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الإمارات تلقي كلمة املجموعة العربية اأمام جمل�س حقوق الإن�سان
ا�ستنكار تن�سل بع�ض الدول من م�س�ؤوليتها 

يف حماية حق�ق الإن�سان الفل�سطيني 
•• جنيف-وام:

األقى �سعادة عبيد �سامل الزعابي املندوب الدائم لدولة االم��ارات لدى 
 38 ال�  ال��دورة  اأم��ام  العربية  املتحدة يف جنيف كلمة املجموعة  ل���أمم 
ملجل�س حقوق االإن�سان التابع ل�أمم املتحدة كون االإمارات ترتاأ�س حاليا 
اإطار النقا�س العام  جمل�س روؤ�ساء البعثات العربية يف جنيف وذلك يف 
حول البند ال�سابع اخلا�س بحالة حقوق االإن�سان يف فل�سطني واالأرا�سي 

العربية املحتلة االأخرى.
عن  ال��دول  بع�س  الإح��ج��ام  ا�ستنكارها  عن  العربية  املجموعة  واأع��رب��ت 
امل�ساركة يف مناق�سة هذا البند وكاأنها تتن�سل من دورها ودور املجل�س يف 
حماية حقوق االإن�سان الفل�سطيني ال �سيما واأن هذا البند اأ�سا�سي ودائم 
االأرا�سي  يف  االإن�سان  حقوق  بحالة  ومعني  املجل�س  اأعمال  ج��دول  على 

الفل�سطينية واالأرا�سي العربية االأخرى املحتلة.  )التفا�سيل �س7(

ي�ستفيدون  احلديدة  مبحافظة  ميني  األف   35
من امل�ساعدات الإن�سانية الإماراتية خالل 4 اأيام

•• احلديدة-وام:

وزعت هيئة اله�ل االأحمر االإماراتي 5 اآالف �سلة غذائية على اأهايل 
املا�سية  االأربعة  االأي��ام  املحررة يف حمافظة احلديدة خ�ل  املناطق 
التوزيعات  وذلك �سمن حملة  األف مواطن ميني   35 منها  ا�ستفاد 
�سكان  على  والغذائية  االإن�سانية  للم�ساعدات  امل�ستمرة  االإم��ارات��ي��ة 
مناطق ال�ساحل الغربي لليمن لتوفري احتياجات االأ�سر ال�سرورية و 

اإعانتها على جتاوز ظروفها املعي�سية ال�سعبة.    )التفا�سيل �س5(

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    04:09            
الظهر.......    12:24  
الع�رص........   03:44   
املغرب.....   07:18  
الع�صاء......   08:44

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae

فل�سطينيون يحتجون على اإال�ستيطان قرب مدينة اخلليل  )رويرتز(

اجلي�س اليمني ي�سد هجمات حوثية على مواقع لل�سرعية

مقاتالت التحالف تدك مقرا لقادة احل�ثيني جن�ب غربي احلديدة

اأ�سرتاليا توقف م�ساعداتها لل�سلطة الفل�سطينية !

الحتالل يقتل فل�سطينيًا بزعم اجتيازه احلدود مع غزة

اأوروبا تقرع طب�ل احلرب التجارية مع وا�سنطن 

•• عوا�صم-وكاالت:

اأعلن جي�س االإحت�ل االإ�سرائيلي، 
ام�����������س اأن���������ه ق����ت����ل ب���ال���ر����س���ا����س 
احلدود  اجتاز  اإن��ه  ق��ال  فل�سطينيا 
بني قطاع غزة واإ�سرائيل، يف حني 
ذكرت م�سادر فل�سطينية اأن ال�ساب 
و3 اآخرين اأ�سيبوا على مقربة من 

ال�سياح الفا�سل.
الر�سمي  ح�سابه  يف  اجلي�س  وذك��ر 
مب����وق����ع )ت������وي������رت(، اأن��������ه اأط���ل���ق 
فل�سطينيني   4 ع��ل��ى  ال��ر���س��ا���س 
بزعم انهم ت�سللوا عرب احلدود من 
موقع  اقتحام  وحاولوا  غزة  قطاع 
اأنه  اإىل  م�سريا  مهجور،  ع�سكري 
اأدى  مما  عليهم،  الر�سا�س  اأطلق 
اآخر  واإ���س��اب��ة  اأح���ده���م  مقتل  اإىل 
واع��ت��ق��ال ث��ال��ث، ومل ي��ت��ط��رق اإىل 

م�سري الرابع.
هذا واأعلنت اأ�سرتاليا، ام�س، وقف 

•• عوا�صم-وكاالت:

الواليات  التجارية بني  مل�سار احلرب  ت�سعيد خطري  يف 
املتحدة واأوروبا، حذر االحتاد االأوروبي وا�سنطن من رد 
 294 بقيمة  اأمريكية  ���س��ادرات  بتعر�س  يتمثل  عاملي، 
مليار دوالر لتدابري م�سادة، اإذا فر�ست االأخرية ر�سوما 
على واردات ال�سيارات. وذكرت املفو�سية االأوروبية، التي 
تتوىل ال�سيا�سة التجارية الأع�ساء التكتل ال�28 يف ر�سالة 
االأمريكية، قد تتعر�س �سادرات  ال�سلطات  اإىل  موجهة 

اأمريكية ت�سل قيمتها اإىل 294 مليار دوالر.. من كافة 
وهو  تدابري م�سادة،  اإىل  االأمريكي  االقت�ساد  قطاعات 
ما ي�ساوي 19 باملئة من جمموع ال�سادرات االأمريكية 

للعام 2017، بح�سب الر�سالة.
االأمريكي،  الرئي�س  تهديد  على  ب��ذل��ك  اأوروب����ا  وردت 
دون���ال���د ت���رام���ب، اجل��م��ع��ة امل���ا����س���ي، ب��ت�����س��ع��ي��د احلرب 
التجارية مع اأوروبا عن طريق فر�س ر�سوم بن�سبة 20 
باملئة على جميع واردات الواليات املتحدة من ال�سيارات 

املجمعة يف االحتاد االأوروبي.

لل�سلطة  امل���ب���ا����س���رة  م�����س��اع��دات��ه��ا 
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، م����رتاج����ع����ة عن 
خ�لها  اأك�������دت  ���س��اب��ق��ة  م����واق����ف 

ا�ستمرار هذا الدعم.
وقالت وزيرة اخلارجية االأ�سرتالية 
جويل بي�سوب يف بيان، اإن التمويل 

املقدم اإىل �سندوق االئتمان التابع 
اأن  ال��دويل قد خف�س، بعد  للبنك 
طلبت من ال�سلطة الفل�سطينية يف 
التمويل  باأن  تاأكيدات  اأواخ��ر مايو 
االأ�سرتايل مل يذهب لفل�سطينيني 

�ساركوا يف هجمات �سد اإ�سرائيل.

270 األف نازح �سوري يف اأ�سبوعني

% من درعا بعد اتفاقيات امل�ساحلة النظام ي�سيطر على 58 
•• عمان-وكاالت:

املفو�سية  ب���ا����س���م  م���ت���ح���دث  ق�����ال 
ل�سوؤون  امل��ت��ح��دة  ل����أمم  ال�سامية 
ع���دد  اإن  االأردن  يف  ال�����ج����ئ����ني 
�سوريا،  غ��رب��ي  ج��ن��وب  ال���ن���ازح���ني 
ال����ق����ت����ال منذ  ت�������س���اع���د  ن���ت���ي���ج���ة 
األف   270 اإىل  ارت��ف��ع  اأ���س��ب��وع��ني، 

�سخ�س، وذلك.
ي���اأت���ي ذل����ك ف��ي��م��ا ت��وا���س��ل��ت اأم�س 
الرو�س  ب���ني  امل��ف��او���س��ات  االث���ن���ني 
ال�سرقي  ال���ري���ف  ب���ل���دات  ومم��ث��ل��ي 
ل�������درع�������ا، ب����ع����دم����ا ح����ق����ق����ت ه����ذه 
موافقة  ع���رب  ت��ق��دم��اً  امل��ف��او���س��ات 
ال�سام  ب�������س���رى  ب���ل���دت���ي  مم���ث���ل���ي 

واجليزة على االتفاق الرو�سي.
املر�سد  بح�سب  االت��ف��اق،  ويق�سى 
ال�������س���وري حل��ق��وق االإن�������س���ان، على 
الثقيل  ال�����س���ح  امل��ع��ار���س��ة  ت�سليم 
وامل��ت��و���س��ط واالإب���ق���اء ع��ل��ى ال�س�ح 
اخل���ف���ي���ف، ب���االإ����س���اف���ة ل���رف���ع علم 
واملراكز  امل��وؤ���س�����س��ات  ف���وق  ال��ن��ظ��ام 

طروحات،  الف�سائل  ممثلي  �سّلم 
تن�س  درع��ا،  م�ستقبل  يخ�س  فيما 
لل�س�ح  امل��ع��ار���س��ة  ت�����س��ل��ي��م��ه  ع��ل��ى 
االأهايل  وع���ودة  واملتو�سط  الثقيل 
رو�سية، ورفع  بلداتها ب�سمانة  اإىل 
ع��ل��م ال��ن��ظ��ام ال�����س��وري امل��ع��رتف به 
بلدات  امل��وؤ���س�����س��ات يف  ف����وق  دول���ي���اً 
باالإ�سافة  درع������ا،  وق�����رى  وم�����دن 
الع�سكرية  ال�����س��رط��ة  ان��ت�����س��ار  اإىل 
اأو�ساع املن�سقني  الرو�سية، وت�سوية 
االإلزامية  اخلدمة  عن  واملتخلفني 
اأ����س���ه���ر، وت�����س��ل��ي��م معرب   6 خ�����ل 

ن�سيب اإىل قوات النظام.
واأكدت امل�سادر اأن بع�ساً من ممثلي 
هذه،  البنود  على  وافقوا  الف�سائل 
بينما رف�ست ف�سائل اأخرى، وعلى 
راأ�سها الن�سرة التي رف�ست العر�س 
عتادها  بكامل  باإخراجها  الرو�سي 
ال�سمال  ن��ح��و  وامل��ت��و���س��ط  ال��ث��ق��ي��ل 
ال�سوري، حيث اأبلغ م�سوؤول الهيئة 
باالإ�سافة  اخل�����روج،  خ��ي��ار  رف�����س��ه 

الإع�نه القتال حتى النهاية.

احل���ك���وم���ي���ة واإع���������ادة ت��ف��ع��ي��ل��ه��ا يف 
البلدتني.

ال�سام  ب�������س���رى  ت��ن�����س��م  وب����ذل����ك 
واجل���ي���زة ل���ت��ف��اق امل��م��اث��ل الذي 
وامل���������س����ي����ف����رة  ك����ح����ي����ل  يف  ج���������رى 

وال�سهوة.
ال���ن���ظ���ام  اأن  امل����ر�����س����د  واأ��������س�������اف 
على  ت�سيطر  ب��ات��ت  وم��ي��ل��ي�����س��ي��ات��ه 
%58 من حمافظة درعا منذ بدء 

اتفاقيات امل�ساحلة.
اأن  امل��ر���س��د  اأك���د  ���س��ي��اق مت�سل،  يف 
درعا منق�سمة  املعار�سة يف  ف�سائل 
ف�سائل  هناك  حيث  بع�سها،  على 
الرو�سية،  امل��ق��رتح��ات  على  واف��ق��ت 
اأخرى، وعلى  فيما رف�ست ف�سائل 
الرو�سية  ال��ب��ن��ود  ال��ن�����س��رة،  راأ���س��ه��ا 

ل�تفاق حول درعا.
واأو�سح املر�سد اأن اجلانب الرو�سي 

التحالف  وم��دف��ع��ي��ة  امل�����س��رتك��ة 
العربي ا�ستهدفت مواقع وجتمعات 
الواقعة  امل���ن���اط���ق  يف  احل���وث���ي���ني 
بالقرب من الطريق ال�ساحلي ويف 
بني  مب��دي��ري��ة  ال��زران��ي��ق  منطقة 

الفقية مبحافظة احلديدة«.
اليمني  اأع��ل��ن اجل��ي�����س  ذل���ك،  اىل 

واملقاومة ت�سديهما لعدة هجمات 
وحماوالت ت�سلل نفذتها ميلي�سيات 
احلوثي على مواقع متركز لقوات 
املا�سية  ال�ساعات  خ�ل  ال�سرعية 
والدريهمي،  التحيتا  يف مديريتي 

جنوب مدينة احلديدة.
“�سبتمربنت”  م���وق���ع  وب��ح�����س��ب 

الوطني  اجل���ي�������س  مت���ك���ن  ف���ق���د 
التفاف  واملقاومة من �سد عملية 
منطقة  على  للميلي�سيا  هجومي 
اجلبيلية �سرقي مديرية التحيتا، 
على  مم��اث��ً�  هجوماً  اأحبطا  كما 
الدريهمي  م��دي��ري��ة  يف  م��واق��ع��ه 

املجاورة.

الإرهابيني  ع�سرات  مقتل 
امل�سري للجي�ض  عمليات  يف 

•• القاهرة-وكاالت:

لقي ع�سرات االإرهابيني م�سرعهم 
خ����ل ال��ي��وم��ني امل��ا���س��ي��ني، جراء 
وال�سرطة  اجلي�س  لقوات  عمليات 
وال�سيخ  رف����ح  م����دن  يف  امل�����س��ري��ة 
�سمال  مبحافظة  والعري�س،  زوي��د 

�سيناء.
و�سهود  حم��ل��ي��ة  م�����س��ادر  وذك�����رت 
مدعومة  اجلي�س  ق��وات  اأن  ع��ي��ان، 
ب�سربات جوية نفذت عملياتها على 
العنا�سر  ت�ستخدمها  كانت  مواقع 
بعدة  ل�ختباء  كمقار  االإره��اب��ي��ة 

قرى جنوبي مدينة رفح.
الع�سكري  امل��ت��ح��دث  ي�����س��در  ومل 
بيانا بتفا�سيل الهجمات االأخرية، 
لكن م�سادر قبلية و�سكان حمليون 
ذكروا اأن قوات اجلي�س متكنت من 
العنا�سر  اأح��د  على  القب�س  اإل��ق��اء 
وبعد  رف�����ح  االإره����اب����ي����ة مب���دي���ن���ة 
اأبلغ  مكثفة،  لتحقيقات  خ�سوعه 
م����ن اخل�يا  ع�����دد  ع����ن  خ����ل���ه���ا 
االإره��اب��ي��ة واأم���اك���ن اخ��ت��ب��اء اأف���راد 

منتمني لتنظيمات اإرهابية .

•• اليمن-وكاالت:

العربي،  التحالف  مقات�ت  دك��ت 
ام�����������س االث������ن������ني، م�����ق�����را ل����ق����ادة 
االإيرانية  احل���وث���ي  م��ي��ل��ي�����س��ي��ات 
اأ�سفر  ما  احل��دي��دة،  غربي  جنوب 
ع����ن ����س���ق���وط ق��ت��ل��ى وج����رح����ى يف 

�سفوف املتمردين.
وقالت م�سادر ميدانية  اإن الغارات 
لقيادات  “مقرا  ا�ستهدفت  املركزة 
ميلي�سيات احلوثي املوالية الإيران 
مبحافظة  زب����ي����د  م����دي����ري����ة  يف 

احلديدة«.
اإىل  ت�سري  املعلومات  اأن  واأ�سافت 
من  وجرحى”  ق��ت��ل��ى  “�سقوط 
امليلي�سيات، التي عمدت، اإثر ذلك، 
امل�ستهدف  امل���وق���ع  ت��ط��وي��ق  ع��ل��ى 
واإط��������ق ال����ن����ريان مل��ن��ع اق����رتاب 

النا�س.
الغربي  ال�����س��اح��ل  ج��ب��ه��ة  وع���ل���ى 
اليمنية  ال����ق����وات  ك���ان���ت  اأي�������س���ا، 
امل�����س��رتك��ة م�����س��ط��ت، وب���دع���م من 
يف  احلوثيني  “مواقع  التحالف، 
جنوبي  التحيتا  مبديرية  مناطق 

احلديدة”، وفق امل�سادر.
“القوات  اأن  امل�������س���ادر  واأ����س���اف���ت 

اأن  اأك��دت  م�سادر اجلي�س الوطني 
اأ�سفرت عن قتل وجرح  املواجهات 
امليلي�سيات  عنا�سر  من  الع�سرات 
 30 اأك��ر من  اعتقال  اإىل  اإ�سافة 

عن�سراً اآخر.
م�سادر  بح�سب  القتلى  بني  وم��ن 
م��ي��دان��ي��ة ال��ق��ي��ادي اأح���م���د يحيى 
خالد(  )اأب��و  املكنى  الداعي  اأحمد 
وحمود اأحمد اأبو حلفة املكنى )اأبو 
ق��ائ��د جم��م��وع��ة االقتحام  ن�����س��ر( 
التحيتا  مديرية  يف  للميلي�سيات 
اللذان لقيا م�سرعهما مع ع�سرات 
ال���ع���ن���ا����س���ر يف م����ع����ارك بني  م����ن 
مديرية  يف  وامليلي�سيات  اجلي�س 

التحيتا.
واملقاومة  اجل��ي�����س  ق����وات  و���س��ن��ت 
مواقع  ع���ل���ى  م��ع��اك�����س��اً  ه���ج���وم���اً 
باإ�سناد  للميلي�سيات  وجت��م��ع��ات 
ج��������وي م������ن ط�������ائ�������رات حت���ال���ف 
التحيتا  ���س��رق��ي  ال�����س��رع��ي��ة  دع����م 
الطائرات  وا�ستهدفت  والدراهمي 
عدد  يف  ل��ل��م��ي��ل��ي�����س��ي��ات  جت��م��ع��ات 
الطريق  م��ن  القريبة  امل���زارع  م��ن 
تعز  ب������ني  ال�������راب�������ط  ال����رئ����ي���������س 
زبيد  م��دي��ري��ت��ي  ويف  واحل���دي���دة، 

واجلراحي.

نازحون من درعا ي�سلون اىل خميم يف جنوب �سوريا )رويرتز(

قوات ال�سرعية اليمنية تطلق قذيفة باجتاه اأحد مقرات قادة التمرد احلوثيني  )ا ف ب(
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ا�ستقبل اأع�ساء املجل�س اجلديد لأمناء مركز جامع ال�سيخ زايد الكبري
حممد بن زايد يبحث مع وزير اخلارجية القرب�سي 

عالقات التعاون وامل�ستجدات الإقليمية والدولية

حممد بن را�سد يعزي حاكم  راأ�ض اخليمة
  يف وفاة حمد بن حممد القا�سمي

•• راأ�س اخليمة-وام:

قدم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
املرحوم ال�سيخ  وف��اة  يف  العزاء  واج��ب  اهلل”  “رعاه 

حمد بن حممد القا�سمي.
ف��ق��د ق���ام ���س��م��وه م�����س��اء ام�����س ب���زي���ارة جمل�س عزاء 

•• اأبوظبي-وام:

زايد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
للقوات امل�سلحة - ام�س يف جمل�س ق�سر البحر - 
خارجية  وزي��ر  خري�ستودوليدي�س  نيكو�س  معايل 

جمهورية قرب�س ال�سديقة.

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل  اخ���رى  جهة  م��ن 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
امل�سلحة - ام�س يف جمل�س  القائد االأعلى للقوات 
الأمناء  اجل��دي��د  املجل�س  اأع�����س��اء   - البحر  ق�سر 
معايل  برئا�سة  الكبري  زاي��د  ال�سيخ  جامع  مركز 
ال�سحة  وزي���ر  العوي�س  حممد  ب��ن  عبدالرحمن 

ووقاية املجتمع.               )التفا�سيل �س2(

الفقيد يف ق�سر ال�سيافة يف راأ�س اخليمة حيث قدم 
ال�سمو  �ساحب  اإىل  وموا�ساته  ع��زائ��ه  ���س��ادق  �سموه 
ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي ع�سو املجل�س االأعلى 
�سعود  بن  حممد  ال�سيخ  و�سمو  اخليمة  راأ���س  حاكم 
اآل  واإىل  اخليمة  راأ���س  القا�سمي ويل عهد  �سقر  بن 

القا�سمي الكرام.
)�سور اخرى �س2(

حممد بن زايد خ�ل ا�ستقباله وزير اخلارجية القرب�سي  )وام( حممد بن را�سد خ�ل تقدميه واجب العزاء اىل حاكم راأ�س اخليمة يف وفاة حمد بن حممد القا�سمي )وام(

املوؤامرة متتد من فرن�سا لربوك�سل وفيينا

اإحباط خمطط اإرهابي اإيراين ل�سرب املعار�سة يف باري�ض
•• بروك�صيل-وكاالت:

اإرهابي  ك�سفت النيابة البلجيكية عن تفا�سيل خمطط 
يف  االإي��ران��ي��ة  للمعار�سة  �سخما  جتمعا  ي�ستهدف  ك��ان 
تابع  دبلوما�سي  فيه  باري�س، �سالع  الفرن�سية  العا�سمة 

للنظام االإيراين.
فاإن  االث���ن���ني،  البلجيكي  ال��ع��ام  ال��ن��ائ��ب  ب��ي��ان  وح�����س��ب 
قبل  االأم��ن  بقب�سة  �سقطوا  الذين  بالق�سية  املتورطني 
ورجل  اإي���راين  دبلوما�سي  االإره��اب��ي،  خمططهم  تنفيذ 

وزوجته واآخرون.
واتهمت املعار�سة االإيرانية، عقب هذه املعلومات، النظام 
باري�س،  يف  موؤمترها  ال�ستهداف  بالتخطيط  االإي���راين 

الذي جنح يف ح�سد االآالف.
اإن اأمري �س. ون�سيمة ن.، وهما  وقال بيان النائب العام 
من اأ�سل اإيراين ويحم�ن اجلن�سية البلجيكية، ي�ستبه 

باأنهما حاوال تنفيذ هجوم تفجريي ال�سبت املا�سي.

جماهدي  جماعة  نظمته  م��وؤمت��را  املخطط  وا�ستهدف 
خلق االإيرانية يف �ساحية فيلبنت يف باري�س، حيث احت�سد 

على مدار اأيام عدة اآالف املناه�سني للنظام االإيراين.
اأ�سل  “من  اإنهما  ال�سرطة  اللذان قالت  وكان الزوجان، 
تي  اإي��ه  “تي  م��ادة  م��ن  غ��رام   500 اإيراين”، يحم�ن 
اأوقفتهما  ع��ن��دم��ا  ت��ف��ج��ري،  ج��ه��از  م��ع  امل��ت��ف��ج��رة  بي” 

ال�سرطة اخلا�سة يف منطقة �سكنية يف بروك�سل.
وقالت النيابة البلجيكية اإن فرن�سا تعتقل �سخ�سا ي�ستبه 
يف اأنه متورط معهما، بينما مت االإفراج عن اثنني اآخرين 

بعد اأن حققت معهما ال�سرطة الفرن�سية.
ال�سفارة  يف  اإيرانيا  دبلوما�سيا  اأن  النيابة  بيان  يف  وج��اء 
النم�ساوية يف فيينا، كان على ات�سال بالزوجني اأوقف يف 

اأملانيا، مما ي�سري اإىل تورط مبا�سر للنظام االإيراين.
االإيراين  النظام  اأن  ع��دة  ا�ستخباراتية  تقارير  وت��وؤك��د 
ي�����س��ت��خ��دم ���س��ب��ك��ة دب��ل��وم��ا���س��ي��ي��ه ح���ول ال���ع���امل، لتنفيذ 

خمططاته االإرهابية ودعم اأن�سطته اخلبيثة.
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اأخبـار الإمـارات
حممد بن را�سد يعزي حاكم راأ�ض اخليمة يف وفاة حمد بن حممد القا�سمي

•• راأ�س اخليمة-وام:

قدم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« 
واجب العزاء يف وفاة املرحوم ال�سيخ حمد بن حممد القا�سمي.

فقد قام �سموه م�ساء ام�س بزيارة جمل�س عزاء الفقيد يف ق�سر ال�سيافة يف راأ�س اخليمة حيث قدم �سموه �سادق 
عزائه وموا�ساته اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي ع�سو املجل�س االأعلى حاكم راأ�س اخليمة و�سمو 
ال�سيخ حممد بن �سعود بن �سقر القا�سمي ويل عهد راأ�س اخليمة واإىل اآل القا�سمي الكرام .. راجيا اهلل العلي القدير 
اأن يتغمد املرحوم بوا�سع رحمته ور�سوانه وي�سكنه ف�سيح جناته ويلهم اأهله جميل ال�سرب وح�سن العزاء . اإنا هلل 

واإنا اإليه راجعون.
رافق �ساحب ال�سمو نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي يف تقدمي واجب العزاء .. �سعادة خليفة 

�سعيد �سليمان مدير عام دائرة الت�سريفات وال�سيافة يف دبي.

حممد بن زايد يبحث مع وزير اخلارجية القرب�سي عالقات التعاون وامل�ستجدات الإقليمية والدولية

حول  النظر  وج��ه��ات  القرب�سي 
وامل�ستجدات  م��ن  الق�سايا  ع��دد 

يلبي تطلعات البلدين و�سعبيهما 
اإ�سافة اإىل  يف التنمية واالزده��ار 

ح�سر جمل�س ق�سر البحر �سمو 
املع�  را���س��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ 

واال�ستثمارية والثقافية والفر�س 
واالآفاق امل�ستقبلية لتطويرها مبا 

االإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة ال��ت��ي تهم 
البلدين.

الق�سايا ذات االهتمام امل�سرتك .
كما تبادل �سموه ووزير اخلارجية 

•• اأبوظبي-وام:

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
حم��م��د ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
القائد  ن���ائ���ب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��������������د 
ام�س   - امل�سلحة  للقوات  االأع��ل��ى 
يف جمل�س ق�سر البحر - معايل 
وزير  خري�ستودوليدي�س  نيكو�س 
قرب�س  ج���م���ه���وري���ة  خ����ارج����ي����ة 

ال�سديقة .
اللقاء  خ���ل   - اجلانبان  وبحث 
ال�سيخ  ����س���م���و  ح�������س���ره  ال��������ذي 
وزير  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل 
اخل���ارج���ي���ة وال����ت����ع����اون ال�����دويل 
- ع����ق���ات ال���ت���ع���اون ب���ني دول���ة 
يف  قرب�س  وجمهورية  االإم����ارات 
واالقت�سادية  التجارية  املجاالت 

و�سمو  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  ح��اك��م  ن��ائ��ب 
ال�����س�����������������ي��خ ح���م���دان ب���ن زاي�����د اآل 
منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل  نهيان 
بن  نهيان  ال�سيخ  و�سمو  الظفرة 
جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
�سلطان  ب��ن  زاي��د  موؤ�س�سة  اأم��ن��اء 
اخلريية  ل����أع���م���ال  ن��ه��ي��ان  اآل 
�سمو  وال����ف����ري����ق  واالإن���������س����ان����ي����ة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �سيف  ال�سيخ 
ن���ائ���ب رئ���ي�������س جم��ل�����س ال�������وزراء 
ال�سيخ  و���س��م��و  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي����ر 
نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�سور 
رئ���ي�������س جم��ل�����س ال���������وزراء وزي����ر 
ال�سيخ  وم��ع��ايل  الرئا�سة  ���س��وؤون 
وزير  نهيان  اآل  نهيان بن مبارك 
الت�سامح وعدد من ال�سيوخ وكبار 

امل�سوؤولني واملواطنني.

حممد بن زايد ي�ستقبل اأع�ساء املجل�ض اجلديد لأمناء مركز جامع ال�سيخ زايد الكبري
•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة - ام�س يف جمل�س ق�سر البحر - اأع�ساء 
معايل  برئا�سة  الكبري  زاي��د  ال�سيخ  جامع  مركز  الأم��ن��اء  اجل��دي��د  املجل�س 
عبدالرحمن بن حممد العوي�س وزير ال�سحة ووقاية املجتمع وزير الدولة 
اأ�سرفوا على تنفيذ  ل�سوؤون املجل�س الوطني يرافقهم موظفو املركز الذين 

مبادرات رم�سان » �سيوفنا ال�سائمون » و »م�سابيح رم�سانية ».
واأعرب �سموه عن �سكره وتقديره للدور الذي يقوم بها موظفو مركز جامع 
ال�سيخ زايد الكبري يف تقدمي كافة الت�سهي�ت واملبادرات التي تهدف الإي�سال 
ر�سالة اال�س�م ال�سمحة وتعاليمه اخلرية ل�سيوف وزوار ومرتادي اجلامع.

وقال �سموه » اإن خدمة �سيوف اجلامع جت�سيد لقيم ديننا احلنيف وموروثنا 
التي  وامل��ب��ادرات  االأفكار  موا�سلة طرح  اأهمية  اإىل  �سموه  منوها   ..« الثقايف 
واأف�سل  املعايري  اأعلى  وف��ق  املقدمة  اخلدمات  مب�ستوى  االرت��ق��اء  يف  ت�سهم 

املمار�سات خلدمة مرتادي مركز جامع ال�سيخ زايد الكبري.
املركز ور�سالته  التوفيق ملجل�س االأمناء اجلديد يف خدمة  كما متنى �سموه 
وزواره مبا يتوافق مع �سمعة ومكانة دولة االإمارات كواحة للخري والت�سامح 
جمل�س  اأع�����س��اء  اأع���رب   .. جانبهم  م��ن  واالإن�����س��اين.  احل�����س��اري  والتعاي�س 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بلقاء  �سعادتهم  ع��ن  وموظفوه  االأم��ن��اء 
وطنية  وم�سوؤلية  اأمانة  اجلامع  زوار  خدمة  اأن  موؤكدين  نهيان..  اآل  زاي��د 
تبعث يف نفو�سهم ال�سعادة وال�سرور. اجلدير بالذكر اأن مبادرتي » �سيوفنا 

ال�سائمون » و » م�سابيح رم�سانية » ا�ستقطبتا اأكر من مليون وربع املليون 
اإماراتية  ب�سواعد  املبارك ومتت  رم�سان  �سهر  وزائ��ر خ�ل  و�سائم  م�سلي 
من موظفي املركز واملتطوعني.. حيث �سكلوا فرق عمل متوا�سلة طوال ايام 
عل��ى تنظيم  وا�س��رفوا  ال�ساعة.. وعملوا  الكرمي وعلى مدار  ال�سهر  وليايل 
اال�س��تعدادات اليومية لتقدمي ارقى اخلدمات وفق اعلى املعايي��ر.. �ساربني 
اجلن�س��يات  خمتلف  م��ن  الكبري  احل�سور  بخدم��ة  العطاء  يف  االأمثلة  اروع 

والثقاف��ات واظهار الوجه امل�سرق ل�إ�س���م.

حممد بن زايد يقدم واجب العزاء يف وفاة مبارك بن قران املن�س�ري
•• اأبوظبي-وام: 

قدم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد االأعلى للقوات امل�سلحة ام�س واجب العزاء يف وفاة ال�سيخ مبارك بن 

قران را�سد املن�سوري.
واأعرب �سموه �� خ�ل زيارته جمل�س العزاء يف اأبوظبي �� عن خال�س تعازيه 
اأبناء الفقيد حممد وقران ونا�سر وعبداهلل واأحمد وذويه  اإىل  وموا�ساته 
واأقربائه .. داعيا اهلل تعاىل اأن يتغمده بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته 
ما قدمه  اجل��زاء على  وال�سلوان ويجزيه خري  ال�سرب  وذوي��ه  اأهله  ويلهم 
االأوفياء  رج��ال��ه  اأح��د  فقد  وطننا  اإن   «  : �سموه  وق��ال  وجمتمعه.  لوطنه 
له  املغفور  للموؤ�س�س  ورفيقا حكيما  اأخ��ا  كان  اأن��ه  اإىل  .. م�سريا  املخل�سني 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان » طيب اهلل ثراه » رافقه ل�سنوات طويلة 
معينا له يف م�سريته. وقدم واجب العزاء اإىل جانب �سموه .. �سمو ال�سيخ 
ال�سيخ  اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة و�سمو  حمدان بن زايد 
اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل و�سمو ال�سيخ  عبداهلل بن زايد 

خالد بن حممد بن زايد اآل نهيان.

حممد بن زايد يقدم واجب العزاء 
يف وفاة والدة مطر �سعيد النيادي

•• العني - وام:

قدم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
�سعيد مطر  اإىل مطر وعلي  العزاء  امل�سلحة واجب  للقوات  االأعلى  القائد 
العزاء مبدينة  �سموه جمل�س  زي��ارة  والدتهما وذلك خ�ل  بوفاة  النيادي 

العني.
واأعرب �سموه عن خال�س تعازيه وموا�ساته الأ�سرة الفقيدة و ذويها داعيا 
اهلل العلي القدير اأن يتغمدها بوا�سع رحمته واأن ي�سكنها ف�سيح جناته واأن 

يلهم اأهلها وذويها ال�سرب وال�سلوان.
قدم واجب العزاء اإىل جانب �سموه .. �سمو ال�سيخ خالد بن حممد بن زايد 

اآل نهيان.
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اأخبـار الإمـارات
حاكم عجمان ي�سدر مر�س�ما بتخفي�ض الر�سم ال�سياحي اإىل 7 يف املائة

•• عجمان -وام: 

املجل�س  ع�سو  النعيمي  را���س��د  ب��ن  حميد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ���س��در 
الر�سم  قيمة  تخفي�س  ب�ساأن  اأم��ريي��ا  مر�سوما  عجمان  ح��اك��م  االأع��ل��ى 
يف  ال�سياحية  واملن�ساآت  الفندقية  املن�ساآت  من  حت�سيله  املقرر  ال�سياحي 
اجلاذبية  وزي��ادة  ال�سياحي  الن�ساط  تعزيز  بهدف  وذل��ك  عجمان  اإم��ارة 

اال�ستثمارية ل�إمارة.
ال�سياحي  الر�سم  على تخفي�س   - ون�س املر�سوم - رقم 8 ل�سنة 2018 
اإمارة  يف  ال�سياحية  واملن�ساآت  الفندقية  املن�ساآت  ل��دى  حت�سيله  امل��ق��رر 
عجمان مبوجب املادة 1 وامل��ادة 2 من املر�سوم االأم��ريي رقم 20 ل�سنة 
االأن�سطة الفندقية وال�سياحية يف االإمارة  مزاولة  تنظيم  ب�ساأن   2017

وذلك من ن�سبة 10 يف املائة اإىل 7 يف املائة من قيمة كل فاتورة ت�سدرها 
املن�ساأة الفندقية اأو املن�ساأة ال�سياحية.

 2018 يوليو  �سهر  اأول  من  التخفي�س  هذا  ي�سري  املر�سوم  ومبوجب 
به من  ويعمل  الر�سمية  وين�سر يف اجلريدة  القادم  دي�سمرب   31 وحتى 
للعمل  بتنفيذه  كافة  املعنية  اجلهات  على  ويعمم  عليه  التوقيع  تاريخ 

مبقت�ساه كل فيما يخ�سه.
رئي�س  عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�سيخ  �سمو  وك���ان 
املجل�س التنفيذي، قد اأ�سدر يف وقت �سابق من �سهر يونيو املا�سي قرارا 
ر�سم  بتخفي�س  عجمان  يف  ال�سياحية  التنمية  دائ���رة  م��ق��رتح  باعتماد 
 10% من  ب��دال   7% لي�سبح   3% بن�سبة  الفندقية  املن�ساآت  مبيعات 

حتى نهاية العام اجلاري.

التنمية  دائ����رة  رئ��ي�����س  النعيمي  ب��ن حميد  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  ال�����س��ي��خ  واأك����د 
احلكيمة  الروؤية  على  يوؤكد  االأم��ريي  املر�سوم  اأن  عجمان  يف  ال�سياحية 
ومتكني  عجمان  الإم��ارة  ال�سياحية  اجلاذبية  زي��ادة  يف  الر�سيدة  للقيادة 
وال�سياح  ال��زوار  من  مزيد  ا�ستقبال  من  وال�سياحية  الفندقية  املن�ساآت 
تعزيز قطاعات  اإىل  اإ�سافة  تناف�سية  اأك��ر  اأ�سعار  تقدمه من  ما  بف�سل 

ال�سيافة والتجارة واخلدمات ومنحها فر�سا اأكرب للنمو والتو�سع.
واأ�سار رئي�س دائرة التنمية ال�سياحية اإىل اأن اإمارة عجمان تفتح اأبوابها 
برتحاب كبري جلميع الزوار وال�سياح القادمني من داخل دولة االإمارات 
وخمتلف دول العامل ل��ستمتاع مبعاملها الطبيعية و�سروحها التاريخية 
م�ستويات  اأعلى  تقدم  التي  وال�سياحية  الفندقية  املن�ساآت  من  والعديد 
والفنية  والريا�سية  الرتفيهية  الفعاليات  اإىل  اإ�سافة  املتميزة  اخلدمة 

والرتاثية التي تنظمها االإمارة على مدار العام.
من جانبه رفع �سعادة �سالح حممد اجلزيري مدير عام دائرة التنمية 
ال�سمو  �ساحب  اإىل  والتقدير  ال�سكر  اآي��ات  اأ�سمى  عجمان  يف  ال�سياحية 
ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي على هذا املر�سوم الذي ي�سرع م�ستهدفات 
روؤية عجمان 2021 والتي ت�سمل ا�ستقبال اأكر من 700 األف نزيل يف 

الفنادق وال�سقق الفندقية.
ا�ستقبال مزيد  �سي�سهم يف  القرار  ه��ذا  ب��اأن  ثقته  واأع��رب اجلزيري عن 
االإجازة  ف��رتة  يف  خ�سو�سا  املقبلة  االأ�سابيع  خ���ل  وال�سياح  ال��زوار  من 
ال�سيفية والذين جتذبهم �سواطئ االإمارة اجلميلة واأ�سواقها ومراكزها 
التجارية اإ�سافة اإىل اخلدمات املتميزة التي تنا�سب خمتلف اأنواع ال�سياح 

من اجلن�سيات كافة.

حاكم راأ�ض اخليمة يتقبل تعازي حاكم عجمان 
يف وفاة ال�سيخ حمد بن حممد القا�سمي

حاكم راأ�ض اخليمة يتقبل تعازي حاكم اأم 
القي�ين يف وفاة ال�سيخ حمد بن حممد القا�سمي

وفد الداخلية يطلع على جتربة اليابان يف احلماية ومكافحة احلريق

•• راأ�س اخليمة-وام:

القا�سمي  �سقر  بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  تقبل 
ع�سو املجل�س االأعلى حاكم راأ�س اخليمة - يف جمل�س 
ال�سيافة يف خزام - ام�س تعازي �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�سو  النعيمي  را�سد  بن  حميد 
ويل  النعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�سيخ  و�سمو  عجمان 
عهد عجمان بح�سور �سمو ال�سيخ حممد بن �سعود بن 
�سقر القا�سمي ويل عهد راأ�س اخليمة يف وفاة املغفور 

له ال�سيخ حمد بن حممد القا�سمي.
املوىل  ال�سمو حاكم عجمان وويل عهده  ودعا �ساحب 
واأن  رحمته  بوا�سع  القوا�سم  فقيد  يتغمد  اأن  وجل  عز 
ال�سرب  وذوي����ه  اأه��ل��ه  يلهم  واأن  ج��ن��ات��ه  ف�سيح  ي�سكنه 

وال�سلوان.

واجب  اخليمة  راأ����س  حاكم  ال�سمو  �ساحب  تقبل  كما 
العزاء من ال�سيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئي�س 
بن  را�سد  وال�سيخ  ال�سياحية يف عجمان  التنمية  دائ��رة 
يف  والتخطيط  البلدية  دائ���رة  رئي�س  النعيمي  حميد 

عجمان وعدد من ال�سيوخ وامل�سوؤولني.
وت��ق��ب��ل ال���ع���زاء اإىل ج��ان��ب ���س��م��وه .. ال�����س��ي��خ ع��م��ر بن 
القا�سمي  �سقر  ب��ن  في�سل  وال�سيخ  القا�سمي  �سقر 
رئي�س جمل�س اإدارة �سركة اخلليج لل�سناعات الدوائية 
القا�سمي  كايد  بن  عبدامللك  ال�سيخ  ومعايل  »جلفار« 
اخليمة  راأ���س  حاكم  ال�سمو  ل�ساحب  اخلا�س  امل�ست�سار 
رئي�س  القا�سمي  �سقر  ب��ن  ���س��ع��ود  ب��ن  خ��ال��د  وال�����س��ي��خ 
ال�سيخ  واملهند�س  املرجان  جزيرة  �سركة  اإدارة  جمل�س 
�سامل بن �سلطان القا�سمي رئي�س دائرة الطريان املدين 

يف راأ�س اخليمة وعدد من ال�سيوخ وكبار امل�سوؤولني.

•• راأ�س اخليمة -وام:

القا�سمي  �سقر  بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  تقبل 
مبجل�س   - اخليمة  راأ����س  حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو 
ال�سيافة يف خزام - ام�س تعازي �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
اأم  حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو  املع�  را���س��د  ب��ن  �سعود 
املع�  را�سد  بن  �سعود  بن  را�سد  ال�سيخ  و�سمو  القيوين 
بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  بح�سور  القيوين  اأم  عهد  ويل 
�سعود بن �سقر القا�سمي ويل عهد راأ�س اخليمة يف وفاة 

املغفور له ال�سيخ حمد بن حممد القا�سمي.
عهده  وويل  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  ح��اك��م  ال�سمو  ���س��اح��ب  ودع���ا 
املوىل عز وجل اأن يتغمد فقيد القوا�سم بوا�سع رحمته 
ال�سرب  اأهله وذوي��ه  يلهم  واأن  ي�سكنه ف�سيح جناته  واأن 

وال�سلوان.
كما تقبل �ساحب ال�سمو حاكم راأ�س اخليمة واجب العزاء 
من ال�سيخ اأحمد بن �سعود بن را�سد املع� نائب رئي�س 
املجل�س التنفيذي الإمارة اأم القيوين وعدد من ال�سيوخ 
وامل�سوؤولني. وتقبل العزاء اإىل �سموه .. ال�سيخ عمر بن 
�سقر القا�سمي وال�سيخ في�سل بن �سقر القا�سمي رئي�س 
جمل�س اإدارة �سركة اخلليج لل�سناعات الدوائية »جلفار« 
امل�ست�سار  القا�سمي  كايد  بن  عبدامللك  ال�سيخ  ومعايل 
وال�سيخ  اخليمة  راأ����س  حاكم  ال�سمو  ل�ساحب  اخل��ا���س 
خالد بن �سعود بن �سقر القا�سمي رئي�س جمل�س اإدارة 
�سركة جزيرة املرجان واملهند�س ال�سيخ �سامل بن �سلطان 
القا�سمي رئي�س دائرة الطريان املدين يف راأ�س اخليمة 

وعدد من ال�سيوخ وكبار امل�سوؤولني.

•• اأبوظبي-وام:

ال��ل��واء جا�سم  برئا�سة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  م��ن  وف��د  اط��ل��ع 
التجربة  امل��دين على  الدفاع  ع��ام  امل��رزوق��ي قائد  حممد 
اليابانية يف جماالت االإطفاء واإدارة الكوارث، واالأنظمة 
واالأج���ه���زة امل��ت��ط��ورة اخل��ا���س��ة ب�����س��ي��ن��اري��وه��ات حماكاة 
تدريب  وم��راك��ز  ميدانيا،  التدريب  وم�سبهات  احل��ري��ق 

القادة الإدارة الكوارث ، وخمترب احلرائق واالأبحاث.
ج��اء ذل��ك خ���ل ال��زي��ارة التي ق��ام بها ال��ل��واء املرزوقي 
يف  الكوارث  واإدارة  االإطفاء  كلية  اإىل  له  املرافق  والوفد 

العا�سمة اليابانية طوكيو، حيث كان يف ا�ستقباله تاكا�سي 
هريانو مدير الكلية، وعدد من امل�سوؤولني يف كلية االإطفاء 
واإدارة الكوارث يف طوكيو. واطلع اللواء املرزوقي والوفد 
املرافق خ�ل جولة داخل الكلية على من�ساآتها ومرافقها 
وما حتتويه من اأجهزة ومعدات حديثة ومتطورة خا�سة 
ب�سيناريوهات حماكاة مكافحة احلريق. كما اطلع الوفد 
خ�ل زيارته “ مركز اإدارة الكوارث “ على اآلية التن�سيق 
الكوارث  الإدارة  املحلية  اال�ستجابة  م��راك��ز  وب��ني  بينه 
الإر�ساء قواعد ثابتة للمعايري واالأ�ساليب العاملية الفعالة 

يف مواجهة املخاطر واإدارتها.

حاكم راأ�ض اخليمة ي�ؤدي �سالة اجلنازة على جثمان ال�سيخ حمد بن حممد القا�سمي
•• راأ�س اخليمة-وام:

�سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأدى 
املجل�س  ع�سو  القا�سمي  �سقر  بن 
راأ���س اخليمة و�سمو  االأعلى حاكم 
�سعود بن �سقر  ال�سيخ حممد بن 
اخليمة  راأ���س  عهد  ويل  القا�سمي 
ام�����س ���س���ة اجل��ن��ازة على  �سباح 
له  املغفور  القوا�سم  فقيد  جثمان 
�سامل  بن  حممد  بن  حمد  ال�سيخ 
ال��ق��ا���س��م��ي يف ج��ام��ع ال�����س��ي��خ زايد 

مبدينة راأ�س اخليمة.
كما اأدى �س�ة اجلنازة اإىل جانب 
بن �سقر  ال�سيخ عمر   .. �سموهما 
القا�سمي وال�سيخ في�سل بن �سقر 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال��ق��ا���س��م��ي 
�سركة اخلليج لل�سناعات الدوائية 
»ج��ل��ف��ار« وال�����س��ي��خ ع��ب��دامل��ل��ك بن 
اخلا�س  امل�ست�سار  القا�سمي  كايد 
ل�������س���اح���ب ال�������س���م���و ح����اك����م راأ������س 
�سعود  ب��ن  اأح��م��د  وال�سيخ  اخليمة 
هيئة  رئي�س  القا�سمي  �سقر  ب��ن 
وال�سيخ  ل��ل��ب��رتول  اخل��ي��م��ة  راأ�����س 
خالد بن �سعود بن �سقر القا�سمي 
رئي�س جمل�س اإدارة �سركة جزيرة 
امل�����رج�����ان وال�������س���ي���خ ف���ي�������س���ل بن 
القا�سمي رئي�س  �سلطان بن �سامل 
جمل�س اإدارة البنك العربي املتحد 
واملهند�س ال�سيخ �سامل بن �سلطان 
دائرة  رئي�س  القا�سمي  �سقر  ب��ن 

�سقر بن خالد بن حميد القا�سمي 
اإدارة موؤ�س�سة راأ�س  رئي�س جمل�س 
وعلومه  ال��ك��رمي  ل��ل��ق��راآن  اخليمة 

الطريان املدين وال�سيخ حميد بن 
فاهم  وال�سيخ  القا�سمي  اهلل  عبد 
وال�سيخ  ال��ق��ا���س��م��ي  ع���ب���داهلل  ب���ن 

وال�سيخ �سعود بن خالد بن حميد 
القا�سمي وال�سيخ جمال بن �سقر 
بن �سلطان القا�سمي رئي�س اللجنة 

الهجن  ل�����س��ب��اق  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ع��ل��ي��ا 
يف راأ�����س اخل��ي��م��ة وال�����س��ي��خ ماجد 
القا�سمي  ���س��ق��ر  ب��ن  ���س��ل��ط��ان  ب��ن 
وال�������س���ي���خ ���س��ق��ر ب����ن حم���م���د بن 
االأعلى  الرئي�س  القا�سمي  �سقر 
الريا�سي  اخل��ي��م��ة  راأ������س  ل���ن���ادي 
الثقايف وال�سيخ �سامل بن خالد بن 
عبداهلل  وال�سيخ  القا�سمي  حميد 
القا�سمي  ���س��ق��ر  ب���ن  ف��ي�����س��ل  ب���ن 
�سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب 
اخل���ل���ي���ج ل��ل�����س��ن��اع��ات ال���دوائ���ي���ة 
جمال  بن  �سلطان  وال�سيخ  جلفار 
�سوؤون  مدير  القا�سمي  �سقر  ب��ن 
املواطنني يف الديوان االأمريي اإىل 

جانب عدد من �سيوخ القوا�سم.
املعايل  ال�س�ة عدد من  اأدى  كما 
الوزراء وكبار امل�سوؤولني ومديري 
ال������دوائ������ر امل���ح���ل���ي���ة واالحت�����ادي�����ة 
اجلاليات  واأب�����ن�����اء  وامل����واط����ن����ني 

العربية املقيمة.
وق�����د ���س��ي��ع ج���ث���م���ان امل���غ���ف���ور له 
منطقة  يف  ال��ق��وا���س��م  م���ق���ربة  يف 

العريبي يف راأ�س اخليمة.
وت���ق���دم امل�����س��ي��ع��ون ب���ال���ع���زاء اإىل 
�ساحب ال�سمو حاكم راأ�س اخليمة 
امل�ساب  بهذا  القوا�سم  �سيوخ  واإىل 
اأن  اجل���ل���ل داع�����ني اهلل ع���ز وج����ل 
رحمته  ب���وا����س���ع  ال��ف��ق��ي��د  ي��ت��غ��م��د 
اأهله  ويلهم  ف�سيح جناته  وي�سكنه 

ال�سرب وال�سلوان.

حاكم راأ�ض اخليمة يتقبل تعازي نائب حاكم ال�سارقة وويل عهد الفجرية يف وفاة ال�سيخ حمد بن حممد القا�سمي

دائرة امل�ارد الب�سرية براأ�ض اخليمة تطلق برنامج تط�ير امل�اهب لعام 2018

•• راأ�س اخليمة-وام:

ع�سو  القا�سمي  �سقر  بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  تقبل 
املجل�س االأعلى حاكم راأ�س اخليمة - مبجل�س ال�سيافة يف خزام 
- ام�س تعازي �سمو ال�سيخ عبداهلل بن �سامل بن �سلطان القا�سمي 
ال�سيخ حممد بن حمد بن حممد  ال�سارقة و�سمو  نائب حاكم 
بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  بح�سور  الفجرية  عهد  ويل  ال�سرقي 
�سعود بن �سقر القا�سمي ويل عهد راأ�س اخليمة يف وفاة املغفور 
القا�سمي. ودعا ويل عهد الفجرية  ال�سيخ حمد بن حممد  له 
ونائب حاكم ال�سارقة املوىل عز وجل اأن يتغمد فقيد القوا�سم 
وذويه  اأهله  يلهم  واأن  جناته  ف�سيح  ي�سكنه  واأن  رحمته  بوا�سع 
ال�سرب وال�سلوان. كما تقبل �ساحب ال�سمو حاكم راأ�س اخليمة 
نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�سيخ  م��ن.. معايل  العزاء  واج��ب 

وزير الت�سامح وال�سيخ خالد بن عبداهلل القا�سمي رئي�س دائرة 
املوانئ البحرية واجلمارك يف ال�سارقة ومعايل حممد عمران 
رئي�س  نائب  متيم  خلفان  �ساحي  الفريق  وم��ع��ايل  ال�سام�سي 
العام يف دبي وامل�ست�سار ح�سن �سعيد حميمد  ال�سرطة واالأم��ن 
العامة  القيادة  راأ�س اخليمة ومن �سباط  العام الإم��ارة  النائب 
علوان  ب��ن  ع��ب��داهلل  علي  ال��ل��واء  بقيادة  اخليمة  راأ����س  ل�سرطة 
النعيمي قائد عام �سرطة راأ�س اخليمة ومن �سباط جمموعة 
احلر�س االأمريي املحلي بقيادة العميد الركن عمران �سليمان 
�سامل ال�سميلي قائد جمموعة احلر�س املحلي يف راأ�س اخليمة. 
وتقبل العزاء اإىل جانب �سموه .. ال�سيخ عمر بن �سقر القا�سمي 
�سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  القا�سمي  �سقر  بن  في�سل  وال�سيخ 
عبدامللك  ال�سيخ  ومعايل  »جلفار«  الدوائية  لل�سناعات  اخلليج 
بن كايد القا�سمي امل�ست�سار اخلا�س ل�ساحب ال�سمو حاكم راأ�س 

اخليمة وال�سيخ خالد بن �سعود بن �سقر القا�سمي رئي�س جمل�س 
اإدارة �سركة جزيرة املرجان واملهند�س ال�سيخ �سامل بن �سلطان 
القا�سمي رئي�س دائرة الطريان املدين يف راأ�س اخليمة وال�سيخ 
حميد بن عبد اهلل القا�سمي وال�سيخ فاهم بن عبداهلل القا�سمي 
وال�سيخ �سقر بن خالد بن حميد القا�سمي رئي�س جمل�س اإدارة 
موؤ�س�سة راأ�س اخليمة للقراآن الكرمي وعلومه وال�سيخ �سعود بن 
القا�سمي وال�سيخ جمال بن �سقر بن �سلطان  خالد بن حميد 
راأ�س  يف  الهجن  ل�سباق  املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س  القا�سمي 
القا�سمي وال�سيخ  اخليمة وال�سيخ ماجد بن �سلطان بن �سقر 
�سقر بن حممد بن �سقر القا�سمي الرئي�س االأعلى لنادي راأ�س 
بن �سقر  �سلطان بن جمال  وال�سيخ  الثقايف  الريا�سي  اخليمة 
القا�سمي مدير �سوؤون املواطنني يف الديوان االأمريي وعدد من 

ال�سيوخ وكبار امل�سوؤولني وجموع املعزين.

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

لعام  املواهب  تطوير  برنامج  الب�سرية  امل��وارد  دائ��رة  اطلقت 
الب�سرية  للموارد  الفعال  التخطيط  نحو  ل��روؤي��ة   2018
راأ�س  حكومة  موظفي  م��واط��ن��ي  ك��ف��اءات  رف��ع  و  احلكومية، 
واأدائهم  وكفاءاتهم  مهاراتهم  تطوير  على  والعمل  اخليمة 
وت��ط��وي��ر كفاءات  ال���ق���ادات  وت��ط��وي��ر  دع���م  ي�سهم يف  ال���ذي   .
يف  االإيجابية  التوجهات  غر�س  اأن  حيث  املوظفني  وم��واه��ب 
اأمر مهمم جداً وي�سب يف م�سار التحديات  نفو�س املوظفني 
باملعرفة القوية وهو امل�سار نف�سه الذي يتما�سى مع توجهات 

الدولة.

اجلاهزية  ذوي  املوؤهلني  املوظفني  على  ال�سوء  ت�سليط  ومت 
تهدف  حيث  واحل��ي��وي��ة  ال��ق��ي��ادي��ة  ال��وظ��ائ��ف  ل�سغل  العالية 
متكاملة،  ف��ردي��ة  تطوير  خطة  ل��وج��ود  الربنامج  خم��رج��ات 
وارتفاع موؤ�سر املحافظة على الكفاءة الواعدة ، وارتفاع معدل 
ال��ت��وط��ني، وت��وف��ري ق��اع��دة بيانات ب��ال��ق��درات امل��وج��ودة لدى 

الدوائر احلكومية يف االمارة.
واأفادت نورة ال�سحي نائب املدير العام يف دائرة املوارد الب�سرية 
اأن املبادرة �ستتم على اأربع مراحل ح�سب اخلطة ،حيث �سيتم 
الذهنية  والقدرات  ال�سخ�سية  اختبار  االوىل  املرحلة  خ�ل 
يف  التقييمات  على  باال�ستناد  واملنطقية  واحل�سابية  اللفظية 
ال��ث���ث ���س��ن��وات االخ���رية وامل��وؤه���ت واخل���ربة للمر�سحني. 

املرحلة الثانية �سيتم فيها فرز املر�سحني املتاأهلني للمرحلة 
القدرات  تنمية  لعملية   املر�سحون  �سيخ�سع  حيث  الثالثة، 

القيادية وتطوير الكفاءات وفقا خلطه التطوير الفردية. 
اأما املرحلة الرابعة �سيتم تقييم املر�سحني عن مدى متكنهم 
اأماكن  االخ��ت��ب��ار يف  م��رك��ز  م��ن  املكت�سبة  امل��ه��ارات  م��ن عك�س 

عملهم.
علما باأنه مت االنتهاء من املرحلة االوىل للتقييم يف االختبار 
الذي يقي�س القدرات الذهنية واللفظية واحل�سابية واملنطقية 
و�سيتم البدء يف املرحلة الثانية والثالثة وهي باال�ستناد على 
تطوير  لعملية  املر�سحون  �سيخ�سع  حيث  االخ��ت��ب��ار  نتائج 

الكفاءات وفقا للخطة التي �سيتم حتديدها.
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اأخبـار الإمـارات

اإطالق امل��سم الثاين من مبادرة #وحتل�_بها_املعرفة
•• دبي-وام: 

مبادرة  الثاين من  املو�سم  بدبي  الب�سرية  والتنمية  املعرفة  هيئة  اأطلقت 
الطلبة  جتارب  وتوثيق  ن�سر  ت�ستهدف  والتي  #وحتلو_بها_املعرفة 
ومهاراتهم املكت�سبة عرب ممار�سة اأن�سطة متنوعة خ�ل االإجازة ال�سيفية 
يف اإطار من املرح واملتعة باالإ�سافة اإىل دعوة اأ�سدقائهم خلو�س التحدي 

على مدار 8 اأ�سابيع ممتدة خ�ل فرتة اإجازة ال�سيف.
ولغاية  احل���ايل  يوليو   8 م��ن  ال��ف��رتة  يف  تنطلق  ال��ت��ي  امل��ب��ادرة  وت�ستند 
احلياة  جل���ودة  اخلم�سة  االأ���س��ال��ي��ب  اإىل  املقبل  اأغ�سط�س   30 اخلمي�س 
ال��دوام وتوا�سل وتفاعل مع  “ كن معطاًء وكن ن�سيطاً وتعلم على  وهي 
حميطك “.. بهدف ن�سر ال�سعادة وبناء جتربة �سيفية مميزة لطلبة دبي 

�سواء اأولئك الذين يق�سون اإجازتهم داخل الدولة اأو خارجها.
وطرحت هيئة املعرفة والتنمية الب�سرية حزمة من التحديات ال�سيفية 
اأو  لتعلم  الطلبة  اأم��ور  الأول��ي��اء  بها  بعثة  ر�سالة  م��وؤك��دة يف  الطلبة  اأم��ام 

ممار�سة �سيء جديد يف كل اأ�سبوع من هذا ال�سيف.
لهم وهم  رائعة  بن�سر �سوٍر  والعامل  دبي  اأرج��اء  وق��ام طلبة من خمتلف 
يف  #وحتلو_بها_املعرفة  م��ب��ادرة  �سمن  ج��دي��دة  اأن�����س��ط��ة  مي��ار���س��ون 
هذا  التجربة جم��دداً  �سغفهم خلو�س هذه  االأوىل معربني عن  ن�سختها 
ال�سيف حيث قامت هيئة املعرفة والتنمية الب�سرية بتزويد اأولياء االأمور 
اأبنائهم خ�ل  تلهم خيال  اأن  التي ميكن  االأفكار  بع�س  تت�سمن  بقائمة 
�سهري يوليو واأغ�سط�س �سمن املبادرة و�سيتم توزيع جوائز اأ�سبوعية على 
الطلبة الذي ين�سرون مثل هذه ال�سور ع�وًة على جائزة متميزة للطالب 

الذي يقوم بن�سر ن�ساطاته ب�سكل اأ�سبوعي وعلى مدار االأ�سابيع الثمانية 
املديرين  جمل�س  رئي�س  الكرم  عبداهلل  الدكتور  �سعادة  وق��ال  للم�سابقة. 
مدير عام هيئة املعرفة والتنمية الب�سرية بدبي انه انط�قاً من تفاعل 
فاإنه  املا�سي  ال�سيف  خ�ل  #وحتلو_بها_املعرفة  مبادرة  مع  الطلبة 
ي�سعدنا اأن توا�سل املبادرة يف تعزيز جهودنا الرامية اإىل االرتقاء مبعدالت 
امل�ستمر عرب عي�س جتارب  التعليم  جودة حياة طلبتنا والتي ترتكز على 
احلياة باعتبارها ف�سول تعلم مفتوحة يف اإطار من املتعة واملرح واكت�ساف 
واأ�سار  ال�سيفية.  االإج��ازة  واكت�ساب مهارات جديدة خ�ل  اأ�سياء جديدة 
اإىل اأن مبادرة #وحتلو_بها_املعرفة ت�سكل بدورها فر�سة لتعزيز الدور 
االإيجابي لقنوات التوا�سل االجتماعي يف ن�سر ال�سعادة من خ�ل ت�سارك 
الق�س�س والتجارب االإيجابية مب�ساركة املجتمع خ�ل االإجازة ال�سيفية 

وذلك ا�ستناداً اإىل االأ�ساليب اخلم�سة جلودة احلياة. واأ�ساف “ال يهم اأين 
يعي�س الطلبة امل�ساركون يف مبادرة #وحتلو_بها_املعرفة �سواء كانوا يف 
دبي اأو جنوب اأفريقيا اأو ال�سني اأو حتى يف القطب اجلنوبي فباإمكانهم 
تعلم اأو ممار�سة اأي �سيء يخطر يف بالهم هذا ال�سيف قد يكون ممار�سة 
امل�سي على �سطح  اأو حتى  اآلة مو�سيقية  العزف على  اأو تعلم  التقليد  فن 
القمر وما عليك �سواء كنت ويل اأمر اأو طالب �سوى ن�سر �سورة اأو حمتوى 
فيديو وم�ساركتها على تويرت اأو ان�ستغرام با�ستخدام الو�سم #وحتلو_

بها_املعرفة”. وتتيح مبادرة #وحتلو_بها_املعرفة لطلبة دبي توثيق 
ورفع  م�ساركة  عرب  االإج��ازة  اأوق��ات  خ�ل  املكت�سبة  ومهاراتهم  جتاربهم 
ال�����س��ور والفيديو م��ن خ���ل خمتلف قنوات  امل��ق��روء وم��ل��ف��ات  امل��ح��ت��وى 

التوا�سل االجتماعي عرب و�سم #وحتلو_بها_املعرفة.

حققت العتماد الدويل مع بداية ت�سغيلها

م�ست�سفى غياثي يقدم خدمات عالجية و �سحية متميزة يف منطقة الظفرة

حلديثي الوالدة اإ�سافة اإىل العيادات 
اخلارجية اإىل جانب وحدات �سكنية 
للموظفني والكادر الطبي وم�سجد 

ومهبط للطائرات.
الذي  امل�ست�سفى  ت�سميم  مت  وق���د 
ك��ي��ل��وم��رتا عن   250 ن��ح��و  ي��ب��ع��د 
ال��ع��ا���س��م��ة اأب���وظ���ب���ي وف����ق اأح����دث 
امل��ع��اي��ري ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي ت��رت��ك��ز على 
واملياه  ال��ط��اق��ة  ا���س��ت��ه���ك  خ��ف�����س 
االأدن����ى وه��و ي�سري وفق  اإىل احل��د 
ال����ربن����ام����ج امل���خ���ط���ط وح�����ل حمل 
امل�ست�سفى القدمي و�سيقدم خدمات 
خدمات  ت�سمل  خمتلفة  تخ�س�سية 
ال�����ط�����وارئ ل��ل��ب��ال��غ��ني واالأط�����ف�����ال 
اأنواعها  مبختلف  االأ�سعة  وخدمات 
والعناية املركزة اإىل جانب خدمات 

وال�سيا�سات  ب��امل��ع��اي��ري  دراي����ة  ع��ل��ى 
 . اأب��وظ��ب��ي  ال�سحة  بهيئة  املتعلقة 
ومت اإجراء درا�سة اإح�سائية لتحديد 
الثغرات، والعمل على معاجلة تلك 
ال��ث��غ��رات خ����ل زم���ن ق��ي��ا���س��ي كما 
مت و�سع خطة متكاملة الإع��داد كل 
ملواكبة  وتاأهيله  امل�ست�سفى  يف  ق�سم 
الواجب  واالإج����راءات  املعايري  تلك 

توافرها
ح�سول  اأن  امل��ن�����س��وري  واأ����س���اف���ت 
م�ست�سفى غياثي على هذا االعتماد 
امل���رم���وق ي��اأت��ي ك��ج��زء م��ن الهدف 
والرامي  ل�”�سحة”  اال�سرتاتيجي 
م��ق��دم��ي خدمات  ك��ل  ح�����س��ول  اإىل 
على  لها  التابعة  ال�سحية  الرعاية 

هذا االعتماد.

بلغ  بينما  م��راج��ع��اً،   53054 بلغ 
عدد مراجعي ق�سم االأ�سنان 3147 
الطوارئ  ق�����س��م  و���س��ه��د  م���راج���ع���اً، 
خ�ل  مراجعاً   29614 ا�ستقبال 
ع���دد  ب���ل���غ  ب���ي���ن���م���ا   ،2016 ع������ام 
الزيارات اخلارجية التي ا�ستقبلتها 
اأك���ر   2015 خ�����ل  امل�����س��ت�����س��ف��ى 
عدد  وبلغ  م��راج��ع��اً،   44991 م��ن 
م��راج��ع��ي ق�����س��م االأ����س���ن���ان 2130 
مراجعاً، وعدد املرتددين على ق�سم 

الطوارئ 26926 مراجعاً.
الفحو�س  ع�����دد  اأن  واأ������س�����اف�����ت: 
خ����ل   40% ارت����ف����ع  امل���خ���ربي���ة 
اإجراء  مت  حيث  املا�سي،  قبل  العام 
242173 فح�ساً خمربياً مقابل 
يف  خم���ربي���اً  ف��ح�����س��اً   172585

���س���م��ة امل��ر���س��ى. وحت����دد اآراءه�����م 
من�ساأة  ك��ان��ت  اإذا  م���ا  يف  امل�����س��ت��ق��ل��ة 
املعايري  ت��ل��ب��ي  ال�����س��ح��ي��ة  ال��رع��اي��ة 
الدولية ال�سارمة الرامية لتح�سني 

نوعية الرعاية ال�سحية املقدمة
املن�سوري  ���س��ع��ي��د  زه�����رة  واأك�������دت 
جناح  اأن  غياثي  م�ست�سفى  م��دي��رة 
اعتماد م�ست�سفى غياثي اجلديد يف 
اأقل من 11 �سهراً من بدء العملية 
الت�سغيلية للم�ست�سفى ميثل اإ�سافة 
بدعم  اجلميع  فيها  �سارك  جديدة 
الغربية  م�����س��ت�����س��ف��ي��ات  اإدارة  م���ن 
و�سركة ابوظبي للخدمات ال�سحية 
جميع  اإخ�ساع   مت  حيث   « �سحة   «
موظفي م�ست�سفى غياثي يف دورات 
االإدارات  جميع  وك��ان��ت   . تدريبية 

ال���غ�������س���ي���ل ال����ك����ل����وي وامل����خ����ت����ربات 
وال�سيدلة.

اأكرب  ث��اين  غياثي  م�ست�سفى  ويعد 
م�ست�سفيات املنطقة الغربية، ويلبي 
غياثي  منطقة  ���س��ك��ان  اح��ت��ي��اج��ات 
بني  وج��زي��رة �سري  املطاوعة  وب��دع 
ت�سخي�سية  خ��دم��ات  وي��ق��دم  ي��ا���س، 
وع�جية الأمرا�س الن�ساء والوالدة 
االأطفال  وط���ب  ال��ب��اط��ن��ي  وال��ط��ب 
اإ�سافة  واجللدية  العيون  واأمرا�س 
وج���راح���ة  ال���ع���ام���ة  اجل����راح����ة  اإىل 
الكلوي  الغ�سيل  وخ��دم��ات  العظام 

وخدمات الطوارئ.
املن�سوري،  �سعيد  زه��رة  واأو���س��ح��ت 
مراجعي  عدد  اأن  امل�ست�سفى،  مدير 
 2016 العيادات اخلارجية يف عام 

اجلديد  غياثي  م�ست�سفى  اأن  يذكر 
يعد ثاين اأكرب م�ست�سفيات منطقة 
�سكان  احتياجات  ويلبي   ، الظفرة 
املطاوعة  وب������دع  غ���ي���اث���ي  م��ن��ط��ق��ة 
وج���زي���رة ���س��ري ب��ن��ي ي��ا���س، ويقدم 
وع�جية  ت�����س��خ��ي�����س��ي��ة  خ����دم����ات 
والطب  وال���والدة  الن�ساء  الأم��را���س 
واأمرا�س  االأط��ف��ال  وط��ب  الباطني 
اإ����س���اف���ة اإىل  ال���ع���ي���ون واجل���ل���دي���ة 
العظام  وج��راح��ة  العامة  اجل��راح��ة 
الكلوي وخدمات  الغ�سيل  وخدمات 
 39 م�ساحة  على  وي��ق��ام  ال��ط��وارئ 
�سريرا   50 اإىل  م��رب��ع  م���رت  األ����ف 
�سريرا   80 اإىل  ل���ل���زي���ادة  ق��اب��ل��ة 
املركزة  للعناية  غ��رف  �ست  وي�سمل 
اأ�سرة  واأرب��ع��ة  للعمليات  وغ��رف��ت��ني 

 •• منطقة الظفرة – لطيفة جابر

اجلديد  غ��ي��اث��ي   متثل م�ست�سفى 
التابعة  الغربية  م�ست�سفيات  اإحدى 
ل�سركة ابوظبي للخدمات ال�سحية 
» �سحة » منوذج من التميز والتطور 
ت�سهدها  ال��ت��ي  ال�سحية  للنه�سة 
لتوجيهات  تنفيذا  الظفرة  منطقة 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
زايد ال نهيان رئي�س الدولة حفظه 
ال�سمو  ���س��اح��ب  ودع����م  ورع����اه  اهلل 
ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي���د ال نهيان 
القائد  ن���ائ���ب  اب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
ومتابعة  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  االع��ل��ى 
���س��م��و ال�����س��ي��خ ح��م��دان ب��ن زاي����د ال 
منطقة  يف  احل���اك���م  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان 
الظفرة حيث جنحت امل�ست�سفى  يف 
اللجنة  اع���ت���م���اد  ع���ل���ى  احل�������س���ول 
الدولية امل�سرتكة )JCIA( وذلك 
خ�ل 11 �سهر االأوىل من ت�سغيل 
امل�ست�سفى اجلديد يف مدينة غياثي 
املعايري  تطبيق  م��ن  متكن  اأن  بعد 
العاملية املتعارف عليها بجودة عالية 
اإجناز  يعترب  ما  وه��و  امل�ست�سفى  يف 
الغربية  م�ست�سفيات  الإدارة  جديد 
والتميز  اجل���ودة  ب��رام��ج  تطبيق  يف 
العاملية يف خمتلف املن�سات ال�سحية 

التابعة لها.
ويعترب هذا االعتماد عملية تقييم 
تقوم بها منظمات الرعاية ال�سحية 
لتحديد ما اإذا كان يطابق االعتماد 
القيا�سية  املتطلبات  من  جمموعة 
الرامية اإىل حت�سني نوعية الرعاية 
ب��اأع��ل��ى م��ع��اي��ري �س�مة  واالل���ت���زام 
ا�ستعرا�س  على  وتنطوي  املر�سى. 
دق��ي��ق و���س��ام��ل ل��ل��م��ن�����س��اأة م���ن قبل 
االأطباء  م��ن  وف��ري��ق  م�����س��ت�����س��اري��ن 
وهدفهم  ع��ال��ي��اً  ت��دري��ب��اً  امل���درب���ني 

املر�سى  ع��دد  ارتفع  كما   ،2015
اإىل  مر�سى   1503 م��ن  املنومني 

.2016 خ�ل  مري�ساً   2557
اجلديد  غياثي  م�ست�سفى  اأن  يذكر 
املا�سي  ال���ع���ام  اأوائ������ل  اف��ت��ت��اح��ه  مت 
خدمات  خمتلف  لتقدمي   2016
والع�جية  ال�����س��ح��ي��ة  ال����رع����اي����ة 
واملناطق  غ��ي��اث��ي  م��دي��ن��ة  ل�����س��ك��ان 
الذي  امل�ست�سفى  ويت�سع  املحيطة، 
ي��ق��ام ع��ل��ى م�����س��اح��ة 39 األ���ف مرت 
للزيادة  قابلة  ���س��ري��راً  ل�50  م��رب��ع 
غرف   6 وي�سمل  ���س��ري��را،   80 اإىل 
للعمليات  املركزة وغرفتني  للعناية 
واأرب����ع����ة اأ����س���رة حل��دي��ث��ي ال������والدة، 
اإ�سافة اإىل العيادات اخلارجية، اإىل 
للموظفني  �سكنية  وح���دات  ج��ان��ب 
ومهبط  وم�سجد  ال��ط��ب��ي  وال���ك���ادر 
وفق  امل�ست�سفى  و�سمم  للطائرات. 
ترتكز  التي  العاملية  املعايري  اأح��دث 
الطاقة  ا����س���ت���ه����ك  خ��ف�����س  ع���ل���ى 
واملياه اإىل احلد االأدنى، وهو ي�سري 
وفق الربنامج املخطط، وحل حمل 
امل�ست�سفى القدمي، و�سيقدم خدمات 
خدمات  ت�سمل  خمتلفة  تخ�س�سية 
ال�����ط�����وارئ ل��ل��ب��ال��غ��ني واالأط�����ف�����ال 
اأنواعها  مبختلف  االأ�سعة  وخدمات 
جانب  اإىل  امل������رك������زة،  وال����ع����ن����اي����ة 
خدمات الغ�سيل الكلوي واملختربات 

وال�سيدلة.
يف  ب���داأ  ق��د  غياثي  م�ست�سفى  وك���ان 
املتعددة  املقطعية  االأ�سعة  ا�ستخدام 
القلب وال�سرايني  املقاطع لت�سوير 
الكمبيوتر  ب���و����س���اط���ة  ال���ت���اج���ي���ة 
جهود  اإط��ار  يف  وذل��ك   ،MSCT
اخلدمات  لتطوير  »�سحة«  �سركة 
املنطقة  يف  وال��ع���ج��ي��ة  ال�����س��ح��ي��ة 
ال���غ���رب���ي���ة، ومب������ا ي����واك����ب اأح������دث 

امل�ستجدات الطبية يف هذا املجال.

اإ�سادة من الأهايل واملراجعني مب�ستوى اخلدمات الطبية املتميزة املقدمة للجمهور
اأجهزة حديثة ومعدات طبية متطورة وكادر طبي يلبي احتياجات وطموحات ال�سكان

اأحمد بن طحن�ن يح�سر حفل تكرمي دورة ح�سانة �سد املخدرات وامل�ؤثرات العقلية
•• اأبوظبي-وام:

ال�سيخ  طيار  الركن  اللواء  ح�سر 
اأح���م���د ب���ن ط��ح��ن��ون ب���ن حممد 
اخلدمة  هيئة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
ال���وط���ن���ي���ة واالح���ت���ي���اط���ي���ة حفل 
ال���ت���ك���رمي ال���ت���ي ن��ظ��م��ه االحت�����اد 
مبنا�سبة  ام�����س  ال���ع���ام  ال��ن�����س��ائ��ي 
الرتبية  م����ه����ارات  دورة  اإمت�������ام 
االأ�سا�سية للوالدين بالتعاون مع 
ال��ع��ام واملركز  ال��ن�����س��ائ��ي  االحت����اد 
�سعار  حت���ت  ل��ل��ت��اأه��ي��ل  ال���وط���ن���ي 
“ح�سانة �سد املخدرات واملوؤثرات 
من  االأوىل  تعد  والتي  العقلية” 
اأ�سا�سيات  على  الرتكيز  يف  نوعها 
احل�����س��ان��ة ���س��د امل���خ���درات وعلى 
الرعاية االأ�سرية والتي ت�ستهدف 
ع��ل��ى كيفية  امل�����س��ارك��ني  ت���دري���ب 
توعية اأولياء االأمور يف احلد من 

خماطر املخدرات.
كما ح�سرت االحتفال الذي اأقيم 
ال��ن�����س��ائ��ي العام  يف م��ق��ر االحت����اد 
ال�����س��وي��دي مديرة  ن����ورة  ���س��ع��ادة 
االحت�������اد وامل����ق����دم ط��ب��ي��ب م����وزة 
والدكتور  املبادرة  مديرة  ال�سحي 
علي املرزوقي مدير اإدارة ال�سحة 
امل���رك���ز  ال����ع����ام����ة وال����ب����ح����وث يف 
يف  وامل�ساركون  للتاأهيل  الوطني 

حملة ج�سدك امانة.
وي���اأت���ي ه���ذا االح��ت��ف��ال ب��ع��د عدة 
اخلدمة  ه��ي��ئ��ة  ن��ظ��م��ت��ه��ا  دورات 
�سمن  واالح��ت��ي��اط��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة 

التن�سئة  ع��ل��ى  ال�����س��وء  ت�����س��ل��ي��ط 
االجتماعية و املهارات.

ال�سويدي  ن����ورة  ���س��ع��ادة  ون��ق��ل��ت 
العام يف  الن�سائي  مديرة االحت��اد 
بالنيابة عنها �سعادة  األقتها  كلمة 
ادارة  م���دي���رة  امل���ح���رزي  ف��اط��م��ة 
املوارد الب�سرية باالحتاد.. حتيات 
�سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك 
ال��ن�����س��ائ��ي العام  رئ��ي�����س��ة االحت����اد 
ل�أمومة  االأعلى  املجل�س  رئي�سة 
وال���ط���ف���ول���ة ال���رئ���ي�������س���ة االأع���ل���ى 
مل��وؤ���س�����س��ة ال��ت��ن��م��ي��ة االأ���س��ري��ة “اأم 
موؤكدة  احل�سور  اىل  االإمارات” 
اأن �سموها وقفت بثبات اىل جانب 
املباركة  االإن�سانية  احلملة  ه��ذه 
ف��ي��ه��ا م���ن فائدة  مل���ا  الإجن���اح���ه���ا 
اأف��راد املجتمع �سحيا  كبرية على 

ونف�سيا واجتماعيا.
االم�������ارات  اأم  ���س��م��و  ان  وق����ال����ت 
وجهت مب�ساركة االحتاد الن�سائي 
ل�أمومة  االعلى  واملجل�س  العام 
وال���ط���ف���ول���ة ك������راع وم�������س���ارك يف 
ونفذ  امانة”  “ج�سدك  ح��م��ل��ة 
توجيهات  وامل���ج���ل�������س  االحت��������اد 
املنتديات  ب��ك��ل  و���س��ارك��ا  ���س��م��وه��ا 
التي  العمل  وور���س  واملحا�سرات 
اقامها منظمو احلملة وهم هيئة 
واالحتياطية  الوطنية  اخل��دم��ة 

واالحتاد الن�سائي العام.
التي  احل��م��ل��ة  ه����ذه  اأن  وذك������رت 
اأطلقتها الهيئة جاءت بهدف ن�سر 
الثقافة ال�سحية والريا�سية بني 

ك���اف���ة اأف��������راد امل��ج��ت��م��ع يف دول����ة 
االإم���ارات وذل��ك الأهمية جاهزية 
و�سحيا  بدنيا  الب�سري  العن�سر 
وتلبية  الوطن  واجبه جتاه  الأداء 
للم�سوؤولية املجتمعية. كما اأكدت 
م�ستوى  رف����ع  �����س����رورة  ال��ه��ي��ئ��ة 
ال�سحي  وال���ت���ث���ق���ي���ف  ال�����وع�����ي 
وت�سجيع فئات املجتمع كافة على 
احلياة  واأمن����اط  �سلوكيات  تبني 
ال�سوء على  .. و�سلطت  ال�سحية 
ال�سحية  املو�سوعات  من  العديد 
خ�ل  من  وال�سلوكية  والنف�سية 
ف��ع��ال��ي��ات م��ت��ن��وع��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
املخت�سة  امل���وؤ����س�������س���ات  خم��ت��ل��ف 
والريا�سة  ال�����س��ح��ة  جم�����ال  يف 
�سعيا  واخل����ا�����س����ة  احل���ك���وم���ي���ة 

اآخرها  ك��ان  اأم��ان��ة  حملة ج�سدك 
االأ�سا�سية  الرتبية  م��ه��ارات  دورة 
�سد  ح�سانة  بعنوان”  للوالدين 
العقلية  وامل�����وؤث�����رات  امل����خ����درات 
االحت����اد  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  “وذلك 
الوطني  وامل��رك��ز  ال��ع��ام  الن�سائي 

للتاأهيل.
الوطنية  اخل��دم��ة  هيئة  واأك����دت 
واالح���ت���ي���اط���ي���ة ان���ه���ا ت��ب��ن��ت منذ 
التوعوية  ال�����ربام�����ج  ن�������س���اأت���ه���ا 
وال�سحية والتثقيفية التي ت�ساهم 
وموؤهله  ق��ادرة  اأجيال  تاأ�سي�س  يف 
وال��دف��اع عن  الوطن  على حماية 
الهيئة هذا  اأرا�سيه وقد ترجمت 
احلر�س باإط�ق املبادرة الوطنية 
ت�ستهدف  اأمانة” التي  “ج�سدك 

املزمنة  االأمرا�س  معدل  خلف�س 
بع�س  لدى  ال�سلبية  وال�سلوكيات 
اأفراد املجتمع االإماراتي مبختلف 
اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  العمرية  ال��ف��ئ��ات 

تثقيفهم بكيفية الوقاية منها.
امانة”  “ج�سدك  حملة  وناق�ست 
خمتلفا  م���و����س���وع���ا   12 ن���ح���و 
ك��ان من  املا�سي  العام  م��دار  على 
من  “الوقاية  م��و���س��وع  �سمنها 
تفاع�  ل��ق��ي  ال����ذي  املخدرات” 
�سبكات  خ��������ل  م�����ن  اي����ج����اب����ي����ا 
يف  واأي�����س��ا  االجتماعي  التوا�سل 
من�سات املراكز التجارية املختلفة 
يف  “التوعية”  اأه��م��ي��ة  تكمن  اإذ 
الدفاع  خ���ط  االإدم��������ان  خم���اط���ر 
ا�ستهدفت  اإذا  خ�����س��و���س��ا  االأول 

الركائز اال�سا�سية للوقاية االأولية 
العقلية  امل���وؤث���رات  ا���س��ت��خ��دام  م��ن 
امل���ح���ا����س���رات  ه������ذه  خ�������ل  ومت 
ل�أ�سرة  وق���اي���ة  ب��رن��ام��ج  ت��ن��ف��ي��ذ 
والتحفيز  ال��رق��اب��ة  ي�سمل  ال���ذي 

والتوا�سل مع اأفراد االأ�سرة.
األقى الدكتور علي املرزوقي مدير 
والبحوث  ال��ع��ام��ة  ال�سحة  اإدارة 
ب��امل��رك��ز ال��وط��ن��ي ل��ل��ت��اأه��ي��ل كلمة 
ب�سدد  امل���رك���ز  اأن  ف��ي��ه��ا  اأو�����س����ح 
يف  والطالبات  الط�ب  ا�ستقبال 
وحدتني  يف  ال�����س��ي��ف��ي��ة  ال��ع��ط��ل��ة 
والوقاية  ال��ت��اأه��ي��ل  على  ل��ل��ت��درب 

من املخدرات.
كثرية  ح������االت  اأن  اىل  واأ������س�����ار 
ال���ت���اأه���ي���ل من  امل���رك���ز  ت���اأت���ي اىل 
االآفة  هذه  �سحية  يقعون  الذين 
اخل��ط��رية.. داع��ي��ا اأول��ي��اء االأمور 

املواطنني وهي اأول حملة وطنية 
وتكون  بال�سحة  الريا�سة  تربط 
على م�ستوى الوطن ومعتمدة من 
وقام  ال��ع��امل��ي��ة..  ال�سحة  منظمة 
واملجل�س  العام  الن�سائي  االحت��اد 
االأعلى ل�أمومة والطفولة ومن 
عدة  بتنظيم  م�سوؤولياتهما  واقع 
وحما�سرات  ون����دوات  م��وؤمت��رات 
بخطورة  والطفل  امل���راأة  لتوعية 
املجتمع  اىل  ال��واف��دة  االم��را���س 
و�سائل  ب��ات��ب��اع  منها  وال��ت��خ��ل�����س 
وم�ستوى  ال�������س���ح���ي  ال��ت��ث��ق��ي��ف 
وا�ستخدام  وب��اآث��اره��ا  بها  ال��وع��ي 
ال��ري��ا���س��ة ال��ب��دن��ي��ة ي��وم��ي��ا ورفع 
اجل����اه����زي����ة ال���ب���دن���ي���ة ل�����أف����راد 

وم�ستوى اللياقة البدنية.
االأ�سرية  ال��وق��اي��ة  اأن  واأو���س��ح��ت 
وم��ن��ه��ا امل��م��ار���س��ات ال��وال��دي��ة من 

احلالة  ه��ذه  خلطورة  التنبه  اىل 
مراقبة  ومراقبتهم  اأبنائهم  بني 
ب�سرورة  ل��ت��وع��ي��ت��ه��م  ����س���دي���دة 
ال�سبل  ب����ك����ل  ع���ن���ه���ا  االب�����ت�����ع�����اد 

والو�سائل.
ب��ع��ده��ا ق���ام ال���ل���واء ال��رك��ن طيار 
ال�سيخ اأحمد بن طحنون اآل نهيان 
ت��ق��دي��ر لنحو  ����س���ه���ادات  ب��ت��وزي��ع 
“ج�سدك  حملة  يف  م�ساركا   40
امانة” من االحتاد الن�سائي العام 
وجهات  للتاأهيل  الوطني  واملركز 

وموؤ�س�سات وطنية وجمتمعية.
ك��م��ا ���س��ل��م ال����ل����واء ال���رك���ن طيار 
�سهادة  طحنون  بن  اأحمد  ال�سيخ 
تقدير من االحتاد الن�سائي العام 
اىل ال�سيدة �سهام عبداهلل ال�سحي 
بحالة  ا�سيب  �سابا  ان��ق��ذت  ال��ت��ي 

اإغماء داخل البحر.
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اأخبـار الإمـارات
وزارة �س�ؤون الرئا�سة تنعى 
مبارك بن قران املن�س�ري

•• اأبوظبي-وام:

نعت وزارة �سوؤون الرئا�سة املغفور له ال�سيخ مبارك بن قران املن�سوري اأحد 
اأبناء االإمارات املخل�سني ممن حققوا اإجنازات كبرية على ال�سعيد الوطني 
اأن يتغمد الفقيد بوا�سع  والذي وافته املنية ام�س.. �سائلة املوىل عز وجل 
»واإن��ا هلل  ال�سرب وال�سلوان  اآله وذويه  رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته ويلهم 
واإنا اليه راجعون ». وقد رافق » ابن قران » - الذي كان ع�سوا يف املجل�س 
اال�ست�ساري الوطني - املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان » طيب 

اهلل ثراه » خ�ل م�سريته ومل يغب عن جمال�سه »رحمه اهلل«.

غدًا موعد ت�سليمها ملديري النطاق  

الرتبية تبداأ عملية ت�قيع عق�د املعلمني يف املدار�ض احلك�مية
•• دبي- الفجر

اجلديدة  العقود  توقيع  عملية  م��وؤخ��راً،  والتعليم  الرتبية  وزارة  ب��داأت 
ملوظفي الهيئات »التدري�سية« من غري املواطنني« فئة » اأ، ب«، يف املدار�س 
االأربعاء  غ��داً  ح��ددت  اإذ   ،2019-2018 الدرا�سي  للعام  احلكومية  
اأخر موعداً لت�سليم العقود املوقعة من املعلمني اإىل مديري النطاق يف 

خمتلف املناطق التعليمية.
 وبح�سب التعميم الذي تلقته ادارات املدار�س، حددت الوزارة 9 اإجراءات 

لتوقيع العقود اخلا�سة باملعلمني يف امليدان الرتبوي، اإذ ت�سمنت ا�ست�م 
املوظف عقده عن طريق الربيد االلكرتوين اخلا�س به، ليقوم بطباعته 
والتوقيع عليه ومن ثم ت�سليمه ملدير مدر�سته اأو القائم مبهام الرئي�س 

املبا�سر.
وبدورها تقوم املدر�سة با�ست�م العقود من املوظفني، واإعداد ك�سف �سامل 
للعقود باالأ�سماء واأرقام االأوراكل، وي�سلم مدير املدر�سة ك�سف مدر�سته 
ي�سلمها  له،  التابعة  املدار�س  ك�سوفات  بدوره  الذي يجمع  ملدير نطاقه، 

اإىل  مدير قطاعه، الذي ي�سلمها الإدارة �سوؤون املوظفني يف الوزارة.

»الوكيل  االأول   املوظفني توقيع الطرف  �سوؤون  اإدارة  ويف دورها تعتمد 
امل�ساعد للخدمات امل�ساندة« على العقود وختمها، واإعادة ت�سليمها ملديري 
اإىل مديري النطاق، ومنهم ملديري املدار�س، الذين  القطاعات، لت�سلم 

ي�سلمونها بدورهم اإىل املوظفني.
امل��دار���س، باالنتهاء من  ال���وزارة على ���س��رورة متابعة، وال��ت��زام  و���س��ددت 
2018، ال�سيما  يوليو   4  1- الفرتة من  العقود خ�ل  توقيع  عملية 
واآل���ي���ات اخل��ا���س��ة بعملية توقيع  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  ع��ق��ب حت��دي��د اخل���ط���وات 

العقود.

�سدور طبعة جديدة باللغة الرو�سية من كتاب »بق�ة الحتاد «
•• اأبوظبي-وام:

جديدة  طبعة  اال�سرتاتيجية  والبحوث  للدرا�سات  االإم���ارات  مركز  اأ���س��در 
من كتاب »بق�وة االحت�اد: �ساحب ال�سمو ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان.. 

القائد والدولة« باللغة الرو�سية.
ياأتي اإ�سدار هذه الطبعة �سمن احتفاالت املركز ب�«عام زايد« الذي ي�ستهدف 
اآل نهيان، طيب اهلل ثراه،  ال�سيخ زايد بن �سلطان  املغفور له  تخليد ذكرى 
بالتزامن مع مرور 100 �سنة على مي�ده واإحياء اإرثه الطيب من القيم 

واملبادئ التي متثل معينا ال ين�سب يف حب الوطن و االنتماء اإليه.
العربية  باللغتني   2004 �سنة  ���س��درت  ق��د  ال��ك��ت��اب  م��ن  طبعة  اأول  ك��ان��ت 
وهي  لغات  �سبع  اإىل  الكتاب  بها  املطبوع  اللغات  ع��دد  وو�سل  واالإجنليزية 
واملونتينيجرية  الفرن�سية  و  واالإيطالية  والكورية  واالإجنليزية  العربية 

والرو�سية.
اأن  زاي��د رحمه اهلل ويظهر كيف  لل�سيخ  التجربة احلافلة  الكتاب  يتناول  و 
تفكريه االإب��داع��ي ن��اب��ع م��ن جتربته يف احل��ي��اة ويف ���س��وء ذل��ك ي��رك��ز على 
ال�سياق الذي تطورت فيه اخلطط التنموية يف الدولة والذي ميتد الأكر 

من خم�سة عقود.
و يقدم الكتاب قراءة للخط ال�سيا�سي الثابت الذي التزم به املغفور له ال�سيخ 
زايد بن �سلطان اآل نهيان عرب تاريخ اأبوظبي ومراحل تطورها و�سوال اإىل 

مولد دولة االإمارات العربية املتحدة وتقدمها.
ويوؤكد الكتاب حقيقة مهمة يف هذا ال�سياق مفادها اأنه ال ميكن النظر اإىل 
التنمية التي �سهدتها اأبوظبي ب�سكل خا�س ودولة االإمارات بوجه عام مبعزل 
عن الروؤية ال�سيا�سية املثالية ال�ساملة لل�سيخ زايد.. وقد ظهرت هذه الروؤية 
جلية يف اهتمامه الدائم بتحقيق الرفاهية االجتماعية وان�سغاله ب�سياغة 
مفهوم متكامل للوحدة ال�سيا�سية واهتمامه بالبيئة واملوارد الطبيعية وقد 
بطريقة  اهلل،  رحمه  زاي���د،  ال�سيخ  �سيا�سة  يف  الث�ثة  العنا�سر  ه��ذه  من��ت 

نظامية ومرتابطة مع الوقت.
و يتوقف الكتاب عند قدرة ال�سيخ زايد املحنكة يف القيادة ومهاراته ال�سيا�سية 

املتاأ�سلة وعزمه الذي ال يلني على حتقيق الوحدة والتنمية.
وقد و�سعت اإجنازات ال�سيخ زايد رحمه اهلل يف م�ساف الزعماء الذين جنحوا 
عرب التاريخ يف بناء اأممهم.. ولي�س اأدل على ذلك من اأن االأعمال التنموية 
ال�سفر و ال يزال بع�سها بعد رحيله يف  التي بداأها من نقطة  لل�سيخ زايد 

طور النمو يف حني اكتمل بع�سها االآخر.
االأو�ساط  خمتلف  جانب  م��ن  بامل�سداقية  يحظى  مرجعا  الكتاب  ويعترب 
للم�سرية  ا�ستك�ساف  رح��ل��ة  مي��ث��ل  الأن���ه  ف��ق��ط  لي�س  والعلمية  االأك��ادمي��ي��ة 
تناول  يتبعها يف  التي  العلمية  للمنهجية  اأي�سا  واإمن��ا  زايد  لل�سيخ  الفريدة 
على  للوقوف  وا�سحة  تاريخية  يتبنى منهجية  العطرة حيث  ال�سرية  هذه 

االأ�سباب الكامنة وراء االإجنازات العظيمة لل�سيخ زايد، رحمه اهلل.
املنطقة  ت��اري��خ  م��ن  ج��دي��دة جل��وان��ب معينة  روؤي���ة حتليلية  الكتاب  ومي��ث��ل 
واأحداثها التي تركت اأثرا يف �سخ�سية ال�سيخ زايد وي�سعى اإىل درا�سة تاأثري 
اإىل  ب��ادر  التي  املنهجية  وهي  اأمته  م�سري  يف  وممار�ساته  احلاكم  �سخ�سية 
الو�سطى ومنهم الطربي  القرون  العرب وامل�سلمون يف  املوؤرخون  تطويرها 

وابن كثري وابن خلدون.
ويعد الكتاب درا�سة حتليلية للمنهج ال�سيا�سي و الفكر التنموي لل�سيخ زايد 
اأكر منه �سرية له و اإن كان يحتوي على العديد من التفا�سيل ال�سخ�سية 
اخلا�سة به.  ويخل�س الكتاب اإىل اأن ال�سيخ زايد » طيب اهلل ثراه » ترك اإرثا 
تطمح اإليه كل الدول » ال�س�م واحلرية والنجاح وال�سعادة » وهي العنا�س�ر 

التي تبقى االأ�سا�س االأهم واالأوحد الأي جمتمع حديث.

اأيام  4 خالل  الإماراتية  الإن�سانية  امل�ساعدات  من  ي�ستفيدون  احلديدة  مبحافظة  ميني  األف   35
•• احلديدة-وام:

وزع���ت » هيئة ال��ه���ل االأح��م��ر االإم���ارات���ي » 5 
املحررة  املناطق  اأه���ايل  على  غذائية  �سلة  اآالف 
االأربعة  االأي������ام  خ�����ل  احل���دي���دة  حم��اف��ظ��ة  يف 
ميني  م��واط��ن  األ���ف   35 منها  ا�ستفاد  املا�سية 
و ذل����ك ���س��م��ن ح��م��ل��ة ال���ت���وزي���ع���ات االإم���ارات���ي���ة 
على  والغذائية  االإن�سانية  للم�ساعدات  امل�ستمرة 
لتوفري  لليمن  الغربي  ال�ساحل  مناطق  �سكان 
اح��ت��ي��اج��ات االأ����س���ر ال�����س��روري��ة و اإع��ان��ت��ه��ا على 
جتاوز ظروفها املعي�سية ال�سعبة والتخفيف من 
ميلي�سيات  انتهاكات  ج��راء  االإن�سانية  العواقب 

احلوثي املوالية الإيران .
ف��ق��د وزع���ت ف���رق ال��ه���ل االأح��م��ر اأم�����س االول 
منطقتي  اأه�����ايل  ع��ل��ى  غ��ذائ��ي��ة  ���س��ل��ة   1000
املحرقني و وادي عرفان الواقعتني على ال�ساحل 
ا���س��ت��ف��اد منها  ال��غ��رب��ي لليمن ج��ن��وب احل��دي��دة 
 4 ت��وزي��ع  اإىل  اإ���س��اف��ة  م��واط��ن مي��ن��ي  اآالف   7
اآالف �سلة غذائية خ�ل االأي��ام الث�ثة املا�سية 
املناطق  واأه�����ايل  ال���وع���رة  و  م��و���س��ج  مبنطقتي 
النائية مبديرية اخلوخة ا�ستفاد منها 28 األف 

مواطن ميني.

وت��وا���س��ل » هيئة ال��ه���ل االأح��م��ر االإم���ارات���ي » 
االإن�سانية  وامل�ساعدات  الغذائية  ال�س�ل  توزيع 
املحررة مبحافظة احلديدة  املناطق  اأه��ايل  على 
وذلك �سمن ج�سر اإغاثي بري و جوي و بحري 
املحافظة  �سكان  اإىل  االإم����ارات  دول��ة  م��ن  موجه 
مل�ساعدتهم على جتاوز تداعيات احل�سار احلوثي 
و ما اقرتفته يد امليلي�سيات يف حق اأبناء ال�سعب 
ممثل  الظاهري  �سيف  وق��ال   . ال�سقيق  اليمني 

الغربي  ال�ساحل  االإم��ارات��ي يف  االأح��م��ر  ال��ه���ل 
اأهايل  على  الغذائية  ال�س�ل  توزيع  اإن  لليمن 
لتوجيهات  ت��ن��ف��ي��ذا  ي���اأت���ي  احل���دي���دة  حم��اف��ظ��ة 
ل��دول��ة االإم������ارات مبوا�سلة  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
تقدمي امل�ساعدات االإن�سانية واالإغاثية للتخفيف 
من وطاأة معاناة اأبناء حمافظة احلديدة اإ�سافة 
يف  والتنموية  اخلدمية  امل�����س��روع��ات  تنفيذ  اإىل 
تطبيع  يف  االإ���س��ه��ام  �ساأنها  م��ن  وال��ت��ي  املحافظة 

باملناطق  طبيعتها  اإىل  احل��ي��اة  وع���ودة  االأو���س��اع 
املحررة من قب�سة ميلي�سيات احلوثي.

االإن�سانية  احل���م����ت  اإن  ال���ظ���اه���ري  واأ�����س����اف 
االأحمر  »ال����ه�����ل  ي��ن��ف��ذه��ا  ال���ت���ي  االإغ���اث���ي���ة  و 
االإماراتي« يف احلديدة ت�ستهدف حت�سني احلياة 
املعي�سية الأبناء ال�سعب اليمني و م�ساعدتهم على 
اإط��ار الدعم  جت��اوز ظروفهم ال�سعبة وذل��ك يف 
امل��ح��ررة و  امل��ن��اط��ق  االإم���ارات���ي امل�ستمر الأه����ايل 

الوقوف اإىل جانب االأ�سقاء و رفع املعاناة عنهم.
و  االإن�سانية  امل�ساعدات  م��ن  امل�ستفيدون  وع��رب 
االإغاثية عن �سكرهم لدولة االإم��ارات ملا تقدمه 
م��ن دع���م �سخي ل��ل��م��دن و امل��ن��اط��ق امل��ح��ررة من 
ي�سهم  ال��ذي  و  احلوثيني يف حمافظة احلديدة 
يف عودة احلياة الطبيعية وي�ساعدهم على جتاوز 

هذه املرحلة ال�سعبة.
وتواكب »هيئة اله�ل االأحمر االإماراتي« عمليات 

ب�سخ  لليمن  ال��غ��رب��ي  ال�ساحل  مناطق  حت��ري��ر 
مزيد من امل�ساعدات االإن�سانية و التنموية لدعم 
ا�ستقرار �سكانها وم�ساعدتهم على ظروف احلياة 
اإطار خطة �ساملة و وا�سعة و�سعها التحالف  يف 
العربي بقيادة اململكة العربية ال�سعودية لتقدمي 
م�ساعدات اإن�سانية عاجلة مبا ي�سهم يف ا�ستقرار 
الو�سع االإن�ساين الراهن يف حمافظة احلديدة.

االأحمر  ال��ه���ل  هيئة   « اأن  اإىل  االإ����س���ارة  جت��در 
االإم���ارات���ي » ���س��ريت ج�����س��را اإغ��اث��ي��ا ع��اج��� من 
امل�ساعدات اإىل اليمن ي�سمل 35 األف طن عبارة 
عن 10 بواخر اإماراتية حمملة باملواد الغذائية 
املتنوعة اإ�سافة اإىل ج�سر جوي ي�سمل 7 رح�ت 
اليمني  لل�سعب  غ��ذائ��ي  ط���رد  األ����ف   14 ت��ن��ق��ل 
ال�سقيق اإىل جانب ت�سيري 100 قافلة م�ساعدات 
من ال�سوق اليمني املحلي �سمن اخلطة ال�ساملة 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  ب���ق���ي���ادة  ال���ع���رب���ي  ل��ل��ت��ح��ال��ف 
املحيطة  وامل��ن��اط��ق  احل��دي��دة  الإغ��اث��ة  ال�سعودية 
بها و الذي بدوره جنح يف تنفيذ عمليات اإغاثية 
كل  بتحرير  ق��ام  عندما  النطاق  وا�سعة  مماثلة 
اإىل حت�سني  اأدى  املخا مم��ا  و  املك�  و  ع��دن  م��ن 
اأ�سبح  وال���ذي  اليمني  لل�سعب  املعي�سية  احل��ي��اة 

اأف�سل حاال مما كان عليه بعد حتريره.

وفد من قطاع مدينة غياثي يزور املر�سى مب�ست�سفى املدينة 

مدينة الطفل ببلدية دبي تنظم م�سابقة عام زايد لالأطفال

•• غياثي -الفجر:

منطقة  لبلدية  االجتماعية  امل�سوؤولية  م��ن  ان��ط���ق��اً 
ال��ظ��ف��رة وت��وا���س��ل��ه��ا م��ع املجتمع امل��ح��ل��ي ق���ام وف���د من 
و�سواحيها مبدينة غياثي ممث�  امل��دن  قطاع خدمات 
مببادرة  ال�����س��ك��ان  وع���ق��ات  املنطقة  تخطيط  ب�����اإدارة 
الوفد بتقدمي  املدينة. وقام  املر�سى مب�ست�سفى  لزيارة 
وقال  �سحتهم،  على  واالطمئنان  املر�سى  على  الهدايا 
حممد هادف املن�سوري املدير التنفيذي لقطاع خدمات 
املدن و�سواحيها مبدينة غياثي باالإنابة اإن هذه املبادرة 
ت��اأت��ي ���س��م��ن م���ب���ادرات م��ئ��وي��ة زاي����د ل���ط��م��ئ��ن��ان على 
املعنوية،  روح��ه��م  ورف��ع  لهم  ال��ه��داي��ا  وت��ق��دمي  املر�سى 
احلنيف  ديننا  نهج  من  انط�قاً  تاأتي  ال��زي��ارة  اأن  كما 
الذي اأو�سى بزيارة املر�سى. واأ�ساف باأن البلدية درجت 
باملنطقة  واملوؤ�س�سات  الدوائر  جميع  مع  التوا�سل  على 

وحتر�س على تعزيز هذا التوا�سل من خ�ل الزيارات 
واللقاءات املختلفة بهدف خدمة �سكان املنطقة.  

واأو���س��ح ب���اأن زي���ارة امل��ر���س��ى ال��ذي��ن يتلقون ال��ع���ج يف 
امل�ست�سفى هو واجب، و�سلوك اإن�ساين ، وقد نالت املبادرة 

ر�سا وا�ستح�سان املر�سى متمنني تكرارها.
التنفيذي  امل��دي��ر  املن�سوري  ه��ادف  حممد  ال��وف��د  �سم 
اإدارة  مدير  املن�سوري  عبيد  و�سيف  ب��االإن��اب��ة  للقطاع 
ت��خ��ط��ي��ط امل��ن��ط��ق��ة وع����ق���ات ال�����س��ك��ان ورا����س���د اأحمد 
واالجتماعية  البيئية  اخلدمات  اإدارة  مدير  املن�سوري 
واأح���م���د ���س��ي��ف امل��ن�����س��وري رئ��ي�����س ق�����س��م ال��ت��وا���س��ل مع 
اإدارة امل�ست�سفى باملبادرة وتوجهت  اأ�سادت  املجتمع. وقد 
بال�سكر والتقدير لبلدية منطقة الظفرة على تعاونها 
مثل هذه  اأن  واأك��دت  امل�ست�سفى،  مع  امل�ستمر  وتوا�سلها 
نفو�سهم وتخفف  ال�سرور يف  للمر�سى تدخل  الزيارات 

عنهم.

•• دبي-وام:

ل�أطفال  م�سابقة  دب��ي  ببلدية  الطفل  مدينة  نظمت 
عبارة  حتت �سعار “�سنم�سي على خطاك يا زايد” وهي 
ع��ن م�����س��ارك��ة االأط���ف���ال يف امل�����س��اب��ق��ة م��ن خ����ل كتابة 
اإجنازات  ر�سم لوحة عن  اأو  اأو عمل فيلم م�سغر  ق�سة 
املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان “طيب اهلل 
العربي  ال�سعيدين  على  االإن�ساين  دوره  ثراه” واإب���راز 
والعاملي ويقوم الطفل اأو من ينوب عنه باختيار احدى 
ال��ت��وا���س��ل االجتماعي  ق��ن��وات  ون�����س��ره��ا يف  امل�����س��ارك��ات 

اخلا�سة به وتطبيق ال�سروط واالأحكام.
التي  املختلفة  الفعاليات  ا�ستمرار  اإط��ار  يف  ذلك  وياأتي 
تقوم بها دوائر وموؤ�س�سات الدولة ب�سفة عامة وبلدية 
زاي���د وذل���ك الإب���راز دوره يف  ع��ام  دب��ي خا�سة مبنا�سبة 

املحلية  اإجنازاته  االإم��ارات، بجانب  دولة  وبناء  تاأ�سي�س 
والعاملية. وقالت نايلة املن�سوري رئي�س املدينة اإن الهدف 
من املبادرة يتمثل يف تعزيز مكانة املغفور له ال�سيخ زايد 
الوطن  وح���ب  للوطنية  رم���زا  بو�سفه  ودول��ي��ا  حمليا 
اأذهان  يف  وتر�سيخها  النبيلة  والقيم  امل��ب��ادئ  وجت�سيد 
االأطفال واالأجيال القادمة اإ�سافة اإىل تخليد �سخ�سية 
من  ل��واح��د  كمثال  عامليا  وقيمه  ومبادئه  زاي��د  ال�سيخ 
اإلهاما  واأكرها  العامل  يف  القيادية  ال�سخ�سيات  اأعظم 
وتعزيز حب الوطن والقائد يف نفو�س االأطفال ..ع�وة 
امل���ه���ارات االإب���داع���ي���ة ل���أط��ف��ال وتر�سيخ  ت��ن��م��ي��ة  ع��ل��ى 
ال�سخ�سية  حياتهم  يف  وتبنيها  النبيلة  املفاهيم  جميع 
االأطفال  هي  امل�ستهدفة  العمرية  الفئة  اأن  ..مو�سحة 
من �سن 8 �سنوات وحتى �سن 15 عاما وتنتهي امل�سابقة 

يف 21 من �سهر اأكتوبر القادم.

جلنة لتخ�سي�ض الأرا�سي تقر منح 221 
قطعة اأر�ض �سكنية مل�اطني ال�سارقة

•• ال�صارقة -وام:

اأر�س �سكنية  221 قطعة  االأرا�سي منح  املوؤقتة لتخ�سي�س  اللجنة  اأقرت 
ملواطني ال�سارقة .. فيما اعتذرت عن طلب واحد لعدم ا�ستيفاء ال�سروط 

وذلك خ�ل االجتماع الذي عقدته يف مقر دائرة التخطيط وامل�ساحة.
قررت  اللجنة  اإن  اللجنة  رئي�س  املن�سوري  ف���ح  ب��ن  ول��ي��د  ���س��ع��ادة  وق���ال 
للمواطنني يف  �سكنية جديدة  اأر���س  221 قطعة  اعتماد  االجتماع  خ�ل 
ال�سرقية وكلباء وخورفكان- الو�سطى واملنطقة  ال�سارقة واملنطقة  مدينة 
مبنح  اخلا�سة  املتطلبات  ا�ستوفت  والتي  احلمرية  ومدينة  احل�سن  ودب��ا 
االأرا�سي يف االإم��ارة واعتذرت عن طلب واحد فقط لعدم ا�ستيفاء �سروط 
التخ�سي�س .. م�سريا اإىل اأن اللجنة ناق�ست ا�سرتاطات تخ�سي�س االأرا�سي 

واآلية توزيعها و�سحبها.
من  االأه��ايل  احتياجات  لتلبية  ال�سبل  اأف�سل  ناق�ست  اللجنة  اأن  واأ���س��اف 
االأرا�سي ال�سكنية ومبا ين�سجم مع توجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور 
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س االأعلى حاكم ال�سارقة واملتابعة 
احلثيثة من قبل املجل�س التنفيذي برئا�سة �سمو ال�سيخ �سلطان بن حممد 
احتياجات  بتلبية  ال�سارقة  حاكم  ونائب  عهد  ويل  القا�سمي  �سلطان  بن 
املواطنني من االأرا�سي وتوفريها لهم وفق اإجراءات عمل متطورة و�سريعة 

ومب�سطة.
واأ�سار املن�سوري اإىل اأن اللجنة ا�ستعر�ست نتائج االجتماع االأخري مع دائرة 
التخطيط وامل�ساحة والدور االإيجابي واملحوري الذي تقوم به الدائرة يف 

دعم اأعمال اللجنة ومبا ي�ساهم ب�سكل اإيجابي يف حتقيق اأهداف اللجنة.
ح�سر االجتماع .. عبداهلل مطر ترمي نائب رئي�س اللجنة و�سالح حميد 
النقبي واملهند�س اأمين را�سد النقبي و�سلطان حممد بوغامن و�سامل مبارك 
بن دملوك واإ�سماعيل �سامل عبيد واإبراهيم علي املليحي واأع�ساء اللجنة و 

خليفة �سعيد حلي�س - مقرر اللجنة.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/م�سعود 

CN 1189919:التخ�س�سية للم�ساحة رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12367 بتاريخ 2018/7/3

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

 CN 1322368:جيت مور رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12367 بتاريخ 2018/7/3

الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
املنارة  مدر�سة  التجاري  باال�سم   CN رقم:1000844 
الو�سع  واعادة  الرخ�سة  بالغاء طلب تعديل  اخلا�سة 

كما كان عليه �سابقاً.
االع�ن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خ�ل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االع�ن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12367 بتاريخ 2018/7/3

الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
رقم:CN 2217287 باال�سم التجاري ادم�سن خلدمات 
التوظيف بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة الو�سع 

كما كان عليه �سابقاً.
االع�ن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خ�ل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االع�ن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12367 بتاريخ 2018/7/3

الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
تراك  موؤ�س�سة  التجاري  باال�سم   CN رقم:2087178 
الرخ�سة  الغاء  طلب  بالغاء  العامة  للنقليات  �ستوب 

واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقاً.
االع�ن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خ�ل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االع�ن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12367 بتاريخ 2018/7/3

اإعــــــــــالن
لتجارة  ال�س�����ادة/ويباك  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 2076170:االجهزة االلكرتونية ذ.م.م رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�سب ال�سركاء
�سيخ �سهيل ندمي من 49% اىل %25

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة ايرني�ست باول جوزيف باول %24

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

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

العدد 12367 بتاريخ 2018/7/3

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون االوبرا

 رخ�سة رقم:CN 1025764  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات

ا�سافة حممد علي �سامل حممد علي امل�سكري
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حماده حممد احمد يو�سف %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد علي �سامل حممد علي امل�سكري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االع�ن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خ�ل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االع�ن واال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12367 بتاريخ 2018/7/3

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/بارا �سكن مل�ستح�سرات وم�ستلزمات 

التجميل  رخ�سة رقم:CN 1988069 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة رنده عبداملعطي ابراهيم �سعث %100
تعديل وكيل خدمات

ا�سافة امينه علي عبداهلل جا�سم احلمادي
تعديل وكيل خدمات

حذف حممد عبدالعزيز مومن حمد اجلنيبي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف ابراهيم عبداملعطي ابراهيم �سعث
التنمية  دائرة  مراجعة  االع�ن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
االقت�سادية خ�ل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االع�ن واال فان الدائرة 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12367 بتاريخ 2018/7/3

اإعــــــــــالن
لل�سناعات  ال�س�����ادة/االمارات  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الغذائية ذ.م.م  رخ�سة رقم:CN 1199776  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

Fusion Investment L.L.C ا�سافة فيوجن ل��ستثمار ذ.م.م
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

Insight Investment L.L.C ا�سافة ان�سايت ل��ستثمار ذ.م.م
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

EXEED INDUSTRIES LLC حذف اك�سيد ال�سناعية ذ.م.م
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

NATIONAL HOLDING LLC حذف الوطنية القاب�سة ذ.م.م
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االع�ن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خ�ل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االع�ن واال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12367 بتاريخ 2018/7/3

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم �سكرات�س ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2516913 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/�سيف جمعه �سامل �سيف الظاهري من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ �سيف جمعه �سامل �سيف الظاهري من 50% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سلطان علي حمد خلف احلافري

تعديل لوحة االع�ن/اجمايل من م�ساحة 3*1 اىل 0.70*1.20
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/مطعم �سكرات�س ذ.م.م
SCRATCH RESTURANT LLC

اىل/مطعم �سكرات�س- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
SCRATCH RESTURANT- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 12367 بتاريخ 2018/7/3

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/الكرمي بروليه ميزون كافيه ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1934766 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/�سيف جمعه �سامل �سيف الظاهري من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ �سيف جمعه �سامل �سيف الظاهري من 50% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سلطان علي حمد خلف احلافري

تعديل راأ�س املال/ من null اىل 100000
تعديل لوحة االع�ن/اجمايل من م�ساحة 3.30*1 اىل 0.70*1.20

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�سم جتاري من/الكرمي بروليه ميزون كافيه ذ.م.م

LA CREME BRULEE MAISON CAFE LLC

اىل/الكرمي بروليه ميزون كافيه- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
LA CREME BRULEE MAISON CAFE- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 12367 بتاريخ 2018/7/3

اإعــــــــــالن
وتثبيت  اال�سا�سات  حلفر  النور  ال�س�����ادة/جبل  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب الركائز ذ.م.م رخ�سة رقم:1164236 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة كامل خلفان �سامل �سنون %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف مزيد �سليم ر�سيد
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف را�سد علي غافان عبداهلل بن قطامي

تعديل لوحة االع�ن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/جبل النور حلفر اال�سا�سات وتثبيت الركائز ذ.م.م
JABAL ALNOOR FOUNDATIONS DRILLING & PILING WORKS LLC

اىل/جبل النور حلفر اال�سا�سات وتثبيت الركائز- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
JABAL ALNOOR FOUNDATIONS DRILLING & PILING WORKS- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ن�ساط/حذف مقاوالت �سبكات ال�سرف ال�سحي الفرعية وتو�سي�ت املنازل )4220304(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االع�ن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خ�ل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االع�ن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 12367 بتاريخ 2018/7/3

اإعــــــــــالن
للمقاوالت  املدائن  واحة  ال�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب وال�سيانة العامة رخ�سة رقم:1702977 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ورده را�سد �سعيد علي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف علي م�سبح �سعيد عبيد النيادي
تعديل لوحة االع�ن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/موؤ�س�سة واحة املدائن للمقاوالت وال�سيانة العامة
WAHAT ALMADAIN CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE EST

اىل/موؤ�س�سة واحة املدائن للمقاوالت وال�سيانة العامة وادارة العقارات
 WAHAT ALMADAIN CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE

AND REAL ESTATE MANAGEMENT EST

تعديل ن�ساط/حذف خدمات تاجري العقارات وادارتها )6820001(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االع�ن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خ�ل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االع�ن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 12367 بتاريخ 2018/7/3

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة ابوظبي ل�دوات املنزلية 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1034037 
تعديل لوحة االع�ن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/موؤ�س�سة ابوظبي ل�دوات املنزلية
ABU DHABI HOUSEHOLD APPLIANCES ESTABLISHMENT

اىل/موؤ�س�سة ابوظبي للتوظيف
ABU DHABI MANPOWERSUPPLY EST

تعديل ن�ساط/ا�سافة خدمات تزويد بعاملني حتت الطلب )7820001(
تعديل ن�ساط/ا�سافة خدمات حقول ومن�ساأت النفط والغاز الربية والبحرية )0910018(

تعديل ن�ساط/حذف بيع االدوات واالواين- بالتجزئة )4759007(
تعديل ن�ساط/حذف ا�سترياد )4610008(

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

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

العدد 12367 بتاريخ 2018/7/3

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

املنري لل�سيانة العامة ذ.م.م
رخ�سة رقم:CN 1109202 قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12367 بتاريخ 2018/7/3

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

للخيام وم�ستلزمات الرب وال�سيد
رخ�سة رقم:CN 1735261 قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12367 بتاريخ 2018/7/3

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ت�سكي�ت العمال اال�سباغ 

CN  قد تقدموا الينا بطلب واجلب�س رخ�سة رقم:2425890 
تعديل لوحة االع�ن/اجمايل من م�ساحة null*null اىل 4.40*1

تعديل ا�سم جتاري من/ت�سكي�ت العمال اال�سباغ واجلب�س
TASHKELAT PAINTS AND GYPSUM WORKS

اىل/ور�سة رقم واحد للجب�س
RAQM WAHID GYPSUM WORKSHOP

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االع�ن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خ�ل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االع�ن واال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12367 بتاريخ 2018/7/3

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/واحة اجلبال للنقليات 

CN 2185033:وال�سيانة العامة رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة خالد عبداهلل ابراهيم علي البلو�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف ف�ح عبداهلل �سلطان �سيف الكعبي

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

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

العدد 12367 بتاريخ 2018/7/3

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 

بدع فار�س لل�سيانة العامة 
رخ�سة رقم:CN 1173257 قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12367 بتاريخ 2018/7/3

 اإعـــالن �شطب قيد
تعلن وزارة االقت�ساد باأن ال�سادة/�سركة اي ايت�س اي كوربوري�سن- 
قيد  �سطب  بطلب  تقدمت  قد  )اجلن�سية:اليابان(  الفجرية  فرع 
فرع ال�سركة يف اإمارة الفجرية )العنوان: املري�سيد �سارع حمد بن 
حتت  واملقيدة    )5561 �س.ب:  الرقباين-  حممد  �سعيد  عبداهلل- 
رقم )4612( يف �سجل ال�سركات االجنبية بالوزارة. وتنفيذا الحكام 
القانون االحتادي رقم )2( ل�سنة 2015م يف �ساأن ال�سركات التجارية 
�ساأن  يف  2010م  ل�سنة   )377( رقم  الوزاري  القرار  و  وتعدي�تة 
اعتماد دليل اجراءات الرتخي�س لفروع ومكاتب املن�ساآت املوؤ�س�سة 
باخلارج واملناطق احلرة بالدولة . يرجى من ال�سادة ا�سحاب احلق 
ال  ميعاد  يف  الوزارة  اىل  باعرتا�سهم  يتقدموا  ان  االعرتا�س  يف 
يتجاوز �سهر من تاريخ الن�سر على العنوان التايل: وزارة االقت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري �س.ب:)661( - الفجرية.
 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 



الثالثاء  3   يوليو    2018  م   -   العـدد  12367  
Tuesday   3   July   2018  -  Issue No   12367

07

اأخبـار الإمـارات

•• الفجرية-وام:

اأطلقت حكومة الفجرية بالتعاون مع �سركة برتول 
االإمارات الوطنية “اإينوك” وكليات التقنية العليا 
التطبيقية  ل���أب��ح��اث  ال��ت��ف��وق  م��رك��ز  يف  متمثلة 
كليات  م��ق��ر  يف  ام�����س-   «  CERT  « وال��ت��دري��ب 
بن  “حممد  ب��رن��ام��ج   - بالفجرية  العليا  التقنية 
اإىل  يهدف  ال�سباب” ال��ذي  لتمكني  ال�سرقي  حمد 
وذلك  واخلا�س،  العام  القطاع  يف  التوطني  تعزيز 
مب�ساركة 60 من ال�سباب الباحثني عن عمل ممن 
والتي  للربنامج  االأوىل  امل��راح��ل  بنجاح  اج��ت��ازوا 
�سخ�سية  ومقاب�ت  اختبارات حتريرية  متثلت يف 

للمرت�سحني.
وق�����ال ���س��ع��ادة حم��م��د ���س��ع��ي��د ال�����س��ن��ح��اين مدير 
الديوان االأمريي يف الفجرية رئي�س جلنة مبادرة 
لتمكني ال�سباب” - يف  ال�سرقي  حمد  بن  “حممد 
كلمة له بهذه املنا�سبة - اإن الربنامج ياأتي تنفيذا 
بن حممد  ال�سيخ حمد  ال�سمو  لتوجيهات �ساحب 
الفجرية  ح��اك��م  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  ال�����س��رق��ي ع�سو 
خمتلف  يف  ومتكينهم  ال�سباب  دع��م  على  بالعمل 
امل���ج���االت مب���ا ي��ح��ق��ق رف��ع��ة ال���وط���ن وامل���واط���ن .. 
ال��ربن��ام��ج ج���زء م��ن ح��ر���س �سمو  اأن  اإىل  م�����س��ريا 
ال�سيخ حممد بن حمد بن حممد ال�سرقي ويل عهد 
الفجرية على العمل اجلاد لتفعيل املبادرات املوجهة 
لفئة ال�سباب، التي تدعم قطاع العمل يف الفجرية 
التنمية.  م�سرية  لدعم  ال�سابة  الطاقات  وت�ستثمر 
ال�ستقطاب  ي�سعى  الربنامج  اأن  ال�سنحاين  واأك��د 

ال��ك��ف��اءات ال�����س��اب��ة م��ن اأب��ن��اء اإم����ارة ال��ف��ج��رية من 
الذكور واالإناث، بهدف �سقل مهاراتهم ال�سخ�سية 
�سوق  يف  املتجددة  للمتطلبات  وتاأهيلهم  واملهنية 
العمل الوظيفي، كما �سي�سعى الربنامج من خ�ل 
يطرحها  ال��ت��ي  والتدريبية  االأك��ادمي��ي��ة  م�����س��ارات��ه 
العمل  ق��ط��اع��ات  يف  االن��خ��راط  م��ن  متكينهم  اإىل 
الربامج  ه��ذه  مثل  اأهمية  اإىل  منوها  املختلفة.. 
لفئة  واملعنوي  امل��ادي  الدعم  التي تقدم  وامل��ب��ادرات 
ال�����س��ب��اب م���ن ال��ب��اح��ث��ني ع���ن ع��م��ل ب��ه��دف تعزيز 
مهاراتهم وخرباتهم العلمية والعملية مما ميكنهم 
التنمية  عملية  مواكبة  يف  الفاعلة  امل�ساهمة  م��ن 

والتطوير يف الدولة.
الف��سي،  حميد  �سيف  ���س��ع��ادة  ق���ال  ج��ان��ب��ه،  م��ن 

انط�قا  اإن��ه  اإي��ن��وك  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س 
من اإميان املجموعة باأن ال�سباب هم قادة امل�ستقبل 
ال�سباب  لدعم  وعماد االأمة، تعمل “ اينوك” دائما 
االإم���ارات���ي وت���زوي���ده ب��امل��ع��رف��ة واخل����ربة ال�زمة 
وبناء  ب��االأم��ة  النهو�س  على  ق��ادري��ن  يكونوا  حتى 

م�ستقبلها.
ال��ي��وم م��ع الديوان  اإط����ق م��ب��ادرة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
جهود  �سمن  ي��اأت��ي  الفجرية  حكومة  يف  االأم���ريي 
املجموعة لتوفري املناخ امل�ئم لل�سباب يف الفجرية 
كافة،  القطاعات  والتميز يف  الريادة  حتى يحققوا 
االأم���ة وحتقيق  راي���ة  ق��ادري��ن على حمل  وي��ك��ون��وا 
�سالح  ع��ب��داهلل  ا�ستعر�س  ناحيته  م��ن  اأه��داف��ه��ا. 
مدير اإدارة املوارد الب�سرية والتوطني يف “اإينوك” 

ال�سركة يف دعم  االإط����ق - ج��ه��ود  - خ���ل حفل 
جمال التوطني واال�ستثمار و�سراكاتها مع خمتلف 
الوظيفي  التاأهيل  لتاأمني فر�س  املعنية  املوؤ�س�سات 
مدير  �سليمان  ح�سام  ق��دم  فيما  العمل..  وف��ر���س 
العليا  التقنية  كليات  يف  والتطوير  ال��ربام��ج  اأول 
متطلباته  و  للربنامج  العلمية  للم�سارات  �سرحا 

وخمرجاته املتوقعة للح�سور وللطلبة املنت�سبني.
ح�سر حفل االإط�ق عدد من املديرين وامل�سوؤولني 
يف كليات التقنية العليا يف الفجرية، ويف جمموعة 
النفط  �سركات  مديري  من  وع��دد  اإينوك،  �سركات 
الدوائر  وم�������س���وؤويل  ال��ف��ج��رية  اإم������ارة  يف  وال���غ���از 

احلكومية واملحلية واخلا�سة يف الفجرية.
ال�سرقي  ح��م��د  ب���ن  “حممد  ب���رن���ام���ج  اأن  ي���ذك���ر 
اأ�سهر   3 م��دى  على  �سي�ستمر  ال�سباب”  لتمكني 
ب��ال��ف��ج��رية، حيث  ال��ع��ل��ي��ا  التقنية  ك��ل��ي��ات  م��ق��ر  يف 
قدرات  ت��ع��زز  رئي�سية  م�����س��ارات  ث���ث��ة  م��ن  يتكون 
مهارات  يف  للربنامج  املنت�سبني  الطلبة  وم��ه��ارات 
التقنية  واملهارات  املعلومات  وتكنولوجيا  االأعمال، 
نهاية  عند  املنت�سب  �سيح�سل  حيث  الهند�سية   -
دوليا متكنه  �سهادة مهنية معتمدة  الربنامج على 
من االلتحاق ب�سوق العمل يف خمتلف القطاعات اأو 

بدء م�سروعه التجاري اخلا�س.
وان��ط��ل��ق ال���ربن���ام���ج مب���وج���ب م���ذك���رة ت��ف��اه��م مت 
ال�سيخ حممد بن حمد بن  توقيعها بح�سور �سمو 
الديوان  ب��ني  الفجرية  عهد  ويل  ال�سرقي  حممد 
“اإينوك”  �سركات  وجمموعة  بالفجرية  االأم��ريي 

نهاية اأبريل املا�سي.

•• جنيف-وام:

الزعابي  ����س���امل  ع��ب��ي��د  ����س���ع���ادة  األ���ق���ى 
امل�����ن�����دوب ال�����دائ�����م ل����دول����ة االم��������ارات 
امل��ت��ح��دة يف جنيف كلمة  ل����أمم  ل���دى 
 38 اأمام ال��دورة ال�  املجموعة العربية 
ل�أمم  التابع  االإن�����س��ان  حقوق  ملجل�س 
ت��رتاأ���س حاليا  االإم����ارات  ك��ون  املتحدة 
جم��ل�����س روؤ����س���اء ال��ب��ع��ث��ات ال��ع��رب��ي��ة يف 
العام  ال��ن��ق��ا���س  اإط����ار  وذل���ك يف  جنيف 
ح���ول ال��ب��ن��د ال�����س��اب��ع اخل���ا����س بحالة 
حقوق االإن�سان يف فل�سطني واالأرا�سي 
واأعربت  االأخ������رى.  امل��ح��ت��ل��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
ا�ستنكارها  ع���ن  ال��ع��رب��ي��ة  امل��ج��م��وع��ة 
يف  امل�ساركة  عن  ال��دول  بع�س  الإحجام 
مناق�سة هذا البند وكاأنها تتن�سل من 
حقوق  حماية  يف  املجل�س  ودور  دوره��ا 
االإن�سان الفل�سطيني ال �سيما واأن هذا 

البند اأ�سا�سي ودائم على جدول اأعمال 
االإن�سان  حقوق  بحالة  ومعني  املجل�س 
واالأرا�سي  الفل�سطينية  االأرا���س��ي  يف 

العربية االأخرى املحتلة.
املجموعة  اع��ت��ربت  ال�����س��ي��اق  ه���ذا  ويف 
العربية باأن ان�سحاب الواليات املتحدة 
م���ن جم��ل�����س ح���ق���وق االإن�������س���ان يوؤكد 
حلماية  ث��م��ن  اأي  ل��دف��ع  ا���س��ت��ع��داده��ا 
واملحا�سبة..  امل�����س��اءل��ة  م��ن  اإ���س��رائ��ي��ل 
متحيزا  امل��ج��ل�����س  اع��ت��ب��ار  اأن  م�سيفة 
ل��دف��اع��ه ع��ن ح��ق��وق االن�����س��ان لل�سعب 
االإدارة  هذه  اإ�سرار  يوؤكد  الفل�سطيني 
االأم��ري��ك��ي��ة ع��ل��ى اأن ت��ك��ون ج����زءا من 
ال�سيا�سي  ث��ق��ل��ه��ا  ت�����س��ع  واأن  ال���ن���زاع 
ل��ف��ائ��دة ج��ه��ة ب��ع��ي��ن��ه��ا م��ت��غ��ا���س��ي��ة عن 
االن���ت���ه���اك���ات اجل�����س��ي��م��ة ���س��د حقوق 

ال�سعب الفل�سطيني.
و����س���ددت امل��ج��م��وع��ة ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى اأن 

خ��ط��وة ال��ت��ح��ي��ز االإ���س��اف��ي��ة ه���ذه �سد 
احلقوق الفل�سطينية لن توؤدي اإال اإىل 
اال���س��ت��م��رار يف  على  اإ���س��رائ��ي��ل  ت�سجيع 
وتر�سيخ  االإن�����س��ان  حلقوق  انتهاكاتها 
ثقافة االإف�ت من العقاب التي تكر�س 

هذا الظلم.
االنتهاكات  ا���س��ت��م��رار  اأن  اإىل  ون��وه��ت 
الفل�سطيني  ال�سعب  لها  يتعر�س  التي 
ال��دويل يف  يعك�س م��دى ف�سل املجتمع 
دول����ة االحت�ل  وم�����س��اءل��ة  حم��ا���س�����ب��ة 
الإنه�اء  ج��دي��ت��ه  وع���دم  ج��رائ��م��ه��ا  عل�ى 
واالحت��ل  البط�س  م�����ن  ع��ام��ا   50
املجموعة  عجز  ي��وؤك��د  كما  الع�سكري 
ال�س�عب  بحق�وق  االق���رار  عن  الدولية 
للت�سرف  ال��ق��اب��ل��ة  غ��ري  الفل�سطيني 
والتي  امل�سري  تقرير  يف  حقه  وخا�سة 
يكفله�ا القانون الدويل وق�رارات االأمم 

املتحدة.

باأ�سد  ال���ع���رب���ي���ة  امل���ج���م���وع���ة  واأدان���������ت 
ال����ع����ب����ارات اق��������دام ق�������وات االح����ت�����ل 
اال�سرائيلي الغا�سم على قمع امل�سريات 
ال�سلمية يف قطاع غزة وال�سفة الغربية 
امل�سريات  هذه  يف  بامل�ساركني  والتنكيل 
عامة ويف قطاع غزة ب�سكل خا�س مما 
 100 م��ن  اأك���ر  ا�ست�سهاد  ع��ن  ا�سفر 
طفلة  بينهم  اع��زل  فل�سطيني  مواطن 
اأك��ر من  وج��رح  اأ�سهر  الثمانية  بعمر 
اأن  امل��ج��م��وع��ة  واع���ت���ربت   .  3000
الذي  االن�ساين  الكارثي وغري  الو�سع 
اأك��ر من  اف��رزه احل�سار اجلائر منذ 
غزة ميثل عقابا  قطاع  على  عاما   11
ال�سعب  ب��ح��ق  ج��م��اع��ي��ا غ���ري م�����س��روع 
�سجن  اىل  القطاع  ح��ول  الفل�سطيني 
مفتوح واىل ف�ساء من الدمار والبوؤ�س 
االإن�سانية  احل���ق���وق  ك���ل  ف��ي��ه  ت��ن��ت��ه��ك 
بكارثة  يهدد  مما  باحلياة  احلق  اأولها 

اإن�سانية تزداد حدة يوما بعد يوم.
واأو�����س����ح����ت امل���ج���م���وع���ة اأن������ه م���ن���ذ ان 
ب������داأت ن��ك��ب��ة ف��ل�����س��ط��ني و���س��ع��ب��ه��ا عام 
واأثارها  تداعياتها  انفكت  ما   1948
واالقت�سادية  واالجتماعية  ال�سيا�سية 
واالن�����س��ان��ي��ة ت��ت��ف��اق��م.. وم��ن��ذ احت�ل 
�سلطات  نفذت   1967 ع��ام  اإ�سرائيل 
العرقي  التطهري  �سيا�سات  االح��ت���ل 
ل����رت�����س����ي����خ اح����ت�����ل����ه����ا ال���ع�������س���ك���ري 
وفعلت  ل��ف��ل�����س��ط��ني  واال����س���ت���ع���م���اري 
اال�ستعمارية  اال�ستيطانية  منظومتها 
حيث  املتوا�سلة  النكبة  اأ���س��ك��ال  ك��اأح��د 
التي  العرقي  التطهري  �سيا�سة  �سكلت 
الفل�سطيني  ال�سعب  اأب��ن��اء  ت�ستهدف 
واأدوات االحت�ل الإلغاء  �سيا�سات  اأحد 
هويته  وحم���و  الفل�سطيني  ال���وج���ود 
واح������ل امل�����س��ت��وط��ن��ني ب���دال ع��ن��ه��م يف 
الدولية  ل����أع���راف  ���س��ارخ��ة  خم��ال��ف��ة 

والقانون الدويل حلقوق االن�سان.
اليوم   - ال��ع��رب��ي��ة  امل��ج��م��وع��ة  ودع�����ت 
املجتم�ع   - م�سى  وق���ت  اأي  م��ن  اأك���ر 
م�س�وؤولياته  حت���م���ل  اىل  ال����دول���������ي 
واالن�س�انية  واالخ���ق��ي�����ة  ال��ق��ان��ون��ي�����ة 
واتخ�اذ اج�راءات فوري�ة وج�ادة لتوفي�ر 

الفل�سطيني  ال�س�عب  الأب��ن��اء  احلماي�ة 
كدول�ة  ا�س�رائيل  لت�س�رف  ح�د  وو�س�ع 
االف��ت  ثقاف�ة  واإنه�اء  القان�ون  ف�وق 
االمتث�ال  عل�ى  واجباره�ا  العق�اب  م�ن 
واملعاهدات  وال��ق��وان��ي�����ن  ل��ل��م��واث��ي�����ق 
االحت�ل  اإنهاء  على  والعمل  الدولية 

العربية  االأرا���س��ي  جلميع  اال�سرائيلي 
امل��ح��ت��ل��ة االأخ�����رى مب���ا ف��ي��ه��ا اجل���والن 
امل�ستمرة  واالنتهاكات  املحتل  ال�سوري 
واالرا�سي  الأهاليها  االإن�����س��ان  حلقوق 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ال��ت��ي ال ت����زال واق��ع��ة حتت 

االحت�ل االإ�سرائيلي.

نهيان بن مبارك واأحمد جمعة الزعابي 
يعزيان اأ�سرة �سامل خلريباين النعيمي

•• العني-وام: 

نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�سيخ  معايل  ق��دم 
الزعابي  جمعة  اأح��م��د  وم��ع��ايل  الت�سامح  وزي��ر 
وزي��ر ���س��وؤون املجل�س االأع��ل��ى ل���حت��اد يف وزارة 
له  املغفور  بوفاة  العزاء  واج��ب  الرئا�سة  �سوؤون 
�سامل �سيف مع�سد خلريباين النعيمي والد كل 
من �سعادة اللواء الدكتور نا�سر �سامل خلريباين 
وال�س�مة  والعدل  االأمن  رئي�س جلنة  النعيمي 

اأبوظبي  الإم����ارة  التنفيذي  للمجل�س  ال��ت��اب��ع��ة 
اأمني  و�سعادة را�سد �سامل خلريباين النعيمي - 
ال�سكانية  ل��ل��رتك��ي��ب��ة  االحت������ادي  امل��ج��ل�����س  ع����ام 
النعيمي  خل���ري���ب���اين  ����س���امل  حم��م��د  وال��ع��ق��ي��د 

واإخوانهم.
واأعرب معاليهما - خ�ل زيارتهما مقر العزاء 
مبنطقة ال�ساروج يف مدينة العني - عن خال�س 
املغفرة  له  اهلل  راجيني  املتويف  الأ�سرة  تعازيهما 

واأن يلهم اأهله ال�سرب وال�سلوان .
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ا�ستنكار تن�سل بع�ض الدول من م�س�ؤوليتها يف حماية حق�ق الإن�سان الفل�سطيني 

•• دبي-وام:

نظم مكتب العلوم املتقدمة جل�سة تفاعلية بعنوان 
اللوج�ستية”  واخلدمات  النقل  قطاع  “م�ستقبل 
املمكنة  اال�ستفادة  فر�س  ا�ستك�ساف  بهدف  وذل��ك 
يف  املتقدمة  والعلوم  التكنولوجيا  تطبيقات  من 
بناء  يدعم  ومتكامل  مبتكر  عمل  من��وذج  تقدمي 
ب��ه��ذه القطاعات  ب��ي��ان��ات وط��ن��ي��ة خ��ا���س��ة  ق��اع��دة 

احليوية. 
وتراأ�ست معايل �سارة بنت يو�سف االأمريي وزيرة 
اجلل�سة  املتقدمة  العلوم  امل�سوؤولة عن ملف  دولة 
ا���س��ت��م��ل��ت ع��ل��ى ب��ح��ث ودرا�سة  ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة وال���ت���ي 
االجتاهات العاملية احلالية والتي ت�سعى اإىل دمج 
اإدارة البيانات واالأنظمة يف قطاعات ال�سفر والنقل 
باالإ�سافة  ب�سكل متوا�سل  اللوج�ستية  واخلدمات 
اإىل مناق�سة اأحدث الطرق املبتكرة لتعزيز القيمة 

االقت�سادية والتناف�سية لهذه القطاعات. 
وقالت معايل االأمريي “ت�سكل جل�سة اليوم من�سة 
الهائلة  االقت�سادية  الفر�س  ال�ستعرا�س  مثالية 
لقطاعات ال�سفر والنقل واخلدمات اللوج�ستية يف 
الدولة باالإ�سافة اإىل بحث االإمكانات الكبرية التي 
احلديثة  والتكنولوجيا  املتقدمة  العلوم  تقدمها 
يف  ودوره��ا  االأ�سياء  وانرتنت  ال�سخمة  كالبيانات 
ب�سوية  االرتقاء  تدعم  مبتكرة  عمل  مناذج  اإيجاد 
تناف�سيتها  م�ستوى  ورف���ع  ال��ق��ط��اع��ات  ه��ذه  اأداء 

واالرتقاء بها اإىل اآفاق اقت�سادية جديدة«.
واأ�سافت معاليها “ت�سكل النقا�سات التي �سهدتها 
اجلل�سة التفاعلية حجر االأ�سا�س لتحديد العقبات 
واأبرز  القطاعات  ه��ذه  تقدم  طريق  يف  تقف  التي 
التعاون  اأط���ر  تفعيل  دون  حت���ول  ال��ت��ي  ال��ع��وائ��ق 
امل�������س���رتك واحل����ل����ول امل��ت��ك��ام��ل��ة ل��ل��ت�����س��دي لها، 
التي  امل��ث��م��رة  ال�����س��راك��ات  ت�سجيع  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 

ت�ست�سرف م�ستقبل هذه القطاعات«.
امل��ت��ق��دم��ة هو  ال��ع��ل��وم  اأن اال���س��ت��ث��م��ار يف  واأك������دت 
اأداء قطاع ال�سفر والنقل  ركيزة رئي�سية لتح�سني 
واخلدمات اللوج�ستية بالدولة مبا يف ذلك النقل 
اأن���ه �سيقود اإىل  اجل���وي وال��ب��ح��ري وال����ربي ك��م��ا 
ال�سحن  وخ��دم��ات  للنقل  ج��دي��دة  ت��ق��دمي من���اذج 
باأن  تكلفة منوهة  واأق��ل  اأمنا  واأك��ر  اأ�سرع  بطرق 
احلفاظ  يف  �سي�ساهم  التقنية  احللول  ه��ذه  تبني 
االإم�����ارات يف ظل  ل��دول��ة  التناف�سية  امل��زاي��ا  ع��ل��ى 
والتغري  والتكنولوجيا  للتقنيات  املت�سارع  التطور 

الدائم الحتياجات واالأمناط ال�سلوكية للعم�ء.
فيها  ���س��ارك  تفاعلية  اأن�����س��ط��ة  اجلل�سة  وتخللت 
احل�سور على �سكل جمموعات بهدف عنونة اأهم 
النقل عرب خمتلف  التح�سني يف منظومة  فر�س 
و�سائله واأعقب ذلك جل�سة نقا�سية عمل امل�ساركون 
النماذج  م��ن  جمموعة  حتديد  على  خ�لها  م��ن 

والتجارب االأولية انط�قاً من الفر�س واالأهداف 
واملزايا امل�سرتكة.

وتقنية  ال���ب���ي���ان���ات  “بنية  ب���ع���ن���وان  ج��ل�����س��ة  ويف 
ر�سد  على  وامل�ساركون  اخل��رباء  املعلومات” عمل 
الت�سميم  وم���ب���ادئ  ال��ب��ي��ان��ات  ت���ب���ادل  م��ت��ط��ل��ب��ات 
باالإ�سافة  املعلومات،  تكنولوجيا  ببنية  اخلا�سة 
واحلماية  ال��ب��ي��ان��ات  ت��ب��ادل  م�ستوى  حت��دي��د  اإىل 
للمعلومات  الو�سول  وحقوق  البيانات  وحوكمة 
مبا يف ذلك ال�سمانات اخلا�سة للبيانات احل�سا�سة 
والنزاعات التناف�سية وغريها ومناق�سة متطلبات 

بنية تقنية املعلومات وال�سمانات التابعة لها. 
ت�ساركية  مناق�سات  اخلتامية  اجلل�سة  وت��ن��اول��ت 
للتنفيذ  ال�����زم����ة  االأدوار  ا���س��ت��ك�����س��اف  ���س��م��ل��ت 
املطلوبة  ال��ت��ع��اون  ومن���اذج  ال�سلة  ذات  والهيئات 
ال�سفر  ق���ط���اع  ال�����س��ل��ي��م��ة يف  احل��وك��م��ة  ل�����س��م��ان 

واملوا�س�ت بالدولة.

•• ال�صارقة-الفجر:

ال�سعبية  لل�سني  املفو�س  ال�سفري  جيان  ين  �سعادة  ا�ستقبل 
الدكتور  االأ���س��ت��اذ  �سعادة  االث��ن��ني  ام�س  ال��دول��ة  ل��دى  املعتمد 
حميد جمول النعيمي مدير جامعة ال�سارقة يرافقه الدكتور 
���س���ح ط��اه��ر احل���اج ن��ائ��ب م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ل�����س��وؤون املجتمع 
الدولية  الع�قات  مكتب  مدير  مرابطني  ط��ارق  وال��دك��ت��ور 
الدولية  الع�قات  اأ�ستاذ  �ساو  جني  �ساو  والدكتور  باجلامعة 
حميد  ال��دك��ت��ور  االأ���س��ت��اذ  �سعادة  اأح���اط  اللقاء  وخ���ل  فيها. 
املربمة  باالتفاقيات  علما  ال�سيني  ال�سفري  النعيمي  جم��ول 
ال�سينية،  البحثية  واملعاهد  واجلامعات  ال�سارقة  جامعة  بني 
وم���ن ه���ذه اجل��ام��ع��ات ج��ام��ع��ة ج��ي��ج��ي��ان ل��ل��ت��ج��ارة ح��ي��ث مت 
االتفاق على اإن�ساء برامج اأكادميية م�سرتكة يف علوم التجارة 
االإليكرتونية وكذلك جامعة �سيان حيث �سيقوم معهد اللغات 
بجامعة ال�سارقة باإعداد برنامج متكامل لتعليم اللغة العربية 

للطلبة ال�سينيني من هذه جامعة �سيان، وعزمها تعليم اللغة 
ال�سينية من خ�ل مركزها لتعليم اللغات. 

جامعة  مل�سروع  البالغ  اهتمامه  ال�سيني  ال�سفري  اأب��دى  وق��د 
ال�سينيني  اإع��داد هذا الربنامج يف تعليم الطلبة  ال�سارقة يف 
اأي�سا مل�سروعها يف تدري�س  اأبدى اهتمامه  العربية، كما  للغة 
اللغة ال�سينية، موؤكدا باأن جامعة ال�سارقة هي اأول من يدعم 
اللغة  لدرا�سة  يتطلعون حاليا  الذين  الطلبة  وتطلعات  اآف��اق 

ال�سينية، وال�سيما يف مراحل التعليم املبكر.
ال�سارقة يف  ال�سيني على دعمه جلهود جامعة  ال�سفري  واأك��د 
تعزيز التعاون بينها وبني اجلامعات واملعاهد واملراكز العلمية 
روؤية  على  اأث��ن��ى  كما  ك��ربى معها،  ع���ق��ات  واإب���رام  ال�سينية 
القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
ع�سو املجل�س االأعلى ل�حتاد حاكم ال�سارقة ورئي�س جامعة 
ال�سارقة )حفظه اهلل تعاىل ورعاه( يف تطوير الثقافية العربية 

االإ�س�مية يف اإمارة ال�سارقة. 

•• اأبوظبي -وام:

الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة  ع��ام  بديوان  ام�س  انطلق 
بني  ال�سيا�سية  امل�ساورات  للجنة  االأول  االجتماع  اأبوظبي  يف 
دولة االإمارات وجمهورية الربازيل. تراأ�س اجلانب االإماراتي 
اخلارجية  وزي��ر  م�ساعد  اجلرمن  عبدالرحمن  اأحمد  �سعادة 
الدويل  القانون  و  االإن�سان  حقوق  ل�سوؤون  ال��دويل  والتعاون 
فريناندو  ال�سفري  �سعادة  الربازيلي  اجلانب  ت��راأ���س  فيما   ..
ل�سوؤون  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  م�ساعد  دي��ئ��ربي��و  م���اروين  خو�سيه 
ب���وزارة اخل��ارج��ي��ة. ج��رى خ�ل  االأو���س��ط  ال�سرق  و  اأفريقيا 
امل�سرتك  االهتمام  ذات  املوا�سيع  من  ع��دد  ا�ستعرا�س  اللقاء 
مبا  الثنائية  الع�قات  وتطوير  التعاون  تعزيز  �سبل  بحث  و 
ي�سهم يف حت�قيق امل�سالح امل�سرتكة وتبادل وجهات النظر حول 
اأحمد  �سعادة  اأ�ساد  و  والدولية.  االإقليمية  الق�سايا  من  عدد 
عبدالرحمن اجلرمن بتطور الع�قات االإماراتية الربازيلية 
وتطوير هذه  بتعزيز  االإم���ارات  دول��ة  واهتمام  موؤكدا حر�س 
الع�قات مبا يعك�س طموحات وتوجهات القيادة العليا يف ك� 
البلدين. من جانبه نوه �سعادة م�ساعد وزير اخلارجية ل�سوؤون 
اأفريقيا وال�سرق االأو�سط بوزارة اخلارجية الربازيلية اإىل اأن 
الع�قات الربازيلية - االإماراتية حتظى باهتمام خا�س من 
قيادتي البلدين .. م�سريا اإىل اأن الربازيل تقدر وحتر�س على 

تعزيز اأوا�سر الع�قات بني البلدين و ال�سعبني ال�سديقني.
ويف اجلانب االقت�سادي .. اأكد اجلانب الربازيلي حر�س ب�ده 
الثنائية و فتح حماور جديدة للتعاون  على تعزيز الع�قات 
امل�سرتك..  االق��ت�����س��ادي  النمو  منظومة  ت��دع��م  االق��ت�����س��ادي 
االإم�����ارات  دول����ة  ت�سهدها  ال��ت��ي  ال�����س��ام��ل��ة  بالتنمية  م�����س��ي��دا 
والثقافية  واالق��ت�����س��ادي��ة  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  ق��ط��اع��ات��ه��ا  ج��م��ي��ع  يف 

مهما  وجت��اري��ا  اقت�ساديا  مركزا  جعلتها  التي  واالجتماعية 
رائدا  واالإقليمية ومركزا  العاملية  لل�سركات  اأ�سا�سيا  ومق�سدا 
يف جماالت البنية التحتية وم�سادر الطاقة البديلة والتنمية 

امل�ستدامة ومنوذجا يحتذى يف املنطقة.
من جانبه دعا �سعادة اأحمد عبدالرحمن اجلرمن اإىل اأهمية 
البلدين  اقت�سادا  يحققه  ال��ذي  املتميز  النمو  من  اال�ستفادة 
الكفيلة  وال�سبل  امل�سرتك  ال��ت��ع��اون  ق��اع��دة  تو�سيع  اأج��ل  م��ن 
ت�سجيع  عن  ف�س�  امل��ج��االت  جميع  يف  وتطويرها  بتعزيزها 
االإمكانات  م��ن  ل��ستفادة  الر�سمية  ال��وف��ود  زي����ارات  ت��ب��ادل 
املتطورة واملحفزة يف ك� البلدين واالرتقاء بها ب�سكل يخدم 
واالإن�ساين  وامل��ع��ريف  الثقايف  التوا�سل  يعزز  مبا  م�ستقبلهما 
اأكد   .. ال��دويل  التعاون  ال�سديقني. ويف جمال  ال�سعبني  بني 
ل�����س��وؤون حقوق  ال����دويل  م�ساعد وزي���ر اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون 
امل�ستمر  اأهمية التن�سيق والت�ساور  االإن�سان و القانون الدويل 
امل�سرتك يف  الق�سايا ذات االهتمام  البلدين فيما يخ�س  بني 
على  التن�سيق  ال�سيما  الدولية  و  االإقليمية  املحافل  خمتلف 
ت�سكل  الأن��ه��ا  املتخ�س�سة  ووك��االت��ه��ا  املتحدة  االأمم  م�ستوى 
دعامة التعاون الفعال املتعدد االأطراف. و ا�ستعر�س اجلانبان 
االإره���اب  ملواجهة  ودول��ي��ا  واإقليميا  وطنيا  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه��ود 
باملنطقة  املتفاقمة  واإيجاد حلول ناجحة ل�أزمات  والتطرف 
واإعادة اال�ستقرار اإليها مبا ي�سهم يف تعزيز االأمن واال�ستقرار 
اأكد اجلانبان �سرورة  االإقليمي وال��دويل. ويف ختام اللقاء .. 
تو�سيع قاعدة التعاون امل�سرتك على �سعيد الع�قات الثنائية 
واآفاق  اأف�سل  اإىل م�ستويات  ومتعددة االأطراف واالرتقاء بها 
املجاالت  وتنميتها يف خمتلف  ي�سهم يف توطيدها  اأرح��ب مبا 
ويحقق  يلبي  ومب��ا  امل�سرتكة  وامل�سالح  االأه���داف  يخدم  مب��ا 

م�سالح ال�سعبني ال�سديقني.

انطالق اأعمال جلنة امل�ساورات ال�سيا�سية الإماراتية - الربازيلية يف اأب�ظبي 

•• اأبوظبي-وام:

اأنور ن�سيبة وزير دولة مع �سعادة باتريزيو  بحث معايل زكي 
التعاون  اأوج��ه  الدولة  االأوروب���ي لدى  فوندي �سفري االحت��اد 
بني اجلانبني يف املجاالت الثقافية مبا يخدم ع�قات التعاون 
الوثيقة التي جتمع دولة االإمارات ودول االحتاد االأوروبي على 
االأ�سعدة كافة. واأكد معاليه - خ�ل اللقاء الذي عقد مبكتبه 
ال��ذي قام به املغفور له ال�سيخ زاي��د بن  ال��دور الكبري  ام�س- 

مع  ال��ع���ق��ات  تعزيز  يف  ث���راه،  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �سلطان 
االحتاد االأوروبي منذ تاأ�سي�س دولة االمارات العربية املتحدة. 
االحتاد  حر�س  عن  فوندي  باتريزيو  �سعادة  عرب  جانبه  من 
االإم����ارات  دول���ة  م��ع  ال�سداقة  اأوا���س��ر  تعزيز  على  االأوروب����ي 
..واأ�سار اىل اإهتمام بعثة االحتاد ب� عام زايد 2018 بتعتباره 
بعثة  تنظيم  اإىل  منوها   .. غالية  وتاريخية  وطنية  منا�سبة 
االحتاد معر�سا بهذه املنا�سبة برعاية �سمو ال�سيخ عبداهلل بن 

زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل.

الإمارات والحتاد الأوروبي يبحثان اأوجه التعاون يف املجالت الثقافية

العل�م املتقدمة تبحث عن تعزيز تناف�سية الإمارات باعتبارها مركزا ل�ج�ستيا اإقليميا

ال�سفري ال�سيني ي�ستقبل وفد جامعة ال�سارقة وي�ؤكد دعمه 
لعالقاتها مع جامعات ال�سني ومعاهدها ومراكزها العلمية 

اإطالق برنامج »حممد بن حمد ال�سرقي لتمكني ال�سباب« يف الفجرية
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منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للع�مات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   191448   بتاريخ : 2013/5/8
بيانات االأولوية :       

باإ�سم :  بلو كرو�س ترافيل �سريفي�سز   بي . يف .
وعنوانه    :  جون اإم . كيني�سبلني 3 �ساي بلدينج ،

 1066 ئي بي اأم�سرتدام ، هولندا
 �سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 35 
واخلدمات  ال�سلع  تاأمني  اأو  توفري  ؛  للم�ستهلكني  بالتجزئة  البيع  ومعلومات  التجارية  املعلومات  توفري 
بالنيابة عن االآخرين ؛  اأبحاث االأعمال ؛ تنظيم االأحداث ل�أغرا�س التجارية اأو اأغرا�س الدعاية واالإع�ن 
؛ ترويج املبيعات ل�أعمال ؛ عر�س ال�سلع واخلدمات على و�سائل االإت�ساالت  لغايات البيع بالتجزئة ؛ ن�سر 
مواد الدعاية واالإع�ن  ؛ البحث عن  املعلومات  يف ملفات احلا�سوب ل�آخرين ؛ خدمات البوابني املتعلقة 

بجميع اخلدمات املذكورة اآنفاً.
  ’’A’‘ احل���رف  م��ع  كبري  وبحجم  ال�تينية  ب��احل��روف  كتبت     ASPIRE الكلمة   : ال��ع���م��ة  و���س��ف 
باحلروف   LIFESTYLES كلمة   كتبت  وحتتها  االأب��ي�����س  ب��ال��ل��ون  احل���روف  وبقية  االأح��م��ر  ب��ال��ل��ون 
عبارة  وحتته  طويل  مفتاح  �سكل  على  ر�سم  االأ�سفل  من  يحدها  �سغري  بحجم  االأبي�س  باللون  ال�تينية 
MAKING GREAT  BRANDS BETTER كتبت باحلروف ال�تينية وباللون  االأبي�س 

وبحجم �سغري والكل على خلفية م�ستطيلة �سوداء اللون بطريقة مميزة.
االإ�سرتاطات :

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة الع�مات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإع�ن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  يوليو 2018 العدد 12367

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للع�مات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   191450   بتاريخ : 2013/5/8
بيانات االأولوية :       

باإ�سم     :  بلو كرو�س ترافيل �سريفي�سز   بي . يف .
وعنوانه    :  جون اإم . كيني�سبلني 3 �ساي بلدينج ،

 1066 ئي بي اأم�سرتدام ، هولندا
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 41 
االإ�سرتاك يف خدمات   ، الرتفيهية  العرو�س  اأو  االأح��داث  تنظيم وتخطيط  ؛  والتف�سري  الرتجمة  خدمات 
االأحداث  اأو توفري تذاكر  وتاأمني  ، حجز  االإ�ستجمام  والن�سح عن  املعلومات  ، توفري  للم�ستهلكني  امل�سيف 
اأو العرو�س ؛ خدمات النوادي )للرتفيه اأو التعليم( ؛ تنظيم احلف�ت )ترفيه( ؛ املعلومات عن الرتفيه ؛ 
توفري املن�سورات االإلكرتونية على اخلط املبا�سرو الغري قابلة للتنزيل ؛ خدمات وكاالت التذاكر )ترفيه( ؛ 

تنظيم واإدارة ور�س العمل )تدريب( ؛ خدمات البوابني املتعلقة بجميع اخلدمات املذكورة اآنفاً.
  ’’A’‘ احل���رف  م��ع  كبري  وبحجم  ال�تينية  ب��احل��روف  كتبت     ASPIRE الكلمة   : ال��ع���م��ة  و���س��ف 
باحلروف   LIFESTYLES كلمة   كتبت  وحتتها  االأب��ي�����س  ب��ال��ل��ون  احل���روف  وبقية  االأح��م��ر  ب��ال��ل��ون 
عبارة  وحتته  طويل  مفتاح  �سكل  على  ر�سم  االأ�سفل  من  يحدها  �سغري  بحجم  االأبي�س  باللون  ال�تينية 
MAKING GREAT  BRANDS BETTER كتبت باحلروف ال�تينية وباللون  االأبي�س 

وبحجم �سغري والكل على خلفية م�ستطيلة �سوداء اللون بطريقة مميزة.
االإ�سرتاطات :  

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة الع�مات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإع�ن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  يوليو 2018 العدد 12367

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للع�مات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   190879       بتاريخ : 2013/4/28
بيانات االأولوية :  201300051- ام – ا�س ام   بتاريخ  2013/3/7  �سان مارينو

باإ�سم     :  انتيل كوربوري�سن
وعنوانه    :  2200 مي�سن كولج بوليفارد ، �سانتا ك�را ،

  كاليفورنيا ، 95052  – 8119  ، الواليات املتحدة االأمريكية.
 �سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 9 
العالية الدقة  الر�سومات  اأطقم �سرائح  ؛  الر�سومات  اأطقم �سرائح احلا�سوب ؛ بطاقات  ؛  املتكاملة  الدوائر 

)ات�س دي(
و�سف الع�مة : الكلمة  IRIS   كتبت باحلروف ال�تينية .

االإ�سرتاطات :  
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة الع�مات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإع�ن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  يوليو 2018 العدد 12367

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للع�مات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   198362       بتاريخ : 2013/9/22
بيانات االأولوية :       

باإ�سم     :  ادفان�س ماقازين ببلي�سرز ، انك.
وعنوانه    :  فور تاميز �سكوير ، نيويورك ،  نيويورك 10036، الواليات املتحدة االأمريكية ..

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 35 
ترويج �سلع وخدمات االآخرين عرب االأجهزة ال��سلكية واملتحركة ؛ خدمات متاجر البيع بالتجزئة وخدمات متاجر البيع 
الت�سوير  املنزيل ومعدات  امل�سرح  املنزلية ومعدات  واالأدوات  امل�ستهلك  اإلكرتونيات  املبا�سر يف جمال  بالتجزئة على اخلط 
الفيديو  وم��ع��دات  املعلومات  تقنية  منتجات  و  بعد  عن  االإت�����س��االت  وخ��دم��ات  ومنتجات  اخللوية  والهواتف  الفوتوغرايف 
املكتب  ومنتجات  ال�سخ�سية  احلا�سوب  واأجهزة  بها  املتعلقة  وال��ل��وازم  املحمولة  االإلكرتونية  واالأج��ه��زة  ال�سمعية  واملعدات 
املنزيل االأخرى ومعدات الت�سوير واملعدات الرقمية واألعاب الفيديو واالألعاب االإلكرتونية ومعدات ولوازم األعاب الفيديو 
واالألعاب االإلكرتونية واأثاث الرتفيه وبرجميات حا�سوب وبرجميات ترفيه واأقرا�س مدجمة واقرا�س الفيديو الرقمية 
وت�سجي�ت �سمعية وفيديوية ونغمات رنني وبطاقات هدايا وكتب وجم�ت وبطاريات ومعدات �سمعية لل�سيارات وحقائب 
ل�أمتعة وحقائب حمل ولوازم �سفر واألب�سة ؛ خدمات متاجر البيع بالتجزئة التي ت�سم ت�سكيلة وا�سعة من �سلع امل�ستهلك 
بالتكنولوجيا مبا  اإلكرتونيات ومنتجات ذات تقنية عالية ومنتجات متعلقة  التي ت�سم  بالتجزئة  البيع  ؛ خدمات متاجر 

فيها برجميات ومكونات حا�سوب.
 R  و  W كتبت باحلروف ال�تينية بااللوان االأزرق واالأبي�س حيث كتبت احلروف WIRED و�سف الع�مة : الكلمة

و D  منها على خلفيات بي�ساء والع�مة عل خلفية زرقاء ب�سكل مميز .
االإ�سرتاطات : 

اإر�سالة بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة الع�مات التجارية يف وزارة االإقت�ساد  اإعرتا�س علي ذلك  فعلي من لدية 
امل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإع�ن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  يوليو 2018 العدد 12367

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للع�مات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   277805         بتاريخ : 2017/8/8
بيانات االأولوية :   

باإ�سم     :  ليكو كوربوري�سن
وعنوانه :  3000 ليكفيو افينيو، ا�س تي. جوزيف ، م�سيغان 49085 الواليات املتحدة االمريكية

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 1
كيميائية   وعينات  مقايي�س   ، التحليلية  االأدوات  مع  واالإ�ستخدام  للمعايرة   كيميائية  وعينات   مقايي�س 
 ، امليتالوجرافية  االأدوات  لوازم   ، التحليلية  االأدوات  ؛ مقايي�س وعينات كيميائية ل�إ�ستخدام مع  للمعايرة 
حتديدا ، راتنجات  ل�إ�ستخدام يف حت�سريات العينات امليتالوجرافية ، قطع قما�س لل�سقل  ، اأدوات جلخ ) 

�سحذ ( و�سنفرة ، ال�سقل ، و لوازم  قابلة للتثبيت وقابلة لل�سب .
و�سف الع�مة : الكلمة LECO كتبت باحلروف ال�تينية.

االإ�سرتاطات :  
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة الع�مات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإع�ن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  يوليو 2018 العدد 12367

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للع�مات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   277809         بتاريخ : 2017/8/8
بيانات االأولوية :    

باإ�سم      :  ليكو كوربوري�سن
وعنوانه  :  3000 ليكفيو افينيو، ا�س تي. جوزيف ، م�سيغان 49085 الواليات املتحدة االمريكية

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 7
القوالب و منا�سري  اآالت �سقل و مكاب�س  و  ، مطاحن  امل��واد، حتديدا  واأج��زاء الإع��داد تو�سيف  اآلية  معدات 

قطع .
و�سف الع�مة : الكلمة LECO كتبت باحلروف ال�تينية.

االإ�سرتاطات :  
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة الع�مات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإع�ن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  يوليو 2018 العدد 12367

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : اخلدمات املتحدة للع�مات التجارية وبراءات االخرتاع

طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   277812         بتاريخ : 2017/8/8

بيانات االأولوية :    
باإ�سم      :  ليكو كوربوري�سن

وعنوانه  :  3000 ليكفيو افينيو، ا�س تي. جوزيف ،
 م�سيغان 49085 الواليات املتحدة االمريكية

�سورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 9

اأدوات حتليلية علمية لتحديد املحتوى العن�سري و/اأو اجلزيئي ملواد خمتلفة ؛ اأدوات حتليلية علمية لتحديد القيم احلرارية 
اأدوات قيا�س اجلاذبية احلرارية لتحديد خ�سارة الوزن كدالة للوقت ودرجة احلرارة ؛  للفحم و الزيوت واملواد االخرى ؛ 
اأدوات حتليلية علمية لتحديد اخل�سائ�س الفيزيائية وخ�سائ�س املواد ؛ اآلياتكهربائية واإلكرتونية تدار اأوتوماتيكيا ملختلف 
االأدوات التحليلية ؛ معدات خمربية ، مبا فيها قوارب االإحرتاق و اأنابيب االإحرتاق وبواتق و اأوعية خمربية خزفية و اواين 
زجاجية خمربية ؛ اأدوات واجزاء كهربائية واإلكرتونية  لتح�سري و/اأو حتليل العينات امليتالوجرافية ؛ كا�سفات االأ�سعة حتت 
احلمراء ، كوا�سف املو�سلية احلرارية ، اأجهزة �سبكرتو�سكوبات ) مك�ساف طيفي( ل�إنبعاث الذري ، اأجهزة �سبكرتو�سكوبات 
علمية   حتليلية  واأدوات  اأجهزة   ، احلرارية  ال�سعرات  قيا�س  جهاز   ، الطريان  زمن  طيف  قيا�س  واجهزة  طيفي(  مك�ساف   (
واأدوات حتليلية علمية  اأجهزة   ، ال�سائل  ، كروماتوغرافيا  الغاز  ، كروماتوغرافيا  املزدوج  م�ستدامة بوا�سطة ب�زما احلث 
، اأجهزة واأدوات حتليلية علمية الإ�ستخ��س ال�سوائل فوق احلرجة  لتفريغ التيار املبا�سر و تفريغ حرارة ترددات الراديو 
�سبكرتو�سكوبات  اأجهزة   ، �ساملة   / م�سغرة  �س�بة  اإختبار  اأجهزة   ، البنف�سجية  فوق  االأ�سعة  وامت�سا�س  ال�سور  حتليل   ،
، ايون ب�سري  اأجهزة قيا�س طيف الكتلة ، حتديدا ، خطوط النقل ، م�سادر التاأين  ) مك�ساف طيفي( لل�سرارة ، مكونات 
الكتلة  لقيا�س االأيونات وفقا للكتلة  وال�سحنة والكتلة  / ال�سحنة  ، واجهات التفريغ ، حموالت �سعاع االأي��ون ، حمل�ت 
وامكانية تنقل االيون وال�سكل وكوا�سف االيون ، مكونات  كهربائية  لت�سغيل اأجهزة قيا�س طيف الكتلة ، جمع البيانات ، ونقل 
البيانات الأجل التخزين اأو املعاجلة بوا�سطة اجهزة احلا�سوب مكونات التفريغ ، حتديدا ، م�سخات تفريغ  وحمددات قيا�س 
التفريغ ، برجميات حا�سوب  لتحليل ال�سور ، اأختبار ال�س�بة ، حتليل املت�سمنات ، التحليل احلا�سوبي ، معاجلة البيانات ، 

واإعداد تقارير البيانات ، اأجهزة حا�سوب وبرجميات للح�سول على االإ�سارة ومعاجلة البيانات من االأدوات التحليلية.
و�سف الع�مة : الكلمة LECO كتبت باحلروف ال�تينية.

االإ�سرتاطات :  

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  يوليو 2018 العدد 12367

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للع�مات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   277814         بتاريخ : 2017/8/8
بيانات االأولوية :    

باإ�سم :  ليكو كوربوري�سن
وعنوانه  :  3000 ليكفيو افينيو، ا�س تي. جوزيف ، م�سيغان 49085 الواليات املتحدة االمريكية

  �سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 11
اأفران اإحرتاق  للتطبيقات املخربية ؛ اأفران األياف فخارية للتطبيقات املخربية ، وغريها من اأواين االأفران  

؛ اأفران حتليل اجلاذبية احلرارية للتطبيقات املخربية .
و�سف الع�مة : الكلمة LECO كتبت باحلروف ال�تينية.

االإ�سرتاطات :  
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة الع�مات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإع�ن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  يوليو 2018 العدد 12367

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للع�مات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   198363       بتاريخ : 2013/9/22
بيانات االأولوية :       

باإ�سم     :  ادفان�س ماقازين ببلي�سرز ، انك.
وعنوانه    :  فور تاميز �سكوير ، نيويورك ، نيويورك 10036، الواليات املتحدة االأمريكية ..

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

الرتفيه ؛ التعليم والتهذيب ؛ التدريب ؛ االأن�سطة الريا�سية والثقافية ؛ تنظيم واإدارة االلعاب  واملباريات 
املوؤه�ت  ؛ فح�س ومنح  والتمثيليات  االأف���م  اإخ��راج  ؛  والت�سجي�ت  االأف���م  اإنتاج  ؛  الت�سجيل  ؛  الن�سر  ؛ 
واالإذاع���ي  املو�سيقي  الرتفيه  ؛  الرتفيهية  واالأح����داث  وامل��ه��رج��ان��ات  احل��ف���ت  واإدارة  تنظيم  ؛  وامل��ك��اف��اآت 
وامل�سرحي والتلفزيوين ؛ التمثيليات ؛ خدمات م�سغل االأقرا�س ) الدي جيه ( ؛ تقدمي الفنانني والفنانني 
اال�ستعرا�سيني واملمثلني ؛ خدمات الت�سوير الفوتوغرايف وخدمات اإحتاد نقابات الت�سوير الفوتوغرايف التي 
توفرها جم�ت االأزياء وجم�ت اإ�سلوب احلياة وجم�ت االهتمامات العامة املطبوعة اأو على اخلط املبا�سر 
املثال  ؛ و ت�سمل على �سبيل  اآنفا  املتعلقة بجميع ما ذكر  ؛ احلجز واملعلومات والبحوث والن�سح وامل�ساعدة 
و/ الدولية  العامل  �سبكة  و/اأو  االنرتنت  �سبكات  عرب  توفر  التي  اآنفا  املذكورة  اخلدمات  جميع  احل�سر  ال 

اأو �سبكات االت�ساالت .     
كتبت  حيث  واالأبي�س  االأزرق  ب��االل��وان  ال�تينية  ب��احل��روف  كتبت   WIRED الكلمة   : الع�مة  و�سف 

احلروف W  و  R و D  منها على خلفيات بي�ساء والع�مة عل خلفية زرقاء ب�سكل مميز .
االإ�سرتاطات :  

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة الع�مات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإع�ن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  يوليو 2018 العدد 12367

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للع�مات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   255171   بتاريخ : 2016/6/14
بيانات االأولوية :  005،638/87    بتاريخ  2016/4/19  الواليات املتحدة االأمريكية                      

باإ�سم     :  فياك�س دينتال الب �سو�سييداد انونيما 
وعنوانه :  �سي/ اأو روزين�سويج  اآند ناديل ، ال ال بي ، 301 دبليو. هاالنديل  بيت�س بوليفارد ، 

هاالنديل بيت�س ، فلوريدا 33009 ، الواليات املتحدة االمريكية  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 10
اأطقم االأ�سنان ؛ اأدوات طب االأ�سنان ، يف الفئة العاملية 10

و�سف الع�مة : العبارة NOVO SMILE VIAX كتبت باحلروف ال�تينية.  
novo ، smile  كل على حدة يف  الكلمات  والتنازل عن  للع�مة يف جمملها  :  احلماية  االإ�سرتاطات 

الو�سع العادي
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة الع�مات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإع�ن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  يوليو 2018 العدد 12367

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للع�مات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   267739   بتاريخ :   2017/2/5
بيانات االأولوية :    

باإ�سم     :  كوربورا�سيون هابانو�س ، اإ�س. اآ.
وعنوانه :  كاريتريا فييجا دي غواناباكوا يي لينيا ديل فريوكاريل فينال ،  غواناباكوا ، ال هافانا ، كوبا .

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :   34
املناف�س  ؛  للغ�يني  املقطع  والتبغ  رفيع(  )�سيجار  ال�سيجاريلو  و  وال�سجائر  ال�سيجار  ويت�سمن   ، التبغ 

وقاطعات ال�سيجار وعلب الثقاب وعلب ال�سيجار ؛ اأعواد ثقاب.
و�سف الع�مة : الكلمة VEGUEROS كتبت باحلروف ال�تينية وباللون الف�سي وحتتها خط رفيع 
الف�سي ويف  باللون  "V" باللون االأخ�سر املحدد  الف�سي ويف االأعلى ر�سم على �سكل احلرف  باللون  اأفقي 
بطريقة  االأ�سود  باللون  على خلفية  الف�سي وجميعها  باللون  نهاية مدببة  ذو  عامودي  ر�سم خلط  و�سطه 

مميزة.
االإ�سرتاطات :  

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة الع�مات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإع�ن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  يوليو 2018 العدد 12367

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للع�مات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   267741   بتاريخ :   2017/2/5
بيانات االأولوية :    

باإ�سم     :  كوربورا�سيون هابانو�س ، اإ�س. اآ.
وعنوانه :  كاريتريا فييجا دي غواناباكوا يي لينيا ديل فريوكاريل فينال ،

  غواناباكوا ، ال هافانا ، كوبا .
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :   14
املعادن النفي�سة وكل خليط منها واملنتجات امل�سنوعة من معادن نفي�سة اأو مطلية بها، غري الواردة يف فئات 

اأخرى ؛ املجوهرات ، واالأحجار الكرمية ؛ اأدوات قيا�س الوقت واأدوات قيا�س الوقت الدقيقة .
و�سف الع�مة : العبارة MONTE CRISTO  كتبت باحلروف ال�تينية وباللون الذهبي  ب�سكل 
باللون االأحمر مع ر�سم هند�سي م�ستطيل   متعاك�س داخل ر�سمني هند�سيني م�ستطيلني عموديني مائلني 
ر�سم على  البع�س مع  ببع�سها  تت�سل مع   االأ�سكال  واأط��راف هذه  االأحمر  باللون  االأ�سفل  اأفقي يف  ال�سكل 
�سكل �سيوف حتد هذه االأ�سكال من كل اجلهات باللون الذهبي ويف الو�سط ر�سم ل�سكل هند�سي مثلث باللون 
االأ�سفر  باللون  ال�سكل  الغامق وجميعها على خلفية  مربعة  االأ�سفر  باللون  ر�سم زخريف  بداخله  االأ�سفر 

بطريقة مميزة .  
االإ�سرتاطات :  

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة الع�مات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإع�ن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  يوليو 2018 العدد 12367

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للع�مات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   277632         بتاريخ : 2017/8/3
بيانات االأولوية :    

باإ�سم      :  وي�ستبوينت هوم ال ال �سي
وعنوانه  :  28 ئي. ال�سارع الثامن والع�سرين ، كونكور�س ليفيل ، 

نيويورك ، نيويورك ، 10016 ، الواليات املتحدة االأمريكية
  �سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 24
املن�سوجات ومنتجات الن�سيج غري الواردة يف فئات اأخرى ؛ اأغطية الفرا�س واملوائد ؛ اأقم�سة غري حمبوكة 
 ، ، بطانيات  اأكيا�س للمخدات   ، )اأن�سجة(  واإ�سطناعية وتركيباتها ؛ م�ءات  األياف طبيعية  وحمبوكة من 
منا�سف ، قطع قما�س �سغرية ت�ستخدم لغ�سل الوجه واجل�سم ، قما�س من القطن اوالكتان ي�ستخدم ل�سنع 
اأغطية   ، للفر�س  )لبادات(  ، ح�سوات  ، حلف مبطنة  ال�سباحة  الأحوا�س  منا�سف   ، منا�سف حمام   ، املنا�سف 
، اأغطية مك�سك�سة تو�سع حتت فر�س النوم وفوق قاعدة ال�سرير ، قطع من االأقم�سة الزخرفية  للمخدات 
التي تو�سع بني الفر�س وقاعدة ال�سرير ، اأغطية للحف امل�سنوعة من زغب العيدر ، اأغطية للحف املبطنة ، 

اأغطية للبطانيات ، �سرا�سف ، �ستائر حلمامات الد�س ، �ستائر من اجلوخ ، �ستائر .
و�سف الع�مة : العبارة WESTPOINT HOME كتبت باحلروف ال�تينية .

االإ�سرتاطات :  
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة الع�مات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإع�ن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  يوليو 2018 العدد 12367

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للع�مات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   277354         بتاريخ : 2017/8/1
بيانات االأولوية :    

باإ�سم      :  �سورمارتيك اأ�س. ايه.
وعنوانه  :  فيندال بزن�س �سنرت ، كومبليك�س بي ،
 رو دي تريفي�س ، ال � 2632 فيندال ، لوك�سمبورغ .

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 30 
الفطائر و احللويات

و�سف الع�مة : الكلمة Kinder  كتبت باحلروف ال�تينية يف االأعلى على خلفية باللون االأبي�س حيث 
كتب احلرف K من الكلمة باللون االأ�سود واملقطع inder باللون االأحمر الربتقايل وحتتها ر�سم على �سكل 
امواج باللون االأحمر الربتقايل مع ر�سم لنقاط �سغرية باللون االأبي�س داخل هذه االأمواج وجميعها داخل 
ر�سم على �سكل بالونة على هيئة قلب مع خيط يف اأ�سفل البالونة ويف اخللف ر�سم ل�سكل �سبه م�ستطيل مائل 
باللون االأزرق بداخله كتب الرقم50 بحجم كبري باللون االأبي�س يعلوه ر�سم على �سكل �سمعتني م�ستعلتني 
باالألوان االأبي�س واالأحمر والربتقايل واالأ�سفر مع عدة نقاط وخطوط �سغرية باللون االأحمر ويف االأ�سفل 
واالأحمر  االأزرق  ب��االأل��وان  مائل  ب�سكل  ال�تينية  ب��احل��روف   MADE OF HAPPY عبارة  كتبت 

واالأ�سفر واالأخ�سر واالأزرق الداكن بطريقة مميزة .  
االإ�سرتاطات :  

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة الع�مات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإع�ن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  يوليو 2018 العدد 12367

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للع�مات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   278325   بتاريخ : 2017/8/17
بيانات االأولوية :    UK00003237955   بتاريخ 16-6-2017  اململكة املتحدة   

باإ�سم     :  ذي ثريد �سبي�س جروب ليميتد  
وعنوانه :  19 -16 كندا �سكوير ، لندن  ئي 14   5 ئي اآر ، اململكة املتحدة

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 25 
امل�ب�س ، لبا�س القدم ، اأغطية الراأ�س ؛م�ب�س للريا�سة ؛ م�ب�س للتمرين ؛ قم�سان تعرق ؛ قم�سان تائية 
ن�سف كم ؛ قم�سان لعبة البولو ؛ بذالت ملمار�سة التمارين الريا�سية ؛  األب�سة �سيقة م�سنوعة من قطعة 
واحدة ملمار�سة التمارين الريا�سية ؛ األب�سة �سباحة ؛ �سراويل �سباحة ؛ قبعات  ذات حافة من االأمام لل�سباحة  
؛ قبعات ذات حافة من االأمام وقبعات ريا�سية  ؛ قبعات ذات حافة من االأمام للعبة البي�سبول ؛ اأحذية ريا�سية 

؛ اأحذية للتدريب والريا�سة والتمرين ؛ مباذل اإ�ستحمام ؛ اأجزاء ولوازم جلميع ال�سلع املذكورة اآنفا.  
و�سف الع�مة : العبارة  THIRD SPACE كتبت باحلروف ال�تينية . 

االإ�سرتاطات :  
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة الع�مات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإع�ن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  يوليو 2018 العدد 12367

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للع�مات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   278326   بتاريخ : 2017/8/17
بيانات االأولوية :    UK00003237955   بتاريخ 16-6-2017  اململكة املتحدة   

باإ�سم     :  ذي ثريد �سبي�س جروب ليميتد  
وعنوانه :  19 -16 كندا �سكوير ، لندن  ئي 14   5 ئي اآر ، اململكة املتحدة

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 41 
�ساالت  مرافق  توفري  ؛  والثقافية  الريا�سية  االأن�سطة  ؛  الرتفيه  ؛  التدريب  توفري  ؛  والتهذيب  التعليم 
يف  التوجيه  توفري  ؛  االإ�ستجمامية  املرافق  توفري  ؛   الريا�سية  الراحة  مرافق  توفري  ؛  البدنية  الريا�سة 
الريا�سة ؛ توفري املرافق  ملمار�سة التمارين اجلماعية ؛ خدمات النوادي ال�سحية ؛ خدمات التدريب املتعلقة  
خدمات  ال�سخ�سية؛  البدنية  اللياقة  تدريبات  خدمات  ال�سخ�سي؛  التدريب  خدمات  ؛  واللياقة  بال�سحة 
املدرب ال�سخ�سي ؛ التوجيه يف ممار�سة التمارين اجلماعية ؛ تعليم الرق�س ؛ االأن�سطة الريا�سية والثقافية؛ 
التوجيه يف �سالة  ال�سباحة؛  الريا�سية؛ توفري مرافق حمامات  االأندية  الريا�سية؛ مرافق  املعدات  تاأجري 
االألعاب الريا�سية ؛ توفري التمارين الريا�سية ) االآيروبيك�س ( والتدريب على التمارين االأخرى على �سكل 
ح�س�س ؛ توفري توجيهات وح�س�س اليوغا؛ توفري التوجيه يف جمال الرعاية ال�سحية واجلمال؛ خدمات 

املعلومات وامل�سورة املتعلقة باخلدمات املذكورة اأع�ه.
و�سف الع�مة : العبارة  THIRD SPACE كتبت باحلروف ال�تينية . 

االإ�سرتاطات :  
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة الع�مات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإع�ن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  يوليو 2018 العدد 12367

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : اخلدمات املتحدة للع�مات التجارية وبراءات االخرتاع

طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   278328   بتاريخ : 2017/8/17

بيانات االأولوية :    UK00003237955   بتاريخ 16-6-2017  اململكة املتحدة   
باإ�سم     :  ذي ثريد �سبي�س جروب ليميتد  

وعنوانه :  19 -16 كندا �سكوير ، لندن  ئي 14   5 ئي اآر ، اململكة املتحدة
�سورة العالمة

اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 44  اخلدمات الطبية ؛ اخلدمات البيطرية ؛ خدمات العناية ال�سحية  وذلك لتمييز ال�سلع 
اأو احليوانات ؛ خدمات الزراعة والب�ستنة والغابات ؛ العيادات الطبية ؛ خدمات  واملحافظة على اجلمال للكائنات الب�سرية 
العيادات ال�سحية ؛ خدمات االأطباء؛ الع�ج البدين ؛ الع�ج الطبيعي؛ امل�ساعدة الطبية ؛ اجلراحة التجميلية؛ ع�جات 
والت�سمي�س  البخارية  احلمامات  )مرافق(  ت�سهي�ت  توفري  ؛  اليدين  باأظافر  العناية  خدمات  ال�سعر؛  ت�سريح  ؛  جتميلية 
العناية  امل�ساج( ؛ خدمات  التدليك )  ال�سم�س ؛ خدمات  بالتعر�س الأ�سعة  الت�سمري  العامة ؛ خدمات �سالونات  واحلمامات 
ال�سحية واملحافظة على اجلمال ؛ خدمات �سالونات التجميل؛ خدمات امل�سورة حول التجميل ؛ الع�ج الطبيعي والتدليك 
) امل�ساج( ؛ خدمات التجميل ؛ توفري ت�سهي�ت ) مرافق( احلمامات البخارية وغرف البخار؛ ت�سهي�ت ) مرافق( �سالونات 
باالأبر  الوخز  خدمات  بال�سحة؛  املتعلقة  امل�سورة  خدمات  لل�سم�س؛  بالتعر�س  الت�سمري  �سالونات  خدمات  ال�سعر؛  ت�سريح 
واملعاجلة اليدوية ل�أع�ساب و خدمات الع�ج املائي للقولون وخدمات تقدمي امل�سورة وخدمات ريكي ) تقنية يابانية للحد 
من التوتر واال�سرتخاء( و خدمات املمار�سة الطبية العامة و االأدوية الع�سبية و الن�سح الذي يخ�س التغذية و االأدوية الع�سبية 
ال�سينية و خدمات الن�سح الطبي الع�سبي و الع�ج بالعطور و الع�ج املائي و خدمات علم النف�س وخدمات الرعاية ال�سحية 
املتعلقة بالع�ج بالطب البديل و الع�ج بالتنومي املغناطي�سي وخدمات التمري�س واملعاجلة بتقومي العظام وخدمات ع�ج 
االأرجل وخدمات  الريفلك�سولوجي )اأ�ساليب التدليك لتخفيف حدة التوتر ومعاجلة االأمرا�س( و ال�سيات�سو )طريقة الع�ج 
اليابانية بوا�سطة ال�سغط( والع�ج عن طريق احلقن الوريدي و علم درا�سة ميكانيكية حركة اجل�سم والربجمة الع�سبية 
اللغوية و اال�ست�سارات الطبية املتخ�س�سة و علم االأمرا�س اجللدية وفح�س ال�سحة اجلن�سية واخلدمات الطبية امل�سرتكة ، 
خدمات التاأمل ؛ خدمات متارين البي�يت�س )متارين لياقة بدنية ( و اجلريوتونيك�س )طريقة للتدريب ترتكز على الدوران 

واحلركة املت�ساعدة التي تعالج كل اجل�سم( ؛ خدمات املعلومات وامل�سورة املتعلقة باخلدمات املذكورة اأع�ه.
و�سف الع�مة : العبارة  THIRD SPACE كتبت باحلروف ال�تينية . 

االإ�سرتاطات :  

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  يوليو 2018 العدد 12367

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للع�مات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   277444         بتاريخ : 2017/8/2
بيانات االأولوية :    

باإ�سم      :  �سورمارتيك اأ�س. ايه.
وعنوانه  :  فيندال بزن�س �سنرت ، كومبليك�س بي ، رو دي تريفي�س ، ال � 2632 فيندال ، لوك�سمبورغ .

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 30
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 30 

كرمية الكاكاو والبندق للدهن
و�سف الع�مة : العبارة  Hello World كتبت باحلروف ال�تينية على �سطرين مع ع�مة تعجب يف 
نهاية العبارة وجميعها على خلفية دائرية ال�سكل يحيط بها عدة اإطارات دائرية تتاألف من ر�سوم على �سكل 

مثلثات �سغرية احلجم وجميعها باالألوان الربتقايل واالأحمر والبني بطريقة مميزة . 
االإ�سرتاطات :  

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة الع�مات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإع�ن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  يوليو 2018 العدد 12367

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للع�مات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   277880   بتاريخ : 2017/8/9
بيانات االأولوية :    

باإ�سم     :  اإت�س �سي اإل كوربوري�سن برايفيت ليميتد
وعنوانه :  44 ، فريندز كولوين ) اإي�ست ( ، نيودلهي – 110065  ، الهند

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 42
اأنظمة وبرجميات احلا�سوب  اأج��زاء احلا�سوب ؛ خدمات برجمة احلا�سوب ؛ ت�سميم  اال�ست�سارات مبا فيها 
؛  احلا�سوب  اأنظمة  ودم��ج  ؛ حتليل  احلا�سوب  ؛  حتديث برجميات  احلا�سوب  و�سيانة برجميات  تركيب  ؛ 
خدمات ا�ست�سارية تتعلق بتطوير وتنفيذ برامج احلا�سوب ح�سب الطلب ؛ حتويل البيانات اأو امل�ستندات من 
و�سائط مادية اإىل اإلكرتونية ؛ اإ�سرتجاع بيانات احلا�سوب ؛  توفري دعم تقني فيما يتعلق بخدمات احلا�سوب 
؛ خدمات البحث والتطوير، خدمات ت�سميم املدخل ، خدمات تطوير املوقع ال�سبكي ، اإن�ساء و�سيانة املواقع 
، توفري خدمات  ال�سبكة على االإنرتنت  ، جميعها لتجميع �سفحات  الكتابة   ، الر�سم   ، الت�سميم   ، ال�سبكية 
متخ�س�سة مبا فيها التقييمات والتقديرات و االأبحاث والتقارير يف جمال اأجهزة احلا�سوب واالإت�ساالت عن 

بعد واملجاالت التكنولوجية ذات ال�سلة.
و�سف الع�مة : الرتكيب احلريف HCL  كتب باحلروف ال�تينية.

االإ�سرتاطات :  
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة الع�مات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإع�ن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  يوليو 2018 العدد 12367

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للع�مات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   278594   بتاريخ :   2017/8/23
بيانات االأولوية :    

باإ�سم     :  برمييوم توباكو  اإف زد  ال ال �سي 
وعنوانه :  �سندوق بريد : 31291 ، اجلزيرة احلمراء ، 

راأ�س اخليمة ، دولة االإمارات العربية املتحدة
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :   4
فحم )وقود( ؛ فحم ؛ تراب الفحم )وقود(.

الو�سط وحتتها كتبت  الكبرية يف  AL SAFWA كتبت باحلروف ال�تينية  الكلمة    : الع�مة  و�سف 
ال�سفوة  االأعلى ر�سم ل�سكل ذو ر�سوم زخرفية مع كلمتي  العربية بحجم كبري ويف  باللغة  كلمة )ال�سفوة( 
نهايات مدببة  ذو  �سريط عري�س  �سكل  ر�سم على  ا�سفله  ال�سكل ويف  كتبتا يف و�سط    AL SAFWA و 

وجميعها على خلفية مربعة ال�سكل بطريقة مميزة.
االإ�سرتاطات :  

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة الع�مات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإع�ن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  يوليو 2018 العدد 12367
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• • ابوظبي-الفجر:

برعاية كرمية من �سمو ال�سيخ �سلطان بن زايد اآل 
رئي�س  الدولة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  ممثل  نهيان 
االأول االأحد  اأم�س  انطلقت  االإم���ارات،  ت��راث  ن��ادي 
الذي   2018 ال�سيفي  ال�سمالية  ملتقى  فعاليات 
ال�سمالية يف  االإم��ارات بجزيرة  نادي تراث  ينظمه 
ال�سهر  م��ن  ع�سر  التا�سع  حتى  وي�ستمر  اأب��وظ��ب��ي 
احلايل. حيث ا�ستقبل الط�ب امل�ساركني يف امللتقى 
�سوؤون  ق�سم  رئي�س  الرميثي  خ���ادم  را���س��د  ال�سيد 
املراكز بنادي تراث االإمارات مدير امللتقى، وال�سيد 
اأحمد مر�سد الرميثي مدير مركز اأبوظبي التابع 

للنادي، وعدد من امل�سوؤولني واملوظفني.
وتنوعت اأن�سطة اليوم االأول للملتقى، بني الواجهة 
ال��ب��ح��ري��ة، وال���ف���رو����س���ي���ة، وال���ه���ج���ن. ح��ي��ث تلقى 
حما�سرة  البحرية  ال��واج��ه��ة  من�سط  يف  ال��ط���ب 
عن ال�سنع وطرق ال�سيد بال�سقور، قدمها املدرب 
الرتاثي بالنادي حممد بن يعروف املن�سوري، كما 
ال�سفينة  م��ن  على  اجل��زي��رة  ح��ول  بجولة  ق��ام��وا 

الرتاثية.
ويف ن�ساط الفرو�سية، تعرف الط�ب على مهارات 
ركوب اخليل باإ�سراف مدربي النادي، وقاموا بعدة 
الهجن  من�سط  يف  اأم��ا  اخل��ي��ل.  ظهور  على  دورات 

امل��ت��ب��ع��ة يف رك����وب واإناخة  ال���ط���رق  ف��ت��ع��رف��وا ع��ل��ى 
االإب�����ل وال�����س��ري ب��ه��ا، و���س��م��ل امل��ن�����س��ط ج��ول��ة على 
ظهور االإبل. وقال ال�سيد را�سد خادم الرميثي، اإن 
احل�سور الكبري الذي �سهده امللتقى يف يومه االأول، 

دوراته  كل  يف  للملتقى  امل�ستمر  النجاح  على  ي��دل 
يف  يركز  امللتقى  اأن  اإىل  واأ�سار  واحلالية.  ال�سابقة 
ل�����أوالد وال��ب��ن��ات، على تر�سيخ  امل��ق��دم��ة  ب��راجم��ه 
ر�سالة  مع  ات�ساقاً  النا�سئة،  لدى  بالرتاث  املعرفة 
بال�سنع  ياأتي االهتمام  االإم��ارات، حيث  نادي تراث 
االإماراتية  ال��ه��وي��ة  ���س��ق��ل  اإىل  ���س��ع��ي��اً  امل��ل��ت��ق��ى،  يف 
الرميثي  اأحمد مر�سد  ال�سيد  ون��ّوه  ال�سباب.  لدى 
والثقافية  الرتاثية  وب��راجم��ه  امللتقى  اأهمية  اإىل 
االإجازة  ف��رتة  م��لء  يف  والريا�سية،  واالجتماعية 
ال�سيفية للط�ب بتعريفهم بهويتهم وتر�سيخها. 
وق���ال اإن ب��رام��ج ال��واج��ه��ة ال��ب��ح��ري��ة ال��ت��ي تهدف 
ل�إمارات متثل  البحري  ب��االإرث  النا�سئة  لتعريف 
كالفرو�سية  االأخ��رى  الرتاثية  املنا�سط  جانب  اإىل 
والهجن؛ معرباً لنقل التجارب واخلربات واملعارف 
ملتقى  فعاليات  و�سمن  االأج��ي��ال.  بني  التقليدية 
ال�سمالية ال�سيفي 2018 نظم مركز العني التابع 
املويجعي،  اىل ق�سر  زي��ارة  االم���ارات  ت��راث  لنادي 
املخت�س  املر�سد  من  ل�سرح  الط�ب  ا�ستمع  حيث 

عن تفا�سيل الق�سر وتعرفوا على اركانه.

•• دبي-وام: 

كرمت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع 
اآمنة”  “قلوب  برنامج  عمل  فريق 
ل��ل��ك�����س��ف ع����ن ق���ل���وب االأط�����ف�����ال يف 
نهاية  �سيمتد حتى  وال��ذي  امل��دار���س 
ت��ط��ب��ي��ق��ه يف  و���س��ي��ت��م   2021 ع����ام 
جميع املدار�س واجلامعات يف الدولة 
عن  امل���ب���ك���ر  ال��ك�����س��ف  اإىل  وي����ه����دف 
عند  تظهر  قد  التي  القلب  اأمرا�س 
املراحل االأوىل من  االأطفال يف �سن 
الدكتور  التكرمي  ح�سر  امل��در���س��ة.  
الوكيل  ال�����س��رك��ال  حم��م��د  ي��و���س��ف 
امل�ساعد لقطاع امل�ست�سفيات يف وزارة 
والدكتورة  املجتمع  ووقاية  ال�سحة 
الرعاية  اإدارة  مديرة  الكواري  منى 

التخ�س�سية.
ويف اإط���ار ه��ذا ال��ربن��ام��ج ق��ام فريق 
مكون من اأطباء وممر�سني موؤهلني 
املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  م��ن 
على  م��رك��ز  ���س��ري��ري  ك�سف  بتقدمي 
امل��دار���س ت�سمن  االأط��ف��ال يف  قلوب 

وقيا�س  احل��ي��وي��ة  ال��ع���م��ات  قيا�س 
والطول  ب��ال��دم  االأوك�����س��ج��ني  ن�سبة 
املرتبطة  اجل�����س��م  وك��ت��ل��ة  وال�������وزن 
مبا�سر  ب�سكل  توؤثر  والتي  بال�سمنة 
حيث  وال�سرايني  القلب  �سحة  على 
ك����ان����ت االن����ط�����ق����ة ل���ل���ربن���ام���ج يف 

الرب�ساء  مبنطقة  امل��واك��ب  مدر�سة 
يف  طفل   650 وا�ستهدفت  دب��ي  يف 

احللقة الدرا�سية االأوىل.
اأن  ال�سركال  يو�سف  ال��دك��ت��ور  واأك���د 
مبادرات  يندرج حتت  ال��ربام��ج  ه��ذا 
املوؤ�سر  لتحقيق  الت�سغيلية  اخلطة 

ن�سبة  بتخفي�س  اخل��ا���س  ال��وط��ن��ي 
الوفيات الناجمة عن اأمرا�س القلب 
البيانات  اأن  مو�سحا  وال�����س��راي��ني.. 
ال�����س��ح��ي��ة ال��ت��ي ���س��ي��ت��م ج��م��ع��ه��ا من 
املدار�س  طلبة  ع��ل��ى  الك�سف  حملة 
الطلبة  اأه��ايل  مع  م�ساركتها  �سيتم 

اأطفالهم  لدى  القلب  �سحة  ملعرفة 
اخل�سو�سية  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  م���ع 
على  ا����س���ت���خ���دام���ه���ا  و����س���ي���ق���ت�������س���ر 
واالإح�سائية  ال��ب��ح��ث��ي��ة  االأغ���را����س 
فقط والتي ت�ساهم يف تعزيز قاعدة 
ال�سيا�سات  و�سن  ال�سحية  البيانات 
والوقائية  ال���ع����ج���ي���ة  ال�����س��ح��ي��ة 
حت��ق��ي��ق��اً ل���روؤي���ة االإم������ارات 2021 
�سحي  ن��ظ��ام  تطبيق  اإىل  ال��رام��ي��ة 
مبعايري عاملية. واأ�سار اإىل اأن الوزارة 
ل��دي��ه��ا ع���دة ب���رام���ج وط��ن��ي��ة اأخ���رى 
املوؤ�سر  تخدم  التي  امل��ب��ادرات  �سمن 
الوطني الأمرا�س القلب وال�سرايني 
ومنها برنامج “خرباء القلب” الذي 
ليكونوا  امل���دار����س  ط��ل��ب��ة  ي�ستهدف 
�سفراء توعية يف املدر�سة وي�ساهموا 
عن  وا�ست�سارات  فعاليات  تنظيم  يف 
االأن�سطة البدنية اأو ن�سائح لتجنب 
ال�����س��م��ن��ة وك��ي��ف��ي��ة ال��ت�����س��رف عند 
حدوث االأزمة القلبية وذلك بهدف 
القلب  ل�سحة  داع��م��ة  بيئة  ت��ع��زي��ز 

وال�سرايني يف املدار�س.

•• اأبوظبي-الفجر:

القبي�سي  ب��در  �سيف  �سعادة  اأط��ل��ق 
املدير العام لبلدية مدينة اأبوظبي 
اأبوظبي  م���دي���ن���ة  ب���ل���دي���ة  ج����ائ����زة 
يف  “ارتقاء”  ل��ل��ت��م��ي��ز  ال��داخ��ل��ي��ة 
 ،2018 ل��ل��ع��ام  ال��ث��ال��ث��ة  دورت���ه���ا 
لتوجيهات  ام��ت��ث��ااًل  ج���اءت  وال��ت��ي 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
للقوات  االأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  امل�سلحة 
الإم�����������ارة اأب�����وظ�����ب�����ي، وجت�������س���ي���داً 

���س��م��وه احل��ك��ي��م��ة وحر�سه  ل���روؤي���ة 
باملوؤ�س�سات  للعاملني  االإبداعية  الطاقات  حتفيز  على 
التميز  جل��وائ��ز  برنامج  اإط����ق  خ���ل  م��ن  احلكومية 
داخل اجلهات التابعة حلكومة اأبوظبي يكون موازيا ل� 
» جائزة اأبوظبي ل�أداء احلكومي املتميز، وم�ساهماً يف 
حتقيق اأهدافها، وبهدف رفع كفاءة وفاعلية االأداء وزيادة 
االإنتاجية وحت�سني اخلدمات، والرتكيز على املتعاملني، 
وكذلك حت�سني بيئة العمل ورفع ن�سبة الر�سا الوظيفي 
امل��دي��ر العام  ���س��ع��ادة  ال��ب��ل��دي��ة.  وب��ه��ذه املنا�سبة دع��ا  يف 

كلمة  يف  اأبوظبي  مدينة  لبلدية 
وّجهها اإىل منت�سبي بلدية مدينة 
اأْن ت��ك��وَن ه���ذه ال����دورُة  اأب��وظ��ب��ي 
حقيقيٍة،  اإجن���ازاٍت  مع  مت�زمًة 
ميكن  واإبداعيٍة  ابتكاريٍة  واأف��ك��اٍر 
م�����ن خ�����ِل����ه����ا احل���������س����وَل على 
ال���ذي يرتقِي  ال��ت��م��ي��ِز احل��ق��ي��ق��ِي 
اإيجابياً  وينعك�ُس  البلدية  ب���اأداِء 
املتعاملنَي  ر���س��ا  م�����س��ت��وَى  ع��ل��ى 
ومبا  اال�سرتاتيجينَي،  وال�سركاِء 
يتوافُق مع التاريِخ العريِق لهذه 
واإجنازاِتها  اخل��دم��ي��ِة  امل��وؤ���س�����س��ِة 

على جميِع امل�ستويات.
اأْن  ع���ل���ي���َن���ا  ����س���ع���ادت���ه:  واأ������س�����اف 
اإياها  مَنحتَنا  التي  الغاليِة  الثقِة  هذه  َق��ْدِر  على  نكوَن 
اإداٍء نقوم به، ومن  واأْن نعك�َس يف كلِّ  قيادتنا احلكيمة، 
يجُب  التي  اجلهود  م�ساعفة  اإىل  نتطلع  املنطلق  ه��ذا 
ُنثبَت  اأْن  وه��ي  روؤي��ِة حكومتنا،  اأج��ِل حتقيِق  بذُلها من 
جدارَتنا للقيادِة العليا، من خ�ِل جعِل التميِز منهجاً، 
مع  تعامِلنا  يف  جن�سُدها  وظيفيٌة  وعقيدٌة  ب��ْل  وثقافًة، 
نا البع�ِس كعاملنَي وُموؤمتننَي على خدمِة الدولِة  بع�سِ

واملجتمِع، ومع متعاملينا الكراِم.

•• دبي –الفجر:

ك��رم��ت م��وا���س���ت االإم����ارات جمموعة 
يف  العاملني  وامل�سرفات  ال�سائقني  من 
امل��در���س��ي��ة احلكومية  امل��وا���س���ت  ف���رع 
ب��راأ���س اخل��ي��م��ة، وامل�����س��ارك��ني يف عملية 
الطلبة  م����ن  ال��������ورود  رو�����س����ة  اإخ��������ء 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع ال�������س���ل���ط���ات االأم���ن���ي���ة 
م�سرح  يف  حريق  ن�سوب  ل��دى  املخت�سة 
الرو�سة يف مايو املا�سي. واأفاد املهند�س 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ال��ك��ن��دي  ع��ب��داهلل 
ل��ل��ع��م��ل��ي��ات مب���وا����س����ت االإم���������ارات يف 
املقام  احلفل  خ�ل  األقاها  التي  كلمته 
يف م�سرح االإدارة العامة للموؤ�س�سة بدبي 
���س��وي��ف الغفلي  ب���ن  ب��ح�����س��ور ع���ب���داهلل 
املدير التنفيذي لدائرة النقل املدر�سي 
وحنان �سقر املدير التنفيذي للخدمات 
من  ولفيف  الفروع  وم��دراء  املوؤ�س�سية، 
امل��وظ��ف��ني، ب����اأن م��وا���س���ت االإم������ارات 
حري�سة على تكرمي اأ�سحاب االإجنازات 
تعزيز  يف  ي�سهمون  وال��ذي��ن  ال��ن��وع��ي��ة، 
االإمارات  ملوا�س�ت  املوؤ�س�سية  ال�سورة 
ويعك�سون ر�سالتها واأدوارها املجتمعية.

وامل�سرفات  ال�سائقني  الكندي  واع��ت��رب 
الرو�سة  اإخ�����ء  عملية  يف  امل�����س��ارك��ني 
ت�سجيل  دون  وطالبة  طالباً   176 من 
اإ�����س����اب����ات يف زم�����ن ق���ي���ا����س���ي؛ اأب����ط����ااًل 
ي�سهمون يف احلفاظ على اأمن و�س�مة 
احلافلة  يف  ل��ي�����س  ال���ط���ل���ب���ة،  اأب���ن���ائ���ن���ا 
مكان  اأي  يف  ب���ل  ف��ح�����س��ب؛  امل���در����س���ي���ة 
تقديرهم  ا�ستوجب  م��ا  ذل��ك،  يقت�سي 
ع���ل���ى ح�������س���ن ت�������س���رف���ه���م وج���ه���وده���م 

اأن  اإىل  م�سرياً  ال���حم��دود،  وعطائهم 
مثل هذه املواقف تعك�س امل�ستوى العايل 
االح������رتايف وامل��ه��ن��ي ل���دى ف��ري��ق عمل 
موا�س�ت االإم���ارات، وهو ما يعزز من 
ثقة ور�سا املتعاملني واأولياء االأمور عن 
اخلدمات التي تقدمها املوؤ�س�سة، خا�سة 
يف جم����ال ال��ن��ق��ل امل���در����س���ي؛ ح��ي��ث اإن 
وامل�سرفات  املدر�سية  احلاف�ت  �سائقي 
الطلبة  اأبنائنا  �س�مة  على  موؤمتنني 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  واأ����س���ار  واأم���ن���ه���م. 
خ�ل  من  املوؤ�س�سة  قيام  اإىل  للعمليات 
بتاأهيل  ل��ه��ا  ال��ت��اب��ع  ال���ت���دري���ب  م���رك���ز 
النقل  وم�سريف  املدر�سي  النقل  �سائقي 
وال�س�مة ب�سفة دورية، وفق حزمة من 
املعتمدة،  التدريبية  وال��دورات  الربامج 
النقل  خ����دم����ات  ت���ق���دمي  ي�����س��م��ن  مب����ا 
خدمات  منظومة  وخا�سة  واملوا�س�ت 
حيث  املثلى،  بال�سورة  امل��در���س��ي  النقل 

التدريبية  ال������دورات  حقيبة  تت�سمن 
وامل�سرفات  لل�سائقني  املركز  املعتمدة يف 
واالإ�سعافات  امل���دين،  ال��دف��اع  يف  دوراٍت 
االأول���ي���ة، وف���ن ال��ق��ي��ادة وال��ت��ع��ام��ل مع 
االآخ����ري����ن م���ن ط��ل��ب��ة واأول����ي����اء اأم�����ور، 
مع  والتعامل  احلافلة  اإخ����ء  وكيفية 
ال��ط��وارئ، وغ��ريه��ا م��ن امل��ج��االت التي 
باأن  م��وؤك��داً  وقدراتهم،  معارفهم  تنمي 
حادثة  مع  تعاملهم  وح�سن  م�ساركتهم 
احل����ري����ق ه����ي اإح�������دى ث���م���ار ال���ربام���ج 

التدريبية التي مت تاأهيلهم خ�لها.
واختتم الكندي احلفل بتكرمي الطاقم 
االإداري لفرع املوا�س�ت املدر�سية براأ�س 
اخليمة وال�سائقني وامل�سرفات امل�ساركني 
يف عملية االإخ�ء، مثنياً على موقفهم 
يقومون  التي  االأدوار  وعظم  البطويل، 
ب��ه��ا، واع��ت��ربه��م م��ث��ااًل م�����س��رف��اً وقدوة 

الأقرانهم العاملني يف املجال نف�سه.

بلدية مدينة اأب�ظبي تطلق الدورة احلالية من 
اجلائزة الداخلية للتميز )ارتقاء( 2018

خالل احلريق الذي اندلع يف م�سرح الرو�سة يف مايو املا�سي

م�ا�سالت الإمارات تكرم م�ظفيها امل�ساركني يف اإخالء 
رو�سة ال�رود براأ�ض اخليمة من الطلبة

نادي تراث الإمارات يطلق ملتقى ال�سمالية ال�سيفي 2018

فعاليات وان�سطة تعزز قيم امل�اطنة وال�سالة 

»ال�سحة« تكرم فريق برنامج “قل�ب اآمنة” للك�سف املبكر عن اأمرا�ض القلب يف املدار�ض

•• عجمان-وام: 

عهد  ويل  النعيمي  حميد  بن  عمار  ال�سيخ  �سمو  اأ���س��در 
ب�ساأن  اأم��ريي��ا  ق���رارا  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  عجمان 
ال�سادرة  عجمان  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  اأع�ساء  اإع��ف��اء 
لهم تراخي�س من دائرة التنمية االقت�سادية يف عجمان 
من �سداد ر�سوم الع�سوية املرتاكمة ب�سبب عدم التجديد 

ويعمل به اعتبارا من االأول من �سهر يوليو 2018.
ون�س القرار االأم��ريي - رقم 21 ل�سنة 2018 - على 

ال�سادرة  عجمان  �سناعة  و  جت��ارة  غرفة  اأع�ساء  اإع��ف��اء 
لهم تراخي�س من دائرة التنمية االقت�سادية يف عجمان 
عليهم  املرتاكمة  الغرفة  يف  الع�سوية  ر�سوم  �سداد  من 
 2017 دي�سمرب   31 تاريخ  التجديد حتى  ب�سبب عدم 
الع�سوية خ�ل مهلة  وذل��ك يف حال طلب جتديد تلك 
اال�ستفادة من االإعفاء املحددة من تاريخ العمل به وحتى 
اجلريدة  يف  القرار  هذا  ين�سر   .2018 دي�سمرب   31
الر�سمية ويعمم على اجلهات املعنية كافة بتنفيذه للعمل 

مبقت�ساه كل فيما يخ�سه.

•• نيقو�صيا-وام:

ال��ت��ق��ى دمي��ي��رتي�����س ���س��ي��ل��وري�����س رئ��ي�����س جم��ل�����س النواب 
بن  اأح��م��د  معايل  نيقو�سيا  العا�سمة  يف  ام�س  القرب�سي 
حممد اجلروان رئي�س املجل�س العاملي للت�سامح و ال�س�م 
والوفد املرافق له الذي يزور قرب�س حاليا. ورحب رئي�س 
اجلروان  مبعايل  اللقاء  خ�ل  القرب�سي  النواب  جمل�س 
الدويل  والربملان  املجل�س  ب��دور  واأ�ساد  له  املرافق  والوفد 
وجهودهما  املجل�س”  اأج��ه��زة  “اأحد  وال�����س���م  للت�سامح 
لن�سر ث��ق��اف��ة ال��ت�����س��ام��ح يف ظ��ل ال���ظ���روف ال��ت��ي مي��ر بها 
الدويل  وج��ود مثل هذا اجلهد  اأن  موؤكدا  العامل حاليا.. 
�سرورة ملحة و اأبدى ا�ستعداد الربملان القرب�سي للعمل 
املجل�س  جهود  لدعم  االمكانيات  ك��ل  وت�سخري  امل�سرتك 

قرب�س  ا�ستعداد  عن  وع��رب   .. وال�س�م  للت�سامح  العاملي 
ل�ن�سمام للمجل�س من خ�ل تر�سيح ممثل عن برملانها 
تلبية لدعوة من معايل اجلروان يف هذا ال�ساأن. من جانبه 
العاملي  املجل�س  م�ستجدات عمل  اآخ��ر  اجل��روان  ا�ستعر�س 
الت�سامح  ثقافة  ن�سر  �سبيل  يف  واآلياته  وال�س�م  للت�سامح 
االأفكار  ال��ع��امل وم��واج��ه��ة  ال�����س���م ح��ول  دع��م م�ساعي  و 
واأ���س��اد اجل��روان بدور  املتطرفة و العن�سرية واالإره����اب.  
واأهمية  وال�س�م  الت�سامح  ثقافة  ن�سر  جم��ال  يف  قرب�س 
وتطرق  والغرب  ال�سرق  بني  الربط  يف  اجلغرايف  موقعها 
اإىل الدور املنوط بالربملان الدويل للت�سامح و ال�س�م وهو 
وم�ساعيه  ال�س�م  و  للت�سامح  العاملي  املجل�س  اأجهزة  اأحد 
بن�سر  املعنية  الدولية  الربملانية  اجلهود  توحيد  اأجل  من 

الت�سامح و دعم ال�س�م يف العامل.

•• اأبوظبي-وام: 

لل�سيا�سات  امل�ساعد  الوكيل  القحطاين  حممد  ف���ح  ط��ي��ار  ال��رك��ن  ال��ل��واء  التقى 
توما�س  متقاعد  الفريق  ام�س  مكتبه  الدفاع يف  وزارة  اال�سرتاتيجية يف  وال�سوؤون 
بيكيت املدير التنفيذي للمعهد الدويل للدرا�سات اال�سرتاتيجية الربيطاين الذي 

يزور الدولة حاليا.
وجرى خ�ل اللقاء بحث ع�قات التعاون وال�سداقة بني دولة االإمارات واململكة 
االإقليمية  الق�سايا  جممل  ا�ستعرا�س  ومت  وتطويرها.  تعزيزها  و�سبل  املتحدة 
والتن�سيق  باجلهود  يتعلق  فيما  خا�سة  املنطقة  يف  الراهنة  والتطورات  والدولية 
امل�سرتك بني البلدين.. كما تطرق اجلانبان اإىل عدد من املو�سوعات ذات االهتمام 

امل�سرتك وتبادال الراأي ووجهات النظر حولها.
ح�سر اللقاء عدد من كبار �سباط وم�سوؤويل وزارة الدفاع.

عمار النعيمي ي�سدر قرارًا باإعفاء اأع�ساء غرفة 
عجمان من �سداد ر�س�م الع�س�ية املرتاكمة

رئي�ض جمل�ض الن�اب القرب�سي يلتقي رئي�ض املجل�ض العاملي للت�سامح و ال�سالم »ال�كيل امل�ساعد« ل�زارة الدفاع يلتقي وفدا بريطانيا

•• دبي –الفجر:

املن�سوري  عيد  ط��ار���س  �سعادة  د�سن 
“اإدارة  دب��ي، مقر  مدير عام حماكم 
اعداد الدعوى” وذلك �سمن جهود 
حم����اك����م دب������ي يف ت����ق����دمي خ���دم���ات 
م��ي�����س��رة ل��ل��م��ت��ق��ا���س��ني، وف����ق ارق���ى 
روؤية  حتقيق  اإىل  والو�سول  املعايري 

دبي 2021.
ك���م���ا د�����س����ن �����س����ع����ادة ط�����ار������س عيد 
امل��ن�����س��وري م��دي��ر ع���ام حم��اك��م دبي، 
امل���رئ���ي يف حت�سري   ن��ظ��ام االت�����س��ال 
بخا�سية  ب����ع����د  ع������ن  ال��������دع��������اوى 
ال��ن��ق��ل امل��ب��ا���س��ر ب��ني م��دي��ر الدعوى 
واملتقا�سني، وياأتي ذلك �سمن جهود 
التطورات  م��واك��ب��ة  يف  دب���ي  حم��اك��م 
ب���اإن�������س���اء ق����ن����وات ذك���ي���ة ت��ع��م��ل على 
تقدمي خدمات مي�سرة للمتقا�سني،  
مما  ي�سهل عليهم متابعة االإجراءات 
الق�سائية مبكتب اإدارة الدعوى دون 

اإ�سافة  واملراجعة  للح�سور  احلاجة 
اإيجابياً  اإىل انه �سوف يعطي موؤ�سراً 
والبذل  العمل  م��ن  مل��زي��داً  وحم��ف��زاً 
اأج����ل م��وا���س��ل��ة م�����س��رية التميز  م��ن 
املقدمة  اخلدمات  كافة  يف  وال��ري��ادة 
على  يوؤكد  الذي  االأمر  للمتقا�سني، 
ال��دائ��رة يف ترجمة  وح��ر���س  اهتمام 
ا�سعاد  يف  ال��ر���س��ي��دة  ال���ق���ي���ادة  روؤي�����ة 

املتعاملني.
قطعت  ال��دائ��رة  اأن  �سعادته  م��وؤك��داً 
اخلدمات  طريق  على  كبرية  م�سافة 
احتياجات  ت���ل���ب���ي  ال����ت����ي  ال����ذك����ي����ة 
امل���واط���ن وامل��ق��ي��م ف��ي��ه��ا ب��ك��ب�����س��ة زر، 
ي��دي��ك« بف�سل  ب��ني  »ال��ع��امل  واأ�سبح 
واملتطورة  ال�����س��ري��ع��ة  امل��واك��ب��ة  ه���ذه 
لتقنيات الع�سر التي ت�ساهم يف رفع 
وتعزيز الوعي لدى اجلهات بامل�سي 
الذكية  اخل��دم��ات  طريق  على  قدماً 
وال��ت��ق��ن��ي��ات احل��دي��ث��ة، م��ث��ل خدمات 
اخلدمات  وتقنيات  النقال،  الهاتف 

ل�رتقاء  لديها  م��ا  اأف�سل  لتقدمي 
بخدماتها، وذلك ا�ستناداً اإىل عوامل 
االإب��داع واالبتكار، انط�قاً من فهٍم 
وكافة  املواطنني  الحتياجات  وا�سح 
طموحاتهم  ي��واك��ب  مب��ا  املتعاملني، 

ويلبي رغباتهم.
حممد  حت������دث  اجل����ان����ب  ه������ذا  ويف 
لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  العبيديل 
دب��ي، عن  ال��دع��اوى يف حماكم  اإدارة 
الذي  الدعوى”  اع���داد  “اإدارة  مقر 
تعترب  التي  اخلدمات  يف  نقلة  ميثل 
نهدف  ل���ع���م���ل  م���ت���ك���ام����  ام�����ت�����دادا 
م��ن خ���ل��ه ت��ق��دمي خ��دم��ات تقنية 
ال����وع����ي حول  ل���ت���ع���زي���ز  وم����ت����ط����ورة 
بناء  يف  امل��وؤث��رة  االأ�سا�سية  ال��ع��وام��ل 
ثقافة ال�سعادة وجودة احلياة واالآثار 
ت���ق���دمي اخل���دم���ات  االإي���ج���اب���ي���ة يف 
والكفاءة  اجل��ودة  معايري  اأعلى  وف��ق 

وال�سفافية.
اإدارة  احل��م��ادي مدير  عدنان  واأ���س��ار 

اع�����داد ال����دع����اوى يف حم��اك��م دب����ي ، 
الإدارة  خم�س�س  م��ك��ان  اإ���س��اف��ة   اأن 
هامة  اإ�سافة  يعترب  الدعاوى  اع��داد 
الذكية  ف��اخل��دم��ات  االإدارة  عمل  يف 
اأ�سبحت من القوائم االأوىل، وتطمح 
على  ي��دل  مما  اجلهات،  جميع  اإليها 
اأ�سبحنا عليه  التقدم والنجاح الذي 
دليل  اإال  ال�سباق  هذا  وما  وحققناه، 
االأف�سل،  اإىل  وال�سعي  التميز  على 
الدعاوى  اع����داد  اإدارة  تعترب  ح��ي��ث 
منظومة  يف  الرئي�سية  االإدارات  من 
وب�سكل  ت���دع���م  ال���ت���ي  دب����ي  حم���اك���م 
وحتقيقها  العدالة  اإج��راءات  مبا�سر 
الواقع، وتقدم  اأر�س  وتطبيقها على 
منهجية  �سمن  للعم�ء  خدماتها 
وروؤي��ة وا�سحة ت�ستقيها من اخلطة 
دبي  ملحاكم  املعتمدة  اال�سرتاتيجية 
وت�سري عليها من اأجل حتقيق ر�سالة 
معتمدة  املر�سومة،  االأه���داف  وروؤي��ة 

على �سواعد كوادرها الوطنية.

التي  امل��ه��ام  اإىل  احل���م���ادي  واأ����س���اف 
املهام،  ه���ذه  وم���ن  االإدارة  ت��ت��واله��ا 
تقدير وا�ستيفاء الر�سوم املقررة وفق 
اخلا�س  ال�سجل  يف  والقيد  القانون، 
االإع�ن  وحت��ري��ر  االأح����وال،  بح�سب 
اجلهة  اإىل  وت�سليمه  االأ�سول  ح�سب 
املنوط بها تنفيذه مع اإرفاق �سحيفة 
مقدمة،  م�����س��ت��ن��دات  واأي  ال���دع���وى 
وتكليف املدعى عليه بتقدمي مذكرة 
ج��واب��ي��ة ع��ل��ى ال���دع���وى م��رف��ق��اً بها 
ك��اف��ة امل�����س��ت��ن��دات، ك��م��ا ي��ت��وىل مدير 
وا�ستكمال  اخل�سوم  دع��وة  ال��دع��وى 
البيانات وامل�ستندات وتقارير اخلربة 

واملذكرات.
كما تقوم االإدارة معاونة ال�سادة ق�ساة 
اال�ستئناف،  )االب��ت��دائ��ي��ة،  امل��ح��اك��م 
الفنية  ب��االأع��م��ال  تخت�س  التمييز( 
ملف  حت���������س����ري  م������ن  ل������ل������دع������اوى 
بجميع  جل�ساتها  واإدارة  ال���دع���وى 
ا�ست�م  م��ن  ب���دءاً  التقا�سي  م��راح��ل 

ملفات الدعاوى من ق�سم اخلدمات 
املركزية حتى حت�سري ملف الدعوى 
االإدارة  وتتوىل  املخت�سة،  للمحكمة 
جم��م��وع��ة م��ن امل��ه��ام م��ن��ه��ا، متابعة 
املحاكم  روؤ�ساء  من  املكلفة  القرارات 
موظفي  ج��م��ي��ع  ع���ل���ى  وت��ع��م��ي��م��ه��ا 
وت��ن��ف��ي��ذ طلبات  م��ت��اب��ع��ة  امل���ح���اك���م، 
ومتابعة  املحاكم،  روؤ�ساء  واحتياجات 
الق�سائي  ال��ت��ف��ت��ي�����س  اإدارة  ط��ل��ب��ات 

الق�ساة  ال���������س����ادة  م����ع  وال��ت��ن�����س��ي��ق 
واجلهات ذات االخت�سا�س لتنفيذها، 
انعقاد  م��ت��اب��ع��ة  ع��ل��ى  اال�����س����راف  و 
الق�ساة  ال�����س��ادة  وح�����س��ور  اجلل�سات 
واأع�ساء النيابة العامة واأمناء ال�سر، 
اال�سراف على متابعة ك�سوفات طلبات 
تاأجيل الر�سوم الق�سائية والتظلمات 
متابعة  على  االإ���س��راف  رف�سها،  م��ن 
متابعة  الق�سائية،  ال��ل��ج��ان  اأع��م��ال 

ت�����س��ك��ي��ل ال�����دوائ�����ر،  اال�����س����راف على 
الق�سائية   االأداء  م��وؤ���س��رات  متابعة 
واال�ستئناف  االب��ت��دائ��ي��ة  للمحاكم 
والتمييز، تقدمي الدعم للمتعاملني 
لقاء  التن�سيق يف مواعيد  من خ�ل 
وت��ل��ب��ي��ة طلباتهم   ، امل��ح��اك��م  روؤ����س���اء 
االإدارية والنظر يف �سكاويهم و�سمان 
على  وال���رد  معهم  امل��وظ��ف��ني  تعامل 

اأ�سئلتهم وا�ستف�ساراتهم.

مدير عام حماكم دبي يد�سن مقر »اإدارة اعداد الدع�ى« ويطلق نظام الت�سال املرئي 
مل�اكبة التط�ر ات باإن�ساء قن�ات ذكية تعمل على تقدمي خدمات مي�سرة للمتعاملني
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عربي ودويل
مقتل نا�سَطني �سيا�سيَّني يف املك�سيك »جلنة امليثاق« العربية ت�ؤكد دعمها جله�د العراق لتح�سني اأو�ساع حق�ق الإن�سان

•• مك�صيكو-اأ ف ب:

ميت�سواكان  والية  بالر�سا�س يف  املعار�س  العمال  نا�سطة من حزب  ُقتلت 
يف غرب املك�سيك قبيل فتح مراكز االقرتاع ل�نتخابات املك�سيكية ح�سبما 
ذكرت ال�سلطات الق�سائية املحلية. وقد توفيت فلورا ري�سينديز غونزالي�س 
بالتوقيت   6،30 ال�ساعة  عليها  ال��ن��ار  “اإط�ق  بعد  بجروحها  م��ت��اأث��رة 
وقت  ويف  الق�سائية.  ال�سلطات  لبيان  وفقا  كونتيبيك،  بلدة  يف  املحلي” 
الحق من اليوم نف�سه، ُقتل فريناندو هرييرا �سيلفا ع�سو احلزب الثوري 
بيان  يف  احل��زب  وق��ال  الو�سطى.  بويب�  بوالية  اأكوليهويا  يف  الد�ستوري، 
“نطالب الدولة ب�سمان اأمن هذه العملية االنتخابية«. ويديل الناخبون يف 
املك�سيك باأ�سواتهم االأحد يف انتخابات عامة جتري على وقع غ�سب عميق 
للموؤ�س�سات  املناه�س  الي�ساري  املر�سح  ويبدو  والعنف  الف�ساد  تف�سي  جراء 

التقليدية اندري�س مانويل لوبيز ابرادور االأوفر حظا للفوز فيها.

الرابعة  ال���دورة  ان  وق��ال  االإن�����س��ان.  العربي حلقوق 
ع�سرة للجنة هذا العام تاأتي بعد مرور ع�سر �سنوات 
كاملة على دخول امليثاق العربي حلقوق االن�سان حيز 
الذي  التطور  معامل  اب��رز  امليثاق  يعد  حيث  النفاذ 
احرتام  جم��ال  يف  العربية  اجلامعة  جهود  �سهدته 
االأ�سا�سية  الوثيقة  يعد  اذ  االن�سان  حقوق  وحماية 
ال��ت��ي تعنى مبختلف  وال��وح��ي��دة يف اط���ار اجل��ام��ع��ة 
فئات حقوق االن�سان املدنية وال�سيا�سية واالجتماعية 
على  امليثاق  ان  مو�سحا  والثقافية..  واالقت�سادية 
العاملية  املعايري  ب��ني  فيما  ال��ت��وازن  لتحقيق  ي�سعى 
وحتديدا  العربية  واخل�سو�سية  االن�����س��ان  حل��ق��وق 

الثوابت الدينية والثقافية للدول العربية.

حلقوق  العربي  امليثاق  يف  عليها  املن�سو�س  احلقوق 
االإن�����س��ان. وق���ال ان احل����وار ال��ت��ف��اع��ل��ي ب��ني اع�ساء 
اللجنة ووفد العراق ب�ساأن م�سمون التقرير الدوري 
االول املقدم اىل اللجنة ياأتي يف الوقت الذي حققت 
فيه جمهورية العراق تقدما هاما فيما يتعلق بفر�س 
من  العراقية  االأرا�سي  على  القانون  و�سيادة  االأم��ن 
عليها  �سيطرت  التي  املناطق  حترير  عمليات  خ�ل 

املنظمات االإرهابية امل�سلحة.
اوجه  على  ال��وق��وف  اىل  اللجنة  تطلع  ع��ن  واأع���رب 
الكاملة  االأع��م��ال  تعرت�س  التي  والعقبات  الق�سور 
حلقوق االإن�سان يف العراق وكذلك التدابري ال�زمة 
امليثاق  اح��ك��ام  م��ع  و�سيا�ساتها  ت�سريعاتها  مل��واءم��ة 

االأول لوزارة العدل العراقية ح�سني الزهريي رئي�س 
وفد العراق. واأو�سح امل�ست�سار فزيع اأن العراق �سهد 
خ���ل ال�����س��ن��وات االخ���رية ال��ت��ي ف�سلت ب��ني تقدمي 
تقريره االأول اىل اللجنة يف نهاية 2014 وتقدمي 
يتعلق  فيما  ا�ستثنائية  ظروفا  هذا  ال��دوري  تقريره 
االإرهابية  التنظيمات  ارتكبت  االإن�سان حيث  بحقوق 
امل�سلحة انتهاكات وا�سعة وج�سيمة وخطرية للقانون 
الدويل حلقوق االإن�سان والقانون الدويل االإن�ساين 
مبا�سر  ب�سكل  ا�ستهدافهم  خ���ل  من  املدنيني  �سد 

وعلى نحو وا�سع النطاق.
اأن العمليات االإرهابية واالأو�ساع االأمنية  ولفت اىل 
اأعمال  على  للغاية  �سلبيا  اأث��را  تركت  امل�ستقرة  غري 

•• القاهرة- وام:

اأكد امل�ست�سار حممد جمعة فزيع رئي�س جلنة حقوق 
اللجنة  دع���م  امليثاق”  “جلنة  ال��ع��رب��ي��ة  االإن�������س���ان 
ال��رام��ي��ة لتعزيز  ال���ع���راق يف ج��ه��وده��ا  جل��م��ه��وري��ة 
ومواجهة  فيها  االن�����س��ان  ح��ق��وق  اأو����س���اع  وحت�����س��ني 

التحديات الراهنة.
افتتاح  اأم���ام  ف��زي��ع  امل�ست�سار  كلمة  خ���ل  ذل��ك  ج��اء 
مبقر  االإن�سان  حقوق  للجنة  ع�سرة  الرابعة  ال��دورة 
والتي  ام�س  العربية  ال��دول  العامة جلامعة  االمانة 
للعراق  االأول  ال����دوري  التقرير  ملناق�سة  خ�س�ست 
ب��ه بح�سور الوكيل  االإن�����س��ان  اأو���س��اع ح��ق��وق  ب�����س��اأن 

نف�س اجلبهة  �سيجمع يف  التبلور 
ال�سب�سي  ق��ائ��د  ح��اف��ظ  م���ن  ك���� 
ل���ن���داء تون�س  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
الهيئة  رئ���ي�������س  ب���ل���ح���اج  ور�����س����ا 
تون�س  ح��رك��ة  حل���زب  ال�سيا�سية 
عام  اأم���ني  م���رزوق  وحم�سن  اأوال 
تون�س  م���������س����روع  ح����رك����ة  ح������زب 
رئي�س حزب  بن ح�سني  والطاهر 
رئي�س  العايدي  و�سعيد  امل�ستقبل 
ح��زب بني وط��ن��ي، وال��رب��اع��ي من 

املن�سقني عن نداء تون�س.
تزامن  ان  م���ح��ظ��ون  وي����رى     
ب���ني خ�سوم  ال��ت��ح��ال��ف اجل���دي���د 
ر�سا  الباجي  وا�ستقبال  االأم�����س، 
ترابط  وج���ود  يعك�س  ق��د  بلحاج، 
ب��ني االأم���ري���ن و���س��ط ح��دي��ث عن 
ام���ك���ان���ي���ة ا���س��ت��ئ��ن��اف م�������س���اورات 
دائرة  بتو�سيع   2 ق��رط��اج  وثيقة 

امل�ساركني فيها.

باحلاج، اإنه جاء بطلب منه وتناول 
الو�سع العام بالب�د واأبدى راأيه 
يف االأزم��ة ال�سيا�سية وقدم حلوال 
اإع�����ادة ترتيب  ن��ظ��ره يف  ووج���ه���ة 
امل�سهد ال�سيا�سي ككّل، م�سريا اإىل 
اأن رئي�س اجلمهورية كان ايجابيا 

خ�ل هذا اللقاء.
�سبب  ح����ول  ����س���وؤال  ع��ل��ى  وردا     

ت��ون�����س يف دي�سمرب  ن���داء  حل��رك��ة 
.2015

اأم�س  ال�����س��ب�����س��ي  ال��ت��ق��ى  ك��م��ا      
االث����ن����ني اي�������س���ا، مب��ن�����س��ق اخ���ر 
ت��ون�����س رئ��ي�����س الهيئة  ن����داء  ع���ن 
تون�س  ح��رك��ة  حل���زب  ال�سيا�سية 

اأّوال ر�سا باحلاج، بق�سر قرطاج.
    وع��ن فحوى اللقاء، ق��ال ر�سا 

ال������ب�������د م������ن خم�����اط�����ر وع������دم 
ا�ستقرار.

   وبخ�سو�س املبادرة التي جتمع 
املن�سقة عن  االأح�����زاب  م��ن  ع���ددا 
اإن هذه  باحلاج  قال  تون�س،  ن��داء 
وامل�ساورات  حديث  جمال  املبادرة 

بخ�سو�سها مازالت جارية.
   جدير بالذكر ان حتالفا ب�سدد 

تون�س  ن��داء  التوافق بني حركتي 
اأّن�����ه �سبق  وال��ن��ه�����س��ة خ�����س��و���س��ا 
املنا�سبات  عديد  يف  و�سف  اأن  ل��ه 
املذكورين  احلزبني  بني  التوافق 
والقائم  واملغ�سو�س  “الفا�سل  ب��� 

�سّد اإرادة الناخبني«.
م���رزوق كان  اأّن حم�سن  ُي��ذك��ر     
العامة  االأم��ان��ة  م��ن  ا�ستقال  ق��د 

اجلمهورية  برئي�س  الّلقاء  طلبه 
ت��ق��ري��ب��ا من  �سنتني  ب��ع��د  خ��ا���س��ة 
مغادرته الق�سر، اأفاد باحلاج باأن 
و�سع الب�د وم�سلحتها يقت�سي 

ذلك، وفق قوله.
   واع��ت��رب ب��احل��اج اأن���ه ال ب���ّد من 
ل��ب��ن��اء حتالف  ال��ع��م��ل  م��وا���س��ل��ة 
ع��ري�����س وذل�����ك مل���ا ت��ت��ع��ر���س له 

  واأ�ساف “االآن، ال بّد من البناء 
�سلبة  اأ�س�س  على  جديدة  ملرحلة 
اأخطاء  ُت���ع���اد  ال  ح��ت��ى  ووا���س��ح��ة 
املا�سي ولكي ترى الب�د ال�سوء 

يف اآخر النفق«.
امل�سروع  ع���ام  اأم���ني  اأّن  وي��ب��دو     
التوافق  “مرحلة  بعبارة  يق�سد 
مرحلة  انتهاء  انتهت”  املغ�سو�س 

•• الفجر - تون�س - خا�س
عا�سته  مفاجئ  �سيا�سي  ح��راك    
جمع  لقاء  يف  متّثل  اأم�����س  تون�س 
االخوة االأعداء فرادى يف ما يبدو 
وكاأنه خطوة متهيدية لتجمعهم 
طاولة واحدة يف م�ستقبل قريب.

التون�سي  الرئي�س  اجتمع  فقد     
واملوؤ�س�س  ال�سب�سي  قائد  الباجي 
حلركة نداء تون�س اأم�س االثنني، 
م�سروع  ال���ع���ام حل��رك��ة  ب���االأم���ني 

تون�س حم�سن مرزوق.
   ون�سر مرزوق اإثر اللقاء تدوينة 
ع��ل��ى ���س��ف��ح��ت��ه اخل��ا���س��ة مبوقع 
“مرحلة  ف��ي��ه��ا  ق����ال  ف��ي�����س��ب��وك 
وقد  ان��ت��ه��ت..  املغ�سو�س  ال��ت��واف��ق 
كانت �سببا للجمود و�سارت �س�ح 
فئة لت�سود من خ�ل �سيا�سة فّرق 

ت�سد«.

•• وا�صنطن-وكاالت:

ب���داي���ة احل����رب ���س��د تنظيم  ق��ب��ل 
الواليات  يف  ق��ل��ة  �سمعت  داع�������س، 
ورغم  تركيا مبنبج.  اأو يف  املتحدة 
�سهرتها،  و�سعف  م�ساحتها  �سغر 
حمور  ال�سورية  املدينة  اأ�سبحت 
خ�ف بني حليفني �سمن الناتو. 
وبعد تبادل تهديدات مبا�سرة بني 
تركيا واأمريكا، طيلة اأ�سهر، تو�سلتا 
يف بداية يونيو التفاق حول خارطة 
طريق لت�سوية توترات على كيفية 
حكم منبج.  ويعود اخل�ف حول 
هذه املدينة ال�سورية ال�سغرية اإىل 
ق�سية اأو�سع، يف راأي اأرون �ستاين، 
رفيق  مركز  ل��دى  الرفيع  الزميل 
التابع  االأو����س���ط  لل�سرق  ح��ري��ري 
اإىل  لفت  ال���ذي  االأطل�سي  ملجل�س 
مل���وازن���ة ع�قتها  ال���والي���ات  ���س��ع��ي 
التاريخية برتكيا يف ظل حتالفها 
الدميقراطية  ���س��وري��ا  ق����وات  م���ع 
حماية  وح������دات  م��ل��ي�����س��ي��ا  ق�����س��د، 

قيادات من داع�ض �سيناء
 ت�سلم نف�سها مل�سر

•• لندن-وكاالت:

االإرهابي  اأن قيادات يف تنظيم داع�س  اأكدت م�سادر قبلية يف �سمال �سيناء 
ا�ست�سلموا جلهات اأمنية م�سرية بعد ت�سييق احل�سار عليهم.

وقالت �سفحة “احتاد قبائل �سيناء” على موقع في�س بوك اإن “قيادات من 
داع�س يف مدينة رفح �سلموا اأنف�سهم جلهة اأمنية �سيادية يف �سمال �سيناء” 

وفق ما نقلت �سحيفة احلياة اللندنية ام�س االإثنني.
�سيناء،  االأم��ن يف  اأجهزة و�سلطات  ُمقرب من  القبائل”  “احتاد  اأن  ويذكر 

ويتعاون مع ال�سلطات �سد تنظيم داع�س.
واأو�سح االحتاد اأن “قيادات من تنظيم داع�س يف رفح �سلموا اأنف�سهم جلهات 

وقال: هم كانوا م�سوؤولني عن مناطق بلعاء وياميت. اأمنية �سيادية”، 
 3 “اإن  املعلومات، وقالت  تلك  “احلياة”،  واأك��دت م�سادر قبلية ل�سحيفة 
من قيادات داع�س �سلموا اأنف�سهم ل�أمن، وهي خطوة نادرة يف �سمال �سيناء، 

اإذ مل ُت�سجل واقعة معلنة لت�سليم قيادات يف التنظيم اأنف�سهم ل�أمن«.
وتفر�س قوات اجلي�س طوقاً �سارماً على م�سلحي داع�س يف �سمال �سيناء 
و�سعت  ���س��ن��وات،  م��ن��ذ  املنطقة  يف  االأك����رب  ه��ي  ع�سكرية  عملية  ���س��ن  م��ن��ذ 

مبقت�ساها قيوداً �سارمة على التنقل من �سبه جزيرة �سيناء واإليها.

�سيا�سات ال تخدم اأهدافاً اأمريكية. 
لتطبيق  ق�سد  ق���وات  ت�سعى  ف��ق��د 
النظام  مع  ت�سعيد  منع  اتفاقيات 
نوع  �سمان  حماولة  مع  ال�سوري، 
م���ن احل���ك���م ال����ذات����ي ب��ع��د توقف 
ال��ق��ت��ال. و���س��ت��ع��ار���س ت��رك��ي��ا، على 
النتيجة،  ت���ل���ك  م���ث���ل  االأرج����������ح 
ورمب��ا تعمل مع اأط��راف اأخ��رى يف 
ال�سراع، مثل رو�سيا، ملنع دعم حكم 
ذاتي كردي يف �سمال �سرق �سوريا. 

وي��خ��ت��م ك��ات��ب امل��ق��ال ب���اأن خارطة 
الطريق ملنبج متثل اآلية للعمل مع 
تركيا دون احل�سول على التزامها 
يف  يتمثل  اأم��ري��ك��ي  ه��دف  بخدمة 
���س��وري��ا. ويف  ال��ق��ت��ال ب�سمال  وق��ف 
اأكراد  �سوريني  ب��ني  ال�����س��دام  ح��ال 
وق���وات ت��رك��ي��ة، ف���اإن ذل��ك �سيكون 
ل�����س��ال��ح داع�����س ال����ذي ق��د يت�سلل 
م��ن ج��دي��د اإىل امل��ن��ط��ق��ة، وه���و ما 
تاأخذه  مل  ولكنها  اأمريكا،  تخ�ساه 
خارطة  توقيعها  عند  باحل�سبان 

الطريق.  

عن  ال��ت��وق��ف  تركيا  م��ع  متحالفة 
اإط�ق النار على دوريات اأمريكية 
واأمريكية  تركية  ق���وات  ب��دء  قبل 
ت�����س��ي��ري دوري�������ات م�����س��رتك��ة. ويف 
الواليات  �ست�سمن  نف�سه،  الوقت 
امل��ت��ح��دة ام��ت��ن��اع ق����وات ق�����س��د عن 
اأو  تركية  ق��وات  النار �سد  اإط���ق 

ميلي�سيات متحالفة معها. 
احلكم  تركيبة  اأن  �ستاين  وي���رى 
املحلي يف منبج ال ت�قي اهتماماً 
لكن  املتحدة.  الواليات  من  كبرياً 
على  املتحدة  الواليات  تعمل  فيما 
م��ن��ع وق����وع ا���س��ت��ب��اك��ات ب��ني قوات 
تركية وقوات �سوريا الدميقراطية، 
ي��ق��ول ���س��ن��اع ق���رار اأم��ري��ك��ي��ون اإن 
تنفذ  قد  املتناحرة  االأط��راف  تلك 

الواليات املتحدة ال�سرت�ساء تركيا 
لتح�سني  راف��ع��ًة  منبج  با�ستخدام 
تركيا،  وت��ري��د  الثنائية.  الع�قة 
ق�سد،  نفوذ  تهمي�س  جانبها،  م��ن 
ب���داي���ة م���ن م��ن��ب��ج، ث���م يف مناطق 
�سمال  يف  االأك����راد  عليها  ي�سيطر 

�سوريا.
تلك،  ال��ط��ري��ق  خريطة  اإط���ار  ويف 
اأدرك����ت ال��والي��ات امل��ت��ح��دة اأن��ه��ا يف 
حاجة اإىل ت�سوية موؤقتة مع تركيا، 
على  احل�����س��ول  يف  جنحت  ولكنها 
موافقة اأنقرة على �سرورة تطبيق 
ب�������س���روط. وذل�����ك يعني  االت����ف����اق 
ع��ل��ى مراقبة  ك��ل ط���رف واف���ق  اأن 
وحما�سبة القوى التابعة له.  ولذا 
م��ي��ل�����س��ي��ات عربية  ع��ل��ى  ي��ت��وج��ب 

�����س����وري داخ����ل����ي ل��ل�����س��ي��ط��رة على 
داع�س،  من  طهرتها  التي  املدينة 

وبدعم اأمريكي. 
ال��ن��ت��ي��ج��ة خ�فاً  ه����ذه  و���س��ت��ك��ون 
كانت  التي  االأمريكية،  للم�سالح 
ح��ول حترير مناطق  ترتكز دوم��اً 
�سد  وتاأمينها  داع�����س  قب�سة  م��ن 

حماوالت ت�سلل مقاتليه اإليها.
اأن خريطة الطريق  ويرى �ستاين 
الأن  خا�سًة  خم��ادع��ة،  منبج  ح��ول 
ت��ن�����س��ي��ق ح���را����س���ة م�����س��رتك��ة بني 
اأمريكا  هما  ع�سكريني،  حليفني 
بوجود  ولكن  �سهل،  اأم��ر  وت��رك��ي��ا، 
ي�سعب  ق��د  املدينة  يف  ق�سد  ق��وات 

تطبيق تلك اخلارطة. 
�سعي  اإىل  امل���ق���ال  ك���ات���ب  وي��ل��ف��ت 

ال�����س��ع��ب ال���ك���ردي امل�����س��م��م��ة على 
حم���ارب���ة داع�������س، ول���ه���ا وج�����ود يف 
منبج.  وقد داأبت الواليات املتحدة 
ع��ل��ى جت��ن��ب اع��ت��ب��ار ق���وات �سوريا 
بالنظر  ح��ل��ي��ف��اً،  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
العمال  بحزب  القوات  الرتباطات 
تركياً،  امل���ح���ظ���ور  ال���ك���رد����س���ت���اين، 
وامل�����س��ن��ف ع��ل��ى ق��ائ��م��ة االإره������اب 

االأمريكية. 
اأنقرة  لهدف  امل��ق��ال  كاتب  ويلفت 
ل�سالح  ق�سد  اإ���س��ع��اف  يف  املتمثل 
تن�سط  ل��ه��ا،  حليفة  �سورية  ق���وات 
تركيا.  يف  وتتدرب  حلب  �سمال  يف 
وت���ب���دو االأه��������داف م��ن��ط��ق��ي��ة من 
ولكنها  ال���رتك���ي���ة،  ال��ن��ظ��ر  وج��ه��ة 
ت��زي��د اأي�����س��اً خ��ط��ر وق����وع خ�ف 

مرزوق وبلحاج عند ال�سب�سي:

هل ه� التطبيع ال�سيا�سي بني الأخ�ة الأعداء...؟

وا�سنطن ت�سرت�سي اأنقرة لتح�سني العالقات

منبج...مع�سلة اأمريكا وتركيا يف �س�ريا

ر�سا بلحاج: م�ا�سلة العمل لبناء حتالف عري�ض  حم�سن مرزوق: »مرحلة الّت�افق املغ�س��ض انتهت«

ال�سب�سي وبلحاج مرزوق وال�سب�سي هل هي امل�ساحلة النهائية

امل�سكالت البنيوية مثل الف�ساد و�سوء الإدارة، ل تزال قائمة 

العق�بات على اإيران بداأت ت�جع... اإ�سراب البازار اإنذار للماليل

وينقل عن املحلل االإيراين ناي�سان 
راف����ات����ي م���ن جم��م��وع��ة االأزم������ات 
كانت  ال��ت��وق��ع��ات  ن  اأن  ال���دول���ي���ة، 
النووية،  االت��ف��اق��ي��ة  م��ن  مرتفعة 
باأن ينتهي معها زمن العقوبات، اإال 
الف�ساد  مثل  البنيوية،  امل�ساكل  اأن 

و�سوء االإدارة، ال تزال قائمة. 
تلغراف”  “�ساندي  وت���خ���ت���م 

ق���ول  اإىل  ب�����االإ������س�����ارة  ت���ق���ري���ره���ا 
اخل�����ب�����رية يف ������س�����وؤون اإي����������ران يف 
مالوين،  ���س��وزان  بروكينغز  معهد 
حافة  ع��ل��ى  اإي�����ران  اإن  ال��ق��ول  اإىل 
االنهيار، ال يتنا�سب مع ما عرفته 
خ�ل االأربعني املا�سية التي عانت 
فيها الكثري من الكوارث “ولكنها 

اأتقنت القيادة فن البقاء«.

االأوروب�����ي�����ة ت���ري���د احل���ف���اظ على 
املعاهدة 

ا�ستمرار  ال�����س��ح��ي��ف��ة  وت����رج����ح 
الب�د  �سهدت  بعدما  االإ�سرابات، 
من  �سل�سلة  وي��ن��اي��ر  دي�����س��م��رب  يف 
عليها  ����س���ج���ع  االح�����ت�����ج�����اج�����ات، 
من  ع��دد  يف  وانت�سرت  املت�سددون، 

املدن. 

عن  للتعبري  ط���رق  ع���ن  ي��ب��ح��ث��ون 
“ما  واأ�����س����اف:  احتجاجاتهم”، 
نريده وبقية اأ�سحاب املح�ت هو 

اال�ستقرار«. 
لقطات  اأن  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  وي���ن���وه 
ف����ي����دي����و ن���������س����رت ع����ل����ى و����س���ائ���ل 
االأ�سبوع  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 
املا�سي، اأظهرت حمتجني يهتفون 
املكلف  للتدخل  معادية  ب�سعارات 
يف �سوريا، قائلني: “اتركوا �سوريا 
حيث قامت �سرطة  وفكروا فينا”، 
قنابل  ب��اإط���ق  ال�سغب  مكافحة 

الغاز امل�سيل للدموع عليهم. 
التجار  اأن  ال�سحيفة  وت�����س��ت��درك 
ك���ان���وا اأك�����ر ح�������ذراً، ح��ي��ث قالت 
اأجربوا  التجار  بع�س  اإن  �سائغة 
االإ�������س������راب مع  امل�������س���ي يف  ع���ل���ى 
“لدينا  واأ�����س����اف����ت:  امل���ح���ت���ج���ني، 
م�سكلة ب�سبب الركود، لكن اإغ�ق 
املح�ت �سي�سر بنا اأكر”. وح�سب 
اأظهر  روح�������اين  ف������اإن  ال���ت���ق���ري���ر، 

االإيرانيني  ط��ال��ب  ح��ي��ث  حت���دي���اً، 
فيما  بالوحدة “لرتكيع اأمريكا”، 
خامنئي  علي  االأع��ل��ى  املر�سد  دع��ا 

اإىل الوحدة ومعاقبة املحتجني.
امل�ستقبل  اأن  ال�����س��ح��ي��ف��ة  وت�����رى 
الذي مل  لروحاين،  بالن�سبة  قامت 
العقوبات  نتائج  ب���ده  على  تظهر 
ب�سكل  االأم���ري���ك���ي���ة  االق��ت�����س��ادي��ة 
وا�سنطن  �ستفر�س  ح��ي��ث  ك��ام��ل، 
ال��ن��ف��ط، يف  ت�سدير  على  ع��ق��وب��ات 
علي  تعليق  اإىل  م�سريًة  نوفمرب، 
فتح اهلل جناد من جمل�س الع�قات 
اخلارجية االأملاين، قائ�: “تواجه 

اإدارة روحاين م�ساكل عميقة«. 
اأوباما  اإدارة  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  وي��ذك��ر 
لتوقيع  ج��ه��وداً   2015 يف  ق���ادت 
اتفاق نووي، لوقف ن�ساط طهران 
العقوبات  رف����ع  م��ق��اب��ل  ال����ن����ووي، 
وبداأت  ل��ستثمار،  ال��ب���د  وف��ت��ح 
مكاتب  تفتح  االأوروب��ي��ة  ال�سركات 
الدول  اأن  اإىل  اإي���ران، الفتاً  لها يف 

اآية اهلل علي خامنئي، اإىل اأن البلد 
قد تكون يف و�سع اأف�سل اإذا اأطيح 
التقرير  ويفيد  احل��ك��وم��ة.   بهذه 
من  بالكثري  ي�سعرون  التجار  ب��اأن 
امل��ظ��امل، خ��ا���س��ًة بعد ان��ه��ي��ار �سعر 
الريال اأمام الدوالر االأمريكي، بعد 
خروج الرئي�س ترامب من املعاهدة 
ال��ن��ووي��ة ال�����س��ه��ر امل��ا���س��ي، واإع����ادة 
طهران،  ع��ل��ى  ال��ع��ق��وب��ات  ف���ر����س 
رد  خ��ام��ن��ئ��ي  ع��ل��ي  اأن  اإىل  م�����س��رياً 
قائ�:  االأمريكية  ال�سغوط  على 
ال�سغوط  مم��ار���س��ة  “يحاولون 
عن  ال�سعب  لف�سل  االق��ت�����س��ادي��ة 
النظام، لكن �ستة روؤ�ساء اأمريكيني 

حاولوا ذلك واأخفقوا«. 
وتنقل ال�سحيفة عن مي�سم، الذي 
وم�ستح�سرات  ال�����س��اب��ون  ي��ب��ي��ع 
اإن  ال����ب����ازار،  ب��اجل��ل��د يف  ال��ع��ن��اي��ة 
بها  دف���ع���ت  رمب�����ا  “االإ�سرابات 
املعار�سة  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  اجل��م��اع��ات 
اأ�سحاب املح�ت  اأن  اإال  لروحاين، 

يف وقت يتعر�س فيه ل�سغوط من 
ويواجه  ال���داخ���ل،  يف  امل��ت�����س��ددي��ن 
����س���غ���وط���اً ج����دي����دة م����ن اخل������ارج، 

متمثلة يف العقوبات االأمريكية«. 
املت�سددين  اأن  اإىل  التقرير  ويلفت 
روحاين  الرئي�س  هاجموا  ال��ذي��ن 
 ،2013 انتخابات  يف  ف��از  عندما 
ه���م م���ن ُح���م���ل���وا امل�������س���وؤول���ي���ة عن 
االإ���������س��������راب، واأن�����ه�����م ي���ح���اول���ون 
اإىل  م�سرياً  ل�ساحلهم،  ا�ستغ�له 
مع  التعامل  يعار�سون  ه���وؤالء  اأن 
ال���غ���رب، ووق����ف ت��دخ��ل اإي������ران يف 

�سوؤون ال�سرق االأو�سط. 
وتورد ال�سحيفة نقً� عن التجار، 
يك�سفوا  مل  رج�������ااًل  اإن  ق���ول���ه���م 
ع��ل��ى طرقات  ت����وزع����وا  ه��وي��ات��ه��م 
ال�����ب�����ازار، وط���ل���ب���وا م��ن��ه��م اإغ�����ق 
اأتباع  اأنهم من  متاجرهم، ويعتقد 
النار  فتح  اإىل  الف��ت��ًة  امل��ت�����س��ددي��ن، 
على احلكومة احلالية، حيث اأ�سار 
من  املقربني  املت�سددين،  من  عدد 

•• لندن-وكاالت:

اأفادت �سحيفة “�ساندي تلغراف” 
اأن ال�سغوط على النظام االإيراين 
التجار  ب������دء  م����ع  ت���������زداد،  ب����ات����ت 
اإ���س��راب��ه��م، ب��ال��ت��زام��ن م��ع ظهور 
اإدارة  اأع����ادت  ال��ت��ي  العقوبات  اآث���ار 
ت��رام��ب فر�سها  ال��رئ��ي�����س دون��ال��د 

على اإيران.
ويحاول جتار البازار اإظهار قوتهم 
االأم��ر عند م�ساركتهم يف  كما كان 
االإطاحة ب�ساه اإيران عام 1979، 
حيث دعموا الثورة �سده. فاأغلقوا 
حم�ته يف االأ�سبوع املا�سي ملدة 3 

اأيام. 
وقالت ال�سحيفة: “مع اأن البازار 
االقت�سادي  املركز  يعد  الوا�سع مل 
ال�سابقة  الرمزية  اأن  اإال  لطهران، 
وال�������س���وؤال  ت������زال يف ج���وان���ب���ه،  ال 
فيها  �سيبقى  ال��ت��ي  امل����دة  ع���ن  ه���و 
الرئي�س ح�سن روحاين يف احلكم، 
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اأن  ال��ع��رب��ي  ال��ربمل��ان  رئي�س  ال�سلمي  فهم  ب��ن  م�سعل  ال��دك��ت��ور  اأك���د 
ت��ق��اري��ر حقوق  و  ال��ت��دخ���ت اخل��ارج��ي��ة  ال���ربمل���ان �سيقف يف وج���ه 
االن�سان التي ت�سدرها بع�س املنظمات الدولية امل�سي�سة التي تهدف 

للنيل من �سيادة الدول العربية.
للجنة  ع�سرة  ال��راب��ع��ة  ال���دورة  اأم���ام  ام�����س  كلمته  ال�سلمي يف  وق���ال 
الربملان  اإن  العربية  باجلامعة  ب��داأت  التي  العربية  االإن�سان  حقوق 
العربي �سي�سدر قرارا ب�ساأن ما �سدر عن الربملان االأوروبي موؤخرا 
ب�ساأن حقوق االن�سان مبملكة البحرين والتعقيب على اأحكام الق�ساء 
وكذلك قرار الربملان االأوروبي ب�ساأن االعرتا�س على اأحكام الق�ساء 

امل�سري فيما يخ�س عقوبة االإعدام.
واأ�سار رئي�س الربملان العربي اإىل حر�سه على تعزيز التعاون وتن�سيق 
اجلهود وتاأكيد ال�سراكة مع جلنة حقوق االإن�سان العربية وذلك من 
خ�ل مذكرة التفاهم امل�سرتكة املوقعة بني اجلانبني، موؤكدا حر�س 
الربملان العربي على االإ�سهام يف حتقيق الغايات واالأهداف التي من 

اأجلها اأقر امليثاق العربي حلقوق االإن�سان.
اإط��ار متابعته  العربي يعمل حاليا يف  اأن الربملان  اإىل  ال�سلمي  ونوه 
اإعداد تقرير عن  لتطورات حقوق االإن�سان يف املنطقة العربية على 
من  ع��دد  اع��داد  جانب  اإىل  العربي  العامل  يف  االإن�سان  حقوق  حالة 
دعم  و  االإن�سان  بحقوق  اخلا�سة  االأخ��رى  املهمة  الق�سايا  و  امللفات 
ال�جئني  ق�سية  معاجلة  كمو�سوع  العربي  ال��ع��امل  يف  اال�ستقرار 

خا�سة حقوق االأطفال والن�ساء منهم.

ا�ستبدل الرئي�س الفرن�سي اإميانويل ماكرون �سفري ب�ده لدى املجر 
يف مطلع االأ�سبوع بعد ت�سريب مذكرة �سرية اإىل االإع�م ي�سيد فيها 
ال�سفري ب�سيا�سة الهجرة التي يتبعها رئي�س الوزراء املجري فيكتور 
اأوربان. واأظهر مر�سوم ن�سرته اجلريدة الر�سمية يوم ال�سبت تعيني 
اإريك  م��ن  ب��دال  ب��وداب�����س��ت  ل��دى  �سفريا ج��دي��دا  اأن���دري���اين  با�سكال 
فورنييه الذي �سيتوىل مهام اأخرى. وقال فورنييه يف املذكرة ال�سرية 
املوؤرخة بتاريخ 18 يونيو حزيران وكانت موجهة اإىل مكتب ماكرون 
اإن املجر “منوذج” يحتذى به للتعامل مع املهاجرين واإن اتهامات 
ال�سعبوية املوجهة الأوربان جمرد افرتاءات من االإع�م. ون�سر موقع 

ميديا بارت للتحقيقات ال�سحفية املذكرة.
وكتب ال�سفري ال�سابق اأي�سا اأن و�سائل االإع�م الفرن�سية تتهم املجر 
احلقيقية  “املعاداة  ع��ن  االن��ت��ب��اه  لت�ستيت  �سعيا  ال�سامية  مب��ع��اداة 
على  ردا  اجلمعة  يوم  ماكرون  وق��ال  واأملانيا«.  فرن�سا  يف  لل�سامية” 
�سوؤال ب�ساأن املذكرة اإنه ال ي�سارك ال�سفري اآراءه واإن املذكرة ال�سرية 
واأ�ساف يف موؤمتر �سحفي  الفرن�سية.  الر�سمية  ال�سيا�سة  تعك�س  ال 
الفور«.  على  الأق��ي��ل  علنا،  ذل��ك  ال�سفري  ه��ذا  ق��ال  “لو  بروك�سل  يف 
يف  اآخرين  وزعماء  اأورب��ان  مع  االنتقادات  قبل  من  ماكرون  وتبادل 
الدميقراطية ورف�س  واتهمهم بعدم احرتام قيم  ال�سرقية،  اأوروب��ا 
اإن من ينتقدون موقفه ال�سارم  اأوربان  ا�ست�سافة املهاجرين. وقال 
جتاه الهجرة ينتمون الأ�سحاب الفكر االأوروبي القدمي غري الفعال. 

وو�سف ماكرون العام املا�سي باأنه �سبي مل يحقق بداية واعدة.

 
الي�ساري  املك�سيكي  الرئي�س  ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�س  هّناأ 
للعمل  ا�ستعداده  موؤكدا  اأوب���رادور،  لوبيز  مانويل  اأندري�س  املنتخب 
الواجب  العمل  من  الكثري  “هناك  تويرت  على  ترامب  وق��ال  معه. 

القيام به مل�سلحة كل من الواليات املتحدة واملك�سيك«.
املك�سيك  يف  ل�نتخابات  الوطني  للمعهد  ر�سمية  تقديرات  واف��ادت 
اأ�سوات  باملئة من  51 و53  اأوب���رادور ح�سل على ما بني  ان لوبيز 

الناخبني يف االقرتاع الرئا�سي الذي جرى ام�س االأول االحد.
من جهته، اكد لوبيز اأوب��رادور يف خطاب بعد فوزه يف االق��رتاع انه 

يريد اقامة ع�قات “�سداقة وتعاون” مع الواليات املتحدة.
و�سف ترامب املهاجرين املك�سيكيني خ�ل حملته االنتخابية باأنهم 
طول  على  ج��دار  ببناء  الرئا�سية  واليته  بداية  يف  واأم��ر  جمرمون، 

احلدود التي متتد 3200 كلم مع املك�سيك.
املهاجرين  ل��و���س��ف��ه  ذل���ك  ب��ع��د  ت��رام��ب  ب��ع��ن��ف  مك�سيكو  وان��ت��ق��دت 
واألغى الرئي�س املنتهية واليته انريكي بينيا نييتو  ب”احليوانات”. 
زيارتني اىل وا�سنطن مع اإ�سرار ترامب على حتميل مك�سيكو نفقات 
بناء اجلدار. من جهة اخرى، هدد ترامب بتمزيق اتفاقية التبادل 
وجتري  عقدين.  منذ  املوقعة  )ن��اف��ت��ا(  ال�سمالية  اأم��ريك��ا  يف  احل��ر 
مفاو�سات بني الدول الث�ث املوقعة عليها )الواليات املتحدة وكندا 

واملك�سيك( لتعديلها.

عوا�صم

القاهرة

وا�شنطن

باري�س

منع نا�سطة اأمريكية من دخ�ل اإ�سرائيل 
•• رام اهلل-وكاالت:

 BDS ُمنعت نا�سطة اأمريكية يهودّية يف حركة املقاطعة العاملية الإ�سرائيل
من دخول الب�د عرب مطار اللد، ام�س االإثنني.

يف  اإ�سرائيل  ملقاطعة  الداعي  بن�ساطها  غولد،  اآرييل  النا�سطة  وا�ستهرت 
 Code Pink منظمة  يف  عملها  ع��رب   االأم��ري��ك��ي��ة،  املتحدة  ال��والي��ات 

االأمريكية، وفق ما اأوردت وكالة االأنباء الفل�سطينية وفا.
ات�سح  ومبراقبتها  اأ�سهر،  قبل  �سائحًة  اإ�سرائيل  غولد  النا�سطة  وزارت 
لت�سلمها  املقاطعة،  نا�سطة معروفة يف حركة  اأنها  االإ�سرائيلية،  لل�سلطات 

املغادرة قراراً مبنع دخولها يف امل�ستقبل اإال بعد تن�سيق ُم�سبق.
ونقلت �سحيفة “هاآرت�س” العربية، اأن النا�سطة عادت اإىل اإ�سرائيل، و بعد 
“هبوط طائرتها يف مطار اللد، الليلة املا�سية، اقتيدت للتحقيق يف غرفة 
مبنع  تو�سية  اإردان،  غلعاد  الداخلي  االأم��ن  وزي��ر  بعدها  اأ���س��در  منفردة، 
الذي  درع��ي،  اآري��ه  الداخلية  وزي��ر  نفذه مكتب  ما  وه��و  اإ�سرائيل،  دخولها 

األغى تاأ�سريتها«.
ب�ن�سر فيديوهات على �سفحاتها يف مواقع  اإردان، غولد   تو�سية  واتهمت 
يف  االإ�سرائيلّيني  اجلنود  ت�حق  وه��ي  فيها  تظهر  االجتماعي  التوا�سل 

اخلليل، وتتهمهم باأنهم جنود اأبرتهايد.

الأردن ي�ستقبل جرحى �س�ريني للعالجعبا�ض يدر�ض ت�سكيل حك�مة ت�سم حما�ض منعًا لف�سل غزة 
فيا�س  التقى  الرئي�س  اأن  امل�سادر  واأك��دت  ت�سميات«.   اأي  اأو 

�ساعتني، قبل اأيام للت�ساور حول هذا االأمر.
اإذا كان  وح�سب امل�سادر، قبل فيا�س رئا�سة احلكومة املقبلة 
االنق�سام،  الإن��ه��اء  �سامل  حل  و�سمن  ق��رار  و�ساحب  �سريكاً 
واأبلغ فيا�س الرئي�س اأنه ال يريد اأن يكون موظفاً يف حكومة 

ال تتحكم يف كل �سيء.
عودة  تعار�سا  لن  وحما�س  فتح  حركتي  اإن  امل�سادر  وقالت 

فيا�س �سمن اتفاق �سامل. 
وح�سب امل�سادر، فاإن “قوة فيا�س اأنه �ساحب مبادرة، ولديه 
عمق دويل وثقة، وميكن اأن ي�ساعد اأكر على توحيد النظام 

ال�سيا�سي وحل م�ساكل غزة«.

•• لندن-وكاالت:

حكومة  ت�سكيل  عبا�س  حممود  الفل�سطيني  الرئي�س  يدر�س 
فيا�س،  �س�م  ال�سابق  ال��وزراء  رئي�س  يراأ�سها  وطنية  وح��دة 
اإنهاء  الرئي�سي  هدفها  منها،  ج���زءاً  حما�س  ح��رك��ة  وت��ك��ون 
عامة  النتخابات  والتح�سري  املوؤ�س�سات  وتوحيد  االنق�سام 

قريبة.
االإثنني  ام�س  اللندنية  االأو�سط”  “ال�سرق  ونقلت �سحيفة 
عن م�سادر فل�سطينية مطلعة القول اإن “هذا التوجه ياأتي 
غ��زة عن  ق��ط��اع  لف�سل  اأي حم���اوالت  على  ال��ط��ري��ق  لقطع 
ال�سفة الغربية حتت ا�سم �سفقة القرن، اأو �سفقات اإن�سانية، 

املت�سررين  ال�سوريني  اإىل  اإن�سانية  م�ساعدات  قوافل  باإر�سال 
جّراء االأو�ساع يف الداخل ال�سوري. 

وقال املر�سد ال�سوري حلقوق االإن�سان يف وقت �سابق اإن اأكر 
من 120 األفاً فروا من ديارهم يف جنوب غرب �سوريا، منذ 
على  ال�سيطرة  ال�ستعادة  ه��ج��وم��اً  احلكومية  ال��ق��وات  ب���داأت 
اجلوالن  وه�سبة  االأردن  مع  احل��دود  ق��رب  الواقعة  املنطقة 
اإن  ���س��اب��ق  وق���ت  وق��ال��ت غنيمات يف  اإ���س��رائ��ي��ل.  ال��ت��ي حتتلها 
املطالبة بفتح احلدود ل�جئني ال�سوريني “اأمر ال ي�ستطيع 
عالياً  تقدر  اململكة  اأن  رغ��م  ل�أ�سف،  ل��ه  اال�ستجابة  االأردن 
الو�سع االإن�ساين ال�سعب يف اجلنوب ال�سوري، وتدرك حجم 

املعاناة وتقدر باأمل املخاطر التي حتيق باالأ�سقاء«.

•• عمان-وكاالت:

جرحى   4 ب��دخ��ول  �سماحها  ع��ن  االأردن��ي��ة،  احلكومة  ك�سفت 
�سوريني للع�ج يف م�ست�سفيات اململكة وفق اتفاق م�سبق مع 
منظمات دولية.  وقالت وزيرة الدولة ل�سوؤون االإع�م، الناطق 
با�سم احلكومة، جمانة غنيمات، اإن اجلرحى امل�ستقبلني لي�سوا 

من حمافظة درعا كما تردد واإمنا من منطقة خمتلفة. 
ولفتت اإىل اأن اجلي�س االأردين، وجهاز الدفاع املدين، يقدمون 
من  املخت�سني  مع  بتن�سيق  ال�سورية  االأرا���س��ي  داخ��ل  الع�ج 

�سوريا، من خ�ل اآليات تدخل وتعود الحقاً اإىل اململكة. 
بداأت  امل�سّلحة،  ال��ق��ّوات  اأن  �سابق  وق��ت  يف  غنيمات  و�سّرحت 

خرباء: العملية باأكملها قد ت�ستغرق وقتا اأطول 

خطة امريكية لتفكيك ن�وي ك�ريا ال�سمالية خالل عام

الدوحة مركز لتمويل الإرهاب 

�سحيفة: قطر �ستدفع ثمن عالقاتها املالية مع اإيران

فرتة ترامب احلالية، والتي تنتهي يف 20 يناير كانون 
ون��ق��ل��ت ق��ن��اة ���س��ي.ب��ي.اإ���س ن��ي��وز عن  ال��ث��اين 2021. 
وكاالت  اإن  اجلمعة  ي��وم  قولهم  اأمريكيني  م�سوؤوليون 
زادت  ال�سمالية  كوريا  باأن  تعتقد  االأمريكية  املخابرات 
اإنتاج الوقود ال�زم ل�سنع اأ�سلحة يف عدة مواقع �سرية 
يف ال�سهور القليلة املا�سية ورمبا حتاول اإخفاءها خ�ل 
�سعيها للح�سول على امتيازات يف املحادثات النووية مع 

الواليات املتحدة.
وذكرت �سحيفة وا�سنطن بو�ست يوم ال�سبت اأن م�سوؤويل 
املخابرات االأمريكية خل�سوا اإىل اأن كوريا ال�سمالية ال 
وتدر�س  ال��ن��ووي��ة  تر�سانتها  ع��ن  متاما  التخلي  تعتزم 
كما  بحوزتها.   التي  االأ�سلحة  من  ع��دد  الإخ��ف��اء  �سب� 

•• وا�صنطن-رويرتز:

عرب م�ست�سار االأمن القومي االأمريكي جون بولتون عن 
ال�سمالية  االأك��رب من برامج كوريا  الق�سم  باأن  اعتقاده 
النووية والكيماوية والبيولوجية ميكن تفكيكه خ�ل 
عام، بيد اأن بع�س اخلرباء يقولون اإن العملية باأكملها 

قد ت�ستغرق وقتا اأطول بكثري من ذلك.
�سبكة  تبثه  الذي  ني�سن  ذا  في�س  برنامج  بولتون  واأبلغ 
عام  مدته  برناجما  و�سعت  وا�سنطن  ب��اأن  �سي.بي.اإ�س 
وال�سواريخ  ال�سامل  ال��دم��ار  اأ�سلحة  ب��رام��ج  لتفكيك 
ال��ب��ال��ي�����س��ت��ي��ة ل���دى ك���وري���ا ال�����س��م��ال��ي��ة ���س��ري��ط��ة تعاون 

بيوجنياجن واإف�ساحها عما لديها من اأ�سلحة.
ق����رارا  ب��ال��ف��ع��ل  ات����خ����ذوا  ك���ان���وا  “اإذا  ب���ول���ت���ون  وق�����ال 
اإذن  فيمكننا  ت��ع��اون��ا  واأب�����دوا  ذل���ك  بفعل  ا�سرتاتيجيا 
املادية  التحرك ب�سرعة كبرية... �سنتمكن من الناحية 

تفكيك اجلزء االأكرب من براجمهم خ�ل عام«.
واأ�ساف اأن وزير اخلارجية مايك بومبيو �سيبحث على 
قريبا.  ال�سماليني  الكوريني  مع  املقرتح  ه��ذا  االأرج���ح 
وذكرت �سحيفة فاينن�سال تاميز اأن من املقرر اأن يزور 
روي��رتز مل  لكن  االأ�سبوع  هذا  ال�سمالية  كوريا  بومبيو 

تتاأكد من خططه اخلا�سة بال�سفر.
و�سكك بع�س اخلرباء يف االإطار الزمني املتفائل الذي 

طرحه بولتون.
وقال توما�س كانرتميان، وهو اأكرب م�سوؤول �سابق عن 
خ�ل  االأم��ري��ك��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  يف  الت�سلح  �سبط 
املمكن  “من  اأوباما،  باراك  ال�سابق  الرئي�س  اإدارة  فرتة 
فعليا تفكيك اجلزء االأكرب من برامج كوريا ال�سمالية 

يف غ�سون عام«.
اأن���ه م��ن امل��م��ك��ن التحقق من  اأع��ت��ق��د  “ال  اأ���س��اف  ل��ك��ن 
اأدل��ة على قرار  اأر بعد  التفكيك الكامل خ�ل عام ومل 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة ال�سعبية  ح����ازم م��ن ج��م��ه��وري��ة ك��وري��ا 

للقيام بالتفكيك الكامل«. ونقلت �سحيفة وول �سرتيت 
باالأقمار  جديدة  �سورا  فح�سوا  باحثني  عن  ج��ورن��ال 
ال�سناعية من �سركة ب�نيت البز يف �سان فران�سي�سكو 
يف  كبريا  تو�سعا  ت�ستكمل  ال�سمالية  ك��وري��ا  اإن  قولهم 

من�ساأة كربى لت�سنيع ال�سواريخ.
وزار �سيجفرايد هيكر، العامل النووي واالأ�ستاذ بجامعة 
يف  ال��ن��ووي  ال�سمالية  ك��وري��ا  ب��رن��ام��ج  قلب  �ستانفورد، 
تفكيك  ي�ستغرق  اأن  وت��وق��ع   .2010 ع��ام  يوجنبيون 
ع�سر  نحو  امل��وق��ع  ذل��ك  م��ن  الرئي�سي  اجل���زء  وتطهري 
�سنوات. يف غ�سون ذلك، ذكرت و�سائل االإع�م الكورية 
االأمريكي �سوجن كيم،  املبعوث  اأن  االأحد  اجلنوبية يوم 
وهو ال�سفري االأمريكي لدى الفلبني، التقى مب�سوؤولني 
كوريني �سماليني عند احلدود يوم االأحد لتن�سيق جدول 

اأعمال زيارة بومبيو املقبلة اإىل كوريا ال�سمالية.
وال ت��ع��رف اأج���ه���زة امل���خ���اب���رات االأم��ري��ك��ي��ة ع��ل��ى وجه 
ال��ت��ي متلكها  ال��ن��ووي��ة  ال��روؤو���س احلربية  ع��دد  اليقني 
الدفاعية  امل��خ��اب��رات  وك��ال��ة  وق���درت  ال�سمالية.  ك��وري��ا 
تقييم بني  اأعلى  وهو   ،50 نحو  الروؤو�س  تلك  اأن عدد 
اأجهزة املخابرات االأخرى. لكن كل هذه االأجهزة تعتقد 
جميعا اأن بيوجنياجن تخفي عددا غري معروف، خا�سة 
من الروؤو�س التكتيكية االأ�سغر، يف كهوف وغريها من 

املن�ساآت حتت االأر�س يف اأنحاء الب�د.
ووافقت كوريا ال�سمالية خ�ل قمة يف �سنغافورة ال�سهر 
املا�سي بني زعيمها كيم جوجن اأون والرئي�س االأمريكي 
دونالد ترامب على “العمل �سوب اإخ�ء �سبه اجلزيرة 
امل�سرتك  البيان  لكن  النووية”،  االأ�سلحة  من  الكورية 
الذي وقعه الزعيمان مل ي�سمل تفا�سيل ب�ساأن الكيفية 

اأو املوعد املحتمل لتخلي بيوجنياجن عن اأ�سلحتها.
وكان بومبيو اأبلغ ال�سحفيني يف اليوم الذي اأعقب قمة 
�سنغافورة يف 12 يونيو حزيران باأن وا�سنطن تاأمل يف 
خ�ل  لل�س�ح”  “بنزع كبري  ال�سمالية  اأن تقوم كوريا 

•• عوا�صم-وكاالت:

عن  ال��دف��اع  موؤ�س�سة  يف  باحث  جن��اد،  قا�سمي  �سعيد  ح��ذر 
الدميقراطيات، من اأن قطر �ستدفع ثمن توطيد ع�قاتها 
املالية مع اإيران، الفتاً اإىل �سرورة حتذير الواليات املتحدة 
للدوحة، واإع��داد خطة مف�سلة للرد على اأي ت�سرف تقوم 
االقت�سادية  ال��ع��ق��وب��ات  م��واج��ه��ة  على  اإي����ران  مل�ساعدة  ب��ه 

االأمريكية. 
اآراب  “ذي  �سحيفة  ن�����س��رت��ه  حتليل  يف  ال��ب��اح��ث،  وي�����س��ري 
نيوز” ال�سعودية، اإىل تزايد قلق م�يل اإيران من اإمكانية 
اأعقاب  يف  خا�سًة  االأجنبية،  االأ���س��واق  اإىل  طهران  و�سول 
اإع�ن الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب ان�سحاب الواليات 
املتحدة من االتفاق النووي، والعقوبات االأمريكية الكثرية 
التي فر�ستها وزارة اخلزانة االأمريكية �سد اإيران، مبا يف 
واالإمارات،  املتحدة  الواليات  بني  امل�سرتكة  التدابري  ذلك 

ال�ستهداف ال�سبكات املالية غري امل�سروعة. 
ويلفت الباحث اإىل اأن طهران كانت تعتمد، ب�سكل تقليدي، 
ولكن  اخل��ارج��ي،  للعامل  مالياً  ج�سراً  باعتبارها  دب��ي  على 
االآن  ت�سعى طهران  االإماراتية،  االأمريكية  التدابري  ب�سبب 
املالية،  م�ساحلها  حلماية  جديدة  اآمنة  مراكز  اإيجاد  اإىل 
اإذا  اأن���ه  ال�سيما  امل��ن�����س��ودة،  غايتها  قطر  يف  ط��ه��ران  وت���رى 
قطر،  م��ع  املالية  الع�قة  ه��ذه  مثل  بناء  يف  فعً�  جنحت 
ال�سمود  على  ق��ادرًة  يجعلها  اأق��وى  و�سع  �ستكون يف  فاإنها 

اأمام العقوبات االأمريكية املفرو�سة �سدها. 
وح�سب م�سوؤول رفيع امل�ستوى يف البنك املركزي االإيراين 
االأجنبية  بالعم�ت  تعام�تها  تو�سيع  اإىل  طهران  تعمد 
مع قطر، وافتتحت بع�س البنوك االإيرانية مثل بار�سيان، 

وميلي، ح�سابات لدى بنك قطر الوطني. 
واأ���س��اف م�����س��وؤول البنك امل��رك��زي االإي����راين، ال���ذي رف�س 
ك�سف هويته لوكالة اأنباء اإيرانية موالية لنظام امل�يل، اأن 
للعملة  الرئي�سي  املركز  قطر  تكون  اأن  اإىل  تطمح  طهران 

االأجنبية يف الب�د يف امل�ستقبل. 
وح�����س��ب ال���ب���اح���ث ت��خ�����س��ى ط���ه���ران ا���س��ت��خ��دام االإم�������ارات 
الواليات  تفر�سه  ال���ذي  ال�سغط  لتعزيز  امل���ايل  ن��ف��وذه��ا 
املتحدة �سدها، خا�سًة بعد التدابري االأمريكية االإماراتية 

واإذا  دب��ي،  يف  واالأعمال  ال�سرائب  قانون  وتغيري  امل�سرتكة 
قررت االأخرية مكافحة غ�سيل االأموال ب�سكل اأكر فاعلية 
ف�ست�سغط على جتارة العم�ت االأجنبية بني طهران وبقية 
دول العامل.  وحقق فر�س االإمارات �سريبة القيمة امل�سافة 
اأوائ��ل عام 2018 م�ستوًى اأعلى من ال�سفافية  ب� %5 يف 
ع��ل��ى امل��ع��ام���ت امل��ال��ي��ة وك���ان ل��ه اأث���ر �سلبي ع��ل��ى طهران 
بفر�س كلفة اإ�سافية على املتداولني واأ�سفرت ال�سريبة عن 
ارتفاع اأ�سعار الدوالر يف طهران ما اأدى اإىل انخفا�س كبري 

يف قيمة الري�ال االإيراين. 
اإن�ساء  اإىل  احلاجة  اأهمية  طهران  اأدرك��ت  ذل��ك  على  وبناًء 
مركز جديد لتجارة العم�ت، وا�ستغلت مقاطعة الرباعي 
بالدوحة  ع���ق��ات��ه��ا  ت��وط��ي��د  اإىل  وع��م��دت  لقطر  ال��ع��رب��ي 
اجلوي  جمالها  فتح   على  وحر�ست  املا�سية،  االأ���س��ه��ر  يف 

وموانئها اأمام قطر لت�سهيل ت�سدير ال�سلع العاجلة. 
وباتت طهران �سريكاً ميكن للدوحة االعتماد عليه يف وقت 
ال��وق��ت ح��ان ال�ستثمار  اأن  اإي���ران  م���يل  ال��ع��زل��ة، ويعتقد 

ح�سن نواياهم. 
ويرى الباحث اأن مواجهة العقوبات االأمريكية تفر�س على 
اإيران  خ��ي��ارات  ولكن  �سركاء جت��اري��ني،  ع��ن  البحث  اإي���ران 
�ستكون قا�سرة على دول مثل تركيا وقطر. وُتعد تركيا من 
امل�سروعة،  وغري  امل�سروعة  التجارة  يف  اإي��ران  �سركاء  اأك��رب 
ومتلك البنية التحتية املالية وال�سناعية مل�ساعدة طهران، 
وهي تقوم بذلك فعً� منذ احلرب االإيرانية العراقية، لكن 
ال  التي  قطر  عك�س  على  اإي����ران،  م��وان��ئ  ع��ن  بعيدة  تركيا 

تتجاوز امل�سافة بينها واإيران ب�سع ع�سرات من االأميال. 
توطيد  نتيجة  مكا�سب  حت��ق��ق  ق��ط��ر  اأن  ال��ب��اح��ث  وي��وؤك��د 
اأن  بعد  خا�سًة  اإي���ران،  مع  واملالية  االقت�سادية  الع�قات 
اأزمة �سيولة يف االأ�سهر االأوىل من  واجه قطاعها امل�سريف 
املليارات،  اخلليجيون  امل��ودع��ون  �سحب  عندما  املقاطعة 
متنوع  تاأثري  اإي��ران  من  االإ�سافية  للتدفقات  يكون  ورمب��ا 
اإذا اأ�سبحت قطر املركز املايل الرئي�سي الإيران يف املنطقة 

ومركزاً الإعادة الت�سدير اإىل طهران. 
اأعلنه رئي�س مركز  اإىل ما  اآراب نيوز”  “ذي  وي�سري مقال 
بوابة  اإىل  االإم���ارة  عن م�سروع حتويل  اأخ��رياً  للمال  قطر 
لل�سركات التي ت�سعى للح�سول على فر�س اأعمال يف اإيران 

والعراق وتركيا. ويف 13 مايو، زار وفد اأعمال اإيراين من 
ا�ستمر يومني حول  اجتماع  الدوحة حل�سور  70 �سخ�ساً 
الع�قات االقت�سادية بني اإيران وقطر، وهو اأول جتمع من 

نوعه منذ 13 عاماً. 
الذي  اجل��غ��رايف  االجت���اه  بو�سوح  التحركات  ه��ذه  وتعك�س 

تراهن عليه قطر مل�ستقبل اقت�سادها.
بالقلق  ال�سعور  املتحدة  ال��والي��ات  على  اأن  املقال  وي�سيف 
انهارت �سفقة  اإذا  اإي��ران وقطر، وخا�سًة  التقارب بني  من 
فاإن  اإي����ران،  ك��ام��ل��ًة �سد  العقوبات  ف��ر���س  واأع��ي��د  ال��ن��ووي 
تطوير  م��ن  ط��ه��ران  م��ن��ع  ع��ل��ى  �سيعتمد  فاعليتها  م���دى 
االأجنبية،  االأ���س��واق  اإىل  للو�سول  م�سروعة  غري  م�سارات 
لتمويل  مركزاً  باعتبارها  خطري  �سجل  بالفعل  قطر  ولد 
ال�سريكني  العثور على  اإي��ران ب�سهولة  االإره��اب، وت�ستطيع 

يف اجلرمية اإىل جانب ق�سور النظام الرقابي الذي مينع 
مثل هذا التدمري. ويح�س الباحث الواليات املتحدة على 
واإع���داد  ط��ه��ران،  م��ع  توطيد ع�قاتها  م��ن  حت��ذي��ر قطر 
تقوم  ت�����س��رف  اأي  ع��ل��ى  ال���رد  كيفية  ح���ول  مف�سلة  خ��ط��ة 
العقوبات  مواجهة  على  اإي���ران  مل�ساعدة  قطر  حكومة  بها 
نفوذ  وا�سنطن  ل��دى  اأن  ال�سيما  االأمريكية،  االقت�سادية 
كبري على الدوحة التي حتتاج اإليها للتو�سط يف �سفقة مع 
الدول االأربع ملكافحة االإرهاب الإنهاء عزلة قطر، وحاجتها 

للوجود الع�سكري االأمريكي فيها ل�سمان اأمنها. 
ويختتم املقال: على الواليات املتحدة اأن تو�سح للقطريني 
اال�سرتاتيجية  تقو�س  وال��دوح��ة  طهران  بني  الع�قة  اأن 
ب���ني وا�سنطن  ال��ع���ق��ات  االإق��ل��ي��م��ي��ة االأم��ري��ك��ي��ة وت���ه���دد 

والدوحة التي حتر�س قطر ب�سدة للحفاظ عليها.

وفقا  �سرية  اإن��ت��اج  من�ساآت  لديها  بيوجنياجن  اأن  ذك��رت 
الأحدث االأدلة التي لدى هوؤالء امل�سوؤولني.

ورف�س بولتون التعليق على تقارير املخابرات لكنه قال 
وهي  النووية  للمفاو�سات  ذهبت  املتحدة  ال��والي��ات  اإن 

تعي عدم التزام بيوجنياجن بتعهداتها ال�سابقة.
ا�ستغ�لهم  املخاطر...  هي  ما  متاما  “نعرف  واأ�ساف 
براجمهم  اأجل موا�سلة  الوقت من  الإطالة  املفاو�سات 
واخلا�سة  والبيولوجية  والكيماوية  النووية  ل�أ�سلحة 

بال�سواريخ البالي�ستية«.
وتابع قائ� “لي�س هناك اأي اأوهام لدى املجموعة التي 
كوريا  فعلته  تامة مبا  دراي��ة  على  نحن  بذلك...  تقوم 

ال�سمالية يف املا�سي«.

م�ساورات يف مع�سكر املحافظني الأملان ح�ل الهجرة 
من  ا�ستقالتي  �ساأقدم  اأنني  “قلت 
يف  ال��ق��رار  ه��ذا  و�ساأنفذ  املن�سبني 

االيام الث�ثة املقبلة«.
مناق�سات  جت����ري  ان  وي���ف���رت����س 
اعلى  ع���ل���ى  االخ��������رية  ال���ف���ر����س���ة 
م�����س��ت��وى ب��ع��د ظ��ه��ر االث���ن���ني بني 
الدميوقراطي  واالحت������اد  ح���زب���ه 
امل�����س��ي��ح��ي )مي���ني ال��و���س��ط( حزب 
ال��ت��و���س��ل اىل  “على ام���ل  م��ريك��ل 

على حد قول �سيهوفر. اتفاق”، 
وي����ت����ع����ل����ق اخل������������ف مب���ع���ام���ل���ة 
املهاجرين الذين ي�سلون اىل املانيا 

ه��ذا احل���زب وزير  وع��ر���س رئي�س 
الذي  �سيهوفر  هور�ست  الداخلية 
مريكل  �سيا�سة  على  التمرد  يقود 
يف م��ل��ف ال��ه��ج��رة، اال���س��ت��ق��ال��ة من 
للحزب(  ورئي�س  )كوزير  من�سبيه 

يف مواجهة املاأزق احلايل.
واعلن �سيهوفر انه قرر اال�ستقالة 
خ�ل اجتماع ل�حتاد االجتماعي 
امل�����س��ي��ح��ي ا���س��ت��غ��رق ح����واىل ع�سر 
���س��اع��ات يف م��ي��ون��ي��خ. ل��ك��ن ع��ل��ق يف 

نهاية املطاف هذا القرار.
االثنني  االح��د  ليل  �سيهوفر  ق��ال 

•• ميونخ-اأ ف ب:

انغي�  االأمل��ان��ي��ة  امل�ست�سارة  تعقد 
م����ريك����ل واجل�����ن�����اح ال���ي���م���ي���ن���ي يف 
حت��ال��ف��ه��ا احل��ك��وم��ي اج��ت��م��اع��ا يف 
حماولة اخرية لت�سوية نزاع حول 
املهاجرين يهدد باإ�سقاط احلكومة 

االأملانية.
�سيا�سة  هو  املواجهة  ه��ذه  وحم��ور 
اللجوء  ط��ال��ب��ي  ح��ي��ال  امل�ست�سارة 
ال����ت����ي ي����ري����د احل�������زب ال���ب���اف���اري 
املحافظ جدا “االحتاد االجتماعي 
االئت�ف  يف  ال��ع�����س��و  امل�سيحي” 
مار�س،  يف  �سكل  ال���ذي  احل��ك��وم��ي 

ت�سديدها باي ثمن.

لكنهم م�سجلون يف اال�سل يف دول 
اخرى يف االحتاد االوروبي.

ابعادهم  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي����ر  وي��ري��د 
ذل��ك حتى ال  لكن مريكل ترف�س 

تنتقل العدوى اىل اوروبا.
وعر�س �سيهوفر امام كوادر حزبه 

ث�ثة �سيناريوهات.
وقال انه ميكن ان ميتثل ل�سيا�سة 
اعرتا�سات  يتجاهل  او  احلكومة، 
ابعاد  منه  بقرار  ويفر�س  مريكل 
امل���ه���اج���ري���ن ع���ل���ى احل�������دود -مما 
انهيار  اىل  او  اقالته  اىل  ���س��ي��وؤدي 

االئت�ف احلكومي- او اال�ستقالة. 
وهو يف�سل اخليار االخري يف هذه 

املرحلة.
وقد يكون لرحيله عواقب خطرية 

على م�ستقبل احلكومة االأملانية.
وال�����س��وؤال امل��ط��روح ه��و م��ا اذا كان 
احلزب االجتماعي امل�سيحي ينوي 
البقاء �سمن االئت�ف احلاكم بعد 
منه  اخل��روج  او  �سيهوفر  ا�ستقالة 
ما من �ساأنه حرمان امل�ست�سارة من 
وهذا  ال��ن��واب  جمل�س  يف  الغالبية 
انتخابات  �سيقود على االرجح اىل 

البافاري  احل�����زب  ل��ك��ن  م���ب���ك���رة. 
بتعيني  االكتفاء  اي�سا  يختار  ق��د 
ل��ي��ون��ة يف مكان  اك����ر  ���س��خ�����س��ي��ة 
الذي تدهورت ع�قاته  ل�سيهوفر 

مع مريكل اىل حد كبري.
لكن لن يكون من ال�سهل التو�سل 
ب��ني احلزبني  ت��ف��اه��م  ار���س��ي��ة  اىل 
طويلة  ل���ف���رتة  حت���ال���ف���ا  ال���ل���ذي���ن 

لكنهما عدوين اليوم.
ومازات مريكل متم�سكة مبوقفها. 
وق���د ح�����س��ل��ت م�����س��اء ام�����س االأول 
االحد يف برلني على دعم الهيئات 
اجماع  ب�سبه  ح��زب��ه��ا  يف  ال��ق��ي��ادي��ة 
اأح������ادي وطني  ق����رار  اي  ل��رف�����س 

حول املهاجرين.
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منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للع�مات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   279047   بتاريخ : 2017/9/3
بيانات االأولوية :    

باإ�سم     :  بايب�س اآند �ساو ، ال ال �سي
وعنوانه :  26 وي�ست ال�سارع ال�سابع ع�سر ، �سويت 303 ،

نيويورك  ، نيويورك ، 10011 ، الواليات املتحدة االمريكية 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 25
م�ب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س.

و�سف الع�مة : العبارة VERONICA BEARD  كتبت باحلروف ال�تينية.
االإ�سرتاطات :  

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة الع�مات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإع�ن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للع�مات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   279048   بتاريخ : 2017/9/3
بيانات االأولوية :    

باإ�سم     :  بايب�س اآند �ساو ، ال ال �سي
وعنوانه :  26 وي�ست ال�سارع ال�سابع ع�سر ، �سويت 303 ،

نيويورك  ، نيويورك ، 10011 ، الواليات املتحدة االمريكية 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 35
خدمات متاجر البيع بالتجزئة وخدمات متاجر البيع بالتجزئة على  اخلط املبا�سر.

و�سف الع�مة : العبارة VERONICA BEARD  كتبت باحلروف ال�تينية.
االإ�سرتاطات :  

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة الع�مات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإع�ن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للع�مات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   279144   بتاريخ :   2017/9/5
بيانات االأولوية :    

باإ�سم     :  اك�سيامني توبهاي امبورت اآند اك�سبورت كو. ، ليميتد  
وعنوانه :  روم 07 ، الطابق ال�سابع ، كاليفورنيا هوم بلدينج ب�زا ايه هول ، رقم 515 يون دينج ميدل رود ، 

�سي مينج دي�سرتيكت ، اك�سيامني ، فوجيان ، ال�سني  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :   30
1. اأطعمة اأ�سا�سها ال�سوفان  2. رقائق �سوفان 3. اأطعمة خفيفة اأ�سا�سها احلبوب  4. م�ستح�سرات احلبوب 

5. طحني القمح  6. دقيق البقول  7. معكرونة 8. دقيق بطاطا  9. دقيق �سويا 10. �سوفان مق�سر 
و�سف الع�مة : الكلمة TOPHay كتبت باحلروف ال�تينية وعلى ي�سارها ر�سم على �سكل زهرة ذات 

اأوراق وغ�سن بطريقة مميزة.
االإ�سرتاطات :  

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة الع�مات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإع�ن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  يوليو 2018 العدد 12367

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للع�مات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   279049   بتاريخ : 2017/9/3
بيانات االأولوية :    

باإ�سم     :  اليمينرتي هيلث ليميتد     
وعنوانه :  بلدينج 4400 ، كورك ايربورت بزني�س بارك، كين�سيل  رود ، كو. كورك ، ايرلندا

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 5
اأغذية و مواد حمية معدة ل��ستعمال الطبي ؛ م�سروبات طبية ؛ مكم�ت غذائية دوائية ؛ مكم�ت غذائية 
مكم�ت  الطبي؛  ل�إ�ستعمال  مغذية  حمية  م��واد  ؛  فيتامينية  م�ستح�سرات  ؛  غذائية  مكم�ت  ؛  �سحية 
غذائية بروتينية ؛ مكم�ت فيتامينية ومعدنية ؛ مكم�ت اأغذية معدنية ؛ لنب رائب للحمية ل�إ�ستعمال 

الطبي ؛ اأغذية للر�سع واالأطفال ؛ ا�ستنباتات بكتريية وبكترييا وم�ستح�سرات بكترييا .  
و�سف الع�مة : الكلمة ALFLOREX كتبت باحلروف ال�تينية .

االإ�سرتاطات : 
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة الع�مات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإع�ن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  يوليو 2018 العدد 12367

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للع�مات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   278903   بتاريخ : 2017/8/29
بيانات االأولوية :    

باإ�سم     :  مركزاللولو)�س.ذ.م.م.(
وعنوانه :  �س.ب: 60188 دبي، دولة االإمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 25
م�ب�س ل�إرتداء ل�أطفال الر�سع  واالأوالد والبنات والرجال والن�ساء ؛ جوارب ق�سرية ؛ امل�ب�س و لبا�س 

القدم  واأغطية الراأ�س .
و�سف الع�مة : الكلمة ETEN  كتبت باحلروف ال�تينية مع �سعار على �سكل طري طائر ، كما هو مبني 

بطريقة مميزة. 
االإ�سرتاطات :  

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة الع�مات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإع�ن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  يوليو 2018 العدد 12367

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للع�مات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   278904   بتاريخ : 2017/8/29
بيانات االأولوية :    

باإ�سم     :  مركزاللولو)�س.ذ.م.م.(
وعنوانه :  �س.ب: 60188 دبي، دولة االإمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 14
املعادن النفي�سة وكل خليط منها ؛ املجوهرات واالأحجار الكرمية و�سبه الكرمية ؛ اأدوات قيا�س الوقت واأدوات 

قيا�س الوقت الدقيقة .
على  �سعار  مع  االأ�سود  باللون  ال�تينية  باحلروف  كتبت   DE BACKERS  و�سف الع�مة : العبارة

�سكل اأربعة مربعات مرتابطة يف االأعلى  باللون االأحمر ، كما هو مبني بطريقة مميزة  . 
االإ�سرتاطات :  

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة الع�مات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإع�ن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  يوليو 2018 العدد 12367

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للع�مات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   278905   بتاريخ : 2017/8/29
بيانات االأولوية :    

باإ�سم     :  مركزاللولو)�س.ذ.م.م.(
وعنوانه :  �س.ب: 60188 دبي، دولة االإمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 18
حقائب يد ، اأحزمة ، حمافظ جيب ، مظ�ت ، اجللود املدبوغة وتقليد اجللود املدبوغة ؛ جلود احليوانات 
اخلام اأو املدبوغة ؛ احلقائب ال�سفرية و حقائب احلمل  ؛ املظ�ت وال�سما�سي ؛ ع�سي امل�سي ؛ ال�سياط واأطقم 

احليوانات وال�سروج ؛ اأطواق ور�سن وم�ب�س للحيوانات .
على  �سعار  مع  االأ�سود  باللون  ال�تينية  باحلروف  كتبت   DE BACKERS  و�سف الع�مة : العبارة

�سكل اأربعة مربعات مرتابطة يف االأعلى  باللون االأحمر ، كما هو مبني بطريقة مميزة  . 
االإ�سرتاطات :  

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة الع�مات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإع�ن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  يوليو 2018 العدد 12367

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للع�مات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   278907   بتاريخ : 2017/8/29
بيانات االأولوية :    

باإ�سم     :  مركزاللولو)�س.ذ.م.م.(
وعنوانه :  �س.ب: 60188 دبي، دولة االإمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 14
املعادن النفي�سة وكل خليط منها ؛ املجوهرات واالأحجار الكرمية و�سبه الكرمية ؛ اأدوات قيا�س الوقت واأدوات 

قيا�س الوقت الدقيقة .
و�سف الع�مة : العبارة MARCO DONATELI كتبت باحلروف ال�تينية مع �سعار على �سكل 

العب على ظهر ح�سان ، كما هو مبني بطريقة مميزة .
االإ�سرتاطات :  

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة الع�مات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإع�ن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  يوليو 2018 العدد 12367

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للع�مات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   279050   بتاريخ : 2017/9/3
بيانات االأولوية :    

باإ�سم     :  اليمينرتي هيلث ليميتد     
وعنوانه :  بلدينج 4400 ، كورك ايربورت بزني�س بارك، كين�سيل  رود ، كو. كورك ، ايرلندا

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 5
اأغذية و مواد حمية معدة ل��ستعمال الطبي ؛ م�سروبات طبية ؛ مكم�ت غذائية دوائية ؛ مكم�ت غذائية 
مكم�ت  الطبي؛  ل�إ�ستعمال  مغذية  حمية  م��واد  ؛  فيتامينية  م�ستح�سرات  ؛  غذائية  مكم�ت  ؛  �سحية 
غذائية بروتينية ؛ مكم�ت فيتامينية ومعدنية ؛ مكم�ت اأغذية معدنية ؛ لنب رائب للحمية ل�إ�ستعمال 

الطبي ؛ اأغذية للر�سع واالأطفال ؛ ا�ستنباتات بكتريية وبكترييا وم�ستح�سرات بكترييا .  
و�سف الع�مة : الكلمة PrecisionBiotic  كتبت باحلروف ال�تينية.

االإ�سرتاطات :  
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة الع�مات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإع�ن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  يوليو 2018 العدد 12367

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للع�مات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   278951   بتاريخ :   2017/8/30
بيانات االأولوية :    

باإ�سم     :  اإنرتكنتيننتل توباكو كومبني – م م ح
وعنوانه :  املنطقة احلرة ، عجمان ،  دولة االإمارات العربية املتحدة

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :   34
تبغ ؛ اأدوات املدخنني ؛ ثقاب ؛ �سجائر ؛ �سيجاريلو )�سيجار رفيع( ؛ �سيجار ؛ والعات للمدخنني ؛ �سعوط ؛ 

غ�يني التبغ ؛ اأكيا�س التبغ ؛ تبغ للم�سغ؛ ورق ال�سجائر ؛ مر�سحات ال�سجائر .
و�سف الع�مة : عبارة عن ر�سم لعلبة �سجائر مع كلمة ARCHER كتبت باحلروف ال�تينية الكبرية 
يف اأ�سفل العلبة من جهة الي�سار وحتتها خط رفيع مع ر�سم تخطيطي خلف الكلمة على �سكل �سخ�س مم�سكاً 
بقو�س اإط�ق ال�سهام ويف اأ�سفل العلبة كتبت عبارة EXCLUSIVE BLEND باحلروف ال�تينية 
يعلوه  اأفقي عري�س  ر�سم خلط  التخطيطي  الر�سم  اأعلى  ويف  اأفقيني  رفيعني  و�سط خطني  بحجم �سغري 
خط اأفقي رفيع يعلوه ر�سم على �سكل حيوانني مي�سكان بر�سم على �سكل درع يتو�سطه احلرف "A" كتب 

باحلروف ال�تينية بحجم كبري مع ر�سم زخريف يف اأعلى الدرع بطريقة مميزة.
االإ�سرتاطات :  

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة الع�مات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإع�ن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  يوليو 2018 العدد 12367

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للع�مات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   278901   بتاريخ : 2017/8/29
بيانات االأولوية :    

باإ�سم     :  مركزاللولو)�س.ذ.م.م.(
وعنوانه :  �س.ب: 60188 دبي، دولة االإمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 14
املعادن النفي�سة وكل خليط منها ؛ املجوهرات واالأحجار الكرمية و�سبه الكرمية ؛ اأدوات قيا�س الوقت واأدوات 

قيا�س الوقت الدقيقة .
و�سف الع�مة : الكلمة ETEN  كتبت باحلروف ال�تينية مع �سعار على �سكل طري طائر ، كما هو مبني 

بطريقة مميزة. 
االإ�سرتاطات :  

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة الع�مات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإع�ن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  يوليو 2018 العدد 12367

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للع�مات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   278902   بتاريخ : 2017/8/29
بيانات االأولوية :    

باإ�سم     :  مركزاللولو)�س.ذ.م.م.(
وعنوانه :  �س.ب: 60188 دبي، دولة االإمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 18
حقائب يد ، اأحزمة ، حمافظ جيب ، مظ�ت ، اجللود املدبوغة وتقليد اجللود املدبوغة ؛ جلود احليوانات 
اخلام اأو املدبوغة ؛ احلقائب ال�سفرية و حقائب احلمل  ؛ املظ�ت وال�سما�سي ؛ ع�سي امل�سي ؛ ال�سياط واأطقم 

احليوانات وال�سروج ؛ اأطواق ور�سن وم�ب�س للحيوانات .
و�سف الع�مة : الكلمة ETEN  كتبت باحلروف ال�تينية مع �سعار على �سكل طري طائر ، كما هو مبني 

بطريقة مميزة. 
االإ�سرتاطات :  

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة الع�مات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإع�ن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  يوليو 2018 العدد 12367

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للع�مات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   278908   بتاريخ : 2017/8/29
بيانات االأولوية :    

باإ�سم     :  مركزاللولو)�س.ذ.م.م.(
وعنوانه :  �س.ب: 60188 دبي، دولة االإمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 18
حقائب يد ، اأحزمة ، حمافظ جيب ، مظ�ت ، اجللود املدبوغة وتقليد اجللود املدبوغة ؛ جلود احليوانات 
اخلام اأو املدبوغة ؛ احلقائب ال�سفرية و حقائب احلمل  ؛ املظ�ت وال�سما�سي ؛ ع�سي امل�سي ؛ ال�سياط واأطقم 

احليوانات وال�سروج ؛ اأطواق ور�سن وم�ب�س للحيوانات .
و�سف الع�مة : العبارة MARCO DONATELI كتبت باحلروف ال�تينية مع �سعار على �سكل 

العب على ظهر ح�سان ، كما هو مبني بطريقة مميزة .
االإ�سرتاطات :  

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة الع�مات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإع�ن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  يوليو 2018 العدد 12367

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للع�مات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية :

املودعة بالرقم  :   278909   بتاريخ : 2017/8/29
بيانات االأولوية :    

باإ�سم     :  مركزاللولو)�س.ذ.م.م.(
وعنوانه :  �س.ب: 60188 دبي، دولة االإمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 25
م�ب�س ل�إرتداء ل�أطفال الر�سع واالأوالد والبنات والرجال والن�ساء ؛ جوارب ق�سرية ؛ امل�ب�س و لبا�س 

القدم  واأغطية الراأ�س .
و�سف الع�مة : العبارة MARCO DONATELI كتبت باحلروف ال�تينية مع �سعار على �سكل 

العب على ظهر ح�سان ، كما هو مبني بطريقة مميزة .
االإ�سرتاطات :  

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة الع�مات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإع�ن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  يوليو 2018 العدد 12367

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للع�مات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   278953   بتاريخ : 2017/8/30
بيانات االأولوية :    

باإ�سم     :  مركزاللولو)�س.ذ.م.م.(
وعنوانه :  �س.ب: 60188 دبي، دولة االإمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 14
املعادن النفي�سة وكل خليط منها ؛ املجوهرات واالأحجار الكرمية و�سبه الكرمية ؛ اأدوات قيا�س الوقت واأدوات 

قيا�س الوقت الدقيقة .
و�سف الع�مة : الكلمة CORTIGIANI كتبت باحلروف ال�تينية باللون اال�سود مع �سعارعلى �سكل 

مثلث مقلوب يف االأعلى ، كما هو مبني بطريقة مميزة ..
االإ�سرتاطات :  

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة الع�مات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإع�ن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  يوليو 2018 العدد 12367

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للع�مات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   278954   بتاريخ : 2017/8/30
بيانات االأولوية :    

باإ�سم     :  مركزاللولو)�س.ذ.م.م.(
وعنوانه :  �س.ب: 60188 دبي، دولة االإمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 18
حقائب يد ، اأحزمة ، حمافظ جيب ، مظ�ت ، اجللود املدبوغة وتقليد اجللود املدبوغة ؛ جلود احليوانات 
اخلام اأو املدبوغة ؛ احلقائب ال�سفرية و حقائب احلمل  ؛ املظ�ت وال�سما�سي ؛ ع�سي امل�سي ؛ ال�سياط واأطقم 

احليوانات وال�سروج ؛ اأطواق ور�سن وم�ب�س للحيوانات .
و�سف الع�مة : الكلمة CORTIGIANI كتبت باحلروف ال�تينية باللون اال�سود مع �سعارعلى �سكل 

مثلث مقلوب يف االأعلى ، كما هو مبني بطريقة مميزة ..
االإ�سرتاطات :  

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة الع�مات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإع�ن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  يوليو 2018 العدد 12367

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للع�مات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   278957   بتاريخ : 2017/8/30
بيانات االأولوية :    

باإ�سم     :  مركزاللولو)�س.ذ.م.م.(
وعنوانه :  �س.ب: 60188 دبي، دولة االإمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 25
م�ب�س ل�إرتداء ل�أطفال الر�سع  واالأوالد والبنات والرجال والن�ساء ؛ جوارب ق�سرية ؛ امل�ب�س و لبا�س 

القدم  واأغطية الراأ�س .
و�سف الع�مة : الكلمة CORTIGIANI كتبت باحلروف ال�تينية باللون اال�سود مع �سعارعلى �سكل 

مثلث مقلوب يف االأعلى ، كما هو مبني بطريقة مميزة ..
االإ�سرتاطات :  

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة الع�مات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإع�ن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  يوليو 2018 العدد 12367

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للع�مات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   278958   بتاريخ : 2017/8/30
بيانات االأولوية :    

باإ�سم     :  مركزاللولو)�س.ذ.م.م.(
وعنوانه :  �س.ب: 60188 دبي، دولة االإمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 14
املعادن النفي�سة وكل خليط منها ؛ املجوهرات واالأحجار الكرمية و�سبه الكرمية ؛ اأدوات قيا�س الوقت واأدوات 

قيا�س الوقت الدقيقة .
  S واحلرف    T احلرف  كتابة  مع  ال�تينية  باحلروف  كتبت   Tom Smith و�سف الع�مة : العبارة
من العبارة بحروف كبرية مع �سعار يتاألف من احلرفني TS كتبا بحروف كبرية يف االأعلى يقطعهما قو�س 
 Smith باللون االأحمر بينما العن�سر TS  واجلزء االأعلى من احلرفني Tom من الو�سط و العن�سر

واجلزء االأ�سفل من احلرفني TS والقو�س باللون االأ�سود ، كما هو مبني بطريقة مميزة .
االإ�سرتاطات :  

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة الع�مات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإع�ن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  يوليو 2018 العدد 12367

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للع�مات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   278959   بتاريخ : 2017/8/30
بيانات االأولوية :    

باإ�سم     :  مركزاللولو)�س.ذ.م.م.(
وعنوانه :  �س.ب: 60188 دبي، دولة االإمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 18
حقائب يد ، اأحزمة ، حمافظ جيب ، مظ�ت ، اجللود املدبوغة وتقليد اجللود املدبوغة ؛ جلود احليوانات 
اخلام اأو املدبوغة ؛ احلقائب ال�سفرية و حقائب احلمل  ؛ املظ�ت وال�سما�سي ؛ ع�سي امل�سي ؛ ال�سياط واأطقم 

احليوانات وال�سروج ؛ اأطواق ور�سن وم�ب�س للحيوانات .
و�سف الع�مة : العبارة Tom Smith كتبت باحلروف ال�تينية مع كتابة احلرف T واحلرف  S  من 
االأعلى يقطعهما قو�س  كتبا بحروف كبرية يف   TS يتاألف من احلرفني  �سعار  العبارة بحروف كبرية مع 
 Smith باللون االأحمر بينما العن�سر TS  واجلزء االأعلى من احلرفني Tom من الو�سط و العن�سر

واجلزء االأ�سفل من احلرفني TS والقو�س باللون االأ�سود ، كما هو مبني بطريقة مميزة .
االإ�سرتاطات : 

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة الع�مات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإع�ن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  يوليو 2018 العدد 12367

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للع�مات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   278960   بتاريخ : 2017/8/30
بيانات االأولوية :    

باإ�سم     :  مركزاللولو)�س.ذ.م.م.(
وعنوانه :  �س.ب: 60188 دبي، دولة االإمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 25
م�ب�س ل�إرتداء ل�أطفال الر�سع  واالأوالد والبنات والرجال والن�ساء ؛ جوارب ق�سرية ؛ امل�ب�س و لبا�س 

القدم  واأغطية الراأ�س .
و�سف الع�مة : العبارة Tom Smith كتبت باحلروف ال�تينية مع كتابة احلرف T واحلرف  S  من 
االأعلى يقطعهما قو�س  كتبا بحروف كبرية يف   TS يتاألف من احلرفني  �سعار  العبارة بحروف كبرية مع 
 Smith باللون االأحمر بينما العن�سر TS  واجلزء االأعلى من احلرفني Tom من الو�سط و العن�سر

واجلزء االأ�سفل من احلرفني TS والقو�س باللون االأ�سود ، كما هو مبني بطريقة مميزة .
االإ�سرتاطات :  

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة الع�مات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإع�ن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  يوليو 2018 العدد 12367
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املال والأعمال

مواجهة بني النا املت�سخمة
ي�سري  غ��ران��دي،  ري��و     على جانبي 
ال��ت�����س��اب��ه بني  اأوج�����ه  اإىل  امل���راق���ب���ون 
اأوب�������������رادور: لقد  ت����رام����ب ول���وب���ي���ز 
ان��ت�����س��ب ك���ل م��ن��ه��م��ا ب��دي��� للنخب 
وعد  ق���د  االأول  وك�����ان  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة. 
اإ�سارة  يف  الراكدة”،  املياه  “بتجفيف 
وا�سنطن،  يف  ال�سيا�سية  الطبقة  اإىل 
وتطبيق اأ�ساليب املفاو�سات التجارية 
االأبي�س.  البيت  يف  االأع��م��ال  وع���امل 
من  الف�ساد  معاجلة  ال��ث��اين  وي��ري��د 
االأعلى  م��ن  ال�سّلم  “تنظيف  خ���ل 
اإىل االأ�سفل”. ورغم اأنه بداأ م�سريته 
ال�سيا�سية يف احلزب الثوري املوؤ�س�سي، 
ان  اال  ال�سلطة طيلة عقود،  حزب يف 
فقد  وم��ت��م��ردة.  ح��رة  �سخ�سية  املو 
ال�سيا�سية  احلركات  من  نف�سه  ح��ّرر 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، الع��ب��ا ع��ل��ى وت���ر رف�س 
من  نف�سه  م��ق��دم��ا  النفعّية  ال��ن��خ��ب 

اأ�سول ريفية.
وتعاليه  ت��رام��ب  ان���ا  ت�سخم  ع��ل��ى     
الثاين  رغ���ب���ة  ال�����حم����دود، جت��ي��ب 
“معاً،   - التاريخ”  “�سنع  يف  املعلنة 
�سن�سنع التاريخ” هو ا�سم االئت�ف 
الذي يقوده - واإح�سا�سه بانه مر�سل 
ملهمة، مهمة تغيري “املك�سيك”، وهذا 

ما يثري قلق بع�س خ�سومه.
   »اإن حملة لوبيز اأوبرادور هي �سدى 
احلا�سرة  ال�سماوي  الزعيم  ل�سورة 
جدا يف الت�سور االجتماعي يف اأمريكا 
ال�تينية، كما يقول ديفيد ريكوندو، 
الدولية  البحوث  م��رك��ز  يف  الباحث 
ومعهد العلوم ال�سيا�سية. ومع ذلك، 
البع�س  بها  يقوم  التي  املقارنة  ف��اإن 
الفنزويلي  الزعيم  �سافيز  هوغو  مع 
فالزعيم  ف���ي���ه���ا،  م���ب���ال���غ  ال�������س���اب���ق 
املك�سيكي جنح يف ان يبدو براغماتيا 
عندما كان عمدة مدينة مك�سيكو بني 

عامي 2000 و2005«.
للحمائية نقطة م�سرتكة     ميلهما 
اأخرى. فعلى “اأمريكا اأوال” مل�ستاأجر 
املكتب البي�ساوي، جتيب “مك�سيكية” 
ام����ل����و. وي����ق����ول دي���ف���ي���د ري���ك���ون���دو: 
التقاليد  اأوب����رادور  لوبيز  “ي�ستعيد 
القومية ال�سعبية املتجذرة يف اأمريكا 
ان  اال  طويل”.  زمن  منذ  ال�تينية 
خطاب �سافيز املناه�س ل�إمربيالية 

امليزان التجاري،
 الهجرة: ق�سايا تنازع

   ق��ب��ل ت��ن�����س��ي��ب ل��وب��ي��ز اأوب��������رادور، 
امل��وا���س��ي��ع حم��ل ت��ن��ازع وخ����ف بني 
التجاري  امل��ي��زان  ع��دي��دة:  ال��ب��ل��دي��ن 
امل���خ���ت���ّل، م��ع��اه��دة ال���ت���ج���ارة احل����رة، 
الهجرة... ويف مطلع  ال�سيطرة على 
اأعلنت املك�سيك زيادة الر�سوم  يونيو، 
املنتجات  ب��ع�����س  ع���ل���ى  اجل���م���رك���ي���ة 
الزراعية، ردا على الزيادة على ال�سلب 
وا�سنطن.     فر�ستها  التي  واالأمل��ن��ي��وم 
وعلى ال��رغ��م م��ن ذل��ك، ف��اإن �سيا�سة 
لوبيز  اإرادة  مع  تتوافق  ترامب  اإدارة 
ال�سيادة  التي تدعم تعزيز  اأوب��رادور، 
االقت�سادية للب�د. فهو يعد بتعزيز 
الزراعة املحلية، بينما ياأتي اأكر من 
80 باملائة من االأغذية امل�ستوردة من 

الواليات املتحدة. 
   ملف النافتا، اتفاقية التجارة احلرة 
واملك�سيك  امل���ت���ح���دة  ال����والي����ات  ب���ني 
اإع�������ادة  ت����رام����ب  ي����ري����د  اأن  وك�����ن�����دا، 
التفاو�س، م�سالة ال ُتقلق املو الذي 
الداخلية.  ال�سوق  تعزيز  اي�سا  ينوي 
املر�سح  اع���رتف  م����زدوج،  ال��ه��دف  ان 
االن��ت��خ��اب��ي��ة: تعزيز  خ����ل ح��م��ل��ت��ه 
الغذاء وبالتايل  الذاتي من  االكتفاء 
ت�سجيع املزارعني الفقراء على البقاء 
عن  البحث  حماولة  ب��دل  ديارهم  يف 
ببناء  وع��د  كما  ال�����س��م��ال.  يف  فر�سة 
اذ ال متلك  ج���دي���دة  ن��ف��ط  م�����س��ف��اة 
لتحويل  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  املك�سيك 
نفطها اخلام اإىل وقود ت�ستورده من 

الواليات املتحدة.
   مو�سوع اآخر ح�سا�س بني البلدين: 
ال��ه��ج��رة. خ����ل احل��م��ل��ة، ك���ان املو 
“ت�ستمر  ل���ن  ح��ك��وم��ت��ه  اإن  ق��اط��ع��ا: 
عن  نيابة  القذر”  بالعمل  القيام  يف 
على  القب�س  اأي  امل��ت��ح��دة،  ال��والي��ات 
املهاجرين من اأمريكا الو�سطى على 
وقال  للمك�سيك.  اجلنوبية  احل���دود 
اإنه يريد نقل وكالة الهجرة الوطنية 
احلدود  على  تيخوانا  اإىل  املك�سيكية 

ال�سمالية.
   ه���ل ���س��ي��ك��ّر���س وع�����وده ع��ل��ى ار�س 
تو�سيات  �سيتبنى  اأن����ه  اأم  ال���واق���ع؟ 
األفون�سو رومو، رجل االأعمال املتوقع 
القادم؟  دي���وان���ه  رئ��ي�����س  ي�����س��ب��ح  اأن 
و  ونتفاو�س  “�سنجل�س  وع��د  وال��ذي 

نتفاو�س، حتى نتو�سل اإىل اتفاق«.
عن لك�سربي�س

ال ي�سود يف املك�سيك، حيث اأن ع�قات 
البلد مع الواليات املتحدة قوية. 

هذا  ي���ح���ج���ب  ان  ي���ج���ب  ال  ل���ك���ن     
ال��ت�����س��اب��ه االخ���ت����ف���ات ال��ق��وي��ة بني 
الذاتية.  ب�سريتهما  ب��دءا  الرجلني، 
وريث امرباطورية عقارية، امللياردير 
ال�سيا�سة،  يف  م��ب��ت��دئ  ال���ن���ي���وي���ورك 
غرامه بفوك�س نيوز اأكر من هوايته 

ل�أدب. 
   ابن تاجر �سغري يف واحدة من اأفقر 
املقاطعات يف املك�سيك، تابا�سكو، در�س 
ال�سيا�سية،  ال��ع��ل��وم  اأوب�����رادور  لوبيز 
قبل كتابة العديد من كتب التاريخ. 
التعليم  بتعميم  املك�سيكي  ويتعهد 

داف���ع عن  حيث  ا�سمع”،  ت��رام��ب،   “
العمال املهاجرين املك�سيكيني.

اإذا كان  ال�����س��ع��ب م��ع��رف��ة م���ا     م���ن 
م�ستلزمات  مي��ل��ك  اأوب������رادور  ل��وب��ي��ز 
عملية يل ذراع مع ترامب. “تت�سابك 
اق��ت�����س��ادي��ات ال��ب��ل��دي��ن، ي��ذّك��ر ديفيد 
ال�سادرات  من  باملائة   80 ريكوندو، 
املك�سيكية تتجه اإىل الواليات املتحدة، 
باملائة من   50 وتوفر هذه االخ��رية 
واردات الب�د. وكثري من املك�سيكيني 
اأق���ارب على اجل��ان��ب االآخ���ر من  لهم 
احلدود، لذا قد يكون الرئي�س لوبيز 

اأوبرادور اأكر اعتداال من املر�سح«.

وال�����س��ح��ة ع��ل��ى ال�������س���رائ���ح االأف���ق���ر، 
ي�����س��ع��ى اجل��م��ه��وري اىل هدم  ب��ي��ن��م��ا 
اإىل  الهدايا  وم�ساعفة  ك��ري،  اأوب��ام��ا 

االأثرياء.

تناف�س وم�سالح امل�سرتكة
   ب��ع��د خ���ط���اب���ات احل���م���ل���ة، م���ا نوع 
ال��ع���ق��ة ال��ت��ي ���س��ي��وؤ���س�����س��ه��ا ك���ل من 
االمر  �سيكون  “معنا  وترامب؟  املو 
احرتامه  م��ن  ن��ن��ال  اأن  دون  خمتلفا 

جدوى اقناع املر�سح ترامب، بدعوته 
ل���زي���ارة امل��ك�����س��ي��ك ل��ل��ح��د م���ن خطبه 

النارية حول املك�سيكيني.
   يف مار�س 2017، قدم املو �سكوى 
االأمريكية  ال������دول  م��ف��و���س��ي��ة  اإىل 
باملر�سوم  ت��ت��ع��ل��ق  االإن�������س���ان  حل���ق���وق 
وّقعه  ال���ذي  للمهاجرين  امل��ن��اه�����س 
ال�سلطة  اإىل  و���س��ل  ع��ن��دم��ا  ت��رام��ب 
زعيم  حت��دى  ث��م  ون�سف،  �سهر  قبل 
بعنوان  ك��ت��اب  يف  ال�سمالية  اأم��ري��ك��ا 

)ترامب(، �سنعيده اىل مكانه اإذا لزم 
�سوت  اىل  ي�ستمع  و�سنجعله  االأم���ر، 
)العنيد،  “الني�سيو”  اأعلن  العقل”، 
ك��ن��ي��ة اخ����رى ل��ل��وب��ي��ز اأوب���������رادور( يف 
حملته  خ���ل  وانتقد  املا�سي.  يناير 
بينيا  اإن���ري���ك���ي  ���س��ع��ف  االن��ت��خ��اب��ي��ة، 
ن��ي��ي��ت��و ال��رئ��ي�����س امل��ك�����س��ي��ك��ي احل���ايل، 
جت���اه اجل����ار ال�����س��م��ايل. ووع����د املو 
بالرد على �سهام ترامب على تويرت، 

عرب �سبكات التوا�سل االجتماعي.

املك�سيكية  الدولة  رئي�س     قد مييل 
ترامب.  �سد  �سوته  رف��ع  اإىل  املقبل 
الذين  للقادة  “انظروا اىل ما حدث 
ت�����س��اه��ل��وا م����ع ت����رام����ب: م����اك����رون، 
مريكل، بينيا نييتو، ابي، ي�سري جورج 
ال�سابق،  املك�سيكي  ال�سفري  غواياردو 
جميعا.  ف�سلوا  ن��ي��وي��ورك��ر،  على  ردا 
 !... اأون  ج��ون��غ  ك��ي��م  اىل  وان���ظ���روا 

ترامب يحب الذين يعار�سونه«. 
   ي�سار اىل ان بينا نييتو ح��اول دون 

نقاط الختالف ل حتجب اأوجه الت�سابه بينهما

ل�بيز اأوبرادور، رّد املك�سيك على دونالد ترامب...!

اول فوز للي�سار يف املك�سيك املك�سيك اوال واخريا يف مواجهة امريكا اوال

احلدود واجلدار والهجرة  املعركة الكربى املو مر�سح العناية االلهية يعد بنغيري املك�سيك

مراجعة معاهدة النافتا ال تزعج املو حارب النخب التقليدية وانت�سر للفقراء

املو �سدى ل�سورة الزعيم ال�سماوي املتجذرة يف الت�سور الجتماعي يف اأمريكا الالتينية

ارتفع رف�ض الراأي العام املك�سيكي لرتامب 
من 67 % يف مايــ�، اإىل 81 % يف ي�ني�

يف م��س�ع الهجرة يرف�ض امل� ا�ستمرار حك�مته 
يف القيــام بالعمــل القـذر نيابــة عن وا�ســنطن

•• الفجر - خرية ال�صيباين

   » ل�ست �سافيز ول ترامب!”.. اأهدى اندري�س مانويل 
لوبيز اأوبرادور، مر�سح التغيري يف املك�سيك، النت�سار 
التاريخي الأول اإىل الي�سار يف النتخابات الرئا�سية 
يف املك�سيك ام�س الأول الحد بحوايل 53 باملائة من 

“املو”  كرر  النتخابية،  حملته  وطوال  الأ�سوات. 
رئي�س  القارة:  فزاعتي  عن  يختلف  انه  با�ستمرار 
الدولية  التفاقات  يدو�س  الذي  ال�سمالية  اأمريكا 
ال�سابق،  الزعيم  والفنزويلي  الخرى،  تلو  الواحدة 

امل�سوؤول عن غرق بالده.
ال�سباق  لعامل دونالد ترامب، ثقال خالل     مل يكن 

لرئا�سة اجلمهورية املك�سيكية: كان جميع املر�سحني 
معادين للملياردير الأمريكي حيث تعّود هذا الخري 
بعمليات  يــقــومــون  الــذيــن  املك�سيكيني،  �ستم  على 
دون  ويــوؤكــد  باجلرمية”،  و”ياأتون  “اغت�ساب” 
على  جدا”  كبري  ــدار  ج “بناء  يف  ارادتـــه  انقطاع 
احلدود. ووفًقا ل�ستطالع حديث، ارتفع رف�س الراأي 

اإىل  مايو،  يف  باملائة   67 من  لرتامب  املك�سيكي  العام 
81 باملائة يف يونيو.

   وعندما يتوىل الرئي�س املك�سيكي اجلديد من�سبه 
يف دي�سمرب املقبل، لن ي�ستطيع جتاهل جاره امللتب�س. 
و�سيكون اذكى الذكياء من ي�ستطيع ان يتنّباأ بطبيعة 

العالقة بني هاتني ال�سخ�سيتني غريبتي الطوار.

حتليل اخباري

 قد يكون الرئي�س املك�سيكي اجلديد اأكرث اعتدال من املر�سح بخ�سو�س العالقة مع الوليات املتحدة
�سيا�سة اإدارة ترامب تت�افق مع اإرادة ل�بيز اأوبرادور، التي تدعم تعزيز ال�سيادة القت�سادية للبالد

 مل يكن لعامل ترامب ثقال يف ال�سباق الرئا�سي فاجلميع معاد للملياردير الأمريكي
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منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للع�مات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   278978   بتاريخ : 2017/8/30
بيانات االأولوية :    

باإ�سم     :  �سام�سوجن الكرتونيك�س كو. ، ليميتد     
وعنوانه :  129، �سام�سوجن – رو  ، يونغتونغ – جيو ، 

�سيوون – �سي ،  جييونغي – دو ،  جمهورية كوريا .
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 9
�سا�سات  ؛  ال�سوء  الإر���س��ال  القطبية  ثنائية  �سمامات  ذات  عر�س  �سا�سات  ؛  تلفاز  اأطقم  تلفاز؛  م�ستقب�ت 
مراقبة ؛ هواتف ذكية ؛ اأجهزة حا�سوب لوحية ؛ برجميات  للهواتف الذكية  واأجهزة احلا�سوب اللوحية  ؛ 

برجميات الأجهزة التلفاز ؛ برجميات ل�سا�سات عر�س ذات �سمامات ثنائية القطبية الإر�سال ال�سوء.
و�سف الع�مة : عبارة عن ر�سم ل�سكل م�ستطيل ذو اإطار عري�س مفتوح من االأ�سفل على هيئة جهاز تلفاز 

بطريقة مميزة.
االإ�سرتاطات :  

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة الع�مات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإع�ن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للع�مات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   279141   بتاريخ : 2017/9/5
بيانات االأولوية :    

باإ�سم     :  3 الب ، اإنك .
وعنوانه :  525 افينيو ال�سابع ، �سويت 2300 ، نيويورك ، ان واي 10018 ، الواليات املتحدة االمريكية

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 3
م�ستح�سرات العناية باجلمال ؛ منتجات �سخ�سية للعناية بالب�سرة ، مبا فيها ،  �سابون وكرميات وغ�سوالت 
)لو�سن( مرطبة وم�ستح�سرات قاب�سة الأن�سجة الب�سرة )تونر( وكمادات وجه للتنظيف والرتطيب ومواد 
العيون  مكياج  وم��زي���ت  للعيون  وك��رمي��ات  الب�سرة  بقع  وم��زي���ت  واجل�سم  للوجه  الب�سرة  لتق�سري  ف��رك 

و�سامبو لل�سعر ، يف الفئة 3 . 
اأ�سكال  لث�ثة  ر�سم  يعلوه  ال�تينية  باحلروف  كتب   3LAB الرقمي  احل��ريف  الرتكيب   : الع�مة  و�سف 

هند�سية �سدا�سية وجميعها باللونني االأبي�س واالأ�سود بطريقة مميزة. 
االإ�سرتاطات :  

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة الع�مات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإع�ن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للع�مات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   278981   بتاريخ : 2017/8/30
بيانات االأولوية :        

باإ�سم     :  �سي دي دبليو ال ال �سي  
وعنوانه :  200 نورث ميلواكي افينيو ، فرينون هيلز، ايلينويز 60061 ، الواليات املتحدة االمريكية          

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 9
من�سورات اإلكرتونية قابلة للتنزيل على �سكل جم�ت يف جمال الرعاية ال�سحية وتقنية الرعاية ال�سحية.

و�سف الع�مة : العبارة HEALTH TECH كتبت باحلروف ال�تينية.
االإ�سرتاطات :  

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة الع�مات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإع�ن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للع�مات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   278984   بتاريخ : 2017/8/30
بيانات االأولوية :        

باإ�سم     :  �سي دي دبليو ال ال �سي  
وعنوانه :  200 نورث ميلواكي افينيو ، فرينون هيلز، ايلينويز 60061 ، الواليات املتحدة االمريكية          

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 41
توفري جم�ت على اخلط املبا�سر يف جمال الرعاية ال�سحية وتقنية الرعاية ال�سحية.

و�سف الع�مة : العبارة HEALTH TECH كتبت باحلروف ال�تينية.
االإ�سرتاطات :  

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة الع�مات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإع�ن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد
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منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للع�مات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   279274   بتاريخ : 2017/9/7
بيانات االأولوية :   016443591   بتاريخ :    2017/3/7   االإحتاد االأوروبي    

باإ�سم     :  كونيكا مينولتا ، اإنك.  
وعنوانه :  2-7-2 ، مارونوت�سي ، ت�سيودا – كو ، طوكيو ، اليابان  

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 37
واأدوات  واأج��ه��زة  واأنظمة  واالإلكرتونية  والكهربائية  ال��سلكية  البيانات  معاجلة  واإ���س���ح  وتنظيف  و�سيانة  تركيب   .1
بي  اف  ام  و  والربجميات  واخل���وادم  املعزز  ال��واق��ع  واأنظمة  وم��ع��دات  احلا�سوب  واج��ه��زة  والعلمية  التكنولوجية  املعلومات 
التخزين  وانظمة  امل�ساركة،  واأدوات   ، الوثائق  اإدارة حقوق  واأنظمة  العميقة  البحث  واأنظمة  الوظائف(  املتعددة  )املنتجات 
للمراقبة  الرقمية  ، واالنظمة  البينية  االأجهزة  اآالت  و  واأنظمة  امل�ستخدم  ، وخدمات م�سادقة  التحتية  والبنية  وال�سحابة 
واجلراحية  والبيطرية  االأ�سنان  والطبية وطب  ال�سحية  الرعاية  واأجهزة  واأنظمة  املراقبة  واأنظمة   ، العمل  ملكان  البيئية 
واملتح�س�سات مبا فيها املتح�س�سات  الطبية البايولوجية والطباعة ث�ثية االأبعاد واأنظمة حجز الغرف الذكية والطابعات 
ومعدات الت�سبيك واالأجهزة الطرفية املتعلقة بها 2. �سيانة واإ�س�ح وتركيب اأنظمة التحليل التنبوؤي 3. �سيانة واإ�س�ح 
املعدات التقنية امل�ستخدمة يف املكاتب، واالأعمال واملنزل  4. خدمات �سيانة واإ�س�ح الأجهزة واأدوات الت�سوير الفوتوغرايف 
ول�أجهزة واالأدوات االإلكرتونية و الكهربائية والجهزة وادوات  القيا�س  5 . خدمات املعلومات املتعلقة باخلدمات املذكورة 

اأع�ه.
و�سف الع�مة : الكلمة Workplacehub كتبت باحلروف ال�تينية حيث كتب املقطع hub بخط اأعر�س وعلى 

ميينها ر�سم على �سكل قو�سني يحيطان باآخر حرفني من الكلمة بطريقة مميزة.
االإ�سرتاطات :

اإر�سالة بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة الع�مات التجارية يف وزارة االإقت�ساد  اإعرتا�س علي ذلك  فعلي من لدية 
امل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإع�ن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  يوليو 2018 العدد 12367

منوذج اإع�ن الن�سر
التجارية  للع�مات  املتحدة  اخل��دم��ات   : املالك   / الت�سجيل  وكيل  تقدم  عن  التجارية  الع�مات  اإدارة  تعلن 

وبراءات االخرتاع طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   279276   بتاريخ : 2017/9/7

بيانات االأولوية :   016443591   بتاريخ :    2017/3/7   االإحتاد االأوروبي    
باإ�سم     :  كونيكا مينولتا ، اإنك.  

وعنوانه :  2-7-2 ، مارونوت�سي ، ت�سيودا – كو ، طوكيو ، اليابان  
 �سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 38
1 . خدمات االت�ساالت عن بعد، حتديدا  االإر�سال االإلكرتوين للبيانات وار�سال الر�سائل  الرقمية عن طريق 

�سبكات احلا�سوب  العاملية و�سبكات االإت�ساالت  2. خدمات االإر�سال الرقمي 3. اأجهزة ومتح�س�سات اآي اأو تي 
4. ار�سال االإ�سارات واالت�ساالت با�ستخدام الهواتف النقالة واأجهزة االت�ساالت عن بعد ، و�سماعات الهاتف  5. 
ات�ساالت الواقع املعزز 6. العر�س التفاعلي ل�سندوق العر�س   7 . ار�سال اإنذار واإ�سارات املعلومات ل�إت�ساالت 8. 
اأجهزة ك�سف ت�ستخدم يف اأنظمة �سبكة االت�ساالت عن بعد 9. االإت�ساالت بوا�سطة االآالت املحمولة باليد 10. اآالت 
ات�ساالت فيديوية للم�ستهلك  11. ا�ستئجار و�سائط ذاكرة حتمل برامج الأالت امل�ستهلك الفيديوية عرب خطوط 
للر�سائل  امل�ساعد  االإر�سال  �سبكات االت�ساالت 13-  االت�ساالت عن بعد 12 - توفري برامج تقنية و رقمية عرب 
وال�سور 14 - ا�ستئجار معدات االت�ساالت عن بعد مبا يف ذلك الهواتف واأجهزة الفاك�س 15 - خدمات املعلومات 
اجلن�سيات   متعددة  بعد   عن  ات�ساالت  �سبكات  طريق  عن  االت�ساالت   -  16 اأع���ه  امل��ذك��ورة  باخلدمات  املتعلقة 
اإر�سال وا�ستقبال  17 - خدمات االت�ساالت عن بعد، حتديدا، خدمات النفاذ ل�ت�ساالت عن بعد 18 - خدمات 
البيانات عرب و�سائل االت�ساالت عن بعد 19 - التبادل االإلكرتوين لل�سوت والبيانات وال�سور والفيديو ال�سمعي 
توفري   -  20 بعد  االت�ساالت عن  و�سبكات  احلا�سوب  �سبكات  اإليها عن طريق  الو�سول  التي ميكن  والر�سومات 
اإىل �سبكة معلومات احلا�سوب عاملية 21- االت�ساالت باالإنرتنت 22 - توفري لوحات  و�سول متعدد للم�ستخدم 
االإع�نات على اخلط املبا�سر الإر�سال الر�سائل بني امل�ستخدمني يف جمال االإهتمام العام 23 - توفري جمموعات 
الربيد  خدمات   -  24 العام  االإهتمام  جمال  يف  امل�ستخدمني  بني  الر�سائل  الإر�سال  املبا�سر  اخلط  على  مناق�سة 
االإلكرتوين 25 - خدمات ات�ساالت جمموعات العمل عرب �سبكات احلا�سوب 26 - خدمات ار�سال الر�سائل الفورية 
27 - خدمات االت�ساالت ال��سلكية الوا�سعة النطاق 28 - خدمات ات�ساالت الهواتف النقالة 29 - توفري ات�سال 
اآمن يف الوقت احلقيقي عرب �سبكة حا�سوب 30 - توفري خدمات �سبكة خا�سة افرتا�سية ، حتديدا  اإلكرتوين 
االت�ساالت  االإ�ست�سارة يف جمال   - اأو عامة 31  �سبكة حا�سوب خا�سة  واآمنة عرب  اإلكرتونية خا�سة  ات�ساالت    ،
واالت�ساالت عن بعد 32 - توفري غرف درد�سة على اخلط املبا�سر ولوحات اإع�نات ومنتديات الإر�سال الر�سائل 
بني امل�ستخدمني يف جماالت اجهزة احلا�سوب  والربجميات و تقنية املعلومات واالإهتمام العام 33 - تدفق املواد 
 -  35 بي(  اآي  او  االإنرتنت )يف  بروتوكول  ال�سوت عرب  34- خدمات  االإنرتنت  �سبكة  على  والب�سرية  ال�سمعية 

خدمات م�ساركة امللفات، حتديدا ، االإر�سال االإلكرتوين للبيانات عن طريق �سبكات احلا�سوب العاملية.
hub بخط  املقطع  كتب  ال�تينية حيث  باحلروف  كتبت   Workplacehub الكلمة   : الع�مة  و�سف 

اأعر�س وعلى ميينها ر�سم على �سكل قو�سني يحيطان باآخر حرفني من الكلمة بطريقة مميزة.
االإ�سرتاطات : 

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة الع�مات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإع�ن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  3  يوليو 2018 العدد 12367

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : اخلدمات املتحدة للع�مات التجارية وبراءات االخرتاع

طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   279273   بتاريخ : 2017/9/7

بيانات االأولوية :   016443591   بتاريخ :    2017/3/7   االإحتاد االأوروبي    
باإ�سم     :  كونيكا مينولتا ، اإنك.  

وعنوانه :  2-7-2 ، مارونوت�سي ، ت�سيودا – كو ، طوكيو ، اليابان  
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 35
االأعمال  مهام  خدمات   .3 املبا�سر  اخل��ط  وعلى  املتاجر  يف  بالتجزئة  البيع  خدمات   .2 املعاجلة  التقنية  املعلومات  خدمات   .1
واخلدمات االإدارية 4. خدمات اال�ست�سارات وامل�سورة حول االأعمال  5. خدمات حتليل  واأبحاث ال�سوق  6. خدمات تقييم خماطر 
االأعمال 7 . التنظيم والعمليات والتخطيط والتوجيه وتفعيل الن�ساط املكتبي ل�أعمال 8 . اخلدمات الرتويجية 9. خدمات 
ل�إ�ستخدام  التكنولوجية  واالأدوات  ل�أجهزة  والرتخي�س  االمتياز  وحق  والتاأجري  املبيعات  فيها  مبا  االعمال  عن  املعلومات 
ال�سكل االآخرلنقل  اأو  الكابل  او �سبكة  اأي�سا عرب االإنرتنت   يف االعمال التجارية واملكتب واملنزل 10. توفري معلومات جتارية 
البيانات 11. توفري دعم خرباء االأعمال للعم�ء واإ�سافة قيمة اإىل ال�سراء وحق االمتياز و تاأجري وترخي�س االأنظمة التقنية 
 12 - خدمات امل�سورة والدعم  13- خدمات التاأجري وحق االإمتياز  و اإدارة العرو�س التجارية يف جمال االأنظمة التكنولوجية
14 - خدمات اإدارة ع�قات العم�ء 15 - خدمات التجارة االإلكرتونية، حتديدا  ،توفري معلومات عن منتجات تقنية  املعلومات عرب �سبكات 
 االت�ساالت عن بعد 16- توفري موقع �سبكي  ي�سم �سوق على اخلط املبا�سر لبائعي وم�سرتي �سلع  وخدمات احلا�سوب  واملعلومات التقنية  
17 - خدمات اإدارة  معرفة االعمال 18- حتليل بيانات االأعمال 19 - خدمات الفوترة 20 - خدمات الطلب 21 - خدمات املعلومات 
املتعلقة بجميع اخلدمات املذكورة اأع�ه 22 - جميع اخلدمات املذكورة اأع�ه فيما يتعلق االأجهزة واالأدوات العلمية و اأجهزة 
ت�سجيل اأو اإر�سال اأو ن�سخ ال�سوت اأو ال�سور اأو البيانات ومعدات معاجلة البيانات واأجهزة بينية  للم�ستخدم واأنظمة اأجهزة بينية 
اإدارة واأجهزة واأدوات م�سادقة للم�ستخدم واأنظمة وبرجميات تهيئة  موحدة للم�ستخدم و تطبيقات برجميات واأنظمة وعدد 
التكنولوجية  الربجميات  وتطبيقات  التي متكن عمليات  م�ساركة  واأدوات  واحد  الكل يف  تقنية  واأدوات  واأجهزة  واحد  الكل يف 
، مبا فيها الربيد االإلكرتوين والتقومي واملوؤمترات التي تدار عرب الفيديو وال�سحابة والتطبيقات ال�سحابية واأجهزة واأدوات 
الربجميات وبرجميات واأنظمة تخزين وم�ساركة م�ستندات واالأجهزة البينية ل�إدارة التكنولوجية واخلادم ، والتطبيقات ، مبا 
فيها الواقع املعزز وطابعات ، مبا فيها الطباعة ث�ثية االأبعاد ولوحات اجهزة القيا�س الأجهزة احلا�سوب واأطقم الُعدد وما�سحات 
�سوئية واأجهزة واأدوات ن�سخ ال�سور واآالت ن�سخ واالأجهزة التكنولوجية املدجمة و�سناديق االأدوات و واي فاي و�سواقات اأجهزة 
احلا�سوب ومكونات )عتاد( واأجهزة واأنظمة واطقم ُعدد تكنولوجية ذات طبقة مفردة وُعدد تو�سيل واأنظمة  واأجهزة وبرجميات 
تهيئة واأجهزة بينية  واأطقم ُعدد مفردة التي متكن من املو�سلية والتدفق ال�سهل للمعلومات واالإت�ساالت والتهيئة والعمليات 
املكتبية ل�أنظمة  التكنولوجية التي تعزز كفاءة االأعمال  وُعدد تكنولوجية متكن من التنقل واال�سرتاك واالإنتاجية للخدمات 
ال�سور  ون�سخ  الن�سخ   وظائف  تتيح  التي  االآالت  فيها  مبا  الوظائف(  املتعددة  )املنتجات  بي  اف  ام  و  التكنولوجية  واالج��ه��زة 
والفاك�س والطباعة وامل�سح ال�سوئي، برجميات ت�سغيل احلا�سوب ل�آالت املذكورة اآنفا واأنظمة اإدارة حقوق امل�ستندات ، مبا فيها 
اأنظمة التحكم بالو�سول اإىل الوثائق واأجهزة واأدوات البحث العميق من اأجل ال�سماح مل�ستويات اأكرب من املعلومات ليتم بحثها 
و اأنظمة واأجهزة البحث التقنية ومتح�س�سات واأجهزة متكن من الفهم الداليل للم�ستندات والتحلي�ت التنبوؤية و اأنظمة حجز 
اأنظمة العر�س التفاعلية و وحدات مراقبة  للبيئة واأدوات مراقبة و مراقبة ال�سبكة واأجهزة واأدوات رقمية   الغرف الذكية و 
ل�إ�ستخدام يف مكان العمل واال�ستخدام املنزيل مبا يف ذلك الطابعات ولوحات اجهزة القيا�س واأطقم ُعدد وتطبيقات وما�سحات 

�سوئية واأجهزة واأدوات الن�سخ والت�سوير الفوتوغرايف وخدمات اإدارتها . 23 - خدمات املعلومات املتعلقة مبا ذكر اع�ه .
و�سف الع�مة : الكلمة Workplacehub كتبت باحلروف ال�تينية حيث كتب املقطع hub بخط اأعر�س وعلى 

ميينها ر�سم على �سكل قو�سني يحيطان باآخر حرفني من الكلمة بطريقة مميزة.
االإ�سرتاطات :  

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة الع�مات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة بالربيد 
امل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإع�ن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  3  يوليو 2018 العدد 12367

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : اخلدمات املتحدة للع�مات التجارية وبراءات 

االخرتاع طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   279271   بتاريخ : 2017/9/7

بيانات االأولوية :   016443591   بتاريخ :    2017/3/7   االإحتاد االأوروبي    
باإ�سم     :  كونيكا مينولتا ، اإنك.  

وعنوانه :  2-7-2 ، مارونوت�سي ، ت�سيودا – كو ، طوكيو ، اليابان  
  �سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 9
1. االأجهزة واالأدوات العلمية  2.  اأجهزة ت�سجيل اأو اإر�سال اأو ن�سخ ال�سوت اأو ال�سور اأو البيانات 3. معدات معاجلة 
اإدارة  واأنظمة وعدد  6. تطبيقات  للم�ستخدم  بينية موحدة  اأجهزة  اأنظمة   .5 للم�ستخدم  بينية   اأجهزة   .4 البيانات 
واأدوات  اأجهزة    .9 واح��د  الكل يف  تهيئة   وبرجميات  اأنظمة   .8 للم�ستخدم  واأدوات م�سادقة  اأجهزة   .7 للربجميات 
تكنلوجية الكل يف واحد  10 . اأدوات م�ساركة التي متكن عمليات وتطبيقات الربجميات التكنولوجية، مبا يف ذلك 
واأجهزة  ال�سحابية  التطبيقات  و  ال�سحابة   .11 الفيديو  عرب  ت��دار  التي  وامل��وؤمت��رات  والتقومي   االإلكرتوين  الربيد 
واأدوات الربجميات 12. برجميات واأنظمة تخزين وم�ساركة م�ستندات   13 . االأجهزة البينية ل�إدارة التكنولوجية 
14. اخلادم 15. تطبيقات ، مبا فيها الواقع املعزز 16. طابعات ، مبا فيها الطباعة ث�ثية االأبعاد 17. لوحات اجهزة 
القيا�س الأجهزة احلا�سوب 18. اأطقم الُعدد 19. ما�سحات 20 . اأجهزة واأدوات ن�سخ ال�سور 21. اآالت ن�سخ 22 . االأجهزة 
 .  26 عتاد(    ( مكونات   .25 احلا�سوب   اأجهزة  �سواقات   .24 فاي  واي   .23 االأدوات  و�سناديق  املدجمة  التكنولوجية 
اأنظمة  واأجهزة وبرجميات تهيئة  اأجهزة واأنظمة واطقم ُعدد تكنولوجية ذات طبقة مفردة 27. ُعدد تو�سيل 28 . 
والتهيئة  واالإت�ساالت  للمعلومات  ال�سهل  والتدفق  املو�سلية  التي متكن من  ُعدد مفردة  واأطقم  بينية  اأجهزة   .  29
التنقل  م��ن  متكن  تكنولوجية  ُع���دد   .  30 االأع��م��ال  ك��ف��اءة  ت��ع��زز  ال��ت��ي  التكنولوجية  ل�أنظمة  املكتبية  والعمليات 
واال�سرتاك واالإنتاجية خلدمات واالجهزة التكنولوجية 31 . ام اف بي )املنتجات املتعددة الوظائف( مبا فيها االآالت 
التي تتيح  وظائف الن�سخ  ون�سخ ال�سور  والفاك�س والطباعة وامل�سح ال�سوئي ، برجميات ت�سغيل احلا�سوب ل�آالت 
املذكورة اآنفا 32 . اأنظمة اإدارة حقوق امل�ستندات ، مبا يف ذلك اأنظمة التحكم بالو�سول اإىل  الوثائق 33. اأجهزة واأدوات 
البحث العميق  من اأجل ال�سماح مل�ستويات اأكرب من املعلومات ليتم بحثها 34. اأنظمة واأجهزة البحث التقنية  35. 
متح�س�سات 36 .اأجهزة متكن من الفهم الداليل  للم�ستندات والتحلي�ت التنبوؤية 37. اأنظمة حجز الغرف الذكية 
38. اأنظمة العر�س التفاعلية 39 . وحدات مراقبة  للبيئة 40 . اأدوات مراقبة 41 . مراقبة  ال�سبكة 42. اأجهزة واأدوات 
اأجهزة ح�سا�سة / م�ست�سعرة للك�سف عن احلركات يف   . املنزيل 43  العمل واال�ستخدام  رقمية  ل�إ�ستخدام يف مكان 
بيئة ما 44. اأجهزة م�سح �سوئي  45 . برامج حا�سوب  وقواعد بيانات الإدخال واإ�ست�م وتوليد ومعاجلة وا�سرتجاع 
امل�حظات  و  واملعلومات  البيانات  واإر�سال  اإع��داد(    ( وتبادل وطباعة وتخطيط  واإت�سال  وتقدمي وعر�س وتخزين 
احلا�سوب   اأج��ه��زة  لت�سبيك  واأج��ه��زة   �سوت  وم��ك��ربات  امل��ودم  واأج��ه��زة  الفيديو  معدات   .  46 واحلا�سبات  واملنظمات 
الأجهزة  واملراقبة  ال�س�مة  اأجهزة   .  47 ال�سبكات    يف  والتحكم  ولت�سغيل  بينها  فيما  االإر���س��ال  و  البيانات  ولتبادل 
احلا�سوب  و�سبكات احلا�سوب ومعدات االت�ساالت عن بعد  48 . الت�سخي�س والتحليل واال�ستخدام االأمثل )التهيئة( 
والت�سميم والت�سوير واملحاكاة واالإنتاج ولغات وبروتوكوالت الر�سومات وبرجميات اإدارة االألوان للن�سو�س وال�سور 
الفوتوغرافية والر�سومات التجارية وم�سادر اإ�سارة الليزر ومعدات مكربات ال�سوت  واالأجهزة الطرفية 49. االجزاء 
واللوازم ومكونات ا�ستبدال جلميع االأجهزة واملعدات واالأدوات يف اأع�ه  50. برامج و مكونات احلا�سوب ، مبا يف ذلك 
اجهزة التوجيه  واجهزة التحكم و�سواقات االقرا�س  51. مفاتيح ونقاط و�سول ال�سلكية 52 . خراطي�س للطابعات 
واأجهزة التخطيط  ) االإعداد( واآالت الن�سخ واآالت الفاك�س وم�سج�ت البيانات وخراطي�س احلرب واللوازم واملكونات 
الفرز وحام�ت  وادوات  واملو�س�ت  والكاب�ت  الطباعة  وروؤو���س  الورق  واخلطوط وخراطي�س اخلطوط و�سواين 
البيانات وحام�ت ا�سارات واحلام�ت 53.  مكونات الن�سخ االحتياطية لقر�س خوادم االنرتنت  54. رقائق ذاكرة 
55 . اأ�سباه مو�س�ت ولوحات دارات مطبوعة و دارات متكاملة و برجميات الإدارة والت�سغيل االآيل  للبنية التحتية 
اإدارة امل�سروع  اأداء ال�سبكة والتطبيقات 57 . الربجميات الذكية ل�عمال التجارية 58 . برجميات  ال�سحابية  56 . 
. برجميات حا�سوب   60 للعميل   البينية  واالأجهزة  النقالة  االإنرتنت  تطبيقات  الإن�ساء  ُعدد تطوير برجميات   .59
البينية   االأجهزة  اأو  ال�سبكة   ت�سغيل   االإنرتنت من خ�ل نظام  ال�سبكة  لتطبيقات و خدمات  اأ�سا�سه  توفر و�سول 
للمدخل  61 . برجميات قابلة للتنزيل مل�ساركة الو�سائط الرقمية واملعلومات عن طريق �سبكات االت�ساالت العاملية 
الر�سائل واالت�ساالت وتبادل ال�سوت والبيانات والفيديو والر�سومات التي ميكن الو�سول  62 . برجميات الإر�سال 
فهار�س  الإن�ساء  للتنزيل  قابلة  برجميات   .  63 االت�ساالت  و�سبكات  وال��سلكية  املتنقلة  ال�سبكات  طريق  عن  اإليها 
للمعلومات 64 . برامج قابلة للتنزيل للهواتف املحمولة واالأجهزة املحمولة لك�سف موقع امل�ستخدم وعر�س املعلومات 
املحلية ذات ال�سلة ذات االهتمام العام 65. برجميات قابلة للتنزيل  للهواتف النقالة واالأجهزة النقالة التي ت�سمح 
للم�ستخدم للبحث يف الهاتف اأو يف حمتوى اجلهاز عن معلومات وتطبيقات 66. برجميات قابلة للتنزيل للهواتف 
النقالة واالأجهزة النقالة التي ت�سمح للم�ستخدم للبحث يف االإنرتنت عن معلومات ذات االهتمام العام  67 . اأجهزة 

�سحن البطاريات 68 . مهايئات الطاقة.
و�سف الع�مة : الكلمة Workplacehub كتبت باحلروف ال�تينية حيث كتب املقطع hub بخط اأعر�س 

وعلى ميينها ر�سم على �سكل قو�سني يحيطان باآخر حرفني من الكلمة بطريقة مميزة.
االإ�سرتاطات :  

اإر�سالة  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة الع�مات التجارية يف وزارة االإقت�ساد  فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإع�ن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  يوليو 2018 العدد 12367

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للع�مات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   279279   بتاريخ : 2017/9/7
بيانات االأولوية :   016443591   بتاريخ :    2017/3/7   االإحتاد االأوروبي    

باإ�سم     :  كونيكا مينولتا ، اإنك.  
وعنوانه :  2-7-2 ، مارونوت�سي ، ت�سيودا – كو ، طوكيو ، اليابان  

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 41
 .2 وتطبيقاتها  التقنية  واالأدوات  االأج��ه��زة  بفوائد  للتوعية  التجارية  االأع��م��ال  تطوير  تعزيز  خدمات   .1
املن�سورات االلكرتونية 3. خدمات التدريب واالإ�ست�سارة يف جمال تقنية املعلومات املقدمة على اخلط  املبا�سر 
املقدمة من  للتنزيل(  القابلة  االإلكرتونية )غري  املن�سورات  االإنرتنت 4.  اأو من  بيانات حا�سوب  من قواعد 
االإنرتنت 5. خدمات املعلومات املتعلقة بجميع  ما ذكرانفا 6. جم�ت على اخلط املبا�سر، حتديدا مدونات 
على �سبكة االإنرتنت ت�سم معلومات يف جماالت اجهزة احلا�سوب والربجميات والتجارة االإلكرتونية وتقنية 

املعلومات.
و�سف الع�مة : الكلمة Workplacehub كتبت باحلروف ال�تينية حيث كتب املقطع hub بخط 

اأعر�س وعلى ميينها ر�سم على �سكل قو�سني يحيطان باآخر حرفني من الكلمة بطريقة مميزة.
االإ�سرتاطات :  

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة الع�مات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإع�ن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  يوليو 2018 العدد 12367

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للع�مات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   279272   بتاريخ : 2017/9/7
بيانات االأولوية :   016443591   بتاريخ :    2017/3/7   االإحتاد االأوروبي    

باإ�سم     :  كونيكا مينولتا ، اإنك.  
وعنوانه :  2-7-2 ، مارونوت�سي ، ت�سيودا – كو ، طوكيو ، اليابان  

 �سورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 10 1. اأجهزة واأدوات طبية وجراحية وطب االأ�سنان وبيطرية  و اأجهزة 
للرعاية  االبعاد  ث�ثية  طابعات  ذلك  يف  مبا  والطابعات  واخل��وادم،  واال�ست�سعار،  الت�سوير،   .2 ال�سحية   الرعاية  واأدوات 
ال�سحية واال�ستخدامات الطبية البايولوجية 3. االأجهزة واالأدوات التكنولوجية لتحليل و ت�سخي�س الر�سومات يف جمال 
الطب والرعاية ال�سحية والبيطرية و العناية باالأ�سنان 4. اأجهزة واأدوات للتحليل والت�سخي�س الطبي مبا يف ذلك االأجهزة 
الطرفية اخلا�سة بها  5. جميعها ل��ستخدام للب�سر ويف التطبيقات البيطرية 6. برجميات واأدوات ومعدات االأجهزة البينية  
للم�ستخدم جميعها ل��ستخدام يف املجاالت الطبية، والرعاية ال�سحية، واالأ�سنان، واملجاالت اجلراحية والبيطرية 7. اإم اف 
بي  )منتجات متعددة الوظائف( مبا فيها الن�سخ والت�سوير باالأ�سعة ال�سينية والطابعات واملا�سحات ال�سوئية ل��ستخدام يف 
جمال الطب وطب االأ�سنان والطب البيطري 8. اآالت واأجهزة م�سادقة للم�ستخدم 9. التخزين مبا فيها ال�سحابة 10. اأدوات 
امل�ساركة مبا فيها الربيد االإلكرتوين والتقومي واملوؤمترات التي تدار عرب الفيديو 11 . اأجهزة املراقبة البيئية الرقمية ملكان 
العمل  12. اأجهزة واأدوات العر�س التفاعلي  13 . اأجهزة مراقبة وفح�س 14. اأجهزة و�سيانة التحلي�ت التنبوؤية  15. اأنظمة 
الفهم الداليل  واأدوات للتمكني من  اأجهزة  التحكم يف  الو�سول للم�ستندات 17.  واأدوات  اأجهزة   . حجز الغرف الذكية 16 
للم�ستندات والتحليل والت�سخي�س مبا فيها االأجهزة الطرفية اخلا�سة بها 18. اأجهزة واأدوات البحث العميق التقنية  من 

اأجل ال�سماح مل�ستويات اأكرب من املعلومات ليتم بحثها 19. اأجهزة امل�سح ال�سوئي
البيطري وطب  والطب  الطب واجل��راح��ة  ذل��ك مكوناتها ل�إ�ستخدام يف جم��ال  اأع���ه مبا يف  امل��ذك��ورة  ال�سلع  20. جميع 

االأ�سنان والرعاية ال�سحية.
و�سف الع�مة : الكلمة Workplacehub كتبت باحلروف ال�تينية حيث كتب املقطع hub بخط اأعر�س وعلى 

ميينها ر�سم على �سكل قو�سني يحيطان باآخر حرفني من الكلمة بطريقة مميزة.
االإ�سرتاطات :  

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  يوليو 2018 العدد 12367

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للع�مات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   279125   بتاريخ : 2017/9/5
بيانات االأولوية :    

باإ�سم     :  ال�سيد /  حممد منيب اأديب
وعنوانه :  ال�سنك ، بغداد � العراق  

 �سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 7
لفائف  ؛  للمحركات  ؛ مر�سحات هواء  النارية  الدراجات  ملكائن  ؛ مر�سحات هواء  للمكائن  مر�سحات هواء 
الآالت الرت�سيح ؛ مر�سحات للمكائن ؛ مر�سحات ل�آالت ؛ مر�سحات وقود ؛ مر�سحات �سحوم ) اأجزاء اآالت( 
؛ مر�سحات زيوت ) اأجزاء اآالت(؛ مر�سحات زيوت للمكائن ؛ مر�سحات زيوت للمحركات واملكائن ؛ مر�سحات 

زيوت ؛  اأجهزة ف�سل الزيوت . 
و�سف الع�مة : العبارة FILTER KATO كتبت باحلروف ال�تينية الكبرية 

االإ�سرتاطات :  
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة الع�مات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإع�ن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  يوليو 2018 العدد 12367

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للع�مات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   279288   بتاريخ : 2017/9/7
بيانات االأولوية :   0029338-2017-40   بتاريخ :    2017/3/7    كوريا

باإ�سم     :  �سام�سوجن الكرتونيك�س كو. ، ليميتد          
وعنوانه :  129، �سام�سوجن – رو  ، يونغتونغ – جيو ، 

�سيوون – �سي ،  جييونغي – دو ،  جمهورية كوريا
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 9
�سا�سات عر�س كري�ستال �سائل )ال �سي دي( ؛ �سا�سات  ذات �سمامات ثنائية القطبية الإر�سال ال�سوء  ) ال ئي 

دي( ؛ �سا�سات حا�سوب ؛ �سا�سات تلفاز ؛ م�ستقب�ت تلفاز .
البع�س على هيئة  بع�سها  االأحجام جنب  رفيعة خمتلفة  لعدة خطوط   ر�سم  : عبارة عن  الع�مة  و�سف 

احلرف G بطريقة مميزة
االإ�سرتاطات :  

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة الع�مات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإع�ن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  يوليو 2018 العدد 12367

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للع�مات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   279292   بتاريخ : 2017/9/7
 بيانات االأولوية :   0034281-2017-40    بتاريخ :    2017/3/16    كوريا

باإ�سم     :  �سام�سوجن الكرتونيك�س كو. ، ليميتد          
وعنوانه :  129، �سام�سوجن – رو  ، يونغتونغ – جيو ، 

�سيوون – �سي ،  جييونغي – دو ،  جمهورية كوريا
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 9
م�ستقب�ت تلفاز  ؛  �سا�سات ذات �سمامات ثنائية القطبية الإر�سال ال�سوء ) ال ئي دي( ؛ �سا�سات تلفاز ؛ 

�سا�سات عر�س كري�ستال �سائل )ال �سي دي( ؛ �سا�سات حا�سوب  
و�سف الع�مة : عبارة عن ر�سم ل�سعار على �سكل احلرف G يتاألف من عدة خطوط رفيعة مع ر�سم على 
�سكل نقطة �سوء على ميني احلرف ور�سم ل�سكل �سبه مربع داخل احلرف G وجميعها على خلفية م�ستطيلة 

ال�سكل وجميعها باللونني االأزرق الغامق واالأزرق الفاحت بطريقة مميزة.
االإ�سرتاطات :  

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة الع�مات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإع�ن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  يوليو 2018 العدد 12367

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للع�مات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   281355         بتاريخ : 2017/10/19
بيانات االأولوية :   87423984     بتاريخ :   2017/4/25    الواليات املتحدة االأمريكية                      

باإ�سم     :  ووترز تيكنولوجيز كوربوري�سن  
وعنوانه :  1209 اأوراجن �سرتيت ، وملينجتون ، دي�وير ، الواليات املتحدة االأمريكية 19801.

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 9
االأجهزة واالأدوات العلمية وامل�حية وامل�ساحية واأجهزة واأدوات الت�سوير الفوتوغرايف وال�سينمائي واالأجهزة 
واالأدوات الب�سرية واأجهزة واأدوات الوزن والقيا�س واالإ�سارة واملراقبة )االإ�سراف( واالإنقاذ والتعليم ؛ اأجهزة 
واأدوات لو�سل اأو فتح اأو حتويل اأوتكثيف اأوتنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية ؛ اأجهزة ت�سجيل اأو اإر�سال 
اأقرا�س  و  مدجمة  اأقرا�س  ؛  ت�سجيل  اأقرا�س   ، مغناطي�سية  بيانات  حام�ت  ؛  ال�سور  اأو  ال�سوت  ن�سخ  اأو 
تعمل بقطع  التي  اآليات ل�أجهزة  ؛  االأخ��رى  الرقمية  الت�سجيل  وو�سائط   ) ) دي يف دي  الرقمية  الفيديو 
النقد ؛ اآالت ت�سجيل النقد ، اآالت حا�سبة ، معدات واأجهزة حا�سوبية ملعاجلة البيانات ؛ برجميات احلا�سوب 

؛ اأجهزة اإخماد النريان .
و�سف الع�مة : العبارة TA INSTRUMENTS كتبت باحلروف ال�تينية.

االإ�سرتاطات :  
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة الع�مات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإع�ن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  يوليو 2018 العدد 12367

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للع�مات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   281356         بتاريخ : 2017/10/19
بيانات االأولوية :   87423986     بتاريخ :   2017/4/25    الواليات املتحدة االأمريكية                      

باإ�سم     :  ووترز تيكنولوجيز كوربوري�سن  
وعنوانه :  1209 اأوراجن �سرتيت ، وملينجتون ، دي�وير ، الواليات املتحدة االأمريكية 19801.

 �سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 9
االأجهزة واالأدوات العلمية وامل�حية وامل�ساحية واأجهزة واأدوات الت�سوير الفوتوغرايف وال�سينمائي واالأجهزة 
واالأدوات الب�سرية واأجهزة واأدوات الوزن والقيا�س واالإ�سارة واملراقبة )االإ�سراف( واالإنقاذ والتعليم ؛ اأجهزة 
واأدوات لو�سل اأو فتح اأو حتويل اأوتكثيف اأوتنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية ؛ اأجهزة ت�سجيل اأو اإر�سال 
اأقرا�س  و  مدجمة  اأقرا�س  ؛  ت�سجيل  اأقرا�س   ، مغناطي�سية  بيانات  حام�ت  ؛  ال�سور  اأو  ال�سوت  ن�سخ  اأو 
تعمل بقطع  التي  اآليات ل�أجهزة  ؛  االأخ��رى  الرقمية  الت�سجيل  وو�سائط   ) ) دي يف دي  الرقمية  الفيديو 
النقد ؛ اآالت ت�سجيل النقد ، اآالت حا�سبة ، معدات واأجهزة حا�سوبية ملعاجلة البيانات ؛ برجميات احلا�سوب 

؛ اأجهزة اإخماد النريان .
و�سف الع�مة : الرتكيب احلريف TA  كتب باحلروف ال�تينية يعلوه ر�سم لقو�سني متقاطعني بطريقة 

مميزة .
االإ�سرتاطات :  

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة الع�مات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإع�ن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  يوليو 2018 العدد 12367

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للع�مات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   281959       بتاريخ : 2017/10/30
بيانات االأولوية :                                
باإ�سم     :  مركز اللولو )�س.ذ.م.م.(

  وعنوانه    :  �س.ب: 60188 دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 28 
كرات للعب ؛ األعاب لوحية ؛ قوالب بناء ) لعب ( ؛ األعاب بناء ؛ �سبكات �سيد الفرا�س ؛ نثار الورق امللون ؛ 
لعبة الرند     )الزهر( ؛ ُدمى ؛ ر�ساعات للُدمى ؛ اأ�سرة للُدمى ؛ بيوت للُدمى ؛ م�ب�س للُدمى ؛ غرف  للُدمى 
؛  اأقرا�س طائرة ) لعب ( ؛ األعاب ؛  اأدوات ل�ألعاب ؛ اأحاجي ال�سور املقطوعة ؛ نواظري االأ�سكال املتغرية 
؛ علب مفاجاآت مزخرفة ؛ بالونات لعب ؛ كرات لعب ؛ األعاب م�سنوعة من املخمل ؛  دمى متحركة / دمى 
متحركة معلقة باخليوط  ؛ حلقات رمي ؛ اأطقم مركبات �سغرية ) لعب ( ؛ لعب حم�سوة ؛ �سرت �سباحة ؛ 

اأرجوحات ؛ دمى الدببة ؛ اأقنعة م�سرحية ؛ جم�سمات لعب ؛ اأ�سكال لعب على �سكل �سخ�سيات ؛ ُدمى .
و�سف الع�مة : الكلمة fabiola كتبت باحلروف ال�تينية ال�سغرية باللون الوردي الغامق يحدها اطار 

باللون االأبي�س على خلفية  باللون الوردي الفاحت ، كما هو مبني  بطريقة مميزة . 
االإ�سرتاطات :  

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة الع�مات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإع�ن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  يوليو 2018 العدد 12367

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للع�مات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   281960       بتاريخ : 2017/10/30
بيانات االأولوية :                                
باإ�سم     :  مركز اللولو )�س.ذ.م.م.(

وعنوانه    :  �س.ب: 60188 دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 16 
اأختام عناوين ؛ بكرات ل�أ�سرطة ال��سقة ) لوازم مكتبية ( ؛ اأ�سرطة ال�سقة للقرطا�سية اأو للغايات املنزلية ؛ اأربطة ) 
اأ�سرطة( ال�سقة للقرطا�سية اأو للغايات املنزلية ؛ مواد ل�سق ) غراء( للقرطا�سية اأو للغايات املنزلية ؛ لوحات اإع�نات من 
األ��وان مائية   األ��وان مائية  )ط���ءات( /  ال��ورق اأو ال��ورق املقوى ؛ األبومات / األبومات الق�سا�سات ؛ اأدوات للر�سم املائي / 
اأو  ال��ورق  ( من  واأجربة  اأكيا�س )مغلفات  ؛  املائية  الفنانني   الأل��وان  اأطباق   / للفنانني  املائية  اأطباق ل�ألوان  ؛  )ده��ان��ات( 
الب��ستيك للتعبئة ؛ كرات دوارة الأق�م الروؤو�س الدوارة ؛ رايات من الورق ؛ اأ�سرطة ربط )جتليد الكتب( ؛ �سبورات ؛ مواد 
لتجليد الكتب ؛ م�ساند كتب ؛  كتيبات ؛ موؤ�سرات للكتب ؛ كتب ؛ اأغطية قوارير من الورق او الورق املقوى ؛ اأغلفة قوارير 
من الورق او الورق املقوى ؛ علب من الورق او الورق املقوى ؛ قما�س ل�أع�م من الورق ؛ تقاومي ؛ كنفا للر�سم الزيتي 
؛ ورق كربون ؛  ورق مقوى ؛ اأنابيب من الورق املقوى ؛ ورق لعب ) �سدة ( / ورق م�سطر ؛  علب ل�أختام ؛  كتالوجات ؛ 
طبا�سري للطباعة احلجرية ؛ حام�ت طبا�سري ؛ اأق�م فحم ؛ األواح ذات م�سابك ؛ م�سابك ت�ستخدم يف املكاتب / م�سابك 
�سلكية للمكاتب ؛ �سحون واقية من الورق ؛ فرجار للر�سم ؛ لوحات ل�سف حروف الطباعة ؛ م�سفات حروف الطباعة ؛ ورق 
ن�سخ )قرطا�سية( ؛ موائع  ت�سحيح )لوازم مكتبية ( ؛ حرب ت�سحيح )للت�سوير ال�سم�سي( ؛  ا�سرطة ت�سحيح )لوازم مكتبية( 
؛ اأغلفة للكتب اأو الر�سائل ) قرطا�سية ( / اأغلفة ورقية ) قرطا�سية ( ؛ ملفات للوثائق ) قرطا�سية ( ؛ �سفائح للوثائق 
ل�إ�ستخدام  املنزيل ؛ حام�ت وثائق ) قرطا�سية ( ؛ بطانات لل�سراويل من الورق ) �سواء كانت معطرة اأو غري معطرة ( ؛ 
دفاتر ر�سم ؛ م�سابك ر�سم / دبابي�س للر�سم ؛ األواح ر�سم ؛ مواد ر�سم ؛ اأدوات ر�سم ؛ اأطقم ر�سم ؛ اق�م ر�سم ؛ م�ساطر ر�سم ؛ 
اأربطة مطاطية  للمكاتب ؛ ت�ساميم للتطريز )مناذج( ؛ كلي�سيهات حفر؛ كلي�سيهات ؛ اآالت ختم املغلفات للمكاتب ؛ مغلفات 
)قرطا�سية( ؛ منتجات للمحو ؛ واقيات من املحو ؛  اإبر حفر ؛  كلي�سيهات ) مطبوعات باحلفر(  ؛  اأن�سجة لتجليد الكتب؛ 
ملفات )لوازم مكتبية ( ؛ ورق تر�سيح ؛ مواد تر�سيح )ورقية( ؛ اأع�م من الورق ؛ ملفات ل�أوراق / اأغلفة للورق ؛ ملفات ) 
قرطا�سية( ؛ اق�م حرب ؛ غراء للقرطا�سية اأو للغايات املنزلية / معاجني للقرطا�سية اأو للغايات املنزلية ؛ جلوتني )غراء 
اأقم�سة ال�سقة  الأغرا�س القرطا�سية ؛ �سمغ ) مواد  اأ�سرطة ال�سقة ) قرطا�سية ( ؛  اأو للغايات  املنزلية ؛  ( للقرطا�سية 
ال�سقة( للقرطا�سية اأو للغايات املنزلية ؛ اأدوات دمغ يدوية ؛ حمافظ اأختام ؛ حمافظ  دفاتر ال�سيكات ؛ بطاقات ) رقع ( من 
الورق اأو الورق املقوى ؛ دفاتر حما�سبة ؛ �سواين الر�سائل ؛ اأ�سغال طباعة حجرية فنية ؛ حافظات ورق �سائب ؛ اأدلة )كتب 
موجزة( / كتب موجزة )اأدلة ( ؛ اأق�م لو�سع الع�مات )القرطا�سية( ؛ طني للت�سكيل ؛ �سمع للت�سكيل بخ�ف امل�ستخدم 
لطب االأ�سنان ؛ مواد للت�سكيل ؛ معجون للت�سكيل ؛ م�قط نقود ؛ قوالب لت�سكيل ال�سل�سال )مواد فنانني( / قوالب ت�سكيل 
ال�سل�سال )مواد فنانني( ؛ اأدوات لرتكيب ال�سور الفوتوغرافية ؛ دفاتر ؛ اأرقام الطباعة ؛  طبعات للمحو ؛ لوازم مكتبية ، 
عدا االأثاث ؛ مواد تغليف م�سنوعة من الن�سا ؛  مواد تغليف )تعبئة او �سد( من الورق اأو الورق املقوى ؛ دفاتر )قرطا�سية( 
؛ ما�سكات �سفحات ؛ ُعلب الوان )مواد مدر�سية ( ؛ �سواين دهان ؛ فرا�سي دهان او تلوين ؛  فرا�سي للر�سامني ؛ م�ساند 
للر�سامني ؛ �سور زيتية )ر�سوم( باإطار اأو بدون اإطار ؛ لوحات الألوان الر�سامني ؛ بنتوغراف )اأدوات ن�سخ الت�ساميم والر�سوم  
( )معدات ر�سم ( ؛ ورق ؛ �سفائح من الورق )قرطا�سية( ؛ م�سابك للورق ؛ �سكاكني للورق )ادوات قطع( )لوازم مكتبية( / 
ادوات قطع الورق )لوازم مكتبية( / �سكاكني للورق )لوازم مكتبية( ؛ م�سابك للورق ؛ اأق�م تلوين ؛  م�سابك الق�م احلرب 
؛ علب الأق�م احلرب / ُعلب ) �سناديق( الأق�م احلرب ؛  مماحي اأق�م احلرب ؛ برايات اأق�م الر�سا�س كهربائية اأو غري 
كهربائية ؛ ر�سا�س االأق�م ؛ حام�ت اأق�م الر�سا�س ؛ حام�ت ر�سا�س االق�م ؛ برايات اأق�م الر�سا�س كهربائية اأو 
غري كهربائية ؛ اق�م ر�سا�س ؛ حام�ت اأق�م حرب ؛ اق�م حرب )لوازم مكتبية ( ؛ �سور فوتوغرافية )مطبوعة( ؛ رقائق 
ب��ستيكية للتغليف ؛ ورق ب��ستيكي ذو فقاعات ) للف او التغليف ( ؛ طني ت�سكيل بوليمريي ؛ خرامات )لوازم مكتبية ( 
؛ ورق االرز ؛ ا�سطوانات ل�آالت الكاتبة ؛ مماحي من املطاط ؛ لوازم مدر�سية ) قرطا�سية( ؛ كا�سطات )مماحي( للمكاتب 
اأو للغايات املنزلية ؛ ورق خياطة ؛ م�ساطر قائمة الزاوية  للر�سم ؛ م�ساند الأق�م  اأ�سرطة تلقائية الل�سق للقرطا�سية  ؛ 
احلرب واأق�م الر�سا�س ؛ مكاب�س امل�سابك ال�سلكية )لوازم مكتبية ( ؛ معجون ن�سا )ال�سق( للقرطا�سية اأو لغايات منزلية ؛ 
قرطا�سية ؛ اأق�م حرب فوالذية ؛ علب ل�سفائح االإ�ستن�سل ؛ كلي�سيهات ل�سفائح  االإ�ستن�سل ؛ �سفائح اإ�ستن�سل )قرطا�سية( 
؛ �سفائح اإ�ستن�سل ؛ ل�ساقات )قرطا�سية( ؛ ح�سو من الورق اأو الورق املقوى ؛ م�ساطر تائية للر�سم ؛ طبا�سري للخياطني 
؛ اإبر ا�ست�سفاف الأغرا�س الر�سم ؛ �سفافيات ) قرطا�سية( ؛ ورق زخريف تقليدي م�سنوع يدويا يف اليابان ) وا�سي( ؛ ورق 
مقوى من لب�ب اخل�سب  )قرطا�سية( ؛ األواح اردوازية للكتابة ؛ دفاتر كتابة اأو ر�سم ؛ مواد كتابة ؛ ورق كتابة ؛ علب كتابة  

) قرطا�سية( ؛ علب ) اأطقم ( كتابة ؛ فرا�سي كتابة ؛ اأدوات كتابة ؛ مماحي لوح الكتابة .
و�سف الع�مة : احلروف املميزة WP كتبت بال�تينية ملت�سقة مع بع�سها البع�س داخل �سكل دائري وحتتها كتبت عبارة  

  . مميزة  بطريقة   ، مبني  هو  كما  ال�تينية   Win Plusباحلروف 
االإ�سرتاطات : 

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة الع�مات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة بالربيد 
امل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإع�ن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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كاأ�س  �سباقات  ل�سل�سلة  الرابعة  املحطة  �سجلت 
العربية  للخيول  الدولة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب 
اأم�س  اأقيمت  ال�”25” التي  االأ�سيلة بن�سختها 
العريق يف مدينة  �سان �سريو  االأول يف م�سمار 
حتتفي  وه��ي  قويا  ح�سورا  االيطالية  مي�نو 
النجاحات  ظ��ل  يف  مل�سريتها  الف�سي  باليوبيل 
الكربى  اجل��ائ��زة  �سمن  حققتها  ال��ت��ي  املميزة 

ل�سباقات اخليل االإيطالية جراند بري.
العائد  اخلالدية”  “فزاع  امل���ه���ر  وخ���ط���ف 
من  ينحدر  وال��ذي  بولندا  يف  اخلالدية  ملزرعة 
“ا�سما  الفر�س  و  اخل��ال��دي��ة  جلنار  فحل  ن�سل 

ل�سباق  ب���ط����  وت������وج  االن����ظ����ار  اخلالدية” 
 2000 مل�سافة  اأقيم  ال��ذي  االإيطالية  املحطة 
اأربع  مرت لي�ستد واملخ�س�س للخيول من عمر 
�سنوات فما فوق والبالغ جوائزه 50 األف يورو 
العربية  10 من نخبة اخليول  و�سط م�ساركة 

يف اإيطاليا واأوروبا.
وا�ستطاع فزاع ب�سرعته الفائقة و قوته ومهارة 
كونفرتينو  ب��ي��اران��ت��ون��ي��و  االإي���ط���ايل  ال��ف��ار���س 
وبا�سراف مدربه البولندي مي�سيل بوركو �سكي 
على  املناف�سة  اخليول  على  ج��دارة  عن  التفوق 
بربع  وت��ف��وق  م��رت   500 اآخ��ر  ال�سباق يف  لقب 

دقيقة   2:10:06 وب��زم��ن  ال��ث��اين  ع��ن  ط��ول 
ث��ان��ي��ا وديناميت�س  اك��وي��ا  ك��ل م��ن  ب��ع��ده  وح���ل 
ثالثا ل�ندجويد واتر الند والتي ي�سرف على 

تدريبها الهولندية فان دين بو�س كارين.
���س��ع��ادة ���س��ق��ر نا�سر  ق����ام  ال�����س��ب��اق  ويف خ���ت���ام 
اجلمهورية  ل�����دى  ال����دول����ة  ���س��ف��ري  ال���ري�������س���ي 
الرحماين م�ست�سار جمل�س  االإيطالية وفي�سل 
�سباقات  �سل�سلة  عام  الريا�سي م�سرف  اأبوظبي 
للخيول  ال��دول��ة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  ك��اأ���س 
وتقدمي  ال��ف��ائ��زي��ن  بتتويج  اال���س��ي��ل��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
اخلالدية  ف���زاع  االأول  امل��رك��ز  ل�ساحب  ال��ك��اأ���س 

والفار�س  بوركوا�سكي  مي�سيل  امل��درب  وت�سلمها 
بيارانتونيو كونفريتينو وذلك بح�سور عبداهلل 
و�سعيد  مي�نو  يف  ال��دول��ة  قن�سل  ال�سام�سي 

املهريي من جمل�س اأبوظبي الريا�سي.
اجلماهريي  احل�سور  اإن  الري�سي  �سعادة  وق��ال 
التي  النجاحات  املميز يف ظل  الكبري والتفاعل 
على  وا���س��ح��ة  دالل���ة  ال��راب��ع��ة  املحطة  �سجلتها 
القوية  وال��رواب��ط  التاريخية  الع�قات  متانة 
الكبرية  التي جتمع االمارات واإيطاليا واملكانة 
ال��ت��ي ق��ط��ع��ت��ه��ا يف ظ���ل االه���ت���م���ام ال��ك��ب��ري من 
التواجد  على  حتر�س  التي  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة 

ومتثيل  العاملية  املحافل  مبختلف  املقدمة  يف 
اإليه من  الدولة خري متثيل وعك�س ما و�سلت 

تطورات كبرية يف خمتلف القطاعات.
واأعرب �سفري الدولة لدى اجلمهورية االإيطالية 
عن فخره بالنجاحات الكبرية التي حققها كاأ�س 
العربية  للخيول  الدولة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب 
االأ�سيلة يف م�سمار �سان �سريو الذي جاء ليوؤكد 
م�سرية  باإع�ء  الر�سيدة  قيادتنا  اهتمام  مدى 
العاملية.  امل�سامري  يف  االأ�سيل  العربي  اخليل 
واأ�ساف اإن موا�سلة تنظيم كاأ�س �ساحب ال�سمو 
على  االأ�سيلة  العربية  للخيول  ال��دول��ة  رئي�س 

الف�سي  اليوبيل  احتفالية  و  ع��ام��ا   25 م���دار 
التي تتزامن مع عام زايد واحل�سور القوي يف 
امل�سامري العاملية تعترب مك�سبا كبريا ل�سباقات 
تقام  التي  االماراتية  االأ�سيلة  العربية  اخليول 
خارجيا ف�س� عن جناح خطط اهتمام الدولة 
واأهميته  املتجذر  العريق  ال���رتاث  ه��ذا  ب��اب��راز 
املا�سي  م��ن��ج��زات  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  ال��ك��ب��رية يف 
والرتويج لعراقته واأ�سالة اخليل العربي الذي 
اآل  ال�سيخ زايد بن �سلطان  املغفور له  اهتم بها 
يف  اع���ئ��ه  م�سرية  اهلل” ودع���م  “رحمه  نهيان 

�ستى املحافل وامل�سامري العاملية.

»فــزاع اخلالــديــــة« بطـــال لكـــاأ�ض رئيـــ�ض الـــدولـــة للخيـــ�ل 
العربيـــــــة يف اإيطاليــــــا 

امل�اجهـــــة املجه�لـــة بيــــن ال�ســـ�يـــد و�ســـــ�ي�ســــرا 
اجلماعي  االأداء  بف�سل  و�سوي�سرا،  ال�سويد  متكنت 
ويف غياب اأي جنم اأوحد تقريبا، من حتقيق املفاجاأة 
والو�سول اىل الدور ثمن النهائي لكاأ�س العامل لكرة 
القدم يف رو�سيا، حيث يلتقيان اليوم الث�ثاء يف �سان 

بطر�سبورغ بحثا عن مكان بني الثمانية الكبار.
�سكل تاأهل املنتخبني اىل هذا الدور نوعا من املفاجاأة: 
���س��وي�����س��را ح��ل��ت ث��ان��ي��ة يف امل��ج��م��وع��ة اخل��ام�����س��ة خلف 
الربازيل وتفوقت على املنتخب ال�سربي القوي، بينما 
�سهدت  وال��ت��ي  اخلام�سة  املجموعة  ال�سويد  ت�سدرت 
ت�سجيل كربى املفاجاآت بخروج املنتخب االأملاين حامل 

اللقب.
التي  باالأ�سلحة  و�سوي�سرا  ال�سويد  م��ن  ك��ل  كافحت 
لل�سويد،  وال�����س���ب��ة  ال��ط��وي��ل��ة  ال���ك���رات  متتلكانها: 

واالأداء اجلماعي اجليد والدفاع الفعال ل�سوي�سرا.
فوزه  بعد  النهائي  ثمن  اىل  ال�سويدي  املنتخب  تاأهل 
ن��ظ��ي��ف��ة يف مباراته  ب��ث���ث��ي��ة  امل��ك�����س��ي��ك  ع��ل��ى  امل��ق��ن��ع 
االخرية �سمن املجموعة ال�ساد�سة، بعدما كان ا�ستهل 
-1�سفر،  اجلنوبية  كوريا  على  �سعب  بفوز  م�سواره 
بعدما   )2-1( اأملانيا  اأم���ام  القاتل  ال��وق��ت  يف  وخ�سر 
اخلام�سة  الدقيقة  حتى  املوقف  �سيد  التعادل  ا�ستمر 

من الوقت بدل ال�سائع.
ويحلم ال�سويديون بتكرار اجناز عام 1994، عندما 
واحلار�س  دالني  ومارتن  برولني  توما�س  جيل  و�سل 

ت��وم��ا���س راف��ي��ل��ي اىل ن�����س��ف ن��ه��ائ��ي ك��اأ���س ال��ع��امل يف 
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة، واأن��ه��اه��ا يف امل��رك��ز ال��ث��ال��ث. ورمبا 
ل��ع��ب اع���ت���زال امل��ه��اج��م ال�����س��وي��دي ال��ع��م���ق زالت���ان 
فاجلميع  املنتخب،  �سالح  يف  دول��ي��ا  ابراهيموفيت�س 
فرو�سربغ  اميل  مثل  اجلميع،  اأج��ل  م��ن  يقاتل  االآن 
كبري  بعمل  يقوم  وال��ذي  الهجومية،  النزعة  �ساحب 

يف الدفاع.
وقال ال�سحايف ال�سويدي كري�ستوفر كارل�سون لوكالة 
ممتازا  اأداء  “يقدم  ب���ده  منتخب  ان  بر�س  فران�س 
 ،”1994 كمجموعة حاليا، كما مل ن�سهده منذ عام 
معتربا ان التزامن بني اعتزال ابراهيموفيت�س وتويل 

يانه اأندر�سون تدريب املنتخب كان “مثاليا«.
اأفكارا  اأن��در���س��ون  لت�سكيلة  ي��وف��ر  الع��ب  “كل  اأ���س��اف 
ح���ول ال��ع��م��ل اجل���اد م��ع االآخ���ري���ن، واجل��م��ي��ع يحظى 

بوقت ممتع كمجموعة خارج امللعب اأي�سا«.
امل��ق��اب��ل، ف��ر���س االن�����س��ب��اط االن���دف���اع���ي ملنتخب  يف 
�سوي�سرا ح�سوره منذ البداية بتعادل ثمني 1-1 مع 
منتخب الربازيل اأحد اأبرز املر�سحني للقب، ثم حقق 
فوزا الفتا على جنوم �سربيا بهدفني لهدف، و�سمن 
املجموعة  مناف�سات  م��ن  االخ���رية  اجل��ول��ة  يف  ت��اأه��ل��ه 

اخلام�سة بتعادل مع كو�ستاريكا 2-2.
اآخر  يف  الرابعة  للمرة  النهائي  ثمن  �سوي�سرا  بلغت 
و2014  و2006   1994 ب��ع��د  م�����س��ارك��ات  خم�س 

ربع  بلوغ  تبقى  لها  نتيجة  اأف�سل  ان  علما  و2018، 
و1954  و1938،   1934 م���رات  ث����ث  ال��ن��ه��ائ��ي 

على اأر�سها.
واعترب املدافع ال�سوي�سري يوهان دجورو ان ال�سويد 
الكرات  يف  وخطري  ومنظم  قوي  جدا،  جيد  “فريق 

الثابتة. انهم جيدون يف املبارزات الثنائية«.
يبداأ  جماعي،  جهد  ه��و  ال�سويديني  “ايقاف  اأ���س��اف 
مع املهاجمني، و�سوال اىل املدافعني. فريقنا معروف 

ب�سفاته الدفاعية، واآمل ان نظهرها مرة اأخرى«.
ومن املتوقع ان ي�سارك دجورو اأ�سا�سيا امام ال�سويد.

وتعلق �سوي�سرا للعبور اىل ربع النهائي للمرة االأوىل 
م��ن��ذ ال��ع��ام 1954 ع��ل��ى اأر���س��ه��ا، اآم����اال ك��ب��رية على 
جنميها غرانيت ت�ساكا و�سريدان �ساكريي، ال�عبني 
ال��ل��ذي��ن ت��ع��ود اأ���س��ول��ه��م��ا اىل اق��ل��ي��م ك��و���س��وف��و. ويف 

م�ساركاتها اخلم�س
اأمام  ال�سوي�سري  التاأخر  اللذان قلبا  واأفلت ال�عبان 
االيقاف بعدما  ف��وز، من  االأول اىل  ال��دور  �سربيا يف 
“فيفا” االكتفاء  ال��ق��دم  ل��ك��رة  ال���دويل  ق��رر االحت���اد 
“ال�سيا�سي” بعد  احتفالهما  خلفية  على  بتغرميهما 

الت�سجيل يف مرمى �سربيا.
وتقدمت �سربيا بهدف منذ الدقيقة اخلام�سة، اال ان 
االأخرية  الثواين  يف  وف��ازت  الطاولة،  قلبت  �سوي�سرا 
الفوز،  ه��دف  �ساكريي  �سجل  ان  وم��ا   .1-2 بنتيجة 

حتى توجه نحو امل�سجعني ال�سرب، وو�سع يديه على 
املزدوج”  “الن�سر  �سارة  را�سما  معاك�س،  ب�سكل  �سدره 
األ��ب��ان��ي��ا وال����ذي يتو�سط علمها  ال��ل��ون، رم���ز  االأ����س���ود 
االأحمر. �سبقه اىل ذلك م�سجل الهدف االأول، ت�ساكا.

ال��ت��اري��خ بهذه  ب���اب  ���س��اك��ريي وت�����س��اك��ا عري�سا  وف��ت��ح 
احلركة. فكو�سوفو، االقليم ذو الغالبية امل�سلمة الواقع 
�سمال األبانيا، �سرع يف حملة انف�سال عن �سربيا عام 
االنف�سال  حم����اوالت  ب��ل��غ��راد  ن��ظ��ام  ق��م��ع   .1998
امل�سلحة بقوة، قبل تدخل من حلف �سمال االأطل�سي. 
اأعلن  امل��ت��ح��دة،  االمم  اإدارة  م��ن  اأع����وام  ع�����س��رة  وب��ع��د 

االقليم ا�ستق�له بعد نزاع ح�سد 13 األف قتيل.
ال����دور ث��م��ن ال��ن��ه��ائ��ي يف مونديال  وب��ل��غ��ت ���س��وي�����س��را 
الربازيل 2014 بعد خ�سارة ب�سعوبة اأمام االأرجنتني 
�سفر1- بعد التمديد. وهي تقدم يف مونديال رو�سيا، 

اأداء ثابتا باإ�سراف مدربها ف�دميري بتكوفيت�س.
وقال االأخري بعد تاأهل منتخب ب�ده “نريد املزيد”، 
طموحات  لدينا  التاريخ،  �سنع  على  “اعتدنا  م�سيفا 

كبرية والطموح الكبري املقبل هو ال�سويد«.
)فيفا(،  للعبة  ال���دويل  االحت���اد  اح�����س��اءات  وبح�سب 
ال�  االع��وام  29 مرة خ�ل  وال�سويد  �سوي�سرا  التقت 
ال�سوي�سريني  ن�سيب  م��ن  ال��ف��وز  وك��ان  املا�سية،   98
10 انت�سارات لل�سويد. اإال اأنها املرة  11 مرة، مقابل 

االأوىل التي يلتقي فيها املنتخبان يف بطولة كربى.

يرتاأ�س معايل ال�سيخ فاهم بن �سلطان القا�سمي رئي�س احتاد 
االجتماع  الث�ثاء  اليوم  للجولف  املتحدة  العربية  االإم��ارات 
الدوري ملجل�س اإدارة االحتاد يف نادي “يا�س لينك للجولف” 

يف اأبوظبي.
م�سلحة  يف  ت�سب  ال��ت��ي  امل��و���س��وع��ات  االج��ت��م��اع  وي�ستعر�س 
ال��ل��ع��ب��ة والع��ب��ي��ه��ا خ����ل امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة وخ��ا���س��ة روزنامة 

اأن�سطته وبطوالته للمو�سم اجلديد 2018 2019-.

واأك����د خ��ال��د م��ب��ارك ال�����س��ام�����س��ي ح��ر���س احت����اد ال��ل��ع��ب��ة وفق 
توجيهات معايل الرئي�س اأن يكون التح�سري مبكرا للمو�سم 
والبطوالت  االأن�����س��ط��ة  م��ن  ال��ع��دي��د  يت�سمن  وال����ذي  امل��ق��ب��ل 
والعربية  اخلليجية  اأن��واع��ه��ا  مبختلف  واخل��ارج��ي��ة  املحلية 
على  وال���دورات  البطوالت  يف  امل�ساركات  جانب  اىل  والقارية 

امل�ستوى الدويل.
و�سام  بطولة  ال�سهرية  وخا�سة  املحلية  البطوالت  وتت�سمن 

اىل  الدولة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  كاأ�س  وبطولة  اال�ستحقاق 
الوطنية  املنتخبات  وعنا�سر  اللعبة  جن��وم  م�ساركة  ج��ان��ب 
بالعديد من البطوالت التي تقام على اأر�س الدولة على مدار 
العام.. اىل جانب اال�ستعدادات املبكرة للم�ساركات اخلليجية 
وفق برنامج اللجنة التنظيمية اخلليجية والبطوالت العربية 
وفق اأجندة االحتاد العربي للجولف على م�ستوى منتخبات 

الرجال واملراحل ال�سنية باالإ�سافة لبطوالت الفتيات.

احتاد اجل�لف ي�ستعر�ض روزنامة اأن�سطته 
وبط�لته للم��سم اجلديد

ريال مدريد “�سعيد” بتعرث الفرق الكربى يف امل�نديال
الوقت  بكامل طاقتهم يف  ري��ال مدريد  العديد من العبي  ب�ساأن عدم و�سول  املخاوف  اأن  “ماركا” االإ�سبانية،  ذك��رت �سحيفة 

املنا�سب لكاأ�س ال�سوبر االأوروبي �سد اأتلتيكو مدريد يوم 15 اأغ�سط�س، قد تبددت متاما.
واأو�سحت ال�سحيفة اأن ال�سبب وراء �سعور القائمني على نادي ريال مدريد باالرتياح يعود اإىل اأن ع�سرة العبني من الفريق امللكي 

من اأ�سل 15 العبا م�ساركني يف كاأ�س العامل، �سيعودون للفريق قبل موعد مباراة كاأ�س ال�سوبر.
و�سيتمّكن العبو ريال مدريد من اال�ستمتاع بعطلة قبل االن�سمام للتح�سريات مع املدرب اجلديد، جولني لوبيتيجي، والتي 
�ستنطلق يوم 16 يوليو يف فالديبيبا�س، حيث �ستكون مباراة ال�سوبر يف اإ�ستونيا اأول لقاء ر�سمي يلعب فيه النادي املدريدي حتت 
قيادة مدرب منتخب اإ�سبانيا ال�سابق. واأ�سارت ال�سحيفة املقربة من النادي امللكي، اإىل اأن نك�سات الفرق الكربى لعبت ل�سالح 
ريال مدريد، اإذ ودع العبون مثل كري�ستيانو رونالدو وتوين كرو�س وكيلور نافا�س واأ�سرف حكيمي، بطولة كاأ�س العامل، ومن 
املتوقع عودتهم اإىل التدريبات قبل موعد نهائي كاأ�س ال�سوبر االأوروبي، وهو االأمر الذي يعترب مفيدا للمدرب اجلديد من اأجل 
مل �سمل الفريق قبل تلك املباراة املهمة. جتدر االإ�سارة اأن “املرينغي” يدخل املو�سم املقبل باأهداف وا�سحة وطموحات كبرية، 
اإذ �سيكون جولني لوبيتيجي مطالبا بالتتويج بلقب الدوري االإ�سباين الذي �سهد �سيطرة �سبه تامة من طرف بر�سلونة خ�ل 

ال�سنوات الع�سر االأخرية.

ر�سالة من ب�تني للمنتخب الرو�سي
حر�س الرئي�س الرو�سي، ف�دميري بوتني، على تهنئة منتخب ب�ده لكرة 
نظريه  على  بتغلبه  ال��ع��امل،  بكاأ�س  الثمانية  دور  اإىل  و�سوله  بعد  ال��ق��دم 
ال��ت��ي جمعتهما بدور  امل��ب��اراة  ال��رتج��ي��ح خ���ل  ب��رك���ت   3-4 االإ���س��ب��اين 
ال�ستة ع�سر. وقال املتحدث الر�سمي با�سم الكرميلني، دمييرتي بي�سكوف: 
“مثلما حدث يف البلد كلها، �ساهد بوتني املباراة من بدايتها اإىل نهايتها 
و���س��ج��ع ال���ع��ب��ني«. وحت���دث ب��وت��ني م��رت��ني م��ع امل��دي��ر ال��ف��ن��ي للمنتخب 
حظ  لتمنى  امل��ب��اراة،  قبل  االأوىل  ت�سريت�سي�سوف،  �ستاني�س�ف  الرو�سي 
ملا ذكرته  باأجمعه، وفقاً  املباراة لتهنئة الفريق  انتهاء  �سعيد، والثانية فور 

وكالة االأنباء الرو�سية “اإنرتفاك�س«.
واأ�ساف: “قال بوتني اأن ال�سيء املهم يف الريا�سة هو النتائج، وهذه النتيجة 

انت�سار ملنتخبنا الوطني«.

العدد 12367 بتاريخ 2018/7/3

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/حركات الدارة العقارات 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1069656 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�سركاء

غزاله �سودري زوجة �سودري كيزار اقبال بجوه من 25% اىل %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف مدثر اقبال باجوه حممد انور
دائرة  مراجعة  االع�ن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خ�ل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االع�ن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12367 بتاريخ 2018/7/3

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

الغربي للريا�سات البحرية 
رخ�سة رقم:CN 1191486 قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12367 بتاريخ 2018/7/3

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/كافية اك�س �سوت ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2506473 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/عبداهلل �سامل احمد �سيف الكيومي من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ عبداهلل �سامل احمد �سيف الكيومي من 50% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عي�سى م�سبح �ساعن حارب الكعبي

تعديل لوحة االع�ن/اجمايل من م�ساحة 4*1 اىل 4*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/كافية اك�س �سوت ذ.م.م
XSHOT CAFE LLC

اىل/كافية اك�س �سوت- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
XSHOT CAFE- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للع�مات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   281612   بتاريخ : 2017/10/24
بيانات االأولوية :   3238798    بتاريخ :   2017/6/21   اململكة املتحدة    

باإ�سم     :  كوزميتيك واريور�س ليميتد
وعنوانه :  29 هاي �سرتيت ، بوول ، دور�سيت ، بي ات�س 15  1 ايه بي ، اململكة املتحدة .

 �سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 3 
مواد جتميل ؛ م�ستح�سرات جتميل ؛ م�ستح�سرات جتميل للمغاط�س ) ل�إ�ستحمام (  ؛ اأم�ح اإ�ستحمام ، 
لي�ست للغايات الطبية ؛ م�ستح�سرات ا�ستحمام ، م�ستح�سرات ا�ستحمام بالدو�س وم�ستح�سرات ا�ستحمام  
، لي�ست للغايات الطبية ؛  اأم�ح ا�ستحمام غري طبية  حتتوي على مواد فوارة ؛ غ�سوالت للج�سم ؛ فقاعات 
اإ�ستحمام ، رغوة اإ�ستحمام ، زيوت اأو زبدة ج�سم �سلبة قابلة للذوبان يف املاء ، زيوت اإ�ستحمام ، كرات �سلبة 
اإ�ستحمام ، جل االإ�ستحمام  من خليط الزيوت والعطور واالأل��وان التي تفور عندما ت�سبح رطبة ، حبيبات 
؛  زينة   �سابون  ؛   �سابون معطر  ؛  �سابون  ؛  اإ�ستحمام  ؛ جل  بالد�س  االإ�ستحمام  ج��ل(    ( ه���م   ، بالد�س 
�سابون ذو روائح طيبة  ؛ �سابون �سائل ؛ عطورات ؛ عطور ؛ عطور �سلبة ؛ كولونيا  و روائح طيبة ؛  زيوت 
عطرية ؛ م�ستح�سرات الع�ج بالعطور ؛  بخور ؛ مزيجات من اأوراق الورد املجففة املعطرة ؛ روائح طيبة 
للغرف ؛ م�ستح�سرات للعناية بال�سعر ؛ �سامبو ؛ منعمات )ملطفات ( لل�سعر ؛ جل و رذاذ )�سرباي( و رغوة 
)مو�س( و مراهم عطرية )بل�سم( ومثبتات لت�سفيف ال�سعر والعناية  بال�سعر ؛ ملونات ال�سعر ؛ كرميات 
لق�سرة ال�سعر ) لي�ست للع�جات الطبية ( ؛ ملينات ومرطبات للب�سرة ؛ ماء الزينة ؛ م�ستح�سرات زينة 
غري طبية ؛ مكياج ؛ مواد املكياج ؛ مكياج العيون واأق�م احلواجب ؛ اأق�م لتحديد العيون واأق�م �سمعية 
للعيون وظ�ل للعيون ؛ ما�سكارا ؛ ظل للعيون ؛ اأحمر �سفاه وملمع �سفاه ؛ م�ستح�سرات للوقاية من اأ�سعة 
ال�سم�س ؛ منظفات اأ�سنان ؛ غ�سوالت للفم ؛ م�ستح�سرات اإزالة ال�سعر؛ م�ستح�سرات ح�قة ؛ مزي�ت روائح 
كريهة وم�سادات للعرق ؛ مواد الزينة ؛ م�ستح�سرات لتنظيف ولتوحيد لون الب�سرة ؛ اأقنعة للوجه ؛ رمو�س 
واأ�سا�سات  للوجه  م�ساحيق  ؛  ل�أظافر  و ط���ءات  ؛ ملمعات  لها  وم��واد ال�سقة  م�ستعارة  واظافر  م�ستعارة 
للوجه واأحمر خدود وم�ستح�سرات لتحمري اخلدود ؛ م�ستح�سرات تنظيف ملواد التجميل ؛ م�ستح�سرات 
�سنفرة الإ�ستخدامها على الوجه و / او اجل�سم و / اأو االأظافر ؛ مق�سرات للج�سم ؛ كرميات للتدليك )امل�ساج( 
؛  للب�سرة  منظفات  ؛  للب�سرة  كرميات  ؛  )امل�ساج(  للتدليك  زي��وت  ؛  )امل�ساج(  للتدليك  )لو�سن(  غ�سوالت  ؛ 
؛  باالأظافر  للعناية  كرميات  و  معاجلات  ؛  للب�سرة  مرطبات  ؛  للب�سرة  ع�جات  ؛  للب�سرة  منع�سة  �سوائل 
كمادات  و  للتنظيف  م�سح  ومناديل  كمادات  ؛  جتميلية  لغايات  اخلفاف  ؛حجر  للعني  كرميات  ؛  م�ساحيق 
قطنية واأعواد قطنية للتنظيف ؛  مناديل و منا�سف م�سربة مبواد الزينة ؛ ر�سوم زينة لل�سف وجموهرات 

زينية للب�سرة الأغرا�س التجميل .
و�سف الع�مة : العبارة JELLY BOMB كتبت باحلروف ال�تينية . 

االإ�سرتاطات :  
اأو  التجارية يف وزارة االإقت�ساد  اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة الع�مات  اإعرتا�س علي ذلك  فعلي من لدية 

اإر�سالة بالربيد امل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإع�ن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  يوليو 2018 العدد 12367

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للع�مات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   279102   بتاريخ : 2017/9/4
بيانات االأولوية :       

باإ�سم     :  �سركة "غازبروم نفت" امل�ساهمة االأهلية ، )"غازبروم نفت"(
وعنوانه    :  ليت اأي ، 5 �سارع غالرينيا  ،190000 ، مدينة �سانت بطر�سبورغ  ، رو�سيا االإحتادية

  �سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 4 
زيت خام ؛ زيت مكرر ؛ زيت غري مكرر

و�سف الع�مة : العبارة  NOVY PORT كتبت باحلروف ال�تينية. 
االإ�سرتاطات :  

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة الع�مات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإع�ن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  3  يوليو 2018 العدد 12367
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منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للع�مات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   281963       بتاريخ : 2017/10/30
بيانات االأولوية :                                
باإ�سم     :  مركز اللولو )�س.ذ.م.م.(

وعنوانه    :  �س.ب: 60188 دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 12 
دراجات هوائية ؛ دراجات هوائية ث�ثية العج�ت ؛ �س�ل معدة للدراجات الهوائية ؛ م�سند ايقاف الدراجة 
؛  الهوائية  للدراجات  اإط��ارات  ؛  الهوائية  للدراجات  حتكم  مقود  ؛  الهوائية  للدراجات  �س��سل  ؛  الهوائية 
مكابح للدراجات الهوائية ؛ واقيات وحل للدراجات الهوائية ؛ مرافق تدوير للدراجات الهوائية ؛ حمركات 
للدراجات الهوائية ؛ دوا�سات للدراجات الهوائية ؛ عج�ت للدراجات الهوائية ؛ مقاعد للدراجات الهوائية 
؛ هياكل دراجات هوائية؛ اأجرا�س للدراجات الهوائية ؛ �سرات عج�ت الدراجات الهوائية ؛عج�ت ؛ واقيات 
وحل ؛ اإطارات ؛  اأغطية ملقاعد الدراجات الهوائية اأو الدراجات النارية ؛ جرابات معدة  للدراجات الهوائية 

؛ اإطارات بدون اأنابيب للدراجات الهوائية .
و�سف الع�مة : احلرفنيSF  كتبا بال�تينية بحجم كبري باللون الذهبي مع نهايتني مدببتني حادتني 
علويتني متجهتني اىل جهة الي�سار تقطعان من االعلى اطار عري�س م�ستطيل ال�سكل باللون الذهبي يحيط 
باحلرفني وحتتها عبارة skid fusion كتبت باحلروف ال�تينية ال�سغرية باللون االأبي�س ، وجميعها 

داخل ر�سم على �سكل درع  باللون البني الغامق مع اإطار باللون الذهبي ، كما هو مبني بطريقة مميزة .
االإ�سرتاطات :  

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة الع�مات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإع�ن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  يوليو 2018 العدد 12367

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : اخلدمات املتحدة للع�مات التجارية وبراءات االخرتاع

طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   281964       بتاريخ : 2017/10/30

بيانات االأولوية :                                
باإ�سم     :  مركز اللولو )�س.ذ.م.م.(

وعنوانه    :  �س.ب: 60188 دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة.
�سورة الع�مة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 28 
اآالت ت�سلية تعمل اأوتوماتيكيا وبالنقد ؛ ماكينات العاب فيديو للقاعات ؛ األعاب الرند ) الزهر ( ؛ كرات للعب ؛ كرات بليارد 
؛ و�سائل و�سع ع�مات او �سمات بليارد ؛ ع�سي بليارد ؛ طاوالت بليارد ؛ األعاب لوحية ؛  قوالب بناء ) لعب ( ؛ األعاب بناء 
؛ كب�سوالت للم�سد�سات ) لعب ( ؛ اأدوات حتكم للوحات مفاتيح االألعاب ؛ اأدوات  حتكم  للعب ؛ ع��دادات ) اقرا�س( للعب 
؛ لعبة ال�سهام ؛ لعبة الرند ) الزهر( ؛ األعاب الدومينو ؛ اأقرا�س طائرة ) لعب ( ؛ طاولة فو�سبال ) لعبة م�سغرة لكرة 
القدم والتي تتاألف من ق�سبان حترك �سخ�سيات العبني �سغرية  لتحريك الكرة ( ؛ اأحاجي ال�سور املقطوعة ؛ ع�سي حتكم 
اأو زجاجية  الألعاب الفيديو ؛ نواظري االأ�سكال املتغرية ؛ بكر خيوط للطائرات الورقية ؛ طائرات ورقية ؛ كرات رخامية 
للعب ؛ اأقنعة ) اأدوات اللعب ( ؛ هواتف نقالة ) لعب ( ؛ قبعات حف�ت ورقية ؛  كرات لعب ؛ األعاب حممولة مع �سا�سات 
عر�س كر�ستال �سائل  ؛  لعب اخلدع العملية ) األعاب مبتدعة ( ؛ حلقات رمي ؛ م�سارب / م�سارب ل�ألعاب ؛ مركبات لعب 
يتم التحكم بها ال�سلكيا ؛ بكر ل�سيد ال�سمك ؛ األعاب حلقية ؛ مركبات �سغرية ؛ اأطقم مناذج �سغرية ) لعب ( ؛ �سكوترات ) 
دراجات تدفع بالرجل ( ) لعب ( ؛ كرات الري�سة ؛ األواح تزلج ؛ اأحذية تزلج مرتبطة بها زالجات ؛ لعبة القناين اخل�سبية  
) األعاب ( / لعب على �سكل قناين خ�سبية ؛ مقاليع  ) اأدوات ريا�سية ( ؛ نفاخات فقاقيع �سابون ) لعب ( ؛ فرفرية اأو نحلة 
) لعب ( ؛ اأرجوحات ؛ م�سد�سات لعب ؛ م�سد�سات هوائية لعب ؛ مركبات لعب ؛ جم�سمات لعب ؛ لعب على �سكل �سخ�سيات 

؛ ُدمى ؛ ماكينات األعاب الفيديو .
و�سف الع�مة : احلرفنيSF  كتبا بال�تينية بحجم كبري باللون الذهبي مع نهايتني مدببتني حادتني علويتني متجهتني 
 skid اىل جهة الي�سار تقطعان من االعلى اطار عري�س م�ستطيل ال�سكل باللون الذهبي يحيط باحلرفني وحتتها عبارة
fusion كتبت باحلروف ال�تينية ال�سغرية باللون االأبي�س ، وجميعها داخل ر�سم على �سكل درع  باللون البني الغامق مع 

اإطار باللون الذهبي ، كما هو مبني بطريقة مميزة .
االإ�سرتاطات :  

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  يوليو 2018 العدد 12367

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للع�مات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   281838         بتاريخ : 2017/10/26
بيانات االأولوية :                          

باإ�سم     :  بودي كرافت �سالون �سكني اآند كوزميتولوجي برايفيت ليميتد
وعنوانه :  3/1 ، اأ�ساي رود ، �سيفيل �ستي�سني ، نري اول�سور ليك ، 

فرازير تاون ، بنغالور  042  560 ، والية كارناتاكا ، الهند
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 44
خدمات العناية ب�سحة وجمال الكائنات الب�سرية ، خدمات املنتجعات ال�سحية ، خدمات �سالونات التجميل 

، الرعاية ال�سحية .
و�سف الع�مة : العبارة BODYCRAFT SPA & SALON كتبت باحلروف ال�تينية .

االإ�سرتاطات :  
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة الع�مات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإع�ن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  يوليو 2018 العدد 12367

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للع�مات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   282274   بتاريخ : 2017/11/4
بيانات االأولوية :   

باإ�سم     :  ذي ماركيتينج �ستور ورلدوايد ال. بي.
وعنوانه :  701 ئي. ال�سارع الثاين والع�سرين ، لومبارد ، الينويز ، 60148 ، الواليات املتحدة االمريكية    

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 42 
توفري برجميات غري قابلة للتنزيل على اخلط املبا�سر يف جماالت الدعاية واالإع���ن والت�سويق ؛ توفري 
والدعاية  الت�سويق  جم��ال  يف  الزبائن  اإت�ساالت  الإدارة  املبا�سر  اخل��ط  على  للتنزيل  قابلة  غري  برجميات 
تقارير عن  واإر�سال  لتجميع وحتليل  املبا�سر  للتنزيل على اخلط  قابلة  توفري برجميات غري  ؛  واالإع���ن 
البيانات ؛ توفري برجميات غري قابلة للتنزيل على اخلط املبا�سر ل�إ�ستخدام يف التحليل االإح�سائي ؛ توفري 

برجميات غري قابلة للتنزيل على اخلط املبا�سر لتحليل حم�ت الت�سويق الرتويجية.
مربع  اإط��ار  ذو  �سكل  داخ��ل  الكبرية  ال�تينية  ب��احل��روف  كتب   CIC احل��ريف  الرتكيب   : الع�مة  و�سف 

بطريقة مميزة.
االإ�سرتاطات :  

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة الع�مات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإع�ن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  يوليو 2018 العدد 12367

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للع�مات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   282276   بتاريخ : 2017/11/4
بيانات االأولوية :        

باإ�سم     :  ذي ماركيتينج �ستور ورلدوايد ال. بي.
وعنوانه :  701 ئي. ال�سارع الثاين والع�سرين ، لومبارد ، الينويز ، 60148 ، الواليات املتحدة االمريكية    

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 42
توفري برجميات غري قابلة للتنزيل على اخلط املبا�سر يف جماالت الدعاية واالإع���ن والت�سويق ؛ توفري 
والدعاية  الت�سويق  جم��ال  يف  الزبائن  اإت�ساالت  الإدارة  املبا�سر  اخل��ط  على  للتنزيل  قابلة  غري  برجميات 
تقارير عن  واإر�سال  لتجميع وحتليل  املبا�سر  للتنزيل على اخلط  قابلة  توفري برجميات غري  ؛  واالإع���ن 
البيانات ؛ توفري برجميات غري قابلة للتنزيل على اخلط املبا�سر ل�إ�ستخدام يف التحليل االإح�سائي ؛ توفري 

برجميات غري قابلة للتنزيل على اخلط املبا�سر لتحليل حم�ت الت�سويق الرتويجية.
و�سف الع�مة : الرتكيب احلريف CIC كتب باحلروف ال�تينية الكبرية يف االأعلى داخل �سكل ذو اإطار 
�سغري  بحجم  ال�تينية  باحلروف   RECOMMENDATION كلمة  كتبت  الو�سط  ويف  مربع 
وحتتها كتبت كلمة ENGINE باحلروف ال�تينية بحجم اأكرب وجميعها داخل �سكل �سبه مربع بطريقة 

مميزة.
االإ�سرتاطات :  

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة الع�مات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإع�ن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  يوليو 2018 العدد 12367

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للع�مات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   282277       بتاريخ : 2017/11/4
بيانات االأولوية :                                

باإ�سم     :  اأبو في�سل للتجارة العامة �س.ذ.م.م.
وعنوانه    :  �س.ب 64919 دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 34 
مناف�س �سجائر للمدخنني ؛ تبغ م�سغ ؛ �سجائر ؛ �سيجار ؛ �سجائر الكرتونية ؛ حجارة النار )ال�سوان( ؛ 

قداحات مدخنني ؛ علب ثقاب ؛ اأعواد ثقاب ؛ �سعوط ؛ تبغ .
و�سف الع�مة : الرتكيب احلريف GLX كتب باحلروف ال�تينية.

االإ�سرتاطات :  
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة الع�مات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإع�ن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  يوليو 2018 العدد 12367

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للع�مات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   282373   بتاريخ : 2017/11/5
بيانات االأولوية :        

باإ�سم     :  توكيدوكي ، ال ال �سي 
وعنوانه :  5655 دبليو. ادامز بوليفارد ، لو�س اجنلو�س ، �سي ايه 90016 ، الواليات املتحدة االمريكية

 �سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 18
اجللود املدبوغة وتقليد اجللود املدبوغة ؛ جلود احليوانات اخلام واملدبوغة ؛ احلقائب ال�سفرية وحقائب 
احلمل ؛ املظ�ت وال�سما�سي ؛ ع�سي امل�سي ؛ ال�سياط واأطقم احليوانات وال�سروج ؛ اأطواق ور�سن وم�ب�س 

للحيوانات .
tokidoki كتبت باحلروف ال�تينية  ال�سغرية وعلى ي�سارها ر�سم على �سكل  و�سف الع�مة : الكلمة 

عظمتني متقاطعتني يعلوها ر�سم على �سكل قلب بطريقة مميزة .
االإ�سرتاطات :  

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة الع�مات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإع�ن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  يوليو 2018 العدد 12367

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للع�مات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   282211   بتاريخ : 2017/11/2
بيانات االأولوية :    

باإ�سم     :  اليفواي فوود�س ، اإنك .
وعنوانه :  6431 وي�ست اوكتون �سرتيت ، مورتون جروف ، 

الينويز 60053 ، الواليات املتحدة االمريكية 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 29
اأ�سا�سها ال�سويا  اأ�سا�سها االألبان ؛ كفري ؛ م�سروبات غذائية  اأ�سا�سها االألبان ؛ م�سروبات غذائية  م�سروبات 
باإ�ستثناء   ، اأخ��رى  األبان  واأجبان قري�س ومنتجات حليب خممر ومنتجات  اأجبان  ؛  ت�ستخدم كبديل حليب 

البوظة )االآي�سكرمي( واحلليب املثلج واللنب املجمد ؛ اأطعمة قابلة للدهن اأ�سا�سها االألبان. 
و�سف الع�مة : الكلمة LIFEWAY كتبت باحلروف ال�تينية .

االإ�سرتاطات :  
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة الع�مات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإع�ن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  يوليو 2018 العدد 12367

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للع�مات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   282033       بتاريخ : 2017/10/31
بيانات االأولوية :                                
باإ�سم     :  مركز اللولو )�س.ذ.م.م.(

وعنوانه    :  �س.ب: 60188 دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة.
 �سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 8 
قدائم ) عدد ( ؛ فوؤو�س ؛ لقم ) اأجزاء من عدد يدوية ( ؛ مثاقب للنجارة ) عدد يدوية ( ؛ �سفرات ) عدد 
يدوية ( ؛ اأزاميل ؛ عدد احلدائق ) تدار باليد ( ؛ مطارق ) عدد يدوية ( ؛ عدد يدوية تدار باليد ؛ منا�سري 
املنحنيات ؛ �سكاكني ؛ م�سد�سات غري كهربائية ل�سد ال�سقوق ؛ زرديات ؛ مق�سات للتقليم / مقرا�سات تقليم 
؛ م�ساحج تفريز ؛ مبارد خ�سب ) عدد يدوية ( ؛ �سقاطات ) عدد يدوية ( ؛ مطارق بر�سمة ) عدد يدوية ( 
؛ منا�سري ) عدد يدوية ( ؛ مفكات  غري كهربائية ؛  اأزاميل النحاتني ؛ جمارف ) عدد يدوية ( ؛ معاول ) 
عدد يدوية ( ؛ مفاتيح ربط ) عدد يدوية ( / مفاتيح ربط الرباغي ) عدد يدوية ( ؛ م�عق م�سطحة ) عدد 
يدوية ( ؛ مفاتيح ربط امللولبات ؛ م�سطرينات ؛ قطاعات اأنابيب ) عدد يدوية ( ؛ اأدوات لقطع االأنابيب ؛ 

مزي�ت غ�ف االأ�س�ك  ) عدد يدوية ( .
و�سف الع�مة : الكلمة POWERMAN  كتبت باحلروف ال�تينية الكبرية باللون االأ�سود باإ�ستثناء 

احلرف W من الكلمة  باللون االأ�سفر ب�سكل منحني مميز ، كما هو مبني بطريقة مميزة . 
االإ�سرتاطات :  

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة الع�مات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإع�ن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  يوليو 2018 العدد 12367

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للع�مات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   282074   بتاريخ :   2017/11/1
بيانات االأولوية :    

باإ�سم     :  ات�س . لوندبيك ايه/ا�س
وعنوانه :  اوتيليافيج 9 ، 2500 فالبي ، الدمنارك .

�سورة الع�مة
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :   5

م�ستح�سرات ومواد �سيدالنية وطبية ؛ مطاعيم ؛ م�ستح�سرات ومواد �سيدالنية للوقاية من وع�ج االإ�سطرابات 
واالأمرا�س يف اأو املتولدة من اأو التي تعمل على اجلهاز الع�سبي املركزي ؛ م�ستح�سرات ومواد �سيدالنية تعمل على 
اجلهاز الع�سبي املركزي ؛ حمفزات اجلهاز الع�سبي املركزي ؛ م�ستح�سرات ومواد �سيدالنية  للوقاية من ومعاجلة 
 ، اجلنون  ومعاجلة  من  للوقاية  �سيدالنية  وم��واد  م�ستح�سرات  ؛  والع�سبية  النف�سية  واالإ�سطرابات  االأم��را���س 
اإ�سطراب ومر�س الزهامير ،  الدوار ، النوبات املر�سية ، ال�سكتة الدماغية ، الكاآبة ، ال�سعف االإدراكي و االإ�سطرابات 
واالأمرا�س املتعلقة باالإدراك ، اإ�سطرابات املزاج ، الذهان ، القلق ، ال�مباالة ) التبلد( ، ال�سرع ، م�ستح�سرات ومواد 
�سيدالنية للوقاية من وع�ج ُمَتَ�ِزَمُة لينوك�س غا�ستو ) اعت�ل دماغي �سرعي املن�ساأ عند االأطفال( ) ال جي ا�س( 
، الت�سلب ، الربفرييا ) جمموعة من االإ�سطرابات املوروثة اأو املكت�سبة ( ، اإ�سطراب ومر�س هنتنجتون ) اإ�سطراب 
 ، االإرتعا�س   ، واأمرا�س احلركة  اإ�سطرابات   ، االإنهيار   ، باركن�سون  اإ�سطراب ومر�س   ، االأرق   ، الوراثي(  االأع�ساب 
اإنف�سام ال�سخ�سية ، اإ�سطرابات ومر�س ثنائي القطبية ، الهو�س ، ا�سطراب فرط الن�ساط ونق�س االنتباه ) اإيه 
دي اإت�س دي (، ا�سطراب ما بعد ال�سدمة ) بي تي ا�س دي( ،  الهياج ، العدوانية ، التوحد ، ال�سوداوية ) امللنخوليا( ، 
اإ�سطراب الو�سوا�س القهري ) او �سي دي( ، مت�زمة توريت ، ال�سلل فوق النووي التدريجي ) بي ا�س بي( ، ال�سجر 
، التملل احلركي ،  التعب ، النعا�س ، الغثيان ، ال�سرطان ) ورم خبيث ( ، ال�سداع الن�سفي ، االأمل ، االإدم��ان على 

امل�سكرات ومر�س االإعتمادية ؛ م�ستح�سرات ومواد وكوا�سف وعوامل ل�أغرا�س الت�سخي�سية والطبية.
و�سف الع�مة : الكلمة REXULTI  كتبت باحلروف ال�تينية.

االإ�سرتاطات :  

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  يوليو 2018 العدد 12367

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للع�مات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   282075   بتاريخ :   2017/11/1
بيانات االأولوية :    

باإ�سم     :  ات�س . لوندبيك ايه/ا�س
وعنوانه :  اوتيليافيج 9 ، 2500 فالبي ، الدمنارك .

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :   10
للغايات  واأدوات  اأجهزة  ؛  الطبية  وللغايات  للمحاقن  اإبر  و  و حقن  اأدوات  ؛  واأدوات جراحية وطبية  اأجهزة 
للمعلومات  اأدوات طبية وبرجميات  تت�سمن  اأنظمة طبية متكاملة    ، اإختبار  اأطقم  فيها  الت�سخي�سية مبا 
للمر�سى  ال�سبكة  على  القائم  والع�سبي  والنف�سي  البدين  والتقييم  الفح�س  الإ�ستخدام  املعلومات  اإدارة  و 

والعم�ء عن بعد ويف العيادة ؛ اأدوات طبية للمعلومات واالإر�ساد واإدارة  والتحكم  باالأدوية.
و�سف الع�مة : الكلمة REXULTI  كتبت باحلروف ال�تينية.

االإ�سرتاطات :  
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة الع�مات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإع�ن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  يوليو 2018 العدد 12367

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للع�مات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   282374   بتاريخ : 2017/11/5
بيانات االأولوية :    

باإ�سم     :  توكيدوكي ، ال ال �سي
وعنوانه :  5655 دبليو. ادامز بوليفارد ، لو�س اجنلو�س ، �سي ايه 90016 ، الواليات املتحدة االمريكية

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 25
امل�ب�س و لبا�س القدم  واأغطية الراأ�س .

tokidoki كتبت باحلروف ال�تينية  ال�سغرية وعلى ي�سارها ر�سم على �سكل  و�سف الع�مة : الكلمة 
عظمتني متقاطعتني يعلوها ر�سم على �سكل قلب بطريقة مميزة .

االإ�سرتاطات :  
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة الع�مات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإع�ن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  يوليو 2018 العدد 12367

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للع�مات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   282376   بتاريخ : 2017/11/5
بيانات االأولوية :    

باإ�سم     :  توكيدوكي ، ال ال �سي
وعنوانه :  5655 دبليو. ادامز بوليفارد ، لو�س اجنلو�س ، �سي ايه 90016 ، الواليات املتحدة االمريكية

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 28
اللعب و الدمى واأدوات اللعب ؛ اأجهزة األعاب الفيديو ؛ اأدوات الريا�سة البدنية )اجلمباز( واالأدوات الريا�سية 

؛ زخارف �سجرة عيد املي�د.
tokidoki كتبت باحلروف ال�تينية  ال�سغرية وعلى ي�سارها ر�سم على �سكل  و�سف الع�مة : الكلمة 

عظمتني متقاطعتني يعلوها ر�سم على �سكل قلب بطريقة مميزة .
االإ�سرتاطات :  

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة الع�مات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإع�ن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  يوليو 2018 العدد 12367

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : اخلدمات املتحدة للع�مات التجارية وبراءات االخرتاع

طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   283437   بتاريخ : 2017/11/23

بيانات االأولوية :    
باإ�سم     :  ت�سوي ، �سني - كيو 

وعنوانه :  بي - 4101 ) موكدوجن ، تراباال�س  وي�سرتن افينيو ( 299 ، 
اوهموك - رو ، ياجنت�سيون - جو ، �سيوؤول ، جمهورية كوريا

�سورة الع�مة
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 9 - 1. عدادات 2. اأقفال كهربائية ؛ 3. اأجهزة واأدوات خمربية  فيزيائية 
وكيميائية. 4. اأجهزة واأدوات ب�سرية،عدا ما كان منها للنظارات واأجهزة الت�سوير الفوتوغرايف ؛ 5.  اأجهزة واأدوات  الت�سوير 
الفوتوغرايف ؛ 6.  كامريات الفيديو؛  7.  اأجهزة واأدوات وزن لوحدة قيا�سية ؛  8.  اأجهزة واأدوات التحكم  االآيل ؛   9 .  نظارات 
)ب�سرية( ؛ 10. عد�سات ال�سقة ؛ 11.  اآليات ل�أجهزة التي تعمل بقطع النقد ؛ 12.  جاكيتات اإنقاذ ؛ 13.  بذالت جناة ؛ 
14.  متح�س�سات ح��رارة ؛  15.  اأقرا�س عاك�سة تلب�س للوقاية من ح��وادث امل��رور ؛  16.  اأجهزة  كهربائية لتوزيع الطاقة 
 الكهربائية ؛ 17.  بطاريات كهربائية ؛ 18 .  اأجهزة واأدوات كهربائية �سمعية و ب�سرية ؛ 19.  اآالت واأدوات االت�ساالت عن بعد ؛
ب��رجم��ي��ات ح��ا���س��وب، قابلة  .  تطبيقات  ل��ل��ت��ن��زي��ل( ؛ 22  ق��اب��ل��ة  ب��رام��ج ح��ا���س��وب )ب��رجم��ي��ات    . اأط��ق��م ه��ات��ف ؛ 21    .  20
برجميات    .  25 ؛  النقالة  للهواتف  حا�سوب  تطبيقات   برجميات    .  24 ؛   احل��ا���س��وب  األ��ع��اب  برجميات    .23 ؛  للتنزيل 
ال��ف��ي��دي��و ؛  األ���ع���اب  ب��احل��ا���س��وب ؛ 27.  م��غ��ان��ط ؛ 28.  خ��راط��ي�����س  اأج���ه���زة ح��ا���س��وب واأج����ه����زة م��ل��ح��ق��ة   . ح��ا���س��وب ؛ 26 
اأو االإ���س��اب��ات ؛ 31.خ���وذ  ل��ل��وق��اي��ة م��ن احل����وادث  اإ����س���ارة ؛ 30 .  ق��ف��ازات واق��ي��ة ل������س��ت��خ��دام يف ال�سناعة  29.  ���س��ف��ارات 
؛ للتنزيل  ق��اب��ل��ة  م��ل��ف��ات  مو�سيقى  ؛33.  االإ���س��اب��ات  اأو  احل����وادث  م��ن  ل��ل��وق��اي��ة  م��ع��دة خ�سي�سا  واق��ي��ة  م���ب�����س    .  32  ؛ 
 34 .  و����س���ائ���ط  اإل��ك��رتون��ي��ة م��و���س��ي��ق��ي��ة م�����س��ب��ق��ة ال��ت�����س��ج��ي��ل ؛ 35 .  اأ����س���رط���ة ف��ي��دي��و م�����س��ج��ل��ة )ب���خ����ف امل��و���س��ي��ق��ى( ؛
36 .  و�سائط  اإلكرتونية م�سبقة الت�سجيل غري مو�سيقية )با�ستثناء برجميات احلا�سوب( ؛ 37 .  بطاقات ائتمان ممغنطة ؛ 
 38.  تذاكر قابلة للتنزيل ؛ 39 .  و�سائط فوتوغرافية ) اأف�م معر�سة لل�سوء ( ؛ 40 .   من�سورات الكرتونية  قابلة للتنزيل ؛
 41 .  كتب اإلكرتونية قابلة للتنزيل ؛ 42 .  �سحف اإلكرتونية قابلة للتنزيل ؛ 43.  كتب اأو اوراق درا�سية اإلكرتونية قابلة للتنزيل ؛ 
44 . �سور كرتونية متحركة ؛  45 . �س�مل جناة من احلريق ؛ 46.   اأجهزة  تنف�س لل�سباحة حتت املاء ؛ 47. اأجرا�س كهربائية 

ل�أبواب ؛ 48 .  اأقنعة واقية
و�سف الع�مة : العبارة TURNING MECARD PASHA كتبت باحلروف ال�تينية .

االإ�سرتاطات :  

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  يوليو 2018 العدد 12367

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للع�مات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   283408   بتاريخ :   2017/11/23
بيانات االأولوية :    

باإ�سم     :  �سناب اإنك.
وعنوانه :  63 ماركيت �سرتيت ، فيني�س ، �سي ايه 90291 ، الواليات املتحدة االمريكية

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :   16
الورق والورق املقوى ؛ املطبوعات ؛ مواد جتليد الكتب ؛ ال�سور الفوتوغرافية ؛ القرطا�سية واللوازم املكتبية 
)عدا االأثاث( ؛ مواد الل�سق امل�ستعملة يف القرطا�سية اأو لغايات منزلية ؛ مواد الفنانني و الر�سم ؛ فرا�سي 
الدهان اأو التلوين ؛ مواد التوجيه والتدري�س ؛ �سفائح ورقائق و اأكيا�س ب��ستيكية للف والتغليف ؛ حروف 
الطباعة ؛ الكلي�سيهات ) الرا�سمات ( ؛ كتب للر�سوم الهزلية ؛ �سحون واقية من الورق ؛ تقاومي ؛ كتب اطفال 
؛ كتب تلوين ؛ ت�ساميم معدة على ورق خا�س لنقلها على �سطح اآخر مثل الزجاج اأو اخلزف او املعدن ؛ ملفات 
؛ اأكيا�س هدايا ؛ البومات �سور ؛ اإع�نات كبرية ؛ اأختام من املطاط ؛ دفاتر ر�سوم تخطيطية ؛ ل�ساقات ؛ 
ر�سوم تنقل باالإحتكاك ؛ لوازم مكتبية ، مثل ، دفاتر م�حظات واأق�م حرب و اق�م ر�سا�س و قرطا�سية 

ورقية و دبا�سات و بطاقات تهنئة  و طوابع بريدية و رقع عناوين بريدية  ؛ مطبوعات تخطيطية.  
و�سف الع�مة : الكلمة BITMOJI كتبت باحلروف ال�تينية.

االإ�سرتاطات :  
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة الع�مات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإع�ن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  يوليو 2018 العدد 12367

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للع�مات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   283409   بتاريخ :   2017/11/23
بيانات االأولوية :    

باإ�سم     :  �سناب اإنك.
وعنوانه :  63 ماركيت �سرتيت ، فيني�س ، �سي ايه 90291 ، الواليات املتحدة االمريكية

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :   25
امل�ب�س و لبا�س القدم  واأغطية الراأ�س .

و�سف الع�مة : الكلمة BITMOJI كتبت باحلروف ال�تينية.
االإ�سرتاطات :  

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة الع�مات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإع�ن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  يوليو 2018 العدد 12367

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للع�مات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   283706   بتاريخ : 2017/11/29
بيانات االأولوية :    

باإ�سم     :  اآر ا�س ات�س ليميتد
وعنوانه :  171 ت�سني �سوي رود ، رقم 01- 09 �سي ئي ا�س  �سينرت ، �سنغافورة 169877

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 35
البيع بالتجزئة  التي يتم توفريها على �سبكة  ات�ساالت  البيع بالتجزئة وخدمات متاجر  خدمات متاجر 
عاملية  فيما يتعلق بامل�ب�س ولبا�س القدم واالألب�سة الريا�سية واأدوات الريا�سة البدنية واالدوات الريا�سية 
اجللود  من  امل�سنوعة  وال�سلع  الب�سرية  وال�سلع  اللعب  وادوات  واللعب  الراأ�س  واغطية  الريا�سية  وال�سلع 
ولوازم  وال�ساعات  واملظ�ت  واملنا�سف  واالأو�سحة  واالأحزمة  واحلقائب  املقلدة  املدبوغة  اجللود  او  املدبوغة 
الرعاية  ومنتجات  بها  املتعلقة  وال��ل��وازم  واالج��زاء  تخييم  ومعدات  واق���م حرب  املو�سة وحام�ت مفاتيح 
ال�سحية واجهزة مترين ومواد الورق ؛ خدمات الطلب )ل�آخرين( ؛ خدمات وكاالت الت�سويق ؛ خدمات 

ترويج املبيعات ؛ ن�سر مواد الدعاية واالإع�ن ؛ ترويج املبيعات ، جميعها تقع �سمن الفئة 35 .  
و�سف الع�مة : العبارة THE SOCIAL FOOT كتبت باحلروف ال�تينية  

االإ�سرتاطات :  
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة الع�مات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإع�ن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  يوليو 2018 العدد 12367

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للع�مات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   283707   بتاريخ : 2017/11/29
بيانات االأولوية :    

باإ�سم     :  اآر ا�س ات�س ليميتد
وعنوانه :  171 ت�سني �سوي رود ، رقم 01- 09 �سي ئي ا�س  �سينرت ، �سنغافورة 169877

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 35
البيع بالتجزئة  التي يتم توفريها على �سبكة  ات�ساالت  البيع بالتجزئة وخدمات متاجر  خدمات متاجر 
عاملية  فيما يتعلق بامل�ب�س ولبا�س القدم واالألب�سة الريا�سية واأدوات الريا�سة البدنية واالدوات الريا�سية 
اجللود  من  امل�سنوعة  وال�سلع  الب�سرية  وال�سلع  اللعب  وادوات  واللعب  الراأ�س  واغطية  الريا�سية  وال�سلع 
ولوازم  وال�ساعات  واملظ�ت  واملنا�سف  واالأو�سحة  واالأحزمة  واحلقائب  املقلدة  املدبوغة  اجللود  او  املدبوغة 
الرعاية  ومنتجات  بها  املتعلقة  وال��ل��وازم  واالج��زاء  تخييم  ومعدات  واق���م حرب  املو�سة وحام�ت مفاتيح 
ال�سحية واجهزة مترين ومواد الورق ؛ خدمات الطلب )ل�آخرين( ؛ خدمات وكاالت الت�سويق ؛ خدمات 

ترويج املبيعات ؛ ن�سر مواد الدعاية واالإع�ن ؛ ترويج املبيعات ، جميعها تقع �سمن الفئة 35 . 
و�سف الع�مة : العبارة THE SOCIAL FOOT كتبت باحلروف ال�تينية  داخل �سكل هند�سي 
�سبه �سدا�سي على �سكل فقاعة تعليق ذو طرف مدبب من االأ�سفل وجميعها على خلفية ل�سكل هند�سي مربع 

بطريقة مميزة.  
االإ�سرتاطات :  

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة الع�مات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإع�ن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  يوليو 2018 العدد 12367

تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب انتقال ملكية ت�سجيل الع�مة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 109627 بتاريخ : 2008/03/24
امل�سجلة بتاريخ : 2011/01/20

با�س��م: نيو بوي �س.م.ح.
وعنوانه: �س. ب 61177 ، جبل علي، دبي،  االمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
امل�ستح�سرات ال�سيدلية والبيطرية؛ امل�ستح�سرات ال�سحية ل�أ�ستخدام الطبي؛ مواد احلمية املعدة

االأ�سنان  بح�سو  اخلا�سة  امل��واد  الت�سميد؛  وم��واد  الطبية  الل�سوق  االأط��ف��ال؛  اأغذية   ، الطبي  ل��ستعمال 
وال�سمع الطبي؛ املطهرات؛ امل�ستح�سرات امل�ستعملة يف ابادة الهوام واحليوانات واحل�سرات ال�سارة؛ مبيدات 

الفطريات ومبيدات االأع�ساب ال�سارة.
الواق�عة بالفئة: 5

بيانات التعديل:
ا�سم من انتقلت له امللكية: فيفيدفيل انك.

املتحدة  ال��والي��ات  ك��ارول��ي��ن��ا،  ن���ورث  والي���ة  ���س��ارل��وت  مدينة   205 �سويت  واي،  ت��وري��ن��غ��دون   3440 ع��ن��وان��ه: 
االأمريكية

تاري�خ انت�قال امللكية: 2017/09/25
تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2018/05/23

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  يوليو 2018 العدد 12367

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للع�مات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   281836   بتاريخ : 2017/10/26
بيانات االأولوية :        

باإ�سم     :  �سورمارتيك اأ�س. ايه.
وعنوانه :  فيندال بزن�س �سنرت ، كومبليك�س بي ، 
رو دي تريفي�س ، ال � 2632 فيندال ، لوك�سمبورغ .

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 30 
النب وال�ساي والكاكاو والنب االإ�سطناعي ؛ االأرز ؛ التابيوكا وال�ساغو ؛ الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من 
احلبوب ؛ اخلبز والفطائر واحللويات ؛ املثلجات ؛ ال�سكر ، ع�سل النحل والع�سل االأ�سود ؛ اخلمرية وم�سحوق 

اخلبيز ؛ امللح ؛ اخلردل ؛ اخلل ، ال�سل�سات )التوابل(  ؛ البهارات ؛  الثلج .
و�سف الع�مة : الكلمة KINDERINO كتبت باحلروف ال�تينية.

االإ�سرتاطات :  
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة الع�مات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإع�ن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  يوليو 2018 العدد 12367
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الفجر الريا�ضي

الذيد  ن��ادي  اأط��ل��ق  وح��اف��ل  كبري  �سبابي  بح�سور 
ال�سيفية �سمن خطة  الريا�سي فعالياته  الثقايف 
ال�سارقة  ب��ح��ك��وم��ة  ال��ري��ا���س��ي  ال�����س��ارق��ة  جمل�س 
الريا�سية  الفعاليات  من  وا�سعة  جمموعة  و�سط 
داخل  ينفذها  التي  النوعية  والربامج  واالأن�سطة 

�ساالت النادي.
يوم  من  اب��ت��داء  الريا�سية  �ساالته  ال��ن��ادي  وفتح 
يف  الراغبني  لكافة  يوليو  �سهر  من  االأول  االأح��د 
الثقايف  الذيد  بنادي  ق�ساء عطلة �سيفية مميزة 
والتي  غري”  “عطلتكم  ���س��ع��ار  حت��ت  ال��ري��ا���س��ي 
الفئة  املقبل وت�ستهدف  اأغ�سط�س   9 ت�ستمر حتى 
18عاماً وفق الربنامج الذي  8اإىل  العمرية من 

اأطلقه جمل�س ال�سارقة الريا�سي.
ل�أعمار  ال�سباحية  ل�أن�سطة  م��رك��ز  ت�سمل  و 
لهم  ويوفر  والبنات  ل����أوالد  11�سنة  8اإىل  من 
حاف�ت نقل مع م�سرفة مع برنامج مبدع متميز 
ينا�سب االأعمار والتطلعات االإبداعية يف الروبوت 
وال��ك��م��ب��ي��وت��ر واالن�����س��ط��ة ال��ري��ا���س��ي��ة وال���ق���راآن 
والتعليمية  الرتبوية  املوؤ�س�سات  وزي���ارة  ال��ك��رمي 
فقط  ل���والد  خم�س�س  امل�سائي  الن�ساط  ومركز 

ويخ�س�س  عمر18�سنة  اإىل  عمر12�سنة  م��ن 
الرماية  األعاب  متار�س  حيث  امل�سائية  الفرتة  له 
واليد  وال��ط��ائ��رة  وال�سلة  ال��ق��دم  وك��رة  وال�سباحة 
والرتفيهية  التناف�سية  م�سابقات  خ�له  وتنظم 
ورح�ت اىل خمتلف الوجهات العلمية والرتاثية 
ال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع املراكز  ���س��ي��ت��م  وال��رتف��ي��ه��ي��ة ك��م��ا 
وم�سابقات  ان�����س��ط��ة  الإق���ام���ة  االأخ�����رى  ال�سيفية 

ملجل�س  امل�����س��اب��ق��ات  ب��رن��ام��ج  و���س��م��ن  م�سرتكة.  
نادي  م��رك��ز  �سي�ست�سيف  ال��ري��ا���س��ي  ال�����س��ارق��ة 

جلميع  والرماية  املائية  االألعاب  م�سابقات  الذيد 
لهذا  ال�سيفي  الن�ساط  وجديد  ال�سيفية.  املراكز 

العام هو رح�ت للم�ساركني املتميزين وامللتزمني 
باحل�سور اليومي وبالوقت وامل�ساركني يف االن�سطة 

والفعاليات ومنها رحلة اىل جبال كلمينجاور يف 
املتخ�س�سة  اجلهات  مع  لها  التن�سيق  يتم  تنزانيا 
كما  العمرة  منا�سك  االداء  ورحلة  املجال  ه��ذا  يف 
يوجد توجه لعمل رحلة اىل خارج الدولة لتنفيذ 

برنامج خا�س باللغة االجنليزية.
واأك�����د ���س��امل حم��م��د ب���ن ه���وي���دن رئ��ي�����س جمل�س 
اإدارة نادي الذيد ترحيب النادي بكافة املواطنني 
التي  الفعاليات  وامل�ساركة يف  واملقيمني باحل�سور 
ليكون  وامل�سائية  ال�سباحية  ال��ف��رتت��ني  يف  ت��ق��ام 
الفعاليات  يف  امل��ت��ك��ام��ل  امل���ن���زل  مب��ث��اب��ة  ال���ن���ادي 
لكل  والريا�سي   ال��رتب��وي  واملح�سن  واالأن�سطة 

�ساب وطفل مواطن ومقيم.
االن�سطة  برنامج  بان يجعل  ياأمل  اأن��ه  اإىل  واأ�سار 
ال�سيفيىة لهذا العام يحقق رغبة جميع امل�ساركني 
بان يكون �سيفهم غري معنا يف نادي الذيد حيث 
خليفة  برئا�سة  ال�سيفية  االن�سطة  جلنة  عقدت 
مبارك دملوك عدة لقاءات مع املن�سطني وا�سحاب 
برنامج  ل��ع��م��ل  ال�����س��اب��ق��ة  ال�����س��ن��وات  يف  اخل�����ربة 
عليهم  ويعود  ال�سباب  حاجة  يلبي  وجديد  مبدع 

بالفائدة.

الوطني املع�سكر  م���ن���ت���خ���ب���ن���ا  د�����س����ن 
ب��ط��ول��ة كاأ�س  ل��ل��م�����س��ارك��ة يف  ال��ت��دري��ب��ي 
ب��ل��دي��ة ب��ت��وم��ي ال��راب��ع��ة مب��دي��ن��ة بتومي 
يوم  حتى  املع�سكر  وي�ستمر  اجل��ورج��ي��ة 
البعثة  وت���رتاأ����س  اجل�����اري،  ي��ول��ي��و   12
االإدارة  جم��ل�����س  ع�����س��و  ع��ب��ا���س  ف���وزي���ة 
وت�سم  ب��االحت��اد،  الفنية  اللجنة  رئي�س 
�سرحان  عائ�سة  ه��ن  الع��ب��ات   7 البعثة 
دروي�س،  وافية  الكلباين،  املعيني، ودمية 

فاطمة  ال�سام�سي،  عو�سة  عي�سى،  مرمي 
ال�����س��رك��ال، بجانب  ال���وه���اب���ي، ورو����س���ة 
اث���ن���ني ه��م��ا عمران  م�����س��ارك��ة الع���ب���ني 
ويقودهم  الزعابي،  و�سلطان  احلو�سني، 

املدرب فكتور مو�سكالينكو.
وتاأتي اأهمية املع�سكر �سمن خطة اإعداد 
للم�ساركة يف  ال�عبني  لتجهيز  االحتاد 
43 لل�سطرجن، والذي  العاملي  االأوملبياد 
�سيقام يف مدينة بتومي بجورجيا خ�ل 

الفرتة من 23 �سبتمرب اإىل 10 اأكتوبر. 
اأمني عام  واأكد ح�سني خلفان ال�سام�سي 
املع�سكر اخلارجي موجود يف  اأن  االحتاد 
االأجندة ال�سنوية و�سمن خطط االحتاد 
لتجهيز ال�عبني وال�عبات للم�ساركات 
اخلارجية، واعتمد االحتاد موؤخرا خطة 
اخلارجية  وامل�����س��ارك��ات  املحلي  الن�ساط 
يف  لل�سطرجن  العاملي  االأومل��ب��ي��اد  اأب��رزه��ا 
لل�سطرجن  العاملي  واالأومل��ب��ي��اد  جورجيا 

لفئة حتت 16 �سنة، يف تركيا نهاية �سهر 
نوفمرب املقبل، وبطولة العامل للنا�سئني 
املقبل،  نوفمرب  �سهر  خ���ل  اإ�سبانيا  يف 
وال�سيدات  ل���ل���رج���ال  ال���ع���رب  وب���ط���ول���ة 
وبطولة  االم�������ارات،  ت�ست�سيفها  ال��ت��ي 
وبطولة  ت��ون�����س،  يف  ل��ل��ن��ا���س��ئ��ني  ال���ع���رب 
وبطولة  موريتانيا،  يف  العربية  ال��ف��رق 
اوزباك�ستان يف دي�سمرب  الغربية يف  اآ�سيا 
املقبل. واأ�ساف اأن االحتاد اعتمد قائمة 

امل�ساركني يف االأوملبياد العاملي لل�سطرجن 
الرجال  منتخب  ميثل  حيث  بجورجيا 
اإ�سحاق  و���س��ع��ي��د  ع��ب��دال��رح��م��ن  ����س���امل 
عبدالرحمن  وج���ا����س���م  ن��ع��م��ان  وع���م���ر 
وع��ث��م��ان م��و���س��ى، ف��ي��م��ا مي��ث��ل منتخب 
�سرحان  نعمان، وعائ�سة  اآمنة  ال�سيدات، 
دروي�س  وواف��ي��ة  حميد  املعيني وودمية 
ال�عبني  بقية  بينما  ال�سركال  ورو�سة 
جتهيزهم  �سيتم  املع�سكر  يف  وال�عبات 

للبطوالت واال�ستحقاقات االأخرى.
امل�����س��ارك��ة يف  ال���ه���دف م���ن  اأن  اإىل  ون����وه 
امل�ساركة  واأي�سا  التدريبي  املع�سكر  ه��ذا 
ي�سم  املع�سكر  ك���ون  ي��اأت��ي  ال��ب��ط��ول��ة  يف 
وال�عبات  ال���ع��ب��ني  م���ن  ك��ب��ري  ع����دد 
وال��ع��دي��د من  ال��ع��امل  دول  م��ن خمتلف 
املدار�س ال�سطرجنية التي متثل احتكاكا 
اأن���ن���ا ال نهدف  ل���ع��ب��ي��ن��ا ورغ�����م  ق���وي���ا 
وميداليات  نتائج  حتقيق  امل�ساركة  م��ن 

مدار�س  مع  اللعب  من  اال�ستفادة  بقدر 
خمتلفة اإال اأن خطة االحتاد بها الكثري 

من االأهداف التي ن�سعى لتحقيقها.
واأ�����س����اد االأم������ني ال���ع���ام ل����حت���اد بعمل 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ف��ن��ي��ة ب��رئ��ا���س��ة ف��وزي��ة عبا�س 
التجهيز  ظل  يف  املا�سية،  الفرتة  ط��وال 
لعدد كبري من البطوالت التي يخو�سها 
املراحل  ج��م��ي��ع  يف  ال���وط���ن���ي  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا 

ال�سنية.

ابن هويدن : نادي الذيد �سيكون املح�سن الرتبوي الريا�سي لكل �ساب ومقيم يف املنطقة يف ال�سيف

نادي الذيد يطلق فعالياته ال�سيفية امل�جهة لالأعمار من 8 وحتى 18 �سنة ويقدم فعاليات ريا�سية متن�عة 

منتخــب ال�سطــرنـــج يد�ســـن مع�سكـــر بت�مــــي بج�رجيـــا

توا�سل جائزة حممد بن را�سد اآل مكتوم ل�إبداع الريا�سي ع�سو مبادرات 
ريا�سيني  من  الرت�سح  ملفات  تلقي  العاملية  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
االأك��رب من  اجلائزة  العا�سرة من  ال��دورة  فئات  على  للتناف�س  وموؤ�س�سات 
نوعها على م�ستوى عدد الفئات وقيمة اجلوائز واالأوىل على االإط�ق يف 

جمال االإبداع الريا�سي.
رئي�س  نائب  الطاير  مطر  �سعادة  برئا�سة  اجل��ائ��زة  اأم��ن��اء  جمل�س  وح��دد 
جمل�س دبي الريا�سي فرتة الرت�سح للدورة العا�سرة بداية من االأول من 
واجلماعي  ال��ف��ردي  االإب���داع  لفئات   2018 اأغ�سط�س   31 وحتى  اب��ري��ل 
التناف�س  حم��ور  املجل�س  ح��دد  فيما  النا�سئني،  فئة  وك��ذل��ك  واملوؤ�س�سي 
والعربية  املحلية  امل�ستويات  جميع  على  ال��ع��ا���س��رة  ال����دورة  يف  املوؤ�س�سي 
تكرمي  �سيتم  حيث  الريا�سي”  امل�ستقبل  �سّناع  “ال�سباب  وه��و  والدولية 
يف  ال�سباب  متكني  جمال  يف  امل��ب��ادرات  اأف�سل  �ساحبة  الريا�سية  املوؤ�س�سة 

الدورة  املوؤ�س�سات يف  الذي مت فيه تكرمي  النهج  ذات  �سريا على  الريا�سة 
الثامنة وفق حمور التناف�س املعتمد وهو احلوكمة وال�سفافية ويف الدورة 

التا�سعة وفق حمور متكني املراأة يف الريا�سة.
واأك����دت م���وزة امل���ري اأم���ني ع���ام اجل��ائ��زة ت��وا���س��ل ف���رق ال��ع��م��ل م��ع جميع 
اإج����راءات  ت�سهيل  اأج���ل  م��ن  ال��دول��ة  داخ���ل وخ���ارج  الريا�سية  امل��وؤ���س�����س��ات 
الث�ثة  ال�سهور  خ�ل  اإن��ه  وقالت  املرت�سحني  ملفات  ومتابعة  الت�سجيل 
من  الع�سرات  ا�ست�م  مت  ويونيو  وم��اي��و  اب��ري��ل  الرت�سح  ف��رتة  يف  االأوىل 
ملفات الرت�سح يف كل فئة من الفئات وهو االأمر الذي يوؤكد �سعي جميع 
الريا�سيني واملوؤ�س�سات لنيل �سرف الفوز باجلائزة وو�سول ر�سالة اجلائزة 
املوؤ�س�سات  اىل جميع املعنيني يف القطاع الريا�سي املحلي والعربي وحتى 
الدولية من خ�ل الدعوات الر�سمية التي وجهت لهم اأو من خ�ل و�سائل 
العربية  االإم����ارات  دول���ة  يف  واالإع���م��ي��ني  للجائزة  االإع���م��ي  التوا�سل 

ويدعمون  للريا�سيني  اجل��ائ��زة  ر�سالة  ينقلون  ال��ذي��ن  ال��ع��رب  واالأ���س��ق��اء 
جهود جمل�س االأمناء واالأمانة العامة لتحقيق االأهداف ال�سامية للجائزة 
نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  روؤي���ة  وترجمة 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل وتوجيهات �سمو 
ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي راعي اجلائزة 
و�سمو ال�سيخ اأحمد بن حممد بن را�سد اآل مكتوم رئي�س اللجنة االأوملبية 
الريا�سي من  للقطاع  املن�سود  التطوير  لتحقيق  رئي�س اجلائزة  الوطنية 

خ�ل تكرمي املبدعني وتر�سيخ نهج االإبداع يف العمل الريا�سي.
ملفات  ا�ست�م  ف��رتة  انتهاء  على  يوما   60 اأق��ل من  يتبقى  ان��ه  واأ�سافت 
الرت�سح وبدء عملية الفرز والتدقيق متهيدا للبدء باإجراءات التحكيم .. 
موؤكدة احلر�س على منح الفر�سة جلميع الريا�سيني والفرق واملوؤ�س�سات 
الريا�سية وذات الع�قة بالريا�سة ممن لديهم اإجنازات اإبداعية للرت�سح 

اأمناء  جمل�س  رئي�س  الطاير  مطر  �سعادة  ي��وؤك��د  حيث  العا�سرة  ل��ل��دورة 
اجلائزة على الو�سول اىل جميع الريا�سيني واملوؤ�س�سات املحلية والعربية 
تدعم  التي  اجلائزة  هدف  حتقيق  اأج��ل  من  الو�سائل  مبختلف  والدولية 
جهود التميز واالبداع يف العمل الريا�سي وتكّرم املبدعني ليكون االإبداع 
اجنازاتنا  مب�ستوى  ويرتقي  الريا�سي  العمل  �سمات  م��ن  اأ�سا�سية  �سمة 

و�سقف طموحاتنا.
يذكر اأن اجلائزة توا�سل ت�سلم ملفات الرت�سح من داخل وخارج الدولة عرب 
االلكرتوين  واملوقع  الذكي  التطبيق  ت�سم  التي  للجائزة  الذكية  البوابة 
وحتميل  الرت�سح  عملية  ي�سه�ن  اللذين   mbrawards للجائزة 
اللوحية  واالأجهزة  املحمول  الهاتف  املطلوبة من خ�ل  والوثائق  امللفات 
الذكية كما يتيحان التوا�سل مع فريق عمل اجلائزة للح�سول على الدعم 

التقني اأو االجابة على جميع اال�ستف�سارات اخلا�سة بعملية الرت�سح.

جائزة حممد بن را�سد اآل مكت�م لالإبداع الريا�سي ت�ا�سل ا�ستالم ملفات الرت�سح للدورة العا�سرة
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ي�����خ�����و������س جن�������م ك���������رة ال�������س���ل���ة 
جيم�س  ل�����ي�����ربون  االم����ريك����ي����ة 
جتربة جديدة مع لو�س اجنلي�س 
ا�ستعادة  اىل  ال�����س��اع��ي  ل���ي���ك���رز، 
�سنوات  ع��ق��د الأرب����ع  اجم�����اده، يف 
دوالر،  مليون   154 قيمته  تبلغ 

ح�سب ما اأو�سح وكيل اأعماله.
“ك�ت�س  لل�سركة  بيان  يف  وج��اء 
تدير  ال��ت��ي  غروب”  ���س��ب��ورت�����س 
اعمال ال�عب “ليربون جيم�س، 
اف�سل العب يف الدوري االمريكي 
اربع مرات، واف�سل  للمحرتفني 
ث����ث  اوف  ال����ب�����ي  يف  الع�����ب 
���س��ارك يف مباراة  م����رات، وال����ذي 
والفائز  م����رة،   14 ���س��ت��ارز  اول 
على  واف���ق  اوملبيتني،  بذهبيتني 
 154 بقيمة  �سنوات  الرب��ع  عقد 
اجنلي�س  لو�س  م��ع  دوالر  مليون 

ليكرز«.
كمناف�س  ج��ي��م�����س  اىل  وي��ن��ظ��ر 
ملايكل جوردان جنم �سيكاغو بولز 
املعتزل على لقب اأف�سل العب يف 

تاريخ البطولة.
وا�سارت تقارير اع�مية امريكية 
اىل اه��ت��م��ام اك���ر م��ن ن���اد ب�سم 
في�دلفيا  اي�سا  منها  جيم�س، 
وهيو�سن  ���س��ي��ك�����س��رز  ���س��ف��ن��ت��ي 

روكت�س.
ان اجتماعا عقد يف  ذك��رت  لكنها 
وق���ت م��ت��اأخ��ر م��ن م�����س��اء ال�سبت 

جون�سون  وماجيك  جيم�س  ب��ني 
ال�سلة  ك��رة  عمليات  عن  امل�سوؤول 
انتقاله  �سفقة  ح�سم  ل��ي��ك��رز  يف 
اىل اأحد اأعرق الفرق يف الدوري 
واملتوج  للمحرتفني  االم���ريك���ي 

باللقب 16 مرة.
وميلك جيم�س منزال و�سركة يف 

لو�س اجنلي�س.
جيم�س  ل��ي��ربون  “امللك”  وك���ان 
)33 عاما( اعلن اجلمعة تخليه 
ع��ن ع��ام��ه االخ����ري يف ع��ق��ده مع 
انه  موؤكدا  كافاليريز،  كليف�ند 
ل���ن ي��ع��ت��م��د اخل���ي���ار ال�����ذي يتيح 
ل��ه خ��و���س ع��ام��ه االخ���ري مقابل 
35،6 مليون دوالر، من اجل ان 
ي�ساء  ناد  ي�سبح حرا ويوقع الأي 

اعتبارا من هذا ال�سيف.
النهائي  ال����دور  جيم�س  وخ��ا���س 
االم��ريك��ي للمحرتفني  ل��ل��دوري 
املا�سية،  ال��ث��م��ان��ي��ة  امل���وا����س���م  يف 
ف��ق��اد م��ي��ام��ي ه��ي��ت ال���ذي انتقل 
عام  كليف�ند  م��ن  �سفوفه  اىل 
يف  م��رت��ني  ال��ل��ق��ب  اىل   2010
اربعة نهائيات، ثم كليف�ند اىل 

ح�ساب  ع��ل��ى   2016 يف  ال��ل��ق��ب 
غولدن �ستايت ووريرز بعد مباراة 
�سابعة فا�سلة، علماً ان كليف�ند 
لكنه  مناف�سه،  ام��ام   3-1 تخلف 
خ�سر امامه يف النهائيات الث�ثة 

االخرى.
نهائي  يف  ك���ل���ي���ف����ن���د  وت���ل���ق���ى 
الن�سخة االخرية اربع هزائم امام 

غولدن �ستايت.
وي�����س��ع��ى ل��ي��ك��رز ال�����ذي ح��ق��ق يف 
املو�سمني املا�سيني ا�سواأ نتائج يف 
“الب�ي  تاريخه ومل يتاأهل اىل 
تعزيز  اىل   ،2013 منذ  اأوف” 
ومن  ري��ادت��ه.  وا�ستعادة  �سفوفه 
املتوقع بح�سب التقارير ان ي�سم 
�سفنتي  في�دلفيا  جنمي  اي�سا 
بن  ال�ساب  اال���س��رتايل  �سيك�سرز 
وال���ك���ام���ريوين جويل  ���س��ي��م��ون��ز 

امبيد.
والق��ى خرب ان�سمام جيم�س اىل 
بع�س  م��ن  ك��ب��ريا  ترحيبا  ليكرز 
جنوم اللعبة وم�ساهري هوليوود.

كوبي  ال�سابق  ليكرز  جنم  وكتب 
“مرحبا بك  تويرت  براينت على 

يف عائلة ليكرز”، كما او�سح كرمي 
عبد اجلبار احد عمالقة الفريق 
جيم�س  ل��ي��ربون  �سم  “ان  اي�سا 
يعني ان ليكرز لي�س بعيدا من ان 

يكون مناف�سا فعليا«.
م���ن ج��ه��ت��ه، ق���ال امل��م��ث��ل وحاكم 
ارنولد  ال�سابق  كاليفورنيا  والية 
�سوارزينيغر متوجها اىل جيم�س 
جدا انك �ستاأتي اىل  املثري  “من 
“انت  م�سيفا  النجوم”،  مدينة 
اف�سل جنم على االط�ق، داخل 

امللعب وخارجه«.
اأجنز ليربون جيم�س مهمته مع 
كليف�ند كافاليريز بقيادته اىل 
اللقب  وه���و   ،2016 يف  ال��ل��ق��ب 

االول له منذ 52 عاما.
كليف�ند  اىل  “امللك”  وت��وج��ه 
ان�ستاغرام  على  م��وؤث��رة  بكلمات 
�سرق  �سمال  فريق  لكم  “�سكرا 
موا�سم  اربعة  على  اوهايو  والي��ة 
دائما  ال��ف��ري��ق  ���س��ي��ب��ق��ى  رائ���ع���ة. 
لكليف�ند  ���س��ورة  م��ع  منزيل”، 

حني توج باللقب.
قيادة  جم������ددا  ج��ي��م�����س  ح������اول 

اآخ�����ر، لكن  ل��ق��ب  ك��ل��ي��ف���ن��د اىل 
غولدن �ستايت وويرز تفوق عليه 
بوجود جنمه كيفن دورانت ففاز 
بثمان من ت�سع مباريات يف الدور 

النهائي للن�سختني االخريتني.
ب��ع��د اخل�����س��ارة يف  وق����ال جيم�س 
“�ساأتذكر  املن�سرم  املو�سم  نهائي 
دائما انني كنت جزءا من الفريق 
ال���ذي اح���رز ال��ل��ق��ب ق��ب��ل عامني 

بطريقة رائعة«.
م�ستعدا  ك��ان  كليف�ند  ان  وم��ع 
ل��ت��م��دي��د ع��ق��د ج��ي��م�����س خلم�س 
م�يني   209 م��ق��اب��ل  ���س��ن��وات 
دوالر، فاإن ليكرز ميكنه ان يوفر 
وان  جليم�س،  املطلوبة  االم���وال 
اي�����س��ا ب�عبني  ال��ف��ري��ق  ي��دع��م 
قادرا  ليكون  جانبه  اىل  جيدين 
�ستايت.  غ���ول���دن  م��ن��اف�����س��ة  ع��ل��ى 
املنطقة  م��ع��ا يف  ي��ن��اف�����س��ان  وه��م��ا 

الغربية للبطولة.
وذكرت تقارير اع�مية ان ليكرز 
انطونيو  ����س���ان  م����ع  ي���ت���ف���او����س 
����س���ب���ريز م����ن اج������ل ����س���م جنمه 

كاوهي ليونارد.

ليبــــرون جيمـــ�ض الــــى ليكــــرز مقـــابــــــــل 
دولر  مليـــــــ�ن   154

خرج ظهري فرن�سا، غابريل �سيديبي، من تدريب املنتخب ب�سبب اإ�سابة حمتملة 
اأوروغ��واي يف دور الثمانية لكاأ�س  اأخ��رى قبل مواجهة  يف الكاحل ليتلقى �سربة 
العامل لكرة القدم يوم اجلمعة املقبل. وفقدت فرن�سا الظهري بنجامني ميندي 
اأي�ساً  وغ��اب  ع�سلية،  اإ�سابة  ب�سبب  ع�سر  ال�ستة  دور  يف  االأرجنتني  م��ب��اراة  قبل 
�سوى  دي�سان  ديدييه  امل��درب  فلن ميلك  �سيديبي  تاأكد غياب  ولو  التدريب.  عن 
اختيارين من اأجل مباراة دور الثمانية، وميكن للمدافع بري�سنل كيمبمبي اللعب 
يف مركز الظهري. وتعافى �سيديبي من اإ�سابة يف الركبة كانت ت�سببت يف فقدانه 

مكانه يف الت�سكيلة االأ�سا�سية ل�سالح بنجامني بافارد. 

�سدمة لـ»الدي�ك« قبل 
م�اجهة اأوروغ�اي قرر االحتاد الدويل لكرة القدم “فيفا” اإلغاء عقده مع اأ�سطورة الكرة 

�سلوكه”  “�سوء  ب�سبب  للمنظمة،  ك�سفري  مارادونا  دييغو  االأرجنتيني 
خ�ل نهائيات كاأ�س العامل، املقامة حاليا يف رو�سيا. وذكرت �سحيفة 
داي���ر ك���ورو، ال��ب��ريوف��ي��ة، اأن االحت���اد ال���دويل ل��ك��رة ال��ق��دم “الفيفا” 
التعاون  اإن��ه��اء  بعد  مل���ارادون���ا،  امل�ستحقة  ال��دف��ع��ات  بت�سديد  ي��ق��وم  ل��ن 
االأرجنتني ونيجرييا يف ختام  اأن مارادونا كان جنم لقاء  معه. يذكر 
ت�سفيات املجموعة ال�ساد�سة بالدور االأول ملونديال رو�سيا رغم اأنه كان 
على مدرجات ملعب زينيت اأرينا، وقام باإ�سارة “غري الئقة” باالإ�سبع 
التانغو”  “راق�سي  منتخب  ت�سجيل  بعد  الكامريا  عد�سات  التقطتها 
مارادونا  اأن  اإع�مية  تقارير  وك�سفت  ال��ث��اين.  للدور  التاأهل  لهدف 
اأداء مهامه  اأثناء  اإ�سرتليني يوميا  10 اآالف جنيه  يتلقى من الفيفا 
باالإ�سافة حل�سوله  رو�سيا،  العامل يف  كاأ�س  من خ�ل تنظيم بطولة 

على مبالغ اإ�سافية ت�سمل بدالت ال�سفر واالإقامة وغريها من النفقات. 
وا�ستهر النجم االأرجتنيني الذي حقق لقب كاأ�س العامل عام 1986 
بالكثري من الت�سرفات املثرية للجدل، حيث ثبت تعاطيه للمن�سطات 
“فيفا”  من  قا�سية  عقوبة  عليه  اأوقع  مما  خ�ل مونديال 1994 
وقتها. من جانب اآخر، تّوعد مارادونا مب�حقة من ن�سر �سائعة وفاته 
االأرجنتني ونيجرييا  به عقب مباراة  اأملت  التي  ال�سحية  الوعكة  بعد 
ما  واح���د،  مقابل  بهدفني  ورف��اق��ه  مي�سي  كتيبة  بفوز  انتهت  وال��ت��ي 
ا�ستوجب نقله اإىل امل�ست�سفى لتلقي الع�ج.   وعر�س مارادونا مكافاأة 
التعّرف  اإىل  تف�سي  معطيات  يقدم  من  لكل  دوالر  اآالف  قدرها 10 
عمن رّوج خرب وفاته، بعد انت�سار ال�سائعة عرب تطبيق وات�ساب، ب�سبب 
اأن  اأرجنتيني مقيم يف رو�سيا ادعى  اأنه �سحفي  ر�سالة يزعم ُمر�سلها 

وفاة النجم موؤكدة واأن اإع�نها م�ساألة وقت فقط.

مارادونا يدفع ثمن »�س�ء �سل�كه«

العدد 12367 بتاريخ 2018/7/3   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/1416  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- باتاك ميدل اي�ست ل�عمال الكهروميكانيكية �س.ذ.م.م 2- ارون 
كومار باتاك بارا�س نات باتاك جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/لوتاه بي �سي جاز 
ذ.م.م - فرع دبي وميثله:عبداهلل خمي�س غريب الناخي اآل علي قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل مببلغ وقدره )48.000( 
دره���م وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف وات��ع��اب امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة 12% م��ن ت��اري��خ اال�ستحقاق 
املوافق  االح��د  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  التام.  ال�سداد  وحتى  يف:2015/9/27  احلا�سل 
اأو  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا   Ch 1.C.12 بالقاعة  ال�ساعة 8.30 �س   2018/7/8
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/1836  جتاري جزئي

غ��ن��وى ح�سني �سعب جم��ه��ول حمل   -2 ع��دن��ان �سعب  رب��ي��ع   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأق��ام عليك  اال�س�مي )�سركة م�ساهمة خا�سة( قد  دبي  املدعي/بنك  ان  االقامة مبا 
والتكافل  والت�سامم  بالت�سامن  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
مببلغ وقدره )168673.87( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة وحتى ال�سداد 
التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل ب� كفالة. وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 
2018/7/11 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/248  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1- ا�سوك كينيان جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/كولني 
اريك ري�سارد�سن قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة ب�� )10.342.000( 
عليه  املدعي  بالزام  الق�ساء  املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م 
ال���ذي حت�سل عليه دون م��ربر ق��ان��وين او امر  امل��دع��ي  ب��رد ج���واز �سفر  ال��ث��ال��ث 
ال�ساعة 9.30 �س  املوافق 2018/7/16  االثنني  يوم  لها جل�سة  وح��ددت  ق�سائي. 
بالقاعة Ch 2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأيام  بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بث�ثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1032  جتاري كلي

)ذ.م.م(  دب��ي  امل�حية  واخل��دم��ات  لل�سيانة  البحرية  اخلليج  عليه/�سركة  املدعي  اىل 
للتجارة  التقنية  لكفاءة  املدعي/النجمة  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  دبي  جيمو�س 
الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  الن�سار قد  ذ.م.م وميثله:فتوح يو�سف حممد ح�سني 
وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )880483.83( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ اال�ستحقاق احلا�سل يف:2017/12/19 وحتى 
ال�ساعة:09:30�س  امل���واف���ق:2018/7/9  االثنني  ي��وم  جل�سة  لها  ال��ت��ام.وح��ددت  ال�سداد 
بالقاعة:ch.2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بث�ثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/917  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1- ماجد زكي علي حممد اجلزار 2- ا�س ايه ايه ايه بي العمال 
االملنيوم ���س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/انطوان ا�سطفان ب�ساره 
وميثله:حكمت حممود فبا�س قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بتعيني 
م�سفي لت�سفية موجودات ال�سركة والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
بالقاعة  �س   9.30 ال�ساعة   2018/7/11 املوافق  االربعاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت 
Ch 2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بث�ثة اأيام على االأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/915  جتاري كلي

اىل املدعي عليه/نيوكا�سا انترييرز �س.ذ.م.م 2- من�سور خود جا�ستيه ب�سفته ال�سخ�سية 
ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  انترييرز  نيوكا�سا   - يف  و�سريك  مدير  وب�سفته 
اأقام عليك  املدعي/خالد عبداهلل احمد ابراهيم الطنيجي وميثله:�سمري حليم كنعان قد 
درهم   )4000.0000( وق��دره  مببلغ  عليهما  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.
 ch.1.C.15:وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق:2018/7/8 ال�ساعة:09:30�س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بث�ثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12367 بتاريخ 2018/7/3   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1086  جتاري كلي

اىل املدعي عليه/حممد اكرب حممد �سياء 2- انرتجلوب للتجارة العامة �س.ذ.م.م 
ومديرها/حممد اكرب حممد �سياء جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/�سوكاجن 
بالت�سامن  املدعي عليهما  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد  داى 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )1658700( وق��دره  مببلغ  والت�سامم 
والفائدة 9% من تاريخ اع�ن االنذار يف:2018/3/22 وحتى ال�سداد التام.وحددت لها 
جل�سة يوم االحد املوافق:2018/7/8 ال�ساعة:09:30�س بالقاعة:ch.1.C.15 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بث�ثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2016/1901  جتاري كلي

اىل اخل�سم املدخل/1-�سركة بري�سان انريجي )املجموعة الفار�سية( 2- �ساهدي ا�سغاري 3- ح�سن 
غ�معلي ع�ين جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ميتاغرا تريدينغ م.د.م.���س وميثلها املدير/

اأوك�سانا باهماروفا وميثله:حممد عبيد خلفان الر�سة ال�سويدي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليهم تقاب� واخل�سوم املدخلني  بالت�سامن والتكافل برد مبلغ )5.477.363( 
ال�سداد  مت��ام  حتى  اال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  الفائدة  مع  تقاب�  للمدعية  دره��م 
والثالث  ال��ث��اين  امل��دخ��ل  اخل�سم  وت��واط��وؤ  غ�س  الث��ب��ات  ال��دع��وى  يف  ح�سابي  خبري  ن��دب  واحتياطيا 
ل��ستي�ء على مبلغ )5.477.363( درهم امل�ستحق للمدعيةى تقاب� ل�سالح اخل�سم املدخل االول 
واملدعي عليهم تقاب� ورف�س الدعوى لعدم ال�سحة والثبوت والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة عن 
ال�ساعة:09:30�س  امل��واف��ق:2018/7/9  االثنني  يوم  لها جل�سة  واملتقابلة.وحددت  اال�سلية  الدعويني 
بالقاعة:ch.2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بث�ثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

عمر  حممد   / املدعو  فقد 
فاروق �سودرى ، بنغ�دي�س   
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )9652366AD( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0568999007

فقدان ج�از �سفر
فقد املدعو / جعفر �سديق 
�سريال هو�سي ابوبكر ، الهند   
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )8876893K( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  االت���������س����ال 

0506615022

فقدان ج�از �سفر
وائ���ل احمد   / امل��دع��و  فقد 
م�سر     ، حم����م����د  حم����م����د 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )21110464A( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0555799529

فقدان ج�از �سفر

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2017/215
اإعالن بيع حمج�زات باملزاد العلني ) ن�سرَا (

تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2018/07/11 الربعاء  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سدها اي ام دي للياقه البدنيه �س.ذ.م.م ) فرع( او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم   الو�سف       

 665،410 معدات ريا�سيه      
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
التقدم  بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae وعلى كل من له اعرتا�س 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

E : طلب لت�سجيل بيانات الع�مة التجارية
املودعة بالرقم : 292063   بتاريخ : 2018/05/13

باإ�سم :حممد عبداهلل را�سد �ساحوه ال�سويدي
خ��ل��ف هاتف:  اح��م��د  ع��و���س حم��م��د  ال�سيد  ���س��رق 0.10: 133302  اب��وظ��ب��ي  اب��وظ��ب��ي- ج��زي��رة   : وع��ن��وان��ة 

info@eqec.ae :97126737766 �سندوق الربيد 53338 امييل
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 42 ا�ست�سارات هند�سية يف ال�سناعات الكيميائية ا�ست�سارات 
ا�ست�سارات  احلديدة  ال�سكك  يف  هند�سية  ا�ست�سارات  النووية  الهند�سة  ا�ست�سارات  البرتوكيماويات  هند�سة 
النفط  من�ساأت  هند�سية يف  ا�ست�سارات  الداخلي  الت�سميم  هند�سية يف  ا�ست�سارات  املهنية  وال�سحة  ال�س�مة 

والغاز.
 و�سف الع�مة:حرف E ب�سكل مميز �سمن دائرة وخطوط مقطعة حتيط بها.

اال�سرتاطات : 
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة الع�مات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإع�ن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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الفجر الريا�ضي

هللت ال�سحف الكرواتية ال�سادرة ام�س بتاأهل منتخب ب�دها لكرة القدم 
خا�س  ب�سكل  م�سيدة   ،2018 رو�سيا  ملونديال  النهائي  رب��ع  ال���دور  اىل 

دانيال  الفرن�سي  موناكو  ح��ار���س  الرتجيحية  ال��رك���ت  ببطل 
يف  الثانية  للمرة  النهائي  ربع  كرواتيا  وبلغت  �سوبا�سيت�س. 

تاريخها بعد اال�ستق�ل، وذلك على ح�ساب الدمنارك 
ب���رك����ت ال��رتج��ي��ح 3-2 ب��ع��د ت��ع��ادل��ه��م��ا االأح����د 
اال�سلي  ال��وق��ت��ني  يف   1-1 ن��وف��غ��ورود  نيجني  يف 

ب�سده  املباراة  �سوبا�سيت�س بطل  وكان  واال�سايف. 
لوكا  قائده  منقذا  ترجيحية،  رك���ت  ث�ث 

اللقاء  باإمكانه ح�سم  كان  الذي  مودريت�س 
قبل الو�سول اىل رك�ت “احلظ”، لكن 
�سانع العاب ريال مدريد االإ�سباين اأهدر 
رك��ل��ة ج���زاء يف اأواخ����ر ال�����س��وط اال�سايف 
احلار�س  بتاألق  ا�سطدم  بعدما  ال��ث��اين، 

كا�سرب �سمايكل.
وتاألق �سوبا�سيت�س بدوره يف الرك�ت 

كري�ستيان  بحرمانه  الرتجيحية 
���س��ون ونيكوالي  اإري��ك�����س��ن وال����س 
بينما  الت�سجيل،  م��ن  يورغن�سن 

والده  اأن��ظ��ار  حت��ت  �سمايكل  �سد 
االإنكليزي  ي��ون��اي��ت��د  مان�س�سرت  ح��ار���س 

ال�سابق بيرت، ركلتي مي�ن باليدي ويو�سيب 
الكرواتي عرب  التاأهل  واأتى ح�سم  بيفاريت�س. 
راكيتيت�س  اي��ف��ان  االإ���س��ب��اين  بر�سلونة  الع��ب 

الذي �سجل الركلة الرتجيحية االأخرية.
البالغ  ل���ل���ح���ار����س  ك���ب���رية  �����س����ورة  وحت�����ت 

لي�ست”  “يواتارنيي  كتبت  ع��ام��ا،   33
الب�د  اأه���م �سحف  م��ن  تعترب  ال��ت��ي 

“�سوبا�سيت�س يدافع عن كرواتيا!”، 
“�سبورت�سكي  اع���ت���ربت  ب��ي��ن��م��ا 

الريا�سية  نوفوت�سي” 
حالة  يف  “كرواتيا  ان 
ال��ه��وة اىل  م��ن   - ن�سوة 
النهائي!”، مرفقة  ربع 
للحار�س  ب�����س��ورة  ذل���ك 
بحتف�ن  وم��ودري��ت�����س 

بالتاأهل.
ال�سحيفة  واأ���������س��������ادت 

دان�������ي�������ال  ب�”البطل 
وراكيتيت�س  �سوبا�سيت�س” 

م�سجل الركلة احلا�سمة، 
املنتخب  ان  م��ع��ت��ربة 

اأداء  “قدم 

م�سرية  اأقل مما كان متوقعا ومل يكن بنف�س م�ستوى الدور املجموعات”، 
لي�ست”  “يوتارنيي  واأب����رزت  امل����رة«.  ه��ذه  جانبنا  اىل  ك��ان  “احلظ  اىل 
ما قاله �سوبا�سيت�س بعد املباراة رك�ت الرتجيح مثل اللوتو، وهذه املرة 
كان احلظ اىل جانبنا، بينما نقلت “فيت�سرينيي لي�ست” عن 
ال  اأو  ن��ك��ون  م��ب��اراة  “كانت  ق��ول��ه  مودريت�س  القائد 
يف  ال�سبت  كرواتيا  وتلتقي  اجليل«.  لهذا  نكون 
ح�ساب  على  تاأهلت  التي  امل�سيفة  مع  �سوت�سي 
تعادلهما  بعد  الرتجيح  برك�ت   3-4 ا�سبانيا 
االأحد 1-1 اي�سا. ويطمح الكروات للذهاب 
 1998 مونديال  يف  حققوه  مما  اأبعد 
النهائي يف  ن�سف  اىل  حني و�سلوا 
اأول م�ساركة لهم كدولة م�ستقلة 
فرن�سا  اأم����ام  ي��خ�����س��روا  ان  ق��ب��ل 
البطولة  وينهوا   ،2-1 امل�سيفة 

يف املركز الثالث.
اجليل  اإم��ك��ان  يف  اأن  املحلية  ال�سحف  وراأت 
احل����ايل ال����ذي ي�����س��م الع��ب��ني رائ���ع���ني مثل 
ماندزوكيت�س،  ماريو  راكيتيت�س،  مودريت�س، 
كوفا�سيت�س،  م��ات��ي��و  ب��ريي�����س��ي��ت�����س،  اي���ف���ان 
�سيناريو  ي��ك��رر  اأن  ل���وف���رن...  دي����ان 
اجليل الذهبي ال�سابق الذي قاد 
 1998 اجن����از  اىل  امل��ن��ت��خ��ب 
بوبان،  زف��ون��ي��م��ري  ب��ق��ي��ادة 
داف��������ور �����س����وك����ر، روب������رت 
�س�فن  ب��روزي��ن�����س��ك��ي، 
ماريو  بيليت�س، 
 ، نيت�س �ستا
روب����������رت 
ي���������ارين 

و�سواهم.
ت  اأ ر و
“يوتارنيي لي�ست” 
اأن “الفوز على الدمنارك 
هو اللحظة االأهم... يف تاريخ 
القرن  خ���ل  الكرواتية  ال��ق��دم  ك��رة 
احلادي والع�سرين... لكن االأكر اأهمية هو 
اأنه بهذا الفوز، تخطى هذا اجليل حدود اإمكاناته”، 
معتربة ان ال �سيء مينع منتخبها االآن “من احللم 

باإحراز كاأ�س العامل«.
الذين  ال����ك����روات  امل�����س��ج��ع��ني  اآالف  واح���ت���ف���ل 
عدد  يف  عم�قة  �سا�سات  على  امل��ب��اراة  �ساهدوا 
من ال�ساحات العامة يف خمتلف اأنحاء الب�د، 
بالفوز حتى وقت متاأخر االأحد وهم ين�سدون 

االغاين الوطنية ويلوحون بعلم ب�دهم.
 

مارادونا يتحدث عن �سالح ورام��ض.. ويعلن: اأنا غيفارا الكرة
تطرق اأ�سطورة كرة القدم االأرجنتينية، دييغو مارادونا، يف مقابلة خا�سة 
مع “�سكاي نيوز عربية”، اإىل اأكر من حمور، بينها م�ستقبله مع نادي 
دينامو بري�ست، واإ�سابة حممد �س�ح التي �سببها له �سريخيو رامو�س يف 

نهائي دوري اأبطال اأوروبا.
املرفقة،  املقابلة  القدم” يف  كرة  ب�”غيفارا  نف�سه  الذي و�سف  ومارادونا، 
الف�ساد  لف�سائح  باالإ�سافة  الكروية،  وم�سريته  املا�سي  عن  اأي�سا  حتدث 
راف��ق منح قطر ورو�سيا �سرف  ال��ذي  الكرة، واجل��دل  ع��امل  التي �سربت 

ا�ست�سافة مونديايل 18و22 يف حفل واحد.
مع  اجل��دي��د  م�سروعه  اآخ��ر بخ�ف  �سيء  حاليا يف  يفكر  “ال  اإن��ه  وق��ال 
دينامو بري�ست البي�رو�سي”، الذي اأعلن قبل اأ�سابيع تويل النجم الفذ 

اأعوام. رئا�سته ملدة 3 
وتابع: “اأول �سيء يعتمد عليه امل�سروع التعرف على ال�عبني يف النادي 

معي،  توا�سلوا  الذين  االأ�سخا�س  مع  والتواجد  املدينة،  على  والتعرف 
النهم اأ�سخا�س رائعون، وتوا�سلوا معي مل�سروع طويل االأمد«.

تاريخ كرة  االأف�سل يف  وا�سع  ال��ذي يعترب على نطاق  م��ارادون��ا،  واأ���س��اف 
القدم،: “هذا االأمر يعطيني اأريحية لكي اأقوم ببناء فريق قوي ومناف�س، 
وميكن اأن يعطي النا�س �سمانة للفوز.. لدّي خربة 40 عاما من التواجد 

يف غرف ال�عبني واأعرف ما الذي يحتاجون اإليه«.
وتطرق مارادونا الإ�سابة النجم امل�سري �س�ح العب ليفربول االإجنليزي، 
التي تعر�س لها يف نهائي دوري اأبطال اأوروبا يف مايو املا�سي، بعد تدخل 

قوي من رامو�س مدافع ريال مدريد االإ�سباين.
اإ�سابة مناف�سه،  ب�”اإيقاف رامو�س لعامني” بعد تعمده  وطالب مارادونا 
كان من  لو  لريال مدريد،  يلعب  الأن��ه  يعاقبه  “اليويفا مل  اأ�ساف:  لكنه 
مدريد  ري��ال   .. الفيفا،  �سيعاقبه  رمبا  بر�سلونة،  يف  العبا  اخلطاأ  ارتكب 

فريق قوي ونادي قوي يف اأوروبا«.
امل�ساعد  الفيديو  تقنية  الأن  حمظوظا”  “كان  باأنه  م��ارادون��ا  واع��رتف 
1986، عندما �سجل هدفا بيده يف مرمى  مل تكن متاحة يف مونديال 

اإجنلرتا يف دور الثمانية.
األ��ع��ب ك��رة ال��ق��دم يف ال�����س��ارع، وك��ن��ا نلعب ب��ه��ذه الطريقة  وق���ال: “كنت 
ون�سرب الكرة باأيدينا، لقد كنت حمظوظا، فعندما قفزت ل�سرب الكرة 
�سيلتون  بيرت  الهدف ورك�ست ل�حتفال،  و�سجلت  بيدي  مل�ستها  براأ�سي 

حار�س اإجنلرتا مل ي�ساهد يدي الأنه قفز«.
 2018 مونديايل  تنظيم  ح��ق  وقطر  رو�سيا  منح  اأن  م��ارادون��ا،  وي��رى 
اأمرا  ك��ان  ه��ذا  الأن  جوهرية”،  “م�سكلة  �سبب  الليلة  نف�س  يف  و2022 
مل يحدث من قبل، متهما الرئي�س ال�سابق ل�حتاد الدويل لكرة القدم 

فيفا جوزيف ب�تر باأنه “ل�س«.

كــرواتيــــا حتيـــي �س�با�سيتــ�ض بطـــــل 
الركالت الرتجيحيــــــة  

اأن جنمه امل�سري حممد  اأعلن نادي ليفربول االإنكليزي لكرة القدم ام�س 
�س�ح وقع عقدا جديدا طويل االمد يبقيه �سمن �سفوف الفريق لفرتة 

طويلة. وجاء يف بيان النادي “يوؤكد نادي ليفربول لكرة القدم 
اأن حممد �س�ح وقع عقدا جديدا طويل االأمد 

امل�سري  املهاجم  “يربط  وتابع  النادي«.  مع 
على  بتوقيعه  “الريدز”  م��ع  م�ستقبله 

العقد، بعد اأقل من عام من و�سوله اإىل 
اأنفيلد قادما من روما«.

واأك��������د م������درب ل���ي���ف���رب���ول، االمل�����اين 
اأن جتديد �س�ح ابن  يورغن كلوب، 
44 هدفا  �سجل  الذي  عاما،  ال� 26 
خمتلف  يف  م���ب���اراة   52 يف  ل��ل��ف��ري��ق 
لعقده  امل���ا����س���ي،  ال���ع���ام  امل�����س��اب��ق��ات 

باأن  اإمي��ان��ه  يعك�س  طويلة  لفرتة 
النادي يف طريقه حلقبة مليئة 

باالنت�سارات.
ول��ع��ب ���س���ح دورا ه��ام��ا يف 
املباراة  اإىل  ف��ري��ق��ه  و����س���ول 
اأبطال  ل������دوري  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 
اأمام  خ�سرها  التي  اأوروب����ا 
االإ�سباين  م���دري���د  ري�����ال 
مايو   26 يف   )1-3(

املا�سي.
هذه  يف  �س�ح  وتعر�س 

قا�سية  ملعاملة  املباراة 
م�����ن م�����داف�����ع ري�����ال 
�سريخيو  م�����دري�����د 

اإىل  اأدت  رام������و�������س 
اإ�سابة قوية يف كتفه، فغاب عن 

امل�عب لفرتة ث�ثة ا�سابيع قبل اأن يخو�س 
رو�سيا  ب���ده يف مونديال  االأوىل مع منتخب  مباراته 

خجولة  ب�سورة  ظهر  لكنه  امل�سيف،  البلد  اأم��ام   2018
مقارنة مع تاألقه طوال املو�سم مع ليفربول،

واأنهى �س�ح مغامرته يف كاأ�س العامل بهدفني يف مباراتني اأمام 
رو�سيا 1-3 وال�سعودية 1-2، علماً اأن منتخب “الفراعنة” عاد 

الث�ث  مبارياته  خ�سر  بعدما  املونديال  من  نقطة  اي  دون  من 
اي�سا  االوروغ���واي  اأم��ام  لهزمية  تعر�س  املجموعات، حيث  دور  يف 

�سفر1-.
وعلق كلوب على املوقع الر�سمي للنادي االإنكليزي اأن العقد اجلديد 

به«. واإمياننا  بليفربول  اإميانه   - وا�سح  ب�سكل  اأمرين  “يربهن 
اأن هذه ال�سفقة ميكن روؤيتها كما هي: مكافاأة �سخ�س  “اأعتقد  وتابع 

اأدى و�ساهم ب�سكل رائع مع الفريق والنادي املو�سم املا�سي«.
اأن  للجميع  اأن يظهر  يريد  ليفربول  اأن  االأمل��اين  امل��درب  واأو���س��ح 

لهم  مكانا  يجدوا  اأن  باإمكانهم  الكبري  الطراز  من  العبني 
اأح�مهم  جميع  حتقيق  “ميكنهم  حيث  اأنفيلد  ملعب  يف 

وطموحاتهم. نحن نعمل معا جاهدين لتحقيق ذلك”، موؤكدا اأنه “عندما 
يلتزم العب مثل �س�ح ويقول اأن هذا املكان هو بيتي االآن نادي ليفربول، 
جتاهه  “التزامنا  قائ�  كلوب  وختم  ع���ال«.  ب�سوت  يتحدث  اأن��ه  اأعتقد 
واأن  اأك��ر  يتطور  اأن  ونريد  الكروية  قيمته  نرى  اأننا  يوؤكد  وهو  مت�ساو 
يتاأقلم اأكر مع حميطه«. ودخل �س�ح تاريخ نادي ليفربول من بابه 
اأك��رب ع��دد م��ن االأه����داف يف مو�سم واحد،  ث��اين  ال��وا���س��ع بعدما �سجل 
متاأخرا بفارق ث�ثة اأهداف فقط عن �ساحب الرقم القيا�سي الويلزي 

اإيان را�س 47، ولكن متخطيا روجر هانت 42.
املمتاز،  االنكليزي  ال���دوري  يف  هدفا   32 امل�سري  املهاجم  و�سجل 
ليحقق رقما قيا�سيا جديدا يف دوري من 38 مباراة يف 
مو�سم واحد، وا�ستحق الفوز باحلذاء الذهبي 

الذي مينح الأف�سل هداف.
وتوج �س�ح تاألقه يف مو�سمه 
“احلمر”  م������ع  االأول 
رابطتي  ج��ائ��زت��ي  بنيله 
املحرتفني  ال���ع��ب��ني 
الكرويني  وامل��ح��رري��ن 
الأف�����������س�����ل الع�������ب يف 

اإنكلرتا.

حممد �سالح ي�قع عقدًا ط�يل 
الأمد مع ليفرب�ل 

اأعلنت رابطة ال�عبني املحرتفني يف كرة امل�سرب، 
على  للمنتخبات”،  العامل  “كاأ�س  م�سابقة  عودة 
ا�سرتاليا، مع  2020 يف  اعتباراً من  ان تنطلق 
احتمال كبري ان ت�سهد امل�سابقة اجلديدة تناف�سا 
مع م�سابقة كاأ�س ديفي�س، بعد ادخال ا�س�حات 

على بطوالت اللعبة.
»ه������ذا احل������دث ي��ع��ط��ي ان���ط����ق���ة م���و����س���م كرة 
امل�سرب احلد االأدنى من التاأثري على الروزنامة 
املو�سوعة يف بداية املو�سم”، بح�سب بيان �سادر 
كري�س  املحرتفني  ال�عبني  راب��ط��ة  رئي�س  ع��ن 
وميبلدون  ب��ط��ول��ة  ان���ط����ق  ع�����س��ي��ة  ك���ريم���ود، 
االن��ك��ل��ي��زي��ة، ث��ال��ث ال��ب��ط��والت االرب����ع الكربى 
“الغراند �س�م«. واأ�ساف: “هذا احلدث يحظى 
العمل  اىل  بقوة  نتطلع  ونحن  هائلة،  باإمكانات 
مع االحتاد اال�سرتايل لكرة امل�سرب جلعل هذا 

امل�سروع حقيقة«.
وكانت هذه التجربة اخلا�سة باملنتخبات �سهدت 
عاماً   35 ب��ع��د   ،2012 يف  االخ����رية  ن�سختها 
دو�سلدورف  مدينة  يف  واقامتها  انط�قها  على 
جتاوب  يف  ال��ن��ج��اح  تلقى  ان  دون  م��ن  االمل��ان��ي��ة، 

ال�عبني.
ومع حلتها اجلديدة، التي تلحظ اإعادة برجمة يف 
بداية يناير من كل �سنة، ت�سهد امل�سابقة م�ساركة 
24 منتخباً متهد للمو�سم من ا�سرتاليا، وت�سل 
امريكي  دوالر  ميلون   15 اىل  ج��وائ��زه��ا  قيمة 

اي�ساً  ال�عبني  - ومتنح  ي��ورو  12،9 مليون   -
يتم  ان  دون  م��ن  ال��ع��امل��ي،  الت�سنيف  يف  ن��ق��اط��اً 

حتديد عدد النقاط املحت�سبة.
ال�����س��ادر ع��ن رئ��ي�����س الرابطة  ال��ب��ي��ان  وج����اء يف 
يف  عنها  االإع����ن  �سيتم  ا�سافية  تفا�سيل  “ان 
الوقت املنا�سب بال�سراكة مع االحتاد اال�سرتايل 

للعبة«.
امل�����س��اب��ق��ة اجلديدة  ت��ه��دد  ان  ال��ب��ع�����س  وي��خ�����س��ى 
العمومية  الت�سويت عليها يف اجلمعية  التي مت 
انعقدت  ال��ت��ي  امل��ح��رتف��ني  ال���ع��ب��ني  ل��راب��ط��ة 
م�سابقة  لندن،  الربيطانية  العا�سمة  يف  االح��د 
االخرية  ال��ف��رتة  يف  افتقدت  التي  ديفي�س  ك��اأ���س 

م�ساركة ال�عبني الكبار.
وللغاية، عمد القيمون على االحتاد الدويل لكرة 
كاأ�س  من  النهائية  املرحلة  ح�سر  اىل  امل�سرب، 
ديفي�س با�سبوع واحد من �سهر نوفمرب 2019 
بداًل  18 منتخباً،  واح��دة، ومب�ساركة  يف مدينة 
ا���س��اب��ي��ع. كما  ارب��ع��ة  امل��ب��اري��ات على  تق�سيم  م��ن 
ل��ل��ف��وز اىل  امل��ط��ل��وب��ة  امل��ج��م��وع��ات  خف�سوا ع���دد 
االره���اق عن  ث���ث ممكنة، خلفيف  م��ن  اثنتني 
يف  اجل��دي��دة  ال�سيغة  اعتماد  و�سيتم  ال�عبني. 
ال����دويل املقررة  اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��م��وم��ي��ة ل���حت��اد 
اأورالن�����دو  امل��ق��ب��ل يف م��دي��ن��ة  اأغ�����س��ط�����س   16 يف 

االأمريكية.
ال��دويل لكرة امل�سرب �سراكة مع  ووق��ع االحت��اد 

ميلكها  التي  ل��ستثمارات،  كوزمو�س  جمموعة 
جنم كرة القدم الدويل اال�سباين جريار بيكيه، 

للرتويج للم�سابقة اجلديدة.
اأع��ل��ن االحت���اد ال���دويل لكرة امل�سرب يف  ب���دوره، 
ال�سادر  ال��ب��ي��ان  م��ن  �ساعتني  بعد  ا���س��دره  ب��ي��ان 
“رابطة  امل��ح��رتف��ني، ان  ال���ع��ب��ني  ع��ن راب��ط��ة 
االحتاد  م��ع  للعمل  فر�سة  ا���س��اع��ت  امل��ح��رتف��ني 
بالفائدة  لتعود  كانت  امل�����س��رب(  )ل��ك��رة  ال���دويل 

على لعبة كرة امل�سرب«.
يف املقابل، رحب رئي�س االحتاد اال�سرتايل لكرة 
امل�سرب غريغ تيلي االثنني بامل�سابقة اجلديدة. 
املواعيد،  يف  ت�����س��ارب  م��ن  خ�سية  ب����وادر  ان  اال 
ظهرت من قبل منظمي دورتي �سيدين وبريزبان 
م�سابقة  تليا  واللتني  يناير،  يف  اال�سرتاليتني 
ت��ق��ام يف  وال��ت��ي  املختلطة  للفرق  ه��ومب��ان  ك��اأ���س 

مدينة بريث اال�سرتالية.
ال���ع���امل  يف  ال����ع���ب���ني  ك����ب����ار  ان  ت���ي���ل���ي  وراأى 
�سي�ستكملون بداية مو�سمهم يف ا�سرتاليا، “وهذا 
امل�سرب  ل��ك��رة  اجل��دي��دة  احلقبة  يف  مثري  ���س��يء 

عند الرجال«.
وك��ان��ت م�����س��اب��ق��ة ك��اأ���س ه��ومب��ان ���س��ه��دت تاأكيد 
 20 فيدرر �ساحب  روجيه  ال�سوي�سري  م�ساركة 
اأعلن  فيما  �س�م”،  “الغراند  يف  قيا�سياً  لقباً 
اال�سباين رافاييل نادال امل�سنف اأول م�ساركته يف 

دورة بريزبان.

خ�سية من الزدواجية مع بطولة ديفي�س 

كاأ�ض العامل لكرة امل�سرب تع�د يف 2020 



منزل ب�سقف  معلقة  جثث   10
قالت ال�سرطة يف العا�سمة الهندية نيودلهي، اإنها عرت على 11 
جثة يف منزل يقع بقرية بوراري يف اجلزء ال�سمايل من العا�سمة، 
قتلوا يف ظروف غام�سة، 10 منهم مع�سوبي العينني ومعلقني يف 
ال�سقف. وعر يف املنزل على ع�سرة جثث معلقة يف ال�سقف، وجثة 

امراأة تبلغ من العمر 70 عاما ترقد على اأر�سية املنزل.
وقال �سابط ال�سرطة فينيت كومار اإن جميعهم ينتمون اإىل عائلة 

واحدة، ومعظمهم عا�س يف منزل واحد بالقرية.
اأو  ان��ت��ح��ارا  م��ات��وا  ق��د  ك��ان��وا  اإذا  فيما  ال�سرطة  "حتقق  واأ���س��اف: 
مذكرة  اأي  على  العثور  يتم  مل  اأن��ه  اإىل  ال�سابط  واأ���س��ار  قتلوا". 

انتحار يف مكان وقوع احلادثة. 
وبّينت ال�سرطة اأنه ال توجد ع�مات ر�سا�س على جثث ال�سحايا 
وه��م �سبع ن�ساء واأرب��ع��ة رج��ال، واأن��ه مت اإر���س��ال اجلثث اإىل الطب 

ال�سرعي بغية ت�سريحها، وفق ما نقلت "االأ�سو�سيتد بر�س".

ح�سناء يف م�سيدة القر�ض والتما�سيح
تطعم  اأن  حاولت  بعدما  فري�سة  ت�سبح  اأن  اأ�سرتالية  �سابة  ك��ادت 
قر�سا �سغريا فاإذا به يع�س اأ�سبعها وي�سحبها اإىل مياه تكر فيها 
برونينغ  ميلي�سا  فاإن  التما�سيح. وبح�سب ما نقلت "�سكاي نيوز"، 
منطقة  �ساحل  يف  يخت  على  كانت  عاما   34 العمر  م��ن  البالغة 
اأن تقدم �سمكا لقر�س  اأ�سرتاليا، وحاولت  كيمربيل، �سمال غربي 
�سغري. ومبجرد تقدمي ال�سمكة، ع�س القر�س يد ال�سابة و�سحبها 
�سبعة  اإىل  منها  الواحد  طول  ي�سل  متا�سيح  بها  تعي�س  مياه  اإىل 

اأمتار فيما يقرتب وزنها من الطن يف بع�س االأحيان.
لكن  اأطعمته،  التي  ال�سابة  ي�سحب  اأن  ال�سغري  القر�س  وا�ستطاع 
طاقم اليخت جنح يف عملية االإنقاذ واأنقذ ال�سابة ب�سرعة قبل اأن 
تتعر�س الأذى. واأ�سيبت ميلي�سيا بجروح خطرية يف اأ�سبعها كما 

عانت ك�سورا وتعفنا فيه، لكنها مل تفقد الع�سو يف نهاية املطاف.
وقالت يف ت�سريح لل�سحافة اإن القر�س ال يتحمل امل�سوؤولية فيما 
مطالبون  النا�س  اأن  واأك���دت  �سجيته،  على  يت�سرف  فهو  ح�سل 

بحماية احلياة البحرية وعدم اإزعاج خملوقاتها.

فّر من ال�سجن بطريقة ه�لي�دية
من  هوليودية  بطريقة  الفرار  من  خطري  فرن�سي  جم��رم  متكن 
ال�سجن، مب�ساعدة ث�ثة رجال م�سلحني اأح�سروا طائرة مروحية 

لتهريبه.
ر�سوان  يتعلق  االأم��ر  ف��اإن  "تلغراف"،  نقلت �سحيفة  ما  وبح�سب 
فايد )46 عاما( الذي يق�سي 25 من ال�سجن بعد اإدانته بال�سطو 

امل�سلح وقتل �سرطية عام 2010 يف عملية �سرقة فا�سلة.
وهو واحد من اأ�سهر رجال الع�سابات يف فرن�سا، وله تاريخ طويل 
م��ن ال�����س��رق��ات ال��ت��ي ي��ق��ول اإن���ه ا�ستلهمها م��ن اأف�����م ���س��ه��رية يف 

هوليوود مثل "�سكارفي�س" و"هيت".
من  فايد  امل�سلحون  واأخ��ذ  ال�ساحة،  يف  هليكوبرت  طائرة  وهبطت 
غ��رف��ة ال���زي���ارة ال��ت��ي ك���ان م��وج��ودا ب��ه��ا، وف����روا ه��ارب��ني، دون اأن 

يعرت�سهم احلرا�س، حيث مل يبلغ عن عملية اإط�ق نار.
عليها  ال�سرطة  التي عرت  املروحية  فايد عن  ذلك، تخلى  وبعد 
الحقا حمرتقة �سمايل باري�س، ليكمل الهروب يف �سيارة "ميغان" 
�سحيفة  وذك��رت  اإع�مية.  تقارير  قالت  ما  ح�سب  اللون،  �سوداء 
الإعادة  كثيفة  بحث  حملة  تخو�س  الفرن�سية  اأوي�ست"  "�سود 
ال�سجني اخلطري بعد عملية الهروب، يف حني قال م�سوؤول بوزارة 

الداخلية "نتخذ كل االإجراءات لتحديد مكان الهارب".

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة  

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

email:obaid@alfajrnews.ae

مدير التحرير:
د. �رصيف البا�صل

email:bassel@alfajrnews.ae

ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

- فاك�س: 4488436 املكتب الرئي�صي  اأبوظبي : هاتف:4488300 
- فاك�س: 2210070 دبي: هاتف:2217155 

- فاك�س: 7666518 العني : هاتف:7663631 

املرا�صالت: �س.ب :505
email:editors@alfajrnews.ae

                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

تاأهل رو�سيا .. هدية زفاف عرو�سني 
اأوقفا املرا�سم  كان حفل زفاف العرو�سني الرو�سيني يكاترينا ودميرتي فا�سيليف مثاليا واكتملت الفرحة عندما 
مل�ساهدة منتخب ب�دهما لكرة القدم وهو يحطم التوقعات ويفوز على اإ�سبانيا برك�ت الرتجيح لي�سل اإىل دور 
الثمانية يف بطولة كاأ�س العامل. والتف العرو�سان واالأقارب واالأ�سدقاء ب�سغف �سديد حول هاتف حممول مل�ساهدة 
واياجو  االإ�سبانيني كوكي  ال�عبني  لركلتني من  يت�سدى  اأكينفييف وهو  اإيجور  الرو�سي  املنتخب  حار�س مرمى 

ا�سبا�س لت�سعد بذلك رو�سيا لدور الثمانية على غري املتوقع.
وبداأ الزفاف الذي اأقيم يف بلدة خارج مدينة �سان بطر�سربج ال�ساعة 1400 بتوقيت جرينت�س وهو موعد بدء مباراة 
اإ�سبانيا اأمام رو�سيا. وتابع �سيوف احلفل �سري املباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق يف الوقتني االأ�سلي 
واالإ�سايف. وبداأت رك�ت الرتجيح فيما جل�س العرو�سان و�سط �سيوف حفل الزفاف وا�ستحوذت كرة القدم على 

االأ�سواء مبوافقة وترحيب اجلميع.
فازت  اأن  بعد  والرق�س  والتهليل  والت�سفيق  ال�سرخات  من  مبزيج  الزفاف  قاعة  يف  جاحمة  احتفاالت  وانطلقت 
رو�سيا برك�ت الرتجيح باأربع رك�ت مقابل ث�ث الإ�سبانيا.  وقال العري�س املولع بكرة القدم وميار�سها كهواية 
البطولة، توقع الكثريون خروج رو�سيا من الدور االأول لكن  انط�ق  وقبل  االإط�ق".  على  هدية  اأف�سل  "اإنها 

الفريق ح�سل على دفعة قوية من الت�سجيع يف البلد امل�سيف لكاأ�س العامل.
ومن املقرر اأن تلعب رو�سيا اأمام كرواتيا يف دور الثمانية مبدينة �سوت�سي يف ال�ساد�س من يوليو متوز.
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اأغرب جزيرة بركانية لق�ساء العطالت 
هل ترغب يف ق�ساء وقت مميز �سمن �سواطئ �سوداء اللون وينابيع حارة، 
وتناول طعام مطهي عرب دفنه يف االأر�س امللتهبة؟ اإذاً ما عليك اإال اأن تزور 

جزر االآزور الربكانية التي تقع يف �سمال املحيط االأطل�سي.
وينق�سم هذا االأرخبيل من اجلزر الربتغالية اإىل بركانني منف�سلني، ثار 
كتلة  اإىل  وحولتهما  بينهما  الهوة  ردم��ت  بركانية  حمماً  واأط��ل��ق  اأحدهما 

واحدة. 
وتتميز هذه اجلزر ال�ساحرة بطبيعتها اخل�بة وتربتها الربكانية اخل�سبة 
وخ�سرة اأرا�سيها، بينما تتميز املدينة الرئي�سية فيها باأر�سفة بركانية مت 

ت�سنيعها من �سخور احلمم ال�سوداء املزينة بنماذج من احلجر اجلريي. 
الربكانية  احل��راري��ة  الطاقة  م�سادر  م��ن  طاقتها  ن�سف  اجل��زر  وت�ستمد 
اللون  ذات  ال�ساخنة  الينابيع  من  الكثري  على  حتتوي  اأنها  كما  الباطنية، 
الربتقايل.  وحتتوي اجلزر على حياة برية متنوعة، اإذ اأنها ت�سم جمموعة 
ك��ب��رية م��ن احل��ي��وان��ات وال��ط��ي��ور ال��ت��ي اأدخ��ل��ه��ا ال��ربت��غ��ال��ي��ون اإل��ي��ه��ا بعد 
اكت�سافها.  يذكر باأن هذه اجلزر مت اكت�سافها من قبل الربتغاليني يف عام 
1427، بعدما كانت غري ماأهولة من قبل اأي اإن�سان، وفق ما ورد يف �سحيفة 

ديلي ميل الربيطانية.  

هاتف ذكي جديد م�سن�ع من مادة غريبة
�سنع  "اآندرويد"،  الت�سغيل  بنظام  ذكي  هاتف  عن  برتغالية  �سركة  ك�سفت 
واملتوفرة  اال�ستخدام،  الإع��ادة  القابلة  الطبيعية،  الفلني  م��ادة  من  غ�فه 
التي  الهواتف  اأوىل  بني  "اإكيموبيلي" من  �سركة  هاتف  ويعد  الب�د.  يف 

ت�ستخدم خامات غري الب��ستيك واملعدن والزجاج.
ومن املقرر طرح ن�سخة من الهاتف يف الربتغال هذا العام، عندما تنتهي 
ال�سركة من اإن�ساء م�سنع لنقل معظم عمليات االإنتاج من ال�سني، وفق ما 

ذكرت "رويرتز".
وتغطي طبقة من الفلني ظهر الهاتف اجلديد، مما عزال حراريا وخوا�سا 

م�سادة لل�سدمات، كما يحمي من اإ�سعاعات البطارية.
وقال تيتو كاردوزو، الرئي�س التنفيذي لل�سركة يف امل�سنع الواقع يف منطقة 
كورو�سي الغنية بالفلني، والتي تقع على بعد 80 كيلومرتا اإىل الغرب من 
اأن ت�سع الربتغال على الطريق اإىل  "تريد اإكيموبيلي  العا�سمة ل�سبونة: 

امل�ستقبل والتكنولوجيا من خ�ل منتج برتغايل".
اأن ينتابهم �سعور  "املنتج يقدم �سيئا خمتلفا، �سيء ميكن للنا�س  واأ�ساف: 

جيد ب�ساأن ا�ستخدامه".
ويتم جمع مادة الفلني كل ت�سع �سنوات دون اإحلاق اأ�سرار ب�سجرة البلوط 
اأن  بالكامل، علما  وال��ت��دوي��ر  اال���س��ت��خ��دام  ق��اب��ل الإع���ادة  تنتجه وه��و  ال��ت��ي 

الربتغال تعترب اأكرب منتج للفلني يف العامل.

اأول حتذير من ن�عه بتاريخ 
الأر�ساد الربيطانية

ت���اري���خ���ه���ا  يف  االأوىل  ل����ل����م����رة 
عاما،   164 اإىل  مي���ت���د  ال������ذي 
اجلوية  االأر���س��اد  هيئة  اأ���س��درت 
من  حت���ذي���ر  اأول  ال���ربي���ط���ان���ي���ة 

عوا�سف رعدية.
وقال خرباء االر�ساد اإن االأمطار 
ال����غ����زي����رة وال��������ربد وال��������ربق قد 
حتدث اليوم االأحد يف اأجزاء من 
جنوب غرب اجنلرتا وويلز، بينما 
ت�ستمر موجة حر طويلة وجافة 

يف معظم اأنحاء بريطانيا.
التحذير  ن��ظ��ام  الهيئة  واأدخ��ل��ت 
ال�سهر  ال��رع��دي��ة  العوا�سف  م��ن 
ال�سكان  ينبه  ن��ظ��ام  م��ع  امل��ا���س��ي 

ب�ساأن ال�سواعق املتوقعة.
ك��م��ا ح����ذرت ه��ي��ئ��ة االأر����س���اد من 
ظروف القيادة اخلطرة املحتملة 
ت�سربها  ق���د  ال���ت���ي  امل���ن���اط���ق  يف 

العوا�سف املتوقعة.
ودفعت درج��ات احل��رارة املرتفعة 
من  االآالف  ع�����س��رات  وال�����س��م�����س 
البلدات  اإىل  ال�سفر  اإىل  ال��ن��ا���س 

واملدن ال�ساحلية يف بريطانيا.
الكثرية  احل������ان������ات  وام������ت�������أت 
امل���وج���ودة ع��ل��ى ���س��ف��اف ال��ن��ه��ر يف 
لندن باملحتفلني، بع�سهم حر�س 
ع���ل���ى ال�����ذه�����اب اح���ت���ف���اال ب������اأداء 
اإجن��ل��رتا ال��ق��وي يف ك��اأ���س العامل 

حتى االآن.

هل انف�سلت كاتي ه�ملز 
عن جيمي ف�ك�ض؟

ان��ت�����س��رت ال���ع���دي���د م���ن االأخ����ب����ار يف االآون�����ة 
النجمة   انف�سال  اإىل  ت�سري  والتي  االأخ��رية، 

النجم  جيمي فوك�س ، ويبدو  كاتي هوملز  عن 
اأن هذا كان دافعاً لهوملز لتخرج عن �سمتها، 
هذه  على  بالرد  اأعمالها  مدير  كلفت  بعدما 
االإ�ساعات قائً�: "اإن هوملز وفوك�س ما زالت 
ب�سان  ي���رتدد  مل��ا  �سحة  وال  ق��وي��ة،  ع�قتهما 

انف�سالهما".
وب�����داأت ع���ق��ة ك��ات��ي ه��ومل��ز وج��ي��م��ي فوك�س 
منذ عام 2013، اإال اأن هذه الع�قة ا�ستمرت 
ع��ن االأ����س���واء، وخ�ل  ���س��ري وب��ع��ي��داً  ب�سكل 
�سوياً  الظهور  يف  الثنائي  ب���داأ  املا�سي  ال��ع��ام 
اإال  ل��ل��ج��م��ي��ع،  ال��ع��اط��ف��ي��ة  ع���ق��ت��ه��م��ا  لك�سف 
بعدم احلديث عن هذه  التزم  ك��ً� منهما  اأن 

الع�قة.

تلتقي ابنتها لأول مرة منذ 80 عاما
يقارب  ما  منذ  مرة  الأول  بابنتها  اأمريكية  �سيدة  التقت 
مّل  على  ت�ساعد  موؤ�س�سة  بف�سل  وذل��ك  ع��ام��ا،  الثمانني 
���س��م��ل ال��ع��ائ���ت ب��االع��ت��م��اد ع��ل��ى ف��ح��و���س��ات احلم�س 

.DNA النووي
وذكرت �سحيفة "تليغراف" الربيطانية اأن االأم العجوز 
100 عاما واالبنة )80 عاما(، قد  التي تبلغ من العمر 

التقيتا الأول مرة منذ عقود.
ابنتها قد  اأن  وق�ست ليليان �سيمينريي حياتها معتقدة 
ماتت عند ال���والدة، وه��و نف�س االعتقاد ال��ذي ك��ان لدى 
االبنة جوان ابون�سترين باأن والدتها قد لفظت اأنفا�سها 

االأخرية عند والدتها.
النووي  احلم�س  اأحدثها  التي  العلمية  الثورة  وبف�سل 
DNA جرى مل �سمل الثنائي الأول مرة رغم اأنه مل يكن 
والية  �ساحل  على  كيلومرتا   100 �سوى  بينهما  يف�سل 

فلوريدا االأمريكية.
ال�ساد�سة  �سن  يف  كانت  اأن  منذ  ب��داأت  اإنها  االبنة  وقالت 
ليال  وعا�ست  احلقيقية،  اأمها  هوية  عن  تت�ساءل  ع�سرة، 

طويلة ميلوؤها احلزن والبكاء ب�سبب ذلك.
حيث  احل��ي��اة،  فارقت  قد  والدتها  اأن  ج��وان  ت�سدق  ومل 
�سعور  ل��دي  "كان  قولها:  الربيطانية  ال�سحيفة  نقلت 

قوي باأنها كانت على قيد احلياة بطريقة اأو باأخرى".

حريق يف حافلة اإثر انفجار �ساحن هاتف
"ديلي ميل"  ���س��ح��ي��ف��ة  ن�����س��رت��ه  ف��ي��دي��و  م��ق��ط��ع  اأظ���ه���ر 
الربيطانية، ا�ستعال النريان يف حقيبة فتاة كانت جتل�س 

بحافلة يف ال�سني، بعد انفجار �ساحن هاتف.
وظهر يف الفيديو الذي اأ�سارت ال�سحيفة الربيطانية اإىل 
فتاة  ال�سني،  �سرقي  اإقليم فوجيان، جنوب  �سّور يف  اأن��ه 
حقيبتها  يف  ال��ن��ريان  ا�ستعلت  حافلة،  م��وؤخ��رة  يف  جتل�س 

بعد انفجار �ساحن هاتف.
ويف حماولة منها للتخل�س من النريان امل�ستعلة، اقرتبت 

الفتاة من ال�سائق، واألقت اجلهاز امل�ستعل بالقرب منه.
ال�ساحن  ف��اأخ��م��د  امل��وق��ف،  م��ع  ب�سرعة  ال�سائق  وت��ف��اع��ل 

امل�ستعل مبطفاأة احلريق التي كانت بجانبه.
اإنها  ق��ائ��ل��ة  ب���ه،  ق��ام��ت  ال��راك��ب��ة لل�سائق ع��م��ا  واع���ت���ذرت 
على  تكن  ومل  �ساحنها  يف  ت�سب  النار  راأت  حني  ارتبكت 

علم مبا يتوجب عليها القيام به.

�سرقة احل�ساب البنكي لأكرب معّمر اأمريكي
تعر�س اأكرب معمر يف الواليات املتحدة االأمريكية )112 
عاما( لعملية �سرقة ا�ستهدفت ح�سابه امل�سريف يف والية 

تك�سا�س على مدار �سهور.
ح�ساب  اإىل  هويتهم  حت��دي��د  ي��ت��م  مل  اأ���س��خ��ا���س  وت�سلل 
ريت�سارد اأوفرتون الذي �سارك يف احلرب العاملية الثانية، 

لي�سرتوا من اأمواله �سندات ادخار.
�سرق من ح�سابه،  الذي  املبلغ  اأوفرتون  ومل تعلن عائلة 
ا�ستهدف  حيث  حم��ظ��وظ��ا،  ك��ان  االأم��ريك��ي  املعمر  لكن 
ح�سابه الب�سيط فقط، اأما االآخر الذي كان يحتفظ فيه 
عمليات  م��ن  عليها  ح�سل  دوالر،  األ��ف   300 م��ن  ب��اأك��ر 
�سحيفة  نقلت  م��ا  وف��ق  لل�سرقة،  يتعر�س  فلم  ت��ربع��ات 

ميل" الربيطانية. "ديلي  املتناف�سة نيكول هيوز يف نهائي بطولة برو بارك الن�سائية للمحرتفات يف 2018 يف لونغ بيت�س، كاليفورنيا. )ا ف ب(

قتل�ا حي�انا نادرا لأجل 
ب�سعة �سنتيمرتات

تعاطفا  ح���دي���ث���ة  �����س����ورة  اأث��������ارت 
اإفريقيا،  يف  احليوانات  مع  وا�سعا 
بعدما اأظهرت اأنثى لوحيد القرن 
حتت�سر ب�سبب �سيد غري قانوين 
جزء  ان��ت��زاع  بغر�س  ل��ه،  تعر�ست 

من قرنها.
الربية  احل���ي���اة  مل�������س���وؤويل  و���س��ب��ق 
بجنوب  ت����اون  اإي�����س��ت  م��ن��ط��ق��ة  يف 
ق��رن احليوان  اأزال����وا  اأن  اأف��ري��ق��ي��ا 
لكن  ب��ه،  ال�سيادون  يهتم  ال  حتى 

هذا الردع مل ينجح.
اأما  ع��ام��ا(   20( ال�سحية  وك��ان��ت 
الأربعة من وحيدي القرن، وحاول 
اأنثى  من  يقرتب  اأن  ال�سغار  اأح��د 
اأخ����رى ب��ع��د رح��ي��ل اأم���ه يف حلظة 

موؤثرة.
وت��ق��ول اأي��ي�����س��ا ك��ان��رت ال��ت��ي تدير 
املنطقة،  يف  احل���ي���وان���ات  حم��م��ي��ة 
التي  ال�����ق�����رن  وح����ي����د  اأن�����ث�����ى  اإن 
معر�سة  لي�ست  ال�����س��ي��ادون  قتلها 
ل����ن���ق���را����س يف ال���وق���ت احل����ايل، 
ل���ك���ن���ه���ا م�����ه�����ددة ب�����ه ب�������س���ب���ب قلة 

عددها.
اأعلنت  ق��د  كينية  حممية  وك��ان��ت 
يف وق��ت �سابق نفوق اآخ��ر ذك��ر من 
وحيد القرن االأبي�س جراء التقدم 

يف العمر.
وق���ال م�����س��ت��اوؤون م��ن ال�����س��ورة اإنه 
حيوان  يتعر�س  اأن  امل��اأ���س��اوي  م��ن 
بغر�س  ل���ل���ق���ت���ل  ون����������ادر  ����س���خ���م 
�سغرية  ق��ط��ع��ة  ع���ل���ى  احل�������س���ول 
منه، بغر�س احل�سول على منافع 

مادية عابرة.

�سطرية م�سم�مة قد تك�سف عن �سفاح خطري
اأثارت حماولة قتل اأملاين لزميله بوا�سطة �سطرية 
"�سندوي�س" م�سممة، خماوف رجال ال�سرطة باأن 
اخلطري  ال�����س��ف��اح  ذات  ه��و  ال�سخ�س  ذل���ك  ي��ك��ون 
االأ�سلوب  بنف�س  �سخ�سا   21 قتل  ل��ه  �سبق  ال��ذي 

على مدار عقدين من الزمن.
الربيطانية  "اإندبندنت"  �سحيفة  واأو���س��ح��ت 
على  القب�س  موؤخرا  األقت  االأملانية  ال�سرطة  اأن 
بتهمة  ع���ام���ا،   56 ال��ع��م��ر  م���ن  ال���ب���ال���غ  امل���وظ���ف 
حماولة قتل زميله يف �سركة متخ�س�سة ب�سناعة 
هولته  اأ�سلو�س  مبدينة  واالأنابيب  املعدات  واإنتاج 

اأ�ستوكنربوك.
���س��يء غريب  اأح���د العاملني الح��ظ وج���ود  وك���ان 
الذين  روؤ�سائه،  اإب�غ  اإىل  يف طعام غدائه ف�سارع 
ات�سلوا بدورهم بال�سرطة، ومتكن املحققون من 
من  فيديو  �سريط  بف�سل  الفاعل  هوية  معرفة 
اإحدى كامريات املراقبة يف ال�سركة �سّجل حلظة 

د�س ال�سم يف ال�سطائر.
امل�����س��ح��وق الذي  اأن  ال��ف��ح��و���س��ات  اأك����دت  والح��ق��ا 
اأ�سيتات  ���س��ط��رية زم��ي��ل��ه ه��و  امل��وظ��ف يف  اأ���س��اف��ه 
الر�سا�س، وهي مادة �سديدة ال�سمية ال طعم لها 
وت�سرب االأع�ساء احليوية يف اجل�سم ما قد يوؤدي 

اإىل وفاة ال�سحية.
وبناء على هذه الواقعة الغربية، فتحت ال�سرطة 
داخل  وف��اة  اإىل  اأدت  ت�سمم  حالة   21 يف  حتقيقا 
�سركة منذ عام 2000، حيث عر املحققون على 
متتعه  اأثبتت  املتهم،  �سقة  يف  اأخ��رى  �سامة  م��واد 

بخربة يف �سناعة اأنواع عديدة من ال�سموم. 
الذين  ال�21  االأ���س��خ��ا���س  اأن  اإىل  االإ���س��ارة  جت��در 
لقوا حتفهم، كانوا على م�سارف التقاعد، وهناك 
ث���ث��ة اأ���س��خ��ا���س اآخ���ري���ن يف و���س��ع ح���رج ب�سبب 
عن  ناجمة  ت��ك��ون  ق��د  �سحية  وم�ساكل  اأم��را���س 

الت�سمم بتلك املواد.

نيللي مقد�سي حت�سد امللي�ن 
الأول بـ هال هال

ح�سدت الفنانة اللبنانية  نيللي مقد�سي  مليون م�ساهدة بعد اقل من اأ�سبوعني على طرحها 
فيديو كليب اأغنيتها اجلديدة "ه� ه�" على قناتها الر�سمية عرب موقع يوتيوب.

الفيديو كليب وّقعه املخرج ب�سري الغو�سي�س الذي عمل على اظهار نيللي باإط�الت مبهرة من 
خ�ل عدة لوكات جميلة و�ساحرة.

نيللي املتواجدة خارج لبنان بهدف اخذ ق�سطاً من الراحة بعد �ستة ا�سهر من العمل املتوا�سل 
على االغنية ، تلم�س النجاح الكبري ل� الكليب من خ�ل �سيل التعليقات التي تتلقاها يومياً 

على ح�ساباتها على مواقع التوا�سل االجتماعي واملتفاعلة مع العمل اجلديد.
كما عرّبت نيللي عن �سعادتها باالأ�سداء االإيجابية التي رافقت اط�ق كليب "ه� ه�" وهي 
تت�سارك  انها  اآرائهم حتى  وتعرف  لتتوا�سل معهم  على اجلمهور عرب ح�ساباتها  يومياً  تطل 

معهم يومياً حما�سهم ملونديال رو�سيا 2018 وت�سّجع معهم فرِقهم املف�سلة.


