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حاكم الفجرية يرتاأ�س وفد الدولة 
اإىل القمـــة العـربيـة يف تونـ�س

•• الفجرية-وام:

املجل�س  ع�ضو  ال�ضرقي  حممد  بن  حمد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  يرتاأ�س 
العربية  القمة  اأع��م��ال  امل�ضارك يف  ال��دول��ة  وف��د  الفجرية  الأع��ل��ى حاكم 

بدورتها الثالثني التي تعقد اليوم يف العا�ضمة التون�ضية تون�س.
رفيع  وف��د  العربية،  القمة  اإىل  الفجرية  حاكم  ال�ضمو  �ضاحب  ي��راف��ق 
وزير  قرقا�س  حممد  بن  اأن��ور  الدكتور  معايل  من  كال  ي�ضم  امل�ضتوى، 
الدولة لل�ضوؤون اخلارجية ومعايل �ضيف حممد الهاجري رئي�س دائرة 
التنمية الإقت�ضادية يف اأبوظبي ومعايل فار�س حممد املزروعي م�ضت�ضار 
يف وزارة �ضوؤون الرئا�ضة، ومعايل �ضعيد حممد الرقباين امل�ضت�ضار اخلا�س 
ل�ضاحب ال�ضمو حاكم الفجرية و�ضعادة حممد �ضعيد ال�ضنحاين مدير 

الديوان الأمريي بالفجرية.                       )التفا�ضيل �س2(

»الهالل« يوا�سل تقدمي امل�ساعدات الإن�سانية 
للمت�سررين من اإع�سار "اإيداي" يف مالوي 

•• اأبوظبي-وام:

الإن�ضانية  امل�����ض��اع��دات  ت��ق��دمي  الإم���ارات���ي  الأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  وا�ضلت 
للمت�ضررين من كارثة اإع�ضار اإيداي يف مالوي ، ت�ضمنت املواد الغذائية 
اإيواء  اإ�ضافة اىل مواد �ضحية وم�ضتلزمات  واملكمالت الغذائية لالأطفال 
ي�ضتفيد منها اآلف الأ�ضخا�س يف 4 قرى يف منطقة نازومبي مبحافظة 
بالومبي. وتاأتي هذه امل�ضاعدات تنفيذا لتوجيهات �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات  اآل نهيان ويل عهد  حممد بن زايد 
امل�ضلحة، ومتابعة �ضمو ال�ضيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف 
منطقة الظفرة رئي�س هيئة الهالل الأحمر الإماراتي.)التفا�ضيل �س3(
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•• ال�ضفة-غزة-وكاالت:

قتل جي�س الحتالل الإ�ضرائيلي، 
اأم�����������س ال���������ض����ب����ت، ب���ال���ر����ض���ا����س 
اأكرث  واأ���ض��اب  اثنني  فل�ضطينيني 
م�ضريات  يف  خ����رج����وا   ،200
على  وال��ع��ودة«  الأر����س  »مليونية 
احلدود بني قطاع غزة واإ�ضرائيل، 

وفق ما اأورد مرا�ضلنا.
الأحمر  ال��ه��الل  جمعية  وذك����رت 
قتل  الح���ت���الل  اأن  الفل�ضطيني 
 209 واأ�ضاب  اثنني  فل�ضطينيني 
احلي  ب���ال���ر����ض���ا����س   24 م��ن��ه��م 
�ضرقي  ال�ضلمية  امل�ضريات  خ��الل 

قطاع غزة.
وكانت م�ضادر طبية قد ذكرت يف 
وقت �ضابق اأن فل�ضطينيا ا�ضت�ضهد 
�ضباحا،  اإ���ض��رائ��ي��ل��ي،  ب��ر���ض��ا���س 
انطالق  قبيل  ب��ج��روح��ه  م��ت��اأث��را 

التظاهرات املرتقبة.
على  ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ون  واأط�����ل�����ق 
م���������ض����ريات، م��ل��ي��ون��ي��ة »الأر���������س 
وال������ع������ودة«، ال���ت���ي ت���ت���زام���ن  مع 
م�ضريات  خل��روج  الأوىل  الذكرى 
الكربى على حدود قطاع  العودة 
ليوم   43 ال������  وال�����ذك�����رى  غ������زة، 

الأر�س. 
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قوات الحتالل تطلق الر�ضا�س احلي وقنابل الغاز باجتاه املتظاهرين الفل�ضطينيني امل�ضاركني يف م�ضرية العودة

وفد اأمني م�سري يراقب »�سلمية« املظاهرات يف غزة

�سهيدان ومئات اجلرحى يف تظاهرات  »الأر�س والعودة«
ـــح: ل  ـــال ـــس بـــرهـــم �
لبقاء  جدية  معار�سة 
العراق يف  الأمريكيني 

•• بغداد-وكاالت

ق�����ال ال���رئ���ي�������س ال���ع���راق���ي، 
مقابلة  يف  ����ض���ال���ح،  ب���ره���م 
اأ�ضو�ضييتدبر�س،  وكالة  مع 
معار�ضة  اأي  ي���رى  ل  اإن����ه 
»جدية« بخ�ضو�س ا�ضتمرار 
ت��واج��د ق����وات اأم��ريك��ي��ة يف 
اأن��ه��ا �ضتبقى  ال��ع��راق ط��امل��ا 
مل��ه��م��ة حم������ددة، ت��ت��م��ث��ل يف 
امل�ضاعدة يف حماربة تنظيم 

»داع�س«.
العراقي  ال��رئ��ي�����س  وح�����ذر 
اأن تهديد »داع�����س« مل  م��ن 
ينتِه بعد، رغم الإعالن عن 
�ضوريا  يف  التنظيم  هزمية 

الأ�ضبوع املا�ضي.
وقال �ضالح اإنه قاد موؤخراً 
حواراً بني الكتل ال�ضيا�ضية 
حول  ال��ع��راق  يف  الرئي�ضية 
اأه����م����ي����ة وج���������ود ال�����ق�����وات 
اأن  اإىل  م�ضرياً  الأمريكية، 
هناك توافقاً على اأن العراق 

بحاجة اإىل هذا التعاون.
اأن��ه لي�س من  اأك��د على  كما 
امل���ق���رر اإج�����راء م��ن��اق�����ض��ة اأو 
ال���ربمل���ان على  ت�����ض��وي��ت يف 
الوقت  يف  ال��ق�����ض��ي��ة  ه����ذه 

الراهن.
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اللغة ا�نجليزية

 4 مستويات مختلفة
دورات ا�نجليزية المتخصصة في مجال ا�عمال

دورات التحضير ل�يلتس
امتحان ا�يلتس الدولي متوفر لدينا

حصص فردية متوفرة
تحديد المستوى مجانا

دورات اللغة العربية  لغير الناطقين بها

دورات ا�نجليزية العامة من مستوى مبتدئ حتى متقدم

English Courses

General English Courses ( Beginner to advanced )

احلكومة اليمنية تطالب فريق املراقبني بال�سغط على احلوثيني

بدعم من التحالف.. عمليات نوعية للجي�س اليمني يف حجة
•• �ضنعاء-وكاالت:

اليمن،  يف  ال�ضرعية  دع��م  بدعم من حتالف  الوطني،  اجلي�س  ق��وات  نفذت 
عمليات نوعية يف عزلة بني ح�ضن يف حمافظة حجة، قامت خاللها باأ�ضر 

ع�ضرات من امليلي�ضيا احلوثية امل�ضلحة.
كما �ضقط عدد كبري من القيادات احلوثية ما بني قتيل وجريح، ومت �ضبط 
عدد من املعدات الع�ضكرية والتاأكد من مقتل اأحد القياديني احلوثيني وهو 

مهدي عبداهلل املوؤيد.
ون�ضر املركز الإعالمي للمنطقة الع�ضكرية اخلام�ضة يف اليمن مقطع فيديو 
عقب  الوطني  اجلي�س  عليها  �ضيطر  اأ�ضلحة  ُيظهر  »يوتيوب«  موقع  على 

معركة مع ميلي�ضيا احلوثي يف املنطقة.
ال�ضرعية يف  لتحالف دعم  النوعية  العمليات  اأظهرت فيديوهات  اإىل ذلك، 

اليمن، والتي مت خاللها ا�ضتهداف مواقع للميلي�ضيات احلوثية.
النت�ضار يف  اإع���ادة  اليمنية يف جلنة  وف��د احلكومة  ه��دد  اخ���رى،  م��ن جهة 
اأم�س ال�ضبت، بعدم ح�ضور الجتماعات مع  مدينة احلديدة غربي اليمن، 

اإذا مل ي�ضغط على  الدوليني اجلرنال مايكل لولي�ضغارد،  املراقبني  رئي�س 
املتمردين احلوثيني لتنفيذ اتفاق ال�ضويد.

بال�ضغط  الدوليني،  املراقبني  رئي�س  احلكومي،  اليمني  الفريق  وطالب 
على املتمردين احلوثيني لتنفيذ اخلطة املتفق عليها ب�ضاأن الن�ضحاب من 

احلديدة وموانئها.
جاء ذلك خالل اجتماع لولي�ضغارد مع الفريق احلكومي يف جلنة التن�ضيق 
القوات احلكومية يف مدينة احلديدة،  �ضيطرة  النت�ضار يف مناطق  واإع��ادة 

ملناق�ضة تنفيذ اخلطة املعدلة لإعادة النت�ضار.
الإيرانية قد عرقلت عقده،  اأن كانت ميلي�ضيات احلوثي  اللقاء بعد  وياأتي 
والقوات  بينها  التما�س  مناطق  يف  احل��واج��ز  فتح  رف�ضها  بعد  اجل��م��ع��ة، 

امل�ضرتكة يف مدينة احلديدة، اأمام لولي�ضغارد وفريقه.
وقال م�ضدر يف الفريق احلكومي اإن اللقاء �ضيعقد يف مناطق �ضيطرة القوات 
النت�ضار  لإع��ادة  اجلديدة  اخلطة  مناق�ضة  اإىل  اللقاء  ويهدف  احلكومية. 
التي كان قدمها املبعوث الدويل لليمن عرب لولي�ضغارد للفريق احلكومي 

واملتمردين احلوثيني قبل نحو اأ�ضبوع.

الإمارات تدعو اإىل حما�سبة 
الدول التي متول الإرهاب

•• نيويورك-وام:

دعت دولة الإمارات الأمم املتحدة اإىل حما�ضبة الدول التي متول الإرهاب..م�ضددة 
على �ضرورة اتباع ا�ضرتاتيجية متعددة الأوجه ملكافحة الإرهاب.

جاء ذلك يف بيان الدولة الذي األقته �ضعادة لنا زكي ن�ضيبة املندوبة الدائمة لدولة 
الأم��ن ح��ول منع ومكافحة متويل  املتحدة يف جل�ضة جمل�س  ل��دى الأمم  الإم���ارات 
الإرهاب، التي تراأ�ضها جون اإيف لودريان وزير خارجية فرن�ضا حيث مت خاللها اعتماد 
القرار 2462  الذي تقدمت به فرن�ضا و�ضاركت دولة الإمارات يف رعايته، ويطالب 
الإرهاب.  متويل  ومكافحة  ملنع  التدابري  من  املزيد  باتخاذ  الأع�ضاء  ال��دول  القرار 
واأكدت ال�ضفرية ن�ضيبة اأن ف�ضل املجل�س يف حما�ضبة الدول التي متول الإره��اب هو 
ما دفع دولة الإمارات اإىل اتخاذ اإجراءات �ضيادية مع عدد من الدول املعنية الأخرى 

بحق الدول التي متول الإرهاب بهدف احلفاظ على ال�ضتقرار الإقليمي.
)التفا�ضيل �س2(

اأحداث  وق��وع  وجتنب  واإ�ضرائيل، 
دامية، ال�ضبت.

امل�ضري،  الأمني  الفريق  وي�ضعى 
الإن�ضاين،  املجال  يف  وم�ضوؤولون 
اإىل جتنب الت�ضعيد يف القطاع بعد 
�ضنة من املظاهرات التي تخللتها 
مواجهات اأدت اإىل ا�ضت�ضهاد اأكرث 
واإ�ضابة  فل�ضطيني،   267 م��ن 

اآخرين. األفا   30
م������ن ج�����ان�����ب�����ه، ات�����ه�����م اجل���ي�������س 
املتظاهرين  بع�س  الإ���ض��رائ��ي��ل��ي 
ب�����اإل�����ق�����اء احل�������ج�������ارة واإ������ض�����ع�����ال 
الإط����ارات، واإل��ق��اء ع��ب��وات نا�ضفة 
ال�ضياج احل��دودي، م�ضريا  باجتاه 
معظم  اأن  اإىل  نف�ضه،  ال��وق��ت  يف 
املتظاهرين يتواجدون يف منطقة 

اخليم يف عمق القطاع.
الإ�ضرائيليني  اجلنود  اأن  واأ�ضاف 
تفريق  و�����ض����ائ����ل  ي�������ض���ت���خ���دم���ون 
امل��ظ��اه��رات واإط�����الق ال��ن��ار وفقا 
اأ�ضار  كما  النار.  اإطالق  لتعليمات 
اإىل اأنه اأوقف �ضبيني بالقرب من 
قطاع  جنوبي  احل����دودي  ال�ضياج 
���ض��ك��ني، م�ضريا  ب��ح��وزت��ه��م��ا  غ���زة 
اإىل اأنه بعد اعتقالهما والتحقيق 
غزة  اإىل  اإع��ادت��ه��م��ا  مت��ت  معهما، 

عرب معرب اإيرز.

املتظاهرين  اأع�����������داد  وت������زاي������د 
ال���ف���ل�������ض���ط���ي���ن���ي���ني امل����ت����واف����دي����ن 
ع��ل��ى م��ن��ط��ق��ة احل�����دود ب���ني غزة 
 30 نحو  اأ�ضيب  فيما  واإ�ضرائيل، 
»الأر�س  م�ضريات  خ��الل  �ضخ�ضا 
وال���ع���ودة«، ال�����ض��ب��ت، ب��ع��دم��ا اأطلق 
قنابل  عليهم  الإ�ضرائيلي  اجلي�س 
والر�ضا�س  للدموع،  امل�ضيل  الغاز 

املطاطي.

التزاموا  املتظاهرين  اأن  واأو���ض��ح 
ت���ق���ري���ب���ا ب���ال���ب���ق���اء ب���ع���ي���دي���ن عن 
للم�ضاحة  وف��ق��ا  الأم���ن���ي  ال�����ض��ي��اج 
الإ�ضرائيلي،  اجلي�س  طلبها  التي 

عرب وفد اأمني م�ضري.
امل�ضري،  الأم����ن����ي  ال���وف���د  وك�����ان 
ال�ضبت،  �ضابق  وق��ت  و���ض��ل يف  ق��د 
م�ضرية  ت���ظ���اه���رات  م��ن��ط��ق��ة  اإىل 
مل��راق��ب��ة �ضلمية  ال��ك��ربى،  ال��ع��ودة 

منطقة  اإىل  وراف��ق��ه  امل��ظ��اه��رات، 
ال�ضيا�ضي  املكتب  رئي�س  احل���دود، 

حلركة حما�س، اإ�ضماعيل هنية. 
وك��ان��ت ح��م��ا���س ق��د اأب��ع��دت خيما 
ومن�ضات خا�ضة مب�ضريات العودة 
ع��ن احل����دود، اجل��م��ع��ة، يف خطوة 
الوفد  جل���ه���ود  ا���ض��ت��ج��اب��ة  ت���اأت���ي 
ال����ذي يحاول  امل�����ض��ري،  الأم���ن���ي 
حما�س  ب����ني  ال���ت���ه���دئ���ة  ت��ث��ب��ي��ت 

ق�سية  يف  بال�سجن  ــام  ــك اأح
مب�سر الإ�سكندرية«  »داع�س 

•• القاهرة-وكاالت:

ام�س  م�������ض���ري���ة،  ق�����ض��ت حم��ك��م��ة 
مت�ضددا   30 ب�����ض��ج��ن  ال�������ض���ب���ت، 
�ضنوات   10 ب��ني  ت����رتاوح  ل��ف��رتات 
واملوؤبد، بتهمة الن�ضمام اإىل تنظيم 
اتخذوا  اأن  بعد  الإره��اب��ي،  »داع�س« 
بالإ�ضكندرية  حم�ضن«  »ع��زب��ة  م��ن 
لتنفيذ  ل��ل��خ��ل��ي��ة، وخ��ط��ط��وا  م��ق��را 
نبيل  ال��ع��ام،  النائب  هجمات.وكان 
�ضادق، قد اأمر باإحالة 30 اإرهابيا 
الدولة  اأم���ن  ج��ن��اي��ات  حمكمة  اإىل 
جماعة  لت�ضكيلهم  ط���وارئ،  العليا 
التكفريية  الأف��ك��ار  تعتنق  اإرهابية 
ومتويل  الإره��اب��ي،  داع�س  لتنظيم 
والأ�ضلحة  ب���الأم���وال  اخل��ل��ي��ة  ت��ل��ك 
املحكمة  واأم���������رت  وامل����ت����ف����ج����رات. 
متهما،  ل�18  امل����وؤب����د  ب��ال�����ض��ج��ن 
ل�8،  ع��ام��ا   15 امل�����ض��دد  وال�����ض��ج��ن 
وال�����ض��ج��ن امل�����ض��دد 10 ���ض��ن��وات ل�4 

اآخرين.

قمة تون�س اليوم.. وخالف على 
عودة �سوريا اإىل احل�سن العربي

•• تون�س-وكاالت:

تناق�س القمة العربية املزمع عقدها يف تون�س اليوم الأحد، ق�ضايا حمورية، 
فيما اأكد املتحدث با�ضم القمة اأن هناك خالفا قائما بني الدول امل�ضاركة حول 

عودة �ضوريا اإىل اجلامعة العربية.
ويت�ضدر قرار وا�ضنطن ب�ضاأن اجلولن واإعالنها ال�ضابق العرتاف بالقد�س 

عا�ضمة لإ�ضرائيل اإىل جانب التدخالت الإيرانية جدول اأعمال القمة.
القمة،  انعقاد  قبل  جمعهم  لقاء  يف  امل�ضاركة  ال��دول  خارجية  وزراء  وطالب 

الوليات املتحدة بالرتاجع عن قراريها ب�ضاأن اجلولن والقد�س.
»جنتمع  ال�ضدد  هذا  يف  اجلهيناوي  خمي�س  التون�ضي  اخلارجية  وزي��ر  وق��ال 
اليوم ونحن ندرك جميعا، دقة الظروف التي متر بها منطقتنا العربية وهو 
وتو�ضيات  بقرارات  اخل��روج  امل�ضرتكة  م�ضوؤوليتنا  اإط��ار  يف  منا  ي�ضتوجب  ما 
من  اأن��ه  القمة  با�ضم  املتحدث  وذك��ر   . بلداننا«  لقادة  نرفعها  عليها  متعارف 
اأن يجدد قادة الدول امل�ضاركة التزامهم باملبادرة العربية التي تدعو  املتوقع 
اإىل ال�ضالم مع اإ�ضرائيل مقابل ان�ضحابها الكامل من كل الأرا�ضي املحتلة عام 
مقرتح ل يتوافق مع قرارات الأمم املتحدة. اأي  �ضريف�ضون  واأنهم   ،1967

اإعالن  اأن »بيانا قويا« �ضي�ضدر حول اجلولن يف  واأكد املتحدث با�ضم القمة 
ب��ني وزراء  اإىل وج���ود خ��الف  ال��ق��م��ة، لف��ت��ا  اأع��ق��اب  �ضيتلى يف  ال���ذي  تون�س 

اخلارجية فيما يتعلق بعودة �ضوريا للجامعة العربية.

ــداأ  ــب ــا فــرنــ�ــســيــ�ــس ي ــاب ــب ال
املغرب اإىل  تاريخية  ــارة  زي

•• الرباط-وكاالت:

الكني�ضة  بابا  فرن�ضي�س،  البابا  ب��داأ 
ر�ضمية  زي���ارة  اأم�����س،  الكاثوليكية، 
بدعوة  ي��وم��ني،  ت�ضتمر  امل��غ��رب  اإىل 
م��ن ال��ع��اه��ل امل��غ��رب��ي امل��ل��ك حممد 
ن�ضرته  ب��ي��ان  يف  وج����اء  ال�����ض��اد���س. 
وكالة املغرب العربي لالأنباء اأن هذا 
اللقاء التاريخي �ضي�ضاهم يف اإ�ضاعة 
قيم الأخ��وة وال�ضلم والت�ضامح بني 
احلوار  وت��ع��زي��ز  والأمم،  ال�����ض��ع��وب 

والتفاهم والتعاي�س بني الديانات.
وتعد زيارة البابا اإىل املغرب، الأوىل 
اأول  اأي�ضا  و�ضتكون  البالد،  اإىل  له 
اإىل  للفاتيكان  بابا  بها  يقوم  زي��ارة 
اململكة منذ 1985. ومن املقرر اأن 
ال�ضاد�س  حممد  وامللك  البابا  ي��زور 
م��ع��ه��دا اأ���ض�����ض��ه ال��ع��اه��ل امل��غ��رب��ي يف 
والدعاة  الأئ��م��ة  لتدريب   2015

من الرجال والن�ضاء.

مت الإعالن عن رحيلها مائة مرة:
الرهان اخلا�سر.. لل�ساموراي ترييزا ماي!

•• الفجر - خرية ال�ضيباين

مت الإعالن عن رحيلها يف ال�ضابق مائة مرة، �ضحية لنقالب وزرائها، او دفعها 
ا�ضتخدمت ترييزا ماي  ذل��ك:  امل��رة، حتقق  ه��ذه  اخل���روج.  بوابة  نوابها نحو 
اأخ��رية ملحاولة  الأربعاء رحيلها، يف مناورة  الأخ��رية، معلنة م�ضاء  ر�ضا�ضتها 
�ضّم الربيك�ضتيني املت�ضددين من حزب املحافظني اىل اتفاق الربيك�ضيت الذي 

مت التو�ضل اإليه يف اأواخر نوفمرب مع بروك�ضل، بدون جدوى. 
وعلى الرغم من هذه الت�ضحية، فقد �ضّوت بع�س املحافظني املت�ضددين للمرة 
الثالثة، على غرار نواب احلزب الدميقراطي الوحدوي الإيرلندي ال�ضمايل، 
الباب  من  خروجها  فر�ضة  لتقوي�س  اأغلبيتها،  ال���وزراء  رئي�ضة  مينح  ال��ذي 

الكبري من م�ضل�ضل ل تزال نهايته غري موؤكدة.       )التفا�ضيل �س15( ترييزا ماي.. لل�ضرب حدود
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اأخبـار الإمـارات
موؤ�س�سة الإمارات ت�ستهدف تدريب 5000 �سابًا على املهارات الرقمية

•• اأبوظبي -وام:

تنظم موؤ�ض�ضة الإم��ارات بال�ضراكة مع »غوغل« جمموعة من 
املهني  والتطوير  الرقمية  امل��ه��ارات  ع��ن  التدريبية  ال���دورات 

حلوايل 5 اآلف �ضاب و �ضابة يف دولة الإمارات.
ملوؤ�ض�ضة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  احلب�ضي  م��ي��ث��اء  ���ض��ع��ادة  وق��ال��ت 
الإم��ارات يف ت�ضريح لوكالة اأنباء الإم��ارات » وام » اإن املهارات 
الرقمية اأ�ضبحت مطلبا اأ�ضا�ضيا ل�ضوق العمل يف الوقت احلايل 
اأكرث من اأي وقت م�ضى حيث توفر فر�س م�ضاعفة لل�ضباب 

فيما يتعلق مب�ضتقبلهم الوظيفي وطموحاتهم العملية.

ال�ضباب  متكني  عملية  ت�ضع  الإم���ارات  موؤ�ض�ضة  اإن  واأ�ضافت: 
املُ�ضتقبل على  املن�ضود كقادة  ب�ضكل مثايل لدورهم  واإعدادهم 
دائًما  ال��ت��ع��اون  اىل  لف��ت��ة  وا�ضرتاتيجيتها  اأول��وي��ات��ه��ا،  راأ����س 
الإعداد  طرق  اأف�ضل  لتوفري  املجالت  جميع  يف  الأف�ضل  مع 

والتدريب لل�ضباب.
ت��ع��اون��ه��م م��ع »غ���وغ���ل« وب��رن��اجم��ه��ا اجلديد  اأن  واأو���ض��ح��ت 
وذلك  ال�ضرتاتيجية  ه��ذه  مع  متا�ضيا  غوغل«  من  »م��ه��ارات 
لتنظيم جمموعة من الدورات التدريبية عن املهارات الرقمية 

والتطوير املهني.
واأك����دت اأن امل�����ض��روع امل�����ض��رتك م��ع غ��وغ��ل ي��ه��دف اإىل تدريب 

اأن ت�ضل  اأنحاء دول��ة الإم��ارات على  من جميع  �ضاب  اآلف   5
اأدن��ى ..  %50 بحد  اإىل  ن�ضبة ُم�ضاركة الإن��اث يف التدريبات 
موجهة الدعوة لل�ضباب من جميع اأنحاء الدولة لغتنام هذه 
الفر�ضة وال�ضرتاك يف برنامج »مهارات من غوغل« ا�ضتعدادا 

للم�ضتقبل.
ال�ضراكة مع غوغل  ان  و اختتمت احلب�ضي ت�ضوؤيحها منوهة 
تنفيذ  يف  تطبقه  ال���ذي  املوؤ�ض�ضة  عمل  من���وذج  م��ع  من�ضجمة 
اإيجاد  على  يقوم  وال���ذي  ال�ضباب،  تنمية  وم��ب��ادرات  م�ضاريع 
حلول م�ضتدامة للتحديات املجتمعية، وهو اأمر يتطلب اأكرث 

من جمرد التمويل.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�س القمر املتحدة باإعادة اإنتخابه

•• اأبوظبي-وام:

اإىل  تهنئة  برقية  الدولة )حفظه اهلل(،  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ خليفة  ال�ضمو  بعث �ضاحب 
فخامة الرئي�س عثمان غزايل رئي�س جمهورية القمر املتحدة ال�ضقيقة وذلك مبنا�ضبة اإعادة اإنتخابه 

رئي�ضا.
كما بعث �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي )رعاه اهلل( و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 

الأعلى للقوات امل�ضلحة، برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س عثمان غزايل.

الإمارات تدعو اإىل حما�سبة الدول التي متول الإرهاب
•• نيويورك-وام:

دعت دولة الإمارات الأمم املتحدة 
متول  ال��ت��ي  ال����دول  حما�ضبة  اإىل 
�ضرورة  ع��ل��ى  الإره���اب..م�������ض���ددة 
اتباع ا�ضرتاتيجية متعددة الأوجه 

ملكافحة الإرهاب.
ج���اء ذل���ك يف ب��ي��ان ال���دول���ة الذي 
ن�ضيبة  زك����ي  لن����ا  ����ض���ع���ادة  األ���ق���ت���ه 
الإمارات  لدولة  الدائمة  املندوبة 
جل�ضة  يف  امل���ت���ح���دة  الأمم  ل�����دى 
جمل�س الأمن حول منع ومكافحة 
متويل الإرهاب، التي تراأ�ضها جون 
اإيف لودريان وزير خارجية فرن�ضا 
القرار«  اع��ت��م��اد  خاللها  مت  حيث 
فرن�ضا  به  تقدمت  الذي   »2462
و�ضاركت دولة الإمارات يف رعايته، 
الأع�ضاء  ال���دول  ال��ق��رار  ويطالب 
ب��ات��خ��اذ امل��زي��د م��ن ال��ت��داب��ري ملنع 
ومكافحة متويل الإرهاب. واأكدت 
املجل�س  ف�ضل  اأن  ن�ضيبة  ال�ضفرية 
ال���ت���ي متول  ال������دول  يف حم��ا���ض��ب��ة 

كما �ضلطت ال�ضفرية ن�ضيبة ال�ضوء 
على ال�ضلة املتنامية بني اجلرمية 
التي  واجلهود  والإره���اب،  املنظمة 
تقوم بها دول��ة الإم���ارات بالتعاون 
الأمم  وم���ن���ظ���م���ة  ف���رن�������ض���ا  م������ع 
والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة 

الإرهاب هو ما دفع دولة الإمارات 
اإىل ات��خ��اذ اإج�����راءات ���ض��ي��ادي��ة مع 
الأخ���رى  املعنية  ال����دول  ع���دد م��ن 
بحق ال���دول ال��ت��ي مت��ول الإره���اب 
ال�ضتقرار  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  ب��ه��دف 

الإقليمي.

�ضرقة  مل���ك���اف���ح���ة  -ال���ي���ون�������ض���ك���و- 
الثقافية  املمتلكات  وبيع  وتهريب 
لتمويل  الإره����اب����ي����ني  ق���ب���ل  م����ن 

اأن�ضطتهم التخريبية.
الت�ضدي  جهود  تعزيز  �ضياق  ويف 
ال�ضفرية  دع��ت  الإره����اب،  لتمويل 

تدريب  اإىل  املتحدة  الأمم  ن�ضيبة 
اللتزامات  حول  الأع�ضاء  ال��دول 
اجل����دي����دة امل���رتت���ب���ة ع��ل��ي��ه��ا عند 
اعتماد جمل�س الأمن قرارات حول 
اأهمية  امل�����ض��األ��ة، واأك���دت على  ه��ذه 
النظر يف كيفية احل��د من متويل 
و�ضائل  ع���رب  ���ض��ي��م��ا  ل  ال��ت��ط��رف، 

الإعالم.
و�����ض����ددت ال�����ض��ف��رية ن�����ض��ي��ب��ة على 
�ضرورة اتباع ا�ضرتاتيجية متعددة 
الأوجه ملكافحة الإرهاب، واأ�ضافت 
لالإرهاب  الت�ضدي  يتطلب  قائلة: 
التي  الكراهية  لوقف  جهود  ب��ذل 
الإيديولوجيات  ن�ضر  يف  ت�ضاهم 
امل��ت��ط��رف��ة ع��ل��ى م�����ض��ت��وى الأف����راد 
مثلما ح�ضل مع الهجوم الإرهابي 
م�ضتوى  ع��ل��ى  اأو  ن���ي���وزل���ن���دا،  يف 
وداع�س،  ال��ق��اع��دة  م��ث��ل  ج��م��اع��ات 
لتفكيك  تدابري  اتخاذ  جانب  اإىل 
�ضبكات الإرهابيني والنظم الداعمة 
ل��ه��م، ���ض��واًء على اأر����س ال��واق��ع اأو 
ال���ذي يتنامى  ال��رق��م��ي  امل��ج��ال  يف 

الإرهابيني،  قبل  م��ن  ا�ضتخدامه 
املجال  ال�ضبكات  ه��ذه  تتيح  حيث 
�ضفوفهم..  لتنظيم  لالإرهابيني 
ك��م��ا ي��ت��ط��ل��ب ذل���ك ال���ض��ت��م��رار يف 
مراقبة ور�ضد الكيانات وال�ضبكات 
املالية ك�ضرورة ملنع الإرهابني من 
اأو جتنيد  الأ�ضلحة  على  احل�ضول 

املقاتلني اأو �ضن الهجمات.
دولة  اأن  ن�ضيبة  ال�ضفرية  وذك���رت 
ه��ا م��رك��زاً جتارياً  ب��ع��دِّ الإم������ارات، 
ومالياً يف منطقة اخلليج، توا�ضل 
ملكافحة  القانونية  اأط��ره��ا  تعزيز 
مت��وي��ل الإره������اب وت��ن��ف��ي��ذ اأح���دث 
ال��ت��و���ض��ي��ات ال�������ض���ادرة ع���ن فرقة 

العمل املعنية بالإجراءات املالية.
واختتمت ال�ضفرية ن�ضيبة حديثها 
الإم�������ارات  دول�����ة  اأن  اىل  م�����ض��رية 
الإرهاب  ملتزمة مبكافحة متويل 
مبا يتوافق مع التزاماتها مبوجب 
اإىل تعزيز  القانون الدويل، داعيًة 
ال�����ض��راك��ات ال��ع��امل��ي��ة مل��واج��ه��ة هذه 

امل�ضاألة.

حاكم الفجرية يرتاأ�س وفد الدولة 
اإىل القمة العربية يف تون�س

•• الفجرية-وام:

املجل�س  ع�ضو  ال�ضرقي  حممد  ب��ن  حمد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  ي��رتاأ���س 
اأع��م��ال القمة العربية  الأع��ل��ى ح��اك��م ال��ف��ج��رية وف��د ال��دول��ة امل�����ض��ارك يف 

بدورتها الثالثني التي تعقد اليوم يف العا�ضمة التون�ضية تون�س.
ال��ع��رب��ي��ة، وف���د رفيع  ال��ق��م��ة  اإىل  ال��ف��ج��رية  ي��راف��ق ���ض��اح��ب ال�ضمو ح��اك��م 
امل�����ض��ت��وى، ي�ضم ك��ال م��ن م��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأن���ور ب��ن حممد ق��رق��ا���س وزير 
دائرة  رئي�س  الهاجري  حممد  �ضيف  ومعايل  اخلارجية  لل�ضوؤون  ال��دول��ة 
م�ضت�ضار  املزروعي  حممد  فار�س  ومعايل  اأبوظبي  يف  الإقت�ضادية  التنمية 
يف وزارة �ضوؤون الرئا�ضة، ومعايل �ضعيد حممد الرقباين امل�ضت�ضار اخلا�س 
مدير  ال�ضنحاين  �ضعيد  حممد  و�ضعادة  الفجرية  حاكم  ال�ضمو  ل�ضاحب 
عام  مدير  ال�ضويدي  �ضيف  حممد  و�ضعادة  بالفجرية  الأم���ريي  ال��دي��وان 
الدولة  �ضفري  املن�ضوري  حممد  را�ضد  و�ضعادة  للتنمية  اأبوظبي  �ضندوق 
الدولة  �ضفري  اجلنيبي  مبارك  جمعة  و�ضعادة  التون�ضية  اجلمهورية  لدى 

لدى جمهورية م�ضر العربية.
الباجي  الرئي�س  التي تعقد برئا�ضة فخامة  القمة  اأعمال  ويت�ضدر جدول 
قائد ال�ضب�ضي رئي�س جمهورية تون�س ال�ضقيقة العديد من امللفات املهمة، 
حيث يت�ضمن جدول الأعمال نحو 20 م�ضروًعا وملًفا، على راأ�ضها الق�ضية 
الفل�ضطينية، واأزمة �ضوريا والو�ضع يف ليبيا واليمن ودعم ال�ضالم والتنمية 
العربية  ال��دول  �ضوؤون  يف  الإيرانية  والتدخالت  ال�ضودان،  يف  وال�ضتقرار 

ومكافحة الإرهاب.

انطالق برنامج اأ�سدقاء ال�سرطة يف اأبوظبي والعني اليوم
•• اأبوظبي-وام:

 « ال�ضرطة  اأ���ض��دق��اء   « برنامج  فعاليات  ال��ي��وم  تنطلق 
العامة يف قطاع  والعالقات  املرا�ضم  اإدارة  تنظمه  الذي 
املالية واخلدمات ب�ضرطة اأبوظبي حتت �ضعار » اأ�ضدقاء 
وبنات  اأب��ن��اء  ومب�ضاركة   « الت�ضامح  اأج��ي��ال   .. ال�ضرطة 
املتقاعدين  واأبناء  واملدنيني  ال�ضف  و�ضباط  ال�ضباط 
ال��ذي��ن ت���رتاوح اأع��م��اره��م ب��ني 7 و 14 �ضنة وذل���ك يف 
اأبوظبي  يف  زاي���د  ب��ن  حممد  مبدينة  النخبة  م��در���ض��ة 

ومدر�ضة ليوا الدولية بفلج هزاع بالعني.
املرا�ضم  اإدارة  م��دي��ر  ال�����ض��ام�����ض��ي  ���ض��ي��ف  ال��ع��م��ي��د  وق����ال 
والعالقات العامة يف قطاع املالية واخلدمات يف �ضرطة 
اإجازة  اأث��ن��اء  تقام  التي  العام  ه��ذا  فعاليات  اإن  اأبوظبي 

الف�ضل الدرا�ضي الثاين تركز على تعزيز قيمة الت�ضامح 
يف  والتطوع  وال���ولء  والنتماء  احل��ب  مفاهيم  وغر�س 
نفو�س اأبناء العاملني من خالل اأن�ضطة منوعة وتراثية 
تهدف اإىل �ضغل اأوقات فراغهم يف فرتة الإجازة وتنمي 
الإب����داع  ع��ل��ى  وت�ضجعهم  ق��درات��ه��م  وت��ع��زز  م��واه��ب��ه��م 
والبتكار و�ضقل مواهبهم اإ�ضافة اإىل ممار�ضة الريا�ضة 
ولياقتهم  �ضحتهم  ع��ل��ى  ينعك�س  مب��ا  اأن��واع��ه��ا  ب��ك��اف��ة 
الفعاليات  من  جمموعة  الربنامج  ويت�ضمن  البدنية. 
وغريها  والرتفيهية  والجتماعية  الدينية  والأن�ضطة 
اإىل جانب الزيارات اإىل مواقع العمل ال�ضرطي واملواقع 
الإدارات  م���ن  ع���دد  وال��ث��ق��اف��ي��ة مب�����ض��ارك��ة  ال�����ض��ي��اح��ي��ة 
يف  املجتمع  الهيئات  وموؤ�ض�ضات  ال�ضرطية  والقطاعات 

اأبوظبي والعني.

الإمارات توؤكد دعمها جلهود الأمم املتحدة من اأجل املُناخ
•• نيويورك-وام:

والبيئة  املُناخي  التغري  وزي��ر  الزيودي  اأحمد  بن  ثاين  الدكتور  اأك��د معايل 
التزام دولة الإمارات بتقدمي الدعم الدائم واملتوا�ضل لكافة اجلهود العاملية 
الأمم  تبذلها  التي  وبالأخ�س  املُ��ن��اخ،  اأج��ل  من  للعمل  واملبتكرة  الطموحة 

املتحدة واللجان التابعة لها.
وقال يف كلمة دولة الإمارات، خالل م�ضاركته يف اجتماع الأمم املتحدة رفيع 
العامة  للجمعية  وال�ضبعني  الثالثة  ال���دورة  رئي�س  عقدته  ال��ذي  امل�ضتوى 
الإمارات  دول��ة   « اإن:  نيويورك،  يف  اإ�ضبينوزا  فرناندا  ماريا  املتحدة  ل��الأمم 
�ضتعمل عرب ا�ضت�ضافتها لجتماع اأبوظبي التح�ضريي للقمة العاملية للمناخ 
بال�ضراكة مع معايل اأنطونيو غوتري�س الأمني العام لالأمم املتحدة على دفع 
املناخ، ملواكبة ت�ضاعد حدة تداعيات  اأجل  وت�ضريع وترية العمل العاملي من 
دولة  اأن  واأو�ضح  معها.«  والتكيف  مواجهتها  جهود  املناخي وحتفيز  التغري 

التح�ضريي  الجتماع  من  امل��رج��وة  الأه���داف  لتحقيق  �ضعيها  يف  الإم���ارات 
اأجل  من  العمل  يف  قدمته  ال��ذي  العاملي  والنموذج  خرباتها  على  �ضتعتمد 
ومنها  ال��دول��ة  حققتها  ال��ت��ي  الإجن����ازات  م��ن  جمموعة  م�ضتعر�ضاً  امل��ن��اخ، 
ا�ضت�ضافتها ملقر الوكالة الدولية للطاقة املتجددة ودعمها ال�ضنوي لتحقيق 
ا�ضرتاتيجيات  اأكرث  لواحدة من  الر�ضيدة  القيادة  واعتماد  الوكالة،  اأهداف 
الطاقة طموحاً – ا�ضرتاتيجية الإمارات للطاقة 2050 - والتي ت�ضتهدف 
الو�ضول بح�ضة الطاقة النظيفة واملتجددة من اإجمايل مزيج الطاقة املحلي 

اإىل %50 بحلول 2050.
واأ�ضار معاليه يف ا�ضتعرا�ضه ملنجزات دولة الإمارات يف العمل من اأجل املناخ 
وت�ضجيلها  واملتجددة  النظيفة  الطاقة  حلول  ن�ضر  يف  املتنامي  دوره��ا  اإىل 
امل�ضاريع  م��ن  ملجموعة  واإط��الق��ه��ا  ال�ضم�ضية،  للطاقة  عاملياً  الأق���ل  الكلفة 
العمالقة مثل حمطة �ضم�س 1 للطاقة ال�ضم�ضية يف اأبوظبي بطاقة 100 
ميجاواط، وجممع حممد بن را�ضد للطاقة ال�ضم�ضية يف دبي بطاقة 500 

 1117 الإنتاجية  طاقتها  تبلغ  التي  اأبوظبي«  »ن��ور  وحمطة  ميجاواط، 
ميجاواط. واأ�ضاف معاليه: »وعلى امل�ضتوى الدويل اأ�ضبحت الإمارات اأحد 
ما  بتقدمي  نلتزم حاليا  املتجددة حيث  الطاقة  لن�ضر حلول  الداعمني  اأهم 
ال��ن��وع من  ه��ذا  املليار دولر يف �ضكل منح وق��رو���س مي�ضرة لإق��ام��ة  ي��ق��ارب 
ا�ضتهدف الجتماع مناق�ضة  اإىل ذلك  النامية.«  امل�ضاريع يف عدد من الدول 
خمرجات واجنازات قمة تغري املناخ الأخرية، وطرح ال�ضتعدادات لالجتماع 
التح�ضريي الذي ت�ضت�ضيفه العا�ضمة اأبوظبي يونيو املقبل، ا�ضتعداداً لقمة 

املناخ املزمع عقدها يف نيويورك �ضبتمرب املقبل.
لن�ضر  ال��دويل  التعاون  وتعزيز  تطوير  �ضبل  على  ال�ضوء  الجتماع  و�ضلط 
العمل من  ت�ضريع وترية  اإىل  بالإ�ضافة  امل�ضتدامة،  والتنمية  املناخ  اأجندتي 

اأجل املناخ وتعزيز احلوار بني قادة الدول و�ضناع القرار.
وعلى هام�س فعاليات الجتماع، ا�ضت�ضافت دولة الإمارات ممثلة يف معايل 
حتديات  ح��ول  م�ضتديرة  مائدة  اجتماع  ال��زي��ودي  اأحمد  بن  ث��اين  الدكتور 

التغري املناخي واملبادرات املتعلقة ب�ضحة الإن�ضان والتي ا�ضتهدفت بناء روؤية 
وا�ضحة حول احللول املحتملة ملواجهة التاأثريات ال�ضلبية لتداعيات التغري 
العامة لطرحها �ضمن مناق�ضات وتو�ضيات الجتماع  ال�ضحة  املناخي على 

التح�ضريي للقمة العاملية املناخ الذي �ضت�ضت�ضيفه اأبوظبي يونيو املقبل.
ال�ضحة  على  للحفاظ  القائمة  املبادرات  امل�ضتديرة  املائدة  نقا�ضات  وتناولت 
وطبيعة  وتطويرها،  تعزيزها  وفر�س  املناخي  التغري  مواجهة  يف  العامة 
الإج�����راءات ال�����ض��روري��ة ال��واج��ب ات��خ��اذه��ا واإم��ك��ان��ي��ة ب��ن��اء حت��ال��ف��ات دولية 
�ضملت  رئي�ضة  عنا�ضر   3 على  النقا�ضات  ورك��زت  عليها.  والعمل  لإق��راره��ا 
املناخية  الظواهر  وتاأثريات  النبعاثات،  الهواء وجهود خف�س  تلوث  معدل 
املتطرفة من موجات جفاف واأعا�ضري وعوا�ضف ال�ضلبية وت�ضببها يف نزوح 
ماليني الب�ضر تدمري البنية التحتية ال�ضحية، وطبيعة الأمرا�س القابلة 
لالنتقال و�ضريعة النت�ضار وتغري اأمناط الإ�ضابة بها ب�ضبب ارتفاع درجات 

حرارة الأر�س والعوامل ال�ضلبية التي تخلقها تداعيات التغري املناخي.

اكت�ساف 15 مدفنا ومتاثيل برونزية مبوقع »الدور« الأثري يف اأم القيوين
•• اأم القيوين-وام:

وتنمية  الثقافة  وزارة  بالتعاون مع  القيوين  باأم  والآث��ار  ال�ضياحة  دائ��رة  نفذتها  التي  التنقيبات اجلديدة  اأ�ضفرت 
�ضكنية ومتاثيل  15 مدفن وج��زء من وح��دة  اكت�ضاف  القيوين عن  اأم  ب��اإم��ارة  الأث���ري  »ال���دور«  املعرفة يف موقع 

برونزية وعمالت ا�ضكندر املقدوين وجرار فخارية واأ�ضهم وحلي تعود اإىل القرن الأول امليالدي .
واختتمت دائرة ال�ضياحة والآثار باأم القيوين م�ضروع التنقيب عن الآثار يف موقع الدور الأثري للمو�ضم احلايل.

و اأو�ضحت علياء حممد الغفلي مدير عام دائرة ال�ضياحة والآثار باأم القيوين اأن م�ضروع التنقيب ياأتي متا�ضياً مع 
الرامية اىل ت�ضجيع عمليات البحث والتنقيب عن الآثار ودعمها وتنظيمها يف  القيوين،  اأم  ا�ضرتاتيجية حكومة 

خمتلف املناطق الأثرية يف الإمارة.
ولفتت اإىل اأن الهدف من امل�ضروع هو ك�ضف املزيد من املراحل التي مرت يف تاريخ موقع الدور الأثري والذي ميتد 

اإىل ما يزيد على األفي عام.
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اأخبـار الإمـارات

من�سور بن زايد يعتمد منهجية الر�سد الق�سائي 
•• اأبوظبي-وام:

اعتمد �ضمو ال�ضيخ من�ضور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
الر�ضد  اأبوظبي منهجية  الق�ضاء يف  دائرة  رئي�س  الرئا�ضة  �ضوؤون  وزير 
الق�ضائي والتي ت�ضمل جمموعة من املوؤ�ضرات الق�ضائية العاملية تعمل 
الدائرة على قيا�ضها يف خطتها ال�ضرتاتيجية 2016-2020 يف اإطار 
الق�ضائية  الأنظمة  تطبيقات  يف  ال��ري��ادة  حتقيق  اإىل  الرامية  اجلهود 
يتوافق مع  والتميز مبا  اجل��ودة  اأعلى معايري  وفق  العدلية  واخلدمات 
مكانتها  وتعزيز  امل�ضتدامة  احلكومية  النظم  نحو  اأبوظبي  اإم��ارة  توجه 

التناف�ضية عاملياً.
يف  الق�ضاء  دائ���رة  وك��ي��ل  ال��ع��ربي  �ضعيد  يو�ضف  امل�ضت�ضار  ���ض��ع��ادة  واأك���د 

ال�ضرتاتيجية  روؤيتها  تنفيذ  نحو  جهودها  ال��دائ��رة  موا�ضلة  اأبوظبي، 
الطموحة، مبا ينعك�س اإيجاباً على النهج الت�ضاعدي يف نتائج املوؤ�ضرات 
ال�ضرتاتيجية الق�ضائية التي اعتمدها �ضمو رئي�س دائرة الق�ضاء بهدف 
قيا�س جودة العمل الق�ضائي واخلدمات العدلية، مبا ي�ضاهم يف حتقيق 

. “ وناجز  عادل  “ ق�ضاء 
ياأتي  الق�ضائي،  الر�ضد  منهجية  اعتماد  اأن  العربي،  امل�ضت�ضار  واأو�ضح 
اإطار حر�س دائرة الق�ضاء على تلبية املتطلبات الق�ضائية والعدلية  يف 
منظومة  ع��رب  وذل��ك  اأب��وظ��ب��ي،  اإم���ارة  يف  املت�ضارعة  التنموية  للنه�ضة 
وقيا�س  مراجعة  على  وق���ادرة  ومتكاملة،  متطورة  وق�ضائية  ت�ضريعية 
باملرونة  تت�ضم  وعدلية  ق�ضائية  خدمات  تقدمي  حيث  من  عملها  نتائج 

وال�ضرعة والفاعلية، مبا يتوافق مع اأرقى املعايري العاملية.

قيا�س  يف  باملو�ضوعية  تت�ضم  الق�ضائي  الر�ضد  منهجية  اأن  اإىل  واأ���ض��ار 
موؤ�ضرا   11 على  ت�ضتمل  اإذ  و�ضفافيتها،  الق�ضائية  الإج���راءات  فعالية 
يف  الرائدة  الق�ضائية  والنظم  املعايري  وفق  ر�ضدها  على  تعمل  ق�ضائيا 
العامل، مثل الإطار الدويل لتميز املحاكم IFCE واملفو�ضية الأوروبية 
 ،NCSC واملركز الوطني ملحاكم الوليات CEPEJ للتميز الق�ضائي
يف  الف�ضل  معدل  موؤ�ضر  مثل  املعيارية،  الق�ضائية  املوؤ�ضرات  جانب  اإىل 
الدعاوى املقيدة وموؤ�ضرات الفرتات الزمنية الالزمة للبت يف الدعاوى، 
وموؤ�ضرات ن�ضب تاأييد الأحكام، والتي تركز جميعها على املهام الرئي�ضة 

للمحاكم باختالف اأنواعها ودرجاتها.
قيا�س  يف  عاملياً  الأوىل  تعدُّ  التي  الق�ضائي؛  الر�ضد  منهجية  اأن  يذكر 
املوؤ�ضرات الق�ضائية؛ تت�ضمن 4 من املوؤ�ضرات النوعية، منها ما ي�ضمن 

امل�ضا�س بحرياتهم، مثل  حقوق الأف��راد املكفولة مبوجب القانون وعدم 
موؤ�ضر اأيام احتجاز املتهم قبل املحاكمة، فيما يراعي موؤ�ضر “دقة موعد 
على  ع���الوة  م�ضاحلهم،  ت��اأج��ي��ل  وع���دم  املتقا�ضني  ظ���روف  اجلل�ضات” 
موؤ�ضر كفاءة اجلهاز الق�ضائي، والذي يهدف اىل قيا�س اأن�ضطة التدريب 
اإليه  تو�ضلت  ما  بح�ضب  الق�ضائية  ال�ضلطة  لأع�ضاء  واملت�ضل  امل�ضتمر 
وياأتي  املثلى،  العاملية  واملمار�ضات  النوعية  والدرا�ضات  الق�ضائية  العلوم 
الفرن�ضية  الق�ضائية  املدر�ضة  م��ع  ال�ضراكة  لتفاقية  تبعاً  املوؤ�ضر  ه��ذا 
تخدم  ال��ت��ي  وال��درا���ض��ات  العلوم  اأح���دث  على  الق�ضاة  وت��اأه��ي��ل  لتدريب 
العمل الق�ضائي يف الدائرة، بالإ�ضافة اىل موؤ�ضر ن�ضبة ا�ضتخدام اأنظمة 
تقنية املعلومات يف املحاكم مما ير�ضد التطور التقني امل�ضتمر يف العمل 

الق�ضائي.

•• اأبوظبي-وام:

البدايات  املتحدة منذ  العربية  الإم��ارات  دولة  الر�ضيدة يف  القيادة  حر�ضت 
الأوىل لقيام الحتاد بقيادة املوؤ�ض�س الراحل ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان 
امل�ضتوى  على  راقية  كدولة  الإمارات  ا�ضم  تر�ضيخ  ثراه” على  اهلل  “طيب 
منوذجية  عمل  وا�ضرتاتيجيات  طموحة  خططا  وا�ضعة  والعاملي  الإقليمي 
للو�ضول اإىل املراكز املتقدمة يف جميع املجالت اإذ يعترب الو�ضول اإىل الرقم 

واحد هدفا اأ�ضا�ضا يف روؤية القيادة.
واأطلقت الإمارات مطلبها “الرقم واحد” عامليا عام 2007 بهدف تطوير 
دوما  القيادة  دوليا وعملت  الأول  املركز  اأعمال اجلهات احلكومية وحتقيق 
اأبناء الإم��ارات وكل من يقيم على هذه  على تر�ضيخ هذه الروؤية يف نفو�س 

الأر�س الطيبة عرب التاأكيد عليها يف خمتلف املنا�ضبات .
وكانت هذه الروؤية الطموحة خارطة طريق لدولة تطمح ان ت�ضنع الفرق 
يف املنطقة ونهجا لعمل اجلهات احلكومية واخلا�ضة مما عزز التناف�س بينها 

لتحقيق ال�ضبق يف تنفيذ روؤية القيادة والظفر باملركز الأول دوما.
واأ�ضفر هذا التناف�س عن نتائج واإجنازات غري م�ضبوقة يف خمتلف القطاعات 
ففي العام املا�ضي �ضجلت الإمارات تفوقها يف خمتلف املجالت وحققت املركز 

الأول اإقليميا وال�ضابع عامليا �ضمن اأكرث الدول تناف�ضية.
وحتى هذه اللحظة مل تتوان التقارير العاملية واملوؤ�ضرات الدولية عن و�ضع 
الإمارات يف مقدمة دول العامل و�ضنفتها يف �ضدارة منطقة ال�ضرق الأو�ضط 
يف  ا�ضهاما  واأكرثها  والرفاهية  التنمية  م�ضتوى  حيث  من  افريقيا  و�ضمال 

العمل من اأجل حتقيق الأمن وال�ضتقرار يف املنطقة والعامل.
ومن عام اإىل عام تدور الأيام والجنازات ل تتوقف حيث جنت الإمارات ثمار 
�ضيا�ضاتها احلكيمة يف املنطقة فح�ضدت خالل الأيام الع�ضرة املا�ضية جناحا 

ملفتا يف التقارير الدولية واملوؤ�ضرات العاملية والتي يتم يف ظلها ترتيب ما 
يزيد على 170 دولة يف العامل وفق معايري حمددة ومدرو�ضة علميا ي�ضارك 

فيها ع�ضرات املتخ�ض�ضني والباحثني وجهات دولية ذات م�ضداقية.
و اأظهر تقرير �ضنوي �ضدرت نتائجه موؤخرا مبقر الأمم املتحدة يف نيويورك 
اأن المارات تت�ضدر قائمة دول ال�ضرق الو�ضط و�ضمال افريقيا الكرث �ضعادة 

للعام اخلام�س على التوايل.
و�ضادف �ضدور التقرير اليوم العاملي لل�ضعادة الذي احتفي به يف الع�ضرين 

من مار�س اجلاري.
متقدم  ت�ضنيف  على  حافظت  ان  بعد  املميز  امل��رك��ز  ه��ذا  الم���ارات  وحققت 
وحلت يف املرتبة احلادية والع�ضرين عامليا واتخذت م�ضارا ت�ضاعديا يف املوؤ�ضر 
مما اأ�ضفر عن تقدمها 7 مراكز يف ت�ضنيف التقرير العاملي لل�ضعادة منذ عام 

.2016
ولفتت الأمم املتحدة يف تقريرها اإىل ان دولة الإمارات احتلت عن جدارة تلك 
امل�ضاعر  العامل مع تنامي  ال�ضعادة يف  املرتبة املرموقة رغم تراجع م�ضتوى 
ال�ضلبية “من قلق وتوتر ت�ضتد وطاأتها يف كثري من مناطق العامل.” اأن ما 
واإمنا  بال�ضعارات  اأو �ضربة حظ ومل يتحقق  حتقق مل يكن حم�س �ضدفة 
وال�ضرتاتيجيات  اخلطط  وو�ضع  ال�ضادقة  والعزمية  والإرادة  بالإخال�س 

الفاعلة واحلكم الر�ضيد.
دولة  �ضيا�ضة  م��ع  متا�ضيا  امل��م��ي��زة  والل��ق��اب  الرفيعة  امل��رات��ب  تلك  وت��اأت��ي 
الإم��ارات التي و�ضعت منذ البداية �ضعادة املواطن واملقيم والزائر يف املقام 
الأول وركزت على الن�ضان كونه اأهم مفردة للتنمية بو�ضفه الهدف الأ�ضمى 

والغاية يف الوقت نف�ضه.
ارتبطت  انها  الإم���ارات  يف  احلديثة  النه�ضة  مل�ضرية  املميزة  ال�ضمات  وم��ن 
باملواطن واملقيم والزائر كو�ضيلة وغاية من جهة كما ارتبطت باحتياجاته 
من  عمليا  حتقيقها  على  وعملت  واجتماعيا  اقت�ضاديا  واملتطورة  املتزايدة 

ناحية ثانية.
الإمارات  جمعية  رئي�س  نائب  بوحميد  وداد  �ضعادة  تقول  ال�ضدد  ه��ذا  ويف 
يف  الدولة  تاأ�ضي�س  منذ  زاي��د  فكر  يف  تر�ضخت  “ال�ضعادة  الن�ضان:  حلقوق 
وما  وامل��واط��ن  العالقة بني احلكومة  عليه  تكون  ان  ينبغي  ملا  روؤي��ت��ه  اط��ار 
ميكن بل وينبغي ان يقوم به املواطن الإماراتي واملقيم اقت�ضاديا واجتماعيا 
حيال نف�ضه وحيال املجتمع كذلك.” وت�ضيف: ادى ذلك يف احلقيقة اىل منو 
وزيادة الرتباط بني املواطن واملقيم وبني عمليات التنمية بكل م�ضتوياتها 

وازدياد �ضعوره بامل�ضوؤولية حيالها واحلفاظ عليها.
وتوؤكد بو حميد ان العن�ضر الذي ا�ضهم ول يزال ي�ضهم يف حتقيق مناخ طيب 
دافع ومالئم جلعل المارات ايقونة ال�ضعادة يف املنطقة هو ان خطط وبرامج 
التنمية الوطنية حر�ضت منذ البداية وبتوجيهات من املوؤ�ض�س الراحل على 
اأن تكون منت�ضرة وممتدة لتغطي خمتلف امارات ومناطق الدولة و�ضار على 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�ضيخ خليفة  ال�ضمو  النهج �ضاحب  نف�س 

اهلل”. “حفظه 
وتقول نائب رئي�س جمعية الإمارات حلقوق الإن�ضان: “كل من يعي�س على 
اأر�س الإمارات هذه الأيام ي�ضعر بالفرحة والمتنان لأنه ي�ضهد ويلم�س اآثار 
الذين  املقيمني  من  اأو  الإماراتيني  من  �ضواء  اجلميع  وج��وه  على  ال�ضعادة 

ت�ضنت لهم فر�ضة اأن يكونوا جزءا من ن�ضيج هذه الدولة.” وتتابع: ل تتوان 
بينها  الت�ضال  قنوات  جميع  وفتح  بال�ضعب  اللت�ضاق  يف  الر�ضيدة  القيادة 
الغاية  هي  والر�ضا  ال�ضعادة  لأن  للجميع  وال�ضتماع  واملقيم  املواطن  وبني 
اإمارات  كل  اإىل  امتدت  التنمية  ثمار  اأن  “ وتوؤكد  احلكومة  لعمل  الأ�ضمى 
ومناطق الدولة مبا يحقق تقدمها وازدهارها من ناحية وتكامل م�ضروعات 
ناحية  من  الوطنية  امل�ضلحة  حتقق  التي  الول��وي��ات  وف��ق  والبناء  التنمية 
ثانية ومبا يتواءم يف الوقت ذاته مع متطلبات كل منطقة والإمكانات املتاحة 

والأهداف املراد الو�ضول اليها على املديني القريب والبعيد.
ولأن المارات ت�ضر على اعادة �ضياغة تاريخ ال�ضعادة وت�ضكل خارطة التفوق 
يف املنطقة حلت من بني اأف�ضل ع�ضر دول يف العامل مبوؤ�ضرات ال�ضعادة وجودة 
“جالوب” �ضنويا  الذي يجريه معهد   2018 العاملي لعام  امل�ضح  احلياة يف 
 160 ويقي�س م�ضتويات جودة احلياة من خالل ر�ضد توجهات الأف��راد يف 

دولة حول العامل.
وتزامن �ضدور امل�ضح مع اليوم العاملي لل�ضعادة الذي احتفي به يف الع�ضرين 

من مار�س اجلاري.
واأمناطها وحت�ضنا  املعي�ضة  م�ضتوى  والروؤية حتول يف  اجلهد  ثمار  واأينعت 
متقدمة  ومرتبة  اأمنيا  وا���ض��ت��ق��رارا  والتعليم  ال�ضحة  جم��ايل  يف  م�ضتمرا 
العاملي  امل�ضح  يف  الإم���ارات  دول��ة  فحققت  ال��زم��ن..  ت�ضابق  عمرانية  وحركة 
لعام 2018 املركز الأول عامليا يف موؤ�ضر الر�ضا عن توفر الرعاية ال�ضحية 
اجليدة متقدمة من املركز الثاين يف العام املا�ضي ما يعك�س جهود احلكومة 

يف تطوير هذا القطاع احليوي.
ال��ث��اين عامليا يف م��وؤ���ض��ر متتع الأف����راد ب�ضحة  امل��رك��ز  وج���اءت الإم�����ارات يف 
يف  ال�ضحية  للرعاية  املتقدم  امل�ضتوى  يعك�س  ما  اليومية  املهام  لأداء  جيدة 

الإمارات.

الإمارات.. التنمية و�سيلة وال�سعادة غاية

»الهالل« يوا�سل تقدمي امل�ساعدات الإن�سانية للمت�سررين من اإع�سار »اإيداي« يف مالوي 
•• اأبوظبي-وام:

الإن�ضانية  امل�����ض��اع��دات  ت��ق��دمي  الإم���ارات���ي  الأح��م��ر  ال��ه��الل  وا���ض��ل��ت هيئة 
للمت�ضررين من كارثة اإع�ضار » اإيداي » يف مالوي ، ت�ضمنت املواد الغذائية 
اإيواء  وم�ضتلزمات  �ضحية  م��واد  اىل  اإ�ضافة  لالأطفال  الغذائية  واملكمالت 
مبحافظة  نازومبي  منطقة  يف  ق��رى   4 يف  الأ�ضخا�س  اآلف  منها  ي�ضتفيد 

ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  لتوجيهات  تنفيذا  امل�ضاعدات  هذه  وتاأتي  بالومبي. 
للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
نهيان ممثل احلاكم يف  اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ حمدان  �ضمو  ومتابعة  امل�ضلحة، 
توجيهات  الإم��ارات��ي، وجت�ضد  الأحمر  الهالل  رئي�س هيئة  الظفرة  منطقة 
القيادة احلكيمة التزام الإمارات مب�ضوؤوليتها الإن�ضانية والوقوف اإىل جانب 
الدول الإفريقية املت�ضررة من كارثة الإع�ضار والتي ت�ضم اأي�ضا موزمبيق 

دولة  بها  ت�ضطلع  التي  والتنموية  الإن�ضانية  اجلهود  اإط��ار  يف  وزميبابوي، 
تقدمي  يف  ونهجها  مبادئها  م��ن  انطالقا  الدولية  ال�ضاحة  على  الإم����ارات 
امل�ضاعدات ملحتاجيها دون النظر لأي اعتبارات غري اإن�ضانية، وجت�ضيدا ل�ضيا�ضة 
الدولة التي جعلت من البعد الإن�ضاين نهجا ثابتا يف حتركاتها اخلارجية. 
املهريي  اهلل  عبد  برئا�ضة  م��الوي  يف  الأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  وف��د  ويوا�ضل 
ال�ضاحة  على  امليدانية  حتركاته  ال�ضارقة  يف  الأح��م��ر  الهالل  مركز  مدير 

هناك، ويقود عمليات الهيئة الإغاثية والإ�ضراف على توزيع امل�ضاعدات على 
املتاأثرين وتفقد اأو�ضاعهم الإن�ضانية والطالع على متطلباتهم ال�ضرورية. 
اأكرب  ويتابع الوفد تنفيذ اخلطط الإن�ضانية التي و�ضعتها الهيئة لتحقيق 
مظلة  وتو�ضيع  بجانبهم  والوقوف  للمت�ضررين  وامل�ضاندة  الدعم  من  قدر 
للمتاأثرين  الأ�ضا�س  الحتياجات  ت�ضمنت  التي  امل�ضاعدات  من  امل�ضتفيدين 

وتعدُّ �ضاملة وملبية لحتياجاتهم يف الوقت الراهن.

�سفارة الدولة لدى كولومبيا تروج جلائزة زايد لال�ستدامة 2020
•• بوغوتا -وام:

اأقامت �ضفارة الدولة لدى جمهورية كولومبيا اأم�س الأول حفل اإفطار 
�ضارك فيه كبار امل�ضوؤولني يف احلكومة واملحافظات وم�ضوؤولني يف وزارة 
الزراعة وال�ضحة والتجارة وال�ضناعة وال�ضياحة وعدد كبري من اأع�ضاء 
الكولومبي  املعهد  اأعمال وم�ضوؤولني يف  الكولومبي وورجال  الكونغر�س 
ال��رتوي��ج جل��ائ��زة زايد  اإط���ار  ال��رتب��وي وال��درا���ض��ات الفنية يف  لالئتمان 

لال�ضتدامة 2020.
واألقى �ضعادة �ضامل را�ضد العوي�س �ضفري الدولة لدى جمهورية كولومبيا 
من  بتوجيهات  تاأ�ض�ضت  لالإ�ضتدامة  زاي��د  جائزة  ان  خاللها  اأ�ضار  كلمة 
القيادة الر�ضيدة يف الدولة م�ضتلهمة روؤية الوالد املوؤ�ض�س ال�ضيخ زايد بن 
�ضلطان اآل نهيان رحمه اهلل وجهوده الرائدة التي بذلها يف بناء القدرات 
اأرفع  اجل��ائ��زة  ه��ذه  لتكون  امل�ضتدامة  التنمية  اأ�ض�س  وتوطيد  الب�ضرية 

جائزة عاملية يف قطاع الطاقة املتجددة وال�ضتدامة .
ول��ف��ت ���ض��ع��ادت��ه اإىل اأن���ه مت ت��و���ض��ي��ع ن��ط��اق ف��ئ��ات اجل���ائ���زة ح��ي��ث �ضيتم 
ال�ضغرية  وللموؤ�ض�ضات  احلكومية  غري  للمنظمات  خا�ضة  جوائز  توزيع 
خلم�س  الفئة  هذه  جائزة  �ضتمنح  حيث  الثانوية  وللمدار�س  واملتو�ضطة 

مدار�س من القارات اخلم�س.
كما تطرق �ضعادته اإىل الزيارة التي قام بها �ضمو ال�ضيخ عبداهلل بن زايد 
اإىل كولومبيا خالل مار�س  الدويل  والتعاون  وزير اخلارجية  نهيان  اآل 
امل�ضرتكة بني  العالقات  انعكا�ضها على جهود موا�ضلة تعزيز  و  اجل��اري 
ال�ضعيدين  على  وبالتحديد  الأ�ضعدة  كافة  على  ال�ضديقني  البلدين 

الثقايف والتعليمي.
جانريي  الالتينية  اأمريكا  يف  لال�ضتدامة  زاي��د  جائزة  ممثلة  قدمت  و 
امل�ضنفة  زايد لال�ضتدامة والفئات  برانيا خالل احلفل نبذة عن جائزة 
وكيفية امل�ضاركة .م�ضددة على اأهمية الو�ضول اإىل املناطق الريفية التي 

تعاين من نق�س الرثوات الطبيعية.

اختتام الت�سفيات التمهيدية مل�سابقة حممد بن را�سد لأجمل ترتيل
•• دبي -وام: 

مل�ضابقة  التمهيدية  الت�ضفيات  الأول  اأم�����س  اختتمت 
يف  ترتيل  لج��م��ل  مكتوم  اآل  حممد  ب��ن  را���ض��د  ال�ضيخ 
دبي  ج��ائ��زة  تنظمها  وال��ت��ى  ع�����ض��رة  ال��ث��ال��ث��ة  ن�ضختها 
اأجريت  الت�ضفيات قد  وكانت  الكرمي.  للقراآن  الدولية 
يف مقر اجلائزة مبنطقة املمزر بدبي وا�ضتمعت خاللها 
عمار  �ضيد  ال�ضيخ  ف�ضيلة  م��ن  املكونة  التحكيم  جلنة 
ع��ب��دال��ف��ت��اح وف�����ض��ي��ل��ة ال�����ض��ي��خ ي��ا���ض��ر حم��م��ود �ضالمة 
وف�ضيلة ال�ضيخ عبداحلميد عبداحل�ضيب العدل طوال 
و100  ال��رباع��م  فئة  يف  م�ضاركا   64 اىل  اأي���ام  خم�ضة 
ال�ضباب  فئة  يف  م�ضاركا  و44  الفتيان  فئة  يف  م�ضارك 
و74 يف فئة اأئمة امل�ضاجد و 36 من فئة الأذان والإقامة 
حيث بلغ العدد الإجمايل للمتقدمني للم�ضابقة بكافة 
ال�ضماء  ع��ن  الإع���الن  و�ضيتم  م�ضاركا   318 فروعها 
املتاأهله اىل الت�ضفيات النهائية خالل الأيام القادمة . 
وقال امل�ضت�ضار اإبراهيم حممد بوملحه م�ضت�ضار �ضاحب 
رئي�س  والإن�ضانية  الثقافية  لل�ضوؤون  دبي  حاكم  ال�ضمو 

اللجنة املنظمة جلائزة دبي الدولية للقراآن الكرمي اإن 
الت�ضفيات النهائية �ضتنطلق يوم 7 ابريل لفئة الرباعم 
والثنني 8 ابريل لفئة الفتيان والثالثاء 9 ابريل لفئة 
ال�ضباب والربعاء10 لفئة اأئمة امل�ضاجد واخلمي�س 11 
اأن احلفل اخلتامي  . وذكر بوملحه  الأذان  ابريل لفئة 
لتكرمي الفائزين �ضيقام يوم الأحد 14 ابريل يف مقر 
الت�ضفيات  �ضتبداأ  فيما  بدبي  املمزر  مبنطقة  اجلائزة 
النهائية يوميا بعد �ضالة املغرب وتقام يف مقر اجلائزة 
ر�ضالة  بار�ضال  اجلائزة  و�ضتقوم  بدبي  املمزر  مبنطقة 
ن�ضية للمتاأهلني للت�ضفيات النهائية لعالمهم مبوعد 
اختبارهم اأمام جلنة التحكيم التى �ضت�ضم يف ع�ضويتها 
اأ����ض���ام���ة ال�����ض��ايف وف�����ض��ي��ل��ة ال�ضيخ  ف�����ض��ي��ل��ة امل��ه��ن��د���س 
�ضلطان  ال�ضيخ  وف�ضيلة  احلو�ضني  ح�ضني  عبدالعزيز 
عبداهلل املرزوقي وف�ضيلة ال�ضيخ عبدالعزيز حممد ابو 

الغيط و ف�ضيلة ال�ضيخ عمار ثامر البناء .
وذكر امل�ضت�ضار بوملحه اأن هذا الفرع من فروع اجلائزة 
وهو م�ضابقة ال�ضيخ را�ضد بن حممد اآل مكتوم لأجمل 

ترتيل قد حقق اأهدافه التى انطلق من اأجلها.
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اأخبـار الإمـارات
»�سندوق الوطن« يدرب 610 طالبًا على تقنيات لغة الربجمة

•• اأبوظبي-وام:

اأعلن »�ضندوق الوطن« تدريب 610 طالباً على تقنيات لغة الربجمة 
ك���وادر ب�ضرية  اإع���داد  اإىل  الهادفة  الإم��ارات��ي«  »امل��ربم��ج  م��ب��ادرة  �ضمن 
و�ضقل مهاراتها يف تكنولوجيا لغة الربجمة التي باتت ع�ضب احلياة 
يف كل املجالت والطالع على اأحدث ما تو�ضل اإليه العلم وفق متطلبات 

الع�ضر الرقمي وما يفر�ضه من حتديات.
وتقام مبادرة »املربمج الإماراتي« بال�ضراكة مع �ضركة »دارك ماتر« عرب 

موؤ�ض�ضة اأجيال لإدارة املواهب التابعة لها.
الربجمة من خالل  مبادئ  الطالب  تعليم  احلالية  ال��دورة  وتت�ضمن 
عدد من املحا�ضرات وور�س العمل يف كل من اأبوظبي والعني وال�ضارقة 

وعجمان واأم القيوين وراأ�س اخليمة.

وقال حممد القا�ضي مدير عام �ضندوق الوطن :�ضعداء ب�ضم املزيد من 
الطالب املوهوبني ملبادرة املربمج الإماراتي وهو ما يوؤكد اإ�ضرارنا على 
املهارات  تاأهيل الطالب واإك�ضابهم خمتلف  اإىل  تعزيز اجلهود الرامية 
التقنية واإعدادهم لوظائف امل�ضتقبل التي ترتكز معظمها على تقنيات 
الربجمة التي باتت ع�ضب القطاعات القت�ضادية احليوية يف العامل«.

القيوين وهو ما ميثل  واأم  ال�ضارقة  واأ�ضاف »نتواجد للمرة الأوىل يف 
خطوة جيدة لتحقيق النت�ضار يف كل ربوع الوطن والو�ضول على جميع 

الطالب وحتقيق اأف�ضل النتائج.
يف  براجمنا  وك��ل  امل��ب��ادرة  لنجاح  اأ�ضا�ضاً  ركيزة  �ضراكاتنا  متثل   « وتابع 
�ضندوق الوطن فبت�ضافر اجلهود ن�ضتكمل رحلتنا نحو التميز و�ضناعة 
مبهارات  املت�ضلحني  الب�ضرية  ال��ك��وادر  من  جديد  جيل  وخلق  الإجن��از 
وعلوم امل�ضتقبل ليكونوا قادرين على �ضناعة التغيري وا�ضتكمال م�ضرية 

الدولة نحو الريادة يف كل املجالت«.
للطالب  تتيح  معرفية  من�ضة  الإم���ارات���ي«  »امل��ربم��ج  م��ب��ادرة  وتعترب 
والطالبات الذين ترتاوح اأعمارهم ما بني 7 اإىل 14 عاماً يف مدار�س 
مهارات  تطوير  فيها  مب��ا  متميزة  برجمية  م��ه��ارات  اكت�ضاب  ال��دول��ة 
التفكري الإبداعي والتحليلي وكيفية بناء تطبيق الكرتوين والت�ضميم 

من خالل جمموعة مكثفة من الدورات والربامج التعليمية.
والأ�ضاتذة  اخل��رباء  من  نخبة  واملحا�ضرات  العمل  ور���س  وت�ضت�ضيف 
ع��ل��وم الربجمة  م��ب��ادئ  ال��ط��الب  ب��ه��دف تعليم  ال��ربجم��ة  يف جم���ال 
وت�ضميم برامج تدريبية مبتكرة تهدف اإىل زيادة التفاعل والتناف�ضية 
ب��ني ال��ط��الب ب��ه��دف حت�ضيل اأف�����ض��ل ال��ن��ت��ائ��ج وو���ض��ع��ه��م ع��ل��ى بداية 
الطريق ال�ضحيح خلو�س جمال الربجمة وتطوير مهاراتهم ذاتياً يف 

امل�ضتقبل.

وت��ع��د م���ب���ادرة »امل���ربم���ج الإم����ارات����ي« اأح����د م���ب���ادرات ���ض��ن��دوق الوطن 
�ضراكة  نتاج  وهي  ماتر  دارك  �ضركة  مع  بالتعاون  بال�ضباب  تعنى  التي 
ال���دار وكلية  واأك��ادمي��ي��ات  الإم����ارات  ك��ل م��ن جامعة  ب��ني  ا�ضرتاتيجية 
�ضباب  ومركز  لل�ضباب  الحتادية  واملوؤ�ض�ضة  بعجمان  اجلامعية  املدينة 
عجمان وموؤ�ض�ضة ال�ضيخ �ضعود بن �ضقر التعليمية اخلريية واجلامعة 

الأمريكية يف ال�ضارقة واملدر�ضة التطبيقية الربيطانية يف اأم القيوين.
وا�ضتطاعت املبادرة منذ دي�ضمرب 2018 تعليم 1490 طالباً اإماراتياً 

مهارات الربجمة يف كافة اأنحاء دولة الإمارات.
اأ�ضا�ضيات الربجمة وت�ضجيل  2500 طفل  تعليم  اإىل  املبادرة  وتطمح 
املتقدمة بحلول عام 2020 من اأجل  500 منهم يف برامج الربجمة 
اإعداد جيل متمكن من اأ�ضا�ضيات التكنولوجيا ولغة امل�ضتقبل »الربجمة« 

مبا يتما�ضى مع متطلبات الع�ضر الرقمي.

مرور راأ�س اخليمة يحقق رغبة طالبني بدوام يوم واحد ك�سابطني  
•• راأ�س اخليمة – الفجر

ا�ضتجابت اإدارة املرور والدوريات بالإدارة العامة للعمليات املركزية بالقيادة 
و  امل�ضافري  خليفة  را�ضد  الطالبني  لرغبة  اخليمة  راأ���س  ل�ضرطة  العامة 
 - – بنني  الأ�ضا�ضي ح1  للتعليم  اخل��ران  �ضاملني من مدر�ضة  نا�ضر  را�ضد 
، وذلك  امل��رور  اليوم مع �ضرطة  باأن ي�ضبحا �ضابطني ليوم واحد وق�ضاء 
اأعدها  التي  كافة  املجتمع   فئات  اإ�ضعاد  نحو  املجتمعية  مبادراتها  �ضمن 
ونفذها النقيب حممد عبيد �ضل�ضول مدير فرع التوعية والإعالم املروري 
بالإدارة .   حيث التقى العميد عبداهلل خمي�س احلديدي قائد عام �ضرطة 
راأ�س اخليمة بالإنابة الطالبني يف مكتبه بالقيادة العامة بح�ضور املدراء 
وتبادل  بالطالبني  احل��دي��دي  ورح���ب   ، ال��ق��ي��ادة  �ضباط  وك��ب��ار  ال��ع��ام��ون 

معهما الأحاديث الودية الأبوية وا�ضتمع اإىل اآرائهم واأ�ضئلتهم وحثهم على 
والجتهاد يف  النف�س  والعتماد على  والن�ضباط  امل�ضوؤولية  بروح  التحلي 
مع  ياأتي متا�ضياً  الطالبني  باأن حتقيق رغبة  ، موؤكداً  العلمي  حت�ضيلهما 
التعليمية  امل�ضرية  دعم  على  وحر�ضها  املجتمعية  العامة  القيادة  مبادرات 
اأفراد  م��ع  التوا�ضل  ج�ضور  وم��د  املجتمعية  امل�ضوؤولية  �ضيا�ضة  وتطبيق 
املجتمع لتعزيز ثقة اجلمهور يف اخلدمات ال�ضرطية ، م�ضرياً اإىل �ضرورة 
بث الفرح وال�ضعور بال�ضعادة يف نفو�س اأطفالنا الطلبة وحتقيق اأمنياتهم 
الب�ضيطة التي ل تتطلب اأكرث من الهتمام بهم وال�ضتماع اإىل اأحالمهم 
وحتقيق رغباتهم واإدخال ال�ضعادة على نفو�ضهم وخلق ال�ضعور لديهم باأن 

املجتمع ي�ضخر اإمكانياته لإ�ضعادهم .
   وقام الوفد الزائر باإهداء القائد العام بالإنابة كتاب » ق�ضتي .. خم�ضون 

ق�ضة يف خم�ضني عاماً » ل�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« ، كما مت 
غر�س  يف  والإيجابي  الفعال  تعاونهم  على  �ضعادته  قبل  من  الوفد  تكرمي 

الثقافة املرورية لدى طلبة املدر�ضة .
   ومت ا�ضطحاب الطالبني يف دوري��ة »ثقف املرورية« للتعرف على العمل 
امليداين للدوريات املرورية وكيفية تلقي البالغات وحتويلها اإىل اجلهات 
يف  الطالبني  اإ���ض��راك  مت  كما   ، ال��ه��دف  نحو  ال�ضريع  للتحرك  املخت�ضة 
 « الطريق  بغري  تن�ضغل  ل   « حملة  �ضمن  التوعوية  ال��ربو���ض��ورات  ت��وزي��ع 
وتقدمي الن�ضح والإر�ضاد لل�ضائقني حول القيادة الآمنة واتباع التعليمات 
والأنظمة املرورية حلماية اأرواحهم ، وا�ضتكمل الطالبان جولتهما واطلعا 
العمليات  لغرفة  زيارتهما  خالل  من  للمتعاملني  املقدمة  اخلدمات  على 

اليومي  العمل  حجم  على  خاللها  وتعرفا  العامة  بالقيادة  »ال���ط���وارئ« 
واملعامالت التي يتم اإجنازها من قبل العاملني فيها ، وكيفية تلقي املكاملات 
املراقبة  كامريات  وتوزيع  الدوريات  وتوجيه  ال�ضتف�ضارات  على  والإجابة 
على املناطق احليوية الرئي�ضية على م�ضتوى الإمارة ، ف�ضاًل عن دور جهاز 
وم�ضتخدمي  ال�ضائقني  اأرواح  على  احلفاظ  يف  »ال����رادار«  ال�ضرعة  �ضبط 

الطريق .
   وتقدم الطالبان بال�ضكر والمتنان اإىل �ضرطة راأ�س اخليمة على اهتمامها 
على  والعمل  املجتمع  فئات  وكافة  الطلبة  وبجميع  بهما  والبالغ  الكبري 
حتقيق اأمنياتهم ، وقد متنى الوفد الإداري باملدر�ضة والذي رافق الطالبني 
من  ومزيداً  والنجاح  التوفيق  كل  العامة  للقيادة   ، امليدانية  جولتهما  يف 

الإجنازات يف جهودهم املبذولة لتحقيق الأمن والأمان . 

»التقنية« تنظم موؤمترا دوليا للتكنولوجيا املتقدمة
•• اأبوظبي-وام:

ن��ظ��م��ت ك��ل��ي��ات ال��ت��ق��ن��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا امل���وؤمت���ر ال�����دويل للعلوم 
برعاية   »ASET« املتقدمة  والتكنولوجيا  والهند�ضة 
ثقافة  تر�ضيخ  بهدف  وذل��ك   »IEEE« العاملية  اجلمعية 
الإمارات  اأجندة  مع  متا�ضياً  التطبيقي  والبحث  البتكار 
للعلوم املتقدمة 2031 لتطوير وابتكار حلول للتحديات 

امل�ضتقبلية.
و���ض��ارك يف امل��وؤمت��ر ال���ذي ا���ض��ت��م��رت اأع��م��ال��ه مل���ده 3 اأيام 
للت�ضنيع  »�ضرتاتا«  مثل  املحلي  ال�ضناعي  القطاع  ممثلو 
اأحدث  لتقدمي  وات�����ض��الت  لالأملنيوم  العاملية  والم����ارات 
انتاجاتهم والتكنولوجيا املتطورة التي يتعاملون معها مبا 

يدعم القت�ضاد الوطني.
وقال �ضعادة الدكتور عبداللطيف ال�ضام�ضي مدير جممع 
كليات التقنية العليا اإن موؤمتر »ASET« تعقده الكليات 
ب�����ض��ك��ل ���ض��ن��وي م���ن خ����الل ك��ل��ي��ة ال��ه��ن��د���ض��ة وي���ه���دف اىل 
من  والأك��ادمي��ي��ون  الباحثون  فيها  يجتمع  من�ضة  توفري 
والتطورات  البحوث  اأح��دث  ملناق�ضة  العامل  دول  خمتلف 
والأكادميية  ال�����ض��ن��اع��ي��ة  امل��ج��ت��م��ع��ات  ت��ه��م  ال��ت��ي  التقنية 
ت��ق��دمي دع���وة مفتوحة  م��ع احل��ر���س على  وع��امل��ي��اً  حملياً 
التعليم  م��وؤ���ض�����ض��ات  خمتلف  م��ن  والأك���ادمي���ي���ني  للطلبة 
بالدولة للح�ضور وال�ضتفادة من املعارف واخلربات وفق 

امل�ضتجدات.
واأ�ضار اإىل متيز املوؤمتر هذا العام كونه يركز على اجلوانب 

ملناطق  م��ع حت��ول��ه��ا  للكليات  امل��ق��ب��ل��ة  امل��رح��ل��ة  ت��ه��م  ال��ت��ي 
وهذا  ال��ر���ض��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  توجيهات  وف��ق  اقت�ضادية  ح��رة 
ال��وث��ي��ق م��ع ق��ط��اع��ات العمل  ال��ت��ح��ول يتطلب الرت���ب���اط 
وتطوير  التطبيقية  البحثية  املهارات  وتعزيز  وال�ضناعة 
اأفكارهم مما يدعم قدرة  ال�ضباب على البتكار يف  ق��درات 
على  بالعتماد  اأعمال  ورواد  �ضركات  الكليات على تخريج 
تنظيمه  م��ع  امل��وؤمت��ر  اأن  واأ���ض��اف  احلديثة.  التكنولوجيا 
جل�ضات حوارية لل�ضناعات الرائدة يف الدولة مثل �ضرتاتا 

و الإمارات العاملية لالملنيوم و �ضركة الت�ضالت و الهيئة 
واأكادمييا  باحثا   250 و  والإح�ضاء  للتناف�ضية  الحتادية 
يعر�ضون اأحدث اأوراق عملهم ودرا�ضتهم البحثية املتعلقة 
بالتكنولوجيا يف خمتلف املجالت احليوية .. ميثل فر�ضة 
كبرية لل�ضباب لال�ضتفادة على م�ضتوى م�ضاريعهم خا�ضة 
اأنه يقام على هام�س املوؤمتر م�ضابقة للم�ضاريع الطالبية 
والذين  والتي يقدمها طلبة من جامعات حملية وعاملية 
م��ع خرباء  وم�����ض��اري��ع��ه��م  اأف��ك��اره��م  ل��ه��م مناق�ضة  ���ض��ي��ت��اح 

وباحثني عامليني مبا يدعم تطويرها.
املوؤمتر �ضي�ضاهم يف تو�ضيع مدارك احل�ضور  اأن  اإىل  ونوه 
من طلبة واأكادمييني حول الأفكار البحثية امل�ضتقبلية مع 
تركيز الكليات على البحوث التطبيقية املرتبطة بقطاعات 
ال�ضناعة احليوية بالدولة والتي يعمل عليها اأع�ضاء الهيئة 
الكليات.  بت�ضجيع ودعم مايل من  الطلبة  التدري�ضية مع 
م��ن ج��ان��ب��ه اأو���ض��ح ال��دك��ت��ور حم��م��د اجل����راح ن��ائ��ب مدير 
برامج  وعميد  الأكادميية  لل�ضوؤون  التقنية  كليات  جممع 

الهند�ضة اأن موؤمتر “ASET” يحظى بتفاعل وح�ضور 
عاملية  بحثية  اكادميية  موؤ�ض�ضات  من  حداثته  رغ��م  كبري 
طرحوا  امل��وؤمت��ر  يف  الر�ضميني  املتحدثني  اأن  اىل  م�ضرياً 
الرعاية  هند�ضة  ق��ط��اع��ات  يف  م�ضتقبلية  وروؤى  ح��ق��ائ��ق 
وانرتنت  والف�ضاء  والطريان  املتجددة  والطاقة  ال�ضحية 
الأ�ضياء والبيئة امل�ضتدامة وعك�ضوا اىل اأي مدى �ضت�ضاهم 
وجعلها  الب�ضر  حياة  ت�ضهيل  يف  التكنولوجية  التطورات 
جامعة  م��ن  نيل�ضون  ب���راد  الربوفي�ضور  وحت���دث  اأف�����ض��ل. 
والأنظمة  الروبوتات  يف  واملتخ�ض�س  زيوريخ  ات�س  تي  اي 
يف  الدقيقة  و  النانوية  الروبوتات  م�ضتقبل  حول  الذكية، 
قطاع الرعاية ال�ضحية وخا�ضة يف اجلانب اجلراحي وكيف 
�ضتيفان  الربوفي�ضور  تطرق  كما  كبرية.  جناحات  حققت 
مركز  ورئي�س  الدقيقة  ال�ضناعات  يف  املتخ�ض�س  دمي��وف 
بريمنجهام  جامعة  يف  املتقدمة  التكنولوجية  ال�ضناعات 
النتاج من خالل  تكامل خطوط  تعزيز  اإىل  الربيطانية 
تقنيات ت�ضنيع العنا�ضر املعدنية فيما تناول الربوفي�ضور 
امليكانيكية  الهند�ضة  ق�ضم  رئي�س  كالوجريو  �ضوتريي�س 
للتكنولوجيا  ق��رب���س  ج��ام��ع��ة  م��ن  امل����واد  هند�ضة  وع��ل��وم 

اأنظمة الطاقة املتجددة.
مركز  مدير  �ضور�ضيان  �ضرو�س  البورفي�ضور  وا�ضتعر�س 
يف  بعد  عن  وال�ضت�ضعار  الهيدرولوجية  اجلوية  الأر���ض��اد 
جمال  يف  احلديثة  التقنيات  باأمريكا  كاليفورنيا  جامعة 
يف  البيانات  وعلوم  اجلديدة  املراقبة  اأدوات  دور  و  البيئة 

تطوير التوقعات اجلوية.

العدد 12593 بتاريخ 2019/3/31   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/1150  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-امليثاق للمقاولت �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/فينيك�س كونكريت برودكت�س فرع من وايف ال�ضناعية �س.ذ.م.م وميثله: روكز جورج 
حبيقة قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره 
33624 درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماه والفائدة القانونية بواقع 12% من 
تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.وحددت لها 
  ch1.C.13:بالقاعة �س  ال�ضاعة:08:30  امل��واف��ق:2019/4/16  الثالثاء  يوم  جل�ضة 
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12593 بتاريخ 2019/3/31   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/59  جتاري جزئي

اىل امل��دع��ي عليه / 1-ع��ب��داهلل دروي�����س علي ع��ب��داهلل اخل��اج��ة جم��ه��ول حمل 
الكندي  �ضامل  �ضلطان  علي  وميثله:  للتمويل  /م��وارد  املدعي  ان  مبا  القامة 
وقدره  مبلغ  ب�ضداد  عليه  املدعي  بالزام  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
69.577.96 درهم والفائدة القانونية قدرها 9% والزامه بالر�ضوم وامل�ضاريف 
وات���ع���اب امل���ح���ام���اه.وح���ددت ل��ه��ا ج��ل�����ض��ة ي���وم الأرب����ع����اء امل������واف������ق:2019/4/17 
ال�ضاعة:08:30 �س بالقاعة:ch1.C.14  لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة 

قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12593 بتاريخ 2019/3/31   

اعالن �شحيفة طعن بالن�شر
                         يف الطعن   2019/105  طعن جتاري   

تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
الكندي باعالن  �ضامل  �ضلطان  للعقارات وميثله: علي  الطاعن/رو�ضتار 
املطعون �ضدهما/1- اندو باك لتاأجري اليخوت ال�ضياحية �س.ذ.م.م 2- 

واتر ورلد لتاأجري اليخوت �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة.
نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكورة اعاله ويتوجب عليكم 
احل�ضور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �ضحيفة الطعن املقدمة 

�ضدكم.
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز

العدد 12593 بتاريخ 2019/3/31   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/679  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ن��ادر حممد خليفة جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /
داميوند �س.ذ.م.م وميثله: روكز جورج حبيقه قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م(   30000( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة 
و�ضمول  التام  ال�ضداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب 
احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.وحددت لها جل�ضة يوم الثنني املوافق:2019/4/8 
من  اأو  باحل�ضور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    ch1.B.10:بالقاعة ���س  ال�����ض��اع��ة:08:30 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل 

اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12593 بتاريخ 2019/3/31   

اإنذار عديل بالن�شر
 رقم 2019/2349   

اليه:  امل��ن��ذر  ال�ضايغ  حممد  م���ريزا  ح�ضن  ح�ضني  ملالكها/  ل��ل��ع��ق��ارات  ال���درة  امل��ن��ذر/ب��رج   
اوتو�ضوليو�ضنز )جمهول حمل القامة( ينذر املنذر/ برج الدرة للعقارات ملالكها/ ح�ضني 
ح�ضن مريزا حممد ال�ضايغ املنذرة اليه/ اوتو�ضوليو�ضنز ب�ضداد مبلغ 5.805 درهم عبارة 
برج  التجاري-  املركز  مبنطقة  الكائن  التجاري  باملحل  متعلقة  ايجارية  م�ضتحقات  عن 
الدرة حمل رقم 34 وذلك خالل �ضهر واحد من تاريخ الن�ضر وال يحق للمنذر اقامة دعوى 
ق�ضائية اأمام مركز ف�س املنازعات اليجارية بدبي لإلزامكم ب�ضداد مبلغ املطالبة والخالء 
وت�ضليم العني املوؤجرة خالية من ال�ضواغل وال�ضاغلني وبحالتها ال�ضلية مع ما ي�ضتجد من 
بدلت اليجار حتى متام الخالء والت�ضليم كما نكلفكم بت�ضليم براءة ذمة قيمة الكهرباء 
واملياه او ما يقابلها مع حفظ حق املنذر يف املطالبة بالتعوي�س عن ال�ضرار التي تتعر�س 

لها جراء التاأخري يف ال�ضداد مع حتميلكم الر�ضوم م�ضاريف التقا�ضي.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12593 بتاريخ 2019/3/31   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2019/961  تنفيذ جتاري 

اىل املنفذ �ضده/1- اتيا للتجارة العامة �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
وميثله:  �ضركتي  انونيم  ك��وزامت  كوتيكنا  التنفيذ/�ضركة  طالب  ان  مبا 
مروان حممد احمد نور املازم قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
اىل  دره���م   )609342.5( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات 
املذكور خالل 15 يوما  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12593 بتاريخ 2019/3/31   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�ضم ال�ضركة : جو فا�ست للريا�سة وم�سروبات الطاقة �ش.ذ.م.م 
ذات م�ضوؤولية حمدودة   : القانوين  ال�ضكل  ندال�ضبا  : مكتب ملك خا�س-  العنوان 
هذا  مبوجب   1117709  : التجاري  بال�ضجل  القيد  رقم   690954  : الرخ�ضة  رقم   ،
التجاري  ال�ضجل  يف  التاأ�ضري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
بتاريخ   ق��رار حماكم دبي  ، وذل��ك مبوجب  اأع��اله  املذكورة  ال�ضركة  باإنحالل  لديها 
وعلى   2019/3/25 بتاريخ   دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق    2019/03/25
للتدقيق  اجلييرودي  املعني  امل�ضفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من 
العنز  ه��ور  دي��رة-  ال�ضعايل-  عبداهلل  ملك   -204 رق��م  :مكتب  العنوان  واملحا�سبة 
والأوراق  امل�ضتندات  كافة  معه  ف��اك�����س:042389722  م�ضطحباً  هاتف: 042389721 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12593 بتاريخ 2019/3/31   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�ضم امل�ضفي : اجلرودي للتدقيق واملحا�سبة
 العنوان :مكتب رقم 204- ملك عبداهلل ال�ضعايل- ديرة- هور العنز هاتف: 
042389721 فاك�س:042389722 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�ضادية 
بدبي باأنه قد مت تعيني امل�ضفي املذكور اأعاله لت�ضفية جو فا�ست للريا�سة 
بتاريخ   دبي  قرار حماكم  وذلك مبوجب  الطاقة �ش.ذ.م.م  وم�سروبات 
بتاريخ  2019/03/25  العدل حماكم دبي  2019/03/25 واملوثق لدى كاتب 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني يف مكتبه 
الكائن على العنوان املذكور اأعاله، م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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اأخبـار الإمـارات
�سرطة اأبوظبي توعي مبكافحة الحتيال الهاتفي والإلكرتوين

•• اأبوظبي-وام:

تطلق �ضرطة اأبوظبي حملة توعية ملكافحة الحتيال الهاتفي والإلكرتوين 
ال��غ��د ومل���دة �ضهر حت��ت �ضعار »خ��ل��ك ح���ذر« يف ن�ضخة جديدة،  م��ن  اع��ت��ب��اراً 

ا�ضتكماًل حلملتها ال�ضابقة العام املا�ضي.
و ذكر العميد حممد �ضهيل الرا�ضدي، مدير قطاع الأمن اجلنائي بالإنابة 
والأوردو«  والإجنليزية  »العربية  باللغات  اجلمهور،  تخاطب  احلملة  اأن 
الهاتفي  الن�ضب  عمليات  م��ن  املجتمع  �ضرائح  جميع  حت��ذي��ر  وت�ضتهدف 
التقنية  بالأ�ضاليب  الوهمية،  باجلوائز  ال��ف��وز  ت���رّوج  التي  والإل���ك���رتوين، 

احلديثة والتقليدية.
واأكد حر�س �ضرطة اأبوظبي على ت�ضييق اخلناق على املحتالني، و�ضبطهم، 

والت�ضّدي لأ�ضاليبهم الإجرامية املتجددة بتدابري احرتازية اأمنية متقدمة، 
انت�ضارها،  ملنع  معها  التعامل  يف  العقل  رجاحة  املجتمع  اأف��راد  من  تتطلب 
املوؤ�ض�ضية  ت��ك��ات��ف اجل��ه��ود  اأه��م��ي��ة  اإىل  ول��ف��ت   . الأم�����ان  و  الأم����ن  وت��ع��زي��ز 
اإىل �ضرورة عدم  املجتمع  اأف��راد  داعياً  اأه��داف احلملة،  واملجتمعية لإجن��اح 
لتخاذ  عنها؛  الب���الغ  و�ضرعة  اخل��ادع��ة،  والر�ضائل  للمكاملات  ال�ضتجابة 
الهواتف  قرا�ضنة  هجمات  م��ن  م��ّدخ��رات��ه��م  حلماية  الكفيلة  الإج�����راءات 
الت�ضالت،  تنظيم  هيئة  احلملة،  يف  وت�ضارك  الإنرتنت.  و�ضبكة  املتحركة 
لالت�ضالت  الإم��ارات  و�ضركة  »ات�ضالت«،  لالت�ضالت  الإم��ارات  وموؤ�ض�ضة 
املتكاملة »دو«، وقطاع امل�ضارف والبنوك.. كما تنفذها، مديرية التحريات 
والتحقيقات اجلنائية يف قطاع الأمن اجلنائي، واإدارة ال�ضرطة املجتمعية يف 

قطاع اأمن املجتمع، واإدارة الإعالم الأمني يف قطاع �ضوؤون القيادة.

قائد عام �سرطة عجمان يتفقد املوؤ�س�سة العقابية والإ�سالحية
•• عجمان -وام:

عام  قائد  النعيمي  اهلل  عبد  بن  �ضلطان  ال�ضيخ  اللواء  �ضعادة  تفقد 
�ضرطة عجمان اإدارة املوؤ�ض�ضة العقابية والإ�ضالحية، بح�ضور العميد 
الأداء،  وتطوير  ال�ضرتاتيجية  اإدارة  مدير  ال�ضام�ضي  عبيد  علي 
واملرا�ضالت،  ال��وث��ائ��ق  ق�ضم  رئي�س  ال�ضويدي  را���ض��د  اأح��م��د  وامل��ق��دم 
حتقيقا لهدف وزارة الداخلية ال�ضرتاتيجي املتمثل ب�ضمان تقدمي 
وال�ضفافية،  والكفاءة  اجل��ودة  معايري  وفق  كافة  الإداري���ة  اخلدمات 

وتعزيزاً لعملية اإدارة املوارد والدعم.
واجلاهزية  ال�ضتعداد  مدى  على  عجمان  �ضرطة  عام  قائد  اطلع  و 
املثلى لتفتي�س الطابور الع�ضكري ل�ضف ال�ضباط والأفراد وال�ضرطة 

على  ال��وق��وف  يف  والآل���ي���ات  امل��رك��ب��ات  ���ض��ع��ادت��ه  تفقد  ث��م  الن�ضائية، 
جاهزيتها ومالءمتها لال�ضتخدام.

مالحظات  اإىل  وا�ضتمع  باملوؤ�ض�ضة،  العمالء  خدمة  مكتب  تفقد  و 
املوظفني التي ت�ضهم يف تطوير وحت�ضني جمريات العمل .كما تفقد 
والرجال  الن�ضاء  وعنابر  الأم��ن  �ضوؤون  وق�ضم  النزلء،  �ضوؤون  ق�ضم 

وق�ضم التاأهيل .
فيها  دع��ا  املوؤ�ض�ضة،  �ضباط  م��ع  اجتماع  عقد  مت  اجل��ول��ة  نهاية  ويف 
الإجراءات  ومتابعة  الهتمام  �ضرورة  اىل  عجمان  �ضرطة  عام  قائد 
الإدارية، وو�ضع منهجيات واآليات عمل ت�ضب يف جمملها يف منظومة 
تطوير اخلدمات املقدمة للنزلء، و�ضرعة اإنهاء اإجراءات املتعاملني 

مع الإدارة، وتطوير التقنيات احلديثة وت�ضخريها لذلك.

دبي الطبية .. اإجنازات عديدة تنظيميا واأكادمييا خالل 2018 

•• دبي-وام:

التنظيمي  امل�ضتوى  على  الإجن����ازات  م��ن  العديد  الطبية  دب��ي  مدينة  �ضهدت 
املدينة  اأه��داف  �ضاهمت يف تر�ضيخ   2018 املا�ضي  العام  والأك��ادمي��ي والطبي 
الطبية  العناية  وتوفري  الطبية  اخلدمات  ج��ودة  تعزيز  اإىل  الرامية  وروؤيتها 

التخ�ض�ضية لالأفراد من داخل الدولة وخارجها .
فعلى ال�ضعيد الإ�ضرتاتيجي عززت مدينة دبي الطبية العالقات الثنائية بينها 
اتفاقية  املدينة  وقعت  حيث  وال���دويل  املحلي  امل�ضتويني  على  �ضركائها  وب��ني 
» لتكنولوجيا الطب ال�ضيني  تعاون م�ضرتكة مع جممع »جوان دونغ - مكاو 
الطب  جم��ال  يف  الثنائية  ال��ع��الق��ات  توطيد  ا�ضتهدفت  ال��ت��ج��اري  التقليدي 
ال�ضيني التقليدي وذلك يف اإطار اجلهود التي تبذلها دولة الإمارات وال�ضني 
للعمل  جديدة  اآف��اق  وفتح  الثنائي  والتعاون  ال�ضرتاتيجية  ال�ضراكات  لتعزيز 
تخ�ض�ضات   8 حاليا  بها  املدينة  ب��اأن  علما   .. القطاعات  خمتلف  يف  امل�ضرتك 
اأخ�ضائي   53 من  واأك��رث  والبديل  التكميلي  الطب  مظلة  حتت  تندرج  طبية 
رعاية �ضحية يعملون يف هذا املجال. كما وقعت مدينة دبي الطبية مذكرات 
تعاون ا�ضرتاتيجية عدة منها على �ضبيل املثال اتفاقية تعاون مع �ضرطة دبي 
ب�ضرف  املتعلقة  ال�ضحية  باخلدمات  والرتقاء  الطرفني  بني  التعاون  لتعزيز 
اأخ��رى مع  الأدوي��ة والعقاقري املراقبة و�ضبه املراقبة يف مدينة دبي الطبية و 
هيئة ال�ضحة بدبي - على هام�س معر�س »جايتك�س« للتقنية - حول الربط 
ومواءمتها  والهيئة  الطبية  دبي  الرتاخي�س بني مدينة  لأنظمة  الإلكرتوين 
عرب �ضبكة الثقة »بلوك ت�ضاين« ومذكرة مع موؤ�ض�ضة »تاك�ضي دبي« بهدف تعزيز 
باملنطقة  النقل  جمال  يف  املقدمة  اخلدمات  بجودة  والإرتقاء  امل�ضرتك  العمل 
احلرة وتوفري كافة الإجراءات املتعلقة بعمليات نقل الزوار والوفود واملوظفني 
يف املدينة واأخرى مع جمارك دبي مل�ضاعدة ال�ضركات ذات الن�ضاط التجاري يف 
مدينة دبي الطبية على ت�ضريع احل�ضول على الرمز اجلمركي املحلي وت�ضهيل 
اإجراءات عملها يف املنطقة احلرة وخارجها. ويف �ضهر يونيو من العام 2018 
اأعلنت �ضلطة مدينة دبي الطبية عن خططها لتكون اأول هيئة اعتماد وطنية 
احل��رة حيث مت  املنطقة  داخ��ل  العاملة  وال��ع��ي��ادات  للم�ضت�ضفيات  الإم���ارات  يف 
املوؤ�ض�ضات  اعتماد  جمل�س  مع  م�ضرتك  تعاون  اتفاقية  توقيع  ال�ضياق  ه��ذا  يف 
التنظيمي  القطاع  ح�ضول  عملية  لت�ضهيل  الأردن  يف   «  HCAC« ال�ضحية
ال�ضحية  الرعاية  جلودة  الدولية  اجلمعية  من  معتمدة  كجهة  العتماد  على 
»ISQua » .. فيما يتوقع اأن حت�ضل �ضلطة مدينة دبي الطبية على العتماد 
2020 حيث �ضيكون �ضمن �ضالحيات القطاع التنظيمي اعتماد  بحلول عام 
امل�ضت�ضفيات واملرافق الطبية يف مدينة دبي الطبية وفروعها يف املناطق احلرة 
الأخرى يف الإمارة ف�ضال عن تو�ضيع العتماد لي�ضمل اأي مقدم رعاية �ضحية 

ي�ضعى للح�ضول على العتماد املطلوب.
العلميات اجلراحية الطبية  التي حتققت يف جمال  اأهم الإجن��ازات  وت�ضمنت 
»اجلليلة«  م��ن م�ضت�ضفى  م�����ض��رتك  ف��ري��ق ط��ب��ي  امل��ا���ض��ي جن���اح  ال��ع��ام  خ���الل 
يف  ال�ضحية  والعلوم  للطب  را�ضد  بن  حممد  وجامعة  لالأطفال  التخ�ض�ضي 
اإجراء اأول عملية زراعة ِكلى لالأطفال يف دبي لطفلة �ضودانية تبلغ من العمر 
9 �ضنوات .. كما اأجرىت عملية زراعة كلى اأطفال ثانية بالتعاون بني امل�ضت�ضفى 

واجلامعة وبدعم من �ضرطة دبي .
والعلوم  للطب  را�ضد  بن  حممد  جامعة  �ضهدت  الطبي  التعليم  �ضعيد  وعلى 
حيث   2018 العام  يف  احلافلة  والتطورات  الإجن���ازات  من  العديد  ال�ضحية 
ي�ضكل  جن�ضية   29 من  طالبا   215 اإىل  فيها  الدار�ضني  الطالب  عدد  و�ضل 
اأخ�ضائيا   59 باملائة وعدد اخلريجني   40 الإماراتيون منهم حوايل  الطلبة 

اأكرث  اجلامعة  عقدت  كما  الأ���ض��ن��ان..  طب  تخ�ض�ضات  خمتلف  يف  واأخ�ضائية 
من 555 فعالية ح�ضرها اأكرث من 21000 م�ضارك خالل عامي 2017-

2018 حيث تعترب اجلامعة مركزا للمعرفة وحا�ضنا للعديد من الفعاليات 
واملوؤمترات املحلية والدولية.

من  ال��ع��دي��د  ال�ضحية  وال��ع��ل��وم  للطب  را���ض��د  ب��ن  حممد  جامعة  وا�ضتقطبت 
ريفا�س  الدكتور هومريو  الطب واجلراحة منهم  العلمية يف جمال  الكفاءات 
العميد امل�ضارك ل�ضوؤون البتكار وامل�ضتقبل املدير ال�ضابق للجراحة املبتكرة يف 
جامعة �ضتانفورد. الأمريكية والدكتور �ضاميول رئي�س ق�ضم العلوم ال�ضريرية 
يف كلية الطب والذي �ضغل منا�ضب عدة اأكادميية وطبية يف جامعة ميني�ضوتا 

وجامعة كاليفورنيا يف الوليات املتحدة.
للرعاية  العاملي  املنظور  وتطوير  امل�ضتمر  التعلم  ثقافة  تعزيز  على  وحر�ضا 
الدرا�ضة خالل  ملتابعة  الطلبة وفرت اجلامعة لطالبها فر�ضا  ال�ضحية لدى 
ال�ضيف حيث التحق 71 من طلبة كلية الطب بالعديد من خمتربات الأبحاث 
الرائدة واملراكز ال�ضحية واملعاهد الأكادميية يف الإمارات وخارجها ومنها كلية 
»هارفارد« الطبية لتقدمي اخلدمات ال�ضحية العاملية بدبي وجامعة خليفة و 
»كليفالند كلينيك« يف اأبوظبي اإ�ضافة اإىل عدد من املوؤ�ض�ضات الدولية املرموقة 
مثل«مايو كلينيك« ومركز »جو�ضلني« لل�ضكري يف الوليات املتحدة الأمريكية 
الأردن  يف  لل�ضرطان  احل�ضني  ومركز  املتحدة  باململكة  لندن«  »كينجز  وكلية 
را�ضد  الأكادميي جلامعة حممد بن  ال�ضريك  وجامعة »كوينز« - الربيطانية 

للطب والعلوم ال�ضحية.
فريٍق  جن���اح   2018 ع���ام  خ���الل  املتحققة  الأخ����رى  الإجن������ازات  �ضملت  ك��م��ا 
الكامل  اجلينوم  ت�ضل�ضل  بت�ضجيل  باجلامعة  اجلزيئي  للمخترب  تابع  علمي 
اإماراتي م�ضاب با�ضطراب طيف التوحد حيث جاء ذلك �ضمن  العائد لطفل 
مل�ضت�ضفى  التابع  التوحد  وبرنامج  اجلامعة  بني  البحثية  التعاون  اإط��ار جهود 
اجلليلة التخ�ض�ضي لالأطفال بدبي والذي ُيعترب الربنامج الأول من نوعه يف 
الإمارات. واإ�ضافة اإىل اإجنازات جامعة حممد بن را�ضد للطب والعلوم ال�ضحية 
خالل العام املا�ضي مت عقد �ضراكة اأكادميية مع م�ضت�ضفى اجلليلة التخ�ض�ضي 
يف  الزمالة  وبرنامج  الأط��ف��ال  طب  يف  التخ�ض�س  برنامج  واإط��الق  لالأطفال 
ال�ضحة النف�ضية لالأطفال واليافعني حيث يتميز هذا الربنامج باأنه الوحيد 
يف دولة الإمارات املعتمد من الهيئة ال�ضعودية للتخ�ض�ضات ال�ضحية ويحظى 
اأخ�ضائيني عامليني يف ال�ضحة النف�ضية بخربات  اإذ ي�ضرف عليه  مبيزة فريدة 
دولية. وتتيح اجلامعة لطلبة الطب فر�س التدريب امليداين املبكر من العام 
الدرا�ضي الأول للتعرف على الأنظمة ال�ضحية املختلفة والتدريب يف م�ضت�ضفى 
اجلليلة التخ�ض�ضي لالأطفال و«ميدكلينك« م�ضت�ضفى املدينة ومراكز الرعاية 
ال�ضحية الأولية يف هيئة ال�ضحة بدبي اإ�ضافة اإىل برامج التدريب ال�ضيفية يف 

جامعات وموؤ�ض�ضات بحثية و�ضحية حملية وعاملية.
جلامعة  التابع  ال�ضريرية  اجلراحية  امل��ه��ارات  على  التدريب  خمترب  ويعترب 
متخ�ض�س  تعليمي  خمترب  اأول  ال�ضحية  وال��ع��ل��وم  للطب  را���ض��د  ب��ن  حممد 
للتدريب القائم على الأن�ضجة الب�ضرية يف دبي حيث ميكن ا�ضتخدام املخترب 
وال�ضتفادة منه من قبل اجلراحني والأطباء وطلبة الطب كونه يوفر التدريب 
على الإج��راءات اجلراحية يف التخ�ض�ضات الطبية مثل العظام والأع�ضاب يف 

املهارات  لتعليم  مهمة  فر�ضة  املخترب  يعد  كما  واآمنة..  مبتكرة  تعليمية  بيئة 
للممار�ضة  هامة  خطوة  ويعد  العمليات  غرف  بيئة  خ��ارج  املتقدمة  اجلراحية 
.. فيما مت خالل  املر�ضى  ب��الإج��راءات اجلراحية وتطبيقها على  البدء  قبيل 
فعالية مب�ضاركة   11 وعقد  املخترب  يف  خارجي  تدريب  اأول  اإج��راء   2018
4 تخ�ض�ضات رئي�ضية هي  600 طبيب وج��راح حيث يوفر املخترب  اأكرث من 
طب العظام والأع�ضاب واجلراحة الرتميمية وطب الأنف والأذن واحلنجرة 
للتدريب و10 مقاعد جراحية متخ�ض�ضة وي�ضتوعب 30 �ضخ�ضا يف اجلل�ضة 
املجتمع  لأف��راد  املقدمة  ال�ضحية  اخلدمات  لتعزيز  �ضعيها  و�ضمن  ال��واح��دة. 
النف�ضية  بال�ضحة  للتوعية  اخل��ا���س  برناجمها  الطبية  دب��ي  مدينة  اأطلقت 
بالتزامن مع اليوم العاملي لل�ضحة النف�ضية الذي ي�ضادف العا�ضر من اأكتوبر 
�ضلط  حيث  النف�ضية  ال�ضحة  باأهمية  الوعي  درج��ة  رف��ع  اإىل  ويهدف  ع��ام  كل 
والتنمر  العمل  و�ضغوطات  والكتئاب  القلق  معاجلة  على  ال�ضوء  الربنامج 
اإىل جانب  امل�ضابني  املر�ضى  العار ومتكني  والتخل�س من و�ضمة  الإلكرتوين 
حت�ضني ال�ضحة العامة والرفاهية ال�ضحية.. فيما �ضملت الأن�ضطة التي نظمت 
يف هذا الإطار اأكرث من 80 جل�ضة ا�ضت�ضارة جمانية للجمهور يف جمال ال�ضحة 
بتقدمي  املتخ�ض�ضة  املرافق  الطبية من  دبي  �ضركاء مدينة  قبل  النف�ضية من 
املوجودة  الطبية  املرافق  30 من  باأن حوايل  النف�ضية..علما  ال�ضحة  خدمات 
يف مدينة دبي الطبية تقدم خدمات ال�ضحة النف�ضية التي توؤثر على ال�ضغار 
دبي  مدينة  اأطلقت   2018 عام  من  يوينو  �ضهر  ويف  �ضواء.  حد  على  والكبار 
على  الثانية  لل�ضنة  دقيقة«  »�ضحتك يف  ال�ضنوية  الرم�ضانية  الطبية حملتها 
التوايل بالتعاون مع �ضحيفة »البيان » وتلفزيون »�ضما دبي« حيث ا�ضتعر�ضت 
احلملة ن�ضائح توعوية يومية للمر�ضى الذين يعانون من الأمرا�س املختلفة 
الجتماعي  التوا�ضل  مواقع  على  معها  التعامل  وكيفية  رم�ضان  �ضهر  خالل 
الطبية يف مبادرة  دبي  و�ضاركت مدينة  دبي.  �ضما  وتلفزيون  البيان  ل�ضحيفة 
حكومة دبي »اأ�ضبوع بال مراكز خدمة« للمرة الثانية على التوايل يف الفرتة من 
اأكتوبر 2018 وذلك يف اإطار حر�ضها على دعم وتعزيز م�ضرية   25 اإىل   21
التحول نحو القنوات الذكية يف اإجناز املعامالت احلكومية متا�ضيا مع هدف 
حكومة دبي املتمثل يف التحول الذكي يف جميع املعامالت.. يف حني وفرت املدينة 
�ضمن �ضعيها لتحقيق هذه املبادرة - التي اأطلقتها الدائرة املالية بدبي - اأكرث 
من 170 خدمة ذكية اإىل جانب خدمات الدفع الإلكرتوين ابتداء من فرتة 
املبادرة عرب بوابتها الذكية »م�ضار« الأوىل من نوعها يف الإم��ارات التي تعنى 
ه��ذا حيث مت خ��الل فرتة  واح��د.  اآن  والتجارية يف  الطبية  بتوفري اخلدمات 
التعليم  وزارة  وقامت كل من  ذكية.  1000 معاملة  اأك��رث من  اإجن��از  املبادرة 
العايل والبحث العلمي يف الأردن و اجلهاز الوطني لالإعتماد الأكادميي و�ضمان 
جامعة  تقدمها  التي  املاج�ضتري  بربامج  بالعرتاف  الكويت  يف  التعليم  جودة 
موؤ�ض�ضة  قدمت  املنح  �ضعيد  وعلى  ال�ضحية.  والعلوم  للطب  را�ضد  بن  حممد 
بن  وحمدان  الطب  كليتي  من  طالبا  »اجلليلة« اخلريية منحا درا�ضية ل� 15 
حممد لطب الأ�ضنان عام 2018 لتبلغ ن�ضبة املنح الدرا�ضية للطلبة املواطنني 
الدكتور  تعيني  2018 مت  العام  ويف   . املقدمة  املنح  اإجمايل  من  باملائة   88
علوي ال�ضيخ علي عميد كلية الطب يف جامعة حممد بن را�ضد للطب والعلوم 
ال�ضحية اأ�ضتاذ القلب وال�ضرايني ع�ضوا يف جمل�س علماء الإم��ارات وهو اأكرب 

جمل�س علماء ي�ضم نخبة من اخلرباء يف جمال العلوم والتكنولوجيا لت�ضبح 
للعلوم  الإم���ارات  اأجندة  م�ضتهدفات  حتقيق  يف  ا�ضرتاتيجيا  �ضريكا  اجلامعة 
املتقدمة 2031 وحتقيق الإجنازات يف م�ضرية التطور العلمي وتطوير قطاع 
البحث العلمي والعلوم املتقدمة �ضمن روؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 

وم�ضتدام. تناف�ضي  علمي  جمتمع  لبناء   2071
طلبة  التحاق  عن  ال�ضحية  والعلوم  للطب  را�ضد  بن  حممد  جامعة  واأعلنت 
والذي  ال�ضيفي  التدريب  بربنامج  الطب  كلية  يف  والثانية  الأوىل  ال�ضنتني 
يقام للعام الثاين على التوايل كثمرة للتعاون امل�ضرتك بني اجلامعة ومراكز 
واملتخ�ض�ضة  الأك��ادمي��ي��ة  امل��وؤ���ض�����ض��ات  ع��ن  ف�ضال  واملحلية  العاملية  الأب��ح��اث 
بالرعاية ال�ضحية حمليا واإقليميا وعامليا اإذ التحق به 71 طالبا وطالبة من 
كلية الطب بالعديد من خمتربات الأبحاث الرائدة واملراكز ال�ضحية واملعاهد 

الأكادميية يف الإمارات وخارجها.
ويف اإجناز جديد ي�ضجل ل�ضالح جامعة حممد بن را�ضد للطب والعلوم ال�ضحية 
قامت اجلامعة - برغم حداثتها - بن�ضر اأكرث من 170 بحثا علميا يف دوريات 

علمية حمكمة حول العامل.
اجلهة  الطبية  دب��ي  مدينة  �ضلطة  افتتحت   2018 م��ن  يناير  �ضهر  وخ��الل 
املنظمة وامل�ضرفة على مدينة دبي الطبية »املنطقة احلرة« بالتعاون مع الهيئة 
يهدف  احل��رة«  »املنطقة  يف  للهيئة  خدمة  مركز  واجلن�ضية  للهوية  الحتادية 
اإىل تقدمي اأف�ضل اخلدمات للعاملني فيها ولذويهم حيث يقدم املركز اجلديد 
مدينة  �ضلطة  مظلة  حتت  يعملون  ممن  موظف  اآلف  خدماته لأكرث من 8 

دبي الطبية .
لالأداء  دبي  برنامج  بجائزة  الطبية  دبي  مدينة  �ضلطة  ف��ازت  اأبريل  �ضهر  ويف 
فئة  وذل��ك عن  للجائزة  الر�ضمي  ذل��ك يف احلفل  و   2018 املتميز  احلكومي 
اأف�ضل نتيجة لدرا�ضة �ضعادة املتعاملني بني بقية اجلهات احلكومية املتو�ضطة 
عام  من  مايو  يف  املدينة  كرمت  بينما  باملائة   95.4 بلغت  بن�ضبة  وال�ضغرية 
مب�ضاهمات  واحتفت  التميز  جوائز  من  الثانية  ب��ال��دورة  الفائزين   2018
املراأة يف الرعاية ال�ضحية والعمل اخلريي متا�ضيا مع »عام زايد« حيث كرمت 
التي  بامل�ضاهمات  احتفاء  والتقدير  التميز  فئتي  �ضمن  ف��ائ��زا   15 ال�ضلطة 
واأطلقت  الطبية.  دبي  �ضواء يف مدينة  على حد  واملوؤ�ض�ضات  الأف��راد  بها  يقوم 
»الدبدوب« بالتعاون مع جامعة  2018 م�ضت�ضفى  مدينة دبي الطبية خالل 
حممد بن را�ضد للطب والعلوم ال�ضحية لتعزيز الوعي ال�ضحي لدى الأطفال 
جاء  حيث  امل�ضت�ضفى  زي��ارة  من  وقلقهم  خوفهم  على  التغلب  يف  وم�ضاعدتهم 
التي  الأفكار  �ضمن  اجلامعة  تبنتها  التي  للفكرة  تفعيال  املبادرة  هذه  تطبيق 
ت�ضل اإىل جمل�س حممد بن را�ضد الذكي والتي قامت هيئة املعرفة والتنمية 
الفكرة  واقت�ضت  لدرا�ضتها  اإىل اجلامعة  واإر�ضالها  بدبي مبراجعتها  الب�ضرية 
اإىل مركز املحاكاة الطبية يف اجلامعة  اأن ي�ضطحب الأطفال دماهم املف�ضلة 
ليتم توفري العالج الفرتا�ضي الالزم لها مب�ضاركة الأطفال اأ�ضحاب الدمى.. 
فيماح�ضل امل�ضت�ضفى على اعتماد اللجنة الدولية امل�ضرتكة »جي �ضي اآي«. كما 
قامت مدينة دبي الطبية باإجراء فحو�ضات جمانية مبكرة لأكرث من 2500 
�ضخ�س يعملون يف الدوائر احلكومية واخلا�ضة بدبي �ضمن الإحتفاء ب«عام 

زايد«.

 ( ش��ة م�اه�ة عامة ) االت�اد لل�أم��ش��ة   
 

 اإلعالن ع� ف�ح �اب ال��ش�ح لع���ة م�ل� اإلدارة
�إعالم ال�ادة ال��اه��� ع� ف�ح �ـاب ال��شـ�ح لع�ـ��ة م�لـ� إدارة ال�ـ��ة وذلـ� خـالل الف�ـ�ة  ال���ة ي���ف م�ل� إدارة

ت�اف�ت ف�ـه شـ�و�  م�اه� /ش��، ول�ل م 10/04/2019 �اف�ال� االر�عاء لى ي�مإ م01/04/2019 ال��اف� االث���م� ي�م 
��ل� ���ج� �لـ� ي�قـ�م �ـه إلـى إدارة ال�ـ��ة فـي مق�هـا ال�ئ��ـي الال��ش�ح لع���ة م�ل� اإلدارة أن ي�شح نف�ه لع���ة 

ي�غ� في ت�ش�ح  ال�ي وصفة الع���ة، وعلى أن ي�ف� �ال�ل� ن��ة تع��ف�ة ع� مق�مه  دبيإمارة  شارع ال��خ زاي�في ال�ائ� 
 .ع�� م��قل) –ع�� غ�� ت�ف���  –( ع�� ت�ف���  نف�ه على أساسها

 ش�و� عامة:
أع�اء. س�عةع�د األع�اء ال��ل�ب ان��ابه� لع���ة م�ل� اإلدارة .1
) 40ل�ادة (ام� تار�خ اإلعالن وذل� وفقا ل���ل�ات  ي�ما )10(س��ل �اب ال��ش�ح لع���ة م�ل� اإلدارة مف��حا ل��ة .2

��أن معاي�� اإلن��ا� ال��س�ي وح���ة ال���ات ال��اه�ة  2016ر.م) ل��ة /7م�ل� إدارة اله��ة رق� (ق�ار  م�
.العامة

) ل��ة 2����� ف��� ي�شح نف�ه لع���ة م�ل� اإلدارة أن ت���� عل�ه ال��و� ال�اردة في القان�ن اإلت�اد� رق� (.3
��أن معاي�� اإلن��ا� ال��س�ي  2016ر.م) ل��ة /7اله��ة رق� (م�ل� إدارة ق�ار و  في شأن ال���ات ال��ار�ة 2015

.وال��ام األساسي لل���ة وح���ة ال���ات ال��اه�ة العامة
 : 2016ر.م) ل��ة /7ق�ار م�ل� إدارة اله��ة رق� () م� 41أن ي�ف� ��ل� ال��شح ال�����ات ال��ار إل�ها في ال�ادة (.4

 ال�ـــــ��ة ال�ات�ـــــة م�ضـــــ�ًا بهـــــا ال��ـــــ�ات الع�ل�ـــــة وال��هـــــل العل�ـــــي وال�ـــــفة ال�ـــــي ي�غـــــ� فـــــي ت�شـــــ�ح نف�ـــــه علـــــى أساســـــها
 (ت�ف���/غ�� ت�ف��� /م��قل )

 ��إقــــ�ار �ال��امــــه �أح�ــــام قــــان�ن ال�ــــ��ات والقــــ�ارات ال��فــــ�ة لــــه وال��ــــام األساســــي لل�ــــ��ة، وأنــــه ســــ�ف ي�ــــ�ل ع�ا�ــــة ال�ــــ
 .ال���� في إداء ع�له

ــــان �أســــ�اء ال�ــــ��ات وال��س�ــــات ال�ــــي يــــ�اول الع�ــــل ف�هــــا أو ��ــــغل ع�ــــ��ة م�ــــال� إداراتهــــا و�ــــ�ل� أ� ع�ــــل �قــــ�م �ــــه ب�
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 فـــــي حـــــال م��لـــــي ال�ـــــ�� االع��ـــــار� ي�عـــــ�� إرفـــــاق ��ـــــاب رســـــ�ي مـــــ� ال�ـــــ�� االع��ـــــار� م�ـــــ�د ف�ـــــه أســـــ�اء م��ل�ـــــه
 .م�ل� اإلدارةال��ش��� لع���ة 

 ال ���ز لل��شح �ع� غل� �اب ال��شح ال��ازل ع� ت�ش�ه ل��� آخ�..5
س�ق�م ال���ة ب��� أس�اء ال��ش��� و��اناته� ال�اصة �ال��ش�ح في ل�حة اإلعالنات ال��جـ�دة �ـال�ق� ال�ئ��ـي لل�ـ��ة .6

 خــب�ار� )www.unioninsurance.ae(وعلى م�قع ال���ة ����ة ال�عل�مات ال�ول�ة 
 . م2019 / 04 /17 

 .�ع� غل� �اب ال��ش�ح أس�اء ال��ش���ق ال�ال�ة وال�لع وال��ق �قائ�ة س��� م�افاة ه��ة األورا.7
 

  

 
 

الس��نوية بدعوة الس��ادة المس��اهمين لحض��ور اجتماع الجمعية العمومية (ش.م.ع) االتحاد للتأمين إدارة ش��ركة يتش��رف مجلس 
 –مقر الش���ركة الرئيس���ي في إمارة دبي  فيم22/04/2019 الموافق اإلثنينمن يوم  الثانية عش���ر ظهراً وذلك في تمام الس���اعة 

 للنظر في جدول األعمال التالي: ، 13ط  –سنجل بزنس تاور  –شارع الشيخ زايد 
 

 م31/12/2018عن الس��نة المالية المنتهية في س��ماع تقرير مجلس اإلدارة عن نش��اط الش��ركة وعن مركزها المالي .1
والتصديق عليه.

والتصديق عليه. م31/12/2018عن السنة المالية المنتهية في سماع تقرير مدقق الحسابات .2
عليها. والتصديقم31/12/2018لية المنتهية في عن السنة المامناقشة ميزانية الشركة وحساب األرباح والخسائر .3
.م 2018 /31/12عن السنة المالية المنتهية فيإبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة .4
 . م31/12/2018عن السنة المالية المنتهية في إبراء ذمة مدققي الحسابات .5
أتعابهم.وتحديد  2019لعام  تعيين مدققي الحسابات.6
.2022 - 2019للفترة  اإلدارةانتخاب أعضاء مجلس .7

 
 مالحظات:

يجوز لمن له حق حض�����ور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعض�����اء مجلس اإلدارة بمقتض�����ى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب أال .1
ناقص��ي األهلية وفاقديها %) خمس��ة بالمئة من رأس مال الش��ركة، ويمثل 5يكون الوكيل لعدد من المس��اهمين حائزاً بهذه الص��فة على أكثر من (

قانونا.النائبون عنهم 

له في .2 قائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمث يه أو ال باري أن يفوض أحد ممثل جمعية الللش�������خص االعت
.عمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصالحيات المقررة بموجب قرار التفويضال

.في التصويت في الجمعية العمومية صاحب الحق هوم 21/04/2019الموافق  األحديكون مالك السهم المسجل في يوم .3

 (www.unioninsurance.ae)من خالل املوقع االلكرتوين للشــــركة للش���ركة  وتقرير الحوكمة يمكن للمس���اهمين االطالع على البيانات المالية.4
ألوراق املاليةأبوظيب لواملوقع اإللكرتوين لسوق 

%) من رأسمال الشركة، فإذا 50ال يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما ال يقل عن (.5
 ويعتبرفي نفس المكان والزمان م29/04/2019بتاريخ  يوم اإلثنين فإنه س���يتم عقد االجتماع الثانيلم يتوافر هذا النص���اب في االجتماع األول 

سهم المسجل في يوم االحد الموافق االجتماع المؤجل صحيحا أيا كان عدد   28/04/2019الحاضرين ، في حال اإلجتماع الثاني يكون مالك ال
الحق في الحضور والتصويت في االجتماع الثاني للجمعية العمومية .صاحب هو 

 ألوراق ال����م����ال����ي����ة والس����������ل����عه����ي����ئ����ة اي����م����ك����ن ل����ل����مس����������اه����م����ي����ن االط����الع ع����ل����ى دل����ي����ل ح����ق����وق ال����مس����������اه����م����ي����ن ع����ل����ى م����وق����ع .6
".https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx الرسمي

ة القرار الخاص : هو القرار الص���ادر بأغلبية أص���وات المس���اهمين الذين يملكون ما ال يقل عن ثالثة أرباع األس���هم الممثلة في اجتماع الجمعي.7
العمومية للشركة المساهمة. 

مجلس اإلدارة
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 ( ش��ة م�اه�ة عامة ) االت�اد لل�أم��ش��ة   
 

 اإلعالن ع� ف�ح �اب ال��ش�ح لع���ة م�ل� اإلدارة
�إعالم ال�ادة ال��اه��� ع� ف�ح �ـاب ال��شـ�ح لع�ـ��ة م�لـ� إدارة ال�ـ��ة وذلـ� خـالل الف�ـ�ة  ال���ة ي���ف م�ل� إدارة

ت�اف�ت ف�ـه شـ�و�  م�اه� /ش��، ول�ل م 10/04/2019 �اف�ال� االر�عاء لى ي�مإ م01/04/2019 ال��اف� االث���م� ي�م 
��ل� ���ج� �لـ� ي�قـ�م �ـه إلـى إدارة ال�ـ��ة فـي مق�هـا ال�ئ��ـي الال��ش�ح لع���ة م�ل� اإلدارة أن ي�شح نف�ه لع���ة 

ي�غ� في ت�ش�ح  ال�ي وصفة الع���ة، وعلى أن ي�ف� �ال�ل� ن��ة تع��ف�ة ع� مق�مه  دبيإمارة  شارع ال��خ زاي�في ال�ائ� 
 .ع�� م��قل) –ع�� غ�� ت�ف���  –( ع�� ت�ف���  نف�ه على أساسها

 ش�و� عامة:
أع�اء. س�عةع�د األع�اء ال��ل�ب ان��ابه� لع���ة م�ل� اإلدارة .1
) 40ل�ادة (ام� تار�خ اإلعالن وذل� وفقا ل���ل�ات  ي�ما )10(س��ل �اب ال��ش�ح لع���ة م�ل� اإلدارة مف��حا ل��ة .2

��أن معاي�� اإلن��ا� ال��س�ي وح���ة ال���ات ال��اه�ة  2016ر.م) ل��ة /7م�ل� إدارة اله��ة رق� (ق�ار  م�
.العامة

) ل��ة 2����� ف��� ي�شح نف�ه لع���ة م�ل� اإلدارة أن ت���� عل�ه ال��و� ال�اردة في القان�ن اإلت�اد� رق� (.3
��أن معاي�� اإلن��ا� ال��س�ي  2016ر.م) ل��ة /7اله��ة رق� (م�ل� إدارة ق�ار و  في شأن ال���ات ال��ار�ة 2015

.وال��ام األساسي لل���ة وح���ة ال���ات ال��اه�ة العامة
 : 2016ر.م) ل��ة /7ق�ار م�ل� إدارة اله��ة رق� () م� 41أن ي�ف� ��ل� ال��شح ال�����ات ال��ار إل�ها في ال�ادة (.4

 ال�ـــــ��ة ال�ات�ـــــة م�ضـــــ�ًا بهـــــا ال��ـــــ�ات الع�ل�ـــــة وال��هـــــل العل�ـــــي وال�ـــــفة ال�ـــــي ي�غـــــ� فـــــي ت�شـــــ�ح نف�ـــــه علـــــى أساســـــها
 (ت�ف���/غ�� ت�ف��� /م��قل )

 ��إقــــ�ار �ال��امــــه �أح�ــــام قــــان�ن ال�ــــ��ات والقــــ�ارات ال��فــــ�ة لــــه وال��ــــام األساســــي لل�ــــ��ة، وأنــــه ســــ�ف ي�ــــ�ل ع�ا�ــــة ال�ــــ
 .ال���� في إداء ع�له

ــــان �أســــ�اء ال�ــــ��ات وال��س�ــــات ال�ــــي يــــ�اول الع�ــــل ف�هــــا أو ��ــــغل ع�ــــ��ة م�ــــال� إداراتهــــا و�ــــ�ل� أ� ع�ــــل �قــــ�م �ــــه ب�
 .���رة م�اش�ة أو غ�� م�اش�ة ���ل م�اف�ة لل���ة

 فـــــي حـــــال م��لـــــي ال�ـــــ�� االع��ـــــار� ي�عـــــ�� إرفـــــاق ��ـــــاب رســـــ�ي مـــــ� ال�ـــــ�� االع��ـــــار� م�ـــــ�د ف�ـــــه أســـــ�اء م��ل�ـــــه
 .م�ل� اإلدارةال��ش��� لع���ة 
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 .�ع� غل� �اب ال��ش�ح أس�اء ال��ش���ق ال�ال�ة وال�لع وال��ق �قائ�ة س��� م�افاة ه��ة األورا.7
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ــــان �أســــ�اء ال�ــــ��ات وال��س�ــــات ال�ــــي يــــ�اول الع�ــــل ف�هــــا أو ��ــــغل ع�ــــ��ة م�ــــال� إداراتهــــا و�ــــ�ل� أ� ع�ــــل �قــــ�م �ــــه ب�
 .���رة م�اش�ة أو غ�� م�اش�ة ���ل م�اف�ة لل���ة
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 .م�ل� اإلدارةال��ش��� لع���ة 
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 ( ش��ة م�اه�ة عامة ) االت�اد لل�أم��ش��ة   
 

 اإلعالن ع� ف�ح �اب ال��ش�ح لع���ة م�ل� اإلدارة
�إعالم ال�ادة ال��اه��� ع� ف�ح �ـاب ال��شـ�ح لع�ـ��ة م�لـ� إدارة ال�ـ��ة وذلـ� خـالل الف�ـ�ة  ال���ة ي���ف م�ل� إدارة

ت�اف�ت ف�ـه شـ�و�  م�اه� /ش��، ول�ل م 10/04/2019 �اف�ال� االر�عاء لى ي�مإ م01/04/2019 ال��اف� االث���م� ي�م 
��ل� ���ج� �لـ� ي�قـ�م �ـه إلـى إدارة ال�ـ��ة فـي مق�هـا ال�ئ��ـي الال��ش�ح لع���ة م�ل� اإلدارة أن ي�شح نف�ه لع���ة 

ي�غ� في ت�ش�ح  ال�ي وصفة الع���ة، وعلى أن ي�ف� �ال�ل� ن��ة تع��ف�ة ع� مق�مه  دبيإمارة  شارع ال��خ زاي�في ال�ائ� 
 .ع�� م��قل) –ع�� غ�� ت�ف���  –( ع�� ت�ف���  نف�ه على أساسها

 ش�و� عامة:
أع�اء. س�عةع�د األع�اء ال��ل�ب ان��ابه� لع���ة م�ل� اإلدارة .1
) 40ل�ادة (ام� تار�خ اإلعالن وذل� وفقا ل���ل�ات  ي�ما )10(س��ل �اب ال��ش�ح لع���ة م�ل� اإلدارة مف��حا ل��ة .2

��أن معاي�� اإلن��ا� ال��س�ي وح���ة ال���ات ال��اه�ة  2016ر.م) ل��ة /7م�ل� إدارة اله��ة رق� (ق�ار  م�
.العامة

) ل��ة 2����� ف��� ي�شح نف�ه لع���ة م�ل� اإلدارة أن ت���� عل�ه ال��و� ال�اردة في القان�ن اإلت�اد� رق� (.3
��أن معاي�� اإلن��ا� ال��س�ي  2016ر.م) ل��ة /7اله��ة رق� (م�ل� إدارة ق�ار و  في شأن ال���ات ال��ار�ة 2015

.وال��ام األساسي لل���ة وح���ة ال���ات ال��اه�ة العامة
 : 2016ر.م) ل��ة /7ق�ار م�ل� إدارة اله��ة رق� () م� 41أن ي�ف� ��ل� ال��شح ال�����ات ال��ار إل�ها في ال�ادة (.4

 ال�ـــــ��ة ال�ات�ـــــة م�ضـــــ�ًا بهـــــا ال��ـــــ�ات الع�ل�ـــــة وال��هـــــل العل�ـــــي وال�ـــــفة ال�ـــــي ي�غـــــ� فـــــي ت�شـــــ�ح نف�ـــــه علـــــى أساســـــها
 (ت�ف���/غ�� ت�ف��� /م��قل )

 ��إقــــ�ار �ال��امــــه �أح�ــــام قــــان�ن ال�ــــ��ات والقــــ�ارات ال��فــــ�ة لــــه وال��ــــام األساســــي لل�ــــ��ة، وأنــــه ســــ�ف ي�ــــ�ل ع�ا�ــــة ال�ــــ
 .ال���� في إداء ع�له

ــــان �أســــ�اء ال�ــــ��ات وال��س�ــــات ال�ــــي يــــ�اول الع�ــــل ف�هــــا أو ��ــــغل ع�ــــ��ة م�ــــال� إداراتهــــا و�ــــ�ل� أ� ع�ــــل �قــــ�م �ــــه ب�
 .���رة م�اش�ة أو غ�� م�اش�ة ���ل م�اف�ة لل���ة

 فـــــي حـــــال م��لـــــي ال�ـــــ�� االع��ـــــار� ي�عـــــ�� إرفـــــاق ��ـــــاب رســـــ�ي مـــــ� ال�ـــــ�� االع��ـــــار� م�ـــــ�د ف�ـــــه أســـــ�اء م��ل�ـــــه
 .م�ل� اإلدارةال��ش��� لع���ة 

 ال ���ز لل��شح �ع� غل� �اب ال��شح ال��ازل ع� ت�ش�ه ل��� آخ�..5
س�ق�م ال���ة ب��� أس�اء ال��ش��� و��اناته� ال�اصة �ال��ش�ح في ل�حة اإلعالنات ال��جـ�دة �ـال�ق� ال�ئ��ـي لل�ـ��ة .6
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 .�ع� غل� �اب ال��ش�ح أس�اء ال��ش���ق ال�ال�ة وال�لع وال��ق �قائ�ة س��� م�افاة ه��ة األورا.7
 

  

العدد 12593 بتاريخ 2019/3/31   

يف الدعوى رقم 2018/4963 جتاري جزئي
ب�ضفتي اأنا/ وليد خمي�س بن �ضويدان خبرياً ح�ضابياً مكلفاً من قبل حمكمة 
دبي البتدائية املوقرة باإجراء اخلربة احل�ضابية يف الدعوى رقم 2018/4963 
جتاري جزئي. فاإننا قد قررنا دعوة ال�ضادة العطار للنقل الربي العام �س.ذ.م.م 
اأو من ميثلها  ال�ضخ�ضية  اإىل مقر مكتبنا ب�ضفتها  اأج��ل احل�ضور  وذل��ك من 
من  واملقامة  اأع��اله  بالرقم  املذكورة  بالدعوى  عليها  املدعى  ب�ضفتها  قانوناً 
الكائن  مكتبنا  مقر  اىل  للح�ضور  وذل��ك  ����س.م.ع.  التكافل  دار  املدعية:  قبل 
يف بناية مركز الأعمال الذهبي �ضارع بور �ضعيد- خلف وكالة الني�ضان مكتب 
رقم 604 ت 042208803 ف 042208804 وذلك يوم الأحد القادم املوافق 

. )am 11:00( ً2019/4/7 يف متام ال�ضاعة احلادية ع�ضر �ضباحا
اخلبر املحا�سبي/ وليد خمي�ش بن �سويدان قيد رقم 141

اإعالن دعوة اجتماع خربة ح�شابية

العدد 12593 بتاريخ 2019/3/31   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/171  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1-ملحمة العز للتجارة ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/تران�س المارات لتجارة املوا�ضي ذ.م.م - وهو ال�ضم احلايل - �ضركة المارات لتجارة 
عبدالرحمن  علي  ح�ضني  وميثله:  ال�ضابق  ال�ضم  ذ.م.م  ومنتجاتها  واللحوم  املوا�ضي 
ت���وؤدي للمدعية  ب��ان  امل��دع��ي عليها  ب��ال��زام  ال��دع��وى ومو�ضوعها  اأق���ام عليك  ل��وت��اه ق��د 
من   %12 بواقع  القانونية  الفائدة  اىل  بال�ضافة  دره��م   )623.372.12( وق��دره  مببلغ 
تاريخ ال�ضتحقاق وحتى ال�ضداد التام الزام املدعي عليها بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل 
ال�ضاعة:08:30 �س  امل��واف��ق:2019/4/14  املحاماة.وحددت لها جل�ضة يوم الحد  اتعاب 
بالقاعة:ch1.C.13  لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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  منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 307245:بتاريخ: 2019/03/05
باإ�ضم : �ضان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه:  1-6-1 ، اأو�ضاكي ، �ضيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
�سورة العالمة        

    
وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3 

م�ضتح�ضرات تبيي�س الأقم�ض�ة ومواد اأخرى ت�ض�تعمل يف غ�ض�ل وكي املالب�س ، م�ضتح�ضرات تنظيف و�ضقل 
وجلي وك�ضط ، �ضابون ، عطريات ، زيوت عطرية ، م�ض�تح�ضرات جتميل وم�ضتح�ضرات تواليت غري طبية 
، مواد  للغرف  ، م�ضتح�ضرات عطرية  اأ�ضنان غري طبية  ، منظفات  لل�ضعر  )لو�ضن( غري طبية  ، غ�ض�ولت 
ال�ضعر  ولنظافة  للعناية  وم�ضتح�ضرات  منتجات   ، )مانيكري(  اليد  باأظافر  العناية  م�ضتح�ضرات   ، تواليت 
والب�ضرة ، لوا�ضق لأغرا�س التجميل ، غ�ض�ولت )لو�ضن( ملا بعد احلالقة ، م�ضادات للعرق ، م�ض�تح�ضرات 
تنظيف م�ضادة لل�ض�وا�س للغايات املنزلية ، مواد معطرة ، حلاء الكالجة للغ�ض�يل ، اأمالح ا�ض�تحمام لي�ضت 
للغايات الطبية ، م�ضتح�ضرات جتميل لال�ض�تحمام ، اأقنعة جتميلية ، اأمالح التبيي�س ، �ضودا التبيي�س ، نيلة 
للغ�ضيل )ال�ضبغة الزرقاء( ، رذاذات لإنعا�س رائحة الفم ، اأ�ضرطة لإنعا�س رائحة الفم ، كيماويات لت�ضنيع 
الألوان لغايات منزلية )للغ�ض�يل( ، م�ضتح�ضرات اإزالة الألوان ، اأطقم جتميل ، م�ضتح�ضرات جتميل لغايات 
التنحيف ، م�ضتح�ضرات جتميل للحيوانات ، اأعواد قطن لأغرا�س التجميل ، غزل قطني لأغرا�س التجميل 
، كرميات جتميلية ، كرميات تبيي�س الب�ضرة ، كرميات للجلد املدبوغ ، مزيالت الدهون بخالف امل�ضتخدمة 
الروائح  ، مزيالت  الأ�ضنان  اأطقم  ، م�ضتح�ضرات تنظيف  الأ�ضنان  اأطقم  ، ملمعات  الت�ضنيعية  العمليات  يف 
امل�ضتخدمة  ، منظفات بخالف  الأليفة  للحيوانات واحليوانات  الكريهة  الروائح  ، مزيالت  للب�ضر  الكريهة 
يف العمليات الت�ضنيعية ولغايات طبية ، اأ�ضباغ جتميلية ، ماء الكولونيا ، كولونيا ، اأ�ضباغ لل�ضعر ، ملونات 
لل�ضعر ، كرميات لل�ضعر ، جل لل�ضعر ، �ضامبو ، ملطف لل�ضعر ، م�ضتح�ضرات ترطيب لل�ضعر ، عطور ، طالء 
ال�ضفاه ، كرمي ولو�ضن للوجه والب�ضرة ، اأظافر م�ض�تعارة ، ملمع وطالء ومرقق اأظافر ، م�ض�تح�ضرات الوقاية 
من ال�ضم�س ، م�ضتح�ضرات ق�ضر )مزيالت األوان( لغايات التجميل ، منكهات للكعك )زيوت عطرية( ، حليب 
منظف لغايات التواليت ، م�ضتح�ضرات جتميل احلواجب ، اأقالم احلواجب ، ملينات لالأقم�ض�ة )ت�ض�تخدم يف 
الغ�ض�يل والكي( ، رمو�س م�ض�تعارة ، �ض�مع الأر�ضيات ، رذاذ )�ض�رباي( لل�ضعر ، م�ضتح�ضرات متويج وجتعيد 
ال�ضعر ، قا�ضر للغ�ضيل والكي ، م�ضتح�ضرات نقع الغ�ضيل والكي ، ن�ضا الغ�ضيل ، غ�ض�ولت )لو�ضن( لأغرا�س 
التجميل ، مكياج ، م�ض�احيق مكياج ، م�ضتح�ضرات مكياج ، م�ضتح�ضرات اإزالة املكياج  ، م�ضكارا ، غ�ضول للفم 
ملمع   ، جتميلية  اأق��الم   ، بالأظافر  العناية  م�ضتح�ضرات   ، لالأظافر  فنية  مل�ضقات   ، طبية  لغايات  لي�ض�ت 
لالأثاث والأر�ضيات ، مراهم لأغرا�س التجميل ، مزيجات من اأوراق الورد املجففة املعطرة )روائح طيبة( ، 
حجر اخلفاف ، قما�س �ض�حج )�ض�نفرة( ، ورق �ض�حج )لل�ض�نفرة( ،  خ�ضب معطر ، �ضامبو للحيوانات الأليفة 
، �ضمع لالأحذية ، م�ضتح�ضرات تنعيم )تن�ض�ية( ، �ضابون لتن�ضيع  ، كرميات لالأحذية ، ملمعات لالأحذية 
)م�ض�تح�ضرات  لل�ضم�س  بالتعر�س  الب�ضرة  ل�ضمرار  م�ضتح�ضرات   ، والكي  للغ�ض�يل  ن�ض�وي  ملمع   ، الن�ض�يج 
جتميل( ، مناديل ورقية م�ض�ربة بغ�ض�ولت )لو�ض�ن( جتميلية ، م�ضتح�ضرات اإزالة الطالء ، �ضمع اإزالة ال�ضعر 
، �ض�مع الغ�ضيل ، �ض�مع �ضقل ، �ض�مع للجلد املدبوغ ، م�ضتح�ضرات اإزالة ال�ضعر ، فازلني لأغرا�س التجميل 
اأع��واد بخور )اأع��واد اجلو�س( ، مواد عطرية ، ورق تن�ضيف الزيت  ، ر�ض�وم زينة لل�ض�ف لأغرا�س التجميل ، 
للب�ضرة ، ورق تن�ضيف الوجه ، م�ضتح�ضرات ال�ضتحمام غري خم�ض�ضة لغايات طبية وموزعات املواد املعطرة 

للجو.
و�ضف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة Aggretsuko باللغة الإجنليزية بخط وطريقة مميزة فوقها 

ر�ضم كاريكاتوري لباندا حمراء ذات الراأ�س الكبري.
ال�ضرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو 
اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�ضدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  31  مار�س 2019 العدد 12593 

EAT 130952

  منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 307366 :بتاريخ: 2019/03/05
باإ�ضم : �ضان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه:  1-6-1 ، اأو�ضاكي ، �ضيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
�سورة العالمة      

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 29 
وجمففة  حمفوظة  وخ�ضروات  فواكه   ، اللحوم  خال�ضات   ، وال�ضيد  ال��دواج��ن  وحل��وم  والأ�ضماك  اللحوم 
من  وغريها  ال��رائ��ب  واللنب  وال��زب��دة  واجل��نب  واحلليب  والبي�س  ومربيات  )جيلي(  هالميات   ، ومطهوة 
، كافيار  ، مركزات ح�ضاء  ، ح�ضاء  ، مركزات مرق  ، مرق  املعدة لالأكل  الزيوت والدهون   ، منتجات احلليب 
، فواكه  ، فواكه مثلجة  اأطعمة ُمعدة من ال�ضمك   ، ، منتجات غذائية ُمعدة من ال�ضمك  ، منتجات الألبان 
جممدة ، رقائق فواكه ، �ضمن نباتي ، مربى فواكه ، هالم حلوم ، حلوم معلبة ، م�ضروبات احلليب ، فطر 
حمفوظ ، مك�ضرات حم�ضرة ، معاجني حلم الكبد ، معجونة حلم الكبد ، زبدة فول �ضوداين ، فول �ضوداين 
معالج ، بازلء حمفوظة ، ق�ضور فواكه ، رقائق بطاطا ، مقرم�ضات بطاطا ، فطائر بطاطا مقلية ، �ضلطات 
، خملل امللفوف ، �ضجق ، زيت �ضم�ضم ، م�ضتح�ضرات لإعداد ال�ضوربة ، �ضوربات ، توفو )فول �ضويا خمّمر( ، 
�ضلطات خ�ضروات ، م�ضتح�ضرات �ضوربة اخل�ضروات ، ق�ضدة خمفوقة ، لنب رائب ، �ضوربات �ضريعة التجهيز 
، احل�ضاء �ضريع التجهيز ، بطاطا مهرو�ضة �ضريعة التجهيز ، �ضوربة مي�ضو �ضريعة التجهيز ، اأطباق الأطعمة 
املطهوة بالكاري ، منتجات الأطعمة املطهوة بالكاري ، الوجبات اخلفيفة الواردة يف الفئة 29 وغري واردة يف 
فئات اأخرى ، طحالب بحرية )لالأكل( ، اللحوم والأ�ضماك وحلوم الدواجن وال�ضيد املعاجلة واملحفوظة ، 
حلم خنزير مملح ، م�ضتح�ضرات لإعداد مرق اللحم ، زبدة لب بال�ضوكولتة ، حلوم مطبوخة ، كبة ، فواكه 
مغطاه بال�ضكر ، �ضمك معلب ، هالم )جلي( فواكه ، �ضلطات فواكه ، فواكه معلبة ، زيت الذرة ال�ضفراء ، زيت 
زيتون للطعام ، زبيب ، معجون بندورة ، خ�ضروات معلبة ، اأ�ضماك وماأكولت بحرية )غري حية( ، اأ�ضماك 
اأ�ضماك وماأكولت بحرية معلبة ، منتجات غذائية معدة/حم�ضرة   ، وماأكولت بحرية معاجلة وحمفوظة 
 ، بقول حمفوظة   ، الطهي  لأغرا�س  بحرية  اأع�ضاب   ، الطهي  لأغرا�س  البحرية  املاأكولت  بي�س  زلل  من 
احلليب املخفوق ، م�ضروبات احلليب وم�ضروبات يكون احلليب هو ال�ضائد فيها ، اأطعمة خ�ضروات خممرة 
)كيمي�ضي( ، زيوت ال�ضم�ضم ، طحينة )عجينة بذور ال�ضم�ضم( ، اأع�ضاب بحرية حمم�ضة ، لنب خمي�س ، �ضّبار 
)الألوه فريا( حم�ضر لال�ضتهالك الب�ضري ، بي�س ال�ضمك املعالج ، اأع�ضا�س الطيور املُعدة لالأكل ، م�ضروبات 
بكترييا حم�س اللبنيك ، حليب اللوز )م�ضروبات( ، م�ضروبات اأ�ضا�ضها حليب الفول ال�ضوداين ، اأمعاء �ضنع 
ال�ضجق ، ياكيتوري )طبق ياباين مكون من قطع الدجاج امل�ضوي على ال�ضيخ( ، يوبا )جلد توفو( ، طواجن 

)اأطباق حم�ضرة من اللحوم اأو الأ�ضماك اأو اخل�ضروات( ، جميعها واردة يف الفئة 29.
و�ضف العالمة: العالمة عبارة عن ر�ضم كاريكاتوري لباندا حمراء ذات الراأ�س الكبري ذو وجه غا�ضب.

  ال�ضرتاطات: 
اأو  التجارية يف وزارة الإقت�ضاد  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 

اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�ضدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  31  مار�س 2019 العدد 12593 

EAT 130972

  منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 307272 :بتاريخ: 2019/03/05
باإ�ضم : �ضان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه:  1-6-1 ، اأو�ضاكي ، �ضيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
�سورة العالمة           

   
وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 30 

القهوة وال�ضاي والكاكاو والقهوة ال�ضطناعية  ، الأرز واملعكرونة والنودلز )املعكرونة الرقيقة( ، التابيوكا وال�ضاغو ، الدقيق 
وامل�ضتح�ضرات امل�ضنوعة من احلبوب ، اخلبز والفطائر واحللويات وال�ضوكولتة ، البوظة )اآي�س كرمي( وال�ضراب )مثلجات( 
وغريها من املثلجات ال�ضاحلة لالأكل ، ال�ضكر والع�ضل والع�ض�ل الأ�ض�ود ، اخلمرية وم�ضحوق اخلبيز ، امللح ، التوابل والبهارات 
والأع�ضاب املحفوظة ، اخلل ، وال�ضل�ضات وغريها من التوابل ، الثلج )ماء جممد( ، الب�ضكويت ، م�ضحوق كيك ، زخارف 
للكيك �ضاحلة لالأكل ، منكهات للكيك ، اأقرا�س اأرز ، حلويات �ضكرية و�ضكاكر )حلويات( ، ال�ضوكولتة ، م�ض�روبات �ضوكولتة 
مع احلليب ، م�ض�روبات ا�ض�ا�ض�ها  ال�ض�وكولتة ، غمو�س ا�ض�ا�ض�ها  ال�ض�وكولتة ، حلويات لتزيني اأ�ضجار عيد امليالد ، م�ض�روبات 
كاكاو مع احلليب ، منتجات الكاكاو ، م�ض�روبات ا�ض�ا�ض�ها الكاكاو ، م�ضروبات القهوة ، منكهات للقهوة ، خالئط وم�ض�تح�ضرات 
ت�ض�تخدم كبدائل للقهوة ، م�ض�روبات اأ�ض�ا�ض�ها القهوة ، كعك حملى ، بو�ضار ، رقائق الذرة ، بوظة )اآي�س كرمي( ، كري )بهار( 
، ك�ضرتد ، رقائق احلبوب ، منكهات ما عدا الزيوت العطرية ، حلويات مثلجة ، جلي فواكه )حلويات( ، خبز زجنبيل ، قطر 
ال�ضكر ، منقوعات غري طبية ، كت�ضاب )�ضل�ضة( ، �ضو�س )حلويات( ، قطع حلوى )حلويات( ، فطائر حلم ، مطريات حلوم 
لالأغرا�س املنزلية ، فطائر حمالة )بانكيك( ، اأقرا�س حمالة )حلويات( ، فطائر ، معجنات ، فلفل ، بيتزا ، مهلبية ، رافيول 
، �ضل�ضلة  الو�ض�ابي )توابل(  ، معجون  ال�ضكر   ، الب�ض�ري  ، هالم ملكي لال�ضتهالك  وال�ضل�ضة احلمراء(  )فطائر باجلبنة 
�ضويا ، معكرونة ونودلز )معكرونة رقيقة( و�ضعريية ، اأودون )معكرونة رقيقة يابانية( ، �ض�و�ض�ي ، فانيال )منكهة( ، كعكة 
الوفل ، لنب جممد )حلويات مثلجة( ، برتزل )ب�ض�كويت مملح وجاف( ، اأطعمة خفيفة اأ�ضا�ضها القمح ، خالئط من الأطعمة 
اخلفيفة مكونة من الب�ض�كويت الرقيق اله�س اأو الربتزل اأو البو�ضار ، حلوى اللوز ، م�ضتح�ضرات عطرية للطعام ، عوامل 
متا�ضك البوظة )مثلجات �ضاحلة لالأكل( ، خبز اإفرجني ، كعك ، كيك ، كراميل )حلوى( ، علكة لي�ضت لغايات طبية ، دقيق 
ذرة ، ب�ض�كويت رقيق ه�س ، مثلجات �ضاحلة لالأكل ، دب�س ال�ضكر ، ثلج طبيعي اأو �ضناعي ، معكرونة ، مرزبانية ، مايونيز ، 
دقيق ال�ضوفان ، فلفل )توابل( ، فطائر ، مقّب�الت )توابل( ، قر�ض�لة  ، ملح الطعام ، �ض�ندوي�ض�ات ، �ضل�ضة بندورة ، توابل ، 
�ضراب )مثلجات( ، �ضباغيتي )معكرونة رفيعة( ، حلويات �ض�كرية ، تورتات )كيك بالفواكه( ، طحني قمح ، توابل ال�ضلطة 
، �ضل�ضات مرق اللحم ، �ضل�ضلة البا�ضتا ، وجبات �ضريعة التح�ضري اأ�ضا�ضها النودلز )املعكرونة الرقيقة( ،  وجبات خفيفة 
اأ�ضا�ضها احلبوب ، وجبات خفيفة اأ�ضا�ضها الأرز ، رقائق ذرة ، دقيق ذرة ، طحني الذرة ، رقائق �ضوفان ، غلوكوز لأغرا�س الطهو 
، قوالب من البقوليات عالية ن�ضبة الربوتني ، دقيق ، مو�ضية حلوى الفاكهة ، طعام اأ�ضا�ضه ال�ضوفان ، عجينة فول ال�ضويا 
)توابل( ، م�ضروبات اأ�ضا�ضها ال�ضاي ، اأع�ضاب ب�ضاتني حمفوظة )توابل( ،  اإ�ضافات غلوتني لأغرا�س الطهو ، �ضل�ضات الفواكه 
، بذور معاجلة لال�ضتخدام كتوابل ، راِمن )طبق ياباين اأ�ضا�ضه النودلز )املعكرونة الرقيقة(( ، وجبات خفيفة حمتوية على 

اجلنب ، �ضينبي )مفرقعات الأرز( ونعناع لإنعا�س رائحة الفم، جميعها واردة يف الفئة 30.
  ال�ضرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو اإر�ضاله بالربيد 
امل�ضجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�ضدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  31  مار�س 2019 العدد 12593 

EAT 130973

  منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 307280 :بتاريخ: 2019/03/05
باإ�ضم : �ضان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه:  1-6-1 ، اأو�ضاكي ، �ضيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
�سورة العالمة   

          
وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 42 

اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�ضميم املتعلقة بها ، خدمات التحاليل والأبحاث ال�ضن�اعية 
، خدم�ات ت�ضميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوت�ر ، الإ�ضراف وال�ضت�ضارات املعمارية ، ال�ضت�ضارات املعمارية 
، ال�ضت�ضارات يف حماية  الإن�ضاء  ، ر�ضم ت�ضاميم وخمططات  ، �ضيانة برامج كمبيوتر  الكمبيوتر  ، برجمة 
 ، الأزي���اء  ت�ضميم   ، العبوات  ت�ضميم  خ��دم��ات   ، الداخلي  الديكور  ت�ضميم   ، ال�ضناعي  الت�ضميم   ، البيئة 
ت�ضميم   ، برامج كمبيوتر  ن�ضخ   ، املُ��دن  ، تخطيط  ب��الأح��وال اجلوية  التنبوؤ   ، التخطيطية  الفنون  ت�ضميم 
اأو  البيانات  حتويل   ، الكمبيوتر  معدات  جمال  يف  ال�ضت�ضارات   ، كمبيوتر  برامج  حتميل   ، كمبيوتر  برامج 
اإن�ضاء و�ضيانة املواقع على �ضبكة الإنرتنت لالآخرين ، حتويل   ، اإلكرتونية  اإىل  اأو�ضاط مادية  الوثائق من 
بيانات برامج الكمبيوتر ومعلوماته )حتويل غري مادي( ، تفعيل مواقع الإنرتنت ، حو�ضبة �ضحابية ، تاأجري 
اأجهزة كمبيوتر وا�ضت�ضارات برامج الكمبيوتر ، حتليل اأنظمة كمبيوتر ، ت�ضميم اأنظمة كمبيوتر ، ا�ضت�ضارات 
تكنولوجيا الكمبيوتر ، حتويل امل�ضتندات اإىل ملفات رقمية )م�ضح �ضوئي( ، خدمات ا�ضت�ضارات تكنولوجيا 
املعلومات ، الن�ضخ الحتياطي للبيانات خارج املوقع ، توفري املعلومات عن تكنولوجيا الكمبيوتر والربجمة 
عرب موقع اإلكرتوين ، برامج كخدمات )ا�س ايه ايه ا�س( ، ا�ضت�ضارات ت�ضميم املواقع الإلكرتونية ، الت�ضميم 
واملالية  ال�ضخ�ضية  واملعلومات  الكمبيوتر  بيانات  لتاأمني  والتكنولوجيا  الكمبيوتر  خ��دم��ات   ، الداخلي 
ولكت�ضاف الو�ضول غري امل�ضرح به للبيانات واملعلومات ، تطوير برامج الكمبيوتر ، ت�ضميم بطاقات الأعمال 

، الت�ضميم اجلرافيكي للمواد الرتويجية. 
و�ضف العالمة: العالمة عبارة عن ر�ضم كاريكاتوري لباندا حمراء ذات الراأ�س الكبري ذو وجه غا�ضب.

ال�ضرتاطات: 
اأو  الإقت�ضاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  فعلى من 

اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�ضدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  31  مار�س 2019 العدد 12593 

EAT 130976

  منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 307282 :بتاريخ: 2019/03/05
باإ�ضم : �ضان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه:  1-6-1 ، اأو�ضاكي ، �ضيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
�سورة العالمة       

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 43 
اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�ضميم خدمات توفري الأطعمة وامل�ض�روبات ، الإقامة املوؤقتة 
، خدمات املطاعم واملقاهي والكافترييات وامل�ضارب وقاعات الطعام واملطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة )الكانتينات( 
والتزويد بالطعام وال�ض�راب ، مطاعم اخلدمة الذاتية ، مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة ، �ضالت الكوكتيل ، 
تزيني الطعام ، تزيني الكعك ، املعلومات وامل�ضورة فيما يتعلق بتح�ضري الوجبات ، خدمات الطاهي ال�ضخ�ضي 
ال�ضغرية )املوتيالت(  الإقامة والفنادق والفنادق  اأماكن  املوؤقتة وت�ضهيالت  الإقامة  اأماكن  ، توفري وحجز 
والنزل وتوفري معلومات عنها ، خدمات متعلقة بحجز الغرف يف الفنادق من خالل وكالء �ضفر اأو �ضما�ضرة 
، خدمات خميمات العطالت )اأماكن اإقامة( ، توفري ت�ضهيالت للمعار�س ، املطاعم  واملقاهي والكافترييات 
وامل�ضارب وقاعات الطعام واملطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة )الكانتينات( وال�ضالت املجهزة باأجهزة �ضوتية وب�ضرية 
واأجهزة الغناء املرفقة معها ، خدمات رعاية الأطفال ، دور احل�ضانة النهارية ، اماكن اقامة ال�ضياح ، خدمات 
امل�ضارب ، تنظيم الطعام وال�ض�راب حلفالت الأعرا�س ، تنظيم حفالت الأعرا�س )اأماكن( ، تاأجري املحم�ضات 
اإيواء   ، وال�ضراب  الطعام  لتح�ضري  واأوع��ي��ة  واأج��ه��زة  ال�ضاخنة  والأط��ب��اق  املايكروويف  واأف���ران  الكهربائية 
احليوانات ، توفري ت�ضهيالت اأرا�ضي املخيمات ، تاأجري الكرا�ضي واملوائد وبيا�ضات املوائد والأواين الزجاجية 
، تاأجري اأجهزة الطبخ ، تاأجري موزعات مياه ال�ضرب ، تاأجري غرف الجتماعات ، تاأجري اأماكن الإقامة املوؤقتة 

، تاأجري اخليم ، تاأجري املباين املتنقلة.
و�ضف العالمة: العالمة عبارة عن ر�ضم كاريكاتوري لباندا حمراء ذات الراأ�س الكبري ذو وجه غا�ضب.

  ال�ضرتاطات: 
اأو  الإقت�ضاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  فعلى من 

اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�ضدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  31  مار�س 2019 العدد 12593 

EAT 130977

 

 منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 307256 :بتاريخ: 2019/03/05
باإ�ضم : �ضان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه:  1-6-1 ، اأو�ضاكي ، �ضيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
�سورة العالمة             

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 18 
اأو املدبوغة ، حقائب الأمتعة واحلمل ،  اجللود املدبوغة واجللود املدبوغة املقلدة ، جلود احليوانات اخلام 
للحيوانات  ومالب�س  ور�ضن  اأط��واق   ، وال�ض�روج  احليوانات  واأطقم  ال�ض�ياط   ، والع�ضي  وال�ض�ما�ض�ي  املظالت 
 ، ال�ضفر وحمافظ جلدية وعلب مفاتيح وجرابات  ، جزادين ، حمافظ جيب وحمافظ وحقائب  ، حقائب 
حقائب �ضغرية ، حقائب ظهر ، حقائب مالب�س ، اأكيا�س ت�ض�وق ، �ضيور جلدية ، اأحزمة كتف ، اأحزمة لل�ضروج 
واأحزمة جمهزة حلقائب الأمتعة ، ع�ضي خيزران ، حمافظ للبطاقات )حمافظ جيب( ، اأطواق للحيوانات 
اأو للحيوانات الأليفة ، خمرمات م�ضنوعة من اجللد اأو اجللد املقلد ، حقائب �ضغرية مل�ضتح�ضرات التجميل 
، كمامات لأفواه احليوانات ، حقائب مدر�ض�ية ، �ضيور جلدية ، مقاب�س للحقائب ال�ض�فرية ، حقائب �ض�فرية 
، قواعد  ، مقاب�س للمظالت  اأغطية مظالت   ، �ضفرية  ، �ضناديق ثياب  �ضفرية )م�ضنوعات جلدية(  ، عدة 
األواح  اأو من  اأحزمة حلقائب الأمتعة ، حقائب لل�ضاطئ ، حمافظ جلدية ، �ضناديق وعلب جلدية   ، ع�ضي 
اأو من اجللد املقلد ، حقائب يد ، �ض�يور جلدية ، ع�ضي ت�ض�لق اجلبال ، �ضناديق مو�ض�يقية ، اأكيا�س  جلدية 
اأو اجللد املقلد ل��الأدوات )بحيث تكون  م�ض�بكة للت�ضوق ، �ضنط للظهر ، �ضنط مدر�ضية ، اأكيا�س من اجللد 
فارغة( ، حقائب �ضغرية �ض�فرية ، حقائب لل�ضيد ، حقائب واأكيا�س وجرابات من اجللد للحزم ، اأغطية من 
اجللد اأو اجللد املقلد لالأثاث ، هياكل حقائب اليد ، حقائب حلمل الأطفال ، حقائب ت�ضوق ذات عجالت ، 
اأغطية   ، ، حم�ّالت وحقائب حلمل الأطفال  الأليفة  ، مالب�س للحيوانات  ، حقائب للريا�ضة  علب مفاتيح 
للحيوانات ، مقود ور�ضن واأطقم للحيوانات الأليفة واحليوانات ، هياكل للجزادين ، علب بطاقات الأعمال ، 
راند�ضل )حقائب مدر�ضية يابانية( ، اأعنة لتوجيه الأطفال ، حقائب �ضفرية تدار مبحركات ، عالمات حقائب 

الأمتعة ، مالب�س جلدية.
و�ضف العالمة: العالمة عبارة عن ر�ضم كاريكاتوري لباندا حمراء ذات الراأ�س الكبري ذو وجه غا�ضب.

ال�ضرتاطات: 
اأو  الإقت�ضاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  فعلى من 

اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�ضدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  31  مار�س 2019 العدد 12593 

EAT 130969

  منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 307258 :بتاريخ: 2019/03/05
باإ�ضم : �ضان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه:  1-6-1 ، اأو�ضاكي ، �ضيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
�سورة العالمة        

                         
وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 25 

واأثواب  ال�ضباحة  مالب�س   ، لل�ضاطئ  مالب�س   ، )مالب�س(  مراييل   ، الراأ�س  واأغطية  القدم  ولبا�س  املالب�س 
 ، ، قفافيز  اأ�ضابع  ، قفازات بدون  ، قفازات )مالب�س(  ، مالب�س م�ضادة للماء  ، مالب�س للريا�ضة  ال�ضباحة 
اأحزمة )مالب�س( ، مالب�س لالأطفال والرجال والن�ضاء ، مالب�س لالأطفال ، �ضراويل لالأطفال )مالب�س( ، 
مراييل لالأطفال غري م�ضنوعة من الورق ، مالب�س داخلية ، مالب�س النوم والبيجامات ، اأرواب ا�ضتحمام ، 
حمالت للبنطلونات ، قبعات ، قلن�ضوات كونها اأغطية للراأ�س ، واقيات من ال�ضم�س ، اأطراف اأمامية كونها 
اأغطية للراأ�س ، برييه )قبعات م�ضتديرة م�ضطحة( ، اأغطية راأ�س لال�ضتحمام وحمام الد�س ، اأغطية لتدفئة 
اليدين )مالب�س( ، اأغطية لالأذنني )مالب�س( ، اأغطية ل ت�ضخن كهربائيا لتدفئة القدمني ، مالب�س للعنق 
وربطات العنق وكرافاتات )ربطات عنق( ، ربطات فرا�ضية ، جوارب ق�ضرية وجوارب طويلة وجوارب �ضيقة 
واأحذية  اأحذية   ، ال�ضيقة  واجل��وارب  الطويلة  واجل��وارب  الق�ضرية  للجوارب  حمالت   ، للجوارب  اأربطة   ،
 ، (مالب�س(  و�ضاح   ، لالأكمام  واقيات   ، التنكرية  للحفالت  مالب�س   ، لل�ض�اطئ  اأحذية   ، �ضبا�ضب   ، للريا�ضة 
 ، ال�ض�اق  عالية  اأحذية   ، تزلج  اأحذية   ، ا�ض�تحمام  �ضبا�ضب   ، ا�ض�تحمام  �ضنادل   ، للرقبة(  )مناديل  بندانات 
�ض�يالت للمالب�س ، م�ض�دات لل�ضدر ، بنطلونات ق�ضرية )مالب�س( ، قمي�ضولت )�ض�رتات ن�ض�وية ق�ضرية( 
، قم�ضان  ، جاكيتات )مالب�س(  للراأ�س )مالب�س(  اأربطة   ، الفرو  �ض�الت من   ، الأكمام  ، زمامات  ، معاطف 
 ، ، معاطف خارجية  ، مالب�س خارجية  ، مالب�س حمبوكة  القمي�س(  ، �ضدارات )�ضدر  �ضوفية )مالب�س( 
�ض�راويل داخلية ، جاكيتات مقلن�ض�ة ، كنزات �ضوفية ، �ضنادل ، لفاعات ، �ضالت ، قم�ضان ، قم�ضان داخلية 
)مالب�س داخلية( ، جالبيب ، طماقات للكاحل ، اأحذية للريا�ضة ، قم�ضان للريا�ضة ، بذلت ، اأثواب ا�ضتحمام 
، قم�ضان ن�ضف كم )تي �ض�ريت( ، بناطيل ،  مالب�س داخلية ، اأزياء موحدة ، �ضدارات ، بذلت رطبة للتزلج 
على املاء ، اأ�ضاور قم�ضان )مالب�س( ، مالب�س الن�ضاء الداخلية ، اأحذية للريا�ضة البدنية ، �ضدارات )بيا�ضات( 
، مالب�س للريا�ضة البدنية ، نطاقات ، مالب�س لراكبي الدراجات ، غطاء للعني عند النوم ، مالب�س حمتوية 

على مواد للتنحيف ، مالب�س مطرزة ، واقيات الكعوب لالأحذية.
و�ضف العالمة: العالمة عبارة عن ر�ضم كاريكاتوري لباندا حمراء ذات الراأ�س الكبري ذو وجه غا�ضب.

  ال�ضرتاطات: 
اأو  التجارية يف وزارة الإقت�ضاد  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 

اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�ضدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  31  مار�س 2019 العدد 12593 

EAT 130970

  منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 307255:بتاريخ: 2019/03/05
باإ�ضم : �ضان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه:  1-6-1 ، اأو�ضاكي ، �ضيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 18 
اأو املدبوغة ، حقائب الأمتعة واحلمل ،  اجللود املدبوغة واجللود املدبوغة املقلدة ، جلود احليوانات اخلام 
للحيوانات  ومالب�س  ور�ضن  اأط��واق   ، وال�ض�روج  احليوانات  واأطقم  ال�ض�ياط   ، والع�ضي  وال�ض�ما�ض�ي  املظالت 
 ، ال�ضفر وحمافظ جلدية وعلب مفاتيح وجرابات  ، جزادين ، حمافظ جيب وحمافظ وحقائب  ، حقائب 
حقائب �ضغرية ، حقائب ظهر ، حقائب مالب�س ، اأكيا�س ت�ض�وق ، �ضيور جلدية ، اأحزمة كتف ، اأحزمة لل�ضروج 
واأحزمة جمهزة حلقائب الأمتعة ، ع�ضي خيزران ، حمافظ للبطاقات )حمافظ جيب( ، اأطواق للحيوانات 
اأو للحيوانات الأليفة ، خمرمات م�ضنوعة من اجللد اأو اجللد املقلد ، حقائب �ضغرية مل�ضتح�ضرات التجميل 
، كمامات لأفواه احليوانات ، حقائب مدر�ض�ية ، �ضيور جلدية ، مقاب�س للحقائب ال�ض�فرية ، حقائب �ض�فرية 
، قواعد  ، مقاب�س للمظالت  اأغطية مظالت   ، �ضفرية  ، �ضناديق ثياب  �ضفرية )م�ضنوعات جلدية(  ، عدة 
األواح  اأو من  اأحزمة حلقائب الأمتعة ، حقائب لل�ضاطئ ، حمافظ جلدية ، �ضناديق وعلب جلدية   ، ع�ضي 
اأو من اجللد املقلد ، حقائب يد ، �ض�يور جلدية ، ع�ضي ت�ض�لق اجلبال ، �ضناديق مو�ض�يقية ، اأكيا�س  جلدية 
اأو اجللد املقلد ل��الأدوات )بحيث تكون  م�ض�بكة للت�ضوق ، �ضنط للظهر ، �ضنط مدر�ضية ، اأكيا�س من اجللد 
فارغة( ، حقائب �ضغرية �ض�فرية ، حقائب لل�ضيد ، حقائب واأكيا�س وجرابات من اجللد للحزم ، اأغطية من 
اجللد اأو اجللد املقلد لالأثاث ، هياكل حقائب اليد ، حقائب حلمل الأطفال ، حقائب ت�ضوق ذات عجالت ، 
اأغطية   ، ، حم�ّالت وحقائب حلمل الأطفال  الأليفة  ، مالب�س للحيوانات  ، حقائب للريا�ضة  علب مفاتيح 
للحيوانات ، مقود ور�ضن واأطقم للحيوانات الأليفة واحليوانات ، هياكل للجزادين ، علب بطاقات الأعمال ، 
راند�ضل )حقائب مدر�ضية يابانية( ، اأعنة لتوجيه الأطفال ، حقائب �ضفرية تدار مبحركات ، عالمات حقائب 

الأمتعة ، مالب�س جلدية.
و�ضف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة Aggretsuko باللغة الإجنليزية بخط وطريقة مميزة فوقها 

ر�ضم كاريكاتوري لباندا حمراء ذات الراأ�س الكبري.
ال�ضرتاطات: 

اأو  التجارية يف وزارة الإقت�ضاد  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 
اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�ضدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  31  مار�س 2019 العدد 12593 

EAT 130956

  منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 307257:بتاريخ: 2019/03/05
باإ�ضم : �ضان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه:  1-6-1 ، اأو�ضاكي ، �ضيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
�سورة العالمة     

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 25 
واأثواب  ال�ضباحة  مالب�س   ، لل�ضاطئ  مالب�س   ، )مالب�س(  مراييل   ، الراأ�س  واأغطية  القدم  ولبا�س  املالب�س 
 ، ، قفافيز  اأ�ضابع  ، قفازات بدون  ، قفازات )مالب�س(  ، مالب�س م�ضادة للماء  ، مالب�س للريا�ضة  ال�ضباحة 
اأحزمة )مالب�س( ، مالب�س لالأطفال والرجال والن�ضاء ، مالب�س لالأطفال ، �ضراويل لالأطفال )مالب�س( ، 
مراييل لالأطفال غري م�ضنوعة من الورق ، مالب�س داخلية ، مالب�س النوم والبيجامات ، اأرواب ا�ضتحمام ، 
حمالت للبنطلونات ، قبعات ، قلن�ضوات كونها اأغطية للراأ�س ، واقيات من ال�ضم�س ، اأطراف اأمامية كونها 
اأغطية للراأ�س ، برييه )قبعات م�ضتديرة م�ضطحة( ، اأغطية راأ�س لال�ضتحمام وحمام الد�س ، اأغطية لتدفئة 
اليدين )مالب�س( ، اأغطية لالأذنني )مالب�س( ، اأغطية ل ت�ضخن كهربائيا لتدفئة القدمني ، مالب�س للعنق 
وربطات العنق وكرافاتات )ربطات عنق( ، ربطات فرا�ضية ، جوارب ق�ضرية وجوارب طويلة وجوارب �ضيقة 
واأحذية  اأحذية   ، ال�ضيقة  واجل��وارب  الطويلة  واجل��وارب  الق�ضرية  للجوارب  حمالت   ، للجوارب  اأربطة   ،
 ، (مالب�س(  و�ضاح   ، لالأكمام  واقيات   ، التنكرية  للحفالت  مالب�س   ، لل�ض�اطئ  اأحذية   ، �ضبا�ضب   ، للريا�ضة 
 ، ال�ض�اق  عالية  اأحذية   ، تزلج  اأحذية   ، ا�ض�تحمام  �ضبا�ضب   ، ا�ض�تحمام  �ضنادل   ، للرقبة(  )مناديل  بندانات 
�ض�يالت للمالب�س ، م�ض�دات لل�ضدر ، بنطلونات ق�ضرية )مالب�س( ، قمي�ضولت )�ض�رتات ن�ض�وية ق�ضرية( 
، قم�ضان  ، جاكيتات )مالب�س(  للراأ�س )مالب�س(  اأربطة   ، الفرو  �ض�الت من   ، الأكمام  ، زمامات  ، معاطف 
 ، ، معاطف خارجية  ، مالب�س خارجية  ، مالب�س حمبوكة  القمي�س(  ، �ضدارات )�ضدر  �ضوفية )مالب�س( 
�ض�راويل داخلية ، جاكيتات مقلن�ض�ة ، كنزات �ضوفية ، �ضنادل ، لفاعات ، �ضالت ، قم�ضان ، قم�ضان داخلية 
)مالب�س داخلية( ، جالبيب ، طماقات للكاحل ، اأحذية للريا�ضة ، قم�ضان للريا�ضة ، بذلت ، اأثواب ا�ضتحمام 
، قم�ضان ن�ضف كم )تي �ض�ريت( ، بناطيل ،  مالب�س داخلية ، اأزياء موحدة ، �ضدارات ، بذلت رطبة للتزلج 
على املاء ، اأ�ضاور قم�ضان )مالب�س( ، مالب�س الن�ضاء الداخلية ، اأحذية للريا�ضة البدنية ، �ضدارات )بيا�ضات( 
، مالب�س للريا�ضة البدنية ، نطاقات ، مالب�س لراكبي الدراجات ، غطاء للعني عند النوم ، مالب�س حمتوية 

على مواد للتنحيف ، مالب�س مطرزة ، واقيات الكعوب لالأحذية.
و�ضف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة Aggretsuko باللغة الإجنليزية بخط وطريقة مميزة فوقها 

ر�ضم كاريكاتوري لباندا حمراء ذات الراأ�س الكبري.
ال�ضرتاطات: 

اأو  التجارية يف وزارة الإقت�ضاد  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 
اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�ضدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  31  مار�س 2019 العدد 12593 

EAT 130957

  منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 306986 :بتاريخ: 2019/02/28
باإ�ضم : كولور �ضويت�س برودك�ضنز، اإنك.

وعنوانه:  608 �ضمر تري كورت ، �ضيمي فايل ، كاليفورنيا 93065،
 الوليات املتحدة الأمريكية.

�سورة العالمة         

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 9 
املفاتيح والأجهزة  األعاب الفيديو لأجهزة الهواتف املتحركة واأجهزة الكمبيوتر ال�ضخ�ضية ولوحات  برامج 
الألعاب  برجميات   ، للتنزيل  القابلة  الإلكرتونية  الألعاب  برامج   ، الإلكرتونية  الألعاب  برامج   ، اللوحية 
الإلكرتونية ، برامج األعاب الكمبيوتر ، برامج األعاب الكمبيوتر القابلة للتنزيل ، برامج الألعاب التفاعلية 

، برجميات الألعاب التفاعلية.
و�ضف العالمة :  العالمة عبارة عن ر�ضم دائري مميز باللون الرمادي حمدد بالأ�ضود يحيطه ثالثة دوائر 
متتالية خمتلفة الأحجام بالألوان الأ�ضفر والبنف�ضجي و الزهري و الأزرق الفاحت ويف و�ضط الدائرة ر�ضم 

لرمز زر الت�ضغيل باللون الأبي�س على خلفية �ضوداء على �ضكل مربع.
  ال�ضرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�ضدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  31  مار�س 2019 العدد 12593 

EAT 132558

 

 منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 306987 :بتاريخ: 2019/02/28
باإ�ضم : كولور �ضويت�س برودك�ضنز، اإنك.

وعنوانه:  608 �ضمر تري كورت ، �ضيمي فايل ، كاليفورنيا 93065،
 الوليات املتحدة الأمريكية.

�سورة العالمة           
وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 41 

 ، الألعاب  عرو�س   ، الألعاب  خدمات   ، الت�ضلية   ، والثقافية  الريا�ضية  الأن�ضطة   ، الرتفيه   ، التدريب   ، والتهذيب  التعليم 
خدمات الألعاب املقدمة مبا�ضرة من �ضبكة كمبيوتر ، تاأجري معدات الألعاب ، توفري الألعاب ، خدمات الرتفيه من خالل 
األعاب  الت�ضلية من خالل  ال�ضبكة ، خدمات  األعاب الكمبيوتر عرب  ، توفري  األعاب الفيديو  األعاب الفيديو ، خدمات قاعات 
خدمات   ، لالألعاب  الكمبيوتر  وحت�ضينات  الكمبيوتر  باألعاب  متعلقة  ال�ضبكة  عرب  املعلومات  توفري   ، والفيديو  الكمبيوتر 
اأو املباريات )للرتفيه(  الت�ضوير الرقمي ، املعلومات عن الرتفيه والت�ضلية ، توفري ت�ضهيالت الرتفيه ، تنظيم املناف�ضات 
، تنظيم الرتفيه املو�ضيقي واملرئي ، خدمات الرتفيه ال�ضوتي ، خدمات  ، خدمات الرتفيه من خالل املو�ضيقى املتحركة 
الربامج  اإع��داد   ، الرتفيهية  الأح��داث  تنظيم   ، التفاعلي  الرتفيه   ، الرتفيه  لغايات  والب�ضرية  ال�ضمعية  العرو�س  تقدمي 
الألعاب  خدمات   ، والكمبيوتر  الفيديو  األعاب  خالل  من  الرتفيه  خدمات   ، الرتفيه  ت�ضهيالت  توفري   ، للبث  الرتفيهية 

املقدمة مبا�ضرة من �ضبكة كمبيوتر اأو اأي �ضبكة ات�ضالت اأخرى ، األعاب النرتنت )غري القابلة للتنزيل(.
و�ضف العالمة :  العالمة عبارة عن ر�ضم دائري مميز باللون الرمادي حمدد بالأ�ضود يحيطه ثالثة دوائر متتالية خمتلفة 
الأحجام بالألوان الأ�ضفر والبنف�ضجي و الزهري و الأزرق الفاحت ويف و�ضط الدائرة ر�ضم لرمز زر الت�ضغيل باللون الأبي�س 

على خلفية �ضوداء على �ضكل مربع.
  ال�ضرتاطات: 

بالربيد  اإر�ضاله  اأو  الإقت�ضاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذلك  اعرتا�س على  لديه  فعلى من 
امل�ضجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�ضدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  31  مار�س 2019 العدد 12593 

EAT 132559

  منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 306982 :بتاريخ: 2019/02/28
باإ�ضم : كولور �ضويت�س برودك�ضنز، اإنك.

وعنوانه:  608 �ضمر تري كورت ، �ضيمي فايل ، كاليفورنيا 93065، الوليات املتحدة الأمريكية.
�سورة العالمة    

    
وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 9 

املفاتيح والأجهزة  األعاب الفيديو لأجهزة الهواتف املتحركة واأجهزة الكمبيوتر ال�ضخ�ضية ولوحات  برامج 
الألعاب  برجميات   ، للتنزيل  القابلة  الإلكرتونية  الألعاب  برامج   ، الإلكرتونية  الألعاب  برامج   ، اللوحية 
الإلكرتونية ، برامج األعاب الكمبيوتر ، برامج األعاب الكمبيوتر القابلة للتنزيل ، برامج الألعاب التفاعلية 

، برجميات الألعاب التفاعلية.
الأزرق  و  الأ�ضفر  و  البنف�ضجي  بالألوان  الزائد  ر�ضم  مميز لعالمة  العالمة عبارة عن    : العالمة  و�ضف 

الفاحت و الزهري.
ال�ضرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�ضدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  31  مار�س 2019 العدد 12593 

EAT 132560

يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/ املالك
بطلب اإنتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

بتاريخ:2009/6/15 املودعة حتت رقم: 130399 
بتاريخ:2011/10/9 امل�ضجلة حتت رقم: 

با�ض��م: ال�ضيد /  كوبارا هونهي مون �ضدهارتن
وعنوانه: �س.ب 13951، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

رقم وتاريخ الن�ضر ال�ضابق يف اجلريدة الر�ضمية : )      ( – )  (
املنتجات: خدمات املطاعم.

الواق�عة بالفئة: 43 
* التعديالت على الطلب بعد الن�ضر ال�ضابق:

تن���ازل رقم: 2019/1/8469
ا�ضم مالك العالمة: ال�ضيد /  كوبارا هونهي مون �ضدهارتن

ا�ضم املتنازل له: ال�ضيد / �ضانوا�س فاليافالبيل حممد حممد فاليافالبيل.
مه�نته: التجارة
جن�ضيته: الهند.

عنوان وحمل اقامته: �س.ب 182094، دبي، الإمارات العربية املتحدة.
تاري�خ انت�قال امللكية: 01/13/ 2019

تاريخ التا�ضري يف ال�ضجل:     /     /   2019
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  31  مار�س 2019 العدد 12593 

  منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 306983 :بتاريخ: 2019/02/28
باإ�ضم : كولور �ضويت�س برودك�ضنز، اإنك.

وعنوانه:  608 �ضمر تري كورت ، �ضيمي فايل ، كاليفورنيا 93065،
 الوليات املتحدة الأمريكية.

�سورة العالمة        

        
وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 41 

 ، الألعاب  عرو�س   ، الألعاب  خدمات   ، الت�ضلية   ، والثقافية  الريا�ضية  الأن�ضطة   ، الرتفيه   ، التدريب   ، والتهذيب  التعليم 
خدمات الألعاب املقدمة مبا�ضرة من �ضبكة كمبيوتر ، تاأجري معدات الألعاب ، توفري الألعاب ، خدمات الرتفيه من خالل 
األعاب  الت�ضلية من خالل  ال�ضبكة ، خدمات  األعاب الكمبيوتر عرب  ، توفري  األعاب الفيديو  األعاب الفيديو ، خدمات قاعات 
خدمات   ، لالألعاب  الكمبيوتر  وحت�ضينات  الكمبيوتر  باألعاب  متعلقة  ال�ضبكة  عرب  املعلومات  توفري   ، والفيديو  الكمبيوتر 
اأو املباريات )للرتفيه(  الت�ضوير الرقمي ، املعلومات عن الرتفيه والت�ضلية ، توفري ت�ضهيالت الرتفيه ، تنظيم املناف�ضات 
، تنظيم الرتفيه املو�ضيقي واملرئي ، خدمات الرتفيه ال�ضوتي ، خدمات  ، خدمات الرتفيه من خالل املو�ضيقى املتحركة 
الربامج  اإع��داد   ، الرتفيهية  الأح��داث  تنظيم   ، التفاعلي  الرتفيه   ، الرتفيه  لغايات  والب�ضرية  ال�ضمعية  العرو�س  تقدمي 
الألعاب  خدمات   ، والكمبيوتر  الفيديو  األعاب  خالل  من  الرتفيه  خدمات   ، الرتفيه  ت�ضهيالت  توفري   ، للبث  الرتفيهية 

املقدمة مبا�ضرة من �ضبكة كمبيوتر اأو اأي �ضبكة ات�ضالت اأخرى ، األعاب النرتنت )غري القابلة للتنزيل(.
و�ضف العالمة :  العالمة عبارة عن ر�ضم  مميز لعالمة الزائد بالألوان البنف�ضجي و الأ�ضفر و الأزرق الفاحت و الزهري.

ال�ضرتاطات: 
اإر�ضاله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 

امل�ضجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�ضدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  31  مار�س 2019 العدد 12593 

EAT 132561

  منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 306981 :بتاريخ: 2019/02/28
باإ�ضم : كولور �ضويت�س برودك�ضنز، اإنك.

وعنوانه:  608 �ضمر تري كورت ، �ضيمي فايل ، 
كاليفورنيا 93065، الوليات املتحدة الأمريكية.

�سورة العالمة      
        

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 41 
 ، الألعاب  عرو�س   ، الألعاب  خدمات   ، الت�ضلية   ، والثقافية  الريا�ضية  الأن�ضطة   ، الرتفيه   ، التدريب   ، والتهذيب  التعليم 
خدمات الألعاب املقدمة مبا�ضرة من �ضبكة كمبيوتر ، تاأجري معدات الألعاب ، توفري الألعاب ، خدمات الرتفيه من خالل 
األعاب  الت�ضلية من خالل  ال�ضبكة ، خدمات  األعاب الكمبيوتر عرب  ، توفري  األعاب الفيديو  األعاب الفيديو ، خدمات قاعات 
خدمات   ، لالألعاب  الكمبيوتر  وحت�ضينات  الكمبيوتر  باألعاب  متعلقة  ال�ضبكة  عرب  املعلومات  توفري   ، والفيديو  الكمبيوتر 
اأو املباريات )للرتفيه(  الت�ضوير الرقمي ، املعلومات عن الرتفيه والت�ضلية ، توفري ت�ضهيالت الرتفيه ، تنظيم املناف�ضات 
، تنظيم الرتفيه املو�ضيقي واملرئي ، خدمات الرتفيه ال�ضوتي ، خدمات  ، خدمات الرتفيه من خالل املو�ضيقى املتحركة 
الربامج  اإع��داد   ، الرتفيهية  الأح��داث  تنظيم   ، التفاعلي  الرتفيه   ، الرتفيه  لغايات  والب�ضرية  ال�ضمعية  العرو�س  تقدمي 
الألعاب  خدمات   ، والكمبيوتر  الفيديو  األعاب  خالل  من  الرتفيه  خدمات   ، الرتفيه  ت�ضهيالت  توفري   ، للبث  الرتفيهية 

املقدمة مبا�ضرة من �ضبكة كمبيوتر اأو اأي �ضبكة ات�ضالت اأخرى ، األعاب النرتنت )غري القابلة للتنزيل(.
و�ضف العالمة :  العالمة عبارة عن ر�ضم دائري مميز باللون الأبي�س حمدد بالألوان الأ�ضفر والبنف�ضجي و الزهري و 

الأزرق الفاحت.
  ال�ضرتاطات: 

اإر�ضاله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 
امل�ضجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�ضدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  31  مار�س 2019 العدد 12593 

EAT 132557
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اأخبـار الإمـارات

•• حتقيق : رم�ضان عطا 

الآن  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  دور  اأ���ض��ب��ح 

اليومية  حياتنا  يف  الهام�س  على 
العربية  اأوط���ان���ن���ا  يف  جن����ده  ،وم����ا 
،فنحن   ال��درا���ض��ة  ت�ضتحق  ظ��اه��رة 
بها  نفتخر  ح�����ض��ارة  منلك  ال��ع��رب 
الفكرية  املو�ضوعة  هي  كانت  ولغة 
جميع  منها  تعلمت  التي  والعلمية 
احل�ضارات والبلدان وقامت عليها، 
الأج����ي����ال  اإن  ف���ي���ه  ����ض���ك  ل  ومم�����ا 
�ضيئا  تعلم  ل  اأبنائنا  من  اجلديدة 
والعلماء  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة  م���ن 
والأدب�����������اء ال����ع����رب ال����ذي����ن اأث������روا 
باأ�ضره،  وال��ع��امل  العربية  ثقافتنا 
واأ�ضبحت الآن هذه الأجيال تنجر 
والتقليد  الغربية  ال��ث��ق��اف��ات  وراء 
ب��دون فهم ول دراية،  لها  الأعمي  
العادات  ع���ن  ت��خ��ت��ل��ف  وب��ال��ت��اأك��ي��د 
التي  الأ�ضيلة  العربية  والتقاليد 
تربينا عليها، فاأين نحن من لغتنا 
�ضياأتي  وه��ل  ال��ق��راآن،  لغة  العربية 
العربية  اللغة  ت�ضبح  ال��ذي  ال��ي��وم 
ال��ن�����ض��ي��ان؟  وه���ن���ا تك�ضف  يف ط���ي 
اأ�ضباب  ع��ن  الفجر  ج��ري��دة  ب��ج��راأة 
ال��ظ��اه��رة ب�����ض��وؤال ع��ي��ن��ات خمتلفة 
للو�ضول  الإم��ارات��ي  جمتمعنا  من 
ال��داء وال��دواء لهذه الظاهرة.   اإىل 
*وفى البداية يحدثنا)على مهدي 
حممد( م�ضوؤول يف املجمع الثقايف:
مل ت��ع��د ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ه��ي اللغة 
واأ�ضبحت  العربي،  الوطن  يف  الأم 
ال��ث��ان��ي��ة وه����ذا بالطبع  ال��ل��غ��ة  ه��ي 
لهيمنة اللغة الإجنليزية، وهذا له 
اأ�ضباب ومن اأهمها هو تطور العامل 
اتباعهم  ذل��ك  م��ن  ويتاأتى  الغربي 
وت���ق���ل���ي���ده���م يف ج���م���ي���ع جم�����الت 
التقليد  ه���ذا  يقت�ضر  ومل  احل��ي��اة 
على ذلك ولكن اتبعناهم يف لغتهم 
العاملي  مب�����ض��م��ون��ه  ف��امل�����ض��ط��ل��ح   ،
وبهيمنته على الأ�ضواق العاملية هو 
ال�ضبب الرئي�ضي لتال�ضي دور اللغة 

العربية.
وي�ضيف مهدي،فامل�ضطلح الالتيني 
ه����و اأ�����ض����ا�����س امل�������ض���ك���ل���ة وحم����اول����ة 
الآن �ضعيفة جدا  اأ�ضبحت  تعريبه 
كما  ي��ك��ون  اأن  يف�ضلون  فاجلميع 
�ضك  ،وب��ال  الإجنليزية  باللغة  ه��و 
اأك���رث من  يظهر يف ال��ي��وم ال��واح��د 
هذه  ظلت  واإذا  م�ضطلح  خم�ضني 
���ض��ي��ك��ون بعد  ت��ت��غ��ري  ال��ن�����ض��ب��ة ومل 
مرور ع�ضرة اأع��وام لغة اأخري غري 
اجلديدة  الأج��ي��ال  العربية،وحتى 
وانبهارهم بالعامل الغربي اأ�ضبحوا 
الإجنليزية  ب��ال��ل��غ��ة  ي���ت���ح���دث���ون 
اللغة  اأن  ف���ك���رة  ل��دي��ه��م  وت��ك��ون��ت 
العربية لي�ضت هي اللغة احل�ضارية 
وكاأنها لغة بداوي لي�س لها قيمة. 
ويقول لعالج هذه امل�ضكلة القائمة 
الآن وحماولة تفعيل لغتنا العربية 
بذلك  ال���دول���ة  ت��ع��ت��ن��ي  اأن  وي��ج��ب 

وت�ضجيع  اللغوية  املجمعات  وتن�ضا 
الدرا�ضات يف اللغة العربية  وجعل 
املحورية   اللغة  هي  العربية  اللغة 
يف جميع جم���الت احل��ي��اة ،واأق���ول 
ال��ع��روب��ة عليهم  اأب��ن��اء  اأخ���ريا على 

العتناء و الغرية على لغتهم .

وعن املقارنة بني اللغة العربية 
يقول  الأجنبية  اللغات  وباقي 

اأدهم ال�سواف: 
ودرا�����ض����ة  ال�����ع�����ام،  ال���ل���غ���ة  ع���ل���م  اإن 
ال�ضريف،  والرتكيب  النحو  اأنظمة 
ي��ربه��ن��ان اأن ن��ظ��ام ال���ض��ت��ق��اق من 
الأفعال والأ�ضماء يف اللغة العربية 
هو اأو�ضع نظام بني لغات العامل، ما 
يدح�س قطعيا املزاعم التي تدعي 
ب����اأن ل��غ��ة ال�����ض��اد غ���ري ق�����ادرة على 
ا�ضتيعاب  على  اأو  والتكّيف  التوليد 
التفاعل  بتاأثري  ال��واف��دة  الأل��ف��اظ 
على  �ضريعة  نظرة  اإن   ، احل�ضاري 
اأن يف  ت���وؤك���د  ال���ك���ب���رية  م��ع��اج��م��ن��ا 
لغتنا نحو ثمانني األف جذر لغوي 
م�ضتخدم وحي ، ميكن ا�ضتقاق �ضت 
 ، الأق���ل  على  منها  ك��ل  م��ن  كلمات 
اللغات  ن��ظ��رة ع��ل��ى م��ع��اج��م  اإن  ث��م 
والإنكليزية  والفرن�ضية  الإ�ضبانية 
تبني  احل�ضر،  ل  املثال  �ضبيل  على 
لنا وجود مئات الألفاظ العربية يف 
اللغة  تفاعلت  مثلما  اللغات،  ه��ذه 
اليونانية  م���ع  ال��ق��دمي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
وال��ف��ار���ض��ي��ة وال��ه��ن��دي��ة والأوردي�����ة، 
الآرامية ال�ضريانية ب�ضقيها الغربي 

وال�ضرقي.

عبد  حممد  )جمعة  *ويييوؤكييد 
اهلل(  - موظف - قائال:

ل��غ��ت��ن��ا ال��ع��رب��ي��ة ه���ي ل��غ��ة ال���ق���راآن 
ال���ك���رمي واأي�������ض���ا ل��غ��ة اأه�����ل اجلنة 
نتكلم  عندما  بها  نعتز  اأن  فعلينا 
اختارها  ال��ت��ي  ال��ل��غ��ة  ف��ه��ي  ع��ن��ه��ا، 
اأ�ضرف  على  كلماته  ينزل  لكي  اهلل 
اأف�ضل  عليه  حممد  �ضيدنا  اخللق 
ال�����ض��الة وال�����ض��الم، وم��ا ي��ح��دث يف 
طبيعية  نتيجة  ه��و  ال��ع��رب��ي  عاملنا 
ال��ت��ي ح��دث��ت يف �ضلوك  ل��ل��ت��غ��ريات 
عن  بعيد  امل�ضلم  فاأ�ضبح  الإن�����ض��ان 
القراآن  ع���ن  اأي�����ض��ا  وب��ع��ي��دا  دي���ن���ه 
واأ�ضبح يلهث وراء كل ما هو جديد 
فعلينا  الغربي  العامل  من  ومبتكر 
الوح�س  هذا  اأمام  الت�ضدي  جميعا 
ولغته،  ال��غ��رب��ي  ال��ع��امل  يف  املتمثل 
الذي يريد اأن ينق�س على فري�ضته 
والتقاليد  ال��ع��ادات  يف  تتمثل  وه��ي 

العربية ومنها للغتنا العربية.
جمعة  احل����دي����ث  يف  وي�������ض���ت���ط���رد 
عبداهلل قائال : حتى الوظيفة الآن 
اأن  يف جمتمعاتنا العربية ت�ضرتط 
تكون ملم متاما باللغة الإجنليزية 
مل  ،واإذا  وحت�����دث  وق������راءة  ك��ت��اب��ه 
ي��ت��وف��ر يف امل��ت��ق��دم ل��ل��وظ��ي��ف��ة هذا 
ال��ت��ح��اق��ه بهذه  ي�����ض��ب��ح  ال�������ض���رط 

الوظيفة �ضعيف جدا،فكيف نطلب 
من اأولدنا التم�ضك بلغتنا العربية 
والعتزاز بها ونحن ن�ضرتط عليهم 
م�ضتقبلهم  يف  الإجن��ل��ي��زي��ة  ال��ل��غ��ة 
كاأنها  دوره��ا  نفعل  وباأيدينا  املهني 

هي اللغة التي ن�ضانا عليها.
لغتنا  فقط  لي�ضت  جمعة،  وي��ق��ول 
م�ضتوانا  واإمن��ا  تراجع  يف  العربية 
اأي�ضا،  الثقايف  و  الفكري  و  العلمي 
املناهج  ���ض��ع��ف  اإىل  ذل����ك  ي���ع���ود  و 
الدرا�ضية و �ضعف طريقة التدري�س 
و توكيلها ملن هم غري كفوؤ لها، ولو 
ما�ضية  ل��ع��ق��ود  اخل��ل��ف  اإىل  ع��دن��ا 
جن��د اأج���دادن���ا اأك���رث ث��ق��اف��ة م��ن��ا و 
عندما  اأهالينا  عند  احل��ال  كذلك 
طريقة  و  مناهجنا  اإىل  ي��ن��ظ��رون 
تدري�ضنا ، يعلقون انه على اأيامهم 
واملوا�ضيع  اأق������وى  ال��ت��ع��ل��ي��م  ك����ان 
املناهج  ت��رى  وف��ع��ال  تنويعاً،  اأك���رث 
م�ضتمر  ت��ق��ل�����س  يف  امل���وا����ض���ي���ع  و 
املدار�س  اأدع���و  هنا  وم��ن  و���ض��م��ور، 
والأه�������ايل وال����ط����الب ال��ن��ظ��ر اإىل 
الأمر من منظور وا�ضح،ل عيب يف 
بالعك�س  بل  اأخ��رى  لغات  نتعلم  اأن 
هو �ضالح لنا و لكن اأن ن�ضيفه اىل 
اإىل  لغتنا  ن�ضيف  اآن  ل  الأم  اللغة 
ت��ل��ك ال��ل��غ��ة ، وك��ذل��ك الإك���ث���ار من 
فكرنا  تغذية  و  الت�ضفح  و  القراءة 

باأنف�ضنا. 

الفتوح(  اأبو  *وح�سب )حممد 
-مدير �سركة ن�سر - :

اللغة العربية كقيمة الآن اأ�ضبحت 
اأقل مقارنة بباقي اللغات الأخرى، 
الأ�ضا�ضي  ال�ضبب  اأن  اأع��ت��ق��د  واأن����ا 
وال�ضعراء  الأدب���اء  قلة  اإىل  ي��رج��ع  
اللغة  مي���ت���ل���ك���ون  ال����ذي����ن  ال����ع����رب 
يوؤدي  ما  وه��ذا  الف�ضحى،  العربية 
اإىل طم�س الأدب العربي بالتدريج 

،وه����ذا م��ا ج��ع��ل ال��ف��ر���ض��ة �ضانحة 
اإىل  العامية  واأي�ضا  للغات الأخرى 
اأجده  وما  العربي،  ال�ضارع  اقتحام 
م�����ربر عندما  وغ�����ري  غ���ري���ب  ان�����ه 
اأجده  ع��رب��ي  �ضخ�س  اإىل  اأحت����دث 
الإجنليزية  باللغة  م��ع��ي  ي��ت��ح��دث 
مل����اذا ل تتحدث  اأ���ض��ال��ه  ، وع��ن��دم��ا 
بالعربية فاأنت عربي ، يقول اعتدت 
ع��ل��ى ذل���ك ف��ع��ن��دم��ا اذه���ب اإىل اأي 
الإجنليزية  اأحت���دث غ��ري  م��ك��ان ل 
ف��ه��ي ال��ل��غ��ة امل��ت��ع��ارف ع��ل��ي��ه��ا عند 

جميع ال�ضعوب.
عندما  قائال:  الفتوح  اأب��و  وابت�ضم 
اأحاول التحدث باللغة العربية مع 
اأي �ضخ�س اأقابلة يف حياتي اليومية 
اأ�ضعر اأنه ينظر اإيل بنظرة ميالأها 
ال���ض��م��ئ��زاز وك���اأن���ه ي��ق��ول ك��ي��ف ل 
بالتاأكيد  اأن���ت  الإجن��ل��ي��زي��ة  ت��ع��رف 
اأمي ، وحتى الأ�ضماء التي نختارها 
لأولدنا بداأ بع�س الأهل ت�ضميتهم 
باأ�ضماء اأجنبية معتربين اإنها اأ�ضماء 
ت�ضميتهم  من  ويخجلون  ح�ضارية 
كما   ، وج��دوده��م  اأهاليهم  باأ�ضماء 
ينت�ضر  اأخ�����ذ  امل��ح��ك��ي  ال�����ض��ع��ر  اإن 
ب�����ض��رع��ة ب���ني ال��ن��ا���س واأي�������ض���اً لغة 
امل�����ض��ل�����ض��الت وح���ت���ى امل���ذي���ع���ني يف 
اللغة  يتكلمون  الف�ضائيات  بع�س 
�ضيبقى  واأخ��ريا   ، العامية بطالقه 
التفاوؤل اأملنا وتبقى اللغة العربية 
�ضامدة بهمة جممع اللغة العربية 

والتعليم والإعالم واملجتمع

يف  ودوره  الييعييمييل  �ييسييوق  وعييين 
اندثار اللغة العربية يف الوطن 

العربي قال حامت امل�سبح:
من  الآن  تعانى  العربية  اللغة  اإن 
العمل  ع��ن  وبحثة  ال�ضباب  خ��الل 
العمل  ���ض��وق  متطلبات  فاأ�ضبحت 
ات���ق���ان ال��ل��غ��ة الإجن���ل���ي���زي���ة ق����راءة 

وكتابة واأ�ضبحت يف املقام الأول قبل 
يعانيه  ما  وهذا  الدرا�ضية  ال�ضهادة 
تهمي�س  م��ن  العربية  جمتمعاتنا 
�ضوق  واندثارها من  العربية  اللغة 
العمل وتبقى هذه امل�ضكلة يف تزايد 
م�ضتمر وهذا التهمي�س يجعل اللغة 
ل  اأجيال  وتخريج  �ضحية  العربية 
تعرف معاين اللغة وجاهلة تقريبا 

يف اتقان للغة القراآن.

)ن�سرين  تقول  راأيييهييا  *وعيين 
النجار( - موظفة:

جميلة  ل��غ��ة  ال��ع��رب��ي��ة  الأم  ل��غ��ت��ن��ا 
وقابلة  بها  نفخر  وعريقة  منوعة 
بكل  و�ضندفع  ت��اأك��ي��د  بكل  للتطور 
وما   ، ع��ل��ي��ه��ا  ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة  ����ض���يء 
براأيي  الدولة من قوانني  به  تقوم 
�ضيحفظ اللغة بغ�س النظر اإن كنا 
الأجنبية  الكلمات  بع�س  ن�ضتخدم 
الوزراء  جمل�س  وق��رار   ، حياتنا  يف 
العربية  اللغة  باعتماد  الإم��ارات��ي 
املوؤ�ض�ضات  ج��م��ي��ع  يف  ر���ض��م��ي��ة  ل��غ��ة 
اأنحاء  ك��ل  يف  الحت��ادي��ة  والهيئات 

الإمارات.
حالة  لينهي  ج���اء  الإج������راء  وه����ذا 
اللغة  ا�ضتخدام  اأثارها  اجل��دل  من 
ك���ب���ري من  الإجن����ل����ي����زي����ة يف ع�����دد 
احلكومية  وامل��وؤ���ض�����ض��ات  ال������وزارات 
يواجه  اإذ  ب������الإم������ارات،  ال���ع���ام���ل���ة 
 ، عديدة  معوقات  فيها  املتعاملون 
املرا�ضالت  فهمهم  ع��دم  يف  تتمثل 
خا�ضة  اأعمالهم،  يف  يتلقونها  التي 
التي  م����ن����ه����م.،وخ����ا�����ض����ة  ال�����ع�����رب 
املتقدمة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ف��ر���ض��ت��ه��ا 
دور  وا�ضح على  دليل  ،وه��ذا  عليها 
التي  الواعية  الإماراتية  احلكومة 
تهدف دائما لإبراز هويتنا العربية 
،ول���ي�������س ه����ذا ال������دور ق��ا���ض��ر على 
احلكومية  وامل��وؤ���ض�����ض��ات  ال������وزارات 

الدولة  ت�ضعي  اأي�ضا  ولكن   ، فقط 
ل��رت���ض��ي��خ قيمة ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة يف 
امل���دار����س واجل���ام���ع���ات اأي�����ض��ا لكي 
باللغة  دراي���ة  ال��ط��الب على  ي��ك��ون 

العربية والتعمق يف درا�ضتها.
ال���ن���ج���ار، فمثال  ن�����ض��ري��ن  وت���ق���ول 
بكثري  تعبريا  اأك��رث  كمبيوتر  كلمة 
وما  احلا�ضب  كلمة  من  املعنى  عن 
اأريد اأن اأقوله ريثما ت�ضبح البلدان 
للتقدم  منتجة  بالعربية  املتحدثة 
الكلمات  ���ض��ي��ب��ق��ى  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
الأجنبية تدخل اإلينا من واقع اأننا 

م�ضتهلكون ول�ضنا منتجني.

يف  باحثة  �سعد(  )هند  *اأمييا 
علوم اللغة ،تقول:

و�ضع اللغة العربية يف انحدار منذ 
اإىل  ع��ام  مئة  قبل  النه�ضة  ع�ضر 
راأيي  يف  الأ���ض��ا���ض��ي  وال�ضبب  الآن، 
التي  ال��ف��ا���ض��دة  العقلية  اإىل  ي��ع��ود 
يف  العربية  الثقافة  على  �ضيطرت 
ال��ق��رن ال��ع�����ض��ري��ن؛ ح��ي��ث يف ع�ضر 
ال��ن��ه�����ض��ة يف ال��ق��رن ال��ت��ا���ض��ع ع�ضر 
باإدخال  اللغة  بتطوير  الأدب���اء  ق��ام 
اآلف الكلمات والأ�ضاليب الأجنبية 
اإليها، وذلك جلعلها م�ضايرة للعلم 

والع�ضر ،
اأن���ه���م حققوا  راأي�����ي  ، يف  وت�����ض��ي��ف 
جناحا ، ولكن بعد ذلك مع �ضعود 
الأف����ك����ار ال��رج��ع��ي��ة ال��ق��وجم��ي��ة يف 
من  الهدف  تغري  الع�ضرين  القرن 
جعل اللغة م�ضايرة للعلم اإىل جعل 
اأنه لو  العلم م�ضايرا للغة ، مبعنى 
البعثي  الثقايف  النظام  اإىل  نظرت 
اأنهم بدل من  ال�ضوري مثال، جتد 
العلمية  امل�ضطلحات  ي��دخ��ل��وا  اأن 
باخرتاع  ي���ق���وم���ون  ال��ع��رب��ي��ة  اإىل 
اأي  لها  لي�س  ج��دي��دة  م�ضطلحات 
ويجعلونها  اأح��د  يعرفها  ول  اأ�ضل 

 ، العلمية  امل�ضطلحات  ع��ن  ب��دي��ال 
ولكن  جمهول،  ه��ذا  فعلهم  و�ضبب 
م�ضتوى  ان����ح����دار  ك���ان���ت  ن��ت��ي��ج��ت��ه 
البعث  دول�����ة  وال��ث��ق��اف��ة يف  ال��ع��ل��م 
ال�ضوري اإىل احل�ضي�س، بالإ�ضافة 
اإىل قتل اللغة وجعلها غري �ضاحلة 
 ، .    وتقول هند  للع�ضر  اأو  للعلم 
فاإذا تاأثرت اللغة العربية و مل تعد 
الطويل  املدى  على  فاإنها  ت�ضتعمل 
�ضتندثر، واإذا اندثرت لن ت�ضتطيع 
 ، مناهجها  فهم  القادمة  الأج��ي��ال 
وب��ال��ت��ايل يتحقق م���راد الأع�����داء ، 
لطاملا كانت خمططاتهم على املدى 
البعيد حتى ل نعي ما يح�ضل من 
و  حولنا  فقط  ننظر  لأن��ن��ا  حولنا 
على ك��ل م��ا ه��و ق��ري��ب، وللحفاظ 
وهام  كبري  دور  فعلينا  لغتنا  على 
اأولدن���ا ق���راءة القراآن  وه��و  تعليم 
كليهما  تف�ضري  وق����راءة  واحل��دي��ث 
الأفكار  ون��ق��ا���س  م�ضتمرة  ب�����ض��ورة 
كفيل  ف��ال��ت��ك��رار   ، ال�����واردة  والآراء 
اجَلنان  وم��ْل��ك   ، ال��ل�����ض��ان  ب��ت��ق��ومي 
الهادفة  الق�ض�س  ق���راءة  واأي�����ض��ا   ،
الر�ضني  الأ����ض���ل���وب  ذات  وال��ك��ت��ب 
�ضقل  يف  دور  م�����ض��م��وع،ل��ه  ب�����ض��وت 
ل��غ��ت��ن��ا ال��ف�����ض��ي��ح��ة ، ك���م���ا اأدع������و 
يدر�ضوا  اأن  امل��در���ض��ات  و  امل��در���ض��ني 
العربية  اللغة  فقط  لي�س  ب�ضمري 
ب��ل ك��ل ال��ع��ل��وم،ت��ذك��روا اإن��ك��م ر�ضل 
اأمانة،فادوها  ل��دي��ك��م  وان  ال��ع��ل��م 
ب�����ض��ك��ل �����ض����ل����ي����م،واأخ����ريا ت����ذك����روا 
وكلنا  ذل��ك  على  �ضتحا�ضبون  اأن��ك��م 

�ضنحا�ضب.

)حممد  يقول  النهاية  *ويف 
العامري( موظف:

اللغة العربية اختلطت بني العامية 
هذه  وبالطبع  امل�ضطلحات  وبع�س 
الكلمات لي�س لها مرادف يف املعجم 

م�ضطراً  ي��ج��ع��ل��ك  ،مم����ا  ال���ع���رب���ي 
وهي  البديلة  اللغة  ا�ضتخدام  اإىل 
بال�ضهولة  تتميز  فهي  الإجنليزية 
فهي   ، البع�س  ي��ره��ا  كما  والي�ضر 
ف��ر���ض��ت ن��ف�����ض��ه��ا ع��ل��ى ج��م��ي��ع دول 
امل��ق��ل��ق يف هذه  ال����ع����امل، وال�������ض���يء 
ال���ظ���اه���رة ه���و ت���ع���ود ال��ن�����سء على 
ال��ت��ح��دث ب��ال��ل��غ��ة الإجن���ل���ي���زي���ة يف 
اآبائهم  م��ع  حتى  اليومية  حياتهم 
، وال�����ض��يء امل��ح��زن اأك���رث ه��و �ضماح 
باللغة غري  بالتكلم  لالأبناء  الآب��اء 
لغتنا العربية ،وهذا ينتج عنه طفل 
ل ي�ضتطيع اأن يعرب جملة ول يفقه 
وحكومتنا  ال��ن��ح��و،  ع��ل��م  يف  ���ض��يء 
تكون  لكي  دائ��م��ا  ت�ضعي  ال��ر���ض��ي��دة 
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ه���ي ال�������ض���ائ���دة يف 
جمتمعنا  يف  احلياة  نواحي  جميع 
الإم�����ارات�����ي وه���ن���اك ج���ه���ود كثرية 
اأكرث  العربية  تفعل  لكي  مب�������ذولة 
م���ن ذل���ك يف امل��ج��ت��م��ع وخ��ا���ض��ة يف 
فهي  واجلامعات  واملعاهد  املدار�س 
الطالب  فيها  يح�ضل  التي  امل��ن��ارة 
تعلم  يف  ���ض��رر  ول  ال��ع��������������������ل��م  ع��ل��ى 
�ضالح   فهذا  الأخ���رى  اللغات  باقي 
يف  ف��رد  ك��ل  عليه  يح�ضل  اأن  يجب 
النفتاح  وخا�ضة يف ع�ضر  املجتمع 
قائال،  ح��دي��ث��ة  يف  وي�ض�������تطرد   ،
مراكز  زي������ادة  يف  ي���رتك���ز  ال���ع���الج 
اأبنائنا  ت��زود  فهي  ال��ق��ران  حتفيظ 
علوم اللغة العربية وقواعدها ومن 
الت����������قرب  ي������ضتطيعوا  خاللها 
واأي�ضا  ال��ع��رب��ي��ة،  ال��ل��غ��ة  اإىل  اأك���رث 
على  وكب����������ري  م��ه��م  دور  ه��ن��اك 
بتزويد  التعليمية  اجلهات  اإدارات 
بزيادة  العربية  اللغة  تعلم  ن�ض���������بة 
لتعلم  ال��ط��الب  وحتفيز  الأن�ضطة 
احل�ض�س  ت���زوي���د  واأي�������ض���ا  ال��ل��غ��ة 
العربية  ال��ل��غ��ة  لتعليم  ال��درا���ض��ي��ة 

للطالب.

•• اأبوظبي -وام:

اإىل  زاي��د  ب��ن  ح��م��دان  الثالثة يف مدر�ضة  م��ن طلبة احللقة  وف��د  توجه 
مدينة �ضنغهاي يف جمهورية ال�ضني ال�ضعبية يف زيارة ملدة اأ�ضبوع �ضمن 

برنامج تعليمي وثقايف مكثف.
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  رع��اي��ة  حت��ت  ينظم  ال���ذي   - ال��ربن��ام��ج  وي��ه��دف 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�ضلحة - اإىل تو�ضيع اآفاق طالب املدر�ضة الأكادميية ومهاراتهم يف اللغة 

ال�ضينية وتعريفهم بثقافة ال�ضني عن قرب.
اأبوظبي مع القن�ضلية  وين�ضق مكتب �ضوؤون التعليم يف ديوان ويل عهد 

ال�ضعبية  ال�ضني  جمهورية  يف  املتحدة  العربية  الإم���ارات  لدولة  العامة 
لإدارة الربنامج.

ويت�ضمن الربنامج خ�ضوع الطالب لتدريبات مكثفة على اللغة ال�ضينية 
اإحدى  » وتعد   SISU« �ضانغهاي -  الدولية يف  الدرا�ضات  لدى جامعة 
اأبرز اجلامعات يف ال�ضني - اإ�ضافة اإىل زيارة مواقع تاريخية خمتلفة يف 

ال�ضني وبع�س املدار�س الثانوية وجامعة نيويورك يف �ضانغهاي.
وتاأتي الزيارة - التي تعد الثانية اإىل جمهورية ال�ضني ال�ضعبية من قبل 
طالب املدر�ضة - ليطلعوا على اأ�ضلوب احلياة يف مناطق جديدة يف ال�ضني 
وللتعرف عن قرب على الثقافة ال�ضينية لتدعم ما اكت�ضبوه على مقاعد 
الدرا�ضة كما تعد فر�ضة لتو�ضيع معارف ومدارك الطلبة اإ�ضافة اإىل اأن 

زيارتهم لأف�ضل اجلامعات تفتح لهم جمال للتفكري يف خيارات وا�ضعة 
للتعليم اجلامعي مما ي�ضاعدهم على ر�ضم خططهم امل�ضتقبلية وتنمية 

مهاراتهم القيادية.
وطالبات  للبنني  ع�ضر  واحل���ادي  العا�ضر  طلبة  ال��ربن��ام��ج  يف  وي�����ض��ارك 
التا�ضع والعا�ضر مبجموع 41 طالبا وطالبة.. وي�ضرف على هذه الزيارة 
مديرة  الب�ضتكي  فاطمة  برئا�ضة  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  مدر�ضة  م��ن  ف��ري��ق 
املدر�ضة و “مبارك احلمادي” رئي�س ق�ضم الأن�ضطة الال�ضفية بالإنابة 

بوزارة الرتبية والتعليم.
وتعزيزا جلوانب التوا�ضل مع اأولياء الأمور، وحر�ضا من اإدارة املدر�ضة 
كامل  ب�ضكل  اطالعهم  مت  التعليمية،  العملية  اإجن��اح  يف  اإ�ضراكهم  على 

وال�ضالمة  الإ���ض��راف  ذلك  الرحلة، مبا يف  وتوقعات  على جميع جوانب 
واللتزام باملواعيد، والتاأمني الطبي وغريها مما يعنى ب�ضوؤون الطلبة 

اأثناء الرحلة.
ويتطلع اأن يكون لهذه الزيارة الأثر الكبري يف زيادة ثقة الطالب باأنف�ضهم 
امل�ضتقبلي  ا�ضتعدادهم  رفع  يف  �ضت�ضهم  كما  لديهم  امل�ضوؤولية  روح  ورف��ع 
لاللتحاق يف اإحدى اجلامعات ال�ضينية الدولية اإ�ضافة اإىل الإ�ضهام يف 
اإن�ضاء جيل واع حري�س على اكت�ضاب املهارات واملعلومات من منابع �ضتى 
ودعم  لرفعته  ال�ضبل  اأف�ضل  وتقدمي  الوطن  خدمة  على  ق��ادرا  ليكون 
م�ضريته ليكون دائما يف م�ضاف الدول املتقدمة على م�ضتوى العامل مبا 

يتما�ضى وروؤية القيادة احلكيمة.

طلبة من مدر�سة حمدان بن زايد يزورون » �سنغهاي « 

»الإجنليزية اختل�ست دور اللغة العربية« 

يروها اآفة تنخر يف ج�سد جمتمعنا العربي ، وي�سرخون هل من مغيث 

•  علي مهدي حممد: امل�سطلح العاملي وهيمنته على الأ�سواق العاملية هو الداء
• جمعة عبداهلل: ل عيب يف اأن نتعلم لغات اأخرى ،بل بالعك�ش هو �سالح لنا
•  حممد اأبو الفتوح: اأ�سماء اأبنائهم اأجنبية، ويخجلون من اأ�سماء اأهاليهم وجدودهم
•  اأدهم ال�سواف: لو نظرنا على معاجم اللغات يتبني لنا وجود مئات الألفاظ العربية

• ن�سرين النجار: قرار جمل�ش الوزراء الإماراتي دليل على دعم اللغة العربية 
• حامت امل�سبح: اأ�سبحت متطلبات �سوق العمل اتقان اللغة الإجنليزية قراءة وكتابة

• هند العليمي: للحفاظ على لغتنا فعلينا دور مهم وهو تعليم اأولدنا قراءة القراآن 
• حممد العامري: تعود الن�شء على التحدث بالإجنليزية م�سوؤولية الآباء 
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وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 9 
الأجهزة والأدوات العلمية والبحثية واملالحية وامل�ض�احية واأجهزة واأدوات الت�ضوير الفوتوغرايف وال�ض�ينمائي 
والختبار  والك�ضف  والإ�ض�ارة  والقيا�س  ال��وزن  واأدوات  والب�ضرية  الب�ضرية  ال�ضمعية  والأدوات  والأج��ه��زة 
والفح�س والإنقاذ والتعليم ، اأجهزة واأدوات كهربائية لو�ضل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو للتحكم 
بتوزيع اأو ا�ضتخدام الطاقة الكهربائية ، اأجهزة واأدوات ت�ض�جيل اأو اإر�ض�ال اأو ن�ض�خ اأو معاجلة ال�ضوت اأو ال�ضور 
اأو تناظرية فارغة م�ضجلة وقابلة  ، و�ضاط وبرامج كمبيوتر وو�ضائط تخزين وت�ضجيل رقمية  اأو البيانات 
للتنزيل ، اآليات لالأجهزة التي تعمل بالنقد ، اآلت ت�ضجيل النقد واآلت حا�ضبة ، اأجهزة كمبيوتر والأجهزة 
امللحقة بالكمبيوتر ، بذلت الغو�س واأقنعة للغوا�ضني و�ضدادات اأذن للغوا�ضني ومالقط اأنفية للغوا�ضني 
دادات ، اأجهزة  وال�ضباحني وقفازات للغوا�ضني واأجهزة تنف�س لل�ضباحة حتت املاء ، اأجهزة اإطفاء احلرائق ، عَّ
تعليم �ضمعية وب�ضرية ، بطاريات )الواردة يف الفئة 9 فقط( ، �ضناديق بطاريات ، اأجهزة �ضحن البطاريات 
واأجزاوؤها  �ضينمائي  ، كامريات ت�ضوير  الفوتوغرايف(  ، كامريات )للت�ضوير  اآلت حا�ض�بة   ، ثنائية  ، منظار 
 ، الكا�ضيت  م�ض�جالت   ، متحركة  كرتونية  �ضور   ، ال�ضعة  قيا�س  اأجهزة   ، للكامريات  عد�ضات   ، وملحقاتها 
 ، الزمن(  ت�ضجيل  )اأدوات  ال��دوام  �ضاعات   ، لل�ضوء(  �ضينمائي )معر�ضة  ت�ضوير  اأف��الم   ، للنظارات  �ضال�ضل 
اأجهزة ت�ض�غيل الأقرا�س املدجمة ، اأقرا�س مدجمة )�ض�معية – ب�ضرية( ، اأقرا�س مدجمة )لذاكرة القراءة 
فقط( ، برامج م�ض�جلة لت�ضغيل الكمبيوتر ، برامج كمبيوتر ، برجميات كمبيوتر )م�ضجلة( ، اأجهزة كمبيوتر 
معاجلة  اأجهزة   ، الال�ضقة  للعد�ضات  اأوعية   ، ل�ضقة  عد�ضات   ، الكمبيوتر  اأجهزة  مع  ت�ض�تخدم  طابعات   ،
طفايات   ، جيبية  الكرتونية  ترجمة  اأجهزة   ، لالأبواب  كهربائية  اأجرا�س   ، للخياطني  مقايي�س   ، البيانات 
احلريق ، اأفالم معر�ضة لل�ضوء ، اأدوات اإنذار �ضد احلريق ، اأجهزة اإ�ضاءة وما�ضة )للت�ضوير والفوتوغرايف( 
، براويز )اإطارات(  لل�ض�رائح ال�ضفافة الفوتوغرافية ، اأجهزة تنظيم احلرارة ، �ضناديق نغم ، عد�ض�ات ب�ضرية 
، موازين للر�ض�ائل ، اأحزمة اإنقاذ ، عوامات اإنقاذ ، جاكيتات اإنقاذ ، طوافات اإنقاذ ، اأقفال كهربائية ، اأقفال 
ومفاتيح كهربائية ، و�ضائط تخزين بيانات مغناطي�ضية ، بطاقات مغناطي�ضية م�ضفرة ، م�ضفرات مغناطي�ضية 
، مغناطي�ضات ، نظارات مكربة )ب�ضرية( ، اأجهزة واأدوات قيا�س ومعدات قيا�س ، ميكروفونات ، ميكرو�ضكوبات 
الفونوغراف  اأ�ضطوانات   ، اإلكرتونية  اأق��الم   ، �ضكل كمبيوتر �ضغري  ، مفكرة يف  نيونية  ، لفتات  )جماهر( 
اأ�ضطوانات  ت�ضغيل  اأجهزة   ، رادي��و  اأجهزة   ، �ضا�ضات عر�س   ، اأجهزة عر�س   ، ، حا�ضبات جيب  ت�ضوير  اآلت   ،
 ، املتكاملة(  ال���دارات  )بطاقات  ذكية  بطاقات   ، موازين   ، قيا�س(  )اأدوات  م�ضاطر   ، بعد  عن  حتكم  اأجهزة   ،
كوا�ضف الدخان ، قواب�س وماآخذ واأدوات تو�ضيل اأخرى ، اأجهزة ت�ضجيل ال�ضوت ، اأقرا�س ت�ضجيل ال�ضوت 
، اأجهزة ن�ضخ ال�ضوت ، اأجهزة نقل ال�ضوت ، علب للنظارات ، اإطارات للنظارات ، عد�ضات للنظارات ، نظارات 
�ضم�ضية ، مفاتيح كهربائية ، قواب�س وماآخذ كهربائية ، م�ضجالت �ضريطية ، اأ�ض�الك اأجهزة الهاتف واأ�ض�الك 
�ضماعات الهاتف واأ�ض�الك اأجهزة الإر�ض�ال ، تل�ضكوبات ، تلفزيونات ، اأجهزة تلفزيون ، موؤ�ضرات درجة احلرارة 
، اأجهزة كهربائية ملنع ال�ضرقة ، ثريمومرتات ، ثريمو�ضتاتات )منظمات حرارة( ، كا�ض�يتات فيديو ولفافات 
تخزين األعاب الفيديو ، ا�ضطوانات الفيديو ، اأ�ضرطة فيديو ، �ضا�ضات فيديو ، م�ضجالت فيديو ، معاجلات 
كلمات ، اأقرا�س مدجمة للفيديو ، اأقرا�س )الفيديو( الرقمية املتعددة ال�ض�تعمالت ، اأجهزة ت�ض�غيل اأقرا�س 
اأجهزة  وب�ضرية مع  �ض�معية  اأجهزة   ، ال�ض�تعمالت  املتعددة  الرقمية  )الفيديو(  واأقرا�س  املدجمة  الفيديو 
املدجمة  ول��الأق��را���س  الفيديو  ولأ�ض�رطة  وب�ضرية  �ض�معية  لأ�ض�رطة  وعلب  وح��ام��الت  مم�ض�كات   ، نغمات 
فاأرة  لبادات   ، ال�ض�تعمالت   املتعددة  الرقمية  )الفيديو(  ولأق��را���س  الفيديو  ولأق��را���س  الليزر  ولأق��را���س 
 ، ، هواتف وهواتف ل�ضلكية وهواتف خليوية وهواتف متحركة واأجزاوؤها وملحقاتها ولوازمها  الكمبيوتر 
اأغطية لأجهزة  اأو  ، علب  واأجزاوؤها وملحقاتها  النداء )بيجر(  اأجهزة   ، املتحركة  للهواتف  اأغطية  اأو  علب 
النداء )بيجر( ، اأكيا�س واأغطية وحاويات وحامالت ومم�ض�كات للهواتف املتحركة ولأجهزة النداء )بيجر( ، 
�ضماعات الراأ�س ، و�ضادات الأذن ل�ضماعات الراأ�س ، �ضماعات الأذن ، �ض�ماعات وميكروفانات ومكربات ال�ضوت 
لال�ضتخدام مع الهواتف املتحركة ، موؤ�ض�رات ات�ضال للهواتف والهواتف املتحركة ولأجهزة النداء )بيجر( ، 
مفكرات اإلكرتونية ، اأجرا�س اإنذار كهربائية ، اأجهزة اإنذار ، قارئات �ضيفرات الأعمدة ، باروميرتات )اأجهزة 
قيا�س ال�ضغط اجلوي( ، طنانات ، طنانات كهربائية ، وحدات معاجلة مركزية )معاجلات( ، رقائق )دارات 
ذاكرات  اأجهزة   ، الكمبيوتر  لأجهزة  مفاتيح  لوحات   ، الزمن(  ت�ضجيل  )اأجهزة  كرونوغرافات   ، متكاملة( 
كمبيوتر ، اأجهزة ملحقة بالكمبيوتر ، قارانات �ضوتية ، قارانات )معدات معاجلة البيانات( ، و�ضائط تخزين 
بذلت   ، للغوا�ضني  اأقنعة   ، للغوا�ضني  اأجهزة   ، )مغناطي�ضية(  اأقرا�س   ، ب�ضرية  اأقرا�س   ، ب�ضرية  بيانات 
 ، للنظارات  خيوط   ، ب�ضري(  عر�ْس  )وح��دات  اإلكرتونية  اأق��الم   ، اإلكرتونية  اإعالنات  لوحات   ، للغوا�ضني 
 ، الفوتوغرايف  الت�ضوير  ، مر�ضحات )فالتر( لال�ضتخدام يف  اآلت فاك�س   ، ، واقيات للعيون  عد�ضات عينية 
اأقرا�س مرنة ، اأ�ضرطة تنظيف الروؤو�س )للت�ضجيل( ، اأجهزة قيا�س رطوبة اجلو ، دارات متكاملة ، اأجهزة 
اأ�ضرطة  ، وح��دات  اأغطية عد�ضات   ، اإع��داد فواتري  اآلت   ، اأجهزة بينية )لأجهزة احلا�ضوب(   ، ات�ضال داخلي 
اإيقاع ، معاجلات بيانات  ، بندولت  اأ�ضرطة مغناطي�ضية ، مالعق قيا�س   ، مغناطي�ضية )لأجهزة احلا�ضوب( 
، برامج مراقبة )برامج  ، �ضا�ضات عر�س )اأج��زاء حا�ضوب(  النقود  اآلت عد وف��رز   ، امل��ودم  اأجهزة   ، �ضغرية 
، �ضلع  ، زجاج ب�ضريات  ال�ضوء(  األياف ب�ضرية )فتائل تو�ضيل   ، بيانات(  ف��اأرة )معدات معاجلة   ، حا�ضوب( 
ب�ضرية ، عدادات الوقوف ، مناقل )اأدوات قيا�س( ، تلغرافات ل�ضلكية ، هواتف ل�ضلكية ، ما�ضحات )معدات 
معاجلة بيانات( ، �ضبه مو�ضالت ، �ضرائح )للت�ضوير الفوتوغرايف( ، اأ�ضرطة ت�ضجيل ال�ضوت ، اأجهزة اإزالة 
التمغنط لالأ�ضرطة املغناطي�ضية ، اأ�ضالك تلغرافات ، تلغرافات )اأجهزة( ، الطابعات املربقات ، ملقنات عن 
بعد ، املربقات الكاتبات ، موزعات تذاكر ، اأجهزة اإر�ضال )لالت�ضال عن بعد( ، اأطقم اإر�ضال )لالت�ضال عن 
بعد( ، حمددات قيا�س التفريغ ، هواتف فيديو ، �ضفارات اإنذار ، �ضفارات ريا�ضية ، �ضدادات اأذن للغوا�ضني 
للريا�ضة  واقية  خ��وذ   ، للغط�س  التنف�س  اأنابيب   ، للريا�ضة  واقية  نظارات   ، البي�س  �ضلق  توقيت  �ضاعات   ،
 ، األعاب حا�ضوب م�ضجلة  ، برجميات  األعاب حا�ضوب  برامج   ، للمركبات )حا�ضوب طبلوين(  ،اأجهزة مالحة 
برجميات كمبيوتر قابلة للتنزيل ، من�ضورات اإلكرتونية )قابلة للتنزيل( ، برامج حا�ضوب )برجميات قابلة 
للتنزيل( ، تطبيقات برجميات للحا�ضوب قابلة للتنزيل ، رموز قابلة للتنزيل للهواتف املتحركة ، م�ضجالت 
�ضغرية احلجم ، اأقمار �ضناعية لالأغرا�س العلمية ، م�ضاند ر�ضغ لال�ضتخدام مع احلا�ضوب ، اإطارات لل�ضور 
الكمبيوتر  لأجهزة  معدة  قواعد   ، املحمولة  للهواتف  قواعد   ، املحمولة  للهواتف  اأ�ضرطة   ، الفوتوغرافية 
ال�ضخ�ضية ال�ضغرية ، اأغطية هوائيات للهواتف املحمولة ، اأغطية للهواتف الذكية ، علب للهواتف الذكية 
اأتوماتيكية ل�ض�تعمال  األعاب  برامج  بت�ض�جيل  ت�ض�مح  واأقرا�س مدجمة )�ضي دي رومز(  اإلكرتونية  دارات   ،
الأدوات املو�ض�يقية الإلكرتونية ، م�ضغالت و�ضائط حممولة ، ملفات �ضور قابلة للتنزيل للهواتف املتحركة ، 
ملفات مو�ضيقى قابلة للتنزيل ، نغمات رنني قابلة للتنزيل للهواتف املتحركة ، م�ضغالت الأقرا�س الرقمية 
متعددة ال�ضتعمالت )دي يف دي( ، اأنظمة حتديد املواقع العاملي )جي بيه ا�س(  ، حمركات الناقل الت�ضل�ضلي 
العام )يو ا�س بي( ، حمركات الأقرا�س للحوا�ضيب ، اأجهزة حا�ضوب �ضخ�ضية �ضغرية ، �ضمامات ثنائية باعثة 
واقية من احلوادث  اأجهزة  دي(،  ئي  ال  )اأو  لل�ضوء  باعثة  ثنائية ع�ضوية  ، �ضمامات  دي(  ئي  )ال  لل�ضوء 
اأغطية   ، كهربائية  و�ضالت   ، بو�ضالت   ، اخللوية  الهواتف  اأ�ضرطة   ، واقية  اأقنعة   ، ال�ضخ�ضي  لال�ضتخدام 
اإطفاء احلريق  ، خراطيم  للهواتف  يدوياً  اأطقم حتمل   ، توزيع )كهربائية(  دواليب   ، الكهربائية  للمخارج 
، فوهات خراطيم اإطفاء احلريق ، برامج األعاب لأجهزة األعاب فيديو النوادي ، برامج األعاب لأجهزة األعاب 
فيديو املنازل ، امل�ضاعدات الرقمية ال�ضخ�ضية ، �ضدادات اأذن لل�ضباحة ، بطاريات �ضم�ضية ، اأجهزة كمبيوتر 
النظارات   ، الذكية  ال�ضاعات   ، الذكية  الهواتف   ، اللكرتونية  الكتب  ق��ارئ��ات   ، رقمية  ك��ام��ريات   ، لوحية 
ال�ضخ�ضية )حامل  ال�ضور  التقاط  ، ع�ضي  الذكية  ، اخلوامت  اأجهزة تعقب لالأن�ضطة قابلة للب�س   ، الذكية 
اأحادي القوائم حممول باليد( ، �ضبورات تفاعلية الكرتونية ، وحدات تاأثري كهربائية والكرتونية لالأدوات 
للهواتف  معدة  واقية  اأغ�ضية   ، الكمبيوتر  ل�ضا�ضات  معدة  واقية  اأغ�ضية   ، �ضوتية  بينية  اأجهزة   ، املو�ضيقية 
الأمنية  املراقبة  وروبوتات  للتعليم  وروبوتات  للمختربات  روبوتات   ، الفرتا�ضي  الواقع  �ضماعات   ، الذكية 

وروبوتات ذات بنية ب�ضرية مزودة بذكاء ا�ضطناعي ، روبوتات 
التواجد عن بعد ، حقائب معدة لأجهزة الكمبيوتر ال�ضخ�ضية ال�ضغرية ، حقائب وهلب للكامريات ومعدات 
الكمبيوتر  اأجهزة  مع  لال�ضتخدام  التوجيه  اأذرع   ، للبا�س  قابلة  كمبيوتر  اأجهزة   ، الفوتوغرايف  الت�ضوير 
بخالف امل�ضتخدمة مع األعاب الفيديو و�ضماعات الواقع الفرتا�ضي والنظارات الذكية والبطاريات واأجهزة 

�ضحن ال�ضجائر اللكرتونية ، قفازات البيانات.
و�ضف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة Aggretsuko باللغة الإجنليزية بخط وطريقة مميزة فوقها 

ر�ضم كاريكاتوري لباندا حمراء ذات الراأ�س الكبري.
  ال�ضرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو 
اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�ضدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  31  مار�س 2019 العدد 12593 

EAT 130953

  منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 307250:بتاريخ: 2019/03/05
باإ�ضم : �ضان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه:  1-6-1 ، اأو�ضاكي ، �ضيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
�سورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 14 
املعادن النفي�ض�ة وكل خليط منها و�ضبائك الت�ضكيل امل�ضنوعة من معادن نفي�ض�ة ، �ضناديق من معادن نفي�ضة 
، زمامات )مرابط( اأكمام من معادن نفي�ضة ، م�ضابك ربطات العنق من معادن نفي�ضة ، دبابي�س ربطات العنق 
من معادن نفي�ضة ، اأ�ضغال فنية من معادن نفي�ضة ، دبابي�س زينة من معادن نفي�ضة ، حلي اأحذية من معادن 
نفي�ضة ، ن�ضب من معادن نفي�ضة ، متاثيل �ضغرية من معادن نفي�ضة ، جموهرات واأحجار كرمية و�ضبه كرمية 
، جموهرات مقلدة وحلي ، اأحجار كرمية ، اأدوات قيا�س الوقت واأدوات قيا�س الوقت الدقيقة ، دبابي�س للزينة 
، قالئد �ض�ل�ض��لية )جموهرات( ، حلي �ضغرية حللقات املفاتيح و�ضال�ضل املفاتيح ، حلي �ضغرية من املجوهرات 
، قطع نقدية ، م�ض�كوكات حتديداً ميداليات و/اأو قطع نقدية ، زمامات )مرابط( اأكمام ، اأقراط ، خيوط 
ذهبية ، علب جواهر ، علب جموهرات ، قالئد ، دبابي�س )جموهرات( ، دبابي�س لطية �ضدر ال�ضرتة ، خوامت 
)جموهرات( ، ُن�ضب من معادن نفي�ض�ة ، م�ضابك ربطات العنق ، �ضاعات كبرية و�ض�اعات واأجزائها وقطعها ، 
�ض�يور �ضاعات ، �ضوار �ضاعات ، �ضال�ضل �ضاعات ، علب �ضاعات ، �ضاعات توقيت ، حلي )جموهرات( ، دبابي�س زينة 
، دبابي�س ربطات العنق ، ميداليات ، حلقات للمفاتيح ، حلي �ضغرية و�ض�ال�ض�ل �ضغرية ، �ضال�ضل للمفاتيح 
وعلب/حامالت للمفاتيح من معادن نفي�ض�ة و/اأو اأحجار كرمية ، حلي متدلية ، اأ�ض�اور )جموهرات( ، علب 
�ض�اعات اجليب واليد )لالإهداء( ، علب �ضاعات ، �ضاعات حائط و�ضاعات جيب ويد كهربائية ، �ضاعات �ضم�ضية 
، اأملا�س ، جموهرات غري ثمينة ، اأحجار �ضبه كرمية ، اأ�ض�غال فنية من معادن نفي�ض�ة ، �ضاعات منبهة ، زمامات 
)مرابط( اأكمام �ضنيل ، دبابي�س للفاع العنق )دبابي�س لربطات العنق( ، متاثيل �ضغرية من معادن نفي�ض�ة ، 
نيا�ضني اأو اأو�ضمة من معادن نفي�ضة ، حلي اأحذية من معادن نفي�ضة ، كوؤو�س جوائز من معادن نفي�ضة ، دروع 

تذكارية ، حلي جالبة للحظ ، خرز ل�ضناعة املجوهرات، ودبابي�س من املجوهرات للقبعات.
و�ضف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة Aggretsuko باللغة الإجنليزية بخط وطريقة مميزة فوقها 

ر�ضم كاريكاتوري لباندا حمراء ذات الراأ�س الكبري.
ال�ضرتاطات: 

اأو  التجارية يف وزارة الإقت�ضاد  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 
اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�ضدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  31  مار�س 2019 العدد 12593 

EAT 130954

  منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 307267:بتاريخ: 2019/03/05
باإ�ضم : �ضان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه:  1-6-1 ، اأو�ضاكي ، �ضيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
�سورة العالمة          

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 35 
خدمات البيع باجلملة والبيع بالتجزئة وخدمات الطلب الربيدي املتعلقة ببيع هدايا احلفالت والزخارف 
والزينة واحللى وال�ضابون والعطور والزيوت العطرية وم�ضتح�ضرات التجميل وغ�ضولت )لو�ضن( لل�ضعر 
ومنتجات العناية بال�ضعر ومواد التواليت ومنظفات ال�ضنان ومنتجات ال�ضحة ال�ضخ�ضية ، خدمات البيع 
باجلملة والبيع بالتجزئة وخدمات الطلب الربيدي املتعلقة ببيع م�ضتح�ضرات التنظيف وال�ضقل والك�ضط 
الأظافر  وملمع  بالأظافر  العناية  وم�ضتح�ضرات  الأظ��اف��ر  تقليم  واأدوات  والكي  الغ�ضيل  لأغ��را���س  وم��واد 
الربيدي  الطلب  وخدمات  بالتجزئة  والبيع  باجلملة  البيع  خدمات   ، امل�ضتعارة  والأظافر  الأظافر  وطالء 
والفتائل ولفافات  وال�ضموع  ال�ضحية  وامل�ضتح�ضرات  والأطفال  للر�ضع  واأغذية  ببيع مواد احلمية  املتعلقة 
لالإ�ضاءة وال�ضحوم واملزلقات وزيوت للدهانات ،  خدمات البيع باجلملة والبيع بالتجزئة وخدمات الطلب 
الربيدي املتعلقة ببيع اأدوات القطع )�ضوك و�ضكاكني ومالعق( والأواين الفخارية واأطقم العناية باأظافر 
اليدين واأدوات احلالقة واأموا�س احلالقة والآلت والعدد الآلية لأغرا�س املطابخ والأغرا�س املنزلية والعدد 
اليدوية التي تدار باليد ، خدمات البيع باجلملة والبيع بالتجزئة وخدمات الطلب الربيدي املتعلقة ببيع 
الأفالم والكامريات واأقرا�س ال�ضور وم�ضجالت الفيديو واملنتجات ال�ضمعية والب�ضرية والأ�ضرطة ال�ضمعية 
واأ�ضرطة الفيديو وال�ضطوانات واأقرا�س واأجهزة ومعدات الت�ضجيل واإر�ضال و/اأو ن�ضخ ال�ضوت و/اأو ال�ضور 
الفيديو  اأ�ضرطة  م�ضجالت  و/اأو  وم�ضغالت  الكا�ضيت  اأ�ضرطة  وم�ضجالت  وامل�ضغالت  التلفزيون  واأج��ه��زة 
كا�ضيت و/اأو م�ضغالت الأقرا�س واأجهزة الراديو ، خدمات البيع باجلملة والبيع بالتجزئة وخدمات الطلب 
الربيدي املتعلقة ببيع اأجهزة الهاتف والهواتف الال�ضلكية والهواتف النقالة وعلب الهواتف النقالة وزخارف 
واأ�ضرطة للهواتف وموؤ�ضرات املكاملات الهاتفية والآلت احلا�ضبة واحلا�ضبات ، خدمات البيع باجلملة والبيع 
بالتجزئة وخدمات الطلب الربيدي املتعلقة ببيع الألعاب الإلكرتونية واألعاب احلا�ضوب واأفالم الت�ضوير 
واأدوات  واأف���ران  اخلبز  وحمم�ضات  واحللوى  الكعك  وقوالب  طهي  واأواين  وامل���راوح  والأ���ض��واء  ال�ضينمائي 
املطابخ والأواين واحلاويات املعدة لتقدمي اأو تخزين الطعام و/اأو ال�ضراب ، خدمات البيع باجلملة والبيع 
واأواين  اخلزفية  والأواين  القطع  واأدوات  الأك��ل  عيدان  ببيع  املتعلقة  الربيدي  الطلب  وخدمات  بالتجزئة 
والأواين  الزجاجية  والأواين  الف�ضية  والأواين  باملينا  املطلية  والأواين  البلورية  والأواين  ال�ضيني  اخلزف 
بالتجزئة  والبيع  باجلملة  البيع  خدمات   ، واخلزفيات  اخلزفية  والأواين  النا�ضج  الطني  من  امل�ضنوعة 
وتركيبات  وقطع  امل�ضابيح  ومظالت  وامل�ضابيح  ال�ضعر  جمففات  ببيع  املتعلقة  الربيدي  الطلب  وخدمات 
امل�ضابيح ، خدمات البيع باجلملة والبيع بالتجزئة وخدمات الطلب الربيدي املتعلقة ببيع عربات الأطفال 
 ، بها  واأب��واق للدرجات و�ضاعات اجليب واليد واحلائط والكماليات والأج��زاء والقطع اخلا�ضة  والبالونات 
واملجوهرات  املجوهرات  ببيع  املتعلقة  الربيدي  الطلب  وخدمات  بالتجزئة  والبيع  باجلملة  البيع  خدمات 
املعادن  من  امل�ضنوعة  وال�ضناديق  النفي�ضة  املعادن  من  امل�ضنوعة  وال�ضبائك  )جم��وه��رات(  واحللي  املقلدة 
النفي�ضة ، خدمات البيع باجلملة والبيع بالتجزئة وخدمات الطلب الربيدي املتعلقة ببيع زمامات )مرابط( 
الأكمام امل�ضنوعة من املعادن النفي�ضة وم�ضابك ربطات العنق امل�ضنوعة من املعادن النفي�ضة ودبابي�س ربطات 
الطلب الربيدي  بالتجزئة وخدمات  والبيع  البيع باجلملة  ، خدمات  النفي�ضة  املعادن  امل�ضنوعة من  العنق 
املتعلقة ببيع الأ�ضغال الفنية امل�ضنوعة من املعادن النفي�ضة ودبابي�س الزينة امل�ضنوعة من املعادن النفي�ضة 
ال�ضغرية  والهياكل  النفي�ضة  املعادن  امل�ضنوعة من  والن�ضب  النفي�ضة  املعادن  امل�ضنوعة من  الأحذية  وحلي 
)متاثيل( امل�ضنوعة من املعادن النفي�ضة ، خدمات البيع باجلملة والبيع بالتجزئة وخدمات الطلب الربيدي 
املتعلقة ببيع ال�ضناديق املو�ضيقية والآلت املو�ضيقية وال�ضور وال�ضور الفوتوغرافية والقرطا�ضية ، خدمات 
البيع باجلملة والبيع بالتجزئة وخدمات الطلب الربيدي املتعلقة ببيع اأكيا�س من الورق للقمامة الورقية 
ومناديل من الورق لإزالة املكياج واأغطية من الورق لأوعية الزهور والأ�ضرطة امل�ضنوعة من الورق وم�ضايف 
القهوة امل�ضنوعة من الورق ، خدمات البيع باجلملة والبيع بالتجزئة وخدمات الطلب الربيدي املتعلقة ببيع 
منا�ضف للوجه من الورق و�ضراويل حفا�ضات الأطفال من الورق ومراييل من الورق لالأطفال وموؤ�ضرات 
ورق  ببيع  املتعلقة  الربيدي  الطلب  بالتجزئة وخدمات  والبيع  باجلملة  البيع  ، خدمات  ال��ورق  للكتب من 
اأو الورق  التواليت ومناديل من الورق للموائد واملحارم من الورق وال�ضناديق امل�ضنوعة من الورق املقوى 
واأغطية من الورق للموائد وبيا�ضات من الورق للموائد ، خدمات البيع باجلملة والبيع بالتجزئة وخدمات 
الطلب الربيدي املتعلقة ببيع مواد وفرا�ضي الفنانني وفرا�ضي الدهان اأو التلوين واأدوات الكتابة ، خدمات 
وال�ضحف  والكتب  املطبوعات  ببيع  املتعلقة  ال��ربي��دي  الطلب  وخ��دم��ات  بالتجزئة  والبيع  باجلملة  البيع 
بالتجزئة  والبيع  باجلملة  البيع  خدمات   ، الكري�ضما�س  وبطاقات  التهنئة  وبطاقات  وال��دوري��ات  واملجالت 
وخدمات الطلب الربيدي املتعلقة ببيع ورق اللعب ومواد احل�ضو والتغليف ، خدمات البيع باجلملة والبيع 
يف  امل�ضتعملة   الل�ضق  وم��واد  ال�ضور  وم�ضاند  اإط���ارات  ببيع  املتعلقة  ال��ربي��دي  الطلب  وخ��دم��ات  بالتجزئة 
القرطا�ضية اأو للغايات املنزلية ، خدمات البيع باجلملة والبيع بالتجزئة وخدمات الطلب الربيدي املتعلقة 
ببيع الزخارف امل�ضنوعة من اجللد اأو اجللد املقلد لالأثاث وال�ضناديق امل�ضنوعة من اجللد اأو اجللد املقلد 
وعلب املفاتيح امل�ضنوعة من اجللد اأو اجللد املقلد ، خدمات البيع باجلملة والبيع بالتجزئة وخدمات الطلب 
الربيدي املتعلقة ببيع الأغطية امل�ضنوعة من اجللد اأو اجللد املقلد واأطقم احليوانات امل�ضنوعة من اجللد 
اأو اجللد املقلد والأحزمة امل�ضنوعة من اجللد اأو اجللد املقلد وال�ضيور امل�ضنوعة من اجللد اأو اجللد املقلد 
وخدمات  بالتجزئة  والبيع  باجلملة  البيع  خدمات   ، املقلد  اجللد  اأو  اجللد  من  امل�ضنوعة  الأث��اث  واأغطية 
واملظالت  النقود وحمافظ اجليب  ال�ضفرية وحمافظ  واحلقائب  ببيع احلقائب  املتعلقة  الربيدي  الطلب 
والع�ضي ، خدمات البيع باجلملة والبيع بالتجزئة وخدمات الطلب الربيدي املتعلقة ببيع الأثاث واملرايا 
وعالقات املعاطف والأوتاد وال�ضناديق واحلاويات ولوحات الأ�ضماء والرتكيبات املنزلية ال�ضغرية والأدوات 
والأواين والأوعية لال�ضتعمال املنزيل وللمطبخ والأم�ضاط والأ�ضفنج والفرا�ضي واأدوات لأغرا�س التنظيف 
، خدمات البيع باجلملة والبيع بالتجزئة وخدمات الطلب الربيدي املتعلقة ببيع النظارات الطبية واإطارات 
النظارات الطبية والنظارات ال�ضم�ضية والعلب وامللحقات املتعلقة بها واملن�ضوجات ومنتجات الن�ضيج واأغطية 
البيع باجلملة  ، خدمات  املوائد والأث��اث واخل��ردوات واملحارم  واملناديل ومفار�س  الأ�ضرة واملوائد  وبيا�ضات 
والأزرار  الراأ�س  واأغطية  القدم  ولبا�س  املالب�س  ببيع  املتعلقة  الربيدي  الطلب  وخدمات  بالتجزئة  والبيع 
وم�ضابك  لل�ضعر  وحلى  ودبابي�س  واملطرزات  واملخرمات  )الأو�ضحة(  والأ�ضرطة  الزينة  وجدائل  وال�ضارات 
وحلى لالأحذية وحلى للقبعات والزمامات والزمامات النزلقية وال�ضجاد والب�ضط واحل�ضر ، خدمات البيع 
باجلملة والبيع بالتجزئة وخدمات الطلب الربيدي املتعلقة ببيع الدمى واللعب واأدوات اللعب والعرائ�س 
بالتجزئة  والبيع  باجلملة  البيع   ، امل��ي��الد  عيد  ل�ضجر  وزي��ن��ات  الريا�ضية  والدوات  ال�ضغرية  والتماثيل 
وخدمات الطلب الربيدي املتعلقة ببيع الأطعمة وامل�ضروبات واحللويات ومنتجات الأزهار والثقاب وال�ضيجار 
اأو  ، تنظيم املعار�س واملعار�س التجارية للغايات التجارية  ، الدعاية والإعالن  وال�ضجائر واأدوات املدخنني 
اإدارة   ، الإعالنية ، ن�ضر ن�ضو�س الدعاية والإعالن ، ترويج املبيعات لالآخرين ، وكالت الدعاية والإعالن 
اأعمال فناين التمثيل ، وكالت ال�ضترياد والت�ضدير ، جتميع املعلومات يف قواعد بيانات الكمبيوتر ، الإعالن 
 ، الف��راد  ، توظيف  الإع��الن اخلارجي  الدعاية   ، الت�ضويق  اأبحاث   ، الفنادق  اأعمال  اإدارة   ، املبا�ضر  بالربيد 
وكالت الدعاية ، العالن بالراديو ، العالن بالتلفزيون ، العالن والدعاية املبا�ضرة على �ضبكات احلا�ضوب 
، خدمات توفري اأو تاأمني لالآخرين )�ضراء �ضلع وخدمات لأعمال اأخرى( ، تاأجري وقت للدعاية والعالن 
يف و�ضائل العالم ، تاأجري الآلت واملعدات املكتبية ، تاأجري اآلت البيع ، الدعاية والإعالن بالطلب الربيدي 
ن�ضح  )حمل  للم�ضتهلكني  ون�ضائح  جتارية  معلومات   ، الغري  وخدمات  �ضلع  لرتخي�س  التجارية  الإدارة   ،
امل�ضتهلك( ، عر�س ال�ضلع ، خدمات ت�ضويق ، عر�س ال�ضلع على و�ضائل الت�ضال لغايات بيعها بالتجزئة ، اإنتاج 
الأفالم الإعالنية ، العالقات العامة ، الدعاية والإعالن ، تاأجري مواد الدعاية والإعالن ، تاأجري امل�ضاحات 
الإعالنية ، تاأجري اآلت الن�ضخ بالت�ضوير ، تاأجري الآلت واملعدات املكتبية ، ترويج املبيعات لالآخرين ، تزيني 

واجهات املحالت التجارية ، ترويج ال�ضلع واخلدمات لالآخرين من خالل اإ�ضدار طوابع 
التدقيق   ، الدائمني  امل�ضافرين  برامج  اإدارة   ، بعد(  )الت�ضويق عن  الهاتف  الت�ضويق عرب  ، خدمات  جتارية 
املايل ، خدمات العالقات مع و�ضائل العالم ، خدمات الت�ضالت لل�ضركات ، تاأجري املعدات املكتبية يف من�ضاآت 

العمل امل�ضرتك.
و�ضف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة Aggretsuko باللغة الإجنليزية بخط وطريقة مميزة فوقها 

ر�ضم كاريكاتوري لباندا حمراء ذات الراأ�س الكبري.
ال�ضرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو 
اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�ضدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  31  مار�س 2019 العدد 12593 

EAT 130961

  منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 307273 :بتاريخ: 2019/03/05
باإ�ضم : �ضان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه:  1-6-1 ، اأو�ضاكي ، �ضيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
�سورة العالمة          

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 42 
اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�ضميم املتعلقة بها ، خدمات التحاليل والأبحاث ال�ضن�اعية 
، خدم�ات ت�ضميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوت�ر ، الإ�ضراف وال�ضت�ضارات املعمارية ، ال�ضت�ضارات املعمارية 
، ال�ضت�ضارات يف حماية  الإن�ضاء  ، ر�ضم ت�ضاميم وخمططات  ، �ضيانة برامج كمبيوتر  الكمبيوتر  ، برجمة 
 ، الأزي���اء  ت�ضميم   ، العبوات  ت�ضميم  خ��دم��ات   ، الداخلي  الديكور  ت�ضميم   ، ال�ضناعي  الت�ضميم   ، البيئة 
ت�ضميم   ، برامج كمبيوتر  ن�ضخ   ، املُ��دن  ، تخطيط  ب��الأح��وال اجلوية  التنبوؤ   ، التخطيطية  الفنون  ت�ضميم 
اأو  البيانات  حتويل   ، الكمبيوتر  معدات  جمال  يف  ال�ضت�ضارات   ، كمبيوتر  برامج  حتميل   ، كمبيوتر  برامج 
اإن�ضاء و�ضيانة املواقع على �ضبكة الإنرتنت لالآخرين ، حتويل   ، اإلكرتونية  اإىل  اأو�ضاط مادية  الوثائق من 
بيانات برامج الكمبيوتر ومعلوماته )حتويل غري مادي( ، تفعيل مواقع الإنرتنت ، حو�ضبة �ضحابية ، تاأجري 
اأجهزة كمبيوتر وا�ضت�ضارات برامج الكمبيوتر ، حتليل اأنظمة كمبيوتر ، ت�ضميم اأنظمة كمبيوتر ، ا�ضت�ضارات 
تكنولوجيا الكمبيوتر ، حتويل امل�ضتندات اإىل ملفات رقمية )م�ضح �ضوئي( ، خدمات ا�ضت�ضارات تكنولوجيا 
املعلومات ، الن�ضخ الحتياطي للبيانات خارج املوقع ، توفري املعلومات عن تكنولوجيا الكمبيوتر والربجمة 
عرب موقع اإلكرتوين ، برامج كخدمات )ا�س ايه ايه ا�س( ، ا�ضت�ضارات ت�ضميم املواقع الإلكرتونية ، الت�ضميم 
واملالية  ال�ضخ�ضية  واملعلومات  الكمبيوتر  بيانات  لتاأمني  والتكنولوجيا  الكمبيوتر  خ��دم��ات   ، الداخلي 
ولكت�ضاف الو�ضول غري امل�ضرح به للبيانات واملعلومات ، تطوير برامج الكمبيوتر ، ت�ضميم بطاقات الأعمال 

، الت�ضميم اجلرافيكي للمواد الرتويجية.
و�ضف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة Aggretsuko باللغة الإجنليزية بخط وطريقة مميزة فوقها 

ر�ضم كاريكاتوري لباندا حمراء ذات الراأ�س الكبري.
ال�ضرتاطات: 

اأو  الإقت�ضاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  فعلى من 
اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�ضدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  31  مار�س 2019 العدد 12593 

EAT 130963

  منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 307261:بتاريخ: 2019/03/05
باإ�ضم : �ضان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه:  1-6-1 ، اأو�ضاكي ، �ضيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
�سورة العالمة          

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 29 
وجمففة  حمفوظة  وخ�ضروات  فواكه   ، اللحوم  خال�ضات   ، وال�ضيد  ال��دواج��ن  وحل��وم  والأ�ضماك  اللحوم 
من  وغريها  ال��رائ��ب  واللنب  وال��زب��دة  واجل��نب  واحلليب  والبي�س  ومربيات  )جيلي(  هالميات   ، ومطهوة 
، كافيار  ، مركزات ح�ضاء  ، ح�ضاء  ، مركزات مرق  ، مرق  املعدة لالأكل  الزيوت والدهون   ، منتجات احلليب 
، فواكه  ، فواكه مثلجة  اأطعمة ُمعدة من ال�ضمك   ، ، منتجات غذائية ُمعدة من ال�ضمك  ، منتجات الألبان 
جممدة ، رقائق فواكه ، �ضمن نباتي ، مربى فواكه ، هالم حلوم ، حلوم معلبة ، م�ضروبات احلليب ، فطر 
حمفوظ ، مك�ضرات حم�ضرة ، معاجني حلم الكبد ، معجونة حلم الكبد ، زبدة فول �ضوداين ، فول �ضوداين 
معالج ، بازلء حمفوظة ، ق�ضور فواكه ، رقائق بطاطا ، مقرم�ضات بطاطا ، فطائر بطاطا مقلية ، �ضلطات 
، خملل امللفوف ، �ضجق ، زيت �ضم�ضم ، م�ضتح�ضرات لإعداد ال�ضوربة ، �ضوربات ، توفو )فول �ضويا خمّمر( ، 
�ضلطات خ�ضروات ، م�ضتح�ضرات �ضوربة اخل�ضروات ، ق�ضدة خمفوقة ، لنب رائب ، �ضوربات �ضريعة التجهيز 
، احل�ضاء �ضريع التجهيز ، بطاطا مهرو�ضة �ضريعة التجهيز ، �ضوربة مي�ضو �ضريعة التجهيز ، اأطباق الأطعمة 
املطهوة بالكاري ، منتجات الأطعمة املطهوة بالكاري ، الوجبات اخلفيفة الواردة يف الفئة 29 وغري واردة يف 
فئات اأخرى ، طحالب بحرية )لالأكل( ، اللحوم والأ�ضماك وحلوم الدواجن وال�ضيد املعاجلة واملحفوظة ، 
حلم خنزير مملح ، م�ضتح�ضرات لإعداد مرق اللحم ، زبدة لب بال�ضوكولتة ، حلوم مطبوخة ، كبة ، فواكه 
مغطاه بال�ضكر ، �ضمك معلب ، هالم )جلي( فواكه ، �ضلطات فواكه ، فواكه معلبة ، زيت الذرة ال�ضفراء ، زيت 
زيتون للطعام ، زبيب ، معجون بندورة ، خ�ضروات معلبة ، اأ�ضماك وماأكولت بحرية )غري حية( ، اأ�ضماك 
اأ�ضماك وماأكولت بحرية معلبة ، منتجات غذائية معدة/حم�ضرة   ، وماأكولت بحرية معاجلة وحمفوظة 
 ، بقول حمفوظة   ، الطهي  لأغرا�س  بحرية  اأع�ضاب   ، الطهي  لأغرا�س  البحرية  املاأكولت  بي�س  زلل  من 
احلليب املخفوق ، م�ضروبات احلليب وم�ضروبات يكون احلليب هو ال�ضائد فيها ، اأطعمة خ�ضروات خممرة 
)كيمي�ضي( ، زيوت ال�ضم�ضم ، طحينة )عجينة بذور ال�ضم�ضم( ، اأع�ضاب بحرية حمم�ضة ، لنب خمي�س ، �ضّبار 
)الألوه فريا( حم�ضر لال�ضتهالك الب�ضري ، بي�س ال�ضمك املعالج ، اأع�ضا�س الطيور املُعدة لالأكل ، م�ضروبات 
بكترييا حم�س اللبنيك ، حليب اللوز )م�ضروبات( ، م�ضروبات اأ�ضا�ضها حليب الفول ال�ضوداين ، اأمعاء �ضنع 
ال�ضجق ، ياكيتوري )طبق ياباين مكون من قطع الدجاج امل�ضوي على ال�ضيخ( ، يوبا )جلد توفو( ، طواجن 

)اأطباق حم�ضرة من اللحوم اأو الأ�ضماك اأو اخل�ضروات( ، جميعها واردة يف الفئة 29.
و�ضف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة Aggretsuko باللغة الإجنليزية بخط وطريقة مميزة فوقها 

ر�ضم كاريكاتوري لباندا حمراء ذات الراأ�س الكبري.
  ال�ضرتاطات: 

اأو  التجارية يف وزارة الإقت�ضاد  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 
اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�ضدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  31  مار�س 2019 العدد 12593 

EAT 130959

 

 منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 307276 :بتاريخ: 2019/03/05
باإ�ضم : �ضان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه:  1-6-1 ، اأو�ضاكي ، �ضيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
�سورة العالمة         

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 43 
وامل�ضارب  والكافترييات  واملقاهي  املطاعم  خدمات   ، املوؤقتة  الإقامة   ، وامل�ض�روبات  الأطعمة  توفري  خدمات 
اخلدمة  مطاعم   ، وال�ض�راب  بالطعام  والتزويد  )الكانتينات(  املتنقلة  اأو  املوؤقتة  واملطاعم  الطعام  وقاعات 
املعلومات   ، الكعك  ، تزيني  ، تزيني الطعام  الكوكتيل  ، �ضالت  الوجبات اخلفيفة  ، مطاعم تقدمي  الذاتية 
وامل�ضورة فيما يتعلق بتح�ضري الوجبات ، خدمات الطاهي ال�ضخ�ضي ، توفري وحجز اأماكن الإقامة املوؤقتة 
وت�ضهيالت اأماكن الإقامة والفنادق والفنادق ال�ضغرية )املوتيالت( والنزل وتوفري معلومات عنها ، خدمات 
، خدمات خميمات العطالت )اأماكن  اأو �ضما�ضرة  الفنادق من خالل وكالء �ضفر  الغرف يف  متعلقة بحجز 
واملطاعم  الطعام  وامل�ضارب وقاعات  والكافترييات  واملقاهي  املطاعم    ، للمعار�س  ت�ضهيالت  ، توفري  اإقامة( 
 ، معها  املرفقة  الغناء  واأجهزة  وب�ضرية  �ضوتية  باأجهزة  املجهزة  وال�ضالت  )الكانتينات(  املتنقلة  اأو  املوؤقتة 
الطعام  ، تنظيم  امل�ضارب  ، خدمات  ال�ضياح  اقامة  اماكن   ، النهارية  دور احل�ضانة   ، الأطفال  خدمات رعاية 
واأفران  الكهربائية  املحم�ضات  تاأجري   ، )اأم��اك��ن(  الأع��را���س  حفالت  تنظيم   ، الأع��را���س  حلفالت  وال�ض�راب 
توفري   ، احليوانات  اإي���واء   ، وال�ضراب  الطعام  لتح�ضري  واأوع��ي��ة  واأج��ه��زة  ال�ضاخنة  والأط��ب��اق  املايكروويف 
اأجهزة  تاأجري   ، الزجاجية  املوائد والأواين  الكرا�ضي واملوائد وبيا�ضات  تاأجري   ، اأرا�ضي املخيمات  ت�ضهيالت 
تاأجري   ، املوؤقتة  الإقامة  اأماكن  تاأجري   ، الجتماعات  غرف  تاأجري   ، ال�ضرب  مياه  موزعات  تاأجري   ، الطبخ 

اخليم ، تاأجري املباين املتنقلة.
و�ضف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة Aggretsuko باللغة الإجنليزية بخط وطريقة مميزة فوقها 

ر�ضم كاريكاتوري لباندا حمراء ذات الراأ�س الكبري.
ال�ضرتاطات: 

اأو  الإقت�ضاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  فعلى من 
اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�ضدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  31  مار�س 2019 العدد 12593 

EAT 130964

  منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 307248 :بتاريخ: 2019/03/05
باإ�ضم : �ضان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه:  1-6-1 ، اأو�ضاكي ، �ضيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
�سورة العالمة      

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 9 
الأجهزة والأدوات العلمية والبحثية واملالحية وامل�ض�احية واأجهزة واأدوات الت�ضوير الفوتوغرايف وال�ض�ينمائي 
والختبار  والك�ضف  والإ�ض�ارة  والقيا�س  ال��وزن  واأدوات  والب�ضرية  الب�ضرية  ال�ضمعية  والأدوات  والأج��ه��زة 
والفح�س والإنقاذ والتعليم ، اأجهزة واأدوات كهربائية لو�ضل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو للتحكم 
بتوزيع اأو ا�ضتخدام الطاقة الكهربائية ، اأجهزة واأدوات ت�ض�جيل اأو اإر�ض�ال اأو ن�ض�خ اأو معاجلة ال�ضوت اأو ال�ضور 
اأو تناظرية فارغة م�ضجلة وقابلة  ، و�ضاط وبرامج كمبيوتر وو�ضائط تخزين وت�ضجيل رقمية  اأو البيانات 
للتنزيل ، اآليات لالأجهزة التي تعمل بالنقد ، اآلت ت�ضجيل النقد واآلت حا�ضبة ، اأجهزة كمبيوتر والأجهزة 
امللحقة بالكمبيوتر ، بذلت الغو�س واأقنعة للغوا�ضني و�ضدادات اأذن للغوا�ضني ومالقط اأنفية للغوا�ضني 
دادات ، اأجهزة  وال�ضباحني وقفازات للغوا�ضني واأجهزة تنف�س لل�ضباحة حتت املاء ، اأجهزة اإطفاء احلرائق ، عَّ
تعليم �ضمعية وب�ضرية ، بطاريات )الواردة يف الفئة 9 فقط( ، �ضناديق بطاريات ، اأجهزة �ضحن البطاريات 
واأجزاوؤها  �ضينمائي  ، كامريات ت�ضوير  الفوتوغرايف(  ، كامريات )للت�ضوير  اآلت حا�ض�بة   ، ثنائية  ، منظار 
 ، الكا�ضيت  م�ض�جالت   ، متحركة  كرتونية  �ضور   ، ال�ضعة  قيا�س  اأجهزة   ، للكامريات  عد�ضات   ، وملحقاتها 
 ، الزمن(  ت�ضجيل  )اأدوات  ال��دوام  �ضاعات   ، لل�ضوء(  �ضينمائي )معر�ضة  ت�ضوير  اأف��الم   ، للنظارات  �ضال�ضل 
اأجهزة ت�ض�غيل الأقرا�س املدجمة ، اأقرا�س مدجمة )�ض�معية – ب�ضرية( ، اأقرا�س مدجمة )لذاكرة القراءة 
فقط( ، برامج م�ض�جلة لت�ضغيل الكمبيوتر ، برامج كمبيوتر ، برجميات كمبيوتر )م�ضجلة( ، اأجهزة كمبيوتر 
معاجلة  اأجهزة   ، الال�ضقة  للعد�ضات  اأوعية   ، ل�ضقة  عد�ضات   ، الكمبيوتر  اأجهزة  مع  ت�ض�تخدم  طابعات   ،
طفايات   ، جيبية  الكرتونية  ترجمة  اأجهزة   ، لالأبواب  كهربائية  اأجرا�س   ، للخياطني  مقايي�س   ، البيانات 
احلريق ، اأفالم معر�ضة لل�ضوء ، اأدوات اإنذار �ضد احلريق ، اأجهزة اإ�ضاءة وما�ضة )للت�ضوير والفوتوغرايف( 
، براويز )اإطارات(  لل�ض�رائح ال�ضفافة الفوتوغرافية ، اأجهزة تنظيم احلرارة ، �ضناديق نغم ، عد�ض�ات ب�ضرية 
، موازين للر�ض�ائل ، اأحزمة اإنقاذ ، عوامات اإنقاذ ، جاكيتات اإنقاذ ، طوافات اإنقاذ ، اأقفال كهربائية ، اأقفال 
ومفاتيح كهربائية ، و�ضائط تخزين بيانات مغناطي�ضية ، بطاقات مغناطي�ضية م�ضفرة ، م�ضفرات مغناطي�ضية 
، مغناطي�ضات ، نظارات مكربة )ب�ضرية( ، اأجهزة واأدوات قيا�س ومعدات قيا�س ، ميكروفونات ، ميكرو�ضكوبات 
اأ�ضطوانات الفونوغراف ،   ، )جماهر( ، لفتات نيونية ، مفكرة يف �ضكل كمبيوتر �ضغري ، اأقالم اإلكرتونية 
 ، اأ�ضطوانات  ت�ضغيل  اأجهزة   ، رادي��و  اأجهزة   ، �ضا�ضات عر�س   ، اأجهزة عر�س   ، ، حا�ضبات جيب  ت�ضوير  اآلت 
اأجهزة حتكم عن بعد ، م�ضاطر )اأدوات قيا�س( ، موازين ، بطاقات ذكية )بطاقات الدارات املتكاملة( ، كوا�ضف 
الدخان ، قواب�س وماآخذ واأدوات تو�ضيل اأخرى ، اأجهزة ت�ضجيل ال�ضوت ، اأقرا�س ت�ضجيل ال�ضوت ، اأجهزة 
ن�ضخ ال�ضوت ، اأجهزة نقل ال�ضوت ، علب للنظارات ، اإطارات للنظارات ، عد�ضات للنظارات ، نظارات �ضم�ضية ، 
مفاتيح كهربائية ، قواب�س وماآخذ كهربائية ، م�ضجالت �ضريطية ، اأ�ض�الك اأجهزة الهاتف واأ�ض�الك �ضماعات 
الهاتف واأ�ض�الك اأجهزة الإر�ض�ال ، تل�ضكوبات ، تلفزيونات ، اأجهزة تلفزيون ، موؤ�ضرات درجة احلرارة ، اأجهزة 
كهربائية ملنع ال�ضرقة ، ثريمومرتات ، ثريمو�ضتاتات )منظمات حرارة( ، كا�ض�يتات فيديو ولفافات تخزين 
األعاب الفيديو ، ا�ضطوانات الفيديو ، اأ�ضرطة فيديو ، �ضا�ضات فيديو ، م�ضجالت فيديو ، معاجلات كلمات ، 
اأقرا�س مدجمة للفيديو ، اأقرا�س )الفيديو( الرقمية املتعددة ال�ض�تعمالت ، اأجهزة ت�ض�غيل اأقرا�س الفيديو 
 ، نغمات  اأجهزة  مع  وب�ضرية  �ض�معية  اأجهزة   ، ال�ض�تعمالت  املتعددة  الرقمية  )الفيديو(  واأقرا�س  املدجمة 
ولأقرا�س  املدجمة  ولالأقرا�س  الفيديو  ولأ�ض�رطة  وب�ضرية  �ض�معية  لأ�ض�رطة  وعلب  وحامالت  مم�ض�كات 
 ، الكمبيوتر  فاأرة  لبادات   ، ال�ض�تعمالت   املتعددة  الرقمية  )الفيديو(  الفيديو ولأقرا�س  الليزر ولأقرا�س 
هواتف وهواتف ل�ضلكية وهواتف خليوية وهواتف متحركة واأجزاوؤها وملحقاتها ولوازمها ، علب اأو اأغطية 
اأو اأغطية لأجهزة النداء )بيجر( ،  للهواتف املتحركة ، اأجهزة النداء )بيجر( واأجزاوؤها وملحقاتها ، علب 
اأكيا�س واأغطية وحاويات وحامالت ومم�ض�كات للهواتف املتحركة ولأجهزة النداء )بيجر( ، �ضماعات الراأ�س 
لال�ضتخدام  ال�ضوت  ومكربات  وميكروفانات  �ض�ماعات   ، الأذن  �ضماعات   ، الراأ�س  ل�ضماعات  الأذن  و�ضادات   ،
مفكرات   ، )بيجر(  النداء  ولأجهزة  املتحركة  والهواتف  للهواتف  ات�ضال  موؤ�ض�رات   ، املتحركة  الهواتف  مع 
اإنذار ، قارئات �ضيفرات الأعمدة ، باروميرتات )اأجهزة قيا�س  ، اأجهزة  اإنذار كهربائية  ، اأجرا�س  اإلكرتونية 
ال�ضغط اجلوي( ، طنانات ، طنانات كهربائية ، وحدات معاجلة مركزية )معاجلات( ، رقائق )دارات متكاملة( 
 ، كمبيوتر  ذاك��رات  اأجهزة   ، الكمبيوتر  لأجهزة  مفاتيح  لوحات   ، الزمن(  ت�ضجيل  )اأجهزة  كرونوغرافات   ،
اأجهزة ملحقة بالكمبيوتر ، قارانات �ضوتية ، قارانات )معدات معاجلة البيانات( ، و�ضائط تخزين بيانات 
ب�ضرية ، اأقرا�س ب�ضرية ، اأقرا�س )مغناطي�ضية( ، اأجهزة للغوا�ضني ، اأقنعة للغوا�ضني ، بذلت للغوا�ضني 
، لوحات اإعالنات اإلكرتونية ، اأقالم اإلكرتونية )وحدات عر�ْس ب�ضري( ، خيوط للنظارات ، عد�ضات عينية 
، واقيات للعيون ، اآلت فاك�س ، مر�ضحات )فالتر( لال�ضتخدام يف الت�ضوير الفوتوغرايف ، اأقرا�س مرنة ، 
داخلي  ات�ضال  اأجهزة   ، دارات متكاملة   ، اأجهزة قيا�س رطوبة اجلو   ، الروؤو�س )للت�ضجيل(  اأ�ضرطة تنظيف 
مغناطي�ضية  اأ�ضرطة  وح��دات   ، عد�ضات  اأغطية   ، فواتري  اإع��داد  اآلت   ، احلا�ضوب(  )لأج��ه��زة  بينية  اأجهزة   ،
)لأجهزة احلا�ضوب( ، اأ�ضرطة مغناطي�ضية ، مالعق قيا�س ، بندولت اإيقاع ، معاجلات بيانات �ضغرية ، اأجهزة 
فاأرة   ، برامج مراقبة )برامج حا�ضوب(   ، )اأج��زاء حا�ضوب(  �ضا�ضات عر�س   ، النقود  وف��رز  اآلت عد   ، امل��ودم 
)معدات معاجلة بيانات( ، األياف ب�ضرية )فتائل تو�ضيل ال�ضوء( ، زجاج ب�ضريات ، �ضلع ب�ضرية ، عدادات 
الوقوف ، مناقل )اأدوات قيا�س( ، تلغرافات ل�ضلكية ، هواتف ل�ضلكية ، ما�ضحات )معدات معاجلة بيانات( ، 
�ضبه مو�ضالت ، �ضرائح )للت�ضوير الفوتوغرايف( ، اأ�ضرطة ت�ضجيل ال�ضوت ، اأجهزة اإزالة التمغنط لالأ�ضرطة 
املغناطي�ضية ، اأ�ضالك تلغرافات ، تلغرافات )اأجهزة( ، الطابعات املربقات ، ملقنات عن بعد ، املربقات الكاتبات 
، موزعات تذاكر ، اأجهزة اإر�ضال )لالت�ضال عن بعد( ، اأطقم اإر�ضال )لالت�ضال عن بعد( ، حمددات قيا�س 
التفريغ ، هواتف فيديو ، �ضفارات اإنذار ، �ضفارات ريا�ضية ، �ضدادات اأذن للغوا�ضني ، �ضاعات توقيت �ضلق 
البي�س ، نظارات واقية للريا�ضة ، اأنابيب التنف�س للغط�س ، خوذ واقية للريا�ضة ،اأجهزة مالحة للمركبات 
قابلة  كمبيوتر  ، برجميات  األعاب حا�ضوب م�ضجلة  ، برجميات  األعاب حا�ضوب  برامج   ، )حا�ضوب طبلوين( 
تطبيقات   ، للتنزيل(  قابلة  )برجميات  حا�ضوب  برامج   ، للتنزيل(  )قابلة  اإلكرتونية  من�ضورات   ، للتنزيل 
برجميات للحا�ضوب قابلة للتنزيل ، رموز قابلة للتنزيل للهواتف املتحركة ، م�ضجالت �ضغرية احلجم ، اأقمار 
�ضناعية لالأغرا�س العلمية ، م�ضاند ر�ضغ لال�ضتخدام مع احلا�ضوب ، اإطارات لل�ضور الفوتوغرافية ، اأ�ضرطة 
للهواتف املحمولة ، قواعد للهواتف املحمولة ، قواعد معدة لأجهزة الكمبيوتر ال�ضخ�ضية ال�ضغرية ، اأغطية 
واأقرا�س  اإلكرتونية  دارات   ، الذكية  للهواتف  ، علب  الذكية  للهواتف  اأغطية   ، املحمولة  للهواتف  هوائيات 
مدجمة )�ضي دي رومز( ت�ض�مح بت�ض�جيل برامج األعاب اأتوماتيكية ل�ض�تعمال الأدوات املو�ض�يقية الإلكرتونية 
، م�ضغالت و�ضائط حممولة ، ملفات �ضور قابلة للتنزيل للهواتف املتحركة ، ملفات مو�ضيقى قابلة للتنزيل 
، نغمات رنني قابلة للتنزيل للهواتف املتحركة ، م�ضغالت الأقرا�س الرقمية متعددة ال�ضتعمالت )دي يف 
دي( ، اأنظمة حتديد املواقع العاملي )جي بيه ا�س(  ، حمركات الناقل الت�ضل�ضلي العام )يو ا�س بي( ، حمركات 
 ، دي(  ئي  )ال  لل�ضوء  باعثة  ثنائية  �ضمامات   ، �ضغرية  �ضخ�ضية  حا�ضوب  اأج��ه��زة   ، للحوا�ضيب  الأق��را���س 
ال�ضخ�ضي  اأجهزة واقية من احل��وادث لال�ضتخدام  �ضمامات ثنائية ع�ضوية باعثة لل�ضوء )اأو ال ئي دي(، 
 ، الكهربائية  للمخارج  اأغطية   ، كهربائية  و�ضالت   ، بو�ضالت   ، اخللوية  الهواتف  اأ�ضرطة   ، واقية  اأقنعة   ،
دواليب توزيع )كهربائية( ، اأطقم حتمل يدوياً للهواتف ، خراطيم اإطفاء احلريق ، فوهات خراطيم اإطفاء 
احلريق ، برامج األعاب لأجهزة األعاب فيديو النوادي ، برامج األعاب لأجهزة األعاب فيديو املنازل ، امل�ضاعدات 
الرقمية ال�ضخ�ضية ، �ضدادات اأذن لل�ضباحة ، بطاريات �ضم�ضية ، اأجهزة كمبيوتر لوحية ، كامريات رقمية ، 
قارئات الكتب اللكرتونية ، الهواتف الذكية ، ال�ضاعات الذكية ، النظارات الذكية ، اأجهزة تعقب لالأن�ضطة 
 ، اأح��ادي القوائم حممول باليد(  ، ع�ضي التقاط ال�ضور ال�ضخ�ضية )حامل  ، اخلوامت الذكية  قابلة للب�س 
�ضبورات تفاعلية الكرتونية ، وحدات تاأثري كهربائية والكرتونية لالأدوات املو�ضيقية ، اأجهزة بينية �ضوتية 
، اأغ�ضية واقية معدة ل�ضا�ضات الكمبيوتر ، اأغ�ضية واقية معدة للهواتف الذكية ، �ضماعات الواقع الفرتا�ضي 
، روبوتات للمختربات وروبوتات للتعليم وروبوتات املراقبة الأمنية وروبوتات ذات بنية ب�ضرية مزودة بذكاء 
حقائب   ، ال�ضغرية  ال�ضخ�ضية  الكمبيوتر  لأجهزة  معدة  حقائب   ، بعد  عن  التواجد  روبوتات   ، ا�ضطناعي 
وهلب للكامريات ومعدات الت�ضوير الفوتوغرايف ، اأجهزة كمبيوتر قابلة للبا�س ، اأذرع التوجيه لال�ضتخدام 
مع اأجهزة الكمبيوتر بخالف امل�ضتخدمة مع األعاب الفيديو و�ضماعات الواقع الفرتا�ضي والنظارات الذكية 

والبطاريات واأجهزة �ضحن ال�ضجائر اللكرتونية ، قفازات البيانات.
و�ضف العالمة: العالمة عبارة عن ر�ضم كاريكاتوري لباندا حمراء ذات الراأ�س الكبري ذو وجه غا�ضب.

ال�ضرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو 

اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�ضدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  31  مار�س 2019 العدد 12593 

EAT 130966

  منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 307275 :بتاريخ: 2019/03/05
باإ�ضم : �ضان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه:  1-6-1 ، اأو�ضاكي ، �ضيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
�سورة العالمة        

     
وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 35 

خدمات البيع باجلملة والبيع بالتجزئة وخدمات الطلب الربيدي املتعلقة ببيع هدايا احلفالت والزخارف 
والزينة واحللى وال�ضابون والعطور والزيوت العطرية وم�ضتح�ضرات التجميل وغ�ضولت )لو�ضن( لل�ضعر 
ومنتجات العناية بال�ضعر ومواد التواليت ومنظفات ال�ضنان ومنتجات ال�ضحة ال�ضخ�ضية ، خدمات البيع 
باجلملة والبيع بالتجزئة وخدمات الطلب الربيدي املتعلقة ببيع م�ضتح�ضرات التنظيف وال�ضقل والك�ضط 
الأظافر  وملمع  بالأظافر  العناية  وم�ضتح�ضرات  الأظ��اف��ر  تقليم  واأدوات  والكي  الغ�ضيل  لأغ��را���س  وم��واد 
الربيدي  الطلب  وخدمات  بالتجزئة  والبيع  باجلملة  البيع  خدمات   ، امل�ضتعارة  والأظافر  الأظافر  وطالء 
والفتائل ولفافات  وال�ضموع  ال�ضحية  وامل�ضتح�ضرات  والأطفال  للر�ضع  واأغذية  ببيع مواد احلمية  املتعلقة 
لالإ�ضاءة وال�ضحوم واملزلقات وزيوت للدهانات ،  خدمات البيع باجلملة والبيع بالتجزئة وخدمات الطلب 
الربيدي املتعلقة ببيع اأدوات القطع )�ضوك و�ضكاكني ومالعق( والأواين الفخارية واأطقم العناية باأظافر 
اليدين واأدوات احلالقة واأموا�س احلالقة والآلت والعدد الآلية لأغرا�س املطابخ والأغرا�س املنزلية والعدد 
اليدوية التي تدار باليد ، خدمات البيع باجلملة والبيع بالتجزئة وخدمات الطلب الربيدي املتعلقة ببيع 
الأفالم والكامريات واأقرا�س ال�ضور وم�ضجالت الفيديو واملنتجات ال�ضمعية والب�ضرية والأ�ضرطة ال�ضمعية 
واأ�ضرطة الفيديو وال�ضطوانات واأقرا�س واأجهزة ومعدات الت�ضجيل واإر�ضال و/اأو ن�ضخ ال�ضوت و/اأو ال�ضور 
الفيديو  اأ�ضرطة  م�ضجالت  و/اأو  وم�ضغالت  الكا�ضيت  اأ�ضرطة  وم�ضجالت  وامل�ضغالت  التلفزيون  واأج��ه��زة 
كا�ضيت و/اأو م�ضغالت الأقرا�س واأجهزة الراديو ، خدمات البيع باجلملة والبيع بالتجزئة وخدمات الطلب 
الربيدي املتعلقة ببيع اأجهزة الهاتف والهواتف الال�ضلكية والهواتف النقالة وعلب الهواتف النقالة وزخارف 
واأ�ضرطة للهواتف وموؤ�ضرات املكاملات الهاتفية والآلت احلا�ضبة واحلا�ضبات ، خدمات البيع باجلملة والبيع 
بالتجزئة وخدمات الطلب الربيدي املتعلقة ببيع الألعاب الإلكرتونية واألعاب احلا�ضوب واأفالم الت�ضوير 
واأدوات  واأف���ران  اخلبز  وحمم�ضات  واحللوى  الكعك  وقوالب  طهي  واأواين  وامل���راوح  والأ���ض��واء  ال�ضينمائي 
املطابخ والأواين واحلاويات املعدة لتقدمي اأو تخزين الطعام و/اأو ال�ضراب ، خدمات البيع باجلملة والبيع 
واأواين  اخلزفية  والأواين  القطع  واأدوات  الأك��ل  عيدان  ببيع  املتعلقة  الربيدي  الطلب  وخدمات  بالتجزئة 
والأواين  الزجاجية  والأواين  الف�ضية  والأواين  باملينا  املطلية  والأواين  البلورية  والأواين  ال�ضيني  اخلزف 
بالتجزئة  والبيع  باجلملة  البيع  خدمات   ، واخلزفيات  اخلزفية  والأواين  النا�ضج  الطني  من  امل�ضنوعة 
وتركيبات  وقطع  امل�ضابيح  ومظالت  وامل�ضابيح  ال�ضعر  جمففات  ببيع  املتعلقة  الربيدي  الطلب  وخدمات 
امل�ضابيح ، خدمات البيع باجلملة والبيع بالتجزئة وخدمات الطلب الربيدي املتعلقة ببيع عربات الأطفال 
 ، بها  واأب��واق للدرجات و�ضاعات اجليب واليد واحلائط والكماليات والأج��زاء والقطع اخلا�ضة  والبالونات 
واملجوهرات  املجوهرات  ببيع  املتعلقة  الربيدي  الطلب  وخدمات  بالتجزئة  والبيع  باجلملة  البيع  خدمات 
املعادن  من  امل�ضنوعة  وال�ضناديق  النفي�ضة  املعادن  من  امل�ضنوعة  وال�ضبائك  )جم��وه��رات(  واحللي  املقلدة 
النفي�ضة ، خدمات البيع باجلملة والبيع بالتجزئة وخدمات الطلب الربيدي املتعلقة ببيع زمامات )مرابط( 
الأكمام امل�ضنوعة من املعادن النفي�ضة وم�ضابك ربطات العنق امل�ضنوعة من املعادن النفي�ضة ودبابي�س ربطات 
الطلب الربيدي  بالتجزئة وخدمات  والبيع  البيع باجلملة  ، خدمات  النفي�ضة  املعادن  امل�ضنوعة من  العنق 
املتعلقة ببيع الأ�ضغال الفنية امل�ضنوعة من املعادن النفي�ضة ودبابي�س الزينة امل�ضنوعة من املعادن النفي�ضة 
ال�ضغرية  والهياكل  النفي�ضة  املعادن  امل�ضنوعة من  والن�ضب  النفي�ضة  املعادن  امل�ضنوعة من  الأحذية  وحلي 
)متاثيل( امل�ضنوعة من املعادن النفي�ضة ، خدمات البيع باجلملة والبيع بالتجزئة وخدمات الطلب الربيدي 
املتعلقة ببيع ال�ضناديق املو�ضيقية والآلت املو�ضيقية وال�ضور وال�ضور الفوتوغرافية والقرطا�ضية ، خدمات 
البيع باجلملة والبيع بالتجزئة وخدمات الطلب الربيدي املتعلقة ببيع اأكيا�س من الورق للقمامة الورقية 
ومناديل من الورق لإزالة املكياج واأغطية من الورق لأوعية الزهور والأ�ضرطة امل�ضنوعة من الورق وم�ضايف 
القهوة امل�ضنوعة من الورق ، خدمات البيع باجلملة والبيع بالتجزئة وخدمات الطلب الربيدي املتعلقة ببيع 
منا�ضف للوجه من الورق و�ضراويل حفا�ضات الأطفال من الورق ومراييل من الورق لالأطفال وموؤ�ضرات 
ورق  ببيع  املتعلقة  الربيدي  الطلب  بالتجزئة وخدمات  والبيع  باجلملة  البيع  ، خدمات  ال��ورق  للكتب من 
اأو الورق  التواليت ومناديل من الورق للموائد واملحارم من الورق وال�ضناديق امل�ضنوعة من الورق املقوى 
واأغطية من الورق للموائد وبيا�ضات من الورق للموائد ، خدمات البيع باجلملة والبيع بالتجزئة وخدمات 
الطلب الربيدي املتعلقة ببيع مواد وفرا�ضي الفنانني وفرا�ضي الدهان اأو التلوين واأدوات الكتابة ، خدمات 
وال�ضحف  والكتب  املطبوعات  ببيع  املتعلقة  ال��ربي��دي  الطلب  وخ��دم��ات  بالتجزئة  والبيع  باجلملة  البيع 
بالتجزئة  والبيع  باجلملة  البيع  خدمات   ، الكري�ضما�س  وبطاقات  التهنئة  وبطاقات  وال��دوري��ات  واملجالت 
باجلملة  البيع  خ��دم��ات   ، والتغليف  احل�ضو  وم���واد  اللعب  ورق  ببيع  املتعلقة  ال��ربي��دي  الطلب  وخ��دم��ات 
امل�ضتعملة  الل�ضق  اإط��ارات وم�ضاند ال�ضور ومواد  املتعلقة ببيع  والبيع بالتجزئة وخدمات الطلب الربيدي 
الربيدي  الطلب  وخدمات  بالتجزئة  والبيع  باجلملة  البيع  خدمات   ، املنزلية  للغايات  اأو  القرطا�ضية  يف 
اأو  اجللد  من  امل�ضنوعة  وال�ضناديق  لالأثاث  املقلد  اجللد  اأو  اجللد  من  امل�ضنوعة  ال��زخ��ارف  ببيع  املتعلقة 
اأو اجللد املقلد ، خدمات البيع باجلملة والبيع بالتجزئة  اجللد املقلد وعلب املفاتيح امل�ضنوعة من اجللد 
احليوانات  واأطقم  املقلد  اجللد  اأو  اجللد  من  امل�ضنوعة  الأغطية  ببيع  املتعلقة  الربيدي  الطلب  وخدمات 
امل�ضنوعة  وال�ضيور  املقلد  اجللد  اأو  اجللد  من  امل�ضنوعة  والأح��زم��ة  املقلد  اجللد  اأو  اجللد  من  امل�ضنوعة 
باجلملة  البيع  خدمات   ، املقلد  اجللد  اأو  اجللد  من  امل�ضنوعة  الأث��اث  واأغطية  املقلد  اجللد  اأو  اجللد  من 
النقود  وحمافظ  ال�ضفرية  واحلقائب  احلقائب  ببيع  املتعلقة  الربيدي  الطلب  وخدمات  بالتجزئة  والبيع 
الربيدي  الطلب  بالتجزئة وخدمات  والبيع  البيع باجلملة  ، خدمات  والع�ضي  وحمافظ اجليب واملظالت 
املتعلقة ببيع الأثاث واملرايا وعالقات املعاطف والأوتاد وال�ضناديق واحلاويات ولوحات الأ�ضماء والرتكيبات 
املنزلية ال�ضغرية والأدوات والأواين والأوعية لال�ضتعمال املنزيل وللمطبخ والأم�ضاط والأ�ضفنج والفرا�ضي 
واأدوات لأغرا�س التنظيف ، خدمات البيع باجلملة والبيع بالتجزئة وخدمات الطلب الربيدي املتعلقة ببيع 
النظارات الطبية واإطارات النظارات الطبية والنظارات ال�ضم�ضية والعلب وامللحقات املتعلقة بها واملن�ضوجات 
ومنتجات الن�ضيج واأغطية وبيا�ضات الأ�ضرة واملوائد واملناديل ومفار�س املوائد والأثاث واخلردوات واملحارم 
القدم  ولبا�س  املالب�س  ببيع  املتعلقة  الربيدي  الطلب  وخدمات  بالتجزئة  والبيع  باجلملة  البيع  خدمات   ،
ودبابي�س  واملطرزات  واملخرمات  )الأو�ضحة(  والأ�ضرطة  الزينة  وجدائل  وال�ضارات  والأزرار  الراأ�س  واأغطية 
وحلى لل�ضعر وم�ضابك وحلى لالأحذية وحلى للقبعات والزمامات والزمامات النزلقية وال�ضجاد والب�ضط 
واحل�ضر ، خدمات البيع باجلملة والبيع بالتجزئة وخدمات الطلب الربيدي املتعلقة ببيع الدمى واللعب 
واأدوات اللعب والعرائ�س والتماثيل ال�ضغرية والدوات الريا�ضية وزينات ل�ضجر عيد امليالد ، البيع باجلملة 
والبيع بالتجزئة وخدمات الطلب الربيدي املتعلقة ببيع الأطعمة وامل�ضروبات واحللويات ومنتجات الأزهار 
التجارية  واملعار�س  املعار�س  تنظيم   ، والإع��الن  الدعاية   ، املدخنني  واأدوات  وال�ضجائر  وال�ضيجار  والثقاب 
للغايات التجارية اأو الإعالنية ، ن�ضر ن�ضو�س الدعاية والإعالن ، ترويج املبيعات لالآخرين ، وكالت الدعاية 
اأعمال فناين التمثيل ، وكالت ال�ضترياد والت�ضدير ، جتميع املعلومات يف قواعد بيانات  اإدارة   ، والإع��الن 
الكمبيوتر ، الإعالن بالربيد املبا�ضر ، اإدارة اأعمال الفنادق ، اأبحاث الت�ضويق ، الدعاية الإعالن اخلارجي ، 
توظيف الفراد ، وكالت الدعاية ، العالن بالراديو ، العالن بالتلفزيون ، العالن والدعاية املبا�ضرة على 
، تاأجري وقت  اأخ��رى(  اأو تاأمني لالآخرين )�ضراء �ضلع وخدمات لأعمال  �ضبكات احلا�ضوب ، خدمات توفري 
للدعاية والعالن يف و�ضائل العالم ، تاأجري الآلت واملعدات املكتبية ، تاأجري اآلت البيع ، الدعاية والإعالن 
بالطلب الربيدي ، الإدارة التجارية لرتخي�س �ضلع وخدمات الغري ، معلومات جتارية ون�ضائح للم�ضتهلكني 
)حمل ن�ضح امل�ضتهلك( ، عر�س ال�ضلع ، خدمات ت�ضويق ، عر�س ال�ضلع على و�ضائل الت�ضال لغايات بيعها 
بالتجزئة ، اإنتاج الأفالم الإعالنية ، العالقات العامة ، الدعاية والإعالن ، تاأجري مواد الدعاية والإعالن ، 
تاأجري امل�ضاحات الإعالنية ، تاأجري اآلت الن�ضخ بالت�ضوير ، تاأجري الآلت واملعدات املكتبية ، ترويج املبيعات 
لالآخرين ، تزيني واجهات املحالت التجارية ، ترويج ال�ضلع واخلدمات لالآخرين من خالل اإ�ضدار طوابع 
التدقيق   ، الدائمني  امل�ضافرين  برامج  اإدارة   ، بعد(  )الت�ضويق عن  الهاتف  الت�ضويق عرب  ، خدمات  جتارية 
املايل ، خدمات العالقات مع و�ضائل العالم ، خدمات الت�ضالت لل�ضركات ، تاأجري املعدات املكتبية يف من�ضاآت 

العمل امل�ضرتك.
و�ضف العالمة: العالمة عبارة عن ر�ضم كاريكاتوري لباندا حمراء ذات الراأ�س الكبري ذو وجه غا�ضب.

ال�ضرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو 

اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�ضدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  31  مار�س 2019 العدد 12593 
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•• راأ�س اخليمة- الفجر : 

ي��ف��ت��ت��ح يف امل����رك����ز ال���ث���ق���ايف ل������وزارة 
ال���ث���ق���اف���ة وت��ن��م��ي��ة امل���ع���رف���ة ب���راأ����س 
اخل��ي��م��ة ���ض��ب��اح ال���ي���وم الح�����د 31 
م�����ار������س اجل���������اري خم���ي���م لأط����ف����ال 
عنوان”  حت����ت  ال���ع���رب���ي  ال�������ض���ك���ري 
“ حتت  زاي��د  دار  يف  الت�ضامح  ب�ضمة 
�ضعود  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  رع��اي��ة 
ب��ن ���ض��ق��ر ال��ق��ا���ض��م��ي ع�����ض��و املجل�س 
الع��ل��ى ح��اك��م را�����س اخل��ي��م��ة  ويعد 
ال�ضكري  اأط��ف��ال  لتعليم  خميم  اأول 
جمل�س  ودول  ال��دول��ة  م�ضتوى  على 
العربية  وال���دول  اخلليجي  ال��ت��ع��اون 
منذ 12 عاما وي�ضل عدد امل�ضاركني 
اإىل  امل��خ��ي��م  دورات  م��ن  دورة  ك��ل  يف 
مائة طفل م�ضاب بال�ضكري باأ�ضراف 
اخلربة  وذوو  املتخ�ض�ضني  من  دائ��م 
كعمل  م�������ض���اارك���ني  امل����ج����ال  ه�����ذا  يف 
املتطوعة  و���ض��ك��رت  ت��ط��وع��ي.  خ��ريي 
املخيم  م�ضرفة  �ضراي  حممد  مهرة 
التطوعي كافة  الب�ضمة  رئي�س فريق 
اجل���ه���ات امل�����ض��ارك��ة وال���داع���م���ة وبلغ 

ع���دد ال���وف���ود ال��ع��رب��ي��ة ال��ق��ادم��ة من 
البحرين  ك��ل م��ن  اخل���ارج ع�ضر م��ن 
و�ضلطنة عمان والكويت وال�ضعودوية 
وال�������������ض������ودان وم���������ض����ر والم�����غ�����رب 
الدول  ابناء  اىل  بال�ضافة  واجلزائر 
 : وقالت  الدولة.  يف  املقيمة  العربية 
ان الهدف الدائم لنا هو امل�ضاهمة يف 
بال�ضكري  امل�ضابني  الأط��ف��ال  تعليم 
املر�ضية،  حالتهم  مع  التعامل  اأ�ض�س 

وت����دري����ب����ه����م ع����ل����ى جم����م����وع����ة من 
على  ت�ضاعدهم  التي  الهامة  املهارات 
التعاي�س مع مر�س ال�ضكري ب�ضهولة 
وجتنبهم م�ضاعفاته.وتوعية اأطفال 
ال�ضكري �ضبل التعامل والتعاي�س مع 
ان�����ض��ط��ة ثقافية  امل���ر����س م���ن خ���الل 
ح�ضيلة  ل��زي��ادة  وترفيهية  و�ضحية 
الوعي ال�ضحي لدى اطفال ال�ضكري 
بكيفية  الأط��ف��ال  وتعريف  وا���ض��ره��م 

وتدريب  امل�ضاعفات  على  ال�ضيطرة 
الطفال على كيفية الفح�س الذاتي 

ب�ضورة دورية من خالل التدريب
ال��ع��م��ل��ي ع��ل��ى ف��ح�����س ال�����ض��ك��ر بالدم 
الأن�ضولني  حقن  لتعليمهم  اإ���ض��اف��ة 
باأنف�ضهم والعناية بالأ�ضنان والأقدام 
ال�ضحية  ال��ت��غ��ذي��ة  ع��ل��ى  ال��ت��دري��ب   ،
رفع   ، الكربوهيدرات  ح�ضاب  وكيفية 
م�����ض��ت��وى ال��ت��ع��ل��م ب���ني الأط���ف���ال عن 

طريق ال�ضتفادة من جتارب بع�ضهم 
مر�س  م����ع  ال���ت���ع���ام���ل  يف  ال���ب���ع�������س 
والرتفيه  امل��رح  روح  وخلق  ال�ضكري 
اطفال  وتعليم  ال�ضكري  اأط��ف��ال  بني 
ال�����ض��ك��ري م����ه����ارات ت��غ��ي��ري ال���ع���ادات 
ال�ضحية  العادات  واك�ضابهم  ال�ضلبية 
م���ن ح��ي��ث زي�����ادة ن�����ض��اط��ه��م البدين 
مهارات  وتطوير  الريا�ضة  مبمار�ضة 
التي  وال�ضلوكية،  النف�ضية،  الطفل 

التكيف مع خ�ضو�ضية  ت�ضاعده على 
ح��ال��ت��ه ال�����ض��ح��ي��ة، وال����ض���ت���ف���ادة من 
واملعارف  ل��ل��خ��ربات  كملتقى  املخيم 
الطبية التخ�ض�ضية، وك�ضر احلواجز 
بني الكوادر الطبية والطفل ال�ضكري 
وت��وث��ي��ق اأط����ر ال��ت��ع��اون ال��ث��ق��ايف بني 
امنيات  وحتقيق  ال�ضقيقة  ال��ب��ل��دان 
برعاية  ام��ن��ي��ة  م��وؤ���ض�����ض��ة  الط���ف���ال 
ال�ضيخة  الرئي�ضة الفخرية لها �ضمو 
�ضيخة بنت �ضيف بن حممد ال نهيان 
�ضلطان  ال�ضيخ   �ضمو  الدكتور  ح��رم 
رئي�س  م�ضت�ضار  نهيان  اآل  خليفة  بن 
الدولة . وا�ضافت بن �ضراي : ي�ضهم 
امل�ضاعفات  تقليل  يف  املخيم  برنامج 
املر�س  نتيجة  ح��دوث��ه��ا  ميكن  ال��ت��ي 
ال�ضكري مما ينعك�س اإيجابا يف تقليل 
واملراكز  للم�ضت�ضفى  ال��دخ��ول  م��رات 
التكلفة  ت��ق��ل��ي��ل  ث���م  وم���ن  ال�����ض��ح��ي��ة 
امل�ضروفة يف معاجلة امل�ضاعفات مثل 
والقلب  وال��ع��ي��ون  الكلى  م�ضاعفات 
واجلراحات  العالجات  من  وغريها 
ال���ت���ي مي��ك��ن ال���ض��ت��غ��ن��اء ع��ن��ه��ا عند 

التمكن من الوقاية من امل�ضاعفات.

•• اأبوظبي-وام:

ل��الن��ت��خ��اب��ات اجتماعها  اأب��وظ��ب��ي  ع��ق��دت جل��ن��ة 
القبي�ضي رئي�س  �ضيف علي  �ضعادة  برئا�ضة  الأول 
 - اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  دي���وان  مبنى  يف   - اللجنة 
اجلارية  ال�ضتعدادات  و  الأعمال  جدول  ملناق�ضة 

يف  املقبلة  الحت��ادي  الوطني  املجل�س  لنتخابات 
اأبوظبي.

باأع�ضاء  الجتماع  م�ضتهل  يف  القبي�ضي  ورح��ب 
جلنة اأبوظبي .. موؤكدا اأن اللجنة �ضتعمل جاهدة 
ال���الزم���ة لنتخابات  ال��ت�����ض��ه��ي��الت  ت��ق��دمي  ع��ل��ى 
اأبوظبي  اإم�����ارة  ال��وط��ن��ي الحت�����ادي يف  امل��ج��ل�����س 

وتوفري املتطلبات التي من �ضاأنها حتقيق اأهداف 
اللجنة الوطنية لالنتخابات.

�ضعادته  عن  القبي�ضي  علي  �ضيف  �ضعادة  واأع��رب 
العمل  ه���ذا  يف  مب�ضاهمتهم  ال��ل��ج��ن��ة  واأع�������ض���اء 
انتخابية  دورة  اإجن�����از  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  ال��وط��ن��ي 
اأبوظبي..متطلعني  جل��ن��ة  خ���الل  م��ن  ج��دي��دة 

بتعاون  اللجنة  ه��ذه  يف  نوعي  جهد  اإ�ضافة  اىل 
وتكاتف جميع الأع�ضاء لرت�ضيخ ثقافة امل�ضاركة 
الوطنية  املكت�ضبات  تعزيز  اأج��ل  م��ن  ال�ضيا�ضية 
روؤية  حتقيق  يف  والإ�ضهام  ا�ضتمراريتها  و�ضمان 
القيادة احلكيمة يف البناء والتنمية وب�ضكل خا�س 
متكني الكوادر الوطنية كونهم الرثوة احلقيقية 

للوطن يف م�ضريته نحو التقدم والزدهار.
ون��اق�����س الج��ت��م��اع ج���دول الأع���م���ال وف���ق اآليات 
اللجنة الوطنية لالنتخابات واخلطوات الواجب 
املر�ضحني  اأم����ام  الإج������راءات  لت�ضهيل  تنفيذها 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  ق��رار  وخا�ضة  والناخبني 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “ حفظه 

اهلل “ رفع ن�ضبة متثيل املراأة يف املجل�س الوطني 
هذا  تنفيذ  على  والعمل  الن�ضف  اإىل  الحت���ادي 
القرار الذي يج�ضد روؤية القيادة احلكيمة لدور 
املراأة الأ�ضا�س يف دفع م�ضرية التنمية اىل الأمام 
يف  وطاقاتها  امكاناتها  توظيف  على  واحل��ر���س 

خدمة املجتمع والوطن.

•• دبي-الفجر:

ت��ن��ظ��م ج��م��ع��ي��ة ال�����ض��ح��ف��ي��ني الإم����ارات����ي����ة زي�����ارة 
لوفد  بالقاهرة  والإعالمية  ال�ضحفية  للموؤ�ض�ضات 
ميثلها من خمتلف املوؤ�ض�ضات ال�ضحفية الإعالمية 
ب��ال��دول��ة، وت��ب��داأ ال��زي��ارة م��ن 30 م��ار���س وحتى 5 
جمل�س  رئي�س  نائبة  املعينى  ف�ضيلة  وقالت  اأبريل. 
ال�ضحفيني  جمعية  وف���د  ورئ��ي�����س  اجلمعية  اإدارة 
ه���و توطيد  ال���زي���ارة  م���ن  ال���ه���دف  اأن  ال����زي����ارة،  يف 
ال�ضحفية  وامل��وؤ���ض�����ض��ات  اجل��م��ع��ي��ة  ب���ني  ال��ع��الق��ات 

والإعالمية بالقاهرة ومعرفة التطورات التي مرت 
بها ال�ضحافة امل�ضرية العريقة، حيث اأن املوؤ�ض�ضات 
ا�ضتعانت  الأوىل  ن�ضاأتها  يف  ب���الإم���ارات  ال�ضحفية 
ومازال  انطالقها  يف  امل�ضرية  وال��ك��وادر  ب��اخل��ربات 
العديد من ال�ضحفيني امل�ضريني ي�ضاهمون يف كافة 

املوؤ�ض�ضات الإعالمية بالدولة.
املوؤ�ض�ضني  من  ع��دد  ي�ضمل  ال��ذي  الوفد  اأن  وقالت، 
ل��ل��ج��م��ع��ي��ة وج���ي���ل ال���و����ض���ط وج���ي���ل ال�������ض���ب���اب من 
ال�ضحفيني العاملني بالدولة وميثل اأي�ضا خمتلف 

املوؤ�ض�ضات ال�ضحفية والإعالمية بالدولة.

اأكرب  زي���ارة  ي�ضمل  الربنامج  اأن  املعينى،  واأ���ض��اف��ت 
بالقاهرة،  والإع���الم���ي���ة  ال�����ض��ح��ف��ي��ة  امل��وؤ���ض�����ض��ات 
مل��وؤ���ض�����ض��ات اله������رام، والخبار،  ي�����ض��م زي����ارة  ح��ي��ث 
واجلمهورية، ووكالة اأنباء ال�ضرق الأو�ضط، واحتاد 
ومبنى  ال�ضحفيني،  ون��ق��اب��ة  ال��ع��رب،  ال�ضحفيني 
والتليفزيون  الإذاع����ة  وا���ض��ت��دي��وه��ات  التليفزيون، 
اليوم  وموقع  وجريدة  الإع��الم��ي،  الإن��ت��اج  مبدينة 
ال�ضابع، وي�ضمل الربنامج زيارة ملكتبة الإ�ضكندرية، 
كما ي�ضمل الربنامج زيارة لبع�س الأماكن ال�ضياحية 

والثرية بالقاهرة والإ�ضكندرية. 

وفد جمعية ال�سحفيني الإماراتية يف زيارة للموؤ�س�سات ال�سحفية والإعالمية بالقاهرة

جلنة اأبوظبي لنتخابات املجل�س الوطني الحتادي تعقد اجتماعها الأول يف مبنى ديوان ويل العهد

•• دبي-الفجر:

“حماكم  مبادرة  حملة  �ضمن  دبي  حماكم  وا�ضلت 
برفع  الإ���ض��الم��ي،  دب��ي  بنك  م��ع  اخلري” بالتعاون 
ق�ضايا  يف  ال�ضداد  عن  واملتعرثين  الغارمني  معاناة 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ات امل��دن��ي��ة، مت��ا���ض��ي��اً م��ع اإع����الن �ضاحب 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  ال�����ض��ي��خ خليفة  ال�����ض��م��و 
“عاماً   2019 ع��ام  باعتماد  اهلل،  حفظه  ال��دول��ة، 
للت�ضامح”، وذلك بح�ضور �ضعادة طار�س املن�ضوري 
مدير عام حماكم دبي، و�ضعادة مو�ضى خوري رئي�س 
الإ�ضالمي،  دب��ي  بنك  يف  املجتمعية  الدعم  خدمات 
حمكمة  رئي�س  الكيتوب  عبداهلل  القا�ضي  و�ضعادة 
اخلري،  حم��اك��م  جلنة  على  ال��ع��ام  امل�����ض��رف  التنفيذ 

واأع�ضاء جلنة حماكم اخلري.
ال�ضيكات  “مت توزيع  دب��ي،  وق��ال مدير عام حماكم 

دبي  ب��ن��ك  م��ن  اخلري” ب��دع��م  “حماكم  ل��ربن��ام��ج 
ملف   51 ل  دره����م  م��ل��ي��ون   5 بقيمة  الإ����ض���الم���ي، 
م��ت��ع��رث، ح��ر���ض��اً م���ن حم���اك���م دب����ي ب��ال��ت��ع��اون مع 
اجل��ه��ات ال��داع��م��ة وامل��ت��ع��اون��ة، ع��ل��ى م�����ض��اع��دة من 
مالية  م�ضتحقات  �ضداد  تاأخروا يف  اأو  مالياً  تعرثوا 
امل�ضاهمة  اإىل  بالإ�ضافة  وامل��دي��ن��ني،  الغارمني  م��ن 
التي  والإن�ضانية  واملجتمعية  اخلريية  الأع��م��ال  يف 

يرتئيها اجلانبان ويتعاونان على تنفيذها.«
على  املبالغ  ت��وزي��ع  على  “حر�ضنا  �ضعادته،  واأ���ض��ار 
املتعرثين لنفتح لهم نافذة الأمل من جديد، حيث 
تنمية  “حماكم اخلري” اإىل حتقيق  مبادرة  ت�ضعى 
التعاون  اأوا���ض��ر  وتقوية  الجتماعي،  التكافل  روح 
ال��ع��ون الجتماعي،  امل��ج��ت��م��ع، وت��ق��دمي  اأف����راد  ب��ني 
فيما  وذل��ك  املجتمع،  اأف���راد  ب��ني  الفجوة  وجت�ضري 
الكرمي  العي�س  وحتقيق  املعي�ضية،  بحياتهم  يتعلق 

لكافة اأفراد املجتمع، حيث اأننا بهذه املبادرة حققنا 
ال�ضرتاتيجية  الأه���داف  تنفيذ  من  ع��اٍل  مب�ضتوى 
امل�ضرتكة، وتاأ�ضي�س �ضراكة جمتمعية تهدف خلدمة 
املجتمع والرقي به وحتقيق م�ضاحله، والعمل على 
وت�ضاعدهم  املجتمع  التي تخدم  الأعمال اخلريية  
ا�ضتقرارهم  ت��وؤث��ر يف  ال��ت��ي  امل��ع��وق��ات  ع��ل��ى جت����اوز 
الأ�ضري والجتماعي.« واأ�ضاف �ضعادته، “ول نن�ضى 
“حماكم اخلري” ال���ذي عمل خالل  ف��ري��ق  ج��ه��ود 
ف���رتة ق�����ض��رية ب��ج��م��ع 10 م��الي��ني دره�����م، بدعم 
ورع��اي��ة م��ن الإم����ارات الإ���ض��الم��ي، ودائ���رة ال�ضوؤون 
الإ�ضالمية والعمل اخلريي، وبنك دبي الإ�ضالمي، 
حيث مت �ضداد 122 ملف، وكل هذا ي�ضب يف كون 
املنهج  من  انطالقاً  املجتمعي،  ال��دور  ُتفّعل  احلملة 
الإ�ضالمي الذي يحث على ال�ضدقات ويعلي �ضاأنها، 

و�ضعياً على تفريج كربهم واإ�ضعادهم.«.

•• دبي-الفجر:

نظم مركز حماية الدويل يف الإدارة 
�ضرطة  املخدرات يف  ملكافحة  العامة 
دبي، ور�ضة ع�ضف ذهني مع ال�ضركاء 
الرتبية  وزارة  يف  ال�ضرتاتيجيني 
املجتمع،  ت��ن��م��ي��ة  وه��ي��ئ��ة  وال��ت��ع��ل��ي��م 
والتاأهيل  للعالج  “اإرادة”  وم��رك��ز 
ا�ضت�ضراف  ب��ه��دف  وذل����ك  دب����ي،  يف 
ت��ط��وي��ر طرق  ���ض��ب��ل  امل�����ض��ت��ق��ب��ل يف 
املخدرات  م���ن  وال���وق���اي���ة  ال��ت��وع��ي��ة 
واملوؤثرات العقلية من خالل اإطالق 
التطورات  ت��واك��ب  نوعية  م��ب��ادرات 
التقنيات  ت�ضهدها  ال��ت��ي  اجل��دي��دة 
الذكية وتقنيات الذكاء الإ�ضطناعي 
�ضبكات  على  الإقبال  اأي�ضاً  وتواكب 
يف  وت��اأث��ريه��ا  الجتماعي  التوا�ضل 
الع�ضف  ور���ض��ة  وُع���ق���دت  امل��ج��ت��م��ع. 
ودعم  امل�ضتقبل  ا�ضت�ضراف  مركز  يف 
اتخاذ القرار يف �ضرطة دبي، بح�ضور 
اخل���ي���اط، مدير  ع��ب��د اهلل  ال��ع��ق��ي��د 
�ضرطة  يف  ال������دويل  ح��م��اي��ة  م���رك���ز 
ال�ضويدي  ه���دى  وال���دك���ت���ورة  دب����ي، 
من هيئة تنمية املجتمع، واإ�ضماعيل 
النوبي واأمل عبد اهلل، وحميد عبد 
الرتبية  وزارة  م���ن  الأف����خ����م  اهلل 
من  موظفني  ج��ان��ب  اإىل  والتعليم 
ودعم  امل�ضتقبل  ا���ض��ت�����ض��راف  م��رك��ز 
اتخاذ القرار ومركز حماية الدويل. 

اخلياط  اهلل  ع��ب��د  ال��ع��ق��ي��د  واأك������د 
تهدف  ال��ذه��ن��ي  الع�ضف  ور���ض��ة  اأن 
جمال  يف  امل�ضتقبل  ا�ضت�ضراف  اإىل 
املواد  م�ضار  من  والوقاية  التوعية 
وماهية  العقلية،  واملوؤثرات  املخدرة 
تنفيذها  مي���ك���ن  ال����ت����ي  ال�����ربام�����ج 
ا�ضتناداً اإىل توجهات جيل امل�ضتقبل، 
التطورات اجلديدة يف  اأحدثته  وما 
تقنيات الذكاء الإ�ضطناعي وقنوات 
ال��ت��وا���ض��ل الج��ت��م��اع��ي م���ن تغيري 
وطرق  املجتمع،  ت��وج��ه��ات  يف  كبري 
والإر�ضادات  املعلومات  م��ع  تعامله 
والوقائية.  ال��ت��وع��وي��ة  وال��ر���ض��ائ��ل 
و�ضائل  اأن  اخلياط  العقيد  واأو���ض��ح 
ب�ضكل  اأث���رت  الجتماعي  التوا�ضل 
املجتمعية  ال���ع���الق���ات  ع��ل��ى  ك��ب��ري 
وباتت منهاًل هاماً وم�ضدراً رئي�ضياً 

على  احل�����ض��ول  يف  ال�ضباب  لأج��ي��ال 
وا�ضتقبال  املعلومات  اأن��واع  خمتلف 
خم��ت��ل��ف اأن���������واع ال���ر����ض���ائ���ل ����ض���واًء 
الوقت  ويف  غ���ريه���ا  اأو  ال��ت��وع��وي��ة 
ال��ذي يرغبون ب��ه، وه��و م��ا يتطلب 
مبادرات  اإي���ج���اد  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  م��ن��ا 
نوعية تلبي هذا التوجه ومتكنا من 
تو�ضيل الر�ضالة التوعوية اخلا�ضة 
مب�����ض��ار امل�����واد امل���خ���درة وامل���وؤث���رات 
نلم�س  ومهني  ناجح  ب�ضكل  العقلية 
اأثره. واأكد العقيد اخلياط اأن ور�ضة 
اأفكارها  يف  تواكب  الذهني  الع�ضف 

تكون  اأن  يف  دب��ي  حكومة  توجيهات 
كافة  يف  بالكامل  ذكية  مدينة  دب��ي 
اأع��م��ال��ه��ا م��ن خ��الل امل���ب���ادرات التي 
الور�ضة  اأن  اإىل  لف��ت��اً  ابتكارها،  مت 
اأث���م���رت ب���اخل���روج مب��ج��م��وع��ة من 
امل����ب����ادرات والأف����ك����ار والق���رتاح���ات 
درا�ضتها  ���ض��ي��ت��م  ال���ت���ي  وامل�������ض���اري���ع 
ب�ضكل معمق ومن ثم و�ضع خارطة 
الطريق لتنفيذها على اأر�س الواقع 
العامة  القيادة  تطلعات  يحقق  مبا 
اأمن املجتمع  ل�ضرطة دبي يف تعزيز 

والعمل على اإ�ضعاده.

دعمًا من بنك دبي الإ�سالمي ماليني   5

حماكم دبي تتعاون مع بنك دبي الإ�سالمي لرفع املعاناة عن كاهل الغارمني واملتعرثين

لل�سنة الي13 على التوايل

اإقبال عربي كبري على خميم ب�سمة الت�سامح يف دار زايد لأطفال ال�سكري

خالل ور�سة ع�سف ذهني بالتعاون مع ال�سركاء ال�سرتاتيجيني 

مركز حماية الدويل ي�ست�سرف امل�ستقبل يف �سبل الوقاية من املخدرات واملوؤثرات 

العدد 12593 بتاريخ 2019/3/31   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2018/2840  مدين جزئي 
القامة  حم��ل  جمهول  ال�ضويدي  عبيد  حممد  �ضقر  حممد  ع��ل��ي��ه/1-  املحكوم  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2019/2/17 يف الدعوى املذكورة 
يوؤدي للمدعي مبلغ  باأن  املدعى عليه  بالزام  الدين خليل ها�ضم  اعاله ل�ضالح/�ضراج 
63000 درهم ثالثة و�ضتون الف درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �ضنوياً من تاريخ 
املطالبة الق�ضائية وحتى متام ال�ضداد على ال تتجاوز ا�ضل املبلغ املق�ضي به والزمته 
قابال  احل�ضوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل  دره��م  وخم�ضمائة  امل�ضاريف 
لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم 

�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12593 بتاريخ 2019/3/31   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/76  مدين كلي
اىل امل��دع��ي عليه / 1-دم��ي��رتي ب��روك��ورون��وف جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
بثبوت  الق�ضاء  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ميخييف  /اوليج  املدعي 
للحكم  نفاذاً  وذل��ك  رقم 2018/36 مدين  التحفظي  اج��راءات احلجر  و�ضحة 
جل�ضة  لها  م��دين.وح��ددت  تظلم  ا�ضتئناف   2018/46 رقم  الدعوى  يف  ال�ضادر 
  ch1.C.15:بالقاعة ال�ضاعة:09:30 �س  امل��واف��ق:2019/4/10  الربعاء  يوم 
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

ح��ق��ق م��وؤ���ض��ر ���ض��ع��ادة امل��ج��ت��م��ع يف ه��ي��ئ��ة الطرق 
املائة  يف   89 بلغت  ن��ت��ائ��ج  دب���ي  يف  وامل��وا���ض��الت 
ب�78 فى  2018 م��ق��ارن��ة  امل��ا���ض��ي  ال��ع��ام  خ��الل 
اأي بن�ضبة تقّدم بلغت   2017 العام  املائة خالل 
عن  ال�ضادر  التقرير  ح�ضب  وذلك  املائة  يف   11

الهيئة موؤخرا حول نتائج �ضعادة املتعاملني.
ال�����ض��ت اخلا�ضة  ال��رك��ائ��ز  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  وا���ض��ت��ن��د 

با�ضرتاتيجية اإ�ضعاد النا�س يف الهيئة التي ت�ضمنت 
بدورها حماورمن اهمها حمور التعليم والثقافة 

واحلوكمة ا�ضافة اىل املحور الإجتماعي.
التنفيذي  املدير  اآل علي  يو�ضف  واأع��رب عبداهلل 
ال�ضعادة  جمل�س  رئي�س  الرتخي�س  للموؤ�ض�ضة 
عن  واملوا�ضالت  الطرق  هيئة  يف  احلياة  وج��ودة 
ال�ضعادة  م��وؤ���ض��ر  يف  امل�ضتمر  للتح�ّضن  ���ض��ع��ادت��ه 
باأن الهيئة م�ضتمرة يف  ملتعاملي الهيئة. واأ�ضاف 
تبني ا�ضرتاتيجيات فعالة وانتهاج خطط وطرق 

تخ�ضع لدرا�ضات م�ضتفي�ضة من اأجل العمل على 
حتقيق اأعلى ن�ضبة من اإ�ضعاد متعامليها. واأ�ضاف 
املجتمع  �ضعادة  ا�ضتبيان  اإط��الق  الهدف من  ب��اأن 
ي��ت��م��ح��ور يف ف��ه��م اح��ت��ي��اج��ات امل��ت��ع��ام��ل��ني ب�ضكل 
اإىل  لت�ضل  املقدمة  اخل��دم��ات  وحت�ضني  م�ضتمر 
اأف�ضل م�ضتوى ممكن مما يوؤدي اإىل رفع م�ضتوى 
ال�����ض��ع��ادة وال��ر���ض��ى ل��دي��ه��م. وق���د ن��ف��ذت الهيئة 
جمموعة من املبادرات لتحقيق هذا الهدف ب�ضكل 

عملي مع اجلمهور من خمتلف �ضرائح املجتمع.

•• مك�ضيكو-وام:

الوليات  ل��دى  ال��دول��ة  �ضفري  املنهايل  ح��امت  اأح��م��د  �ضعادة  ا�ضتقبل 
من�ضة  ع��ل��ى  ���ض��ع��دا  املك�ضيك  بعثة  م��ن  بطلني  املك�ضيكية  امل��ت��ح��دة 
 “  2019 “اأبوظبي  التتويج يف الأوملبياد اخلا�س- الألعاب العاملية 

حيث ح�ضال على عدة ميداليات يف ريا�ضتي ال�ضباحة و الدراجات.
و هناأ �ضعادته البطلني والفريق الفني املرافق واأعرب عن فخره بهذا 
الإجناز وتبادل احلديث مع ال�ضيوف عن انطباعهم وجترتهم خالل 

هذه امل�ضاركة. واأكد وفد بعثة املك�ضيك اأن املنتخب املك�ضيكي والطاقم 
يف  متمّيزة  و�ضيافة  ا�ضتقبال  و�ضط  رائ��ع��ة  بتجربة  �ضاركوا  الفني 
دولة الإم��ارات و اأتيحت لهم الفر�ضة لالطالع على تفا�ضيل “عام 
الت�ضامح” و الثقافة والتعاي�س والندماج بني خمتلف فئات املجتمع 
الفائق  بالهتمام  املك�ضيك  بعثة  وفد  وا�ضاد   . والرفاه  الم��ن  و�ضط 
من خمتلف هيئات الدولة وو�ضائل العالم بالأوملبياد اخلا�س مما 
المارات  الهمم يف  اأ�ضحاب  بها  التي يحظى  املكانة اخلا�ضة  يعك�س 

وعلى كافة امل�ضتويات.

•• اأبوظبي -وام:

كرم معايل ال�ضيخ نهيان بن مبارك 
راع���ي  ال��ت�����ض��ام��ح  ن��ه��ي��ان وزي�����ر  اآل 
ديبون  “ اأوريلي  اأبوظبي،  مهرجان 
“ مديرة الباليه يف دار اأوبرا باري�س 
اأبوظبي  م��ه��رج��ان  ج��ائ��زة  مبنحها 
�ضوبارد  م��ع  بالتعاون   2019 لعام 
فن  يف  اجلليلة  لإ�ضهاماتها  تقديرا 

الباليه طوال 32 عاما.
“ اأوريلي  ل���  اجل��ائ��زة  وق���دم معاليه 
“ ����ض���م���ن ح����ف����ل خ���ا����س  دي������ب������ون 
�ضعادة  ب��ح�����ض��ور  جم��ل�����ض��ه  يف  اأق���ي���م 
اجلمهورية  �ضفري  ب���وي  ل��ودوف��ي��ك 
ال��ف��رن�����ض��ي��ة ل�����دى ال�����دول�����ة وذل����ك 
باري�س  اأوب��را  دار  باليه  اأم�ضية  قبيل 
ب��رن��ام��ج مهرجان  ف��ع��ال��ي��ات  ���ض��م��ن 
بعنوان  الإم���ارات،  ق�ضر  يف  اأبوظبي 
اإب�����داع  م���ن  جواهر”   – “جولز 

ال��رائ��ع ج���ورج ب��الن�����ض��ني، وذل���ك يف 
العر�س  ل���ه���ذا  ع���رب���ي  ع���ر����س  اأول 
اأعمال  عنا�ضره من  ي�ضتوحي  الذي 
“كلود  ال�ضهري  امل��ج��وه��رات  م�ضمم 
لوحات  ث��الث  م��ن  وي��ت��األ��ف  اأربلز”، 
اأح��ج��ار ك��رمي��ة هي  حتتفي ب��ث��الث��ة 
ويجمع  والأملا�س،  والياقوت  الزمرد 
موؤلفي  ك��ب��ار  م��ن  ث��الث��ة  مو�ضيقى 
فلوريه  ال��ك��ال���ض��ي��ك��ي��ة،  امل��و���ض��ي��ق��ى 
و�ضرتافين�ضكي وت�ضايكوف�ضكي اأدتها 
“اأورك�ضرتا با دي لو” اإحدى  فرقة 
الفرن�ضية،  الأورك�����ض��رتا  ف��رق  اأع��رق 

بقيادة فيلو بان.
عليه  اأ�ضرفت  ال��ذي  العر�س  واأح��ي��ا 
البالية  م��دي��رة  ديبون”  “اأوريلي 
راق�ضا   60 ب��اري�����س،  اأوب�����را  دار  يف 
كل منها  لوحات حتفل  وراق�ضة، يف 
�ضمن هذا العر�س باأ�ضلوب مو�ضيقي 
ومزاج خمتلف؛ فلوحة “الزمرد” - 

التي اعتربها بالن�ضني “ا�ضتح�ضارا 
ورفاهيتها  ب���اأن���اق���ت���ه���ا  ل���ف���رن�������ض���ا 
ت�ضتذكر   - واأزيائهاوعطورها” 
الفرن�ضيني  الرومان�ضيني  رق�ضات 
التا�ضع ع�ضر؛ بينما ي�ضود  القرن  يف 
ال�ضبابي،  “الياقوت” الطابع  لوحة 
وهي ثمرة تعاون بني �ضرتافين�ضكي 
لوحة”الأملا�س”  اأم����ا  وب��الن�����ض��ني؛ 
الأمرباطورية  عظمة  فت�ضتح�ضر 
وم�ضرح”ماريين�ضكي”  ال��رو���ض��ي��ة 
و�ضفت  وقد  بالن�ضني.  ت��درب  حيث 
هذه  كري�ضب  كالركوكليمنت  م��اري 
اإرث  ف��ق��دن��ا  “لو  ب��ال��ق��ول:  ال��ل��وح��ة 
فاإن  الرائع بكامله،  الرو�ضي  الباليه 
م�ضمونه  يختزل  ’الأملا�س‘  عر�س 

باأف�ضل �ضورة ممكنة«.
وق�����ال�����ت �����ض����ع����ادة ه������دى اإب����راه����ي����م 
اخلمي�س، موؤ�ض�س جمموعة اأبوظبي 
واملدير  املوؤ�ض�س  وال��ف��ن��ون،  للثقافة 

الفني ملهرجان اأبوظبي “ اإن العر�س 
يعك�س  ال��ع��م��ل،  ل��ه��ذا  الأول  ال��ع��رب��ي 
للمهرجان يف �ضناعة  العاملي  ال��دور 
ويف  عامليا،  والفنون  الثقافة  م�ضهد 
منطقتنا  بني  التوا�ضل  ج�ضور  بناء 
وال����ع����امل، ع���رب ال��ف��ن��ون والأع���م���ال 
الأداء  فنون  يف  الرائدة  الكال�ضيكية 
ح�ضور  �ضامنا  وغ��ريه��ا،  والت�ضكيل 
ك��ب��ار ال��ف��ن��ان��ني ال��ع��امل��ي��ني يف فر�ضة 
ا���ض��ت��ث��ن��ائ��ي��ة جل��م��ه��ور اأب��وظ��ب��ي من 
املواطن  الإم���ارات���ي  املجتمع  اأف����راد 
اإن���ن���ا نقف  وامل��ق��ي��م وم���ن ال������زوار .. 
العمل  ه��ذا  جمالية  اأم��ام  منبهرين 
عاما   52 م��رور  رغ��م  املبتكر  الفني 
منذ عر�ضه لأول مرة، معربين عن 
اأبوظبي،  يف  با�ضت�ضافته  �ضعادتنا 
لتكون حمطة لئقة �ضمن حمطات 
الأكرث  الأم��اك��ن  يف  العاملية  عر�ضه 
�ضهرة وعراقة وكربيات دور العر�س 

الفنية واملهرجانات الدولية ».
ك��وك��ب��ة م�ضاهري  “ م��ع   : واأ���ض��اف��ت 
ال�ضغف  ال��ذي��ن مي��ل��وؤه��م  ال��ف��ن��ان��ني 
باإمكاناتهم  والأداء،  ب��امل��و���ض��ي��ق��ى 
ن�ضتلهم  ال��ت��ي  ال�ضتثنائية،  الفنية 
م��ن��ه��ا ع��زمي��ت��ن��ا ع��ل��ى ت��ر���ض��ي��خ وعد 
ت�ضخري  ب�ضرورة  والإمي���ان  الثقافة 
ا�ضتمرار  يف  واملو�ضيقى  الفنون  ق��وة 
الثقافات،  وح��وار  احل�ضارة  م�ضرية 
ال�ضرق  اأب��وظ��ب��ي  م��ه��رج��ان  ي��ج��م��ع 
البناء  بالغرب، وميد ج�ضور احل��وار 
ال��ف��ن��ون، مر�ضخا  ع��رب  والإي���ج���اب���ي 
م��ك��ان��ة الإم���������ارات ع���امل���ي���ا، ودوره�����ا 
الثقايف واأثرها يف التالقي الإن�ضاين 

ملا فيه خري الإن�ضانية واملجتمعات«.
وق���ال ���ض��ع��ادة ل��ودوف��ي��ك ب��وي �ضفري 
اجلمهورية الفرن�ضية لدى الدولة : 
يوجد طريقة اأف�ضل من متعة  “ ل 
بالن�ضني  ج��ورج  اإب��داع��ات  م�ضاهدة 

لالحتفاء بالعالقات واحلوار الثقايف 
�ضعدنا  وق��د  –الإماراتي،  الفرن�ضي 
اأوب����را  ب��ال��ي��ه دار  مب�����ض��اه��دة ف��رق��ة 
“جولز”  عر�س  تقدم  وه��ي  باري�س 
للغاية  مم���ت���ن���ون  ون���ح���ن  ال�����رائ�����ع، 
اخلمي�س،  اإب��راه��ي��م  ه���دى  ل�����ض��ع��ادة 
واأوريلي ديبون مديرة البالية يف دار 

تقدمي  يف  جلهودهما  باري�س  اأوب���را 
مهرجان  جعلت  التي  الأم�ضية  هذه 
بقطعة  ي�ضطع  ال��ع��ام  لهذا  اأبوظبي 
ج�ضدها  غناء  ولوحات  ثمينة،  فنية 
كارولني  وق���ال���ت  “جولز«.  ع��ر���س 
واملدير  ال�ضريك  الرئي�س  �ضوفوليه، 
دار  “ نحن يف  �ضوبارد:  ل��دار  الفني 

اجلائزة  بتقدمي  ف��خ��ورون  ���ض��وب��ارد 
اإىل اأوري���ل���ي دي��ب��ون مل��ا ق��دم��ت��ه من 
م�ضريتها  ط���وال  متفانية  خ��دم��ات 
املهنية لفن الباليه الذي يعد �ضكال 
ط��ب��ي��ع��ي��ا م���ن اأ����ض���ك���ال ال��ت��ع��ب��ري عن 
التعبري عن  ال��ذات، ويتيح لالإن�ضان 
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املويجعي،  ع��ب��داهلل  م.  ���ض��ع��ادة  ت��راأ���س 
للتنمية  ال���دائ���م���ة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ���ي�������س 
للمجل�س  ال���ت���اب���ع���ة  الق���ت�������ض���ادي���ة 
اأعمال  ب���اإم���ارة ع��ج��م��ان،  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  
 ،2019 لعام  للجنة  الثالثة  اجلل�ضة 
ال�ضاأن  يف  امل�����ض��ت��ج��دات  اآخ����ر  ملناق�ضة 
امل�ضاريع  واأه���م  ل��الإم��ارة  الق��ت�����ض��ادي 
�ضري  و�ضبل  وال�ضياحية  القت�ضادية 
وفد  اجلل�ضة  ا�ضتقبلت  ك��م��ا  اللجنة 
القت�ضاد  ل��ت��ط��وي��ر  دب���ي  م��رك��ز  م���ن 

الإ�ضالمي.
ح�ضر اجلل�ضة اأع�ضاء اللجنة، ال�ضيخ 
���ض��ل��ط��ان ب���ن ���ض��ق��ر ال��ن��ع��ي��م��ي وعلي 
و���ض��ال��ح اجلزيري  ال��ن��ع��ي��م��ي  ع��ي�����ض��ى 
�ضامل،  ف��اط��م��ة  و  ال�����ض��وي��دي  و����ض���امل 

وخولة اليا�ضي مقرر اللجنة.
ويف بداية اجلل�ضة رحب �ضعادة عبداهلل 
بجهود  اأ���ض��اد  و  باحل�ضور،  املويجعي 
ال��ل��ج��ن��ة ودوره�����ا يف م��ت��اب��ع��ة خمتلف 
وال�ضياحية  الق��ت�����ض��ادي��ة  امل�����ض��اري��ع 
اأف�ضل  ع��ل��ى  والط�������الع  الإم��������ارة  يف 

املمار�ضات وامل�ضاريع الرائدة بالدولة، 
القت�ضادي  ال���ق���ط���اع  اأن  م��و���ض��ح��ا 
ي��ت��ط��ل��ب ب�����ض��ك��ل دائ�����م الط������الع على 
واإي�����ج�����اد حلول  امل���م���ار����ض���ات  اأف�������ض���ل 
من  تعزز  مبتكرة  وخدمات  وم�ضاريع 

منوه وتطوره.
مركز  اآداء  بتقرير  اجلل�ضة  ا�ضتهلت 
الربط  يف  ودوره  ل��الت�����ض��ال  ع��ج��م��ان 
بني جمتمع الإمارة وخمتلف اجلهات 
ا�ضتعر�س  حيث  احلكومية،  والدوائر 
عجمان  مركز  مدير  اجلنيدي،  زب��ري 
ل��الت�����ض��ال ب��ح��ك��وم��ة ع��ج��م��ان، جهود 
املركز يف زيادة اأعداد اخلدمات املقدمة 
واللغات املعتمدة ل�ضمان التوا�ضل مع 
خمتلف الأفراد، واأفاد اأن املركز خالل 
ا�ضتف�ضارات  ا�ضتقبل   2018 ال��ع��ام 
ومالحظات  وب���الغ���ات  وم���ق���رتح���ات 
و�ضكاوى وغريها من اخلدمات بلغت  
84691 معاملة منها اأكرث من 53 
و  ب��الغ  و2722  ع��ام  ا�ضتف�ضار  األ���ف 

مقرتح.  792
بني  مقارنة  على  احل�ضور  اطلع  كما 
الن�ضف الأول للعام 2018 والن�ضف 

�ضعادة  نف�ضه، ووج��ه  العام  الثاين من 
ع���ب���داهلل امل��وي��ج��ع��ي ب�����ض��رورة توفري 
تقارير دوري��ة من قبل مركز عجمان 
القوة  نقاط  على  للوقوف  لالت�ضال 
ال��ق��ط��اع��ات عامة  ل��ك��اف��ة  وال�����ض��ع��ف 
خا�س،   ب�ضكل  الق��ت�����ض��ادي  وللقطاع 
واأو�ضى احل�ضور ب�ضرورة ر�ضد كافة 
عجمان  مركز  اإىل  املقدمة  ال�ضكاوى 
لالت�ضال ومقارنتها ملعاجلتها واإيجاد 

احللول لها.
وا���ض��ت��ع��ر���س ال�����ض��ي��د ع���ب���داهلل حممد 
ال���ع���ور امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��رك��ز دبي 
ل���ت���ط���وي���ر الق����ت���������ض����اد الإ�����ض����الم����ي، 
الإ�ضالمي  الق��ت�����ض��اد  ح����ول  ت��ق��ري��ر 
ع��امل��ي��اً وج��ه��ود دب��ي يف من��و القت�ضاد 
ذل����ك،  يف  امل����رك����ز  ودور  الإ�����ض����الم����ي 
امل�ضلمني  اإن��ف��اق  حجم  اأن  اإىل  م�ضرياً 
وامل�ضروبات  امل��اأك��ولت  قطاعات  على 
تريليون   2.1 ب��ل��غ  احل��ي��اة  واأ���ض��ل��وب 
اأن  كما   ،2017 ع��ام  اأم��ريك��ي  دولر 
الإ�ضالمية  لل�ضعوب  املتزايد  التنامي 
التاأثري  يف  كبري  دور  ل��ه  ب��ات  ال�ضابة 
على الأ�ضواق من حيث تعزيز املفاهيم 

الإ�ضالمية يف قطاعات متنوعة ت�ضمل 
الإ�ضالمية  وال�������ض���ريف���ة  الأغ�����ذي�����ة 
الأزي���������اء  اإىل  و������ض�����وًل  وال����ت����م����وي����ل 
وال�ضياحة  التجميل  وم�ضتح�ضرات 

العائلية والرعاية ال�ضحية.
املركز ون�ضاأته وروؤيته  وقدم نبذة عن 
كعا�ضمة  دب�����ي  م���ك���ان���ة  ت���ر����ض���ي���خ  يف 
لالقت�ضاد الإ�ضالمي وتعزيز موقعها 
الإ�ضالمي  لالقت�ضاد  ع��امل��ي  ك��م��رك��ز 
كافة  والب��ت��ك��ار يف  للمعايري  وم��رج��ع 
املركز  ر�ضالة  ع��ن  وحت��دث  قطاعاته، 
ال�ضرتاتيجي  ال���ت���وج���ه  اإر������ض�����اء  يف 
و�ضع  يف  امل���ع���ن���ي���ة  اجل�����ه�����ات  ودع��������م 
وتنفيذ مبادرات طموحة لتعزيز منو 

القت�ضاد ال�ضالمي عاملياً.
العور  حممد  عبداهلل  ال�ضيد  وعر�س 
عا�ضمة  دب��ي  ا�ضرتاتيجية  للح�ضور 
“التمويل  الإ�����ض����الم����ي  الق���ت�������ض���اد 
واملنتجات  وال�����ض��ن��اع��ات  الإ����ض���الم���ي 
الإ�ضالمي  احل���ي���اة  ومن����ط  احل�����الل 
من  الإ�ضالمية  املعرفة  و���ض��رورة   “
والتطوير  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث  خ����الل 
املهني  التعليمية والتدريب  والربامج 

و املوؤمترات العلمية،  واإ�ضدار �ضهادات 
الإ�ضالمي  الق��ت�����ض��اد  جم�����الت  ف���ى 
واملوؤ�ض�ضات  لل�ضركات  الع��ت��م��ادات  و 
الق���ت�������ض���اد  ال����ع����ام����ل����ة يف جم��������الت 
القت�ضاد  ركائز  معايري  و  الإ�ضالمي 
الإ�ضالمي الأ�ضا�س، وحا�ضنات اأعمال 
مل�ضرعات  برامج  و  النا�ضئة  لل�ضركات 
لرواد  البتكار  مركز  و  الأع��م��ال  رواد 
الأع������م������ال. وق�������دم ل���ل���ح�������ض���ور اأب������رز 
اإجنازات مركز دبي لتطوير القت�ضاد 
�ضركائه  م����ع  وت���ع���اون���ه  الإ�����ض����الم����ي 
دبي  مكانة  اإر�ضاء  يف  ال�ضرتاتيجيني 
ع��ا���ض��م��ة الق��ت�����ض��اد الإ���ض��الم��ي عرب 
اإط�����الق ع����دد م���ن امل����ب����ادرات يف اأب����رز 

القطاعات ال�ضرتاتيجية.
واأ�ضاد �ضعادة عبداهلل املويجعي بجهود 
مركز دبي لتطوير القت�ضاد الإ�ضالمي 
ال�ضراكة  تعزيز  �ضرورة  على  موؤكداً   ،
القت�ضادية  اجل��ه��ات  ب��ني  وال��ت��ع��اون 
اأن  ل�ضيما  وامل��رك��ز  عجمان  اإم���ارة  يف 
القت�ضادي الإ�ضالمي يتناول خمتلف 
ب�ضكل  وي�ضاهم  القت�ضادية  املجالت 
ك��ب��ري يف الق��ت�����ض��اد ال��ع��امل��ي.  وخالل 

اإط��ل��ع احل�����ض��ور على  اأع��م��ال اجلل�ضة 
املوؤ�ضرات وامل�ضتهدفات الإ�ضرتاتيجية 
احلزمة   � عجمان  حلكومة   2021
ال��ث��ان��ي��ة، مل��ح��ور اإق��ت�����ض��اد اخ�����ض��ر من 
جاذبة  تناف�ضية  ب��ي��ئ��ة  تهيئة  خ���الل 
اإقت�ضاد  م��ق��وم��ات  وب��ن��اء  لال�ضتثمار 
منتج،  وحمور جمتمع ناب�س باحلياة 
املجتمع يف  تعزيز م�ضاركة  من خالل 
اأف�ضل  مكان  وحم��ور  امل�ضتقبل،  بناء 
البنية  خ����الل حت�����ض��ني  م���ن  ل��ل��ع��ي�����س 
وتعزيز  ال��ع��ام��ة  واخل��دم��ات  التحتية 

الم����ن وال�����ض��الم��ة، وحم����ور حكومة 
العمليات  تطوير  خ��الل  من  متميزة 

واخلدمات وتعزيز التحول. 
هذا وتناولت اجلل�ضة م�ضتجدات احلي 
الرتاثي واخلطوات التي مت تنفيذها 
ال�ضياحية  ال���رتاث���ي  احل���ي  واأه��م��ي��ة 
والقت�ضادية لالإمارة، ليمثل امل�ضروع 
واحلا�ضر  امل��ا���ض��ي  ب��ني  اإل��ت��ق��اء  نقطة 
ويعزز من اإبراز التاريخ العريق لإمارة 
املوروثات  ع��ل��ى  وامل��ح��اف��ظ��ة  ع��ج��م��ان 

ال�ضعبية. 

ك���م���ا اط���ل���ع احل�������ض���ور ع���ل���ى م���ب���ادرة 
“حمطة ال�ضباب” والتابعة للموؤ�ض�ضة 
الحتادية لل�ضباب والتعاون القائم مع 
دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان 
والتي  الإم��������ارة  يف  امل����ب����ادرة  ل��ت��ن��ف��ي��ذ 
الأعمال  ل�ضباب  املثلى  الفر�س  توفر 
م�ضاحات  م���ن  م�����ض��اري��ع��ه��م  لإط�����الق 
خمتلفة وبدء جتربة جديدة يف ريادة 
اأدائهم  قيا�س  من  ليتمكنوا  الأع��م��ال 
للم�ضاحات  ت�����ض��غ��ي��ل��ه��م  ف����رتة  خ����الل 

املتوفرة. 
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•• اأبوظبي -الفجر:

دع�������ت ب����ل����دي����ة م����دي����ن����ة اأب����وظ����ب����ي 
العناية  اأه��م��ي��ة  اإىل  املجتمع  اأف����راد 
اأنواعها،  اخ��ت��الف  على  مبركباتهم 
ال�ضوارع  يف  م��ه��م��ل��ة  ت��رك��ه��ا  وع�����دم 
ي�ضوه  الذي  الأم��ر  بالأتربة،  مغطاة 
يف  وي�ضاهم  للمدينة،  ال��ع��ام  املظهر 
ال��ب��ي��ئ��ة، والإ�����ض����رار ب�ضحة  ت��ل��وي��ث 

و�ضالمة ال�ضكان.
�ضرورة  باجلميع  البلدية  واأه��اب��ت 
تعزيز امل�ضوؤولية املجتمعية وم�ضاندة 
ال��ب��ل��دي��ة وامل��وؤ���ض�����ض��ات امل��خ��ت�����ض��ة يف 
احلفاظ على املظهر العام ومواجهة 
ت�ضكل  والتي  امل�ضوهات  اأ�ضكال  كافة 
اأهم  اأح��د  املهملة  ال�ضيارات  ظ��اه��رة 
هذه امل�ضوهات نظرا لتلويثها امل�ضهد 

اجلمايل للمدن.
ب�ضكل  اأنها حتر�س  البلدية  واأ�ضارت 
منهجي ودوري على تنظيم حمالت 
الوعي  م�������ض���ت���وى  ل���رف���ع  ت���وع���وي���ة 
امل��ج��ت��م��ع��ي ب��ه��ذه ال���ظ���اه���رة، وذلك 
�ضمن اإطار م�ضاعي دائرة التخطيط 
بلدية   – وال���ب���ل���دي���ات  ال���ع���م���راين 

مدينة اأبوظبي نحو اإ�ضراك املجتمع 
العام،  احل�ضاري  املظهر  تكري�س  يف 
على  امل�����ض��وه��ات  م�ضكلة  وم��واج��ه��ة 

اختالف اأنواعها.  
اأبوظبي  مدينة  بلدية  حتر�س  كما 
ع��ل��ى حت��ف��ي��ز ال���داف���ع ال���ذات���ي لدى 
اأف���������راد امل���ج���ت���م���ع م����ن خ������الل رف���ع 
املركبات  مبخاطر  وعيهم  م�ضتوى 
املهملة، �ضواء على ال�ضعيد ال�ضحي 
اأو على  امل��ج��ت��م��ع،  اأف����راد  ���ض��الم��ة  اأو 
للمدن  اجل����م����ايل  امل�����ض��ه��د  ���ض��ع��ي��د 
وال�������ض���وارع ، والن�����ض��ي��اب امل�����روري، 
يف  امل�ضاركة  على  ت�ضجيعهم  وكذلك 
مواجهة هذه الظواهر، حيث ترمي 
املخالفات  ع��دد  تقليل  اإىل  البلدية 
الظواهر مبقابل رفع  بهذه  املتعلقة 
قبل  الطوعي من  الل��ت��زام  م�ضتوى 
ج��م��ي��ع ���ض��رائ��ح امل��ج��ت��م��ع، وذل����ك ما 
التي  ال��ب��ل��دي��ة  ر���ض��ال��ة  م��ع  يتنا�ضب 
بيئتنا  اأه��م��ي��ة ح��م��اي��ة  ع��ل��ى  ت���وؤك���د 

وحميطنا احليوي من امل�ضوهات.
وت��ث��ق��ف ال��ب��ل��دي��ة ب��ا���ض��ت��م��رار اأف����راد 
مفت�ضي  ع��م��ل  اآل��ي��ة  ب�����ض��اأن  املجتمع 
هذه  حتكم  التي  والقوانني  البلدية 

م�ضوهات  م���ن  وغ���ريه���ا  ال���ظ���اه���رة 
امل����دي����ن����ة، و����ض���ب���ل ت����ف����ادي ارت����ك����اب 
املخالفات املتعلقة باملركبات املهملة، 
م�ضرية اأن التعامل مع هذه الظاهرة 
مير  باإجراءات اأولها: ر�ضد املركبات 
املهملة من قبل املفتي�ضني، وثانيها: 
اإل�������ض���اق اإن������ذار م��دت��ه 3 اأي�����ام على 
وبعد  وثالثها  امل��خ��ال��ف��ة،  ال�����ض��ي��ارات 
يتم  مل  ح�����ال  ويف  اأي��������ام   3 م�������رور 
يتم  اأو حت��ري��ك��ه��ا  امل��رك��ب��ة  ت��ن��ظ��ي��ف 
اإىل  املركبة  و�ضحب  حترير خمالفة 

�ضاحة احلجز.
ون��وه��ت ال��ب��ل��دي��ة اأن��ه��ا ح��ر���ض��ا على 
ال�ضيارات  العثور على  ت�ضهيل مهمة 
امل�ضحوبة تقوم باإر�ضال ر�ضالة ن�ضية 
فور اإمتام عملية ال�ضحب اإىل مالك 
�ضحب  توقيت  فيها  حتدد  ال�ضيارات 
�ضيتم  ال���ت���ي  وامل���ن���ط���ق���ة  ال�������ض���ي���ارة، 
اإىل حني  ف��ي��ه��ا  ال�����ض��ي��ارة  اح���ت���ج���از 
ال�����ض��ي��ارات واإن��ه��اء املخالفة  ا���ض��ت��الم 

من قبل املالك.
البلدية  ت��ذك��ر  ذات����ه  ال�ضعيد  ع��ل��ى 
اأنها اأطلقت موؤخراً مبادرة متثلت يف 
متديد مدة الت�ضالح على ال�ضيارات 

امل��ح��ت��ج��زة امل��ه��م��ل��ة م���ن 7 اأي������ام يف 
ال�ضابق اإىل 30 يوماً تبداأ من تاريخ 
�ضحب واحتجاز ال�ضيارة، حيث ميكن 
لأ�ضحاب املركبات امل�ضادرة واملخالفة 
لقانون مظهر املدينة الت�ضالح خالل 
يوما”   30“ املعلنة  اجلديدة  املهلة 
واأ�ضارت  امل��رك��ب��ة.  ت��اري��خ ح��ج��ز  م��ن 
و�ضع  على  “الت�ضالح”  اأن  البلدية 
املركبة املحتجزة �ضمن حدود املهلة 
القانونية مينح املت�ضالح ميزة �ضداد 
اخلا�ضة  امل��ال��ي��ة  امل�ضتحقات  ن�ضف 
درهم   1500 ب���  وت��ق��در  باملخالفة 
ب���دًل م��ن 3000 دره�����م.   واأك���دت 
تندرج  امل����ب����ادرة  ه����ذه  اأن  ال��ب��ل��دي��ة 
�ضمن اإطار التزام البلدية بتوجيهات 
اإ�ضعاد  اإىل  الهادفة  القيادة احلكيمة 
احلياة،  ب��ج��ودة  والرت���ق���اء  املجتمع 
والت�ضهيالت  ال��دع��م  �ضبل  وت��وف��ري 
اإىل  م�ضرية  املجتمع،  اإىل  ال��الزم��ة 
اأنها حري�ضة على تعزيز التعاون مع 
الوقوع  كافة �ضرائح املجتمع لتاليف 
يتعلق  املخالفات وخ�ضو�ضا فيما  يف 
وال�ضحة  وال�ضكينة  ال��ع��ام  باملظهر 

العامة.

وت�������ه�������ي�������ب ال�������ب�������ل�������دي�������ة ك�����ذل�����ك 
باأ�ضحاب”القالو�ضات ، املقطورات” 
اجلهات  م���ن  ت��رخ��ي�����ض��ه��ا  �����ض����رورة 
باأرقام  ل��وح��ات  واإعطائها  املخت�ضة 
املعدات،  ه��ذه  تعريف  ليتم  وا�ضحة 
يف  عليها  احل�ضول  مهمة  وت�ضهيل 
حال قامت البلدية اأو اأي جهة اأخرى 
املظهر  ت��ل��وي��ث��ه��ا  ن��ت��ي��ج��ة  ب�����ض��ح��ب��ه��ا 
احل�ضاري العام اأو ارتكابها خمالفة 
تقوم  اأن��ه��ا  البلدية  وتابعت  معينة. 
مبواجهة ظاهرة اإهمال ال�ضيارات يف 
واملرافق  العامة  وال�ضاحات  املواقف 

الإج����راءات  اإىل  بال�ضتناد  الأخ���رى 
 ”2“ رق��م  للقانون  وفقاً  القانونية 
على  احلفاظ  ب�ضاأن   2012 ل�ضنة 
وال�ضكينة  وال�����ض��ح��ة  ال��ع��ام  امل��ظ��ه��ر 
والالئحة  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  العامة 
مدينة  بلدية  وتتطلع  التنفيذية.  
اأبوظبي و�ضركاوؤها ال�ضرتاتيجيون 
ال�ضكان  ج���م���ي���ع  اإىل  ال���ث���ق���ة  ب���ك���ل 
والهيئات  وال�����ض��رك��ات  وامل��وؤ���ض�����ض��ات 
الر�ضمية واخلا�ضة اإىل اأهمية تعزيز 
وامل�ضاهمة  املجتمعية  امل�ضوؤولية  قيم 
يف احل�����ف�����اظ ع���ل���ى امل���ظ���ه���ر ال���ع���ام 

العامة من خالل  واملرافق  لل�ضوارع 
على  واملركبات  بال�ضيارات  العتناء 
اخلفيفة  واملعدات  اأنواعها  اختالف 
والقالو�ضات،  واملقطورات،  والثقيلة 
ي�ضوه  ب�ضكل  واإهمالها  تركها  وع��دم 
باأخطار  وي��ت�����ض��ب��ب  ال���ع���ام  امل��ظ��ه��ر 

ب��ي��ئ��ي��ة، وي���وؤث���ر ع��ل��ى ���ض��الم��ة حركة 
اأن  م��وؤك��دة  املجتمع،  و�ضحة  امل���رور 
ت�ضافر جهود املجتمع مع املوؤ�ض�ضات 
بجودة  الرت��ق��اء  �ضاأنه  من  الوطنية 
احلياة، واإبراز قيمة وجمالية مدننا 

ونظافتها وبيئتها ال�ضحية.  

نهيان بن مبارك يكرم مديرة الباليه يف دار اأوبرا باري�س

اللجنة الدائمة للتنمية القت�سادية يف عجمان تعقد جل�ستها الثالثة للعام 2019

اأكدت التدرج يف التعامل مع الظاهرة من الإنذار اإىل �سحب املركبة وفقا للقانون رقم 2 ل�سنة 2012  

بلدية مدينة اأبوظبي تدعو اأفراد املجتمع اإىل العناية مبركباتهم وعدم تركها مهملًة يف ال�سوارع، وامل�ساهمة يف احلفاظ على املظهر احل�ساري للمدن 

العدد 12593 بتاريخ 2019/3/31   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/3094  تنفيذ جتاري   
 ، كلي  جت��اري  رق����م:2017/2450  الدعوى  يف  ال�ضادر  احلكم  الق�ضية:تنفيذ  مو�ضوع 
املنفذ  وال��زام  دره��م   1109830 مبلغ  ب�ضداد  بالت�ضامن  �ضدهما  املنفذ  بالزام  القا�ضي 
�ضاملة  بها  املنفذ  املبالغ  )جميع  دره��م   216346 مبلغ  ب�ضداد  منفرده  الوىل  �ضدها 

الر�ضوم وامل�ضاريف(.
طالب الإعالن:طالب التنفيذ:�ضركة البحار ال�ضبع للتجارة ذ.م.م

اماراتي  ال�ضحي  دروي�����س  ب��ن  �ضيف  ع��ب��داهلل  اأح��م��د  ���ض��ده:1-  اعالنه:املنفذ  املطلوب 
اجلن�ضية- ب�ضفته ال�ضخ�ضية جمهول حمل القامة

م��و���ض��وع الع����الن: نعلنكم ب��ان��ه مت احل��ج��ز على ام��وال��ك��م اخل��ا���ض��ة وه��ي ع��ب��ارة عن 
ملكيات الثبات رقم )2010/1703( مبنطقة الرفاعة وفاء للمبلغ املطالب به وقدره 

)1326176( درهم يف امللف اأعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعولة قانوناً.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

ف���ق���د امل����دع����و / ان���دري���ه 
فلبيني      ، ت���وم���ام���و  ج���ي 
�ضفره  ج���واز   - اجلن�ضية 
 )P0701075A( رق��م 
م�����������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
الت�����ض��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  

0568906260

فقدان جواز �سفر
عبدالرزاق   / املدعو  فقد 
باك�ضتان      ، حم���م���د  ب����ري 
�ضفره  ج���واز   - اجلن�ضية 
 )BD9861942( رق��م 
ت�ضليمة  عليه  يجده  م��ن 
الباك�ضتانية  ال�ضفارة  اىل 

اأو اأقرب مركز �ضرطة.

فقدان جواز �سفر
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مت توقيف رجل اأم�س ب�ضبب ق�ضائه الليل على �ضطح حمطة �ضانت-
بانكرا�س بلندن وهو يحمل علما انكليزيا، ما اأدى اىل تعليق حركة 

قطارات يورو�ضتار، بح�ضب ما اأعلنت �ضرطة النقل الربيطانية.
وقالت ال�ضرطة يف تغريدة “مت توقيف رجل عمره 44 عاما �ضباح 
اليوم لنتهاكه حرمة ممتلكات وتعطيل �ضكك حديد، بعد اأن اأم�ضى 

الليل على �ضطح حمطة �ضانت بانكرا�س«.
واأو����ض���ح م��ت��ح��دث ب��ا���ض��م ���ض��رط��ة ال��ن��ق��ل اأن ال��رج��ل ك���ان ي��ل��وح بعلم 
انكليزي. وبداأ احلادث مع نهاية نهار �ضهد جتمع اآلف املتظاهرين 
فيه  تغادر  اأن  كان مقررا  ال��ذي  اليوم  بلندن يف  املوؤيدين لربيك�ضت 

اململكة املتحدة الحتاد الوروبي.
ومت ابالغ اأجهزة النقاذ اجلمعة نحو ال�ضاعة 19،00 بوجود رجل 
اأفادت  ما  بح�ضب  بانكرا�س”،  �ضانت  حمطة  يف  خطر”  “و�ضع  يف 

�ضرطة النقل. ومت اعتقاله �ضباح ال�ضبت.
 11 ل��ع��دة �ضاعات واأل��غ��ي��ت  ي��ورو���ض��ت��ار  ومت تعطيل ح��رك��ة ق��ط��ارات 
�ضركة  ون�ضحت  ال�ضبت.  �ضباح  القطارات  حركة  وا�ضتوؤنفت  رحلة. 
“يورو�ضتار يو كي” مع ذلك “بعدم ال�ضفر” �ضباح ال�ضبت وعر�ضت 

على امل�ضافرين ا�ضتبدال تذاكرهم جمانا.
 

من  معظمهم  �ضخ�ضا   29 بنغالد�س  يف  ال�ضواحل  خفر  اع��رت���س 
الالجئني الروهينغا اثناء حماولتهم الهروب بحرا يف قوارب �ضيد 
من  ج��دي��دة  حم��اول��ة  يف  ال�ضبت،  م�����ض��وؤول  اأع��ل��ن  كما  ماليزيا،  اإىل 

الالجئني للهروب من املخيمات.
وذكر امل�ضوؤول يف قوات خفر ال�ضواحل حممود ح�ضن يف بنغالد�س اأّن 
ينتظرون  و�ضتة رج��ال  اأطفال  و�ضبعة  ام��راأة   16 قواته عرثت على 
قاربا على �ضاحل جزيرة �ضانت مارتن يف جنوب البالد �ضباح ال�ضبت. 
خميم  م��ن  الروهينغا  م��ن  لجئا   22 بينهم  “من  اإّن  ح�ضن  وق��ال 
كوك�س بازار والبقية من مواطني بنغالد�س. اأوقفنا اأي�ضا ثالثة من 
اإىل ال�ضرطة  اأّنهم �ضّلموا املهربني  مهربي الب�ضر«. واأو�ضح امل�ضوؤول 
فيما اأعيد الالجئون اإىل كوتوللونغ، اأكرب خميم لجئني يف العامل. 
ويعي�س اأكرث من 720 األف من الروهينغا يف خميمات يف بنغالد�س 
اث��ر حملة ع�ضكرية  بورما  �ضمال  راخ��ني يف  بعد طردهم من ولي��ة 
يف العام 2017 و�ضفتها الأمم املتحدة باأنها تطهري عرقي. وهذه 
���ض��اد���س م���رة م��ن��ذ ت�ضرين ال��ث��اين/ن��وف��م��رب ال��ف��ائ��ت ت��ع��رت���س فيه 
اإىل ماليزيا  الهرب بحرا  اثناء حماولة  بنغالد�س لجئني روهينغا 
ال�ضهر  بنغالد�س  واعرت�ضت  امل�ضلمة.  الغالبية  وذات  تطورا  الأك��رث 
اأن  قبل  الروهينغا  من  غالبيتهم  �ضخ�س   100 من  اأك��رث  الفائت 
ي�ضتلقوا هذه الرحلة املحفوفة باملخاطر. ومياه خليج البنغال الذي 
يجب اأن تعربه �ضفن الالجئني يف طريقها اإىل ماليزيا، تكون هادئة 
بني ت�ضرين الثاين/نوفمرب واآذار/م��ار���س. لكن الكثري من مراكب 

الالجئني ال�ضغرية تكون مكتظة ب�ضكل يفوق طاقتها.

 
قتل جندي اأوكراين يف ت�ضعيد جديد للعنف مع املتمردين املدعومني 
من رو�ضيا يف �ضرق البالد، على ما اعلن اجلي�س اأم�س ع�ضية اإجراء 

النتخابات الرئا�ضية.
وذكر اجلي�س الأوكراين يف بيان اأّن الو�ضع “تدهور ب�ضكل كبري” يف 
ال�ضاعات ال�24 املا�ضية، متهما املتمردين با�ضتخدام اأ�ضلحة حمظورة 

مبوجب اتفاقات ال�ضالم بني الطرفني.
اأربعة من عنا�ضره ا�ضيبوا يف الهجوم الذي مت  اأن  واأو�ضح اجلي�س 

بقذائف الهاون واملدفعية.
من جانبهم، مل يعلن املتمردون عن وقوع �ضحايا يف �ضفوفهم.

من  املدعومني  واملتمردين  الأوك��ران��ي��ة  احلكومة  ب��ني  ال��ن��زاع  وب���داأ 
اإىل  واأدى  القرم،  منطقة  مو�ضكو  �ضمت  اأن  بعد   2014 يف  رو�ضيا 

مقتل نحو 13 األف �ضخ�س.
النف�ضاليني  ب��دع��م  مو�ضكو  ال��غ��رب��ي��ة  وال��ب��ل��دان  اوك��ران��ي��ا  وت��ت��ه��م 
ال���ذي تنفيه رو���ض��ي��ا رغ���م اع��ت��ق��ال ج��ن��ود رو����س يف  ع�ضكريا، الم���ر 
املنطقة والنت�ضار الع�ضكري الرو�ضي الذي لحظته و�ضائل العالم 

الغربية.

عوا�ضم

لندن

دكا

كييف

ا�سرتاليا تتعهد بت�سديد
 عقوبة بث امل�ساهد الإرهابية 

•• �ضيدين-اأ.ف.ب:

تعهدت �ضلطات ا�ضرتاليا اأم�س باإقرار ت�ضريعات تتيح فر�س عقوبات بال�ضجن 
اأو غرامات ثقيلة على م�ضوؤويل و�ضائل اعالم اأو �ضبكات توا�ضل اجتماعي ل 
اأ�ضبوعني من  بعد  وذل��ك  ذات طابع متطرف،  م�ضاهد  التداول  ت�ضحب من 
القوانني اجلديدة  و�ضيتم عر�س م�ضاريع  نيوزيلندا.  امل�ضجدين يف  جمزرة 
هذه على الربملان ال�ضبوع القادم. وبعد جمزرة امل�ضجدين يف نيوزيلندا التي 
يوؤمن بتفوق  ا�ضرتايل  اآذار/م��ار���س، على يد   15 50 �ضخ�ضا يف  قتل فيها 
العرق البي�س قام بت�ضوير عمليته الجرامية، ت�ضغط احلكومة ال�ضرتالية 
على و�ضائط التوا�ضل الجتماعي ملنع ا�ضتخدام من�ضاتها من قبل ارهابيني. 
وبعد �ضاعات قليلة من املجزرة، كان موقع في�ضبوك اأكد اأنه �ضحب “ب�ضرعة” 
1،5 مليون ن�ضخة من فيديو املجزرة الذي بث مبا�ضرة على في�ضبوك. لكن 
لعدة  ب�ضهولة  متاحا  دقيقة،   17 مدته  ال��ذي  الفيديو  على  الط���الع  ظ��ل 
“من  بيان  يف  موري�ضون  �ضكوت  ال���وزراء  رئي�س  وق��ال  امل��ج��زرة.  بعد  �ضاعات 
ال�ضرورية حتى  الج��راءات  تتخذ  اأن  الكربى  الع��الم  م�ضوؤولية موؤ�ض�ضات 
ل ت�ضتخدم منتجاتها التكنولوجية من ارهابيني قتلة«. واأكد رئي�س الوزراء 
الذي كان التقى الثالثاء م�ضوؤويل هذه ال�ضركات وخ�ضو�ضا في�ضبوك وتويرت 
اأن ا�ضرتاليا �ضت�ضجع باقي دول جمموعة الع�ضرين على حما�ضبة  وغوغل، 
هذه ال�ضركات. وبح�ضب النائب العام كري�ضتيان بورتر، فاإن الت�ضريع اجلديد 
يعاقب اأي من�ضة توا�ضل ل تعمل �ضريعا على اإزالة “وثائق عنيفة او كريهة” 

مثل اعتداء ارهابي او جرمية قتل او اغت�ضاب.

و�سع القرار املجتمع الدويل يف موقف حرج 

ترامب يلفت انتباه العامل اإىل احتالل اجلولن املن�سي

اعت�سام »ال�سرتات ال�سفراء« يف فرن�سا يتوا�سل  •• نويون-اأ ف ب:

اأربعة  قبل  ال�ضفراء”  “ال�ضرتات  حركة  انطالق  منذ 
�ضمال  ن��وي��ون  بلدة  يف  ال��ع��راء  يف  اخليم  ن�ضبوا  اأ�ضهر، 
اإنهم   : فيها  البقاء  على  م�ضرين  ي��زال��ون  ول  فرن�ضا 
عدم  على  امل�ضممني  احل��رك��ة  ه��ذه  نا�ضطي  م��ن  حفنة 

الرتاجع، يقولون “اإذا توقفنا خ�ضرنا كل �ضيء«.
م���ن امل���وؤك���د اأن ق����درة ه���ذه احل���رك���ة ع��ل��ى ال��ت��ع��ب��ئ��ة قد 
ت��راج��ع��ت ك��ث��ريا م��ن��ذ ان��ط��الق��ه��ا يف ال�����ض��اب��ع ع�ضر من 
الرئي�س  ب�ضيا�ضات  للتنديد  الثاين/نوفمرب  ت�ضرين 
ب�ضبب  املالية والجتماعية، وخا�ضة  اميانويل ماكرون 

تكرار اأعمال العنف خالل تظاهراتهم ال�ضبوعية.
وهم ينزلون جمددا اىل ال�ضارع ال�ضبت للمرة الع�ضرين 

على التوايل و�ضط اجراءات اأمنية م�ضددة.
يوؤكد عدد من حمتجي “ال�ضرتات ال�ضفراء” يف نويون 
وهذا ما  عزمهم على موا�ضلة الكفاح “حتى النهاية”، 
توؤكد عليه �ضتيفاين التي توؤمن تواجدا يف املخيم خالل 

الليل ب�ضكل خا�س.
تقول هذه الثالثينية العاطلة عن العمل والأم العزباء 
الدقائق  ون��ع��د  م��ره��ق،  الليل  “�ضهر  اأولد  ث��الث��ة  م��ع 
ال�ضرتات  من  ال�ضباحيني”  املناوبني  و�ضول  بانتظار 
كان  ال�ضتاء  “ف�ضل  ت��ق��ول  ذل��ك  م��ع  لكنها  ال�����ض��ف��راء. 

قا�ضيا اإل اأنه بات وراءنا«.
وي��ت��ن��اوب ع��ل��ى ت��اأم��ني ت��واج��د يف ه���ذا امل��ك��ان ن��ح��و 15 
وقد ن�ضبوا  �ضخ�ضا من نا�ضطي “ال�ضرتات ال�ضفراء”، 
خيمهم يف قطعة اأر�س خالء �ضغرية قدمتها �ضيدة لهم 
كانون  حتى  احتلوها  كانوا  م�ضتديرة  من  مقربة  على 

الأول دي�ضمرب قبل اأن تخرجهم منها قوات المن.
من جهته يقول فيكتور )43 عاما( العامل ال�ضابق يف 
)�ضمال(  كلريوا  يف  ل��الإط��ارت  “كونتينانتال”  م�ضنع 
الذي اغلق عام 2010 اإثر نزاع مع عماله، “الأكرثية 

ا�ضرتاتيجية هامة جميلة حتوي موارد مائية حيوية، 
لطاملا ك��ان حم��ور ن��ق��ا���س. ول��ك��ن م��ع ا���ض��ت��داد احلرب 
ال�ضعب  من  ب��ات  اأرا�ضيها،  ومت��زق  �ضوريا  يف  الأهلية 
ط���رح ف��ك��رة وج����وب اإع�����ادة اإ���ض��رائ��ي��ل الأرا����ض���ي التي 

�ضمتها.
واأ�ضدر اأع�ضاء الحتاد الأوروبي وجمل�س الأمن بياناً 
م�ضرتكاً، يوم الثالثاء، اأ�ضاروا فيه اإىل اأن القرار اأثار 
ب�����ض��اأن الع����رتاف ب�ضم  اأو���ض��ع  “تبعات  خم���اوف م��ن 
ال��ت��خ��وف من  ���ض��رع��ي، ف�ضاًل ع��ن  اأرا�����س ب�ضكل غ��ري 

تبعات اإقليمية اأكرب«.

•• وا�ضنطن-وكاالت:

اأن  يرى ديفيد وايرن، حمرر لدى موقع “بلومربغ”، 
ملرتفعات  اإ�ضرائيل  ب�ضم  الأمريكي  الرئي�س  اع��رتاف 

اجلولن، لفت اأنظار العامل اإىل احتالل من�ضي. 
اعتمدت  اأم��ري��ك��ي��ة  �ضيا�ضة  ع��ن  ت��رام��ب  ت��راج��ع  وق���د 
اإ�ضرائيل على  �ضيطرة  ال�ضنني، وتعترب  طوال ع�ضرات 
اإطار  اأن يناق�س يف  يجب  “احتالل”  اجل��ولن مبثابة 
الدويل  الأم��ن  دفع جمل�س  ما  اأو�ضع،  �ضالم  اتفاقيات 
اأع�ضائه  لعقد اجتماع يوم الأربعاء �ضجب فيه معظم 

قرار الرئي�س الأمريكي.
اإ�ضرائيل يف  اأمريكا لدى  �ضفري  �ضابريو،  دانييل  وقال 
ب�ضاأن ق�ضية  اإث��ارة جدل  ترامب  “اختار  اأوباما:  عهد 
وكان  الدولية.  الأج��ن��دة  على  قط  مطروحة  تكن  مل 
الو�ضع الراهن، حيث �ضيطرت اإ�ضرائيل على مرتفعات 
وامل�ضالح  اإ����ض���رائ���ي���ل  م���ن  ل��ك��ل  – م���ف���ي���داً  اجل������ولن 

الأمريكية«. 
اإىل  اأبيب  تل  من  ال�ضفارة  بنقل  ق��رارات��ه  غ��رار  وعلى 
ال��ق��د���س، وق��ط��ع ال��ت��م��وي��ل ع���ن وك���ال���ة دول���ي���ة تدعم 
تنديداً من حلفاء  ترامب  اإع��الن  اأث��ار  الفل�ضطينيني، 
وخ�ضوم يف اآن معاً، يف وقت يقول م�ضوؤولو الإدارة اإنهم 
بامل�ضي قدماً يف خطط لتقدمي خطة �ضالم  يرغبون 

جديدة يف ال�ضرق الأو�ضط. 
وخاطبت كارين بري�س، �ضفرية اململكة املتحدة يف الأمم 
املتحدة، جمل�س الأمن، م�ضرية لثبات موقف بريطانيا 
الأر�س  ا�ضرتاتيجية  “اأثبتت  وقالت:  ب�ضاأن اجلولن. 
مقابل ال�ضالم جناحها يف اإنهاء �ضراعات بني اإ�ضرائيل 
والأردن وم�ضر. ونحن نعتقد اأنها تبقى املبداأ الرئي�ضي 
والفل�ضطينيني،  اإ�ضرائيل  ب��ني  ال�ضالم  لإر���ض��اء  حل��ل 

الكثري  الأم��ن  جمل�س  و�ضع  يف  لي�س  واإذ  وجريانها«.  
القرار  ت��رام��ب، و�ضع  ق��رار  اأج��ل تغيري  ليقوم به من 
املجتمع الدويل يف موقف حرج ب�ضاأن الدفاع عن حق 
�ضوريا يف ملكية الأرا�ضي، رغم هجوم معظم اأع�ضائه 
على مواقف الرئي�س ال�ضوري طوال ثماين �ضنوات من 
احلرب الأهلية ال�ضورية. وقد اأدى ذلك لو�ضع بع�س 
ال��دول الغربية يف موقف واح��د غري ع��ادي مع كوريا 
ال�ضمالية التي اعترب وزير خارجيتها اجلولن “اأر�ضاً 

�ضورية ل ميكن م�ضادرتها«. 
كري�ضتوف  الأمل�����اين  ال�����ض��ف��ري  ق���ال  ال�����ض��ي��اق،  ذات  ويف 
اأمنية ع��ذراً من  اأن��ه ل مربر لتخاذ هواج�س  هوغن، 
مدعومة  ميلي�ضيات  طالب  ولكنه  اأرا�����س.  �ضم  اأج��ل 
اإيرانياً بوقف تهديدها لإ�ضرائيل من �ضوريا. وراأى اأن 
“ النظام ال�ضوري رد بعنف وح�ضي على �ضعبه، وق�ضف 
واأ�ضواق  وم��دار���س  م�ضت�ضفيات  منها  حممية،  مرافق 
حمظورة  اأ�ضلحة  ع�ضوائي  ب�ضكل  وا�ضتخدم  وم�ضاكن. 

من اأجل قتل وترويع مدنيني«. 
وا�ضتولت اإ�ضرائيل على مرتفعات اجلولن من �ضوريا 
خالل حرب الأيام ال�ضتة يف عام 1967، و�ضمتها اإليه 
عام 1981. ويقول م�ضوؤولون اإ�ضرائيليون اإن املجتمع 
اإ�ضرائيل  ل�ضيطرة  انتقاده  يف  النفاق  ميار�س  ال��دويل 

على املرتفعات.
وكتب على تويرت، مايكل اأورين، موؤرخ و�ضفري اإ�ضرائيل 
الأوروب���ي يف  “يقول الحت��اد  ل��دى وا�ضنطن:  الأ�ضبق 
�ضرتا�ضبورغ وبروك�ضل اأن اإ�ضرائيل ل ت�ضتطيع الدعاء 
ا�ضتولت عليها خالل حرب  اأنها  اجل��ولن، رغم  ب�ضم 
اأملانيا  اإىل  �ضرتا�ضبورغ  اإع��ادة  ول��ذا هل يجب  دفاعية. 

وبروك�ضل اإىل فرن�ضا؟ اإنه نفاق«.
ويلفت كاتب املقال اإىل اأن م�ضتقبل املرتفعات، منطقة 

قيادتنا ويتوقف ال�ضائقون اأحيانا لأخذ ال�ضور معنا”. 
اأي عمل يف  العمل وتبحث عن  وه��ي حاليا عاطلة عن 

جمال الطب البيطري.
لوكري�س )36 عاما( التي تعمل يف جمال التوزيع ت�ضرح 
احلياة يف املخيم : تاأمني الطعام، قطع احلطب، اإ�ضعال 
يف  للم�ضاركة  وال�ضتعداد  لالإجتماعات  الإع���داد  النار، 

التحركات.

هنا من العمال، ال ان بيننا مدر�ضني وحماميا وفنانني 
ومتقاعدين«.

اأقيم كوخ يف و�ضط املخيم ل  ومنذ كانون الثاين يناير 
تتعدى م�ضاحته المتار القليلة، تتو�ضطه مدفئة تعمل 
واأدوات  كنبة  على  مفرو�ضاته  وتقت�ضر  احلطب  على 

ب�ضيطة للطبخ.
مقر  يف  هنا  “نحن  بفخر  عاما(   32( ك��ارول��ني  تقول 

وبراأي �ضابريو يوحي توقيت قرار ترامب، قبل اأ�ضابيع 
على  ركز  باأنه  حرجة،  اإ�ضرائيلية  انتخابات  من  قليلة 
على  املحتملة  تبعاته  على  ل  نتانياهو،  دع��م  حماولة 
الأمن القومي الأمريكي، اأو على اإ�ضرائيل. لكن ترامب 

قال اإن اأمن اإ�ضرائيل ياأتي يف مقدمة اأولوياته. 
ويوم الإثنني الأخري، قال ترامب، فيما كان نتانياهو 
اإي��ران وجمموعات  “اليوم، توا�ضل  اإىل جانبه:  واقفاً 
عملياتها  اهلل،  ح��زب  منها  �ضوريا،  جنوب  يف  اإره��اب��ي��ة 
العدوانية ما يحتمل اأن يجعل من مرتفعات اجلولن 

نقطة انطالق لهجمات عنيفة جداً �ضد اإ�ضرائيل«.   

الأ�ضخا�س  م��ن  ال��ع��دي��د  اأن  ���ض��ارح��ة  �ضتيفاين  ت��ت��اب��ع 
“اأحيانا لإح�ضار بع�س احلطب  يزوروننا ب�ضكل دوري 
بالدعم”.  ن��زال نحظى  اأننا ل  لنا  يوؤكد  ما  القهوة،  اأو 
ويقوم اأحد اخلبازين كل م�ضاء باإح�ضار اخلبز املتبقي 

لديه الذي مل يتمكن من بيعه.
اجلواب  ؟  املخيم  ه��ذا  يف  ال�ضمود  م��ن  �ضيتمكنون  ك��م 
يجمعهم  النهاية”،  “حتى   : اجلميع  من  واح��دا  ياأتي 

الكره ال�ضديد
ملاكرون الذي ي�ضفونه ب”الوقح الذي يزدري النا�س«.

ومع اأنهم يوؤكدون مت�ضكهم بتح�ضني القدرة ال�ضرائية 
تقول  امل�ضتقبل.  م��ن  ي��ت��خ��وف��ون  ف��اإن��ه��م  للفرن�ضيني، 
�ضتيفاين “اإذا توقفنا خ�ضرنا كل �ضيء ولن يعود اأمامنا 
منذ  معها  ت��وق��ف  ال��زم��ن  اأن  م��ع��ت��ربة  ال�ضكوت”،  ال 
ال�ضابع ع�ضر من ت�ضرين الثاين نوفمرب” لدى انطالق 

هذه التحركات«.
عائالتهم  من  اأف���راد  تفهم  ع��دم  من  البع�س  وي�ضتكي 
مت�����ض��ك��ه��م ب��ال��ت��ح��رك ح��ت��ى ال��ن��ه��اي��ة. ت��ق��ول كارولني 
“الو�ضع بات معقدا مع زوجي. يقول باأنني ا�ضيع وقتي 

واأن علي مت�ضية مزيد من الوقت مع اأولدنا«.
كل  “نت�ضاءل  وتقول  فتتنهد  عاما(   33( مادلني  اأم��ا 
اأ�ضبوع اذا كنا �ضنتمكن من احلفاظ على تعبئتنا، فالأمر 

مرهق ج�ضديا ونف�ضيا«.
ول تزال مادلني تاأمل ب”احل�ضول على �ضيء ما” من 
احلكومة، معتربة اأن التوقف من دون مكا�ضب �ضيكون 

موؤملا جدا.
بالن�ضبة  ج��دا  معقدا  �ضيكون  العت�ضام  “وقف  تتابع 
ال��ي��ن��ا، خ��ا���ض��ة م��ن ال��ن��اح��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة. ف��اأن��ا ن�ضيت 

تقريبا كيف كنت اأم�ضي يومي قبل ذلك«.
املزاح  بني  نف�ضه  الإط���ار  يف  �ضابرينا  �ضديقتها  وتتابع 
توقف  ح����ال  يف  ب���الإك���ت���ئ���اب  ك��ل��ن��ا  “�ضن�ضاب  واجل�����د 

اعت�ضامنا«.

حمامية يف �سلوفاكيا الأوفر حظا للفوز بالرئا�سة 
 •• براتي�ضالفا-اأ ف ب:

تبدو  التي  الرئا�ضية  النتخابات  من  الثانية  ال���دورة  يف  الت�ضويت  اأم�س  ال�ضلوفاك  الناخبون  ب��داأ 
حمامية ت�ضتهر مبحاربة الف�ضاد الأوفر حظا للفوز فيها، يف بلد �ضهد يف عام 2018 مقتل �ضحايف 
ا�ضتق�ضائي. وميكن اأن ت�ضبح زوزانا كابوتوفا )45 عاما( املحامية املتخ�ض�ضة يف ق�ضايا البيئة والتي 
ل متلك جتربة �ضيا�ضية، رئي�ضة لهذا البلد الع�ضو يف منطقة اليورو، بح�ضب ا�ضتطالعات الراأي التي 
القائم هو  النظام  الت�ضويت يف مواجهة مر�ضح مدعوم من  نوايا  باملئة من   60 اأك��رث من  متنحها 
مفو�س �ضوؤون الطاقة يف الحتاد الأوروبي مارو�س �ضيفكوفيت�س )52 عاما(. وكانت كابوتوفا ح�ضلت 
على 40،53 باملئة من الأ�ضوات مقابل  يف الدورة الأوىل التي خا�ضتها حتت �ضعار “لنقاوم ال�ضر”، 
18،66 باملئة ملناف�ضها. وقالت لفران�س بر�س “النا�س جاهزون للتغيري«. وكانت هذه املحامية، التي 
�ضغلت من�ضب نائب رئي�س احلزب ال�ضلوفاكي التقدمي قبل اأن تغادره، �ضمن اآلف املتظاهرين الذين 

نزلوا اىل ال�ضارع يف 2018 اثر اغتيال ال�ضحايف يان كو�ضياك وخطيبته بالر�ضا�س.

با�ضم  املتحدث  واأك��د  و�ضتة جرحى.  ال�ضرطة  قتلى من  ت�ضعة 
اأن  ن��وري  واأ���ض��اف  ه��ذه احل�ضيلة.  ن��وري  ع��ارف  حاكم غزنة 
قذيفة هاون �ضقطت يف منطقة اخرى من ولية غزنة اجلمعة 
 15 اأربعة طالب واإ�ضابة  اأدى اىل مقتل  واأ�ضابت مدر�ضة ما 
ا�ضتباكات بني حركة  “كان هناك  نوري  وقال  وا�ضتاذا.  طالبا 
احلادث.  وقع  حني  قريب  موقع  يف  المنية  والقوات  طالبان 
اآب/اغ�ضط�س  ويف  ب���احل���ادث«.  للتحقيق  فريقا  ار�ضلنا  لقد 
املا�ضي، �ضيطر مقاتلو حركة طالبان لفرتة وجيزة على مدينة 
غزنة قبل اأن يطردوا منها اثر غارات جوية اأمريكية وهجوم 

م�ضاد للقوات الفغانية.
وت�ضلط هجمات اجلمعة ال�ضوء على الو�ضع المني اله�س يف 

•• غزنة-اأ ف ب:

حركة  من  مقاتلون  اقتحم  حني  اأفغان  �ضرطيني  ت�ضعة  قتل 
ب�ضرق  غزنة  يف  كمينا  ن�ضبوا  ثم  لل�ضرطة  حاجزين  طالبان 

افغان�ضتان، كما اأعلن م�ضوؤولون اأم�س .
ووقع الهجوم يف وقت مبكر اجلمعة حني هاجم مقاتلو حركة 
ط��ال��ب��ان ح��اج��زي��ن م��ت��ج��اوري��ن، وف��ق م��ا اأف���اد امل��ت��ح��دث با�ضم 

�ضرطة غزنة اأحمد خان �ضريات وكالة فران�س بر�س.
ثم ن�ضب مقاتلو طالبان كمينا ملجموعة من عنا�ضر ال�ضرطة 
هرعوا اىل مكان الهجوم الول، ما اأدى اىل مقتل قائد ال�ضرطة 
الجمالية هي  اأن احل�ضيلة  واأو�ضح  �ضريات.  بح�ضب  املحلية، 

املحلية حني  الأمن  تواجهها قوات  التي  واملخاطر  افغان�ضتان 
تن�ضب حواجز على الطرقات. وكان الرئي�س الأفغاين اأ�ضرف 
غني اأعلن يف كانون الثاين/يناير ان 45 األف عن�ضر من قوات 

المن قتلوا منذ توليه ال�ضلطة يف اأيلول/�ضبتمرب 2014.
جهتها  من  طالبان  حركة  اأعلنت  تويرت،  على  ح�ضابها  وعلى 
تبالغ يف  ان طالبان  املعروف  ومن  “12 جنديا”.  اأنها قتلت 
احل�ضيلة التي توردها عن هجماتها. من جانب اآخر ويف زابل 
واأ�ضيب  ال�ضرطة  من  عنا�ضر  اأربعة  قتل  افغان�ضتان  بجنوب 
اثنان اآخران حني فتح “مت�ضلل من طالبان” النار على حاجز، 
كما قال غول ا�ضالم �ضيال املتحدث با�ضم احلاكم املحلي لوكالة 

فران�س بر�س.

مقتل ت�سعة �سرطيني اأفغان يف هجوم لطالبان  

و�سول وا�سنطن تدعو الأمم املتحدة خلف�س قواتها يف مايل 
•• االمم املتحدة-اأ ف ب:

دعت الوليات املتحدة جمل�س الأمن 
خف�س  اإم��ك��ان��ي��ة  يف  للنظر  ال����دويل 
ع���دد ق����وات ب��ع��ث��ة ح��ف��ظ ال�����ض��الم يف 
مايل ب�ضكل كبري، م�ضرية اإىل ف�ضل 
جهود اإحالل ال�ضالم يف البلد الواقع 
جمل�س  و�ضيقرر  اإفريقيا.  غ��رب  يف 
ال�����دويل يف ح���زي���ران يونيو  الأم�����ن 
املكونة  القوة  مهمة  �ضيجدد  كان  اإن 
واملعروفة  ع��ن�����ض��ر  األ�����ف   14 م���ن 
تاأ�ض�ضت  وال��ت��ي  )مينو�ضما(  ب��ا���ض��م 
املقاتلني  اإخ�������راج  ب��ع��د   2013 يف 
وقال  م���ايل.  �ضمال  م��ن  املتطرفني 
الأمريكية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  وك��ي��ل 
اإنه  هيل  ديفيد  ال�ضيا�ضية  لل�ضوؤون 
الذي  ال��ت��ق��دم  بع�س  م��ن  “بالرغم 
مت حتقيقه يف الأ�ضهر الأخرية وبعد 
ال�ضنوات  يف  ف��ق��ط  م��ت��وا���ض��ع  ت��ق��دم 
ال�ضابقة، حان الوقت لتقييم اإن كان 
بيئة  يف  ال�ضالم  حلفظ  بعثة  وج��ود 
اأو  املنا�ضب  النوع هو احل��ل  من ه��ذا 
مايل«.  �ضمال  يف  للم�ضكلة  ال��ف��ع��ال 
العام  الأم��ني  من  وا�ضنطن  وطلبت 
غوتريي�س  اأنطونيو  املتحدة  لالأمم 

بعيدة جدا عن حدود حفظ ال�ضالم 
عنا�ضر  ي��واج��ه��ون  اإذ  التقليدية” 
احلركة  ع���ل���ى  “قادرة  م���ت���ط���رف���ة 
وذكية ومنظمة ب�ضكل جيد ول تبدو 

م�ضتعدة لال�ضت�ضالم«.
باماكو  بني  �ضالم  اتفاق  توقيع  ومت 
وب���ع�������س امل���ج���م���وع���ات امل�����ض��ل��ح��ة يف 

ت��ق��دمي خ��ي��ارات م��ن اأج���ل “تعديل 
ب���دء  ق���ب���ل  م���ي���ن���و����ض���م���ا  يف  مهم” 
امل��ف��او���ض��ات على مت��دي��د مهمتها يف 

حزيران يونيو.
الفرن�ضي جان  وزير اخلارجية  لكن 
اإي���ف ل��ودري��ان، ال���ذي اأر���ض��ل��ت بالده 
املقاتلني  لإخ���راج  م��ايل  اإىل  قواتها 

اأمام  ق��ال  ال�����ض��م��ال،  م��ن  املتطرفني 
“التواجد  اإن مينو�ضما تعد  املجل�س 
املنطقة”  ه���ذه  ال��وح��ي��د يف  ال����دويل 
دع����م ج���ه���ود حكومة  ع��ل��ى  ال����ق����ادر 
مايل. اإل اأن هيل اأ�ضار اإىل اأن عنا�ضر 
التي خ�ضرت ع�ضرات اجلنود  البعثة 
يف هجمات دامية، يعملون “يف بيئة 

مناطق  ت�������زال  ل  ل���ك���ن   ،2015
وا�ضعة من مايل خارجة عن �ضيطرة 
لعزل  ال����ت����ح����رك  رغ������م  احل����ك����وم����ة 
املتطرفني. بدوره، حذر رئي�س وزراء 
اأن  م��ن  مايغا  بوبيي  �ضوميلو  م��ايل 
ان�ضحاب جزئي لقوات مينو�ضما  اأي 
مت  التي  اله�ضة  املكا�ضب  يعر�س  قد 
اإىل  النزاع يف مايل  حتقيقها لإنهاء 

اخلطر.
“بلدنا يعمل ك�ضد يف وجه  اإن  وقال 
نقلل من  األ  وعلينا  الإره���اب  خطر 
احلركة  ه��ذه  ق��درة  اأو  حجم  اأهمية 
اأو  م��ن ح��دودن��ا  اأب��ع��د  التحرك  على 

حتى اأبعد من القارة«.
مل��وا���ض��ل��ة دعمها  غ��وت��ريي�����س  ودع����ا 
اإىل  م�����ض��ريا  ملينو�ضما”  “الكامل 
اأم����ن  م���ف���ت���اح  م�����ايل  يف  الأم�������ن  اأن 
على  “ويوؤثر  كلها  ال�ضاحل  منطقة 

ال�ضتقرار العاملي«.
اأخ��������رى، واف������ق جمل�س  م����ن ج���ه���ة 
�ضخمة  عملية  مت��دي��د  على  الأم���ن 
حلفظ ال�ضالم يف جمهورية الكونغو 
الأول/ كانون  حتى  الدميوقراطية 
لو�ضع  ك��اف  وق��ت  لإت��اح��ة  دي�ضمرب 

خطة لالن�ضحاب.

حزب املحافظني: كل اخليارات 
مطروحة ب�ساأن بريك�ست

•• لندن-رويرتز:

رئي�س حزب  لوي�س  ب��ران��دون  ق��ال 
امل���ح���اف���ظ���ني ال����ربي����ط����اين ال����ذي 
تنتمي اإليه رئي�ضة ال��وزراء ترييزا 
ماي اإن جميع اخليارات مطروحة 
اإخراج  كيفية  ب�ضاأن  الطاولة  على 
ال��ب��الد م��ن اأزم����ة الن�����ض��ح��اب من 
ال�ضعي  ل��ك��ن  الأوروب��������ي،  الحت�����اد 
لحتاد جمركي مع التكتل �ضيكون 

�ضعبا.
اأم�س  ح���دي���ث  يف  ���ض��ئ��ل  وع���ن���دم���ا 
ال�����ض��ب��ت م��ع رادي����و ه��ي��ئ��ة الإذاع����ة 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة )ب��ي.ب��ي.���ض��ي( عما 
اإذا ك��ان��ت م��اي ق��د حت���اول جمددا 
اإج�����راء ت�����ض��وي��ت يف ال���ربمل���ان على 
قال  بالن�ضحاب،  اخلا�س  اتفاقها 
لوي�س “علينا النظر اإىل ما ميكننا 
فعله يف اخلطوة التالية وعلينا اأن 

نفعل �ضيئا خمتلفا«.
للمرة  اتفاق ماي  الربملان  ورف�س 
الثالثة مما األقى بعملية الن�ضحاب 
من التكتل يف اأتون فو�ضى �ضاملة 
ك��ان موعدا  ال���ذي  ال��ي��وم  يف نف�س 

للخروج.
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  منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 307278 :بتاريخ: 2019/03/05
باإ�ضم : �ضان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه:  1-6-1 ، اأو�ضاكي ، �ضيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
�سورة العالمة           

      
وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 41 

، تنظيم  الت�ض�لية ، خدمات الرتبية والتعليم  الت�ضلية ، حدائق املالهي ، مدن املالهي ، خدمات قاعات   ، الرتفيه 
واإنتاج وتقدمي العرو�س واحلفالت املو�ض�يقية والعرو�س احلية والعرو�س امل�ض�رحية واملعار�س واملباريات الريا�ضية 
والأن�ض�طة الريا�ضية والثقافية ، قاعات مو�ضيقية ، عرو�س الأفالم ال�ضينمائية ،  خدمات �ضينمائية ، �ضتوديوهات 
�ضينمائية ، خدمات الدي�ضكو ، خدمات النوادي ، ن�ضر الكتب والن�ضو�س واملجالت وال�ضحف والدوريات ، خدمات 
والألعاب  والريا�ضة  والتمثيليات  والعرو�س  املو�ضيقية  واحلفالت  واملعار�س  الرتفيه  ت�ضهيالت  توفري    ، املكتبات 
املعلومات  توفري   ، العطالت  مع�ضكرات  خدمات   ، ال�ضحية  النوادي  خدمات   ، والثقافية  ال�ضتجمامية  والأن�ضطة 
املتعلقة بالتعليم والرتفيه والت�ضلية وال�ضتجمام والريا�ضة والثقافة ، الرتفيه بالراديو والتلفزيون ، اإنتاج برامج 
الراديو والتلفزيون ، اإنتاج الأفالم واأفالم الفيديو ، تاأجري الأفالم ال�ضينمائية وال�ضور املتحركة واأ�ضرطة الفيديو 
  ، ال�ضوت  م�ضجالت  تاأجري   ، ال�ضتعمالت  متعددة  الرقمية  الفيديو  واأقرا�س  الفيديو  واأقرا�س  الليزر  واأقرا�س 
وب�ضرية  �ضمعية  باأجهزة  املجهزة  والردهات  النوادي   ، ُدور احل�ضانة   ، امل�ضرحية  وامل�ضاهد  العر�س  م�ضاهد  تاأجري 
واأجهزة الغناء املرفقة معها ، غرف و�ضالت اللعب ، تنظيم م�ضابقات اجلمال ، ال�ضريك ، دورات درا�ضية باملرا�ضلة ، 
خدمات امل�ضيف ، تنظيم املعار�س لالأغرا�س الثقافية اأو التعليمية ، املراهنات ، تعليمات الريا�ضة البدنية ، توفري 
ت�ضهيالت املتاحف )عر�س ومعار�س( ، اإدارة اليان�ضيب ، خدمات الأورك�ضرتا ، تنظيم حفالت ) ترفيه( ، خدمات 
املكتبي  الن�ضر   ، احليوان  حدائق  خدمات   ، امل�ضرحي  الإن��ت��اج   ، والتلفزيونية  الإذاع��ي��ة  وال��ربام��ج  ال�ضيناريو  كتابة 
الإلكرتوين ، خدمات الألعاب املقدمة مبا�ضرًة من �ضبكة كمبيوتر ، تف�ضري لغة الإ�ضارة ، التوجيه املهني )ن�ضائح 
تعليمية اأو تدريبية( ، الت�ضوير باملايكروفيلم ، خدمات التاأليف املو�ضيقي ، النوادي الليلية ، الت�ضوير الفوتوغرايف 
، اإنتاج اأفالم الفيديو ، توفري خدمات الكاروكي ، توفري املطبوعات الإلكرتونية الفورية )غري القابلة للتنزيل( ، 
ن�ضر الكتب وال�ضحف الإلكرتونية الفورية ، ت�ضجيل اأ�ضرطة الفيديو ،  ممرات البولينج ، توفري ت�ضهيالت اللياقة 
البدنية يف جمال البي�ضبول ، توفري مالعب داخلية للعبة البي�ضبول ، الرتفيه يف �ضكل البي�ضبول )األعاب( ، عر�س 
 ، الكمبيوتر  �ضبكات  تفاعلية من خالل  اإلكرتونية  األعاب  توفري  الرتفيه حتديداً  ، خدمات  ال�ضبكة  الأف��الم عرب 
توفري ا�ضتخدام موؤقت لالألعاب التفاعلية غري القابلة للتنزيل ، خدمات النوادي ال�ضحية )خدمات تدريب اللياقة 
البدنية واحلفاظ على ال�ضحة( ، اإنتاج الأفالم عدا اأفالم الدعاية والإعالن ، عرو�س الأفالم ال�ضينمائية ، معلومات 
عن الرتبية والتعليم ، معلومات عن الرتفيه ، خدمات الألعاب املقدمة مبا�ضرة من �ضبكة كمبيوتر ، تاأجري معدات 
واأجهزة الألعاب ، توفري ت�ضهيالت لعبة الغولف ، توفري املطبوعات الإلكرتونية الفورية غري القابلة للتنزيل ، ن�ضر 
ن�ضو�س ما عدا ن�ضو�س الدعاية والإعالن ، توفري ت�ضهيالت ال�ضتجمام ، معلومات عن ال�ضتجمام ، تاأجري معدات 
اإر�ضال وا�ضتقبال ال�ضوت وال�ضورة ، تاأجري كامريات الفيديو ، تاأجري الأفالم ال�ضينيمائية ، تاأجري اأجهزة الإ�ضاءة 
 ، ، تاأجري بروجكرتات )اآلت عر�س( وملحقاتها  ال�ضينمائية  تاأجري الأفالم   ، التلفزيون  اأو �ضتوديوهات  للم�ضارح 
تاأجري اأجهزة الراديو والتلفزيون ، تاأجري م�ضاهد العر�س ، تاأجري معدات الريا�ضة عدا املركبات ، تاأجري املالعب 
الريا�ضية ، تاأجري مرافق ال�ضتادات ، تاأجري م�ضاهد م�ضرحية ، تاأجري كامريات الفيديو ، تاأجري م�ضجالت الفيديو 
باحلافظات ال�ضريطية ، تاأجري اأ�ضرطة الفيديو ، تاأجري الدمى ، تدريب احليوانات ، التدريب العملي )ا�ضتعرا�س( 
، الرتجمة ، تنظيم واإدارة ور�ضات العمل )تدريب( ، خدمات الرتفيه حتديداً توفري املواد ال�ضمعية واملرئية وال�ضور 
وبرامج التلفزيون وال�ضور املتحركة عرب �ضبكة كمبيوتر مبا�ضرة ، توفري ال�ضور وال�ضوت والفيديو عرب �ضبكات 
مبا�ضرة ، توفري املعلومات عن ال�ضخ�ضيات اخليالية ، توفري املو�ضيقي غري القابلة للتنزيل عرب ال�ضبكة ، توفري 
الفيديو غري القابل للتنزيل عرب ال�ضبكة ، توفري الأفالم غري القابلة للتنزيل عرب خدمات اإر�ضال الفيديو ح�ضب 
الطلب ، توفري برامج التلفزيون غري القابلة للتنزيل عرب خدمات اإر�ضال الفيديو ح�ضب الطلب ، توزيع الأفالم 
التعليمية   المتحانات   ، اخلا�ضة  الحتياجات  ل��ذوي  امل�ضاعدين  خ��الل  من  املقدمة  والتعليم  الرتبية  خدمات   ،
للم�ضتخدمني لتاأهليهم للتحليق بالطائرات بدون طيار، خدمات هند�ضة ال�ضوت لالأحداث ، خدمات فنيي الإ�ضاءة 

لالأحداث ، اإخراج الأفالم بخالف اأفالم الدعاية والإعالن.
و�ضف العالمة: العالمة عبارة عن ر�ضم كاريكاتوري لباندا حمراء ذات الراأ�س الكبري ذو وجه غا�ضب.

  ال�ضرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�ضدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  31  مار�س 2019 العدد 12593 

EAT 130975

  منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 306980 :بتاريخ: 2019/02/28
باإ�ضم : كولور �ضويت�س برودك�ضنز، اإنك.

وعنوانه:  608 �ضمر تري كورت ، �ضيمي فايل ، كاليفورنيا 93065، 
الوليات املتحدة الأمريكية.

�سورة العالمة  

             
وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 9 

املفاتيح والأجهزة  األعاب الفيديو لأجهزة الهواتف املتحركة واأجهزة الكمبيوتر ال�ضخ�ضية ولوحات  برامج 
الألعاب  برجميات   ، للتنزيل  القابلة  الإلكرتونية  الألعاب  برامج   ، الإلكرتونية  الألعاب  برامج   ، اللوحية 

الإلكرتونية ، برامج األعاب الكمبيوتر ، برامج األعاب الكمبيوتر القابلة للتنزيل ،
برامج الألعاب التفاعلية ، برجميات الألعاب التفاعلية.

و�ضف العالمة :  العالمة عبارة عن ر�ضم دائري مميز باللون الأبي�س حمدد بالألوان الأ�ضفر والبنف�ضجي 
و الزهري و الأزرق الفاحت.

ال�ضرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�ضدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  31  مار�س 2019 العدد 12593 

EAT 000000

  منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 306984 :بتاريخ: 2019/02/28
باإ�ضم : كولور �ضويت�س برودك�ضنز، اإنك.

وعنوانه:  608 �ضمر تري كورت ، �ضيمي فايل ، كاليفورنيا 93065، الوليات املتحدة الأمريكية.
�سورة العالمة    

      
وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 9 

األعاب الفيديو لأجهزة الهواتف املتحركة واأجهزة الكمبيوتر ال�ضخ�ضية ولوحات املفاتيح والأجهزة  برامج 
الألعاب  برجميات   ، للتنزيل  القابلة  الإلكرتونية  الألعاب  برامج   ، الإلكرتونية  الألعاب  برامج   ، اللوحية 
الإلكرتونية ، برامج األعاب الكمبيوتر ، برامج األعاب الكمبيوتر القابلة للتنزيل ، برامج الألعاب التفاعلية 

، برجميات الألعاب التفاعلية.
و  البنف�ضجي  ب��الأل��وان  مثلثات  اأربعة  دائ��ري مميز مكون من  ر�ضم   عبارة عن  العالمة    : العالمة  و�ضف 

الأ�ضفر و الأزرق الفاحت و الزهري.
ال�ضرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�ضدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  31  مار�س 2019 العدد 12593 

EAT 132562

  منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 306985 :بتاريخ: 2019/02/28
باإ�ضم : كولور �ضويت�س برودك�ضنز، اإنك.

وعنوانه:  608 �ضمر تري كورت ، �ضيمي فايل ، كاليفورنيا 93065،
 الوليات املتحدة الأمريكية.

�سورة العالمة          

   وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 41 
 ، الألعاب  عرو�س   ، الألعاب  خدمات   ، الت�ضلية   ، والثقافية  الريا�ضية  الأن�ضطة   ، الرتفيه   ، التدريب   ، والتهذيب  التعليم 
خدمات الألعاب املقدمة مبا�ضرة من �ضبكة كمبيوتر ، تاأجري معدات الألعاب ، توفري الألعاب ، خدمات الرتفيه من خالل 
األعاب  الت�ضلية من خالل  ال�ضبكة ، خدمات  األعاب الكمبيوتر عرب  ، توفري  األعاب الفيديو  األعاب الفيديو ، خدمات قاعات 
خدمات   ، لالألعاب  الكمبيوتر  وحت�ضينات  الكمبيوتر  باألعاب  متعلقة  ال�ضبكة  عرب  املعلومات  توفري   ، والفيديو  الكمبيوتر 
اأو املباريات )للرتفيه(  الت�ضوير الرقمي ، املعلومات عن الرتفيه والت�ضلية ، توفري ت�ضهيالت الرتفيه ، تنظيم املناف�ضات 
، تنظيم الرتفيه املو�ضيقي واملرئي ، خدمات الرتفيه ال�ضوتي ، خدمات  ، خدمات الرتفيه من خالل املو�ضيقى املتحركة 
الربامج  اإع��داد   ، الرتفيهية  الأح��داث  تنظيم   ، التفاعلي  الرتفيه   ، الرتفيه  لغايات  والب�ضرية  ال�ضمعية  العرو�س  تقدمي 
الألعاب  خدمات   ، والكمبيوتر  الفيديو  األعاب  خالل  من  الرتفيه  خدمات   ، الرتفيه  ت�ضهيالت  توفري   ، للبث  الرتفيهية 

املقدمة مبا�ضرة من �ضبكة كمبيوتر اأو اأي �ضبكة ات�ضالت اأخرى ، األعاب النرتنت )غري القابلة للتنزيل(.
اأربعة مثلثات بالألوان البنف�ضجي و الأ�ضفر و الأزرق  و�ضف العالمة :  العالمة عبارة عن ر�ضم  دائري مميز مكون من 

الفاحت و الزهري.
  ال�ضرتاطات: 

اإر�ضاله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 
امل�ضجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�ضدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  31  مار�س 2019 العدد 12593 

EAT 132563

  منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 307252:بتاريخ: 2019/03/05
باإ�ضم : �ضان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه:  1-6-1 ، اأو�ضاكي ، �ضيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 16 
الورق ، الورق املقوى املطبوعات ، مواد جتليد الكتب ، ال�ضور الفوتوغرافية ، القرطا�ضية واللوازم املكتبية 
ماعدا الأثاث ، مواد الل�ضق امل�ضتعملة يف القرطا�ضية اأو لغايات منزلية ، مواد الفنانني ومواد الر�ضم ، فرا�ضي 
اأغطية واأف��الم واأكيا�س بال�ضتيكية للف والتعبئة ، حروف   ، اأو التلوين ، مواد التوجيه والتدري�س  الدهان 
الربيدية  والبطاقات  )دليل م�ضور(  والكتالوجات  والكتب  التقاومي   ، )الرا�ضمات(  الكلي�ضيهات   ، الطباعة 
الكتابة  اأدوات   ، تهنئة  بطاقات   ، واملجالت  وال�ضحف  املطبوعة  واملن�ضورات  والدوريات  الكبرية  والإعالنات 
األبومات   ، ، ختامات حتبري  الأختام  ، خّتامات حتبري  والدمغات )قرطا�ضية(  الأختام   ، املطاطية  الأختام   ،
الن�ضاف  الورق   ، ، م�ضاند للر�ضامني  الفوتوغرافية  ال�ضور  اأو  ال�ضور  اأو  اللوحات  ، حوا�ضي لتاأطري  ال�ضور 
واملحارم  احلمام  وورق  الورقية  املحارم   ، احلرب   ، الفوتوغرافية  لل�ضور  م�ضاند   ، باجللود  اخلا�س  الزيتي 
الورقية اخلا�ضة باإزالة املاكياج ، املناديل الورقية ، مفار�س مو�ضعية ومفار�س واقية للموائد من الورق اأو 
الورق املقوى ، ورق تغليف وورق اللف ومواد التغليف ، الألوان املائية اخلا�ضة بالر�ضامني ، ن�ضخ تخطيطية 
و�ضور اأ�ضخا�س ، مطبوعات حجرية ، الأق��الم واأق��الم الر�ضا�س واأق��الم احلرب واأق��الم الروؤو�س ال��دوارة ، 
ر�ضا�س   ، الكتابة  واأدوات  ، عبوات لالأقالم  الر�ضا�س  اأق��الم  ، حامالت  الأق��الم  ، حامالت  الأق��الم  اأ�ضنان 
الأق��الم ، اأقالم تلوين ر�ضا�س ، اأقالم تلوين ، علب لالأقالم واأق��الم الر�ضا�س ، مرباة اأقالم الر�ضا�س ، 
اأق��الم تلوين   ، ، دبابي�س للورق وم�ضابك للر�ضم  ، ثقالت ورق  ، م�ضابك للورق  اأق��الم الر�ضا�س  اآلت بري 
 ، الر�ضائل  ورف���وف  ���ض��واين   ، املعجن  ال���ورق   ، املنزلية  ل��الأغ��را���س  اأو  للقرطا�ضية  و�ضمغ  معاجني   ، �ضمع 
واألواح  مواد    ، الال�ضقة  لالأ�ضرطة  واأوعية �ضرف  ل�ضقة  اأ�ضرطة   ، الر�ضائل  فتاحات   ، الر�ضائل  حامالت 
واأقالم ر�ضم )لوازم مكتبية( ، اأطقم ر�ضم ، البومات للطوابع والعمالت املعدنية ، اأكيا�س �ضناديق النفايات 
واأكيا�س  للحمل  اأكيا�س   ، ورقية  اأكيا�س   ، للهدايا  اأكيا�س   ، )فريزر(  للمجمدات  اأكيا�س   ، القمامة  اأكيا�س   ،
للهدايا  الورق  اأكيا�س من   ، الورق للحفالت  اأكيا�س من   ، لل�ضاندوي�ضات  الورق  اأكيا�س من   ، لل�ضاندوي�ضات 
للطبخ  اأكيا�س   ، لل�ضندوي�ضات  البال�ضتيك  من  واأكيا�س  خمروطية  ورقية  واأكيا�س  الثلج  مكعبات  اأكيا�س   ،
با�ضتخدام فرن امليكروويف واأكيا�س من الورق للت�ضوق ، اأكيا�س من الورق ، اأكيا�س ت�ضوق بال�ضتيكية واأكيا�س 
ورقية للتغليف ، اأكيا�س بال�ضتيكية للتغليف ، اأكيا�س بال�ضتيكية للتعبئة ، اأكيا�س من الورق للنفايات ، اأكيا�س 
مبطنة من الورق املقوى ، مغلفات )قرطا�ضية( ، ورق ن�ضاف ، م�ضاند كتب ، عالمات للكتب ، موؤ�ضرات للكتب 
، خزانات للقرطا�ضية ، كنفا للر�ضم الزيتي ، دفاتر ، دفاتر يوميات ، ملفات )قرطا�ضية( ، دفاتر قطع للكتابة 
ودفاتر قطع للمذكرات وورق كتابة ، ورق ر�ضم ، علب كتابة ، طبا�ضري و�ضبورات ولوحات لالإعالنات الكبرية ، 
حمافظ جوازات ال�ضفر ، حمافظ دفاتر ال�ضيكات ، اأربطة مطاطية ، �ضور ، �ضفائح اإ�ضتن�ضل ، منتجات للمحو 
ومماحي و�ضوائل للمحو ، فتاحات ر�ضائل كهربائية ، �ضفحات الِق�طع املو�ضيقية ، ال�ضبورات القابلة للمحو ، 
حلي وزخارف م�ضنوعة من الورق و/اأو الورق املقوى ، مناديل من الورق ، مفار�س من الورق ، اأكيا�س ورقية 
للغداء ، �ضناديق وعلب من الورق املقوى ، دفاتر التلوين ، ملفات للتقارير ، ورق التجليد ، دفاتر جيب ، 
اأقالم اللباد ، �ضريط رزم الكتب ، اأطقم اقالم الر�ضا�س الأ�ضود ، اأطقم اأقالم التلوين الر�ضا�س ، م�ضاطر ، 
م�ضاند الكتابة ، دفاتر التواقيع )اوتوغراف( ، م�ضابك للورق )قرطا�ضية( ، دبا�ضات )اآلت مكتبية( ، قاطعات 
الأقرا�س  تقديد  اآلت   ، املكتبي  لال�ضتخدام  ال��ورق  تقديد  اآلت   ، ورقية  عالمات   ، )قرطا�ضية(  ال�ضرائط 
املدجمة لال�ضتخدام يف املنزل اأو يف املكتب ، اآلت واأجهزة التغليف بالبال�ضتيك ، جهاز تثبيت الأغلفة الواقية 
حرارياً للم�ضتندات وال�ضور الفوتوغرافية ، حامالت وحافظات البطاقات ، زخارف ورقية ل�ضناديق الغداء 
اأو املواد الغذائية ، األبومات ، اأكيا�س )مغلفات واأجربة( من الورق اأو البال�ضتيك للتعبئة ، حافظات للورق 
 ، والدمغات  لالأختام  وحافظات  حامالت   ، )�ضدة(  لعب  ورق   ، ال��ورق  اأو  املقوى  ال��ورق  من  علب   ، ال�ضائب 
كتب للر�ضوم الهزلية ، فرجار للر�ضم ، اأ�ضرطة وبطاقات من الورق لت�ضجيل برامج الكمبيوتر ، ورق ن�ضخ 
)قرطا�ضية( ، موائع ت�ضحيح )لوازم مكتبية( ، ملفات للم�ضتندات ، اأغطية واقية لالأ�ضابع )لوازم مكتبية( ، 
اأعالم )من الورق( ، جملدات )قرطا�ضية( ، جملدات للورق ، اأ�ضرطة ل�ضقة )قرطا�ضية( ، مناديل من الورق 
، بطاقات دليلية ، اأ�ضرطة حتبري ، اأغلفة للورق ، بطاقات غري م�ضنوعة من الن�ضيج ، خرائط ، بطاقات تهنئة 
مو�ضيقية ، ن�ضرات اإخبارية دورية ، دفاتر قطع )قرطا�ضية( ، علب األوان لال�ضتعمال يف املدر�ضة ، كرا�ضات 
، اآلت تقديد الورق )لال�ضتخدام املكتبي( ، حامالت ر�ضا�س الأقالم ، طوابع بريد ، ل�ضاقات ، مناديل من 

الورق للموائد ، دبابي�س للر�ضم ، تذاكر ، اأ�ضرطة لالآلت الكاتبة ، اآلت كاتبة 
 ، ُبر�ضامات   ، الكتابة  طبا�ضري   ، كتابة  فرا�ضي   ، )قرطا�ضية(  ورقية  اأغلفة   ، كهربائية(  غري  اأو  )كهربائية 
اأغلفة للكتب اأو الر�ضائل )قرطا�ضية( ، اأغطية من الورق لأوعية الزهور ، قطاعات الورق )لوازم مكتبية( ، 
مراييل من الورق لالأطفال ، اأكيا�س للطبخ با�ضتخدام فرن امليكروويف ، م�ضايف قهوة من الورق ، كتيبات ، 
ت�ضاميم للتطريز ، �ضكاكني للورق )لوازم مكتبية( ، اأغطية من الورق للموائد ، بيا�ضات من الورق للموائد 
، لفتات من الورق اأو الورق املقوى ، رقع للبطاقات الدليلية ، ق�ضائم ورقية ، ل�ضاقات للهواتف املحمولة ، 
�ضور زيتية )ر�ضوم( باإطار اأو بدون اإطار ، منا�ضف من الورق ، ورق تواليت ، �ضفائح للم�ضتندات لال�ضتخدام 
، فرا�ضي  ، �ضواين للتلوين  اأق��الم حتديد   ، اأدوات دمغ يدوية   ، ال��ورق املقوى  ، �ضناديق قبعات من  املكتبي 
ر�ضا�س  اأق��الم   ، واخل��ط  للر�ضم  زوان  ورق    ، الكتابة  ل��وح  ، ممحايات  للر�ضامني  فرا�ضي   ، تلوين  اأو  ده��ان 
الأ�ضماء  �ضارات   ، وامل�ضروبات  الأطعمة  اإ�ضتن�ضل لتزيني  ، �ضفائح  ياباين تقليدي(  وا�ضي )ورق   ، ميكانيكية 
)لوازم مكتبية( واأ�ضرطة الباركود ، حلي �ضغرية متاألقة لأغرا�س القرطا�ضية ، عالمات للحقائب من الورق 

، مناديل ورقية للتنظيف.
و�ضف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة Aggretsuko باللغة الإجنليزية بخط وطريقة مميزة فوقها 

ر�ضم كاريكاتوري لباندا حمراء ذات الراأ�س الكبري.
  ال�ضرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو 
اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�ضدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  31  مار�س 2019 العدد 12593 

EAT 130955

  منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 307253 :بتاريخ: 2019/03/05
باإ�ضم : �ضان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه:  1-6-1 ، اأو�ضاكي ، �ضيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
�سورة العالمة            

   
وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 16 

الورق ، الورق املقوى املطبوعات ، مواد جتليد الكتب ، ال�ضور الفوتوغرافية ، القرطا�ضية واللوازم املكتبية 
ماعدا الأثاث ، مواد الل�ضق امل�ضتعملة يف القرطا�ضية اأو لغايات منزلية ، مواد الفنانني ومواد الر�ضم ، فرا�ضي 
اأغطية واأف��الم واأكيا�س بال�ضتيكية للف والتعبئة ، حروف   ، اأو التلوين ، مواد التوجيه والتدري�س  الدهان 
الربيدية  والبطاقات  )دليل م�ضور(  والكتالوجات  والكتب  التقاومي   ، )الرا�ضمات(  الكلي�ضيهات   ، الطباعة 
الكتابة  اأدوات   ، تهنئة  بطاقات   ، واملجالت  وال�ضحف  املطبوعة  واملن�ضورات  والدوريات  الكبرية  والإعالنات 
األبومات   ، ، ختامات حتبري  الأختام  ، خّتامات حتبري  والدمغات )قرطا�ضية(  الأختام   ، املطاطية  الأختام   ،
الن�ضاف  الورق   ، ، م�ضاند للر�ضامني  الفوتوغرافية  ال�ضور  اأو  ال�ضور  اأو  اللوحات  ، حوا�ضي لتاأطري  ال�ضور 
واملحارم  احلمام  وورق  الورقية  املحارم   ، احلرب   ، الفوتوغرافية  لل�ضور  م�ضاند   ، باجللود  اخلا�س  الزيتي 
الورقية اخلا�ضة باإزالة املاكياج ، املناديل الورقية ، مفار�س مو�ضعية ومفار�س واقية للموائد من الورق اأو 
الورق املقوى ، ورق تغليف وورق اللف ومواد التغليف ، الألوان املائية اخلا�ضة بالر�ضامني ، ن�ضخ تخطيطية 
و�ضور اأ�ضخا�س ، مطبوعات حجرية ، الأق��الم واأق��الم الر�ضا�س واأق��الم احلرب واأق��الم الروؤو�س ال��دوارة ، 
ر�ضا�س   ، الكتابة  واأدوات  ، عبوات لالأقالم  الر�ضا�س  اأق��الم  ، حامالت  الأق��الم  ، حامالت  الأق��الم  اأ�ضنان 
الأق��الم ، اأقالم تلوين ر�ضا�س ، اأقالم تلوين ، علب لالأقالم واأق��الم الر�ضا�س ، مرباة اأقالم الر�ضا�س ، 
اأق��الم تلوين   ، ، دبابي�س للورق وم�ضابك للر�ضم  ، ثقالت ورق  ، م�ضابك للورق  اأق��الم الر�ضا�س  اآلت بري 
 ، الر�ضائل  ورف���وف  ���ض��واين   ، املعجن  ال���ورق   ، املنزلية  ل��الأغ��را���س  اأو  للقرطا�ضية  و�ضمغ  معاجني   ، �ضمع 
واألواح  مواد    ، الال�ضقة  لالأ�ضرطة  واأوعية �ضرف  ل�ضقة  اأ�ضرطة   ، الر�ضائل  فتاحات   ، الر�ضائل  حامالت 
واأقالم ر�ضم )لوازم مكتبية( ، اأطقم ر�ضم ، البومات للطوابع والعمالت املعدنية ، اأكيا�س �ضناديق النفايات 
واأكيا�س  للحمل  اأكيا�س   ، ورقية  اأكيا�س   ، للهدايا  اأكيا�س   ، )فريزر(  للمجمدات  اأكيا�س   ، القمامة  اأكيا�س   ،
للهدايا  الورق  اأكيا�س من   ، الورق للحفالت  اأكيا�س من   ، لل�ضاندوي�ضات  الورق  اأكيا�س من   ، لل�ضاندوي�ضات 
للطبخ  اأكيا�س   ، لل�ضندوي�ضات  البال�ضتيك  من  واأكيا�س  خمروطية  ورقية  واأكيا�س  الثلج  مكعبات  اأكيا�س   ،
با�ضتخدام فرن امليكروويف واأكيا�س من الورق للت�ضوق ، اأكيا�س من الورق ، اأكيا�س ت�ضوق بال�ضتيكية واأكيا�س 
ورقية للتغليف ، اأكيا�س بال�ضتيكية للتغليف ، اأكيا�س بال�ضتيكية للتعبئة ، اأكيا�س من الورق للنفايات ، اأكيا�س 
مبطنة من الورق املقوى ، مغلفات )قرطا�ضية( ، ورق ن�ضاف ، م�ضاند كتب ، عالمات للكتب ، موؤ�ضرات للكتب 
، خزانات للقرطا�ضية ، كنفا للر�ضم الزيتي ، دفاتر ، دفاتر يوميات ، ملفات )قرطا�ضية( ، دفاتر قطع للكتابة 
ودفاتر قطع للمذكرات وورق كتابة ، ورق ر�ضم ، علب كتابة ، طبا�ضري و�ضبورات ولوحات لالإعالنات الكبرية ، 
حمافظ جوازات ال�ضفر ، حمافظ دفاتر ال�ضيكات ، اأربطة مطاطية ، �ضور ، �ضفائح اإ�ضتن�ضل ، منتجات للمحو 
ومماحي و�ضوائل للمحو ، فتاحات ر�ضائل كهربائية ، �ضفحات الِق�طع املو�ضيقية ، ال�ضبورات القابلة للمحو ، 
حلي وزخارف م�ضنوعة من الورق و/اأو الورق املقوى ، مناديل من الورق ، مفار�س من الورق ، اأكيا�س ورقية 
للغداء ، �ضناديق وعلب من الورق املقوى ، دفاتر التلوين ، ملفات للتقارير ، ورق التجليد ، دفاتر جيب ، 
اأقالم اللباد ، �ضريط رزم الكتب ، اأطقم اقالم الر�ضا�س الأ�ضود ، اأطقم اأقالم التلوين الر�ضا�س ، م�ضاطر ، 
م�ضاند الكتابة ، دفاتر التواقيع )اوتوغراف( ، م�ضابك للورق )قرطا�ضية( ، دبا�ضات )اآلت مكتبية( ، قاطعات 
الأقرا�س  تقديد  اآلت   ، املكتبي  لال�ضتخدام  ال��ورق  تقديد  اآلت   ، ورقية  عالمات   ، )قرطا�ضية(  ال�ضرائط 
املدجمة لال�ضتخدام يف املنزل اأو يف املكتب ، اآلت واأجهزة التغليف بالبال�ضتيك ، جهاز تثبيت الأغلفة الواقية 
حرارياً للم�ضتندات وال�ضور الفوتوغرافية ، حامالت وحافظات البطاقات ، زخارف ورقية ل�ضناديق الغداء 
اأو املواد الغذائية ، األبومات ، اأكيا�س )مغلفات واأجربة( من الورق اأو البال�ضتيك للتعبئة ، حافظات للورق 
 ، والدمغات  لالأختام  وحافظات  حامالت   ، )�ضدة(  لعب  ورق   ، ال��ورق  اأو  املقوى  ال��ورق  من  علب   ، ال�ضائب 
كتب للر�ضوم الهزلية ، فرجار للر�ضم ، اأ�ضرطة وبطاقات من الورق لت�ضجيل برامج الكمبيوتر ، ورق ن�ضخ 
)قرطا�ضية( ، موائع ت�ضحيح )لوازم مكتبية( ، ملفات للم�ضتندات ، اأغطية واقية لالأ�ضابع )لوازم مكتبية( ، 
اأعالم )من الورق( ، جملدات )قرطا�ضية( ، جملدات للورق ، اأ�ضرطة ل�ضقة )قرطا�ضية( ، مناديل من الورق 
، بطاقات دليلية ، اأ�ضرطة حتبري ، اأغلفة للورق ، بطاقات غري م�ضنوعة من الن�ضيج ، خرائط ، بطاقات تهنئة 
مو�ضيقية ، ن�ضرات اإخبارية دورية ، دفاتر قطع )قرطا�ضية( ، علب األوان لال�ضتعمال يف املدر�ضة ، كرا�ضات 
، اآلت تقديد الورق )لال�ضتخدام املكتبي( ، حامالت ر�ضا�س الأقالم ، طوابع بريد ، ل�ضاقات ، مناديل من 
الورق للموائد ، دبابي�س للر�ضم ، تذاكر ، اأ�ضرطة لالآلت الكاتبة ، اآلت كاتبة )كهربائية اأو غري كهربائية( ، 
اأغلفة ورقية )قرطا�ضية( ، فرا�ضي كتابة ، طبا�ضري الكتابة ، ُبر�ضامات ، اأغلفة للكتب اأو الر�ضائل )قرطا�ضية( 
، اأغطية من الورق لأوعية الزهور ، قطاعات الورق )لوازم مكتبية( ، مراييل من الورق لالأطفال ، اأكيا�س 
للطبخ با�ضتخدام فرن امليكروويف ، م�ضايف قهوة من الورق ، كتيبات ، ت�ضاميم للتطريز ، �ضكاكني للورق 
)لوازم مكتبية( ، اأغطية من الورق للموائد ، بيا�ضات من الورق للموائد ، لفتات من الورق اأو الورق املقوى ، 
رقع للبطاقات الدليلية ، ق�ضائم ورقية ، ل�ضاقات للهواتف املحمولة ، �ضور زيتية )ر�ضوم( باإطار اأو بدون اإطار 
، منا�ضف من الورق ، ورق تواليت ، �ضفائح للم�ضتندات لال�ضتخدام املكتبي ، �ضناديق قبعات من الورق املقوى 
، اأدوات دمغ يدوية ، اأقالم حتديد ، �ضواين للتلوين ، فرا�ضي دهان اأو تلوين ، فرا�ضي للر�ضامني ، ممحايات 
لوح الكتابة ،  ورق زوان للر�ضم واخلط ، اأقالم ر�ضا�س ميكانيكية ، وا�ضي )ورق ياباين تقليدي( ، �ضفائح 
�ضغرية  حلي   ، الباركود  واأ�ضرطة  مكتبية(  )ل��وازم  الأ�ضماء  �ضارات   ، وامل�ضروبات  الأطعمة  لتزيني  اإ�ضتن�ضل 

متاألقة لأغرا�س القرطا�ضية ، عالمات للحقائب من الورق ، مناديل ورقية للتنظيف.
و�ضف العالمة: العالمة عبارة عن ر�ضم كاريكاتوري لباندا حمراء ذات الراأ�س الكبري ذو وجه غا�ضب.

  ال�ضرتاطات: 
اأو  التجارية يف وزارة الإقت�ضاد  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 

اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�ضدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  31  مار�س 2019 العدد 12593 

EAT 130958

  منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 307263:بتاريخ: 2019/03/05
باإ�ضم : �ضان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه:  1-6-1 ، اأو�ضاكي ، �ضيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
�سورة العالمة      

        
وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 30 

القهوة وال�ضاي والكاكاو والقهوة ال�ضطناعية  ، الأرز واملعكرونة والنودلز )املعكرونة الرقيقة( ، التابيوكا 
وال�ضاغو ، الدقيق وامل�ضتح�ضرات امل�ضنوعة من احلبوب ، اخلبز والفطائر واحللويات وال�ضوكولتة ، البوظة 
)اآي�س كرمي( وال�ضراب )مثلجات( وغريها من املثلجات ال�ضاحلة لالأكل ، ال�ضكر والع�ضل والع�ض�ل الأ�ض�ود ، 
اخلمرية وم�ضحوق اخلبيز ، امللح ، التوابل والبهارات والأع�ضاب املحفوظة ، اخلل ، وال�ضل�ضات وغريها من 
التوابل ، الثلج )ماء جممد( ، الب�ضكويت ، م�ضحوق كيك ، زخارف للكيك �ضاحلة لالأكل ، منكهات للكيك ، 
اأقرا�س اأرز ، حلويات �ضكرية و�ضكاكر )حلويات( ، ال�ضوكولتة ، م�ض�روبات �ضوكولتة مع احلليب ، م�ض�روبات 
ا�ض�ا�ض�ها  ال�ض�وكولتة ، غمو�س ا�ض�ا�ض�ها  ال�ض�وكولتة ، حلويات لتزيني اأ�ضجار عيد امليالد ، م�ض�روبات كاكاو 
، خالئط  ، منكهات للقهوة  القهوة  ، م�ضروبات  الكاكاو  ا�ض�ا�ض�ها  ، م�ض�روبات  الكاكاو  ، منتجات  مع احلليب 
الذرة  رقائق   ، بو�ضار   ، ، كعك حملى  القهوة  اأ�ض�ا�ض�ها  م�ض�روبات   ، للقهوة  كبدائل  ت�ض�تخدم  وم�ض�تح�ضرات 
، بوظة )اآي�س كرمي( ، كري )بهار( ، ك�ضرتد ، رقائق احلبوب ، منكهات ما عدا الزيوت العطرية ، حلويات 
 ، )�ضل�ضة(  كت�ضاب   ، منقوعات غري طبية   ، ال�ضكر  ، قطر  ، خبز زجنبيل  )حلويات(  فواكه  ، جلي  مثلجة 
�ضو�س )حلويات( ، قطع حلوى )حلويات( ، فطائر حلم ، مطريات حلوم لالأغرا�س املنزلية ، فطائر حمالة 
)بانكيك( ، اأقرا�س حمالة )حلويات( ، فطائر ، معجنات ، فلفل ، بيتزا ، مهلبية ، رافيول )فطائر باجلبنة 
وال�ضل�ضة احلمراء( ، هالم ملكي لال�ضتهالك الب�ض�ري ، ال�ضكر ، معجون الو�ض�ابي )توابل( ، �ضل�ضلة �ضويا 
، معكرونة ونودلز )معكرونة رقيقة( و�ضعريية ، اأودون )معكرونة رقيقة يابانية( ، �ض�و�ض�ي ، فانيال )منكهة( 
، كعكة الوفل ، لنب جممد )حلويات مثلجة( ، برتزل )ب�ض�كويت مملح وجاف( ، اأطعمة خفيفة اأ�ضا�ضها القمح 
، خالئط من الأطعمة اخلفيفة مكونة من الب�ض�كويت الرقيق اله�س اأو الربتزل اأو البو�ضار ، حلوى اللوز ، 
م�ضتح�ضرات عطرية للطعام ، عوامل متا�ضك البوظة )مثلجات �ضاحلة لالأكل( ، خبز اإفرجني ، كعك ، كيك 
، كراميل )حلوى( ، علكة لي�ضت لغايات طبية ، دقيق ذرة ، ب�ض�كويت رقيق ه�س ، مثلجات �ضاحلة لالأكل ، دب�س 
ال�ضكر ، ثلج طبيعي اأو �ضناعي ، معكرونة ، مرزبانية ، مايونيز ، دقيق ال�ضوفان ، فلفل )توابل( ، فطائر ، 
مقّب�الت )توابل( ، قر�ض�لة  ، ملح الطعام ، �ض�ندوي�ض�ات ، �ضل�ضة بندورة ، توابل ، �ضراب )مثلجات( ، �ضباغيتي 
)معكرونة رفيعة( ، حلويات �ض�كرية ، تورتات )كيك بالفواكه( ، طحني قمح ، توابل ال�ضلطة ، �ضل�ضات مرق 
اللحم ، �ضل�ضلة البا�ضتا ، وجبات �ضريعة التح�ضري اأ�ضا�ضها النودلز )املعكرونة الرقيقة( ،  وجبات خفيفة 
اأ�ضا�ضها احلبوب ، وجبات خفيفة اأ�ضا�ضها الأرز ، رقائق ذرة ، دقيق ذرة ، طحني الذرة ، رقائق �ضوفان ، غلوكوز 
لأغرا�س الطهو ، قوالب من البقوليات عالية ن�ضبة الربوتني ، دقيق ، مو�ضية حلوى الفاكهة ، طعام اأ�ضا�ضه 
  ، )توابل(  ب�ضاتني حمفوظة  اأع�ضاب   ، ال�ضاي  اأ�ضا�ضها  م�ضروبات   ، )توابل(  ال�ضويا  فول  ، عجينة  ال�ضوفان 
اإ�ضافات غلوتني لأغرا�س الطهو ، �ضل�ضات الفواكه ، بذور معاجلة لال�ضتخدام كتوابل ، راِمن )طبق ياباين 
اأ�ضا�ضه النودلز )املعكرونة الرقيقة(( ، وجبات خفيفة حمتوية على اجلنب ، �ضينبي )مفرقعات الأرز( ونعناع 

لإنعا�س رائحة الفم، جميعها واردة يف الفئة 30.
و�ضف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة Aggretsuko باللغة الإجنليزية بخط وطريقة 

مميزة فوقها ر�ضم كاريكاتوري لباندا حمراء ذات الراأ�س الكبري.
ال�ضرتاطات: 

اأو  التجارية يف وزارة الإقت�ضاد  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 
اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�ضدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  31  مار�س 2019 العدد 12593 

EAT 130960

 

 منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 307246 :بتاريخ: 2019/03/05
باإ�ضم : �ضان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه:  1-6-1 ، اأو�ضاكي ، �ضيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
�سورة العالمة    

                
وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3 

م�ضتح�ضرات تبيي�س الأقم�ض�ة ومواد اأخرى ت�ض�تعمل يف غ�ض�ل وكي املالب�س ، م�ضتح�ضرات تنظيف و�ضقل 
وجلي وك�ضط ، �ضابون ، عطريات ، زيوت عطرية ، م�ض�تح�ضرات جتميل وم�ضتح�ضرات تواليت غري طبية 
، مواد  للغرف  ، م�ضتح�ضرات عطرية  اأ�ضنان غري طبية  ، منظفات  لل�ضعر  )لو�ضن( غري طبية  ، غ�ض�ولت 
ال�ضعر  ولنظافة  للعناية  وم�ضتح�ضرات  منتجات   ، )مانيكري(  اليد  باأظافر  العناية  م�ضتح�ضرات   ، تواليت 
والب�ضرة ، لوا�ضق لأغرا�س التجميل ، غ�ض�ولت )لو�ضن( ملا بعد احلالقة ، م�ضادات للعرق ، م�ض�تح�ضرات 
تنظيف م�ضادة لل�ض�وا�س للغايات املنزلية ، مواد معطرة ، حلاء الكالجة للغ�ض�يل ، اأمالح ا�ض�تحمام لي�ضت 
للغايات الطبية ، م�ضتح�ضرات جتميل لال�ض�تحمام ، اأقنعة جتميلية ، اأمالح التبيي�س ، �ضودا التبيي�س ، نيلة 
للغ�ضيل )ال�ضبغة الزرقاء( ، رذاذات لإنعا�س رائحة الفم ، اأ�ضرطة لإنعا�س رائحة الفم ، كيماويات لت�ضنيع 
الألوان لغايات منزلية )للغ�ض�يل( ، م�ضتح�ضرات اإزالة الألوان ، اأطقم جتميل ، م�ضتح�ضرات جتميل لغايات 
التنحيف ، م�ضتح�ضرات جتميل للحيوانات ، اأعواد قطن لأغرا�س التجميل ، غزل قطني لأغرا�س التجميل 
، كرميات جتميلية ، كرميات تبيي�س الب�ضرة ، كرميات للجلد املدبوغ ، مزيالت الدهون بخالف امل�ضتخدمة 
الروائح  ، مزيالت  الأ�ضنان  اأطقم  ، م�ضتح�ضرات تنظيف  الأ�ضنان  اأطقم  ، ملمعات  الت�ضنيعية  العمليات  يف 
امل�ضتخدمة  ، منظفات بخالف  الأليفة  للحيوانات واحليوانات  الكريهة  الروائح  ، مزيالت  للب�ضر  الكريهة 
يف العمليات الت�ضنيعية ولغايات طبية ، اأ�ضباغ جتميلية ، ماء الكولونيا ، كولونيا ، اأ�ضباغ لل�ضعر ، ملونات 
لل�ضعر ، كرميات لل�ضعر ، جل لل�ضعر ، �ضامبو ، ملطف لل�ضعر ، م�ضتح�ضرات ترطيب لل�ضعر ، عطور ، طالء 
ال�ضفاه ، كرمي ولو�ضن للوجه والب�ضرة ، اأظافر م�ض�تعارة ، ملمع وطالء ومرقق اأظافر ، م�ض�تح�ضرات الوقاية 
من ال�ضم�س ، م�ضتح�ضرات ق�ضر )مزيالت األوان( لغايات التجميل ، منكهات للكعك )زيوت عطرية( ، حليب 
منظف لغايات التواليت ، م�ضتح�ضرات جتميل احلواجب ، اأقالم احلواجب ، ملينات لالأقم�ض�ة )ت�ض�تخدم يف 
الغ�ض�يل والكي( ، رمو�س م�ض�تعارة ، �ض�مع الأر�ضيات ، رذاذ )�ض�رباي( لل�ضعر ، م�ضتح�ضرات متويج وجتعيد 
ال�ضعر ، قا�ضر للغ�ضيل والكي ، م�ضتح�ضرات نقع الغ�ضيل والكي ، ن�ضا الغ�ضيل ، غ�ض�ولت )لو�ضن( لأغرا�س 
التجميل ، مكياج ، م�ض�احيق مكياج ، م�ضتح�ضرات مكياج ، م�ضتح�ضرات اإزالة املكياج  ، م�ضكارا ، غ�ضول للفم 
ملمع   ، جتميلية  اأق��الم   ، بالأظافر  العناية  م�ضتح�ضرات   ، لالأظافر  فنية  مل�ضقات   ، طبية  لغايات  لي�ض�ت 
لالأثاث والأر�ضيات ، مراهم لأغرا�س التجميل ، مزيجات من اأوراق الورد املجففة املعطرة )روائح طيبة( ، 
حجر اخلفاف ، قما�س �ض�حج )�ض�نفرة( ، ورق �ض�حج )لل�ض�نفرة( ،  خ�ضب معطر ، �ضامبو للحيوانات الأليفة 
، �ضمع لالأحذية ، م�ضتح�ضرات تنعيم )تن�ض�ية( ، �ضابون لتن�ضيع  ، كرميات لالأحذية ، ملمعات لالأحذية 
)م�ض�تح�ضرات  لل�ضم�س  بالتعر�س  الب�ضرة  ل�ضمرار  م�ضتح�ضرات   ، والكي  للغ�ض�يل  ن�ض�وي  ملمع   ، الن�ض�يج 
جتميل( ، مناديل ورقية م�ض�ربة بغ�ض�ولت )لو�ض�ن( جتميلية ، م�ضتح�ضرات اإزالة الطالء ، �ضمع اإزالة ال�ضعر 
، �ض�مع الغ�ضيل ، �ض�مع �ضقل ، �ض�مع للجلد املدبوغ ، م�ضتح�ضرات اإزالة ال�ضعر ، فازلني لأغرا�س التجميل 
اأع��واد بخور )اأع��واد اجلو�س( ، مواد عطرية ، ورق تن�ضيف الزيت  ، ر�ض�وم زينة لل�ض�ف لأغرا�س التجميل ، 
للب�ضرة ، ورق تن�ضيف الوجه ، م�ضتح�ضرات ال�ضتحمام غري خم�ض�ضة لغايات طبية وموزعات املواد املعطرة 

للجو.
و�ضف العالمة: العالمة عبارة عن ر�ضم كاريكاتوري لباندا حمراء ذات الراأ�س الكبري ذو وجه غا�ضب.

ال�ضرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو 

اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�ضدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  31  مار�س 2019 العدد 12593 

EAT 130965

  منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 307262 :بتاريخ: 2019/03/05
باإ�ضم : �ضان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه:  1-6-1 ، اأو�ضاكي ، �ضيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
�سورة العالمة    

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 28 
، دمى الدببة  األعاب م�ضنوعة من املخمل   ، العرائ�س   ، األعاب فيديو  اأجهزة   ، اللعب  اللعب والدمى واأدوات 
 ، وبالونات  وك��رات مطاطية  للعب  ك��رات   ، وللريا�ضة  البدنية  للريا�ضة  اأدوات   ، لعب  واأطقم  دمى  اأ�ضكال   ،
زخرفات وزينة للحفالت ، زخرفات وزينة لأ�ضجار عيد امليالد ، هدايا للحفالت ، مركبات لعب ، مركبات 
كهربائية )لعب( ، األواح ركوب الأمواج ، األواح التزلج على الثلج ، زلجات ذات عجالت ، زلجات جليد ، األواح 
األعاب الرند )الزهر( ،  اأو واقيات للريا�ضية والألعاب ، م�ضد�ضات هوائية )لعب( ،  التزلج ، ح�ض�وات حماية 
األعاب   ، ، قوالب بناء )لعب(  ، ط��اولت بليارد  ، ك��رات بليارد  اأجرا�س زينة �ضجرة عيد امليالد   ، ك��رات للعب 
واآلت  اأجهزة   ، اأحذية تزلج مرتبط بها زلج��ات   ، امليالد(  نارية لعيد  ، حلوى متفجرة )مفرقعات  لوحية 
البولنغ ، األعاب بناء ، حامالت �ضموع لأ�ضجار عيد امليالد ، رقع الداما ، لعب الداما ، األعاب �ضطرجن ، رقع 
�ض�طرجن ، اأ�ضجار عيد امليالد كمواد ا�ضطناعية ، قواعد �ضجرة عيد امليالد ، اأجهزة �ضحر )األعاب( ، كو�ضاكيوز 
)األعاب نارية( ، كوؤو�س للعبة الرند )الزهر( ، لعبة ال�ضهام ، لعبة الرند )الزهر( ، اأ�ض�ّرة للدمى ،  مالب�س 
للدمى ، بيوت للدمى ،  غرف للدمى ، العاب الدومينو ، رقع الداما ، لعبة الداما ، اأثقال يدوية )متارين 
ريا�ضية( ، واقيات لالأكواع )اأدوات ريا�ضية( ، اأجهزة مترين )مو�ضعات لل�ضدر( ، اأجهزة ركوب يف املعار�س 
، ر�ضاعات للدمى ، �ضنارات �ضيد ال�ضمك ، عدة �ضيد ال�ضمك ، زعانف لل�ضباحة ، طوافات ل�ضيد ال�ضمك ، 
اأقرا�س طائرة )لعب( ، األعاب اآلية ، م�ضارب للعب ، اأجهزة لالألعاب ، اأجهزة األعاب فيديو ، األعاب حممولة 
ب�ضا�ضات عر�س بالبلورات ال�ضائلة ، اأجهزة األعاب الفيديو يف الأماكن اخلارجية املخ�ض�ضة لها ، حقائب للعبة 
الغولف ، م�ضارب غولف ، قفازات لعبة الغولف ، قفازات لالألعاب والريا�ضة ، لعب اخلدع العملية )األعاب 
، املهجونغ  ، واقيات للركب )اأدوات ريا�ضية(  ، بكرات خيوط للطائرات الورقية ، طائرات ورقية  مبتدعة( 
)لعبة �ضينية( ، كرات رخامية اأو زجاجية للعب ، دمى متحركة ، اأقنعة م�ض�رحية ، اأقنعة لعب ، هواتف نقالة 
)لعب( ، مناذج م�ضغرة ملركبات ، ِحلي للحفالت وللرق�ضات )هدايا للحفالت( ، ح�ض�وات حماية )اأجزاء من 
املالب�س الريا�ضية( ، األعاب منزلية ، كب�ضولت متفجرة )ُلعب( ، م�ض�د�ض�ات لعب ، كرات لعب ، دمى متحركة 
، م�ضارب ، خ�ض�خي�ض�ات )اأدوات لعب( ، األعاب حلقية ، اأح�ضنة هزازة ، زلجات ذات عجالت ، األواح �ض�راعية 
،  لعبة  ، زلج��ات ، عربات جليد )اأدوات ريا�ضية( ، زلق��ات )اأدوات لعب( ، نفاخات فقاقيع �ضابون )لعب( 
الدوامة )لعب( ، من�ضات وثب )اأدوات ريا�ضية( ، دراجات هوائية ثابتة للتمارين الريا�ضية ، برك �ضباحة 
، قفازات غ�ضائية  األ��واح �ضباحة عائمة   ، ، زعانف لل�ضباحة  ال�ضباحة  ، طوافات هوائية لربك  )اأدوات لعب( 
لل�ضباحة ، األعال قابلة للنفخ لربك ال�ضباحة ، اأرجوحات ، طاولت تن�س ، دمى للحيوانات الأليفة املنزلية ، 
زلجات مائية ، اأدوات لعب لل�ضباحة والألعاب املائية والألعاب ريا�ضية والأن�ضطة الريا�ضية ، كرات لل�ضاطئ ، 
اآلت ت�ضلية تعمل اأوتوماتيكيٌا وبالنقد ، اأكيا�س م�ضممة خ�ضي�ضاً للزلجات واألواح التزلج على املاء ، بطاقات 
بينغو ، �ضبكات �ضيد الفرا�ضات ، ورق لعب )�ض�دة( ، نثار الورق امللون ، زلجات م�ض�تقيمة ذات عجالت ، اأحاجي 
ال�ضور املقطوعة ، نواظري الأ�ض�كال املتغرية ، �ضواري  لالألواح ال�ض�راعية ، �ضبكات اإنزال ل�ضيادي ال�ضنارة ، 
مركبات لعب يتم التحكم فيها ل�ضلكياً ، عجالت م�ضننة ، كرات ثلج ، اأحذية الثلج ، ورق لعب ياباين ، �ضرتات 
لل�ضباحة ، اأحزمة لل�ضباحة ، ّطوافات لال�ضتحمام وال�ضباحة ، اأجهزة عائمة لل�ضباحة ، الطوافات )العوامات( 
، قبعات ورقية للحفالت ، اأجهزة بناء الأج�ضام ، بطاقات ك�ضط لألعاب اليان�ضيب ، مناذج م�ضغرة ل�ضخ�ضيات 
اآلت تعمل بقطع النقد )اآلت لعب( ، الإن�ضان   ، األعاب بات�ضينكو )لعبة يابانية(  ، اأجهزة  كرتونية )األعاب( 
الآيل )روبوت( لعب ، طائرات بدون طيار )لعب( ، اأفالم واقية ُمعدة لل�ضا�ضات لالألعاب املحمولة ، ق�ضبان 
حتكم  وح��دات   ، اللعب  ِخَيم   ، لالألعاب  خم�ض�ضة  جتارية  بطاقات   ، الفيديو  لألعاب  )جوي�ضتك(  التوجيه 
العالمة عبارة عن  العالمة:  الفيديو. و�ضف  األعاب  باليد للعب  ، وح��دات حتكم حممولة  الفيديو  باألعاب 

ر�ضم كاريكاتوري لباندا حمراء ذات الراأ�س الكبري ذو وجه غا�ضب.
و�ضف العالمة: العالمة عبارة عن ر�ضم كاريكاتوري لباندا حمراء ذات الراأ�س الكبري ذو وجه غا�ضب.

ال�ضرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو 

اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�ضدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  31  مار�س 2019 العدد 12593 

EAT 130971

  منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 307270 :بتاريخ: 2019/03/05
باإ�ضم : �ضان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه:  1-6-1 ، اأو�ضاكي ، �ضيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
�سورة العالمة          

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 41 
، تنظيم  الت�ض�لية ، خدمات الرتبية والتعليم  الت�ضلية ، حدائق املالهي ، مدن املالهي ، خدمات قاعات   ، الرتفيه 
واإنتاج وتقدمي العرو�س واحلفالت املو�ض�يقية والعرو�س احلية والعرو�س امل�ض�رحية واملعار�س واملباريات الريا�ضية 
والأن�ض�طة الريا�ضية والثقافية ، قاعات مو�ضيقية ، عرو�س الأفالم ال�ضينمائية ،  خدمات �ضينمائية ، �ضتوديوهات 
�ضينمائية ، خدمات الدي�ضكو ، خدمات النوادي ، ن�ضر الكتب والن�ضو�س واملجالت وال�ضحف والدوريات ، خدمات 
والألعاب  والريا�ضة  والتمثيليات  والعرو�س  املو�ضيقية  واحلفالت  واملعار�س  الرتفيه  ت�ضهيالت  توفري    ، املكتبات 
املعلومات  توفري   ، العطالت  مع�ضكرات  خدمات   ، ال�ضحية  النوادي  خدمات   ، والثقافية  ال�ضتجمامية  والأن�ضطة 
املتعلقة بالتعليم والرتفيه والت�ضلية وال�ضتجمام والريا�ضة والثقافة ، الرتفيه بالراديو والتلفزيون ، اإنتاج برامج 
الراديو والتلفزيون ، اإنتاج الأفالم واأفالم الفيديو ، تاأجري الأفالم ال�ضينمائية وال�ضور املتحركة واأ�ضرطة الفيديو 
  ، ال�ضوت  م�ضجالت  تاأجري   ، ال�ضتعمالت  متعددة  الرقمية  الفيديو  واأقرا�س  الفيديو  واأقرا�س  الليزر  واأقرا�س 
وب�ضرية  �ضمعية  باأجهزة  املجهزة  والردهات  النوادي   ، ُدور احل�ضانة   ، امل�ضرحية  وامل�ضاهد  العر�س  م�ضاهد  تاأجري 
واأجهزة الغناء املرفقة معها ، غرف و�ضالت اللعب ، تنظيم م�ضابقات اجلمال ، ال�ضريك ، دورات درا�ضية باملرا�ضلة ، 
خدمات امل�ضيف ، تنظيم املعار�س لالأغرا�س الثقافية اأو التعليمية ، املراهنات ، تعليمات الريا�ضة البدنية ، توفري 
ت�ضهيالت املتاحف )عر�س ومعار�س( ، اإدارة اليان�ضيب ، خدمات الأورك�ضرتا ، تنظيم حفالت ) ترفيه( ، خدمات 
املكتبي  الن�ضر   ، احليوان  حدائق  خدمات   ، امل�ضرحي  الإن��ت��اج   ، والتلفزيونية  الإذاع��ي��ة  وال��ربام��ج  ال�ضيناريو  كتابة 
الإلكرتوين ، خدمات الألعاب املقدمة مبا�ضرًة من �ضبكة كمبيوتر ، تف�ضري لغة الإ�ضارة ، التوجيه املهني )ن�ضائح 
تعليمية اأو تدريبية( ، الت�ضوير باملايكروفيلم ، خدمات التاأليف املو�ضيقي ، النوادي الليلية ، الت�ضوير الفوتوغرايف 
، اإنتاج اأفالم الفيديو ، توفري خدمات الكاروكي ، توفري املطبوعات الإلكرتونية الفورية )غري القابلة للتنزيل( ، 
ن�ضر الكتب وال�ضحف الإلكرتونية الفورية ، ت�ضجيل اأ�ضرطة الفيديو ،  ممرات البولينج ، توفري ت�ضهيالت اللياقة 
البدنية يف جمال البي�ضبول ، توفري مالعب داخلية للعبة البي�ضبول ، الرتفيه يف �ضكل البي�ضبول )األعاب( ، عر�س 
 ، الكمبيوتر  �ضبكات  تفاعلية من خالل  اإلكرتونية  األعاب  توفري  الرتفيه حتديداً  ، خدمات  ال�ضبكة  الأف��الم عرب 
توفري ا�ضتخدام موؤقت لالألعاب التفاعلية غري القابلة للتنزيل ، خدمات النوادي ال�ضحية )خدمات تدريب اللياقة 
البدنية واحلفاظ على ال�ضحة( ، اإنتاج الأفالم عدا اأفالم الدعاية والإعالن ، عرو�س الأفالم ال�ضينمائية ، معلومات 
عن الرتبية والتعليم ، معلومات عن الرتفيه ، خدمات الألعاب املقدمة مبا�ضرة من �ضبكة كمبيوتر ، تاأجري معدات 
واأجهزة الألعاب ، توفري ت�ضهيالت لعبة الغولف ، توفري املطبوعات الإلكرتونية الفورية غري القابلة للتنزيل ، ن�ضر 
ن�ضو�س ما عدا ن�ضو�س الدعاية والإعالن ، توفري ت�ضهيالت ال�ضتجمام ، معلومات عن ال�ضتجمام ، تاأجري معدات 
اإر�ضال وا�ضتقبال ال�ضوت وال�ضورة ، تاأجري كامريات الفيديو ، تاأجري الأفالم ال�ضينيمائية ، تاأجري اأجهزة الإ�ضاءة 
 ، ، تاأجري بروجكرتات )اآلت عر�س( وملحقاتها  ال�ضينمائية  تاأجري الأفالم   ، التلفزيون  اأو �ضتوديوهات  للم�ضارح 
تاأجري اأجهزة الراديو والتلفزيون ، تاأجري م�ضاهد العر�س ، تاأجري معدات الريا�ضة عدا املركبات ، تاأجري املالعب 
الريا�ضية ، تاأجري مرافق ال�ضتادات ، تاأجري م�ضاهد م�ضرحية ، تاأجري كامريات الفيديو ، تاأجري م�ضجالت الفيديو 
باحلافظات ال�ضريطية ، تاأجري اأ�ضرطة الفيديو ، تاأجري الدمى ، تدريب احليوانات ، التدريب العملي )ا�ضتعرا�س( 
، الرتجمة ، تنظيم واإدارة ور�ضات العمل )تدريب( ، خدمات الرتفيه حتديداً توفري املواد ال�ضمعية واملرئية وال�ضور 
وبرامج التلفزيون وال�ضور املتحركة عرب �ضبكة كمبيوتر مبا�ضرة ، توفري ال�ضور وال�ضوت والفيديو عرب �ضبكات 
مبا�ضرة ، توفري املعلومات عن ال�ضخ�ضيات اخليالية ، توفري املو�ضيقي غري القابلة للتنزيل عرب ال�ضبكة ، توفري 
الفيديو غري القابل للتنزيل عرب ال�ضبكة ، توفري الأفالم غري القابلة للتنزيل عرب خدمات اإر�ضال الفيديو ح�ضب 
الطلب ، توفري برامج التلفزيون غري  القابلة للتنزيل عرب خدمات اإر�ضال الفيديو ح�ضب الطلب ، توزيع الأفالم 
التعليمية   المتحانات   ، اخلا�ضة  الحتياجات  ل��ذوي  امل�ضاعدين  خ��الل  من  املقدمة  والتعليم  الرتبية  خدمات   ،
للم�ضتخدمني لتاأهليهم للتحليق بالطائرات بدون طيار، خدمات هند�ضة ال�ضوت لالأحداث ، خدمات فنيي الإ�ضاءة 

لالأحداث ، اإخراج الأفالم بخالف اأفالم الدعاية والإعالن.
و�ضف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة Aggretsuko باللغة الإجنليزية بخط وطريقة مميزة فوقها ر�ضم 

كاريكاتوري لباندا حمراء ذات الراأ�س الكبري.
  ال�ضرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�ضدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  31  مار�س 2019 العدد 12593 

EAT 130962

  منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 307259:بتاريخ: 2019/03/05
باإ�ضم : �ضان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه:  1-6-1 ، اأو�ضاكي ، �ضيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
�سورة العالمة      

     
وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 28 

، دمى الدببة  األعاب م�ضنوعة من املخمل   ، العرائ�س   ، األعاب فيديو  اأجهزة   ، اللعب  اللعب والدمى واأدوات 
 ، وبالونات  وك��رات مطاطية  للعب  ك��رات   ، وللريا�ضة  البدنية  للريا�ضة  اأدوات   ، لعب  واأطقم  دمى  اأ�ضكال   ،
زخرفات وزينة للحفالت ، زخرفات وزينة لأ�ضجار عيد امليالد ، هدايا للحفالت ، مركبات لعب ، مركبات 
كهربائية )لعب( ، األواح ركوب الأمواج ، األواح التزلج على الثلج ، زلجات ذات عجالت ، زلجات جليد ، األواح 
األعاب الرند )الزهر( ،  اأو واقيات للريا�ضية والألعاب ، م�ضد�ضات هوائية )لعب( ،  التزلج ، ح�ض�وات حماية 
األعاب   ، ، قوالب بناء )لعب(  ، ط��اولت بليارد  ، ك��رات بليارد  اأجرا�س زينة �ضجرة عيد امليالد   ، ك��رات للعب 
واآلت  اأجهزة   ، اأحذية تزلج مرتبط بها زلج��ات   ، امليالد(  نارية لعيد  ، حلوى متفجرة )مفرقعات  لوحية 
البولنغ ، األعاب بناء ، حامالت �ضموع لأ�ضجار عيد امليالد ، رقع الداما ، لعب الداما ، األعاب �ضطرجن ، رقع 
�ض�طرجن ، اأ�ضجار عيد امليالد كمواد ا�ضطناعية ، قواعد �ضجرة عيد امليالد ، اأجهزة �ضحر )األعاب( ، كو�ضاكيوز 
)األعاب نارية( ، كوؤو�س للعبة الرند )الزهر( ، لعبة ال�ضهام ، لعبة الرند )الزهر( ، اأ�ض�ّرة للدمى ،  مالب�س 
للدمى ، بيوت للدمى ،  غرف للدمى ، العاب الدومينو ، رقع الداما ، لعبة الداما ، اأثقال يدوية )متارين 
ريا�ضية( ، واقيات لالأكواع )اأدوات ريا�ضية( ، اأجهزة مترين )مو�ضعات لل�ضدر( ، اأجهزة ركوب يف املعار�س 
، ر�ضاعات للدمى ، �ضنارات �ضيد ال�ضمك ، عدة �ضيد ال�ضمك ، زعانف لل�ضباحة ، طوافات ل�ضيد ال�ضمك ، 
اأقرا�س طائرة )لعب( ، األعاب اآلية ، م�ضارب للعب ، اأجهزة لالألعاب ، اأجهزة األعاب فيديو ، األعاب حممولة 
ب�ضا�ضات عر�س بالبلورات ال�ضائلة ، اأجهزة األعاب الفيديو يف الأماكن اخلارجية املخ�ض�ضة لها ، حقائب للعبة 
الغولف ، م�ضارب غولف ، قفازات لعبة الغولف ، قفازات لالألعاب والريا�ضة ، لعب اخلدع العملية )األعاب 
، املهجونغ  ، واقيات للركب )اأدوات ريا�ضية(  ، بكرات خيوط للطائرات الورقية ، طائرات ورقية  مبتدعة( 
)لعبة �ضينية( ، كرات رخامية اأو زجاجية للعب ، دمى متحركة ، اأقنعة م�ض�رحية ، اأقنعة لعب ، هواتف نقالة 
)اأجزاء  ح�ض�وات حماية   ، للحفالت(  )هدايا  وللرق�ضات  للحفالت  ِحلي   ، ملركبات  ، مناذج م�ضغرة  )لعب( 
، دمى  لعب  ك��رات   ، لعب  م�ض�د�ض�ات   ، )ُلعب(  كب�ضولت متفجرة   ، األعاب منزلية   ، الريا�ضية(  املالب�س  من 
متحركة ، م�ضارب ، خ�ض�خي�ض�ات )اأدوات لعب( ، األعاب حلقية ، اأح�ضنة هزازة ، زلجات ذات عجالت ، األواح 
�ض�راعية ، زلجات ، عربات جليد )اأدوات ريا�ضية( ، زلقات )اأدوات لعب( ، نفاخات فقاقيع �ضابون )لعب( 
،  لعبة الدوامة )لعب( ، من�ضات وثب )اأدوات ريا�ضية( ، دراجات هوائية ثابتة للتمارين الريا�ضية ، برك 
قفازات   ، �ضباحة عائمة  األ��واح   ، لل�ضباحة  زعانف   ، ال�ضباحة  ، طوافات هوائية لربك  لعب(  )اأدوات  �ضباحة 
غ�ضائية لل�ضباحة ، األعال قابلة للنفخ لربك ال�ضباحة ، اأرجوحات ، طاولت تن�س ، دمى للحيوانات الأليفة 
املنزلية ، زلجات مائية ، اأدوات لعب لل�ضباحة والألعاب املائية والألعاب ريا�ضية والأن�ضطة الريا�ضية ، كرات 
اأكيا�س م�ضممة خ�ضي�ضاً للزلجات واألواح التزلج على   ، اأوتوماتيكيٌا وبالنقد  اآلت ت�ضلية تعمل   ، لل�ضاطئ 
املاء ، بطاقات بينغو ، �ضبكات �ضيد الفرا�ضات ، ورق لعب )�ض�دة( ، نثار الورق امللون ، زلجات م�ض�تقيمة ذات 
عجالت ، اأحاجي ال�ضور املقطوعة ، نواظري الأ�ض�كال املتغرية ، �ضواري  لالألواح ال�ض�راعية ، �ضبكات اإنزال 
ل�ضيادي ال�ضنارة ، مركبات لعب يتم التحكم فيها ل�ضلكياً ، عجالت م�ضننة ، كرات ثلج ، اأحذية الثلج ، ورق 
لعب ياباين ، �ضرتات لل�ضباحة ، اأحزمة لل�ضباحة ، ّطوافات لال�ضتحمام وال�ضباحة ، اأجهزة عائمة لل�ضباحة 
، الطوافات )العوامات( ، قبعات ورقية للحفالت ، اأجهزة بناء الأج�ضام ، بطاقات ك�ضط لألعاب اليان�ضيب 
اآلت تعمل بقطع   ، يابانية(  بات�ضينكو )لعبة  األعاب  اأجهزة   ، )األعاب(  ، مناذج م�ضغرة ل�ضخ�ضيات كرتونية 
النقد )اآلت لعب( ، الإن�ضان الآيل )روبوت( لعب ، طائرات بدون طيار )لعب( ، اأفالم واقية ُمعدة لل�ضا�ضات 

لالألعاب املحمولة ، ق�ضبان التوجيه 
باألعاب  حتكم  وح��دات   ، اللعب  ِخَيم   ، لالألعاب  خم�ض�ضة  جتارية  بطاقات   ، الفيديو  لأل��ع��اب  )جوي�ضتك( 

الفيديو ، وحدات حتكم حممولة باليد للعب األعاب الفيديو.
و�ضف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة Aggretsuko باللغة الإجنليزية بخط وطريقة مميزة فوقها 

ر�ضم كاريكاتوري لباندا حمراء ذات الراأ�س الكبري.
  ال�ضرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو 
اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�ضدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  31  مار�س 2019 العدد 12593 
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عربي ودويل

واأر�ضية  اأن�ضارا  تكت�ضب  اأنها  يبدو 
بني الدميقراطيني.

وذّك����������ر ال����ع����دي����د م�����ن ال����زع����م����اء 
انتخابات  ب�����اأن  ال��دمي��ق��راط��ي��ني، 
نوفمرب  يف  ال��ن�����ض��ف��ي  ال��ت��ج��دي��د 
لهم  ����ض���م���ح���ت  وال�����ت�����ي   ،2018
جمل�س  على  ال�ضيطرة  با�ضتعادة 
الق�ضايا  ع���ل���ى  رك������زت  ال�����ن�����واب، 
الج��ت��م��اع��ي��ة والق��ت�����ض��ادي��ة. “مل 
اأقم بالإعالن ملولر اأو عن التحقيق، 
فالنا�س  يل،  ذك����ره  مت  م���ا  ون������ادراً 
ال�ضحة”،  ع��ن  ال��ت��ح��دث  ي��ري��دون 
تيم  ال��دمي��ق��راط��ي  ال�ضناتور  ق��ال 
ك���ني، ال���ذي اأع��ي��د ان��ت��خ��اب��ه بفارق 

كبري يف فرجينيا العام املا�ضي.
جمل�س  ع����ل����ى  ����ض���ي���ط���رن���ا  »ل����ق����د 
رو�ضيا،  على  الرتكيز  دون  النواب، 
دون  ال��ت��واط��وؤ،  ال��رتك��ي��ز على  دون 
العزل، دون الرتكيز  الرتكيز على 
ولكن  ال�����ع�����دال�����ة،  ع����رق����ل����ة  ع����ل����ى 
ال�ضحية  ال��رع��اي��ة  على  بالرتكيز 
الف�ضاد  التحتية ومكافحة  والبنية 
نائب  اي�������ض���ا  ق�����ال  وا����ض���ن���ط���ن،  يف 
ن���ي���وي���ورك، ح��ك��ي��م ج��ي��ف��ري��ز هذا 

الأ�ضبوع. 
تقرير  يف  الأم��������ل  خ���ي���ب���ة  ومل����ح����و 
ق�����دًم�����ا، ميكن  م���وي���ل���ر وامل���������ض����ي 
العتماد  ��ا  اأي�����ضً ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ني 
على ... دونالد ترامب نف�ضه. يوم 
اإدارته ق�ضية امام  الثالثاء، رفعت 
النظام  ك��ري،  اأوب��ام��ا  ال��ع��دال��ة �ضد 
املعار�ضة،  ع��ل��ى  ال��ع��زي��ز  ال�����ض��ح��ي 
د�ضتوري.  غ��ري  ب��اإع��الن��ه  م��ط��ال��ًب��ا 
للدميقراطيني،  قدمت  “هدية” 
ح�ضب عدة و�ضائل اإعالم اأمريكية، 
اأك���رث م��ن ذلك  ال��ذي��ن ل يطلبون 
حقا  ويطلقون  روؤو�ضهم،  لريفعوا 

حملتهم..
عن لوجورنال دي دميان�ش

•• الفجر – خرية ال�ضيباين
ب����ع����د م�����ا ي�����ق�����ارب ال����ع����ام����ني من 
الرو�ضية،  ال��ق�����ض��ي��ة  يف  ال��ت��ح��ق��ي��ق 
ت��ذّوق هذه  ترامب  لدونالد  ميكن 
النتائج  ج��رف��ت  الأح����د،  اللحظة. 
ال��ت��ي ت��و���ض��ل اإل��ي��ه��ا ت��ق��ري��ر مولر، 
التهديد املعلق فوق البيت الأبي�س 
التحقيق  ان  موؤكدة  انتخابه،  منذ 
للتواطوؤ  ا���ض��ت��ع��داد  اأي  ُي��ظ��ه��ر  مل 
بنف�س  يكن  مل  ولكنه  رو���ض��ي��ا،  م��ع 
عرقلة  تهمة  بخ�ضو�س  ال��و���ض��وح 
ال��ع��دال��ة. وع��ل��ى عك�س ال���ع���ادة، مل 
بتغريدة،  الأمريكي  الرئي�س  يقم 
�ضمت  يف  انت�ضاره  ت���ذّوق  مف�ضال 
بيت�س،  ب����امل  يف  اإق���ام���ت���ه  م��ق��ر  يف 
فلوريدا، حيث ق�ضى معظم عطلة 

نهاية الأ�ضبوع يلعب الغولف.
ي�ضدق”،  ل  ب�����ض��ك��ل  ه���ادًئ���ا  »ك�����ان 
ليند�ضي  ال�ضناتور اجلمهوري  قال 
غ����راه����ام لأك�����ض��ي��و���س، ال�����ذي كان 
اإىل ج��ان��ب ال��رئ��ي�����س ي���وم الأح����د، 
اأقوى  “اأنت  ق��ائ��ال:  خ��اط��ب��ه  وق���د 
م�����ض��ى منذ  وق����ت  اأي  م���ن  ال���ي���وم 
ال�ضرعية  ُي�ضفي  وه��ذا  انتخابك، 
على انتخابك يف عيون من �ضككوا 
ما،  ب�ضكل  “اإنه  م�ضيفا  فيها”، 

اليوم الأول لرئا�ضة جديدة«. 
قبل اأقل من عامني من النتخابات 
امللياردير  اأ�ضبح  املقبلة،  الرئا�ضية 
“الدميقراطيون  ق���وي:  و���ض��ع  يف 
الليربالية  الإع���������الم  وو�����ض����ائ����ل 
للرئي�س  ب�����الع�����ت�����ذار  م����دي����ن����ون 
�ضارعت  الأمريكي”،  وال�����ض��ع��ب 
البيت  ب��ا���ض��م  امل��ت��ح��دث��ة  بالتعليق، 

البي�س، �ضارة �ضاندرز.

زمن الأفكار  والنقا�ش ال�سيا�سي
يعلنوا  األ  اجلمهوريني  على  لكن 

بعد  الوان.  ق���ب���ل  ان���ت�������ض���اره���م 
ال�ض�������يا�ضية  احل���ي���اة  ف��ّك��ك��ت  ان 
الأم��ري��ك��ي��ة يف الأ���ض��ه��ر الأخ����رية، 
الرو�ض���������ي  التحقيق  نهاية  تفتح 
للدميقراطيني،  ج���دي���دة  ح��ق��ب��ة 
ل��������م  اإذا  خطاأ  �ضريتكبون  ال��ذي��ن 

ي�ض����تفيدوا منها.
 وق����د دع�����������������ا ال��ب��ع�����س ف��ع��ال اإىل 
مرحلة جديدة، مرحلة املقرتحات 

والنقا�س ال�ضيا�ضي:
دع����������ت  الث��ن��������������������ني،  م�������ض���اء   -
ن����ائ����ب ه���������اواي ت���ول�������ض���ي غ����اب����ارد 
“اللتفات  اإىل  ال��دمي��ق��راط��ي��ني 

الدميقراطيون على 
جبهات اأخرى

ذل����ك، ولكن  اأق�����ول  اأن  اأك�����ره  »اأن�����ا 
ي���ف���وز جم���ددا  اأن  ت���رام���ب مي��ك��ن 
بيت  ح���ذر  اذكياء”،  ن��ك��ن  مل  اإذا 
الدميقراطي  امل��ر���ض��ح  ب��وت��ي��ج��ي��غ، 
���ض��ع��وده يف  اوج  ال�������ض���اب، وه����و يف 
ا����ض���ت���ط���الع���ات ال��������راأي الأخ�������رية، 
“نق�ضا  ���ض��ّج��ل  اإن�����ه  اإىل  م�����ض��ريا 
جانبه،  اإىل  احلما�س”  يف  ق��ات��ال 
كلينتون  ه���ي���الري  ح��م��ل��ة  خ����الل 
2016، داعيا حزبه اإىل عدم  عام 
ارتكاب نف�س الأخطاء. وهذه فكرة 

ا�ضتطالع اأجرته موؤ�ض�ضة مورنينغ 
كون�س.

قبل  وحتى  م��ار���س،  �ضهر  بداية  يف 
زعيمة  ق���ال���ت  ال��ت��ح��ق��ي��ق،  ان���ت���ه���اء 
الكونغر�س،  يف  ال��دمي��ق��راط��ي��ني 
تعار�س  اإن���ه���ا  ب��ي��ل��و���ض��ي،  ن��ان�����ض��ي 
اإط������الق اإج�������راء امل�������ض���اءل���ة، ال���ذي 
ح�ضب  اأكرث”،  ال��ب��الد  “�ضيق�ّضم 
البع�س يف مع�ضكر  راأيها. ويخ�ضى 
توؤدي  اأن  ��ا،  اأي�����ضً ال��دمي��ق��راط��ي��ني 
املع�ضكر  تعبئة  اإىل  اخل��ط��وة  ه��ذه 
اأ�ضهر  اجلمهوري، على بعد ب�ضعة 

فقط من النتخابات الرئا�ضية.

الآن  ع��ل��ي��ن��ا   “ امل�ضتقبل”.  ن��ح��و 
امل�ضالة  ه���ذه  ون��ت��ج��اوز  ن��ت��ح��د،  اأن 
ال��ت��ي ق�����ّض��م��ت��ن��ا واخ�����ذت م���ا يكفي 
يف  اك���دت  الوطني”،  النقا�س  م��ن 
بيان، املر�ضحة لل�ضباق على الورقة 

الدميوقراطية الرئا�ضية.
بيت  ال��ت��م��ه��ي��دي��ة،  اىل  امل���ر����ض���ح   -
بيند  �ضاوث  بلدة  عمدة  بوتيجيغ، 
ال�����ض��غ��رية ب���ولي���ة اإن���دي���ان���ا، ذهب 
من  “�ضيكون  ذل������ك:  م����ن  اأب����ع����د 
للدميقراطيني،  بالن�ضبة  اخل��ط��اأ 
ميكن  ترامب  رئا�ضة  ب��اأن  العتقاد 
حزبه  داعيا  بتحقيق”،  تنتهي  اأن 

اإىل اقرتاح برنامج ي�ضمح “باإنهاء 
الرتامبية«.

الإقالة لي�ست اولوية
احتلت ق�ضية مولر مكانة بارزة يف 
ا�ضتطالعات  لكن  الإع��الم،  و�ضائل 
ال���ن���اخ���ب���ني  اأن  ت���ظ���ه���ر  ال������������راأي 
الأمريكيني ل يجعلون منها ق�ضية 
منهم  ُطلب  فعندما  اأول��وي��ة.  ذات 
ترتيب اولويات الكونغر�س ال� 21، 
فاإن 38 باملائة فقط من امل�ضاركني 
)اأي القرتاح الأقل تاأييًدا( جعلوا 
اأولوية  ت��رام��ب  م��ن ع���زل دون���ال���د 

“بالغة الأهمية”، وفًقا ل�ضتطالع 
-بوليتيكو  هارفارد  جامعة  ن�ضرته 
م���ت���اأخ���را جدا  ي���ن���اي���ر،  اأوائ��������ل  يف 
اأ�ضعار  يف  التخفي�س  م�ضالة  على 
الأدوي�������ة، اأو ت��خ��ف��ي�����س ال��ع��ج��ز يف 
امليزانية، اأو الزيادة يف الإنفاق على 

البنية التحتية.
بني الدميقراطيني، ازدادت �ضعبية 
ف��ك��رة ع����زل دون���ال���د ت���رام���ب منذ 
يف  ال��ن��واب  جمل�س  على  ال�ضيطرة 
املائة فقط  53 يف  ان  نوفمرب، ال 
اأنها  يعتقدون  احل��زب،  ناخبي  من 
ح�ضب  اأول�����وي�����ة،  ت���ك���ون  اأن  ي��ج��ب 

بيت بوتيجيغ.. رئا�ضة ترامب لن تنتهي بتحقيق

ترامب.. الرباءة من التواطوؤ الرو�ضي

تقرير مولر .. رب �ضارة نافعة للدميقراطيني تول�ضي غابارد..  جتاوز هذه امل�ضالة

تيم كني.. الرتكيز على ما يهم النا�س

الق�سية الرو�سية:

ماذا لو اأن انت�سار ترامب، خرب �ســار للدميقراطيني...؟
الييييرتكيييييييييز عييلييى 
اليييييقييييي�يييييسييييياييييييا 
الجيييتيييمييياعييييييية 
والقيييتييي�يييسييياديييية 
الوحيد  اليي�ييسييالح 
ليييييهيييييزم تييييرامييييب

تيييييييييييييييوؤكيييييييييييييييد
ا�يييسيييتيييطيييالعيييات   
عييزل  اأن  الييييييراأي 
دونييياليييد تييرامييب، 
يحظى  ل  مو�سوع 
كبرة بيي�ييسييعييبييييية 

ملييييييحييييييو خيييييييبييية
ميييولييير،  تيييقيييريييير   
ميييييييييييييييييكيييييييييييييييين 
لييلييدميييقييراطيييييني 
ا العتماد على  اأي�سً
نف�سه ترامب   ...

ــح نــهــايــة  ــت ــف ت
ـــق  ـــي ـــق ـــح ـــت ال
ـــــي  ـــــس ـــــرو� ال
جــديــدة  حقبة 
 ، طيني ا ميقر للد
ـــم  ـــه ـــان ـــك ـــاإم ب
منهــا  ال�سـتفادة 

ــون  ــي ــراط ــق دمي
يــــطــــالــــبــــون 
مرحلة  بــدخــول 
مرحلة  جديدة، 
املــــقــــرتحــــات 
والــــنــــقــــا�ــــس 
الـــ�ـــســـيـــا�ـــســـي

ــي  ــه ــت ــن لـــــن ت
ــــــة  ــــــس ــــــا� رئ
بتحقيق، ترامب 
ــــــل بـــطـــرح ب

بـــــرنـــــامـــــج 
ي�ســــمح باإنهـــاء 
ـــة ـــي ـــب ـــرتام ال

املو�سل تنتظر اإعادة الأعمار بعد حرب داع�س وملفات الف�ساد تطفو بعد غرق العبارة  
ال�ضنوات ال15 املا�ضية بخ�ضارة 228 مليار دولر ذهبت اىل جيوب �ضيا�ضيني 
املبلغ  العراقي. وميثل هذا  النواب  فا�ضدين، وفق جمل�س  واأ�ضحاب م�ضاريع 
اليوم �ضعف امليزانية واأكرث من الناجت املحلي للبالد. ومل يتعر�س اإل قلة من 
اآخ��رون م�ضتغلني  العراق وجنا  اأغلبهم خارج  امل�ضاءلة، وهرب  اىل  امل�ضوؤولني 
امتيازات خا�ضة... وحتى الذين دينوا منهم، كان القانون مت�ضاهال معهم ومل 
ج��زءا �ضغريا من  مبلغ ميثل  بعد  اأو  “عفو”  بحكم  البع�س  وخ��رج  يعاقبوا 
الأموال امل�ضروقة، وفقا مل�ضادر ق�ضائية. لكن حادثة غرق العبارة يف املو�ضل 
اأعادت اىل الواجهة كل هذه التجاوزات، وخرج ذوو ال�ضحايا يف تظاهرات رددوا 
“موؤ�ضرا على وجود  اأن هناك  “الف�ضاد يقتلنا«. وذكر تقرير برملاين  خاللها 
“ظهور ما  وعوامل على  ال�ضلبية”  املمار�ضات  �ضببته  احتقان طائفي خطري 
ي�ضمى بيعة جديدة لداع�س الإرهابي وا�ضتنها�س عنا�ضرها مرة اأخرى” يف 

حمافظة نينوى.

•• بغداد-اأ ف ب:

اأكرب مدن �ضمال العراق، اىل  طفت ملفات الف�ضاد الذي تعاين منه املو�ضل، 
�ضخ�س،  ح��واىل مئة  ت�ضبب مبقتل  ال��ذي  ال��ع��ب��ارة  غ��رق  ح��ادث  بعد  ال�ضطح 
م�ضوؤولني  ومالحقة  املحافظ  بتوقيف  اأوام��ر  اإ���ض��دار  اىل  ال�ضلطات  دف��ع  ما 
اأن دمرتها حرب  اإع��ادة الأعمار بعد  حمليني يف املدينة التي ما زالت تنتظر 
الأ�ضبوع  العبارة  بعد غرق  ال�ضدمة كبرية  وكانت  داع�س.  تنظيم  �ضارية مع 
مفقودين،  اآخ���رون   63 ي��زال  ل  فيما  الق��ل  على  قتيل  مئة  ومقتل  املا�ضي 
ا�ضتعادت  التي  املو�ضل  �ضكان  من  والأط��ف��ال  الن�ضاء  من  ال�ضحايا  وغالبية 

القوات العراقية ال�ضيطرة عليها من اجلهاديني يف متوز/يوليو 2017.
ويعاين العراق منذ �ضنوات من ف�ضاد ا�ضت�ضرى يف موؤ�ض�ضاته. ويحتل العراق 
املرتبة 12 بني الدول الأكرث ف�ضاداً يف العامل، وقد ت�ضّبب هذا الف�ضاد خالل 

حمافظة  اإعمار  اإع��ادة  عمليات  الآن  حتى  تبداأ  اأن  دون  يحول  اأي�ضا  والف�ضاد 
و�ضهدت  املتطرفني  ل�ضيطرة  �ضنوات  ث��الث  من  لأك��رث  خ�ضعت  التي  نينوى 
معارك دامية ل�ضتعادة ال�ضيطرة عليها. هذا ما اأكده التقرير الربملاين الذي 
ال�ضكان  مع  اأ�ضهر  اأربعة  ا�ضتمرت  مقابالت  بعد  نائبا   43 اإع���داده  يف  �ضارك 

وامل�ضوؤولني، ومتكنت وكالة فران�س بر�س من الطالع على ن�ضخة منه.
وك�ضف التقرير الذي يتاألف من 40 �ضفحة، حجم الف�ضاد يف املحافظة التي 
ت�ضل موازنتها اىل 800 مليون دولر. فتحدث عن “هيمنة جلان اقت�ضادية 
والرا�ضي  امل�����ض��اري��ع  ع��ل��ى  وت�ضيطر  ال�ضعبي،  احل�����ض��د  اىل  الن��ت��م��اء  ت��دع��ي 
واملزادات«. ودخل احل�ضد ال�ضعبي املوؤلف من ف�ضائل �ضيعية تقاتل اىل جانب 
القوات احلكومية، املو�ضل ال�ضنية بعد طرد اجلهاديني منها. ومل يلق ترحيبا 
من �ضكان املدينة الذين اتهموا البع�س من رجال احل�ضد بال�ضعي لال�ضتفادة 
مّت تدمري عدد  لكن  املو�ضل،  �ضيء يف  اأي  بناء  اإع���ادة  تتّم  احل���روب. ومل  من 

كبري من املباين بذريعة رفع الأنقا�س. ويقول م�ضوؤول حملي اإن رجال اأعمال 
ح�ضلوا على ماليني الدولرات من خالل اإعادة بيع حديد الت�ضليح واأطنان 
“املكاتب  اأن  ال��ربمل��اين،  للتحقيق  وفقا  امل�ضوؤول،  وذك��ر  املباين.  خملفات  من 
القت�ضادية قامت بنهب ممتلكات املحافظة كاحلديد وغريه ، وتقدر قيمته 
مينح  من  هو  ال���وزراء  ملجل�س  العامة  المانة  مكتب  ف��اإن  لالأ�ضف  باملليارات. 
املوافقات وير�ضل الربقيات باملوافقة«. كما ك�ضف التقرير اأن حمافظ نينوى 
نوفل العاكوب الذي اأقيل و�ضدرت بحقه مذكرة توقيف، قام ب”بناء طريقني 
يتعار�ضان مع القواعد البلدية بهدف تهريب م�ضتقات نفط من حقول تقع 
بالن�ضاء  مكتظة  كانت  التي  العبارة  غ��رق  واأدى  امل��و���ض��ل«.  م��ن  اجل��ن��وب  اىل 
والأطفال الذين كانوا يحتفلون بعيد نوروز وعيد الأم، رغم حتذيرات ر�ضمية 
بارتفاع من�ضوب مياه نهر دجلة، اىل اإ�ضعال فتيل النار يف ملفات ف�ضاد كثرية 

اأخرى.

خ�سائر بارزة حلزب العدالة والتنمية وحكومة اأردوغان يف حالة »هلع« قبل النتخابات •• عوا�ضم-وكاالت:

املراقبني قولهم  عن بع�س  اأراب ويكلي”  “ذي  نقل توما�س �ضيربت يف �ضحيفة 
“هلع” و�ضط  اإ���ض��ارات  اأردوغ���ان تظهر  رج��ب طيب  الرتكي  الرئي�س  اإن حكومة 
راأي  ا�ضتطالعات  ت�ضري  املقبلة.  املحلية  النتخابات  يف  ب��ارزة  بخ�ضائر  توقعات 
اأ�ضل  ب�35 م��ن  ف��وزه  بعد  انتكا�ضة  ي��واج��ه  ق��د  والتنمية  ال��ع��دال��ة  ح��زب  اأّن  اإىل 
مع حزب احلركة  احلاكم  احلزب  حتالَف    .4102 �ضنة  حمافظة  18 عا�ضمة 
تكرار  التحالف  ه��ذا  باإمكان  ك��ان  اإذا  الوا�ضح  غ��ري  م��ن  لكن  اليميني  القومية 
نتيجة النتخابات الرئا�ضية والت�ضريعية يف يونيو )حزيران( املا�ضي حني ح�ضدا 
جمتمعني %53.7 من الأ�ضوات الناخبة. على الرغم من حملية النتخابات، 
ال��ذي تعر�س  اأردوغ��ان  ا�ضتفتاء حول نف�ضه. ي�ضتخدم  اإىل  اأردوغ��ان  فقد حولها 
اأجهزة  امل��ت��زاي��دة  ال���ض��ت��ب��دادي��ة  ب�ضبب ميوله  واخل����ارج  ال��داخ��ل  ل��الن��ت��ق��ادات يف 
31 مار�س  الدولة واحل�ضور الإعالمي الثقيل جلذب الناخبني. لكن انتخابات 

ال�ضرر الأق�ضى بحزب العدالة والتنمية. وقال اإجنني: “واقع اأّن املعار�ضة �ضكلت 
تكتاًل موحداً غرّي ح�ضابات الت�ضويت التقليدية. مر�ضحو حزب العدالة والتنمية 
خ�ضو�ضاً يف اأنقرة، ا�ضطنبول، بور�ضة واإزمري متخّلفون )يف ا�ضتطالعات الراأي( 

اأو اأّن ال�ضباق على حافة ال�ضكني«. 
اأحرار بالرت�سح.. ل بالفوز ..ردت احلكومة عرب فر�س املزيد من ال�ضغط على 
املعار�ضة. هدد اأردوغان مبالحقة مر�ضحيها بعد يوم النتخابات لوجود �ضالت 
النتخابات  جلنة  اأّن  من  الرغم  على  يقول،  كما  متطرفة  مبجموعات  جتمعهم 
اأّن  اأردوغ���ان  اأعلن  مار�س،   24 ي��وم  اإعالمية  مقابلة  يف  تر�ضحهم.  على  �ضّدقت 
حزبه �ضيحرم 340 معار�ضاً من اأي منا�ضب قد يفوزون بها. وقال وزير الداخلية 
�ضليمان �ضويلو اإّن حكومته ح�ضلت على معلومات حول ارتباط بع�س املر�ضحني 

راأي  ا�ضتطالعات  تقرتح  ح��زب��ه.  قبل  م��ن  بها  غ��ري مرحب  م��ف��اج��اآت  ق��د جتلب 
اأخ��رى. وقبل  اأنقرة ومدن  ال�ضيطرة على  والتنمية قد يخ�ضر  العدالة  اأّن حزب 
انت�ضار يف م�ضقط  الت�ضويت، لي�س احلزب احلاكم متاأكداً من حتقيق  اأي��ام على 
“تي24”  اإجن��ني، كاتب عمود يف من�ضة  اأيدين  ا�ضطنبول. قال  اأردوغ���ان،  راأ���س 
و�ضط  احلكومية  الدوائر  يف  عميقاً  قلقاً  خلقت  كبرية  خ�ضائر  اآف��اق  اإّن  امل�ضتقلة 
البطالة.   وارتفاع  الوطنية  العملة  قيمة  يف  حاد  وانخفا�س  القت�ضاد  يف  تراجع 
اأ�ضاف اإجنني اأن هذا “و�ضع ي�ضبه الهلع” على ال�ضفة احلكومية. واأ�ضار اإىل اأّن 
ال�ضغط احلكومي اأدى اإىل وحدة غري م�ضبوقة لدى املعار�ضة. يف بع�س مناطق 
الو�ضط،  وي�ضار  الو�ضط  ميني  اأح��زاب  الدميقراطي  ال�ضعوب  حزب  يدعم  تركيا، 
اإىل النتخابات كي ينزل  اأن يقّدم مر�ضحني  التقليدية، من دون  وهي مناف�ضته 

بحزب العمال الكرد�ضتاين و�ضيتم “تعليق” ع�ضويتهم اإذا انتخبوا.  وعلق كمال 
اأوغلو، زعيم حزب ال�ضعب اجلمهوري الأكرب على م�ضتوى املعار�ضة،  كيليت�ضدار 
على ما قاله امل�ضوؤولون م�ضرياً اإىل اأّن املر�ضحني الذين مل حتبهم احلكومة كانوا 
احتمال  اأردوغ��ان  ذكر  الفوز”.  لكن ممنوعني من  النتخابات  لدخول  “اأحراراً 
اإطالق حتقيقات ق�ضائية �ضد كيليت�ضدار اأوغلو وزعيمة “احلزب اجليد” مريال 
اأكرث من  ال�ضجن منذ  الدميوقراطي فهو يف  ال�ضعوب  اأما زعيم حزب  اأك�ضينار. 
�ضنتني. حزب يائ�ش..اأعطت بيانات اأردوغان وم�ضوؤولني اآخرين انطباعاً بوجود 
اأردوغان  اأظهر  املرتددين.  الناخبني  يقنع  كي  امل�ضتحيل  فعل  يريد  يائ�س  حزب 
انتخابية حل�ضد الدعم.  اأج��زاء من فيديو املجزرة يف نيوزيلندا خالل جتمعات 
اآيا  الناخبني املحافظني اقرتح حتويل �ضرح  اأخرى جلذب  ويف ما بدا كمحاولة 
�ضوفيا اإىل م�ضجد. وحاول احلزب احلاكم مواجهة التوتر الناجم عن وجود 3.6 
اإّنه  ا�ضطنبول  املر�ضح عن  البالد فقال بن علي يلدرمي  ماليني لجئ �ضوري يف 

�ضيتم ترحيل ال�ضوريني اإذا اأثاروا ال�ضطراب يف املدينة.



األحد    31   مارس    2019  م   -   العـدد  12593  
Sunday   31   March   2019  -  Issue No   1259314



األحد    31   مارس    2019  م   -   العـدد  12593  
Sunday   31   March   2019  -  Issue No   12593

19191915

عربي ودويل

لكنها  قبعتها،  اك��ل  ل��زام��ا  ك��ان  اإذا 
ل���ل���دخ���ول بقوة.  ت��ل��ج��ا  م����ا  ن�������ادرا 
ف���ح���ت���ى ع���ن���دم���ا حت�������اول اخل������داع 
بتاأخري  باملطالبة  واملناورة، مهددة 
النتخابات  تنظيم  يتطلب  طويل 
الأوروبية اإذا رف�س الربملان اإعطاء 
ال�ضوء الأخ�ضر لتفاق الن�ضحاب، 
اأي����ام،  ب��ع��د ب�ضعة  ت��رتاج��ع  ف��اإن��ه��ا 
مدعية اأنها تعترب مثل هذا اخليار 
الربيطاين!  لل�ضعب  مقبول  غري 
ال����ض���ت���ث���ن���اء ال���وح���ي���د ���ض��ي��ك��ون يف 
ك�ضفت عن  عندما   ،2018 يوليو 
اأك����رث مرونة  ل��ل��ربي��ك�����ض��ي��ت  خ��ط��ة 
مم���ا ك����ان م��ت��وق��ًع��ا، وت��ل��ق��ت تباعا 
ا�ضتقالة اثنني من الأوزان الثقيلة 
عّو�ضتهما  ول��ك��ن��ه��ا  احل��ك��وم��ة،  يف 

ب�ضرعة.
ول�ضتيعاب ال�ضدمة، فان القيادية 
ال��ت��ي ت��ق��ول اإن��ه��ا ت��ن��ام م��ن خم�س 
اإىل ���ض��ت ���ض��اع��ات ك��ل ل��ي��ل��ة، تهرب 
�ضونينغ،  اإىل  ا���ض��ب��وع  ن��ه��اي��ة  ك���ل 
وهي قرية مو�ضرة على حافة نهر 
دائرتها  م��ن  ال��غ��رب  اإىل  ال��ت��امي��ز، 
اأمل  ا  اأي�ضً تعي�س  مايدنهيد، حيث 
وجورج كلوين.  بعيدة �ضاعة وربًعا 
بال�ضيارة من �ضارع داوننغ �ضرتيت، 
�ضحن  ه��ن��اك  ت��ع��ي��د  اأن  ت�����ض��ت��ط��ي��ع 
زوجها  ف��ي��ل��ي��ب،  م���ع  ب��ط��اري��ات��ه��ا 
واأق����رب ح��ل��ف��ائ��ه��ا، بعيًدا  امل�����ض��ريف 
اآلم ال�ضيا�ضة يف لندن. تذهب  عن 
يوم  اأن�����درو  ال��ق��دي�����س  كني�ضة  اإىل 
وتتجول  القّدا�س،  حل�ضور  الأح��د 
م��ع ك��الب��ه��ا، وت����زور الأ���ض��دق��اء يف 
حانة نادي الغولف اأو بار ذي بال. 
ممار�ضة  يف  تنغم�س  �ضك  ب��ال  اإن��ه��ا 
ه��واي��ات��ه��ا، وي��ق��ال اإن��ه��ا حت��ب لعبة 
ال��ك��ري��ك��ي��ت، و����ض���اي اإي�����رل غ����راي، 

واأغنية “ملكة الرق�س” لآبا.
ما الذي �ضتحتفظ به كتب التاريخ 
يحاجج  “قد  م����اي؟  ت���ريي���زا  ع���ن 
اأي من  ي��ف��ع��ل  ب��اأن��ه مل  م��وؤي��دوه��ا 
 .. فانه  اأف�ضل،  ه��و  م��ا  املحافظني 
�ضيفعلون  كثريين  اأن  موؤكدا  لي�س 
قبل  ق��ال��ت  ه��ك��ذا  اأ�ضواأ”،  ه��و  م��ا 

ب�ضعة اأيام” الفاينن�ضال تاميز ». 
اىل  مب��ن�����ض��ب��ه��ا  ت���دي���ن  ال���ت���ي  اإن 
تبقى  اأن  ت���ود  ك��ان��ت  الربيك�ضيت، 
يف ذاكرة النا�س كتلك التي جنحت 
يف و�ضع مو�ضيقى للربيك�ضيت من 
خالل اإب��رام اتفاق مع بروك�ضل مت 
لندن.. ولكن  الخ��ري يف  قبوله يف 
ول  الآن..  تنجح  اأن  امل�ضتحيل  من 
ومناقبها  مب��واه��ب��ه��ا  ُي��ح��ت��ف��ظ  ان 
كخبرية ا�ضرتاتيجية اأو مفاو�ضة. 
يكفي،  ما  فيه  وتفانيها،  بذلها  ان 
ك���ث���ريون  ال�����ت�����اأم�����ل،  اىل  ل���ي���دف���ع 

ي�ضارعون اليوم خلالفتها.
عن ليزيكو

وم���ع ذل����ك، ب���دا الأم����ر غ��ري قابل 
للتوقف، لكرثة متّكنها من التغلب 
وال�ضتمرار  امل�ضاعب،  عديد  على 
يف احل��ك��م �ضد ك��ل ال�����ض��ع��اب. لقد 
خ�ضرت العديد من ال��وزراء الذين 
اخ���ت���اروا ال���ض��ت��ق��ال��ة ح��ت��ى يت�ضنى 
لهم انتقادها ب�ضكل اأف�ضل، وابتلعت 
وخ�ضرت  الأف����اع����ي،  م���ن  ال��ع��دي��د 
من  وتكبدت  امل��ع��ارك،  م��ن  العديد 

الهزائم اأكرث مما ميكن حتّمله.

»عقدة حبل املن�سقة«
املناق�ضات،  م��ن  ���ض��ه��ًرا   17 خ��الل 
اأكرث �ضعوبة مع مع�ضكرها مقارنة 
ا�ضتمعت  الأوروب����ي����ة،  ب��امل��ف��و���ض��ي��ة 
����ض���يء، وعانت  ل��ك��ل  ت���ريي���زا م����اي 
من كل �ضيء. مثل �ضباح الأحد يف 
ع�ضو  دعاها  حيث  اأكتوبر،  اأواخ���ر 
الك�ضف  دون  املحافظني،  ح��زب  يف 
تاميز”  “�ضنداي  يف  ه��وي��ت��ه،  ع��ن 
امل�ضنقة”  “ عقدة حبل  اإع��داد  اىل 
مبا  قريًبا”  “�ضتموت  اأنها  وتوقع 
ال�ضكني  ح����رارة  ارت��ف��اع  “وقت  ان 
احل����ال  ك�����ان  وك���م���ا   ،!“ ���ض��ي��ح��ني 
خارجيتها  وزي�����ر  و����ض���ف  ع��ن��دم��ا 
ال�ضابق، بوري�س جون�ضون، خطتها 
 ”...  ...“ ب���اأن���ه���ا  ل��ل��ربي��ك�����ض��ي��ت 
وزير  و�ضفها  عندما  اأو  حقيقية، 
امل��ال��ي��ة ال�����ض��اب��ق يف ح��ك��وم��ة ديفيد 
اأوزب�����ورن، باأنها  ك��ام��ريون، ج���ورج 

“جثة مت�ضي«.
انق�ضامات  مب�������ض���اع���دة  ول�����ك�����ن، 
منتقديها، وعدم وجود بديل تتوفر 
فيه امل�ضداقية - اأو متطوع للقيام 
بالعمل القذر نيابة عنها - متكنت 
الو�ضول  ح��د  اإىل  ال���ض��ت��م��رار  م��ن 
العام  ال��راأي  اإىل تعاطف ج��زء من 
على  ق��درت��ه��ا  م��ن  منده�ضا  معها، 

املقاومة، واإعجابا بت�ضميمها.

امراأة الواجب
امل�����راأة  ي���وج���د يف حم����رك  اأي من���ر 
فرغم  النمر؟  اأح��ذي��ة  تلب�س  التي 
من  ت��ع��اين   - ال�ضحية  ه�ضا�ضتها 
مر�س ال�ضكري ثقيل يتطلب منها 
احلقن اأربع مرات يف اليوم - يبدو 
اأن ابنة الكاثوليكي الإجنيلي تنهل 
منذ فرتة طويلة من قناعة ثابتة: 
خدمة  يف  واج��ب��ي  لأوؤدي  ه��ن��ا  اأن����ا 
النا�س، و�ضاأفعل ذلك! رغم املزالق 
داونينغ  يف  ح��ي��ات��ه��ا  جت��ع��ل  ال���ت���ي 
ورغم  ح��ق��ي��ق��ًي��ا،  جحيما  ���ض��رتي��ت 

النقد وال�ضربات حتت احلزام.
امل�ضلحة  ع���ن  ب���ال���دف���اع  م���ت���ذّرع���ة 
املعار�ضة  ت��ت��ه��م  ح���ي���ث  ال���ع���ام���ة، 
ال�������ع�������م�������ال�������ي�������ة وامل������ح������اف������ظ������ني 
املت�ضددين”،  “الربيك�ضتيني 
�ضيا�ضوّية،  األ��ع��اب  يف  ب��الن��خ��راط 
راه����ن����ت ع���ل���ى م���ن���ط���ق الع����ت����دال 
يخاطر  ح���ي���ث  ال���ن���ف�������س  و����ض���ب���ط 
اآخرون باملغالة والفراط، وابرزت 
انه ل طموح اآخر لها �ضوى احرتام 
بريطاين  م��ل��ي��ون   17.4 ����ض���وت 
يونيو  يف  “للخروج”  ����ض���وت���وا 
من  الكثري  ك��ان  ح��ني  يف   ،2016
باحتالل  ف��ق��ط  يحلمون  وزرائ���ه���ا 
ال��ن��واب، يف  وال��ع��دي��د م��ن  مكانها، 
م��ا ظهرت  وغ��ال��ب��ا  عليها،  ال��ت��اآم��ر 

فوق هذه ال�ضغائر. 
وحكيمة  عقالنية  �ضخ�ضية  »اإن��ه��ا 
ج�����دا، حم���اط���ة ب��ال��ك��ث��ري مم���ن ل 
بلري  ت��وين  عنها  ي��ق��ول  يعقلون” 
معجب  اأن��ا  ت��امي��ز،  الفاينن�ضال  يف 
على  بها  حت��اف��ظ  ال��ت��ي  بالطريقة 
وج��ه��ت��ه��ا، اإن���ه���ا م��ي��زة ج��ي��دة عند 

رئي�س للوزراء. »
لنف�ضها  ت�ضمح  الأح��ي��ان،  بع�س  يف 
مثلما  ال�ضعبوية،  �ضالح  با�ضتخدام 
اأيام،  ب�ضعة  قبل  ح��اول��ت،  عندما 

اأن جتعل من نف�ضها بطلة ال�ضعب 
بالتاأخر  اتهمته  برملان  يف مواجهة 
ال�ضديد يف اتخاذ القرار. اأمل تقم، 
الداخلية،  وزارة  يف  ك��ان��ت  ع��ن��دم��ا 
الأحياء  يف  يتجول  با�س  بت�ضخري 
العمال  ملحاربة  لندن،  يف  الفقرية 
�ضعار  عليها  كتب  ال�ضرعيني،  غري 
اأن  توقعوا  اأو  دي��ارك��م  اإىل  “عودوا 
“، م���ع رقم  ي��ت��م ال��ق��ب�����س ع��ل��ي��ك��م 

جماين لالإبالغ عنهم؟

»مايبوت«
 ل���ك���ن ه������ذه ال�������ض���ج���اع���ة وال�������روح 
ا حدودها، اذ  القتالية، اأظهرت اأي�ضً
واعتربوه  باإ�ضرارها،  كثريون  ندد 
على  لومها  ميكن  ل  ولئن  ع��ن��ادا. 
نف�س  يف  ال�ضتمرار  اإىل  �ضعت  اأنها 
الجت�����اه، ف��اإن��ه��ا ح��اف��ظ��ت عليه يف 
تتكيف مع  اأن  الأح��ي��ان دون  بع�س 
ب�ضرعة  تتمّيز  اأن  ودون  ال��ظ��روف، 

احلركة ورد الفعل.
ي���ق���ول  اجلنون”،  “تعريف   
ال�ضيء  ت��ف��ع��ل  اأن  ه���و  اأي��ن�����ض��ت��اي��ن، 
نتائج  ت��ن��ت��ظ��ر  واأن  دائ���ًم���ا،  ن��ف�����ض��ه 
ترييزا  فعلته  م��ا  وه���ذا  خمتلفة، 
ماي، حيث عادت با�ضتمرار لتقدمي 
الربملان  اإىل  الربيك�ضيت  اتفاقية 
اأنها  الذي ل يرغب فيها.. كما لو 
ل ت�ضتمع، اأو بالأحرى، كما لو اأنها 
رئي�ضة  “راأينا  ال�ضتماع.  ترف�س 
توا�ضل  وه��ي  القاع،  ت�ضل  ال���وزراء 

احلفر..
قد  ات���ف���اق���ه���ا  اأن  ���ض��ت��ف��ه��م  م���ت���ى   
“، قال  اأم�����ر حم����رج  اإن�����ه  م������ات؟، 
كتلة احلزب  زعيم  اإيان بالكفورد، 
دي�ضمرب.  الأ�ضكتلندي، يف  الوطني 
يف اخلريف، كانت قد دافعت بعناد 
ع���ن خ��ط��ت��ه��ا ت�����ض��ي��ك��رز، رغ����م انها 
مرفو�ضة على نطاق وا�ضع من ِقبل 
مع�ضكرها، وقد ردد دعاة الربيك�ضت 
�ضلة  اىل  “ت�ضيكرز  حينها  املت�ضدد 

املهمالت«. 
�ضحيفة  يف  ك��ات��ب��ا  اأن  درج����ة  اىل   
ا�ضم  ع��ل��ي��ه��ا  اأط����ل����ق  ال�����غ�����اردي�����ان 
اآيل  اإن�ضان  ا�ضم  )على  “مايبوت” 
ي���ع���اين م���ن اأع���ط���ال جت��ع��ل��ه يردد 
ك��ل��م��ات ب��ال م��ع��ن��ى(. ي�����ض��ار اىل اأن 

الوزراء يف موقف �ضعب. وتدفعها 
اجلميع  مل����راع����اة  اأوًل  ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا 
ب��ه��دف احل���د م��ن ال���رتّن���ح، واحلد 
من الأمواج املتالطمة، بدل اإظهار 
الطريق كقائد حقيقي يف العا�ضفة. 
داخل  ت�ضنع  مل  ل��ذل��ك،  ون��ت��ي��ج��ة 
مع�ضكرها ال غري الرا�ضني عنها، 
ذهابها  ب�ضبب  يوبخها  وبع�ضهم 
ب��ع��ي��ًدا، يف ح��ني ي��رى اخ���رون انها 
مل ت�ضبع نهمهم. وغالًبا ما كانت، 
تكتفي  ال��ربي��ك�����ض��ي��ت،  ب��خ�����ض��و���س 
باإدارة احلالة بدل ن�ضر روؤية.. لقد 

تفّوق احلذر على اجلراأة.
دائم  ب�ضكل  نف�ضها  حلماية  �ضاعية 
ب��ه��ا، ت�ضّرح  خ��وًف��ا م��ن الإط���اح���ة 
ترييزا ماي باحلد الأدنى، حتى لو 
مت اتهامها بالرتدد، كما كان احلال 
يف نهاية جمل�س وزراء �ضاخن قبل 
ب�ضعة اأيام ، حيث تركت حماوريها 
جامدين، دون اأن تقرر طول فرتة 
ال��ت��اأج��ي��ل ال��ت��ي ت��ن��وي ط��رح��ه��ا يف 

بروك�ضل.

الأجيال القادمة
بال�ضعف.  اتهمت  لو  اأي�ضا،  وحتى 
الفعل،  ردود  ب��ق��ي��ا���س  ت��ق��وم  ان��ه��ا 
وتقبل  الأم������ر،  ل����زم  اإذا  ت���رتاج���ع 

تبدو  الهزيل،  القوام  ذات  القيادية 
ومنزوية،  وب��ع��ي��دة  حمقاء  اأح��ي��اًن��ا 
مل ُتعرف اأبًدا لفكاهتها اأو تاألقها، 
الإجابات،  نف�س  ت��ك��رر  م��ا  وغ��ال��ًب��ا 
ب�����ض��ك��ل م��ي��ك��ان��ي��ك��ي ك����ال����روب����وت، 
ال�ضيا�ضيني  اأو  ل���ل�������ض���ح���ف���ي���ني 

القلقني.

اخلطايا الأ�سلية
م�ضتوى  يف  م��اي  ترييزا  كانت  هل 
امل��ه��م��ة ف���ع���اًل؟ ع��ن��دم��ا ُدع���ي���ت، يف 
من�ضب  ل���ت���ويل   ،2016 ي��ول��ي��و 
للجميع  ال������وزراء، ظ��ه��رت  رئ��ي�����س 
احلزب  داخ��ل  فهي  العالج،  وكاأنها 
الأكرث قدرة على جمع بلد مق�ّضم. 
لت�ضميمها  ع��ل��ي��ه��ا  ال��ث��ن��اء  مت  ث���م 
ومعرفتها  بالتفا�ضيل  و�ضعورها 

اجليدة بامللفات.
 ومن علو مرتها واثنتني و�ضبعني، 
اإنها  ���ض��ع��ب��ي��ت��ه��ا.  ذروة  يف  ك���ان���ت 
ال�ضعب  اإرادة  باأن  تطمئن، بوعدها 
باخت�ضار،  اأف���ع���ال.  اإىل  �ضترتجم 
ي���ب���دو اأن���ه���ا ان��ط��ل��ق��ت ل��ّل��ع��ب على 

احلرير.
»ل���ق���د جن���ح���ت، خ����الل اأح�����د ع�ضر 
ف��ق��ط، يف حت��ق��ي��ق معجزة  ���ض��ه��ًرا 
النتقال من موقع القوة اإىل و�ضع 

مت�سرفة اأكرث 
منها ا�ست�سرافية

الأوىل،  الأخ����ط����اء  ه����ذه  وراء  م���ا 
ذلك،  ب��ع��د  كاهلها  �ضتثقل  وال��ت��ي 
ترييزا  عند  حقا  تعّطل  ال���ذي  م��ا 
وال�ضتني، متتعت  الثانية  ماي؟ يف 
البداية  يف  امل��ح��اف��ظ��ة  ال��زع��ي��م��ة 
لي�ضت  فهي  �ضغري،  �ضيا�ضي  بدعم 
حقيقة من ال�ّضراي، ولي�ضت فقط 
الذاتية،  ل�ضريتها  وف��ًق��ا   - ام����راأة 
�ضن  منذ  حتلم  برن�س،  روزا  كانت 
ال��ث��ان��ي��ة ع�����ض��رة، ب����ان ت�����ض��ب��ح اأول 
ان��ه��ا لي�ضت  ال���ب���الد ال  ي��ق��ود  م���ن 
م���ن ال���ض��ت��ب��ل�����ض��م��ن��ت، م��ث��ل ديفيد 
كامريون. ينحدر والداها، اللذين 
اخلام�ضة  �ضن  يف  تباعا  فقدتهما 
�ضعبي،  و����ض���ط  م���ن  وال���ع�������ض���ري���ن، 
اأجدادها خادمني.  اثنان من  وكان 
فهي  وزرائ��ه��ا،  بع�س  عك�س  وع��ل��ى 
وتقول  اأك�ضفورد،  نخبة  تعا�ضر  مل 
يتمثل  ك����ان  ال���وح���ي���د،  ت��رف��ه��ا  اإن 
يف احل�����ض��ول ع��ل��ى ا���ض��رتاك مدى 

احلياة يف جملة “فوغ«.
غالًبا ما و�ضعتها �ضخ�ضية رئي�ضة 

اأن�����درو  ق����ال  ال�ضعف”،  يف  غ���اي���ة 
جيم�ضون، املعلق على مدونة ميني 

الو�ضط كون�ضريفاتيف هوم.
اإنها  ل�ضاحلها،  ُي��ق��ال،  ان  وميكن   
ورثت مهمة م�ضتحيلة، وقد نتعلل 
التناف�س  وب��ل��ع��ب��ة  احل�����ظ،  ب�����ض��وء 
الربملان  �ضلل  اأو  الداخلي،  احلزبي 
ان  ال  ك��ث��ريا.  ي�ضاعدها  مل  ال���ذي 
ت���ريي���زا م����اي ���ض��اع��ف��ت الأخ���ط���اء 

ا، و�ضيكلفها ذلك غاليا. اأي�ضً
تعود  الأوىل،  الأ���ض��ل��ي��ة  اخلطيئة 
تقريًبا.  اأو  م��ن�����ض��ب��ه��ا،  ت����ويّل  اإىل 
“اخلروج”  ان��ت�����ض��ار  يف  رات  ف��ق��د 
ت�����ض��وي��ت��ا ���ض��د ال���ه���ج���رة، وق����ررت 
لديفيد  ال�ضابقة  الداخلية  وزي��رة 
موقف  اع��ت��م��اد  حينئذ  ك���ام���ريون 
مت�ضدد من الربيك�ضيت منذ يناير 

.2017
 ول�ضتعادة ال�ضيطرة على تدفقات 
نظرها  يف  ي����وج����د  ل  ال����ه����ج����رة، 
ب��دي��ل ���ض��وى اخل����روج م��ن الحتاد 
“كان  املوحدة:  وال�ضوق  اجلمركي 
ال�ضتفتاء  نتيجة  تف�ضري  باإمكانها 
ب�ضكل خمتلف، وتعيد الربيك�ضتيني 

يرى  جحورهم’،  ‘اإىل  املت�ضددين 
اأن��ان��د م��ي��ن��ون، الأ���ض��ت��اذ يف جامعة 
وم����دي����ر مركز  ك���ول���ي���دج  ك��ي��ن��غ��ز 
اأوروب���ا  امل��ت��ح��دة يف  اململكة  اأب��ح��اث 
امل��ت��غ��رية، غ��ري ان��ه��ا اخ���ت���ارت بدًل 
ومهادنتهم،  م��راع��ات��ه��م  ذل��ك  م��ن 
دائًما  الأوان.. و�ضيذّكرون  ثم فات 
بريطانيا  لبقاء  ال�ضابقة  امل��وؤي��دة 
يطالبونها  ثم  بوعدها،  اوروب���ا  يف 

باملزيد واملزيد.
طبعا  فهي  الثانية،  اخلطيئة  ام��ا   
 ،2017 يونيو  انتخابات  خ�ضارة 
للحكمة  اف���ت���ق���رت  لأن����ه����ا  ل���ي�������س 
مبكرة  ان��ت��خ��اب��ات  لعقد  ب��دع��وت��ه��ا 
ولكن  اأغلبيتها،  بتوطيد  له  ت�ضمح 
اأخ���ط���اأت مت��ام��اً يف حملتها،  لأن��ه��ا 
تاركة م�ضت�ضاريه���ا ي�ضيطرون على 
التقليل  ث��م  املحافظ����ني،  برنامج 

متاًما من خ�ضمها العمايل. 
الت�ضويت  اأ�ضبح  ل��ذل��ك،  ونتيجة 
ره����ي����ن����ة احل��������زب ال����دمي����ق����راط����ي 
ال�ضمالية،  لإي���رل���ن���دا  ال���وح���دوي 
الع�ضرة  ن����واب����ه  مي��ن��ح��ه��ا  ال�������ذي 

الأغلبية الربملانية.

تقي�س ردود الفعل، ترتاجع اإذا لزم الأمر، وتقبل 
اإذا كان لزاما اأكل قبعتها، لكنها نادرا ما تدخل بقوة

مب�ساعدة انق�سامات منتقديها، وغياب بديل اأو متطوع يقوم بالعمل القذر نيابة عنها، متكنت من ال�ستمرار
لن ت�ستطيع القيادية املحافظة البقاء يف وظيفتها لأن 

الر�سا�سة قد انطلقت ومل يعد من املمكن الرتاجع

توين بلري ميدح خ�ضال ماي

مع�ضكرها يف الربملان خذلهاالربيك�ضيت.. جرح لن يندمل

اإيان بالكفورد.. ي�ضتغرب وي�ضتهجن

ترييزا ماي.. لل�ضرب حدود

مت الإعالن عن رحيلها مائة مرة:

الرهان اخلا�سر.. لل�ساموراي ترييزا ماي...!
•• الفجر - خرية ال�ضيباين

مت الإعالن عن رحيلها يف ال�سابق مائة مرة، �سحية 
لنقالب وزرائها، او دفعها نوابها نحو بوابة اخلروج. 
ماي  تييريييزا  ا�ستخدمت  ذليييك:  حتقق  امليييرة،  هييذه 
ر�سا�ستها الأخرة، معلنة م�ساء الأربعاء رحيلها، يف 

املت�سددين  الربيك�ستيني  �سّم  ملحاولة  اأخرة  مناورة 
من حزب املحافظني اىل اتفاق الربيك�سيت الذي مت 
بدون  بروك�سل،  مع  نوفمرب  اأواخيير  يف  اإليه  التو�سل 

جدوى. 
بع�ش  �سّوت  فقد  الت�سحية،  هذه  من  الرغم  وعلى 
غرار  على  الثالثة،  للمرة  املت�سددين  “املحافظني” 

الإيرلندي  الييوحييدوي  الدميقراطي  احلييزب  نييواب 
اأغلبيتها،  اليييوزراء  رئي�سة  مينح  الييذي  ال�سمايل، 
لتقوي�ش فر�سة خروجها من الباب الكبر من م�سل�سل 
الت�سويق  اأ�سبح  وحيث  موؤكدة،  غر  نهايته  تزال  ل 

فيه مماّل.
الآن  يتخيل  اأحد  ل  ل،  اأم  النواب  من  اأخ�سر  �سوء 

اأن القيادية املحافظة ت�ستطيع البقيييياء يف وظيفتها 
لفرتة طويلة جييييًدا، لأن الر�سا�سة قد انطلقت ومل 
الييوزراء  رئي�سية  وتييدرك  الرتاجع،  املمكن  من  يعد 
اجلديدة،  النك�سييية  هيييذه  مع  القييو�ش  اغلييق  ذلك: 
اأيامهيييا  اأ�سبحت  بحيث  ه�سييا�سيية  ازدادت  فقد 

معدودة. 

دعوتها  متييت 
اإعييييييداد  اىل 
»عيييييييييقيييييييييدة 
حيييييييييييبيييييييييييل
املييي�يييسييينيييقييية«، 
باأنها  وو�سفت 
مت�سي« »جثة 

ـــوين بــلــري:  ت
�سخ�سية  »اإنها 
عـــقـــالنـــيـــة 
وحـــكـــيـــمـــة 
حماطة  جــدا، 
ممن  بالكثري 
يــعــقــلــون«  ل 

بــخــ�ــســو�ــس   
الــربيــكــ�ــســيــت، 
على  اقــتــ�ــســرت 
ــة  احلــال اإدارة 
بدل ن�سر روؤية.. 
ــذر  وتـــفـــّوق احل
عــلــى اجلـــــراأة

متيييّكييينيييت ميين 
اليييييتيييييغيييييليييييب 
عيييليييى عييديييد 
املييي�يييسييياعيييب، 
وال�ييسييتييمييرار 
�سد  احلكم  يف 
ال�سعاب كيييل 

تنحدر من و�سط �سعبي ومل تعا�سر نخبة اأك�سفورد
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اأعرب داميان هريتوغ مدرب اجلزيرة خالل موؤمتر �ضحفي عقد بعد املباراة 
يوم اأم�س الأول عن ر�ضاه عن اأداء لعبيه اأمام ال�ضارقة، واعرتف اأن �ضوء 
ب�ضكل  �ضاهمت  الأوىل  الدقائق  يف  ارتكبت  التي  الفردية  والخطاء  احلظ 
كبري جدا يف اخل�ضارة التي تلقاها فخر ابوظبي يف ا�ضتاد خالد بن حممد يف 

اللقاء التي اقيمت �ضمن اجلولة 18 من دوري اخلليج العربي.
ال��راب��ع من  امل��رك��ز  اإىل  وت��راج��ع  34 نقطة  وجت��م��د ر�ضيد اجل��زي��رة عند 
كورنادو  اإي��غ��ور  �ضجل  حيث   ، ال�ضارقة  مواجهة  يف  خ�ضارته  بعد  الرتتيب 
الأوىل  الع�ضرة  الدقائق  يف  ج��زاء  ركلتي  من  والثاين  الأول  ال�ضارقة  هديف 
من املباراة، مما زعزع ا�ضتقرار اللعب لدقائق معدودة، لأن رد اجلزيرة كان 
تاأخذ طابع التحدي، و�ضجل  املباراة  بهدف خلفان مبارك، ما جعل  �ضريعاً 
الثاين  ال�ضوط  ويف  ال�ضحي،  حممد  عرب   29 الدقيقة  يف  الثالث  ال�ضارقة 

جنح اجلزيرة يف ا�ضتعادة توازنه وتقلي�س الفارق جمدداً، عن طريق هدف 
فار�س جمعة. 

اأثناء  ل��الإ���ض��اب��ة  ق��د تعر�س  ل��ي��ون��اردو  ال��ربازي��ل��ي  وك���ان مهاجم اجل��زي��رة 
تدريبات الحماء، ما اأجرب هريتوغ على الدفع بالعبه ال�ضاب زايد العامري 
العائد لتوه من م�ضاركة مرهقة مع املنتخب الأوملبي يف ت�ضفيات كاأ�س اآ�ضيا 

حتت 23 �ضنة.
واأو�ضح الهولندي اأن مباراة الأم�س �ضكلت احدى املحطات ال�ضعبة واملهمة 
يف م�ضوار الفريق يف ال��دوري، واعرتف اأن لعبيه �ضيتعلمون من الأخطاء 

التي وقعت، واعرب عن ر�ضاه عن م�ضتوى الالعبني ب�ضكل عام. 
الفر�س  م��ن  ال��ك��ث��ري  واأ���ض��ع��ن��ا  حما�ضية  م��ب��اراة  “كانت  ه��ي��رتت��وغ:  وق���ال 
والأهداف. مل تكن النتيجة جيدًة بالن�ضبة لنا، فقد ارتكبنا بع�س الأخطاء 

التي ت�ضببت ب�ضكل مبا�ضر بدخول الأهداف علينا. ولكن الأخطاء حتدث، 
ولي�س لها عالقة بخطة اللعب. �ضررت بالرد ال�ضريع للجزيرة وكيف جنح 

الفريق ب�ضنع العديد من الفر�س.«
واأ�ضاف “تاأثرنا بغياب ليوناردو عن املباراة ب�ضبب الإ�ضابة التي تعر�س لها 
خالل تدريبات الحماء، وا�ضطرت للدفع بزايد العامري الذي عاد لتوه من 
3 مباريات �ضعبة ومرهقة  اأن خا�س هناك  ال�ضعودية بعد  اململكة العربية 
خالل 6 اأيام فقط �ضمن الت�ضفيات املوؤهلة لنهائيات كاأ�س اآ�ضيا حتت 23 
�ضنة، لكن جت��اوز الإره��اق وق��دم اأداء جيدا ج��دا، وك��ان علي ان ا�ضتبدله يف 

الدقائق الأخرية من املباراة لأنه كان مرهقا ب�ضكل وا�ضح«.
ومتكن  ال��ك��رة،  على  وا���ض��ت��ح��وذن��ا  اللعب  على  “�ضيطرنا  دام��ي��ان:  واأردف 
ال�ضارقة والتقليل من خطورتهم. كنا نعلم  الفريق من الت�ضدي ملهاجمي 

واحد  كفريق  ال�ضارقة  مواجهة  يف  لدينا  ما  اأف�ضل  بتقدمي  مطالبون  اأننا 
متما�ضك، ول ميكن و�ضع اللوم على اأداء اأحد الالعبني. ولكنني متاأكد اأننا 

�ضنتعلم من اأخطائنا ب�ضرعة لنتجاوزها يف مباراتنا املقبلة.«
ويف دفاعه عن اأداء علي مبخوت قال هريتوغ اأنه من الظلم اأن تتوقع من 

هداف الفريق ت�ضجيل الأهداف يف كل املباريات.
واأ�ضاف الهولندي: “علي مبخوت هو من ي�ضجل وي�ضنع الفر�س احلا�ضمة 
دائماً، ولكنه مل يوفق يف مباراة اليوم. ومن الناحية الأخرى، فاإن مدافعو 
ال�ضارقة تواجدوا بكثافة عددية كبرية اأمام مرماهم، مما زاد على مبخوت 
يف  فقط  يعتمد  ل  اجل��زي��رة  ول��ك��ن  الت�ضجيل.  �ضعوبة  م��ن  الفريق  وع��ل��ى 
الهجوم على علي مبخوت، فلدينا لعبون يتمتعون مبهارات كروية عالية، 

وي�ضنعون الكثري من الفر�س ويحرزون الأهداف.«

الهولندي داميان را�س عن اأداء اجلزيرة على الرغم من خ�سارته اأمام ال�سارقة

•• ال�ضارقة- الفجر:

من  الثامنة  اجلولة  جمريات  بختام 
الدولية  م��ا���ض��رتز  ال�����ض��ارق��ة  ب��ط��ول��ة 
اأم�س  اقيمت  التي  لل�ضطرجن  الثالثة 
اأربعة  ال��رتت��ي��ب  �ضلم  يت�ضدر  الول 
لعبني بر�ضيد �ضت نقاط ون�ضف هم 
الرو�ضي اآرن�ضتو اينار كييف وال�ضيني 
ملتاكوف  مك�ضيم  والرو�ضي  هاو  وانغ 
والأوك�������راين ي����وري ك��ري��ف��ور���ض��ك��و ، و 
الثقايف  ال�ضارقة  ن��ادي  ينظمها  التي 
ال�ضمو  ���ض��اح��ب  ب��رع��اي��ة  لل�ضطرجن، 
ال�����ض��ي��خ ال��دك��ت��ور ���ض��ل��ط��ان ب��ن حممد 
القا�ضمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم 
لعباً   180 مب�����ض��ارك��ة   ، ال�����ض��ارق��ة 
32 دول��ة، يتناف�ضون  ولعبة ميثلون 
على جوائز البطولة البالغة 60 األف 
دولر، من بينهم 115 لعباً ولعبة 
م��ن اأ���ض��ح��اب الأل��ق��اب ال��دول��ي��ة �ضواء 
والأ�ضاتذة  الكبار  الدوليني  الأ�ضاتذة 

الدوليني واأ�ضاتذة الحتاد الدويل .
وج����اء ب��امل��رك��ز ال���ث���اين ب��ر���ض��ي��د �ضت 
ن��ق��اط ث��م��ان��ي��ة لع��ب��ني ه��م الي���راين 
ع����ل����ي ر�����ض����ا ف������ريوزج������ا وال����رو�����ض����ي 

والفيتنامي  ف��ود���ض��ي��ي��ف  ف���الدمي���ري 
والأرجنتيني ماركو  اأناخوي  نيجوين 
���ض��ان��درو وال��ن��ا���ض��ئ الأوزب���ك���ي جواهر 
�����ض����ي����ن����داروف وم����واط����ن����ه ن���ادرب���ي���ك 
في�ضنو  برا�ضانا  والهندي  يعقوبييف 
والأرجنتيني اآلن بي�ضوت . وقد �ضهد 

افتتاح اجلولة الثامنة وتابعها  ال�ضيخ 
���ض��ع��ود ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز امل��ع��ال رئي�س 
الحتاد العربي لل�ضطرجن رئي�س نادي 
و�ضامي  لل�ضطرجن  الثقايف  ال�ضارقة 
ال�ضفريني نائب رئي�س الحتاد العربي 
لل�ضطرجن وعلي عبا�س رئي�س الحتاد 

عي�ضى  وج��م��ال  لل�ضطرجن  ال�����ض��وري 
امل��دف��ع الأم���ني ال��ع��ام ل��ن��ادي ال�ضارقة 
من  غفري  وح�ضد  لل�ضطرجن  الثقايف 
العامل  ال�ضطرجن حول  رّواد ومتابعي 
الثامنة  اجل���ول���ة  ن��ت��ائ��ج  واأ����ض���ف���رت   .
املت�ضدرالأ�ضتاذ  تعادل  عن  للبطولة 

اي��ن��ار كييف  ال��رو���ض��ي  ال���دويل الكبري 
اآرن�����ض��ت��و م��ع الأ���ض��ت��اذ ال���دويل الكبري 
فريوزجا علي ر�ضا بالطاولة الأوىل ، 
الأول  امل�ضنف  فاز  الثانية  وبالطاولة 
وانغ  ال�ضيني  الكبري  ال��دويل  الأ�ضتاذ 
ل���ق���ب بطولة  ع���ل���ى  ه�����او واحل���ا����ض���ل 

ال�ضارقة ما�ضرتز الأوىل على ال�ضتاذ 
الدين  ���ض��م�����س  الأوزب������ك������ي  ال�������دويل 
الثالثة خ�ضر  ، وبالطاولة  فوخيدوف 
الأ����ض���ت���اذ ال������دويل ال��ك��ب��ري الي�����راين 
ب����اره����ام م��ق�����ض��ودل��و واحل����ائ����ز على 
البطولة  م��ن  الثانية  الن�ضخة  لقب 

الرو�ضي  الكبري  ال��دويل  الأ�ضتاذ  من 
وبالطاولة    ، م���ل���ت���اك���وف  م��ك�����ض��ي��م 
الكبري  ال��دويل  الأ�ضتاذ  حقق  الرابعة 
كريفور�ضكوالفوز  ي���وري  الأوك�����راين 
اأديتيا  الهندي  ال���دويل  النا�ضئ  على 
الأ�ضتاذ  اخلام�ضة  وبالطاولة   ، ميتال 

فاز الدويل الكبري الرو�ضي فالدميري 
ف��ود���ض��ي��ي��ف ع���ل���ى الأ�����ض����ت����اذ ال�����دويل 
وبالطاولة   ، جاندا  �ضانديبان  الكبري 
ال�ضاد�ضة خ�ضر الأ�ضتاذ الدويل الكبري 
امل�ضنف  ل��ي��م  ك���وان���غ  يل  ال��ف��ي��ت��ن��ام��ي 
ال��ب��ط��ول��ة م���ع مواطنه  ال��ث��ال��ث ع��ل��ى 
اجنوين  ال���ك���ب���ري  ال�������دويل  الأ�����ض����ت����اذ 
تعادل  ال�ضابعة  وبالطاولة   ، اأن��اخ��وي 
ال��ن��ا���ض��ئ الأوزب����ك����ي ال���ض��ت��اذ ال���دويل 
مع  ال�ضتاروف  عبد  ن��ادرب��ي��ك  الكبري 
الأرميني  ال��ك��ب��ري  ال�����دويل  الأ����ض���ت���اذ 
وبالطاولة   ، �ضرغي�ضيان  غ��اب��ري��ي��ل 
الثامنة تعادل الأ�ضتاذ الدويل الكبري 
الرو�ضي �ضوغريوف �ضانان مع الأ�ضتاذ 
الدويل الكبري الأندوني�ضي �ضو�ضانتو 
التا�ضعة  وب���ال���ط���اول���ة   ، م��ي��غ��اران��ت��و 
ف����از الأرج��ن��ت��ي��ن��ي الأ����ض���ت���اذ ال����دويل 
الأ�ضتاذ  على  ���ض��ان��درو  م��ارك��و  الكبري 
الأ�ضتاذ  الأ����ض���رتايل  ال��ك��ب��ري  ال����دويل 
كويبوكاروف،  تيمور  الكبري  ال��دويل 
الأ�ضتاذ  ت��ع��ادل  ال��ع��ا���ض��رة  وب��ال��ط��اول��ة 
�ضوريا  ال����ه����ن����دي  ال���ك���ب���ري  ال��������دويل 
غانغويل مع مواطنه الأ�ضتاذ الدويل 

الكبري ديبان جاكافارثي .

�سدارة رباعية �سمن بطولة ال�سارقة ما�سرتز الدولية الثالثة لل�سطرجن 

بكاأ�س  ب�����امل«  »دي�������زرت  ف���ري���ق  ت����وج 
����ض���اح���ب ال�������ض���م���و رئ���ي�������س ال����دول����ة 
تاريخه  ال��ث��ان��ي��ة يف  ل��ل��م��رة  ل��ل��ب��ول��و 
ب���ع���د ف������وزه ع���ل���ى ف���ري���ق الم�������ارات 
اللقب  ال��ف�����ض��ي )ح���ام���ل  ال��و���ض��ي��ف 
 )2017 مل��و���ض��م  ال��ذه��ب��ي  ب��ال��ه��دف 
املباراة  يف  وذل����ك   8/10 ب��ن��ت��ي��ج��ة 
م�ضاء  بينهما  اأقيمت  التي  النهائية 
الرئي�ضي  زاي��د  باإ�ضتاد  الأول  اأم�����س 
بنادي غنتوت ل�ضباق اخليل والبولو 
�ضمو  رع��اي��ة  حت��ت  البطولة،  منظم 
ال�ضيخ فالح بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة  يف  ال��ب��ول��و  راع�����ي  ال����ن����ادي، 
الريا�ضي  ظبي  اأب��و  جمل�س  وبدعم 
موتورز  برميري  �ضركة  من  وامل��ق��دم 
ال�ضيخ زايد بن  ، بح�ضور  مازيراتي 
وال�ضيخ  نهيان  اآل  زاي��د  بن  طحنون 
اآل  ب��ن ح��م��دان  ���ض��ل��ط��ان  ب��ن  خليفة 
نهيان وعدد من الريا�ضيني وع�ضاق 
الكرنفال  ���ض��ه��دوا  ال���ذي���ن  ال��ب��ول��و  
فيه  �ضاركت  ال��ذي  الكبري  املجتمعي 
اأقامها  ال���ت���ي  ال��ف��ع��ال��ي��ات  خم��ت��ل��ف 
النادي على هام�س النهائي الغايل.  
الربونزي  ال��ث��ال��ث  امل���رك���ز  يف  وح���ل 
فريق غنتوت مازراتي للبولو بقيادة 
فريق  على  ب��ف��وزه  ال�ضام�ضي  نا�ضر 
بنتيجة  ال��ل��ق��ب  ح���ام���ل  ظ��ب��ي  اأب�����و 
النهائية  املباراة  ج��اءت  وقد   ،8-9
الأوىل  الدقيقة  منذ  ومثرية  قوية 

بتبادل الفوز والتقدم الذي افتتحه 
ال��ذي �ضعى لإ�ضافة  فريق الم��ارات 
لقب جديد له بقيادة �ضمو ال�ضيخة 
م��ي��ث��اء ب��ن��ت حم��م��د ب���ن را����ض���د اآل 
مكتوم قائدة فريق الإم��ارات، اإل اأن 
فريق دي��زرت ب��اأمل ال��ذي ق��اده را�ضد 
البواردي واملهاجم اخلطري بارتوليم 
اأهداف   7 �ضجل  ال���ذي  كا�ضتانيول 
،ليحرم  وري��ف��ي��ن��و  ك��ام��ي��ل��و  ب��ج��ان��ب 
ف��ري��ق الم����ارات م��ن ال��ف��وز باللقب 
ال���ذه���ب���ي ب���ال���رغ���م م����ن حم�����اولت 
تومي الذي �ضجل 5 اأهداف وزميله 
الأرج��ن��ت��ي��ن��ي م��ي��زو ب��ر���ض��ي��د هدف 
من  العديد  املهرجان  و�ضهد  واح��د. 
�ضملت  ال��ت��ي  الرتفيهية،  الأن�����ض��ط��ة 

ع���ر����س اأب���ط���ال م��ن��ت��خ��ب الم������ارات 
العامة  وال��ق��ي��ادة  ب��امل��ظ��الت  للقفز 
ادارة  يف  متمثلة  ابوظبي  لل�ضرطة 
امل��را���ض��م وال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة بق�ضم 
الكالب  وع��ر���س  ال�ضرطي  امل����وروث 
فر�ضان  لفريق  وع��ر���س  البولي�ضية 
اجلوية،  لال�ضتعرا�ضات  الم�����ارات 
غنتوت  قرية  يف  الأط��ف��ال  وا�ضتمتع 
النادي  خ�����ض�����ض��ه��ا  ال�����ذي  ال��رتف��ي��ه 
من  العديد  فيه  اأقيمت  حيث  لهم، 
الر�ضم على  الأن�ضطة جماناً، ومنها 
الوجوه والنق�س باحلناء، والفقرات 
البالونات،  وت�����ض��ك��ي��ل  ال�����ض��ح��ري��ة، 
ختام  ويف  عرائ�س..  عرو�س  و�ضالة 
امل���ه���رج���ان ق����ام ال�����ض��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة بن 

�ضلطان بن حمدان اآل نهيان يرافقه 
الظاهري  ال��ي��ب��ه��وين  ���ض��ه��ي��ل  م��ط��ر 
الريا�ضي  ظ��ب��ي  اأب���و  جمل�س  ع�ضو 
جمعية  رئ���ي�������س  ال�����ب�����واردي  وع���ل���ى 
جمل�س  واأع�����ض��اء  للبولو  الم�����ارات 
الإدارة و�ضعيد بن حوفان املن�ضوري 
نائب رئي�س النادي واحمد النعيمي 
الياأ�س  وج�����اد  ال����ن����ادي  ع����ام  م���دي���ر 
ب�ضركة  م��ازي��رات��ي  م��ب��ي��ع��ات  رئ��ي�����س 
ال��ط��اي��ر ل��ل�����ض��ي��ارات وع���دد م��ن رعاة 
الأوائل،  الفائزين  بتتويج  البطولة 
ميثاء  ال�ضيخة  �ضمو  ج��واد  وح�ضل 
بنت حممد بن را�ضد اآل مكتوم على 
ومت  البطولة،  يف  خيل  اأف�ضل  لقب 
جمانية  جائزة   100 على  ال�ضحب 

للح�ضور اجلماهريي الكبري.

على البواردي«
جمعية  رئي�س  ال��ب��واردي  على  اأ���ض��اد 
ب��ال��ن��ج��اح الكبري  ل��ل��ب��ول��و  الم������ارات 
التي  الأغلى  البطولة  حققته  الذي 
والتي  بنجاح،  غنتوت  ن��ادي  نظمها 
فالح  ال�ضيخ  �ضمو  ب��رع��اي��ة  حظيت 
النادي  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
الذي  البهيج  للختام  وح�ضور مميز 
ك����ان م�����ض��ك��ا ل��ب��ول��و غ���ن���ت���وت.. وهناأ 
امل�ضاركة  ال���ف���رق  ك���اف���ة  ال�����ب�����واردي 
يف ال��ب��ط��ول��ة ال��ت��ي ت��زام��ن��ت م��ع عام 
الت�ضامح، موؤكدا باأن فريق البواردي 
من  كوكبة  وج���ود  ا�ضتثمر  ال��ذه��ب��ي 

الالعبني ال�ضاعدين الذي ي�ضكلون 
البولو..  لريا�ضة  حقيقية  اإ���ض��اف��ة 
واأك���د ب���اأن ف��ري��ق الم����ارات ك��ان ندا 
بقيادة  ال���ب���ط���ول���ة  ان���ط���الق���ة  م���ن���ذ 
�ضمو ال�ضيخة ميثاء بنت حممد بن 
را�ضد اآل مكتوم، والكل فائز يف تلك 

البطولة.

را�سد البواردي:
���ض��ك��ر را���ض��د ال���ب���واردي ق��ائ��د فريق 
ديزرت باأمل نادي غنتوت على ح�ضن 
تنظيمه لأغلى بطولت البولو والتي 
كان ختامها م�ضكا يف احتفالية كبرية، 
اخلتامية  باملباراة  ا�ضتمتعوا  وال��ذي 
ندا  الم����ارات  فريق  فيها  ك��ان  التي 

قويا، باعتباره واحدا من اأقوي فرق 
البولو بالدولة.. و�ضكر كافة اأع�ضاء 
فريقه الذهبي الذي اظهروا حما�ضا 
البطولة  م��ب��اري��ات  طيلة  وجماعية 

متمنيا التوفيق للفرق امل�ضاركة 

املن�سوري:
املن�ضوري  ح��وف��ان  ب��ن  �ضعيد  وج���ه 
ل��رئ��ي�����س واأع�������ض���اء فريق  ال��ت��ه��ن��ئ��ة 
مبنا�ضبة  واأع�������ض���ائ���ه  ب����امل  دي������زرت 
�ضاحب  ك��اأ���س  بطولة  بلقب  ف��وزه��م 
ال�ضمو رئي�س الدولة للبولو، موؤكدا 
باأن رعاية �ضمو ال�ضيخ فالح بن زايد 
اآل نهيان رئي�س النادي وراء جناحات 
مب�ضتوى  م�ضيدا  املتوا�ضلة،  النادي 

التنظيم  ح����ي����ث  م�����ن  ال����ب����ط����ول����ة 
النهائي  يف  خا�ضة  الفنية  والناحية 
الذي حتول اإىل كرنفال كبري بف�ضل 
توجيهات ودعم �ضمو رئي�س النادي.. 
ي�ضتحق  الفريقني  ك��ال  اأن  واأ���ض��اف 
يف  ف��ائ��ز  واجلميع  للنهائي  و�ضوله 
مب�ضاركة  م�ضيدا  الغالية،  البطولة 
�ضمو ال�ضيخة ميثاء بنت حممد بن 
را�ضد اآل مكتوم يف البطولة.. وخ�س 
املنظمة  اللجنة  بال�ضكر  املن�ضوري 
اأحمد  ب��رئ��ا���ض��ة  اخل���ت���ام���ي  ل��ل��ح��ف��ل 
النعيمي مدير عام النادي وجماهد 
 ، والع���الم  الفعاليات  مدير  �ضالح 
الت�ضويق  م��دي��رة  ق��رة  ب��ن  ون�ضرين 
المارات  م��ار���ض��ال  فريق  �ضكر  ،كما 
الغالية  البطولة  ورع���اه  التطوعي 
�ضركة)مازيراتي(  بال�ضكر  وخ�����س 
من برميري موتورز ب�ضفته ال�ضريك 
وال�ضريك  احل��دث،  مقدم  الرئي�ضي 
كلوب  ب��ول��و  هيلز  بيفريل  الر�ضمي 
وفندق   ، العقاري  للتطوير  و�ضوبا   ،
اجلزيرة  ت��ول��ي��ب  ق���ول���دن  امل���و����ض���م 
-غنتوت ، وبرميري للخيم واملنا�ضبات 
، واأحمد املغربي للعطور ، وعيادة نور 
الو�ضل ، �ضيدلية لرو�س ابوظبي ، 
تر�ضت لل�ضفر وال�ضياحة ، واأبو ظبي 
وو�ضائل  العاديات  ،وجملة  لالإعالم 
اجلهات  وخم��ت��ل��ف  املحلية  الع����الم 

الراعية احلكومية واخلا�ضة.

ديزرت باأمل يحرز لقب بطولة كاأ�س رئي�س الدولة للبولو

•• دبي - الفجر:

 اأ�ضاد جمل�س اإدارة نادي دبي الدويل للريا�ضات 
البحرية بالتعاون امللمو�س والكبري الذي يجده 
واملوؤ�ض�ضات  احل��ك��وم��ي��ة  ال���دوائ���ر  م��ن  ال���ن���ادي 
الفعاليات  ك���اف���ة  اإجن�����اح  اج����ل  م���ن  ال��وط��ن��ي��ة 
املو�ضم  يف  ال���ن���ادي  ينظمها  ال��ت��ي  والأن�����ض��ط��ة 

الريا�ضي احلايل 2019-2018.
ال�����دويل  دب�����ي  ن�������ادي  اإدارة  جم���ل�������س  وث����م����ن   
للريا�ضات البحرية تلك اجلهود اجلبارة وذلك 
 2019 م��ار���س  ل�ضهر  ال�����دوري  اج��ت��م��اع��ه  يف 
برئا�ضة احمد �ضعيد بن م�ضحار املهريي رئي�س 
باحلبالة  نا�ضر  علي  وح�ضور  الإدارة  جمل�س 
نائب رئي�س جمل�س الإدارة والأع�ضاء حريز املر 
حممد بن حريز وعدنان العبار وجمال زعل بن 
جانب  اإىل  احل��داد  �ضلطان  واإبراهيم  كري�ضان 
التنفيذي  امل��دي��ر  ال�ضام�ضي  اهلل  ع��ب��د  حم��م��د 

بالوكالة مقررا. 
وهناأ جمل�س اإدارة نادي دبي الدويل للريا�ضات 
ال��ب��ح��ري��ة ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ ال��دك��ت��ور ���ض��ل��ط��ان بن 

�ضاحب  م�ضت�ضار  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
ال�ضمو رئي�س الدولة، رئي�س جمل�س اإدارة نادي 
اأبوظبي الدويل للريا�ضات البحرية، على نيله 
اأرفع جائزة يقدمها الحتاد الدويل لل�ضباقات 
ال�ضنوي  احل��ف��ل  خ��الل  ام-  اأي  -ي��و  البحرية 

لأ�ضرة الريا�ضات البحرية العاملية يف موناكو
كما اثنى جمل�س الإدارة على الفرق والأبطال 
العاملية  الجن���ازات  حققوا  الذين  الإم��ارات��ي��ني 
ويف  مبوناكو  الكبري  احلفل  يف  التكرمي  ونالوا 
والذي   1 للفورمول  اأبوظبي  مقدمتهم فريق 
ل���زوارق »اك�����س كات«،  ال��ع��امل  ح��از لقب بطولة 
ولقب بطولة العامل للدراجات املائية، وو�ضافة 
2، وكذلك  ال��ف��ورم��ول  ل���زوارق  ال��ع��امل  بطولة 
فريق موؤ�ض�ضة الفيكتوري تيم والذي توج بطال 
يف ب��ط��ول��ة ال��ع��امل ل��ل��دراج��ات امل��ائ��ي��ة 2018 

)فئة جي بي(
ون��اق�����س الج��ت��م��اع ال��رتت��ي��ب��ات امل��ب��ك��رة لإقامة 
القفال  كرنفال  ح��دث  من   29 الن�ضخة  �ضباق 
 27-25 وال��ذي يقام يف الفرتة من  ال��رتاث��ي 
من  �ضخي  ودع��م  كرمية  برعاية  املقبل  اب��ري��ل 

نائب  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حمدان  ال�ضيخ  �ضمو 
من  كاملعتاد  وينطلق  امل��ال��ي��ة  وزي���ر  دب��ي  ح��اك��م 

جزيرة �ضري بونعري وحتى �ضواطئ دبي.
وا�ضتمتع جمل�س الإدارة اإىل تقرير خا�س من 
الجتماع  نتائج  ح��ول  لل�ضباق  املنظمة  اللجنة 
التن�ضيقي والذي عقد مبكرا وقبل �ضهر  العام 
من موعد احلدث يوم الثنني املا�ضي برئا�ضة 
ن���ائ���ب رئ��ي�����س اللجنة  ب��احل��ب��ال��ة  ن��ا���ض��ر  ع��ل��ي 
امل��ن��ظ��م��ة وال�����ذي ���ض��ج��ل ����ض���وت ���ض��ك��ر واإ����ض���ادة 
واملوؤ�ض�ضات  احلكومية  الدوائر  جميع  بتجاوب 
واإبداء  الجتماع  والتي دعت حل�ضور  الوطنية 
ال��ت��ي ت�ضهم  ال��ت��ع��اون يف العديد م��ن اجل��وان��ب 
اإدارة نادي  التظاهرة. ووج��ه جمل�س  اإجن��اح  يف 
دبي الدويل للريا�ضات البحرية جميع اللجان 
بروح  العمل  التنظيم ب�ضرورة  ت�ضارك يف  التي 
الأمن  معايري  اأعلى  وم��راع��اة  الواحد  الفريق 
اأب��ه��ى �ضورة  وال�����ض��الم��ة واإظ���ه���ار ال�����ض��ب��اق يف 
احلالية  ال����دورة  يف  ي�ضل  احل���دث  وان  خا�ضة 
اأي�ضا  امل��رة  ه��ذه  وي��اأت��ي   29 رق��م  الن�ضخة  اإىل 

بالتزامن مع عام الت�ضامح 2019

هناأ �سلطان بن خليفة وفرق الإمارات بتكرمي موناكو

دبي البحري ي�سيد بدور �سركاء النجاح يف املو�سم 
مناق�سة ترتيبات اإقامة �سباق القفال التا�سع والع�سرين
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الفجر الريا�ضي

نهيان  اآل  زايد  �ضلطان بن  ال�ضيخ  �ضمو  حتت رعاية 
نادي  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ال�ضمو  �ضاحب  ممثل 
تراث المارات كرم النادي م�ضاء اأم�س الأول اجلمعة 
الفائزين يف مناف�ضات بطولة �ضمو ال�ضيخ �ضلطان بن 
زايد اآل نهيان للرتوي�س )الدري�ضاج(،  التي نظمها 
اخلتم،  مبدينة  للفرو�ضية  الكربى  �ضموه  �ضالة  يف 
للفرو�ضية،  الإم��ارات  احتاد  مع  والتن�ضيق  بالتعاون 
املواطنني  الفر�ضان  من  نخبة  من  كبرية  مب�ضاركة 
الدولة  اأر���س  املقيمة على  ومن خمتلف اجلن�ضيات 
مثلت ال��ع��دي��د م��ن ال���ض��ط��ب��الت يف ال��دول��ة، وذلك 
قرية  اإدارة  مدير  املزروعي  مهري  وحممد  بح�ضور 
من  وع��دد   ، للفرو�ضية  العاملية  بوذيب  وا�ضطبالت 
امل�ضوؤولني يف النادي وجمهور كبري من حمبي هذه 

الريا�ضة.
البطولة،  اأ�ضواط  خمتلف  يف  الفائزين  تكرمي  ومت 
ل�ضوط  الأول  باملركز  روز  اإيفا  الفار�ضة  ف��ازت  حيث 
يف  امل�ضجلني  لغري  املفتوح  ب��وذي��ب  لفر�ضان  املتقدم 
 13 فيه  ���ض��ارك  ال���ذي  للفرو�ضية  الإم�����ارات  احت���اد 
نا�ضيك  ب��ارا  اإي���دا  الفار�ضة  وف���ازت  وف��ار���ض��ة،  فار�ضا 
لفر�ضان  املفتوح  التمهيدي  ل�ضوط  الأول  باملركز 
الإمارات لغري امل�ضجلني يف احتاد الإمارات للفرو�ضية 
الذي �ضارك فيه 11 من الفر�ضان والفار�ضات، كما 
فازت الفار�ضة ريبيكا فان دين بريوك باملركز الأول 
فار�ضتان  فيه  ���ض��ارك��ت  ال���ذي  التمهيدي4  ل�ضوط 
باملركز  الفار�ضة تري�ضي وجنارد جل  اثنتان، وفازت 
الأول ل�ضوط املبتدئني4 الذي �ضارك فيه 11 فار�ضا 

وفار�ضة، فيما فازت الفار�ضة لينا موين باملركز الأول 
ل�ضوط الحتاد الدويل الفرق لل�ضغار الذي �ضارك 
الفار�ضة  وف���ازت  وال��ف��ار���ض��ات،  الفر�ضان  م��ن   8 فيه 
كارولني تودلر باملركز الأول ل�ضوط الحتاد الدويل 
الفر�ضان  من   9 فيه  �ضارك  ال��ذي  لل�ضغار  الفردي 
جل  وجن���ارد  تري�ضي  الفار�ضة  وف���ازت  وال��ف��ار���ض��ات، 
للنا�ضئني  ال����دويل  الحت����اد  ل�����ض��وط  الأول  ب��امل��رك��ز 
فردي الذي �ضارك فيه 6 من الفر�ضان والفار�ضات، 
فيما فازت الفار�ضة لينا موين باملركز الأول ل�ضوط 
م�ضتوى دويل متقدم �ضانت جورج الذي �ضارك فيه 
ل�ضوط  الأول  باملركز  اأي�ضا  ف��ازت  كما  فار�ضات،   3
م�ضتوى الحتاد الدويل املتو�ضط الذي مل ي�ضاركها 

اأحد يف مناف�ضاته.

ومت���ت م��ن��اف�����ض��ات ال��ب��ط��ول��ة وف��ق��ا ل��ق��وان��ني احتاد 
ت�ضعة  وت�ضمنت  وال�����ض��ب��اق،  ل��ل��ف��رو���ض��ي��ة  الإم������ارات 
امل�ضجلني  لغري  مفتوحان  منها  �ضوطان  اأ���ض��واط؛ 
متهيدي  اأح��ده��م��ا  للفرو�ضية؛  الإم�����ارات  احت���اد  يف 
لفر�ضان الإم��ارات، والآخ��ر  متقدم لفر�ضان بوذيب 
ال���ذي���ن ع�����ربوا ع���ن م����دى ال���ف���ائ���دة ال���ت���ي ح�ضلوا 
كل  اأك��د  حيث  البطولة،  ه��ذه  م��ن  وخيولهم  عليها 
النهدي  وزاي���د  الكعبي  عو�س  ه��زاع  الفار�ضني  م��ن 
يف  حققاه  مل��ا  �ضرورهما  ع��ن  الأك��ادمي��ي��ة  طلبة  م��ن 
مناف�ضات الأ�ضواط التي �ضاركا فيها، �ضواء كان ذلك 
على �ضعيد املهارات ال�ضخ�ضية اأو على �ضعيد اخليول 
امل�ضاركة، فيما امتدح زميلهم ابراهيم علي البلو�ضي، 
الذي اأحرز املركز الثالث يف هذا ال�ضوط، مثل هذه 

تعزز  اإذ  فيها،  امل�ضاركة  على  اع��ت��اد  التي  املناف�ضات 
لديه مهارات ترفده يف �ضباقات الفرو�ضية الأخرى، 
الكربي،  اأح��م��د  نا�ضر  وزميلهم  اجلميع  �ضكر  وق��د 
بن  �ضلطان  ال�ضيخ  �ضمو  الثاين،  املركز  اأح��رز  ال��ذي 
الدولة  رئي�س  ال�ضمو  نهيان ممثل �ضاحب  اآل  زاي��د 
رئي�س نادي تراث الإمارات على ما يقدمه لريا�ضة 
الفرو�ضية وما يوليه �ضموه لهذه الريا�ضة مبختلف 
اأن��واع��ه��ا م��ن اه��ت��م��ام ب��ه��دف الرت���ق���اء ب��ه��ا ورفدها 
امل�ضتمر بعنا�ضر �ضابة حتافظ على حيويتها. وتلقى 
داأب  التي  “الدري�ضاج”  اخليول  تروي�س  مناف�ضات 
الفر�ضان من  قبل  اإقبال من  النادي  تنظيمها  على 
اأوملبية  ري��ا���ض��ة  ف��ه��ي  ال���دول���ة،  ا���ض��ط��ب��الت  خمتلف 
على  الفار�س  ق��درة  عن  تعرب  اخليول  ريا�ضات  من 

التحكم يف اخليل، حيث يتبارى فيها املتناف�ضون يف 
اإذ  اخليل،  تروي�س  يف  ومقدرتهم  مهاراتهم  عر�س 
تعمل هذه املناف�ضات على تطوير القدرة الريا�ضية 
ل��الأداء، بحيث  وا�ضتعداده  الطبيعية لدى احل�ضان 
يحقق اأعلى م�ضتوى اأداء ح�ضان �ضباق؛ فيقوم باأداء 
حركات  اإىل  م�ضتجيبا  تلقائًيا،  املطلوبة  التحركات 
ول  ميتطيه،  ال��ذي  فار�ضه  من  الب�ضيطة  امل�ضاعدة 
الفار�س  يربهن  حيث  جمهود،  اأي  ب��ذل  عليه  يبدو 
مدى  على  احلديثة  اخليول  تروي�س  م�ضابقات  يف 
قدرته على التدريب يف كل امل�ضتويات من خالل اأداء 
“الختبارات”، التي هي عبارة عن جمموعة حمددة 
يف  احل�ضان  يوؤديها  اأن  ينبغي  التي  التحركات  من 

حدود م�ضاحة معينة.

ث��ع��ل��وب الدرعي  ب���ن  اع��ت��م��د حم��م��د 
رئي�س احتاد امل�ضارعة واجلودو قائمة 
يف  امل�ضاركة  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  بعثة 
لكبار  ال��ه��ادي  واملحيط  اأ�ضيا  بطولة 
اجل�����ودو ال��ت��ي ت��ق��ام ب�����ض��ال��ة جممع 
بالفجرية،  ال��ري��ا���ض��ي  زاي����د  ال�����ض��ي��خ 
ال�ضيخ حممد بن حمد  برعاية �ضمو 
وذلك  الفجرية  عهد  ويل  ال�ضرقي، 
خ���الل ال��ف��رتة م��ن 18 وح��ت��ى 22 
اأبريل املقبل، مب�ضاركة  37 دولة حتى 
بعد  10 دول عربية،  بينها  الآن من 
للبطولة  والأردن  ال�ضعودية  ان�ضمام 
الوطني  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  ب��ع��ث��ة  ،وت���ك���ون���ت 
للجودو من 9 اأفراد من بينهم لعبة 
واحدة � وقد حتدد اليوم الأحد  31 
مار�س احلايل كاأخر موعد للت�ضجيل 
بناء  البطولة  وامل�ضاركة يف مناف�ضات 

على لئحة الحتاد الأ�ضيوي.

و���ض��م��ت ق��ائ��م��ة ب��ع��ث��ة م��ن��ت��خ��ب��ن��ا 7 
لع��ب��ني ولع��ب��ه وه��م اح��م��د النقبي 
عام  مواليد  من  ال�ضام�ضي  وم�ضبح 

وعلي  احلو�ضني  وخليفة   ،2001
ح�����ض��ن ال���درم���ك���ي م���ن م���وال���ي���د عام 
حممد  م��ي��ث��اء  وال��الع��ب��ة   ،2000

ال��ن��ي��ادي ال��ت��ي ت�����ض��ارك يف وزن حتت 
57 كغم، وت�ضم الدوليني امل�ضنفني 
فيكتور وايفان بجانب الطاقم الفني 

ومتنى  ون���اي���وا،  فا�ضيلي  م��ن  امل��ك��ون 
ملنتخب  ال���ت���وف���ي���ق  الحت�������اد  رئ���ي�������س 
الإمارات خالل م�ضاركته يف البطولة 

اللعبة  اأب��رز جنوم  ت�ضم  التي  املقبلة 
ال�ضباب  فئة  والعامل،خا�ضة  اآ�ضيا  يف 
الذين تنظرهم العديد من امل�ضاركات 

الإقليمية .
للبطولة  ال��ف��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  وح�����ددت 
والتي  ال��رج��ال  ملناف�ضات  اأوزان   8

 ،66 حت��ت  ك��غ��م،   60 حت��ت  �ضملت 
 ،90 حت����ت   ،81 حت����ت   ،73 حت����ت 
حتت 100 وفوق 100 كغم.. فيما 
8مناف�ضات  ال�ضيدات  بطولة  �ضملت 
48 ك��غ��م، وحتت  ت���ب���داأ ب����وزن حت���ت 
 ،78  ،70  ،63، كغم،57   52
الالئحة  وح����ددت  ك��غ��م..  وفوق78 
من  اعتبارا  امل�ضاركة  ال��وف��ود  و�ضول 
اأب��ري��ل امل��ق��ب��ل، ح��ي��ث تقيم  ي���وم 16 
ال��ف��ج��رية.. وتبداأ  ك��ون��ك��ورد  ب��ف��ن��دق 
عملية  اأب����ري����ل   19 ال���ث���الث���اء  ي����وم 
البطولة،  ق��رع��ة  واإج����راء  الت�ضجيل 
احلكام،  اج���ت���م���اع  ال���ق���رع���ة  وي��ع��ق��ب 
تبداأ  ث��م  ال��ع��ام،  ال�ضحفي  وامل���وؤمت���ر 
امليزان  امل�ضائية عملية  الفرتة  خالل 
الفتتاحية  اجل��ول��ة  يف  للم�ضاركني 
مناف�ضات  وتبداأ  ال�ضيدات..  للفردي 

البطولة ر�ضميا يوم ال�ضبت 4/20.

•• اأبوظبي- الفجر: 

ت��ت��األ��ق اأب��وظ��ب��ي ع��ل��ى م���دى خم�ضة 
اأيام كاملة على اخلريطة الريا�ضية 
اأبوظبي  ان��ط��الق رايل  ال��دول��ي��ة م��ع 
ني�ضان  م���ن  امل����دع����وم  ال�������ض���ح���راوي 
وال������ذي ي���ق���ام حت���ت رع���اي���ة كرمية 
م��ن ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ ح��م��دان ب��ن زايد 
منطقة  يف  احلاكم  ممثل  نهيان،  اآل 
ال��ظ��ف��رة، وي��ن��ظ��م��ه ن����ادي الإم�����ارات 

لل�ضيارات.
�ضباح  انطلق  ال���ذي  ال���رايل  وي�ضكل 
ال���ي���وم )الأح�������د( م���ن ح��ل��ب��ة مر�ضى 
ودراجة  ���ض��ي��ارة   80 مب�ضاركة  ي��ا���س 
يقودها ح�ضد  كواد�س  ودراج��ة  نارية 
اأنحاء  �ضائر  املناف�ضني من  اأب��رع  من 
م��ن بطولة  الثانية  ال��ع��امل، اجل��ول��ة 
ال�ضحراوية  للراليات  ال��ع��امل  ك��اأ���س 
الباغي  و�ضيارات  لل�ضيارات  الطويلة 
بطولة  من  الأوىل  واجلولة  ’فيا‘، 
ال�ضحراوية  للراليات  ال��ع��امل  ك��اأ���س 
الطويلة للدراجات النارية ودراجات 

الكواد�س بالدفع الرباعي ’فيم‘.
وي�ضارك يف رايل هذا العام يف دورته 
والع�ضرين نخبة من جنوم  التا�ضعة 
الماراتي  اأم���ث���ال  ال��ع��رب  ال��رال��ي��ات 
خ��ال��د ال��ق��ا���ض��م��ي وال�����ض��ع��ودي يزيد 
لحراز  يطمحان  ال��ل��ذان  الراجحي 
الفوز بلقب الرايل رغم كل ال�ضعاب 

خالل  �ضتواجههم  التي  والتحديات 
خ��م�����ض��ة اأق�������ض���ام ع����رب ب��ع�����س اأك����رث 
والكثبان  ال�������ض���ح���راوي���ة  ال��������دروب 

الرملية تطلباً.
اأبوظبي قبلة انظار اللف  و�ضتكون 
ال�ضيارات  من ع�ضاق وحمبي ريا�ضة 
م�����دى خم�ضة  ع���ل���ى  ال����ع����امل  ح�����ول 
الرايل  فعاليات  ا�ضتهلت  وق��د  اأي���ام. 
30 مار�س  )ال�����ض��ب��ت(  اأم�����س  م�����ض��اء 
احتفالية  ا���ض��ت��ع��را���ض��ي��ة  مب��رح��ل��ة 
خ��ا���ض��ة ب��امل�����ض��اه��دي��ن اأق���ي���م���ت على 
وا�ضتقطب  يا�س  مر�ضى  حلبة  اأر���س 
من  امل�ضاهدين  م��ن  غ��ف��رية  جموعاً 
اأن  ال��دول��ة، وذل��ك قبل  اأن��ح��اء  �ضائر 
النارية  والدراجات  ال�ضيارات  تتوجه 
اليوم  ���ض��ب��اح  ال���ك���واد����س  ودراج��������ات 
الظفرة  منطقة  اإىل  اأب��وظ��ب��ي  م��ن 
اأق�����ض��ام ال���رايل  خل��و���س غ��م��ار اأوىل 
اخلم�ضة  ال���ط���وي���ل���ة  ال�������ض���ح���راوي���ة 
الأوىل”  م���اري���ن���ا  ي���ا����س  “مرحلة 
وت���ب���داأ  261.97كم  وم�����ض��اف��ت��ه��ا 
و�ضيخو�س   �ضباحاً.   9:00 ال�ضاعة 
�ضياراتهم،  م���ن  ع��ل��ى  امل��ت�����ض��اب��ق��ون 
الكوادز  النارية ودراجات  ودراجاتهم 
عرب  اأق�ضام  خم�ضة  الرباعي  بالدفع 
ال�ضحراوية  ال����دروب  اأق�����ض��ى  بع�س 
وال����ك����ث����ب����ان ال����رم����ل����ي����ة وال�������ض���ه���ول 
وتبلغ  الظفرة،  منطقة  يف  ال�ضبخية 
م�ضافة الرايل الجمالية مع املراحل 

ويدرك  كم.   2006،73 النتقالية 
الم�����ارات�����ي خالد  ال����رال����ي����ات  جن����م 
ال��ق��ا���ض��م��ي م��ع��ن��ى ال���ف���وز ب��ل��ق��ب هذا 
احلدث بعد فوزه بلقبه عام 2017 
ق��ب��ل اأن ي��ت��ح��ول م���ن امل��ن��اف�����ض��ة من 
بطولة العامل للراليات اإىل الراليات 
ال�ضحراوية الطويلة. و�ضريافقه يف 
ه���ذه امل��غ��ام��رة ال�����ض��ح��راوي��ة مالحه 
على  بان�ضريي  اك�ضافيري  الفرن�ضي 
ري�ضينغ  اأبوظبي  فريق  �ضيارة  م��ن 

بيجو 3008 دي كيه اآر.
 25 القا�ضمي بعد م��رور  ف��وز  وج��اء 
اآخر  ام��ارات��ي  �ضائق  ف��وز  على  ع��ام��اً 

ب��ل��ق��ب ال������رايل وه����و حم��م��د مطر، 
وجن���ح ال�����ض��ائ��ق��ون ال��ع��رب يف اح���راز 
6 م���رات فقط  ال���رايل  ال��ف��وز بلقب 
وبال�ضافة   .28 ال����  دورات�����ه  خ���الل 
امل�ضاركة  ت�ضم  الراجحي  يزيد  اإىل 
ال�����ض��ق��اوي الفائز  اأح��م��د  ال�����ض��ع��ودي��ة 
الإنتاج  ل�����ض��ي��ارات  تي2  ف��ئ��ة  ب��ل��ق��ب 
الراجحي  وي����اأم����ل  امل���ا����ض���ي،  ال���ع���ام 
الأول  ال�����ض��ع��ودي  ال��ف��ائ��ز  ي�ضبح  اأن 
ال�ضحراوي  اأب���وظ���ب���ي  رايل  ب��ل��ق��ب 
ي�ضاعده مالحه المل��اين دي��رك فون 
تويوتا  �ضيارة  م��ن  على  زيتزيفيتز 

هايلوك�س اوفردرايف.

ال�ضائق  الأوروب�����ي  ال��ت��ح��دي  وي�����ض��م 
�ضتيفان  امل����خ���������ض����رم  ال���ف���رن�������ض���ي 
�ضرييل  وم���واط���ن���ه  ب��ي��رته��ان�����ض��ي��ل 
الفوز  ك���ف���ة  ال����ل����ذان مت���ي���ل  دي������ربي 
ال�ضائقون  ح��ق��ق  ح��ي��ث  ل�ضاحلهما 
15 فوزاً يف هذا الرايل  الفرن�ضيون 

على مر ال�ضنني.
على  بيرتهان�ضيل  �ضتيفان  وي�ضارك 
م��ن ���ض��ي��ارة اك�����س ري���د م��ي��ن��ي جون 
اأندريا  ك��وب��ر ب��اغ��ي ت��راف��ق��ه زوج��ت��ه 
امل��الح. وف��از بيرت هان�ضيل  يف مقعد 
خم�س مرات بلقب الرايل بالإ�ضافة 
ال����دراج����ات  ب��ف��ئ��ة  ل��ق��ب واح�����د  اإىل 

�ضرييل  م��واط��ن��ه  ف��از  بينما  ال��ن��اري��ة 
ديربي خم�س مرات اأي�ضاً بلقب فئة 
الدراجات النارية قبل اأن يتحول من 

فئة الدراجات اإىل فئة ال�ضيارات.
ومي��ت��ل��ك ال�������دراج ال����ض���ب���اين خ���وان 
باريدا بورت من فريق هوندا فر�ضة 
قوية للحيلولة دون حتقيق املت�ضابق 
امل���ق���ي���م يف الإم���������ارات  ال����ربي����ط����اين 
�ضوندرلند  ���ض��ام  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
انت�ضاره الثاين خالل ثالث �ضنوات.

بلقب  مرات  وفاز جنوم ا�ضبانيا 10 
اأبوظبي  رايل  يف  النارية  ال��دراج��ات 
ان��ت�����ض��ارات حققها   8 ال�����ض��ح��راوي، 
ال�������دراج م�����ارك ك���وم���ا م��ن��ه��ا خم�س 
مرات متتالية بدءاً من عام 2009، 
من  ال�ضل�ضلة  ه��ذه  تلهم  ان  ومي��ك��ن 
بفريق  ال�ضابق  زميله  الن��ت�����ض��ارات 
ما  بقدر  �ضوندرلند  �ضام  اأم  تي  كيه 

تلهم باريدا اأي�ضاً.
ويناف�س يف رايل اأبوظبي ال�ضحراوي 
اأي�ضاً اإىل جانب بع�س اأبرز الدراجني 
البلو�ضي  حممد  الم��ارات��ي  املت�ضابق 
حامل لقب بطولة الدراجات النارية، 
ويعود البلو�ضي للمناف�ضة يف بطولة 
ت��ع��ر���س دراجته  ب��ع��د  ال���ع���امل  ك���اأ����س 
لأع����ط����ال م��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة ح���ال���ت دون 

انطالقه يف رايل دبي ال�ضحراوي.
نادي  رئي�س  �ضليم،  بن  حممد  وق��ال 
الإم�����ارات ل��ل�����ض��ي��ارات، ون��ائ��ب رئي�س 

’فيا‘  ل��ل�����ض��ي��ارات  ال������دويل  الحت������اد 
الرايل  يف  ���ض��ارك  “لقد  ل��ل��ري��ا���ض��ة: 
ال�ضنني،  م���ر  ع��ل��ى  ك���ث���ريون  اأب���ط���ال 
ب��ال��ف��خ��ر والع���ت���زاز عندما  واأ���ض��ع��ر 
ق��ائ��م��ة م�ضاهري  ع��ل��ى  ن��ظ��رة  األ���ق���ي 
ال�ضائقني الذي جاوؤوا اإىل هنا للفوز 

باألقاب الرايل«.
عاملي  مناف�ضاً  كنت  “�ضواء  واأ�ضاف: 
املتحم�ضني  ال��ه��واة  م��ن  اأم  امل�ضتوى 
ك��ب��ار م�ضاهري  ال��راغ��ب��ني مب��ق��ارع��ة 
الريا�ضة،  ه��ذه  يف  الأف�ضل  النجوم 
اعجابك،  ال���رايل  �ضجل  ي��ن��ال  ���ض��وف 
مبعرفة  ال���ت���ك���ه���ن  ال�������ض���ع���ب  وم������ن 

الفائزين بلقب رايل هذا العام«.
ال�ضحراوي  اأب��وظ��ب��ي  رايل  وح��ظ��ي 
ودعم  مب�ضاندة  ني�ضان  م��ن  امل��دع��وم 
اأبوظبي،  و�ضرطة  اأب��وظ��ب��ي،  ط��ريان 
الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  ب����رتول  و���ض��رك��ة 
)اأدن���������وك(، وم���ي���اه ال���ع���ني، ودي�����وان 
الظفرة،  منطقة  يف  احل��اك��م  مم��ث��ل 
وني�ضان،  ال����وط����ن����ي،  وال������ض�����ع�����اف 
الإم����ارات  ل��دول��ة  امل�ضلحة  وال���ق���وات 
العربية املتحدة، وحلبة مر�ضى يا�س. 
وتعترب �ضيارة ني�ضان باترول ال�ضيارة 

الر�ضمية للرايل.
وب���ع���د ا�����ض����دال ال�������ض���ت���ار ع���ل���ى رايل 
�ضوف   ،2019 ال�ضحراوي  اأبوظبي 
العامل  كاأ�س  بطولة  فعاليات  تنتقل 
الطويلة  ال�������ض���ح���راوي���ة  ل���ل���رال���ي���ات 

لل�ضيارات و�ضيارات الباغي ’فيا‘ اإىل 
ثم  كازاخ�ضتان  يليها  تركمان�ضتان، 

اململكة املغربية.
كاأ�س  بطولة  فعاليات  �ضتنتقل  كما 
ال�ضحراوية  ل���ل���رال���ي���ات  ال����ع����امل 
الطويلة للدراجات النارية ودراجات 
الكواد�س بالدفع الرباعي )فيم( اإىل 

ال�ضني وت�ضيلي واململكة املغربية.

برنامج رايل اأبوظبي ال�سحراوي 
املدعوم من ني�سان:

م�����������رح�����������ل�����������ة ي��������ا���������س  مار�س    31
اخل������ا�������ض������ة  الأوىل  م��������اري��������ن��������ا 
تبداأ   – وم�ضافتها261.97كم 

ال�ضاعة 9:00 �ضباحا
1 اأبريل  مرحلة مياه العني اخلا�ضة 
 – 222.80كم  وم�ضافتها  الثانية 

تبداأ ال�ضاعة 6:00 �ضباحا 
اخلا�ضة  ني�ضان  مرحلة  اأب��ري��ل   2
 – كم   297.79 وم�ضافتها  الثالثة 

تبداأ ال�ضاعة 6.15 �ضباحا 
اأدن�����وك اخلا�ضة  م��رح��ل��ة  اأب���ري���ل   3
 – 286.10كم  وم�ضافتها  الرابعة 

تبداأ ال�ضاعة 6:00 �ضباحا 
م������رح������ل������ة  4 اأبريل   
اخلام�ضة  اخلا�ضة  اأبوظبي  ط��ريان 
تبداأ   – 214.47كم  وم�����ض��اف��ت��ه��ا 

ال�ضاعة 6.25 �ضباحا 

تكرمي الفائزين ببطولة �سلطان بن زايد للرتوي�س 

اعتماد قائمة بعثة منتخبنا الوطني امل�ساركة يف طولة اآ�سيا للجودو بالفجرية 

انطالق رايل اأبوظبي ال�سحراوي اليوم من اأبوظبي

املت�سابقون ينتقلون �سباح اليوم من اأبوظبي اإىل منطقة الظفرة 
القا�سمي والراجحي �سيواجهان مناف�سة عربية ودولية حامية

“ امل�ضتوى  اجلليد  لهوكي  العامل  كاأ�س  ت�ضفيات  اأبوظبي  يف  اليوم  تنطلق 
اأبريل   6 وت�ضتمر حتى  الريا�ضية  زاي��د  التزلج مبدينة  �ضالة  “ يف  الثالث 

املقبل.
7.50 م�ضاء ثم مباراة  ال�ضاعة  وتبداأ مرا�ضم الفتتاح الر�ضمي للت�ضفيات 

منتخبنا الوطني مع نظريه منتخب هوجن كوجن.
واملنتخب  والهر�ضك  البو�ضنة  منتخب  يلتقي  للت�ضفيات  الول  اليوم  ويف 
املبارة  ويف  ظهراً   12.00 ال�ضاعة  تبداأ  التي  املباريات  اأوىل  يف  التايلندي 
الثانية يلعب املنتخب الكويتي مع نظريه منتخب قريغيز�ضتان يف ال�ضاعة 
الوحيدة  التاأهل  بطاقة  على  ال�ضتة  املنتخبات  وتتناف�س   . ع�ضراً  الرابعة 

ملونديال هوكي اجلليد.

وقال معايل الدكتور اأحمد مبارك املزروعي رئي�س احتاد المارات للريا�ضات 
لهوكي   2019 ال��ع��امل  ك��اأ���س  لت�ضفيات  اأب��وظ��ب��ي  ا�ضت�ضافة  اإن  اجلليدية 
امل�ضتوى  يف  اأبوظبي  لجن��ازات  اإ�ضتمرارا  تعد  الثالث”  “ امل�ضتوى  اجلليد 
الريا�ضي مقدماً ال�ضكر اإىل قيادة الدولة الر�ضيدة التي ل تاأل جهداً لدعم 
املتوا�ضل  ب�ضكل ايجابي على احل�ضور  الريا�ضة يف الم��ارات ما يثمر دائماً 

لبناء المارات يف كافة ال�ضتحقاقات واملحافل الريا�ضية الدويل.
الثاين  بلدهم  يف  الت�ضفيات  يف  امل�ضاركة  املنتخبات  بجميع  معاليه  ورح��ب 

المارات متمنياً لهم التوفيق والنجاح.
اإن  لهوكي اجلليد  الم��ارات  قائد منتخب  الظاهري  قال جمعة  من جانبه 
بكل ثقة وقوة م�ضيفاً ان  املباريات  خلو�س  جاهز  اجلليد  “هوكي  “اأبي�س 

داعياً  الوحيدة للمونديال  التاأهل  املنتخب كبرية يف خطف بطاقة  حظوظ 
اجلماهري لال�ضطفاف خلف املنتخب الوطني لهوكي اجلليد .

منتخب  “فكل  للتاأهل  فر�ضة  لديها  املنتخبات  جميع  اأن  الظاهري  وراأى 
وحتديا  قوية  مناف�ضة  املباريات  ت�ضهد  ان  واتوقع  الت�ضفيات  لهذه  ا�ضتعد 

كبريا وهو ما ينعك�س اإيجاباً علي امل�ضتوى الفني يف كل مباراة« .
وطبقاً لأنظمه ولوائح الحتاد الدويل لهوكي اجلليد فاإن مباريات الت�ضفيات 

تدار بطاقم حتكيمي معتمد من الحتاد الدويل للعبة.
واعتمد الحتاد الدويل لهوكي اجلليد قائمة حكام الت�ضفيات ومن �ضمنهم 
ال�ضاعد هيالن  ال���دويل  واحل��ك��م  امل��واط��ن يحيى اجلنيبي  ال���دويل  احل��ك��م 
العامري فيما ت�ضم قائمة احلكام جمموعة من احلكام البارزين واملعتمدين 

من الحتاد الدويل من ال�ضني وبريطانيا وكوريا والنم�ضا وتركيا وهنغاريا 
واوكرانيا. ومن �ضمن اللوائج الرئي�ضية لالحتاد الدويل لهوكي اجلليد اأن 
ل تزيد مدة مرا�ضم الفتتاح الر�ضمي للت�ضفيات عن ع�ضر دقائق لذا اعتمد 
احتاد المارات للريا�ضات اجلليدية هذا الوقت قبل مباراة منتخبنا الوطني 

مع منتخب هوجن كوجن.
واأكملت �ضالة التزلج مبدينة زايد الريا�ضة ا�ضتعداداتها ل�ضتقبال املنتخبات 
امل�ضاركة يف ت�ضفيات كا�س العامل لهوكي اجلليد من حيث جتهيز غرف تبديل 
ونظام  وال�ضا�ضات  اجلليد  م�ضح  و�ضيارة  التدريب  اأوق��ات  وتن�ضيق  الالعبني 
اجلليدية  للريا�ضات  الم���ارات  احت��اد  ومتابعة  ا���ض��راف  وذل��ك حتت  �ضوتي 

وطبقاً لقوانني الحتاد الدويل لهوكي اجلليد .

ت�سفيات مونديال هوكي اجلليد تنطلق اليوم يف اأبوظبي
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يتوقع مدرب ليفربول، الأملاين يورغن كلوب، ردة فعل قوية من توتنهام 
مع عودة كرة القدم لالأندية، بعد التوقف الدوري من مباريات املنتخبات 

الوطنية.
وقال يف موؤمتر �ضحايف قبل املباراة: “اأعتقد اأن توتنهام يعي�س حلظات 
مثرية.. راأيت فقط �ضوراً مللعبه اجلديد ويبدو رائعاً للغاية.. من الوا�ضح 

اأنه ميكنهم التطلع اإىل ذلك«.
الأخ���رية قبل  توتنهام مباراته  اأن لعب  “بعد  الأمل���اين:  امل��درب  واأ���ض��اف 
ثالثة  منذ  هزمية  ب��اأي  ي�ضعر  �ضخ�س  اأي  اأن  اأعتقد  ل  اأ�ضابيع،  ثالثة 
اأ�ضابيع.. نتوقع مواجهة توتنهام قوي الذي ميكن اأن تتوقعه لأنني مل 

اأ�ضمع �ضيئاً عن اأي م�ضاكل اإ�ضابة اأو اأي �ضيء«. 
املو�ضم ولكن لي�س  “كان لديهم عدد من الإ�ضابات خالل  وتابع كلوب: 
يف ال��وق��ت احل����ايل، ل��ذل��ك �ضيكون ه��ن��اك ف��ري��ق ق���وي ه��ن��ا.. ف��ري��ق من 

�ضيكون  ال��ع��امل��ي  توتنهام ال���ط���راز  مل��واج��ه��ت��ن��ا..  ه��ن��ا 
������ض�����ي�����خ�����ل�����������س 
امل�������ض���اك���ل 

لليفربول، 
اإن���������ه ف���ري���ق 
ك���رة ق���دم جيد 
للغاية، ل�ضوء احلظ 

جيد جداً«.
�ضدارة  اإىل  ل��ي��ف��رب��ول  وع����اد 
ت��رت��ي��ب ال�������دوري م���ع اق����رتاب 
 19-2018 م��و���ض��م  يف  ال��ن��ه��اي��ة 

مع بقاء �ضبع مباريات.
اأج���ل جعل ه��دف ت��ق��دمي اللقب  م��ن 
كلوب  ي��ري��د  للتحقيق،  ق��اب��ل��ي��ة  اأك���رث 
حتى  بالنف�س  بثقة  لعبيه  يتمتع  اأن 

يتمكنوا من جتاوزه.
واأكد كلوب: “اأود اأن اأقول اإن مهاراتهم مهمة 
باملثل، و�ضخ�ضيتهم مهم للغاية، وال�ضلوك مهم للغاية، 
لكن الإمي��ان ب�ضيء ما يجعل حدوث ذلك اأكرث احتماًل 
اأن مان�ض�ضرت �ضيتي  اأنني متاأكد من  %100، امل�ضكلة هي 
اأمل يف نهاية  اأحد بخيبة  اأي�ضاً، لذا �ضي�ضاب  يوؤمن بذلك 
املو�ضم، هذا ما �ضيحدث، لكن دعنا نقاتل من اأجل ذلك، ل 
اأحد يعرف من �ضيكون الفائز يف 12 مايو )اأيار( املقبل، لكننا 

نحاول كل �ضيء جلعله يوماً كبرياً لنا«. 

ب��ع��د ���ض��ه��ر م��ن ت��ت��وي��ج��ه ب��ال��ل��ق��ب امل��ئ��ة يف م�����ض��ريت��ه الح��رتاف��ي��ة ميلك 
اإىل  لقب جديد  اإ�ضافة  فر�ضة  رابعا  امل�ضنف  فيدرر  روجيه  ال�ضوي�ضري 
ال�ضابع  اإي�ضرن  ج��ون  الأم��ريك��ي  ي��الق��ي  عندما  ب��الأل��ق��اب  الغني  �ضجله 
وحامل اللقب يف املباراة النهائية لدورة ميامي الأمريكية لكرة امل�ضرب 

ثاين بطولت املا�ضرتز األف نقطة.
�ضابوفالوف  ديني�س  الواعدين  الكنديني  مغامرة  واإي�ضرن  فيدرر  واأنهى 
تغلبا  عندما  الأم��ريك��ي��ة  ال���دورة  يف  اأوجيه-األيا�ضيم  وفيليك�س  ال�20 
يف   )4-7( و6-7   )3-7( و6-7  دقيقة   72 يف  و4-6  عليهما 2-6 

�ضاعة و54 دقيقة على التوايل.
يف مباراته النهائية ال�50 يف دورات املا�ضرتز لالألف نقطة يدرك فيدرر 

)37 عاما( ما ينتظره اأمام الأمريكي العمالق )2،08 م(.
ال��ك��ث��ري من  “لن ي�ضيع  ���ض��اب��وف��ال��وف  وق����ال ف��ي��درر ع��ق��ب ف����وزه ع��ل��ى 
الإر�ضالت، لأن اإر�ضالته بكل ب�ضاطة ل ت�ضدق. اإنه اأحد اأف�ضل الالعبني 

يف الإر�ضال يف الوقت احلايل ومن ال�ضعب جدا اللعب �ضده«.
اإي�ضرن ي�ضعر باأنه يلعب يف بيته يف ميامي، رغم اأن الدورة  اأن  لي�س �ضرا 
اإىل ملعب فريق   2018 باللقب عام  نقلت من كي بي�ضكاين حيث توج 

كرة القدم الأمريكية ميامي دولفنز.
وح�ضم اإي�ضرن مبارياته اخلم�س حتى الآن يف ميامي مبجموعتني بينها 9 
جمموعات بعد اللجوء ل�ضوط فا�ضل. كما اأن الأمريكي خ�ضر اإر�ضاله 4 
مرات فقط يف 60 �ضوطا يف ميامي بينها مرتني يف مباراته اأمام اأوجيه-

األيا�ضيم.
وملواجهة اإي�ضرن الذي حقق 98 اإر�ضال نظيفا 

�ضيلعب  ميامي،  يف  اخلم�س  مبارياته  يف 
القدم وخ�ضو�ضا  كرة  يع�ضق  الذي  فيدرر 

فريق بال، دور حار�س املرمى.
م��ث��ل خو�س  ���ض��ده  “اللعب  ف��ي��درر  وع��ل��ق 

حار�س  ���ض��اأك��ون  ال��رتج��ي��ح.  رك����الت  �ضل�ضلة 
مرمى و�ضاأبذل ق�ضارى جهدي لوقف اأكرب عدد 

ممكن من الإر�ضالت«.
واخلام�س حاليا  �ضابقا  عامليا  اأول  امل�ضنف  ويتذكر 

وتوقعه«. قراءته  �ضهال  لي�س  اإر�ضال  “لديه 
الإر�ضالت  رد  يف  ج��دارت��ه  ف��ي��درر  واأث��ب��ت 

يف ال����دور رب���ع ال��ن��ه��ائ��ي ع��ن��دم��ا واجه 
اجلنوب اإفريقي كيفن اأندر�ضون.

وق�����ال ف���ي���درر ال�����ذي خ�����ض��ر امل���ب���اراة 
النهائية لدورة اإنديان ويلز الأمريكية 
النم�ضوي  اأم��������ام  اأ����ض���ب���وع���ني  ق���ب���ل 

دومينيك تييم “من ال�ضعب، يف بع�س 
الأحيان يجب اأن تعتمد على غريزتك، 
واأحيانا  اخلطة  نف�س  تتبع  اأن  واأحيانا 

ترك الأمور لل�ضدفة«.
اأين  م��ع��رف��ة  “لكن ح��ت��ى  واأ����ض���اف 
اإر�ضاله، هذا لي�س بالأمر  �ضيلعب 

�ضريع،  الإر����ض���ال  لأن  ال�����ض��ه��ل، 
ويرتد بقوة«.

عاما(   32( اإي�����ض��رن  ك���ان  واإذا 
ح�����ض��م امل���ب���اراة الأخ�����رية بينه 

وبني فيدرر يف ت�ضرين الأول/
بر  كتو اأ

2015، فاإن الأمريكي خ�ضر 5 مرات من اأ�ضل �ضبع مواجهات مبا�ضرة 
بينهما، ول يعترب نف�ضه املر�ضح الأقوى للقب اأو حتى حامله.

اأي �ضغط، ل  اأع��اين من  “ل  اإىل ميامي  مل يتغري حديثه منذ و�ضوله 
التي  النقاط  اأفكر حتى يف  اأخ��رى. ل  اإنها دورة  اأ�ضع لقبي على املحك، 
يجب اأن اأدافع عنها، لقد كان ذلك م�ضدر قلق يل من قبل، ولكن لي�س 

الآن«.
ويبحث اإي�ضرن عن لقبه اخلام�س ع�ضر يف م�ضريته الحرتافية والثالث 

ع�ضر يف الوليات املتحدة.
النهائية مرة  املباراة  التواجد يف  الرائع  “من  التاأهل  اإي�ضرن عقب  وقال 
اأخ���رى. جم��ري��ات ه��ذه امل��ب��اراة كانت غ��ري ع��ادي��ة بالن�ضبة يل، لأن��ه كان 

يتعني علي ك�ضر اإر�ضال فيليك�س مرتني«.
ب�ضكل جيد، كل  واألعب  بحالة جيدة  اأنني  اأ�ضعر  “لكنني  اإي�ضرن  واأ�ضاف 

�ضيء ممكن يف املباراة النهائية«.
مغامرة  منهيا   21 بلغت  والتي  النظيفة  الإر���ض��الت  يف  كعادته  وت��األ��ق 

الواعد اأوجيه-اليا�ضيم )18 عاما(.
اإي�ضرن مرتني مبعدل مرة يف كل  اإر�ضال  اأوجيه-األيا�ضيم يف ك�ضر  وجنح 
جمموعة دون اأن ينجح يف ح�ضم النتيجة يف �ضاحله، كما اأنه اأنهى املباراة 
بارتكابه اخلطاأ املزدوج ال�ضابع بينها 3 اأخطاء مزدوجة يف ال�ضوط ذاته 

عندما كان ير�ضل يف املجموعة الأوىل 4-5.
وبات الكندي اأ�ضغر لعب يف تاريخ دورة ميامي يبلغ دور الأربعة وحتديدا 

منذ بدايتها قبل 35 عاما.
ووا�ضل اأوجيه-األيا�ضيم، ال�ضاعد من الت�ضفيات، ال�ضري على خطى 
ال��ك��ب��ار وحل���ق ب��الأم��ريك��ي اأن���دري���ه اأغ��ا���ض��ي والأ����ض���رتايل ليتون 
ديوكوفيت�س  نوفاك  وال�ضربي  ن��ادال  رافايل  والإ�ضباين  هيويت 
والربيطاين اأندي موراي الذين �ضبق لهم خو�س ن�ضف نهائي 

دورة ميامي حتت �ضن الع�ضرين.
و�ضمن اأوجيه-األيا�ضيم الذي كان م�ضنفا يف املركز 182 عامليا قبل 

عام، الرتقاء اإىل املركز 33.
اخل�ضارة  عقب  ا�ضتيائه  ع��ن  اأوج��ي��ه-األ��ي��ا���ض��ي��م  واأع����رب 
لكنني  جهدي،  ق�ضارى  بذلت  “لقد  وق��ال 
مل اأغتنم الفر�س التي خلقتها. كراتي 
ال�ضعب  وم���ن  ال��ث��ان��ي��ة مل مت���ر، 

تقبل ذلك«.

اإي�سرن يقف بني فيدرر ولقبه كلوب: توتنهام �سيخلق امل�ساكل لليفربول
الـ101 بدورة ميامي

بالتعاون  البحرية  للريا�ضات  ال��دويل  دب��ي  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  اأ�ضاد 
امللمو�س والكبري الذي يجده النادي من الدوائر احلكومية واملوؤ�ض�ضات 
ينظمها  التي  والأن�ضطة  الفعاليات  كافة  اإجن���اح  اأج��ل  م��ن  الوطنية 

النادي يف املو�ضم الريا�ضي احلايل 2019-2018.
جاء ذلك خالل اجتماع املجل�س الدوري ل�ضهر مار�س اجلاري برئا�ضة 
اأحمد �ضعيد بن م�ضحار املهريي رئي�س جمل�س الإدارة وح�ضور علي 
املر  ح��ري��ز  والأع�����ض��اء  الإدارة  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  باحلبالة  نا�ضر 
واإبراهيم  كري�ضان  بن  زعل  وجمال  العبار  وعدنان  حريز  بن  حممد 

�ضلطان احلداد اإىل جانب حممد عبد اهلل ال�ضام�ضي املدير التنفيذي 
بالوكالة مقررا.

وهناأ جمل�س اإدارة نادي دبي الدويل للريا�ضات البحرية �ضمو ال�ضيخ 
رئي�س  ال�ضمو  م�ضت�ضار �ضاحب  نهيان  اآل  بن خليفة  �ضلطان  الدكتور 
الدولة رئي�س جمل�س اإدارة نادي اأبوظبي الدويل للريا�ضات البحرية 
 “ البحرية  لل�ضباقات  الدويل  اأرفع جائزة يقدمها الحتاد  نيله  على 
يو اأي ام “ خالل احلفل ال�ضنوي لأ�ضرة الريا�ضات البحرية العاملية 

يف موناكو .

الذين  الإم��ارات��ي��ني  والأب��ط��ال  الفرق  على  الإدارة  جمل�س  اأثنى  كما 
الكبري مبوناكو  التكرمي يف احلفل  ونالوا  العاملية  حققوا الجن��ازات 
لقب بطولة  وال��ذي حاز   1 للفورمول  اأبوظبي  ويف مقدمتهم فريق 
املائية  العامل للدراجات  “ ولقب بطولة  “ اك�س كات  ل��زوارق  العامل 
2 وكذلك فريق موؤ�ض�ضة  الفورمول  ل��زوارق  العامل  وو�ضافة بطولة 
املائية  للدراجات  العامل  وال��ذي توج بطال يف بطولة  تيم  الفيكتوري 

بي. جي  فئة   2018
من   29 الن�ضخة  �ضباق  لإقامة  املبكرة  الرتتيبات  الجتماع  وناق�س 

 27-25 من  الفرتة  يقام يف  وال��ذي  الرتاثي  القفال  كرنفال  حدث 
اأبريل املقبل برعاية كرمية ودعم من �ضمو ال�ضيخ حمدان بن را�ضد اآل 
مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية وينطلق من جزيرة �ضري بونعري 

وحتى �ضواطئ دبي.
جميع  البحرية  للريا�ضات  ال���دويل  دب��ي  ن���ادي  اإدارة  جمل�س  ووج���ه 
اللجان التي ت�ضارك يف التنظيم ب�ضرورة العمل بروح الفريق الواحد 
ومراعاة اأعلى معايري الأمن وال�ضالمة واإظهار ال�ضباق يف اأبهى �ضورة 

خا�ضة اأن احلدث ياأتي بالتزامن مع “ عام الت�ضامح » .

» دبي البحري « يهنئ �سلطان بن خليفة وفرق الإمارات بتكرمي موناكو

اإىل رغ��ب��ت��ه يف خ��و���س جت��رب��ة كروية  اأمل����ح  ب��ع��دم��ا 
جديدة، اأوردت تقارير �ضحافية اأن اآر�ضنال م�ضتعد 
لفتح خزائنه بهدف �ضم جنم يحمل قمي�س بايرن 

ميونخ منذ �ضنوات. 
األب��ا، انتباه عدة  ويلفت جنم بايرن ميونخ، ديفيد 
اأن��دي��ة اأوروب���ي���ة ع��م��الق��ة، اإذ اأث��ب��ت ���ض��اح��ب القدم 
الي�ضرى يف اأكرث من مو�ضم علو كعبه فوق امل�ضتطيل 
الفريق  �ضعود  يف  وا���ض��ح  ب�ضكل  و�ضاهم  الأخ�����ض��ر، 

البافاري اإىل من�ضات التتويج.
بت�ضريحات  النم�ضاوي  ال���دويل  خ��رج  اأي����ام،  وق��ب��ل 
ب�ضكل  فيها  ي�ضري  الأمل��ان��ي��ة،  بيلد  ل�ضحيفة  ق��وي��ة 
وا�ضح اإىل ا�ضتعداده التام لتغيري الأج��واء وخو�س 

جتربة كروية جديدة.
باأكلها يف  اأتت  األبا قد  اأن ت�ضريحات ديفيد  ويبدو 

وقت وجيز للغاية.
ذا �ضن  ���ض��ح��ي��ف��ة  م���وق���ع  ذك����ر  ال�������ض���دد،  ه����ذا  ويف 
الربيطانية اأن “فريق اآر�ضنال م�ضتعد لفتح خزائنه، 
ف����رتة النتقالت  األب�����ا يف  دي��ف��ي��د  اأج����ل ���ض��م  م���ن 
املدفعجية  مدرب  “اأولوية  اأن  واأ�ضاف  ال�ضيفية”، 
اأوناي اإميري هي تعزيز كتيبة الفريق بالعبني يف 

اخلط اخللفي«.
كثب  يراقب عن  اآر�ضنال  اأن  ذا �ضن  واأو���ض��ح موقع 
و�ضع ديفيد األبا متهيداً ل�ضمه اإىل فريق العا�ضمة 
ال��ف��ري��ق البافاري  ت��ع��اق��د  ب��ع��د  ال��ل��ن��دن��ي��ة، ل���ض��ي��م��ا 
ق��ب��ل اأي����ام م��ع امل���داف���ع ال��ف��رن�����ض��ي ال�����ض��ل��ب لوكا�س 
هرينانديز، والغمو�س الذي يلف م�ضتقبل األبا مع 
بايرن ميونخ. ونوه نف�س امل�ضدر اإىل اأن اإميري يريد 
اإذ يطمح  األب��ا،  التعاقد مع جنوم من طينة ديفيد 

من�ضات  اإىل  بالفريق  العودة  اإىل  الإ�ضباين  امل��درب 
اآر�ضنال،  عن  اأق��رب وقت ممكن. وبعيداً  التتويج يف 
اإذ  األب��ا هدفاً لرب�ضلونة وري��ال مدريد،  ُيعد ديفيد 
حاول الفريقان العمالقان الظفر بخدمات الدويل 
بر�ضلونة،  خ�ضو�ضاً  م��رة،  م��ن  اأك��رث  يف  النم�ضاوي 
ال���ذي ي��ري��د ال��ت��ع��اق��د م��ع ���ض��اح��ب ال��ق��دم الي�ضرى 
بهدف الرفع من حدة املناف�ضة على مركز الظهري 
�ضنوات.  األبا منذ  يلعب فيه ج��وردي  الذي  الأي�ضر، 
يرتبط  عاماً(،  األب��ا )26  ديفيد  اأن  ذك��ره  اجلدير 
بعقد مع بايرن ميونيخ ينتهي �ضيف �ضنة 2021.

حالياً  النم�ضاوي  للدويل  الت�ضويقية  القيمة  وتبلغ 
اإل��ي��ه موقع  اأ���ض��ار  م��ا  ي���ورو، وف��ق  55 مليون  نحو 
يف  الالعبني  ب�ضوؤون  املهتم  ماركت”،  “تران�ضفري 

عامل كرة القدم. 

اآر�سنال ين�سب �سباكه حول جنم 
بايرن ميونخ

العدد 12593 بتاريخ 2019/3/31 

اإعييييييييييالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/اللبا�س 

CN 1222708:ال�ضريف لالقم�ضة رخ�ضة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية)العني(

العدد 12593 بتاريخ 2019/3/31 

اإعييييييييييالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/جانوفا لإ�ضالح الأجهزة الكهربائية

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�ضة رقم:2360647 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/اإ�ضافة حممد ابونا�ضر حممد عبدالقادر %12

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ اإ�ضافة حممد ديلوير  ح�ضني حممد نور �ضفا %12
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ اإ�ضافة حممد �ضيلمان حممد ن�ضار علي %13 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ ثامر عا�ضه �ضفر حممد البقمي من مالك اىل �ضريك
تعديل ن�ضب ال�ضركاء/ثامر عا�ضه �ضفر حممد البقمي من 100%  اىل %51 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة حممد فاروق بادري غازي بادري %12 

تعديل لوحة الإعالن/اجمايل من م�ضاحة 4*1 اىل 3*1
تعديل �ضكل قانوين من/ موؤ�ض�ضة فردية اىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

تعديل ا�ضم جتاري من/ جانوفا لإ�ضالح الأجهزة الكهربائية
JONOFA ELECTRONICS & MAINTENANCE

اىل/ جانوفا لإ�ضالح الأجهزة الكهربائية ذ م م
JONOFA ELECTRONICS & MAINTENANCE LLC

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

بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 
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جمتمع االمارات

ن�ستله بروفي�سنال ال�سرق الأو�سط
 تعلن اأ�سماء الفائزين مب�سابقة الطهي 

اأعلنت �ضركة )ن�ضتله بروفي�ضنال ال�ضرق الأو�ضط( املتخ�ض�ضة يف م�ضاعدة 
اأعمالها عرب  تو�ضيع  وامل�ضروبات على  الأغذية  العاملة يف قطاع  ال�ضركات 
يف  الفائزين  اأ�ضماء  عن  وامل�ضروبات،  الأطعمة  جم��ال  يف  املبتكرة  حلولها 
الن�ضخة ال�ضاد�ضة من م�ضابقة )جولدن �ضيف�س هات من ن�ضتله - الإمارات(، 

اأطول م�ضابقة للطهي يف الدولة.

نظمت �ضرطة اأبوظبي مبادرة )�ضعادتنا يف ت�ضاحمنا( 
يف بوابة ال�ضرق مول، ببني يا�س ، بالتزامن مع اليوم 
ن�ضر  بهدف  وذل��ك  الت�ضامح،  وع��ام  لل�ضعادة،  العاملي 

ال�ضعادة بني زوار املركز التجاري.
خدمة  اإدارة  مدير  الرا�ضدي،  حمدان  املقدم  واأ���ض��ار 
واإ�ضعاد املتعاملني، يف مركز ال�ضرتاتيجية والتطوير 
املوؤ�ض�ضي ، يف كلمة األقاها خالل الفعالية، اإىل جهود 
�ضرطة اأبوظبي يف تنظيم الأن�ضطة والفعاليات موؤخراً 
املتعاملني،  تكرمي  و  العاملي«  ال�ضعادة  »يوم  مبنا�ضبة 

واإر�ضال ر�ضائل ن�ضية عن ال�ضعادة والإيجابية.
اإ�ضعاد  ب��ت��ع��زي��ز م���ب���ادرات  امل�����ض��ت��م��ر  واأك�����د اله��ت��م��ام 
املجتمع  وتوعية  ال�ضعادة،  ثقافة  ون�ضر  املتعاملني 
باأهمية مفهوم ال�ضعادة، �ضمن روؤية قيادتنا الر�ضيدة 
يف ن�ضر ال�ضعادة واإدخال البهجة على قلوب املتعاملني 
دولة  حر�س  اإىل  ولفت   . الإيجابية  القيم  وتر�ضيخ 

الرفاه  اأ�ضكال  جميع  حتقق  حياة  اأ�ضلوب  ال�ضعادة  اعتماد  على  الإم���ارات 
نعي�ضه  ال�ضعادة عادة يومية ونهج حياة  لتكون  واملقيمني  الإم��ارات  ل�ضعب 
واقعاً يف حياتنا. واأقيمت على هام�س املبادرة فعاليات متنوعة من �ضمنها 

فقرات �ضعرية، وم�ضرحية بعنوان “�ضعاتنا يف ت�ضاحمنا” فيما قّدمت اإدارة 
التفتي�س الأمني ال�«K 9« ،عرو�ضاً �ضيقة للكالب البولي�ضية، اأبهرت الزوار 
، كما مت تنظيم م�ضابقات لالأطفال، وتقدمي هدايا رمزية للفائزين، وعمل 

�ضحوبات للح�ضور فازوا خاللها بالعديد من اجلوائز القيمة.

»جزيرة العلم« تعر�س الرتاث الرو�سي والكازاخ�ستاين يف مهرجان »كالينكا« الدويل  
ا�ضت�ضافت جزيرة العلم، الوجهة الرتفيهية وال�ضياحية والعائلية املتميزة يف اإمارة ال�ضارقة، فعاليات مهرجان )كالينكا( الدويل وذلك يومي 29 
و30 مار�س اجلاري، وت�ضمن عرو�ضاً فولكورية متعددة الثقافات تروي ق�ض�ضاً تراثيًة من رو�ضيا وكزاخ�ضتان، وذلك على م�ضرح اجلزيرة.   ونظمت 
اأوروبا ال�ضرقية،  جزيرة العلم املهرجان بهدف تعريف الزوار من خمتلف الفئات العمرية على الرق�ضات الرتاثية والأ�ضاليب الفنية العريقة يف 
حيث عملت جلنة املهرجان على ا�ضت�ضافة جمموعة من الراق�ضني املحرتفني ال�ضغار والكبار من دولتي رو�ضيا وكازاخ�ضتان لتقدمي عرو�س فنية 

جت�ضد تراثهم وتقاليدهم الأ�ضيلة.  
 وحول املهرجان، قالت خلود �ضامل اجلنيبي، املدير العام جلزيرة العلم: يهدف تنظيم مهرجان )كالينكا( لالحتفاء بالفنون ال�ضعبية لدولتي رو�ضيا 
وكازاخ�ضتان وتقدمي ملحة عن ثقافة البلدين وتراثهما عرب �ضل�ضلة من العرو�س الفنية والفولكورية املتنوعة، تعزيزاً للجهود التي تبذلها جزيرة 
العلم للت�ضجيع على احلوار احل�ضاري والنفتاح على ثقافات العامل املتنوعة.  واأ�ضافت اجلنيبي: تتميز جزيرة العلم باأجواء مثالية ل�ضت�ضافة 

الفعاليات الثقافية والعرو�س الفنية.  
 وت�ضمنت قائمة الفنانني املوهوبني امل�ضاركني يف املهرجن )�ضوزفيزدي �ضارما(، الذي قدم اأكرث من 200 عر�س اأدائي و6 عرو�س مو�ضيقية يف 
جميع اأنحاء العامل، اإىل جانب فرقة الكور�س ال�ضهرية )كومت( من كازاخ�ضتان ونخبة من الفرق الفولكلورية الراق�ضة من رو�ضيا مثل )فازلينكا( 
اأن ا�ضم املهرجان م�ضتوحى  اأق�ضى �ضمال رو�ضيا الحتادية.  ويذكر  و)كوبايف(، وفرقة )ياكوتيانز( من مدينة )ياكوت�ضك( يف جمهورية �ضاخا يف 
من كلمة )كالينكا( التي تعرب عن الثقافة الوطنية الرو�ضية، واختارها منظمو املهرجان يف ال�ضارقة بهدف اإبراز وتر�ضيخ قيم الت�ضامح وال�ضداقة 

واملحبة عرب الفن واملو�ضيقى.   

»زايد اخلريية والإن�سانية« 
ت�سارك يف مبادرة �ساعة الأر�س

 �ضاركت موؤ�ض�ضة زايد بن �ضلطان اآل نهيان لالأعمال اخلريية والإن�ضانية، يف 
مبادرة �ضاعة الأر�س، باإطفاء اأنوارها يف مقرها الرئي�ضي باأبوظبي، وملدة 60 
دقيقة من ال�ضاعة الثامنة والن�ضف وحتى التا�ضعة والن�ضف م�ضاء يوم اأم�س.

وبهذا ال�ضدد قال �ضعادة حمد �ضامل بن كردو�س العامري املدير العام ملوؤ�ض�ضة 
الهدف من خالل  اآل نهيان لالأعمال اخلريية والإن�ضانية:  �ضلطان  زايد بن 
واأفراد  املوؤ�ض�ضة،  موظفي  وع��ي  م�ضتوى  رف��ع  ه��و  امل��ب��ادرة  ه��ذه  يف  م�ضاركتنا 
املجتمع ب��اأه��م��ي��ة ت��وف��ري م�����ض��ادر ال��ط��اق��ة وجت��ن��ب ال���ض��ت��خ��دام امل��ف��رط لها، 
ت�ضهم يف احلفاظ  التي  ال�ضحيحة  املمار�ضات  اأف�ضل  اعتماد  وت�ضجيعهم على 

على البيئة، وحماية كوكبنا.

تعرف اإىل »العامل املجنون« املقيم يف وايف 
 فاعلية مذهلة تنعقد يف وايف، حيث يتمكن ال��زوار من اأن ي�ضهدوا اأف�ضل 
)وورلد  اجلّوالة  العاملية  املعار�س  مع  فبالتعاون  العلوم.  عامل  به  جاد  ما 
تورينغ اإكزيبي�ضنز(، ي�ضت�ضيف وايف جتربة تفاعلية تتحدى اخليال لغاية 

13 اإبريل.
تفاعلياً عرب جمموعة من  40 جهازاً  ب�  يتاح للزائرين فر�ضة ال�ضتمتاع 
التجارب، من بينها الزلزل، والأعا�ضري، واأن يكون املرء غري مرئي. عند 
وت�ضتلم  وايف،  باحثي  اأح��د  ت�ضبح  ان  فر�ضة  ل��ك  تتاح  الفعالية  ك��ل  زي���ارة 
�ضهادة تخّرج من جامعة وايف للعلوم. يف نهاية كل اأ�ضبوع، يتمكن العمالء 
اإىل جتربة  بالإ�ضافة  يف وايف،  املجنون”  “العامل  األ��ربت  اإىل  التعرف  من 
بع�س الأطعمة املجانية يف مطاعم وايف مثل اآي�س كرمي النرتوجني، وف�ضار 

دراغون بريث والفاكهة املعباأة بتفريغ الهواء. 
وحول ذلك تقول كاثرين ريفيت، رئي�س الت�ضويق املركزي، وايف للعقارات 
 Ripley‘s Believe It « ذ.م.م(»عقب النجاح الذي حققه معر�س(
or Not!«، نحن نهتم اهتماماً كبرياً ونركز تركيزاً حقيقياً على اإح�ضار 
ا�ضتح�ضانهم  وت��ن��ال  للعائالت  ت���روق  وايف،  اإىل  �ضائقة  تعليمية  فعاليات 
التي  بالفعاليات  وال�ضتمتاع  وايف  ل��زي��ارة  النا�س  ياأتي  اأن  ن��ود  ور�ضاهم. 
ينب�س وايف  وامل��رح.  والبتكار،  بالتفاعلية،  وتت�ضم  التعليم والرتفيه  تقدم 
باحليوية مع هذه الفعالية املالئمة للعائالت، ويده�س الأطفال بالعنا�ضر 

ال�ضتثنائية الرائعة املنت�ضرة يف جميع اأنحاء املوقع. 

تعيني �سالمة العميمي مديرًا عامًا 
لهيئة »معًا« للم�ساهمات املجتمعية

اأ�ضدر �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
اأبو  عهد  ويل  نهيان،  اآل  زاي���د  ب��ن 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  ظبي 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  امل�ضلحة، 
بتعيني  ق�������راراً  اأب���وظ���ب���ي  لإم�������ارة 
العميمي،  عجالن  �ضالمة  �ضعادة 
امل�ضاهمات  ل��ه��ي��ئ��ة  ع���ام���اً  م���دي���راً 
هذا  ومب��وج��ب  )م��ع��اً(،  املجتمعية 
م�ضوؤولية  ر���ض��م��ي��اً  ت��ت��وىل  ال���ق���رار 
ال��ه��ي��ئ��ة وق����ي����ادة جهود  ت��اأ���ض��ي�����س 

تطوير روؤيتها الإ�ضرتاتيجية.  
وت��ع��دُّ )م��ع��ا( ه��ي��ئ��ة ح��ك��وم��ي��ة لها 
تتبع  م�ضتقلة  اعتبارية  �ضخ�ضية 
الإعالن  املجتمع، مت  تنمية  دائ��رة 
العام  ف���رباي���ر  ت��اأ���ض��ي�����ض��ه��ا يف  ع���ن 
تعزيز  م�ضوؤولية  وتتوىل  اجل��اري، 
ث��ق��اف��ة ال���ت���ع���اون وال�������ض���راك���ة بني 
واحلكومي  اخل���ا����س  ال��ق��ط��اع��ني 

واملجتمع املدين.

جولت عائلية حل�سور »زميون«
 يف رواق الفن بجامعة نيويورك اأبوظبي 

اأب��وظ��ب��ي، عن  نيويورك  الأك��ادمي��ي يف جامعة  املتحف  ال��ف��ن،  اأع��ل��ن رواق   
تنظيم جولت عائلية اأيام ال�ضبت من كل اأ�ضبوع حل�ضور معر�س )زميون(

ب�ضحبة اأحد طالب اجلامعة اأو املر�ضدين يف رواق الفن، وذلك ابتداًء  من 
يوم اأم�س ال�ضبت.

�سرطة اأبوظبي تن�سر ال�سعادة يف بوابة ال�سرق مول

دملا مول ي�ستقبل النجم العاملي موهانالل بح�سور اأكرث من 32،000 معجب

ريك�سو�س باب البحر يطلق جمموعة  من الباقات املميزة مبنا�سبة عيد الف�سح
والباقات  العرو�س  من  جمموعة  عن  اخليمة،  راأ���س  يف  البحر  ب��اب  ريك�ضو�س  منتجع  ك�ضف 
احل�ضرية التي يقدمها ل�ضيوفه مبنا�ضبة عيد الف�ضح، والتي تت�ضمن اأ�ضعاًرا ح�ضرية، وباقات 
ال�ضيقة  البي�س  البحث عن  اإىل مغامرات  بالإ�ضافة  فاخرة،  وولئ��م  ال�ضحي  بالنادي  خا�ضة 

والأن�ضطة املنا�ضبة لل�ضيوف من كافة الفئات العمرية. 
الرتكي  تت�ضمن احلمام  التي  العثمانية  الباقة  اختيار  لل�ضيوف  انه ميكن  الإدارة  واأو�ضحت 
التقليدي، مع جل�ضة تدليك بالزيوت العطرية. اإن هذا املزيج ال�ضحري �ضيمنح ال�ضيوف �ضعوًرا 

بال�ضرتخاء والنتعا�س وهو الطريقة الأمثل لبداأ اأ�ضبوٍع ي�ضع طاقة وحيوية. 
وبينما ي�ضتمتع الوالدين بالهدوء والنقاء يف اأح�ضان اأجنانا �ضبا، �ضيم�ضي اأطفالهم اأروع الأوقات 
الرتفيهية  الأن�ضطة  من  العديد  جانب  اإىل  ال�ضيقة،  البي�س  عن  البحث  مغامرة  خالل  من 
املميزة التي �ضرت�ضم الب�ضمة على وجوههم و�ضتعلي اأ�ضوات �ضحكاتهم العذبة، كتلوين البي�س 

والر�ضم على الوجوه وامليني دي�ضكو، كل ذلك واأكرث يف نادي ريك�ضي لالأطفال. 

املكان  اأن ه��ذا  امل�����ض��ري��ة(، وال��ث��ان��ي��ة 
دائماً  احل��ا���ض��ن��ة  ال��غ��ال��ي��ة  م�ضر  يف 
�ضكراً  الأزم����ان،  م��ر  على  للثقافات 

حل�ضوركم و�ضكراً مل�ضر اأم الدنيا«.
وح���ر����س اجل�����ض��م��ي خ����الل احلفل 
املو�ضيقية  الأ�ضكال  التنّوع بني  على 
والغنائية من روائع اأغنياته امل�ضرية 
واللبنانية،  واخلليجية  والإماراتية 
اآلة  على  املنفرد  ال��ع��زف  جانب  اىل 

جنومهم املف�ضلني. 
اأبوظبي،  لإم���ارة  الأوىل  زي��ارت��ه  يف   
حر�س النجم العاملي موهانالل على 
وتوجيه  اجل��دي��د  للفيلم  ال���رتوي���ج 
ال�����ض��ك��ر جل��م��ي��ع م��ع��ج��ب��ي��ه، ويف هذا 
اأود  قائاًل:  موهانالل  �ضرح  ال�ضياق 
احلب  ه��ذا  على  جميعاً  اأ�ضكركم  اأن 

جمموعة  بها  ق��دم  وال���ذي  البيانو 
ب���اإح�������ض���ا����س حمل  م����ن الأغ����ن����ي����ات 
امل��ع��اين والإع���ج���اب من  الكثري م��ن 
الذي مل يتوقف  اجلمهور احلا�ضر 
احلفل،  فقرات  ط��وال  التفاعل  عن 
بذكرى  احلا�ضرين  جميع  ليخرج 
ليلة من ليايل الغناء الأ�ضيل تنوعاً 
مو�ضيقية  مدر�ضة  �ضكلت  وح�ضوراً 

غنائية خليجية عربية.

والح���رتام ال��ذي اأظ��ه��رمت��وه يل اأنا 
وف��ري��ق ع��م��ل��ي. خ���الل 40 ع���ام من 
للمرة  الأف������الم  ���ض��ن��اع��ة  ال��ع��م��ل يف 
الأول  ال��ع��ر���س  ب��ط��رح  اأق����وم  الأوىل 
اإم���ارة اأبوظبي.  اأف��الم��ي يف  لأح���دى 
واأنا �ضعيد للغاية لروؤية هذا احل�ضد 

الكبري من املحبني.  

»ال�سارقة لإدارة الأ�سول« حتتفل
 مع موظفيها باليوم العاملي لل�سعادة

احتفلت �ضركة ال�ضارقة لإدارة الأ�ضول، الذراع ال�ضتثماري حلكومة ال�ضارقة، 
باليوم العاملي لل�ضعادة والذي ي�ضادف الع�ضرين من مار�س من كل عام، وذلك 
بح�ضور جمموعة من املوظفني والإداريني الذين عرّبوا عن �ضعادتهم البالغة 
العديد من  الإم����ارات يف حتقيق  دول���ة  ج��ه��ود  ال��ي��وم اجلميل، مثمنني  ب��ه��ذا 

الإجنازات وبث روح ال�ضعادة يف موؤ�ض�ضات الدولة كافة.
حيث  ال�ضركة،  مقر  يف  ُم��وؤخ��راً،  اأقيمت  التي  الفعالية  مع  املوظفون  وتفاعل 
اأقبلوا على كتابة جمموعة من العبارات على حائط خم�ض�س لل�ضعادة عرّبوا 

فيها عن اأكرث اللحظات ال�ضعيدة التي عا�ضوها يف حياتهم املهنية والعائلية.

الدكتورة  الثقافة  وزي���رة  بح�ضور 
اإي���ن���ا����س ع���ب���د ال��������دامي، وع������دد من 
الوزراء وال�ضفراء العرب والفنانني، 
الدكتور  الإم����ارات����ي  ال��ف��ن��ان  اأح���ي���ا 
ح�����ض��ني اجل�����ض��م��ي )ال�����ض��ف��ري فوق 
ال��ع��ادة ل��ل��ن��واي��ا احل�����ض��ن��ة( ليلة من 
ليايل احلب والطرب يف حفل خا�س 
بدار الأوبرا امل�ضرية ال�ضرح العريق 
الذي وقف عليه كبار الفنانني على 
احلليم  وع���ب���د  ك��ل��ث��وم  اأم  راأ����ض���ه���م 
ح���اف���ظ، واأب���ح���ر ع��ل��ى م����دار ثالث 
���ض��اع��ات ب���ني جم��م��وع��ة ك��ب��رية من 
اأهم اأغنياته واأحدثها الذي طرحها 
م�����وؤخ�����راً وت����ع����اون ب���ه���ا م����ع اأحل�����ان 
حيث  )ط���الل(،  الدكتور  املو�ضيقار 
ق��دم��ه��ا لأول م���رة م��ن خ���الل هذا 

امل�ضرح باأ�ضلوب الغناء املبا�ضر.
فرحته  ع�����ن  اجل�������ض���م���ي  واأع�����������رب 
امل�ضري  اأم����ام اجل��م��ه��ور  ب��ال��وق��وف 
والعربي احلا�ضر لالأم�ضية الغنائية 
اليوم  ف��رح��ت��ي  وق������ال:  ال��ط��رب��ي��ة، 
اأمامكم  وق�����ويف  ف���رح���ة  ف���رح���ت���ني، 
الأوبرا  )دار  العريق  امل��ك��ان  ه��ذا  يف 

 امتالأ دملا مول، ب��الآلف من حمبي 
فيلم  م����وه����ان����الل وجن������وم  ال���ن���ج���م 
لو�ضيفر وهم بريثقرياج �ضوكوماران، 
وت��وف��ي��ن��و ت��وم��ا���س، وم��اجن��و واري���ر، 
ومارايل غوبي، واأنتوين بريومبافور، 
وت����واف����د ال���ع���دي���د م���ن امل��ع��ج��ب��ني يف 
ملقابلة  م��ول  ل��دمل��ا  الرئي�ضة  ال��رده��ة 

ح�سني اجل�سمي يبحر يف دار الأوبرا امل�سرية حبًا وطربًا



يخرج من رحم اأمه املتوفاة منذ 3 اأ�سهر
اأقيمت يف الربتغال جنازة �ضيدة يف ال�ضاد�ضة والع�ضرين من عمرها 
اأجنبت مولودا ذكرا يوم اخلمي�س رغم موتها دماغيا منذ دي�ضمرب 
كاتارينا  الدولية  الريا�ضية  وف��اة  واأعلنت  املا�ضي.  الأول  ك��ان��ون 
وولد  منزلها.  يف  ح��ادة  رب��و  لأزم���ة  تعر�ضها  بعد  دماغيا  �ضيكريا 
الر�ضيع، الذي اأطلق عليه ا�ضم �ضالفادور، بعد فرتة حمل لنحو 32 
اأ�ضبوعا، ويتلقى حاليا الرعاية يف م�ضت�ضفى لرعاية حديثي الولدة. 
وتعترب هذه هي احلالة الثانية من نوعها يف الربتغال ملولود يولد 
لأم متوفاة دماغيا. وكانت �ضيكريا، التي مثلت بالدها كمحرتفة 
لريا�ضة التجديف، تعاين من الربو منذ كانت �ضغرية. وتعر�ضت 
�ضيكريا لأزمة ربو حادة وهي يف الأ�ضبوع التا�ضع ع�ضر من حملها، 
واأدخلت يف غيبوبة ا�ضطناعية. اإل اأن حالتها تدهورت وخالل اأيام 
اأعلنت وفاتها دماغيا يف ال�ضاد�س والع�ضرين من دي�ضمرب/ كانون 
اأداة  بتو�ضيل  الأطباء  قام  يوما،   56 ول�  التقارير.  بح�ضب  الأول، 
رحمها.  داخل  حيا  للبقاء  الفر�ضة  جنينها  متنح  بج�ضدها  تهوية 
ويقول الأطباء اإن الهدف يف حالة �ضيكريا كان النتظار حتى يوم 
حملها،  من  والثالثني  الثاين  الأ�ضبوع  الأم  تبلغ  اأن  اإىل  اجلمعة 
اإل اأن حالة جهازها التنف�ضي تدهورت ما ا�ضطر الأطباء لتقدمي 

موعد عملية التوليد القي�ضرية لها يوم اخلمي�س.

نظر حتت �سريره فوجد ما ل يت�سوره ب�سر
كثريا ما يخ�ضى ال�ضغار من الوحو�س يف الليل، ويظنون اأن الوح�س 
يرتب�س بهم يف خزانة املالب�س ورمبا خلف الباب اأو حتت ال�ضرير، 
اأن هذه املخاوف غري  اأ�ضبحوا يدركون  ولكن عندما كرب ه��وؤلء، 
حقيقية. غري اأن هذا الأمر ل ينطبق على املزارع بابوهاي بارمار 
ذكرت  ما  بح�ضب  الهند،  يف  غ��وج��ارات  بولية  �ضوجيرتا  قرية  يف 

�ضحيفة "ذي ديلي �ضتار "الربيطانية.
ففي منت�ضف اإح���دى ال��ل��ي��ايل يف الأ���ض��ب��وع امل��ا���ض��ي، وحت��دي��دا يف 
ال�ضاعة الواحدة والن�ضف، �ضحا بابوهاي على نباح كلب م�ضتمر 
اأقلق نومه. ووفقا لل�ضحيفة، فقد دفعه �ضيء ما اإىل النظر حتت 
الأحمر،  ال�ضوء  ي�ضبه  ما  منهما  ينعك�س  عينني  ل��ريى  ال�ضرير، 
اإل  هو  ما  الوح�س  اأن هذا  وتبني لحقا  "وح�س"..  عينا  وكاأنهما 
يبعد  نهر  م��ن  خ��رج��ت  م��رت،   2.5 طولها  عمالقة،  مت�ضاح  اأن��ث��ى 
500 مرت فقط، وذلك بحثا، على ما يبدو، عن  عن القرية نحو 
مكان هادئ لو�ضع بيو�ضها. وهرع املزارع خارجا من منزله وطالبا 
م�ضاعدة جريانه، وبعد نحو �ضاعة و�ضل عنا�ضر من اإدارة الغابات، 
ومتكنوا من دفع اأنثى التم�ضاح على دخول قف�س، حيث نقلت اإىل 

بحرية جماورة حتتوي على 150 مت�ضاحا.
وبح�ضب زعيم القرية دورغي�س باتيل، فاإن هذه الفرتة من العام 
التعامل  البي�س، يتطلب  ت�ضكل مو�ضم تع�ضي�س للتما�ضيح وو�ضع 
اأن الولية الهندية �ضهدت منذ عام  اإىل  معها حذرا كبريا. ي�ضار 

2013 حوايل 60 هجوما من التما�ضيح م�ضتهدفة الب�ضر.

فاأر النينجا ينجو من الأفعى املجلجلة
اأظهر مقطع فيديو ن�ضرته وكالة "�ضاوث وي�ضت"، حلظة جناة فاأر 

من فكي "الأفعى املجلجلة"، با�ضتخدام حركة دفاعية �ضريعة.
ومتكن الفاأر الذي اأطلق عليه كثريون ممن �ضاهدوا الفيديو "فاأر 
النينجا" وهو من ف�ضيلة "فاأر الكنغر"، من الإفالت من الأفعى 

التي ت�ضرب ب�ضرعة اأقل من 100 ميلي/ثانية.
جامعة  م��ع  دييغو" ب��ال��ت��ع��اون  "�ضان  ج��ام��ع��ة  ع��ل��م��اء  وا���ض��ت��ط��اع 
كاليفورنيا ريفر�ضايد وجامعة ديفي�س، من ت�ضوير اللقطة لأول 

مرة با�ضتخدام كامريات عالية ال�ضرعة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اخلرف يدفع الدلفني اإىل املوت على ال�ساطئ
املعروف وال�ضائع اأن الإن�ضان هو الذي ي�ضاب باخلرف، لكن درا�ضة علمية حديثة اأجريت يف الوليات املتحدة، ك�ضفت 

اأن الدولفني بدوره معر�س لالإ�ضابة مبر�س ي�ضبه األزهامير، ب�ضبب تناوله طحالب �ضامة.
وتطرح الدرا�ضة فر�ضية مثرية، مفادها اأن اإ�ضابة الدلفني بهذا املر�س قد يكون وراء خلل اإدراكي يدفعه لالجتاه 

نحو ال�ضاطئ وعدم العودة اإىل املياه العميقة.
وبح�ضب ما نقلت �ضحيفة "ديلي ميل" الربيطانية، فاإن تعر�س الدلفني للمواد الكيماوية املوجودة يف اأنواع من 

الطحالب الزرقاء واخل�ضراء، اأدى اإىل تراجع احلالة ال�ضحية لأدمغة احليوانات.
ونبه باحثون يف وقت �ضابق اإىل اأن ارتفاع كميات هذه الطحالب، قد يكون ناجتا عن ظاهرة الحتبا�س احلراري، 

والأ�ضمدة الكيماوية التي ي�ضتخدمها املزارعون وت�ضلك طريقها اإىل املياه.
ال�ضواطئ،  نفوق على  العثور عليها يف حالة  التي مت  البحرية  الثدييات  14 من  اأدمغة  العلماء عينات من  واأخ��ذ 

بوليتي فلوريدا وما�ضا�ضو�ضت�س الأمريكيتني.
واأظهرت الفحو�س وجود ما ي�ضمى "�ضفائح الأمايلويد" يف اأدمغة الدلفني، وهذه املادة من املوؤ�ضرات املهمة على 

الإ�ضابة مبر�س األزهامير.
واخلاليا  الأمايلويد  �ضفائح  وجدنا  "لقد  دافي�س،  دافيد  ميامي،  جامعة  ي  الدرا�ضة  عن  امل�ضرف  الباحث  وق��ال 

الع�ضبية التي تعر�ضت لتلف يف الأن�ضجة الدماغية للدلفني".
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اأ�سد معنا يف ال�سيارة.. �سور جنونية جلولة تنزه يومية
اأثناء قيادتهم �ضياراتهم يف �ضوارع مدينة كرات�ضي الباك�ضتانية، �ضد انتباه 
ال�ضائقني زئري اأ�ضد عو�ضا عن �ضوت بوق ال�ضيارة، وفقا ملا ذكرته �ضحيفة 
ذي �ضن الربيطانية. غري اأن الأ�ضد، يف الواقع مل يكن هو من يقود ال�ضيارة، 
"يتجول" برفقة ال�ضقيقني حمزة وح�ضن  اأو �ضائح، كان  فهو جمرد راكب 
ح�ضني.  ويتعامل ال�ضقيقان ح�ضني مع الأ�ضد كانه �ضقيقهما الثالث، الذي 
على  اأ�ضبوعني  بعد  �ضبلها  تركت  لبوؤة  وكانت  "�ضيمبا".  ا�ضم  عليه  اأطلقا 

ولدته، ومنذ ذلك احلني وهما يهتمان ب�ضيمبا ويرعيانه يف مزرعتهما.
وقال اإن اأمه تركته دون حليب، فقاما برعايته وتوفري احلليب له اإىل اأن 
الآن �ضنتني. ومنذ ذلك احلني والأ�ضد يتجول معهما، حتى  اأ�ضبح عمره 
الت�ضوق،  اإىل  يذهبان  اإنهما عندما  ويقولن  ال�ضاأن  اإنهما ميزحان يف هذا 
يرتكانه يف ال�ضيارة يف �ضوارع كرات�ضي من دون اإغالق اأبوابها باملفتاح، فهو 

مبثابة اإنذار كاف لكل من ت�ضول نف�ضه القرتاب من ال�ضيارة.
داخل  راأ�ضيهما  و�ضع  وميكنهما  معه  ميزحان  اإنهما  وح�ضن  حمزة  ويقول 

فمه اأو اأيديهما دون اأن يفعل الأ�ضد �ضيئا.

العلم ي�سل لالكت�ساف املثري: جتاهل الطعام يبداأ من عقلك
"روكفلر" الأمريكية، اإىل اكت�ضاف مثري يف دماغ  تو�ضل علماء يف جامعة 
العادة  الق�ضاء على هذه  الطعام من  تناول  الإن�ضان، ميّكن من يفرط يف 

ال�ضيئة.
وبح�ضب فريق الباحثني فاإن زيادة الوزن لي�ضت م�ضاألة مرتبطة بتحكمنا 

باأنف�ضنا فقط، اإذ اأن املبالغة بالأكل متعلقة باآليات معينة يف اأدمغتنا.    
ويعتقد العلماء اأنه ميكن تدريب اخلاليا الع�ضبية التي تتحكم بذكرياتنا 
اأدمغتنا وكبح  اإع��ادة تدريب  البدانة، وبالتايل  عن الطعام عند من يعاين 

الرغبة ال�ضديدة يف الأكل.
على  ال��ق��ائ��م��ني  ع��ن  ميل" ال��ربي��ط��ان��ي��ة  "ديلي  �ضحيفة  نقلت  م��ا  ووف���ق 
الطعام،  وم�ضاعر جت��اه  م��واق��ف  يبدي  البدانة  يعاين  م��ن  ف��اإن  ال��درا���ض��ة، 
فمثال ت�ضعر ن�ضف الن�ضاء بالذنب عندما ياأكلن الطعام برفقة الأ�ضدقاء، 

يف حني ت�ضعر 12 من اأ�ضل 20 منهن بالذنب عندما ياأكلن لوحدهن.
اأزيفيدو، خالل جتربة على  اإي�ضتافانيا  وا�ضتطاع العلماء بقيادة الدكتورة 
وحتفيزها  تن�ضيطها  ي�ضاعد   ،"hD2R" الفئران، اكت�ضاف خاليا ع�ضبية
اإىل  الطعام،  من  كميات  فيها  تتوفر  مبناطق  احليوانات  تلك  م��رور  عند 

اإلغاء ذاكرتها املت�ضلة بالأكل، وبالتايل جتنب اأكلها للمزيد.
وهكذا ميكن اإ�ضعاف النظام الذي يجعلنا نتذكر وجبات الطعام، مل�ضاعدة 
الب�ضر يف مقاومة الرغبة ال�ضديدة بالأكل. ونقلت ال�ضحيفة الربيطانية 
عن اأزيفيدو قولها: "يوؤدي تغيري نظام الت�ضالت هذا اإىل تعطيل ذكريات 
املمكن  اإىل الطعام. ومن  التي ننظر بها  الطعام، والرتاجع عن الطريقة 

من خالل التدريب اأن نغري عالقتنا مع الكميات التي نلتهمها".

�سوين تطلق كامريا 
لال�ستخدامات ال�ساقة

كامريا  �����ض����وين  ����ض���رك���ة  اأط���ل���ق���ت 
RX0 II )DSC- الأك�����������ض�����ن 
باعتبارها  اجل��دي��دة   )RX0M2
لال�ضتخدامات  م��دجم��ة  ك��ام��ريا 
الأ�ضل  ت��ظ��ل يف  ول��ك��ن��ه��ا  ال�����ض��اق��ة، 
واأو�ضحت  ف��اخ��رة.  اأك�ضن  ك��ام��ريا 
ال�ضركة اليابانية اأن اأبعاد الكامريا 
اجلديدة مل تتغري مقارنة باملوديل 
 ،)RX0 )DSC-RX0 ال�����ض��اب��ق 
 ،2017 اإط���الق���ه خ���الل  ال����ذي مت 
اإل اأنها تاأتي بوزن 132 غرام على 
الذي  ال�ضابق،  املوديل  من  العك�س 

كان يبلغ وزنه 110 غرام.
 RX0 II ���ض��وين  وت���زخ���ر ك���ام���ريا 
اجل���دي���دة   ))DSC-RX0M2
 Exmor RS CMOS مب�ضت�ضعر
وعد�ضة  ميغابيك�ضل   15.3 ب��دق��ة 
وتدعم   ،*Zeiss Tessar T
مثبت ال�ضورة الإلكرتوين اإمكانية 
ب�ضورة  ب��ال��ي��د  الأف�������الم  ت�����ض��وي��ر 
خ��ال��ي��ة م���ن اله�����ت�����زازات، وميكن 
بو�ضة   1.5 ق��ي��ا���س  ال�����ض��ا���ض��ة  ط���ي 
اإىل اأعلى مبقدار 180 درجة واإىل 
90 درج�����ة. ومن  اأ���ض��ف��ل مب���ق���دار 
�ضمن التجهيزات التقنية الأخرى 
RX0 II )DSC- بكامريا �ضوين

اإمكانية  اجل����دي����دة   )RX0M2
 4K ن��ق��ل اإ�����ض����ارة ال��ف��ي��دي��و ب���دق���ة
منفذ  ط��ري��ق  ع��ن  م�ضغوطة  غ��ري 
باحلركة  وال��ت�����ض��ج��ي��ل   HDMI
ال��ب��ط��ي��ئ��ة ل��ل��غ��اي��ة مب���ا ي�����ض��ل اإىل 
1000 �ضورة يف الثانية، ولكي يتم 
فاإن كامريا  اأي�ضاً  ال�ضوت  ت�ضجيل 
���ض��وين اجل���دي���دة ت��ت�����ض��م��ن منفذ 
ميكروفون منف�ضل. وتطرح �ضوين 
ال���ك���ام���ريا اجل���دي���دة يف الأ����ض���واق 

العاملية خالل مايو )اأيار( املقبل.

ليام ني�سون يعتذر عن رواية قبل 40 عاما 
"رواية  اأ�ضماه  عما  اع��ت��ذارا  ني�ضون  ليام  املمثل  اأ���ض��در 
مت�ضرعة" يف ال�ضهر املا�ضي حلادث وقع قبل 40 عاما 

عندما اأراد قتل رجل اأ�ضود .
واأف��ع��ال��ه غري  "اأفكاره  ع��ن  ن��ي�����ض��ون  اع��ت��ذر  ب��ي��ان،  ويف 
املقبولة" قبل عقود م�ضيفا اأنه بينما كان يحاول �ضرح 
م�ضاعره "جانبني ال�ضواب وت�ضببت يف �ضرر لكثري من 

النا�س".
�ضباط  فرباير  يف  غ�ضب  يف  الأيرلندي  املمثل  وت�ضبب 
ب��ي��ن��م��ا ك����ان ي�����روج ل��ف��ي��ل��م )امل����ط����ارة ال����ب����اردة( "كولد 
له  ب�ضديقة  يتعلق  ح��ادث��ا  ا�ضتذكر  عندما  بري�ضوت" 

اأخربته باأنها تعر�ضت لالإعتداء من قبل رجل اأ�ضود.
من  ب��ال��ق��رب  ي�ضري  ك���ان  اإن���ه  مقابلة  يف  ني�ضون  وق���ال 
اأن يخرج  احلانات بع�ضا غليظة يف ذلك الوقت" اأم��ال 
"وغد اأ�ضود " من حانة ويتجه نحوي ب�ضاأن اأي �ضيء... 

لذا �ضاأمتكن من قتله".
بال�ضجادة  اخل��ا���س  اجل����زء  ال��غ��اء  وق���ت لح���ق مت  ويف 
احلمراء للم�ضاهري خالل العر�س الأول لفيلم )كولد 
يف  �ضعيفا  اأداء  الفيلم  و�ضهد  ن��ي��وي��ورك  يف  ب��ري���ض��وت( 

�ضباك التذاكر.

ق طعام.. براتب 70 األف دولر وظيفة متذوُّ
اأعلنت �ضركة اأغذية نباتية عن وظيفة ميكن اأن يعتربها 
املر�ضح  على  يتوجب  حيث  اأحالمهم،  وظيفة  الكثريون 
طعام  مكونات  لتجربة  العامل  ح��ول  ي�ضافر  اأن  املنا�ضب 
كو" اإنها  ف��ي��ج��ان  "فايربانت  ���ض��رك��ة  وق��ال��ت  ج���دي���دة.  
األ����ف دولر(  ا���ض��رتل��ي��ن��ي )70  األ����ف ج��ن��ي��ه   50 ���ض��ت��دف��ع 
والإقامة  الطريان  تذاكر  ت�ضمني  مع  الناجح،  للمر�ضح 
ال�ضرقية  واأوروب��ا  واأمريكا اجلنوبية  اآ�ضيا  اإىل  للرحالت 
كجزء من ال�ضفقة. وعلى الرغم من اأن ال�ضركة املقدمة 
املنا�ضب  املر�ضح  اأن  اإل  النباتية،  بالأطعمة  للعر�س تهتم 
حيث  اأي�ضاً،  اللحوم  يف  خربة  ميتلك  اأن  يجب  للوظيف 
تخطط ال�ضركة لتو�ضيع جمال ن�ضاطها، بح�ضب �ضحيفة 
هاميلتون  ب���ورك  اإي����ان  وق���ال  ال��ربي��ط��ان��ي��ة.  "مريور" 
موؤ�ض�س "فايربانت فيجان كو" "هناك املئات من املكونات 
والو�ضفات يف جميع اأنحاء العامل التي مل يتم تقدميها 
يكون  اأن  ن��اأم��ل  ل��ذل��ك  امل��ت��ح��دة،  اململكة  يف  للم�ضتهلك 
الو�ضفات  ببع�س  اإلهامنا  على  ق���ادراً  اجل��دي��د  موظفنا 
لالأ�ضخا�س  وج��ب��ات مم��ي��زة  لتقدمي  ال��ل��ذي��ذة  اجل��دي��دة 
يف  البتكار  اأن  "اأعتقد  هاميلتون  واأ���ض��اف  النباتيني".  
�ضميم �ضناعة الطعام، لذلك اأريد اأن يكون لدينا �ضخ�س 
ميتلك عقاًل مبتكراً وخالقاً ميكن اأن ي�ضاعدنا يف البناء 

على و�ضفاتنا احلالية".
وينطوي العمل على ال�ضفر ملدة ت�ضل اإىل 4 اأ�ضهر يف كل 
مرة، بهدف تقدمي و�ضفات جديدة ومبتكرة مثرية اإىل 
اململكة املتحدة. وبالإ�ضافة اإىل جتربة الأطعمة اجلديدة 
وت��ق��دمي امل��الح��ظ��ات، ���ض��وف ي�ضاعد امل��وظ��ف امل��ق��ب��ول يف 

اإن�ضاء �ضراكات للح�ضول على مكونات جديدة.

يّدعي تعر�سه لل�سرقة ليتهرب من العمل
يلجاأ البع�س اإىل ادعاء املر�س اأو اختالق بع�س الق�ض�س 
الغريبة للتهرب من مناوبات العمل، لكن رجاًل اأمريكياً 
مدعياً  بال�ضرطة  ات�����ض��ل  ع��ن��دم��ا  ذل���ك،  يف  ب��ع��ي��داً  ذه���ب 
عن  التغيب  م��ن  ليتمكن  م�ضلح،  �ضطو  لعملية  تعر�ضه 
الأمريكية،  فلوريدا  ولي��ة  يف  ال�ضلطات  وتقول  العمل.  
تابع  مطعم  يف  عمله  اإىل  بالتوجه  يرغب  مل  رج��اًل  اإن 
التابعة  الطوارئ  بخدمة  ات�ضل  لذلك  هارديز،  ل�ضل�ضلة 
ل��ل�����ض��رط��ة، وادع����ى اأن����ه ت��ع��ر���س ل��ل�����ض��رق��ة. واأف�����ادت قناة 
اأخرب  اأندر�ضون )32 عاماً(  بريان  اأن  تلفزيونية حملية 
عقده  �ضلبا  م�ضلحني  رجلني  اأن  الثالثاء،  يوم  ال�ضرطة 
واأمواله وهاتفه املحمول، قبل اأن يقفزا اإىل �ضيارة ويلوذا 
اإىل مكان احلادث  بالفرار. وتوجه املحققون على الفور 
املزعوم، و�ضرعان ما اأدركوا ب�ضرعة اأن عملية ال�ضطو التي 

حتدث عنها اأندر�ضون مل حتدث على الإطالق.

كلب يدير ك�سكًا للبطاط�س احللوة 
�ضابورو  مدينة  يف  ال��ط��ع��ام  اأك�����ض��اك  اأح���د  �ضاحب  اأوك���ل 
عمره  يتجاوز  ل  لكلب  الزبائن  خدمة  مهمة  اليابانية 
" دوغ��ز �ضويت  ث��الث �ضنوات.  وق��د ن�ضر �ضاحب ك�ضك 
امل�ضوية،  احللوة  البطاط�س  ببيع  يخت�س  بوتيتو" الذي 
للكلب  و���ض��وراً  فيديو  مقطع  تويرت  على  �ضفحته  على 
وهو يقف على �ضباك البيع. و�ضرعان ما انت�ضرت ال�ضور 
ومقطع الفيديو على نطاق وا�ضع على مواقع التوا�ضل 

الجتماعي. ممثلة بوليوود الهندية تاب�سي بانو خالل ح�سورها حفل توزيع جوائز HT India's Stylish Awards 2019 يف مومباي.ا ف ب

بطولة لتقليد طيور 
النور�س 

نوعه،  م����ن  الأول  ه����و  ح�����دث  يف 
النور�س  لطيور  م��ق��ل��دون  اجتمع 
اأوروب����ا يف بلدة  اأن��ح��اء  م��ن جميع 
للم�ضاركة  البلجيكية  اأدي��ن��ك��ريك 
طيور  اأ���ض��وات  لتقليد  م�ضابقة  يف 

النور�س. 
الغريبة  امل��ن��اف�����ض��ة  ه����ذه  اأق���ي���م���ت 
ُط��ل��ب من  يف مقهى حم��ل��ي ح��ي��ث 
النوار�س  اأ�ضوات  تقليد  امل�ضاركني 
وطريقة حركتها، بحيث مينح كل 
مت�ضابق 15 نقطة كحد اأق�ضى على 
اأداء ال�ضوت يف حني مت تخ�ضي�س 

5 نقاط لالأداء اجل�ضدي. 
وقام بع�س امل�ضاركني بتقليد حركة 
اأذرعهم،  حت��ري��ك  ع��رب  ال��ن��وار���س 
وهم يرتدون قبعات واأزياء حتاكي 

اأ�ضكال النوار�س.
ي����ذك����ر ب�������اأن ف����ك����رة امل�������ض���اب���ق���ة مت 
مقاطعة  طبيعة  م��ن  ا�ضتيحاوؤها 
حتتوي  ال��ت��ي  ال�ضاحلية  ف��الن��درز 
ك����ب����رية م����ن طيور  اأع���������داد  ع���ل���ى 

النور�س. 
ب��اأن طيور النور�س  امل��ع��روف  وم��ن 
ع������ادة م����ا ت�����ض��ب��ب م�������ض���در اإزع������اج 
ك���ب���ري ل�������ض���ك���ان امل����ق����اط����ع����ة، عرب 
���ض��رق��ة ال�����ض��ط��ائ��ر وامل���اأك���ولت من 
القمامة  ونب�س  املتنزهني،  اأي���دي 

مبناقريها.
�ضنرتال  اأودي���ت���ي  م��وق��ع  وبح�ضب 
الإلكرتوين، فقد توج القيمون على 
لت�س  ري��ج��ي  الهولندي  امل�ضابقة 
اأم�ضرتدام  مدينة  من  عاماً(   31(

كاأف�ضل مقلد للنوار�س. 

اأكل حلم اخلنزير.. فقتلته دودة من دماغه
ت��ن��اول ���ض��اب ه��ن��دي حل��م خ��ن��زي��ر، مل يطبخ 
�ضريطية  ب��دودة  اإ�ضابته  ج��راء  وت��ويف  جيدا، 
طفيلية انتقلت اإىل دماغه من اللحم امل�ضاب، 

وفق ما ك�ضفت درا�ضة حديثة.
"نيو  دوري��ة  يف  ن�ضرت  التي  الدرا�ضة،  وبينت 
اإنغالند للطب" يف عددها ال�ضادر اخلمي�س، 
اأن ال�ضاب الهندي البالغ من العمر 18 عاما 
وهو  فريداأباد  مدينة  يف  امل�ضت�ضفى  اإىل  نقل 
اليمنى  العني  فوق  وانتفاخ  نوبات  من  ي�ضكو 

واآلم حادة يف الفخذ الأمين.
الأمريكية،  بو�ضت  نيويورك  ووفقا ل�ضحيفة 
فقد عمد الأطباء اإىل اإجراء ت�ضوير بوا�ضطة 
ال�ضاب  دم��اغ  اأن  فوجدوا  املغناطي�ضي  الرنني 
مليء مبا ي�ضمى "الآفات الكي�ضية" اأو مر�س 

"الكي�ضات املذنبة".
وقرر الأطباء اأن ال�ضاب اأ�ضيب مبر�س ا�ضمه 

"نريو�ضي�ضتي�ضريكو�ضي�س" وهو مر�س ناجم 
التي  املذنبة"  "الكي�ضة  بريقة  الإ���ض��اب��ة  ع��ن 
تت�ضبب بها ال��دودة ال�ضريطية التي توجد يف 

حلم اخلنزير.
ال�������ض���اب مب�������ض���ادات  ي���ع���ال���ج الأط�����ب�����اء  ومل 
اأحيانا  ت��ت�����ض��ب��ب  لأن���ه���ا  ن���ظ���را  ال��ط��ف��ي��ل��ي��ات، 
ب��ال��ت��ه��اب��ات ح���ادة واأك����رث ���ض��وءا م��ن الإ�ضابة 

باملر�س نف�ضه، وقد توؤدي اإىل العمى.
اأخ�����رى ت�ضمنت  ب��ط��رق  وق���ام���وا مب��ع��اجل��ت��ه 
وعالجات  لاللتهابات  م�ضادة  ���ض��ت��ريوي��دات 
بعد  ت��ويف  املري�س  اأن  غ��ري  للنوبات،  م�ضادة 

اأقل من اأ�ضبوعني على اإ�ضابته باملر�س.
تنجم عن  املر�س  بهذا  الإ�ضابة  اأن  اإىل  ي�ضار 
تناول حلوم اخلنزير غري املطبوخة جيدا اأو 
اأو من  ال�ضريطية  ال��دودة  ببي�س  امللوث  امل��اء 

خالل و�ضائل العالج ال�ضيئة.

اأجنلينا جويل حتث على حرية الأفغانيات 
حثت املمثلة الأمريكية اأجنيلينا جويل على اإ�ضراك الن�ضاء يف حمادثات ال�ضالم 
الرامية لإنهاء ال�ضراع يف اأفغان�ضتان خالل كلمة األقتها اأمام وزراء ودبلوما�ضيني 
وم�ضوؤويل  املتحدة  ال��ولي��ات  ب��ني  ال�ضالم  حم��ادث��ات  وب���داأت   . املتحدة  ب���الأمم 
طالبان يف اأواخر العام املا�ضي، اإل اأن هناك خماوف لدى بع�س الن�ضاء من اأن 
ترتاجع احلريات التي انتزعنها منذ اأن اأطاحت القوات الأفغانية املدعومة من 
2001، وي�ضتكني من جتاهل  الوليات املتحدة بحركة طالبان من احلكم عام 
اأ�ضواتهن. وقالت جويل يف اجتماع وزاري حول عمليات الأمم املتحدة حلفظ 
ال�ضالم "يف اأفغان�ضتان، خاطرت اآلف الن�ضاء بحياتهن حني ظهرن على ال�ضاحة 
مل  ���ض��الم  مفاو�ضات  يف  اأبنائهن  وح��ق��وق  حقوقهن  ب�ضمان  وط��ال��نب  م��وؤخ��را 
ي�ضمح لهن حتى الآن بامل�ضاركة فيها". واأ�ضافت جويل، احلائزة على الأو�ضكار 
بداأت  التي  ل�ضوؤون الالجئني  العليا  املتحدة  واملبعوثة اخلا�ضة ملفو�ضية الأمم 
العمل معها منذ 18 عاما، "�ضمت املجتمع الدويل يثري النزعاج، وهذا اأقل ما 
ميكن قوله... ل ميكن اأن يكون هناك �ضالم اأو ا�ضتقرار يف اأفغان�ضتان اأو يف اأي 

مكان يف العامل يتخلى عن حقوق املراأة".


