف���ة اجل�����وان�����ب، 
ا�شتثنائية  ن�شخة  لتقدمي  الإمكانيات 
بالتن�شيق مع احتاد اللعبة، كما نتمنى  
لنجوم واأبطال منتخب الإمارات النجاح 
داعيا  ال��ع��امل��ي��ة،  مهمتهم  يف  وال��ت��وف��ي��ق 
اأق�شى العطاءات واجلهود من  لتقدمي 
اجل رفع علم الإمارات عاليا يف بطولة 

اأبو ظبي والبطولت الأخرى.

برعاية هزاع بن زايد

تتجدد انطالقة موؤمتر بطولة جراند �شالم اأبوظبي  للجودو 2017

خالل اجتماع اللجنة املنظمة العليا للدورة 

»عربية ال�شيدات 2018« تدعو اإىل مزيد من الدعم املجتمعي للمراأة الريا�شية
 اأعلنت الأمانة العامة ل�جائزة حممد بن را�شد اآل مكتوم 
اآل  لالإبداع الريا�شي ع�شو مبادرات حممد بن را�شد 
مكتوم العاملية عن م�شاركة ماجدولني ال�شارين وزيرة 
�شوؤون ال�شباب و الريا�شة يف اجلمهورية التون�شية يف 
الريا�شي  ل��الإب��داع  ع�شرة  الثالثة  الدولية  دب��ي  ن��دوة 
التي �شتنظمها اجلائزة يوم 1 نوفمرب املقبل يف فندق 

فري�شات�شي حتت �شعار “متكني املراأة يف الريا�شة«.
الثانية  ال��ت��ون�����ش��ي��ة يف اجل��ل�����ش��ة  ال���وزي���رة  و���ش��ت��ت��ح��دث 
املنظمات  فى  امل��راأة  “دور  بعنوان  حما�شرة  يف  للندوة 
ت�شليط  اجل��ل�����ش��ة  حم����اور  و���ش��ت��ت�����ش��م��ن   الريا�شية” 
ال�شوء على  دور الأ�شرة  واملجتمع يف تكوين ال�شخ�شية 
ومتكينها ، وكذلك  ن�شائح وار�شادات لتمكني املراأة يف 
اأول وزيرة عربية للريا�شة  الريا�شية، وهي  املنظمات 

تتحدث يف ندوة تنظمها اجلائزة يف الدولة.
يف  ر�شمية  كمتحدثة  ال��وزي��رة  م�شاركة  اأهمية  وتكمن 
يف  وحيوي  مهم  قطاع  م�شوؤولية  تتوىل  كونها  الندوة 
املحافل  دائما بتفوق ريا�شياتها يف  التي تتميز  تون�س 
وا�شعة  بقاعدة  تون�س  تتميز  كما  الدولية،  الريا�شية 
من ممار�شات الريا�شة �شواء على م�شتوى الهواية اأو 
التناف�س، كما اأن الوزيرة متتلك �شرية مهنية مميزة يف 
جمال الأعمال املجتمعية بنوعيها املرتبطة بالريا�شة 
اجلائزة  هدف  يحقق  مما  بالريا�شة،  املرتبطة  وغري 
النماذج  ا���ش��ت��ع��را���س  وه���و  ال���ن���دوة  تنظيم  خ���الل  م��ن 
التي  امل���راأة ودع��م اجل��ه��ود  الناجحة يف جم��ال متكني 

حتقق هذا الهدف   
ت�����ش��غ��ل ال�������ش���ارين م��ن�����ش��ب وزي�����رة ����ش���وؤون ال�����ش��ب��اب و 
جانب  اإىل   2016 اأغ�����ش��ط�����س    27 م��ن��ذ  ال��ري��ا���ش��ة 
من�شب  توليها  قبل  �شابقا  �شغلتها  وظيفية  منا�شب 
الوزارة، ومن اأبرزها، كاتبة الدولة مكلفة مبلف �شهداء 
وجرحى الثورة من 06 فرباير 2015 اإىل 12 مايو 

2016، معتمدة مكلفة بال�شوؤون الجتماعية بولية 
 ،2015 ف��رباي��ر  اىل  اغ�شط�س2014  م��ن  م��ن��وب��ة 
رئ��ي�����ش��ة غ��رف��ة ال��ن�����ش��اء ���ش��اح��ب��ات الأع����م����ال بالكاف 
-2010 2011،ع�شوة بجمعية �شيانة مدينة الكاف 
اجلهوية  اللجنة  رئي�شة  نائبة   ،2011  –  2010
2012 ، ع�شوة بلجنة  ملتابعة م�شاريع وزارة ال�شحة 

التجهيز و ال�شكان بولية الكاف  2012.
العلوم  ���ش��ه��ادة  يف  العلمية  امل��وؤه��الت  ال��وزي��رة  حتمل 
النموذجي  ب��امل��ع��ه��د  ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة م��الح��ظ��ة  ح�����ش��ن  
الوطنية  ال�شهادة  وكذلك   ،2000 �شنة  الكاف  ولية 
للهند�شة  الوطنية  امل��در���ش��ة  م��ن  املعمارية  للهند�شة 
مبالحظة   2006 �شنة  بو�شعيد  ب�شيدي  املعمارية  

ح�شن.
�شهادات  ون��ال��ت  ال����دورات  م��ن  العديد  يف  �شاركت  كما 
ت��ك��وي��ن يف ال��ع��دي��د م��ن امل��ج��الت ال��ع��ام��ة م��ن بينها : 
�شهادة تكوين اإحداث ال�شركات وتكوين رجال الأعمال 
التخطيط  يف  ت��ك��وي��ن  ����ش���ه���ادة  -دي�شمرب2007، 
ال�شرتاتيجي للتنمية – اأبريل 2011 بلبنان، �شهادة 
– �شبتمرب  ال�شيا�شية  احلياة  يف  امل���راأة  دور  يف  تكوين 

 .2012
كما �شاركت يف تنظيم العديد من الفعاليات الريا�شية 
لأول  تون�س  تنظيم  مقدمتها:  ويف  تون�س،  يف  املهمة 
يف  الف�شاد  ملكافحة  دويل  باإ�شراف  وطنية  لندوة  م��رة 
للتفكري  الوطنية  ال��ور���ش��ة  اق��ام��ة  ال��ري��ا���ش��ي،  امل��ج��ال 
ملكافحة  الوطنية  اللجنة  مع  بالتعاون  ال�شرتاتيجي 
الإرهاب، وذلك ل�شبط خطة العمل التنفيذية للوزارة 
والإرهاب  التطرف  ملُكافحة  الوطنية  لال�شرتاتيجية 
البدنية،  ال�����ش��ب��اب وال��ري��ا���ش��ة وال��رتب��ي��ة  يف ق��ط��اع��ات 
احت�شان تون�س لكا�س العامل لكرة ال�شرعة، واحت�شان 

تون�س لبطولة العامل ملبارزة ال�شيدات.

وزيرة الريا�شة التون�شية تتحدث يف ندوة 
دبي الدولية لالإبداع الريا�شي 1 نوفمرب

القارة  يف  املحلية  للدوريات  ت�شدره  العربي  اخلليج  دوري  وا�شل 
اأن  بعد   ،2017 عام  خالل  التوايل  على  الثالثة  للمرة  الآ�شيوية 
الآ�شيوي  الحت��اد  ي�شدره  ال��ذي  الت�شنيف  يف  الأول  املركز  احتل 
 2017 اأكتوبر   23 ال��ي��وم  بتاريخ  ن�شره  مت  وال���ذي  ال��ق��دم،  لكرة 

باملوقع الر�شمي لالحتاد.
 96.224 الآ�شيوية حا�شداً  الدوريات  دورينا على كربى  وتقدم 
نقطة، فيما حل الدوري الكوري يف املركز الثاين بر�شيد 87.925 
نقطة، ثم الدوري ال�شيني 87.212، وجاء الدوري ال�شعودي يف 
املركز الرابع ب� 84.552 نقطة، والدوري الياباين خام�شاً بر�شيد 

82.788 نقطة.

و�شبق لدورينا ت�شدر الدوريات الآ�شيوية للمرة الأوىل خالل هذا 
العام ح�شب تقرير الحتاد الآ�شيوي لكرة القدم، ال�شادر يف منت�شف 
�شهر فرباير 2017، بر�شيد 96.56، وحافظ دورينا على قمة 
�شهر  ت�شنيف  يف  نقطة   95.428 بر�شيد  الآ���ش��ي��وي  ال��رتت��ي��ب 
التوايل  على  الثالثة  هي  احلالية  �شدارته  لتكون   ،2017 يونيو 
خالل نف�س العام. من جانبه اأو�شح �شعادة عبد اهلل نا�شر اجلنيبي 
الأول فيما حتقق يعود  الف�شل  اأن  رئي�س جلنة دوري املحرتفني، 
اإىل الهتمام الكبري الذي توليه القيادة الر�شيدة للريا�شة عموماً 
نتاج طبيعي  الإجن��از  اأن  القدم على وجه اخل�شو�س، مبيناً  وك��رة 
م�شابقات  م�شاركاتها يف  نتائج طيبة خالل  اأنديتنا من  ملا حققته 

ب��ت��ع��اون الأن��دي��ة واحتاد  ال��ق��دم، م�شيداً  ل��ك��رة  الحت���اد الآ���ش��ي��وي 
الإمارات لكرة القدم مع جلنة دوري املحرتفني، متمنياً اأن تت�شافر 
“ا�شتمرار  وقال:  الإماراتية.  القدم  كرة  اأجل تطوير  اجلهود من 
الثالثة  دوري اخلليج العربي على قمة الدوريات الآ�شيوية للمرة 
اأم��ر جيد وخرب مفرح، لكن الأه��م هو  على التوايل يف هذا العام، 
القارة  يف  الأف�شل  هو  دوري��ن��ا  ليكون  التطوير،  م�شاعي  موا�شلة 
الآ�شيوية من كافة النواحي، و�شنوا�شل العمل مع �شركائنا لتحقيق 
دورينا  ليكون  امل�شابقات،  خمتلف  تنظيم  يف  اجل��ودة  معايري  اأعلى 
ت�شتهدف  التي  الر�شيدة  القيادة  لروؤية  حتقيقاً  املقدمة  يف  دائماً 

الرقم واحد يف كافة املجالت”.

دورينا يرتبع على عر�س اآ�شيا للمرة الثالثة على التوايل
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اجلولة قبل الأخرية من بطولة العامل للراليات  

خالد القا�شمي ي�شتعد لرايل ويلز بعد غياب �شبع �شنوات
خالد بن في�سل: اأكملنا ا�ستعداداتنا لرايل ويلز يف فرن�سا ونتطلع قدمًا للتحدي بعد مرور �سبع �سنوات
يتاألف الرايل الربيطاين من 21 مرحلة خا�سة بال�سرعة عادًة ما تكون موحلة وزلقة جدًا

اختبار �سهل ليوفنتو�س �سبال ال�ساعد 

نابويل ال�شتعادة توازنه بلقاء جنوى يف الكالت�شيو

مان�س�سرت يونايتد لتعوي�س تعرثه بلقاء �سوان�سي

ت�شيل�شي يواجه ايفرتون يف الدور الرابع بكاأ�س الرابطة
املو�شم  الإن��ك��ل��ي��زي  ال���دوري  بطل  ت�شل�شي  ب��ني  اللقاء  ي��ربز 
الرابطة  ل��ك��اأ���س  ال��راب��ع  ال����دور  واإي���ف���رت���ون، �شمن  امل��ا���ش��ي 
بالن�شبة  ل�شيما  الثالثاء،  اليوم  ينطلق  ال��ذي  الإنكليزية 
اىل املدربني، الإيطايل اأنطونيو كونتي والهولندي رونالد 
الدوري  �شعيد  على  �شغوطا  ي��واج��ه��ان  ال��ل��ذي��ن  ك��وم��ان، 

املحلي.
اىل  اللقب  حامل  يونايتد  مان�ش�شرت  وي�شعى 

الدوري  موؤخرا يف  تعرثه  تعوي�س 
النكليزي املمتاز، عندما يحل 

�شيفا على �شوان�شي �شيتي.
وي�����ح�����ل اإي�����ف�����رت�����ون 

������ش�����ي�����ف�����ا ع����ل����ى 
ت���������ش����ل���������ش����ي يف 
م���������ل���������ع���������ب���������ه 
�����ش����ت����ام����ف����ورد 
على  ب�����ري�����دج، 

حتقيقه  خ��ل��ف��ي��ة 
ف����������وزي����������ن ف�������ق�������ط يف 

ال���دوري  يف  م��ب��اري��ات  ت�شع 
الن���ك���ل���ي���زي م���ن���ذ ب���داي���ة 
خم�شا  وخ�شارته  امل��و���ش��م، 
ال�شبع  م���ب���اري���ات���ه  م����ن 

الأخرية.
ويبدو كومان يف موقف 
ل يح�شد عليه، وهو قال 
الأخرية  اخل�����ش��ارة  بعد 
امل����رح����ل����ة  يف  الأح�������������د 
اأر�شنال  اأم���ام  التا�شعة 
فريقه  ان   ،5-2
بال�شكل  ي�����وؤدي  “ل 
امل��ط��ل��وب، ه���ذا و�شع 

�شعب ذهنيا وعلى 
م�شتوى الثقة«.
اأ�شاف “هذا ما 
نغريه  ان  علينا 

لالعبني  ق����ل����ت 
اأوؤم����ن بهم،  ان��ن��ي 

بالتزامهم.  اأوؤم�����ن 
ل زلت موؤمنا باأننا قادرون على تغيري 

الو�شع باأكمله، ال ان اجلميع يعرف كيف 
جتري الأمور يف كرة القدم«.

املركز  اىل  اإيفرتون  قاد  ال��ذي  كومان  وينتقد 
املا�شي، على خلفية  املو�شم  الدوري  ال�شابع يف 

�شعف اأداء الفريق هذا املو�شم على رغم انفاقه 140 مليون 
يتمكن  انه مل  ال  ال�شيفية،  النتقالت  ا�شرتليني يف  جنيه 
روميلو  البلجيكي  مهاجمه  ف��راغ  �شد  من 

لوكاكو املنتقل اىل يونايتد.
الدفاعي  الأداء  �شعف  ي�شكل  وق��د 
كونتي  لالعبي  فر�شة  لإي��ف��رت��ون، 
ل�شتغاللها وحت�شني موقع فريقهم 
الذي خ�شر مرتني يف املراحل الثالث 
الأخ��رية من ال��دوري، وف��از يف املرحلة 
ال��ت��ا���ش��ع��ة ع��ل��ى ���ش��ي��ف��ه وات���ف���ود بنتيجة 
خالل املباراة  تاأخر  بعدما   ،2-4

بنتيجة 2-1.
اللندين  ال��ن��ادي  لعبو  ومتكن 
 17 ت�شجيل  م��ن  املو�شم  ه��ذا 
ه���دف���ا يف ت�����ش��ع م���ب���اري���ات يف 
واأ�شافوا  امل��ح��ل��ي،  ال������دوري 
ثالث  يف  ه���دف���ا   11 ال���ي���ه���ا 
املجموعات  دور  يف  م��ب��اري��ات 

لدوري اأبطال اأوروبا.
ب��ق��ي��ادة مدربه  اأم���ا ي��ون��اي��ت��د 
مورينيو،  جوزيه  الربتغايل 
�شوان�شي  ع��ل��ى  �شيفا  فيحل 
تلقيه  خ��ل��ف��ي��ة  ع���ل���ى  ���ش��ي��ت��ي 
الأوىل  خ�شارته  الأ�شبوع  نهاية 
يف ال��دوري املمتاز هذا املو�شم، وذلك 

اأمام هادر�شفيلد 2-1.
وكما جرت العادة يف هذه امل�شابقة ل �شيما 
يف اأدواره��ا الوىل، يتوقع ان يعمد مورينيو 
ال��الع��ب��ني ل�شيما بعد  م��ن  ع���دد  اإراح����ة  اىل 
الن��ت��ق��ادات احل����ادة ال��ت��ي وج��ه��ه��ا اإل��ي��ه��م على 

خلفية خ�شاراتهم مباراة ال�شبت.
اأن��دي��ر هرييرا  ال�شباين  الو�شط  وق��ال لع��ب 
جمددا  ل��ل��ع��ب  ال��ف��ر���ش��ة  ت��ن��ال  ان  يف  “ترغب 
ب���اأ����ش���رع م���ا مي���ك���ن، وه�����ذا م���ا ���ش��ي��ح�����ش��ل اأم����ام 

�شوان�شي.
مت�شدر  �شيتي،  مان�ش�شرت  ي��واج��ه  جهته،  م��ن 
ن��ق��اط ع���ن يونايتد  ب���ف���ارق خ��م�����س  ال��رتت��ي��ب 
والفريق الوحيد الذي مل يخ�شر بعد يف الدوري 
وولفرهامبتون  مع  �شهلة  م��ب��اراة  املو�شم،  ه��ذا 
اأما توتنهام هوت�شرب الذي  من الدرجة الوىل. 
حقق فوزا عري�شا على ليفربول الأحد 1-4، 
ملعب وميبلي.  فيلتقي و�شت هام يف دربي لندين مرتقب على 

بطال  لقبه  ع��ن  ال��دف��اع  حملة  ال��ث��الث��اء  بر�شلونة  ي�شتهل 
القدم، عندما يحل �شيفا على  ا�شبانيا لكرة  كاأ�س  مل�شابقة 

ذهاب  الثالثة يف  الدرجة  ري��ال مور�شيا من 
الدور الرابع.

واأح�����رز ال���ن���ادي ال��ك��ات��ال��وين ال��ل��ق��ب يف 
املوا�شم الثالثة املا�شية، ويحمل الرقم 

ال��ق��ي��ا���ش��ي يف ع���دد الأل���ق���اب م��ع 29 
لقبا.

بر�شلونة  ي��ج��د  األ  وي��ت��وق��ع 
تخطي  يف  ���ش��ع��وب��ة  اأي 

عقبة مناف�شه، ومن 
مينح  ان  امل����رج����ح 
اإرن�شتو  م����درب����ه 
ف����������ال����������ف����������ريدي 
اىل  ال����ف����ر�����ش����ة 
ال�������������ب�������������دلء يف 
اىل  �������ش������ع������ي������ه 
جنومه  اإراح������ة 
وخ���������ش����و�����ش����ا 
الرج����ن����ت����ي����ن����ي 
مي�شي  ليونيل 

اإينيي�شتا  اندري�س  والقائد  �شواريز  لوي�س  والوروغ��وي��اين 
بعد العرو�س التي بذلوها منذ بداية املو�شم.

ومل يخ�شر بر�شلونة حتى الن يف كل امل�شابقات وك�شب 
اتلتيكو  م�شيفه  اأم��ام  قمته  با�شتثناء  لقاءاته  جميع 

مدريد 1-1 يف الدوري.
ول ت��خ��ت��ل��ف ح�����ال ري������ال م����دري����د ب���ط���ل ال������دوري 
ع��ن ب��ر���ش��ل��ون��ة ح��ي��ث اوق��ع��ت��ه ال��ق��رع��ة يف مواجهة 
�شهلة ام���ام ف��ري��ق م��ن ال��درج��ة ال��ث��ال��ث��ة اي�����ش��ا هو 
اتلتيكو  مهاجم  راأ���س  م�شقط  نادي  فوينالبرادا، 
مدريد فرناندو توري�س، والذي يحمل امللعب 

الذي ي�شت�شيف مباراة الذهاب ا�شمه.
امللكي اخر فريق توج بلقب  النادي  وك��ان 
امل�شابقة قبل ان يهيمن عليها بر�شلونة، 
 2014-2013 م��و���ش��م  يف  وذل����ك 
الكاتالوين  ال��ن��ادي  ح�شاب  على 
ال���ن���ادي  ان  ع��ل��م��ا  ن��ف�����ش��ه، 
امللكي يبحث عن لقبه 

الع�شرين فيها.
وي�����������ح�����������ل 
تلتيكو  ا
م��������دري��������د 
 2013 ب��ط��ل 
�شيفا على الت�شي 
الثالثة،  ال���درج���ة  م���ن 
الن�شخة  بطل  و�شيف  وا�شبيلية 

قبل الخرية على قرطاجنة ثالثة.
الن�شخة  و����ش���ي���ف  الف���ي�������س  وي���ل���ع���ب 
الخ���رية م��ع خيتايف يف واح���دة م��ن 4 
الوىل،  ال��درج��ة  اندية  بني  مواجهات 
يلتقي ديبورتيفو ل كورونيا مع  حيث 
ب��امل��ا���س، وج��ريون��ا م��ع ليفانتي،  ل����س 

وايبار مع �شلتا فيغو.
ريال  م��ع  ال���دوري  ث��اين  فالن�شيا  ويلعب 
واتلتيك  الثانية،  ال��درج��ة  م��ن  �شرق�شطة 
باللقب  تتويجا  الك��رث  الن��دي��ة  ث��اين  بلباو 
الدرجة  من  فورمنتريا  مع  م��رة   23

الثالثة.

في�شل  ب����ن  خ����ال����د  ال�������ش���ي���خ  اأك����م����ل   
ال���ق���ا����ش���م���ي ا����ش���ت���ع���دادات���ه الأخ������رية 
من  الأخ����رية  قبل  اجل��ول��ة  ملناف�شات 
رايل   - ل���ل���رال���ي���ات  ال����ع����امل  ب���ط���ول���ة 
اأج��رى حت�شرياته على  ويلز - حيث 
بليو.اآر.�شي  �شي3  ال�شيرتوين  منت 
مالحه  برفقة  الفرن�شي  ال��ري��ف  يف 
كري�س باتر�شون على مراحل م�شابهة 
بها  ت�شتهر  التي  لتلك  ت�شاري�شها  يف 
مراحل رايل ويلز. ويتطلع القا�شمي 
خلو�س غمار الرايل الربيطاين من 
بعد  اجل����اري  اأك��ت��وب��ر   29 اإىل   26

غياب دام �شبع �شنوات!
كانت  ويلز  رايل  يف  يل  م�شاركة  اآخ��ر 
عام 2010” قال القا�شمي واأ�شاف: 
معه كرايل جديد  �شاأتعامل  “ولهذا 
من  ويلز  اأن  املعروف  وم��ن  علي  كلياً 
بطولة  روزن��ام��ة  يف  الراليات  اأ�شعب 
العامل كون ت�شاري�شه قا�شية واأجواوؤه 
غ��ري م��ت��وق��ع ول��ك��ن��ه��ا ع����ادًة م��ا تكون 
اأجواء ماطرة ومراحله موحلة وزلقة 

اأنهينا جت��ارب جيدة يف فرن�شا  ج��داً. 
ول��ك��ن ال�����ش��اع��ة الأخ����ري ك��ان��ت �شعبة 
جداً ب�شبب الإنهمار الغزير لالأمطار 
وك����ان م���ن ال�����ش��ع��ب ال�����ش��ي��ط��رة على 

ال�شيارة عند ال�شرعات العالية، ولكن 
عموماً كانت جتاربنا جيدة جداً.

وخ����ت����م خ����ال����د ب����ن ف��ي�����ش��ل ق����ائ����اًل: 
���ش��اأع��ت��م��د ب�����ش��ك��ل ك��ب��ري ع��ل��ى خربة 

ال�������ش���ي���ارة مع  ال���ف���ري���ق يف حت�����ش��ري 
اإع��دادات ومعايري �شبط تتنا�شب مع 
رايل  ظ��روف  مثل  يف  قيادتي  اأ�شلوب 

ويلز ال�شعبة.

ال���ع���ام من  ل���ه���ذا  ي��ت��األ��ف رايل وي���ل���ز 
متر يف طرقات  موحلة  مرحلة   21
الغابات  اأ�شجار  ملتوية �شيقة حتفها 
الرايل  وي��ب��داأ  اجلهتني.  من  العاتية 
له  “دي�شايد” مقراً  الذي يتخذ من 
الر�شمية  التجارب  مع  اخلمي�س  يوم 
)����ش���ي���ك���داون( يف ال�����ش��ب��اح ت��ل��ي��ه��ا يف 
وهي  الأوىل  اخلا�شة  املرحلة  امل�شاء 
مرحلة ليلية ت�شتخدم فيها امل�شابيح 

الكا�شفة.
ي��ت��األ��ف ال��ي��وم ال��ث��اين )اجل��م��ع��ة 27 
���ش��ت م���راح���ل طولها  اأك���ت���وب���ر( م���ن 
كلم   119 م��ن��ه��ا  ك��ل��م   514.55
مراحل خا�شة. اليوم الثالث )ال�شبت 
ي�شم  الأط�����ول  وه���و  اأك���ت���وب���ر(   28
منها   676.62 ت�شع مراحل بطول 
واأم���ا  خ��ا���ش��ة.  م���راح���ل  ك��ل��م   142
اأكتوبر(   29 )الأح���د  الأخ���ري  ال��ي��وم 
ف��ي��ت��األ��ف م��ن خ��م�����س م��راح��ل بطول 
245.48 كلم منها 41 كلم مراحل 

خا�شة بال�شرعة.

جنوى  على  �شيفا  يحل  عندما  املثالية،  بدايته  نغمة  ا�شتعادة  اىل  املت�شدر  نابويل  ي�شعى 
الرابع ع�شر الربعاء يف املرحلة العا�شرة من الدوري اليطايل لكرة القدم التي تنطلق اليوم 

الثالثاء.
وحقق النادي اجلنوبي ثمانية انت�شارات تواليا يف بداية املو�شم، وفقد اأول 
انرت ميالن،  املبا�شر  اأم��ام �شيفه ومطارده  ال�شبت  �شلبا  بتعادله  نقطتني 
ال�شتة  امل��وا���ش��م  بطل  يوفنتو�س  ل��ف��ائ��دة  نقطتني،  بينهما  ال��ف��ارق  فبقي 
املا�شية، الذي قل�س الفارق مع املت�شدر اىل ثالث نقاط عقب فوزه الكبري 

ام�س الول الأحد على م�شيفه اأودينيزي 2-6.
وكان لقاء القمة �شد انرت، ثاين مباراة تواليا يف�شل فيها نابويل بالفوز، 
بعدما خ�شر اأمام م�شيفه مان�ش�شرت �شيتي النكليزي 1-2 الثالثاء املا�شي 

يف اجلولة الثالثة من دور املجموعات مل�شابقة دوري ابطال اوروبا، علما انه 
حقق اأربعة انت�شارات متتالية يف امل�شابقة الأوروبية الدور التمهيدي 

ودور املجموعات قبل مباراة �شيتي.
وميلك نابويل قوة هجومية �شاربة بقيادة هدافه الدويل البلجيكي 
اهداف،   7 بر�شيد  الكال�شيو  ه���دايف  لئ��ح��ة  راب���ع  مريتنز  دري��ي�����س 
ال�شلوفاكي  ال��دويل  وقائده  اه��داف   4 كايخون  خو�شيه  وال�شباين 
ماريك هام�شيك، بيد انه ف�شل يف اخرتاق مرمى انرت ب�شبب تاألق 

حار�س مرماه الدويل ال�شلوفيني �شمري هاندانوفيت�س.
للم�شتوى  ارتياحه  ع��ن  ���ش��اري  ماوريت�شيو  ن��اب��ويل  م��درب  واأع���رب 
الذي ظهر به الالعبون، قائال لقد بذلوا كل ما يف و�شعهم واأكرث، 

ولكن هاندانوفيت�س بخر عزميتهم يف هز ال�شباك.
املا�شي،  �شباط فرباير   25 يف  اتالنتا  ام��ام  ومنذ خ�شارته 

جنح نابويل يف ت�شجيل هدف على القل يف كل مباراة 
ملعبه  على  امل�شرية  تتوقف  ان  قبل  ال���دوري،  يف  له 

�شان باولو ال�شبت.
يف  رائع  مرمى  حار�س  “هاندانوفيت�س  �شاري  اأ�شاف 

الوقت احلايل، انه احد اف�شل حرا�س املرمى يف اوروبا”، 
مو�شحا ان من اأ�شباب �شقوط فريقه يف فخ التعادل ال�شليب هي اخلطة 

وا�شفا  �شباليتي،  لوت�شيانو  ان��رت  م��درب  اتبعها  التي  املحكمة  الدفاعية 
الخري ب� “وزير الدفاع«.

وال�شلوب  الطريقة  بنف�س  اللعب  “موا�شلة  نابويل  يتعني على  انه  واأكد 
والعودة اىل �شكة النت�شارات لنها الوحيدة التي تقود اىل اإحراز اللقاب”، 

يف ا�شارة اىل �شعيه للقبه الول يف الدوري منذ عام 1990.
انرت  لن  الثاين  املركز  يف  وه��و  جنوى  م��ب��اراة  يدخل  ان  لنابويل  وميكن 
فوزه  فان  وبالتايل  �شمبدوريا  با�شت�شافة  الثالثاء  املرحلة  يفتتح  ميالن 

�شيمنحه ال�شدارة بفارق نقطة واحدة ولو ملدة 24 �شاعة.
ال ان مهمة انرت لن تكون �شهلة امام �شمبدوريا املنتف�س بقوة يف املرحلتني 

6 نقاط خلف  17 نقطة بفارق  الخريتني و�شاحب املركز ال�شاد�س بر�شيد 
النرت ولكن مع مباراة موؤجلة �شد روما.

ال�شاعد حديثا اىل دوري  �شبال  امام �شيفه  اختبارا �شهال  ويخو�س يوفنتو�س 
ال�شواء و�شاحب املركز التا�شع ع�شر قبل الخري.

وياأمل يوفنتو�س يف تاأكيد �شحوته عقب فوزه الكبري على اودينيزي، وذلك بعد 
بانه لعب مباراة  امام لت�شيو، علما  ار�شه  اتالنتا وخ�شارة على  تعادل مع م�شيفه 

ماريو  الكرواتي  ال��دويل  مهاجمه  ط��رد  اث��ر   26 الدقيقة  منذ  لعبني  بع�شرة  الم�س 
ماندزوكيت�س.

واو�شح مدرب يوفنتو�س ما�شيميليانو اليغري ان �شر فوز فريقه هو طرد ماندزوكيت�س، 
اأ�شكره ماندزوكيت�س على طرده، لأننا كنا يف حاجة اىل  اأن  اأود  وقال يف الواقع 

نتيجة  اأج��ل حتقيق  واملعاناة من  الدفاع  النت�شارات عرب  �شكة  اىل  العودة 

ايجابية.
اأ�شاف ان الفوز نقطة حتول يف البطولة، لن اي نتيجة �شلبية كانت �شت�شعب مهمتنا كثريا 

يف احلفاظ على اللقب.
وكان يوفنتو�س متقدما 2-1 قبل طرد ماندزوكيت�س، وجنح اودينيزي يف ادراك 
بينها  رباعية  وي�شيف  العجوز  ال�شيدة  فريق  ي�شرب  ان  قبل  بعده،  التعادل 
هاتريك لالعب و�شطه الدويل الملاين �شامي خ�شرية، هو الأول يف م�شريته 

الحرتافية.
وقال خ�شرية انه اول هاتريك يف م�شريتي الحرتافية وانا �شعيد به ولكنني 
�شعيد اي�شا بالفوز، م�شيفا المر دائما �شعب بالن�شبة اىل يوفنتو�س عندما 
ل يحقق النت�شارات خ�شو�شا بعد طرد ماريو. مل يكن المر �شهال 
وقد  اوروب���ا  يف  الفرق  اف�شل  اح��د  زلنا  ل  ولكننا  لنا،  بالن�شبة 

اأكدنا ذلك اليوم.
ميالن  م�شيفه  ام��ام  �شاخن  درب��ي  يوفنتو�س  وينتظر 
ال�شبت يف املرحلة احلادية ع�شرة، قبل ان يحل �شيفا 
على �شبورتينغ ل�شبونة الربتغايل يف م�شابقة دوري 

ابطال اوروبا.
ويرتب�س لت�شيو املت�شاوي نقاطا مع يوفنتو�س، 
بولونيا  ي�شت�شيف  ع��ن��دم��ا  ال�����ش��دارة  ب��ث��ن��ائ��ي 
ان��ت�����ش��ارات بينها   7 ال��ث��ام��ن. وح��ق��ق لت�����ش��ي��و 
على  ابرزها  الخ��رية  مبارياته  يف  متتالية   4
املا�شية،  قبل  املرحلة  يف  تورينو  يف  يوفنتو�س 
مل�شيفه  امل��ه��زوزة  امل��ع��ن��وي��ات  ا�شتغالل  و���ش��ي��ح��اول 
3 انت�شارات  اأتالنتا �شفر1- بعد  اأمام  عقب خ�شارته 

متتالية.
اآم���ال يف حتقيق  ف��ريون��ا  كييفو  ع��ل��ى  م��ي��الن �شيفا  وي��ح��ل 

انت�شار اأول بعد اأربع مراحل اكتفى فيها بنقطة واحدة.
ويعاين ميالن ومدربه فينت�شنزو مونتيال المرين حمليا 
حيث يحتل الفريق املركز احلادي ع�شر بر�شيد 13 نقطة 
وهو الذي �شرف مالكه اجلديد ال�شيني يل يونغهونغ 230 
ال�شيفية  النتقالت  يورو ل�شم لعبني خالل فرتة  مليون 
بقوة  املناف�شة  اىل  والعودة  املا�شي  اأجم��اد  �شعيه ل�شتعادة  يف 
املوا�شم  التي هيمن عليها يوفنتو�س يف  املحلية  ال�شاحة  على 

املا�شية، وحتى ال�شاحة الأوروبية.
وغاب ميالن عن الألقاب الأوروبية منذ فوزه بدوري الأبطال 
عام 2007 وكاأ�س ال�شوبر 2008، وعن لقب الدويل املحلي 

منذ 2011.
ويغيب عن ميالن قائده ليوناردو بونوت�شي لطرده يف املباراة 

امام جنوى �شفر-�شفر الحد.
يلعب  امل������ب������اري������ات،  ب����اق����ي  ويف 
هيال�س  م������ع  ات�����الن�����ت�����ا 
وكالياري  ف����ريون����ا، 
بينيفينتو،  م������ع 
مع  وف���ي���ورن���ت���ي���ن���ا 
ت�����وري�����ن�����و، وروم�������ا 
م���������ع ك���������روت���������وين، 
مع  و������ش�����ا������ش�����وول�����و 

اودينيزي.

�شقر بن حممد القا�شمي رئي�س جمل�س ال�شارقة الريا�شي يكرم فريق
 نادي احلمرية بطاًل للفئة حتت 14 �شنة الأكادمييات كرة القدم 

ال��ق��ا���ش��م��ي رئي�س  ب��ن حم��م��د  ال�����ش��ي��خ �شقر  ك���رم 
احلمرية  ن��ادي  فريق  الريا�شي  ال�شارقة  جمل�س 
الفائزين يف بطولة  �شنه.   14 بطال للفئة حتت 
ال�شارقة الثانية لأكادمييات كرة القدم بني اأندية 
يوم  املختلفة  ال�شنية  للمراحل  ال�����ش��ارق��ة  اإم����ارة 

الربعاء املا�شي، يف ق�شر الثقافة بال�شارقة. 
العام  الأم��ني  النومان  عبدالعزيز  احلفل   ح�شر 

ورئي�س جمل�س اإدارة النادي جمعة عبيد ال�شام�شي 
و احمد الكتبي ع�شو جمل�س الدارة ورئي�س جلنة 
هداف  لقب  على  ح�شل  وقد  اجلماعية.  الألعاب 
البطولة الالعب خالد بخ�س من فريق حتت 14 
اأف�شل  ، وت��وج بلقب  اأه��داف  �شنة بر�شيد خم�شة 
ح��ار���س مرمى ال��الع��ب ع��ب��داهلل م��راد م��ن فريق 
حتت 14 �شنة، وكان لقب اأف�شل لعب من ن�شيب 

 . �شنة   14 اأي��وب من فريق حتت  نا�شر  الالعب 
رئي�س  القا�شمي  حممد  ب��ن  �شقر  ال�شيخ  واأ���ش��اد 
جمل�س ال�شارقة الريا�شي بجهود نادي احلمرية 
وبالنتيجة التي حققها فريق 14 �شنة يف بطولة 
ال�شارقة الثانية لأكادمييات كرة القدم بني اأندية 
املختلفة ومتنى  ال�شنية  للمراحل  ال�شارقة  اإم��ارة 

للفريق التوفيق يف م�شواره الريا�شي .

بر�شلونة يف �شيافة ريال مور�شيا بكاأ�س امللك
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وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�شاحية واأجهزة واأدوات الت�شوير الفوتوغرايف وال�شينمائي والأجهزة والأدوات الب�شرية واأدوات الوزن والقيا�س والإ�شارة واملراقبة )الإ�شراف( والإنقاذ و التعليم؛ اأجهزة و اأدوات لو�شل اأو فتح اأو حتويل اأو 
تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية؛ اأجهزة ت�شجيل اأو اإر�شال اأو ن�شخ ال�شوت اأو ال�شور؛ حامالت بيانات مغناطي�شية، اأقرا�س ت�شجيل؛ اأقرا�س مدجمة؛ اأقرا�س فيديوية رقمية وغريها من و�شائط الت�شجيل الرقمية؛ اآليات 
كثافة  قيا�س  )اأجهزة  الأحما�س  هيدرومرتات  كهربائية؛  بطاريات  ال��ع��دادات؛  احلرائق؛  اإطفاء  اأجهزة  كمبيوتر؛  برامج  الكمبيوتر؛  واأجهزة  البيانات  معاجلة  ومعدات  حا�شبة  واآلت  النقد  ت�شجيل  اآلت  النقد؛  بقطع  تعمل  التي  لالأجهزة 
الأحما�س(؛ اأجهزة قيا�س حم�س ال�شيارات؛ قنوات تو�شيل ال�شوت؛ قارنات �شوتية؛ اأكتينومرتات )اأجهزة قيا�س �شدة الإ�شعاع(؛ ماكينات جمع؛ هوائيات؛ اأجهزة قيا�س كثافة الهواء؛ اأجهزة حتليل الهواء؛ اأجرا�س اإنذار كهربائية؛ اأجهزة اإنذار؛ 
اأجهزة قيا�س الكحول؛ اأجهزة ر�شد وم�شح خرائطي وم�شاحي؛ اأجهزة قيا�س الرتفاع؛ اأجهزة قيا�س �شدة التيار الكهربائي؛ عد�شات م�شخمة؛ اأنابيب ت�شخيم؛ اأجهزة قيا�س �شرعة الرياح؛ �شور كرتونية متحركة؛ بطاريات اأنود؛ اأنودات؛ اآلت 
الرد على املكاملات الهاتفية؛ زجاج مانع للوهج؛ �شتائر مانعة للوهج؛ اأجهزة )كهربائية( مانعة للت�شوي�س؛ اأجهزة اإنذار �شد ال�شرقة؛ نظائر القطب ال�شلبي؛ اأجهزة )ب�شرية( لقيا�س الفتحات؛ اأجهزة ومعدات لإنتاج اأ�شعة اإك�س لغايات غري 
طبية؛ اأجهزة واأدوات لأغرا�س فلكية؛ اأجهزة واأدوات لأغرا�س فيزيائية؛ اأجهزة لتغيري اإبر اأجهزة ت�شغيل الأ�شطوانات؛ اأجهزة اإعداد اأفالم الت�شوير ال�شينمائي؛ اأجهزة تخمري )اأجهزة خمربية(؛ اأدوات لقيا�س �شماكة اجللد؛ اأجهزة فح�س 
الدمغات الربيدية؛ اأدوات لقيا�س �شماكة اجللد املدبوغ؛ اأرماتورات )كهربائية(؛ مالب�س اأ�شب�شتو�س للوقاية من احلريق؛ قفازات اأ�شب�شتو�س للوقاية من احلوادث؛ حاجبات اأ�شب�شتو�س لرجال الإطفاء؛م�شتقبالت �شمعية وب�شرية؛ اأجهزة تعليم 
اأجهزة توازن؛ قارئات �شيفرات  اأدوات �شمتية؛ حقائب حلمل احلوا�شيب املحمولة؛ موازين )موازين قبانية(؛  املركبات؛  اإط��ارات  اأوتوماتيكية تبني انخفا�س ال�شغط يف  �شمعية وب�شرية؛ مازجات �شوتية؛ ماكينات ال�شراف الآيل؛ موؤ�شرات 
الأعمدة؛ بارومرتات )اأجهزة قيا�س ال�شغط اجلوي(؛ بطاريات كهربائية؛ بطاريات لالإ�شاءة؛ �شناديق بطاريات؛ اأجهزة �شحن البطاريات؛ اأوعية بطاريات؛ منارات م�شيئة؛ اأجرا�س )اأدوات اإنذار(؛ اأجهزة بيتاترون؛ مناظري ثنائية؛ اأ�شواء 
من  واقية  �شدارات  امل��اء؛  حتت  لل�شباحة  تنف�س  اأجهزة  ال�شطناعي؛  للتنف�س  امل�شتخدمة  عدا  ما  تنف�س  اأجهزة  )كهربائية(؛  فرعية  �شناديق  املراجل؛  �شبط  اأدوات  الزرقاء؛  والت�شاميم  املخططات  لطباعة  اأجهزة  اإ�شارة(؛  )اأ�شواء  وما�شة 
�شعرية؛ حامالت  انابيب  الفوتوغرايف(؛ مكثفات؛  �شينمائي؛ كامريات )للت�شوير  اآلت حا�شبة؛ حلقات معايرة؛ فرجارات؛ كامريات فيديو؛ كامريات ت�شوير  اأقرا�س حا�شبة؛  ال�شوت؛ كبالت كهربائية؛  الر�شا�س؛ طنانات؛ كبائن ملكربات 
لل�شفائح املعتمة )للت�شوير الفوتوغرايف(؛ �شناديق م�شنوعة خ�ش�شا لالأجهزة والأدوات الفوتوغرافية؛ علب للنظارات؛ �شناديق جمهزة باأدوات الفح�س الدقيق )للدرا�شة املجهرية(؛ اآلت ت�شجيل النقد؛ م�شجالت الكا�شيت؛ كاثودات؛ اأجهزة 
كاثودية م�شادة للتاآكل؛ اطواق للهواتف النقالة؛ اأجهزة تثبيت مركزي لل�شرائح الفوتوغرافية ال�شفافة؛ وحدات معاجلة مركزية )معاجلات(؛ اأجهزة �شحن البطاريات الكهربائية؛ اأجهزة وادوات كيميائية؛ رقائق )دارات متكاملة(؛ ملفات 
خانقة )معاوقة(؛ اأجهزة ا�شت�شراب لال�شتخدام املخربي؛ كرونوغرافات )اأجهزة ت�شجيل الزمن(؛ كامريات ت�شوير �شينمائي؛ اأجهزة اإعداد افالم الت�شوير ال�شينمائي؛ اأفالم ت�شوير �شينمائي معر�شة لل�شوء؛ مفاتيح قطع الدارات الكهربائية؛ 
اأدوات اإقفال الدارات الكهربائية؛ اأجهزة تنظيف اأ�شطوانات الفونوغراف؛ اجهزة قيا�س امليل؛ مالب�س م�شنوعة خ�شي�شاً للمختربات؛ مالب�س واقية من احلوادث وال�شعاع واحلريق؛ مالب�س واقية من احلريق؛ كبالت متحدة املحور؛ ملفات 
كهربائية؛ اآليات تعمل بقطع النقد لأجهزة التلفزيون؛ جمّمعات كهربائية؛ مبدلت التيار الكهربائي؛ اأجهزة ت�شغيل الأقرا�س املدجمة؛ اأقرا�س مدجمة )�شمعية - ب�شرية(؛ اأقرا�س مدجمة )لذاكرة القراءة فقط(؛ دارات مقارنة؛ بو�شالت 
قابلة  برامج كمبيوتر )برجميات  برامج كمبيوتر م�شجلة؛  بالكمبيوتر؛  اأجهزة ملحقة  الكمبيوتر؛  لت�شغيل  برامج م�شجلة  ذاكرات كمبيوتر؛  الكمبيوتر؛  لوحات مفاتيح لأجهزة  األعاب كمبيوتر؛  برامج  قيا�س(؛  )اأدوات  بو�شالت  اجتاهيه؛ 
للتنزيل(؛ برجميات كمبيوتر م�شجلة؛ اأجهزة كمبيوتر؛ مو�شالت كهربائية؛ و�شالت للخطوط الكهربائية؛ عد�شات ل�شقة؛ مالم�شات كهربائية؛ اأوعية للعد�شات الال�شقة؛ اأوعية لل�شرائح املجهرية؛ لوحات حتكم )كهربائية(؛ حمولت 
التيار  مقومات  )خمربية(؛  بواتق  الت�شادم؛  اختبارات  دمى  الكهربائية؛  للمخارج  اأغطية  كهربائية؛  قارنات  البيانات(؛  معاجلة  )معدات  قارنات  كونية؛  درا�شات  اأدوات  )ب�شرية(؛  الب�شر  تقومي  عد�شات  معزولة؛  نحا�س  اأ�شالك  كهربائية؛ 
الكهربائي؛ �شيكلوترونات )م�شرعات حلقية(؛ م�شابيح للغرف املظلمة )للت�شوير الفوتوغرايف(؛ غرف مظلمة )للت�شوير الفوتوغرايف(؛ اأجهزة معاجلة البيانات؛ حجرات اإزالة ال�شغط؛ مغناطي�شات تزيينية؛ اأجهزة اإزالة التمغنط لالأ�شرطة 
اأجهزة حيود )جمهريات(؛  اإمالئية؛  اآلت  الفوتوغرايف(؛  اأغ�شية )للت�شوير  العلمية؛  اأغ�شية لالأجهزة  اأغ�شية )�شوتية(؛  اأجهزة ت�شخي�س لي�شت لغايات طبية؛  الب�شرية؛ كوا�شف؛  الكثافة  اأجهزة قيا�س  الكثافة؛  اأجهزة قيا�س  املغناطي�شية؛ 
العلمية؛ لوحات توزيع )كهربائية(؛ �شناديق توزيع  اأجهزة تقطري لالأغرا�س  امل�شافات؛  اأجهزة ت�شجيل  امل�شافات؛  اأجهزة قيا�س  اأقرا�س مغناطي�شية؛  الكمبيوتر؛  الأقرا�س لأجهزة  اإط��ارات �شور رقمية؛ بو�شالت حتديد الجتاه؛ م�شغالت 
اأجهزة قيا�س اجلرعات ال�شعاعية؛ ملفات �شورية قابلة للتنزيل؛ ملفات مو�شيقية قابلة للتنزيل؛ نغمات قابلة للتنزيل  )كهربائية(؛ دواليب توزيع )كهربائية(؛ اقنعة للغوا�شني؛ بذلت غو�س؛ رقائق للحم�س النووي؛ �شفارات للكالب؛ 
اأذن  �شدادات  القوة(؛  قيا�س  )اأجهزة  دينامومرتات  الرقمية؛  الفيديوية  الأقرا�س  م�شغالت  )كهربائية(؛  اأنابيب  الفوتوغرايف(؛  )للت�شوير  جتفيف  منا�شب  الفوتوغرافية؛  ال�شور  جتفيف  اأجهزة  للخياطني؛  مقايي�س  النقالة؛  للهواتف 
بعد  للتحكم عن  لالأبواب؛ من�شاآت كهربائية  اأجرا�س كهربائية  امل�شتخدمة لالإ�شاءة؛  تفريغ كهربائية بخالف  اأنابيب  بعد؛  لالإ�شعال عن  اأجهزة كهربائية  الكهربائي؛  التيار  لتبديل  اأجهزة كهربائية  البي�س؛  �شمعدانات فح�س  للغوا�شني؛ 
بالعمليات ال�شناعية؛ موؤ�شرات الفقد الكهربائي؛ موا�شري اأ�شالك كهربائية؛ �شياجات مكهربة؛ ق�شبان مكهربة لتثبيت الأ�شواء الك�شافة؛ اأجهزة اإلكرتو ديناميكية للتحكم عن بعد بنقاط ال�شكك احلديدة؛ اأجهزة اإلكرتو ديناميكية للتحكم 
اأقالم  اإلكرتونية؛  اإعالنات  لوحات  للتنزيل؛  القابلة  الإلكرتونية  املو�شيقية  القطع  �شفحات  بعد؛  عن  حتكم  اأجهزة  عن  عبارة  اإلكرتونية  مفاتيح  اإلكرتونية؛  مفكرات  كهرومغناطي�شية؛  ملفات  كهربائي؛  حتليل  اجهزة  بالإ�شارات؛  بعد  عن 
الكرتونية )وحدات عر�س ب�شري(؛ اأجهزة ترجمة اإلكرتونية جيبية؛ من�شورات اإلكرتونية قابلة للتنزيل؛ بطاقات بيانية اإلكرتونية للب�شائع؛ اأ�شاور مغناطي�شية م�شفرة لتحديد الهوية؛ بطاقات مغناطي�شية م�شفرة؛ اأجهزة تكبري )للت�شوير 
الفوتوغرايف(؛ فواني�س �شحرية؛ اأجهزة قيا�س الطاقة؛ اأجهزة قيا�س مدة التعر�س لل�شوء )اأجهزة قيا�س �شدة الإ�شاءة(؛ علب للنظارات؛ �شال�شل للنظارات؛ خيوط للنظارات؛ اأطر للنظارات؛ نظارات؛ األت فاك�س؛ كوا�شف قطع النقد املزيفة؛ 
اإنذار �شد  اأدوات  الفوتوغرايف(؛  الفوتوغرايف؛ مر�شحات )فالتر( )للت�شوير  البنف�شجية للت�شوير  التنف�س؛ مر�شحات )فالتر( الأ�شعة فوق  اأفالم معر�شة لل�شوء؛ مر�شحات )فالتر( لكمامات  اأجهزة قطع الأفالم؛  األياف ب�شرية؛  كبالت 
احلريق؛ خمادات حريق؛ بطانيات اإخماد احلريق؛ قوارب اإطفاء احلريق؛ �شيارات اإطفاء؛ �شالمل جناة من احلريق؛ اأجهزة اإطفاء احلريق؛ خراطيم اإطفاء احلريق؛ فوهات خراطيم اإطفاء احلريق؛ م�شخات اإطفاء احلريق؛ م�شابيح وما�شة 
)للت�شوير الفوتوغرايف(؛ اأقرا�س مرنة؛ �شا�شات فلورية؛ اأجهزة اإر�شال اإ�شارات �شباب غري متفجرة؛ اجهزة حتليل الغذاء؛ براويز )اإطارات( لل�شرائح ال�شفافة الفوتوغرافية؛ اأجهزة قيا�س الرتدد؛ اأثاث م�شنوع خ�شي�شاً للمختربات؛ اأ�شالك 
ان�شهار؛ م�شاهر؛ بلورات غالينا )كوا�شف(؛ بطاريات غلفانية؛ خاليا غلفانية؛ غلفانومرتات؛ مالب�س واقية من احلريق؛ اأدوات اختبار الغاز؛ اأجهزة قيا�س الغاز )اأجهزة قيا�س(؛ حمددات قيا�س؛ زجاج مغطى مبو�شل كهربائي؛ اأجهزة تلميع 
اأواين زجاجية مدرجة؛ �شفائح  الريا�شية؛  ال�شينية لأغرا�س �شناعية؛ نظارات واقية لالألعاب  العاملي؛ قفازات للغوا�شني؛ قفازات للوقاية من احلوادث؛ قفازات للحماية من الأ�شعة  املو�شع  الفوتوغرافية؛ نظام حتديد  )تزجيج( لل�شور 
للبطاريات؛ اأطقم غري يدوية للهواتف؛ اأ�شرطة تنظيف الروؤو�س الكهرو�شوئية؛ �شماعات الراأ�س؛ اأجهزة تنظيم احلرارة؛ اأجهزة هيليوغرافيك؛ حمددات اأطراف املالب�س؛ اأجهزة عالية الرتدد؛ مما�شك للملفات الكهربائية؛ �شور جم�شمة؛ 
اأبواق للمكربات ال�شوتية؛ �شاعات رملية؛ اأجهزة قيا�س كثافة ال�شوائل؛ اأجهزة قيا�س رطوبة اجلو؛ اأغلفة متييز لالأ�شالك الكهربائية؛ بطاقات هوية ممغنطة؛ حا�شنات ل�شتنبات البكترييا؛ ملفات حث كهربائية؛ اأدوات حتتوي على عد�شات 
عينية؛ م�شت�شعرات الأ�شعة حتت احلمراء؛ بطاقات الدارات املتكاملة )بطاقات ذكية(؛ دارات متكاملة؛ اأجهزة ات�شال داخلي؛ اأجهزة بينية لأجهزة الكمبيوتر؛ مقومات عك�شية )كهربائية(؛ اآلت اإعداد الفواتري؛ اأجهزة تاأين لي�شت ملعاجلة الهواء 
اأو املاء؛ دلئل ت�شغيل )اأدوات قيا�س(؛ �شناديق نغم لأجهزة الكمبيوتر؛ �شناديق نغم )مو�شيقية(؛ �شناديق تو�شيل )كهربائية(؛ واقيات ركب للعمال؛ فرازات طرد مركزي للمختربات؛ اأحوا�س خمربية؛ اأجهزة قيا�س كثافة اللنب؛ اأجهزة قيا�س 
الثقل النوعي للنب؛ اأجهزة كمبيوتر �شخ�شية �شغرية؛ اأجهزة ليزر لي�شت لغايات طبية؛ اأغطية عد�شات؛ عد�شات للت�شوير الفوتوغرايف الفلكي؛ موازين للر�شائل؛ اأدوات الت�شوية؛ م�شتويات )اأدوات حتديد اخلطوط الأفقية(؛ اأحزمة اإنقاذ؛ 
اإ�شاءة؛  األياف تو�شيل ال�شوء )الياف ب�شرية(؛ خافتات )منظمات( )كهربائية( لل�شوء؛ �شمامات ثنائية لل�شوء؛ موؤ�شرات الكرتونية م�شدرة لل�شوء؛ كوابح  اإنقاذ؛  اإنقاذ؛ طوافات  اأجهزة ومعدات  اإنقاذ؛ �شبكات انقاذ؛  اإنقاذ؛ ثياب  عوامات 
اأ�شرطة  الكمبيوتر؛  لأجهزة  مغناطي�شية  اأ�شرطة  وح��دات  مغناط�شية؛  م�شفرات  مغناطي�شية؛  بيانات  تخزين  و�شائط  �شحرية؛  فواني�س  �شوت؛  مكربات  قيا�س(؛  )اأدوات  م�شجالت  كهربائية؛  اأقفال  )كهربائية(؛  حم��ددات  �شواعق؛  مانعات 
مغناطي�شية؛ اأ�شالك مغناطي�شية؛ مغناطي�شات للزينة؛ نظارات مكربة )ب�شرية(؛ اأجهزة قيا�س �شغط الغاز اأو ال�شائل؛ بو�شالت بحرية؛ حمددات عمق البحر؛ عوامات دليلية؛ مراقم حتديد )للنجارة(؛ �شواري للهوائيات الال�شلكية؛ اأدوات 
اآليات لالأجهزة التي تعمل  اآلية؛ اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد؛  اإ�شارات  واآلت فح�س املواد؛ مواد اخلطوط الكهربائية )كيبالت واأ�شالك(؛ اأدوات ر�شم هند�شي؛ اأجهزة قيا�س؛ اأدوات قيا�س كهربائية؛ اأدوات قيا�س؛ مالعق قيا�س؛ 
بالعداد؛ ميغافونات )م�شخمات �شوتية(؛ موازين ت�شوية زئبقية؛ كوا�شف معادن لالأغرا�س ال�شناعية اأو الع�شكرية؛ بالونات ر�شد جوي؛ اآلت ر�شد جوي؛ اأجهزة قيا�س؛ بندولت اإيقاع؛ حمددات قيا�س ميكرومرتي؛ لوالب ميكرومرتية 
لالأدوات الب�شرية؛ ميكرومرتات )اأجهزة قيا�س دقيقة(؛ ميكروفونات؛ معاجلات بيانات �شغرية؛ ميكرو�شكوبات )جماهر(؛ اجهزة تقطيع �شرائح دقيقة؛ عدادات اأميال للمركبات؛ مرايا للمعاينة؛ مرايا )ب�شرية(؛ اأجهزة املودم؛ اآلت عد وفرز 
النقود؛ اأجهزة مراقبة كهربائية؛ �شا�شات عر�س )اأجزاء كمبيوتر(؛ برامج مراقبة )برامج كمبيوتر(؛ فاأرة )معدات معاجلة بيانات(؛ لبادات الفاأرة؛ اأجهزة واأدوات مالحية؛ اأجهزة اإ�شارة بحرية؛ اأجهزة مالحة للمركبات )كمبيوترات على منت 
املركبات(؛ اأدوات مالحية؛ لفتات نيونية؛ �شبكات للوقاية من احلوادث؛ مالقط اأنفية للغوا�شني وال�شباحني؛ مفكرة يف �شكل كمبيوتر �شغري؛ عد�شات �شيئية )ب�شرية(؛ اأدوات ر�شد؛ مناقل ثمنية؛ اأومرتات )اجهزة قيا�س املقاومة بالأوم(؛ 
اأجهزة واأدوات ب�شرية؛ قارئات حروف ب�شرية؛ مكثفات ب�شرية؛ اأو�شاط تخزين بيانات ب�شرية؛ اأقرا�س ب�شرية؛ زجاج ب�شريات؛ �شلع ب�شرية؛ م�شابيح ب�شرية؛ عد�شات ب�شرية؛ اأ�شيلوغرافات )را�شمات ذبذبية(؛ اأفران لال�شتخدام املخربي؛ 
اأجهزة نقل الأك�شجني؛ مولدات الأوزون؛ عدادات الوقوف؛ م�شارعات ج�شيمات؛ عدادات اخلطى؛ ثقوب مراقبة )عد�شات مكربة( لالأبواب؛ بري�شكوبات )مناظري مراقبة غري مرئية(؛ م�شجالت �شغرية احلجم؛ اأطباق خمربية؛ حمددات 
قيا�س البنزين؛ اأ�شطوانات الفونوغراف؛ اآلت ت�شوير )فوتوغرافية واإلكرتو�شتاتية وحرارية(؛ اأرفف فوتوغرافية؛ فوتومرتات )اأجهزة قيا�س �شوئية(؛ اأجهزة اإر�شال ال�شور تلغرافياً؛ خاليا كهربائية �شوئية؛ نظارات اأنفية؛ اأنابيب م�س؛ 
لوحات م�شح م�شتوية )اأدوات م�شح(؛ اأجهزة قيا�س ال�شطوح؛ �شفائح للبطاريات؛ اأجهزة ر�شم خطوط بيانية؛ قواب�س وماآخذ واأدوات تو�شيل اأخرى )و�شالت كهربائية(؛ �شاقول؛ خيوط الفادن )خيوط ال�شاقول(؛ حا�شبات جيب؛ مقايي�س 
ال�شتقطاب؛ م�شغالت و�شائط حممولة؛ هواتف حممولة؛ موازين دقيقة؛ اأجهزة قيا�س دقيقة؛ �شدادات موؤ�شرات ال�شغط لل�شمامات؛ موؤ�شرات ال�شغط؛ اأجهزة قيا�س ال�شغط؛ لوحات دارات مطبوعة؛ دارات مطبوعة؛ طابعات ت�شتخدم مع 
اأجهزة الكمبيوتر؛ منا�شري )ب�شرية(؛ جم�شات لالأغرا�س العلمية؛ اأجهزة عر�س؛ �شا�شات عر�س؛ اأجهزة واقية من اأ�شعة اإك�س لي�شت لغايات طبية؛ اأجهزة واقية من احلوادث لال�شتخدام ال�شخ�شي؛ خوذ واقية؛ خوذ واقية لالألعاب الريا�شية؛ 
اأقنعة واقية؛ بذلت واقية للطيارين؛ مناقل )اأدوات قيا�س(؛ اآلت مكتبية للبطاقات املخرمة؛ ازرار كبا�شة لالأجرا�س؛ بريومرتات )اأجهزة قيا�س درجات احلرارة املرتفعة(؛ موؤ�شرات الكمية؛ اأجهزة رادار؛ اأجهزة نداء ل�شلكي؛ اأجهزة اإ�شعاعية 
اأ�شطوانات؛ خمف�شات  اأجهزة ت�شغيل  اأمان حلركة مرور ال�شكك احلديدية؛ قارئات )معدات معاجلة بيانات(؛  اأجهزة  اأجهزة راديو؛ تلغرافات ل�شلكية؛ هواتف ل�شلكية؛  اإ�شعاعية لالأغرا�س ال�شناعية؛  لالأغرا�س ال�شناعية؛ �شا�شات عر�س 
)كهربائية(؛ اأقرا�س عاك�شة تلب�س للوقاية من حوادث املرور؛ اأجهزة قيا�س معامل النك�شار؛ تل�شكوبات كا�شرة؛ اأجهزة تنظيم كهربائية؛ مرحالت كهربائية؛ اأجهزة حتكم عن بعد؛ مقاومات كهربائية؛ اأجهزة تنف�س لرت�شيح الهواء؛ اأجهزة 
تنف�س، بخالف امل�شتخدمة للتنف�س ال�شطناعي؛ اأقنعة تنف�س، بخالف امل�شتخدمة للتنف�س ال�شطناعي؛ اأوعية تقطري؛ منا�شب لأوعية التقطري؛ عدادات دورات؛ ريو�شتات )ناظمات التيار(؛ خوذات للركوب؛ اإ�شارات �شوئية اأو اآلية للطرق؛ 
ق�شبان للم�شتك�شفني حتت املاء؛ �شواخ�س )اأدوات م�شح(؛ م�شاطر )اأدوات قيا�س(؛ م�شاطر )اأدوات قيا�س(؛ اأجهزة قيا�س ال�شكر؛ كوابح اأمان، بخالف امل�شتخدمة ملقاعد املركبات ومعدات الألعاب الريا�شة؛ م�شمع اأمان؛ اأجهزة قيا�س امللوحة؛ 
اأجهزة مالحية لالأقمار ال�شناعية؛ اأقمار �شناعية لالأغرا�س العلمية؛ موازين؛ ما�شحات )معدات معاجلة بيانات(؛ �شا�شات للحفر الفوتوغرايف؛ �شا�شات )للت�شوير الفوتوغرايف(؛حمددات قيا�س اللولبة الداخلية؛ �شبه مو�شالت؛ اأجهزة 
تل�شكوبات ت�شويب لالأ�شلحة  الفوتوغرايف(؛  الكامريا )للت�شوير  الفوتوغرايف(؛ م�شراع  الكامريات )للت�شوير  اأحذية للوقاية من احلوادث والإ�شعاع واحلريق؛ معتقات م�شراع  الكهربائية؛  اأغلفة للكبالت  الطائرة؛  الأج�شام  ارتفاع  قيا�س 
النارية؛ اأجرا�س اإ�شارة؛ فواني�س اإ�شارة؛ عوامات اإ�شارة؛ لوحات ا�شارة م�شيئة اأو اآلية؛ �شفارات اإ�شارة؛ اإ�شارات م�شيئة اأو اآلية؛ اإ�شارات �شوئية؛ اأجهزة حماكاة للقيادة والتحكم باملركبات؛ �شفارات اإنذار؛ حافظات لأجهزة الكمبيوتر املحمولة؛ 
فرجارات قيا�س منزلقة؛ اأجهزة عر�س ال�شرائح؛ م�شاطر اإنزلقية؛ �شرائح )للت�شوير الفوتوغرايف(؛ كوا�شف الدخان؛ جوارب تدفاأ كهربائياً؛ بطاريات �شم�شية؛ خوذ عمال اللحام؛ �شمامات ت�شغل مبلفات لولبية )مفاتيح كهرومغناطي�شية(؛ 
اأجهزة �شرب بال�شدى؛ معدات حتديد م�شدر ال�شوت؛ اأجهزة ت�شجيل ال�شوت؛ حامالت لت�شجيل ال�شوت؛ اأ�شرطة ت�شجيل ال�شوت؛ اأجهزة ن�شخ ال�شوت؛ اأجهزة نقل ال�شوت؛ اأجهزة واآلت �شرب الأعماق؛ اأثقال ر�شا�شية خليوط ال�شرب؛ خيوط 
للمركبات؛  ال�شرعة  اأجهزة �شبط  �شبكرتو�شكوبات )مك�شاف طيفي(؛  اأجهزة  �شبكرتوغراف )خمطاط طيفي(؛  اأجهزة  )ب�شرية(؛  نظارات  للنظارات؛  للنظارات؛ عد�شات  اأطر  للنظارات؛  علب  للتخاطب؛  اأنابيب  ال�شرر؛  واقيات من  ال�شرب؛ 
موؤ�شرات ال�شرعة؛ اأجهزة قيا�س ال�شرعة )للت�شوير الفوتوغرايف(؛ منظمات ال�شرعة لأجهزة ت�شغيل الأ�شطوانات؛ اأجهزة قيا�س تقو�س العد�شات؛ موازين ت�شوية كحولية؛ بكرات لف )للت�شوير الفوتوغرايف(؛ �شبكات ر�س للوقاية من احلريق؛ 
منظمات اإ�شاءة امل�شرح؛ منا�شب لأجهزة الت�شوير الفوتوغرايف؛ كبالت ت�شغيل للمحركات؛ اأجهزة قيادة اآلية للمركبات؛ حمولت رافعة؛ �شترييوهات �شخ�شية؛ اأجهزة �شترييو�شكوب )منظار جم�شم(؛ اأجهزة �شترييو�شكوبية؛ وحدات تقطري 
للتجارب املخربية؛ اأجهزة �شرتوب�شكوب؛ اإبر لأجهزة ت�شغيل الأ�شطوانات؛ �شلفيتوميرتات )اأجهزة قيا�س الكربيت(؛ نظارات �شم�شية؛ اأجهزة واأدوات م�شاحة؛ �شال�شل م�شاحة؛ معدات م�شاحة؛ موازين للم�شاحني؛ لوحات مفاتيح كهربائية؛ 
�شناديق مفاتيح )كهربائية(؛ مفاتيح كهربائية؛ تاكومرتات )اأجهزة قيا�س ال�شرعة الزاوية(؛ م�شجالت �شريطية؛ عدادات �شيارات الأجرة؛ اأجهزة تعليمية؛ واقيات اأ�شنان؛ اأ�شالك تلغرافات؛ تلغرافات )اأجهزة(؛ اأجهزة قيا�س املدى؛ اأجهزة 
هاتف؛ �شماعات هواتف؛ ميكروفونات هواتف؛ اأ�شالك هواتف؛ طابعات عن بعد؛ ملقنات عن بعد؛ قاطع للتيار الكهربائي عن بعد؛ تل�شكوبات؛ اأجهزة تلفزيون؛ مل�شقات موؤ�شرات درجة احلرارة، لي�شت لغايات طبية؛ موؤ�شرات درجة احلرارة؛ 
طرفيات تو�شيل )كهربائية(؛ اأنابيب اختبار؛ اأجهزة اختبار لي�شت لغابات طبية؛ اأجهزة كهربائية ملنع ال�شرقة؛ ثيودوليتات )اأجهزة لقيا�س الزوايا(؛ اأنابيب كهروحرارية؛ �شمامات كهروحرارية؛ ثريمومرتات )موازين حرارة( لي�شت لغايات 
طبية؛ ثريمو�شتات )منظمات احلرارة(؛ ثريمو�شتات للمركبات؛ موزعات تذاكر؛ �شاعات الدوام )اأدوات ت�شجيل الزمن(؛ اأجهزة ت�شجيل الزمن؛ مفاتيح زمنية اأتوماتيكية؛ اأذرع �شوتية لأجهزة ت�شغيل الأ�شطوانات؛ اآلت اجلمع الكلي؛ اأقماع 
الت )لالت�شال عن بعد(؛ اأجهزة اإر�شال )لالت�شال عن بعد(؛ اأجهزة مر�شلة جيبية؛ منا�شب  مرورية؛ اأجهزة الإ�شارات ال�شوئية )اأدوات اإر�شال اإ�شارات(؛ حمولت )كهربائية(؛ ترانز�شتورات )الكرتونية(؛ اأجهزة اإر�شال اإ�شارات اإلكرتونية؛ ُمر�شيِ
مثلثات حتذير من عطل  املغناطي�شي؛  التغاير  قيا�س  اأجهزة  )للراديو(؛  التفريغ؛ �شمامات مفرغة  قيا�س  تتابعي م�شرتك؛ حمددات  لناقل  م�شغل وم�شي  البول؛  كثافة  قيا�س  اأجهزة  للكامريات؛  القوائم  منا�شب ثالثية  القوائم؛  ثالثية 
املركبات؛ اأجهزة راديو للمركبات؛ ورنيات )مقايي�س متناهية الدقة(؛ اأ�شرطة فيديو؛ لفافات تخزين األعاب الفيديو؛ م�شجالت فيديو؛ �شا�شات فيديو؛ هواتف فيديو؛ اأ�شرطة فيديو؛ م�شوبات فوتوغرافية؛ اأجهزة قيا�س اللزوجة؛ منظمات 
الفلطية للمركبات؛ اأدوات واقية من التغري املفاجئ يف الفلطية؛ فولتمرتات )اأجهزة قيا�س الفلطية(؛ اآلت اقرتاع؛ رقاقات )�شرائح �شيليكونية(؛ نظارات مواراة )حماية(؛ هواتف ل�شلكية؛ اأحوا�س غ�شيل )للت�شوير الفوتوغرايف(؛ موؤ�شرات 
اأ�شالك كهربائية؛ دروع وجه واقية للعمال؛ م�شاند ر�شغ  اأ�شالك )كهربائية(؛  اإن��ذار؛ خماريط الريح لتبني اجتاه الريح؛ مو�شالت  اأثقال؛ �شفارات  اآلت وزن؛  اأجهزة واأدوات وزن؛  اأجهزة قيا�س الطول املوجي؛ ج�شور قبانية؛  من�شوب املاء؛ 
لال�شتخدام مع اأجهزة الكمبيوتر؛ اأجهزة اأ�شعة اإك�س لي�شت لغايات طبية؛ اأفالم اأ�شعة اإك�س معر�شة لل�شوء؛ �شور اأ�شعة اإك�س بخالف امل�شتخدمة لغايات طبية؛ اأنابيب اأ�شعة اإك�س لي�شت لغايات طبية؛ اأجهزة واأدوات لتخزين البيانات، برجميات 
وبرامج لتخزين البيانات وبرجميات لعقد الجتماعات املرئية والت�شجيل الإذاعي والتلفزيوين وال�شوتي ون�شخ ال�شوت و اأجهزة واأدوات الت�شالت ال�شلكية والال�شلكية والتعليم؛ اأجهزة واأدوات لت�شجيل الربامج التلفزيونية؛ اأجهزة واأدوات 
لن�شخ اأو ا�شتقبال ال�شوت اأو ال�شور اأو املحتوى ال�شمعب�شري؛ اأجهزة كهربائية واإلكرتونية لال�شتخدام يف ا�شتقبال البث بوا�شطة الأقمار ال�شناعية اأو البث الأر�شي اأو البث الكيبلي؛ اأجهزة التلفزيون؛ �شا�شات الكري�شتال ال�شائل )اإىل �شي دي( 
و�شا�شات البالزما؛ اأنظمة ال�شينما املنزلية؛ م�شخمات ال�شوت؛ ال�شماعات؛ اأجهزة الراديو؛ الأجهزة ال�شمعية و/اأو ال�شمعب�شرية الال�شلكية؛ الأجهزة ال�شمعية و/اأو ال�شمعب�شرية املحمولة؛ اأجهزة التحكم عن بعد؛ لوحات املفاتيح ال�شغرية 
الال�شلكية؛ اأجهزة ال�شتقبال التلفزيوين التي ت�شتمل على اأجهزة فك الت�شفري؛اأجهزة ا�شتقبال التلفزيون الكيبلي؛ اأجهزة ا�شتقبال التلفزيون الكيبلي الرقمي؛ اأجهزة ا�شتقبال التلفزيون الكيبلي ذات تقنية الو�شوح العايل؛ م�شجالت الفيديو 
ال�شخ�شي؛ اأجهزة ا�شتقبال التلفزيون الكيبلي لال�شتخدام يف فك �شفرات وا�شتقبال البث بوا�شطة الأقمار ال�شناعية اأو البث الأر�شي اأو البث الكيبلي؛ اأجهزة لفك �شفرات الإ�شارات امل�شفرة وت�شمل اأجهزة ا�شتقبال التلفزيون الكيبلي لال�شتقبال 
التليفزيوين؛ اأجهزة ا�شتقبال التلفزيون الكيبلي التي ت�شتمل على اأجهزة فك ال�شفرات واأدلة امل�شاهدة التفاعلية؛ اأجهزة ا�شتقبال التلفزيون الكيبلي التي ت�شتمل على اأجهزة لفك ال�شفرات وم�شجالت لت�شجيل الربامج التليفزيونية والإذاعية؛ 
مانع  اأجهزة  ال�شناعية؛  الأقمار  ا�شتقبال  الأقدم؛اأطباق  الت�شجيالت  التخزين وكذلك حذف  اإىل  املحفوظة  الت�شجيالت  نقل  التي ميكن برجمتها على  وامل�شجالت  ال�شفرات  اأجهزة فك  ت�شتمل على  التي  الكيبلي  التلفزيون  ا�شتقبال  اأجهزة 
الرقمي  امل�شاعد  اأجهزة  النقالة؛  الهواتف  الهواتف؛  والت�شالت؛  البيانات  وملعاجلة  احلا�شوب  لأجهزة  م�شفرة  برامج  البيانات؛  عن  البحث  من  متكن  التي  احلا�شوب  برجميات  ال�شناعية؛  الأقمار  ع��دادات  بي(؛  اإن  )اإل  املنخف�س  ال�شجيج 
ال�شخ�شي؛ اأجهزة املودم الهاتفية والال�شلكية؛ اأجهزة ال�شتقبال التلفزيوين التي ت�شتمل على اأجهزة فك ال�شفرات؛ اأجهزة ا�شتقبال التلفزيون الكيبلي لال�شتخدام يف فك �شفرات وا�شتقبال البث بوا�شطة الأقمار ال�شناعية اأو البث الأر�شي اأو 
التليفزيون  اأ�شكال الإر�شال على  اأو غريها من  امل�شجلة للبث  امل�شجلة؛ الربامج  التليفزيونية والإذاعية  امل�شفرة؛ الربامج  اأ�شكال البث الإلكرتوين؛اأجهزة فك �شفرات الإ�شارات  اأو غريها من  اأو الإنرتنت  اإل(  اإ�س  خط امل�شرتك الرقمي )دي 
والإذاعة والهواتف النقالة واأجهزة امل�شاعد الرقمي ال�شخ�شي وعلى اأجهزة احلا�شوب ال�شخ�شي؛ ت�شجيالت الفيديو؛ اأجهزة واأدوات الو�شائط املتعددة؛ اأجهزة احلا�شوب املحمولة اأو التي حتمل باليد؛ م�شغالت اأقرا�س الفيديو الرقمي )دي يف 
دي(؛اأجهزة احلا�شوب؛ عتاد احلا�شوب؛ برامج ثابتة وبرامج ثابتة للحا�شوب؛ اأجزاء واأجهزة واأدوات احلا�شوب لإر�شال وعر�س وا�شتقبال وتخزين والبحث عن املعلومات الإلكرتونية؛ برامج احلا�شوب؛ األعاب احلا�شوب الإلكرتونية )برجميات(؛ 
األعاب احلا�شوب التفاعلية الإلكرتونية )برجميات(؛ برجميات احلا�شوب؛ برجميات احلا�شوب واأجهزة الت�شالت التي متكن من الت�شال بقواعد البيانات والإنرتنت؛برجميات احلا�شوب التي يتم احل�شول عليها من الإنرتنت؛ معدات نهاية 
اأجهزة الراوتر و/اأو املودم و/اأو اجلدار الناري و/اأو القنطرة ل�شبكات احلا�شوب ال�شلكية و/اأو الال�شلكية؛ برجميات احلا�شوب وبرامج احلا�شوب للتوزيع اإىل ولال�شتخدام من قبل م�شاهدي القنوات التليفزيونية الرقمية مل�شاهدة  ال�شبكة؛ 
و�شراء املنتجات واخلدمات؛برجميات األعاب احلا�شوب وبرجميات اأحاجي احلا�شوب؛ برامج احلا�شوب للتليفزيون التفاعلي ولالألعاب و/اأو الأحاجي التفاعلية؛ اأجهزة األعاب الفيديو التفاعلية التي تتاألف من برجميات احلا�شوب وحتديدا 
املن�شورات  والرموز؛  واملعلومات  والإ�شارات  والن�شو�س  وال�شور  والأ�شوات  املو�شيقى  واإر�شال  وت�شغيل  باليد ل�شتقبال  حتمل  و/اأو  حممولة  اإلكرتونية  اأجهزة  الإلكرتونية؛  الألعاب  يف  التحكم  اأجهزة  ت�شغيل  برجميات  وحتديداً  الربجميات 
الكا�شيتات والأ�شرطة  اأعاله؛  الأ�شرطة  املغناطي�شية؛ كا�شيتات ولفافات تخزين مهياأة لال�شتخدام مع  الأ�شرطة والأقرا�س والأ�شالك  الفيديو؛  اأجهزة عر�س  الفيديو؛  �شا�شات  الفيديو احلا�شوبية؛  األعاب  الألعاب احلا�شوبية؛  الإلكرتونية؛ 
ولفافات التخزين ال�شمعية والب�شرية الفارغة اأو امل�شجلة م�شبقاً؛ الأقرا�س امل�شغوطة؛ اأقرا�س الفيديو الرقمي )دي يف دي(؛ اأ�شطوانات الفونوغراف؛ الأقرا�س التي ميكن قراءتها بالليزر لت�شجيل ال�شوت اأو الفيديو؛ وحدات ذاكرة القراءة 
فقط والأقرا�س امل�شغوطة والبطاقات والأقرا�س وبطاقات الدوائر املدجمة وحامالت الذاكرة وو�شائط الت�شجيل وجميعها م�شجل عليها م�شبقا األعاب و/اأو اأحاجي الفيديو؛ البطاقات امل�شفرة؛هوائيات ا�شتقبال اإ�شارة الراديو والتلفزيون؛ 
املو�شيقى والأ�شوات ومقاطع الفيديو وال�شور والن�شو�س واملعلومات املقدمة من خالل �شبكات الت�شالت و/اأو من خالل الت�شليم املبا�شر وعن طريق الإنرتنت و/اأو ال�شبكة العنكبوتية العاملية اأو غريها من �شبكات الت�شال؛ الت�شجيالت 
ال�شوتية و/اأو ال�شمعية التفاعلية؛ الت�شجيالت املو�شيقية و/اأو الفيديوية و/اأو ال�شوتية و/اأو ال�شمعية )القابلة للتنزيل( املقدمة من مواقع امللفات ذات المتداد )اأم بي ثري( على الإنرتنت؛ م�شغالت ملفات اإم بي ثري، قارئات ملفات اإم بي 
ثري؛ م�شجالت و/اأو م�شغالت امللفات ال�شمعية و/اأو الفيديوية؛ م�شجالت و/اأو م�شغالت امللفات ال�شمعية و/اأو الفيديوية املحمولة؛ نغمات رنني الهاتف )القابلة للتنزيل(؛ اأجهزة واأدوات ل�شتقبال البث الإذاعي والتلفزيوين مبا يف ذلك 
ا�شتقبال البث الكيبلي والبث بوا�شطة الأقمار ال�شناعية والبث الرقمي؛ البطاقات الذكية؛ بطاقات الئتمان؛ بطاقات الولء؛ اأجهزة اأو اأدوات �شوتية وحتديداً الأقرا�س ال�شوتية واأجهزة قيا�س ال�شوت واأجهزة الإنذار ال�شوتية؛ حمولت؛ 
اأفالم الت�شوير ال�شينمائي؛ اأجهزة واأدوات الت�شوير ال�شينمائي؛ حامالت البيانات؛ اأجهزة ومعدات وجتهيزات  اأو املمغنطة؛  اأو الئتمانية امل�شفرة  هوائيات؛ هوائيات ا�شتقبال؛ م�شخمات ال�شوت؛ اأجهزة واأدوات الت�شال؛ البطاقات البنكية 
لتخزين البيانات؛ اأجهزة واأدوات الت�شالت الال�شلكية و/اأو الت�شالت ال�شلكية و/اأو البث و/اأو الإر�شال و/اأو فك ال�شفرة و/اأو معاجلة ال�شور اأو ال�شمعب�شرية الكهربائية؛اأجهزة واأدوات الت�شالت الال�شلكية و/اأو الت�شالت ال�شلكية و/اأو 
البث و/اأو الإر�شال و/اأو فك ال�شفرة و/اأو معاجلة ال�شور اأو ال�شمعب�شرية الإلكرتونية؛اأجهزة ومعدات ن�شخ الأفالم؛ اأجهزة واأدوات الت�شالت الال�شلكية و/اأو الت�شالت ال�شلكية و/اأو البث و/اأو الإر�شال و/اأو فك ال�شفرة و/اأو معاجلة ال�شور 
اأو ال�شمعب�شرية الكهربائية التي حتمل باليد؛اأجهزة واأدوات الت�شالت الال�شلكية و/اأو الت�شالت ال�شلكية و/اأو البث و/اأو الإر�شال و/اأو فك ال�شفرة و/اأو معاجلة ال�شور اأو ال�شمعب�شرية الإلكرتونية التي حتمل باليد؛الهواتف النقالة؛ اأفالم 
الر�شوم املتحركة؛ الأجهزة واملعدات الهاتفية؛ قطع غيار ولوازم لكافة املنتجات املذكورة اأعاله؛النظارات ال�شم�شية وجرابات جلد حلمل الهواتف النقالة؛ منتجات قابلة للبيع اللكرتوين وحتديداً املحتويات الإعالمية القابلة للتنزيل وت�شمل 
مقاطع الفيديو والأفالم والربامج التلفزيونية واألعاب احلا�شوب واملو�شيقى وال�شور ونغمات الت�شال املقدمة من خالل النرتنت اأو الكيبل اأو الإر�شال الال�شلكي اأو خدمة البث من خالل الأقمار ال�شناعية اأو البث الأر�شي؛ علب وحاويات 
واأغطية حافظة وقطع غيار ولوازم لها وجميعها لال�شتخدام مع م�شغالت امللفات ذات المتداد )اأم بي ثري( واأجهزة تخزين املو�شيقى واأجهزة تخزين الو�شائط والأجهزة ال�شمعية والأجهزة الب�شرية واأجهزة الت�شالت ال�شلكية والال�شلكية 
واأجهزة الكمبيوتر واأجهزة حتديد املواقع / املالحة واأجهزة الت�شوير الفوتوغرايف واأجهزة بث الو�شائط واأجهزة التلفزيون الذكية وم�شغالت الو�شائط الرقمية، واأجهزة ا�شتقبال قنوات الكيبل والهواتف الذكية وال�شاعات الذكية واأجهزة 
التحكم عن بعد والقارئات الإلكرتونية والأقرا�س الإلكرتونية والأقرا�س الرقمية؛ اأغطية للم�شاعدات الرقمية ال�شخ�شية )بي دي اإيه(؛ اأغطية لأجهزة الكمبيوتر اللوحي؛ طرفيات تفاعلية تعمل باللم�س؛ حلقات ذكية؛ اأغ�شية واقية مهياأة 
للهواتف الذكية؛ املعدات الكهربائية والإلكرتونية واحلا�شوبية لالآلت التي ت�شتخدم يف تر�شيد وتوليد وال�شتخدام الفعال للحرارة والإ�شاءة واملياه مبا يف ذلك املتحكمات الرثمو�شتاتية واللوحات ال�شم�شية لتوليد الكهرباء والأجهزة الفلطية 
ال�شوئية واخلاليا ال�شم�شية والتوربينات وكا�شفات احلركة؛ املعدات الكهربائية والإلكرتونية التي ت�شتخدم يف توليد الطاقة ال�شم�شية؛ املعدات الكهربائية والإلكرتونية واحلا�شوبية لال�شتخدام يف توليد الطاقة البديلة مبا يف ذلك طاقة 
الرياح والطاقة الكهرومائية وطاقة املد واجلزر والطاقة احلرارية الأر�شية والطاقة ال�شم�شية والطاقة احليوية والوقود احليوي؛ معدات التحكم واملراقبة لال�شتخدام يف توليد الطاقة البديلة مبا يف ذلك طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية 
وطاقة املد واجلزر والطاقة احلرارية الأر�شية والطاقة ال�شم�شية والطاقة احليوية والوقود احليوي؛ اأجهزة التحكم الآيل لالإدارة املحلية لالإ�شاءة والتدفئة واإمدادات املياه؛املن�شورات الإلكرتونية )القابلة للتنزيل( مبا يف ذلك املن�شورات 
الإلكرتونية واملجالت والن�شرات املعنية ب�شوؤون احلفاظ على البيئة وتر�شيد الطاقة وعلم البيئة ورعاية احليوان وم�شروعات الطاقة املتجددة والتي ت�شمل طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية وطاقة املد واجلزر والطاقة احلرارية الأر�شية 
والطاقة ال�شم�شية والطاقة احليوية والوقود احليوي؛اأجهزة ومعدات لأنظمة املراقبة بالدوائر التلفزيونية املغلقة؛ اأجهزة واأدوات ملراقبة الأمن ال�شخ�شي؛ اأجهزة واأدوات للتحكم ومراقبة الأمن املنزيل؛ اأجهزة الأمن املنزيل وال�شخ�شي؛ 
معدات الأمن املنزيل وال�شخ�شي؛ اأجهزة اإنذار الأمن املنزيل وال�شخ�شي؛ معدات احلماية الإلكرتونية وت�شمل معدات ك�شف واإنذار احلريق ومعدات الإنذار من املت�شللني والل�شو�س ومعدات ك�شف احلركة؛الأجهزة والأدوات الإذاعية والهاتفية 
والتلفزيونية والإ�شارية والكامريات واأجهزة واأدوات ر�شد وت�شجيل ال�شوت والفيديو واأجهزة واأدوات ن�شخ ال�شوت والفيديو وجميعها لأغرا�س التحكم والقيا�س عن بعد لغايات الأمن املنزيل وال�شخ�شي؛ مفاتيح اأمنية )اأجهزة ت�شفري(؛ اأنظمة 
الدوائر التلفزيونية املغلقة؛ كامريات ت�شوير حراري؛ ال�شا�شات؛ الكامريات؛ العد�شات الب�شرية؛ اأغطية للكامريات؛ الكامريات �شابقة التغليف؛ م�شجالت �شرائط الفيديو؛ برجميات مراقبة الأنظمة؛ اأجهزة املراقبة بالفيديو؛ كا�شفات؛ 
اأجهزة التحكم يف الدخول؛ قارئات بطاقات؛ قارئات بطاقات ممغنطة؛ قارئات بطاقات ذكية؛ بطاقات التحكم يف الدخول املمغنطة اأو امل�شفرة؛ اأجهزة املراقبة؛ لوحات اإلكرتونية لإدارة ومراقبة اأجهزة الإنذار؛ لوحات اأجهزة الإنذار؛ كا�شفات 
ك�شر الزجاج؛ كا�شفات الدخان؛ كا�شفات غاز اأول اأك�شيد الكربون؛ م�شجالت ال�شوت الرقمي؛ م�شجالت الفيديو الرقمي؛ خادمات ال�شوت الرقمي؛ خادمات الفيديو الرقمي؛ معدات الت�شالت الكهربائية؛ معدات برجمة الر�شائل؛ معدات 
ال�شتدعاء الال�شلكي؛ اأنظمة الأقفال الإلكرتونية؛ اأجهزة ومعدات الإنقاذ؛ اأجهزة الإنذار الكهربائية؛ اأجهزة اإلكرتونية لفتح الأبواب؛ اأجهزة اإلكرتونية للحماية؛ اأجهزة اإنذار �شد املت�شللني ومعدات مكافحة ال�شرقة؛ اأجهزة ك�شف املت�شللني؛ 
الت�شالت  معدات  الإلكرتونية؛  ال�شبكات  معدات  الآلت؛  ت�شغيل  يف  للتحكم  حا�شوبية  اأجهزة  الآلت؛  ت�شغيل  يف  بعد  عن  للتحكم  اأجهزة  الآلت؛  ت�شغيل  يف  للتحكم  اإلكرتونية  اأجهزة  الإلكرتونية؛  التحكم  اأجهزة  احلركة؛  ك�شف  معدات 
الإلكرتونية؛ اأجهزة برجمة الر�شائل؛ اأجهزة الأقفال الإلكرتونية؛ قطع غيار ولوازم جلميع الب�شائع ال�شابقة؛ برجميات حا�شوب وبرجميات اأنظمة الت�شغيل واأجهزة ومكونات لإر�شال اأو ا�شتقبال اأو مزامنة اأو عر�س اأو تكوين ن�شخ احتياطية 
اأو مراقبة اأو التحكم اأو م�شاركة اأو ترميز اأو فك �شفرة اأو ت�شفري اأو الو�شول اأو الو�شول عن بعد اأو اإن�شاء اأو جتميع اأو تخزين اأو تاأمني اأو اإزالة اأو نقل اأو ن�شر اأو حتديد مواقع اأو تنظيم اأو بخالف ذلك ا�شتغالل البيانات اأو ال�شوت اأو الو�شائط 
املتعددة اأو املقاطع ال�شمعية اأو املقاطع الب�شرية اأو املو�شيقى اأو ال�شور الفوتوغرافية اأو الر�شوم اأو ال�شور اأو املقاطع ال�شمعب�شرية اأو الفيديو اأو الن�شو�س اأو الر�شوميات اأو غريها من البيانات مبا يف ذلك عرب �شبكة ات�شالت عاملية؛ برجميات 
واملقاطع  الب�شرية  واملقاطع  ال�شمعية  واملقاطع  واملو�شيقى  وال�شور  الن�شية  والر�شائل  املهام  والتقوميات وقوائم  الت�شال  الإلكرتوين وعناوين  الربيد  وامللفات ور�شائل  البيانات  ملزامنة  واأجهزة ومكونات  الت�شغيل  اأنظمة  حا�شوب وبرجميات 
ال�شمعب�شرية والفيديو والن�شو�س والر�شوميات والربامج وغريها من املعلومات بني اأجهزة احلا�شوب والأجهزة التي حتمل باليد وغريها من الأجهزة وبالعك�س؛ من�شات الت�شالت التي متكن من املزامنة الفورية وامل�شتمرة واملربجمة 
والدائمة للبيانات بني اأجهزة احلا�شوب والأجهزة التي حتمل باليد وغريها من الأجهزة وبالعك�س؛ بطاقات الو�شائط املتعددة وبطاقات الذاكرة وبطاقات الذاكرة الوم�شية و�شرائح الذاكرة واأجهزة تخزين البيانات متعددة الو�شائط واملاآخذ 
والبطاقات املزودة باأطاريف تو�شيل مرقمة والبطاقات املمغنطة و�شرائح خطوط الهواتف النقالة وبطاقات الت�شال الهاتفي و�شماعات الأذن و�شماعات الأذن التي تثبت على الراأ�س والأجهزة الإلكرتونية املحمولة و/اأو التي حتمل باليد 
ل�شتقبال وتخزين وت�شغيل واإر�شال البيانات اأو ال�شوت اأو الو�شائط املتعددة اأو املقاطع ال�شمعية اأو املقاطع الب�شرية اأو املو�شيقى اأو ال�شور الفوتوغرافية اأو الر�شوم اأو ال�شور اأو املقاطع ال�شمعب�شرية اأو الفيديو اأو الن�شو�س اأو الر�شوميات اأو 
غريها من البيانات؛ القوامي�س واملو�شوعات والكتب املرجعية املبا�شرة )القابلة للتنزيل(؛ املن�شورات املبا�شرة وت�شمل ال�شحف واملجالت )الدوريات( والكتب الهزلية واجلرائد )املن�شورات( والكتب واأدلة امل�شتخدم واملواد التوجيهية والتعليمية 
)القابلة للتنزيل(؛ املل�شقات املبا�شرة وال�شور الفوتوغرافية وال�شور واملقالت والق�شائم والتذاكر )القابلة للتنزيل( والقوامي�س واملو�شوعات والكتب املرجعية املبا�شرة؛برجميات حا�شوب ملعاجلة الدفعات الإلكرتونية وحتويل الأموال من واإىل 
الغري؛ برجميات توثيق مبا�شرة وقابلة للتنزيل؛ برجميات وقواعد بيانات التحويل املبا�شرة مبا يف ذلك حتويل العمالت وحتويل القيا�شات؛ برجميات حا�شوب لأغرا�س مراقبة الت�شالت املبا�شرة واملحادثات التي تتم يف غرف الدرد�شة 
اأو  احل��وادث  الدراجات من  راكبي  والأط��راف حلماية  للج�شم  املبا�شر؛و�شائد حماية  والأم��ن  املبا�شرة  باحلماية  تتعلق  والإنرتنت؛ برجميات حا�شوب  الأطفال لأجهزة احلا�شوب  ا�شتخدام  ملراقبة  الغري مبحتواها؛ برجميات حا�شوب  واإ�شعار 
الهوائية؛ قطع غيار ول��وازم جلميع ما �شبق؛ نظام مالحة بالأقمار  اأقفال كهربائية للدراجات  اأو الإ�شابة؛  الدراجات من احل��وادث  اأقنعة للوجه حلماية راكبي  اأو الإ�شابة؛  الدراجات من احل��وادث  الإ�شابة؛ مالب�س حماية حلماية راكبي 
ال�شناعية للدراجات الهوائية؛ نظام حتديد املواقع العاملي لال�شتخدام مع الدراجات الهوائية؛ اأجهزة حا�شوب لال�شتخدام مع الدراجات الهوائية؛ اأجهزة قيا�س الطاقة؛ اأجهزة حا�شوبية لقراءة العدادات عن بعد؛عدادات الدراجات الهوائية؛ 
ال�شم�شية  للنظارات  اأ�شرطة  للنظارات؛  للنظارات؛ عد�شات  اإط��ارات  ال�شم�شية؛  للنظارات  للنظارات؛ علب  ال�شم�شية؛ علب  النظارات  الوقائية؛  النظارات  الريا�شية؛  النظارات  النظارات؛  ال�شرعة؛  ع��دادات  الطاقة؛  ع��دادات  امل�شافات؛  ع��دادات 
والنظارات؛ خوذات؛ خوذات راكبي الدراجات الهوائية؛ خوذات للوقاية يف حالت الت�شادم؛ خوذات ريا�شية وقائية؛ حقائب ريا�شية للخوذات الوقائية؛ اأدوات حماية لأغرا�س ريا�شية للحماية من احلوادث والإ�شابة؛ قفازات حماية؛ اأحجبة 
)حماية(؛ اأجهزة ل�شلكي؛ اأجهزة ات�شال؛ هوائيات لأجهزة الال�شلكي؛ قطع غيار لأجهزة الال�شلكي؛ علب حلمل اأجهزة الال�شلكي؛ اأجهزة الال�شلكي الإلكرتونية؛ اأجهزة الال�شلكي النقالة؛ ملحقات تثبيت لأجهزة الال�شلكي؛ اأجهزة ال�شتقبال 
والإر�شال الال�شلكي؛ اأجهزة املر�شل امل�شتقبل الال�شلكي؛ اأجهزة الال�شلكي للمركبات؛ اأجهزة الال�شلكي التي تعمل بالطاقة ال�شم�شية؛برجميات كمبيوتر لإن�شاء وحترير املو�شيقى والأ�شوات وعتاد الكمبيوتر والأجهزة الطرفية واأجهزة لتخزين 
البيانات، �شا�شات عر�س تثبت على  الواقع الفرتا�شي، قفازات  اأو مناظري  الواقع الفرتا�شي، نظارات  الو�شائط الرقمية عتاد الكمبيوتر لتحميل وتخزين وا�شرتجاع وتنزيل ونقل وت�شليم املحتوى الرقمي، ونظم  الو�شائط املحمولة وبث 
الراأ�س بزات البيانات ومالب�س الواقع الفرتا�شي وحتديداً بزات البيانات وبزات اجل�شم وقفازات البيانات، �شماعات الراأ�س، مكربات ال�شوت، ع�شا التحكم واملعدات والأجهزة لغرف الواقع الفرتا�شي، برجميات الواقع الفرتا�شي، �شماعات 
اآر( وحتديداً نظارات وقفازات ونظارات ثالثية الأبعاد للهواتف الذكية و�شماعات الراأ�س و�شا�شات حممولة على الراأ�س مهياأة لال�شتخدام  اآر( والواقع املعزز )اإيه  الواقع الفرتا�شي، خوذات و�شا�شات عر�س، منتجات الواقع الفرتا�شي )يف 
الأبعاد  وثنائية  )�شترييو�شكوبية(  جم�شمة  الأب��ع��اد  ثالثية  و�شا�شات  مل�شية  واأج��ه��زة  الأب��ع��اد  ثالثية  التحكم  واأج��ه��زة  البيانات  وق��ف��ازات  احلركة  تعقب  واأج��ه��زة  ال��راأ���س  حركة  ومتتبعات  ال��راأ���س  و�شماعات  والأف���الم  الفيديو  مقاطع  مل�شاهدة 
)مونو�شكوبية(، واأحادية و�شماعات الواقع الفرتا�شي و الواقع املعزز، واخلوذ، و�شا�شات العر�س، واأنظمة ال�شوت التي تتاألف ب�شكل اأ�شا�شي من مكربات ال�شوت، وجميعها مهياأة ل�شتخدامها يف لعب األعاب الفيديو، وم�شاهدة ال�شور املتحركة، 
وامل�شاركة يف بيئات الواقع الفرتا�شي والواقع املعزز التي ميكن للم�شتخدمني التفاعل فيها لأغرا�س الرتفيه اأو ال�شتجمام اأو الت�شلية، اأجهزة ومكونات الت�شالت اللكرتونية والب�شرية وحتديدا �شا�شات عر�س لإظهار الواقع الفرتا�شي 
والتالعب والنغما�س والتكامل بني ال�شوت والفيديو والن�س والثنائي وال�شور الثابتة والر�شومات وملفات الو�شائط املتعددة، اأجهزة عر�س الفيديو ال�شخ�شية على �شكل �شا�شات عر�س ميكن ارتداوؤها لعر�س املحتوى الرقمي مبا يف ذلك 
الواقع الفرتا�شي، الواقع املعزز، وحمتويات الواقع املختلط، ومن�شات حركة الواقع الفرتا�شي، وكامريات لال�شتخدام يف منتجات الواقع الفرتا�شي )�شماعات الراأ�س، �شا�شات العر�س املحمولة على الراأ�س املهياأة ل�شتخدامها يف م�شاهدة 
الفيديو والأفالم و�شماعات الراأ�س ومتتبعات حركة الراأ�س، و�شا�شات العر�س ثالثية الأبعاد جم�شمة(، واأجهزة ا�شت�شعار احلركة واأجهزة الهولوغرام، والأجهزة ثالثية الأبعاد، دمج وانغما�س املعلومات اجلغرافية يف الواقع الفرتا�شي للتفاعل 
اأنظمة الواقع الفرتا�شي املحمولة، واأجهزة الكمبيوتر ميكن ارتداوؤها، وحدة املعاجلة املرئية، وحدة معاجلة الثالثية الأبعاد )الهولوغرافية(، وحدة  املبا�شر مع املجتمعات ذات الأع�شاء، والتطبيقات الأخرى والبيانات، والهواتف الذكية، 
قيا�س بالق�شور الذاتي، برجميات األعاب الواقع الفرتا�شي وعتاد الواقع الفرتا�شي والأجهزة الطرفية، برجميات يف جمال الواقع الفرتا�شي، برجميات الواقع املعزز، برجميات يف جمال الواقع الفرتا�شي وتتبع وا�شت�شعار احلركة واملوقع 
والو�شعية والجتاه، وبرجميات لتطوير والتكامل مع برجميات الواقع الفرتا�شي / املعزز، الربجميات، وحتديداً تطبيقات الهاتف املتحرك لإعداد وتكوين وعر�س وت�شغيل الواقع برجميات الواقع الفرتا�شي / املعزز، وعتاد وبرجميات 
لال�شتخدام يف متكني اأجهزة الكمبيوتر، املحمولة، واأجهزة الكمبيوتر اللوحي، والأجهزة النقالة، والهواتف الذكية لتوفري التجارب العاملية الفرتا�شية، برجميات الواقع الفرتا�شي لإن�شاء وم�شاركة وعر�س حمتوى الواقع الفرتا�شي عرب 
ال�شا�شات  وحتديداً  امليكروية  وال�شا�شات  الراأ�س  على  املحمولة  الفيديو  عر�س  و�شا�شات  الويب  وكامريات  الذكية  والهواتف  وال�شماعات  وامليكروفونات  املحمول  الكمبيوتر  لطرفيات  �شماعات  الفرتا�شي،  للواقع  حا�شوبية  من�شة  الإنرتنت، 
املحمولة على الراأ�س و�شا�شات عر�س الفيديو على مقربة من العني، وقطع غيار وملحقات لل�شا�شات امليكروية، ومعاجلات الفيديو وبرجميات وبرامج ثابتة مل�شغالت الفيديو ومعاجلات الفيديو و�شا�شات عر�س الفيديو ال�شخ�شية واأجهزة 
األعاب الكمبيوتر القابلة للتنزيل للهواتف اخللوية، واملحطات الطرفية  عر�س الفيديو ال�شخ�شية على �شكل �شا�شات ميكن ارتداوؤها لعر�س املحتوى الرقمي مبا يف ذلك الواقع الفرتا�شي، والواقع املعزز، وحمتوى الواقع املختلط، برامج 
للكمبيوتر املحمول، اأجهزة ا�شتقبال املحطات التلفزيونية، وم�شغالت اأقرا�س الفيديو الرقمي املت�شلة بال�شبكة واأجهزة التلفزيون املت�شلة بال�شبكة، برامج األعاب الكمبيوتر القابلة للتنزيل، برامج األعاب فيديو القابلة للتنزيل، برامج الألعاب 
لأجهزة األعاب الفيديو املنزلية، برامج الألعاب لأجهزة الألعاب املحمولة باليد ذات �شا�شات الكري�شتال ال�شائل، برامج األعاب الكمبيوتر واألعاب الفيديو القابلة للتنزيل اأو التثبيت على اأجهزة األعاب الفيديو املنزلية، ن�شخة بيانات اإ�شافية قابلة 
للتنزيل اأو التثبيت على اأجهزة األعاب الفيديو املنزلية، برامج األعاب الكمبيوتر واألعاب الفيديو القابلة للتنزيل اأو التثبيت على اأجهزة الألعاب املحمولة باليد ذات �شا�شات الكري�شتال ال�شائل، ن�شخة بيانات اإ�شافية قابلة للتنزيل اأو التثبيت على 
اأجهزة الألعاب املحمولة باليد ذات �شا�شات الكري�شتال ال�شائل،ملف �شورة قابل للتنزيل ويحتوي على اأعمال فنية ون�شو�س و�شوت وفيديو واألعاب وروابط اإىل �شبكة الإنرتنت بخ�شو�س اأن�شطة ريا�شية وثقافية، ال�شور القابلة للتنزيل على 
اإخبارية يف  الهواتف اخللوية واملحطات الطرفية للكمبيوتر املحمول، �شا�شة توقف قابلة للتنزيل على الهواتف اخللوية، نغمات قابلة للتنزيل على الهواتف النقالة،املن�شورات الإلكرتونية القابلة للتنزيل على �شكل كتب وجمالت ون�شرات 
جمالت األعاب الفيديو، برجميات الألعاب، اأفالم املو�شيقى والفيديو، �شماعات لأجهزة األعاب الفيديو املنزلية، �شماعات راأ�س لأجهزة األعاب الفيديو املنزلية، ميكروفونات لأجهزة األعاب الفيديو املنزلية، لوحات مفاتيح لأجهزة األعاب الفيديو 
األعاب الفيديو املنزلية، �شماعات ت�شتخدم ح�شريا مع اأجهزة الألعاب املحمولة ذات �شا�شات الكري�شتال ال�شائل، �شماعات راأ�س ت�شتخدم ح�شريا مع  األعاب الفيديو املنزلية، كامريات ويب ت�شتخدم ح�شرياً مع لأجهزة  املنزلية، فاأرة لأجهزة 
الكري�شتال  �شا�شات  املحمولة ذات  الألعاب  اأجهزة  ال�شائل، لوحات مفاتيح ت�شتخدم ح�شريا مع  الكري�شتال  �شا�شات  املحمولة ذات  الألعاب  اأجهزة  ال�شائل، ميكروفونات ت�شتخدم ح�شريا مع  الكري�شتال  �شا�شات  املحمولة ذات  الألعاب  اأجهزة 

 ال�شائل، فاأرة ت�شتخدم ح�شريا مع اأجهزة الألعاب املحمولة ذات �شا�شات الكري�شتال ال�شائل وقطع غيار ولوازم جلميع ما �شبق. 
 9  الواق�عة بالفئة:  

و�شف العالمة:  
 العالمة تتكون من كلمتي "SKY" "NEWS" باللغة الجنليزية و كلمة "عربية" بالأحرف العربية  مكتوبني داخل �شكل  م�شتطيل ذو زوايا مدورة مف�شول اإىل ثالثة اأجزاء كما هو مبني يف منوذج  الطلب. 

ال�ش��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

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

الثالثاء  24  اأكتوبر 2017 العدد 12155
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/05/30م   املودعة حتت رقم:  274187 
تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�ش��م:  �شكاي انرتنا�شيونال ايه جي
 وعنوانه: �شتوكرهوف، درايكونيج�شرتا�شيه 31ايه، �شي ات�س-8002، زيورخ، �شوي�شرا  

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات الدعاية والإعالن؛ ادارة وتوجيه الأعمال؛ تفعيل الن�شاط املكتبي؛ املحا�شبة؛ املعاجلة الإدارية لطلبات ال�شراء؛ الدعاية والإعالن بالطلب الربيدي؛ اخلدمات ال�شت�شارية لإدارة الأعمال؛ تنظيم ال�شرتاك يف ال�شحف لالآخرين؛ تنظيم ال�شرتاك يف خدمات الت�شالت لالآخرين؛ البيع باملزاد 
العلني؛ ل�شق الإعالنات؛ تقييم الأعمال؛ تدقيق الأعمال؛ خدمات اخلرباء كفاءة الأعمال؛ املعلومات والأخبار عن الأعمال؛ التحريات عن الأعمال؛ خدمات الو�شاطة التجارية املتعلقة مبطابقة امل�شتثمرين املحتملني من القطاع اخلا�س مع رواد امل�شاريع الذين يحتاجون اإىل التمويل؛ تق�شي حقائق 
الأعمال؛ اإدارة الأعمال وال�شت�شارات التنظيمية؛ امل�شاعدة يف اإدارة الأعمال؛ ا�شت�شارات اإدارة الأعمال؛ اإدارة اأعمال الفنادق؛ اإدارة اأعمال فناين التمثيل؛ اإدارة اأعمال الريا�شيني؛ ا�شت�شارات تنظيم الأعمال؛ اأبحاث الأعمال؛ الإدارة التجارية لرتخي�س ال�شلع واخلدمات اخلا�شة باآخرين؛ وكالت الأنباء 
التجارية؛ تقدمي املعلومات التجارية والن�شح للم�شتهلكني )موؤ�ش�شة اإر�شاد امل�شتهلكني(؛ امل�شاعدة يف اإدارة الأعمال التجارية اأو ال�شناعية؛ جتميع فهار�س املعلومات لأغرا�س جتارية اأو اإعالنية؛ جتميع املعلومات يف قواعد بيانات احلا�شوب؛ جتميع البيانات الإح�شائية؛ اإدارة امللفات املربجمة؛ حتليل 
اأ�شعار التكلفة؛ البحث عن املعلومات يف ملفات كمبيوتر لالآخرين؛ عر�س ال�شلع؛ الإعالنات بالربيد املبا�شر؛ ن�شر مواد الدعاية والإعالن؛ توزيع العينات؛ ا�شتن�شاخ الوثائق؛ اإعداد بيانات احل�شابات؛ التنبوؤات القت�شادية؛ وكالت التوظيف؛ وكالت ال�شترياد والت�شدير؛ حترير الفواتري؛ خدمات 
الت�شميم لغايات الدعاية والإعالن؛ الت�شويق؛ اأبحاث الت�شويق؛ درا�شات الت�شويق؛ خدمات اإعداد مناذج الدعاية والإعالن اأو ترويج املبيعات؛ خدمات اقتطاع الأخبار اأو املعلومات املهمة يف ال�شحف؛ تاأجري الآلت واملعدات املكتبية؛ الإعالن والدعاية املبا�شرة على �شبكات الكمبيوتر؛ ال�شتفتاء وا�شتطالع 
الراأي؛ تنظيم املعار�س لغايات جتارية اأو اإعالنية؛ تنظيم عرو�س الأزياء لغايات ترويجية؛ تنظيم املعار�س التجارية لغايات جتارية اأو اإعالنية؛ خدمات التعاقد اخلارجي )م�شاعدة ي الأعمال(؛ اإعداد ك�شوف الرواتب؛ ا�شت�شارات اإدارة �شوؤون املوظفني؛ توظيف الأفراد؛ ن�شخ ال�شور؛ عر�س ال�شلع على 
و�شائل الت�شال للغايات بيعها بالتجزئة؛ خدمات مقارنة الأ�شعار؛ خدمات ال�شراء لالآخرين )�شراء ال�شلع واخلدمات لالأعمال الأخرى(؛ اإنتاج اأفالم الدعاية والإعالن؛ اإنتاج برامج ال�شوق عن بعد؛ ا�شت�شارات الأعمال املهنية؛ الختبارات النف�شية لختيار املوظفني؛ العالقات العامة؛ ن�شر ن�شو�س 
الدعاية والإعالن؛ الدعاية والإعالن؛ وكالت الدعاية والإعالن؛ اإعداد اأعمدة الدعاية والإعالن؛ تاأجري مواد الدعاية والإعالن؛ الإعالنات بالراديو؛ خدمات نقل الأعمال؛ تاأجري امل�شاحات الإعالنية؛ تاأجري وقت للدعاية والإعالن يف و�شائل الت�شال؛ تاأجري اآلت ن�شخ ال�شور؛ تاأجري اآلت البيع؛ 
اأو البيع باجلملة املت�شلة ببيع امل�شتح�شرات ال�شيدلنية والبيطرية وال�شحية والإم��دادات الطبية؛ ترويج املبيعات لالآخرين؛ خدمات ال�شكرتارية؛ تزيني واجهات املحالت التجارية؛ الختزال؛ بحث الكفالت؛ تنظيم املعلومات يف قواعد بيانات احلا�شوب؛ اإعداد ال�شرائب؛  خدمات البيع بالتجزئة 
خدمات الت�شويق عرب الهاتف؛ الرد على الهاتف للم�شرتكني غري املوجودين؛ الدعاية والإعالن عرب التلفزيون؛ الن�شخ؛ الطباعة؛ حتديث مواد الدعاية والإعالن؛ معاجلة الن�شو�س؛ كتابة ن�شو�س الدعاية والإعالن؛ توجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي مبا يف ذلك تخزين امللفات والبيانات 
وال�شور الفوتوغرافية والر�شومات والوثائق والفيديو وال�شور وامللفات ال�شوتية وامللفات ال�شمعية والب�شرية وامللفات الب�شرية وملفات الكمبيوتر وتطبيقات احلا�شوب واملعلومات لالآخرين وخدمات توجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي مبا يف ذلك خدمات تخزين البيانات الإلكرتونية لال�شتخدام 
ال�شخ�شي والتجاري، وخدمات التخزين الإلكرتوين وتنظيم امللفات وال�شور واملو�شيقى وال�شوت والفيديو وال�شور الفوتوغرافية والر�شومات والبيانات ال�شمعية والب�شرية والن�شو�س والوثائق والبيانات واخلدمات الرتويجية؛ توجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي مبا يف ذلك خدمات التخزين 
الإلكرتوين؛ اخلدمات الإدارية لل�شركات؛ خدمات املحا�شبة؛ اإدارة عالقات العمالء؛ تنظيم وت�شغيل والإ�شراف على خطط املبيعات وبرامج احلوافز الرتويجية؛ تقدمي معلومات عن املنتج وتقدمي امل�شورة للم�شرتين املحتملني لتجهيزات الرتفيه املنزيل واأجهزة ومعدات الو�شائط املتعددة والتلفزيون 
والإذاعة واملعدات ال�شمعية والب�شرية واأجهزة ا�شتقبال القنوات وم�شجالت الفيديو ال�شخ�شية وم�شجالت الفيديو وبرامج األعاب الكمبيوتر والعتاد ال�شلب والأجهزة الطرفية؛ تاأجري امل�شاحات الإعالنية؛ الإعالنات التجارية التلفزيونية؛ اإعداد وعر�س العرو�س ال�شمعية والب�شرية لغايات الدعاية 
والإعالن؛ ن�شر مواد الدعاية والإعالن؛ تنظيم واإدارة ال�شتعرا�شات واملعار�س التجارية؛ تنظيم املعار�س التجارية يف جمال الألعاب اللكرتونية واألعاب الكمبيوتر واألعاب الفيديو لأجل �شناعة األعاب الكمبيوتر واألعاب الفيديو؛ الدعاية والإعالن والرتويج للخدمات التلفزيونية؛ جتميع البيانات 
الإح�شائية واملعلومات التجارية عن الأعمال؛ خدمات بطاقات الولء؛ درا�شات الت�شويق؛ ت�شويق الربامج الإذاعية والربامج التلفزيونية والأفالم وال�شور املتحركة واأ�شرطة الفيديو امل�شجلة م�شبقاً واملواد ال�شمعية و/اأو الب�شرية، واأ�شرطة الفيديو امل�شجلة م�شبقاً واأقرا�س الفيديو الرقمية اأو اأقرا�س 
الفيديو امل�شجلة م�شبقاً؛ ر�شد وحتليل معلومات املكاملات )خدمات مكتبية(؛ خدمات تخطيط وتفتي�س وم�شح وتقييم الأعمال؛ ا�شتالم وتقدمي بيانات املعلومات التجارية املحو�شبة؛ توجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي مبا يف ذلك تخزين بيانات املعلومات التجارية املحو�شبة؛ جتميع البيانات 
الإح�شائية واملعلومات التجارية عن الأعمال، وجميعها تتعلق بالبث الإذاعي والتلفزيوين والف�شائي واألعاب الفيديو؛ ا�شرتاكات املجالت وال�شحف؛ جتميع ت�شكيلة من الب�شائع مل�شلحة الغري تت�شمن م�شتح�شرات ق�شر الأقم�شة ومواد اأخرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي املالب�س؛ م�شتح�شرات تنظيف 
و�شقل وجلي وك�شط؛ مواد وم�شتح�شرات ق�شر الأقم�شة والتنظيف والك�شط، التي ت�شتخدم جميعها يف غ�شل وكي املالب�س، وم�شادات للعرق والعطور وم�شتح�شرات التواليت غري الطبية وم�شتح�شرات التجميل ومنظفات اأ�شنان ومواد التواليت وم�شتح�شرات ال�شعر وال�شامبو وال�شابون والزيوت 
العطرية ومنتجات التجميل ومواد التواليت ومنتجات العناية ال�شخ�شية وم�شتح�شرات التجميل والعطور وال�شموع مبا يف ذلك جميع ما ذكر اأعاله م�شنوع من مكونات غري مبي�شة و/اأو مكونات ع�شوية و/اأو مواد قابلة للتحلل البيولوجي وال�شلع ال�شيدلنية والبيطرية والزيوت وال�شحوم ال�شناعية 
املنزل  املنزيل و�شلع لتح�شني  التحكم بتوربينات لتوليد الطاقة، مكائن لال�شتخدام  امل�شتخدمة لتوليد الطاقة، لوحات  الوقود والعدد الآلية واملحركات واملكائن والتوربينات  امل�شتخدمة لتعزيز احرتاق  الوقود وامل�شتح�شرات  واملزلقات والوقود )مبا يف ذلك وقود املحركات( ومواد الإ�شاءة واإ�شافات 
والب�شتنة والبناء وجتهيزات التزيني املنزلية والدهانات والورني�س والعدد اليدوية والأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�شاحية واأجهزة واأدوات الت�شوير الفوتوغرايف وال�شينمائي والأجهزة والأدوات الب�شرية واأجهزة واأدوات قيا�س الوزن والقيا�س والإذاعة والتلفزيون وت�شجيل ال�شوت ون�شخ ال�شوت 
واأجهزة واأدوات الت�شالت والإ�شارة واملراقبة )الإ�شراف( والتعليم واأجهزة ت�شجيل الربامج التلفزيونية واأجهزة ت�شجيل اأو اإر�شال اأو ن�شخ ال�شوت اأو ال�شور اأو املحتوى ال�شمعي والب�شري، اأجهزة كهربائية واإلكرتونية لال�شتخدام يف ا�شتقبال البث بوا�شطة الأقمار ال�شناعية اأو البث الأر�شي اأو البث 
الكيبلي؛ اأجهزة التلفزيون؛ �شا�شات الكري�شتال ال�شائل )اإىل �شي دي( و�شا�شات البالزما؛ اأنظمة ال�شينما املنزلية؛ م�شخمات ال�شوت؛ ال�شماعات؛ اأجهزة الراديو؛ الأجهزة ال�شمعية و/اأو ال�شمعب�شرية الال�شلكية؛ الأجهزة ال�شمعية و/اأو ال�شمعب�شرية املحمولة؛ اأجهزة التحكم عن بعد؛ اأجهزة التحكم يف 
الألعاب؛ اأجهزة التحكم يف الألعاب الال�شلكية؛ لوحات املفاتيح ال�شغرية الال�شلكية؛ اأجهزة ال�شتقبال التلفزيوين التي ت�شتمل على اأجهزة فك الت�شفري؛ اأجهزة ا�شتقبال التلفزيون الكيبلي؛ اأجهزة ا�شتقبال التلفزيون الكيبلي الرقمي؛ اأجهزة ا�شتقبال التلفزيون الكيبلي ذات تقنية الو�شوح العايل؛ 
م�شجالت الفيديو ال�شخ�شي؛ اأجهزة ا�شتقبال التلفزيون الكيبلي لال�شتخدام يف فك �شفرات وا�شتقبال البث بوا�شطة الأقمار ال�شناعية اأو البث الأر�شي اأو البث الكيبلي؛ اأجهزة لفك �شفرات الإ�شارات امل�شفرة وت�شمل اأجهزة ا�شتقبال التلفزيون الكيبلي لال�شتقبال التليفزيوين؛ اأجهزة ا�شتقبال التلفزيون 
الكيبلي التي ت�شتمل على اأجهزة فك ال�شفرات واأدلة امل�شاهدة التفاعلية؛ اأجهزة ا�شتقبال التلفزيون الكيبلي التي ت�شتمل على اأجهزة لفك ال�شفرات وم�شجالت لت�شجيل الربامج التليفزيونية والإذاعية؛ اأجهزة ا�شتقبال التلفزيون الكيبلي التي ت�شتمل على اأجهزة فك ال�شفرات وامل�شجالت التي ميكن 
برجمتها على نقل الت�شجيالت املحفوظة اإىل التخزين وكذلك حذف الت�شجيالت الأقدم؛ اأطباق ا�شتقبال الأقمار ال�شناعية؛ اأجهزة مانع ال�شجيج املنخف�س )اإل اإن بي(؛ عدادات الأقمار ال�شناعية؛ برجميات احلا�شوب التي متكن من البحث عن البيانات؛ برامج م�شفرة لأجهزة احلا�شوب وملعاجلة 
البيانات والت�شالت؛ الهواتف؛ الهواتف النقالة؛ اأجهزة امل�شاعد الرقمي ال�شخ�شي؛ اأجهزة املودم الهاتفية والال�شلكية؛ اأجهزة ال�شتقبال التلفزيوين التي ت�شتمل على اأجهزة فك ال�شفرات؛ اأجهزة ا�شتقبال التلفزيون الكيبلي لال�شتخدام يف فك �شفرات وا�شتقبال البث بوا�شطة الأقمار ال�شناعية اأو البث 
الأر�شي اأو خط امل�شرتك الرقمي )دي اإ�س اإل( اأو الإنرتنت اأو غريها من اأ�شكال البث الإلكرتوين؛ اأجهزة فك �شفرات الإ�شارات امل�شفرة؛ الربامج التليفزيونية والإذاعية امل�شجلة؛ الربامج امل�شجلة للبث اأو غريها من اأ�شكال الإر�شال على التليفزيون والإذاعة والهواتف النقالة واأجهزة امل�شاعد الرقمي 
ال�شخ�شي وعلى اأجهزة احلا�شوب ال�شخ�شي؛ ت�شجيالت الفيديو؛ اأجهزة واأدوات الو�شائط املتعددة؛ اأجهزة احلا�شوب املحمولة اأو التي حتمل باليد؛ م�شغالت اأقرا�س الفيديو الرقمي )دي يف دي(؛ اأجهزة احلا�شوب؛ عتاد احلا�شوب والأجهزة الطرفية؛ اأجزاء واأجهزة واأدوات احلا�شوب لإر�شال وعر�س 
وا�شتقبال وتخزين والبحث عن املعلومات الإلكرتونية؛ برامج احلا�شوب؛ األعاب احلا�شوب الإلكرتونية؛ األعاب احلا�شوب التفاعلية الإلكرتونية؛ برجميات احلا�شوب؛ برجميات احلا�شوب واأجهزة الت�شالت التي متكن من الت�شال بقواعد البيانات والإنرتنت؛ برجميات احلا�شوب التي يتم احل�شول 
عليها من الإنرتنت؛ معدات نهاية ال�شبكة؛ اأجهزة الراوتر و/اأو املودم و/اأو اجلدار الناري و/اأو القنطرة ل�شبكات احلا�شوب ال�شلكية و/اأو الال�شلكية؛ برجميات احلا�شوب وبرامج احلا�شوب للتوزيع اإىل ولال�شتخدام من قبل م�شاهدي القنوات التليفزيونية الرقمية مل�شاهدة و�شراء املنتجات واخلدمات؛ 
برجميات األعاب احلا�شوب وبرجميات اأحاجي احلا�شوب؛ األعاب الفيديو احلا�شوبية و/اأو الأحاجي املهياأة لال�شتخدام مع اأجهزة ال�شتقبال التليفزيوين وال�شا�شات التليفزيونية اأو مع �شا�شات الفيديو اأو مع �شا�شات احلا�شوب؛ برامج احلا�شوب للتليفزيون التفاعلي ولالألعاب و/اأو الأحاجي التفاعلية؛ 
اأجهزة الكرتونية مهياأة لال�شتخدام مع اأجهزة ال�شتقبال التليفزيوين يف لعب الألعاب؛ اأجهزة الألعاب الإلكرتونية؛ اأجهزة األعاب الفيديو التفاعلية التي تتاألف من اأجزاء احلا�شوب وبرجمياته وملحقاته وحتديدا اأجهزة الألعاب الإلكرتونية واأجهزة التحكم يف الألعاب الإلكرتونية وبرجميات ت�شغيل 
اأجهزة التحكم يف الألعاب الإلكرتونية؛ اأجهزة اإلكرتونية حممولة و/اأو حتمل باليد لأجهزة احلا�شوب التفاعلي واألعاب الفيديو؛ اأجهزة اإلكرتونية حممولة و/اأو حتمل باليد ل�شتقبال وت�شغيل واإر�شال املو�شيقى والأ�شوات وال�شور والن�شو�س والإ�شارات واملعلومات والرموز؛ اأجهزة ال�شوت الال�شلكية 
والأ�شالك  والأقرا�س  الأ�شرطة  الفيديو؛  عر�س  اأجهزة  الفيديو؛  �شا�شات  احلا�شوبية؛  الفيديو  األعاب  احلا�شوبية؛  الألعاب  الإلكرتونية؛  املن�شورات  والتلفزيون،  الفيديو  جتهيزات  والب�شرية،  ال�شمعية  املعدات  املتعددة،  الو�شائط  معدات  املنزيل،  الرتفيه  اأنظمة  الفرتا�شي،  الواقع  اأنظمة  املحمولة، 
املغناطي�شية؛ كا�شيتات ولفافات تخزين مهياأة لال�شتخدام مع الأ�شرطة اأعاله؛ الكا�شيتات والأ�شرطة ولفافات التخزين ال�شمعية والب�شرية الفارغة اأو امل�شجلة م�شبقاً؛ الأقرا�س امل�شغوطة؛ اأقرا�س الفيديو الرقمي )دي يف دي(؛ اأ�شطوانات الفونوغراف؛ الأقرا�س التي ميكن قراءتها بالليزر لت�شجيل 
ال�شوت اأو الفيديو؛ وحدات ذاكرة القراءة فقط والأقرا�س امل�شغوطة والبطاقات والأقرا�س وبطاقات الدوائر املدجمة وحامالت الذاكرة وو�شائط الت�شجيل وجميعها م�شجل عليها م�شبقا األعاب و/اأو اأحاجي الفيديو؛ البطاقات امل�شفرة؛ هوائيات ا�شتقبال اإ�شارة الراديو والتلفزيون؛ املو�شيقى والأ�شوات 
ومقاطع الفيديو وال�شور والن�شو�س واملعلومات املقدمة من خالل �شبكات الت�شالت و/اأو من خالل الت�شليم املبا�شر وعن طريق الإنرتنت و/اأو ال�شبكة العنكبوتية العاملية اأو غريها من �شبكات الت�شال؛ الت�شجيالت ال�شوتية و/اأو ال�شمعية التفاعلية؛ الت�شجيالت املو�شيقية و/اأو الفيديوية و/اأو 
اإم بي ثري؛ م�شجالت و/اأو م�شغالت امللفات ال�شمعية و/اأو الفيديوية؛ م�شجالت و/اأو م�شغالت امللفات ال�شمعية و/اأو الفيديوية املحمولة؛  اإم بي ثري، قارئات ملفات  ال�شوتية و/اأو ال�شمعية )القابلة للتنزيل( املقدمة من مواقع امللفات ذات المتداد (اأم بي  ثري ( على الإنرتنت؛ م�شغالت ملفات 
وم�شجالت الفيديو ال�شخ�شية؛ نغمات رنني الهاتف )القابلة للتنزيل(؛ اأجهزة واأدوات لو�شل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية؛ اأجهزة واأدوات ل�شتقبال البث الإذاعي والتلفزيوين مبا يف ذلك ا�شتقبال البث الكيبلي والبث بوا�شطة الأقمار ال�شناعية والبث الرقمي؛ 
البطاقات الذكية؛ بطاقات الئتمان؛ بطاقات الولء؛ اأجهزة اأو اأدوات �شوتية؛ حمولت؛ هوائيات؛ هوائيات ا�شتقبال؛ م�شخمات ال�شوت؛ اأجهزة واأدوات الرتفيه املهياأة لال�شتخدام مع �شا�شة اأو جهاز عر�س خارجي؛ اأجهزة واأدوات الت�شال؛ البطاقات البنكية اأو الئتمانية امل�شفرة اأو املمغنطة؛ اأفالم 
الت�شوير ال�شينمائي؛ اأجهزة واأدوات الت�شوير ال�شينمائي؛ حامالت البيانات؛ اأجهزة تخزين البيانات؛ اأجهزة واأدوات الت�شالت الال�شلكية و/اأو الت�شالت ال�شلكية و/اأو البث و/اأو الإر�شال و/اأو فك ال�شفرة و/اأو معاجلة ال�شور اأو ال�شمعب�شرية الكهربائية؛ اأجهزة واأدوات الت�شالت الال�شلكية و/اأو 
الت�شالت ال�شلكية و/اأو البث و/اأو الإر�شال و/اأو فك ال�شفرة و/اأو معاجلة ال�شور اأو ال�شمعب�شرية الإلكرتونية؛ اأجهزة ومعدات ن�شخ الأفالم؛ اأجهزة واأدوات الت�شالت الال�شلكية و/اأو الت�شالت ال�شلكية و/اأو البث و/اأو الإر�شال و/اأو فك ال�شفرة و/اأو معاجلة ال�شور اأو ال�شمعب�شرية الكهربائية التي 
حتمل باليد؛ اأجهزة واأدوات الت�شالت الال�شلكية و/اأو الت�شالت ال�شلكية و/اأو البث و/اأو الإر�شال و/اأو فك ال�شفرة و/اأو معاجلة ال�شور اأو ال�شمعب�شرية الإلكرتونية التي حتمل باليد؛ الألعاب التعليمية اأو الرتفيهية التفاعلية لال�شتخدام مع اأجهزة ال�شتقبال التلفزيوين واأجهزة الفيديو؛ الهواتف 
والأف��الم والربامج  الفيديو  للتنزيل وت�شمل مقاطع  القابلة  الإعالمية  املحتويات  للبيع اللكرتوين وحتديداً  قابلة  النقالة؛ منتجات  الهواتف  ال�شم�شية وجرابات جلد حلمل  النظارات  اأع��اله؛  املذكورة  املنتجات  لكافة  ول��وازم  الهاتفية؛ قطع غيار  واملعدات  الأجهزة  املتحركة؛  الر�شوم  اأفالم  النقالة؛ 
التلفزيونية واألعاب احلا�شوب واملو�شيقى وال�شور ونغمات الت�شال املقدمة من خالل النرتنت اأو الكيبل اأو الإر�شال الال�شلكي اأو خدمة البث من خالل الأقمار ال�شناعية اأو البث الأر�شي؛ علب وحاويات واأغطية حافظة وقطع غيار ولوازم لها وجميعها لال�شتخدام مع م�شغالت امللفات ذات المتداد (اأم 
بي  ثري ( واأجهزة تخزين املو�شيقى واأجهزة تخزين الو�شائط وغريها من اأجهزة التخزين ال�شتهالكية؛ املعدات الكهربائية والإلكرتونية واحلا�شوبية لالآلت التي ت�شتخدم يف تر�شيد وتوليد وال�شتخدام الفعال للحرارة والإ�شاءة واملياه مبا يف ذلك املتحكمات الرثمو�شتاتية واللوحات ال�شم�شية لتوليد 
الكهرباء والأجهزة الفلطية ال�شوئية واخلاليا ال�شم�شية والتوربينات وكا�شفات احلركة؛ املعدات الكهربائية والإلكرتونية واحلا�شوبية لال�شتخدام يف توليد الطاقة البديلة مبا يف ذلك طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية وطاقة املد واجلزر والطاقة احلرارية الأر�شية والطاقة ال�شم�شية والطاقة 
احليوية والوقود احليوي؛ معدات التحكم واملراقبة لال�شتخدام يف توليد الطاقة البديلة مبا يف ذلك طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية وطاقة املد واجلزر والطاقة احلرارية الأر�شية والطاقة ال�شم�شية والطاقة احليوية والوقود احليوي؛ املن�شورات الإلكرتونية )القابلة للتنزيل( مبا يف ذلك املن�شورات 
الإلكرتونية واملجالت والن�شرات املعنية ب�شوؤون احلفاظ على البيئة وتر�شيد الطاقة وعلم البيئة ورعاية احليوان وم�شروعات الطاقة املتجددة والتي ت�شمل طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية وطاقة املد واجلزر والطاقة احلرارية الأر�شية والطاقة ال�شم�شية والطاقة احليوية والوقود احليوي؛ اأجهزة 
ومعدات لأنظمة املراقبة بالدوائر التلفزيونية املغلقة؛ اأجهزة واأدوات ملراقبة الأمن ال�شخ�شي؛ اأجهزة واأدوات للتحكم ومراقبة الأمن املنزيل؛ اأجهزة الأمن املنزيل وال�شخ�شي؛ معدات الأمن املنزيل وال�شخ�شي؛ اأجهزة اإنذار الأمن املنزيل وال�شخ�شي؛ معدات احلماية الإلكرتونية وت�شمل معدات ك�شف 
واإنذار احلريق ومعدات الإنذار من املت�شللني والل�شو�س ومعدات ك�شف احلركة؛ الأجهزة والأدوات الإذاعية والهاتفية والتلفزيونية والإ�شارية والكامريات واأجهزة واأدوات ر�شد وت�شجيل ال�شوت والفيديو واأجهزة واأدوات ن�شخ ال�شوت والفيديو وجميعها لأغرا�س التحكم والقيا�س عن بعد لغايات الأمن 
اأنوار بالأ�شعة حتت احلمراء؛ م�شجالت �شرائط الفيديو؛ برجميات مراقبة الأنظمة؛ اأجهزة املراقبة بالفيديو؛ كا�شفات؛ اأجهزة التحكم يف الدخول؛  اأنظمة الدوائر التلفزيونية املغلقة؛ ال�شا�شات؛ الكامريات؛ العد�شات الب�شرية؛ اأغطية للكامريات؛ الكامريات �شابقة التغليف؛  املنزيل وال�شخ�شي؛ 
قارئات؛ بطاقات التحكم يف الدخول املمغنطة اأو امل�شفرة؛ اأجهزة املراقبة؛ لوحات اإلكرتونية لإدارة ومراقبة اأجهزة الإنذار؛ لوحات اأجهزة الإنذار؛ كا�شفات ك�شر الزجاج؛ كا�شفات الدخان؛ كا�شفات غاز اأول اأك�شيد الكربون؛ م�شجالت ال�شوت الرقمي؛ م�شجالت الفيديو الرقمي؛ خادمات ال�شوت الرقمي؛ 
خادمات الفيديو الرقمي؛ معدات الت�شالت الكهربائية؛ معدات برجمة الر�شائل؛ معدات ال�شتدعاء الال�شلكي؛ اأنظمة الأقفال الإلكرتونية؛ اأجهزة ومعدات الإنقاذ؛ اأجهزة الإنذار الكهربائية؛ اأجهزة اإلكرتونية لفتح الأبواب؛ اأجهزة اإلكرتونية للحماية؛ اأجهزة اإنذار �شد املت�شللني ومعدات مكافحة 
ال�شرقة؛ اأجهزة ك�شف املت�شللني؛ معدات ك�شف احلركة؛ اأجهزة التحكم الإلكرتونية؛ اأجهزة اإلكرتونية للتحكم يف ت�شغيل الآلت؛ اأجهزة للتحكم عن بعد يف ت�شغيل الآلت؛ اأجهزة حا�شوبية للتحكم يف ت�شغيل الآلت؛ معدات ال�شبكات الإلكرتونية؛ معدات الت�شالت الإلكرتونية؛ اأجهزة برجمة الر�شائل؛ 
اأجهزة الأقفال الإلكرتونية؛ برجميات حا�شوب وبرجميات اأنظمة الت�شغيل واأجهزة ومكونات لإر�شال اأو ا�شتقبال اأو مزامنة اأو عر�س اأو تكوين ن�شخ احتياطية اأو مراقبة اأو التحكم اأو م�شاركة اأو ترميز اأو فك �شفرة اأو ت�شفري اأو الو�شول اأو الو�شول عن بعد اأو اإن�شاء اأو جتميع اأو تخزين اأو تاأمني اأو اإزالة 
اأو نقل اأو ن�شر اأو حتديد مواقع اأو تنظيم اأو بخالف ذلك ا�شتغالل البيانات اأو ال�شوت اأو الو�شائط املتعددة اأو املقاطع ال�شمعية اأو املقاطع الب�شرية اأو املو�شيقى اأو ال�شور الفوتوغرافية اأو الر�شوم اأو ال�شور اأو املقاطع ال�شمعب�شرية اأو الفيديو اأو الن�شو�س اأو الر�شوميات اأو غريها من البيانات مبا يف ذلك 
عرب �شبكة ات�شالت عاملية؛ برجميات حا�شوب وبرجميات اأنظمة الت�شغيل واأجهزة ومكونات ملزامنة البيانات وامللفات ور�شائل الربيد الإلكرتوين وعناوين الت�شال والتقوميات وقوائم املهام والر�شائل الن�شية وال�شور واملو�شيقى واملقاطع ال�شمعية واملقاطع الب�شرية واملقاطع ال�شمعب�شرية والفيديو 
والن�شو�س والر�شوميات والربامج وغريها من املعلومات بني اأجهزة احلا�شوب والأجهزة التي حتمل باليد وغريها من الأجهزة وبالعك�س؛ من�شات الت�شالت التي متكن من املزامنة الفورية وامل�شتمرة واملربجمة والدائمة للبيانات بني اأجهزة احلا�شوب والأجهزة التي حتمل باليد وغريها من الأجهزة 
وبالعك�س؛ بطاقات الو�شائط املتعددة وبطاقات الذاكرة وبطاقات الذاكرة الوم�شية و�شرائح الذاكرة واأجهزة تخزين البيانات متعددة الو�شائط واملاآخذ والبطاقات املزودة باأطاريف تو�شيل مرقمة والبطاقات املمغنطة و�شرائح خطوط الهواتف النقالة وبطاقات الت�شال الهاتفي و�شماعات الأذن و�شماعات 
الأذن التي تثبت على الراأ�س والأجهزة الإلكرتونية املحمولة و/اأو التي حتمل باليد ل�شتقبال وتخزين وت�شغيل واإر�شال البيانات اأو ال�شوت اأو الو�شائط املتعددة اأو املقاطع ال�شمعية اأو املقاطع الب�شرية اأو املو�شيقى اأو ال�شور الفوتوغرافية اأو الر�شوم اأو ال�شور اأو املقاطع ال�شمعب�شرية اأو الفيديو اأو 
اأو غريها من البيانات؛ القوامي�س واملو�شوعات والكتب املرجعية املبا�شرة )القابلة للتنزيل(؛ املن�شورات املبا�شرة وت�شمل ال�شحف واملجالت )الدوريات( والكتب الهزلية واجلرائد )املن�شورات( والكتب واأدلة امل�شتخدم واملواد التوجيهية والتعليمية )القابلة للتنزيل(؛ املل�شقات  الن�شو�س اأو الر�شوميات 
املبا�شرة وال�شور الفوتوغرافية وال�شور واملقالت والق�شائم والتذاكر )القابلة للتنزيل( والقوامي�س واملو�شوعات والكتب املرجعية املبا�شرة؛ برجميات حا�شوب ملعاجلة الدفعات الإلكرتونية وحتويل الأموال من واإىل الغري؛ برجميات توثيق مبا�شرة وقابلة للتنزيل؛ برجميات وقواعد بيانات التحويل 
املبا�شرة مبا يف ذلك حتويل العمالت وحتويل القيا�شات؛ برجميات حا�شوب لأغرا�س مراقبة الت�شالت املبا�شرة واملحادثات التي تتم يف غرف الدرد�شة واإ�شعار الغري مبحتواها؛ برجميات حا�شوب ملراقبة ا�شتخدام الأطفال لأجهزة احلا�شوب والإنرتنت؛ برجميات حا�شوب تتعلق باحلماية املبا�شرة 
والأمن املبا�شر؛ النظارات والعد�شات الال�شقة واملنتجات الزراعية والب�شتانية والآلت املو�شيقية واملعدات الطبية املعدات الكهربائية والإلكرتونية املنزلية مبا يف ذلك الأجهزة البي�شاء واملجوهرات وال�شاعات و�شاعات اليد والقرطا�شية واأجهزة التحكم يف درجة احلرارة مبا يف ذلك اأجهزة الكمبيوتر 
واأجهزة ومعدات تعمل عن بعد واأجهزة التحكم يف اإمدادات املياه واأجهزة التحكم يف الإ�شاءة مبا يف ذلك اأجهزة الكمبيوتر واأجهزة ومعدات تعمل عن بعد واأجهزة الإ�شاءة والتدفئة واإمدادات املياه املوفرة للطاقة، وحتديداً، امل�شابيح الكهربائية واأجهزة لرت�شيد املياه وا�شتخدامها اإىل اأدنى حد، واأجهزة 
التحكم الآيل لالإدارة املحلية بالإ�شاءة والتدفئة واإمدادات املياه، واملركبات واأجهزة النتقال عن طريق الرب اأو اجلو اأو املاء، واملركبات املهياأة لال�شتخدام مع م�شادر الطاقة املتجددة مبا يف ذلك طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية وطاقة املد واجلزر والطاقة احلرارية الأر�شية والطاقة ال�شم�شية والطاقة 
احليوية والوقود احليوي، والورق والكرتون واملواد املطبوعة واملن�شورات وال�شحف واملجالت )الدوريات( والق�ش�س امل�شورة واملجالت ) املن�شورات( والكتب واملن�شورات مبا يف ذلك اأدلة ال�شرتاتيجية، واأدلة امل�شتخدم والكتب واملجالت كلها يف جمال األعاب الكمبيوتر واخليال العلمي والألعاب والرتفيه، 
وكتب امل�شابقات واأدلة الت�شوق التي حتتوي قائمة باملنتجات املتاحة لل�شراء واملواد الرتويجية املتعلقة برتويج ال�شلع للبيع عن طريق التلفزيون الرقمي، والإنرتنت اأو غريها من قنوات الت�شالت، وال�شور الفوتوغرافية، واملواد التعليمية والتوجيهية )بخالف الأجهزة( واملل�شقات والبطاقات الربيدية 
وبطاقات املعايدة والتقاومي واليوميات والبطاقات واملل�شقات اخلا�شة باجلمع والتجميع يف الألبومات ومتطلبات الكتابة وامل�شاطر واملحايات وورق الكتابة وجمموعات الكتابة والكتالوجات واملل�شقات الال�شقة ومواد الدعاية والإعالن، الإعالنات والأكيا�س والبطاقات الئتمانية والأدلة التعليمية 
الألبومات والعلب و�شناديق الأر�شيف واأنابيب الورق املقوى والأنابيب الربيدية واأوراق  امل�شتخدم واملواد املطبوعة والورق ومواد الورق املقوى وحتديداً  ُكتيبات  اأو  الكتابة وحامالت الأقالم واأقالم الر�شا�س واأدلة الربامج والقرطا�شية واأدلة  والن�شرات الإخبارية والأقالم واأقالم الر�شا�س واأدوات 
القرطا�شية املكتبية ودفاتر القطع ودفاتر املالحظات والدفاتر واملغلفات والدوريات والأوراق واملفكرات والكتب واأوراق الر�شائل واأوراق الر�شوم البيانية، واأوراق ال�شت�شفاف، واأوراق الألواح التو�شيحية ودفاتر حفظ بطاقات الأعمال ودفاتر حفظ اأرقام الهاتف / العناوين وامللفات واملجلدات وملفات 
التعليق وامللفات اجليبية واملحافظ الن�شائية واملحافظ الرجالية وامللفات املنزلقة وامللفات املجمعة وامللفات ال�شندوقية وامللفات ذات القو�س القابل للفتح وملفات املجالت واملجلدات ذات احللقات والفوا�شل وفارزات الورق واأوراق املذكرات الال�شقة وعالمات ال�شفحات واملغلفات ومل�شقات املعلومات 
والبطاقات املعلقة وجيوب حفظ الأقرا�س امل�شغوطة / اأقرا�س الفيديو الرقمي وبطاقات ال�شحب وبطاقات الأعمال، رفوف تخزين امللفات وجداول التخطيط ال�شنوي وموؤ�شرات للكتب والتغليف بالورق املقوى، لوحات الإعالنات من الورق اأو الورق املقوى، لفتات اإعالنية من الورق اأو الورق املقوى، 
لفتات من الورق اأو الورق املقوى، اإعالنات من الورق اأو الورق املقوى، لفتات الورق اأو الورق املقوى واأكيا�س تعبئة من الورق اأو الورق املقوى اأو �شناديق تعبئة من الورق اأو الورق املقوى اأو حاويات تعبئة من الورق اأو الورق املقوى اأو اأكيا�س الورقية اأو املنتجات الورقية التي ميكن التخل�س منها اأو 
املناديل الورقية اأو املنا�شف الورقية اأو منا�شف التجفيف الورقية واملناديل ومناديل الورق والأكواب الورقية وال�شحون الورقية وح�شائر ورقية لتزيني طاولة الطعام واأطباق وح�شائر ورقية تو�شع حتت الأطباق وح�شائر الكوكتيل ومر�شحات القهوة واأغطية الطاولة الورقية واأغطية ورقية للموائد 
اأو الورق املقوى واأ�شرطة من الورق وورق ا�شطياد الذباب والفواني�س الورقية املحمولة / الثابتة وزينة زخرفية من الورق لو�شط الطاولة وزينة زخرفية ورقية للجدران وورق التغليف وورق الهدايا وزينة ورقية للحفالت واأكيا�س ورقية للحفالت وزينة للكعك  وحاويات للثلج م�شنوعة من الورق 
وبطانات الأدراج واأكيا�س ورقية جلمع الغبار ت�شتخدم يف اأجهزة التنظيف، اأعالم من الورق اأو الورق املقوى واأغطية من الورق اأو الورق املقوى لأوعية الزهور وورق التغليف ولبادات ورقية للماكياج و�شارات من الورق و�شارات الأ�شماء وحامالت ال�شور واأكيا�س الت�شوق الورقية واملناديل الورقية، والأعمال 
اأو الورق املقوى، ومناذج الهند�شة املعمارية، وقبعات ورقية للحفالت وهدايا ورقية للحفالت واأبواق ورقية واأقنعة وجه ورقية، ورق احلائط والزهور ال�شطناعية من الورق والقبعات الورقية )مالب�س(، مالب�س من الورق، وبيا�شات �شرير من الورق، واأغطية �شرير من  الفنية والتماثيل من الورق 
الورق، والُلعب الورقية والورق الن�شاف ودفاتر احل�شابات وحامالت دفاتر ال�شيكات والورق الال�شق والتقاومي وورق اخَلبز وورق الرب�شمان مناذج تف�شيل للخياطة وعلب للقبعات من الورق املقوى ومطبوعات حجرية وخرائط وقوائم طعام وبطاقات ال�شم واملناديل الورقية واأغطية ورقية ملقعد 
املرحا�س ومناديل للمراحي�س والطوابع الربيدية والورق املعطر واأكيا�س ال�شاندويت�س و�شفائح ال�شتن�شل ومواد جتليد الكتب وال�شور والقرطا�شية واملواد الال�شقة للقرطا�شية اأو للغايات املنزلية ومواد الفنانني ومواد التغليف البال�شتيكية، مبا يف ذلك كل ما �شبق ذكره من مواد معاد تدويرها و/اأو 
غري مبي�شة و/اأو من املواد الع�شوية، ومواد العزل، وحتديداً حلفظ احلرارة داخل املباين ال�شكنية والتجارية، واجللود املدبوغة واجللود املدبوغة املقلدة، واملنتجات امل�شنوعة من هذه املواد، وحتديداً، احلقائب وحقائب للمت�شلقني و حقائب للريا�شة واأحزمة كتف جلدية وغمامات للخيول )اأطقم 
للحيوانات( وجلامات )اأطقم للحيوانات( واأروقات )اأجزاء من جلود غري مدبوغة( حمافظ جلدية اأو من األواح جلدية واأغطية جلدية للنواب�س و�شياط وجلود املا�شية وجلود ال�شامواه، بخالف امل�شتخدمة لأغرا�س التنظيف و�شيور ذقن جلدية ومالب�س للحيوانات الأليفة واأطواق للحيوانات، واأغطية 
من جلود احليوانات )فرو احليوانات( واأغطية ل�شروج اخليل واجللود املدبوغة ومرابط لل�شروج واأغطية جلدية لالأثاث وحقائب لل�شيد )لوازم �شيد( وحقائب مالب�س �شفرية واأحزمة جلدية ور�شن للحيوانات ولوازم لأطقم احليوانات واأطقم للحيوانات و�شيور لأطقم احليوانات و�شناديق جلدية 
للقبعات وبطانيات للخيول واأطواق للخيول وعلب مفاتيح وجلد اجلدي و وواقيات لركب اخليول وخمرمات جلدية ومقود جلدي للحيوانات و�شيور جلدية وزرك�شة جلدية لالأثاث وخيوط جلدية وجلود م�شنعة اأو �شبه م�شنعة واألواح جلدية وفرو اخللد )جلد تقليد( و�شناديق مو�شيقية وكمامات 
لأفواه احليوانات وخمايل )اأكيا�س علف( ولبادات ل�شروج اخليل وجلود غري مدبوغة وحقائب حلمل الأطفال وجرابات جلدية للحزم واجلزادين والأعنة و�شروج للركوب وحقائب حلمل الأطفال وحمالت الأطفال و�شيور الركاب وركاب ال�شرج واأحزمة للزلجات و�شيور ملعدات اجلنود و�شيور جليدة 
املدبوغة وال�شناديق  اأو  التجميل )غري جمهزة( وقواعد ع�شي وحقائب ت�شوق ذات عجالت و�شياط وجلود احليوانات اخلام  ل��الأدوات و�شيور )لأطقم احليوانات( و�شناديق ثياب �شفرية و�شمامات جلدية وحقائب �شغرية مل�شتح�شرات  واأكيا�س جلدية فارغة  ال�شفرية  )لل�شروج( ومقاب�س للحقائب 
واحلقائب ال�شفرية واملظالت وال�شما�شي والع�شي وال�شياط واأطقم احليوانات وال�شروج وحقائب اليد وحقائب ظهر وحقائب مدر�شية وحقائب لل�شاطئ وحقائب ال�شفر وحقائب �شفرية و�شناديق ثياب وحقائب للجنود وحقائب للتخييم وفرو وجلود من الفرو واأطواق للحيوانات واأغطية للحيوانات 
و�شناديق جلدية اأو من األواح جلدية وحقائب �شغرية وحمافظ و�شنط مدر�شية وعلب مفاتيح )م�شنوعات جلدية( وحمافظ جلدية وحقائب ظهر وحقائب لل�شاطئ وحمافظ جلدية وع�شي خيزران وحمافظ للبطاقات وعلب مفاتيح و�شيور كتف جلدية واأكيا�س م�شبكة للت�شوق و�شما�شي وحمافظ 
جيب وجزادين وجرابات و�شنط ظهر وحقائب مدر�شية و�شنط مدر�شية واأكيا�س ت�شوق وحقائب �شفرية وحقائب مالب�س وحقائب احلمل و�شناديق الثياب ال�شفرية وحقائب �شغرية �شفرية وحقائب �شغرية مل�شتح�شرات التجميل واأغطية مظالت وجزادين ومالب�س ولبا�س القدم ولبا�س الراأ�س واملالب�س 
الداخلية ومالب�س رجالية ون�شائية ومالب�س الأطفال والر�شع واجلينز وال�شراويل والبنطلونات والتنانري وال�شراويل الق�شرية )ال�شورتات( واللفاعات والقم�شان ال�شوفية وال�شرتات وال�شدارات والأثواب واجلرزايات ومالب�س النوم والأرواب والبدلت الريا�شية ومالب�س املطر وال�شرتات والأو�شحة 
والقبعات والطاقيات والقفازات ومالب�س الثلج والأحزمة واجلالبيب ومالب�س ال�شباحة ومالب�س اللعب واملراييل واجلوارب الطويلة واجلوارب ومالب�س م�شادة للماء ومالب�س داخلية ولبا�س القدم للرجال والن�شاء والأطفال والر�شع واأحذية ريا�شية و�شبا�شب و�شنادل وجزم ولبا�س الراأ�س للرجال 
والن�شاء والأطفال والر�شع وربطات الراأ�س واأغطية لالأذنني وطاقيات و�شرتات وقم�شان ر�شمية وبلوزات وجاكيتات وربطات عنق وبذلت واأثواب ا�شتحمام واأحزمة وتنانري وف�شاتني ومعاطف وقبعات وطاقيات وبذلت ر�شمية )توك�شيدو( وبنطلونات و�شديريات ومالب�س حمبوكة و�شالت وبيجامات 
ومالب�س داخلية وتنانري ا�شكتلندية ولفاعات و�شالت ومالب�س القدم والأحذية واجلزمات وال�شنادل والأحذية الريا�شية واجلاكيتات والبندانات واأربطة املع�شم واملاآزر والأفرهولت بنطلونات التدريب ومالب�س النوم واإك�ش�شوارات ال�شعر والإ�شاءة واأدوات املطبخ والأواين الزجاجية واخلزف ال�شيني 
والبور�شالن واحللي والأثاث واملطابخ والأدوات ال�شحية والفن واللوحات واملل�شقات والبطاقات الربيدية واملطبوعات وال�شور الفوتوغرافية واحلاويات املنزلية والأواين والأواين الفخارية واأدوات الق�شع )ال�شوك وال�شكاكني واملالعق( واملفرو�شات وال�شجاد والأقم�شة وبيا�شات املائدة وبيا�شات ال�شرير 
كلف اخلياطة واآلت ومعدات اخلياطة، ولعب الأطفال، واللعب واأدوات اللعب والألعاب الإلكرتونية اأجهزة حممولة باليد للعب الألعاب اللكرتونية واألعاب الفيديو والكومبيوتر واأجهزة األعاب الفيديو وورق اللعب )�شدة( واألعاب الورق والألعاب الريا�شية والألعاب التي تنطوي على املقامرة، اآلت ت�شلية 
واأجهزة واأدوات ت�شلية والألعاب التعليمية اأو الرتفيهية التفاعلية وورق اللعب )�شدة( واملعدات الريا�شية ومعدات التخييم و�شلع واأطعمة وم�شروبات للحيوانات الأليفة، واأجهزة ت�شتخدم يف ال�شرتخاء، ال�شيارات واأجزائها، ومالب�س وقائية لريا�شة ركوب الدراجات الهوائية؛ اأقفال للدراجات الهوائية؛ 
اأنوار للدراجات الهوائية؛ اأحذية لراكبي الدراجات الهوائية؛ مالب�س لراكبي الدراجات الهوائية؛ اأغطية الراأ�س لراكبي الدراجات الهوائية ومنها اخلوذات ومالب�س وقائية لراكبي الدراجات ومنتجات لراكبي الدراجات الهوائية وتت�شمن على �شبيل املثال ل احل�شر قطع غيار للدراجات الهوائية 
اأجهزة حا�شوب لال�شتخدام مع  ‘�شالح ثقوب العجالت؛ ونظام مالحة بالأقمار ال�شناعية للدراجات الهوائية؛ نظام حتديد املواقع العاملي لال�شتخدام مع الدراجات الهوائية؛  وخوذات وقناين ماء وواقيات وحل )رفرف( ومقاعد للدراجات الهوائية وعدد ت�شليح للدراجات الهوائية وتت�شمن عدد 
الدراجات الهوائية؛ اأجهزة قيا�س الطاقة؛ اأجهزة حا�شوبية لقراءة العدادات عن بعد؛ عدادات الدراجات الهوائية؛ عدادات امل�شافات؛ عدادات الطاقة؛ عدادات ال�شرعة؛ النظارات ؛ النظارات الريا�شية؛ واقيات من ال�شم�س النظارات الوقائية؛ النظارات ال�شم�شية؛ علب للنظارات؛ علب للنظارات ال�شم�شية؛ 
اإطارات للنظارات؛ عد�شات للنظارات؛ اأ�شرطة للنظارات ال�شم�شية والنظارات؛ خوذات؛ خوذات راكبي الدراجات الهوائية؛ خوذات للوقاية يف حالت الت�شادم؛ خوذات ريا�شية وقائية؛ حقائب ريا�شية للخوذات الوقائية؛ اأدوات ريا�شية لأغرا�س احلماية والوقاية؛ اأحجبة؛ اأجهزة ل�شلكي؛ اأجهزة ات�شال؛ 
هوائيات لأجهزة الال�شلكي؛ قطع غيار لأجهزة الال�شلكي؛ علب حلمل اأجهزة الال�شلكي؛ اأجهزة الال�شلكي الإلكرتونية؛ اأجهزة الال�شلكي النقالة؛ ملحقات تثبيت لأجهزة الال�شلكي؛ اأجهزة ال�شتقبال والإر�شال الال�شلكي؛ اأجهزة املر�شل امل�شتقبل الال�شلكي؛ اأجهزة الال�شلكي للمركبات؛ اأجهزة الال�شلكي 
التي تعمل بالطاقة ال�شم�شية؛ برجميات كمبيوتر لإن�شاء وحترير املو�شيقى والأ�شوات وعتاد الكمبيوتر والأجهزة الطرفية واأجهزة لتخزين الو�شائط املحمولة وبث الو�شائط الرقمية وعتاد الكمبيوتر لتحميل وتخزين وا�شرتجاع وتنزيل ونقل وت�شليم املحتوى الرقمي، ونظم الواقع الفرتا�شي، 
نظارات اأو مناظري الواقع الفرتا�شي، قفازات البيانات، �شا�شات عر�س تثبت على الراأ�س بزات البيانات ومالب�س الواقع الفرتا�شي، �شماعات الراأ�س، مكربات ال�شوت، ع�شا التحكم واملعدات والأجهزة لغرف الواقع الفرتا�شي، برجميات الواقع الفرتا�شي، �شماعات الواقع الفرتا�شي، خوذات و�شا�شات 
عر�س، منتجات الواقع الفرتا�شي )يف اآر( والواقع املعزز )اإيه اآر( وحتديداً نظارات وقفازات ونظارات ثالثية الأبعاد للهواتف الذكية و�شماعات الراأ�س و�شا�شات حممولة على الراأ�س مهياأة لال�شتخدام مل�شاهدة مقاطع الفيديو والأفالم و�شماعات الراأ�س ومتتبعات حركة الراأ�س واأجهزة تعقب احلركة 
وقفازات البيانات واأجهزة التحكم ثالثية الأبعاد واأجهزة مل�شية و�شا�شات ثالثية الأبعاد جم�شمة )�شترييو�شكوبية( وثنائية الأبعاد )مونو�شكوبية(، واأحادية و�شماعات الواقع الفرتا�شي و الواقع املعزز، واخلوذ، و�شا�شات العر�س، واأنظمة ال�شوت التي تتاألف ب�شكل اأ�شا�شي من مكربات ال�شوت، وجميعها 
مهياأة ل�شتخدامها يف لعب األعاب الفيديو، وم�شاهدة ال�شور املتحركة، وامل�شاركة يف بيئات الواقع الفرتا�شي والواقع املعزز التي ميكن للم�شتخدمني التفاعل فيها لأغرا�س الرتفيه اأو ال�شتجمام اأو الت�شلية، اأجهزة ومكونات الت�شالت اللكرتونية والب�شرية وحتديدا �شا�شات عر�س لإظهار الواقع 
الفرتا�شي والتالعب والنغما�س والتكامل بني ال�شوت والفيديو والن�س والثنائي وال�شور الثابتة والر�شومات وملفات الو�شائط املتعددة، اأجهزة عر�س الفيديو ال�شخ�شية على �شكل �شا�شات عر�س ميكن ارتداوؤها لعر�س املحتوى الرقمي مبا يف ذلك الواقع الفرتا�شي، الواقع املعزز، وحمتويات الواقع 
املختلط، ومن�شات حركة الواقع الفرتا�شي، وكامريات لال�شتخدام يف منتجات الواقع الفرتا�شي )�شماعات الراأ�س، �شا�شات العر�س املحمولة على الراأ�س املهياأة ل�شتخدامها يف م�شاهدة الفيديو والأفالم و�شماعات الراأ�س ومتتبعات حركة الراأ�س، و�شا�شات العر�س ثالثية الأبعاد جم�شمة(، واأجهزة 
اأنظمة الواقع الفرتا�شي املحمولة، واأجهزة الكمبيوتر ميكن ارتداوؤها، وحدة  ا�شت�شعار احلركة واأجهزة الهولوغرام، والأجهزة ثالثية الأبعاد، دمج وانغما�س املعلومات اجلغرافية يف الواقع الفرتا�شي للتفاعل املبا�شر مع املجتمعات ذات الأع�شاء، والتطبيقات الأخرى والبيانات، والهواتف الذكية، 
املعاجلة املرئية، وحدة معاجلة الثالثية الأبعاد )الهولوغرافية(، وحدة قيا�س بالق�شور الذاتي، برجميات األعاب الواقع الفرتا�شي وعتاد الواقع الفرتا�شي والأجهزة الطرفية، برجميات يف جمال الواقع الفرتا�شي، برجميات الواقع املعزز، برجميات يف جمال الواقع الفرتا�شي وتتبع وا�شت�شعار 
الكمبيوتر،  اأجهزة  املعزز، وعتاد وبرجميات لال�شتخدام يف متكني  الواقع الفرتا�شي /  الواقع برجميات  الهاتف املتحرك لإعداد وتكوين وعر�س وت�شغيل  املعزز، الربجميات، وحتديداً تطبيقات  الواقع الفرتا�شي /  احلركة واملوقع والو�شعية والجت��اه، وبرجميات لتطوير والتكامل مع برجميات 
املحمولة، واأجهزة الكمبيوتر اللوحي، والأجهزة النقالة، والهواتف الذكية لتوفري التجارب العاملية الفرتا�شية، برجميات الواقع الفرتا�شي لإن�شاء وم�شاركة وعر�س حمتوى الواقع الفرتا�شي عرب الإنرتنت، من�شة حا�شوبية للواقع الفرتا�شي، �شماعات لطرفيات الكمبيوتر املحمول وامليكروفونات 
وال�شماعات والهواتف الذكية وكامريات الويب و�شا�شات عر�س الفيديو املحمولة على الراأ�س وال�شا�شات امليكروية وحتديداً ال�شا�شات املحمولة على الراأ�س و�شا�شات عر�س الفيديو على مقربة من العني، وقطع غيار وملحقات لل�شا�شات امليكروية، ومعاجلات الفيديو وبرجميات وبرامج ثابتة مل�شغالت 
الفيديو ومعاجلات الفيديو و�شا�شات عر�س الفيديو ال�شخ�شية واأجهزة عر�س الفيديو ال�شخ�شية على �شكل �شا�شات ميكن ارتداوؤها لعر�س املحتوى الرقمي مبا يف ذلك الواقع الفرتا�شي، والواقع املعزز، وحمتوى الواقع املختلط، برامج األعاب الكمبيوتر القابلة للتنزيل للهواتف اخللوية، واملحطات 
الطرفية للكمبيوتر املحمول، اأجهزة ا�شتقبال املحطات التلفزيونية، وم�شغالت اأقرا�س الفيديو الرقمي املت�شلة بال�شبكة واأجهزة التلفزيون املت�شلة بال�شبكة، برامج األعاب الكمبيوتر القابلة للتنزيل، برامج األعاب فيديو القابلة للتنزيل، برامج الألعاب لأجهزة األعاب الفيديو املنزلية، برامج الألعاب 
لأجهزة الألعاب املحمولة باليد ذات �شا�شات الكري�شتال ال�شائل، برامج األعاب الكمبيوتر واألعاب الفيديو القابلة للتنزيل اأو التثبيت على اأجهزة األعاب الفيديو املنزلية، ن�شخة بيانات اإ�شافية قابلة للتنزيل اأو التثبيت على اأجهزة األعاب الفيديو املنزلية، برامج األعاب الكمبيوتر واألعاب الفيديو القابلة 
للتنزيل اأو التثبيت على اأجهزة الألعاب املحمولة باليد ذات �شا�شات الكري�شتال ال�شائل، ن�شخة بيانات اإ�شافية قابلة للتنزيل اأو التثبيت على اأجهزة الألعاب املحمولة باليد ذات �شا�شات الكري�شتال ال�شائل، ملف �شورة قابل للتنزيل ويحتوي على اأعمال فنية ون�شو�س و�شوت وفيديو واألعاب وروابط اإىل 
اأن�شطة ريا�شية وثقافية، ال�شور القابلة للتنزيل على الهواتف اخللوية واملحطات الطرفية للكمبيوتر املحمول، �شا�شة توقف قابلة للتنزيل على الهواتف اخللوية، نغمات قابلة للتنزيل على الهواتف النقالة، املن�شورات الإلكرتونية القابلة للتنزيل على �شكل كتب وجمالت  �شبكة الإنرتنت بخ�شو�س 
ون�شرات اإخبارية يف جمالت األعاب الفيديو، برجميات الألعاب، اأفالم املو�شيقى والفيديو، �شماعات لأجهزة األعاب الفيديو املنزلية، �شماعات راأ�س لأجهزة األعاب الفيديو املنزلية، ميكروفونات لأجهزة األعاب الفيديو املنزلية، لوحات مفاتيح لأجهزة األعاب الفيديو املنزلية، فاأرة لأجهزة األعاب الفيديو 
املنزلية، كامريات ويب ت�شتخدم ح�شرياً مع لأجهزة األعاب الفيديو املنزلية، �شماعات ت�شتخدم ح�شريا مع اأجهزة الألعاب املحمولة �شات �شا�شات الكري�شتال ال�شائل، �شماعات راأ�س ت�شتخدم ح�شريا مع اأجهزة الألعاب املحمولة �شات �شا�شات الكري�شتال ال�شائل، ميكروفونات ت�شتخدم ح�شريا مع اأجهزة 
الألعاب املحمولة �شات �شا�شات الكري�شتال ال�شائل، لوحات مفاتيح ت�شتخدم ح�شريا مع اأجهزة الألعاب املحمولة �شات �شا�شات الكري�شتال ال�شائل، فاأرة ت�شتخدم ح�شريا مع اأجهزة الألعاب املحمولة �شات �شا�شات الكري�شتال ال�شائل وقطع غيار وجتهيزات جلميع ما �شبق، واأجهزة مراقبة القلب، واأجهزة 
مراقبة القلب التي ميكن ارتداوؤها اأثناء ممار�شة الريا�شة وقطع الغيار والتجهيزات لكل ما ورد اأعاله، اأ�شواء للدراجات الهوائية، قطع غيار ولوازم للدراجات الهوائية، دراجات هوائية، دراجات هوائية لل�شباق، دراجات هوائية للم�شمار، دراجات هوائية جبلية، دراجات هوائية لالأرا�شي الوعرة، دراجات 
هوائية للت�شاري�س ال�شعبة، دراجات بي اإم اإك�س الهوائية، دراجات هوائية لالأماكن املغطاة، قطع غيار ولوازم وملحقات جلميع ال�شلع املذكورة اآنفاً، هياكل الدراجات الهوائية، مقاود واأذرع تثبيت مقاود الدراجات الهوائية، م�شكات مقاود الدراجات الهوائية مقاب�س ملقاود الدراجات الهوائية، املقود، مقاعد 
اأجرا�س تنبيه للدراجات الهوائية، �شالل للدراجات الهوائية، فرامل للدراجات الهوائية،  اإطارات الدراجات الهوائية، ترو�س الدراجات الهوائية، جمموعات من الرتو�س، �شال�شل للدراجات الهوائية،  للدراجات الهوائية، ق�شبان تثبيت مقاعد الدراجات الهوائية، ق�شبان مقاعد الدراجات الهوائية، 
ق�شبان �شعاعية للدراجات الهوائية، اأغطية واقية للدراجات الهوائية، دوا�شات للدراجات الهوائية، م�شخات للدراجات الهوائية، اإطارات وعجالت للدراجات الهوائية، اأنابيب داخلية للدراجات الهوائية، واقيات وحل )رفرف( للدراجات الهوائية، م�شاند للدراجات الهوائية، موازنات للدراجات الهوائية، 
الهوائية، جتهيزات للدراجات  واإ�شارات الجتاه للدراجات  الهوائية، وموؤ�شرات  الدراجات  واأغطية للدراجات ومقاعد  الهوائية،  الهوائية وقطع غيار ولوازم للدراجات  اأطفال للدراجات  الهوائية، مقاعد  الهوائية، رفوف وحامالت للدراجات  الهوائية، �شالل كبرية للدراجات  اأمتعة للدراجات  حقائب 
الهوائية،  للدراجات  دوارة  الهوائي، مقاب�س  الدراجات  لراكبي  القدم  اأ�شرطة وم�شابك لأ�شابع  الهوائية،  الدراجات  وال�شالل، قطع غيار وعدد لإ�شالح ثقوب عجالت  الأمتعة  الهوائية حلمل  للدراجات  الهوائية، جتهيزات  الدراجات  لقوارير  اأقفا�س  ال�شفائح،  والأطعمة،  امل�شروبات  الهوائية حلمل 
مقطورات ت�شتخدم مع الدراجات الهوائية، رفوف ال�شقف، رفوف �شقف لل�شيارات، رفوف �شقف وحاويات التخزين للمركبات الربية، ذراع تدوير للدراجات الهوائية، عدادات الطاقة للدراجات الهوائية وقطع غيار ولوازم جلميع ما �شبق، اأدوات قيا�س الوقت واأدوات قيا�س الوقت الدقيقة، وال�شاعات 
امليكانيكية وال�شاعات الأوتوماتيكية،  ال�شاعات  ال�شاعات الكهربائية،  ال�شاعة(، وجوه لل�شاعات،  ال�شاعة املدرج )قر�س  اليد و�شاعات احلائط، وجه  اليد و�شاعات احلائط، �شال�شل �شاعات، عقارب ل�شاعات  اأي مادة، علب ل�شاعات  ال�شاعات واأ�شاور لل�شاعات واأ�شرطة لل�شاعات من  و�شاعات احلائط و�شيور 
وحمركات ل�شاعات ال�شيد واحلائط، قطع غيار ل�شاعات اليد و�شاعات احلائط، ال�شاعات على �شكل قالدة، ال�شاعات الريا�شية، نواب�س ل�شاعات اليد و�شاعات احلائط، م�شابك لل�شاعات، �شاعات لال�شتخدام يف الهواء الطلق، �شاعات لال�شتخدام الريا�شي، �شاعات تت�شمن وظيفة الذاكرة، اأجهزة حفظ 
الوقت، �شاعات التوقيت وقطع ولوازم جلميع ما �شبق، املالب�س الريا�شية، والألب�شة الريا�شية، والأحذية الريا�شية، واأغطية الراأ�س الريا�شية والقبعات والطواقي والزي الريا�شي، واقيات من ال�شم�س وقطع غيار ولوازم جلميع ما �شبق، بكرات للدراجات الهوائية، بكرات تدريب للدراجات الهوائية، 
التحكم  املنزلية، ع�شا  الفيديو  األعاب  الألعاب لأجهزة  التحكم يف  اأجهزة  املنزلية،  الفيديو  األعاب  �شماعات لأجهزة  املنزلية، حمالت  الفيديو  األعاب  اأجهزة  الفرتا�شي،  الواقع  األعاب  به حا�شوبياً،  التحكم  يتم  الثابتة، وجهاز مترين  الهوائية  للدراجات  بكرات  الهوائية،  للدراجات  تدريب تريبو  بكرات 
امل�شتخدمة ح�شرياً مع اأجهزة األعاب الفيديو املنزلية وقطع غيار ولوازم اأجهزة األعاب الفيديو املنزلية و علب واقية مهياأة خ�شي�شاً حلمل األعاب الفيديو املحمولة، الألعاب املحمولة باليد ذات �شا�شات الكري�شتال ال�شائل، قواعد حمل ت�شتخدم ح�شريا مع الألعاب املحمولة باليد ذات �شا�شات الكري�شتال 
ال�شائل، حامالت ت�شتخدم ح�شرياً لالألعاب املحمولة باليد ذات �شا�شات الكري�شتال ال�شائل، الدمى، ورق اللعب املدرجة يف هذه الفئة، األعاب بطاقات املقاي�شة وقطع ولوازم جلميع ما �شبق، اللحوم والأ�شماك وحلوم الدواجن وال�شيد، فواكه وخ�شروات جممدة وجمففة ومطهوة، هالم )جيلي( ومربيات 
وفواكه مطبوخة بال�شكر، البي�س واحلليب ومنتجات احلليب، الزيوت والدهون ال�شاحلة لالأكل، منتجات الألبان، والزبدة وال�شمن النباتي وغريها من بدائل الزبدة، املعلبات واملخلالت املك�شرات والبذور القابلة لالأكل واملنتجات الغذائية معدة منها، اأ�شماك ق�شرية ووجبات خفيفة ووجبات واأطباق 
جاهزة، �شوربات، �شل�شات اللحم وم�شتح�شرات لإعدادها، منتجات م�شنوعة من اأي من ال�شلع املذكورة اأعاله، النب، ال�شاي، الكاكاو، ال�شكر، الأرز، التابيوكا ال�شاغو، النب ال�شطناعي، الدقيق وامل�شتح�شرات امل�شنوعة من احلبوب اأو من الطحني، اخلبز والفطائر واحللويات، احللويات املثلجة، ع�شل 
النحل والع�شل الأ�شود، اخلمرية وم�شحوق اخلبيز، امللح، اخلردل، الفلفل، اخلل، ال�شل�شات )التوابل(، الثلج، البهارات، الب�شكويت )بخالف املعدة لال�شتهالك احليواين(، الكعك، املعكرونة، منتجات املعكرونة ومنتجات املعجنات، ال�شوكول، حلويات �شوكول غري طبية، اآي�س كرمي، مياه مثلجة وحلويات 
جممدة، بدائل القهوة وخال�شات وم�شتخل�شات القهوة، امل�شروبات وامل�شتح�شرات امل�شنوعة منها، املهلبية واحللوى والوجبات اجلاهزة والوجبات اخلفيفة اجلاهزة واحل�شوات، املنتجات امل�شنوعة من اأي من ال�شلع الواردة اأعاله، الفواكه الطازجة واخل�شروات الطازجة، اأ�شماك ق�شرية والبرية )�شراب 
ال�شعري( واملياه املعدنية والغازية وغريها من امل�شروبات الكحولية، وم�شروبات م�شتخل�شة من الفواكه وع�شائر الفواكه، �شراب وم�شتح�شرات اأخرى لعمل امل�شروبات، م�شروبات كحولية بخالف البرية، م�شروبات الطاقة، برجميات كمبيوتر لإن�شاء وحترير املو�شيقى والأ�شوات وعتاد الكمبيوتر والأجهزة 
الطرفية واأجهزة لتخزين الو�شائط املحمولة وبث الو�شائط الرقمية وعتاد الكمبيوتر لتحميل وتخزين وا�شرتجاع وتنزيل ونقل وت�شليم املحتوى الرقمي والربامج، الكتيبات، والتذاكر وبطاقات الدخول والرايات ومطرزات تعلق على اجلدران م�شنوعة من الورق اأو الورق املقوى، واملل�شقات، والو�شم 
املوؤقت، وح�شائر واأطباق لأقداح البرية، وكلها م�شنوعة من الورق اأو الكرتون، على نحو ميكن العمالء من الطالع على تلك ال�شلع و�شراءها مبا يف ذلك عن طريق موقع على �شبكة الإنرتنت، اأو قناة ت�شوق تلفزيونية تفاعلية، اأو قناة تلفزيونية رقمية للت�شوق اأو �شبكة الإنرتنت امل�شورة، اأو عن طريق 
الدعاية  ا�شرتاتيجية الت�شالت يف  ب�شاأن  ا�شت�شارات  العامة؛  العالقات  با�شرتاتيجية الت�شالت يف  املتعلقة  التفاعلية؛ ال�شت�شارات  الرقمية  الو�شائط  الرقمية( و/اأو  البيانات  اأو  املعلومات  الهاتفي و/اأو نقل  اأو الت�شال  ال�شوت  ال�شلكية والال�شلكية )مبا يف ذلك  التفاعلي و/اأو الت�شالت  التلفزيون 
اأو الرقمي لقنوات الكيبل والقنوات  والإعالن؛ التفاو�س على عقود الأعمال لالآخرين؛ خدمات معلومات العمالء التجارية واخلدمات ال�شت�شارية لأغرا�س ترويجية واإعالنية وت�شويقية فيما يتعلق باأجهزة ومعدات ا�شتقبال البث وقطع الغيار واللوازم اخلا�شة به مبا يف ذلك ال�شتقبال التماثلي 
الف�شائية والأر�شية؛ الدعاية والإعالن واخلدمات الرتويجية فيما يتعلق بنمط احلياة، والق�شايا الإيكولوجية والبيئية؛ اإدارة الأعمال وتنفيذ م�شاريع الطاقة املتجددة مبا يف ذلك طاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية، والطاقة املدية، والطاقة احلرارية الأر�شية، والطاقة ال�شم�شية، والكتلة احليوية، 
والوقود احليوي وامل�شاريع املت�شلة مب�شادر الطاقة املتجددة الأخرى؛ جمع وجتهيز البيانات الت�شغيلية املتعلقة مب�شاريع الطاقة املتجددة، مبا يف ذلك طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية وطاقة املد واجلزر والطاقة احلرارية الأر�شية والطاقة ال�شم�شية والطاقة احليوية والوقود احليوي، مبا يف ذلك 
جتميع الإح�شاءات املتعلقة بالعمليات الت�شغيلية والإنتاج؛ جتميع ت�شكيلة من متاجر التجزئة ومزودي التطبيقات وغريها من اخلدمات مل�شلحة الغري مبا ميكن العمالء من القيام ب�شكل مالئم بالطالع على تلك اخلدمات واختيارها وال�شتفادة من تلك املرافق وتنزيل التطبيقات، مبا يف ذلك 
توفريها عرب �شبكة ات�شالت عاملية؛ جتميع ت�شكيلة من خدمات وكالت الدعاية والإعالن، وخدمات الدعاية والإعالن، وخدمات الت�شوير اجلوي، وخدمات مراقبة الإنذار، وتركيب منتجات الطاقة البديلة و�شيانتها واإ�شالحها، وخدمات مكافحة الربيد املزعج، وخدمات مكتبة الأر�شيف، تنظيم واإدارة 
احللقات الدرا�شية واملوؤمترات و تنظيم واإدارة ور�شات العمل، وخدمات الت�شجيل ال�شوتي والت�شجيل املرئي ومن�شاآت ت�شجيل ال�شوت والأفالم والفيديو والت�شجيل التلفزيوين، واخلدمات امل�شرفية، وخدمات احلانات، وخدمات �شالونات التجميل وخدمات العالج التجميلي وخدمات املراهنة وخدمات 
املراهنات الإلكرتونية، وخدمات تاأجري الدراجات الهوائية وخدمات حجز التذاكر للمنا�شبات الرتفيهية والفعاليات الريا�شية والثقافية، وخدمات �شناعة الكتب، خدمات �شباك التذاكر فيما يتعلق بحجز التذاكر لالأن�شطة الرتفيهية والتعليمية والريا�شية والثقافية، خدمات معلومات �شباك التذاكر 
فيما يتعلق بحجز التذاكر لالأن�شطة الرتفيهية والتعليمية والريا�شية والثقافية، وخدمات اإن�شاء الهوية الإعالمية، خدمات ت�شميم املاركات، خدمات النطاق العري�س، خدمات البث، خدمات ا�شت�شارات الأعمال املهنية، خدمات حتليل بيانات الأعمال، خدمات ا�شت�شارية لإدارة الأعمال، خدمات اإدارة 
الكازينو، خدمات التموين، خدمات جمع التربعات اخلريية، خدمات التوجيه  امل�شورة املهنية، خدمات  املكاملات، خدمات البطاقات امل�شرفية وبطاقات الئتمان وبطاقات اخل�شم وبطاقات الدفع اللكرتوين، خدمات  الأعمال، خدمات البث والإر�شال عرب الكيبل والأقمار ال�شناعية، خدمات ت�شجيل 
)ال�شخ�شية( خدمات التعليم والتهذيب والتدريب والرتفيه على �شكل ا�شتوديوهات تنمية املهارات لالأطفال وال�شباب يف جمال الإعالم والتلفزيون وتقدمي الأخبار، واأن�شطة التعليم والتهذيب والتدريب والرتفيه والأن�شطة الريا�شية التي ت�شم الريا�شيني وامل�شاهري على �شكل مبادرات لتعزيز الثقة 
واملهارات الريا�شة واملهارات احلياتية لدى الأطفال وال�شباب، وخدمات التعليم والتهذيب والتدريب والرتفيه املتعلقة بتعزيز املهارات الإبداعية لدى الأطفال وال�شباب، مبا يف ذلك ال�شتوديوهات الإبداعية، واخلدمات املالية املتعلقة باملنح الدرا�شية وبرامج املنح الدرا�شية لالأطفال وال�شباب يف ميادين 
والريا�شة، والفنون، والإعالم والتلفزيون، اخلدمات الرتويجية املتعلقة باخلربة العملية وفر�س العمل املتاحة لل�شباب، واخلدمات الرتويجية املتعلقة بالتدريب املهني والتوظيف يف الدرا�شات العليا، وخدمات التعليم والتهذيب والتدريب والرتفيه يف جمال املبادرات الرامية اإىل اإلهام ال�شباب وتوفريها 
مع املهارات احلياتية، واملهارات التجارية، والفر�س للتنمية الثقة بالنف�س، خدمات اإدارية متعلقة بتنظيم واإدارة الربامج التطوعية وم�شاريع اخلدمات املجتمعية، خدمات غرف الدرد�شة، وخدمات اختبار الكولي�شرتول، وخدمات ال�شينما، وخدمات احلو�شبة ال�شحابية / التخزين، وخدمات التدريب، 
واملقاهي، وخدمات الت�شالت، واخلدمات ال�شت�شارية احلا�شوبية، و خدمات ا�شت�شارية للحا�شوب وتكنولوجيا املعلومات، خدمات اجلدار الناري للكمبيوتر، خدمات تركيب و�شيانة واإ�شالح وحتديث الكمبيوتر، خدمات الربجمة احلا�شوبية، خدمات الكمبيوتر، خدمات ا�شت�شارات برجميات الكمبيوتر، 
خدمات الدعم احلا�شوبي، خدمات حتليل الكمبيوتر، خدمات حجز تذاكر احلفالت، خدمات املوؤمترات، خدمات ا�شت�شارية للم�شتهلك، معلومات عن �شوق امل�شتهلك، خدمات الدورات التعليمية، خدمات دورات املرا�شالت، خدمات التدريب الريا�شي، خدمات الدورات التدريبية، خدمات ور�س العمل املهنية 
والدورات التدريبية، خدمات ور�س العمل والدورات التجارية والأعمال، حل امل�شكالت، خدمات الدورات التدريبية وور�س عمل واحللقات الدرا�شية لتبادل الأفكار والع�شف الذهني، خدمات احللقات الدرا�شية والدورات التدريبية، خدمات دورات الدرا�شات التقنية، وخدمات الرهان الئتماين، وخدمات 
بطاقات الئتمان، وخدمات فعاليات ركوب الدراجات، وخدمات التدريب على ركوب الدراجات، وخدمات بث البيانات، وخدمات نقل البيانات، خدمات ت�شفري البيانات، خدمات ا�شتعادة البيانات، خدمات اأمن البيانات، خدمات تخزين البيانات، خدمات تدفق البيانات، خدمات نقل البيانات، خدمات ت�شميم 
وتطوير واإدارة قواعد البيانات، خدمات بطاقات اخل�شم، خدمات مطاعم داليكتا�شن، خدمات بيع داليكتا�شن بالتجزئة فيما يخ�س بيع الطعام وال�شراب، خدمات الت�شميم، خدمات التطوير العلمي، خدمات التطوير التقني، خدمات تطوير منتجات جديدة لالآخرين، وخدمات التنمية يف جمال حماية 
اإخراج الربامج  التلفزيونية، وخدمات  اإخراج الربامج  الغذائي، وخدمات  التعليم  الغذائي، وخدمات  بالنظام  املتعلقة  التكنولوجيا، واخلدمات ال�شت�شارية  باأجهزة احلا�شوب والربجميات، وخدمات تطوير  البيئية فيما يتعلق  التنمية  البديلة، وخدمات  البيئة، واحلفاظ على الطاقة وم�شادر الطاقة 
املناق�شة اجلماعية وخدمات غرف الدرد�شة، وخدمات التعلم عن بعد، وخدمات التوزيع،  اإخراج العرو�س املو�شيقية واحلفالت املو�شيقية واملعار�س والأح��داث الريا�شية عرو�س الطرق، وخدمات ا�شتعالمات الدليل، خدمات  اإنتاج الأفالم واملو�شيقى وامل�شرحيات والإنتاج امل�شرحي وخدمات  الإذاعية، 
وخدمات اأ�شماء النطاقات، وخدمات التحرير، وخدمات التعليم والتهذيب، خدمات توزيع الكهرباء، خدمات توليد الكهرباء، خدمات الإمداد بالكهرباء، خدمات لوحات الإعالنات الإلكرتونية، خدمات الجتماعات الإلكرتونية، خدمات الربيد الإلكرتوين، خدمات مكاتب / وكالت التوظيف، خدمات 
وكالت الرتفيه، خدمات الرتفيه، خدمات احلفاظ على البيئة، اخلدمات ال�شت�شارية البيئية، خدمات ال�شوق عرب الإنرتنت فيما يتعلق مبحتوى الو�شائط القابلة للم�شاهدة املبا�شرة والقابلة للتنزيل مبا يف ذلك الفيديو والأفالم والربامج التلفزيونية واألعاب الكومبيوتر واملو�شيقى وال�شور والنغمات 
املتاحة عرب الإنرتنت وخط الهاتف والكابل والنقل الال�شلكي والبث الف�شائي اأو البث الأر�شي، خدمات ح�ش�س التمرين، خدمات نوادي املعجبني، خدمات الوجبات ال�شريعة / الوجبات اجلاهزة للتناول خارج املطعم، اخلدمات املالية، خدمات نوادي اللياقة البدنية، خدمات اختبار اللياقة البدنية، 
اإنتاج وتوزيع وتوريد الغاز، خدمات اختيار الهدايا / ت�شليم الهدايا، خدمة ت�شنيع بطاقات املعايدة ح�شب الطلب، خدمات التو�شيل املتعلقة ببطاقات  خدمات الهاتف الثابت واملتنقل، خدمات تو�شيل الزهور، خدمات تطوير الغذاء، خدمات طعام التغذية، خدمات املقامرة، خدمات الألعاب، خدمات 
املعايدة، خدمات ال�شالت الريا�شية، خدمات �شالونات ت�شفيف ال�شعر، خدمات املعلومات وامل�شورة ال�شحية، خدمات النوادي ال�شحية، خدمات املزارع ال�شحية / املنتجعات ال�شحية، وخدمات التاأجري اأو ال�شتئجار فيما يتعلق بالربامج الإذاعية والربامج التلفزيونية والأفالم وال�شور املتحركة واأ�شرطة 
الفيديو امل�شجلة م�شبقاً واملواد ال�شمعية و/اأو الب�شرية، واأ�شرطة الفيديو امل�شجلة م�شبقاً واأقرا�س الفيديو الرقمية اأو اأقرا�س الفيديو امل�شجلة م�شبقاً؛ وخدمات التاأجري اأو ال�شتئجار فيما يتعلق بالرتفيه، وخدمات الإقامة اأثناء العطالت، خدمات الأبراج )قراءة الطالع(، خدمات ا�شت�شافة املواقع، 
خدمات ال�شت�شافة احلا�شوبية، خدمات حجز الفنادق، خدمات الفنادق، خدمات الر�شائل الفورية، خدمات التعليم، خدمات التاأمني، خدمات ا�شت�شارية وامل�شورة يف جمال امللكية الفكرية، خدمات الرتفيه التفاعلي، خدمات الألعاب التفاعلية، خدمات الأخبار التفاعلية، خدمات الت�شالت التفاعلية، 
خدمات ريا�شية تفاعلية، خدمات تلفزيونية تفاعلية، خدمات الولوج اإىل الإنرتنت، وخدمات البوابة الإلكرتونية )عرب النرتنت( وخدمات اآي اإ�س بي وخدمات تكنولوجيا املعلومات واخلدمات الرتفيهية وخدمات اليان�شيب وخدمات الولء وخدمات برامج احلوافز واملكافاآت وخدمات ال�شرتاك يف 
ال�شحف واملجالت، خدمات �شيانة اأجهزة ومعدات وجتهيزات البث و/اأو الت�شالت ال�شلكية والال�شلكية، خدمات �شيانة الت�شالت و �شبكات الت�شالت ال�شلكية والال�شلكية، و خدمات �شيانة الأجهزة واملعدات والتجهيزات الإلكرتونية والكهربائية، وخدمات تركيب واإ�شالح اأجهزة ومعدات وجتهيزات 
الألعاب، خدمات تركيب واإ�شالح اأجهزة ومعدات وجتهيزات البث، خدمات تركيب واإ�شالح اأجهزة ومعدات وجتهيزات الت�شال و/اأو الت�شالت ال�شلكية والال�شلكية، خدمات تركيب واإ�شالح الأجهزة الإلكرتونية املنزلية، خدمات تركيب واإ�شالح الأجهزة الإلكرتونية لل�شركات، خدمات تركيب واإ�شالح 
الإنذار والأقفال واخلزنات، خدمات تن�شيب واإ�شالح برجميات الكمبيوتر، خدمات تركيب واإ�شالح الأجهزة الكهربائية و/اأو الأجهزة اللكرتونية، درا�شات حتليل ال�شوق، خدمات تقييم ال�شوق، وخدمات التنبوؤ بال�شوق، اخلدمات ال�شت�شارية الت�شويقية، خدمات وكالت الت�شويق، خدمات معلومات 
اأبحاث الت�شويق، خدمات ت�شويقية، خدمات بث املو�شيقى، خدمات ترفيهية عند الطلب، خدمات بث، نقل، نقل، خدمات ترفيهية ح�شب الطلب، خدمات البث والتنزيل والإر�شال املتعلقة بالأن�شطة الرتفيهية والريا�شية والثقافية، خدمات النوادي الليلية، خدمات التغذية، خدمات  الت�شويق، خدمات 
تنظيم املزادات على النرتنت، وخدمات التعلم عن بعد عرب الإنرتنت، وخدمات احلماية من الحتيال عرب الإنرتنت، وخدمات الألعاب عرب الإنرتنت، وخدمات اأمن الإنرتنت اأونالين، وخدمات ت�شفح املجالت والكتب عرب النرتنت، وخدمات برامج املكافاآت واحلوافز عرب الإنرتنت، خدمات الأمن عرب 
الإنرتنت، خدمات الألعاب املدفوعة، وخدمات الألعاب التفاعلية بني الأقران، وخدمات التدريب ال�شخ�شي، وخدمات الت�شوير الفوتوغرايف، خدمات الت�شوير، خدمات البودكا�شت )البث ال�شوتي(، خدمات مقارنة الأ�شعار، خدمات معلومات املنتج، خدمات اإطالق املنتجات، خدمات اإنتاج ال�شوت والفيديو 
والنتاج الب�شري املتعلق بالت�شلية والتعليم والتدريب والريا�شة و/اأو الثقافة، خدمات اإدارة الأعمال املتعلقة براكبي الدراجات الهوائية وفرق ركوب الدراجات الهوائية و/اأو اأن�شطة ركوب الدراجات الهوائية واخلدمات الريا�شية الرتويجية وخدمات الرعاية املالية الريا�شية و اخلدمات الإدارية املتعلقة 
بتنظيم واإدارة وت�شغيل و/اأو اإجراء فعاليات ركوب الدراجات الهوائية وراكبي الدراجات الهوائية وفرق ركوب الدراجات الهوائية، خدمات الإيجار املتعلقة مبرافق الت�شالت ال�شلكية والال�شلكية وجتهيزاتها، وخدمات احلانات واخلدمات العقارية وخدمات ال�شتجمام وخدمات اإعادة التدوير وخدمات 
البحث العلمي، خدمات البحوث التقنية، خدمات بحوث املنتجات اجلديدة لالآخرين، خدمات البحوث يف جمال حماية البيئة، خدمات احلفاظ على الطاقة وم�شادر الطاقة البديلة، وخدمات البيئة، وخدمات البحوث التجارية، خدمات البحوث فيما يتعلق بعتاد الكمبيوتر والربجميات، خدمات 
املنا�شبات اخلا�شة،  ال�شبكات الجتماعية، خدمات تخطيط  التكنولوجية، خدمات احلجز، خدمات حجوزات املطاعم، خدمات املطاعم، خدمات ترويج املبيعات، خدمات البث الف�شائي، خدمات الأمن، خدمات خوادم ال�شت�شافة، خدمات الر�شائل الق�شرية، خدمات نوادي التنحيف، خدمات  البحوث 
خدمات الكفالة، اخلدمات الريا�شية، خدمات دورات التعليم الريا�شي، خدمات التخزين، خدمات �شيارات الأجرة، خدمات التدري�س، خدمات بناء الفريق، خدمات الت�شالت، خدمات الت�شويق عرب الهاتف، خدمات تقدمي العالج، خدمات وكالت حجز التذاكر )للرتفيه(، خدمات حجز التذاكر، خدمات 
اخلدمات  وتوريد  وتوزيع  اإنتاج  وخدمات  ال�شتهالكية،  اخلدمات  توزيع  خدمات  اجلامعية،  اخلدمات  التعليم،  خدمات  ال�شفر،  خدمات  ال�شفر،  دليل  خدمات  ال�شفر،  وك��الت  خدمات  النقل،  خدمات  التدريب،  خدمات  ال�شياحية،  املعلومات  خدمات  ال�شياحية،  الرحالت  حجز  خدمات  التذاكر،  حجز 
ال�شتهالكية، وخدمات الإمداد باخلدمات ال�شتهالكية، وخدمات الر�شائل املرئية، وخدمات الفيديو ح�شب الطلب، وخدمات املحادثة املرئية، وخدمات الن�س املرئي، وخدمات الربيد ال�شوتي، وخدمات ال�شمان، وخدمات البوابة الإلكرتونية، وخدمات البث ال�شبكي، وخدمات ت�شميم / �شيانة املواقع 
الإلكرتونية مبا ميكن العمالء من القيام ب�شكل مالئم بالطالع على تلك اخلدمات و�شرائها، مبا يف ذلك توفريها عرب �شبكة ات�شالت عاملية؛ توجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي مبا يف ذلك خدمات التخزين الإلكرتوين والتخزين عرب الإنرتنت؛ توجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي مبا يف 
ذلك ا�شرتجاع اللكرتوين اأو عرب النرتنت للبيانات وامللفات ور�شائل الربيد الإلكرتوين وجهات الت�شال والتقاومي وقوائم املهام والر�شائل الن�شية وال�شور واملو�شيقى وامللفات ال�شوتية واملرئية وال�شمعب�شرية والفيديو والن�شو�س والر�شومات والربامج وغريها من البيانات اأو املعلومات؛ توجيه 
الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي مبا يف ذلك خدمات تخزين البيانات )بخالف التخزين املادي(، و توجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي مبا يف ذلك خدمات تخزين البيانات املحو�شبة؛ خدمات املزادات عرب الإنرتنت؛ وتوفري قاعدة بيانات اإلكرتونية عرب النرتنت لالإعالنات مبا يف ذلك الإعالنات 
ال�شخ�شية، والإعالن عن فر�س العمل والتوظيف والإعالنات العقارية؛ توفري مقارنات للخدمات املالية عرب الإنرتنت؛ توفري خدمات مقارنة الأ�شعار عرب الإنرتنت؛ توفري خدمات عرب الإنرتنت ملعاجلة الن�شو�س وجداول البيانات والتقاومي والعرو�س التقدميية واإدارة قواعد البيانات؛ توفري 
خدمات موظفي دعم املكاتب الفرتا�شية عرب الإنرتنت؛ طلب/�شراء الهدايا عرب النرتنت؛ ن�شر معلومات مكافاآت الولء على النرتنت؛ توفري برامج املكافاآت واحلوافز عرب الإنرتنت؛ حتليل الدعاية والإعالن والرتويج؛ ا�شت�شارات الدعاية والإعالن والت�شويق والرتويج؛ خدمات دعائية للرتويج 
للربامج الإذاعية والربامج التلفزيونية والأفالم وال�شور املتحركة؛ اخلدمات الإعالنية املتعلقة بالربامج الإذاعية والربامج التلفزيونية والأفالم وال�شور املتحركة؛ خدمات اإعالنية لرتويج الربامج الإذاعية والربامج التلفزيونية والأفالم وال�شور املتحركة بناًء على عادات امل�شاهدة / تف�شيالت 
العمالء؛ ترويج الربامج الإذاعية والربامج التلفزيونية والأفالم وال�شور املتحركة؛ ترويج الربامج الإذاعية والربامج التلفزيونية والأفالم وال�شور املتحركة بناًء على عادات امل�شاهدة / تف�شيالت العمالء؛ اأبحاث ال�شوق جلمع املعلومات عن م�شاهدي التلفزيون؛ خدمات الدعاية والإعالن واملعلومات 
التجارية عرب و�شائل الإعالم ال�شمعية والب�شرية والرقمية والإنرتنت؛ الإعالن عن طريق بث الدعاية عرب الإنرتنت ل�شالح الغري من خالل �شبكات الت�شالت الإلكرتونية؛ الدعاية والإعالن مبا يف ذلك الرتويج املتعلق ببيع اأ�شياء وخدمات مقدمة ل�شالح الغري عن طريق بث املواد الدعائية ون�شر 
الر�شائل الإعالنية على �شبكات احلا�شوب؛ خدمات التجارة اللكرتونية وحتديداً توفري املعلومات حول املنتجات واخلدمات عن طريق الو�شائط ال�شمعية والب�شرية والرقمية والإلكرتونية لأغرا�س الدعاية والإعالن واملبيعات؛ اخلدمات الإعالنية التي تتمثل طبيعتها يف مطابقة وربط املعلنني 
ونا�شرين حمتوى الفيديو لغر�س الإعالن والت�شويق واخلدمات الرتويجية؛ خدمات الدعاية والإعالن، وحتديداً ترويج ال�شلع واخلدمات وهوية العالمة التجارية واملعلومات التجارية واأخبار الغري من خالل و�شائل الإعالم ال�شمعية والب�شرية والرقمية والإنرتنت؛ الرعاية الرتويجية؛ تنظيم 
اأو الثقافية واحلفالت املو�شيقية واملهرجانات وحفالت الفرق احلية لغايات جتارية واإعالنية؛ ترويج الفعاليات  اأو الريا�شية  اإدارة الأعمال ول �شيما فيما يتعلق بتنظيم واإدارة املعار�س والعرو�س اخلا�شة؛ تنظيم الفعاليات الرتفيهية  اأو اإعالنية؛  واإدارة املعار�س والعرو�س اخلا�شة لغايات جتارية 
الرتفيهية احلية ومبيعات التذاكر؛ الرتويج للفنانني املو�شيقيني؛ ترويج الأماكن؛ املحا�شبة وتفعيل الن�شاط املكتبي فيما يتعلق بحجز واإ�شدار وبيع تذاكر الدخول؛ اإعالنات الراديو؛ الإعالنات التلفزيونية؛ وتنظيم ال�شرتاكات يف خدمات الت�شالت لالآخرين؛ اعالنات النرتنت؛ خدمات الأعمال 
التجارية عرب الإنرتنت لربط م�شتخدمي ال�شبكة الجتماعية مع ال�شركات؛ الرعاية الرتويجية لراكبي الدراجات الأفراد و/اأو فرق ركوب الدراجات و/اأو اأن�شطة ركوب الدراجات؛ خدمات اإدارة الأعمال املتعلقة براكبي الدراجات الهوائية، وفرق ركوب الدراجات و/اأو اأن�شطة ركوب الدراجات الهوائية؛ 
اخلدمات الإدارية املتعلقة بتنظيم واإدارة وت�شغيل و/اأو اإجراء فعاليات ركوب الدراجات الهوائية وراكبي الدراجات الهوائية وفرق ركوب الدراجات الهوائية، توفري خدمات ال�شرتاك املو�شيقى على النرتنت؛ توفري برامج املكافاآت واحلوافز عرب الإنرتنت؛ توفري برامج املكافاآت واحلوافز على الإنرتنت 
املتعلقة بتتبع اللياقة البدنية ومراقبة ال�شحة والتتبع ال�شخ�شي وتتبع منط احلياة وتتبع العواطف؛ تقدمي امل�شورة املهنية )بخالف امل�شورة التعليمية والتدريبية(؛ ترويج الفعاليات الرتفيهية واحلفالت املو�شيقية واملهرجانات وحفالت الفرق احلية مبا يف ذلك اخلدمات املقدمة عرب النرتنت من 
قاعدة بيانات الكمبيوتر اأو الإنرتنت؛ توفري خدمات ا�شرتاكات املو�شيقى املمولة اإعالين؛ تاأجري وقت الإعالن على و�شائل الت�شال؛ الإدارة التجارية لرتخي�س ال�شلع واخلدمات لالآخرين؛ تقدمي امل�شورة وتوفري املعلومات والأخبار عن الأعمال؛ خدمات ال�شت�شارات واملعلومات وامل�شورة املتعلقة 

بجميع اخلدمات املذكورة اأعاله؛ خدمات ال�شت�شارات املهنية واملعلومات وامل�شورة املتعلقة بجميع اخلدمات املذكورة اأعاله؛ خدمات ال�شت�شارات واملعلومات وامل�شورة املتعلقة بجميع اخلدمات املذكورة اأعاله واملقدمة عرب النرتنت من قاعدة بيانات حا�شوبية اأو عن طريق خط امل�شاعدة اأو الإنرتنت. 
 الواق�عة بالفئة:  35 

و�شف العالمة:  
العالمة تتكون من كلمتي "SKY" "NEWS" باللغة الجنليزية و كلمة "عربية" بالأحرف العربية 

مكتوبني داخل �شكل  م�شتطيل ذو زوايا مدورة مف�شول اإىل ثالثة اأجزاء كما هو مبني يف منوذج
  الطلب. 

ال�ش��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
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جمهور غا�شب يقتل 8 م�شا�شي دماء

قتل ثمانية اأ�شخا�س اتهموا باأنهم م�شا�شو دماء على اأيدي غوغاء 
غا�شبني يف مالوي بجنوب القارة الإفريقية. 

اإىل العتقاد  م��الوي،  التي وقعت جنوب  القتل،  وت�شتند عمليات 
كانوا  �شوداء  مالب�س  يرتدون  كانوا  الذين  الدماء  م�شا�شي  ب��اأن 

يدخلون منازل �شكان وهم نائمون ومي�شون دماءهم. 
املا�شية،  اجلمعة  مو�شاين،  رام�شي  ال�شرطة  با�شم  املتحدث  وقال 
املا�شي يف مدينة بالنتري بجنوب  اإن عملية قتل وقعت اخلمي�س 
البالد عندما اتهمت جمموعة من ال�شكان الغا�شبني رجاًل باأنهم 

م�شا�شو دماء ثم قتلتهم. 
اتهامات  على  بناء  �شخ�شاً   31 اعتقال  مت  اأن��ه  املتحدث  واأ���ش��اف 
بالقتل والعتداء واإ�شعال حريق متعمد ب�شبب عمليات القتل التي 
الوليات  و�شفارة  املتحدة  الأمم  واأ���ش��درت  الغوغاء.   فيها  ت��ورط 
املتحدة يف مالوي حتذيرات لالأجانب من زيارة جنوب مالوي.  
وترت�شخ الأ�شاطري واخلرافات ب�شكل عميق يف الدولة، التي يبلغ 
عدد �شكانها 17 مليون ن�شمة، حيث اإن نحو 40 باملئة من البالغني 

اأميون، طبقاً لالأمم املتحدة. 

تقتحم بنًكا حماولة طعن موظف
العربية  باململكة  �شيدة م�شنة م�شرًفا يف منطقة جازان  اقتحمت 
اأحد  بحق  قتل  جرمية  ارتكاب  حماولة  الأح��د،  اليوم  ال�شعودية، 

موظفي البنك.
امل�شرف  اقتحمت  امل�شنة  اأن  �شعودية،  اإعالمية  تقارير  واأ���ش��ارت 
بعد  اأبي�س  ب�شالح  امل��وظ��ف  طعن  ،وح��اول��ت  اآخ��ر  �شخ�س  برفقة 
ال�شيدة  على  اأم��ن��ي��ة  ج��ه��ات  حتفظت  فيما  بينهما،  ن�شب  خ��الف 
�شبق  �شحيفة  واأو�شحت  احل��ادث��ة.  مالب�شات  يف  التحقيق  وج��اٍر 
ال�شعودية اأن ال�شيدة امل�شنة تتهم املوظف بال�شتيالء على �شمانها 
الجتماعي، ومل تنتظر تو�شيح الو�شع احلايل حل�شابها، وقامت 

باإخراج �شكينها حماولة العتداء على املوظف.

ر�شيع يزن 30 كيلوغراًما
 9 يزن طفل ر�شيع مك�شيكي نف�س عمر الطفل البالغ من العمر 

�شنوات، لأنه يجوع با�شتمرار.
ويبلغ وزن الطفل لوي�س مانويل، 10 اأ�شهر، من تيكومان يف ولية 
كوليما غرب املك�شيك، حوايل 4 اأرطال و10 بو�شات، اأي 30 كيلو 
كان  فاإنه عندما  الربيطانية،  ديلي ميل  ووفًقا ل�شحيفة  غراماً. 
عمره �شهًرا واحًدا فقط كان عليه اأن يرتدي مالب�س كبرية لطفل 

لديه �شنتان من العمر، لأن خ�شره تو�شع ب�شرعة.
ب��رادر- متالزمة  لديه  يكون  اأن  من  املخت�شون  الأطباء  ويخ�شى 
اأن ي�شبب نوبات  – وهو ا�شطراب غري قابل لل�شفاء ميكن  ويلي 

قلبية عند الأطفال.
وت�شبب احلالة الوراثية النادرة م�شاكل كبرية مبا يف ذلك احلث 
امل�شتمر على اأكل الطعام، وتقييد النمو وانخفا�س قوة الع�شالت. 
التربعات،  جلمع  ن��داء  بالفقر  املنكوبة  الر�شيع  اأ���ش��رة  واأطلقت 
تاأكد  اإذا  لبنها  الطبي  ال��ع��الج  تكاليف  حتمل  م��ن  تتمكن  حتى 

الت�شخي�س.
ويعتقد اأن لوي�س ميكن اأن يكون الطفل الأكرث �شمنة يف العامل، 
ومع ذلك، ل توجد �شجالت توؤكد هذه ال�شكوك. ويتاألف العالج 
من �شل�شلة من احلقن بالهرمونات، حيث تبلغ تكلفة كل واحدة 

منها 404 جنيهات اإ�شرتلينية اأي ما يعادل 530 دولًرا.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

مولود فل�شطيني عرب النطف املهربة من �شجون االحتالل
املحتلة،  الغربية  ال�شفة  �شمال  جنني  مدينة  غرب  زبوبا  بلدة  من  القي�شي  حممد  علي  الفل�شطيني  الأ�شري  رزق 
واملعتقل منذ 14 عاماً، مبولوده غيث عرب النطف التي يهربها الفل�شطينيون من �شجون الحتالل الإ�شرائيلي، 

حيث اأجريت عملية الولدة يف امل�شت�شفى العربي التخ�ش�شي يف مدينة نابل�س.
وان�شمت عائلة القي�شي اإىل 62 عائلة فل�شطينية زارها الفرح منذ بداأت عمليات الزراعة من النطف املهربة من 
ال�شجون يف العام 2012، فيما تظل ع�شرات العائالت الفل�شطينية الأخرى يف انتظار فرحة مماثلة من نطف ل 
زالت جممدة. وعربت عائلة الأ�شري القي�شي عن �شعادتها الكبرية مبولودها اجلديد غيث، موؤكدًة اإميانها املطلق 
بحرية ابنها علي الذي �شيخرج ويعانق مولوده اجلديد، اإىل جانب �شقيقته غادة و�شقيقه جمد الذين اأجنبهما قبل 

اعتقاله قبل 14 عاماً.
واأ�شار املتحدث الإعالمي با�شم مركز رزان التخ�ش�شي الذي تتم فيه عمليات الزراعة اإىل اأن زوجة الأ�شري ب�شحة 
جيدة بعد اأن اأجريت لها عملية قي�شرية، واأن املولود ب�شحة جيدة، ويزن 2 كيلوغرام ون�شف، واأن الأمور �شارت 

ب�شكل ممتاز.
وبداأت زراعة النطف املهربة من ال�شجون يف فل�شطني يف العام 2012، وكان الأ�شري عمار الزبن من مدينة نابل�س 

واملحكوم 26 عاماً، اأول اأ�شري يرزق مبولود وهو يف ال�شجون، واأ�شماه مهند.
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منزل مزود باآلية فريدة لتجنب الفي�شانات
تعاين بع�س البلدان من الفي�شانات امل�شتمرة نتيجة ت�شاقط كميات كبرية 
من الأمطار على مدار العام، مما يفر�س احلاجة اإىل و�شائل حلماية املنازل 
واملمتلكات، ورمبا يقدم هذا املنزل يف مدينة لينكولن�شاير الربيطانية احلل 
املنا�شب لهذه امل�شكلة. ومت ت�شميم املنزل لل�شمود يف وجه الفي�شانات، من 
الأ�شا�س  حم��ل  ليحل  خ�شي�شاً  �شيد  ال�شلب،  م��ن  بهيكل  ت��زوي��ده  خ��الل 
 5 اأق��ل من  اأق���دام يف   5 التقليدي، وميكنه رف��ع املنزل عن الأر����س ح��وايل 

دقائق، بح�شب �شحيفة مريور الربيطانية.
ويتم رفع املبنى بالكامل، والذي ي�شل وزنه اإىل نحو 65 طناً، بوا�شطة 8 
رافعات ميكانيكية، مدعومة مبحرك مركزي وعلبة ترو�س. لكن املنزل ل 
اأن  التجريبية، على  املرحلة  الوقت احل��ايل، وهو يف  ماأهول يف  ي��زال غري 

يخ�شع لالختبارات على مدى اأربع �شنوات، من قبل ال�شركة املطورة.
وقال كارل هيك، الرئي�س التنفيذي ل�شركة لرك فليت هومز امل�شوؤولة عن 
امل�شروع ح�شلنا على املوافقة للتخطيط لبناء منزل جتريبي، ميكن رفعه 
فوق م�شتوى الأر�س بوا�شطة رافعات، واحلماية ب�شكل فعال من الأخطار 
الناجتة عن الفي�شانات. واأ�شاف هيك: يف حال جناح الختبارات، ميكن اأن 
يوفر املنزل منوذجاً، ي�شمح ببناء اآلف املنازل امل�شابهة يف مواقع خمتلفة 
الوقت احلايل  املتحدة، والتي ل ميكن تطويرها يف  اململكة  اأنحاء  بجميع 
ب�شبب الفي�شانات. و�شيتم جتهيز املنزل باخلاليا ال�شم�شية، ل�شمان توفر 
وال�شرف  املياه  تو�شيل  �شيتم  الفي�شانات، يف حني  اأثناء حدوث  الكهرباء 
ال�شحي عرب خراطيم خا�شة. ومن املتوقع اأن يتم تفكيك النموذج احلايل 

يف عام 2022، مع اإمكانية اإعادة تركيبه يف موقع اآخر.

اأرماين يحول جزء من جمموعته اإىل موؤ�ش�شته اخلريية 
نقل جزء من  يعتزم  اإن��ه  اأرم��اين  ال�شهري جورجيو  الإيطايل  امل�شمم  قال 
بيع  اأي  لتجنب  م�شعى  يف  اخلريية  موؤ�ش�شته  اإىل  للمو�شة  امرباطوريته 

للمجموعة اأو تفككها بعد رحيله.
واأ�ش�س اأرماين، 83 عاما، موؤ�ش�شة خريية حتمل ا�شمه العام املا�شي، قائال 
اإنه يعتزم الإ�شراف عليها بقية حياته. ول يزال اأرماين، الذي تقدر ثروته 
بنحو �شتة مليارات دولر، ي�شارك يف اإدارة ثاين اأكرب جمموعة للمو�شة يف 

اإيطاليا. ولكنه مل يحدد بعد من �شيخلفه يف اإدارة اأعماله.
قال  الث��ن��ني،  ال��ي��وم  ن�شرت  �شريا  دي��ال  ك��وري��ري  م��ع �شحيفة  ويف مقابلة 
اأرماين "ما مت و�شعه هو اآلية �شت�شجع ورثتي على احلفاظ على التناغم 

وجتنب بيع املجموعة اأو تفككها".
واأرماين مل ينجب اأبناء. وتعمل ابنتا اأخيه روبرتا و�شيلفانا يف املجموعة يف 
حني ترك ابن اخته اندريا كامريانا املجموعة يف الآونة الأخرية ولكنه ل 

يزال ع�شوا يف جمل�س الإدارة.

�شبط �شحنة قيا�شية 
من املخدرات 

الفرن�شية  اجل����م����ارك  ���ش��ب��ط��ت 
�شمغ  خم��در  م��ن  قيا�شية  �شحنة 
 2.3 وزن��ه��ا  يبلغ  الهندي  القنب 
ط�����ن، وق��ي��م��ت��ه��ا اأك������رث م����ن 17 
مغربية،  �شاحنة  يف  ي��ورو  مليون 
ال��ع��ام��ة يف رين،  ال��ن��ي��اب��ة  ح�����ش��ب 

غرب البالد.
وج���اء يف ب��ي��ان ���ش��ادر ع��ن املدعي 
نيكول  ري��ن  يف  للجمهورية  العام 
جاكيه: اإنها اأكرب كمية من القنب 

ت�شبط يف العام 2017. 
وكانت املخدرات خمباأًة يف �شاحنة 
م�شجلة يف املغرب، وت�شري باجتاه 

ال�شمال.
ال�������ش���اح���ن���ة وهما  ���ش��ائ��ق��ا  وق������ال 
م���غ���رب���ي���ان، اأث����ن����اء ت���دق���ي���ق يف ل 
اإن���ه���م���ا م��ت��ج��ه��ان اإىل  رو����ش���ي���ل، 
ف���ارغ���ة بعدما  ب�����ش��اح��ن��ة  ب��اري�����س 

�شلما حمولتهما يف اإ�شبانيا.
لكن موظفي اجلمارك لحظوا يف 
اآخر املقطورة، اأربعة األواح خ�شبية 
مقارنة  جديدٍة  ب��رباٍغ  م�شبوطة 

مع ال�شاحنة عموماً.
وا�شتبه موظفو اجلمارك يف وجود 
خمباأ �شري بعد عثورهم على اآثار 
اأبي�س على الأر���س، ففكوا  طالء 
 73 ليكت�شفوا  اخل�شبية  الأل���واح 
رزمًة من �شمغ القنب يبلغ وزنها 

الجمايل 2362 كيلوغراماً.

ممر�شة تت�شبب يف حرق ر�شيع
مب�شت�شفى  مم���ر����ش���ة،  اأح�����رق�����ت 
بي�شة  حمافظة  يف  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك 
جمهول  ر����ش���ي���ًع���ا  ب���ال�������ش���ع���ودي���ة، 
امل�شت�شفى  اإدارة  دف��ع  م��ا  ال��ه��وي��ة، 

ملعاقبتها.
اإن  اإع���الم حملية،  وق��ال��ت و���ش��ائ��ل 
بتهمة  املمر�شة  عاقب  امل�شت�شفى 
الإهمال، بعد اأن ت�شببت يف حروق 
ل��ر���ش��ي��ع ل  الأوىل،  ال���درج���ة  م��ن 
اأ�شهر،  ال���ث���الث���ة  ع���م���ره  ي���ت���ج���اوز 

خالل تنظيفه مبياه �شاخنة.
واأو�شح املتحدث با�شم �شحة بي�شة 
ع��ب��داهلل ال��غ��ام��دي يف وق��ت �شابق، 
اأنه �شتتم حما�شبة املمر�شة داخلًيا 
وفًقا  امل�شت�شفى  اإدارة  ق��ب��ل  ،م���ن 

لالأنظمة املتبعة.
جمهول  ال��ر���ش��ي��ع  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 
مب�شت�شفى  و���ش��ع��ه  ومت  الأب���وي���ن، 
الأطفال ؛لتقدمي الرعاية له بعد 

العثور عليه يف وقت �شابق.

تك�شب اآالف الدوالرات من �شور قدميها   
األف   71.5 اأكرث  اأنها تك�شب  اأزي��اء كندية  ك�شفت عار�شة 
دولر يف العام، من خالل ن�شر �شور غريبة لقدميها على 

موقع التوا�شل الجتماعي اإن�شتغرام.
وتك�شب جي�شيكا غولد ع�شرات الآلف من الدولرات، من 
بو�شعيات  واأ�شابعها  لقدميها  غريبة  �شور  ن�شر  خالل 
خمتلفة ملتابعيها على اإن�شتغرام، الذين يزيد عددهم عن 

10 اآلف متابع، بح�شب �شحيفة مريور الربيطانية.
�شاهدت  اأن  بعد  قدميها،  ���ش��ور  بن�شر  جي�شيكا  وب����داأت 
اأقدامهن.  بعر�س  متخ�ش�شات  عار�شات  يطلب  اإعالناً، 
الع�شرات  انهالت  ال�شور،  من  جمموعة  اأول  ن�شر  وبعد 

من الر�شائل والتعليقات من املعجبني.
قالت  امل��ح��ل��ي��ة،  ك��وزم��وب��ول��ي��ت��ان  ل�شحيفة  ح��دي��ث  ويف 
التي  الغريبة  الطلبات  بع�س  من  �شدمت  اإنها  جي�شيكا 
اعتادت على  اأن  لبثت  ما  لكنها  ال�شور،  ن�شر  بعد  تلقتها 

ذلك، وحتول الأمر اإىل و�شيلة لك�شب املال بالن�شبة لها.
واأ�شافت جي�شيكا: مل اأكن اأتوقع يف يوم من الأيام اأن يكون 
الكثريين  اأن  اأدرك���ت  لكنني  بقدمي،  مهتماً  �شخ�س  اأي 
وبداأت  ال�شور.  على  للح�شول  امل��ال  لدفع  ا�شتعداد  على 
املحتملني  الزبائن  جذب  كيفية  بتعلم  الوقت،  ذلك  من 

وامل�شتعدين لدفع املال.

مت�شلل يطعن مذيعة 
الإذاع���ي���ة على  ال��رو���ش��ي��ة  اإخ���و مو�شكفي  ق��ال��ت حم��ط��ة 
�شق  مت�شلال  اإن  الث��ن��ني  ام�����س  الإن��رتن��ت  على  موقعها 
يف  امل��ذي��ع��ات  اإح���دى  وط��ع��ن  املحطة  مكاتب  اإىل  طريقه 

العنق.
واأم�شك اأفراد الأمن باملت�شلل و�شلموه لل�شرطة.

ُنقلت  فيلجنجاور  ت��ات��ي��ان��ا  امل��ذي��ع��ة  اإن  امل��ح��ط��ة  وق��ال��ت 
مل�شت�شفى ولكن حياتها لي�شت يف خطر.

ببغاء ينطق 3 �شور قراآنية
كثرياً ما ن�شمع عن طيور ببغاء ت�شتطيع اأن تنطق بعدد 
طويل  ت��دري��ب  اإىل  ذل��ك  ويحتاج  والكلمات،  اجلمل  م��ن 
بذكاء  تت�شم  وال��ت��ي  اجلميلة  الطيور  ه��ذه  تتمكن  حتى 
كبري اأن تقوم بذلك، قد ل ت�شتطيع النطق بجمل طويلة 
كالإن�شان، اإل اأن رجاًل واحداً يف الأردن، متكن من ك�شر 

هذه القاعدة متاماً.
يف  لالأ�شنان  مبخترب  فنياً  يعمل  ال��ذي  ال�شواملة،  ح�شني 
لرتبية  ه���اٍو  ع��م��ان،  الأردن��ي��ة  العا�شمة  مناطق  اإح���دى 
من  ال��ب��ب��غ��اء  ط��ائ��ر  �شّيما  ل  اأن��واع��ه��ا،  بجميع  ال��ط��ي��ور 
ال�6  اأح��ده��ا منذ قرابة  ب��داأ برتبية  وال��ذي  كا�شكو،  ن��وع 
�شنوات، واأعطاه ا�شم مدلل، ومتكن ال�شواملة خالل فرتة 
تربيته ل�مدلل، اأن يعلمه نطق 3 �شور قراآنية وهي امل�شد 
والكوثر والإخال�س، بالإ�شافة اإىل ال�شهادتني، والعديد 
اأكرب،  �شاء اهلل عليك، اهلل  "ما  الدينية مثل  من اجلمل 
اأ�شتغفر اهلل"، وغريها من هذه اجلمل، اإىل جانب حفظه 
هذا  يف  ال��ع��امل��ي  القيا�شي  ال��رق��م  حمطماً  كلمة،  ل�350 

املجال بقرابة ال�30 كلمة.
النجم جورج كلوين وزوجته اأمل كلوين لدى و�سولهما حل�سور العر�س الأول من

 فيلم "Suburbicon" بارامونت يف م�سرح القرية بلو�س اجنلي�س، كاليفورنيا.  )ا ف ب(

لندن تواجه اأزمة 
ال�شقق باأكرب مبنى 
ل��ن��دن من  ال��واق��ع يف  ي��ق��دم املبنى 
الذي  الفنادق،  وي�شبه  طوابق   10
يعد اأكرب م�شروع لل�شكن امل�شرتك 
وخدمات  �شغرية  غ��رف��اً  ب��ال��ع��امل، 
�شياق  ل�شاغليه، يف  امل�شتوى  عالية 
م����ب����ادرة ه���دف���ه���ا م���واج���ه���ة اأزم�����ة 

ال�شكن يف املدن. 
العام  ربيع  يف  امل�شروع  ه��ذا  ود�شن 
2016 على حافة طريق مروري يف 
�شمال غرب العا�شمة الربيطانية، 
تقريباً  كيلومرتات   10 بعد  على 
ويعد  م���رتو.  حمطتي  ع��ن  م�شياً 
جمال  يف  رائ����داً  اوك  اأول����د  مبنى 
امل�شاريع  واأو����ش���ع  ال�شكن  ت�����ش��ارك 
من هذا النوع، حتى لو اأن مفهوم 
العامل  يف  �شائع  الت�شاركي  ال�شكن 

ويف الوليات املتحدة خ�شو�شا. 
غرفة   545 م���ن  امل��ب��ن��ى  وي���ت���األ���ف 
مت��ت��د ع��ل��ى 12 م�����رًتا م���رب���ًع���ا يف 
ومطابخ  ح��م��ام��ات  ف��ي��ه��ا  امل���ع���دل 
وهي  احل���الت  بع�س  يف  م�شرتكة 
ي�شتاأجرها،  م����ن  وج������دت  ك��ل��ه��ا 
عن  امل�����ش��وؤول  ت��وم��ا���س  اإد  بح�شب 
امل�������ش���روع يف جم��م��وع��ة »ذي  ه����ذا 

كولكتيف« العقارية. 
واأب����رز م��ا مي��ّي��ز ه���ذا امل��ب��ن��ى الذي 
ريا�شة  و����ش���ال���ة  م��ن��ت��ج��ع��ا  ي�����ش��م 
امل�شرتك  للعمل  وق��اع��ة  وم��ك��ت��ب��ة 
وم���ط���ع���م���ا و����ش���ال���ة ���ش��ي��ن��م��ا تعج 
امل�شل�شل  عر�س  وق��ت  بامل�شاهدين 
هو  ث����رون����ز،  اأوف  غ��ي��م  ال�����ش��ه��ري 
ال�شا�شعة  امل�����ش��رتك��ة  م�����ش��اح��ات��ه 
ومفرو�شات  ملونة  باأرائك  املزينة 
�شل�شلة  فيها  تنظم  والتي  خ�شبية 
ح�ش�س  قبيل  م��ن  الأن�شطة،  م��ن 

يوغا واأم�شيات مو�شيقية. 

في�شبوك يعيد طفاًل الأ�شرته بعد 7 �شنوات 
طفلها  اإليها  عاد  اأن  بعد  م�شرية،  اأ�شرة  الفرحة  عمت 
لهم  ح��ام��اًل  ال��ق��در  ج��اء  �شنوات، حيث   7 املختفي منذ 
ال�شعادة بعد معاناة �شنوات اللهفة والقلق على الطفل 
الذي اختفى يف �شوق اخل�شار، حينما ا�شطحبته والدته 

للت�شوق معها يف �شوق القرية.
ويف التفا�شيل، مبحافظة الدقهلية، حرر املواطن �شالح 
حم�شًرا  الأمديد"  "متى  مبركز  املقيم  عبداحلميد، 
ع��ل��ى طفله  ب��ال��ع��ث��ور  يفيد  ال�����ش��رط��ة،  ق�شم  ر���ش��م��ًي��ا يف 
ال�شرطة  رج��ال  تعجب  حيث  �شنوات،   7 منذ  املختطف 
من الطريقة التي متت بها عودة الطفل لأ�شرته، رغم 

كونه موجوًدا يف دائرة املحافظة دون العثور عليه.
الأ�شدقاء  بع�س  اإن  ال�����ش��ك��وى،  يف  الطفل  وال���د  وق���ال 
جمهول  لطفل  ���ش��ورة  بانت�شار  اأب��ل��غ��وه  م��ن��ه  امل��ق��رب��ني 
ال��ه��وي��ة ع��ل��ى م��وق��ع ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي في�شبوك، 
واإقناعه بالذهاب ل�شاحب ال�شفحة التي ن�شرت ال�شورة 
لالإطالع على الطفل فرمبا يكون طفله املختفي منذ 

اأعوام.

اأنه  ليكت�شف  ال�شفحة،  ل�شاحب  الأب  ذه��ب  بالفعل، 
�شرطي وعرث على الطفل يف حالة اإعياء �شديدة اأ�شفل 
داخل  بعالجه  ف��ق��ام  امل��ح��اف��ظ��ة،  بنف�س  طلخا  ك��وب��ري 
العالج،  اإىل منزله ل�شتكمال  ا�شطحبه  امل�شت�شفى، ثم 
عليه  تتعرف  فرمبا  في�شبوك  على  �شورته  ن�شر  وق��رر 

اأ�شرته.
من  ابني  اأن��ه  الأوىل  اللحظة  منذ  �شعرت  الأب:  وق��ال 
باإجراء  اإليه، لكن قمت  مالحمه واحلنني يل وحنيني 
الوراثية،  الب�شمة  م��ن  للتاأكد  ن��ووي  حم�س  حتاليل 

وبالفعل تاأكدت اأنه ابني.
واأ�شاف: ابني مّت اختطافه من �شوق القرية حينما كان 
ب�شحبة والدته منذ 7 �شنوات، وتبني اأن بع�س معدومي 
ال�شمري اختطفوه ل�شتغالله يف الت�شول، وحينما �شعر 
ب���الإره���اق والإع���ي���اء ال�����ش��دي��د، ت��رك��وه اأ���ش��ف��ل الكوبري 
لينتظر وفاته ومن ثم التخل�س منه، اإىل اأن جاء القدر 
اإلينا  عودته  يف  �شبًبا  وليكون  لإن��ق��اذه  ال�شرطة  باأمني 

واإدخال الب�شمة والفرحة ملنزلنا مرة اأخرى.

ليدي غاغا باإطاللة اأنيقة
لعله اأهم ما مّيز املغنية العاملية ليدي غاغا خالل م�شريتها الفنية هو 
اإطاللتها الغريبة، ولكن الالفت اأنها ومنذ فرتة اعتمدت يف 

اإطاللتها على لوك مييل اأكرث اإىل الب�شاطة.
وبدا هذا وا�شحا يف اإطاللتها الأخرية والتي ظهرت بها خالل 
ب�شيط  بلوك  واأط��ل��ت   Saturday night برنامج  يف  ا�شت�شافتها 
اأو من حيث  الأبي�س  باللون  املالب�س مرتدية بدلة  اإن من حيث  وراق��ي 

ت�شريحة �شعرها ومكياجها.
عن  حت��دث��وا  ال��ذي��ن  العامليات  الفنانات  اإح���دى  ك��ان��ت  غ��اغ��ا  اأن  اإىل  ي�شار 
عن  وتفا�شيل  مبعلومات  الإدلء  رف�شت  انها  اإل  التحر�س  اىل  تعر�شهم 
املو�شوع، ومنذ ذلك احلني اإتخذت ليدي غاغا ق�شية التحر�س على عاتقها 

لإي�شال �شوت ال�شحايا.


