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املحتل اجلوالن  يف  ا�ستيطانية  وحدة  األف   30
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

لبناء  برنامج  باإعداد  الأحد،  الإ�سرائيلية،اأم�س  الإ�سكان  وزارة  بداأت 
األف وحدة �سكنية يف ه�سبة اجلولن ال�سورية املحتلة، واإيجاد   30
م�ستوطن   250 نحو  اإ�سكان  بغية  وذل��ك  عمل،  فر�سة  األ��ف   45
اإدارة  اع��راف  بعد  التطورات  هذه  وتاأتي   .2048 العام  حلول  مع 
ال��رئ��ي�����س الأم���رك���ي دون���ال���د ت��رام��ب ب��ال�����س��ي��ادة الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة على 
احتلت  اإ���س��رائ��ي��ل  وك��ان��ت  املن�سرم.  الأ���س��ب��وع  يف  اجل���ولن  مرتفعات 

ه�سبة اجلولن 1967، 
تون�س،  يف  انعقدت  التي  قمتهم  خ��ال  رف�سوا،  العرب  القادة  وك��ان 
اعراف الوليات املتحدة بال�سيادة الإ�سرائيلية على ه�سبة اجلولن، 
غر  ب�سكل  منحازة  تعترب  التي  ترامب  اإدارة  �سيا�سات  من  وغرها 
على  ردا  املتحدة،  الأمم  اأعلنت  جانبها،  وم��ن  اإ�سرائيل.  جت��اه  ع��ادل 
يف  يتغر،  مل  للجولن  القانوين  الو�سع  اأن  الأم��رك��ي،  الع���راف 
تاأكيد على اأن القرار الأمركي لن يوؤثر على العراف الدويل باأن 

اجلولن هي اأر�س �سورية حمتلة من قبل اإ�سرائيل.

حتقيقات بالف�ساد مع �سخ�سيات جزائرية ومنعها من ال�سفر
•• اجلزائر-اأ ف ب:

اأعلنت النيابة العامة باجلزائر العا�سمة اأم�س اأنها فتحت حتقيقات 
»يف ق�سايا ف�ساد« وباأن وكيل اجلمهورية اأ�سدر اأوامر مبنع »جمموعة 
من ال�سخا�س« من مغادرة اجلزائر دون اأن يتم ذكر اأ�سماء الأ�سخا�س 
وكالة  تلقت  العامة  للنيابة  بيان  يف  وج��اء  الإج����راء.  بهذا  املعنيني 
ق�ساء  جمل�س  لدى  العامة  النيابة  »ُتعلم  منه  ن�سخة  بر�س  فران�س 
اأنه مت فتح حتقيقات ابتدائية يف ق�سايا ف�ساد  اجلزائر ال��راأي العام 
وتهريب اأموال بالعملة ال�سعبة ويف هذا الإطار اأ�سدر ال�سيد وكيل 
اجلمهورية  اأوامر باملنع من مغادرة الراب الوطني �سد جمموعة 

من ال�سخا�س كتدبر احرازي«.

زار »دبي اأرينا« واطلع على مكونات ال�صالة املغطاة الأوىل من نوعها يف املنطقة

حممد بن را�سد: احلكومة تويل م�ساريع البنية التحتية اهتماما خا�سا
•• دبي-وام: 

اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« اأن احلكومة تويل م�ساريع 
دعم  يف  ت��اأث��را  الأك��ر  الركيزة  كونها  خا�سا  اهتماما  التحتية  البنية 
قدرتنا على تنفيذ الأهداف التنموية املو�سوعة وت�سريع الأطر الزمنية 
لتحقيقها مبا يعزز موقع دبي على خارطة العامل القت�سادية، ويوؤكد 
�سموه  منوها   .. املجالت  �ستى  يف  العاملية  التناف�سية  لقوائم  �سدارتنا 

بدور القطاعني �سبه احلكومي واخلا�س ك�سريك يف طرح اأفكار وتنفيذ 
تلك امل�ساريع وفق اأرقى املعاير العاملية.

ال�سيخ  �سمو  ام�س يرافقه  �سموه  بها  التي قام  الزيارة  جاء ذلك خال 
املجل�س  رئي�س  دب��ي  اآل مكتوم ويل عهد  را���س��د  ب��ن  ب��ن حممد  ح��م��دان 
التنفيذي و�سمو ال�سيخ مكتوم بن حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب حاكم 
دبي و�سمو ال�سيخ اأحمد بن �سعيد اآل مكتوم رئي�س هيئة دبي للطران 
ال�سالة  اأري��ن��ا«  »دب��ي  اإىل  الإم����ارات  ط��ران  الأع��ل��ى ملجموعة  الرئي�س 

املغلقة املكيفة متعددة الأغرا�س.        )التفا�سيل �س2(

»حزب العدالة« يرف�ض النتيجة ويعتزم الطعن

هزمية مدوية الأردوغان يف انتخابات ا�سطنبول واأنقرة

قبل 400 عام، و�صول اأول �صفينة عبيد:
اأمريكا: ح�سا�سية ق�سية التعوي�سات الأحفاد العبيد!

•• الفجر - خرية ال�شيباين

ال  الأفارقة،  الأمريكيني  بني  منذ فرة طويلة  الفكرة موجودة  كانت 
انها، للمرة الأوىل، حيث ي�سادف هذا العام و�سول اأول �سفينة عبيد اإىل 
العديد  ويطرح  نقا�س وطني،  اىل  تتحّول  ع��ام،   400 قبل  جيم�ستاون 
منح  اإمكانية  علًنا  الأبي�س  البيت  اىل  الدميقراطيني  املر�سحني  من 

تعوي�سات لأحفاد العبيد ال�سود.                            )التفا�سيل �س15(

•• الفجر - ريت�شارد ها�شن – 

ترجمة خرية ال�شيباين

قرر  املنق�سي،  م��ار���س   24 الأح���د 
ويليام  الأم���ري���ك���ي  ال���ع���ام  امل���دع���ي 
تقرير  لنتائج  اإ���س��دار ملخ�س  ب��ار 
امل��دع��ي اخل��ا���س روب���رت م��ول��ر )ل 
الأخر  �سرًيا(: مل يجد هذا  يزال 
اأي تواطوؤ بني حملة دونالد ترامب 
واحل��ك��وم��ة ال��رو���س��ي��ة، حميا اىل 
ح����ول عرقلة  ال�����س��ك��وك  ال��ت��م��ا���س 

الرئي�س للعدالة.
ي�����رك ه�����ذا امل��ل��خ�����س ع�������دًدا من 
الإجابة  تتوفر  لن  عالقة  ال�سئلة 
عنها ال عندما توافق وزارة العدل 
على اإ�سدار الوثيقة. وهناك �سوؤال 
رف�س  مل��اذا  خ��ا���س:  ب�سكل  يقلقني 

•• اخلرطوم-وكاالت:

اأك������د ال���رئ���ي�������س ال���������س����وداين عمر 
الب�سر اأن املظاهرات التي �سهدتها 
����س���وارع ال�������س���ودان م���وؤخ���را حتمل 
مطالب م�سروعة، لكن عددا منها 

اأحدث خلا يف النظام العام.
ال����ربمل����ان  اأم����������ام  ل�����ه  ك���ل���م���ة  ويف 
ال�������س���وداين، ام�����س الث���ن���ني، حذر 
اخلاطئ  ال�ستغال  م��ن  الب�سر 

للمظاهرات.
احتجاجات  ال���������س����ودان  وي�����س��ه��د 
منذ  للحكومة  مناه�سة  م�ستمرة 
يف  اندلعت  املا�سي،  دي�سمرب   19
الأ�سعار  ارت���ف���اع  ب�����س��ب��ب  ال��ب��داي��ة 
لكنها  النقدية  ال�سيولة  ونق�س 
مناه�سة  احتجاجات  اإىل  تطورت 
الب�سر  ع���م���ر  ال���رئ���ي�������س  حل���ك���م 

امل�ستمر منذ 30 عاما.
وق���������ال ال����رئ����ي���������س ال�����������س�����وداين: 
ا�ستغال  حاولت  اجلهات  »بع�س 
خلدمة  ال�������س���ارع  يف  امل����ظ����اه����رات 
اأهدافها ال�سيا�سية«، لكنه اأ�سار اإىل 

•• انقرة-اأ ف ب:

ت��ع��ر���س ح���زب ال��رئ��ي�����س الركي 
رجب طيب اإردوغان اإىل انتكا�سة 
كربى اأم�س بعدما اأظهرت نتائج 
حزب  اأن  امل��ح��ل��ي��ة  الن���ت���خ���اب���ات 
يحكم  ال���ذي  والتنمية  ال��ع��دال��ة 
ال��ب��اد م��ن��ذ ع��ق��د ون�����س��ف خ�سر 
وا�سطنبول،  اأن���ق���رة  ال��ع��ا���س��م��ة 

ع�سب القت�ساد يف الباد.
اأه��م مدينتني يف  وت�سكل خ�سارة 
الباد هزمية مدوية لإردوغان، 
بلدية  رئ��ي�����س  نف�سه  ك���ان  ال����ذي 
بقدرة  حظي  وال���ذي  ا�سطنبول 
تركيا  ت����اري����خ  يف  ل���ه���ا  م��ث��ي��ل  ل 
ع���ل���ى ال����ف����وز ب�����س��ك��ل م���ت���ك���رر يف 
الن��ت��خ��اب��ات.وان��خ��رط اإردوغ����ان 
النتخابية  احل���م���ل���ة  يف  ب���ق���وة 
على  البلدية  النتخابات  ف�سّور 
لكن  م��وت،  اأو  اأن��ه��ا معركة حياة 
ا�ستفتاء  مب��ث��اب��ة  ك���ان  الق�����راع 
على حكم حزب العدالة والتنمية 
الركي  القت�ساد  تباطاأ  بعدما 
لأول مرة منذ عقد.واأعلن رئي�س 
اللجنة العليا لانتخابات �سعدي 
غوفن اأن مر�سح املعار�سة لتويل 
رئ��ا���س��ة ب��ل��دي��ة ا���س��ط��ن��ب��ول اأك���رم 
اإمام اأوغلو يت�سدر النتائج بنحو 

العا�سمة  بلدية  جمل�س  لرئا�سة 
مر�سح  ع���ل���ى  ي���اف���ا����س  م��ن�����س��ور 
حممد  والتنمية  ال��ع��دال��ة  ح��زب 
على  ب���ح�������س���ول���ه  ه�������س���ك���ي  اأوز 
%50،89 من الأ�سوات مقابل 
%47،06 بعد فرز %99 من 
يافا�س  الق��راع.وق��ال  �سناديق 
لوحوا  ال����ذي����ن  اأن���������س����اره  اأم�������ام 
ب�����الأع�����ام ال���رك���ي���ة احل���م���راء 
خال  النارية  الأ�سهم  واأطلقوا 
اأنقرة.  “فازت  اح��ت��ف��ايل  جت��م��ع 
اأوز ه�سكي،  اأنقرة هو  اخلا�سر يف 
خ�������س���رت ال�������س���ي���ا����س���ات ال����ق����ذرة 
الدميوقراطية«.ويف  وانت�سرت 
موؤ�سر على احتمال اندلع اأزمة، 
اأكد م�سوؤولون من حزب العدالة 
�سيتقدمون  اأن����ه����م  وال���ت���ن���م���ي���ة 
ب����ط����ع����ون لإع�������������ادة ال����ن����ظ����ر يف 
�ساحية ع�سرات اآلف الأ�سوات 
التي اعتربت لغية يف املدينتني 
العام  الأمني  وقال  الرئي�سيتني. 
حل���زب ال��ع��دال��ة وال��ت��ن��م��ي��ة فاحت 
�سيطعن  احل�������زب  اإن  ����س���اه���ني 
م�سرا  اأن����ق����رة  يف  ال���ن���ت���ائ���ج  يف 
املر�سحني  ب��ني  ال��ف��ج��وة  اأن  اإىل 
النتيجة  اأن  واأعتقد  »�ستت�ساءل 
يف  لت�سب  النهاية  يف  �ستتحول 

�ساحلنا«.

مولر مقا�ساة مدير حملة دونالد 
مانافورت(،  )ب��ول  ال�سابق  ترامب 
جونيور  ت����رام����ب  دون����ال����د  واب����ن����ه 
على  للح�سول  �سعيهما  يف  امل�ستبه 

اأن باده ت�سهد مرحلة جديدة يف 
التزام  واأك�����د  ال�����س��ي��ا���س��ي،  امل�����س��ار 
م�سافة  على  ت��ك��ون  ب���اأن  احلكومة 

واحدة من اجلميع.
واأكد الب�سر اأن ال�سام قد عم يف 
اأرجاء الباد، واأن مرحلة الإعمار 
ب��اأن يكون  الآن، متعهدا  ب��داأت  قد 

عام 2019 عام ال�سام.
ووع����������د ال����رئ����ي���������س ال�����������س�����وداين 

األ��ف �سوت م��ع ف��رز معظم   28
اأوغلو  اإم���ام  وح�سل  الأ����س���وات. 
�سوت  مليون   4،16 قرابة  على 
مقابل 4،13 مليونا ملر�سح حزب 
الوزراء  رئي�س  والتنمية  العدالة 
ال�سابق بن علي يلديرمي.واأعلن 

»كيان  م���ن  احل��م��ل��ة  يف  م�����س��اه��م��ة 
حملة  يف  ع�سو  منهما  اأجنبي«كل 
الرئي�س احلايل، وقد التقيا عماء 
)التفا�سيل    2016 يف  رو�������س 

الباد  يف  ل��ل��ف�����س��اد  ب���ال���ت�������س���دي 
اإىل  م�سرا  القانونية،  بالتدابر 
اإل  يكتمل  ل  ال��ق��ان��ون  ف��ر���س  اأن 
طلب  الذين  املواطنني«،  »برقابة 

منهم »النهو�س«.
متويل  اأهمية  على  الب�سر  و�سدد 
ال�سغرة  للم�سروعات  احلكومة 
ل���ل�������س���ب���اب، وت�����وف�����ر ال�����وح�����دات 

ال�سكنية لهم.

املر�سحان فوزهما يف وقت مبكر 
لروؤ�س  حم���م���وم  ���س��ب��اق  ع��ق��ب 
ال��ب��اد عندما  اأك��رب م��دن  بلدية 
اأنهما  ال��ن��ت��ائ��ج الأول���ي���ة  اأظ��ه��رت 
م���ت���ع���ادلن ت���ق���ري���ب���ا.وق���ال اإم����ام 
اأن  “نريد  لل�سحافيني  اأوغ��ل��و 

ال�سعب  بالعمل على خدمة  نبداأ 
يف اأق����رب وق���ت مم��ك��ن. ن��ري��د اأن 
يف  املوؤ�س�سات  جميع  م��ع  نتعاون 
�سد  م��ن  ���س��ري��ع��ا  لنتمكن  ت��رك��ي��ا 

احتياجات ا�سطنبول«.
ويف اأنقرة، تقدم مر�سح املعار�سة 

اأفغان�ستان  يف  للحرب  ت�سعيد 
اللل�للسللام  م�سعى  مبلللللوازاة 

•• كابول-رويرتز:

ت�ساعد القتال يف اأفغان�ستان قبيل 
ي�سعى  بينما  املعتاد  الربيع  مو�سم 
جانبا القتال اإىل تعزيز �سطوتهما 
يف حمادثات ب�ساأن ت�سوية �سلمية، 
يف مقامرة يحذر حمللون من اأنها 

قد توؤدي اإىل ت�سديد املواقف.
ر�سمية،  غ���ر  ت��ق��اري��ر  ف��ب��ح�����س��ب 
القوات  من  املئات  اأُ�سيب  اأو  ُقتل 
يف  عنيفة  ا�ستباكات  يف  الأفغانية 
اأفغان�ستان  و�سمال  وغ��رب  جنوب 
اث��ن��ان من  وُق��ت��ل  اآذار.  م��ار���س  يف 
قرب  اخلا�سة  الأمريكية  القوات 

قندوز.

بومبيو ياأمل بقمة جديدة بني ترامب وكيم 
•• وا�شنطن-اأ ف ب:

انعقاد قمة  اأمله يف  وزي��ر اخلارجية المركي مايك بومبيو عن  اع��رب 
جديدة جتمع الرئي�س المركي دونالد ترامب والزعيم الكوري ال�سمايل 
كيم جونغ اأون »يف ال�سهر املقبلة« بهدف حتقيق »خطوة اأوىل ملمو�سة« يف 

اجتاه نزع ال�ساح النووي لبيونغ يانغ.
وقال بومبيو يف مقابلة بثتها اإذاعة حملية يف بن�سيلفانيا الثنني »اآمل يف 
اأن يلتقي زعيمانا جمددا يف ال�سهر املقبلة لتحقيق خطوة اأوىل ملمو�سة 

اأو خطوة كبرة ملمو�سة على طريق نزع ال�ساح النووي«.
لكنه اأكد اأنه يرغب يف التزام »احلذر حني يت�سل المر بتكهنات زمنية«.

حزيران/يونيو.  يف  �سنغافورة  يف  الوىل  للمرة  وك��ي��م  ت��رام��ب  وال��ت��ق��ى 
التوتر يف �سكل كبر واأف�ست  التاريخية يف خف�س  و�ساهمت هذه القمة 
اىل التزام ملتب�س حول نزع ال�ساح النووي يف �سكل تام من �سبه اجلزيرة 

الكورية.
وجرت القمة الثانية نهاية �سباط فرباير يف هانوي، لكنها انتهت بف�سل 

على خلفية مطالبة بيونغ يانغ برفع كامل للعقوبات املفرو�سة عليها.

مواقــيت ال�صالة
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ربط مبا�صر مع الهوية ول حاجة حلمل اخلال�صة يف التعامالت احلكومية

حكومة االإمارات تطلق خا�سة القيد االإلكرتونية 
•• اأبوظبي-وام:

ليتم  الإل��ك��رون��ي��ة،  القيد  خا�سة  ب��اإط��اق  ق���رارا  ال����وزراء  جمل�س  اعتمد 
ا�ستخدامها كوثيقة معتمدة يف جميع التعامات مع اجلهات احلكومية و�سبه 
احلكومية واخلا�سة، بالإ�سافة اإىل التطبيق الذكي للهيئة الحتادية للهوية 
الإمارات  جعل  اإىل  الرامية  احلكومة  روؤي��ة  مع  القرار  ويتوافق  واجلن�سية. 
الإلكروين  التحول  جم��ال  يف  احلكومة  وتوجهات  ال��ع��امل،  دول  اأف�سل  من 
وتخفي�س ن�سبة املراجعني ملراكز اخلدمة اإىل %80 بحلول العام 2021، 
با�ستخدام  اخل��دم��ات  تطوير  م��ن  ج��دي��دة  مرحلة  اإىل  ال��ق��رار  يوؤ�س�س  كما 
التقنيات احلديثة، ويعزز يف نف�س الوقت من دور بطاقة الهوية كاأداة تت�سمن 
كافة املعلومات اخلا�سة للمواطنني واملقيمني. و�سيدخل القرار حيز التنفيذ 
تت�سمن  تنفيذية  خطة  ذل��ك  ي�سبق  اأن  على   ،2019 يوليو   1 م��ن  اب��ت��داًء 
التن�سيق مع اجلهات احلكومية الحتادية واملحلية و�سرح اآلية الطاع على 
بيانات خا�سة القيد الإلكرونية. و�سيتم من خال تطبيق الآلية تخزين 
الهوية، مبا ميكن  ببطاقة  الذكية  ال�سريحة  الإلكرونية يف  القيد  خا�سة 
املتعاملني من ا�ستخدامها ب�سهولة عند احلاجة لدى اجلهات الر�سمية، مما 
ينعك�س اأثره على تخفي�س الكلفة والإجراءات الورقية، بالإ�سافة اإىل تعزيز 

الأمن واحلد من اأي عمليات تزوير اأو تاعب.

عمار النعيمي يعتمد حزمة من م�ساريع تطوير البنية التحتية بتكلفة 500 مليون درهم
•• عجمان-وام: 

رئي�س  عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد  ب��ن  عمار  ال�سيخ  �سمو  اعتمد 
بالإمارة  التحتية  البنية  تطوير  م�ساريع  من  حزمة  التنفيذي  املجل�س 
بتكلفة 500 مليون درهم.. موؤكدا اأن دائرة البلدية والتخطيط بعجمان 
ت�سر بخطى واثقة ومدرو�سة لتحقيق ا�سراتيجيتها الرامية لإيجاد بيئة 
م�ستدامة وبنية ع�سرية لبناء م�ستقبل الإمارة وا�سعًة اخلطط املتكاملة 

ومتبنية امل�ساريع واملبادرات املميزة التي حتقق اأهدافها ال�سامية.
)التفا�سيل �س4(

اأن�سار حزب ال�سعب اجلمهوري املعار�س يحتفلون بنتائج النتخابات البلدية يف اأنقرة  )رويرز( 

حممد بن را�سد خال زيارته اإىل »دبي اأرينا«    )وام(

مولر.. وامل�سكوت عنه

ن�سب تذكاري جلرح العبودية

الرئي�س ال�سوداين خال كلمته اأمام الربملان  )ا ف ب(

امللي�صيات النقالبية توا�صل جتنيد الأطفال

احلوثيون يق�سفون اأحياء �سكنية يف احلديدة

تخلى عن اتهام امل�صاركني يف اجتماع برج ترامب:

هل �سي�سمح تقرير مولر �سمنًيا بالتدخل االأجنبي يف االنتخابات االأمريكية؟

الب�سري: املظاهرات م�سروعة لكنها اأخلت بالنظام العام

•• اليمن-وكاالت:

ا�ستباكات عنيفة  اليمن  �سهدت مدينة احلديدة غربي 
وت���ب���ادل ل��ل��ق�����س��ف امل��دف��ع��ي ب���ني م��ي��ل��ي�����س��ي��ات احلوثي 
م�سل�سل  �سمن  امل�سركة،  امل��ق��اوم��ة  وق���وات  الإي��ران��ي��ة 

خرق وقف اإطاق النار الذي بداأه املتمردون.
وقالت م�سادر حملية اإن احلوثيني �سنوا ق�سفاً مدفعياً 
من داخل الأحياء ال�سكنية، حيث �سمع دوي انفجارات 
ا�ستمرت حتى  عنيفة، لتندلع مواجهات بني الطرفني 
احللقة  و���س��وق  م��اي��و   22 من�سة  ب��اجت��اه  ام�����س،  فجر 
�سرقي  �سمال  اأخ���رى  ومناطق  احل��دي��دة  مطار  و���س��رق 

احلديدة. 

يف  ال�سناعي  ث��اب��ت  اإخ����وان  جممع  امل��ت��م��ردون  وق�سف 
الفريق احلكومي  ل��ق��اءات  وه��و مقر  احل��دي��دة،  مدينة 
رئ��ي�����س فريق  م��ع  الن��ت�����س��ار  واإع�����ادة  التن�سيق  يف جل��ن��ة 
واأ�سيب  الهاون.  قذائف  من  بعدد  الدوليني  املراقبني 
اأكدت  اإىل ذلك،  الق�سف.  10 مدنيني جراء  اأكر من 
م�سادر مينية، ا�ستمرار ميلي�سيات احلوثي النقابية، 
ال��ع��ا���س��م��ة �سنعاء،  الأط���ف���ال يف  ل��ت��ج��ن��ي��د  ب��ح��م��ات��ه��ا 
اأن  ع��ي��ان،  �سهود  واأف���اد  القتال.  جبهات  اإىل  واإر�سالهم 
ا�ستقطاب  يف  م�ستمرون  احل��وث��ي  ميلي�سيات  م�سريف 
الفقرة  ال�سعبية  اأغلب احلارات والأحياء  الأطفال، يف 
والتغرير  املادية  حاجتهم  وا�ستغال  بال�سكان،  املكتظة 

بهم واإر�سالهم اإىل جبهات القتال.
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اأخبـار الإمـارات
الأطباء يف امل�صت�صفى جلاأوا اإىل هذه اجلراحة لعالج مري�ض من �صلل املعدة 

كليفاند كلينك اأبوظبي ي�سهد اأول جراحة روبوتية لزراعة جهاز منظم للمعدة يف منطقة اخلليج
•• اأبوظبي-الفجر: 

مرافق  اأحد  اأبوظبي”،  كلينك  “كليفاند  م�ست�سفى  الأطباء يف  اأج��رى 
لا�ستثمار،  مبادلة  ل�سركة  التابعة  امل�ستوى  العاملية  ال�سحية  الرعاية 
اأول جراحة روبوتية من نوعها يف منطقة اخلليج لركيب جهاز منظم 

للمعدة لدى مري�س يعاين من مر�س �سلل املعدة.  
املعدة  ج��دار  يف  امل��وج��ودة  الع�سات  فيه  ت�ساب  مر�س  هو  املعدة  و�سلل 
ت�سرر  نتيجة  طبيعي  ب�سكل  العمل  على  ال��ق��درة  بعدم  اأو  التام  بال�سلل 
الطبيعية،  احل��ال��ة  ففي  امل��ع��دة.  تفريغ  بعملية  يتحكم  ال���ذي  الع�سب 
تنقب�س هذه الع�سات ب�سدة لتدفع الطعام عرب اجلهاز اله�سمي، لكن 

يف حالة �سلل املعدة، يتباطاأ انقبا�س هذه الع�سات اأو يتوقف متاماً ما 
مينع املعدة من تفريغ حمتوياتها اإىل الأمعاء، ويوؤدي ذلك اإىل حدوث 
الوجبات،  ت��ن��اول  بعد  امل��ع��دة  يف  واأمل  وق��يء  غثيان  ون��وب��ات  ع�سر ه�سم 

وكذلك ميكن اأن يعاين املر�سى من فقدان الوزن و�سوء التغذية.  
اإف��راغ املعدة عند مري�س يعاين من هذه احلالة، جلاأ  ولتح�سني عملية 
اأبوظبي” اإىل تركيب جهاز  “كليفاند كلينك  اجلراحون يف م�ست�سفى 
�سغرة  كهربائية  �سحنات  ا���س��ت��خ��دام  على  يعتمد  امل��ع��دة  لعمل  منظم 
لتحفيز انقبا�س الع�سات التي تتحكم بعملية الإفراغ. يرتبط اجلهاز 
ميكن  كما  ���س��ن��وات،  لعدة  بالعمل  وي�ستمر  اجللد  حت��ت  ت��زرع  ببطارية 
زيادة  ل��ه  يتيح  م��ا  وه��ذا  بعد،  ع��ن  �سبطه  وتعديل  ب��ه  التحكم  للطبيب 

قوة ال�سحنات اأو ترددها اأو اإنقا�سها، بح�سب الأعرا�س التي يعاين منها 
املري�س.  ويف تو�سيح حول هذا املر�س، قال د. ماثيو كروه، رئي�س معهد 
اأبوظبي”،  كلينك  “كليفاند  م�ست�سفى  يف  اله�سمي  اجلهاز  اأم��را���س 
اأعرا�سه  تت�سابه  املعدة هو مر�س �سعب  “�سلل  اأج��رى اجلراحة:  الذي 
مع اأعرا�س عدد من الأمرا�س اله�سمية ال�سائعة، لذلك غالباً ما يظل 
املر�سى يعانون ل�سنوات طويلة من املر�س دون احل�سول على الت�سخي�س 
والعاج املنا�سبني له”.  وبينت الأبحاث التي اأجراها د. كروه وزمائه يف 
كليفاند كلينك يف الوليات املتحدة اأن تركيب اجلهاز املنظم لعمل املعدة 
ذلك،  اإىل  اإ�سافة  املر�سى.  %80 من  ل��دى  الأع��را���س  يفيد يف حت�سن 
ي�ستخدم م�ست�سفى “كليفاند كلينك اأبوظبي” تقنية جراحة الروبوت 

امل�ست�سفى  مغادرة  للمر�سى  ميكن  وبذلك  الأجهزة،  هذه  مثل  لركيب 
اأ�سهل عند  بعد يوم واح��د من اجل��راح��ة.  هذا ويكون ت�سخي�س املر�س 
مر�سى ال�سكري لأنه يعد من م�ساعفات ال�سكري، لذلك، يعمل الأطباء 
يف م�ست�سفى “كليفاند كلينك اأبوظبي” مع زمائهم يف مركز اإمربيال 
اإعطاء  يتم عن طريق  الذي  املر�س،  لت�سخي�س  لل�سكري  لندن  كوليدج 
املري�س وجبة �سغرة، غالباً ما تتكون من خبز حمم�س وبي�س، حتتوي 
على كمية �سغرة من مادة م�سعة ملتابعة وتقييم تدفق الطعام اإىل املعدة 
الأدوية  الت�سوير، ومن ثم عاجه عن طريق  اأثناء  الأمعاء  اإىل  ومنها 
اأو اجلراحة. لكن الأدوية قد تنطوي اأحياناً على بع�س الآثار اجلانبية، 

لذلك تكون اجلراحة هي اخليار الأمثل يف بع�س احلالت. 

زار »دبي اأرينا« واطلع على مكونات ال�صالة املغطاة الأوىل من نوعها يف املنطقة

حممد بن را�سد: احلكومة تويل م�ساريع البنية التحتية اهتماما خا�سا

لل�سالة  اخل��ارج��ي  الت�سميم  م��ع 
�سقفها  وزن  ي��ق��در  ال��ت��ي  امل��غ��ط��اة 

بنحو 4000 طن.
احلباي:  ع���ب���داهلل  ����س���ع���ادة  وق�����ال 
ل�ساحب  ال�سديدة  الروؤية  »بف�سل 
اآل  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو 
اإحدى  الآن  دب��ي  اأ�سبحت  مكتوم، 
اأك���ر م���دن ال��ع��امل ط��م��وح��ا نظرا 
كمركز  ال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  لإم��ك��ان��ات��ه��ا 
القطاعات..  م��ن  العديد  يف  عاملي 
من  ت�سعى  الإم���ارة  اأن  اإىل  م�سرا 
خ����ال م�����س��روع »دب����ي اأري����ن����ا« اإىل 
اإر����س���اء م��ع��اي��ر ج���دي���دة يف قطاع 

والذي من �ساأنه اأن يعزز مكانة دبي 
والرفيه  ال�سياحة  خ��ارط��ة  ع��ل��ى 
يتناغم  ومب����ا  ال��ع��امل��ي��ة،  ال��ع��ائ��ل��ي 
الروؤية  الإم���ارة �سمن  اأه���داف  مع 
جلعل  الهادفة   2020 ال�سياحية 
دبي اخليار الأول للم�سافرين حول 
العامل بغر�س الرفيه اأو الأعمال، 
ال�سياحية«  دب���ي  و«ا���س��رات��ي��ج��ي��ة 
 23-21 ا�ستقطاب  اإىل  ال��رام��ي��ة 
م��ل��ي��ون زائ���ر ب��ح��ل��ول ع���ام 2022 
25 مليون  وزي��ادة العدد اإىل نحو 

زائر بحلول عام 2025.
من  بالعديد  اأري��ن��ا«  »دب��ي  وتتمتع 

ووفقا ل�سركة »براي�س ووترهاو�س 
اإمكانات  �ست�سل   »PwC ك��وب��رز 
دولة  يف  وال��رف��ي��ه  الت�سلية  ���س��وق 
�سائح  م��ل��ي��ون   45 اإىل  الإم������ارات 
اأ�سار  ك��م��ا   ،2021 ع����ام  ب��ح��ل��ول 
ت��ق��ري��ر ����س���ادر ع���ن غ���رف���ة جت���ارة 
اأن الإن��ف��اق يف قطاع  و�سناعة دب��ي 
ال�سفر وال�سياحة يف الدولة �سي�سل 
عام  بحلول  دولر  مليار   56 اإىل 

.2022
القطاع  اأري�����ن�����ا«  »دب������ي  و����س���ت���ع���زز 
دب������ي،  احل������ي������وي يف  ال����رف����ي����ه����ي 
اأف�سل  ج������ذب  اإىل  ب����الإ�����س����اف����ة 

امل��ك��ي��ف��ة متعددة  امل��غ��ل��ق��ة  ال�����س��ال��ة 
الأغرا�س التي طورتها »مرا�س« يف 
منطقة »�سيتي ووك« يف دبي، وتعد 
الأوىل من نوعها يف منطقة ال�سرق 
ك�سالة  اأفريقيا  و�سمال  الأو���س��ط 
ال�ستخدامات  م���ت���ع���ددة  م��غ��ط��اة 
 17 اإىل  ت�سل  ا�ستيعابية  بطاقة 

األف �سخ�س.
عبداهلل  �سعادة  من  �سموه  وتعرف 
»مرا�س«  جمموعة  رئي�س  احلباي 
امل�سروع  وم��ك��ون��ات  تفا�سيل  ع��ل��ى 
اأك�����رب وجهات  اأح�����د  ي��ع��د  وال������ذي 
العامل،  يف  وال�����س��ي��اف��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 

العائلي،  وال����رف����ي����ه  ال�������س���ي���اح���ة 
وتعزيز النمو القت�سادي والإ�سهام 
اإث��راء معامل اجل��ذب يف الإمارة  يف 
ملجموعة  الأف�سل  اخليار  ب�سفتها 

من اأهم الفعاليات العاملية«.
واأ�ساف » كلنا ثقة اأن م�سروع »دبي 
املجتمعية  التجارب  �سيري  اأرينا« 
التي  ال���ف���ري���دة  واأمن�������اط احل���ي���اة 
�سيكون  كما  ووك«  »�سيتي  توفرها 
الأهمية  ب���ال���غ  دورا  ل���ل���م�������س���روع 
لأن  الرامية  الإم���ارة  جهود  �سمن 
ال�سياحية  تت�سدر قائمة الوجهات 

املرموقة عامليا«.

املميزات من بينها ت�سميمها الذي 
ي�سمح با�ست�سافة نوعيات خمتلفة 
م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات ع��ل��ى م���دار العام، 
الرفيهية،  اأو  ال��ري��ا���س��ي��ة  ���س��واء 
وذل�����ك ب��ف�����س��ل ك��ون��ه��ا م��غ��ط��اة ما 
املناخية  التاأثرات  ي�ستبعد عن�سر 
يف كافة ف�سول ال�سنة.. وقد روعي 
يف ت�سميم الأرينا اأرقى املوا�سفات 
التي تعنى براحة رواده��ا حيث مت 
و46  لل�سيارات  مبواقف  تزويدها 
جناحا لل�سيافة كما تتميز املنطقة 
املحيطة بامل�ساحات اخل�سراء التي 
يتنا�سب  اإ���س��اف��ي��ا  ج��م��ال  ت�����س��ف��ي 

•• دبي-وام: 

حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأك��د 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���س��د 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء 
حاكم دبي »رعاه اهلل« اأن احلكومة 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  م�����س��اري��ع  ت����ويل 
الركيزة  ك��ون��ه��ا  خ��ا���س��ا  اه��ت��م��ام��ا 
قدرتنا  دع�����م  يف  ت����اأث����را  الأك�������ر 
التنموية  الأه�������داف  ت��ن��ف��ي��ذ  ع��ل��ى 
الزمنية  الأطر  املو�سوعة وت�سريع 
لتحقيقها مبا يعزز موقع دبي على 
خارطة العامل القت�سادية، ويوؤكد 
�سدارتنا لقوائم التناف�سية العاملية 
�سموه  منوها   .. امل��ج��الت  �ستى  يف 
���س��ب��ه احلكومي  ال��ق��ط��اع��ني  ب����دور 
اأفكار  ط��رح  يف  ك�سريك  واخل��ا���س 
اأرقى  وف��ق  امل�����س��اري��ع  تلك  وتنفيذ 

املعاير العاملية.
ج��اء ذل��ك خ��ال ال��زي��ارة التي قام 
بها �سموه ام�س يرافقه �سمو ال�سيخ 
ح���م���دان ب���ن حم��م��د ب���ن را����س���د اآل 
مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س 
ال�سيخ مكتوم بن  التنفيذي و�سمو 
نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
اأحمد بن  ال�سيخ  و�سمو  دبي  حاكم 
دبي  هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل  �سعيد 
للطران الرئي�س الأعلى ملجموعة 
اأرينا«  اإىل »دب��ي  ط��ران الإم����ارات 

احلية  ال���رف���ي���ه���ي���ة  ال�����ع�����رو������س 
الدولية،  ال��ري��ا���س��ي��ة  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
لل�سياح  جت��رب��ة  اأف�����س��ل  وت���ق���دمي 

والزائرين يف قلب الإمارة.
وي���خ���دم ت�����س��م��ي��م »دب����ي اأري���ن���ا« يف 
املو�سيقية  ال���ع���رو����س  ا���س��ت�����س��اف��ة 
الريا�سية،  وال��ف��ع��ال��ي��ات  ال��ك��ربى 
مثل مباريات التن�س ومناف�سات كرة 
الطائرة  وال��ك��رة  واملاكمة  ال�سلة 
وهوكي اجلليد، اإىل جانب حفات 
واملوؤمترات  وامل��ع��ار���س  ال�ستقبال 
اإن�ساء  امل��ق��رر  وم���ن  وامل��ه��رج��ان��ات، 
»دبي  ي��رب��ط  للم�ساة  ع��ب��ور  ج�سر 

اأرينا« مبرو دبي.
العمليات  اأن  اإىل  الإ����س���ارة  جت���در 
اليومية يف »دبي اأرينا« �ستتم حتت 
اأوغدن«  ج��ي  اإي  »اأي���ه  �سركة  اإدارة 
لإدارة الفعاليات الدولية، والتابعة 
اإنرتينمنت  »اأن�������س���وت���ز  ل�����س��رك��ة 
جروب«، التابعة واململوكة بالكامل 
تدير  والتي  كومباين«،  »اأن�سوتز  ل� 
150 من�ساأة من  اأكر من  وت�سم 
والأن�سطة  الفعاليات  مرافق  اأب��رز 
وت�ستمل  ال���ع���امل  ح����ول  ال���ك���ربى 
ال�������س���رك���ة ح���ال���ي���ا على  حم���ف���ظ���ة 
ل��ن��دن، ومركز  2« يف  اأو  ذا   « حلبة 
»�ستابلز« يف لو�س اأجنلو�س، وحلبة 
»مر�سيد�س-بنز« يف �سنغهاي وحلبة 

»كودو�س بنك« يف �سيدين.

»علوم اال�ستمطار« ي�سارك يف اجتماعات اجلمعية العامة لاإحتاد االأوروبي لعلوم االأر�ض
•• اأبوظبي-وام:

ي�سارك برنامج الإمارات لبحوث 
اجلمعية  يف  ال���س��ت��م��ط��ار  ع��ل��وم 
لعلوم  الأوروب���ي  لاحتاد  العامة 
انعقادها يف فيينا  املزمع  الأر���س 
خ���ال ال��ف��رة ب��ني 7 ح��ت��ى 12 

اإبريل اجلاري.
املندو�س  اهلل  عبد  الدكتور  وق��ال 
ال��وط��ن��ي لاأر�ساد  امل��رك��ز  م��دي��ر 
» م����ن خ������ال م�������س���ارك���ت���ن���ا ه���ذا 
اجلمعية  ف���ع���ال���ي���ات  يف  ال�����ع�����ام 
لعلوم  الأوروب���ي  لاحتاد  العامة 

حتت عنوان »العاقة بني التحكم 
بالطق�س والهند�سة اجليولوجية 
يراأ�سها  والتي  املناطق«  حم��دودة 
كورونني  ه��ان��ي��ل  ال��ربوف��ي�����س��ورة 
احل�����ائ�����زة ع���ل���ى م���ن���ح���ة ال�������دورة 
مب�ساركة  الربنامج  م��ن  الثانية 
وولفماير  وول��ك��ر  ال��ربوف��ي�����س��ور 
احلائزين  ت�سو  لولني  والدكتور 
على منحتي الربنامج يف الدورتي 

الأوىل والثالثة على التوايل.
التي  البتكارات  اجلل�سة  وتغطي 
يد  على  حالياً  تطويرها  يجري 
الربنامج  م��ن��ح  ع��ل��ى  احل��ائ��زي��ن 

كبار اخلرباء  اإىل جانب  الأر���س 
جمموعة  ����س���م���ن  ال����ع����ام����ل����ني 
وا�سعة من املجالت اجليولوجية 
الإمارات  برنامج  ي�سهم  العلمية 
ل���ب���ح���وث ع���ل���وم ال����س���ت���م���ط���ار يف 
بتهديدات  ال��وع��ي  م�ستوى  رف��ع 
والب��ت��ك��ارات اجلديدة  امل��ي��اه  �سح 
املعر�سة  املناطق اجلافة  مل�ساعدة 

للخطر«.
وت�سهد اجلمعية العامة لاحتاد 
الأوروبي لعلوم الأر�س م�ساهمة 
ال����ف����ائ����زي����ن مبنح  م������ن  ق�����وي�����ة 
تقام  جل�سة  خال  من  الربنامج 

والتطورات البحثية التي قام بها 
علماء دوليون اآخرون.

»موانئ دبي العاملية« تطلق اأول كتاب تعليمي احتفاء ب�سهر القراءة الوطني 
•• دبي-وام:

اأطلقت موانئ »دبي العاملية – اإقليم الإمارات« كتابها الأول بعنوان: »موانئ 
دبي العاملية ق�سة جناح« الذي مت اعتماده يف املدار�س احلكومية واخلا�سة 
احتفاء  العاملية  والتجارة  اللوج�ستية  اخل��دم��ات  بعامل  الطاب  لتعريف 

ب�سهر القراءة الوطني .
جاء ذلك خال احلفل الذي اأقيم يف مدر�سة رافلز الدولية بح�سور حممد 

املعلم املدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العاملية - اإقليم الإمارات.
ال�سف  م��ن  التعليمية  امل��راح��ل  ط��اب  ي�ستهدف  ال��ذي   - الكتاب  ويو�سح 
م�ستخدماً  العاملية  التوريد  �سل�سلة  عمل  كيفية   - العا�سر  وحتى  ال�ساد�س 
الذي  »�سعيد«  ال�ساب  الكتب  نا�سر  ق�سة  ليحكي  الق�س�سي  ال�سرد  اأ�سلوب 
يدير عمليات ال�سحن لأكر من خم�سة مايني كتاب من دولة الإمارات 

اإىل جمموعة من الدول العربية.
ت��اري��خ وق�سة  ي��ت��ن��اول  ر�سمي  ك��ت��اب  اأول  اأم���ام  :«اإن��ن��ا  املعلم  ق��ال حممد  و 
اأطفالنا  اأن يو�سع مدارك  �ساأنه  الذي من  الأمر  العاملية  جناح موانئ دبي 
التعرف على خيارات وظيفية يف جمموعة  لهم فر�سة  ويتيح  املدار�س  يف 

متنوعة من املجالت«.
�سهر  يف  الوطني  ال��ق��راءة  ب�سهر  احتفاء  ياأتي  الكتاب  اإط��اق  اأن  واأ���س��اف 

وفد املركز الوطني للتاأهيل ي�سارك يف اجتماعات املفو�سية الدولية ملكافحة املخدرات

•• اأبوظبي -وام:

وال�ستني من  الثانية  ال��دورة  للتاأهيل يف  الوطني  املركز  �سارك وفد من 
املتحدة  ل��اأمم  التابعة  املخدرات  ملكافحة  الدولية  املفو�سية  اجتماعات 
بالنم�سا بدعوة من معايل  فينا  املفو�سية يف مدينة  اأقيم يف مقر  الذي 
يوري فريدوف - نائب الأمني العام لاأمم املتحدة ومدير عام مكتب 

الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية.
وا�ستعر�س �سعادة الدكتور حمد عبداهلل الغافري مدير عام املركز رئي�س 
ال��وف��د امل�سارك - خ��ال حما�سرة ل��ه - ال���دور ال��ذي يقوم ب��ه امل��رك��ز يف 
خدمة مر�سى الإدمان منذ تاريخ اإن�سائه عام 2002 والإجنازات العلمية 

والعملية والربامج واخلدمات التي يقدمها مع �سركائه الدوليني.
وقال اإن عدد مر�سى الإدمان الذين راجعوا املركز منذ اإفتتاحه حوايل 
3،700 �سخ�س، من فئة فوق 18 �سنة، منهم %65 تقدموا باأنف�سهم 
لطلب امل�ساعدة والعاج، حيث تعامل جميع احلالت ب�سرية تامة �سونا 
ح�سب  تختلف  الإدم���ان  ع��اج  ب��رام��ج  اأن  واأو���س��ح  املري�س.  خل�سو�سية 
طبيعة كل حالة، ولكنها يف معظمها تبداأ مبرحلة اإزالة ال�سموم من كل 
مري�س على حدة، ح�سب طبيعة املري�س، ودرجة الإدمان، ووقت و�سولها 

للمركز، وقد متتد ما بني 10اإىل 15 يوما .. موؤكدا اأن املركز الوطني 
للتاأهيل، ي�ستخدم اأحدث الأدوية العاجية.

ح�سر املحا�سرة �سعادة حمد علي الكعبي �سفر الدولة لدى جمهورية 
النم�سا والدكتور حامت علي ممثل املكتب الأقليمي لاأمم املتحدة املعني 
بو�سنك مدير  ف��ادم��ر  و  اأب��وظ��ب��ي  واجل��رمي��ة يف  امل��خ��درات  مبكافحة 
الأمني  ثو  فان  والدكتورة  العاملية  ال�سحة  منظمة  يف  النف�سية  ال�سحة 

العام خلطة كوملبو وعدد من ممثلي الدول العربية والأجنبية.
جلميع  التوعوية  وامل��واد  يقدمها  التي  اخلدمات  بعر�س  املركز  قام  كما 

الزوار من خال املعر�س الذي اأقامه املركز يف هذه الدورة.
وعلى هام�س هذا احلدث .. عقد وفد املركز امل�سارك عددا من الجتماعات 
اجلانبية لبحث �سبل تطوير خدمات املركز، كان من اأهمها الجتماع مع 
الدكتور تيتي ج�ست�س اأ�ستاذ علم ال�سموم ومدير ق�سم املختربات يف مكتب 

الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية .
كما مت عقد اجتماع اآخر مع الدكتور جلبرتو جرى رئي�س قطاع العاج 
والتاأهيل يف مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ملناق�سة عدد 
من الربامج امل�سركة من �سمنها ا�ستكمال درا�سة حجم م�سكلة الإدمان 

يف الدولة، والتي مت عملها يف �سنة 2013 .

مار�س والذي ُيظهر للطلبة اليافعني يف مدار�س الإمارات الأهمية املحورية 
واملنطقة احلرة جلبل علي وغرها  امليناء  لكيانات ومرافق عماقة مثل 

من مناطق الأعمال والطاع على اإ�سهاماتها يف رفد اقت�ساد الدولة.
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اأخبـار الإمـارات
اإطاق الدورة الل»6« جلائزة وزارة املوارد الب�سرية والتوطني للريادة املوؤ�س�سية 

•• دبي -وام:

اأطلقت وزارة املوارد الب�سرية والتوطني الدورة ال�ساد�سة ل�«جائزة 
وزارة املوارد الب�سرية والتوطني للريادة املوؤ�س�سية« حتت �سعار » 

يدا بيد نحو الريادة املوؤ�س�سية ».
املوارد  وزارة  اأو�سمة  فئة  هما  رئي�سيتني  فئتني  اجل��ائ��زة  وت�سم 
الب�سرية والتوطني للموظفني املتميزين وفئة الوحدة التنظيمية 

الرائدة ويتفرع منهما 28 فئة فرعية.
لتلقي طلبات  نهائيا  املقبل موعدا  اأكتوبر   30 ال��وزارة  وح��ددت 
امل�ساركة فئة اأو�سمة وزارة املوارد الب�سرية والتوطني للموظفني 
املتميزين والفئات املنبثقة عنها ..بينما مت حتديد يوم 31 دي�سمرب 

املقبل موعدا نهائيا لتلقي طلبات فئة الوحدة التنظيمية الرائدة 
والفئات املنبثقة عنها ، ومن املقرر ان يتم الإعان عن النتائج يف 
2020 . وقالت نورة املرزوقي وكيلة وزارة املوارد  �سهر فرباير 
الب�سرية والتوطني امل�ساعد ل�سوؤون ال�سيا�سات وال�سراتيجية.. 
وزير  الهاملي  ث��اين  بن  نا�سر  معايل  يرعاها  التي  اجل��ائ��زة  اإن 
اأداء  مب�ستوى  الرت��ق��اء  اإىل  تهدف  وال��ت��وط��ني  الب�سرية  امل���وارد 
اإدارية  الأف��راد والوحدات التنظيمية يف ال��وزارة ولتبني مفاهيم 
املتعاملني ف�سا عن حتفيز  اإ�سعاد  حديثة ومتطورة تركز على 
عمل  بيئة  خلق  خ��ال  م��ن  التميز  على  وت�سجيعهم  امل��وظ��ف��ني 
اإن  واأ�سافت  التميز.  الب��داع وتر�سخ مفاهيم  تناف�سية تعزز روح 
مبا  ال�ساد�سة  دورتها  يف  اجلائزة  معاير  بتطوير  قامت  ال��وزارة 

التميز احلكومي اجليل  ين�سجم مع متطلبات معاير منظومة 
 28 منهما  تتفرع  رئي�سيتني  فئتني  ت�سم  اأ�سبحت  حيث  الرابع 
امل�ساركة  وتعد  فردية.  فئة  و14  موؤ�س�سية  فئة   14 ت�سمل  فئة 
هذه  ت�سم  حيث  اإل��زام��ي��ة  ال��رائ��دة  التنظيمية  ال��وح��دة  فئة  يف 
الفئة :فئة الوحدة التنظيمية الرائدة وفئة الوحدة التنظيمية 
الأكر حت�سنا وفئة القطاع الرائد وفئة القطاع الأكر حت�سنا و 
اأف�سل  ب�سرية وفئة  م��وارد   - �سعادة متعاملني  اأف�سل مركز  فئة 
مركز �سعادة متعاملني – توطني وفئة اأف�سل وحدة تنظيمية يف 
املمكنات وفئة اأف�سل وحدة تنظيمية يف البتكار وفئة اأ�سعد بيئة 
عمل وفئة اأف�سل وحدة تنظيمية يف اإ�سعاد متعامليها وفئة اأف�سل 
اأف�سل وحدة  وحدة تنظيمية يف احلوكمة الإداري��ة واملالية وفئة 

تنظيمية يف جمال تقدمي اخلدمات وفئة اأف�سل وحدة تنظيمية 
يف جمال احلكومة الذكية وفئة اأف�سل خدمة حكومية م�سركة. 
فيما ت�سم فئة اأو�سمة وزارة املوارد الب�سرية والتوطني الأو�سمة 
وحدة  مدير  اأف�سل  وو�سام  م�ساعد  وكيل  اأف�سل  و�سام  التالية: 
تنظيمية وو�سام اأف�سل نائب مدير وحدة تنظيمية وو�سام اأف�سل 
اأف�سل  وو���س��ام  ب�سرية  – م���وارد  متعاملني  �سعادة  م��رك��ز  م��دي��ر 
مدير مركز �سعادة متعاملني – توطني وو�سام اأف�سل رئي�س ق�سم 
املوظف  وو�سام  اجلديد  املوظف  وو�سام  الإداري  املوظف  وو�سام 
الوظائف  التقني وو�سام جمال  الفني /  املوظف  امليداين وو�سام 
املتخ�س�سة وو�سام املوظف املبتكر وو�سام جمال �سعادة املتعاملني 

وو�سام املوظف املواطن ال�ساب.

االإمارات ت�ستعد للتجربة االنتخابية الرابعة.. وللمراأة »ن�سف الربملان«
•• اأبوظبي -وام:

ت�ستعد دولة الإمارات لنطاق الن�سخة الرابعة من انتخابات املجل�س الوطني 
ال�سيا�سية  امل�ساركة  وتفعيل  التمكني  مل�سرة  ا�ستكمال  تاأتي  والتي  الحت��ادي، 
والنه�سة ال�ساملة التي ت�سهدها الإمارات بقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 

بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل.
ال��راب��ع��ة م��ن الن��ت��خ��اب��ات الربملانية تربز  ال��ت��ن��ازيل للن�سخة  ال��ع��د  ب��دء  وم��ع 
النتخابية  جتربتها  على  تعك�سها  اأن  الإم��ارات  ا�ستطاعت  التي  اخل�سو�سية 

والنجاح الافت يف رفع م�ستوى متثيل املراأة يف املجل�س لي�سل اإىل الن�سف.
اجتماعها  املا�سي  يناير  يف  عقدت  قد  لانتخابات  الوطنية  اللجنة  وكانت 
ل�سوؤون  الدولة  وزي��ر  العوي�س  حممد  بن  عبدالرحمن  معايل  برئا�سة  الأول 
اآخر التطورات  املجل�س الوطني رئي�س اللجنة الوطنية لانتخابات، ملناق�سة 
املقبلة. واعتمد  وامل�ستجدات، وبحث ال�ستعدادات والتح�سرات لانتخابات 
الجتماع اللجان الرئي�سة للجنة الوطنية لانتخابات، وجرى مناق�سة اآليات 
اللجنة  الأمنية،  واللجنة  الإم���ارات،  جلنة  وهي  النتخابية،  الهيئات  ت�سكيل 
الذكية، فيما  الأنظمة  اإىل جانب جلنة  النتخابات،  اإدارة  الإعامية، وجلنة 
اجتماعها  ويف  لانتخابات.  امل��ق��رح  الزمني  الربنامج  اللجنة  ا�ستعر�ست 
الثاين منت�سف مار�س املا�سي اعتمدت اللجنة ت�سكيل جلان الإمارات اخلا�سة 
اأهم الجهزة  اأحد  2019، والتي تعد  بانتخابات املجل�س الوطني الحت��ادي 
ت�سير  يف  كثب  ع��ن  �ستعمل  وال��ت��ي  لانتخابات  الوطنية  للجنة  التنفيذية 
المور الفنية والإدارية املتعلقة ب�سر انتخابات املجل�س الوطني الحتادي يف 

كل امارة.

وعقب ت�سكيل جلان الإمارات عقدت جلنة اأبوظبي لنتخابات املجل�س الوطني 
- يف  اللجنة  رئي�س  القبي�سي  علي  �سيف  برئا�سة  اجتماعاتها  اأوىل  الحت��ادي 
وال�ستعدادات  الأع��م��ال  ج���دول  ملناق�سة   - اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  دي���وان  مبنى 

اجلارية لنتخابات املجل�س الوطني املقبلة يف اأبوظبي.
وبالعودة اإىل م�سرة انتخابات املجل�س الوطني الحتادي، فاإن خطاب التمكني 
اآل نهيان، رئي�س الدولة، حفظه اهلل،  ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
اأر�سى  حيث  امل�����س��رة،  ه��ذه  يف  رئي�سية  حت��ول  نقطة  �سكل  ق��د   ،2005 ع��ام 
�ساحياته  وزي���ادة  دوره،  وتعزيز  املجل�س  متكني  لعملية  املنهجية  القواعد 

للقيام بالواجبات املنوطة به على اأمت وجه.
 2006 الوطني الحت��ادي يف دي�سمرب  واأقيمت النتخابات الأوىل للمجل�س 
اأ�سدره �ساحب ال�سمو ال�سيخ  2006 الذي  مبوجب القرار رقم /3/ ل�سنة 
اآل نهيان، رئي�س الدولة، حفظه اهلل، بناًء على قرار املجل�س  خليفة بن زايد 
2006 يف �ساأن حتديد طريقة اختيار ممثلي  4 ل�سنة  الأعلى لاحتاد رقم 
الإمارات يف املجل�س الوطني الحتادي، والذي ن�س على اأن يتم انتخاب ن�سف 
الأع�ساء، وتعيني الن�سف الآخر من ممثلي كل اإمارة عن طريق احلاكم، ومت 

ت�سكيل جهة م�سرفة برئا�سة وزير الدولة ل�سوؤون املجل�س الوطني الحتادي.
بدل  الإل��ك��روين  الت�سويت  عملية  لانتخابات  الوطنية  اللجنة  واعتمدت 
لت�سجيل  الآيل  احلا�سب  تقنيات  ا�ستخدام  خ��ال  م��ن  التقليدي،  الق���راع 
ملبا�سرة  الناخبني  املر�سحني والناخبني، والتحقق من هوية  بيانات  وتخزين 
تتميز  لكل مر�سح، وهي عملية  الأ�سوات  وعد  فرز  ثم  اإلكرونياً،  الت�سويت 
بالدقة وال�سرعة، واأجريت النتخابات وفق اجلدول الزمني املعتمد من قبل 

اللجنة الوطنية لانتخابات يف املراكز النتخابية املحددة يف كل اإمارة.

للمجل�س  الأوىل  للمرة  الإماراتية  امل��راأة  ان�سمام   2006 انتخابات  و�سهدت 
املجل�س  ب��اأح��د مقاعد  القبي�سي  اأم��ل  ال��دك��ت��ورة  ف��وز  الوطني الحت���ادي ع��رب 
عدد  لي�سل  اأخ��ري��ات  ن�ساء   8 تعيني  مت  فيما  بالنتخاب،  الحت���ادي  الوطني 
املقاعد التي �سغلتها املراأة يف هذا املجل�س اإىل 9 مقاعد، بن�سبة 22.5? وهي 

ن�سبة عالية اإذا ما قورنت بربملانات بع�س الدول الأخرى.
 2011 عام  الحت��ادي  الوطني  املجل�س  لنتخابات  الثانية  التجربة  ومثلت 
مرحلة جديدة ومتقدمة يف برنامج التمكني ال�سيا�سي ليتحول معها املجل�س 
والت�ساقاً  وفعالية  قدرة  واأكر  التنفيذية  للموؤ�س�سة  وداعمة  م�ساندة  �سلطة 

بق�سايا الوطن، وهموم املواطنني.
واكت�سبت انتخابات عام 2011 اأهمية خا�سة من ناحية تو�سيع نطاق امل�ساركة 
ال�سيا�سية للمواطنني، حيث مت تعديل قرار املجل�س الأعلى لاحتاد رقم /4/ 
امل�سار   2006 ل�سنة   /3/ رق��م  الدولة  رئي�س  ق��رار  وتعديل   ،2006 ل�سنة 
اإليهما بحيث اأ�سبح احلد الأدنى لعدد اأع�ساء الهيئات النتخابية ل يقل عن 
/ثاثمائة/ م�ساعف عدد ممثلي كل اإمارة يف املجل�س الوطني الحتادي دون 

وجود �سقف اأعلى لعدد اأع�ساء هذه الهيئات يف كل اإمارة.
الفر�سة  اأت��اح  ما  اأع�ساء،   135308 النتخابية  الهيئات  اأع�ساء  عدد  وبلغ 
ل�سريحة كبرة من املواطنني لختيار ممثليهم يف املجل�س الوطني الحتادي 
يف ظل ظروف مت تهيئتها ب�سكل يتنا�سب مع وزن احلدث يف احلياة ال�سيا�سية. 
 13 يف  الإل��ك��روين  الت�سويت  نظام  لانتخابات  الوطنية  اللجنة  وطبقت 
مركزاً انتخابياً على م�ستوى الدولة. وعززت املراأة الإماراتية من ح�سورها يف 
انتخابات عام 2011 حيث بلغ عدد الناخبات على م�ستوى الدولة نحو 60 
األف ناخبة بن�سبة %46 من اجمايل اأع�ساء الهيئات النتخابية، وا�ستحوذت 

الحتادي،  الوطني  املجل�س  اأع�ساء  جمموع  من  على ن�سبة اأكر من 22% 
الهيئة  يف  ع��ام��اً   30 ع��ن  اأع��م��اره��م  تقل  م��ن  ن�سبة  بلغت  فقد  ال�سباب  اأم���ا 

النتخابية 35%.
زي��ادة ملحوظة   2015 ل�سنة  الحت��ادي  الوطني  املجل�س  انتخابات  و�سهدت 
اأع�ساء  يف  الكبر  لارتفاع  مواكبة  ج��اءت  الت�سويت،  على  القبال  ن�سب  يف 

الهيئات النتخابية /والبالغ عددهم 224،281 ناخباً/.
 /79،157/ الن��ت��خ��اب��ات  يف  باأ�سواتهم  اأدل����وا  ال��ذي��ن  الناخبني  ع��دد  وب��ل��غ 
ناخباً، بن�سبة /%35.29/ من جمموع اأع�ساء الهيئات النتخابية، يف حني 
عام  الحت���ادي  الوطني  املجل�س  انتخابات  يف   /27%/ الن�سبة  ه��ذه  ك��ان��ت 

2011م.
ت�سمن  التي  الإج���راءات  من  العديد  لانتخابات  الوطنية  اللجنة  واتخذت 
خارجها،  اأو  الدولة  داخ��ل  �سواء  جميعا  النتخابية  الهيئات  اأع�ساء  م�ساركة 
اإم��ارة، ف�سًا  اأي  الت�سويت من  تتيح  تقنية حديثة  اأنظمة  ا�ستحداث  ومنها 
عن اعتماد اآلية الت�سويت املبكر الذي اعتمد للمرة الأوىل وذلك بهدف اإتاحة 
ملن  وخا�سة  باأ�سواتهم  ل���اإدلء  النتخابية  الهيئات  اأع�ساء  اأم���ام  الفر�سة 

لديهم ظروف حتول دون اأدائهم واجبهم النتخابي.
اأما فيما يتعلق باأع�ساء الهيئات النتخابية يف اخلارج فقد مت حتديد /94/ 
من  امل��واط��ن��ني  مكنت  وال��ت��ي  الدبلوما�سية  البعثات  مب��ق��ار  انتخابياً  م��رك��زاً 

الت�سويت يف هذه النتخابات.
2015 من خال  الوطني الحت��ادي  املجل�س  انتخابات  الرقابة على  ومتت 
رقابة حملية قام بها ممثلو بع�س اجلمعيات ذات النفع العام يف الدولة من 

جهة، ووكاء املر�سحني من جهة اأخرى.

تهدف اإىل تعزيز التعاون يف جمالت العمل امل�صرتك

هيئة اخلدمة الوطنية واالحتياطية و�سرطة دبي توقعان مذكرة تفاهم

دار الرب حتتفي بلاأطفال التوحد وتفتح الباب ملواهبهم

•• دبي-الفجر:

الوطنية  اخل���دم���ة  ه��ي��ئ��ة  وق���ع���ت 
العامة  وال���ق���ي���ادة  والح��ت��ي��اط��ي��ة 
تفاهم  م�����ذك�����رة  دب������ي  ل�������س���رط���ة 
اأوا�سر التعاون  تهدف اإىل توطيد 
وحتقيق  امل�������س���رك  وال���ت���ن�������س���ي���ق 
وتر�سيخ  ال���ع���اق���ة  يف  ال���ت���ك���ام���ل 
اإميانا  ب��ي��ن��ه��م��ا،  ف��ي��م��ا  ال�������س���راك���ة 
يعزز  مبا  بينهما  التعاون  باأهمية 
ال�سراتيجية  الأه����داف  حتقيق 
اجلهات  م��ن  ب�سفتهما  للطرفني 

الرائدة واملتميزة.
اخلدمة  هيئة  عن  التفاقية  وق��ع 
اللواء  والح��ت��ي��اط��ي��ة،  ال��وط��ن��ي��ة 
ال���رك���ن ط���ي���ار ال�����س��ي��خ اأح���م���د بن 
الهيئة،  رئي�س  نهيان،  اآل  طحنون 

لإمارة  امل�سرقة  ال�سورة  و�سيعزز 
دبي مبا يفوق التوقعات، و�سيرك 
لاأجيال  مم��ي��زا  اأث�����را  ���س��ك  دون 
املواطنني  اأبنائها  وكافة  القادمة، 
واملقيمني الأمر الذي �سي�ساهم يف 
اإيجابية عن جمتمع  عك�س �سورة 
دول���ة الإم������ارات، ه���ذا ع���اوة على 
قاعدة  ت�سكيل  يف  الهيئة  م�ساهمة 
من املتطوعني و�سقلهم بالطريقة 

الأمنية املنا�سبة للم�ستقبل. 
ومن جهته اأ�ساد �سعادة اللواء عبد 
اهلل خليفة املري بالتعاون امل�سرك 
الوطنية  اخل�����دم�����ة  ه���ي���ئ���ة  م�����ع 
والحتياطية والدور الكبر الذي 
تقوم به خلدمة الوطن واملجتمع، 
يف  ت�سب  امل��ذك��رة  اأن  اإىل  م�����س��راً 
وال�سمعة  املكت�سبات  تعزيز  �سالح 

اإطار  تاأتي يف  دبي  ل�سرطة  العامة 
عاقات  وتر�سيخ  الأدوار  تكامل 
ال�������س���راك���ة وال���ت���ع���اون مب���ا يحقق 
روؤية القيادة احلكيمة والتوجهات 
ال���س��رات��ي��ج��ي��ة ل��دول��ة الم����ارات 
الدولة  و�سع  يف  املتحدة  العربية 
ال���رائ���دة، والعمل  ال����دول  م�����س��اف 
التعاون  ع����اق����ات  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى 
تاأمني  جم������الت  يف  وال��ت��ن�����س��ي��ق  
الفعاليات والأحداث الدولية التي 
ت�ست�سيفها دولة الإمارات العربية 
امل��ت��ح��دة وال��ت��ن�����س��ي��ق امل�����س��رك يف 
والتعيني  ال���ت���وظ���ي���ف  جم�������الت 
وت�����ب�����ادل اخل���������ربات يف جم�����الت 
التعليم والتدريب وال�ستفادة من 
اخلربات  وت��ب��ادل  ونقلها  امل��ع��ارف 
لا�ستفادة  امل�����ج�����الت  ����س���ت���ى  يف 

وع���ن ���س��رط��ة دب���ي ق��ائ��ده��ا العام 
خليفة  اهلل  ع��ب��د  ال����ل����واء  ����س���ع���ادة 
اللواء خبر خليل  املري، بح�سور 
اإبراهيم املن�سوري، م�ساعد القائد 
اجلنائي،  ال��ب��ح��ث  ل�����س��وؤون  ال���ع���ام 
بخيت،  ���س��ع��ي��د  حم���م���د  وال�����ل�����واء 
م�ساعد القائد العام ل�سوؤون ا�سعاد 
امل��ج��ت��م��ع وال��ت��ج��ه��ي��زات، وال���ل���واء 
الدكتور ال�سال �سعيد بن هويدي 
العام  ال��ق��ائ��د  م�ساعد  ال��ف��ا���س��ي، 
عبداهلل  وال��ل��واء  الإدارة،  ل�����س��وؤون 
العامة  الإدارة  الغيثي، مدير  علي 
لأمن الهيئات واملن�ساآت والطوارئ، 

وعدد من مديري الإدارة العامة.
واأك���د ال��ل��واء ال��رك��ن ط��ي��ار ال�سيخ 
نهيان  اآل  ط���ح���ن���ون  ب����ن  اأح����م����د 
القيادة  م��ع  ال��ت��ف��اه��م  م��ذك��رة  اأن 

ال�ستعانة  وك��ذل��ك  ال��ت��ج��ارب  م��ن 
ب�������س���ب���اط ����س���رط���ة دب������ي لإل����ق����اء 

حما�سرات توعوية. 
وقال رئي�س هيئة اخلدمة الوطنية 
�ست�ساهم  املذكرة  اإن  والحتياطية 
اخلا�سة  امل������ب������ادرات  حت�����س��ني  يف 
الوطنية  اخل�����دم�����ة  مب����ج����ن����دي 
تاأمني وتنظيم حدث  بامل�ساركة يف 
ت�ست�سيفه  ال���ذي   2020 اك�سبو 
املتحدة،  العربية  الإم�����ارات  دول���ة 
م�����ع�����ربا ع�����ن ف�����خ�����ره واع������ت������زازه 
التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  ب���الإم���ك���ان���ي���ات 
اإم��ارة دبي، وقدرتها  التي متتلكها 
واملوؤمترات  الفعاليات  تنظيم  على 

الإقليمية والعاملية.
واأكد اأن تنظيم هذا احلدث العاملي 
يعد حافزا ومك�سبا كبرا للدولة، 

•• دبي-الفجر:

يوم  ال�����رب،  دار  ج��م��ع��ي��ة  اأق����ام����ت 
خا�سة  احتفالية  املا�سي،  ال�سبت 
ب�”التوحد”،  امل�سابني  لاأطفال 
بح�سور ١٥٠ من الأطفال واأفراد 
املقر  يف  وامل��خ��ت�����س��ني،  اأ����س���ره���م 
ال�سيخ  الرئي�سي للجمعية ب�سارع 
اإط���ار الحتفال  زاي���د يف دب���ي، يف 
بالتوحد،  للتوعية  العاملي  باليوم 
بهدف ت�سجيع الأطفال امل�سابني، 

وتعزيز الوعي باملر�س.
الزهراين  ه�سام  ال��دك��ت��ور  واأك���د 
ن����ائ����ب رئ���ي�������س ق����ط����اع اخل���دم���ة 
اأن  الرب”،  “دار  يف  الجتماعية 
ت�سليط  الحتفالية  م��ن  ال��ه��دف 
التي  امل�������س���ك���ات،  ع��ل��ى  ال�������س���وء 
بالتوحد،  امل�����س��اب��ون  ي��واج��ه��ه��ا 
الفريدة  امل��واه��ب  على  والركيز 
وتنميتها،  م���ن���ه  ي����ع����ان����ون  مل�����ن 
ت�ستحق  التي  مهاراتهم،  و�سقل 

الهتمام.
املبادرة جزء  اإن  الزهراين:  وقال 
اجل���م���ع���ي���ة، ممثلة  ال�����ت�����زام  م����ن 
الجتماعية  اخل����دم����ة  ب���ق���ط���اع 
املجتمعية،  مب�سوؤولياتها  فيها، 

وت�سمن  واأل�������ع�������اب،  وح����ق����ائ����ب 
لل�سغار  ترفيهية  اأن�سطة  احلفل 
واأ�سرهم، بجانب مفاجاأة خا�سة، 
مت��ث��ل��ت ب��ال�����س��ح��ب ل��ل��ف��وز بثاث 
“اللوؤلوؤ”،  م��ن  واأ����س���اور  ق��ائ��د 

قدمتها جموهرات ليايل.

الرب  دار  ج��م��ع��ي��ة  ح��ف��ل  واأف�����س��ح 
التوحد”،  ل”اأطفال  امل����ج����ال 
لعر�س مواهبهم، ومنح كل طفل 
يحمل  لرت��دائ��ه،  ا  خا�سً مل�سًقا 
)اأن���ا طفل  ه��ي  ع��ب��ارة حتفيزية، 
فائق(، لت�سجيعهم ودعم والديهم 

جتاه امل�سابني بالتوحد حتديدا، 
م�ساب  ك�����������������ل  اأن  اإىل  لف��������������������ت��ا 
ل��دي��ه م��وه��ب��ة فريدة  ب��ال��ت��وح��د 
تغذيتها،  ي���ج���ب  الأق���������ل،  ع���ل���ى 
جزًءا  ي�سبح  اأن  ع��ل��ى  لت�ساعده 

فاعا يف املجتمع.

خا�سا  ومل�سقاً  ومعنويا،  نف�سيا 
اأم  “اأنا  ع��ب��ارة  يحمل  ل��ل��وال��دي��ن 

رائعة” و”اأنا اأب رائع”.
خا�سة  ه��داي��ا  اجلمعية  وق��دم��ت 
�سملت  التوحد”،  “لأطفال 
م��اب�����س واأح����ذي����ة وجم���وه���رات 

اأف�سل  توفر  على �سرورة  موؤكداً 
يف  للم�ساركني  الأمنية  اخل��دم��ات 
مع  خا�سة  ال�سخم،  احل���دث  ه��ذا 
الزوار  من  كبر  عدد  اإقبال  توّقع 
وتعزيز  امل���ع���ر����س،  اأج���ن���ح���ة  ع��ل��ى 
التطوع  جم�������الت  يف  ال����ت����ع����اون 
املجتمعية  امل�������س���ارك���ة  وحت���ف���ي���ز 

الم������ارات يف  دول����ة  ال��ت��ي حققتها 
العاملية  الفعاليات  اأف�سل  تنظيم 
والتعاون  امل����ج����الت  خم��ت��ل��ف  يف 
والتن�سيق بني كافة اجلهات لإجناح 
اإىل  ي�ساف  ال��ذي   2020 اك�سبو 
ر�سيد دولة المارات التي متيزت 
عاملي،  ح��دث  م��ن  لأك��ر  بتاأمينها 

الأعمال  ت�سجع  م��ب��ادرات  واإي��ج��اد 
تو�سيعها  يف  وت�����س��ه��م  ال��ت��ط��وع��ي��ة 
على  الدائم  والتاأكيد  و�سموليتها، 
اإ�سعاد  يف  امل��ت��ط��وع��ني  دور  اأه��م��ي��ة 
وتنمية جمتمعاتهم وت�سكيل فرق 
للعمل على  عمل وجلان م�سركة 

حتقيق الأهداف ال�سراتيجية.

اإجناز اأعمال �سيانة االإنارة يف مدينة اأبوظبي 
�سملت 1474 عمود اإنارة و454 لوحة حتكم

•• اأبوظبي-الفجر:

البنية  قطاع  يف  متمثلة  اأبوظبي  مدينة  بلدية  اأجن��زت 
التحتية واأ�سول البلدية يف �سهر مار�س املا�سي و�سمن 
اخلطة ال�سنوية ل�سيانة اإنارة الطرق م�سروعا ا�ستهدف 
�سيانة اإنارة الطرق الرئي�سة يف مدينة الرحبة ومدينة 

�سخبوط ومناطق متفرقة داخل جزيرة اأبوظبي. 
كما ت�سمنت الأعمال �سيانة الإن��ارة يف طريق الفاية- 

التقديرية  ال��ت��ك��ل��ف��ة  وب��ل��غ��ت   )E75( ���س��ع��ي��ب  ���س��ي��ح 
و�سملت  دره��م،   )1،400،000( مايقارب  لاأعمال  
حتكم  لوحة  و)454(  اإن���ارة  عمود   )1474( �سيانة 

بالإنارة. 
ل�سيانة  ال�سنوية  للخطة  تطبيقاً  امل�سروع  ه��ذا  وياأتي 
على  البلدية  من  وحر�ساً  اأبوظبي،  مدينة  يف  الإن���ارة 
حتقيق معاير ال�ستدامة يف تنفيذ م�ساريعها الداعمة 

ملنظومة البنية التحتية واملرافق اخلدمية العامة. 

اني�سه   / امل����دع����وة  ف���ق���دت 
مينية      ، ث�����اب�����ت  ����س���ع���ي���د 
�سفرها  ج���واز   - اجلن�سية 
 )03098037( رق������م 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ج��ده  م���ن 
اأو  �سرطة  اق��رب مركز  اىل 

ال�سفارة اليمنية

فقدان جواز �سفر
ح����وا   / امل������دع������وة  ف�����ق�����دت 
اثيوبية      ، ادري���������س  اح���م���د 
�سفرها  ج���واز   - اجلن�سية 
 )EP5515519( رق��م 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ج��ده  م���ن 
اأو  �سرطة  اق��رب مركز  اىل 

ال�سفارة الثيوبية

فقدان جواز �سفر
ادنان  /حممد  امل��دع��و  فقد 
باك�ستاين      ، ر���س��ي��د  حم��م��د 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
 )CW1407261 (
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ج��ده  م���ن 
او  �سرطة  اق��رب مركز  اىل 

ال�سفارة الباك�ستانية

فقدان جواز �سفر
ف����ق����د امل�����دع�����و /ج����وف����ي����دا 
�ساندوجان اميهان ، فلبيني    
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )EB6948618( رق��م 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ج��ده  م���ن 
او  �سرطة  اق��رب مركز  اىل 

ال�سفارة الفلبينية

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د امل���دع���و /ب���وان���ه مادو 
اندوني�سي      ، ����س���ام���ب���واجن 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )949354AT( رق����م 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ج��ده  م���ن 
او  �سرطة  اق��رب مركز  اىل 

ال�سفارة الندوني�سية

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د امل���دع���و / ح�����ارن بت 
تا�سري �سمني ، اندوني�سي    
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )9076252A( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت���������س����ال 

0543626865

فقدان جواز �سفر
راج�������اك   / امل������دع������و  ف����ق����د 
، هندي     حممد بركت خان 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )H2347052( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت���������س����ال 

0508938786

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو / احم�س لبيب 
م�سري      ، ج���رج�������س  ح���ن���ا 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )14494217A( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت���������س����ال 

0506521626

فقدان جواز �سفر
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اأخبـار الإمـارات
نادي االإمارات العلمي ينظم اأن�سطة وبرامج متنوعة خال عطلة الربيع

••  دبي - د.حممود علياء

والعلوم  الثقافة  لندوة  التابع   العلمي  الإم���ارات  ن��ادي  اأطلق 
انطاقا  الربيع،  عطلة  خال  التدريبية  الربامج  من  حزمة 
ثقافة  وتعزيز  امل��وه��وب��ني  واكت�ساف  لرعاية  ال��ن��ادي  دور  م��ن 
البتكار ومواكبة روؤية القيادة الر�سيدة لتنمية املهارات وتعزيز 

امللكات العلمية لدى النا�سئة.
النادي  مقر  ي�سهدها  ال��ت��ي  والأن�����س��ط��ة،  ال��ربام��ج  وت�ستهدف 
جمموعة وا�سعة من الطاب ل�ستغال اأق�سى ما لديهم من 
اإمكانيات وقدرات ومهارات، وجعلهم موؤهلني للمناف�سة حملياً 

التي  املتخ�س�سة  اخل��ربات  اأف�سل  اختيار  خ��ال  من  وعاملياً، 
التطورات  اأحدث  وفق  ومهاراتهم  نقل خرباتهم  با�ستطاعتها 

العاملية والبحث العلمي وتطبيقها يف بيئة التدريب.
متتد برامج النادي ملدة اأ�سبوعني من 31 مار�س اإىل 11 اإبريل 
2019 وب�سكل يومي من اخلام�سة ع�سرا اإيل الثامنة م�ساء 
وي�سارك يف الدورة اأكر من 150 طالب وطالبة من مواطنني 

الدولة يف الأق�سام العلمية بالنادي والأ�سغال اليدوية
العلمية  امل����ج����الت  ع���ل���ى  ال����ن����ادي  واأن�������س���ط���ة  ب����رام����ج  ت���رك���ز 
للم�ستقبل  العبور  ج�سر  تعترب  والتي  للطاب  والتكنولوجية 
ثاثية  والطباعة  والروبوت  والإلكرونيات  الكهرباء  ومنها 

الأبعاد وبرجميات الطائرة بدون طيار ، بالإ�سافة اإىل الأعمال 
ال��ي��دوي��ة  بهدف تفجر  والأ���س��غ��ال  النجارة  الفنية يف جم��ال 

طاقات ال�سباب الفنية والبداعية.
العمرية  ل��ل��ف��ئ��ات  متخ�س�سة  ب��رام��ج  ال��ع��ل��م��ي  ال���ن���ادي  ي��وف��ر 
ال�سغرة بدءا من 7 �سنوات، تعتمد على مباديء الربجميات 

املتنوعة وتتنا�سب مع قدراتهم وميولهم 
كما يحر�س النادي على الرتقاء مبهارات واإمكانات الطاب 
العلمية  ال��و���س��ائ��ل  مبختلف  متكينهم  ع��رب  ال��ع�����س��ر  مل��واك��ب��ة 
التطورات  ت��واك��ب  اأج��ي��ال  وخ��ل��ق  والتدريبية  والتكنولوجية 

العلمية وت�سارك يف م�سرة التنمية والإبداع.

عمار النعيمي يعتمد حزمة من م�ساريع تطوير البنية التحتية بتكلفة 500 مليون درهم
•• عجمان-وام: 

اعتمد �سمو ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان رئي�س املجل�س 
التنفيذي حزمة من م�ساريع تطوير البنية التحتية بالإمارة بتكلفة 500 
البلدية والتخطيط بعجمان ت�سر بخطى  اأن دائرة  مليون دره��م.. موؤكدا 
م�ستدامة  بيئة  لإيجاد  الرامية  ا�سراتيجيتها  لتحقيق  ومدرو�سة  واثقة 
ومتبنية  املتكاملة  اخلطط  وا�سعًة  الإم���ارة  م�ستقبل  لبناء  ع�سرية  وبنية 

امل�ساريع واملبادرات املميزة التي حتقق اأهدافها ال�سامية.
جاء ذلك خال تفقد �سموه م�ساريع الدائرة ومبادراتها احلالية وامل�ستقبلية 
يرافقه ال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي رئي�س الدائرة و�سعادة الدكتور �سعيد 
الرحمن  عبد  و�سعادة  التنفيذي  للمجل�س  العام  الأم��ني  املطرو�سي  �سيف 
حممد النعيمي مدير عام الدائرة و�سعادة �سالح اجلزيري مدير عام دائرة 
التنمية ال�سياحة و�سعادة يو�سف النعيمي مدير عام الت�سريفات وال�سيافة 

وعدد من امل�سوؤولني.
واطلع �سموه على �سر العمل يف دائرة البلدية والتخطيط بعجمان وجتول 
يف مركز عجمان الذي اأقامته الدائرة ليكون حا�سنة لرواد التكنولوجيا من 

حول العامل واجلهات احلكومية واملجتمع.
التكنولوجية  املتغرات  ثاقبة يف ظل  روؤي��ة  الدائرة متتلك  اإن  �سموه  وق��ال 
عن  معربا  احلديثة..  التقنيات  مواكبتها  خال  من  العامل  ي�سهدها  التي 
فخره بربنامج �سل�سلة امل�ستقبل الذي اأثمر عن اأربعة م�ساريع مميزة ممثلة 
يف م�سروع اأول حافلة ذاتية القيادة وم�سروع مركز �سعادة املتعاملني املدعم 
بالذكاء ال�سطناعي وم�سروع �سرطة امل�ستقبل بالإ�سافة مل�سروع امل�ستجيب 

الأول.
تعكف  ال��ت��ي  ال��ط��رق  تطوير  م�ساريع  على  زي��ارت��ه  خ��ال  �سموه  اط��ل��ع  كما 
بن  عمار  ال�سيخ  �سارع  تطوير  م�سروع  ت�سم  والتي  اإجن��ازه��ا  على  ال��دائ��رة 
بن  را�سد  ال�سيخ  �سارع  تطوير  وم�سروع  الرا�سدية  ج�سر  وم�سروع  حميد 
�سعيد وم�سروع تطوير �سارع ال�سيخ حممد بن را�سد وم�سروع طرق منطقة 
اإن�ساء طرق يف منطقة احلليو بالإ�سافة  النعيمية املرحلة الثانية وم�سروع 
مل�����س��روع ت��ط��وي��ر ���س��ارع ال�����س��ام امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة وم�����س��روع ت��ط��وي��ر املدخل 
الإن�سان  ب�سحة  تهتم  ال��دائ��رة  اإن   « �سموه  وق��ال  عجمان.  ملدينة  اجلنوبي 
و�سامته متبنية كافة امل�ساريع التي حتقق هذا الهدف .. اعتدنا من الدائرة 
حتقيق الأهداف بطرق مبتكرة فاليوم ن�ستمع مل�ساريع ذكية حتقق الأهداف 

�سيتبنى  وال��ذي  املتنقل  الذكي  الغذاء  خمترب  م�سروع  بينها  ومن  ال�سامية 
بالإ�سافة  م��ع��دودة  ث��واين  يف  املخربية  التقارير  لإ���س��دار  التقنيات  اأف�سل 
مل�سروع خمترب الغذاء الروبرتي والذي �سيكون اأول خمترب متكامل يعتمد 

على الذكاء ال�سطناعي ب�سكل كامل«.
واأ�ساف �سموه اإن الدائرة التي متكنت من امتام التحول الرقمي ب�سكل كامل 
ت�سعى الآن لإجناز الرقابة وال�ستدامة الذكية حيث اقرحت البلدية فكرة 
امل�سروع التي يت�سمن امتام عمليات الرقابة البيئية من خال مركبة ذكية 
اللتزام  وم��دى  املختلفة  النبعاثات  م�سدر  حت��دد  متطورة  اأج��ه��زة  حتمل 
ذاتيا  البيانات  وحتليل  الأ�سباب  لتحديد  منذجة  برامج  جانب  اإىل  البيئي 

دون احلاجة لوجود خمت�س بيئي.
الإحتادي  زاد  نظام  حتديث  لفكرة  حميد  ب��ن  عمار  ال�سيخ  �سمو  وا�ستمع 
2019 الذي يعد من�سة اإحتادية للتجارة الغذائية بالدولة وت�سعى الدائرة 
من خ��ال النظام للربط الإل��ك��روين مع النظام الإحت���ادي ورب��ط النظام 
مع نظام التفتي�س الذكي لدعم املفت�سني ميدانيا حيث يوفر النظام جميع 
بيانات الإفراج والتحليل املخربي ممكنا امل�ستهلك من معرفة �سامة غذائه 

ودور اجلهات الرقابية.

اللم�سات  لإب��راز  �ساعية  م�ساريع  تقدمي  الدائرة  من  اعتدنا   « �سموه  وق��ال 
اجلمالية يف الإمارة واليوم ن�ستمع مل�سروع عجمان اأرت الذي يوؤهل الإمارة 
لتكون مدينة حدث تتوفر فيها كافة مقومات ومعاير اجلمال.. م�سرا اىل 
الفنية يف خمتلف الجتاهات مثل  املبادرات  العديد من  امل�سروع �سي�سم  اأن 
تري  التي  الفنون  من  وغرها  ال�سوئية  والفنون  والتماثيل  اجل��داري��ات 

احلركة الثقافية والفنية يف امارة عجمان«.
اأكد ال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي ل�سمو ويل عهد عجمان اأن  من جانبه 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  دع��م  بف�سل  الإجن���ازات  العديد من  ال��دائ��رة حققت 
حميد بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم عجمان الذي قدم ول 
اأن  اأن��واع الدعم لإجناح امل�ساريع وحتويلها لواقع مو�سحا  يزال يقدم كافة 
الدائرة عقدت العزم لتقدمي الأف�سل والذي ي�سب يف م�سلحة كل فرد يف 

الإمارة.
وقال رئي�س دائرة البلدية والتخطيط اإن الدائرة تفخر اليوم بزيارة �سموه 
الذي يربهن يف كل منا�سبة اأن القيادة احلكيمة يف الإمارة تقف بجانب كافة 
الدوائر بالدعم واملاآزرة .. موؤكدا اأن الكفاءات املواطنة توا�سل عملها الدوؤوب 

يف كل وقت مبا يف خر ورفعة لاإمارة طاحمًة لتحقيق التغير املن�سود.

الفتتاح يف مايو القادم

�سياحة راأ�ض اخليمة تن�سيء �ساحة للتزلج بحديقة �سقر
•• راأ�س اخليمة- الفجر:

راأ�س اخليمة لتنمية  اأعلنت هيئة   
ال�������س���ي���اح���ة ع�����ن ب�������دء الأع�����م�����ال 
للتزلج  ���س��اح��ة  ل��ب��ن��اء  الإن�����س��ائ��ي��ة 
الأ�سبوع  العامة  �سقر  حديقة  يف 
ب��ح�����س��ور هيثم  وذل������ك  امل���ا����س���ي، 
لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  م��ط��ر، 
ال�سياحة؛  لتنمية  اخل��ي��م��ة  راأ�����س 
اأحمد  اأح���م���د حم��م��د  وامل��ه��ن��د���س 
احلمادي، مدير عام دائرة الأ�سغال 
راأ�س  اإم���ارة  يف  العامة  واخل��دم��ات 
امل�����ب�����ادرات  اإط��������ار  ويف  اخل����ي����م����ة. 
املتوا�سلة التي تطلقها هيئة راأ�س 
بهدف  ال�سياحة  لتنمية  اخليمة 
تلبية خمتلف تطلعات زوار الإمارة 
�ساحة  ت�����س��ي��ي��د  ي���اأت���ي  و���س��ك��ان��ه��ا، 
العرو�س  تعزيز  لي�سهم يف  التزلج 
ال��رف��ي��ه��ي��ة ال���ت���ي ت��وف��ره��ا اأك���رب 
اخليمة.  راأ������س  يف  ع��ام��ة  ح��دي��ق��ة 
متتد �ساحة التزلج املقرر افتتاحها 

العامة  ���س��ق��ر  ح��دي��ق��ة  ل��ت��ح��وي��ل 
على  للتزلج  ا�ستثنائية  وجهة  اإىل 
ودراجات  التزلج  واأل��واح  العجات 

»بي اإم اإك�س« الهوائية. 
مطر  هيثم  ق��ال  املنا�سبة،  وب��ه��ذه 
راأ����س  لهيئة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
»ياأتي   : ال�سياحة  لتنمية  اخليمة 
للتزلج  خم�س�سة  �ساحة  ت�سييد 
ال��ع��ام��ة مبثابة  يف ح��دي��ق��ة ���س��ق��ر 
اأك���رب منطقة  اإىل  ن��وع��ي��ة  اإ���س��اف��ة 
اخليمة،  راأ����س  يف  ع��ام��ة  ترفيهية 
ونحن على ثقة باأنها �ستوفر لزوار 
جديدة  م�ساحة  و�سكانها  الإم���ارة 
مبختلف  للتمتع  ج��ي��داً  وجم��ه��زة 
الطلق.  ال���ه���واء  ال��ت��زل��ج يف  اأن�����واع 
التزلج  ال�ساحة ع�ساق  �ستمنح  كما 
اأن��ح��اء دول��ة الإم����ارات العربية  يف 
راأ�س  لزيارة  اإ�سافياً  �سبباً  املتحدة 
بالن�ساطات  وال���ت���م���ت���ع  اخل���ي���م���ة 
توفرها  التي  العديدة  وال��ت��ج��ارب 
الإمارة«. من جانبه، قال املهند�س 

تبنى حول م�ساحة خ�سراء �سمن 
ال��غ��اف يف حديقة  ���س��ج��ر  حم��م��ي��ة 
ال�ساحة  ت�سميم  ومت  ه��ذا  �سقر. 
املوجودة  ال��غ��اف  اأ���س��ج��ار  لت�سمل 
املحافظة  ل�����س��م��ان  احل��دي��ق��ة  يف 
الطبيعي  التظليل  ولتوفر  عليها 

ال��ع��ام على  يف �سهر مايو م��ن ه��ذا 
م�ساحة قدرها 620 مراً مربعاً، 
نوعه،  من  فريد  بت�سميم  وتتميز 
حيث تعترب �ساحة التزلج الوحيدة 
امل�سيدة داخل حديقة عامة يف دولة 
و�سوف  املتحدة،  العربية  الإم��ارات 

العديد  ال�ساحة  و�ست�سم  ل��ل��زوار. 
من احلواجز املختلفة التي تنا�سب 
امل�ستويات  ك���اف���ة  م���ن  امل��ت��زجل��ني 
وت���������س����م����ل الأه���������������رام واحل���������واف 
الدائرية،  وال�����س��ك��ك  وال�����س��ف��اف 
خ�سي�ساً  م�����س��م��م��ة  وج��م��ي��ع��ه��ا 

�ساحة  �ستوفر  ال�����س��ه��رة،  ال��ع��ام��ة 
الهواء  يف  رائ���ع���ة  وج���ه���ة  ال��ت��زل��ج 
الباحثني  ال��ت��زل��ج  لع�ساق  ال��ط��ل��ق 
عن منطقة جمّهز ب�سورة مثالية 
�ستكون  اأنها  كما  الريا�سة،  ملزاولة 
التزلج  مل�����س��اب��ق��ات  م��ث��ال��ي��اً  م��وق��ع��اً 
والفعاليات الجتماعية املتنوعة«.

ريا�سة  ع�ساق  ا�ستقطاب  وب��ه��دف 
وخارجها،  ال����دول����ة  م���ن  ال���ت���زل���ج 
اجلديدة  ال��ت��زل��ج  ���س��اح��ة  �ست�سهد 

اأح���م���د حم��م��د اأح���م���د احل���م���ادي، 
م�����دي�����ر ع��������ام دائ�����������رة الأ������س�����غ�����ال 
راأ�س  اإم���ارة  يف  العامة  واخل��دم��ات 
اخل��ي��م��ة: »ن��ف��خ��ر ب����الإع����ان عن 
اأول  الإن�سائية يف  الأعمال  تد�سني 
راأ�س  يف  للتزلج  خم�س�سة  �ساحة 
اإثراء  �ساأنها  م��ن  وال��ت��ي  اخل��ي��م��ة، 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة التي  امل���راف���ق  ق��ائ��م��ة 
الإمارة لزوارها و�سكانها.  توفرها 
ومبوقعها املتميز يف حديقة �سقر 

بافتتاحها  احتفاًء  خا�سة  فعالية 
يف ���س��ه��ر م���اي���و. وجت����در الإ����س���ارة 
اإىل اأن ريا�سة التزلج على الألواح 
قائمة  اإىل  الأوىل  للمرة  �ستن�سم 
 ،2020 الأل��ع��اب الأوملبية يف ع��ام 
وذل�����ك يف اأع����ق����اب ال���ن���ج���اح ال���ذي 
ال�سعبية  ال��ري��ا���س��ة  ه���ذه  حققته 
بالتحول اإىل ريا�سة �سهرة عاملياً 
بف�سل  وا�سعاً  تقديراً  واكت�سابها 

تاأثرها الإيجابي على ال�سباب.

حماكم دبي حتقق تقدمًا ملحوظًا يف نتائج تطبيق ا�سرتاتيجية دبي للمعامات الاورقية
•• دبي-الفجر:

اأطلقت الدائرة على مدى ال�سنوات 
ال�سابقة العديد من املبادرات التي 
ا�ستخدام  م���ن  احل����د  ت�����س��ت��ه��دف 
»ا�سراتيجية  خ��ال  م��ن  ال����ورق، 
دبي للمعامات الاورقية« وذلك 
ال�سمو  �ساحب  ل��روؤي��ة  ترجمة  يف 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال��������وزراء ح���اك���م دب�����ي، رع�����اه اهلل، 
حمدان  ال�سيخ  �سمو  وت��وج��ي��ه��ات 
بن حممد بن را�سد اآل مكتوم، ويل 
عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي، 
اإىل منوذج  دب���ي  ح��ك��وم��ة  ل��ت��ح��ول 

ذكي بالكامل.
 ح��ي��ث اأ����س���ار ���س��ع��ادة ط���ار����س عيد 
دبي،  املن�سوري مدير عام حماكم 
توجيهات  اأع��ي��ن��ن��ا  ن�����س��ب  و���س��ع��ن��ا 
�سياغة  ع��ل��ى  ل��ل��ع��م��ل  احل���ك���وم���ة 
ال���س��رات��ي��ج��ي��ات واخل��ط��ط التي 
اإىل  احلكومي  العمل  حت��ول  تعزز 
بالكامل،  الأوراق  م��ن  خ��ال  عمل 

منها، ادارة تقنية املعلومات، وادارة 
املوؤ�س�سي،  وال��ت�����س��وي��ق  الت�������س���ال 
وا�ست�سراف  ال�سراتيجية  وادارة 
الوحدات  ح��ق��ق��ت  ك��م��ا  امل�����س��ت��ق��ب��ل، 
ن�سبة  الق�سائي  للقطاع  الداعمة 
يف  التحول  ن�سبة  بلغ  حيث  جيدة 
للمنازعات  الودية  الت�سوية  مركز 
برنامج  خ������ال  م����ن   100%
ت�سجيل  ويف  ال���ذك���ي���ة،  ال��ت�����س��وي��ة 
  70% ن�سبة   ب��ع��د  ع��ن  الق�سايا 
كما   ، ال�سالفة  برنامج  خ��ال  من 
والطلبات  اللوائح  خدمات  حققت 
 ،  100% ن�������س���ب���ة  ال���ق�������س���ائ���ي���ة 
ن�سبة  الذكية  احل��ج��وزات  وحققت 
خال نظام احلجز  من   100%
ال�سهاد  خدمات   وحققت  الذكي، 
وحت�سر  امل����������دين   وال����ت����وث����ي����ق 
املنفذ ���س��ده��م  م��ا ي��ق��ارب 50% 
م��ن خ���ال ب��رن��ام��ج ق��ري��ب وذرى 
العمل  ويجري  ال��ذك��ي،   وال�سهاد 
حاليا على حت�سني موؤ�سر التحول 
اجلل�سات  ادارة  يف  ال������اورق������ي 
الق�سائية والذي تبنت له حماكم 

املتعاملني  اإج����������راءات  ب��ت�����س��ه��ي��ل 
وت�������ق�������دمي اخل�������دم�������ة ب���ط���ري���ق���ة 
بال�سكل  الوقت  وا�ستثمار  مي�سرة 
�سيوفر  ب�����دوره  وه����ذا  ال�����س��ح��ي��ح، 
ال��وق��ت واجل��ه��د لكل م��ن موظفي 
واملتعاملني  احل���ك���وم���ة  اجل���ه���ات 
ويحقق  العملية  البيئة  يعزز  مما 
التكلفة  ويخف�س  املتعاملني  ر�سا 
وم�������س���ت���وى ال���ن���ف���اي���ات وذل������ك »يف 
ال���ق���ي���ادة ل وقت  روؤي�������ة  ت���رج���م���ة 
ينتظر  ل  ف��امل�����س��ت��ق��ب��ل  ل��ان��ت��ظ��ار 

اأحداً »
وم���ن ج��ان��ب��ه اأو����س���ح حم��م��د عبد 
الرحمن مدير اإدارة ال�سراتيجية 
حماكم  يف  امل�ستقبل  وا���س��ت�����س��راف 
دبي، ان التحول حلكومة با ورق 
امل�ستقبل«،  ممكنات  اإح��دى  يعترب 
�سوطاً  ق��ط��ع��ت  دب���ي  حم��اك��م  وان 
املعامات  م���ن  ل��ل��ت��خ��ل�����س  م��ه��م��اً 
ال������ورق������ي������ة، وذل����������ك م������ن خ����ال 
وبراجمها  وتطبيقاتها  مبادراتها 
ومن  تنفيذها،  مت  ال��ت��ي  ال��ذك��ي��ة، 
فريقي  ت�سكيل  مت  امل��ن��ط��ل��ق  ه���ذا 

مرحلة  اأع��ت��اب  على  ال��ي��وم  فنحن 
جديدة ن�ستعد من خالها لتجاوز 
بطرقها  اخل��دم��ات  ت��ق��دمي  ع�سر 
ت�سمني  اإىل  والنتقال  التقليدية، 

عن�سر البتكار والإبداع
الوعي  اأه���م���ي���ة  ���س��ع��ادت��ه  م����وؤك����داً 
ب���ال���ت���ق���ل���ي���ل م�����ن ك���م���ي���ات ال������ورق 
الب�سر  �سعادة  لر�سيخ  امل�ستهلكة، 
وتطوير جمتمعاتهم نحو الأف�سل 
مدن  متطلبات  م��ع  ي���ت���واءم  ومب���ا 
تقليلنا  يكون  ول��ذل��ك  امل�ستقبل«، 
حماية  ه����و  ال��������ورق  ل����س���ت���خ���دام 
وهو  البيئة،  الأنظمة  م��ن  لعديد 
�سمان با�ستمرار ح�سولنا على كل 
الفوائد التي جننيها من الأ�سجار، 
امليزانيات  م��ن  يقلل  اأي�����س��اً  واإمن���ا 
ال���ت���ي ت�����س��رف��ه��ا امل��وؤ���س�����س��ات على 
ال����ورق وت��ق��ل��ل اأي�����س��اً م��ن تكاليف 

ا�ستراد الورق اأو اإعادة تدويره .
اأو�سح �سعادته، جهود الدائرة  كما 
يف التقليل من ا�ستخدام الورق يف 
على  العتماد  اإن  حيث  املعامات، 
املحاكم  ي�ساعد  التقنية  الأنظمة 

التحول  متطلبات  لتنفيذ  ع��م��ل 
الق�سائي  ال��ق��ط��اع  يف  ال���اورق���ي 
ب��رئ��ا���س��ة ���س��ع��ادة ال��ق��ا���س��ي جمال 
العمالية  املحكمة  رئي�س  اجلابري 
برئا�سة  الداري  ال���ق�������س���اء  ويف 
التنفيذي  املدير  العبيديل  حممد 
قام  ك��م��ا  ال���دع���اوى،  اإدارة  ل��ق��ط��اع 
ال��ف��ري��ق ب��درا���س��ة ال��و���س��ع احلايل 
وح���������س����ر وحت������دي������د امل���ح���ق���ق���ات 
التح�سني  وف��ر���س  وامل�����س��ت��ه��دف��ات 
احلكومية،  امل�ستهدفات  لتحقيق 
ومت و�سع خطة عمل زمنية ملراحل 
امل�ستهدفات  وحتقيق  ال�ستكمال 
للعمل  والتحفيز  اجل��ه��ود  وح�سد 
للتحقيق  ال���واح���د  ال��ف��ري��ق  ب����روح 

امل�ستهدفات.
واأو�سح مدير اإدارة ال�سراتيجية 
الفريق  اأن  امل�ستقبل  وا�ست�سراف 
املحققة  بالنتائج  قام برفع تقرير 
حتى الربع الول من عام 2019 
وقد اظهر التقرير نتائج ايجابية 
ح��ي��ث حققت  ال���ت���ح���ول  ن�����س��ب��ة  يف 
 100% ن�سبة  ال���واح���دات  بع�س 

خطة  �ستت�سمنها  التي  احلكومية 
وتعمل   ،2019 ع��ام  الذكية  دب��ي 
حم���اك���م دب����ي ب��ال��ت��ع��اون م���ن دبي 
التكاملية  الن�سب  لتحقيق  الذكية 
والعمليات  اخل���دم���ات  ج��م��ي��ع  يف 
م�ستخدمي  خ������ال  م����ن  �����س����واء 

دب���ي م���ب���ادرة امل��ل��ف ال��ذك��ي��ة الذي 
ادارة  ت��ك��ام��ل��ي��ة يف  ن��ق��ل  ���س��ي��ح��دث 

جل�سات التقا�سي.
عبدالرحمن  حم���م���د  اأو�����س����ح  و 
ك��م��ا اخ���ت���رت حم���اك���م دب����ي هذا 
الدوائر  جم��م��وع��ة  ���س��م��ن  ال���ع���ام 

م�ستخدمي  اأو  داخ��ل��ي��ا  الن��ظ��م��ة 
اخلدمات من املتعاملني وال�سركاء 
حكومة  غايات  لتحقيق  واملجتمع 
املدينة  اإىل  دب����ي  ل��ت��ح��وي��ل  دب����ي 
م�ستوى  ع��ل��ى  والأ����س���ع���د  الأذك������ى 

العامل وذلك خال وقت قيا�سي
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اأخبـار الإمـارات
»معر�ض اخلليج للتعليم والتدريب 2019« ينطلق يف دبي 17 اأبريل 

•• دبي - وام:

ي�ست�سيف مركز دبي التجاري العاملي خال الفرة من 17 اإىل 19 اأبريل 
جتك�س    »2019 وال��ت��دري��ب  للتعليم  اخلليج  »معر�س  فعاليات  اجل���اري 

احلدث التعليمي والتدريبي املتخ�س�س يف منطقة ال�سرق الأو�سط واآ�سيا.
وتعود دورة الربيع للعام 2019 من املعر�س يف حلة جديدة بعد اأن �سهدت 
اإىل  الأط��ف��ال  ريا�س  من  املدر�سي«  »التعليم  مراحل  جميع  لت�سمل  تو�سعا 

الثانوية العامة.
تاأتي اخلطوة متا�سيا مع التطور املت�سارع الذي ي�سهده »التعليم املدر�سي« 
وال��ذي يعترب نظاما تعليميا دوليا ومتكاما ي�ستقطب  الإم��ارات  يف دول��ة 
اأكر من 630 األف طالب وطالبة على امل�ستوى الوطني وفق الإح�سائيات 

اإجمايل الإي��رادات من الأق�ساط املدر�سية  اإىل و�سول  الأخ��رة التي ت�سر 
اإىل نحو 4،7 مليار دولر اأمريكي.

و تتميز الدورة املرتقبة با�ست�سافة نخبة من العار�سني من خمتلف مراحل 
»التعليم املدر�سي« يف خطوة هي الأوىل من نوعها لتلبية تطلعات املواطنني 
واملقيمني ل�سيما من الوافدين اجلدد اإىل دولة الإمارات و الذين يبحثون 

عن مدار�س منا�سبة لأطفالهم.
اآند  كونفرن�سز  »اإنرنا�سيونال  �سركة  ع��ام  مدير  غودينهو  اأن�سيلم  وق��ال 
اإكزيبي�سنز« املنظمة للمعر�س اإن دورة الربيع من املعر�س ت�ستعد ل�ستقبال 
م�ستوى  اإىل  ت��رق��ى  م��دار���س  ع��ن  الباحثني  الطلبة  م��ن  ج��دي��دة  �سريحة 
اأف�سل  على  التعرف  اإىل  يتطلعون  ال��ذي��ن  ال�سباب  جانب  اإىل  تطلعاتهم 

الربامج اجلامعية وبرامج الدرا�سات العليا.

»�سحة دبي« توقع اتفاقية ل�سراء نظام مراقبة اجلرعات االإ�سعاعية
•• دبي-وام: 

 AGFA Health « وقعت هيئة ال�سحة بدبي اتفاقية مع �سركة
لها  يتعر�س  ال��ت��ي  الإ���س��ع��اع  مل��راق��ب��ة كمية  ن��ظ��ام  »ل��ت��وف��ر   Care
املر�سى يف جميع م�ست�سفياتها ومراكزها ال�سحية وذلك متا�سيا مع 
وتوفر  املر�سى  �سامة  �سمان  اإىل  الرامية  ال�سراتيجية  روؤيتها 

رعاية �سحية عالية اجلودة.
واأكدت الدكتورة فريدة اخلاجة املديرة التنفيذية لقطاع اخلدمات 
الطبية امل�ساندة و التمري�س بالهيئة اأهمية هذه الإتفاقية التي تاأتي 
�سمن م�سروع »�سعاع« الذي يهدف اإىل توفر رعاية �سحية متكاملة 

تركز على �سمان �سامة املري�س من الإ�سعاع .
اإن التخطيط ال�سراتيجي لهيئة ال�سحة بدبي قائم على  و قالت 

الإ�ستثمار يف التقنيات املبتكرة مع احلر�س على الإلتزام مبتطلبات 
األف   320 من  اأك��ر  �سنويا  جت��ري  الهيئة  اأن  اإىل  لفتة  ال�سامة 
ال�سور  وت��ب��ادل  لاأر�سفة  نظاما  ومتتلك  ا�سعاعي  ت�سوير  اختبار 
الأ�سنان و نظاما  النووي وت�سوير  الأ�سعة والطب  الرقمية لأق�سام 
وهي  والقلب  العيون  طب  لأق�سام  الطبية  ال�سور  تبادل  و  لأر�سفة 
اإطار  �سمن  وعر�سها  الطبية  ال�سور  ت��ب��ادل  ت�سهل  التي  الأنظمة 
نظام ال�سجات الطبية الإلكرونية. و نوهت اإىل اأن برنامج مراقبة 
الذين �سيكون لديهم  املر�سى  الإ�سعاع يحر�س على خدمة  جرعات 
و�سي�سمح  لها  تعر�سوا  التي  الأ�سعة  جرعات  كمية  ح��ول  معلومات 
التي  احل��الت  وحتليل  بتحديد  الطبية  الفيزياء  يف  للمتخ�س�سني 
اإجراء  تعر�س فيها املري�س لإ�سعاع زائد بينما ميكن الباحثني من 

حتليات اإح�سائية مبنية على اأ�سا�س �سكاين .

الوطنية الإدارة الطوارئ تنظم ور�ستي عمل حول ا�ستمرارية االأعمال
•• اأبوظبي - وام:

نظمت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والزمات والكوارث - اإدارة ال�سامة 
الهيئة  م��ن  ك��ل  يف  الأع��م��ال  ا�ستمرارية  اإدارة  يف  عمل  ور�ستي   - وال��وق��اي��ة 
الوطني  للمركز  واأخ���رى  الفجرة  اإم���ارة  يف  واجلن�سية  للهوية  الحت��ادي��ة 

لاأر�ساد اجلوية والزلزل باأبوظبي.

ال�سوء  �سلط  حيث  الزيدي  �سلطان  بالهيئة  املعتمد  امل��درب  الور�ستان  قدم 
لنموذج  وتو�سيحا  �سرحا  ق��دم  كما  الأع��م��ال  ا�ستمرارية  اإدارة  مبادئ  على 
 AE/SCNS/NCEMA“ اإدارة ا�ستمرارية الأعمال اخلا�س باملعيار
ا�ستمرارية  لإدارة  الأ�سا�سية  املفاهيم  اإىل  بالإ�سافة   ”7000:2015
والتقنيات  والطرق  الأعمال  ا�ستمرارية  اإدارة  بكيفية عمل  والإمل��ام  الأعمال 

امل�ستخدمة يف التطبيق الفعال لإدارة ا�ستمرارية الأعمال.

 AE/SCNS/NCEMA“ ل��ل��م��ع��ي��ار  امل���ت���ق���دم  ال���ف���ه���م  وت����ن����اول 
كذلك  ال�سلة  ذات  الأخ���رى  وامل��وج��ه��ات  والت�سريعات   ”7000:2015
الوعي الكامل بكيف ميكن لإدارة ا�ستمرارية الأعمال اأن تدعم كل الأطراف 
ذات ال�سلة باملوؤ�س�سة والتي ت�سمل مدراء الإدارة العليا واجلهات التنظيمية 
بالإ�سافة اإىل عامة النا�س.. م�سرا اإىل اأن التعرف اإىل كل اخلطوات الاحقة 
كفء  برنامج  تطبيق  بغر�س  القيادة  بفريق  اخلا�سة  وامل�سوؤوليات  والأدوار 

الور�س  اأهمية مثل هذه  امل�ساركون  واأك��د  الأعمال  ا�ستمرارية  لإدارة  وفعال 
يف الإملام الكامل بكيفية اإدارة ا�ستمرارية الأعمال يف دعم كل الأطراف ذات 
ال�سلة مبوؤ�س�ساتهم والتي ت�سمل املدراء والإدارة العليا واجلهات التنظيمية 
بالإ�سافة اإىل اجلمهور.. م�سددين على �سرورة التعرف على كل اخلطوات 
الاحقة والأدوار وامل�سوؤوليات اخلا�سة بفريق العمل بغر�س تطبيق برنامج 

يتميز بالكفاءة والفاعلية.

ال�سام�سي : اإطاق خا�سة القيد االلكرتونية 
خطوة مميزة لتطوير اخلدمات

•• اأبوظبي-وام:

اأك����د م��ع��ايل ع��ل��ي حم��م��د ب��ن ح��م��اد ال�����س��ام�����س��ي رئي�س 
واجلن�سية  ل��ل��ه��وي��ة  الحت���ادي���ة  ال��ه��ي��ئ��ة  اإدارة  جم��ل�����س 
القيد  خ��ا���س��ة  ب��اع��ت��م��اد  ال�������وزراء  ق�����رار جم��ل�����س  اأن 
اخلدمات  لتطوير  مم��ي��زة  خ��ط��وة  ميثل  الل��ك��رون��ي��ة 
احل��ك��وم��ي��ة، م���ن خ���ال ت��وظ��ي��ف ال��ت��ق��ن��ي��ات احلديثة 
والتكنولوجيا يف التعامات احلكومية، مما ي�سهل على 
اإجناز  رحلة  واخت�سار  الإج���راءات  واملقيمني  املواطنني 
اأق��ل ع��دد ممكن م��ن اخل��ط��وات وبحيث  اإىل  املعامات 
ين�سجم مع  زمنية ومب��ا  م��دة  اأق�سر  كلها خ��ال  تنجز 
زمان  اأي  يف  اخل��دم��ات  ت��وف��ر  نحو  احلكومي  التوجه 

ومن كل مكان، وباأقل التكاليف.

تنعك�س  ال��ق��رار  اإن  ام�����س  ت�سريح  يف  ال�سام�سي  وق���ال 
اإي��ج��اب��ي��ات��ه ع��ل��ى ال��ع��دي��د م��ن اجل���وان���ب، م��ن��ه��ا تقليل 
ملراكز  املتعامل  ح�سور  وتقليل  والإج���راءات،  التكاليف 
اخلدمة، اإىل جانب حفظ املعلومات وربطها يف بطاقة 
واحد  مكان  يف  املعلومات  كافة  يحفظ  وال��ذي  الهوية، 
اأمن  على  احلفاظ  جانب  اإىل  متعددة،  ول�ستخدامات 
وال�ستغال  التاعب  من  وحمايتها  املعلومات  و�سرية 
للهوية  الحت����ادي����ة  ال��ه��ي��ئ��ة  اإن  واأ�����س����اف  وال���ت���زوي���ر. 
بالتعاون  التنفيذ  اإج��راءات  يف  حاليا  �ستبداأ  واجلن�سية 
الخت�سا�س،  وذات  وامل��ح��ل��ي��ة  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ات  م��ع 
القادم،  ي��ول��ي��و  مطلع  التطبيق  ق��د  اخل��دم��ة  ل��ت��دخ��ل 
و�سيتم تنظيم ور�س عمل للجهات ل�سرح اآليات التطبيق 

وت�سريع العمل للتنفيذ.

مدير عام اجلن�سية باالإنابة : اعتماد خا�سة القيد االإلكرتونية يخت�سر االإجراءات
•• اأبوظبي-وام:

اخلييلي  �سهيل جمعة  العميد  اأكد 
م��دي��ر ع���ام اجل��ن�����س��ي��ة ب��الإن��اب��ة يف 
الهيئة الحتادية للهوية واجلن�سية 
باعتماد  ال����وزراء  جمل�س  ق���رار  اأن 
خ���ا����س���ة ال���ق���ي���د الإل����ك����رون����ي����ة 
تقدمها  التي  باخلدمات  �سرتقي 
املجال  ه��ذا  يف  للمواطنني  الهيئة 
اأف�����س��ل امل�����س��ت��وي��ات م��ن خال  اإىل 
ذكية  خ���دم���ات  اإىل  ب��ه��ا  ال���ت���ح���ول 
معاملته  اإجن�����از  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل  ت��ت��ي��ح 
ملراجعة  احل��اج��ة  دون  اإل��ك��رون��ي��ا 

مراكز الهيئة.
خطة  و���س��ع��ت  ال��ه��ي��ئ��ة  اإن  وق�����ال 

القيد  بخا�سة  اخلا�سة  البيانات 
اإلكرونية  م��ن��ظ��وم��ة  خ����ال  م���ن 
حتقيق  يف  ف��اع��ل  ب�سكل  �ست�ساهم 
ال����ت����ك����ام����ل ب������ني ال����ه����ي����ئ����ة وب����ني 
امل��وؤ���س�����س��ات احل��ك��وم��ي��ة يف  خمتلف 
جم��ال ت��ق��دمي اخل��دم��ات وتوحيد 
واإجراءات  بها  املتعلقة  ال�سيا�سات 
التحقق  ���س��ب��ل  واإت���اح���ة  ت��ق��دمي��ه��ا 
انظمتها  طريق  ع��ن  البيانات  م��ن 
اآم��ن��ة وموثوقة  ب�����س��ورة  اخل��ا���س��ة 

ومرابطة.
اإىل  ال���ع���م���ي���د اخل���ي���ي���ل���ي  ول����ف����ت 
اإىل  ال��ق��ي��د  خ��ا���س��ة  حت���وي���ل  اأن 
من  ع����ددا  �سيخت�سر  اإل��ك��رون��ي��ة 
عملية  تتطلبها  ال��ت��ي  الإج�����راءات 

ال�سركاء  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  م��ت��ك��ام��ل��ة 
امل��ع��ن��ي��ني نحو  ال����س���رات���ي���ج���ي���ني 
التحول الذكي خلا�سة القيد وفق 
املحافظة  املعاير يف جمال  اأف�سل 
على اأمن املعلومات و�سرية البيانات 
وخ�سو�سيتها.. مو�سحا اأن الهيئة 
للوزارات  بيانات اخلا�سة  �ستوفر 
احلكومية  وامل��وؤ���س�����س��ات  وال��ه��ي��ئ��ات 
ب�سكل اإلكروين من خال حتميل 
ن�سخة منها على ال�سريحة الذكية 

لبطاقة الهوية.
عملية  ت��ن��ف��ي��ذ  خ��ط��ة  اأن  واأ����س���اف 
الربط  اإجن����از  تت�سمن  الن��ت��ق��ال 
الإلكروين مع اجلهات احلكومية 
امل��ع��ن��ي��ة مب���ا ي��ت��ي��ح ت���ب���ادل وتوفر 

الذي  الأم���ر  التعديل  اأو  الإ���س��دار 
املتعامل  رح��ل��ة  لتقلي�س  ���س��ي��وؤدي 
ويوفر عليه الوقت واجلهد وي�سهم 
واإ���س��ع��اده ف�سا  ر���س��اه  يف حتقيق 
الإنتاجية لدى  م��ع��دلت  رف��ع  ع��ن 
موظفي الهيئة وخلق بيئة لاإبداع 

والبتكار يف تقدمي اخلدمات.
واأ�سار اإىل اأن الهيئة نفذت برناجما 
ال����ت����وا�����س����ل مع  خ����ال����ه  م�����ن  مت 
املعنيني  ال�سراتيجيني  ال�سركاء 
التنفيذ  خ��ط��وات  واإط��اع��ه��م على 
واآل��ي��ات��ه وال����دور امل��ط��ل��وب م��ن كل 
النتائج  ب��اأف�����س��ل  ل��ل��خ��روج  ���س��ري��ك 
اتخاذها  يجب  ال��ت��ي  والإج������راءات 
يف جمال تكامل الأنظمة وتهيئتها 

لإجناح الربط الإلكروين ومتكني 
ك��ل ج��ه��ة م��ن ال���س��ت��ف��ادة برنامج 
على  الإلكروين«  القيد  »خا�سة 

اأكمل وجه.
باإجراء  ���س��ت��ق��وم  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  واأك����د 
ب���الع���ت���م���اد على  ����س���ام���ل  ت��ق��ي��ي��م 
البيئة  م����ن  ال����راج����ع����ة  ال���ت���غ���ذي���ة 
ال����واردة  وامل��اح��ظ��ات  الت�سغيلية 
ال�سراتيجيني  ال�������س���رك���اء  م����ن 
وامل��ت��ع��ام��ل��ني وات���خ���اذ الإج�������راءات 
ت�����س��م��ن حتقيق  ال���ت���ي  ال�����ازم�����ة 
وامل�ساهمة  لها  املخطط  الأه���داف 
احلكومية  اخل���دم���ات  ت��ط��وي��ر  يف 
ت�سبو  م��ا  لتحقيق  بها  والرت���ق���اء 

اإليه قيادتنا الر�سيدة.

دائرة ال�سوؤون االإ�سامية بال�سارقة تفتتح م�سجد الفردو�ض باملمزر
•• ال�شارقة - وام:

مبنطقة  الفردو�س  م�سجد  بال�سارقة  الإ�سامية  ال�سوؤون  دائ��رة  افتتحت 
املمزر الذي يطل على بحرات املمزر ويت�سع ل� 3300 م�سل وم�سلية وذلك 
يف اإطار ا�ستعدادات دائرة ال�سوؤون الإ�سامية ل�ستقبال �سهر رم�سان املبارك 

وتلبية حاجة قاطني املنطقة التي ت�سهد تطورا عمرانيا وكثافة �سكانية.
ح�سر الفتتاح �سعادة عبد اهلل خليفة يعروف ال�سبو�سي مدير دائرة ال�سوؤون 

احلكومية  ال��دوائ��ر  م�سوؤويل  من  وع��دد  امل�سجد  ببناء  واملتربع  الإ�سامية 
وفق  �سيدت  ال��ت��ي  م��راف��ق��ه  على  واط��ل��ع��وا  امل�سجد  اأرج����اء  حيث جت��ول��وا يف 
واخلارجية  الداخلية  ج��دران��ه  تزينت  وال���ذي  الفاطمي  امل��ع��م��اري  ال��ط��راز 
بالزخارف والنقو�س والآيات القراآنية كما تعلوه قبة كبرة تتو�سط امل�سجد 
اإجمالية تبلغ  اأر�س  امل�سجد على م�ساحة  57 مرا. بني  بارتفاع  ومنارتان 
املي�ساأة ودورات  امل�سلى ومرافقه اخلدمية من  اأمتار مربعة ت�سم   3910
املياه و�سكنني لاإمام واملوؤذن ويتكون امل�سجد من طابقني يت�سعان ل� 3300 

م�سل وم�سلية حيث يت�سع م�سلى الرجال ل� 3000 اآلف م�سل بينما يت�سع 
م�سلى الن�ساء ل� 300 م�سلية.

واأكد مدير دائرة ال�سوؤون الإ�سامية بال�سارقة اأن افتتاح م�سجد الفردو�س 
يف هذا املوقع احليوي ياأتي ا�ستجابة حلاجة قاطني املنطقة وا�ستمرارا للنهج 
الذي ت�سر عليه اإمارة ال�سارقة يف ت�سييد وبناء امل�ساجد يف كافة ال�سواحي 
حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ل��روؤى  حتقيقا  واملناطق 
قاطني  و�سول  ت�سهيل  يف  ال�سارقة  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي 

الإمارة اإىل بيوت اهلل وت�سهيل اإقامة �سعائرهم بكل ي�سر وطماأنينة م�سيدا 
يعد �سرحا معماريا  وال��ذي  الفردو�س  ببناء م�سجد  املتكفل  املتربع  بجهود 

ومنارة ت�ساف اإىل منارات اإمارة ال�سارقة العامرة مب�ساجدها وماآذنها.
عدد  لفتتاح  املقبلة  الفرة  خال  ت�ستعد  الدائرة  اأن  اإىل  ال�سبو�سي  ولفت 
من امل�ساجد اجلديدة املتنوعة يف ت�ساميمها وطرزها املعمارية موزعة على 
�سواحي الإمارة ل�ستيعاب امل�سلني وخا�سة يف �سهر رم�سان الف�سيل مثمنا 

جهود الدوائر املعنية يف الإمارة وما يقدمونه من ت�سهيات لبناء امل�ساجد.

بيئة اأبوظبي  حتتفي بالفائزين بالدورة الثالثة من  جائزة الدانة للتميز الداخلي
•• اأبوظبي -وام:

كّرمت هيئة البيئة – اأبوظبي الفائزين يف “جائزة الدانة للتميز” الداخلي 
التي تنظمها الهيئة يف دورتها الثالثة يف اإطار توجه حكومة اأبوظبي لتحفيز 
العمل  اآليات  اأدائها وحت�سني  العمل لرفع م�ستوى  اجلهات احلكومية على 
واجلودة  التميز  بثقافة  الوعي  ن�سر  يف  والإ���س��ه��ام  الداخلية  قطاعاتها  يف 
املختلفة من  احلكومية  العمل  بيئات  يف  اأ�سا�سياً  مكوناً  وجعلها  وال�سفافية 

خال تعزيز عن�سري الريادة والبتكار يف العمل املوؤ�س�سي.
و�سّلمت �سعادة الدكتورة �سيخة �سامل الظاهري الأمني العام بالإنابة لهيئة 
– اأبوظبي الدروع للفائزين باجلائزة عن فئة الأف��راد وفئة اجليل  البيئة 
تطبيق  يف  الفّعال  لدورهم  الفائزة  العمل  ف��رق  كرمت  كما  للتميز  الرابع 
الهيئة وذلك بح�سور  املوؤ�س�سي يف  والتميز  وتعميق مفاهيم اجلودة  ون�سر 
�سعادة الدكتور جابر اجلابري نائب الأمني العام بالهيئة والدكتور عبد اهلل 

عي�سى زمزم م�ساعد الأمني العام للعمليات.
العلمية  املعاير  باأعلى  اأبوظبي   – البيئة  هيئة  ال��ت��زام  الظاهري  واك��دت 
والإدارية يف اإطار روؤيتها التي تهدف اإىل بيئة م�ستدامة من اأجل م�ستقبل 
م�ستدام فيما يعترب التميز الداخلي جزءاً ل يتجزاأ من هذه الروؤية ومن 
يف  خا�ساً  اهتماماً  اجل��ودة  ت��ويل  الهيئة  اأن  اإىل  م�سرة  املوؤ�س�سية  ثقافتها 

جمالت عملها كافًة .
واأ�سارت �سعادتها اإىل اأن توزيع جوائز الدانة ل يعني تكرمياً للفائزين فقط، 
املوؤ�س�سات  من  موؤ�س�سة  بناء  يف  بنجاحها  الهيئة  لحتفال  منا�سبة  هو  بل 
على  احل��ف��اظ  يف  ط��وي��ًا  �سوطاً  قطعت  التي  اأبوظبي  حكومة  يف  ال��رائ��دة 
مكانتها املتميزة واإجنازاتها يف جمال حماية البيئة موؤكدة ان برنامج جائزة 
ز ونتبنى  اأبوظبي لاأداء احلكومي املتميز �سجع الهيئة لتخطو نحو التميُّ
ثقافة الإبداع والبتكار والإنتاجية والتفاين يف تطوير البيئة وفقا للروؤية 

التي و�سعتها حكومة اأبوظبي.

�سفري الدولة لدى الكويت يلتقي 
وزيرة الدولة لل�سوؤون االقت�سادية

•• الكويت -وام:

التقت معايل مرمي عقيل العقيل وزير دولة لل�سوؤون الإقت�سادية يف دولة 
الري�سي �سفر  نا�سر  �سعادة �سقر  ال��وزارة  الكويت يف مكتبها بديوان عام 
البلدين  ب��ني  العاقات  اجلانبان  بحث  حيث  الكويت  دول��ة  ل��دى  ال��دول��ة 
ال�سقيقني واملوا�سيع ذات الهتمام امل�سرك .. ونقل �سعادة ال�سفر خال 
اللقاء حتيات معايل �سلطان بن �سعيد املن�سوري وزير القت�ساد ومتنياته 
ملعاليها موفور ال�سحة وال�سعادة وحلكومة و�سعب الكويت مزيداً من التقدم 
والزدهار . من جانبها حملت معايل وزير دولة لل�سوؤون الإقت�سادية مرمي 
عقيل العقيل �سعادة ال�سفر حتياتها اإىل معايل وزير القت�ساد �سلطان بن 
�سعيد املن�سوري متمنية ملعاليه موفور ال�سحة وال�سعادة ولدولة الإمارات 

العربية املتحدة ا�ستمرار التقدم والتنمية والزدهار.

�سفري الدولة يلتقي رئي�ض احتاد 
الغرف التجارية ال�سوداين

•• اخلرطوم -وام:

جمهورية  ل��دى  الدولة  �سفر  اجلنيبي  حميد  حممد  حمد  �سعادة  التقى 
يف  التجارية  ال��غ��رف  اإحت���اد  رئي�س  يو�سف  اأح��م��د  يو�سف  ال�سيد  ال�����س��ودان 

ال�سودان، وذلك مبقر الإحتاد باخلرطوم.
وخ���ال ال��ل��ق��اء ث��م��ن رئ��ي�����س اإحت����اد ال��غ��رف ال��ت��ج��اري��ة ال��ع��اق��ات القوية 
واملتجذرة التي تربط بني البلدين موؤكدا ان الم��ارات ظلت متثل ال�سند 
الطران  و�سركات  بالبنوك  م�سيداً  ال��ظ��روف،  كل  يف  لل�سودان  احلقيقي 

الإماراتية التي تخدم القت�ساد ال�سوداين وت�ساهم يف ا�ستقراره.

بدعوتكم  ال�سركة  خا�سة  م�ساهمة  للتمويل  اوريك�س  احليل  �سركة  اإدارة  جمل�س  يتقدم 
الثاثاء  يوم  واملزمع عقده يف  لل�سركة  ع�سر  الثامن  العمومية  اإجتماع اجلمعية  حل�سور 
املوافق 23-04-2019 فى ال�ساعة العا�سرة والن�سف �سباحاً وذلك يف مقر ال�سركة والكائن 
يف اإمارة دبي –منطقة برج خليفة-اعمار �سكوير-مقابل دبي مول-بناية رقم -6 مكتب رقم 

403 – وذلك ملناق�سة واإقرار الآتي:
ال�سنة  ال�سركة ومركزها املايل خال  الإدارة فيما يتعلق بن�ساط  1- �سماع تقرير جمل�س 

املالية املنتهية يف 2018/12/31 وتقرير مراجع احل�سابات والت�سديق عليهما.
2- مناق�سة واإعتماد ميزانية ال�سركة وح�سابات ال�سنة املالية املنتهية يف 2018/12/31.

املالية املنتهية فى  ال�سنة  اأرب��اح عن  3- النظر يف مقرح جمل�س الإدارة ب�ساأن عدم توزيع 
2018/12/31 وعلى ان ت�ستمر اأعمال ال�سركة.

4- اإبراء ذمة اأع�ساء جمل�س الإدارة عن اأعمالهم عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2018/12/31.
5- اإبراء ذمة مدققي احل�سابات عن اأعمالهم التي قاموا بها خال ال�سنة املالية املنتهية 

يف 2018/12/31.
وحتديد   2019/12/31 يف  تنتهي  �سوف  التي  املالية  لل�سنة  احل�سابات  مدقق  تعيني   -6

اأتعابهم. 
7- اإعتماد قرار جمل�س الإدارة بتعيني ع�سوين جديدين مبجل�س الإدارة �سريطة موافقة 

البنك املركزي.
ماحظات:

يعادل عدد  ما  الأ���س��وات  له من  ويكون  العمومية  م�ساهم حق ح�سور اجلمعية  لكل   -  1
اأن ينيب عنه من يختاره من غر  اأ�سهمه، ويجوز ملن له حق ح�سور اجلمعية العمومية 
اأع�ساء جمل�س الإدارة مبقت�سى توكيل خا�س ثابت بالكتابة، ويجب األ يكون الوكيل لعدد 
ال�سركة، وميثل  م��ال  راأ���س  %( من  اأك��ر من )5  على  ال�سفة  بهذه  امل�ساهمني حائزاً  من 

ناق�سي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً .
2 -  لل�سخ�س العتباري اأن يفو�س اأحد ممثليه اأو القائمني على اإدارته مبوجب قرار من 
جمل�س اإدارته اأو من يقوم مقامه، ليمثله يف اأية جمعية عمومية لل�سركة، ويكون لل�سخ�س 

املفو�س ال�ساحيات املقررة مبوجب قرار التفوي�س .
3 -  يف حال عدم اكتمال الن�ساب القانوين لجتماع اجلمعية العمومية يف املوعد املحدد 
املوافق  الأحد  املكان والزمان يف يوم  الثاين يف نف�س  اأعاه،فاإنه �سوف يعقد الجتماع 
لأي  نافذة  تعترب  الأول  الجتماع  حل�سور  ال�سادرة  التوكيات  اأن  ،كما   2019-4-28
اإلغاوؤها �سراحة من قبل امل�ساهم وذلك قبل يومني على  اجتماعات لحقة ما مل يتم 

الأقل من موعد الجتماع الاحق.
رئي�ض جمل�ض الإدارة

املحرمني ال�سادة/ �سركة احليل القاب�سة ذ م م   
املحرمني ال�سادة/ موؤ�س�سة اأوريك�س اليابان  
املحرمني ال�سادة/ �سركة اأوريك�س باك�ستان للتاأجر املحدودة 

 حتي�ة طيب�ة وبع�د،

املو�سوع/ دعوة حل�سور اإجتماع اجلمعية العمومية 
ل�سركة احليل اوريك�ض للتمويل م�ساهمة خا�سة
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان-وام:

ب��ن��ت عبداهلل  ال�����س��ي��خ��ة ع����زة  وق���ع���ت 
حميد  موؤ�س�سة  ع��ام  م��دي��ر  النعيمي 
بن را�سد النعيمي اخلرية والدكتور 
حميي الدين ثومبي الرئي�س املوؤ�س�س 
تعاون  اتفاقية  “ثومبي”  ملجموعة 
ثومبي  م��دي��ن��ة  يف  وذل�����ك  م�����س��رك 
العاجية  اخلدمات  لتقدمي  الطبية 

باإمارة عجمان.
وق���ال���ت ال�����س��ي��خ��ة ع����زة ب��ن��ت عبداهلل 
الدعم  ت���ق���دمي  “ ���س��ي��ت��م  ال��ن��ع��ي��م��ي 
التي  ل���اأ����س���ر  ال�����س��ح��ي وال���ع���اج���ي 
جمموعة  من  بدعم  املوؤ�س�سة  تكفلها 
التعاون  اإط������ار  يف  ال��ط��ب��ي��ة  ث��وم��ب��ي 
وم���ف���ه���وم ال�������س���راك���ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة مع 
الداعمة  وامل��وؤ���س�����س��ات  اجل��ه��ات  ك��اف��ة 
التي  والإن�سانية  اخلرية  للم�ساريع 
ت��ت��ب��ن��اه��ا م��وؤ���س�����س��ة ح��م��ي��د ب���ن را�سد 

النعيمي اخلرية.
واأ�سافت اإن جمموعة ثومبي الطبية 
مبقر مدينة ثومبي الطبية يف اجلرف 

للخدمات  م��ت��ك��ام��ا  من���وذج���ا  مت��ث��ل 
جتاه  امل��ق��دم��ة  وال�سحية  ال��ع��اج��ي��ة 
اأفراد املجتمع.. م�سرة اإىل اأن توقيع 
ال�سراكة بني اجلانبني يوؤكد  اتفاقية 
عمق التعاون مبا يعود بالفائدة على 
الأ�سر املتعففة واملعوزة وتقدمي كافة 
والعاجية  ال�سحية  الرعاية  اأ�سكال 

�سمن عياداتها التخ�س�سية.

وقال الدكتور حميي الدين ثومبي “ 
من خال هذه الإتفاقية مع موؤ�س�سة 
اخلرية  النعيمي  را���س��د  ب��ن  حميد 
�سي�ستفيد مواطني اإمارة عجمان من 
خ�سومات ومميزات خا�سة وح�سرية 
م����ن ج��م��ي��ع اخل�����دم�����ات امل���ق���دم���ة يف 
اإىل  بالإ�سافة  الطبية  ثومبي  مدينة 
الفائقة  والرعاية  الطبية  اخل��دم��ات 

ثومبي  م�����س��ت�����س��ف��ى  ت��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي 
عجمان.

النعيمي  ع�����زة  ال�����س��ي��خ��ة  واأط���ل���ع���ت 
را�سد  ب��ن  حميد  موؤ�س�سة  ع��ام  مدير 
زياراتها  خ����ال  اخل���ري���ة  ال��ن��ع��ي��م��ي 
على  باجلرف  الطبية  ثومبي  مدينة 
التي  والت�سهيات  املختلفة  مرافقها 

يتم تقدميها ملرتاديها.

•• دبي -وام:

“ يف دبي التابع ملوؤ�س�سة  “ املعهد الدويل للت�سامح  اأمناء  اعتمد جمل�س 
مبادرات حممد بن را�سد اآل مكتوم العاملية “خطة املعهد ال�سراتيجية 
اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�سيخ  م��ع��ايل  برئا�سة  املقبلة  اخلم�س  لل�سنوات 
ال�سيخ  الدكتور حمد  الأمناء. وقال  الت�سامح رئي�س جمل�س  نهيان وزير 
ال�ساأن  للت�سامح يف هذا  الدويل  للمعهد  املنتدب  الع�سو  ال�سيباين  اأحمد 
هي  رئي�سية  حم��اور  �ستة  على  ترتكز  للمعهد  ال�سراتيجية  اخلطة  اإن 
املعهد  خ��دم��ات  كافة  تقدمي  �سمان  خ��ال  م��ن  املتعاملني  اإ�سعاد  حم��ور 
ب�سكل يفوق توقعات املتعاملني وحمور �سراكات م�ستدامة من خال بناء 
�سراكات ا�سراتيجية فعالة وطويلة الأمد مع اأ�سحاب امل�سلحة وحمور 
الت�سامح  على  يرتكز  متاحم  جمتمع  بناء  عرب  الت�سامح  قيم  تر�سيخ 

بيئة عمل  اإىل حمور  اإ�سافة  الآخ��ر  امل�سرك وقبول  والتعاي�س  وال�سام 
حمفزة ومتعلمة ومبتكرة من خال متكني املوارد الب�سرية عرب التدريب 
العمليات  كفاءات  حم��ور  يف  اأن��ه  اإىل  لفتا   .. امل�ستمر  والتعلم  والتطوير 
الداخلية ت�سعى اخلطة اإىل بناء عمليات موؤ�س�سية كفوؤة وموؤمتنة ونوه اإىل 
اأن املحور ال�ساد�س والأخر يركز على حوكمة موؤ�س�سية فاعلة من خال 
اأهداف  �ستة  ت�سمل  اأن اخلطة  وذكر  وفعالية.  بكفاءة  املالية  امل��وارد  ادارة 
رئي�سية �سيتم تنفيذها من خال جمموعة حماور ت�سعى جميعها اإىل بث 
روح الت�سامح و الألفة بني اأفراد املجتمع وتر�سيخ مكانة الدولة منوذجا 
الأديان  ح��وار  وت�سجيع  الدينية  والثقافة  والتعددية  للت�سامح  يحتذى 
ال�سورة احلقيقية لاإ�سام باعتباره دين ت�سامح و�سام وكذلك  واإبراز 
تكرمي الفئات واجلهات التي لها ا�سهامات متميزة يف الت�سامح عاوة على 
عمل  و�سيا�سات  لوائح  واع��داد  املوؤ�س�سية  املعرفة  وادارة  البتكار  ت�سجيع 

ال�سراتيجية جاء  بناء اخلطة  اأن  واأكد  دبي.  ملتطلبات حكومة  موائمة 
 2021 دب��ي  خطة  و   2071 مئويتها  يف  الدولة  توجهات  مع  متوافقا 
ا�سافة اإىل ا�ستنادها اإىل حتليل البيئة الداخلية واخلارجية والعمل على 
مقارنة معيارية ملعاهد وجهات مماثلة و مراجعة خطط املعهد وبراجمه 
وا�سراك املعنيني ل�سمان تطوير العمل يف املعهد ب�سكل م�ستمر لتحقيق 
تطلعات وروؤى موؤ�س�سية م�ستقبلية �سمن اأهداف وخطط مقرونة مبدد 
�سنوات  املعهد خلم�س  تد�سني خطة  اأن  اإىل  ونوه  املعامل.  وا�سحة  زمنية 
تنفيذا لتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد  ياأتي   ،2023-2019
بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
اهلل” ومتا�سيا مع روؤية دولة المارات ال�سراتيجية م�سرا اإىل  “رعاه 
اأن اعتماد اخلطة ياأتي اأي�سا يف �سياق التنظيم والتخطيط الذي يتخذه 
املعهد ل�سمان قيامه مب�سوؤولياته الوطنية بكل كفاءة واقتدار ل�سيما يف 

عام 2019 الذي اعتمده �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
اأن هذه  ال�سيباين  اأ�ساف  و   . للت�سامح  “حفظه اهلل”عاما  الدولة  رئي�س 
الإم��ارات و�سعيها نحو  ان�سجاما ظاي�سا مع توجهات دولة  تاأتي  اخلطة 
اإبراز روح الت�سامح و تكري�س ف�سلفة و فكر القيادة الر�سيدة باأهمية تعزيز 
التعاي�س و الت�سامح ومتكني املفهوم احلقيقي للمجتمع املت�سامح والتاأكيد 
و  الكراهية  خطابات  حماربة  على  ع��اوة  الت�سامن  و  املحبة  قيم  على 
ال�سعي اإىل بناء احلوار الهادف البناء مبا يتاءم واأهداف ور�سالة املعهد 
ب�سفته ال�ساعي للتميز يف هذا الطار من خال بناء ال�سراكات و التميز 
يف اخلطط و الربامج و املبادرات وت�سجيع البتكار وغر�س ثقافة الت�سامح 
اإىل  الو�سول  و  التعليمية على اختافها  املوؤ�س�سات  ا�ستهداف  من خال 
املجتمعات املحلية والإقليمية والعاملية وقال اإن هذه ال�سراتيجية ت�سمل 

جدول زمنيا و�سقفا حمددا لبلوغ املن�سود و موؤ�سرات قيا�س الأداء.

املعهد الدويل للت�سامح بدبي يعتمد خطته اال�سرتاتيجية لل�سنوات اخلم�ض املقبلة

•• راأ�س اخليمة-وام: 

�سقر  ب��ن  ���س��ع��ود  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  �سمو  ا�ستقبل 
راأ�س اخليمة يف جمل�س الظيت  القا�سمي ويل عهد 
راأ�س  �سباب  جمل�س  ام�س  حممد  بن  �سقر  مبدينة 
الزعابي  اجل���اف  جا�سم  حممد  برئا�سة  اخليمة 

من�سق جمل�س راأ�س اخليمة لل�سباب .
ي�سم جمل�س راأ�س اخليمة لل�سباب .. اماين ثويني 
ربيعة املن�سوري واأنوار حمد �سامل �سبيت ال�سام�سي 
�سم�سوم  ح��م��دون  �سعيد  حم��م��د  ح��م��دون  و���س��م��اء 

بوقفل  اإبراهيم  اأحمد  اإبراهيم  النقبي وعبدالعزيز 
البلو�سي  ح�����س��ن  ع��ل��ي  م��و���س��ى  وف��اط��م��ة  ال��ي��ا���س��ي 
اأح���م���د ج��ا���س��م اجل����اف الزعابي  وحم��م��د ج��ا���س��م 
�سموه  ورح��ب  ال��زع��اب��ي.  �سقر  عبدالرحمن  وهند 
خال اللقاء بالت�سكيل اجلديد ملجل�س راأ�س اخليمة 
لل�سباب التابع للموؤ�س�سة الإحتادية لل�سباب يف دورته 
هذا  اع�ساء  اختيارهم  على  التهنئة  مقدما  الثالثة 
املجل�س الذي يهدف على تطوير مبادرات ذات �سلة 
باهتمامات ال�سباب يف الدولة وتنفيذ م�ساريعهم من 
خال تعزيز دور ال�سباب وم�ساركتهم يف الفعاليات 

والأن�سطة متمنيا لهم كل التوفيق يف اإجناز ر�سالتهم 
وتاأدية مهامهم والنطاق بالعمل ال�سبابي اإىل اآفاق 
واأثنى   . التميز  وا�ستدامة  التمكني  قوامها  واع��دة 
�سمو ويل عهد راأ�س اخليمة بالهتمام الذي توليه 
ورعايتهم  ال�سباب  لفئة  للدولة  الر�سيدة  القيادة 
خ��ا���س��ة ب��اع��ت��ب��اره��م ط��اق��ة خ��اق��ة وحم��رك��ا فاعا 
مل�سرة التنمية وهم عماد نه�سة الوطن وم�ستقبله 
موؤكدا �سموه باأن ال�سباب اأثبتوا يف خمتلف ميادين 
ال����ق����درات اخلاقة  ال��ع��م��ل ام��ت��اك��ه��م  وجم������الت 
والإرادة ال�سلبة لإحداث التحولت املطلوبة وتعزيز 

امل�ستقبل  نحو  الدولة  ا�سراتيجيات  حتقيق  فر�س 
املحافل  خمتلف  يف  ب��ه��ا  نتباهى  ق�س�س  ل�سناعة 

الدولية وعلى كافة الأ�سعدة .
وقال �سموه اإننا على ثقة باأن ال�سباب عند م�ستوى 
ال���زم���ن لإظهار  م���ع  ���س��ب��اق  ال���ق���ي���ادة ويف  ت��وق��ع��ات 
الوطن،  وخ��دم��ة  التحديات  مواجهة  يف  ج��دارت��ه��م 
املحركة  والطاقة  الدافعة  القوة  دائماً  و�سيكونون 
الوطنية  املكت�سبات  املباركة وحماية  التنمية  مل�سرة 
املوؤ�سرات  ال��ك��ث��ر م��ن  ال���دول���ة يف  وت��ع��زي��ز ����س���دارة 
اإىل  راأ���س اخليمة  . وا�ستمع �سمو ويل عهد  العاملية 

���س��رح خمت�سر ح���ول ال����دور ال���ذي ���س��وف ي��ق��وم به 
املجل�س يف اعداد الفكار واملبادرات ال�سبابية والعمل 
التي  والن�سطة  والربامج  الفكار  تلك  تنفيذ  على 
لل�سباب  املواهب  و�سقل  وتدريب  تنمية  اإىل  تهدف 
من خال تلك الربامج التي يتم اعدادها يف جمل�س 
على  �سموه  اط��اع  جانب  اىل  اخليمة  راأ����س  �سباب 
يحتوي  ال��ذي  و   2019 لعام  الأول  ال��رب��ع  تقرير 
�سباب  واح�سائيات   ، ال�سنوية  املجل�س  خطة  على 
التي  و  ال��ت��ي تواجههم  ال��ت��ح��دي��ات  اأب���رز  و  الإم����ارة 
اأن�سطته  و  براجمه  املجل�س خطة  اإثرها و�سع  على 

من جانبهم قدم اأع�ساء جمل�س �سباب راأ�س اخليمة 
�سعود  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  وتقديرهم  �سكرهم 
بن �سقر القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم راأ�س 
اخليمة واإىل �سمو ال�سيخ حممد بن �سعود بن �سقر 

القا�سمي على دعمهم واهتمام ب�سباب المارة ..
خالد  بن  �سعود  بن  ارحمة  ال�سيخ   .. اللقاء  ح�سر 
ويل  �سمو  ملكتب  العامي  الق�سم  مدير  القا�سمي 
عهد راأ�س اخليمة وال�سيخ حممد بن �سعود بن خالد 
مدير  اخل��اط��ري  �سويدان  را�سد  و�سعادة  القا�سمي 

عام دائرة الت�سريفات وال�سيافة.

حممد بن �سعود ي�ستقبل اأع�ساء جمل�ض راأ�ض اخليمة لل�سباب

•• هانوي- وام:

رئي�س  ت��روجن  فو  جنوين  الرئي�س  فخامة  ا�ستقبل 
جمهورية فيتنام ال�سراكية والأمني العام للحزب 
احلاكم معايل �سهيل بن حممد فرج فار�س املزروعي 

وزير الطاقة وال�سناعة وذلك يف العا�سمة هانوي.
خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  حتيات  معاليه  ونقل 
“حفظه اهلل”  ال��دول��ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  و�ساحب 
حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و���س��اح��ب  اهلل”  “رعاه  دب��ي 
القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
امل�����س��ل��ح��ة ومت��ن��ي��ات��ه��م جلمهورية  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى 
فيتنام ال�سراكية قيادة و�سعبا مبزيد من التقدم 

والزدهار.
فيتنام  جمهورية  رئي�س  فخامة  حمل  جانبه  م��ن 
ال�سراكية معايل وزير الطاقة وال�سناعة حتياته 
اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  و�ساحب 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب 
ومت��ن��ي��ات��ه ل���دول���ة الإم�������ارات ب��امل��زي��د م���ن التطور 
وال�سناعة  الطاقة  وزي��ر  معايل  و�سلم  والزده����ار. 

خ���ال ال��ل��ق��اء ر���س��ال��ة م��ن ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�سيخ 
“حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
اهلل” يدعو فيها فخامة الرئي�س الفيتنامي للقيام 
بزيارة ر�سمية اإىل الإمارات وح�سور موؤمتر الطاقة 
�سبتمرب  يف  عقده  املقرر  والع�سرين  الرابع  العاملي 

املقبل يف العا�سمة اأبوظبي.
الرئي�س  ف��خ��ام��ة  امل���زروع���ي  �سهيل  م��ع��ايل  واأط���ل���ع 
التجارة  وزي��ر  مع  حمادثاته  نتائج  على  الفيتنامي 
التعاون  تعزيز  يف  والرغبة  الفيتنامي  وال�سناعة 
الطاقة  البلدين، خا�سة يف جمال  القت�سادي بني 
القوية  القت�سادية  بالعاقة  معاليه  اأ���س��اد  حيث 
بني البلدين موؤكدا اأن العاقات بني دولة الإمارات 
م�ستمرا  تطورا  وت�سهد  متميزة  فيتنام  وجمهورية 

برعاية قيادة البلدين.
واأ�سار معاليه اإىل احلر�س على تعزيز اأوجه التعاون 
امل�سرك بني البلدين يف العديد من املجالت والدفع 
قيادتي  تطلعات  يحقق  مب��ا  اأرح���ب  اآف���اق  نحو  بها 
الرئي�س  فخامة  اأك��د  جانبه  من  البلدين.  و�سعبي 
البلدان  التي يبذلها  اأنه بف�سل اجلهود  الفيتنامي 
ال�سداقة والتعاون القت�سادي والتجاري  �ستتطور 
ديناميكية  اأك��ر  ب�سكل  البلدين  بني  وال�ستثماري 
وكفاءة.. م�سرا اإىل اأن زيارة معايل �سهيل املزروعي 

احلقيقية  الرغبة  تعك�س  وال�سناعة  الطاقة  وزي��ر 
التعاون بني  زيادة  العاقات وت�ساعد على  لتطوير 
البلدين وخا�سة يف جمال الطاقة وال�سناعة. وهناأ 
فخامة رئي�س جمهورية فيتنام دولة الإمارات على 
اأن باده  واأكد  اإجنازاتها الجتماعية والقت�سادية 
مع  والتعاون  القوية  لل�سداقة  بالغة  اأهمية  ت��ويل 
اأحد ال�سركاء يف ال�سرق الأو�سط يف  دولة الإم��ارات 
عن  معربا  الرائدين  والعمالة  وال�ستثمار  التجارة 
خال  الثنائية  للعاقات  القوي  بالتطور  �سعادته 
الفرة املا�سية وحث على موا�سلة تبادل الزيارات 

على جميع امل�ستويات.
لزيادة  اإمكانات  لديهما  البلدين  اإن  فخامته  وق��ال 
والغاز  والنفط  املتجددة  الطاقة  يف  الإ�ستثمارات 
خطط  وت�سهيل  ت�سجيع  وعليهما  التحتية  والبنية 

اأعمالهما لتنفيذ م�ساريع ال�ستثمار.
واأن  املعلومات  البلدان  يتبادل  اأن  فخامته  واق��رح 
ين�سئا قنوات لتوفر املعلومات لدوائر الأعمال واأن 
يتم ت�سجع رجال الأعمال على امل�ساركة يف املعار�س 
التجارية ومنتديات الأعمال والندوات والتي تعقد 

يف كا البلدين ال�سديقني.
الظاهري  عبيد  �سعيد  عبيد  �سعادة  اللقاء  ح�سر 

�سفر الدولة لدى جمهورية فيتنام ال�سراكية.

تعاون بني »موؤ�س�سة النعيمي اخلريية« 
وجمموعة ثومبي الطبية

�سهيل املزروعي ي�سلم الرئي�ض الفيتنامي دعوة 
ر�سمية حل�سور موؤمتر الطاقة العاملي باأبوظبي

  منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية: 

املودعة بالرقم 3٠73٠٠:بتاريخ: ٠٥/٠3/2٠١9
باإ�سم : �سان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه:  ١-6-١ ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا-كو ، طوكيو ، 86٠3-١4١ ، اليابان.
�صورة العالمة

  
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:١8 

اأو املدبوغة ، حقائب الأمتعة واحلمل ،  اجللود املدبوغة واجللود املدبوغة املقلدة ، جلود احليوانات اخلام 
للحيوانات  وماب�س  ور�سن  اأط��واق   ، وال�س�روج  احليوانات  واأطقم  ال�س�ياط   ، والع�سي  وال�س�ما�س�ي  املظات 
 ، ال�سفر وحمافظ جلدية وعلب مفاتيح وجرابات  ، جزادين ، حمافظ جيب وحمافظ وحقائب  ، حقائب 
حقائب �سغرة ، حقائب ظهر ، حقائب ماب�س ، اأكيا�س ت�س�وق ، �سيور جلدية ، اأحزمة كتف ، اأحزمة لل�سروج 
واأحزمة جمهزة حلقائب الأمتعة ، ع�سي خيزران ، حمافظ للبطاقات )حمافظ جيب( ، اأطواق للحيوانات 
اأو للحيوانات الأليفة ، خمرمات م�سنوعة من اجللد اأو اجللد املقلد ، حقائب �سغرة مل�ستح�سرات التجميل 
، كمامات لأفواه احليوانات ، حقائب مدر�س�ية ، �سيور جلدية ، مقاب�س للحقائب ال�س�فرية ، حقائب �س�فرية 
، قواعد  ، مقاب�س للمظات  اأغطية مظات   ، �سفرية  ، �سناديق ثياب  �سفرية )م�سنوعات جلدية(  ، عدة 
األواح  اأو من  اأحزمة حلقائب الأمتعة ، حقائب لل�ساطئ ، حمافظ جلدية ، �سناديق وعلب جلدية   ، ع�سي 
اأو من اجللد املقلد ، حقائب يد ، �س�يور جلدية ، ع�سي ت�س�لق اجلبال ، �سناديق مو�س�يقية ، اأكيا�س  جلدية 
اأو اجللد املقلد ل��اأدوات )بحيث تكون  م�س�بكة للت�سوق ، �سنط للظهر ، �سنط مدر�سية ، اأكيا�س من اجللد 
فارغة( ، حقائب �سغرة �س�فرية ، حقائب لل�سيد ، حقائب واأكيا�س وجرابات من اجللد للحزم ، اأغطية من 
اجللد اأو اجللد املقلد لاأثاث ، هياكل حقائب اليد ، حقائب حلمل الأطفال ، حقائب ت�سوق ذات عجات ، 
اأغطية   ، ، حم�ّالت وحقائب حلمل الأطفال  الأليفة  ، ماب�س للحيوانات  ، حقائب للريا�سة  علب مفاتيح 
للحيوانات ، مقود ور�سن واأطقم للحيوانات الأليفة واحليوانات ، هياكل للجزادين ، علب بطاقات الأعمال ، 
راند�سل )حقائب مدر�سية يابانية( ، اأعنة لتوجيه الأطفال ، حقائب �سفرية تدار مبحركات ، عامات حقائب 

الأمتعة ، ماب�س جلدية.
و�سف العامة: العامة عبارة عن كلمة Sanrio بخط وطريقة مميزة حيث اأن حرف ال� O على �سكل 
اأفقية متوازية خمتلفة الأحجام و يحيطها  EMEA على جانبيها ثاثة خطوط  الأح��رف  قلب حتتها 
وجميع  منحني  بخط   USED UNDER LICENSE. SANRIO GMBH كلمات 

الكلمات باللغة الإجنليزية داخل ر�سم لدائرة.
  ال�سراطات: 

اأو  التجارية يف وزارة الإقت�ساد  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات  فعلى من لديه اعرا�س على ذلك 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خال 3٠ يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  2  اإبريل  2019 العدد 12595 

EAT 130942

  منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية: 

املودعة بالرقم 3٠73٠6:بتاريخ: ٠٥/٠3/2٠١9
باإ�سم : �سان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه:  ١-6-١ ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا-كو ، طوكيو ، 86٠3-١4١ ، اليابان.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 24
مناديل   ، البا�ستيك  اأو  الن�سيج  من  �ستائر   ، املنزيل  لا�ستعمال  بيا�سات   ، املن�سوجات  وبدائل  املن�س�وجات 
)اأغطية(  بيا�سات   ، املاب�س(   )ع��دا  بيا�سات حمام   ، راي��ات   ، للموائد  اأغطية   ، اأغطية لاأ�ّسرة   ، ، حم��ارم 
لاأ�ًسرة ، �سرا�سف ، بطانيات لاأ�ّسرة ، �ستائر من الن�سيج ، اأقم�س�ة ، اأغطية من الن�س�يج لاأثاث ، اأغطية من 
البا�ستيك لاأثاث ، اأغطية للو�س�ائد ، �س�تائر لاأبواب ، قما�س من جلود احليوانات املقلدة ، منا�سف ، اأعام 
، قفازات للحمام ، بيا�سات لا�س�تعمال املنزيل ، رقع من القما�س ، مناديل من القما�س لإزالة م�س�تح�سرات 
اأكيا�س   ، �ستائر   ، نامو�س�يات   ، للغ�سيل  قفافيز   ، للفر�س  اأغطية   ، مو�سعية  مفار�س   ، )اأقم�سة(  التجميل 
للمخدات ، املواد البا�ستيكية )بدائل للمن�س�وجات( ، حُلف ، بطانيات لل�سفر ، ماءات )اأن�سجة( ، اأكفان ، 
حرير )قما�س( ، اأقم�سة حريرية ، اأكيا�س للنوم )اأغطية( ، بيا�سات للموائد  لي�ست من الورق ، مفار�س غر 
ورقية للموائد ، مناديل من الن�س�يج للموائد ، مطرزات من الن�س�يج ، اأقم�سة للتنجيد ، مطرزات من الن�س�يج 
تعلق على اجلدران ، �سرا�سف لاأ�ّسرة، بيا�سات من الورق )اأغطية( لاأ�سّرة ، اأغطية من الن�س�يج حلامات 
املناديل اأو املحارم ، اأغطية من الن�سيج مل�سكات الأبواب ، اأغطية من الن�سيج ملقاعد املراحي�س ، ك�س�وة مف�سلة 
لأغطية املراحي�س ، مرابط اأو مردات من الن�س�يج لل�س�تائر ، مفار�س واقية )بيا�سات للموائد( ، من�س�وجات 
قطنية ، اأغطية لاأ�س�ّرة )�سرا�سف( ، اأقم�سة لا�ستخدام يف الن�س�يج ، منا�سف للوجه من الن�سيج ، لباد ، فريز 
، اأغطية غر ورقية للموائد ، خممل ، قما�س �سويف ، مناديل من الن�س�يج لإزالة  ، ن�س�يج القنب  )قما�س( 
م�س�تح�سرات التجميل ، اأغطية من الن�سيج لعلب املحارم ، اأغطية من الأقم�سة ملقاب�س الأبواب ، اأغطية من 
الأقم�سة لقناين احليوانات الأليفة ، رقع ت�سجيل الأ�سماء ، رقع حمبوكة ، ك�سوة مف�سلة لأغطية املراحي�س 
)ن�سيج( ، فوط من الن�سيج ، بيا�سات من الديابر ، بيا�سات وماءات لغايات متعددة لا�ستعمال املنزيل اأو 

للمطبخ ، اأكيا�س للمع�سكرات كونها اأغطية لأكيا�س النوم ، بطانيات للنزهات ، جميعها واقعة يف الفئة 24.
و�سف العامة: العامة عبارة عن كلمة Sanrio بخط وطريقة مميزة حيث اأن حرف ال� O على �سكل 
اأفقية متوازية خمتلفة الأحجام و يحيطها  EMEA على جانبيها ثاثة خطوط  الأح��رف  قلب حتتها 
وجميع  منحني  بخط   USED UNDER LICENSE. SANRIO GMBH كلمات 

الكلمات باللغة الإجنليزية داخل ر�سم لدائرة.
  ال�سراطات: 

اأو  التجارية يف وزارة الإقت�ساد  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات  فعلى من لديه اعرا�س على ذلك 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خال 3٠ يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  2  اإبريل  2019 العدد 12595 

EAT 130945

 

 منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية: 

املودعة بالرقم 3٠7296:بتاريخ: ٠٥/٠3/2٠١9
باإ�سم : �سان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه:  ١-6-١ ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا-كو ، طوكيو ، 86٠3-١4١ ، اليابان.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:١4 
املعادن النفي�س�ة وكل خليط منها و�سبائك الت�سكيل امل�سنوعة من معادن نفي�س�ة ، �سناديق من معادن نفي�سة 
، زمامات )مرابط( اأكمام من معادن نفي�سة ، م�سابك ربطات العنق من معادن نفي�سة ، دبابي�س ربطات العنق 
من معادن نفي�سة ، اأ�سغال فنية من معادن نفي�سة ، دبابي�س زينة من معادن نفي�سة ، حلي اأحذية من معادن 
نفي�سة ، ن�سب من معادن نفي�سة ، متاثيل �سغرة من معادن نفي�سة ، جموهرات واأحجار كرمية و�سبه كرمية 
، جموهرات مقلدة وحلي ، اأحجار كرمية ، اأدوات قيا�س الوقت واأدوات قيا�س الوقت الدقيقة ، دبابي�س للزينة 
، قائد �س�ل�س��لية )جموهرات( ، حلي �سغرة حللقات املفاتيح و�سا�سل املفاتيح ، حلي �سغرة من املجوهرات 
، قطع نقدية ، م�س�كوكات حتديداً ميداليات و/اأو قطع نقدية ، زمامات )مرابط( اأكمام ، اأقراط ، خيوط 
ذهبية ، علب جواهر ، علب جموهرات ، قائد ، دبابي�س )جموهرات( ، دبابي�س لطية �سدر ال�سرة ، خوامت 
)جموهرات( ، ُن�سب من معادن نفي�س�ة ، م�سابك ربطات العنق ، �ساعات كبرة و�س�اعات واأجزائها وقطعها ، 
�س�يور �ساعات ، �سوار �ساعات ، �سا�سل �ساعات ، علب �ساعات ، �ساعات توقيت ، حلي )جموهرات( ، دبابي�س زينة 
، دبابي�س ربطات العنق ، ميداليات ، حلقات للمفاتيح ، حلي �سغرة و�س�ا�س�ل �سغرة ، �سا�سل للمفاتيح 
وعلب/حامات للمفاتيح من معادن نفي�س�ة و/اأو اأحجار كرمية ، حلي متدلية ، اأ�س�اور )جموهرات( ، علب 
�س�اعات اجليب واليد )لاإهداء( ، علب �ساعات ، �ساعات حائط و�ساعات جيب ويد كهربائية ، �ساعات �سم�سية 
، اأملا�س ، جموهرات غر ثمينة ، اأحجار �سبه كرمية ، اأ�س�غال فنية من معادن نفي�س�ة ، �ساعات منبهة ، زمامات 
)مرابط( اأكمام �سنيل ، دبابي�س للفاع العنق )دبابي�س لربطات العنق( ، متاثيل �سغرة من معادن نفي�س�ة ، 
نيا�سني اأو اأو�سمة من معادن نفي�سة ، حلي اأحذية من معادن نفي�سة ، كوؤو�س جوائز من معادن نفي�سة ، دروع 

تذكارية ، حلي جالبة للحظ ، خرز ل�سناعة املجوهرات، ودبابي�س من املجوهرات للقبعات.
و�سف العامة: العامة عبارة عن كلمة Sanrio بخط وطريقة مميزة حيث اأن حرف ال� O على �سكل 
اأفقية متوازية خمتلفة الأحجام و يحيطها  EMEA على جانبيها ثاثة خطوط  الأح��رف  قلب حتتها 
وجميع  منحني  بخط   USED UNDER LICENSE. SANRIO GMBH كلمات 

الكلمات باللغة الإجنليزية داخل ر�سم لدائرة.
  ال�سراطات: 

اأو  التجارية يف وزارة الإقت�ساد  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات  فعلى من لديه اعرا�س على ذلك 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خال 3٠ يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  2  اإبريل  2019 العدد 12595 

EAT 130940
العدد 12595 بتاريخ 2019/4/2   

 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة
ا�سم ال�سركة : ترو ايه يف اي لاللكرتونيات �ض.ذ.م.م 

العنوان : مكتب رقم ١4٠3 ملك حم�سن ر�سا حممد- املركز التجاري ال�سكل القانوين 
 : التجاري  بال�سجل  القيد  رق��م   768١١7  : الرخ�سة  رق��م   ، حم���دودة  م�سوؤولية  ذات   :
يف  التاأ�سر  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   ١2٥١٠٥4
، وذلك مبوجب قرار حماكم  اأعاه  باإنحال ال�سركة املذكورة  ال�سجل التجاري لديها 
 2٠١9/3/27 بتاريخ   دبي  العدل حماكم  كاتب  لدى  واملوثق    2٠١9/3/27 بتاريخ   دبي 
الزرعوين  م�صعل  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرا�س  اأي  لديه  من  وعلى 
بردبي-   العطار-  عبدالرحيم  احمد   24٠3 رقم  :مكتب  العنوان  القانونية  للمحا�صبة 
كافة  معه  م�سطحباً  ف��اك�����س:٠43٥89966   ٠43٥89996 هاتف:  الثاين  التجاري  املركز 

امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خال )4٥( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12595 بتاريخ 2019/4/2   
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي : م�صعل الزرعوين للمحا�صبة القانونية
املركز  ب��ردب��ي-   ال��ع��ط��ار-  عبدالرحيم  اح��م��د   24٠3 رق��م  :مكتب  ال��ع��ن��وان   
تعلن  فاك�س:٠43٥89966 مبوجب هذا  هاتف: ٠43٥89996  الثاين  التجاري 
اأعاه  امل��ذك��ور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة 
لت�سفية ترو ايه يف اي لاللكرتونيات �س.ذ.م.م وذلك مبوجب قرار حماكم 
دب��ي ب��ت��اري��خ  2٠١9/3/27 وامل��وث��ق ل��دى ك��ات��ب ال��ع��دل حم��اك��م دب��ي بتاريخ  
2٠١9/3/27 وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني 
يف مكتبه الكائن على العنوان املذكور اأعاه، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خال )4٥( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة- الفجر: 

ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  ن��ظ��م��ت 
اإدارة  يف  مم��ث��ل��ة  اخل���ي���م���ة،  راأ�������س 
والإ�ساحية،  العقابية  املوؤ�س�سة 
املجتمعية،  ال�������س���رط���ة  واإدارة 
ف���ع���ال���ي���ة ) م���ل���ت���ق���ى ال�������س���ع���وب ( 
�سمن  املوؤ�س�سة  ون��زي��ات  ل��ن��زلء 
2019م،  الت�سامح  ع��ام  م��ب��ادرات 
يو�سف  يعقوب  العميد  بح�سور  
املوؤ�س�سة  اإدارة  م���دي���ر  اأب���ول���ي���ل���ة 
والنقيب  والإ�ساحية،  العقابية 
م��وزة را�سد اخل��اب��وري مدير فرع 
الربامج املجتمعية باإدارة ال�سرطة 
�سباط  م����ن  وع������دد  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، 
ال�������س���رط���ة، وذل�����ك ب���ال���ت���ع���اون مع 
ح  الأ�سا�سي  للتعليم  مدر�سة حراء 
2 ، �سمن جماعة الهال الأحمر 
تاأتي  حيث   .) ت��راح��م   ( الطابي 
هذه الفعالية من منطلق مبادرات 
تطلقها  ال����ت����ي  ال���ت�������س���ام���ح  ع������ام 
ال���ق���ي���ادة ال���ع���ام���ة ل�����س��رط��ة راأ�����س 
الت�سامح  جت�سيد  بهدف  اخليمة، 
م���ن خ���ال ت��ن��ف��ي��ذ جم��م��وع��ة من 
الفقرات الرفيهية خال فعالية 
 ( فقرة  مثل   ) ال�سعوب  ملتقى   (
طائرة الت�سامح ( التي مت خالها 
واإ�ستعرا�س  ال��دول  ثقافات  تبادل 
م����وروث����ات ال�����س��ع��وب واأع���راف���ه���م 
النزلء  بني  وتقاليدهم  وعاداتهم 
تقدمي جمموعة  مع  والنزيات،  
وثقافات  عادات  الأ�سئلة حول  من 
وال�سعوب،  ال��ب��ل��دان  م��ن  ال��ع��دي��د 
والفكري  الثقايف  اجلانب  لتنمية 

املوؤ�س�سة  ن������زلء  ل�����دى  وامل����ع����ريف 
والإرتقاء  والإ�ساحية،  العقابية 
لديهم،  والإدراك  الفكر  مب�ستوى 
ثقافات  على  اإطاعهم  من خال 
تطبيقاً  ح����ول����ه����م،  م����ن  ال����ع����امل 
لها  ت�سعى  ال��ت��ي  امل��ع��رف��ة  ملنهجية 
الداخلية.  وزارة  اإ���س��رات��ي��ج��ي��ة 

يعقوب  العميد  وج��ه  وم��ن جانبه، 
النزلء  جميع  اإىل  كلمة  اأبوليلة، 
والنزيات �سمن فعالية ) ملتقى 
( حثهم خالها على بث  ال�سعوب 
التوا�سل  وتعميق  الت�سامح  روح 
واحلوار والتعاي�س والتفاهم فيما 
بينهم، من اأجل تعزيز قيم الدين 

الإ���س��ام��ي احل��ن��ي��ف، ل��ب��ن��اء حياة 
عاقات  متتني  خ��ال  من  اأف�سل 
الآخرين،  مع  الإن�ساين  الرابط 
والتعاون  الت�سامح  على  واحلر�س 
باأخاقة من  لبناء جمتمع ي�سمو 
الثقافات  جل��م��ي��ع  ت��ق��ب��ل��ه  خ����ال 

واملعتقدات دون متييز اأو كراهية.

•• اأبوظبي-الفجر:

�سهر  ومطلع  ال��ق��راءة  �سهر  ختام  يف 
الأر�سيف  ن��ظ��م  ب��ال��ت��وح��د  ال��ت��وع��ي��ة 
�سارك  ق���راءة  ور���س��ة  مبقره  الوطني 
زايد  موؤ�س�سة  طلبة  م��ن  ع���دد  فيها 
العليا لأ�سحاب الهمم منت�سبي مركز 
اأبوظبي للتوحد التابع لها، وقد دارت 
الور�سة حول الكتيب التعليمي )زايد 
من التحدي اإىل الحتاد( ال�سادر عن 
ا�ستحوذ  باأ�سلوب  الوطني  الأر�سيف 
وجعلهم  الأط�����ف�����ال  اه���ت���م���ام  ع���ل���ى 

الوطنية  امل��ع��ل��وم��ات  م��ع  ين�سجمون 
التي حفلت بها الور�سة.

اإ�سماعيل عبد  ه��ذا وق��د ق��دم حممد 
يف  اأول  تعليمية  ب��رام��ج  ���س��اب��ط  اهلل 
ق�سم الربامج التعليمية يف الأر�سيف 
لاأطفال  ق��رائ��ي��ة  ور����س���ة  ال��وط��ن��ي 
اإىل  ال��ت��ح��دي  م���ن  “زايد  ب���ع���ن���وان: 
الحتاد” وقد ا�ستملت املعلومات على 
تعريف مباآثر القائد املوؤ�س�س ال�سيخ 
– طيب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د 
اهلل ثراه- وتعليمه، ون�ساأته وجهوده 
ال��ع��ظ��ي��م��ة م���ن اأج�����ل ت�����س��ي��ي��د �سرح 

الحتاد، واأن ال�سيخ زايد �سيظل رمز 
ذاكرة  يف  م��اث��ًا  و�سيظل  ال�سجاعة، 

وقلوب اأبناء الإمارات.
ال��وط��ن��ي الأطفال  الأر���س��ي��ف  وي���ويل 
خا�ساً  اه��ت��م��ام��اً  بالتوحد  امل�سابني 
م�����س��ت��م��داً ذل���ك م��ن ان��ت��م��ائ��ه لدولة 
التي  امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم���������ارات 
ت��ع��ّد م���ن ال�����دول ال���رائ���دة يف جمال 
تتبنى  اإذ  الج��ت��م��اع��ي��ة؛  امل�����س��وؤول��ي��ة 
اأف�����س��ل امل��م��ار���س��ات ال��ع��امل��ي��ة يف هذا 
توجيهات  ب��ف�����س��ل  وذل�����ك  ال�������س���دد، 
التي ترعى وتدعم  قيادتها احلكيمة 

على  املجتمعية  اخل���دم���ات  جم���الت 
اهتمام  ويتج�سد  امل�����س��ت��وي��ات،  ك��اف��ة 
الأر�سيف بذوي التوحد بالدعم الذي 
يقدمه اإىل هذه الفئة عرب الأن�سطة 
مع  امل�سركة  والفعاليات  التوعوية 

اجلهات املعنية برعايتها. 
وب��خ�����س��و���س ه����ذه ال����زي����ارة اأ����س���ادت 
ق�سم  رئ���ي�������س  ال���������س����وي����دي  ����س���ي���خ���ة 
للتوحد  اأبوظبي  مركز  يف  الأن�سطة 
لأ�سحاب  ال��ع��ل��ي��ا  زاي�����د  مب��وؤ���س�����س��ة 
ال��ه��م��م- ب��الأر���س��ي��ف ال��وط��ن��ي، ومبا 
ال�������زائ�������رون ذوي  ل���ق���ي���ه الأط������ف������ال 

اهتمام،  التوحد من  ا�سطراب طيف 
الوطني  الأر���س��ي��ف  بيئة  اإىل  م�سرة 
التعليمية التي ت�سهم ب�سكل فعال يف 
متكينهم من الدمج يف املجتمع، كما 
اأ�سادت بالأ�سلوب التي مت فيه تقدمي 
وال��ذي من  ال��ق��راءة لاأطفال  ور�سة 
وتوا�سلهم  بتفاعلهم  الرتقاء  �ساأنه 
وتطوير مهاراتهم القرائية، مو�سحة 
اأن ما يزيد يف ذلك الهتمام اجلولة 
الأط����ف����ال يف مكتبة  ب��ه��ا  ق����ام  ال���ت���ي 
الإمارات حيث اطلعوا على مقتنياتها 
الورقي  ب�سكليها  بالأطفال  اخلا�سة 

والإلكروين.
ذوي  الطلبة  ا�ست�سافة  اإن  واأ�سافت: 
ا�سطراب طيف التوحد يف املوؤ�س�سات 
ي�سهم   وغ��ره��ا  الثقافية  احلكومية 

املجتمع  م��وؤ���س�����س��ات  يف  دجم���ه���م  يف 
املعرفية  ح�سيلتهم  ل��زي��ادة  امل��ح��ل��ي 
وم��ه��ارات��ه��م يف ب��ي��ئ��ات خم��ت��ل��ف��ة عن 
املركز  مثل  لديهم  امل��األ��وف��ة  البيئات 

املهارات  من  بعدد  وت��زوده��م  والبيت 
ال��ت��ي ت�سهم  الإدراك����ي����ة وال�����س��ل��وك��ي��ة 
يف حت���ق���ي���ق  الأه�����������داف ال���رب���وي���ة 

والتدريبية  لديهم.

•• دبي-وام:

 “ امل��ج��ت��م��ع  ت��ن��م��ي��ة  وزارة  حتتفل” 
باليوم العاملي للتوحد الذي ي�سادف 
الثاين من اأبريل من كل عام بتنظيم 
حتت  مبتكرة  وم��ب��ادرة  فعالية   14
امل�ساعدة.. م�ساركة  “التقنيات  �سعار 

فعالة« .
ت���ت�������س���م���ن ال���ف���ع���ال���ي���ات ع��������ددا من 
اإىل  املجتمعية  والفعاليات  الربامج 
جانب اإطاق مبادرات نوعية هادفة 
وذلك يف اإطار خطة توعية م�ستدامة 
وموجهة ت�ستهدف الأطفال امل�سابني 
بالتوحد والأ�سر و فئات املجتمع كافة 
اأبريل اجلاري  �سهر  ت�ستمر طوال  و 

يف جميع اإمارات الدولة.
اإ�سماعيل  نا�سر  اأكد  املنا�سبة  وبهذه 
امل�ساعد  املجتمع  تنمية  وزارة  وكيل 
حر�س  الجتماعية  الرعاية  ل�سوؤون 
املنا�سبات  مع  التفاعل  على  ال���وزارة 
الدولية بفعاليات ومبادرات وبرامج 
يف  التنموية  اجل��ه��ود  تعك�س  عملية 
وال��ت��اأه��ي��ل م�سرا  ال��رع��اي��ة  ج��ان��ب 
طاقات  ه��م  الهمم  اأ���س��ح��اب  اأن  اإىل 
كامنة يف املجتمع ول بد من ا�ستثمار 

ي��ع��زز ج��ه��ود الدولة  ج��ه��وده��م مب���ا 
نحو اإ�سراك اجلميع يف م�سرة البناء 

والتنمية والتطوير.
من جهته قال ماجد املهري رئي�س 
الإم��������ارات  ج��م��ع��ي��ة  اإدارة  جم��ل�����س 
للتوحد “يف الوقت الذي يحتفي به 
العامل بالأ�سخا�س من ذوي التوحد 
ن�ستلهم من قيادتنا احلكيمة الأفكار 
الفئة  ه��ذه  ملتابعة  وامل��ث��اب��رة  ال��ب��ن��اءة 
ت���ع���د دول����ة  اإذ  امل��ج��ت��م��ع  اأب����ن����اء  م����ن 
الإم���������ارات م���ن ال������دول ال����رائ����دة يف 

وتتبنى  املجتمعية  امل�سوؤولية  جم��ال 
لاهتمام  العاملية  املمار�سات  اأف�سل 
اأ�سكالها  مبختلف  اخلدمات  بتقدمي 
لأبنائنا من ذوي التوحد وتعمل على 
دجمهم باملجتمع للتخفيف من حدة 

معاناتهم ».
ال�سركال  م�����رمي  اأك��������دت  ب�����دوره�����ا 
اأن  لاأطفال  “ماجد”  قناة  رئي�سة 
اهتماما  ت����ويل  ل���اإع���ام  اأب���وظ���ب���ي 
عرب  املجتمع  ف��ئ��ات  مبختلف  ك��ب��را 
م�سوؤول  اإع���ام���ي  حم��ت��وى  اإط����اق 

وم��ت��ج��دد وه���ادف م��ع ال��رك��ي��ز على 
الن�سء لفتة اإىل اأن مو�سوع التوحد 
اأكر املوا�سيع  والتوعية به يعد من 
حتر�س  التي  والإن�سانية  الربوية 
وتعزيز  اإي�������س���ال���ه���ا  ع���ل���ى  ال�������س���رك���ة 
ح�سورها باأ�سلوب منهجي وترفيهي 

متميز.
م��اج��د قامت  ق��ن��اة  اأن  اإىل  اأ���س��ارت  و 
باإنتاج وا�ستقطاب برامج متخ�س�سة 
وت����ف����اع����ل����ي����ة ت���ت���م���ت���ع مب�����زي�����ج من 
مثل  والعلمية  ال��رب��وي��ة  العنا�سر 

الذي  “بابلو”  الأط���ف���ال  م�سل�سل 
التوحد  ذوي  ع��ل��ى  ال�����س��وء  ي�����س��ل��ط 
الجتماعية  م�����س��وؤول��ي��ات��ه��ا  اإط����ار  يف 
جت��اه الأ���س��رة والطفل م��ا م��ن �ساأنه 
امل�������س���اه���م���ة يف ب����ن����اء ال����وع����ي ل���دى 
ن�سعى من  تربوية  بر�سالة  اجلمهور 
خالها يف قناة “ماجد” اإىل تعريف 
التي  بالتحديات  والأط��ف��ال  الن�سء 
يواجهها ذوو التوحد و�سبل التعامل 
مراعاتهم  ب�����س��رورة  وال��وع��ي  معهم 

وتقدمي الدعم لهم .

ال����وزارة بهذه  اأن تنظم  امل��ق��رر  وم��ن 
التوحد  اأ���س��ر  دع��م  برنامج  املنا�سبة 
اجلمعي”  الإر���������س��������اد   “ ب�������س���ق���ي���ه 
مع  النف�سية”..  و”ال�سغوطات 
الدولة  م�ستوى  على  املباين  اإ���س��اءة 
يوم الثاين من ابريل باللون الأزرق 
اإ�سطراب  اإىل  ع��امل��ي��ا  ي��رم��ز  ال����ذي 
به  التوعية  اأج��ل  وذل��ك من  التوحد 
اأه��م��ي��ة تطوير  الأن��ظ��ار نحو  ول��ف��ت 
لذوي  املقدمة  واخل��دم��ات  ال��ربام��ج 
اإطاق  اإىل  اإ�سافة  واأ�سرهم  التوحد 

الفوتوغرايف  ل��ل��ت�����س��وي��ر  م�����س��اب��ق��ة 
لأف�سل �سورة يتم اإلتقاطها للمعامل 
امل��ن��ا���س��ب��ة ف�سا عن  ب��ه��ذه  امل�����س��اءة 
#مبدع_  “ ه����ا�����س����ت����اق  اإط����������اق 

التوا�سل  مواقع  عرب  نفتخر_به” 
التوحد  ���س��ه��ر  خ����ال  الج���ت���م���اع���ي 
ترفيهية  رح��ات  تنظيم  جانب  اإىل 

لأطفال التوحد واأولياء اأمورهم.
وخال �سهر الحتفال باليوم العاملي 
املجتمع  تنمية  وزارة  تفتتح  للتوحد 
“اجليم احل�سي” يف دبي الذي يعزز 

تنمية مهارات واإمكانيات الأ�سخا�س 
اأي�سا  و�ستعمل  بالتوحد  امل�سابني 
على توفر ن�سرات توعية باإ�سطراب 
املجتمع  اأف������راد  ت�����س��ت��ه��دف  ال��ت��وح��د 
واملوؤ�س�سات ذات ال�سلة كافة وتد�سني 
ال���ت���وح���د م����ن خ�����ال عر�س  ���س��ه��ر 
يوم”  كل  “التوحد  التوعوي  الفيلم 
ال����ذي ي�����س��ت��ه��دف م��وظ��ف��ي ال�����وزارة 
تنظم  و  امل����ت����ع����ام����ل����ني.  وج����م����ه����ور 
الوزارة خال اأبريل ور�سة مع �سركة 
التوحد  اأمور  اأولياء  “اأبل” لتدريب 
و�سائل  ا�ستخدام  مبادرة  اإىل  اإ�سافة 
اأطفال التوحد  التوا�سل البديل مع 
التكنولوجية  الأج���ه���زة  وا���س��ت��خ��دام 
مبركز  وذل���ك  �سلوكياتهم  ل��ت��اأه��ي��ل 

معني للتكنولوجيا امل�ساندة .

التوحد  ب�سهر  احتفاء  املجتمع  تنمية  لوزارة  مبتكرة  مبادرة   14

•• دبي-الفجر: 

اآل مكتوم، ويل عهد  حتت رعاية �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد 
التوحد  با�سطراب  للتوعية  ع�سرة  الرابعة  ال�سنوية  احلملة  تنطلق  دبي، 
نهاية  حتى  وت�ستمر  للتوحد(  العاملي  ال��ي��وم  م��ع  )بالتزامن  اأب��ري��ل   2 يف 
ال�سهر. وتهدف هذه احلملة – التي ينظمها مركز دبي للتوحد �سنوياً منذ 
يف  بالتوحد  امل�سابني  الأطفال  دمج  ب�سرورة  التوعية  اإىل   -  2006 عام 

املجتمع.
وبهذه املنا�سبة قال حممد العمادي، املدير العام وع�سو جمل�س اإدارة مركز 
دبي للتوحد: “تتما�سى حملة التوعية ال�سنوية هذه مع ا�سراتيجية دبي 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأطلقها  التي   2020 الهمم  لأ�سحاب 

را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ’رعاه 
دبي  مركز  يف  ونحن  الهمم.  لأ���س��ح��اب  �سديقة  مدينة  دب��ي  جلعل  اهلل‘، 
بالتوحد يف املجتمع،  امل�سابني  اإىل دمج الأطفال  ن�س�عى جاهدين  للتوحد 

ومتكينه��م من امل�ساركة ب�سكل فاعل يف حميطهم الجتماعي«.
 واأ�ساف العمادي: “ي�سعى مركز دبي للتوحد دوماً اإىل توفر خدمات اإعادة 
التاأهيل املتعلقة با�سطراب التوحد، ورفع م�ستوى الوعي بق�سايا الأطفال 
امل�سابني بالتوحد واأ�سرهم، ويحدث املركز فرقاً حقيقياً يف حياة النا�س من 

خال الأن�سطة التوعوية التي يقيمها على مدار العام«.
بالتوحد  امل�سابني  الأطفال  لأ�سر  املجتمع  دعم  اأهمية  العمادي على  واأكد 
ميكن  وم��ال��ي��ة  واجتماعية  نف�سية  حت��دي��ات  ي��واج��ه��ون  اأن��ه��م  اإىل  م�����س��راً 
التغلب عليها من خال توعية جمهور العامة على نحو اأف�سل با�سطراب 

التوحد.
و�سكر العمادي �سركاء ورعاة احلملة مبن فيهم هيئة كهرباء ومياه دبي، 
وموانئ دبي العاملية، وجمعية الحتاد التعاونية، و”اأ�سواق”، و”بابلي نت”، 
و”ريل �سينما«.  وتت�سمن احلملة عرو�ساً تقدميية يف املدار�س والإدارات 
الأطفال  ي��واج��ه��ه��ا  ال��ت��ي  املختلفة  ب��ال��ت��ح��دي��ات  املجتمع  لتوعية  ال��ع��ام��ة 

امل�سابون بالتوحد، ومدى اأهمية التدخل املبكر لعاجهم.
2001 بهدف  ويعد مركز دبي للتوحد موؤ�س�سة غر ربحية تاأ�س�ست عام 
خال  من  ناجحة  بطريقة  املجتمع  يف  بالتوحد  امل�سابني  الأط��ف��ال  دم��ج 

تعزيز الوعي الجتماعي حول هذا ال�سطراب.
ويعمل املركز اأي�ساً على تعزيز فهم املجتمع ل�سطراب التوحد من خال 

اإطاق حمات توعية دورية وعامة وم�ستهدفة.

مركز دبي للتوحد يطلق حملته ال�سنوية الرابعة ع�سرة للتوعية با�سطراب التوحد

مب�صاركة طالب موؤ�ص�صة زايد العليا لأ�صحاب الهمم مبركز اأبوظبي للتوحد 

ماآثر زايد يف ور�سة قرائية مبقر االأر�سيف الوطني 

•• دبي -وام:

“دو” - التابعة ل�سركة الإمارات  اأعلنت �سركة 
�سراكتها  مت���دي���د   - امل��ت��ك��ام��ل��ة  ل���ات�������س���الت 
“فاغ�سيب  ����س���رك���ة  م�����ع  ال����س���رات���ي���ج���ي���ة 
نور  باب  تطبيق  ميزات  بروجيكت�س” لتطوير 
 3 مل��دة  وت��وف��ره لأ�سحاب الهمم يف الإم���ارات 

�سنوات اإ�سافية.
ج��اء الإع��ان خ��ال زي��ارة وف��د من ال�سركتني 

اإىل مركز الإمارات للتوحد يف اأبوظبي.
وت���ه���دف ال�����س��رك��ت��ان ع���رب ه����ذه اخل���ط���وة اإىل 
اأ�سحاب  لتمكني  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه��ود  م��وا���س��ل��ة 
توا�سلهم مع حميطهم  ق��درات  وتعزيز  الهمم 

ب�سكل �سل�س.
وبهدف جعله متوفراً ل�سريحة اأكرب من النا�س 
عملت ال�سركتان على متكني م�ستخدمي اأجهزة 
نور  باب  تطبيق  اإىل  الو�سول  iPhone من 
 App ح��ي��ث مي��ك��ن ت��ن��زي��ل��ه الآن م��ن م��ت��ج��ر 

.Store
اأول  ي��ع��د  نور” ال����ذي  “باب  ت��ط��ب��ي��ق  و���س��اه��م 
م�ستوى  على  العربية  باللغة  �سحابي  تطبيق 
املنطقة مت ت�سميمه مل�ساعدة الأطفال امل�سابني 
وال�سمع  النطق  و�سعوبات  التوحد  با�سطراب 
لل�سلل  امل�سابهة  والأع���را����س  داون  وم��ت��ازم��ة 
الدماغي و�سدمات ما بعد احلوادث ومتكينهم 
منذ  وحميطهم  عائاتهم  م��ع  التوا�سل  م��ن 
الأط��ف��ال من  اآلف  ح��ي��اة  اإط��اق��ه يف حت�سني 
اأ�سحاب الهمم عرب دول��ة الإم���ارات من خال 

تزويدهم بو�سيلة توا�سل �سل�سلة ومبتكرة.
التنفيذي  ال��ن��ائ��ب  جمعة  ال��واح��د  ع��ب��د  وق���ال 
“نحن  املوؤ�س�سي  والت�سال  لاإعام  للرئي�س 
فخورون بالنجاحات التي حققها تطبيق “باب 
نور” حتى الآن وم�ساهمته يف م�ساعدة الأطفال 
اأفكارهم  عن  التعبر  على  الهمم  اأ�سحاب  من 

والتوا�سل مع اأولياء اأمورهم ومعلميهم ب�سكل 
�سل�س. وب�سفتنا �سركة رائدة يف جمال خدمات 
حق  ميّثل  التوا�سل  اأن  ن��وؤم��ن  نحن  الت�����س��ال 
دائماً  ن�سعى  الإن�سان ولهذا  اأ�سا�سي من حقوق 
اإىل متكني خمتلف �سرائح املجتمع املحلي من 

التوا�سل ب�سكل �سل�س وفّعال«.
وكانت دو وّفرت تطبيق “باب نور” لعدد كبر 
م��ن الأف�����راد وامل��وؤ���س�����س��ات ع��رب دول���ة الإم����ارات 
“فاغ�سيب  م���ع  اجل���دي���دة  ال�����س��راك��ة  اأن  اإل 
جميع  يف  الهمم  لأ�سحاب  تتيح  بروجيكت�س” 
اأنحاء العامل ال�ستفادة من امليزات التي يقدمها 
نور” يف  “باب  توفر  خ��ال  وم��ن  التطبيق.. 
اأولياء  باإمكان  بات  امل�ساعدة  التكنولوجيا  �سوق 
الأمور واملدار�س م�ساعدة الأطفال من اأ�سحاب 
التوا�سل  م��ن  ومتكينهم  التعلم  ع��ل��ى  ال��ه��م��م 

ب�سكل اأف�سل.
من جانبه قال �سادي احل�سن الرئي�س التنفيذي 
ل�سركة فاغ�سيب بروجيكت�س.. “ يكمن هدفنا 
الأ�سا�سي من تطوير تطبيق باب نور يف العمل 
باإثراء حياة  ي�ساهم  ثوري  على تقدمي تطبيق 
الإمارات..  دول��ة  يف  الهمم  اأ�سحاب  جمتمعات 
مع  ال�سراتيجية  �سراكتنا  تعزيز  وي�سعدنا 
قوة  ت�سخر  اإىل  الهادفة  جهودنا  ملوا�سلة  دو 
من  ومتكينه  الإن�����س��ان  خل��دم��ة  التكنولوجيا 
اأن ي�ساهم باب نور يف متكني  التوا�سل. وناأمل 
ب�سكل  الندماج  من  الهمم  اأ�سحاب  من  املزيد 
اأكر  ب��ط��رق  وجمتمعهم  عائاتهم  م��ع  اأك���رب 

فعالية«.
الأفعال  وردود  ال���ع���دي���دة  ال���ف���وائ���د  واأل���ه���م���ت 
مرحلته  يف  التطبيق  ن��ال��ه��ا  ال��ت��ي  الإي��ج��اب��ي��ة 
مبادرتها  ن��ط��اق  ل��ت��و���س��ي��ع  دو  ���س��رك��ة  الأوىل 
املدار�س  م���ن  اأك�����رب  ل���ع���دد  ال��ت��ط��ب��ي��ق  وت���وف���ر 
وامل���راك���ز ع��ل��ى ام���ت���داد ال���دول���ة. و���س��م��ل��ت هذه 
املرحلة توزيع 2000 ترخي�س من دو اإ�سافة 

اإىل 200 ترخي�س من فاغ�سيب بروجيكت�س 
 28 ب�سكل جم��اين على الأط��ف��ال واملعلمني يف 
اأنحاء  جميع  يف  اخلا�سة  لاحتياجات  م��رك��زاً 

الإمارات.
من جانبها قالت دكتور اأمل جال �سربي مدير 
مركز الإمارات للتوّحد “ �ساهم تطبيق بابنور 
اأم��ام عدد  اآف��اق جديدة من الإم��ك��ان��ات  يف فتح 
التوا�سل  من  متكينهم  عرب  طابنا  من  كبر 
بلغتهم  وب���دي���ل���ة  م���ع���ززة  اأج����ه����زة  ب��ا���س��ت��خ��دام 
ابتكار  قبل  اأن��ن��ا  حيث  العربية  وه��ي  الأ�سلية 
باب نور مل يكن لدينا �سوى تطبيقات واأجهزة 
الإجنليزية..  باللغة  ال�سوت  خم��رج��ات  توفر 
ون��ح��ن ح��ري�����س��ون ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ت��ع��اون��ن��ا م��ع دو 
وفاغ�سيب لا�ستفادة من امليزات التي يوفرها 
ملجتمع  املتزايدة  الحتياجات  وتلبية  التطبيق 
يف  �سعوبات  من  يعانون  ممن  الهمم  اأ�سحاب 

النطق والكام«.
ويوفر التطبيق مزايا فريدة من نوعها ت�سمل 
باللغة  وم��ف��ردات  ال�سهلة  ال���س��ت��خ��دام  واج��ه��ة 
ال��ع��رب��ي��ة وم��ك��ت��ب��ات وق��وائ��م حم��ت��وى �سحابية 
اإ�سافة اإىل بطاقات م�سورة وبطاقات ولهجات 
بطاقات  اإن�ساء وتخ�سي�س  اإمكانية  حملية مع 
اإ�سافية من قبل امل�ستخدم واإجراء التحديثات 
ومتت  احل��ال��ة.  درا���س��ات  اأ���س��ا���س  على  املطلوبة 
الإ�سادة بالتطبيق من قبل املتخ�س�سني يف هذا 
بتطوير  �ساهم  ث��وري  تطبيق  باعتباره  املجال 

مهارات وقدرات الطاب.
على  قائمة  توا�سل  وميثل “باب نور” و�سيلة 
اأ�سحاب  م��ن  الأط��ف��ال  ت��زوي��د  هدفها  البتكار 
التوا�سل  من  لتمكينهم  مميزة  بو�سيلة  الهمم 
حيث  العاملية  ال��ت��وا���س��ل  معاير  اإىل  ا���س��ت��ن��اداً 
يقدم التطبيق للم�ستخدمني بطاقات م�سورة 
ا�ستخدامها  ت�سكل جمًا ميكن  معرفة م�سبقاً 

للتعبر عن الحتياجات واملتطلبات.

دو تعزز �سراكتها مع فاغ�سيب بروجيتك�ض 
لدعم اأ�سحاب الهمم عرب تطبيق باب نور

العقابية واالإ�ساحية يف راأ�ض 
اخليمة تنظم )ملتقى ال�سعوب(
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تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سعيد را�سد ح�سن را�سد العبار
تعديل لوحة العان/ اجمايل من م�ساحة ١*١ اىل ١*١

تعديل ا�سم جتاري من/ ايه اي ا�س جي ل�ست�سارات البنية اخل�سراء - فرع اأبوظبي 1
 A E S G GREEN BUILDING CONSULTANT - BRANCH OF ABU DHABI 1

اىل/ايه اي �سي جي ل�ست�سارات تطوير امل�ساريع - فرع اأبوظبي 1
A E S G PROJECT DEVELOPMENT CONSULTANT - BRANCH OF ABU DHABI 1

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12595 بتاريخ 2019/4/2 

اإعــــــــــالن
ويدر  ال�س�����ادة/�سمارت  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كيدز نر�سري
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1880210 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة را�سد عبداهلل را�سد �سعيد الظاهري ١٠٠%

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف خلود را�سد عبداهلل را�سد الظاهري

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العان وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12595 بتاريخ 2019/4/2 

اإعــــــــــالن
جرانيت  ال�س�����ادة/وايت  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لل�سيانة العامة ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1972001 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حممد ار�ساد بن عبدالربان %24

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
تعديل ن�سبة/ حممد �ساجهان حممد ح�سني من 49% اىل %2٥

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العان وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12595 بتاريخ 2019/4/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/لوؤلوؤة الحتاد للمقاولت 

وال�سيانة العامة ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1176730 

تعديل ن�سب ال�سركاء/�سياء ح�سن ذياب من 49% اىل %2٠
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عدنان علي غلوم مو�سى العبيديل %8٠
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف نا�سر علي غلوم مو�سى العبيديل
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان 
الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12595 بتاريخ 2019/4/2 

اإعــــــــــالن
�سيزونز  ال�س�����ادة/فايف  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للخ�سار والفواكة ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1153186 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة وليد عمر يون�س ٥% اىل %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف امين خالد احمد فوده

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العان وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12595 بتاريخ 2019/4/2 

اإعــــــــــالن
�سيارتي  ال�س�����ادة/مركز  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN للعناية بال�سيارات رخ�سة رقم:1870056 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سعيد عبيد حممد ربيع الظاهري ١٠٠%

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف علي �سيف علي حممد الكلباين

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العان وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12595 بتاريخ 2019/4/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/القدوه لل�سيانة 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة رخ�سة رقم:1951739 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عوي�سه حمد حمدان حممد املن�سوري ١٠٠%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد �سامل عبيد �سامل الظاهري
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العان وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12595 بتاريخ 2019/4/2 

اإعــــــــــالن
وال�سامة  ال�سحة  ل�ست�سارات  ال�س�����ادة/ا�سور  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�سة رقم:2226115 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة نا�سر عبداهلل نا�سر باحلران الظاهري ٥١%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة مامون حممد طعمه ديابات %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل ح�سني مطلق بني ار�سيد
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف نا�سر عبداهلل نا�سر �سامل باحلران الظاهري
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن 

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

العدد 12595 بتاريخ 2019/4/2 

اإعــــــــــالن
احللبي  البيت  ال�س�����ادة/ور�سة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ملعدات املطابخ رخ�سة رقم:1161807 
تعديل وكيل خدمات/ ا�سافة �سامة �سامل �سعيد الرميثي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة احمد مزعل ال�سمري ١٠٠%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد ديب يو�سف الحمد

تعديل وكيل خدمات/حذف �سامة �سامل �سعيد الرميثي
دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة  فان  وال  العان 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12595 بتاريخ 2019/4/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بينونة لا�ست�سارات القت�سادية ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1401953 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/خالد عبداهلل مبارك البوعينيني من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ خالد عبداهلل مبارك البوعينيني من ٥١% اىل ١٠٠%

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ناتلي جنيفيفا �سارلوت ديجول

تعديل ا�سم جتاري من/ بينونة لا�ست�سارات القت�سادية ذ.م.م

BAYNUNA ECONOMIC CONSULTING LLC

اىل/بينونة لا�ست�سارات القت�سادية- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

BAYNUNA ECONOMIC CONSULTING- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12595 بتاريخ 2019/4/2 

الغاء اإعالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
رقم:CN 1185991 بال�سم التجاري روزاندر لنظمة 
املراقبة والكمبيوتر ذ.م.م بالغاء طلب تعديل الرخ�سة 

واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقاً.
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12595 بتاريخ 2019/4/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سمارت 

CN 2309078:ويف لل�سيانة العامة رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12595 بتاريخ 2019/4/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بون وي 

CN 1338481:للماب�س الن�سائية رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12595 بتاريخ 2019/4/2 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/جنوم  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الدلتا لركيب املعدات الكهربائية
 رخ�سة رقم:CN 1131811 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12595 بتاريخ 2019/4/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ال�سطورة 

الرئي�سي لقطع غيار ال�سيارات ذ.م.م
 رخ�سة رقم:CN 1133563 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12595 بتاريخ 2019/4/2 

ال�سند�ض لاعان - ذ.م.م
يعلن مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات- انه مبوجب قرار اجتماع 
اجلمعية العمومية غر العادية بتاريخ 2019/03/20 بحل 

وت�سفية �سركة
ال�صند�ض لالعالن - ذ.م.م

ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية-ابوظبي
CN-1137943 بالرقم 

مكتب  اإىل  التقدم  مطالبة  او  اعرا�س  اي  لدية  من  فعلى 
امل�سفى املعني هاتف رقم 037378999 فاك�س 037378989 
�س.ب  202075 – مدينة العني – �سناعية هيلي بناء عبد 
واإح�سار   )3( رقم  مكتب  واخرون  ال�سحي  علي  حممد  اهلل 
يوما من   45 اأق�ساها  مدة  وذلك خال  الثبوتيه،  امل�ستندات 

تاريخ هذا العان

اإعللللللللان ت�سفيلللللة �سركللللللللة 

  منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية: 

املودعة بالرقم 3٠73٠7:بتاريخ: ٠٥/٠3/2٠١9
باإ�سم : �سان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه:  ١-6-١ ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا-كو ، طوكيو ، 86٠3-١4١ ، اليابان.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 26
املخرمات واملطرزات وُكلف اخلياطة وال�سرائط والأقوا�س ، الأزرار والكابات والعراوي ، الدبابي�س والإبر 
، الزهور ال�سطناعية ، زينة لل�سعر ، ال�سعر امل�ستعار ، فواكه ا�سطناعية ، اأكاليل زهور ا�سطناعية ، �سارات 
للزينة ، �سارات للماب�س لي�ست من معادن نفي�سة ، زمامات انزلقية للحقائب  ، اأربطة متددية ل�سد الأكمام 
اأقوا�س لل�سعر ، علب خياطة ، �سناديق   ، اأربطة �سعر ، م�سابك �سعر ، م�سابك اأحزمة ، زمامات لل�سرات   ،
 ، اأحذية  اأب��ازمي   ، اأب��ازمي للماب�س   ، ، دبابي�س للزينة للماب�س  وعلب لاإبر ، م�سابك للحمالت ، �سفائر 
و�سائد لاإبر ، و�سائد دبابي�س ، رقع ل�سقة حرارياً لإ�ساح اأو تزيني مواد الن�سيج ، م�سابك اأحذية ، م�سابك 
ماب�س ، م�سابك لل�سيالت ، اأكاليل زهور ا�سطناعية ، مطرزات ذهبية ، ُكلف خياطة ، م�سابك �سعر ، قبعات 
�سباغة ال�سعر ، لفافات �سعر بخاف الأدوات اليدوية ، دبابي�س لتجعيد ال�سعر ، خ�سل �سعر ، �سبكات �سعر ، 
حلي لل�سعر ، دبابي�س لل�سعر ، حلي للقبعات لي�ست من معادن نفي�سة ، كابات للم�سدات ، اإبر حياكة ، حلي 
، ك�ستبانات خياطة ،  اإبر خياطة   ، اأو�سحة مُتنح كجوائز ، حلي وردية   ، لاأحذية لي�ست من معادن نفي�سة 
كابات اأحذية ، اأربطة لاأحذية ، �سرا�سيب ، اأ�سرطة زينة )كرات زينة( ، خمرمات �سوفية ، زمامات انزلقية 
، زمامات ، حامات ال�سعر لت�سريحة ذيل الفر�س ، دبابي�س الأمان ، م�سابك و�سحابات ل�سدريات الأطفال 
املرايل ، ك�ساك�س )اأ�سغال خمرمات( ، مطرزات قما�سية ، اأزرار ، دعائم ياقات ، ورق لتجعيد ال�سعر ، قبعات 
، باروكة )�سعر م�ستعار( ، �سعر م�ستعار ، م�سلكات اخليوط يف الإبر ، حلي �سغرة بخاف  �سباغة ال�سعر 
املجوهرات  وحلقات املفاتيح اأو �سا�سل املفاتيح وال�سرائط لل�سعر وال�سرائط والأقوا�س غر الورقية لتغليف 
دبابي�س   ، الأ�سواء  التي تت�سمن  املياد مبا يف ذلك تلك  ال�سناعية لعيد  الزهور  واأكاليل  ، تيجان  الهدايا 

القبعات بخاف املجوهرات ، جميعها واقعة يف الفئة 26.
و�سف العامة: العامة عبارة عن كلمة Sanrio بخط وطريقة مميزة حيث اأن حرف ال� O على �سكل 
اأفقية متوازية خمتلفة الأحجام و يحيطها  EMEA على جانبيها ثاثة خطوط  الأح��رف  قلب حتتها 
وجميع  منحني  بخط   USED UNDER LICENSE. SANRIO GMBH كلمات 

الكلمات باللغة الإجنليزية داخل ر�سم لدائرة.
  ال�سراطات: 

اأو  التجارية يف وزارة الإقت�ساد  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات  فعلى من لديه اعرا�س على ذلك 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خال 3٠ يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  2  اإبريل  2019 العدد 12595 

EAT 130947

  منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية: 

املودعة بالرقم 3٠73١٠:بتاريخ: ٠٥/٠3/2٠١9
باإ�سم : �سان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه:  ١-6-١ ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا-كو ، طوكيو ، 86٠3-١4١ ، اليابان.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 2٥ 
واأثواب  ال�سباحة  ماب�س   ، لل�ساطئ  ماب�س   ، )ماب�س(  مراييل   ، الراأ�س  واأغطية  القدم  ولبا�س  املاب�س 
 ، ، قفافيز  اأ�سابع  ، قفازات بدون  ، قفازات )ماب�س(  ، ماب�س م�سادة للماء  ، ماب�س للريا�سة  ال�سباحة 
اأحزمة )ماب�س( ، ماب�س لاأطفال والرجال والن�ساء ، ماب�س لاأطفال ، �سراويل لاأطفال )ماب�س( ، 
مراييل لاأطفال غر م�سنوعة من الورق ، ماب�س داخلية ، ماب�س النوم والبيجامات ، اأرواب ا�ستحمام ، 
حمالت للبنطلونات ، قبعات ، قلن�سوات كونها اأغطية للراأ�س ، واقيات من ال�سم�س ، اأطراف اأمامية كونها 
اأغطية للراأ�س ، بريه )قبعات م�ستديرة م�سطحة( ، اأغطية راأ�س لا�ستحمام وحمام الد�س ، اأغطية لتدفئة 
اليدين )ماب�س( ، اأغطية لاأذنني )ماب�س( ، اأغطية ل ت�سخن كهربائيا لتدفئة القدمني ، ماب�س للعنق 
وربطات العنق وكرافاتات )ربطات عنق( ، ربطات فرا�سية ، جوارب ق�سرة وجوارب طويلة وجوارب �سيقة 
واأحذية  اأحذية   ، ال�سيقة  واجل��وارب  الطويلة  واجل��وارب  الق�سرة  للجوارب  حمالت   ، للجوارب  اأربطة   ،
 ، (ماب�س(  و�ساح   ، لاأكمام  واقيات   ، التنكرية  للحفات  ماب�س   ، لل�س�اطئ  اأحذية   ، �سبا�سب   ، للريا�سة 
 ، ال�س�اق  عالية  اأحذية   ، تزلج  اأحذية   ، ا�س�تحمام  �سبا�سب   ، ا�س�تحمام  �سنادل   ، للرقبة(  )مناديل  بندانات 
�س�يالت للماب�س ، م�س�دات لل�سدر ، بنطلونات ق�سرة )ماب�س( ، قمي�سولت )�س�رات ن�س�وية ق�سرة( 
، قم�سان  ، جاكيتات )ماب�س(  للراأ�س )ماب�س(  اأربطة   ، الفرو  �س�الت من   ، الأكمام  ، زمامات  ، معاطف 
 ، ، معاطف خارجية  ، ماب�س خارجية  ، ماب�س حمبوكة  القمي�س(  ، �سدارات )�سدر  �سوفية )ماب�س( 
�س�راويل داخلية ، جاكيتات مقلن�س�ة ، كنزات �سوفية ، �سنادل ، لفاعات ، �سالت ، قم�سان ، قم�سان داخلية 
)ماب�س داخلية( ، جابيب ، طماقات للكاحل ، اأحذية للريا�سة ، قم�سان للريا�سة ، بذلت ، اأثواب ا�ستحمام 
، قم�سان ن�سف كم )تي �س�رت( ، بناطيل ،  ماب�س داخلية ، اأزياء موحدة ، �سدارات ، بذلت رطبة للتزلج 
على املاء ، اأ�ساور قم�سان )ماب�س( ، ماب�س الن�ساء الداخلية ، اأحذية للريا�سة البدنية ، �سدارات )بيا�سات( 
، ماب�س للريا�سة البدنية ، نطاقات ، ماب�س لراكبي الدراجات ، غطاء للعني عند النوم ، ماب�س حمتوية 

على مواد للتنحيف ، ماب�س مطرزة ، واقيات الكعوب لاأحذية.
و�سف العامة: العامة عبارة عن كلمة Sanrio بخط وطريقة مميزة حيث اأن حرف ال� O على �سكل 
اأفقية متوازية خمتلفة الأحجام و يحيطها  EMEA على جانبيها ثاثة خطوط  الأح��رف  قلب حتتها 
وجميع  منحني  بخط   USED UNDER LICENSE. SANRIO GMBH كلمات 

الكلمات باللغة الإجنليزية داخل ر�سم لدائرة.
ال�سراطات: 

اأو  التجارية يف وزارة الإقت�ساد  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات  فعلى من لديه اعرا�س على ذلك 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خال 3٠ يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
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/روزابريده  املدعوة  فقدت 
اث�����ي�����وب�����ي�����ة      ، م�������ر��������س�������ا 
�سفرها  ج���واز   - اجلن�سية 
 )3861034EP( رق��م 
عليه  ع���ل���ي���ه  ي����ج����ده  م�����ن 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت���������س����ال 

0506191505

فقدان جواز �سفر

اجلن�سية(  )اإماراتية  القبي�سي  فرج  حممد  بخيته  ال�سيدة/  تعلن 
 .. )ات�����س��الت(  �سركة  م��ن  ���س��ادرت��ني  ا�سهم  �سهادتي  ف��ق��دان  ع��ن 

بالأرقام التالية:
1 -رقم ال�سهادة)109632( بعدد  4 اأ�سهم.

2 -رقم ال�سهادة)99972( بعدد 3590 �سهما.
 على من يجدهما الرجاء ت�سليمها ل�سركة )ات�سالت( م�سكورا.

فقدان �سهادات ا�سهم

فقد املدعو / جو�س جابريل 
فلبيني      ، ب��وك��اي��ان  جوميز 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )A6182255P( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت���������س����ال 

0526365438

فقدان جواز �سفر
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•• دبي-الفجر:

خليفة  اهلل  ع��ب��د  ال��ل��واء  ���س��ع��ادة  م��ن  بتوجيهات 
دب��ي، ومبتابعة من  ل�سرطة  العام  القائد  امل��ري، 
ال��ع��م��ي��د ال��دك��ت��ور حم��م��د ع��ب��د اهلل امل����ر، مدير 
القيادة  احتفت  الإن�سان،  حلقوق  العامة  الإدارة 
العامة  الإدارة  يف  ممثلة  دب��ي،  ل�سرطة  العامة 
امل�ساعر  مركز  مع  وبالتعاون  الإن�����س��ان،  حلقوق 
بيوم  الهمم،  اأ�سحاب  واإي��واء  لرعاية  الإن�سانية 

اليتيم العربي 2019.
“مركز  يف  تنظيمها  مت  التي  الفعاليات  وح�سر 

املن�سوري،  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  العقيد  امل�ساعر”، 
مدير اإدارة احلقوق واحلريات يف الإدارة العامة 
ال�سايغ،  خليل  نادية  وال�سيدة  الإن�سان،  حلقوق 
واإيواء  لرعاية  الإن�سانية  امل�ساعر  مركز  مدير 
اأ�سحاب الهمم، وال�سيدة فاطمة البلو�سي، رئي�س 
الطفل  حماية  اإدارة  يف  والتثقيف  الوعي  ق�سم 
ق�سم  رئي�س  ال��زرع��وين،  وف��اء  وال�سيدة  وامل����راأة، 
بوهناد،  جا�سم  والنقيب  الإن�سانية،  اخل��دم��ات 
رئ��ي�����س ق�����س��م ال��ت��ظ��ل��م��ات، اإىل ج��ان��ب ع���دد من 
ال�سراتيجيني  وال�سركاء  اجلانبني،  موظفي 
املن�سوري  العقيد  واأك���د  للفعالية.  وال��داع��م��ني 

ياأتي  العربي  اليتيم  بيوم  الحتفاء  فعالية  اأن 
يف اإطار توجهات القيادة العامة ل�سرطة دبي يف 
اإ�سعاد املجتمع وامل�ساركة يف خمتلف  العمل على 
فعالياته �سواء ذات الطابع العربي اأو الإقليمي اأو 
الدويل والتي تعزز من الدور والقيم الإن�سانية 

وتربز الدور ال�سرطي يف هذا املجال.
العربي  اليتيم  بيوم  الحتفاء  فعاليات  اأن  واأك��د 
ال�سمو  �ساحب  اإع���ان  م��ع  متا�سياً  اأي�����س��اً  ت��اأت��ي 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفه  ال�سيخ 
�سعار حتر�س  للت�سامح، وهو  2019 عاما  عام 
من  تطبيقه  على  دب��ي  ل�سرطة  العامة  القيادة 

خال الفعاليات التي تنظمها وت�سارك فيها.
ل�سرطة دبي تويل  العامة  القيادة  اأن  اإىل  واأ�سار 
الأط���ف���ال ال��ي��ت��ام��ى اه��ت��م��ام��اً خ��ا���س��اً م��ن خال 
باإ�سعادهم،  ٌتعنى  ال��ت��ي  الفعاليات  يف  امل�����س��ارك��ة 
للموظفني  ال��ي��ت��ام��ى  الأط����ف����ال  اأي�������س���اً  وت����ويل 
من  خا�سة  رعاية  القوة  يف  العاملني  ال�سابقني 
اإطار  يف  تنفذها  التي  املتنوعة  امل��ب��ادرات  خ��ال 
املجتمعية  املنا�سبات  يف  وم�ساركتهم  اإ�سعادهم 

كمبادرة ك�سوة العيد.
وم���ن ج��ان��ب��ه��ا، ت��ق��دم��ت ال�����س��ي��دة ن��ادي��ة ال�سايغ 
الإمارات  ل��دول��ة  الر�سيدة  القيادة  اإىل  بال�سكر 

الهتمام  الدائم  حر�سها  على  املتحدة  العربية 
خال  من  الهمم  واأ�سحاب  اليتامى  بالأطفال 
وتلبية  لإ�سعادهم  املتاحة  ال�سبل  كافة  ت�سخر 
دور  اإىل  ذات��ه  الوقت  يف  متطرقة  احتياجاتهم، 
مركز امل�ساعر الإن�سانية لرعاية واإيواء اأ�سحاب 
الهمم يف تقدمي خدمات اإن�سانية متميز اإىل هذه 

الفئة �سمن ر�سالته ال�سامية.
ومن جانبها، اأكدت فاطمة البلو�سي اأن الحتفاء 
التي  امل��ب��ادرات  اأح��د  يعترب  العربي  اليتيم  بيوم 
تنظمها الإدارة العامة حلقوق الإن�سان يف �سرطة 
اإط��ار اهتمام الإدارة يف التوا�سل  دب��ي، وذل��ك يف 

مع خمتلف فئات املجتمع والعمل على اإ�سعادهم 
ون�سر قيم الت�سامح بينهم.

للفرقة  ع�����زف  الح���ت���ف���اء  ف���ع���ال���ي���ات  و���س��م��ل��ت 
للدوريات  وم�����س��ارك��ة  دب���ي،  ل�سرطة  املو�سيقية 
الفارهة، اإىل جانب تقدمي عرو�س فنية وغنائية 

وثقافية.
املن�سوري  العقيد  ت��ب��ادل  الفعاليات،  خ��ت��ام  ويف 
فيما  التذكارية،  ال���دروع  ال�سايغ  خليل  ون��ادي��ة 
ال�����س��رك��اء يف تنظيم  امل��ن�����س��وري  ال��ع��ق��ي��د  ك����رم 
اإ�سعاد  ع��ل��ى دوره����م ال��ه��ام يف  ال��ف��ع��ال��ي��ة، م��ث��ن��ي��اً 

الأطفال اليتامى واأ�سحاب الهمم.

•• دبي-الفجر:

اأعلنت اللجنة العليا املنظمة مللتقى 
حماية ال��دويل عن اإط��اق الدورة 
ال���راب���ع���ة ع�����س��ر م���ن ه����ذا احل���دث 
الذي يقام يف الفرة من 29-28 
“نتعلم..  �سعار  حتت  املقبل  اآبريل 
اإندك�س  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  لنحمي” 

القاب�سة.
ال��دويل حتت  وُيقام ملتقى حماية 
رع���اي���ة ���س��م��و ال�����س��ي��خ ح���م���دان بن 
حم��م��د ب���ن را����س���د اآل م��ك��ت��وم ويل 
التنفيذي  عهد دبي رئي�س املجل�س 
لإمارة دبي، ويناق�س امللتقى ق�سية 
املنطقة،  يف  امل�����خ�����درات  خم���اط���ر 

واحللول للق�ساء عليها.
*جاء ذلك خال املوؤمتر ال�سحفي 
يف  العليا  اللجنة  عقدته  مت  ال��ذي 
دب��ي بح�سور  �سرطة  ن��ادي �سباط 
اإبراهيم  خليل  خبر  اللواء  �سعادة 
العام  ال��ق��ائ��د  م�ساعد  امل��ن�����س��وري، 
�سرطة  البحث اجلنائي يف  ل�سوؤون 
ال�سام  ع���ب���د  وال����دك����ت����ور  دب�������ي، 
ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  امل��دين 
خالد  والعقيد  القاب�سة،  اإندك�س 
الإدارة  م���دي���ر  م����وي����زه،  ب���ن  ع��ل��ي 
بالنيابة،  املخدرات  ملكافحة  العامة 
اخلياط،  ح�سن  اهلل  عبد  والعقيد 
مدير مركز حماية الدويل، واملقدم 

الدكتور
 عبد الرحمن �سرف املعمري، نائب 
مدير مركز حماية ال��دويل، وعدد 
من ال�سباط وال�سخ�سيات البارزة 

واملعنية والإعاميني.
اإبراهيم  خليل  خبر  ال��ل��واء  وق��ال 
واملوؤثرات  امل��خ��درات  اإن  املن�سوري 
العقلية اأ�سبحت من اأكرب امل�سكات 
ال��ت��ي ت��واج��ه امل��ج��ت��م��ع��ات وال����دول، 
املكافحة  م�������س���ت���وى  ع���ل���ى  �����س����واء 
العاجية،  اأو  الوقائية  اأو  امليدانية 
الب�ساطة  م���ن  م�����س��ك��ل��ة  ت��ع��د  ومل 
وت�سريعياً  اأم��ن��ي��اً  م��ع��ه��ا  ال��ت��ع��ام��ل 
م�ستقل  ب�سكل  واجتماعيا  و�سحياً 
اأو وفق روؤية كل موؤ�س�سة للم�سكلة 
اأن  �سك  ول  اخلا�سة،  زاويتها  من 
اأهم املوؤ�س�سات ذات العاقة بعملية 
هي  املوؤ�س�سات  خمتلف  بني  الربط 

والكادميية  التعليمية  املوؤ�س�سات 
املحور  جهودها  ومتثل  والبحثية، 
ت��ت��اق��ى عنده  ال�����ذي  الأ����س���ا����س���ي 

خمتلف جهود هذه املوؤ�س�سات.
اأه���م���ي���ة ملتقى  ت����اأت����ي  ه���ن���ا  وم�����ن 
الذي  ع�سر  الرابع  ال��دويل  حماية 
باأذن  الرابعة ع�سر  �ستنطلق دورته 
�سيدي  رع����اي����ة  حت����ت  ت���ع���اىل  اهلل 
���س��م��و ال�����س��ي��خ ح���م���دان ب���ن حممد 
بن را�سد اآل مكتوم، ويل عهد دبي، 
لإم���ارة  التنفيذي  املجل�س  رئ��ي�����س 
ب�سكل  الق�سية  هذه  ويتناول  دب��ي، 
وا����س���ح و���س��ري��ح ح��ي��ث ن��ت��ن��اول “ 
والتعليمية  الأمنية  املوؤ�س�سات  دور 
املخدرات  م��واج��ه��ة  يف  وال��ب��ح��ث��ي��ة 
ال��ع��ق��ل��ي��ة ب��ني حتديات  وامل����وؤث����رات 
الواقع وا�ست�سراف امل�ستقبل” حتت 

�سعار )نتعلم ... لنحمي(.
وذل��������ك ب����ه����دف م���ن���اق�������س���ة م����دى 
اجلامعية  املوؤ�س�سات  بني  العاقة 
واملوؤ�س�سات  والبحثية  والأكادميية 
والتاأهيلية  وال��ع��اج��ي��ة  الأم��ن��ي��ة 
وكيفية  امل��وؤ���س�����س��ات  م���ن  وغ���ره���ا 
توؤثر  بحيث  العاقة  ه��ذه  تطوير 
اإيجابا على اأداء خمتلف القطاعات 
م�سكلة  مع  بالتعامل  العاقة  ذات 

املخدرات.
تقوم  امل���وؤ����س�������س���ات  اأن  ����س���ك  ول 
ب��واج��ب��ات��ه��ا وم�����س��وؤول��ي��ات��ه��ا، ولكن 
وم���ن خ���ال م��ت��اب��ع��ت��ن��ا وج���دن���ا اأن 
العاملني يف هذه  هناك فجوة بني 
العلمي  الإن���ت���اج  وب���ني  ال��ق��ط��اع��ات 
ال��ذي ي���زداد ي��وم��اً بعد ي��وم، يكفي 
الدولية  ال��ت��ق��اري��ر  اإىل  ن�����س��ر  اأن 
املا�سية  ���س��ن��وات  اخل��م�����س  خ����ال 
التي ر�سدت حوايل )739( مادة 
خمدرة جديدة مل تكن موجودة من 
قبل، وتاأثر بع�س هذه املواد اأكر 
التقليدية  امل��خ��درات  م��ن  خ��ط��ورة 
ب���ع�������س���رات امل���������رات، وك����ذل����ك ف����اإن 
اجتاهات تعاطي املخدرات اأ�سبحت 
واأ�سبح  ���س��ب��ق  مم���ا  ت���ن���وع���اً  اأك�����ر 
يتناولون  امل��ت��ع��اط��ني  م���ن  ال��ك��ث��ر 
اأك��ر م��ن م��ادة واح���دة خ��ال مدة 
ي�سرع  ال���ذي  الأم����ر  ق�سية  زم��ن��ي��ة 
وت����رة الإدم�����ان ع��ن��ده��م. وكذلك 
ب�سكل  ال��ت��ع��اط��ي  ���س��ن  ان��خ��ف��ا���س 

ارت��ف��اع عدد  وغ��ر م�سبوق.  �سريع 
املخدرة  للمواد  املرتهنني  املدمنني 
ال�سنوات  ع��ن  العقلية  وامل���وؤث���رات 
لاأجهزة  مي��ك��ن  ك��ي��ف  امل���ا����س���ي���ة، 
ت��ت��ع��ام��ل م��ع ه���ذا الكم  اأن  امل��ع��ن��ي��ة 
الأمر  الهائل،  واملعلوماتي  املعريف 
يتجاوز التعاون والتن�سيق بني هذه 
قادرة  اأجيال  تهيئة  اإىل  املوؤ�س�سات 
الناجمة عن  باملخاطر  التنبوؤ  على 
هذه املتغرات والتطورات وبالتايل 

العمل على الت�سدي لها.
*ب��دوره ذكر العقيد خالد علي بن 
الدويل  حماية  ملتقى  اأن  م��وي��زه 
املعنية  الفعاليات  اأه��م  م��ن  اأ�سبح 
امل�ستوى  ع��ل��ى  امل���خ���درات  مب�سكلة 
اإنها  ال���ق���ول  ب���ل مي��ك��ن  ال���ع���رب���ي، 
التي  ال��وح��ي��دة  العربية  الفعالية 
جت��م��ع ب���ني امل�����س��وؤول��ني واخل����رباء 
املجتمع  وف�����ئ�����ات  وامل���خ���ت�������س���ني 
امل��خ��ت��ل��ف��ة، وك��ذل��ك ال��ط��اب حتت 
اأب��واب احلوار  لفتح  واح��دة  من�سة 

امل�سرك.
وي��ت�����س��م��ن امل��ل��ت��ق��ى ال���ع���دي���د من 
الفعاليات والأن�سطة املتنوعة التي 
العاقة  ذات  املوؤ�س�سات  ي�ستقطب 
مب��ك��اف��ح��ة امل����خ����درات وامل����وؤث����رات 
العام  ه�����ذا  وت���������س����ارك  ال���ع���ق���ل���ي���ة، 
الدولية  امل��وؤ���س�����س��ات  م���ن  ال��ع��دي��د 
املتحدة  الأمم  م��ن��ه��ا  واجل��ام��ع��ات 
ومنظمة اليون�سكو واملكتب العربي 
ال��ت��اب��ع ملجل�س  امل���خ���درات  ل�����س��وؤون 
اإ�سافة  ال���ع���رب،  ال��داخ��ل��ي��ة  وزراء 

بريطانيا،  م��ن  وي��ل��ز  ج��ام��ع��ة  اإىل 
من  الأمنية  للعلوم  نايف  وجامعة 
دبي،  �سرطة  واأكادميية  ال�سعودية، 
واملعهد العايل لل�سينما من م�سر، 
العاجية  املوؤ�س�سات  من  والعديد 
املوؤ�س�سات  ، ونهدف من جمع هذه 
م�ستدامة  ع����اق����ة  اإي�����ج�����اد  اإىل 
م����ن  تطوير  واإي���ج���اب���ي���ة مت��ك��ن��ن��ا 
امل�سكلة  ه��ذه  مع  للتعامل  قدراتنا 
اأ���س��ب��ح��ت تهدد  ال���ت���ي  اخل���ط���رة 

الدول واملجتمعات والأ�سر.
وي����ت����ن����اول امل���ل���ت���ق���ى ع������دة حم����اور 
والعلمية  املعرفية  الفجوة  تعالج 
املخدرات  مواجهة  يف  وانعكا�ساتها 
بني  والعاقة  العقلية،  وامل��وؤث��رات 
واملوؤ�س�سات  ال��ق��ان��ون  ان��ف��اذ  اأج��ه��زة 
تعزيز  واآليات  والبحثية  التعليمية 
وتطوير  امل�������س���ت���دام���ة،  ���س��راك��ت��ه��ا 
الذكية  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  ال����ربام����ج 
يف  وال��ت��دري��ب��ي  التعليمي  ودوره�����ا 

مواجهة املخدرات. 
العديد  امللتقى  هام�س  على  وتنفذ 
م�����ن ال�����ور������س ال���ت���دري���ب���ي���ة ح���ول 
حت���دي���ات ج��رمي��ة غ�����س��ل الأم�����وال 
ودوره�������ا يف مت���وي���ل الجت������ار غر 
امل�������س���روع ب����امل����خ����درات وامل�����وؤث�����رات 
الإلكرونية  املواقع  ودور  العقلية، 
يف ال���روي���ج ل��ل��م��خ��درات واآل���ي���ات 
ياأتي  وهنا  ومواجهتها،  مكافحتها 
يف  واملجتمع  والأ���س��ر  ال�سباب  دور 
ترويج  يف  الو�سائل  لهذه  الت�سدي 

املخدرات.

كما اأننا ويف اإطار تطويرنا مل�ساريعنا 
وات�������س���اق���اً م���ع روؤي������ة ���س��رط��ة دبي 
لتعزيز البنية الذكية والإلكرونية 
بتطوير  قمنا  فعالياتنا  جميع  يف 
اأكرب عدد  امللتقى ل�سمان م�ساركة 
ممكن من خال فتح باب احل�سور 
امللتقى  ل��ف��ع��ال��ي��ات  الإل�����ك�����روين 
اإلكرونياً  احل�������س���ور  وح�������س���ول 
انتهاء  فور  اإلكرونية  �سهادة  على 
م�ساركته  ت��وؤك��د  امللتقى  ف��ع��ال��ي��ات 
فعاليات  م���ن  وال����س���ت���ف���ادة  م��ع��ن��ا 

امللتقى.
اإي�����س��ال فكرة  ع��ل��ى  نعمل  وك��ذل��ك 
امللتقى اإىل اأجيال امل�ستقبل موؤكدين 
الطابية  امل�����س��ارك��ة  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
من  لنا  ودعمهم  الفعالية  ه��ذه  يف 
والتو�سيات  الق����راح����ات  خ���ال 
اإىل  ن�����س��ع��ى  وك���ذل���ك  الأف����ك����ار.  اأو 
ب��ن��اء روؤي�����ة ع��رب��ي��ة م�����س��رك��ة من 
الربامج  خمتلف  مع  اللقاء  خال 
العاقة  ذات  والتوعوية  الوقائية 
مب��ك��اف��ح��ة امل����خ����درات وامل����وؤث����رات 
عاقات  بناء  على  للعمل  العقلية 
دائمة وم�ستمرة لتحقيق ال�ستفادة 
املمكنة، ويف هذا  وت��ب��ادل اخل��ربات 
ن��ع��م��ل ع��ل��ى تطوير  ����س���وف  ال���ع���ام 
مكافحة  ���س��ن��دوق  م���ع  ع��اق��ات��ن��ا 
ال���وزراء يف  ملجل�س  التابع  الإدم���ان 

جمهورية م�سر العربية.
*م����ن ج��ه��ت��ه ق����ال ال���دك���ت���ور عبد 
التنفيذي  الرئي�س  املدين،  ال�سام 
اإننا  ال��ق��اب�����س��ة  اإن���دك�������س  ل�����س��رك��ة 

نفتخر يف اندك�س لتنظيم املوؤمترات 
واملعار�س بالتعاون مع �سرطة دبي 
يف تنظيم الدورة الرابعة ع�سر من 
ال��ذي ُيعنى  ال��دويل  ملتقى حماية 
متا�سيا  وذلك  املخدرات،  مبكافحة 
م��ع روؤي���ة دول���ة الإم�����ارات العربية 
املتحدة 2021 والأجندة الوطنية 
الرامية اإىل اأن تكون دولة الإمارات 
العربية املتحدة الدولة الأكر اأماًنا 
على م�ستوى العامل، واجلميع يعلم 
اأن الإمارات حتتل ال�سدارة يف دعم 
اإىل  الرامية  واجل��ه��ود   ال�سيا�سات 
والوقاية  املخدرات  اإدمان  مكافحة 
ال�سارة  ب��الآث��ار  الوعي  رف��ع  منه و 
جمتمع  وتعزيز  املخدرات  لتعاطي 

خاٍل من املخدرات«.
على  ي���رك���ز  امل��ل��ت��ق��ى  اأن  واأ�����س����اف 
���س��ام��ل ح����ول تاأثر  ت���ق���دمي ف��ه��م 
جمتمعاتنا  على  امل��خ��درات  تعاطي 
دور  ع���ل���ى  ال���رك���ي���ز  ج����ان����ب  اإىل 
واملوؤ�س�سات  والأ������س�����رة  ال�����س��رط��ة 
التوعية  يف  وامل��ج��ت��م��ع  التعليمية 
املدمرة.  ال��ظ��اه��رة  ه��ذه  مبخاطر 
امل�ساحب  امل����ع����ر�����س  ي����وف����ر  ك���م���ا 
ل��ل��م��وؤمت��ر ال��ف��ر���س��ة مل���راك���ز اإع����ادة 
وامل�ست�سفيات  واملختربات  التاأهيل 
للربح  ال���ه���ادف���ة  غ���ر  وامل��ن��ظ��م��ات 
ووك������������الت م���ك���اف���ح���ة امل�����خ�����درات 
للتوا�سل مع قادة املجتمع واخلرباء 
واملخت�سني يف هذا املجال ومناق�سة 
امل��ت��ع��ل��ق��ة بهذه  ج��م��ي��ع اجل����وان����ب 
الآف�����ة.« *م���ن ج��ان��ب��ه ذك���ر العقيد 

مدير  اخل���ي���اط  ح�����س��ن  اهلل  ع��ب��د 
مركز حماية الدويل اأنه ات�ساقاً مع 
ل�سرطة  العامة  القيادة  توجيهات 
التوعية  تعزيز  اإىل  ال��رام��ي��ة  دب��ي 
الطابية  ال��ف��ئ��ات  ب��ني  وال��وق��اي��ة 
التعليم  اأو  ال��ع��ام  التعليم  يف  ���س��واء 
امللتقى  ل�سعار  اجلامعي، وجت�سيداً 
لنحمي(   .. )ن��ت��ع��ل��م  ال���ع���ام  ل���ه���ذا 
اإىل  الو�سول  على  للعمل  خططنا 
اأكرب �سريحة طابية ممكنة خال 
ذلك  تنفيذ  ويتم  احلالية،  ال��دورة 

من خال عدة حماور:
اأولها: تعزيز تواجدنا يف اجلامعات 
من خال املعار�س والور�س املختلفة 
للت�سويق للم�ساركة يف امللتقى �سواء 
ثانيها:  الق��راح��ات.   اأو  بالأفكار 
الطابية  حماية  م�سابقة  اإط��اق 
�سارك  وال��ت��ي  اخلام�سة  دورت��ه��ا  يف 
فيها خال الدورات ال�سابقة اأكر 
باأعمال  وطالبة  طالب   800 من 
مم���ي���زة ي��ت��م ال����س���ت���ف���ادة م��ن��ه��ا يف 
والتوعوية،  ال��وق��ائ��ي��ة  ب��راجم��ن��ا 
وندعو جميع الطاب وال�سباب اإىل 
امل�ساركة  خ��ال  من  معنا  التفاعل 
فئتني،  تت�سمن  ال��ت��ي  امل�سابقة  يف 
الر�سم  وفئة  الق�سر،  الفيلم  فئة 
الفر�سة  اإت���اح���ة  ث���ال���ث���اً:  ال��ف��ن��ي. 
للم�ساركة  وال��ط��ال��ب��ات  ل��ل��ط��اب 
يف امل��ل��ت��ق��ى م����ن خ�����ال ع�����دد من 
التي  النقا�سية  واحللقات  ال��ور���س 
وزارة  مع  بالتعاون  تنفيذها  �سيتم 
ال�سباب  ووزارة  والتعليم  الربية 
الب�سرية  والتنمية  املعرفة  وهيئة 
ال�����س��ب��اب ب�سرطة  ب��دب��ي، وجم��ل�����س 
دب���ي، وغ��ره��ا م��ن امل��وؤ���س�����س��ات ذات 
الفر�سة  اإت��اح��ة  راب���ع���اً:  ال��ع��اق��ة. 
اأك����رب ع���دد م���ن الطاب  مل�����س��ارك��ة 
الإلكروين  احل�����س��ور  خ���ال  م��ن 
فعالياته،  يف  وامل�����س��ارك��ة  للملتقى 
والإ���س��ه��ام يف ت��و���س��ي��ات��ه. ك��ل ذلك 
بهدف تعزيز التواجد الطابي يف 

ملتقى حماية الدويل هذا العام. 
حماور امللتقى وور�سات عمل

وي��ن��اق�����س م��ل��ت��ق��ى ح��م��اي��ة ال���دويل 
املخدرات  ق�سايا  العام  ه��ذا  خ��ال 
اأرب���ع���ة حم����اور رئي�سه  م���ن خ���ال 

هي:

ــة  ــي ــرف ــع اأول:الـــــفـــــجـــــوة امل
والــعــلــمــيــة وانــعــكــا�ــصــاتــهــا يف 
واملوؤثرات  املخدرات  مواجهة 

العقلية.
ث����ان����ي����ا:ال����ربام����ج الإل����ك����رون����ي����ة 
التعليمي  ودوره������������ا  وال�����ذك�����ي�����ة 
املخدرات.  مواجهة  يف  والتدريبي 
اأج���ه���زة انفاذ  ث��ال��ث��ا:ال��ع��اق��ة ب��ني 
التعليمية  وامل��وؤ���س�����س��ات  ال��ق��ان��ون 
ال�سراكة  تعزيز  واآل��ي��ات  والبحثية 

امل�ستدامة بينهما.
املجتمعية  راب����ع����ا:امل���������س����وؤول����ي����ة 
احلكومية  ال��وط��ن��ي��ة  للموؤ�س�سات 
واخلا�سة يف دعم املوؤ�س�سات الأمنية 

والتعليمية ملواجهة املخدرات.
وي�سكل املعر�س امل�ساحب للموؤمتر 
اخلربات  وتبادل  للتوا�سل  من�سة 
املعنية  وال�����س��رك��ات  املوؤ�س�سات  ب��ني 
ب��ق�����س��ي��ة امل������خ������درات وامل������وؤث������رات 
خدماتها  ت�ستعر�س  حيث  العقلية 
وي�سم  والأن�سطة،  التقنيات  واأب��رز 
املعر�س لهذا العام م�سانع معدات 
الفح�س املجهري، ومراكز التاأهيل 
وع��اج الإدم����ان، وم��ع��دات الك�سف 
عن املخدرات، واملعامل املتخ�س�سة، 
وامل�����س��ت�����س��ف��ي��ات، وامل���ن���ظ���م���ات غر 
مكافحة  وم���ن���ظ���م���ات  ال���رب���ح���ي���ة، 
الكاب  تدريب  ومراكز  املخدرات، 
احلكومية،  والهيئات  البولي�سية، 
م�سنعوا  و  اجل��م��رك��ي��ة،  وال��ه��ي��ئ��ات 
النف�سي،  التاأهيل  الأدوي��ة، ومراكز 
ووك��الت مكافحة  البديل،  والطب 
الر�سمية  واجل����ه����ات  امل�����خ�����درات، 
�سركة  اأن  يذكر  ال��ع��ام��ة.  والنيابة 
واملعار�س  ل���ل���م���وؤمت���رات  ان���دك�������س 
)ع�سو يف اندك�س القاب�سة( ومركز 
العامة  ب�������الإدارة  ال�����دويل  ح��م��اي��ة 
مل��ك��اف��ح��ة امل���خ���درات ب�����س��رط��ة دبي، 
ملتقى  واإق���ام���ة  بتنظيم  ي��ق��وم��ان 
بال�سراكة  �سنويا،  ال���دويل  حماية 
م���ع جم��ل�����س م��ك��اف��ح��ة امل���خ���درات 
املتحدة واملكتب  العربية  بالإمارات 
املخدرات- جمل�س  ل�سوؤون  العربي 
ومكتب  ال���ع���رب،  ال��داخ��ل��ي��ة  وزراء 
باملخدرات  امل��ع��ن��ي  امل��ت��ح��دة  الأمم 

واجلرمية.

•• ابوظبي -وام: 

مدير  ن��ه��ي��ان  اآل  ط��ح��ن��ون  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ا�ستقبل 
ت��ن��ف��ي��ذي مكتب ����س���وؤون اأ���س��ر ال�����س��ه��داء يف دي����وان ويل 
مونزو  اإمييليو  معايل  الكرامة  واح��ة  يف  اأبوظبي  عهد 
يزور  ال��ذي  حرمه  برفقة  الأرجنتيني  ال��ربمل��ان  رئي�س 
خليفة  ال�سيخ  مع  الرئي�س  فخامة  وا�ستعر�س  الدولة. 
و�سع  ثم  ال�سرف  حر�س  مرا�سم  نهيان  اآل  طحنون  بن 
اإكليا من الزهور اأمام ن�سب ال�سهيد الذي يتكون من 
للوحدة  كرمز  الآخر  على  منها  كل  ي�ستند  لوحاً    31
والتكاتف والت�سامن بني قيادة دولة الإمارات و�سعبها 

مف�سل  �سرح  اإىل  ال�سيف  وا�ستمع  الأب��ط��ال.  وجنودها 
ن��ه��ي��ان ع��ن واحة  اآل  ب��ن ط��ح��ن��ون  ال�����س��ي��خ خليفة  م��ن 
دولة  اأبناء  بطولت  اإىل  ترمز  التي  ومرافقها  الكرامة 
الكثر من  البوا�سل وت�سحياتهم وتعرب عن  الإم��ارات 
اجلولة  ختام  ويف  اجلليلة.  الوطنية  وال���دللت  القيم 
كلمة عرب  بت�سجيل  ق��ام  ال���زوار حيث  �سجل  اىل  توجه 
ف��ي��ه��ا ع���ن ت��ق��دي��ره ل�����س��ه��داء دول����ة الم������ارات العربية 
املتحدة. ي�سار اإىل اأن  واحة الكرامة تعد معلما وطنيا 
وح�ساريا يف العا�سمة اأبوظبي حيث مت ت�سييده تخليدا 
لبطولت �سهداء الإمارات وت�سحياتهم يف �سبيل الدفاع 

عن الوطن وحماية مكت�سباته ومنجزاته.

خليفة بن طحنون ي�ستقبل رئي�ض الربملان االأرجنتيني

بالتعاون مع الأمم املتحدة  وحتت �صعار )نتعلم ... لنحمي(

�سرطة دبي تنظم ملتقى حماية الدويل الرابع ع�سر يف ق�سايا املخدرات  

�سرطة دبي حتتفي بيوم اليتيم العربي
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان -الفجر:

املالية  ال��دوائ��ر  بني  تربط  التي  التعاون  لعاقات  تعزيزاً 
املحلية يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة، ا�ستقبلت دائرة 
ب��راأ���س اخليمة،  املالية  دائ��رة  من  وف��داً  املالية يف عجمان، 
وذل�����ك ب���ه���دف الط������اع ع��ل��ى جت��رب��ت��ه��ا ب�������س���اأن اخلطط 
واملوازنات العامة ونظام التخطيط والتحليل  املايل الذكي 

اىل جانب تبادل املعلومات واخلربات.
اجلناحي، مدير  اهلل  عبد  ال�سيد  الوفد  ا�ستقبال  يف  وك��ان 
واأكد  الذي رحب بهم،  بالدائرة،  املوازنات احلكومية  اإدارة 

لتبادل  املحلية  املالية  ال��دوائ��ر  بني  التوا�سل  اأهمية  على 
املمار�سات،  اأف�����س��ل  ال��ت��ج��ارب واخل�����ربات، والط����اع ع��ل��ى 
امل�ستخدمة يف  والأنظمة  الب�سرية  الكوادر  وال�ستفادة من 

تعزيز كفاءة العمل احلكومي بالقطاع املايل.
هذه  مبثل  دائ��م��اً  ترحب  املالية  دائ���رة  اأن  اجلناحي  واأك���د 
الزيارات التي تعزز وتقوي عاقات التعاون وال�سراكة التي 
تربطها مع خمتلف اجلهات املعنية بال�سوؤون املالية والعمل 
لتبادل  اأو�سع  فر�ساً  اللقاءات  ه��ذه  تتيح  حيث  احلكومي، 
املعلومات واخلربات، مبا ي�سهم يف حت�سني الأداء املوؤ�س�سي 

واإ�سعاد املتعاملني.

وق����دم اجل��ن��اح��ي ���س��رح��اً ع��ن اآل��ي��ة اإع�����داد اخل��ط��ة املالية 
عجمان  حل��ك��وم��ة  ال��ع��ام��ة  وامل���وازن���ة   )2021-2019(
للدوائر  ال�سراتيجية  بالأهداف  ربطها  وكيفية   2019
احلكومية بالإمارة بالإ�سافة اىل نظام التخطيط والتحليل 
وال��ذي يدعم  الدائرة موؤخرا،  اأطلقته  ال��ذي  الذكي  امل��ايل 
ال�ستدامة املالية ويحقق الكفاءة يف التخطيط وتخ�سي�س 
اإعداد  وك��ف��اءة عملية  فعالية  م��ن  وي��ط��ور  امل��ال��ي��ة،  امل����وارد 
واإدارة اخلطط املالية واملوازنة اخلا�سة باجلهات والدوائر 
احلكومية بعجمان بالعتماد على تقارير دورية ومعاير 

حلظية مبنية على اأف�سل املمار�سات يف هذا املجال.

•• اأبوظبي - وام:

معايل  ال�����دك�����ت�����ورة  م����ع����ايل  ب���ح���ث���ت 
القبي�سي  ع���ب���داهلل  اأم�����ل  ال���دك���ت���ورة 
رئ��ي�����س��ة امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الإحت�����ادي 
ام�س مع معايل امييلو مونزو رئي�س 
ال����ن����واب الأرج��ن��ت��ي��ن��ي �سبل  جم��ل�����س 
املجالت  يف  ال��ت��ع��اون  ع��اق��ات  تعزيز 
والقت�سادية  والربملانية  ال�سيا�سية 

وال�ستثمارية والتجارية .
واأك����د اجل��ان��ب��ان اأه��م��ي��ة ان�����س��اء جلنة 
اأرجنتينية  اإماراتية  برملانية  �سداقة 
بهدف تفعيل عاقات التعاون يف �ستى 
املوؤ�س�سات يف  ودع��م خمتلف  امل��ج��الت 
البلدين مبا يج�سد حر�س وتطلعات 
ال�سديقني،  البلدين  و�سعبي  قيادتي 
املوؤ�س�سات  ب����ني  ال��ت��ن�����س��ي��ق  وي����ع����زز 
الربملانية خال امل�ساركة يف الفعاليات 

الربملانية الدولية.
القبي�سي  ال��دك��ت��ورة  م��ع��ايل  ورح��ب��ت 
- خ����ال ال��ل��ق��اء ال�����ذي ج����رى مبقر 
رئي�س  مبعايل   - اأبوظبي  يف  املجل�س 
والوفد  الأرجنتيني  ال��ن��واب  جمل�س 
املتينة  ال��ع��اق��ات  مثمنة  ل��ه،  امل��راف��ق 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول���ة  ب��ني 
خمتلف  على  الأرج��ن��ت��ني  وجمهورية 

امل�ستويات ل �سيما الربملانية.
القبي�سي  ال��دك��ت��ورة  م��ع��ايل  واأط��ل��ع��ت 
جمل�س  رئي�س  م��ون��زو  امييلو  معايل 
م�سرة  ع��ل��ى  الرج��ن��ت��ي��ن��ي  ال����ن����واب 

التي  ال�����س��ام��ل��ة  ال���ت���ط���ور وال��ن��ه�����س��ة 
الم��������ارات يف جميع  دول�����ة  ح��ق��ق��ت��ه��ا 
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  ب��ف�����س��ل  امل���ج���الت 
ل��ل��دول��ة ع��ل��ى راأ���س��ه��ا ���س��اح��ب ال�سمو 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة “حفظه اهلل” و�ساحب ال�سمو 
اآل مكتوم  را����س���د  ب���ن  ال�����س��ي��خ حم��م��د 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س 
اهلل”  “رعاه  دب�����ي  ح���اك���م  ال����������وزراء 
و���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 

القائد الأعلى للقوات امل�سلحة.
ال�سداقة  جلان  معاليها  وا�ستعر�ست 
املوقعة  والتفاهم  ال��ت��ع��اون  واإتفاقية 

ب����ني امل���ج���ل�������س ال���وط���ن���ي الإحت��������ادي 
الاتينية  اأم�����ري�����ك�����ا  وجم����م����وع����ة 
الحت���اد  يف  “غرولك”  وال��ك��اري��ب��ي 
ال��ربمل��اين ال���دويل وال��ت��ي تعد الأوىل 
موؤ�س�سة  م��ع  املجموعة  توقعها  ال��ت��ي 
الذي  ال��دور  لأهمية  عربية،  برملانية 
تلعبه هذه املجموعة يف اأعمال الحتاد 
الربملاين الدويل، مبا يج�سد امل�سالح 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  املتنامية بني 
املتحدة ودول املجموعة يف ظل املبادئ 
البناء  ميكن  التي  والأ�س�س  امل�سركة 

عليها.
واأكدت اأهمية اإن�ساء جلنة �سداقة مع 
الربملانيني، لأهميتها  الأرجنتني بني 

يف ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون ب���ني ال��ب��ل��دي��ن يف 
القت�سادية  �سيما  ل  امل��ج��الت  ك��اف��ة 
وال����س���ت���ث���م���اري���ة وال����ت����ج����اري����ة، مبا 
تنقل  وت�سهيل  اجلانبني  عمل  يدعم 

امل�ستثمرين ورجال الأعمال.
الوطني  امل��ج��ل�����س  اأن  اإىل  واأ�����س����ارت 
ك��م��وؤ���س�����س��ة ت�����س��ري��ع��ي��ة ح��ري�����س على 
م�ستقبل  ���س��ن��ع  ج��ه��ود  يف  امل�����س��اه��م��ة 
اآمن واأف�سل مع احلر�س على تعزيز 
ه����ذه اجل���ه���ود وامل�����س��اه��م��ة ف��ي��ه��ا من 
وعملهم  الربملانيني  م�ساركة  خ��ال 

والعاقات مع برملانات العامل.
يف  ال�����دول�����ة  ت���وج���ه���ات  اإىل  ول���ف���ت���ت 
والتخطيط  امل�����س��ت��ق��ب��ل  ا���س��ت�����س��راف 

ومل�ستقبل  ال��ن��ف��ط  ب��ع��د  م��ا  لق��ت�����س��اد 
تتنوع فيه موارد الدخل واعداد كوادر 
امل�ستقبل  ح��ك��وم��ة  وت�����س��ك��ي��ل  م��وؤه��ل��ة 
للت�سامح  وزارات  ����س���م���ت  وال�����ت�����ي 
مفهوم  اأن  اإىل  م�����س��رة   .. وال�����س��ع��ادة 
ال�������س���ع���ادة ه����و احل����ر�����س ع���ل���ى ج����ودة 
والبيئة  امل��ق��دم��ة  واخل���دم���ات  احل��ي��اة 
اليجابية  ون�����س��ر  وال��ع��م��ل  امل���وج���ودة 
املجتمع  �سرائح  جميع  مع  والفاعلية 

والهتمام الكبر بال�سباب .
وت����ن����اول����ت ت����ط����ور م�������س���رة احل���ي���اة 
الربملانية يف الدولة وبرنامج التمكني 
ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  اأع��ل��ن��ه  ال���ذي 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 

 2005 ع���ام  اهلل”  “حفظه  ال���دول���ة 
الحت���ادي،  ال��وط��ن��ي  املجل�س  لتمكني 
خال  جرت  التي  املجل�س  وانتخابات 
 ،2015 و2011و   2006 الأع��وام 
املواطنني  م�����س��ارك��ة  ق��اع��د  وت��و���س��ي��ع 
يف ع��م��ل��ي��ة ���س��ن��ع ال���ق���رار م���ن خال 
النتخابية،  الهيئات  اأع��داد  م�ساعفة 
وم�����س��ارك��ة امل�����راأة ن��اخ��ب��ة وع�����س��وة يف 
رئي�س  ال�سمو  وق��رار �ساحب  املجل�س، 
الدولة حفظه اهلل بزيادة ن�سبة متثيل 
املائة  يف   50 اإىل  امل��ج��ل�����س  يف  امل������راأة 
اعتبارا من الدورة املقبلة ، ف�سا عن 
الإجنازات التي حققتها الدبلوما�سية 
لا�سراتيجية  ت��ن��ف��ي��ذا  ال��ربمل��ان��ي��ة 

الربملانية لاأعوام 2016-2021م 
املبادرات  م��ن  ع����دداً  تت�سمن  وال��ت��ي 
م���ن ���س��م��ن��ه��ا، ت��ع��زي��ز ال��ت��ك��ام��ل بني 
الدبلوما�سيتني الربملانية والر�سمية.

و���س��دد اجل��ان��ب��ان ع��ل��ى اأه��م��ي��ة تفعيل 
جميع  يف  ال���دول���ت���ني  ب����ني  ال���ت���ع���اون 
توجهاتهما  دعم  يف  �سيما  ل  املجالت 
ملا  امل�سرك  الهتمام  ذات  الق�سايا  يف 
من  مزيد  م��ن  ال�سراكة  ه��ذه  حتققه 
ال��ت��ف��اه��م وال���ت���ع���اون وال��ت��ن�����س��ي��ق على 
يف  الت�سابه  ظ��ل  يف  ال���دويل  ال�سعيد 
مبادئ هذه الدول واأهداف �سيا�ساتها 
اخل���ارج���ي���ة. م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال معايل 
النواب  جمل�س  رئي�س  مونزو  امييلو 

جمهورية  يف  القيادة  اإن  الأرجنتيني 
تعزيز  اأه���م���ي���ة  ت���وؤك���د  الأرج���ن���ت���ي���ن���ي 
العاقات مع دول��ة الإم���ارات يف كافة 
اإمكانية  اإىل  م�������س���را  اجل�����وان�����ب.. 
وال�سراكة  التعاون  وتفعيل  التن�سيق 
البلدين يف  وال���س��ت��ف��ادة م��ن خ���ربات 

خمتلف املجالت وخا�سة الربملانية.
واأ�سار ايل اأهمية تعزيز دور املوؤ�س�سات 
الدبلوما�سية  تعزيز  ع��رب  الربملانية 
اجلهود  يف  وامل�������س���ارك���ة  ال���ربمل���ان���ي���ة 
الإره���������اب  حم�����ارب�����ة  اإىل  ال����رام����ي����ة 
التوا�سل  ج�����س��ور  وم����د  وال���ت���ط���رف 
وال����ت����ع����اون ب����ني امل���ج���ت���م���ع���ات. واأك�����د 
املجل�سني  بني  اخل��ربات  تبادل  اأهمية 
ورغبته ان ي�ست�سيف املجل�س الوطني 
الإحت����ادي وف��د م��ن اأع�����س��اء الربملان 
التجربة  على  ليطلعوا  الرجنتيني 
ال��ربمل��ان��ي��ة الإم���ارات���ي���ة وي��ت��م خال 
اإتفاقية تعاون وتفاهم  الزيارة توقيع 
ق�����دم معايل  ك���م���ا  ال����ربمل����ان����ني.  ب����ني 
النواب  جمل�س  رئي�س  مونزو  امييلو 
الأرجنتيني دعوة ملعايل الدكتورة اأمل 
القبي�سي لزيارة الرجنتني علي راأ�س 
الإحتادي.  الوطني  املجل�س  من  وف��د 
الوطني  املجل�س  اأع�ساء  اللقاء  ح�سر 
الدكتور  م���ن  ك���ل  ���س��ع��ادة  الإحت�������ادي 
الظاهري  وم���ط���ر  امل����ح����رزي  حم��م��د 
الزعابي  ي���و����س���ف  ج���ا����س���م  و�����س����ع����ادة 
الأمني العام امل�ساعد لقطاع اخلدمات 

امل�ساندة باملجل�س.

مالية عجمان ت�ستقبل وفدا من مالية راأ�ض اخليمة

�سفري الدولة بكازاخ�ستان 
يلتقي قائد احلر�ض الوطني

•• نور�شلطان-وام:

اجلابر  �سلطان  ب��ن  اأح��م��د  حممد  ال��دك��ت��ور  �سعادة  التقى 
بالفريق  ك��ازاخ�����س��ت��ان  ل����دى ج��م��ه��وري��ة  ال���دول���ة  ���س��ف��ر 
بجمهورية  الوطني  احلر�س  قائد  جاك�سيليكوف  رو�سان 
العاقات  اللقاء  خال  اجلانبان  وا�ستعر�س  كازاخ�ستان. 
الثنائية وعددا من املو�سوعات ذات الهتمام امل�سرك بني 
�سيف  �سامل  املهند�س  اللقاء  ح�سر  ال�سديقني.  البلدين 

الكعبي �سكرتر ثان لدى �سفارة الدولة بكازاخ�ستان.

�سفري الدولة يف 
الكويت يلتقي 
حمافظ العا�سمة

•• الكويت -وام:

ال�����س��ي��خ ط���ال اخل���ال���د ال�سباح  ا���س��ت��ق��ب��ل م��ع��ايل 
حم��اف��ظ ال��ك��وي��ت ال��ع��ا���س��م��ة ���س��ع��ادة ���س��ق��ر نا�سر 
ال��ري�����س��ي �سفر ال��دول��ة ل���دى دول���ة ال��ك��وي��ت. ومت 
خال اللقاء بحث العاقات بني البلدين ال�سقيقني 

واملوا�سيع ذات الهتمام امل�سرك.

اأمل القبي�سي تبحث مع رئي�ض جمل�ض النواب االرجنتيني �سبل تعزيز التعاون 

•• دبي – الفجر:

اآل مكتوم  را����س���د  ب���ن  �����س��ة حم��م��د  م��وؤ���سَّ اخ��ت��ت��م��ت 
للمعرفة، وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي فعاليات 
عمان.  الأردن���ي���ة  العا�سمة  يف  املعرفة”  “اأ�سبوع 
ه الطرفان خال الفرة من 24 وحتى  والذي نظمَّ
ال�سباب  وزارة  م��ع  بالتعاون   ،2019 م��ار���س   28
و�سمل  الأردن،  يف  ���س��وم��ان  عبداحلميد  �سة  وموؤ�سَّ
وخمرجات  ن��ت��ائ��ج  ومناق�سة  ا���س��ت��ع��را���س  الأ���س��ب��وع 
الركيز  مع   ،»2018 لعام  العاملي  املعرفة  »موؤ�سر 
على املوؤ�سرات اخلا�سة بالأردن، وبحث اأف�سل ال�سبل 
�سمن  للباد  امل��ع��ريف  الأداء  لتح�سني  وامل��م��ار���س��ات 
جرى  كما  املوؤ�سر،  يغطيها  التي  ال�سبعة  القطاعات 
برنامج  العمل �سمن  ور�سات  اإط��اق جمموعة من 
خال  �����س��ة  امل��وؤ���سَّ اأط��ل��ق��ت��ه  املعرفة” ال���ذي  “حديث 
قمة املعرفة للعام 2018. و�سهد الأ�سبوع م�ساركة 

جامعات اأردنية و750 خمت�ساً وطالباً جامعياً. 
وانطلق “اأ�سبوع املعرفة” ب�سل�سلة من ور�س العمل 
اجلامعية مع الطاب والأ�ساتذة، عقدت يف كل من 
تا  الأردنية”،  و”اجلامعة  الها�سمية”  “اجلامعة 
حمافظات  م��ن  لل�سباب  معرفية  خ��ل��وة  عقد  ذل��ك 
اململكة الثنتي ع�سرة، وذلك �سمن فرق عمل ناق�ست 

ال�ست  القطاعات  يف  امل��ع��ريف  امل�ستوى  تطوير  �سبل 
ملوؤ�سر املعرفة، و�سملت فرق العمل جمالت: التعليم 
والتدريب  اجل��ام��ع��ي،  والتعليم  اجل��ام��ع��ي،  قبل  م��ا 
املهني والتعليم التقني، والبحث والتطوير والبتكار، 

وتكنولوجيا املعلومات والت�سالت، والقت�ساد. 
واأقيمت اخللوة التي احت�سنتها موؤ�س�سة عبداحلميد 
دولة  برعاية  ال�سباب  وزارة  مع  وبالتعاون  �سومان 
ال�����رزاز، وا�ستمرت  ال��دك��ت��ور ع��م��ر  ال�����وزراء  رئ��ي�����س 
اختتمت  ك��ب��راً، حيث  قت جن��اح��اً  اأي���ام، وحقَّ ثاثة 
بح�سور  ممثلني عن الوزارات والدوائر احلكومية 
اخلا�س  القطاع  وممثلي  والباحثني  والإعاميني 
وط����اب اجل��ام��ع��ات م��ن خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق الأردن، 
الذين  ال�سباب  اإليه  ل  تو�سَّ ما  اإىل  ف  للتعرُّ وذل��ك 
بدائل  لتقدمي  اخللوة،  يف  للم�ساركة  اختيارهم  مّت 
املعريف،  الأردن  مل�ستقبل  روؤيتهم  تخ�س  وتو�سيات 
على  عاملّياً  الأردن  مرتبة  وتطوير  حت�سني  وكيفية 

موؤ�سر املعرفة العاملي.
لت�سميم  الأردين  ال�سباب  دف��ع  اإىل  الور�سة  و�سعت 
لة حلل التحديات امل�ستع�سية التي  خطة عمل مف�سّ
حتول دون قيام جمتمع قائم على املعرفة يف الأردن، 
واملنطقي  التحليلي  التفكر  ب��اأداء  امل�ساركون  وق��ام 
لو�سع تو�سيات عملية، حيث متَّ تقدميها اإىل �سّناع 

ب��ن��اء جمتمع  اإىل  ال��رام��ي��ة  ال��ق��رار لتعزيز اجل��ه��ود 
قائم على املعرفة. 

لراعي  كمندوبة  العمل  ور���س��ة  يف  حديثها  وخ��ال 
الور�سة رئي�س الوزراء الأردين الدكتور عمر الرزاز، 
اأكدت جمانة غنيمات، وزيرة الدولة ل�سوؤون الإعام 
ب��ا���س��م احلكومة  ال��ر���س��م��ي  امل��ت��ح��دث  والت�������س���ال، 
املعرفة،  جم��ت��م��ع  ب��ن��اء  يف  ال�����س��ب��اب  دور  الأردن����ي����ة، 
العن�سر  يف  بال�سثتمار  الأردن  اهتمام  على  م�سددة 
ال��ب�����س��ري، وت��ط��وي��ر م��ن��ظ��وم��ة ال��ت��ع��ل��ي��م امل���ع���ريف يف 
�سة وبرنامج الأمم املتحدة  الدولة، كما �سكرت املوؤ�سَّ
الإمنائي على اختيار الأردن �سمن م�سرة “اأ�سبوع 
ال�ستفادة  على  احلكومة  حر�س  واأك���دت  املعرفة” 
م���ن خم���رج���ات اخل����ل����وة، م���ن ج���ه���ة، ومم����ا تو�سل 
وذلك  ثانية،  جهة  من  العاملي،  املعرفة  تقرير  اإليه 
الثورة  باللحاق مبتطلبات  اململكة  اهتمامات  �سمن 
ال�سناعية الرابعة التي ت�سكل فيها قطاعات املعرفة 
كافة  وت��ط��وي��ر  الق��ت�����س��اد  لتنمية  اأ���س��ا���س��اً  املختلفة 

جمالته. 
الدكتور  الثقافة  ووزي��ر  ال�سباب  وزي��ر  اأّك��د  ب���دوره، 
ال��ور���س��ة، اهتمام  اأب���ورم���ان خ��ال ح�����س��وره  حممد 
واأعلن  امل��ع��رف��ي��ة،  ال�����س��ب��اب  ق����درات  بتنمية  ال�����وزارة 
املعرفية  امل��ب��ادرات  من  جمموعة  ال���وزارة  تبني  عن 

املعرفة،  واأ�سبوع  املعرفة  خلوة  نتائج  من  با�ستفادة 
بحيث ت�سم يف نواتها ال�سباب امل�ساركني يف اخللوة، 
اإ�سافة اإىل جميع ال�سباب املهتمني، مع توفر الدعم 
الكامل لن�ساطات هذه املبادارت عرب مراكز ال�سباب 
اأرج��اء اململكة، كما عرب امل�ساركون  املنت�سرة يف كافة 
�سة خال  عن تقديرهم للجهود التي قدمتها املوؤ�سَّ
ب�سكل  اأ�سهمت  والتي  املعرفة  وخلوة  املعرفة  اأ�سبوع 
متطلعني  لل�سباب،  املعرفية  ال��ق��درات  بناء  يف  كبر 
نافذة  ت��ك��ون  م�����س��رك��ة  م�ستقبلية  م���ب���ادارت  اإىل 
م��ع��رف��ي��ة وح��ا���س��ن��ة مل�����س��اري��ع ال�����س��ب��اب يف جمالت 

املعرفة املختلفة. 
املدير  ح��وي��رب،  ب��ن  جمال  �سعادة  ن  ثمَّ جهته،  م��ن 
اآل مكتوم  را����س���د  ب���ن  �����س��ة حم��م��د  مل��وؤ���سَّ ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
يف  املعرفة”  “اأ�سبوع  وخم��رج��ات  نتائج  للمعرفة، 
الأهداف  تواكب  والتي  الها�سمية،  الأردنية  اململكة 
�سة والربنامج  ال�سراتيجية التي تتطلع اإليها املوؤ�سَّ
من تنظيم احلدث يف عدد من دول العامل، واملتمثلة 
اأ���س��ف��ر عنها  ال��ت��ي  وال��ت��و���س��ي��ات  ال��ن��ت��ائ��ج  تعميم  يف 
العامل،  دول  جميع  م��ع  العاملي”  املعرفة  “موؤ�سر 
ويتيح  ال��دول،  لهذه  املثلى  ال�ستفادة  ي�سمن  ب�سكل 
لها فر�سة تبادل اخلربات والتجارب ذات القيمة يف 
املمار�سات  اأف�سل  على  والط���اع  املعرفة،  جم��الت 

وتطوير  لر�سم  منها  ال�ستلهام  ميكن  التي  العاملية 
اخلطط وال�سيا�سات التنموية ال�سليمة. 

ال�سوؤون  م�ست�سار  امل��ن�����س��وري،  ���س��ي��ف  ق���ال  ب����دوره 
�سة حممد بن را�سد  املوؤ�س�سية للمدير التنفيذي ملوؤ�سَّ
املعرفة”  “اأ�سبوع  فعاليات  اأنَّ  للمعرفة،  مكتوم  اآل 
امتداداً  ��ل   ت�����س��كِّ ال��ه��ا���س��م��ي��ة،  الأردن����ي����ة  امل��م��ل��ك��ة  يف 
املعرفة”،  “قمة  وخمرجات  لنقا�سات  وا�ستمرارية 
املنطقة والذي  الأب��رز على م�ستوى  املعريف  احلدث 
�سة �سنوياً، وي�سكِّل من�سة �ساملة جتمع  تنظمه املوؤ�سَّ
الأفكار  ال��روؤى وتبادل  اخل��رباء واملخت�سني، لطرح 
وا�ستعرا�س اأف�سل التجارب مبجالت اإنتاج و�سناعة 

املعرفة.
الرئي�سة  ق�سي�سية،  فالنتينا  علقت  الور�سة،  وخال 
�سة عبداحلميد �سومان على “اأ�سبوع  التنفيذية ملوؤ�سَّ
بتتويج جمموعة  اليوم  “نحتفي  املعرفة” بقولها: 
اليومني  خ�����ال  ع���م���ل���وا  الأردين،  ال�������س���ب���اب  م����ن 
الت�ساركية  م��ن  ف��ري��دة  ح��ال��ة  خلق  على  امل��ا���س��ي��ني، 
عاملية،  معرفية  اأر�سية  لبناء  والتاأ�سي�س  العمل،  يف 
تدعم توظيف البتكار يف التعليم والبحث العلمي”. 
بني  توافقية  حالة  تاأ�سي�س  على  بالعمل  وطالبت 
�سات املعرفية والتعليمية  مراكز البحث العلمي واملوؤ�سَّ
عند �سانعي ال�سيا�سية والقرارات.  وا�ستعر�س خالد 

عبدال�سايف مدير املركز الإقليمي للدول العربية يف 
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي خال الور�سة، اآخر 
الإمنائي  امل��ت��ح��دة  الأمم  ب��رن��ام��ج  ���س��راك��ة  اإجن����ازات 
م��ك��ت��وم للمعرفة،  اآل  را���س��د  ب��ن  �����س��ة حم��م��د  وم��وؤ���سَّ
باإطاق “تقرير ا�ست�سراف م�ستقبل املعرفة” خال 

قّمة املعرفة بدورتها الأخرة. 
واأو�سح اأنَّ التقرير يقدم درا�سة جتريبية تغطي 20 
دولة حول جمالت املعرفة امل�ستقبلية التي �ست�سكل 
جديدة  اأداة  اأن���ه  كما  امل��ع��رف��ة،  جمتمعات  م�ستقبل 
وم�سممة  كبرة  بيانات  ت�ستخدم  املعرفة  لقيا�س 

لفهم م�ستقبل املعرفة ب�سكل اأف�سل.
حول  ال�سباب  مع  مفتوح  بحوار  الور�سة  واختتمت 
الدولة  وزي���رة  م��ع  للمعرفة”  كم�سدر  “الإعام 
اإىل  غنيمات،  جمانة  والت�����س��ال،  الإع����ام  ل�����س��وؤون 
جانب جل�سة مفتوحة ملناق�سة نتائج الأردن يف موؤ�سر 
امل��ع��رف��ة ال��ع��امل��ي، وال��ت��ي ���س��ه��دت م�����س��ارك��ة خمتلف 
والربنامج  �سة  املوؤ�سَّ اأُعلنت  كما  وال�سباب.  اخل��رباء 
الور�سة  يف  امل�ساركني  ال�سباب  من  فريقني  فوز  عن 
للم�ساركة  ك��ام��ل��ة  ا���س��ت�����س��اف��ة  ع���ن  ع���ب���ارة  ب��ج��ائ��زة 
يف   2019 املعرفة  قمة  مو�سوعات  يف  وامل�ساهمة 

دبي.

» حممد بن را�سد للمعرفة « وبرنامج االأمم املتحدة االإمنائي يختتمان بنجاح » اأ�سبوع املعرفة « يف العا�سمة االأردنية 
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ف�سيحة ور�سى وتهديد.. هل يطيح جنل القذايف رئي�ض وزراء كندا؟

•• عوا�شم-وكاالت:

ف�ساد  ف�سيحة  يف  ال��ت��ط��ورات  تت�سارع 
الكندي  ال��������وزراء  رئ��ي�����س  ي��واج��ه��ه��ا 
ج��ا���س��ن ت�������رودو، وق����د ت��ع��ر���س��ه اإىل 
الليرباليني  الناخبني  اأ�سوات  خ�سارة 
املقبل،  اأكتوبر  املقررة  النتخابات  يف 

املوجهة  الف�ساد  تهم  ع��ن  والتغا�سي 
وم�ساعديه  ت���رودو  اإن  وق��ال��ت  اإل��ي��ه��ا. 
حاولوا، على مدى اأ�سهر، اإقناعها باأن 
حماكمة ال�سركة قد تت�سبب يف خ�سارة 
“وبالتايل  ال���وظ���ائ���ف،  م���ن  ال��ك��ث��ر 
اأنها  اإىل  م�سرة  الناخبني”،  اأ�سوات 
ا�ستقالت من من�سبها بعدما تعر�ست 
يناير  ويف  م��ب��ط��ن��ة«.  ل�”تهديدات 
الكندي  ال����وزراء  رئي�س  نقل  امل��ا���س��ي، 
ويل�سون-رايبولد من من�سبها كوزيرة 
املحاربني  ����س���وؤون  ت���ويل  اإىل  ل��ل��ع��دل 
بعد  من�سبها  ع��ن  فتنحت  ال��ق��دام��ى، 
اأ���س��اب��ي��ع. واأن���ك���ر ت�����رودو قيامه  ع���دة 
اإنه  لل�سحفيني  وق��ال  ب��اأي خمالفات، 
ال�سابقة  ال��ع��دل  ن��ه��ج وزي����رة  ي��رف�����س 
واإن������ه  ال���ق�������س���ي���ة،  “�سخ�سنة”  يف 
النقا�س  بقواعد  التزموا  وم�ساعديه 

وع���ق���د مل����دة ث����اث ����س���ن���وات. ل��ك��ن مل 
من  ه��و  ال�ساعدي  ك��ان  اإذا  م��ا  يت�سح 
التي  ه���ي  ال�����س��رك��ة  اأم  ذل�����ك،  ط��ل��ب 
اأخفت  ح���ال،  اأي���ة  على  عليه.  عر�ست 
احلكومة  ع��ن  ال��ع��ر���س  ه��ذا  ال�سركة 
م�ساهمات  اإن  وق����ال����ت  ال���ك���ن���دي���ة، 
ال�ساعدي يف تو�سع اأعمال اإ�س اإن �سي 
حتتم  العربي  املغرب  دول  يف  لفالني 
عليها اإ�سدار ت�سريح عمل له يف كندا. 
�سادرتها  التي  ال��وث��ائ��ق  اأظ��ه��رت  كما 
ال�سركة دفعت كثرا من  اأن  ال�سرطة 
ف��وات��ر الإق��ام��ة واحل��را���س��ة وال�سفر 
القذايف  ال�����س��اع��دي  ب���زي���ارة  اخل��ا���س��ة 
ال�سركة  تنكر  مل   .2008 عام  لكندا 
الت��ه��ام��ات امل��وج��ه��ة اإل��ي��ه��ا، ب��ل قالت 
اإنها غرت من طريقة اإدارة اأعمالها، 
وتخل�ست من م�سادر الف�ساد، ومقابل 

الق�سية  ب�ساأن هذه  املثر  الأم��ر  لكن 
الليبي  ال��زع��ي��م  بنظام  ارت��ب��اط��ه��ا  ه��و 
ابنه  القذايف، وحتديدا  معمر  ال�سابق 
املا�سية،  واجلمعة  القذايف.  ال�ساعدي 
ن�سرت وزيرة العدل ال�سابقة والنائب 
العام ال�سابق جودي ويل�سون-رايبولد 
يدعم  هاتفية  ملكاملة  �سوتيا  �سريطا 
ف�ساد  ق�سية  اأح����داث  ع��ل��ى  ���س��ه��ادت��ه��ا 
واحتيال، حاول ترودو الت�سر عليها، 

بح�سب ادعاء امل�سوؤولة ال�سابقة.
ب�������داأت ال��ف�����س��ي��ح��ة ب��ا���س��ت��ق��ال��ة هذه 
اأمام  و�سهادتها  الوزيرة من من�سبها، 
ب�سركة  املتعلقة  الق�سية  يف  ال��ربمل��ان 
اإن  اإ����س  العماقة  الكندية  امل��ق��اولت 
�سي لفالني. واتهمت الوزيرة ال�سابقة 
ب��ال�����س��غ��ط عليها  وم��ع��اون��ي��ه  ت�����رودو 
ال�سركة،  م���ع  ت�����س��وي��ة  ات���ف���اق  ل��ق��ب��ول 

اأع���م���ال ب��ن��اء يف ليبيا  ال�����س��رك��ة ت��ن��ف��ذ 
بينها  ال��دولرات، من  بقيمة مليارات 
م�سروعات للري، و�سبكات املياه، وبناء 
�سجون، ومطار، وذلك على مدى 10 
�سحيفة  ن�سرت  ما  وبح�سب  �سنوات. 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة، فقد ثبت  الإن��دب��ن��دن��ت 
بقيمة  مالية  ر���س��وة  ال�سركة  ت��ق��دمي 
ليبيني  مل�����س��وؤول��ني  دولر  مليون   36
ووفقا  و2011.   2001 عامي  بني 
القذايف  ال�ساعدي  ك��ان  لاإندبندنت، 
الكندية،  على عاقة وثيقة بال�سركة 
الر�سى  ت��ل��ق��وا  م���ن  ق��ائ��م��ة  وت����راأ�����س 
���س��ي لف��ال��ني. وتوطدت  اإن  اإ����س  م��ن 
حد  اإىل  بال�سركة  ال�����س��اع��دي  ع��اق��ة 
عر�س من�سب نائب رئي�س اإ�س اإن �سي 
 ،2008 ع��ام  املغرب  ل�سوؤون  لفالني 
براتب �سنوي قدره 150 األف دولر، 

•• الفجر - تون�س - خا�س
الد�ستوري  احل���زب  رئي�سة  ق��ال��ت 
الإثنني،  اأم�س  احلّر عبر مو�سي، 
الذي  الع���ت���داء  ع��ل��ى  تعليقها  يف 
الأحد  حزبها  اجتماع  ل��ه  تعّر�س 
مب��دي��ن��ة ���س��ي��دي ب��وزي��د: “ كارثة 
اإذ مّت ت�سجيل  كربى حّلت بنا… 
اأ�سرار كبرة يف �سفوف منا�سلي 

احلزب الد�ستوري احلّر«.
وتعّهدت مو�سي يف تدوينة ن�سرتها 
اخلا�سة  ���س��ف��ح��ت��ه��ا  ع���ل���ى  اأم���������س 
خال  بالك�سف  في�سبوك  مب��وق��ع 
ال�ساعات القادمة عن كل تفا�سيل 

العتداء.
احلزب  اجتماع  اأن  بالذكر  جدير 
انُتظم  ال�����ذي  احل����ر  ال���د����س���ت���وري 
اإىل  تعر�س  بوزيد  ب�سيدي  الح��د 
ال��ر���س��ق ب��احل��ج��ارة م��ن ق��ب��ل عدد 

من املحتجني.
وطلب املحتجون من قوات الأمن 
ث���م خّربوا  ع��ب��ر م��و���س��ي  اإخ������راج 
املرافق  ال���وف���د  ���س��ي��ارات  ع��ج��ات 

لها.
القتها  ك��ل��م��ة  م��و���س��ي يف  وات��ه��م��ت 
ما  ب��وزي��د  ب�سيدي  ان�سارها  اأم���ام 
بت�سخر  الرجعية  بالقوى  اأ�سمته 
جمموعة ا�ستغلت فقرها وحاجتها 

لاعتداء على موكبها.

الذي  الع���ت���داء  اأن  اإىل  واأ����س���ارت   
منا�سلي  ���س��ح��ب��ة  ل����ه  ت��ع��ر���س��ت 
منظمة،  دول������ة  ج���رمي���ة  ح���زب���ه���ا 
حم���م���ل���ة م���������س����وؤول����ي����ة وق��������وع ما 
اإىل الدولة  “الكارثة”  ب�  و�سفتها 

وكل اجلهات املعنية.
ن��خ��اف ولن  “لن  م��و���س��ي  وق��ال��ت 
ن��ره��ب رغ���م اأن ال��ب��ع�����س م��ن��ا قد 
“لن  حزبها  اأن  متابعة  ا�سيب”، 

يرد بالعنف مبثله«.
ورغم ا�سابة اأحد م�سوؤويل احلزب 
على م�ستوى راأ�سه، �سددت مو�سي 
اأنها لن تنهي اجتماع احلزب  على 
حزبها  اأن  معتربة  بوزيد،  ب�سيدي 
دكتاتورية  م��ن  ال��ب��اد  “�سيحرر 

العنف«.
ت�سريح  يف  مو�سي،  عبر  وحّملت 
وال�سلطات  اجل����ه����ة  وايل  ل����ه����ا، 
الأم����ن����ي����ة م�������س���وؤول���ي���ة م����ا ح���دث 
على  اع�������ت�������داء  ذل��������ك  م����ع����ت����ربة 
واأعلنت  واحل��ري��ات  الدميقراطية 
9 ابريل  عن تنظيمها مل�سرة يوم 
القادم انطاقا من �ساحة الق�سبة 

و�سول اىل باب �سويقة.
ورغ������م اخ���ت���اف���ه���ا م����ع ع�����دد من 
م������واق������ف احل���������زب ال����د�����س����ت����وري 
واط����روح����ات����ه، ق���د ن�����ّددت اح����زاب 
والنه�سة،  ت��ون�����س،  ن�����داء  ح���رك���ة 
وامل�����س��روع تون�س،  ت��ون�����س،  وحت��ي��ا 

وافاق تون�س، بعودة مظاهر العنف 
ا�ستهداف  يف  مم��ّث��ل��ة  ال�����س��ي��ا���س��ي 
اج��ت��م��اع احل���زب ال��د���س��ت��وري احلر 
على  حاّثة  بوزيد،  �سيدي  مبدينة 
لهذه  اجل���م���ي���ع  ت�������س���ّدي  وج������وب 

الظاهرة.
ل�ستعمال  رف�����س��ه��ا  ع���ن  وع�����ربت 
�سيا�سي  ف���اع���ل  اأي  ���س��د  ال��ع��ن��ف 
مهما كان توجهه حمذرة من هذه 
“�سربا  اعتربتها  التي  املمار�سات 
للم�سار  وتهديدا  التعبر  حلرية 

الدميقراطي«.
ودع��������������������ت ه��������������������ذه الح��������������������زاب يف 
الوطني�������ة  الق��������وى  كل  بياناتها 
ه�������ذه  ملثل  الت�سدي  اإىل  احلي�����ة 
العودة  ت��ري��د  ال��ت��ي  الن���ح���راف���ات 
العنف  م����رّب����ع����ات  اإىل  ب���ت���ون�������س 

والإق�ساء.
الذي  ال��ب��ي��ان  ع��ل��ى  ت��ع��ل��ي��ق��ه��ا  ويف 
مل�ساندة  النه�سة  ح��رك��ة  اأ���س��درت��ه 
اجتماع  الع��ت��داء على  اإث��ر  حزبها 
بوزيد.  ���س��ي��دي  يف  الأح�����د  ن��ظ��م��ه 
ت�سريح  يف  م��و���س��ي  ع��ب��ر  ق���ال���ت 
ال��ب��ي��ان م��ن قبيل  اإن ه���ذا  اذاع����ي 
النه�سة،  ب��ه  ُع��رف��ت  ال��ذي  النفاق 
م�سيفة “هذا النفاق ل ُيغنينا ول 

ينطلي علينا«.
ح�سل  ما  اأن  مو�سي  عبر  وقالت 
اأن  هو من قبيل الإره��اب، م�سرة 

 •• رام اهلل -اأ.ف.ب:

اآم�����ال على  ل ي��ع��ّل��ق ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ون 
القادمة  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  الن��ت��خ��اب��ات 
اأبريل،  ني�سان  من  التا�سع  يف  املحددة 
على الرغم من اأن نتائجها قد حتمل 

نتائج مبا�سرة على حياتهم.
يف  عاما(   58( بركات  تي�سر  ويقول 
فران�س  ل��وك��ال��ة  اهلل  رام  ���س��وارع  اأح���د 
ه��ن��اك حلول  ت��ك��ون  اأن  “ناأمل  ب��ر���س، 
خربتنا  ل��ك��ن  واأم����ن،  ب�����س��ام  لنعي�س 
النتخابات  تاريخ  من  كفل�سطينيني 
ما  غالبا  اأننا  على  ت��دل  ال�سرائيلية، 

نكون الوقود لهذه النتخابات«.
اأكيا�سا  يحمل  وه��و  ب��رك��ات  وي�سيف 
الأغلب  “على  ال��غ��ذائ��ي��ة،  امل����واد  م��ن 
لها  تغيرات  اأي  هناك  تكون  ل��ن  اأن��ه 
ب��اأن يح�سل جديد  اأملنا  رغ��م  معنى، 
“انطباعنا  مكررا  الو�ساع”،  وتتغر 
لانتخابات  �سحايا  نحن  دائما  اأننا 

الإ�سرائيلية«.
احلكومي  الئ����ت����اف  ق������ادة  وواف�������ق 
انتخابات  اإج�����راء  ع��ل��ى  الإ���س��رائ��ي��ل��ي 
اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة م��ب��ك��رة ب��ع��د اأن ك��ان��ت يف 
ت�سرين الثاين/نوفمرب، بعد ان �سهدت 
بنيامني  ي��راأ���س��ه��ا  ال���ت���ي  احل��ك��وم��ة 
الأك��ر ميينية  والتي تعترب  نتانياهو 
يف تاريخ اإ�سرائيل، اأزمات عدة. وي�سعر 
اأن  بالقلق جلهة  الفل�سطينيني  بع�س 
تت�سّبب حملة النتخابات الإ�سرائيلية 
اإ�سرائيل  يف  ال��ت��ح��ري�����س  م��ن  مب��زي��د 
عموًما.  وال��ع��رب  الفل�سطينيني  �سد 
واأ�سدر معهد فل�سطني للدبلوما�سية 
مناذج  يظهر  تقريرا  م��وؤخ��را  العامة 
املجتمع  يف  ال���ك���راه���ي���ة  خ���ط���اب  ع����ن 

الإ�سرائيلي �سد الفل�سطينيني.
ويقول املدير التنفيذي للمعهد �سامل 

براهمة اإن النتخابات اأثارت خماوف 
التحري�س، م�سيفا لوكالة  من زيادة 
فران�س بر�س “يبدو يل اأن التحري�س 
تطبيعا  اأك�����ر  اأ���س��ب��ح��ا  وال���ك���راه���ي���ة 
ويتابع  الإ����س���رائ���ي���ل���ي«.  امل��ج��ت��م��ع  يف 
“خطاب احلملة اخلا�س بالعديد من 
اإىل  ي�سعى  الإ�سرائيليني  ال�سيا�سيني 

جتريد �سعب باأكمله من اإن�سانيته«.
 ،2015 ع��ام  الأخ��رة  النتخابات  يف 
قاعدته  حت��ف��ي��ز  اإىل  ن��ت��ن��ي��اه��و  ���س��ع��ى 
ال��ي��م��ي��ن��ي��ة م����ن خ�����ال ال���ت���ح���ذي���ر يف 
ال���ع���رب  اأن  م�����ن  الن����ت����خ����اب����ات  ي������وم 
�سناديق  اإىل  يذهبون  الإ�سرائيليني 
القراع “باأعداد كبرة”، وهو تعليق 

اعتذر عنه لحًقا.
الثنائية  امل�����ف�����او������س�����ات  و�����س����ه����دت 
تعقيدات  الإ�سرائيلية  الفل�سطينية 
عدة منذ اتفاقية ال�سام التي وقعها 
وك���ان   ،1993 ال���ع���ام  يف  اجل���ان���ب���ان 
اآخرها جتميد هذه املفاو�سات يف عهد 

نتنياهو يف 2014.
الفل�سطينية  ال�����س��ل��ط��ة  وت��ت��م�����س��ك 
مب���ط���ال���ب���ت���ه���ا وق��������ف ال����س���ت���ي���ط���ان 
الفل�سطينية  الأرا�سي  يف  الإ�سرائيلي 
واإطاق الدفعة الأخرة من املعتقلني 
ل���دى ا���س��رائ��ي��ل ق��ب��ل ات��ف��اق��ي��ة او�سلو 
ك�سرط ل�ستئناف املفاو�سات. وتعترب 
ال�سفة  يف  الإ�سرائيلية  امل�ستوطنات 
الدويل  املجتمع  منظور  من  الغربية 

غر �سرعية.
وكانت كل التقديرات ترجح فوز حزب 
الرغم  على  نتنياهو،  برئا�سة  الليكود 
حتوم  ال��ت��ي  بالف�ساد  الت��ه��ام��ات  م��ن 
حوله، لكنه بات يواجه حاليا مناف�سة 
برئا�سة  الو�سط  لئحة  م��ن  حقيقية 
غانتز.  بيني  ال�سابق  الأرك����ان  رئي�س 
ان�سحاب  على  انفتاحه  غانتز  واأع��ل��ن 

امل�ستوطنني من بع�س امل�ستوطنات يف 
ال�سفة الغربية، لكنه مل يتطرق بتاتا 

اىل حل الدولتني.
ويقول ع�سو اللجنة التنفيذية ملنظمة 
راأفت  �سالح  الفل�سطينية  التحرير 
فروقا  ن��رى  ل  اللحظة،  ه��ذه  “حتى 
رئي�سية بني اليمني وما يطرحه حزب 
الو�سط، هم يطرحون القد�س املوحدة 
وال�سيطرة  ال���س��ت��ي��ط��ان  وا���س��ت��م��رار 
“ل توجد  ع��ل��ى الأغ������وار«. وي�����س��ي��ف 
الحتال  اإن���ه���اء  تتبنى  ب��دي��ل��ة  ق���وى 
الفل�سطينيني.  م��ع  ال�����س��ام  واإق���ام���ة 
وزراء  رئي�س  ياأتي  اأن  نتمنى  بالتاأكيد 
ال�سعب  مع  ال�سام  نحو  يتطلع  اآخ��ر 
عقوبات  بفر�س  ولي�س  الفل�سطيني، 
فعل  مثلما  الفل�سطيني،  ال�سعب  على 

نتنياهو«.
مع  الفل�سطينية  ال��ع��اق��ات  وو�سلت 
احل��ك��وم��ة الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة احل��ال��ي��ة اىل 
احلكومة  اأعلنت  عندما  درج��ة،  اأ���س��واأ 
الكني�ست  م�����ن  وب������ق������رار  م������وؤخ������را 
الأموال  من  ن�سبة  قطع  الإ�سرائيلي، 
اإ�سرائيل  جت��ب��ي��ه��ا  ال��ت��ي  ال�����س��ري��ب��ي��ة 
بداعي  الفل�سطينية،  ال�سلطة  ل�سالح 
اأ�سر  اىل  ت���ذه���ب  الأم��������وال  ه����ذه  اأن 
اأمنية  بتهم  ا�سرائيل  ل��دى  املعتقلني 
اإ�سرائيل  ق��ت��ل��ت��ه��م  ال���ذي���ن  لأ����س���ر  او 
اأه���داف  ���س��د  ه��ج��م��ات  تنفيذهم  ب��ع��د 
 600 م��ن  اأك��ر  ويعي�س  اإ�سرائيلية. 
األ�����ف اإ���س��رائ��ي��ل��ي يف م�����س��ت��وط��ن��ات يف 

القد�س ال�سرقية وال�سفة الغربية.
ويقول حافظ الربغوثي، وهو رئي�س 
ت�سهم  “قد  ���س��اب��ق،  �سحيفة  حت��ري��ر 
النتخابات يف تغير الو�سع القائم يف 
ا�سرائيل، لكن بالن�سبة للفل�سطينيني 

هم خارج هذا الإطار«.
حزب  اأي  ه���ن���اك  “لي�س  وي�����س��ي��ف 

�سّرعت  ال��ت��ي  ه��ي  النه�سة  ح��رك��ة 
ح�سب  والرهيب  العنف  ل�سيا�سة 

قولها.
 وك���ان���ت ح���رك���ة ال��ن��ه�����س��ة ع���رّبت 
رئي�سة  مع  ت�سامنها  عن  الثنني 
احل�����زب ال���د����س���ت���وري احل����ر عبر 
تعّر�س  م���ا  خ��ل��ف��ي��ة  ع��ل��ى  م��و���س��ي 
ب�سيدي  الأح���د  حزبها  اجتماع  ل��ه 

بوزيد.
ا�ستنكارها  ع��ن  النه�سة  وع����رّبت 
وذكرت  املمار�سات  بهذه  وتنديدها 

الق�سية  ع����ن  ي���ت���ح���دث  اإ����س���رائ���ي���ل���ي 
فبلهجة  حت��دث��وا،  واإن  الفل�سطينية، 
قتل  ي��ج��ب  م��ث��ل:  اح��ت��ال��ي��ة،  �سر�سة 
العرب ، يجب طرد العرب ، و ل دولة 
للفل�سطينيني، اأو مننحهم حكما ذاتيا 

حمدودا حتت ال�سيادة ال�سرائيلية«.
والي�سار  والو�سط  “اليمني  اأن  وي��رى 
الق�سية  جت����اه����ل  ع���ل���ى  م���ت���ف���ق���ون 
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، ي���رك���زون اأك�����ر على 
ال�سعب  وتخدير  امل��اري��غ��وان��ا،  �سرعنة 
الإ�سرائيلي مبا يقولونه عن الإرهاب 

واخلطر العربي«.
وي�سر اىل تركيز احلمات النتخابية 
يف اإ�سرائيل حاليا على “التخويف من 
“لي�س  م���ك���ررا  اليراين”،  اخل��ط��ر 
اأي م�سروع �سيا�سي يطرحونه  لديهم 

ب�ساأن الق�سية الفل�سطينية«.
واأثارت ت�سريحات غانتز حول اإمكانية 
الن�سحاب من ال�سفة الغربية املحتلة 
انتقادات من اليمني، يف حني وجدها 
عة، لكنهم طالبوا  الفل�سطينيون م�سِجّ
مب���زي���د م���ن ال��ت��و���س��ي��ح��ات. وحت���دث 

مب��وق��ف��ه��ا ال��ث��اب��ت وامل��ب��دئ��ي وهو 
اح���������رام م���ق���ت�������س���ي���ات ال���ق���ان���ون 
والتعبر  الجتماع  حلق  ال�سامن 
ل����ك����ل الأط����������������راف ال�������س���ي���ا����س���ي���ة 

والفكرية.
ياأتي  ال��ت��ط��ور  ه���ذا  ان  اىل  ي�����س��ار 
عمليات  م��ن  �سل�سلة  ت��اأك��ي��د  ب��ع��د 
احل����زب  ان���ت���ع���ا����س���ة  الآراء  ����س���رب 
يف  وتقدمها  ورئي�سته  الد�ستوري 
نوايا الت�سويت، واحتالها مراكز 

متقدمة.

لإ�سرائيل”  “املناعة  ح����زب  رئ��ي�����س 
عن  �سحافية  مقابلة  يف  غانتز  بيني 
كم�ساألة  الإ�سرائيلية  الأمنية  امل�ساألة 
نبحث  ل  “نحن  وق������ال  م����رك����زي����ة. 
اأن  وعلينا  اأح���د،  على  ال�سيطرة  ع��ن 
على  ال�سيطرة  لنتفادى  ال�سبل  جند 
ي��ذك��ر �سراحة  اآخ���ري���ن«. ومل  اأن��ا���س 
حتديد  عن  وامتنع  الغربية،  ال�سفة 
من  الن�سحاب  لحتمال  ���س��روط  اأي 

الأرا�سي الفل�سطينية.
وتعهد غانتز الحتفاظ مبنطقة غور 
ال�سفة  ع��ل��ى  ال���س��رات��ي��ج��ي��ة  الأردن 
جانب  اإىل  الأردن،  نهر  م��ن  الغربية 

القد�س ال�سرقية املحتلة.
املقابلة  ن�سر  بعد  واأ�سدر حزب غانتز 
فك  “خطة  اإن  ف��ي��ه  ق����ال  ت��و���س��ي��ح��ا 
الرتباط )الن�سحاب من غزة( نفذت 
برئا�سة  ���س��رع��ي��ة  ح��ك��وم��ة  مب����ب����ادرة 
ال���ل���ي���ك���ود، و�����س����ّوت ن��ت��ان��ي��اه��و وق����ادة 
لن  غانتز  عليها، ويف حكومة  الليكود 
اجلانب  اأح��ادي��ة  عمليات  هناك  تكون 

تت�سل باإخاء م�ستوطنات«.

الأوكراين  اجلي�س  ويخو�س  القائمة«.  التفاقيات  على 
مو�سكو  من  املدعومون  لرو�سيا  املوالون  والنف�ساليون 
يف  �سنوات  خم�س  منذ  مواجهة  وال��غ��رب،  كييف  بح�سب 

�سرق اأوكرانيا.
ويبقى  �سخ�س،  األ���ف   13 مقتل  اإىل  ال��ن��زاع  ه��ذا  واأدى 
حم��ت��دم��اً رغ���م ان��خ��ف��ا���س ح��دت��ه م��ن��ذ ت��وق��ي��ع اتفاقيات 
2015 التي مل تطّبق اإىل  مين�سك لإر�ساء ال�سام عام 

حّد كبر.
وي����وؤي����د ف���ول���ودمي���ر زل��ن�����س��ك��ي ال�����ذي ت�����س��در ال�����دورة 
حل  لإي��ج��اد  رو�سيا  م��ع  مفاو�سات  عقد  الأح���د،  الأوىل 
تلك  هدف  ب�ساأن  حزماً  نف�سه  الوقت  يف  مظهراً  للنزاع، 

•• مو�شكو-اأ ف ب:

“حزب احلرب”  ���س��ّد وج���ود  اأن���ه  اأم�����س  الكرملني  اأع��ل��ن 
الرئي�س  اإىل  يبدو  ما  على  اإ���س��ارًة  يف  اأوكرانيا،  رئا�سة  يف 
تف�سيل  اإىل  يوؤ�سر  ما  بورو�سنكو،  ب��رو  وليته  املنتهية 
مو�سكو للممثل فولودمير زلن�سكي الذي ت�سدر الدورة 

الأوىل من النتخابات الرئا�سية الأوكرانية.
وق���ال امل��ت��ح��دث ب��ا���س��م ال��ك��رم��ل��ني دمي���ري بي�سكوف يف 
حزب  ن��رى  اأن  نريد  ل  “بالتاأكيد،  ل�سحافيني  حديث 
احل����رب ي��ق��ود اأوك���ران���ي���ا، ب���ل ح���زب���اً ي��ب��ح��ث ع���ن ت�سوية 
تدريجية وحقيقية للو�سع يف جنوب �سرق اأوكرانيا بناء 

)الرئي�س  التقيت  “اإذا  الأحد  زلن�سكي  وقال  املفاو�سات. 
اأرا�سينا،  اإع��ادة  منه  �ساأطلب  بوتني  الرو�سي فادمير( 
الذي هو م�ستعد لدفعه مقابل  التعوي�س  و�ساأ�ساأله عن 
القرم  يف  الت�سعيد  يف  �ساركوا  من  ودع��م  اأرا�سينا  �سلب 

منطقة النزاع يف �سرق الباد. والدونبا�س”، 
نف�سه  ق��ّدم  الغرب،  من  ب��اده  فبتقريب  بورو�سنكو،  اأم��ا 

كح�سن منيع مبواجهة فادمير بوتني.
بانتباه  “يتابع  ال��ك��رم��ل��ني  اأن  الث��ن��ني  بي�سكوف  واأك����د 
الدونبا�س”،  م�����س��ت��ق��ب��ل  ح����ول  امل��ر���س��ح��ني  ت�����س��ري��ح��ات 
انتهاء  حني  “اإىل  اإ�سايف  تعليق  اأي  اإعطاء  يرف�س  لكن 

النتخابات«.

الكرملني �سّد ت�سّلم »حزب احلرب« الرئا�سة االأوكرانية 

عنوانها القد�ض املوحدة وا�صتمرار ال�صتيطان 

الفل�سطينيون �سحايا النتخابات اإ�سرئيلية با اأمل

عبر مو�سي تعد بك�سف امل�ستور

نافذة 
م�صرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�صاف كيف يفكر الآخر

•• مي�شيل كولومي�س
يف  لتاأ�سي�سه  اخلم�سني  ب��ال��ذك��رى  الناتو  احتفل 
يف  حينها  وك��ان   .1999 اأبريل   23 يف  وا�سنطن 
برلني )قبل  ل�سقوط حائط  ونخوة  انت�ساء  حالة 
ع�سر �سنوات(، ونهاية التهديد الذي �سكله الحتاد 
العاملية  ال���غ���رب م��ن��ذ احل����رب  ال�����س��وف��ي��ات��ي ع��ل��ى 

الثانية.
الحتفالية،  مظهر  الذكرى  تلك  اتخذت  لذلك، 
الأع�ساء يف احللف،  ال��دول  روؤ�ساء  وح�سر جميع 
حتى اأن البع�س اأ�سار بتهور اإىل “نهاية التاريخ”، 
ال�سيوعية  الإم���رباط���وري���ة  ت��ف��ّك��ك  ك���ان  ل���و  ك��م��ا 
بالن�سبة  اختفت  ق��د  التهديدات  جميع  اأن  يعني 

للدميقراطيات.
بعد ع�سرين عاًما، يوم اخلمي�س القادم، �سيحيط 
 28 ال����  ال�����دول الأع�������س���اء  ف��ق��ط وزراء خ��ارج��ي��ة 
بدونالد ترامب يف حفل �سغر مبنا�سبة الذكرى 
الناتو. ومع ذلك، فان هذا احلد  ال�سبعني حللف 
للدفاع عن  ���س��رورة  يظل  الناتو  اأن  يثبت  الأدن���ى 
ملواجهة  الدميقراطية،  يف  ت�سرك  ال��ت��ي  ال���دول 
للظهور  عادت  التي  تلك  او  اجلديدة،  التهديدات 
تتعلق  ال���ت���ي  اأو  ال�����س��رق��ي��ة،  اأوروب�������ا  ح�����دود  ع��ل��ى 
الدولة  بها  قامت  التي  الطعنات  رغ��م  ب��الإره��اب، 
الرئي�سية  وم����زودت����ه  احل���ل���ف،  اخ���رع���ت  ال���ت���ي 
ومعلمته، حتى وان كان البع�س مييل اإىل ن�سيان 

هذا الرث الثمني اأحياًنا ...
ميخائيل  ���س��ئ��ل  ب����رل����ني،  ح���ائ���ط  ����س���ق���وط  ب���ع���د 
غوربات�سوف عما يتوقعه من الناتو. قال الرجل، 
الدميقراطية  املانيا  ل��ق��ادة  ال�سماح  رف�س  ال��ذي 
كانوا  املتظاهرين  م��ن  ح�سد  على  ال��ن��ار  ب��اإط��اق 
قال  الغرب،  يف  عائاتهم  زي��ارة  بحرية  يطالبون 
ال انه مل يختف، لأنه على عك�س  “ان يختفي”. 
النزعة  ف��اإن  الربي�سرويكا،  اب��و  ك��ان يفر�س  ما 
ب��اده منذ  على  �سيطرت  التي  القومية اجلديدة 
م�سك فادمير بوتني بزمامها، تظل هي ال�سبب 
اإىل  بالن�سبة  خا�سة  احل��ل��ف،  ل�سرورة  الأ�سا�سي 
الدول التي كانت تدور يف فلك الحتاد ال�سوفياتي 

ال�سابق ثم التحقت بالغرب.
اإن الأحداث التي وقعت يف جورجيا، و�سطوة مو�سكو 
على �سبه جزيرة القرم، واحلرب يف اأوكرانيا، وحتى 
و�سول اجلنود الرو�س اىل فنزويا موؤخًرا، دليل 
اأن احل���رب ال��ب��اردة ق��د ات��خ��ذت ا�سكال  ك��اف على 
اأقل خطورة من تلك التي وجدت  جديدة، لي�ست 

زمن الإمرباطورية ال�سوفياتية.

ال�صتهتار الأملاين
ولكن، لئن ت�ساهم هذه الأخطار يف تعزيز متا�سك 
احل��ل��ف، ف����اإن ال��ت��ه��دي��د ال��داخ��ل��ي ال����ذي متار�سه 
ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة، امل�����زود ال��رئ��ي�����س��ي ب���الأم���وال 
والأ�سلحة والقوات، يبعث على قلق اأكرب بخ�سو�س 

بقاء حلف �سمال الطل�سي. 
ترامب  دون��ال��د  ح��ذر  ال�سلطة،  اإىل  و�سوله  ح��ال 
املوؤ�س�س، ول تزال  انها  اأن باده، مع  �سركاءه من 
ت�سغل معظم املنا�سب الرئي�سية، ميكن اأن تن�سحب. 
وال�سبب، امل�ساركة املالية غر الكافية ل� 28 دولة 
اأمريكيون  روؤ�ساء  طرح  ان  �سبق  انه  علما  ع�سوا. 
ل  ال��ت��ي  ال��ف��ظ��ة،  بطريقته  امل�سالة.  ه��ذه  اآخ����رون 
لب�س فيها، اأ�سدر ترامب حتذيراً يكاد يكون �سكًا 

من اأ�سكال الإنذار: اإذا مل ي�سل �سركاوؤه اإىل �سقف 
2 باملائة من الناجت املحلي الإجمايل )يكر�س هو 
دافع  على  العتماد  باملائة(، ل يجب   5 فا�سل   3

ال�سرائب الأمريكي للدفاع عنهم.
ذعر يف مقر الناتو ويف بع�س البلدان، والتي يجب 
على  الأمريكية:  للمظلة  مرتهنة  اأنها  نتذكر  اأن 
عك�س فرن�سا وبريطانيا العظمى، ل اأحد يف الواقع 
ميلك قوة ردع. ونتيجة لذلك، ُبذلت جهود كبرة، 
ومت��ّك��ن الأم����ني ال��ع��ام حل��ل��ف ال��ن��ات��و، الرنويجي 
ب�سعة  قبل  بفخر،  الع���ان  �ستولتنربغ،  جين�س 
باملائة هذا   2 ن�سبة  دول قد جت��اوزت   7 اأّن  اأي���ام، 
العام. بالتاأكيد ُيعّد هذا تقدما نحو الف�سل، لكن 
من الوا�سح اأنه غر كاٍف، لأن 21 دولة ما زالت 

متاأخرة منها فرن�سا بن�سبة 1.81 باملائة.
ال انها بعيدة عن ان تكون اأ�سواأ تلميذ يف املدر�سة 
اقت�سادية  ق��وة  اأول  اأمل��ان��ي��ا،  اأن  حيث  الأطل�سية، 
من  ب��امل��ائ��ة   1.23 ���س��وى  تخ�س�س  ل  اأوروب���ي���ة، 
ما  وه��و  الناتو،  مليزانية  الإج��م��ايل  املحلي  ناجتها 
يجعل من اأجنيا مركل، يف كل اجتماع لروؤ�ساء 

الدول، الدابة ال�سوداء لدونالد ترامب.
اتهم  »اأملانيا تري رو�سيا.. وهي اأ�سرة لرو�سيا”، 
الأملاين  اأخرة، ال�ستهتار  دونالد ترامب، يف قمة 
رو�سيا  م��ع  امللتب�سة  ورهاناتها  ال��دف��اع،  جم��ال  يف 
اأو ال�����س��ني )خ���ط اأن��اب��ي��ب ن���ورد ���س��رمي 2 الذي 
�سيو�سل اإىل اأملانيا 55 مليار مر مكعب من الغاز 
الرو�سي يف العام، والو�سع �سبه الحتكاري لهواوي 
ال�سينية يف اجلمهورية الحتادية( يجعلها الهدف 

املحدد لتهديدات البيت الأبي�س.

باروك
ومع ذلك، هناك فر�سة �سئيلة، لكي يغلق ترامب 
الباب يف 4 اأبريل مبنا�سبة الذكرى ال�سبعني. اأول، 
لأن��ه يف وا�سنطن، وحل�سن احل��ظ، ل ي��زال هناك 
امل�سوؤولني من يحر�س  ال�سيا�سية من  الطبقة  يف 
وي��ت��م�����س��ك ب��ه��ذه ال����رواب����ط ال��ت��ي ت���وّح���د �سفتي 
اريقت  التي  ال��دم��اء  ل��ذاك��رة  اح��رام��ا  الأطل�سي، 
اجلمهوريني  م��ن  زع��م��اء  العامليتني،  احل��رب��ني  يف 
التذكر  ع��ن  اأب���ًدا  يتخّلفون  ل  والدميقراطيني 
وزير  ي��ردد  مل  وباملثل،  الناتو.  بحلف  بتم�سكهم 
رئي�سه،  م��ع��ار���س��ة  ���س��ن��اه��ان يف  ب��ات��ري��ك  ال���دف���اع 
الثابت جتاه  املتحدة  الوليات  “بالتزام  والتذكر 

الناتو«.
اآخر: الأع�ساء  املنظور يف مكان  قد يكون اخلطر 
م�ساركتهم  اإىل  بالنظر  احل��ل��ف،  يف  الأوروب���ي���ون 
اأنف�سهم يف موقف  �سيجدون  الكافية،  املالية غر 
�سعف ملواجهة الأفكار الباروكية الغريبة لرامب، 
الذي اأعرب عن رغبته يف روؤية حلف الناتو يتو�سع 
باجتاه برازيل الرئي�س جر بول�سونارو، والفلبني 
اأخ��رى، زعيمان  بقيادة رودريغو دوترتي. وبعبارة 
احلكم،  يف  العنيفة  اأ�ساليبهما  ب�سبب  م��ن��ب��وذان 

وعدم احرامهما حلقوق الإن�سان.
النادي  داخ���ل  قبولهما  ي��ت��م  ان  يف  ال�����س��ك  مي��ك��ن 
دون  الكثر،  معه  يتقا�سمان  ل  ال��ذي  الأطل�سي، 
عقبات، لكن اإذا �سعر ترامب بال�ستياء والمتعا�س 
�سيء..  ك��ل  يحدث  اأن  فيمكن  الرف�س،  ه��ذا  اإزاء 

حتى الأ�سواأ.
ترجمة خرة ال�سيباين

الناتو: حتى االحاف متوت وتفنى...!

* حملل �سيا�سي، ومدير حترير �سابق ملجلة لوبوان الفرن�سية. 

ق�����س��ي��ة هامة.  ب�����س��اأن  ال��دمي��ق��راط��ي 
تعود الق�سية اإىل عام 2012 عندما 
من  وث��ائ��ق  الكندية  ال�سركة  ���س��ادرت 
ال�سركة، وك�سفت هذه معلومات  مقر 
والف�ساد  ب��ال��ر���س��وة  ب��ات��ه��ام��ات  تتعلق 
موجهة اإىل �سركة اإ�س اإن �سي لفالني 
ال��ك��ن��دي��ة ال��ع��م��اق��ة. وح��ي��ن��ه��ا، قالت 
عرت  ال���ت���ي  ال���وث���ائ���ق  اإن  ال�����س��رط��ة 
ر�سى،  بتقدمي  ال�سركة  ت��دي��ن  عليها 
الأ�سهم  اأ�سحاب  لتجريد  والتحايل 
الدولرات.  من  املايني  ع�سرات  من 
وك�����س��ف��ت ال���وث���ائ���ق ت�����ورط ع����دد من 
ال�سركة يف حماولة  كبار املوظفني يف 
تهريب اأف���راد م��ن اأ���س��رة ال��ق��ذايف اإىل 
امل��ك�����س��ي��ك، ب��ع��د م��ق��ت��ل ال����ق����ذايف عام 
بيانا  اأ���س��درت  ال�سركة  لكن   ،2011
اأن���ك���رت ف��ي��ه ع��اق��ت��ه��ا ب���ذل���ك. كانت 

مع  للت�سوية  �سعت  الع�����راف،  ه���ذا 
احلكومة، بعيدا عن املحاكمة، وهو ما 
اأيده ترودو. لكن وزيرة العدل والنائب 
العام ال�سابق ويل�سون-رايبولد رف�ست 
ذلك، اأما رئي�سة جمل�س اخلزانة جني 
من  اإن��ه��ا  ق��ائ��ل��ة  فا�ستقالت،  فيلبوت 
اأك��رب م�ساعدي وم��وؤي��دي ت��رودو لكن 
“اأهمية اللتزام بقيمي وم�سوؤولياتي 
الد�ستورية”،  وواجباتي  الأخاقية، 
يحتم عليها قرار ال�ستقالة. واأ�سافت 
التم�سك  ث���م���ن  ي���دف���ع  “ال�سخ�س 
مببادئه، لكن ثمن التخلي عنها اأكرب 
بكثر«. واإثر هذه الف�سيحة، ا�ستقال 
اأي�سا م�ست�سار رئي�س الوزراء جرالد 
بات�س. ويروج ترودو اإىل اأنه مهتم باأن 
الق�سائية،  املاحقة  ال�سركة  تتفادى 
م���ن خال  الأم������ر  ت�����س��وي��ة  ت��ت��م  واأن 

اتفاق، للحفاظ على اآلف الوظائف.
حكومته  واأع�������س���اء  ت������رودو  واأع�������رب 
ع�����ن خم����اوف����ه����م ح����ي����ال امل����خ����اط����رة 
الكندية  ال�سركة  يف  الوظائف  ب��اآلف 
بها  يعمل  التي  الهند�سية،  لاأعمال 
ح��ال ماحقة  م��وظ��ف،  اآلف   9 نحو 

ال�سركة ق�سائيا.

الفلبني حتتج على ن�سر �سفن �سينية  
•• مانيال-رويرتز:

قال متحدث با�سم رئي�س الفلبني اأم�س اإن باده قدمت احتجاجا دبلوما�سيا على 
200 زورق �سيني قرب جزيرة حتتلها مانيا يف بحر ال�سني  وجود اأكر من 
لتح�سني  دوترتي  رودري��ج��و  الفلبيني  الرئي�س  و�سعى  عليه.  املتنازع  اجلنوبي 
العاقات مع ال�سني منذ توليه ال�سلطة يف 2016 يف مقابل تعهدات بقرو�س 
وا�ستثمارات مبليارات الدولرات. وقال املتحدث �سالفادور بانيلو يف اإفادة �سحفية 
اإن وزارة ال�سوؤون اخلارجية احتجت على وجود الزوارق  ال��زوارق  اأن ي�سف  دون 
قرب جزيرة ثيتو التي حتتلها الفلبني. وقال ال�سفر ال�سيني اإنها زوارق �سيد. 
وذكر بانيلو “جمرد وجودها هناك وبقائها ملدة اأ�سبوع، ملاذا، ماذا تفعل هناك؟” 
ومل يت�سح متى اأو اأين قدمت الفلبني احتجاجها. واأظهرت بيانات ع�سكرية اأن 
الفلبني ر�سدت اأكر من 200 زورق �سيني قرب ثيتو، التي تعرف حمليا با�سم 

باجا�سا، من يناير كانون الثاين وحتى مار�س اآذار من هذا العام.
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االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2019/924 
اإعان بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (

تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد مزاد 
علني على موقع المارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك يف متام ال�صاعة 6:00 
�صنرتا  جمموعة  �صده  للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2019/04/08 الثنني  يوم  م�صاء 

ل�صتثمارات �ض.ذ.م.م او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
                     الو�صف                                        �صعر التقييم  

               اغرا�ض متنوعة              11،400 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل بزيارة 
www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم باعرتا�صه  املوقع اللكرتوين 

معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12595 بتاريخ 2019/4/2   
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2019/925 
اإعان بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (

تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2019/04/08 الثنني  يوم  م�صاء   6:00 ال�صاعة 

�صده جمموعة �صنرتا ل�صتثمارات �ض.ذ.م.م او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
                       الو�صف       �صعر التقييم  

                         كرا�صي          3،000 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12595 بتاريخ 2019/4/2   
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2019/1892 
اإعان بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (

تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2019/04/08 الثنني  يوم  م�صاء   6:00 ال�صاعة 

�صده الكرامه لتجاره زينه ال�صيارات �ض.ذ.م.م او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
                  الو�صف    �صعر التقييم  

     ادوات لزينة ال�صيارات      65،000 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12595 بتاريخ 2019/4/2   
اإنذار عديل بالن�صر
 رقم 2019/2419   

�سد املنذر:تيكوم لا�ستثمارات منطقة حرة ذ.م.م 
املنذر اليها:انفوتت�س - منطقة حرة ذ.م.م

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل

حتليل التعديل الأول ».
اأن هذه  العليا  املحكمة  ووج��دت   
اأنها  ل���درج���ة  ال��ن��ت��ي��ج��ة وا���س��ح��ة 
املحكمة  حكم  ال��ف��ور  على  اأّي����دت 
قرار  ودون  ج���دال  دون  الأدن�����ى، 

منف�سل.

نهاية النتخابات 
الدميقراطية؟

ال�ستنتاج  اإىل  م��ول��ر  و���س��ل  ه��ل 
طلب  �سخ�س  ت��ربئ��ة  امل��ع��اك�����س؟ 
رفيعة  ح�������س���ا����س���ة  “معلومات 
معادية  ح��ك��وم��ة  م��ن  امل�ستوى” 
معلومات  ه���ن���اك  ان  ب��ت��ع��ل��ة   –
ت�سكل  اأج���ن���ب���ي���ة  م���������س����ادر  م�����ن 
اأق���ل ع��ل��ى اأم��ن��ن��ا القومي  خ��ط��راً 
احلكومي  ال�ستقال  يف  وحقنا 
اإىل  الأول  ال��ت��ع��دي��ل  ���س��ي��ح��ّول   -
الأمريكية  ال�سيادة  لتدمر  اأداة 

والدميقراطية.
مولر،  ا�ستنتاج  ه��و  ه��ذا  ك��ان  اإذا 
ذلك  معرفة  اإىل  بحاجة  فنحن 
لن  ال��ع��دل  وزارة  اأن  يعني  لأن���ه 
ت���ف���ع���ل ����س���ي���ًئ���ا مل���ن���ع احل���ك���وم���ات 
وتقا�سم  ت���ب���ادل  م���ن  الأج��ن��ب��ي��ة 
احل�سول  يتم  التي   - املعلومات 
ع��ل��ي��ه��ا اأح����ي����اًن����ا ب���ط���ري���ق���ة غر 
 - القر�سنة  خ���ال  م��ن  �سرعية 
بهدف  ال�سيا�سية  احل��م��ات  م��ع 
ان���ت���خ���اب���ات عام  ال����ت����اأث����ر ع���ل���ى 
2020. واإذا ا�ستند مولر يف هذا 
ال�ستنتاج اإىل تف�سره للد�ستور، 
فلي�س هناك ما ميكن اأن يناق�سه، 
ول حتى قانون جديد للكونغر�س 

– وهذا يبدو خطًرا.
اأ�سباًبا  بالتاأكيد  نتخيل  اأن  ميكن 
اأخ���رى ح��ّف��زت ه��ذا ال��ق��رار بعدم 
اتهام ترامب جونيور باللتما�س. 
اأحب”  “اأنا  اأن  مولر  �سعر  رمب��ا 
ه���ذه مل ت��ك��ن وا���س��ح��ة مب���ا فيه 
قراءة  خ��ال  م��ن  رمب��ا  الكفاية، 
اخلا�سة  ال��ف��ي��درال��ي��ة  ال��ق��وان��ني 
تكن  مل  احل������م������ات،  ب���ت���م���وي���ل 
املعلومات الرو�سية “ذات قيمة”، 
رمبا كان ميار�س بب�ساطة �سلطته 
التقديرية برف�سه مقا�ساة هواة 
ترامب جونيور(،  )مثل  بالكامل 
بول  على  تنطبق  ل  �سفة  وه��ذه 
مانافورت، املحرف واملعتاد على 

احلمات ال�سيا�سية.
مل���ول���ر مهم  امل��ن��ط��ق��ي  امل�������س���ار  ان 
نّطلع  اأن  وي��ج��ب  خ��ا���س،  ب�سكل 
على التقرير باأكمله، لي�س فقط 
من اجل ما �سيخربنا به عن عام 
لنا  ���س��ي��ق��ول��ه  مل��ا  وامن����ا   ،2016
القادمة:  ال�سيا�سية  املواعيد  عن 
ه��ل ���س��ي��ك��ون م��ن امل��م��ك��ن تنظيم 
عام  ودميقراطية  حرة  انتخابات 

2020 وما بعده؟
اأ�صتاذ القانون والعلوم 
ال�صيا�صية بجامعة 
كاليفورنيا، كلية احلقوق 
يف اإيرفني، وموؤلف كتاب 
“حروب الت�صويت: من 
فلوريدا 2000 اإىل الزمة 
النتخابية القادمة، 
وم�صارك يف مدونة حول 
القانون النتخابي.

»معلومات ح�صا�صة 
عالية امل�صتوى«

ترامب جونيور  اأن  املعروف،  من 
ت��ل��ق��ى ب�����ري�����ًدا اإل����ك����رون����ًي����ا من 
قبل  غ��ول��د���س��ت��ون  روب  ���س��دي��ق��ه 
ترامب،  ب���رج  يف  الج��ت��م��اع  ذاك 
ال���ع���ام  “املدعي  اأن  م���و����س���ًح���ا 
حملة  “تزويد  عر�س  الرو�سي” 
ت�����رام�����ب مب����ع����ل����وم����ات ووث����ائ����ق 
وتعاملها  هياري  جُت��ّرم  معينة، 
جدا  مفيدة  و�ستكون  رو�سيا،  مع 

لأبيك ».
“املعلومات  ه������ذه  ت����ق����دمي  مت 
امل�ستوى”،  ع���ال���ي���ة  احل�����س��ا���س��ة 
رو�سيا  دع��م  من  “جزء  اأنها  على 
ترامب”.  ل��ل�����س��ي��د  وح��ك��وم��ت��ه��ا 
واأج�������اب ت���رام���ب ج���ون���ي���ور على 
هذا  ك����ان  “اإذا  ت��ق��ري��ًب��ا:  ال���ف���ور 
اأح���ب الفكرة”.  ت��ق��ول��ه، ف��اأن��ا  م��ا 
 ،2016 9 يونيو  ح�سر اجتماع 
ومانافورت،  ج���ون���ي���ور،  ت���رام���ب 
وجاريد كو�سرن )�سهر الرئي�س(، 
الرو�س  من  وع��دد  وغولد�ستون، 

على ارتباط بالكرملني.
ترامب  اأن  املحتمل  م��ن  ل��ذل��ك،   
جونيور )ورمبا غره ممن �ساركوا 
القانون.  ان��ت��ه��ك��وا   ، ال��ل��ق��اء(  يف 
ي���ح���ظ���ر ال����ق����ان����ون ال����ف����ي����درايل 
الأمريكي “اللتما�س” )الطلب 
�سراحة اأو �سمنا( “اأي �سيء ذي 
قيمة” م��ن م��واط��ن اأج��ن��ب��ي. يف 
اأن��ه يف  اأو���س��ح��ُت   ،2017 يوليو 
���س��وء ال��ت��اري��خ احل���دي���ث، ميكن 
ب��ني ترامب  ال��ت��ب��ادل  ي��ت��واف��ق  اأن 
ج��ون��ي��ور وغ��ول��د���س��ت��ون م��ع هذا 

التعريف:
»اأنا اأحب” لرامب جونيور، قد 
تكون �سكًا من اأ�سكال اللتما�س. 
اأن  ب�����س��ه��ول��ة  ن���ب���نّي  اأن  ومي���ك���ن 
عالية  احل�����س��ا���س��ة  “املعلومات 
ال��واردة من احلكومة  امل�ستوى” 
قيمة”  ذي  “�سيء  هي  الرو�سية 
مب��وج��ب ق��ان��ون مت��وي��ل احلملة 

الفيدرالية. 
ووف������ًق������ا ل���ل���ج���ن���ة الن����ت����خ����اب����ات 
ال�����ف�����ي�����درال�����ي�����ة، ف����������اإن ت���وف���ر 
املجانية  ال�������راأي  ا���س��ت��ط��اع��ات 
�سيئا  منحه  مبثابة  هو  للمر�سح 

ذا قيمة. 
وعندما قدمت جمموعة التاأثر 
ال�سريبي  لاإ�ساح  الأمريكية 
)التي اأ�س�سها غروفر نوركوي�ست( 
قائمة بالنا�سطني املحافظني من 
�سبع وثاثني ولية اأمريكية اإىل 
حملة بو�س-ت�سيني عام 2004، 
ك�سيء  للقائمة  ال��ل��ج��ن��ة  ن��ظ��رت 
يف  ت�سمينها  ي�ستوجب  قيمة  له 
كانت  لو  حتى  احلملة،  ح�سابات 
ع����رب موقع  ل��ل��ج��م��ه��ور  م���ت���اح���ة 

املجموعة على الويب. »
وعندما يعرّب مر�سح اأمريكي عن 
وثائق  م��ن  ال���س��ت��ع��ارة  يف  رغبته 
احل��م��ل��ة ال��ك��ن��دي��ة، اع��ُت��ربت تلك 
اأخ���رى ذات قيمة،  ال��وث��ائ��ق م��رة 
كانت  اأن قيمتها  الرغم من  على 
حتديدها  ي�����س��ع��ب  اأو  “رمزية 

كمياً«. 
�سيا�سية  جماعة  زودت  وع��ن��دم��ا 

م����ر�����س����ح احل���������زب اجل����م����ه����وري 
مب��ع��ل��وم��ات ع���ن خ�����س��م��ه، ذكرت 
ميكن  ال���ت���ربع  ه����ذا  اأن  ال��ل��ج��ن��ة 

اعتباره م�ساهمة عينية. 
واأخ�����������ًرا، يف حم���اك���م���ة روب�����رت 
ولية  عن  )ال�سيناتور  مينينديز 
ن���ي���و ج���ر����س���ي(، ذك������رت اإح�����دى 
الهدية  اأن  ال��ف��ي��درال��ي��ة  امل��ح��اك��م 
منذ اللحظة  “ذات قيمة”  كانت 
هذا  على  امل�ستلم  اعتربها  ال��ت��ي 

النحو.

اتهام روجر �صتون
وعلى الرغم من هذه الدل��ة، مل 
يقرر مولر مطلًقا توجيه التهام 
اأي  )اأو  ج���ون���ي���ور  ت����رام����ب  اإىل 
اآخ��ر( عن انتهاك قواعد  �سخ�س 

متويل احلملة.
 ومع ذلك، يبدو اأن هذه اجلرمية 
م��ن ق�سية مبالغ  اأك���ر خ��ط��ورة 
“لإ�سكات”  امل�ستخدمة  الأم���وال 
الن�ساء - انتهاك ت�سريعات متويل 

مل ُيّتهموا ب�سكل مبا�سر بانتهاك 
بتمويل  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال��ت�����س��ري��ع��ات 

احلمات«.
اأكد بريت كافانوغ،   ،2011 عام 
ال�ستئناف  مب��ح��ك��م��ة  ال��ق��ا���س��ي 
الآن  )اأ���س��ب��ح  املتحدة  ب��ال��ولي��ات 
قا�سيا يف املحكمة العليا(، جمّددا 
حتظر  ال��ت��ي  ال��ق��وان��ني  د�ستورية 
يف  الأجنبية  وامل�ساهمات  الإنفاق 
النتخابات  جلنة  بلومان  قانون 

الفيدرالية:
»م��������ن ال�������������س������روري ل���ت���ع���ري���ف 
األ  الوطني  ال�سيا�سي  جمتمعنا 
بحق  الأج��ان��ب  املواطنون  يتمتع 
ممار�سة  يف  امل�ساركة  يف  د�ستوري 
يتم  وبالتايل  الوطنية،  �سيادتنا 
الأن�سطة  ه���ذه  م��ن  ا���س��ت��ب��ع��اده��م 

نف�سها.
للوليات  اأن  ذل��ك   ويرتب على 
امل�����س��ل��ح��ة يف ق�سر  ك���ل  امل��ت��ح��دة 
العملية  يف  اأج���ن���ب���ي  ت���دخ���ل  اأي 
ال�����س��������������������ي��ا���س��ي��ة الأم���ري���ك���ي���ة على 

الأبحاث  ت��ك��ون  اأن  امل��م��ك��ن  »م���ن 
التي اأجريت على اجلانب الآخر، 
قدمها  ال���ت���ي  امل��ع��ل��وم��ات  اأن  اأو 
ت�سقط حتت  الأج���ان���ب،  ال��رع��اي��ا 
لد�ستور  الأول  ال��ت��ع��دي��ل  ط��ائ��ل��ة 

الوليات املتحدة؛
تكون  اأن  ذل���ك  ب��ع��د  ميكنها  ول   
ق�����س��ي��ة ح�����ول متويل  م���و����س���وع 
احل��م��ات. ط��رح ي��وج��ني فولوخ 
ه���ذه احل��ج��ة ح���ول اج��ت��م��اع برج 
هذا  اأن  اأع��ت��ق��د  لكنني   - ت��رام��ب 
ان  �سبق  كما  ي�سمد،  ل  التحليل 

�سرحت.
اأن مييل   وم��ع ذل��ك، م��ن املمكن 
النظر  وج��ه��ة  اإىل  م��ول��ر  ف��ري��ق 
يف  ال�سبب  يف�سر  م��ا  وه���و  ه���ذه؛ 
اإليهم  ُوّج��ه��ت  الذين  ال��رو���س  اأّن 
ل��وائ��ح ات��ه��ام م��ن ج��ان��ب مكتبه، 

اأقر  التي  النتخابية-   احلمات 
دونالد  حم��ام��ي  ك��وه��ني،  مايكل 
مبا  مذنب  باأنه  ال�سابق،  ترامب 

يدين الرئي�س.
ملخ�س  يف  ج��اء  مب��ا  �سّلمنا  واإذا 
وي��ل��ي��ام ب���ار ل��ت��ق��ري��ر م��ول��ر، فان 
اأن  يثبت  اخل��ا���س مل  امل��دع��ي   “
اأو حا�سيته  ترامب  اأع�ساء حملة 
قد تاآمروا اأو ن�ّسقوا مع احلكومة 
عديد  من  الرغم  على  الرو�سية، 
قدمها  التي  امل�ساعدة  مقرحات 

اأفراد مرتبطني برو�سيا ».
يف �سهر يناير، اأ�سبح هناك �سيء 

�سبه موؤكد:
 ت����خ����ل����ى م������ول������ر ع��������ن ات�����ه�����ام 
الأم��ري��ك��ي��ني ال��ذي��ن ���س��ارك��وا يف 
اجتماع برج ترامب باأدنى انتهاك 
ب�ساأن متويل احلمات.  للقانون 

روجر  اخلا�س  املدعي  اتهم  وق��د 
����س���ت���ون، ال�����ذي ك����ان م���ق���رًب���ا من 
ب�سهادة  طويلة،  لفرة  الرئي�س 
وعرقلة  الكونغر�س،  اأم��ام  زائفة 
العدالة، ور�سوة �ساهد، يف لئحة 
اتهام من 24 �سفحة. وكنت قد 
و���س��ف��ت ال��ت��ه��م امل��وج��ه��ة اإل��ي��ه يف 

ذلك الوقت:
 »وفًقا لعري�سة التهام، ُطلب من 
اأحد كوادر حملة ترامب الت�سال 
معلومات   ... ب�����س��اأن  ‘�ستون’  ب��� 
ويكيليك�س  بها  حتتفظ  خطرة 
حول حملة كلينتون. كتب �ستون 
اإىل و�سيطه يف ويكيليك�س، واأر�سل 
للح�سول  ت���رام���ب  ح��م��ل��ة  ط��ل��ب 
على املعلومات اخل�سو�سية التي 
حتتفظ بها املجموعة بخ�سو�س 

موؤ�س�سة كلينتون. 

ليطلب  بويكيليك�س  ات�����س��ل  ث��م 
اإل��ك��روين قادم  ب��ري��د  ك��ل  منهم 
هياري  م����ن  اأو  ال�����دول�����ة  م����ن 
كلينتون مت ار�ساله بني 10 و30 
اأغ�سط�س 2011 - وخا�سة 20 
اأغ�سط�س - مذكرا مو�سوع املقال 
اأو موؤكدا هذه الرواية للوقائع ». 
طائلة  حت�����ت  اأج����ن����ب����ي  ت����دخ����ل 

القانون
 كان متويل احلملة، مرة اأخرى، 
التهام؛  لئحة  عن  متاًما  غائًبا 
وم���ع ذل����ك، ه��ن��اك ب��ع�����س الأدل����ة 
ا  اأي�سً انتهك  ق��د  �ستون  اأن  على 
بالتما�س  امل���ح���ي���ط���ة  ال����ق����واع����د 

امل�ساهمات من اخلارج.
�سبب  ع���ن  ت�����س��اءل��ت  ي��ن��اي��ر،  ويف 
رف�������������س م������ول������ر ف����ح���������س ه�����ذه 

النتهاكات الظاهرة:

رغم الأدلة مل يقرر مولر مطلًقا توجيه التهام 
اإىل ترامب جونيور عن انتهاك قواعد متويل احلملة 

تبدو اجلرمية امل�صكوت عنها اأكرث خطورة من 
ق�صية مبالغ الأموال امل�صتخدمة »لإ�صكات« الن�صاء

هل �صيكون من املمكن تنظيم انتخابات حرة ودميقراطية عام 2020 وما بعده؟

�صيكون لإجابة مولر تداعيات عميقة على كيفية 
حماربة التدخل الأجنبي خالل رئا�صية عام 2020

 ملاذا رف�ض مولر مقا�ساة مدير حملة ترامب ال�سابق بول مانافورت وابنه دونالد ترامب جونيور؟

تخلى عن اتهام امل�صاركني يف اجتماع برج ترامب:

هل �سي�سمح تقرير مولر �سمنًيا بالتدخل االأجنبي يف االنتخابات االأمريكية...؟
•• الفجر - ريت�شارد ها�شن 

 ترجمة خرية ال�شيباين
العام  املــدعــي  قــرر  املنق�صي،  مــار�ــض   24 الأحـــد 
اإ�صدار ملخ�ض لنتائج تقرير  الأمريكي ويليام بار 
�صرًيا(:  يــزال  )ل  مولر  ــرت  روب اخلا�ض  املدعي 

دونالد  تواطوؤ بني حملة  اأي  الأخري  مل يجد هذا 
التما�ض  اىل  حميال  الرو�صية،  واحلكومة  ترامب 

ال�صكوك حول عرقلة الرئي�ض للعدالة.
لن  عالقة  ال�صئلة  من  عــدًدا  امللخ�ض  هذا  يرتك 
تتوفر الإجابة عنها ال عندما توافق وزارة العدل 

على اإ�صدار الوثيقة.

 وهناك �صوؤال يقلقني ب�صكل خا�ض: ملاذا رف�ض مولر 
ال�صابق )بول  مقا�صاة مدير حملة دونالد ترامب 
امل�صتبه  جونيور  ترامب  دونالد  وابنه  مانافورت(، 
من  احلملة  يف  م�صاهمة  على  للح�صول  �صعيهما  يف 
الرئي�ض  اأجنبي )كل منهما ع�صو يف حملة  “كيان 

احلايل ..

برج  يف   2016 يونيو  يف  رو�ض  عمالء  التقيا  وقد   
ترامب(.

عميقة  تداعيات  مولر  لإجابة  يكون  اأن  وميكن   
على كيفية حماربة ال�صلطات الفيدرالية للتدخل 
الأجــنــبــي خـــالل النــتــخــابــات الــرئــا�ــصــيــة لعام 

.2020

اعرافات مايكل كوهني تورط الرئي�س

�سهر الرئي�س كان من بني امل�ساركني يف الجتماع

اتهام املخادع روجر �ستون

بول مانافورت.. ل ماحقة ق�سائية

مولر  وامل�سكوت عنه

دونالد ترامب جونيور  رغم الدلة مل يتهم

عند اتهام روجر �ستون، كان متويل احلملة، مرة اأخرى، غائًبا متاًما عن الئحة االتهام
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  منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية: 

املودعة بالرقم 3٠86٠6 :بتاريخ: ٠3/26/2٠١9
تاريخ الأولوية: 

باإ�سم : اإك�س بونين�سال فيتن�س، ال ال �سيو 
عنوانه:  ١7877 فون كارمن افينيو �سويت ١٠٠ ، ايرفني ، �سي ايه 926١4 ، الوليات املتحدة الأمريكية.

�صورة العالمة      

      
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:4١ 

تدريب اللياقة البدنية لاأفراد واملجموعات ، خدمات ا�ستديوهات اللياقة البدنية حتديداً توفر تعليمات 
ومعدات وت�سهيات للتمارين اجلماعية.

و�سف العامة :  العامة عبارة عن كلمات XPONENTIAL FITNESS باللغة الإجنليزية.
ال�سراطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خال 3٠ يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  2  اإبريل  2019 العدد 12595 

EAT 127752

  منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية: 

املودعة بالرقم 3٠8٥١8 :بتاريخ: ٠3/2٥/2٠١9
تاريخ الأولوية: 

باإ�سم : �سرت�س لب فران�سايز ، ال ال �سي
وعنوانه:  ١7877 فون كارمن افينيو �سويت ١٠٠ ، ايرفني ، �سي ايه 926١4 ، الوليات املتحدة الأمريكية.

�صورة العالمة        

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:4١ 
توفر خدمات تدريب اللياقة يف جمال التمدد واملرونة ، توفر تدريب اللياقة ال�سخ�سي لزيادة املرونة ، 

خدمات التدريب يف جمال التمدد واملرونة.
و�سف العامة :  العامة عبارة عن كلمات STRETCH LAB باللغة الإجنليزية.

ال�سراطات: 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خال 3٠ يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  2  اإبريل  2019 العدد 12595 

EAT 127753

  منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية: 

املودعة بالرقم 3٠8٥2٠ :بتاريخ: ٠3/2٥/2٠١9
تاريخ الأولوية: 

باإ�سم : �سرت�س لب فران�سايز ، ال ال �سي
وعنوانه:  ١7877 فون كارمن افينيو �سويت ١٠٠ ، ايرفني ، �سي ايه 926١4 ، الوليات املتحدة الأمريكية.

�صورة العالمة       

        
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:4١ 

توفر خدمات تدريب اللياقة يف جمال التمدد واملرونة ، توفر تدريب اللياقة ال�سخ�سي لزيادة املرونة ، 
خدمات التدريب يف جمال التمدد واملرونة.

و�سف العامة :  العامة عبارة عن كلمة FLEXOLOGIST باللغة الإجنليزية.
ال�سراطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خال 3٠ يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  2  اإبريل  2019 العدد 12595 

EAT 127754

  منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية: 

املودعة بالرقم 3٠8٥22 :بتاريخ: ٠3/2٥/2٠١9
تاريخ الأولوية: 

باإ�سم : كلوب بياتي�س فران�سايز ، ال ال �سي
وعنوانه:  ١7877 فون كارمن افينيو �سويت ١٠٠ ، ايرفني ، �سي ايه 926١4 ، الوليات املتحدة الأمريكية.

�صورة العالمة          

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:4١ 
تدريب اللياقة البدنية لاأفراد واملجموعات ، خدمات ا�ستديوهات اللياقة البدنية حتديداً توفر تعليمات 

ومعدات وت�سهيات للتمارين اجلماعية.
و�سف العامة :  العامة عبارة عن كلمات CLUB PILATES باللغة الإجنليزية.

ال�سراطات: 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خال 3٠ يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  2  اإبريل  2019 العدد 12595 

EAT 127755

  منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية: 

املودعة بالرقم 3٠82٠2:بتاريخ: ١9/٠3/2٠١9
باإ�سم : : جيه ام دي اإنف�ستمنت�س اإنك.

وعنوانه:  ترايدنت ت�سامربز ، �س.ب. ١46 ، رود تاون ، تورتول ، جزر العذراء الربيطانية.
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43 
والفنادق  والكافتريات  املقاهي  خدمات    ، املوؤقتة  الإق��ام��ة  اأم��اك��ن   ، وامل�سروبات  الأطعمة  توفر  خدمات 
 ، اخلفيفة  الوجبات  تقدمي  و مطاعم  الذاتية  واملطاعم ومطاعم اخلدمة  )املوتيات(  ال�سغرة  والفنادق 
املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة )الكانتينات( ، التزويد بالطعام وال�سراب ، توفر اأماكن اإقامة للعطات ، خدمات 
احلجوزات واحلجز للمطاعم واأماكن الإقامة املوؤقتة للعطات ، مكاتب تاأمني الإقامة )الفنادق والُنزل( ، 

تاأجر اأماكن الإقامة املوؤقتة ، بيوت ال�سياح ، حجز الفنادق.
THE بخط �سغر حتتها كلمة  THE TAP HOUSE عبارة عن كلمة  و�سف العامة: عامة 
TAP واأ�سفلهم كلمة HOUSE  باللغة الإجنليزية بخط منحني باللون الأبي�س داخل دائرة مموجة 
الأط��راف باللون الأ�سود وحمددة من الداخل باللون الأبي�س بها ر�سم تعبري مميز للجزء الأمامي من 
الأ�سود وعلى كا  باللون  الداخل  الأبي�س وحمددة من  باللون  دائرة �سغرة  الذهبي داخل  باللون  دراجة 

الطرفني دائرة �سغرة مموجة باللون الأبي�س.
  ال�سراطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خال 3٠ يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  2  اإبريل  2019 العدد 12595 

EAT 130792

  منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية: 

املودعة بالرقم 3٠82٠٥:بتاريخ: ١9/٠3/2٠١9
باإ�سم : : جيه ام دي اإنف�ستمنت�س اإنك.

وعنوانه:  ترايدنت ت�سامربز ، �س.ب. ١46 ، رود تاون ، تورتول ، جزر العذراء الربيطانية.
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43 
والفنادق  والكافتريات  املقاهي  خدمات    ، املوؤقتة  الإق��ام��ة  اأم��اك��ن   ، وامل�سروبات  الأطعمة  توفر  خدمات 
 ، اخلفيفة  الوجبات  تقدمي  و مطاعم  الذاتية  واملطاعم ومطاعم اخلدمة  )املوتيات(  ال�سغرة  والفنادق 
املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة )الكانتينات( ، التزويد بالطعام وال�سراب ، توفر اأماكن اإقامة للعطات ، خدمات 
احلجوزات واحلجز للمطاعم واأماكن الإقامة املوؤقتة للعطات ، مكاتب تاأمني الإقامة )الفنادق والُنزل( ، 

تاأجر اأماكن الإقامة املوؤقتة ، بيوت ال�سياح ، حجز الفنادق.
دائرتني  بني  الإجنليزية  باللغة   THE TAP HOUSE و�سف العامة: العامة عبارة عن كلمات
�سغرتني  دائرتني  بني  العربية  باللغة  هاو�س  تاب  ذا  كلمات  فوقهم  الذهبي  باللون  مموجتني  �سغرتني 
الأمامي من  للجزء  تعبري مميز  ر�سم  الأ�سود فوقهم  باللون  الكلمات  الذهبي وجميع  باللون  مموجتني 

دراجة باللون الذهبي والعامة باأكملها داخل م�ستطيل باللون الأبي�س وحمدد باللون الأ�سود.
  ال�سراطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خال 3٠ يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  2  اإبريل  2019 العدد 12595 

EAT 130793

  منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية: 

املودعة بالرقم 3٠8٥26 :بتاريخ: ٠3/2٥/2٠١9
تاريخ الأولوية: 

باإ�سم : رو هاو�س فران�سايز ، ال ال �سي 
وعنوانه:  ١7877 فون كارمن افينيو �سويت ١٠٠ ، ايرفني ، �سي ايه 926١4 ، الوليات املتحدة الأمريكية.

�صورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:4١ 
تدريب اللياقة البدنية لاأفراد واملجموعات ، خدمات ا�ستديوهات اللياقة البدنية حتديداً توفر تعليمات 

ومعدات وت�سهيات للتمارين اجلماعية.
و�سف العامة :  العامة عبارة عن كلمات ROW HOUSE باللغة الإجنليزية.

ال�سراطات: 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خال 3٠ يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  2  اإبريل  2019 العدد 12595 

EAT 127936

  منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية: 

املودعة بالرقم 3٠8٥27 :بتاريخ: ٠3/2٥/2٠١9
تاريخ الأولوية: 

باإ�سم : يوغا �سيك�س فران�سايز ، ال ال �سي
وعنوانه:  ١7877 فون كارمن افينيو �سويت ١٠٠ ، ايرفني ، �سي ايه 926١4 ، الوليات املتحدة الأمريكية.

�صورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:4١ 
تدريب اللياقة البدنية لاأفراد واملجموعات ، خدمات ا�ستديوهات اللياقة البدنية حتديداً توفر تعليمات 

ومعدات وت�سهيات للتمارين اجلماعية ، تعليمات اليوغا.
و�سف العامة :  العامة عبارة عن كلمات YOGA SIX باللغة الإجنليزية.

ال�سراطات: 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خال 3٠ يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  2  اإبريل  2019 العدد 12595 

EAT 127757

  منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية: 

املودعة بالرقم 3٠8٥33 :بتاريخ: ٠3/2٥/2٠١9
تاريخ الأولوية: 

باإ�سم : ايه كاي تي فران�سايز ، ال ال �سي
وعنوانه:  ١7877 فون كارمن افينيو �سويت ١٠٠ ، ايرفني ، �سي ايه 926١4 ، الوليات املتحدة الأمريكية.

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:4١ 
تدريب اللياقة البدنية لاأفراد واملجموعات ، خدمات ا�ستديوهات اللياقة البدنية حتديداً توفر تعليمات 

ومعدات وت�سهيات للتمارين اجلماعية.
و�سف العامة :  العامة عبارة عن الأحرف AKT باللغة الإجنليزية.

ال�سراطات: 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خال 3٠ يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  2  اإبريل  2019 العدد 12595 

EAT 127759

  منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية: 

املودعة بالرقم 3٠7٠٠9 :بتاريخ: ٠2/28/2٠١9
تاريخ الأولوية: ١٠/٠٥/2٠١8

باإ�سم : باي بال، اإنك
وعنوانه:  22١١ نورث فر�ست �سريت، �سان خو�سيه، كاليفورنيا 9٥١3١ ، الوليات املتحدة الأمريكية.

�صورة العالمة  

  
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:36

توفر بوابات ملواقع النرنت يف جمال املعامات املالية وعمليات الدفع ، خدمات حتويل الأموال ، خدمات 
حتويل الأموال الكرونياً ، خدمات التحويل لدفع الفواتر ، خدمات املعاجلة اللكرونية واإر�سال الدفعات 

وخدمات بيانات الدفعات ، الدفع مقابل خدمات اإعادة حتميل الأجهزة املتنقلة.
و�سف العامة :  العامة عبارة كلمة XOOM باللغة الإجنليزية.

ال�سراطات: 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خال 3٠ يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  2  اإبريل  2019 العدد 12595 

EAT 129088

  منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية: 

املودعة بالرقم 3٠73٠4:بتاريخ: ٠٥/٠3/2٠١9
باإ�سم : �سان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه:  ١-6-١ ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا-كو ، طوكيو ، 86٠3-١4١ ، اليابان.
�صورة العالمة          

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 27
الأر�سيات  لتغطية  اأخ��رى  وم��واد  الأر�سيات  فر�س  وم�سمع  احل�سر  ومفار�س  واحل�سر  والب�سط  ال�سجاد 
القائمة وما يعلق على اجلدران لتزيينها )من مواد غر ن�سيجية( ، �سجاد �سيارات ، مدا�سات حمام ، اأغطية 
اأر�سيات ، مم�سحات اأرجل ، ح�سر ل�سالت الريا�سة البدنية ، ح�سر ل�سالت اجلمنازيوم ، ح�سر لليوغا ، 
مطرزات غر ن�سيجية )تعلق على اجلدران( ، اأغطية اأر�سيات من الفينيل ، ورق جدران ، ورق جدران من 
الفينيل ، ورق جدران من الن�سيج ، ورق جدران زخريف ، ح�سر اللعب ، ح�سر ال�ساطئ ، ح�سر تاتامي )ح�سر 

يابانية( ، اأغطية من الن�سيج للجدران ، جميعها واقعة يف الفئة 27.
و�سف العامة: العامة عبارة عن كلمة Sanrio بخط وطريقة مميزة حيث اأن حرف ال� O على �سكل 
اأفقية متوازية خمتلفة الأحجام و يحيطها  EMEA على جانبيها ثاثة خطوط  الأح��رف  قلب حتتها 
وجميع  منحني  بخط   USED UNDER LICENSE. SANRIO GMBH كلمات 

الكلمات باللغة الإجنليزية داخل ر�سم لدائرة.
  ال�سراطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خال 3٠ يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  2  اإبريل  2019 العدد 12595 

EAT 130948

 

 منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية: 

املودعة بالرقم 3٠729٥:بتاريخ: ٠٥/٠3/2٠١9
باإ�سم : �سان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه:  ١-6-١ ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا-كو ، طوكيو ، 86٠3-١4١ ، اليابان.
�صورة العالمة  

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:32 
البرة )�سراب ال�سعر( )غر كحولية( ، امل�سروبات غر الكحولية ، مياه معدنية ومياه غازية ، م�سروبات فواكه وع�سائر 
م�س�روبات   ، امل�س�روبات  لتح�سر  كحولية  غر  وم�س�تح�سرات  اأ�س�ربة   ، خ�سروات  وع�سائر  خ�سروات  م�سروبات   ، فواكه 
تواترية ، نكتار الفواكه )غر كحويل( ، اقرا�س حماة للم�س�روبات الفوارة ، م�ساحيق للم�س�روبات الفوارة ، ماء ال�سودا 
، اأ�سربة لتح�سر امل�سروبات ، مياه معدنية للموائد ، مياه �س�رب )م�س�روبات( ، م�س�روبات م�سل اللنب ، م�سروبات خفيفة 
اأ�سا�سها  ، م�سروبات غر كحولية  ، مياه معدنية  لل�س�هية )غر كحولية(  ، م�س�روبات فاحتة  ، كوكتيات )غر كحولية( 
، �سربات )م�سروبات( ، م�سروبات ال�سّبار )غر كحولية( ، ع�سر  ع�سل النحل ، ع�سائر كوكتيات فواكه )�سمووثيي�س( 
بندورة )م�سروب( ، م�سروبات الطاقة ، م�سروبات تواترية ، م�سروبات ريا�سية غنية بالربوتني ، خا�سات غر كحولية 

وم�ستخل�سات فواكه لتح�سر امل�سروبات ، جميعها واقعة يف الفئة 32.
حتتها  قلب  �سكل  على   O ال�  حرف  اأن  حيث  مميزة  وطريقة  بخط   Sanrio كلمة  عن  عبارة  العامة  العامة:  و�سف 
 USED UNDER على جانبيها ثاثة خطوط اأفقية متوازية خمتلفة الأحجام و يحيطها كلمات EMEA الأحرف

داخل ر�سم لدائرة. الإجنليزية  باللغة  الكلمات  وجميع  منحني  بخط   LICENSE. SANRIO GMBH
  ال�سراطات: 

اإر�ساله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�ساد  فعلى من لديه اعرا�س على ذلك 
امل�سجل، وذلك خال 3٠ يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  2  اإبريل  2019 العدد 12595 

EAT 130951

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :
املودعة بالرقم: 2٠٥8٥3 بتاريخ : ٠9/٠2/2٠١4

امل�سجلة بالرقم : 2٠٥8٥3 بتاريخ : ٠١/٠6/2٠١4
باإ�سم املالك :  اإيزي جلوبال للتجارة  �س ذ.م.م    

وعنوانه: دبي-الإمارات العربية  املتحدة.
 ا�سم املتنازل له: برمييار �سكافولدينغ  �س.ذ.م.م

وعنوانه: دبي-الق�سي�س-الإمارات  العربية املتحدة.
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ١9
خ�سب رقائقي ) اأبلكاج( يف الفئة ١9

بيانات التعديل: ا�سم من انتقلت اليه امللكية: برمييار �سكافولدينغ  �س.ذ.م.م
عنوانه: دبي-الق�سي�س-الإمارات العربية املتحدة.

تاري�خ انتقال امللكية: ١7/٠9/2٠١8      
 تاريخ التاأ�سر يف ال�سجل : ١7/٠3/2٠١9   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  2  اإبريل  2019 العدد 12595 

EAT 127936

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :
املودعة بالرقم: 2١2739 بتاريخ : ٠9/٠6/2٠١4

امل�سجلة بالرقم : 2١2739 بتاريخ : 2٠١٥/٠١/٠4
باإ�سم املالك :  اإيزي جلوبال للتجارة  �س ذ.م.م    

وعنوانه: دبي-الإمارات العربية  املتحدة.
 ا�سم املتنازل له: برمييار �سكافولدينغ  �س.ذ.م.م

وعنوانه: دبي-الق�سي�س-الإمارات  العربية املتحدة.
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ١9
خ�سب رقائقي ) اأبلكاج( يف الفئة ١9

بيانات التعديل: ا�سم من انتقلت اليه امللكية: برمييار �سكافولدينغ  �س.ذ.م.م
عنوانه: دبي-الق�سي�س-الإمارات العربية املتحدة.

تاري�خ انتقال امللكية: ١7/٠9/2٠١8      
 تاريخ التاأ�سر يف ال�سجل : ١7/٠3/2٠١9   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  2  اإبريل  2019 العدد 12595 

EAT 127936

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :
املودعة بالرقم: 228978 بتاريخ : ١٥/2٠١٥/٠3

امل�سجلة بالرقم : 228978 بتاريخ : ١9/2٠١٥/٠8
باإ�سم املالك :  اإيزي جلوبال للتجارة  �س ذ.م.م    

وعنوانه: دبي-الإمارات العربية  املتحدة.
 ا�سم املتنازل له: برمييار �سكافولدينغ  �س.ذ.م.م

وعنوانه: دبي-الق�سي�س-الإمارات  العربية املتحدة.
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ١9
خ�سب رقائقي ) اأبلكاج( يف الفئة ١9

بيانات التعديل: ا�سم من انتقلت اليه امللكية: برمييار �سكافولدينغ  �س.ذ.م.م
عنوانه: دبي-الق�سي�س-الإمارات العربية املتحدة.

تاري�خ انتقال امللكية: ١7/٠9/2٠١8      
 تاريخ التاأ�سر يف ال�سجل : ١7/٠3/2٠١9   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  2  اإبريل  2019 العدد 12595 

EAT 127936

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :
املودعة بالرقم: 22898٠ بتاريخ : ١٥/2٠١٥/٠3

امل�سجلة بالرقم : 22898٠ بتاريخ : ١9/2٠١٥/٠8
باإ�سم املالك :  اإيزي جلوبال للتجارة  �س ذ.م.م    

وعنوانه: دبي-الإمارات العربية  املتحدة.
 ا�سم املتنازل له: برمييار �سكافولدينغ  �س.ذ.م.م

وعنوانه: دبي-الق�سي�س-الإمارات  العربية املتحدة.
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ١9
خ�سب رقائقي ) اأبلكاج( يف الفئة ١9

بيانات التعديل: ا�سم من انتقلت اليه امللكية: برمييار �سكافولدينغ  �س.ذ.م.م
عنوانه: دبي-الق�سي�س-الإمارات العربية املتحدة.

تاري�خ انتقال امللكية: ١7/٠9/2٠١8      
 تاريخ التاأ�سر يف ال�سجل : ١7/٠3/2٠١9   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  2  اإبريل  2019 العدد 12595 

EAT 127936

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :
املودعة بالرقم: ١89٥26 بتاريخ : ٠2/٠4/2٠١3

امل�سجلة بالرقم : ١89٥226 بتاريخ : ٠8/٠6/2٠١4
باإ�سم املالك :  اإيزي جلوبال للتجارة  �س ذ.م.م    

وعنوانه: دبي-الإمارات العربية  املتحدة.
 ا�سم املتنازل له: برمييار �سكافولدينغ  �س.ذ.م.م

وعنوانه: دبي-الق�سي�س-الإمارات  العربية املتحدة.
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ١9
خ�سب رقائقي ) اأبلكاج( يف الفئة ١9

بيانات التعديل: ا�سم من انتقلت اليه امللكية: برمييار �سكافولدينغ  �س.ذ.م.م
عنوانه: دبي-الق�سي�س-الإمارات العربية املتحدة.

تاري�خ انتقال امللكية: ١7/٠9/2٠١8      
  تاريخ التاأ�سر يف ال�سجل : ١7/٠3/2٠١9   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد
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الثالثاء  2  اإبريل  2019 العدد 12595 

EAT 127756

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :
املودعة بالرقم: ١9١4٥4 بتاريخ : ٠٥/٠8/2٠١3

امل�سجلة بالرقم : ١9١4٥4 بتاريخ : ١6/٠9/2٠١4
باإ�سم املالك :  اإيزي جلوبال للتجارة  �س ذ.م.م    

وعنوانه: دبي-الإمارات العربية  املتحدة.
 ا�سم املتنازل له: برمييار �سكافولدينغ  �س.ذ.م.م

وعنوانه: دبي-الق�سي�س-الإمارات  العربية املتحدة.
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ١9
خ�سب رقائقي ) اأبلكاج( يف الفئة ١9

بيانات التعديل: ا�سم من انتقلت اليه امللكية: برمييار �سكافولدينغ  �س.ذ.م.م
عنوانه: دبي-الق�سي�س-الإمارات العربية املتحدة.

تاري�خ انتقال امللكية: ١7/٠9/2٠١8      
 تاريخ التاأ�سر يف ال�سجل : ١7/٠3/2٠١9  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد
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منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :
املودعة بالرقم: ١9٥3٥3 بتاريخ : ٠7/23/2٠١3

امل�سجلة بالرقم : ١9٥3٥3 بتاريخ : ١٠/٠١/2٠١4
باإ�سم املالك :  اإيزي جلوبال للتجارة  �س ذ.م.م    

وعنوانه: دبي-الإمارات العربية  املتحدة.
 ا�سم املتنازل له: برمييار �سكافولدينغ  �س.ذ.م.م

وعنوانه: دبي-الق�سي�س-الإمارات  العربية املتحدة.
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ١9
خ�سب رقائقي ) اأبلكاج( يف الفئة ١9

بيانات التعديل: ا�سم من انتقلت اليه امللكية: برمييار �سكافولدينغ  �س.ذ.م.م
عنوانه: دبي-الق�سي�س-الإمارات العربية املتحدة.

تاري�خ انتقال امللكية: ١7/٠9/2٠١8      
 تاريخ التاأ�سر يف ال�سجل : ١7/٠3/2٠١9  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد
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منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :
املودعة بالرقم: 2٠4834 بتاريخ : 22/٠١/2٠١4

امل�سجلة بالرقم : 2٠4834 بتاريخ : ١7/٠6/2٠١4
باإ�سم املالك :  اإيزي جلوبال للتجارة  �س ذ.م.م    

وعنوانه: دبي-الإمارات العربية  املتحدة.
 ا�سم املتنازل له: برمييار �سكافولدينغ  �س.ذ.م.م

وعنوانه: دبي-الق�سي�س-الإمارات  العربية املتحدة.
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ١9
خ�سب رقائقي ) اأبلكاج( يف الفئة ١9

بيانات التعديل:
ا�سم من انتقلت اليه امللكية: برمييار �سكافولدينغ 

�س.ذ.م.م
عنوانه: دبي-الق�سي�س-الإمارات العربية املتحدة.

تاري�خ انتقال امللكية: ١7/٠9/2٠١8      
  تاريخ التاأ�سر يف ال�سجل : ١7/٠3/2٠١9   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد
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الثالثاء  2  اإبريل  2019 العدد 12595 
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عربي ودويل

ويوؤ�سر ذلك اإىل �ساأم الأوكرانيني من الطبقة ال�سيا�سية التقليدية بعد 
�سنوات من ال�سعوبات القت�سادية الكبرة وتكرار ف�سائح الف�ساد.

يحكم  اأن  على  وقدرته  النتخابي  بربناجمه  منتقديه  ت�سكيك  ورغ��م 
وال��غ��رب، جنح  يعي�س يف حالة ح��رب ويف ظ��ّل توترات بني رو�سيا  بلداً 
نتائج  بح�سب  الأح���د،  الأ���س��وات  من   30،4% ن�سبة  بتحقيق  الرجل 

ن�سرتها اللجنة النتخابية بعد فرز %74 من �سناديق القراع.
ويتقّدم زلن�سكي بذلك بفارق كبر على الرئي�س املنتهية وليته برو 

بورو�سنكو )53 عاماً( الذي نال ن�سبة %16،1 من الأ�سوات.
التي  ع��ام��اً(   58( متو�سنكو  يوليا  ال�سابقة  ال����وزراء  رئي�سة  وحققت 
ت�����س��ّدرت ا���س��ت��ط��اع��ات ال�����راأي يف ب���داي���ة احل��م��ل��ة الن��ت��خ��اب��ي��ة ن�سبة 

%13،2، ما يعني ا�ستبعادها من املناف�سة.

•• كييف-اأ ف ب:

ت�سّدر املمثل فولودمير زلن�سكي الذي يفتقر اإىل اخلربة ال�سيا�سية، 
بفارق كبر نتائج الدورة الأوىل من النتخابات الرئا�سية يف اأوكرانيا، 
ما ي�سعه يف موقع قوة اأمام الرئي�س املنتهية وليته برو بورو�سنكو، يف 
ظّل جو انعدام ثقة الأوكرانيني بالطبقة ال�سيا�سية التقليدية الغارقة 

بف�سائح الف�ساد.
الأعمال  ورج��ل  املمثل  زلن�سكي،  متّكن  مفاجاأة،  تر�سحه  �سّكل  وفيما 
على  ال�سيا�سية  خربته  تقت�سر  وال���ذي  ع��ام��اً،   41 العمر  م��ن  البالغ 
تاأدية دور رئي�س جمهورية يف م�سل�سل تلفزيوين، من تخّطي التوقعات 

بالنتيجة التي حققها.

زلن�سكي يت�سدر انتخابات الرئا�سة االأوكرانية  
نحو ت�سعة باملئة من الناخبني البالغ عددهم 192 مليونا. وقال ها�سم 
دجوجوهاديكو�سومو امل�سوؤول الإعامي يف احلملة النتخابية للمعار�سة 
يف موؤمتر �سحفي “�سنوا�سل املطالبة بحقنا، ب�سفتنا اأحد املتناف�سني 
يف هذه النتخابات، يف حل هذا الأمر باأ�سرع ما ميكن«. واأ�ساف اأنه اإذا 
�سرعية  ح��ول  ت�ساوؤلت  تثر  قد  فاإنها  الق�سايا  ه��ذه  يتم حل مثل  مل 
النتخابات م�سرا اإىل انتخابات تاياند التي عمتها الفو�سى يف الآونة 
واتهامات  ال�سلطات لانتخابات  اإدارة  ب�ساأن  انتقادات  واأث��ارت  الأخ��رة 
بالتاعب بالنتائج. واأ�سار اإىل اأن هناك “احتمال وا�سحا” اأن تذهب 
املعار�سة للمحكمة الد�ستورية ما مل حت�سل على اإجابات مر�سية واأن 
من املمكن ا�ستخدام “�سلطة ال�سعب” بتنظيم احتجاجات يف ال�سوارع 

اإذا ثُبت التزوير.

•• جاكرتا-رويرتز:

يف  ت��وؤث��ر  خمالفات  اكت�سفت  اإن��ه��ا  ام�س  الإندوني�سية  املعار�سة  قالت 
اأو  اإجراءات ق�سائية  املايني على القوائم النتخابية وتعهدت باتخاذ 

ا�ستخدام “�سلطة ال�سعب” اإذا مل يتم حل ال�سكاوى التي قدمتها.
يوم  النتخابات  العامل،  اأكرب دميقراطية يف  ثالث  اإندوني�سيا،  وجتري 
17 اأبريل ني�سان. وت�سر معظم ا�ستطاعات الراأي اإىل تقدم الرئي�س 
الع�سرات على خ�سمه اجلرنال  بفارق يف خانة  وي��دودو  احل��ايل جوكو 
اإنها م�ستاءة من رد  باملعار�سة  املتقاعد برابو �سوبيانتو. وقال م�سوؤول 
مفو�سية النتخابات بعدما اكت�سفت خلا مثل اأخطاء يف تواريخ املياد 
اأو تكرار اأرقام بطاقات الهوية مبا يوؤثر على 17.5 مليون �سخ�س اأي 

املعار�سة االإندوني�سية تعتزم الطعن يف االنتخابات

ف���ك���رة ت��ع��ّم��ق الن�������س���ق���اق، وغ���اي���ة يف 
اخل���ط���ورة، لأن��ه��ا ت��ف��ت��ح ال��ب��اب اأم���ام 
مطالب اأخ��رى ... وم��ع ذل��ك، هناك 
التي  ال��درا���س��ات اجل���ادة  م��ن  العديد 
الأكادمييني،  م��ن  ال��ع��دي��د  اأج���راه���ا 
منهم ويليام دارتي، الأ�ستاذ بجامعة 
التعوي�سات  اأن  ي��رى  وال���ذي  دي���وك، 
و�سيلة للحد من الفجوة القت�سادية 
الهائلة بني البي�س وال�سود. ويدافع 
جتمع  تعوي�سات”  “حمفظة  ع���ن 
وم�ساعدات،  ف����ردي����ة،  م���ب���ال���غ  ب����ني 
والتعليم  ال�����س��ح��ي  ال���ت���اأم���ني  م��ث��ل 
ويراوح  لل�سود.  امل��ج��اين  اجل��ام��ع��ي 
ح�سب  للتعوي�سات،  الإج��م��ايل  املبلغ 
األف  و14  الف   6 ب��ني  ال��درا���س��ات، 

مليار دولر.
   ويتذرع املدافعون باأمثلة تاريخية: 
عام 1988، دفع الرئي�س ريغان لكل 
واح����د م���ن اأك����ر م���ن 80 األ����ف من 
املحتجزين  الأم��ري��ك��ي��ني  اليابانيني 
العاملية  احل��رب  خ��ال  مع�سكرات  يف 

الثانية، ما قدره 20 األف دولر. 
بتعوي�س  احل���ك���وم���ة  ق���ام���ت  ك���م���ا    
احل����م����ر  ال������ه������ن������ود  امم  خم����ت����ل����ف 
الأمريكيني، عن ال�ستغال املنجمي 
وخ�سو�سا لأرا�سيهم. ومنحت ولية 
كارولينا ال�سمالية تعوي�سات ل�سحايا 
من  الع�سرينات  يف  الق�سري  التعقيم 
العديد  املا�سي، حيث مار�ست  القرن 
ال����ولي����ات الأم���ري���ك���ي���ة حت�سني  م���ن 
املعاقني،  ب��ت��ع��ق��ي��م  وق���ام���ت  ال��ن�����س��ل 
وكذلك الن�ساء ال�سود الفقرات، دون 

موافقتهن.
التي  وكارولينا هي الولية الوحيدة 
كتعوي�س  دولر  10 مايني  منحت 
وجرب �سرر ل� 177 على قيد احلياة.  
يف مقابلة مع اأ�سو�سييتد بري�س، كان 
تاناها�سي كوت�س متفائا: “كنا نرى 
ي�سبه  وم��ا  خ��ادع  ك�سيء  الفكرة  ه��ذه 
الهذيان.. ولكن، ل اأحد ي�سخر منها 
اليوم. ان اخلطوة الأوىل هي اأنها مل 

تعد تثر هزاأ النا�س«.
عن لوبوان

املر�سحني  م����ن  ال����ع����دي����د  وي����ط����رح 
الأبي�س  البيت  اىل  الدميقراطيني 
لأحفاد  تعوي�سات  منح  اإمكانية  علًنا 

العبيد ال�سود.
تطور وا�سح ُي�سّجل، مبا اأن الرئي�س 
حتى  اأو  كلينتون  وه��ي��اري  اأوب���ام���ا 
برين �ساندرز، �سبق ان رف�سوا فكرة 
منظمة  غ��رت  ومنذئذ،  التعوي�س. 
�سد  والتعبئة  مهمة”  ال�سود  “حياة 
اللعبة.  ق��وان��ني  ال��ع��رق��ي،  ال��ت��ف��اوت 
ي�سكلون  ال�����س��ود  ان  امل��ف��ارق��ات،  وم��ن 
للقاعدة  ال����ك����ربى  الأع�����م�����دة  اأح������د 
ويحتاج  للدميقراطيني،  النتخابية 
املر�سحون اإىل دعمهم يف النتخابات 

التمهيدية.
 ،1865 عام  جديدة.  لي�ست  الفكرة 
اأثناء احلرب الأهلية الأمريكية، اأمر 
�سرمان،  ويليام  ال�سمايل  اجل���رنال 
ب���ع���د م��ن��اق�����س��ة غ����ر م�����س��ب��وق��ة مع 
الق�ساو�سة ال�سود يف جورجيا، باإعادة 
توزيع 162 األف هكتار من الأرا�سي 
اإىل  كارولينا  ���س��اوث  م��ن  ال�ساحلية، 
�سابق  عبد  األ��ف   40 ومنح  فلوريدا، 
16 ه��ك��ت��ار ل��ك��ل م��ن��ه��م. وه���و اإج���راء 

اخلطوة الأوىل
تبعد  وق�����د  ح�������س���ا����س.  امل���و����س���وع  ان 
الناخبني  م����ن  ج�����زء  ال��ت��ع��وي�����س��ات 
بالطبع،  ال��ب��ي�����س  ال��دمي��ق��راط��ي��ني، 
اأن  ���س��ع��روا  م���ا  اإذا  ال�������س���ود،  ���ا  واأي�������سً
التدابر املتخذة لي�ست كافية. ووفًقا 
ل�ستطاع ماري�ست عام 2016، كان 
يعادون  الأمريكيني  من  باملائة   68

من  باملائة   81 منهم  ال�����س��رر،  ج��رب 
باملائة   58 ك��ان  املقابل،  البي�س.  يف 

من ال�سود ي�ساندون.
وحقيقة اأن م�سروع قانون كونرز مل 
يطرح للت�سويت هو ابلغ موؤ�سر حيث 
يعتقد الكثرون اأنها فكرة غر قابلة 
و�سديدة  الإط�����اق،  ع��ل��ى  للتحقيق 
تكري�سها،  مي���ك���ن  ول  ال���ت���ع���ق���ي���د، 

الأرا�سي  م��اك  كبار  مبعاقبة  �سمح 
الكونفدراليني، واإيجاد عمل للرجال 

الأحرار اجلدد. 
نهاية  يف  اأ���س��ه��ر،  ب�سعة  ب��ع��د  ول��ك��ن، 
احلرب، اأعاد الرئي�س اأندرو جون�سون 
العقود  ويف  امل���زارع���ني.  اإىل  الأر�����س 
التالية، مل تكتف احلكومة الأمريكية 
الأ�سرار  عن  تعوي�س  اأي  دف��ع  بعدم 

فح�سب، ولكنها مل تقدم اأدنى اعتذار 
ل��ل��ع��ب��ي��د ال�����س��اب��ق��ني. والأ������س�����واأ من 
الف�سل  �سيا�سات  ط���ورت  اأن��ه��ا  ذل���ك، 
الأ�سرار  م��ن  زادت  ال��ت��ي  العن�سري 
لأجيال  والق��ت�����س��ادي��ة  الج��ت��م��اع��ي��ة 

با�سرها.
 ،2005 النتظار حتى  وك��ان يجب   
يعتذر  ق���راًرا  ال�سيوخ  جمل�س  ليمرر 

الت�سويت  م��ن  متكنه  ع��دم  ع��ن  فيه 
على قانون احتادي �سد العدام من 

غر حماكمة.

تعوي�ض، ولكن كيف؟
جي�سي  جعل  و1988،   1984 عام 
للرئا�سة،  ا���س��ود  م��ر���س��ح  ج��اك�����س��ون، 
برناجمه.  م��ن  ج��زء  التعوي�س  م��ن 
جون  النائب  ق��دم   ،1989 ع��ام  ويف 
كونرز، م�سروع قانون، اأعاد تقدميه 
 ،2017 عام  ا�ستقالته  كل عام حتى 
للنظر  جلنة  ت�سكيل  اإىل  فيه  يدعو 
الوطنية”،  “العتذارات  ف��ك��رة  يف 
و”اقراح تعوي�سات” عن العبودية. 
وع��ادت هذه الفكرة اىل الواجهة مع 
ن�����س��ر جم��ل��ة ات��ل��ن��ت��ي��ك ع����ام 2014 
كوت�س،  تاناها�سي  لل�سحفي  م��ق��ال 
بعنوان “حجج التعوي�سات” كان له 

اأثر كبر.
يف الآونة الأخرة، ويف جتمع انتخابي، 
�ُسئل ال�سناتور برين �ساندرز عما اإذا 
اآخر:  كان يوؤيد ذلك. فاأجاب ب�سوؤال 
من  متاأكًدا  ل�ست  ه��ذا؟  يعني  “ماذا 
اأن��ن��ا وا���س��ح��ون ج����ًدا. م��ا اأق���ول���ه هو 
اأن��ه يجب علينا بذل كل  اأعتقد  اأنني 
الهائل  امل�����س��ت��وى  حل��ل  و�سعنا  يف  م��ا 

من التباين والتفاوت املوجود يف هذا 
البلد. »

�سحيح اأن امل�سطلح يغطي الكثر من 
الأ�سياء، ولفرة طويلة كان العتقاد 
مالية  مبالغ  دف��ع  يف  يتمّثل  ال�سائد 
وذريتهم.  ال�سابقني  للعبيد  مبا�سرة 
ويليام�سون،  م��اري��ان  وح��ده��ا  ول��ك��ن 
لانتخابات  ال��غ��ام�����س��ة  امل��ر���س��ح��ة 
عن  كتب  وموؤلفة  املقبلة،  الرئا�سية 
دفع  عن  تدافع  ال�سخ�سية،  التنمية 
ت��ع��وي�����س م����ايل ي�����راوح ب���ني 200 
مل  ح����ني  يف  دولر،  م���ل���ي���ار  و500 
امل��ن��خ��رط��ني يف  ب��اق��ي  يت�سح م��وق��ف 

ال�سباق الرئا�سي. 
لدرا�سة  جل��ن��ة  اإن�����س��اء  م��ع  بع�سهم   
ج�����رب ال���������س����رر امل���م���ك���ن )ج���ول���ي���ان 
كا�سرو واإليزابيث وارين(، والبع�س 
للم�ساعدة  ت���داب���ر  لت���خ���اذ  الآخ�����ر 
الجتماعية مثل الئتمان ال�سريبي، 
الدخل  اأ�سحاب  ت�ستهدف  والإ�سكان، 
املتوا�سع، وبالتايل لي�س ال�سود فقط 
اأما  )ك��ام��ال هاري�س وك��وري ب��وك��ر(. 
قال  فقد  ���س��ان��درز،  لبرين  بالن�سبة 
التي  الجتماعية  الربامج  يوؤيد  اإن��ه 
النظر  بغ�س  ال��ف��ق��راء،  جميع  مت�ّس 

عن اأ�سلهم العرقي.

قبل 400 عام، و�صول اأول �صفينة عبيد:

اأمريكا: ح�سا�سية ق�سية التعوي�سات الأحفاد العبيد...!
اخلطوة الأوىل هي اأن فكرة التعوي�ض مل تعد تثري �صخرية النا�ض

ويليام دارتي: التعوي�صات و�صيلة للحد من
 الفجوة القت�صادية الهائلة بني البي�ض وال�صود

باملائة من االأمريكيني يعادون  68
 جرب ال�سرر، منهم 81 باملائة من البي�ض

يعتقد الكثريون اأنها فكرة غري قابلة للتحقيق، 
تعّمق الن�صقاق، وتفتح الباب اأمام مطالب اأخرى

تطور ُي�سّجل مبا اأن اأوباما وهياري
 وحتى �ساندرز رف�سوا فكرة التعوي�ض

كامال هاري�س وكوري بوكر..  ت�ستهدف اأ�سحاب الدخل املتوا�سع

ماريان ويليام�سون وحدها تدافع عن دفع تعوي�س مايل

برين �ساندرز.. م�ساعدة الفقراء دون متييز عرقي

اوباما وكلينتون رف�سا الفكرة

ن�سب تذكاري جلرح العبودية

اإليزابيث وارين..  اإن�ساء جلنة لدرا�سة جرب ال�سرر املمكن

اختاف بني الدميقراطيني 
بخ�سو�ض التعوي�ض وجرب 

ال�سرر الأحفاد العبودية

ـــــت الــــفــــكــــرة  كـــــان
ـــــــودة مــنــذ  ـــــــوج م
ــــــــــرتة طــــويــــلــــة  ف
بــــني الأمـــريـــكـــيـــني 
انها،  ال  ــة،  ــارق الأف
الأوىل،  ـــرة  ـــم ـــل ل
هذا  يــ�ــصــادف  حيث 
اأول  و�ــصــول  الــعــام 
اإىل  عبيد  �صفينة 
قبل  ــتــاون  جــيــمــ�ــص
تتحّول  عـــام،   400

اىل نقا�ض وطني، 

•• الفجر - خرية ال�شيباين
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  منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية: 

املودعة بالرقم 3٠73٠١:بتاريخ: ٠٥/٠3/2٠١9
باإ�سم : �سان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه:  ١-6-١ ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا-كو ، طوكيو ، 86٠3-١4١ ، اليابان.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 28
، دمى الدببة  األعاب م�سنوعة من املخمل   ، العرائ�س   ، األعاب فيديو  اأجهزة   ، اللعب  اللعب والدمى واأدوات 
 ، وبالونات  وك��رات مطاطية  للعب  ك��رات   ، وللريا�سة  البدنية  للريا�سة  اأدوات   ، لعب  واأطقم  دمى  اأ�سكال   ،
زخرفات وزينة للحفات ، زخرفات وزينة لأ�سجار عيد املياد ، هدايا للحفات ، مركبات لعب ، مركبات 
كهربائية )لعب( ، األواح ركوب الأمواج ، األواح التزلج على الثلج ، زلجات ذات عجات ، زلجات جليد ، األواح 
األعاب الرند )الزهر( ،  اأو واقيات للريا�سية والألعاب ، م�سد�سات هوائية )لعب( ،  التزلج ، ح�س�وات حماية 
األعاب   ، ، قوالب بناء )لعب(  ، ط��اولت بليارد  ، ك��رات بليارد  اأجرا�س زينة �سجرة عيد املياد   ، ك��رات للعب 
واآلت  اأجهزة   ، اأحذية تزلج مرتبط بها زلج��ات   ، املياد(  نارية لعيد  ، حلوى متفجرة )مفرقعات  لوحية 
البولنغ ، األعاب بناء ، حامات �سموع لأ�سجار عيد املياد ، رقع الداما ، لعب الداما ، األعاب �سطرجن ، رقع 
�س�طرجن ، اأ�سجار عيد املياد كمواد ا�سطناعية ، قواعد �سجرة عيد املياد ، اأجهزة �سحر )األعاب( ، كو�ساكيوز 
)األعاب نارية( ، كوؤو�س للعبة الرند )الزهر( ، لعبة ال�سهام ، لعبة الرند )الزهر( ، اأ�س�ّرة للدمى ،  ماب�س 
للدمى ، بيوت للدمى ،  غرف للدمى ، العاب الدومينو ، رقع الداما ، لعبة الداما ، اأثقال يدوية )متارين 
ريا�سية( ، واقيات لاأكواع )اأدوات ريا�سية( ، اأجهزة مترين )مو�سعات لل�سدر( ، اأجهزة ركوب يف املعار�س 
، ر�ساعات للدمى ، �سنارات �سيد ال�سمك ، عدة �سيد ال�سمك ، زعانف لل�سباحة ، طوافات ل�سيد ال�سمك ، 
اأقرا�س طائرة )لعب( ، األعاب اآلية ، م�سارب للعب ، اأجهزة لاألعاب ، اأجهزة األعاب فيديو ، األعاب حممولة 
ب�سا�سات عر�س بالبلورات ال�سائلة ، اأجهزة األعاب الفيديو يف الأماكن اخلارجية املخ�س�سة لها ، حقائب للعبة 
الغولف ، م�سارب غولف ، قفازات لعبة الغولف ، قفازات لاألعاب والريا�سة ، لعب اخلدع العملية )األعاب 
، املهجونغ  ، واقيات للركب )اأدوات ريا�سية(  ، بكرات خيوط للطائرات الورقية ، طائرات ورقية  مبتدعة( 
)لعبة �سينية( ، كرات رخامية اأو زجاجية للعب ، دمى متحركة ، اأقنعة م�س�رحية ، اأقنعة لعب ، هواتف نقالة 
)لعب( ، مناذج م�سغرة ملركبات ، ِحلي للحفات وللرق�سات )هدايا للحفات( ، ح�س�وات حماية )اأجزاء من 
املاب�س الريا�سية( ، األعاب منزلية ، كب�سولت متفجرة )ُلعب( ، م�س�د�س�ات لعب ، كرات لعب ، دمى متحركة 
، م�سارب ، خ�س�خي�س�ات )اأدوات لعب( ، األعاب حلقية ، اأح�سنة هزازة ، زلجات ذات عجات ، األواح �س�راعية 
،  لعبة  ، زلج��ات ، عربات جليد )اأدوات ريا�سية( ، زلق��ات )اأدوات لعب( ، نفاخات فقاقيع �سابون )لعب( 
الدوامة )لعب( ، من�سات وثب )اأدوات ريا�سية( ، دراجات هوائية ثابتة للتمارين الريا�سية ، برك �سباحة 
، قفازات غ�سائية  األ��واح �سباحة عائمة   ، ، زعانف لل�سباحة  ال�سباحة  ، طوافات هوائية لربك  )اأدوات لعب( 
لل�سباحة ، األعال قابلة للنفخ لربك ال�سباحة ، اأرجوحات ، طاولت تن�س ، دمى للحيوانات الأليفة املنزلية ، 
زلجات مائية ، اأدوات لعب لل�سباحة والألعاب املائية والألعاب ريا�سية والأن�سطة الريا�سية ، كرات لل�ساطئ ، 
اآلت ت�سلية تعمل اأوتوماتيكيٌا وبالنقد ، اأكيا�س م�سممة خ�سي�ساً للزلجات واألواح التزلج على املاء ، بطاقات 
بينغو ، �سبكات �سيد الفرا�سات ، ورق لعب )�س�دة( ، نثار الورق امللون ، زلجات م�س�تقيمة ذات عجات ، اأحاجي 
ال�سور املقطوعة ، نواظر الأ�س�كال املتغرة ، �سواري  لاألواح ال�س�راعية ، �سبكات اإنزال ل�سيادي ال�سنارة ، 
مركبات لعب يتم التحكم فيها ل�سلكياً ، عجات م�سننة ، كرات ثلج ، اأحذية الثلج ، ورق لعب ياباين ، �سرات 
لل�سباحة ، اأحزمة لل�سباحة ، ّطوافات لا�ستحمام وال�سباحة ، اأجهزة عائمة لل�سباحة ، الطوافات )العوامات( 
، قبعات ورقية للحفات ، اأجهزة بناء الأج�سام ، بطاقات ك�سط لألعاب اليان�سيب ، مناذج م�سغرة ل�سخ�سيات 
اآلت تعمل بقطع النقد )اآلت لعب( ، الإن�سان   ، األعاب بات�سينكو )لعبة يابانية(  ، اأجهزة  كرتونية )األعاب( 
الآيل )روبوت( لعب ، طائرات بدون طيار )لعب( ، اأفام واقية ُمعدة لل�سا�سات لاألعاب املحمولة ، ق�سبان 
، وح��دات حتكم  اللعب  ِخَيم   ، ، بطاقات جتارية  خم�س�سة لاألعاب  الفيديو  التوجيه )جوي�ستك( لألعاب 

باألعاب الفيديو ، وحدات حتكم حممولة باليد للعب األعاب الفيديو.
و�سف العامة: العامة عبارة عن كلمة Sanrio بخط وطريقة مميزة حيث اأن حرف ال� O على �سكل 
اأفقية متوازية خمتلفة الأحجام و يحيطها  EMEA على جانبيها ثاثة خطوط  الأح��رف  قلب حتتها 
وجميع  منحني  بخط   USED UNDER LICENSE. SANRIO GMBH كلمات 

الكلمات باللغة الإجنليزية داخل ر�سم لدائرة.
  ال�سراطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خال 3٠ يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  2  اإبريل  2019 العدد 12595 

EAT 130949

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :
املودعة بالرقم: 23384٠ بتاريخ : 2٥/٠٥/2٠١4

امل�سجلة بالرقم : 23384٠ بتاريخ : 2٠١٥/١١/٠2
باإ�سم املالك :  اإيزي جلوبال للتجارة  �س ذ.م.م    

وعنوانه: دبي-الإمارات العربية  املتحدة.
 ا�سم املتنازل له: برمييار �سكافولدينغ  �س.ذ.م.م

وعنوانه: دبي-الق�سي�س-الإمارات  العربية املتحدة.
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ١9
خ�سب رقائقي ) اأبلكاج( يف الفئة ١9

بيانات التعديل: ا�سم من انتقلت اليه امللكية: برمييار �سكافولدينغ  �س.ذ.م.م
عنوانه: دبي-الق�سي�س-الإمارات العربية املتحدة.

تاري�خ انتقال امللكية: ١7/٠9/2٠١8      
 تاريخ التاأ�سر يف ال�سجل : ١7/٠3/2٠١9   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  2  اإبريل  2019 العدد 12595 

EAT 127936

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :
املودعة بالرقم: 233842 بتاريخ : 2٥/2٠١٥/٠٥

امل�سجلة بالرقم : 233842 بتاريخ : 2٠١٥/١١/٠2
باإ�سم املالك :  اإيزي جلوبال للتجارة  �س ذ.م.م    

وعنوانه: دبي-الإمارات العربية  املتحدة.
 ا�سم املتنازل له: برمييار �سكافولدينغ  �س.ذ.م.م

وعنوانه: دبي-الق�سي�س-الإمارات  العربية املتحدة.
بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: ١9
خ�سب رقائقي ) اأبلكاج( يف الفئة ١9

بيانات التعديل: ا�سم من انتقلت اليه امللكية: برمييار �سكافولدينغ  �س.ذ.م.م
عنوانه: دبي-الق�سي�س-الإمارات العربية املتحدة.

تاري�خ انتقال امللكية: ١7/٠9/2٠١8      
 تاريخ التاأ�سر يف ال�سجل : ١7/٠3/2٠١9   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  2  اإبريل  2019 العدد 12595 

EAT 127936

  

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية: 

املودعة بالرقم 3٠7293:بتاريخ: ٠٥/٠3/2٠١9
باإ�سم : �سان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه:  ١-6-١ ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا-كو ، طوكيو ، 86٠3-١4١ ، اليابان.
�صورة العالمة  

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9 
الأجهزة والأدوات العلمية والبحثية واملاحية وامل�س�احية واأجهزة واأدوات الت�سوير الفوتوغرايف وال�س�ينمائي 
والختبار  والك�سف  والإ�س�ارة  والقيا�س  ال��وزن  واأدوات  والب�سرية  الب�سرية  ال�سمعية  والأدوات  والأج��ه��زة 
والفح�س والإنقاذ والتعليم ، اأجهزة واأدوات كهربائية لو�سل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو للتحكم 
بتوزيع اأو ا�ستخدام الطاقة الكهربائية ، اأجهزة واأدوات ت�س�جيل اأو اإر�س�ال اأو ن�س�خ اأو معاجلة ال�سوت اأو ال�سور 
اأو تناظرية فارغة م�سجلة وقابلة  ، و�ساط وبرامج كمبيوتر وو�سائط تخزين وت�سجيل رقمية  اأو البيانات 
للتنزيل ، اآليات لاأجهزة التي تعمل بالنقد ، اآلت ت�سجيل النقد واآلت حا�سبة ، اأجهزة كمبيوتر والأجهزة 
امللحقة بالكمبيوتر ، بذلت الغو�س واأقنعة للغوا�سني و�سدادات اأذن للغوا�سني وماقط اأنفية للغوا�سني 
دادات ، اأجهزة  وال�سباحني وقفازات للغوا�سني واأجهزة تنف�س لل�سباحة حتت املاء ، اأجهزة اإطفاء احلرائق ، عَّ
تعليم �سمعية وب�سرية ، بطاريات )الواردة يف الفئة 9 فقط( ، �سناديق بطاريات ، اأجهزة �سحن البطاريات 
واأجزاوؤها  �سينمائي  ، كامرات ت�سوير  الفوتوغرايف(  ، كامرات )للت�سوير  اآلت حا�س�بة   ، ثنائية  ، منظار 
 ، الكا�سيت  م�س�جات   ، متحركة  كرتونية  �سور   ، ال�سعة  قيا�س  اأجهزة   ، للكامرات  عد�سات   ، وملحقاتها 
 ، الزمن(  ت�سجيل  )اأدوات  ال��دوام  �ساعات   ، لل�سوء(  �سينمائي )معر�سة  ت�سوير  اأف��ام   ، للنظارات  �سا�سل 
اأجهزة ت�س�غيل الأقرا�س املدجمة ، اأقرا�س مدجمة )�س�معية – ب�سرية( ، اأقرا�س مدجمة )لذاكرة القراءة 
فقط( ، برامج م�س�جلة لت�سغيل الكمبيوتر ، برامج كمبيوتر ، برجميات كمبيوتر )م�سجلة( ، اأجهزة كمبيوتر 
معاجلة  اأجهزة   ، الا�سقة  للعد�سات  اأوعية   ، ل�سقة  عد�سات   ، الكمبيوتر  اأجهزة  مع  ت�س�تخدم  طابعات   ،
طفايات   ، جيبية  الكرونية  ترجمة  اأجهزة   ، لاأبواب  كهربائية  اأجرا�س   ، للخياطني  مقايي�س   ، البيانات 
احلريق ، اأفام معر�سة لل�سوء ، اأدوات اإنذار �سد احلريق ، اأجهزة اإ�ساءة وما�سة )للت�سوير والفوتوغرايف( 
، براويز )اإطارات(  لل�س�رائح ال�سفافة الفوتوغرافية ، اأجهزة تنظيم احلرارة ، �سناديق نغم ، عد�س�ات ب�سرية 
، موازين للر�س�ائل ، اأحزمة اإنقاذ ، عوامات اإنقاذ ، جاكيتات اإنقاذ ، طوافات اإنقاذ ، اأقفال كهربائية ، اأقفال 
ومفاتيح كهربائية ، و�سائط تخزين بيانات مغناطي�سية ، بطاقات مغناطي�سية م�سفرة ، م�سفرات مغناطي�سية 
، مغناطي�سات ، نظارات مكربة )ب�سرية( ، اأجهزة واأدوات قيا�س ومعدات قيا�س ، ميكروفونات ، ميكرو�سكوبات 
اأ�سطوانات الفونوغراف ،   ، )جماهر( ، لفتات نيونية ، مفكرة يف �سكل كمبيوتر �سغر ، اأقام اإلكرونية 
 ، اأ�سطوانات  ت�سغيل  اأجهزة   ، رادي��و  اأجهزة   ، �سا�سات عر�س   ، اأجهزة عر�س   ، ، حا�سبات جيب  ت�سوير  اآلت 
اأجهزة حتكم عن بعد ، م�ساطر )اأدوات قيا�س( ، موازين ، بطاقات ذكية )بطاقات الدارات املتكاملة( ، كوا�سف 
الدخان ، قواب�س وماآخذ واأدوات تو�سيل اأخرى ، اأجهزة ت�سجيل ال�سوت ، اأقرا�س ت�سجيل ال�سوت ، اأجهزة 
ن�سخ ال�سوت ، اأجهزة نقل ال�سوت ، علب للنظارات ، اإطارات للنظارات ، عد�سات للنظارات ، نظارات �سم�سية ، 
مفاتيح كهربائية ، قواب�س وماآخذ كهربائية ، م�سجات �سريطية ، اأ�س�اك اأجهزة الهاتف واأ�س�اك �سماعات 
الهاتف واأ�س�اك اأجهزة الإر�س�ال ، تل�سكوبات ، تلفزيونات ، اأجهزة تلفزيون ، موؤ�سرات درجة احلرارة ، اأجهزة 
كهربائية ملنع ال�سرقة ، ثرمومرات ، ثرمو�ستاتات )منظمات حرارة( ، كا�س�يتات فيديو ولفافات تخزين 
األعاب الفيديو ، ا�سطوانات الفيديو ، اأ�سرطة فيديو ، �سا�سات فيديو ، م�سجات فيديو ، معاجلات كلمات ، 
اأقرا�س مدجمة للفيديو ، اأقرا�س )الفيديو( الرقمية املتعددة ال�س�تعمالت ، اأجهزة ت�س�غيل اأقرا�س الفيديو 
 ، نغمات  اأجهزة  مع  وب�سرية  �س�معية  اأجهزة   ، ال�س�تعمالت  املتعددة  الرقمية  )الفيديو(  واأقرا�س  املدجمة 
ولأقرا�س  املدجمة  ولاأقرا�س  الفيديو  ولأ�س�رطة  وب�سرية  �س�معية  لأ�س�رطة  وعلب  وحامات  مم�س�كات 
 ، الكمبيوتر  فاأرة  لبادات   ، ال�س�تعمالت   املتعددة  الرقمية  )الفيديو(  الفيديو ولأقرا�س  الليزر ولأقرا�س 
هواتف وهواتف ل�سلكية وهواتف خليوية وهواتف متحركة واأجزاوؤها وملحقاتها ولوازمها ، علب اأو اأغطية 
اأو اأغطية لأجهزة النداء )بيجر( ،  للهواتف املتحركة ، اأجهزة النداء )بيجر( واأجزاوؤها وملحقاتها ، علب 
اأكيا�س واأغطية وحاويات وحامات ومم�س�كات للهواتف املتحركة ولأجهزة النداء )بيجر( ، �سماعات الراأ�س 
لا�ستخدام  ال�سوت  ومكربات  وميكروفانات  �س�ماعات   ، الأذن  �سماعات   ، الراأ�س  ل�سماعات  الأذن  و�سادات   ،
مفكرات   ، )بيجر(  النداء  ولأجهزة  املتحركة  والهواتف  للهواتف  ات�سال  موؤ�س�رات   ، املتحركة  الهواتف  مع 
اإنذار ، قارئات �سيفرات الأعمدة ، باروميرات )اأجهزة قيا�س  ، اأجهزة  اإنذار كهربائية  ، اأجرا�س  اإلكرونية 
ال�سغط اجلوي( ، طنانات ، طنانات كهربائية ، وحدات معاجلة مركزية )معاجلات( ، رقائق )دارات متكاملة( 
 ، كمبيوتر  ذاك��رات  اأجهزة   ، الكمبيوتر  لأجهزة  مفاتيح  لوحات   ، الزمن(  ت�سجيل  )اأجهزة  كرونوغرافات   ،
اأجهزة ملحقة بالكمبيوتر ، قارانات �سوتية ، قارانات )معدات معاجلة البيانات( ، و�سائط تخزين بيانات 
ب�سرية ، اأقرا�س ب�سرية ، اأقرا�س )مغناطي�سية( ، اأجهزة للغوا�سني ، اأقنعة للغوا�سني ، بذلت للغوا�سني 
، لوحات اإعانات اإلكرونية ، اأقام اإلكرونية )وحدات عر�ْس ب�سري( ، خيوط للنظارات ، عد�سات عينية 
، واقيات للعيون ، اآلت فاك�س ، مر�سحات )فاتر( لا�ستخدام يف الت�سوير الفوتوغرايف ، اأقرا�س  مرنة ، 
داخلي  ات�سال  اأجهزة   ، دارات متكاملة   ، اأجهزة قيا�س رطوبة اجلو   ، الروؤو�س )للت�سجيل(  اأ�سرطة تنظيف 
مغناطي�سية  اأ�سرطة  وح��دات   ، عد�سات  اأغطية   ، فواتر  اإع��داد  اآلت   ، احلا�سوب(  )لأج��ه��زة  بينية  اأجهزة   ،
)لأجهزة احلا�سوب( ، اأ�سرطة مغناطي�سية ، ماعق قيا�س ، بندولت اإيقاع ، معاجلات بيانات �سغرة ، اأجهزة 
فاأرة   ، برامج مراقبة )برامج حا�سوب(   ، )اأج��زاء حا�سوب(  �سا�سات عر�س   ، النقود  وف��رز  اآلت عد   ، امل��ودم 
)معدات معاجلة بيانات( ، األياف ب�سرية )فتائل تو�سيل ال�سوء( ، زجاج ب�سريات ، �سلع ب�سرية ، عدادات 
الوقوف ، مناقل )اأدوات قيا�س( ، تلغرافات ل�سلكية ، هواتف ل�سلكية ، ما�سحات )معدات معاجلة بيانات( ، 
�سبه مو�سات ، �سرائح )للت�سوير الفوتوغرايف( ، اأ�سرطة ت�سجيل ال�سوت ، اأجهزة اإزالة التمغنط لاأ�سرطة 
املغناطي�سية ، اأ�ساك تلغرافات ، تلغرافات )اأجهزة( ، الطابعات املربقات ، ملقنات عن بعد ، املربقات الكاتبات 
، موزعات تذاكر ، اأجهزة اإر�سال )لات�سال عن بعد( ، اأطقم اإر�سال )لات�سال عن بعد( ، حمددات قيا�س 
التفريغ ، هواتف فيديو ، �سفارات اإنذار ، �سفارات ريا�سية ، �سدادات اأذن للغوا�سني ، �ساعات توقيت �سلق 
البي�س ، نظارات واقية للريا�سة ، اأنابيب التنف�س للغط�س ، خوذ واقية للريا�سة ،اأجهزة ماحة للمركبات 
قابلة  كمبيوتر  ، برجميات  األعاب حا�سوب م�سجلة  ، برجميات  األعاب حا�سوب  برامج   ، )حا�سوب طبلوين( 
تطبيقات   ، للتنزيل(  قابلة  )برجميات  حا�سوب  برامج   ، للتنزيل(  )قابلة  اإلكرونية  من�سورات   ، للتنزيل 
برجميات للحا�سوب قابلة للتنزيل ، رموز قابلة للتنزيل للهواتف املتحركة ، م�سجات �سغرة احلجم ، اأقمار 
�سناعية لاأغرا�س العلمية ، م�ساند ر�سغ لا�ستخدام مع احلا�سوب ، اإطارات لل�سور الفوتوغرافية ، اأ�سرطة 
للهواتف املحمولة ، قواعد للهواتف املحمولة ، قواعد معدة لأجهزة الكمبيوتر ال�سخ�سية ال�سغرة ، اأغطية 
واأقرا�س  اإلكرونية  دارات   ، الذكية  للهواتف  ، علب  الذكية  للهواتف  اأغطية   ، املحمولة  للهواتف  هوائيات 
مدجمة )�سي دي رومز( ت�س�مح بت�س�جيل برامج األعاب اأتوماتيكية ل�س�تعمال الأدوات املو�س�يقية الإلكرونية 
، م�سغات و�سائط حممولة ، ملفات �سور قابلة للتنزيل للهواتف املتحركة ، ملفات مو�سيقى قابلة للتنزيل 
، نغمات رنني قابلة للتنزيل للهواتف املتحركة ، م�سغات الأقرا�س الرقمية متعددة ال�ستعمالت )دي يف 
دي( ، اأنظمة حتديد املواقع العاملي )جي بيه ا�س(  ، حمركات الناقل الت�سل�سلي العام )يو ا�س بي( ، حمركات 
 ، دي(  ئي  )ال  لل�سوء  باعثة  ثنائية  �سمامات   ، �سغرة  �سخ�سية  حا�سوب  اأج��ه��زة   ، للحوا�سيب  الأق��را���س 
ال�سخ�سي  اأجهزة واقية من احل��وادث لا�ستخدام  �سمامات ثنائية ع�سوية باعثة لل�سوء )اأو ال ئي دي(، 
 ، الكهربائية  للمخارج  اأغطية   ، كهربائية  و�سات   ، بو�سات   ، اخللوية  الهواتف  اأ�سرطة   ، واقية  اأقنعة   ،
دواليب توزيع )كهربائية( ، اأطقم حتمل يدوياً للهواتف ، خراطيم اإطفاء احلريق ، فوهات خراطيم اإطفاء 
احلريق ، برامج األعاب لأجهزة األعاب فيديو النوادي ، برامج األعاب لأجهزة األعاب فيديو املنازل ، امل�ساعدات 
الرقمية ال�سخ�سية ، �سدادات اأذن لل�سباحة ، بطاريات �سم�سية ، اأجهزة كمبيوتر لوحية ، كامرات رقمية ، 
قارئات الكتب اللكرونية ، الهواتف الذكية ، ال�ساعات الذكية ، النظارات الذكية ، اأجهزة تعقب لاأن�سطة 
 ، اأح��ادي القوائم حممول باليد(  ، ع�سي التقاط ال�سور ال�سخ�سية )حامل  ، اخلوامت الذكية  قابلة للب�س 
�سبورات تفاعلية الكرونية ، وحدات تاأثر كهربائية والكرونية لاأدوات املو�سيقية ، اأجهزة بينية �سوتية 
، اأغ�سية واقية معدة ل�سا�سات الكمبيوتر ، اأغ�سية واقية معدة للهواتف الذكية ، �سماعات الواقع الفرا�سي 
، روبوتات للمختربات وروبوتات للتعليم وروبوتات املراقبة الأمنية وروبوتات ذات بنية ب�سرية مزودة بذكاء 
، حقائب  ال�سغرة  ال�سخ�سية  الكمبيوتر  ، حقائب معدة لأجهزة  بعد  التواجد عن  روبوتات    ، ا�سطناعي 
وهلب للكامرات ومعدات الت�سوير الفوتوغرايف ، اأجهزة كمبيوتر قابلة للبا�س ، اأذرع التوجيه لا�ستخدام 
مع اأجهزة الكمبيوتر بخاف امل�ستخدمة مع األعاب الفيديو و�سماعات الواقع الفرا�سي والنظارات الذكية 

والبطاريات واأجهزة �سحن ال�سجائر اللكرونية ، قفازات البيانات.
و�سف العامة: العامة عبارة عن كلمة Sanrio بخط وطريقة مميزة حيث اأن حرف ال� O على �سكل 
اأفقية متوازية خمتلفة الأحجام و يحيطها  EMEA على جانبيها ثاثة خطوط  الأح��رف  قلب حتتها 
وجميع  منحني  ب��خ��ط   USED UNDER LICENSE. SANRIO GMBH ك��ل��م��ات 

الكلمات باللغة الإجنليزية داخل ر�سم لدائرة.
  ال�سراطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خال 3٠ يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  2  اإبريل  2019 العدد 12595 

EAT 130939

  منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية: 

املودعة بالرقم 3٠73٠٥:بتاريخ: ٠٥/٠3/2٠١9
باإ�سم : �سان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه:  ١-6-١ ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا-كو ، طوكيو ، 86٠3-١4١ ، اليابان.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 2١
اأو  التلوين  فرا�سي  )ع��دا  فرا�سي   ، واإ�سفنج  اأم�ساط   ، وللمطبخ  املنزيل  لا�ستعمال  واأوعية  واأواين  اأدوات 
الزجاج  �سبه م�سغول ) عدا  زج��اج  اأو  زج��اج غر م�سغول   ، اأدوات تنظيف   ، الفرا�سي  م��واد �سنع   ، الدهان( 
حممولة  ا�ستحمام  اأح��وا���س   ، خزفية  واأواين  �سيني  خ��زف  واأواين  زجاجية  اأواين   ، امل��ب��اين(  يف  امل�ستعمل 
املنزلية  اأقفا�س طيور ، خاطات غر كهربائية للغايات   ، ، فناجني  املنزيل  ، �سال لا�ستخدام  لاأطفال 
، األواح للكوي ، مازم خللع البوت ، فتاحات قوارير ، �سدادات قوارير م�سنوعة من ال�سراميك اأو اخلزف 
�سابون  علب   ، عميقة  اأطباق   ، قوارير   ، البور�سان  اأو  الفخار  اأو  اخل��زف  اأو  البلور  اأو  الزجاج  اأو  ال�سيني 
 ، الوفل  ، قوالب لكعكة  ، قوالب كيك  املنزلية  اأقفا�س للحيوانات   ، ، �سواين  ، دلء )�سطول(  األ��واح خبز   ،
طفايات �سموع ، حلقات �سموع ، �سمعدانات ، �سناديق �سكاكر ، علب لاأم�ساط ، حلى من اخلزف ال�سيني 
اأك��ل( ، منا�سر ماب�س ، ف��اردات للماب�س ، قطع قما�س  ، اأواين من اخلزف ال�سيني ، اأع��واد الأك��ل )اأواين 
للتنظيف ، �سواين )اأدوات مائدة( ، خاطات كوكتيل ، مر�سحات )فاتر( غر كهربائية للقهوة ، مطاحن 
للقهوة ، اأباريق قهوة غر كهربائية ، اأطقم قهوة ، غايات قهوة ، اأم�ساط  كهربائية ، اأم�ساط للحيوانات ، 
اأكيا�س للمعجنات ، قوالب للطهي ، اأوعية طهي ، اأ�سياخ �سي ، �سطل ثلج ، مربدات حممولة ، اأجهزة لتربيد 
الأطعمة حتتوي على موائع تبادل حراري للغايات املنزلية ، فتاحات �سدادات الفلني ، اأوعية حلفظ وحمل 
اأدوات التجميل ، اأغطية لل�سحون ، اأغطية لأوعية الزهور ، اأواين فخارية ، كوؤو�س ، األواح تقطيع للمطبخ ، 
اآنية لل�سرب ، مقايل جموفة غر كهربائية ، �سحون لل�سابون ، اأوعية لنفث اأو �سخ ال�سابون ، قوارير �سرب 
 ، اأك��واب للبي�س   ، اأوعية �سرب ، منا�سر جتفيف للغ�سيل ، �سناديق نفايات   ، اأحوا�س �سرب   ، ، كوؤو�س �سرب 
معالف ، اأوعية زهور ، م�سائد ذباب ، قفافيز لغايات منزلية ، اأقداح ، مبا�سر ، �سواين �سوي غر كهربائية ، 
اأوعية معزولة حرارياً ، م�سخنات غر كهربائية لر�ساعات الأطفال ، حامات زهور ونباتات ، اأباريق �ساخنة 
)غر م�سخنة كهربائياً( ، دلء ثلج ، قوالب مكعبات الثلج ، اأغطية الواح كي ، اأباريق ، غايات غر كهربائية 
، قواعد لل�سكاكني ، �سواين دّوارة ، اأطقم م�سروبات ، �سناديق للوجبات اخلفيفة ، حامات بطاقات قوائم 
الطعام ، علب طعام ، ماعق خلط ، مما�سح ، حامات مناديل ، حلقات مناديل ، فوهات لأوعية ر�س املياه ، 
لبادات للتنظيف ، قدور للكيك ومقايل ، اأطباق ورقية ، قطاعات للمعجنات ، مطاحن فلفل ، حمارق عطور 
اأو اأري��ج عطري ، بخاخات عطور ، م��رذاذ عطور ، �سال جمهزة  اأو زيوت عطرية  اأو طيب اأو مواد عطرية 
للنزهات ، ح�سالت على �سكل حيوانات ، اأغطية لاأوعية ، اأوعية ، طناجر �سغط ، �سناديق نفايات ، ماحات 
، مر�سات فلفل ، قدور ، �سحون فناجني ، مغارف كبرة ل�سكب الطعام )اأدوات مائدة( ، لبادات جلي ، فرا�سي 
حاقة ، فاردات للقم�سان ، فرا�سي لاأحذية ، لبي�سات اأحذية ، قوالب لاأحذية ، غرابيل للغايات املنزلية ، 
اأجهزة امت�سا�س الدخان لغايات منزلية ، حامات �سابون ، زبديات ح�ساء ، اأطقم بهارات ، حامات ا�سفنج ، 
اإ�سفنج لغايات منزلية ، م�ساند لفرا�سي احلاقة ، متاثيل من اخلزف ال�سيني اأو الفخار اأو الزجاج ، متاثيل 
�سغرة من اخلزف ال�سيني اأو الفخار اأو الزجاج ، م�سايف ، حماقن ل�سقاية الزهور والنباتات ، اأدوات مائدة 
، اأباريق ، كرات حلفظ ال�ساي ، علب �ساي ، اأوعية ل�سكب ال�ساي ، اأطقم �ساي )اأدوات مائدة( ، اأباريق �ساي 
 ، اأدوات �سرف ورق التواليت   ، اإ�سفنج تواليت   ، ، فرا�سي تواليت ، حقائب تواليت ، حامات ورق التواليت 
تنظيف  ، عيدان  اأ�سنان  تنظيف  ، حامات عيدان  اأ�سنان كهربائية  فرا�سي   ، اأ�سنان  فرا�سي   ، تواليت  اأواين 
الأ�سنان ، �سكك وحلقات املنا�سف ، �سناديق القمامة ، �سواين ق�س ، �سواين لغايات منزلية ، منا�سب ثاثية 
القوائم ، مكاوي اأو مكاب�س بناطيل ، اأدوات فرد للبناطيل ، قوارير خوائية ، علب جتميل جمهزة ، مزهريات 
، حمم�سات غر كهربائية لكعكة الوفل والبانكيك ، حمم�سات غر كهربائية للطهي واخلبز ، األواح غ�سيل ، 
اأحوا�س غ�سيل ، اأوعية لر�س املياه ، اأدوات �سقاية ، اأدوات لل�سقل بال�سمع ، حتف فنية من اخلزف ال�سيني اأو 
الفخار اأو الزجاج ، حلى مزخرفة لل�سبابيك اأو الأبواب م�سنوعة من ال�سراميك واخلزف ال�سيني والزجاج 
خيوط   ، فئران  م�سائد   ، لاأطعمة  واأوع��ي��ة  �سناديق   ، والبور�سان  والفخار  اخلزفية  والآواين  والبلور 
لاأ�سنان ، اأحزمة/اأ�سرطة ل�سناديق الغذاء ولاأوعية املنزلية اأو املطبخية ، اأوعية للعطور وللطيب ، قوارير 
تنظيف  اأدوات   ، �سخانات   ، الزبدة  ل�سحون  اأغطية   ، للزبدة  �سحون   ، مكان�س   ، زجاجية  �سناديق   ، تربيد 
اأواين طهي غر   ، اأوعية الكعك املحلى   ، يدوية ، ماقط غ�سيل ، �سناديق تربيد حممولة غر كهربائية 
كهربائية ، فرا�سي للحواجب ، فرا�سي للبا�س القدم ، مقايات ، م�سايف خمروطة ال�سكل ، قفافيز لأعمال 
، م�سايف �ساي  ، قطن ذر م�ساحيق التجميل ، خاطات  ، قوارير عزل  ، قوارير زجاجية )اأوعية(  احلدائق 
لي�ست من معادن نفي�سة ، بيا�سات وماءات لغايات متعددة لا�ستعمال املنزيل اأو للمطبخ ، خفاقات وخمافق 
غر كهربائية ، اأوعية معدنية ل�سنع املثلجات وامل�سروبات املثلجة ، اأدوات قطع الكعك املحلى )الب�سكويت( ، 
قوارير وقواعد للقوارير ، مناف�س غبار ، رجاجات كوكتيل ، علب  م�ساحيق للتجميل ، علب حلبوب الدواء اأو 
الأقرا�س ، اأغطية من اخل�س�ب اأو البا�س�تيك لعلب املحارم ، م�ساند لفرا�سي الأ�سنان ، اأوعية لغايات منزلية 
اأدوات مائدة   ، اأوعية مطبخ   ، ، غايات قهوة غر كهربائية  )اأدوات مائدة(  اأطقم قهوة   ، اأواين منزلية    ،
بخاف ال�سكاكني وال�سوك واملاعق ، علب و�سناديق لغايات منزلية ، علب حبوب الأدوية )من اخل�سب اأو 
البا�ستيك( ، اأدوات لإزالة املكياج ، ق�سبات )م�سا�سات( لل�سرب ، اأجهزة اإزالة الروائح الكريهة لا�ستخدام 
، اأوعية معزولة  ال�سخ�سي ، �سال النفايات الورقية ، �سحون عميقة ، اأقداح برة ، اأوعية معزولة حرارياً 
حرارياً للم�سروبات ، اأحوا�س )مربي داخلي لاأحياء املائية( ، اأغطية حلفظ حرارة اأباريق ال�ساي ، اأجهزة 
كهربائية جلذب واإبادة احل�سرات ، ماعق لا�ستخدام التجميلي وفتاحات القوارير ، ك�سارات جوز ، ماقط 
�سكر ، ماقط ثلج ، �سواين فطائر ، مغارف للنبيذ ، رفوف للكوؤو�س ، قّطارات للغايات التجميلية ، طواجن 
غر كهربائية ، اأجهزة ف�سل �سفار البي�س ، اأغطية طعام من ال�سيليكون القابل لإعادة ال�ستخدام ، مما�سح 
)اأدوات تنظيف( ، اأوعية ل�سلق البي�س ، موزعات الزيوت العطرية بخاف املوزعات امل�سنوعة من الق�سب ، 

اأطباق لتوزيع الزيوت العطرية ، اأدوات يدوية ل�سنع البيتزا ، جميعها مت�سمنة يف الفئة )2١(.
و�سف العامة: العامة عبارة عن كلمة Sanrio بخط وطريقة مميزة حيث اأن حرف ال� O على �سكل 
اأفقية متوازية خمتلفة الأحجام و يحيطها  EMEA على جانبيها ثاثة خطوط  الأح��رف  قلب حتتها 
وجميع  منحني  بخط   USED UNDER LICENSE. SANRIO GMBH كلمات 

الكلمات باللغة الإجنليزية داخل ر�سم لدائرة.
  ال�سراطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خال 3٠ يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  2  اإبريل  2019 العدد 12595 

EAT 130944

  منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية: 

املودعة بالرقم 3٠7284:بتاريخ: ٠٥/٠3/2٠١9
باإ�سم : �سان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه:  ١-6-١ ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا-كو ، طوكيو ، 86٠3-١4١ ، اليابان.
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3 
م�ستح�سرات تبيي�س الأقم�س�ة ومواد اأخرى ت�س�تعمل يف غ�س�ل وكي املاب�س ، م�ستح�سرات تنظيف و�سقل 
وجلي وك�سط ، �سابون ، عطريات ، زيوت عطرية ، م�س�تح�سرات جتميل وم�ستح�سرات تواليت غر طبية 
، مواد  للغرف  ، م�ستح�سرات عطرية  اأ�سنان غر طبية  ، منظفات  لل�سعر  )لو�سن( غر طبية  ، غ�س�ولت 
ال�سعر  ولنظافة  للعناية  وم�ستح�سرات  منتجات   ، )مانيكر(  اليد  باأظافر  العناية  م�ستح�سرات   ، تواليت 
والب�سرة ، لوا�سق لأغرا�س التجميل ، غ�س�ولت )لو�سن( ملا بعد احلاقة ، م�سادات للعرق ، م�س�تح�سرات 
تنظيف م�سادة لل�س�وا�س للغايات املنزلية ، مواد معطرة ، حلاء الكاجة للغ�س�يل ، اأماح ا�س�تحمام لي�ست 
للغايات الطبية ، م�ستح�سرات جتميل لا�س�تحمام ، اأقنعة جتميلية ، اأماح التبيي�س ، �سودا التبيي�س ، نيلة 
للغ�سيل )ال�سبغة الزرقاء( ، رذاذات لإنعا�س رائحة الفم ، اأ�سرطة لإنعا�س رائحة الفم ، كيماويات لت�سنيع 
الألوان لغايات منزلية )للغ�س�يل( ، م�ستح�سرات اإزالة الألوان ، اأطقم جتميل ، م�ستح�سرات جتميل لغايات 
التنحيف ، م�ستح�سرات جتميل للحيوانات ، اأعواد قطن لأغرا�س التجميل ، غزل قطني لأغرا�س التجميل 
، كرميات جتميلية ، كرميات تبيي�س الب�سرة ، كرميات للجلد املدبوغ ، مزيات الدهون بخاف امل�ستخدمة 
الروائح  ، مزيات  الأ�سنان  اأطقم  ، م�ستح�سرات تنظيف  الأ�سنان  اأطقم  ، ملمعات  الت�سنيعية  العمليات  يف 
امل�ستخدمة  ، منظفات بخاف  الأليفة  للحيوانات واحليوانات  الكريهة  الروائح  ، مزيات  للب�سر  الكريهة 
يف العمليات الت�سنيعية ولغايات طبية ، اأ�سباغ جتميلية ، ماء الكولونيا ، كولونيا ، اأ�سباغ لل�سعر ، ملونات 
لل�سعر ، كرميات لل�سعر ، جل لل�سعر ، �سامبو ، ملطف لل�سعر ، م�ستح�سرات ترطيب لل�سعر ، عطور ، طاء 
ال�سفاه ، كرمي ولو�سن للوجه والب�سرة ، اأظافر م�س�تعارة ، ملمع وطاء ومرقق اأظافر ، م�س�تح�سرات الوقاية 
من ال�سم�س ، م�ستح�سرات ق�سر )مزيات األوان( لغايات التجميل ، منكهات للكعك )زيوت عطرية( ، حليب 
منظف لغايات التواليت ، م�ستح�سرات جتميل احلواجب ، اأقام احلواجب ، ملينات لاأقم�س�ة )ت�س�تخدم يف 
الغ�س�يل والكي( ، رمو�س م�س�تعارة ، �س�مع الأر�سيات ، رذاذ )�س�رباي( لل�سعر ، م�ستح�سرات متويج وجتعيد 
ال�سعر ، قا�سر للغ�سيل والكي ، م�ستح�سرات نقع الغ�سيل والكي ، ن�سا الغ�سيل ، غ�س�ولت )لو�سن( لأغرا�س 
التجميل ، مكياج ، م�س�احيق مكياج ، م�ستح�سرات مكياج ، م�ستح�سرات اإزالة املكياج  ، م�سكارا ، غ�سول للفم 
ملمع   ، جتميلية  اأق��ام   ، بالأظافر  العناية  م�ستح�سرات   ، لاأظافر  فنية  مل�سقات   ، طبية  لغايات  لي�س�ت 
لاأثاث والأر�سيات ، مراهم لأغرا�س التجميل ، مزيجات من اأوراق الورد املجففة املعطرة )روائح طيبة( ، 
حجر اخلفاف ، قما�س �س�حج )�س�نفرة( ، ورق �س�حج )لل�س�نفرة( ،  خ�سب معطر ، �سامبو للحيوانات الأليفة 
، �سمع لاأحذية ، م�ستح�سرات تنعيم )تن�س�ية( ، �سابون لتن�سيع  ، كرميات لاأحذية ، ملمعات لاأحذية 
)م�س�تح�سرات  لل�سم�س  بالتعر�س  الب�سرة  ل�سمرار  م�ستح�سرات   ، والكي  للغ�س�يل  ن�س�وي  ملمع   ، الن�س�يج 
جتميل( ، مناديل ورقية م�س�ربة بغ�س�ولت )لو�س�ن( جتميلية ، م�ستح�سرات اإزالة الطاء ، �سمع اإزالة ال�سعر 
، �س�مع الغ�سيل ، �س�مع �سقل ، �س�مع للجلد املدبوغ ، م�ستح�سرات اإزالة ال�سعر ، فازلني لأغرا�س التجميل 
اأع��واد بخور )اأع��واد اجلو�س( ، مواد عطرية ، ورق تن�سيف الزيت  ، ر�س�وم زينة لل�س�ف لأغرا�س التجميل ، 
للب�سرة ، ورق تن�سيف الوجه ، م�ستح�سرات ال�ستحمام غر خم�س�سة لغايات طبية وموزعات املواد املعطرة 

للجو.
و�سف العامة: العامة عبارة عن كلمة Sanrio بخط وطريقة مميزة حيث اأن حرف ال� O على �سكل 
اأفقية متوازية خمتلفة الأحجام و يحيطها  EMEA على جانبيها ثاثة خطوط  الأح��رف  قلب حتتها 
وجميع  منحني  بخط   USED UNDER LICENSE. SANRIO GMBH كلمات 

الكلمات باللغة الإجنليزية داخل ر�سم لدائرة.
ال�سراطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خال 3٠ يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  2  اإبريل  2019 العدد 12595 

EAT 130937

  

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية: 

املودعة بالرقم 3٠7297:بتاريخ: ٠٥/٠3/2٠١9
باإ�سم : �سان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه:  ١-6-١ ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا-كو ، طوكيو ، 86٠3-١4١ ، اليابان.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:١6 
الورق ، الورق املقوى املطبوعات ، مواد جتليد الكتب ، ال�سور الفوتوغرافية ، القرطا�سية واللوازم املكتبية 
ماعدا الأثاث ، مواد الل�سق امل�ستعملة يف القرطا�سية اأو لغايات منزلية ، مواد الفنانني ومواد الر�سم ، فرا�سي 
اأغطية واأف��ام واأكيا�س با�ستيكية للف والتعبئة ، حروف   ، اأو التلوين ، مواد التوجيه والتدري�س  الدهان 
الربيدية  والبطاقات  )دليل م�سور(  والكتالوجات  والكتب  التقاومي   ، )الرا�سمات(  الكلي�سيهات   ، الطباعة 
الكتابة  اأدوات   ، تهنئة  بطاقات   ، واملجات  وال�سحف  املطبوعة  واملن�سورات  والدوريات  الكبرة  والإعانات 
األبومات   ، ، ختامات حتبر  الأختام  ، خّتامات حتبر  والدمغات )قرطا�سية(  الأختام   ، املطاطية  الأختام   ،
الن�ساف  الورق   ، ، م�ساند للر�سامني  الفوتوغرافية  ال�سور  اأو  ال�سور  اأو  اللوحات  ، حوا�سي لتاأطر  ال�سور 
واملحارم  احلمام  وورق  الورقية  املحارم   ، احلرب   ، الفوتوغرافية  لل�سور  م�ساند   ، باجللود  اخلا�س  الزيتي 
الورقية اخلا�سة باإزالة املاكياج ، املناديل الورقية ، مفار�س مو�سعية ومفار�س واقية للموائد من الورق اأو 
الورق املقوى ، ورق تغليف وورق اللف ومواد التغليف ، الألوان املائية اخلا�سة بالر�سامني ، ن�سخ تخطيطية 
و�سور اأ�سخا�س ، مطبوعات حجرية ، الأق��ام واأق��ام الر�سا�س واأق��ام احلرب واأق��ام الروؤو�س ال��دوارة ، 
ر�سا�س   ، الكتابة  واأدوات  ، عبوات لاأقام  الر�سا�س  اأق��ام  ، حامات  الأق��ام  ، حامات  الأق��ام  اأ�سنان 
الأق��ام ، اأقام تلوين ر�سا�س ، اأقام تلوين ، علب لاأقام واأق��ام الر�سا�س ، مرباة اأقام الر�سا�س ، 
اأق��ام تلوين   ، ، دبابي�س للورق وم�سابك للر�سم  ، ثقالت ورق  ، م�سابك للورق  اأق��ام الر�سا�س  اآلت بري 
 ، الر�سائل  ورف���وف  ���س��واين   ، املعجن  ال���ورق   ، املنزلية  ل��اأغ��را���س  اأو  للقرطا�سية  و�سمغ  معاجني   ، �سمع 
واألواح  مواد    ، الا�سقة  لاأ�سرطة  واأوعية �سرف  ل�سقة  اأ�سرطة   ، الر�سائل  فتاحات   ، الر�سائل  حامات 
واأقام ر�سم )لوازم مكتبية( ، اأطقم ر�سم ، البومات للطوابع والعمات املعدنية ، اأكيا�س �سناديق النفايات 
واأكيا�س  للحمل  اأكيا�س   ، ورقية  اأكيا�س   ، للهدايا  اأكيا�س   ، )فريزر(  للمجمدات  اأكيا�س   ، القمامة  اأكيا�س   ،
للهدايا  الورق  اأكيا�س من   ، الورق للحفات  اأكيا�س من   ، لل�ساندوي�سات  الورق  اأكيا�س من   ، لل�ساندوي�سات 
للطبخ  اأكيا�س   ، لل�سندوي�سات  البا�ستيك  من  واأكيا�س  خمروطية  ورقية  واأكيا�س  الثلج  مكعبات  اأكيا�س   ،
با�ستخدام فرن امليكروويف واأكيا�س من الورق للت�سوق ، اأكيا�س من الورق ، اأكيا�س ت�سوق با�ستيكية واأكيا�س 
ورقية للتغليف ، اأكيا�س با�ستيكية للتغليف ، اأكيا�س با�ستيكية للتعبئة ، اأكيا�س من الورق للنفايات ، اأكيا�س 
مبطنة من الورق املقوى ، مغلفات )قرطا�سية( ، ورق ن�ساف ، م�ساند كتب ، عامات للكتب ، موؤ�سرات للكتب 
، خزانات للقرطا�سية ، كنفا للر�سم الزيتي ، دفاتر ، دفاتر يوميات ، ملفات )قرطا�سية( ، دفاتر قطع للكتابة 
ودفاتر قطع للمذكرات وورق كتابة ، ورق ر�سم ، علب كتابة ، طبا�سر و�سبورات ولوحات لاإعانات الكبرة ، 
حمافظ جوازات ال�سفر ، حمافظ دفاتر ال�سيكات ، اأربطة مطاطية ، �سور ، �سفائح اإ�ستن�سل ، منتجات للمحو 
ومماحي و�سوائل للمحو ، فتاحات ر�سائل كهربائية ، �سفحات الِق�طع املو�سيقية ، ال�سبورات القابلة للمحو ، 
حلي وزخارف م�سنوعة من الورق و/اأو الورق املقوى ، مناديل من الورق ، مفار�س من الورق ، اأكيا�س ورقية 
للغداء ، �سناديق وعلب من الورق املقوى ، دفاتر التلوين ، ملفات للتقارير ، ورق التجليد ، دفاتر جيب ، 
اأقام اللباد ، �سريط رزم الكتب ، اأطقم اقام الر�سا�س الأ�سود ، اأطقم اأقام التلوين الر�سا�س ، م�ساطر ، 
م�ساند الكتابة ، دفاتر التواقيع )اوتوغراف( ، م�سابك للورق )قرطا�سية( ، دبا�سات )اآلت مكتبية( ، قاطعات 
الأقرا�س  تقديد  اآلت   ، املكتبي  لا�ستخدام  ال��ورق  تقديد  اآلت   ، ورقية  عامات   ، )قرطا�سية(  ال�سرائط 
املدجمة لا�ستخدام يف املنزل اأو يف املكتب ، اآلت واأجهزة التغليف بالبا�ستيك ، جهاز تثبيت الأغلفة الواقية 
حرارياً للم�ستندات وال�سور الفوتوغرافية ، حامات وحافظات البطاقات ، زخارف ورقية ل�سناديق الغداء 
اأو املواد الغذائية ، األبومات ، اأكيا�س )مغلفات واأجربة( من الورق اأو البا�ستيك للتعبئة ، حافظات للورق 
 ، والدمغات  لاأختام  وحافظات  حامات   ، )�سدة(  لعب  ورق   ، ال��ورق  اأو  املقوى  ال��ورق  من  علب   ، ال�سائب 
كتب للر�سوم الهزلية ، فرجار للر�سم ، اأ�سرطة وبطاقات من الورق لت�سجيل برامج الكمبيوتر ، ورق ن�سخ 
)قرطا�سية( ، موائع ت�سحيح )لوازم مكتبية( ، ملفات للم�ستندات ، اأغطية واقية لاأ�سابع )لوازم مكتبية( ، 
اأعام )من الورق( ، جملدات )قرطا�سية( ، جملدات للورق ، اأ�سرطة ل�سقة )قرطا�سية( ، مناديل من الورق 
، بطاقات دليلية ، اأ�سرطة حتبر ، اأغلفة للورق ، بطاقات غر م�سنوعة من الن�سيج ، خرائط ، بطاقات تهنئة 
مو�سيقية ، ن�سرات اإخبارية دورية ، دفاتر قطع )قرطا�سية( ، علب األوان لا�ستعمال يف املدر�سة ، كرا�سات 
، اآلت تقديد الورق )لا�ستخدام املكتبي( ، حامات ر�سا�س الأقام ، طوابع بريد ، ل�ساقات ، مناديل من 
الورق للموائد ، دبابي�س للر�سم ، تذاكر ، اأ�سرطة لاآلت الكاتبة ، اآلت كاتبة )كهربائية اأو غر كهربائية( ، 
اأغلفة ورقية )قرطا�سية( ، فرا�سي كتابة ، طبا�سر الكتابة ، ُبر�سامات ، اأغلفة للكتب اأو الر�سائل )قرطا�سية( 
،  اأغطية من الورق لأوعية الزهور ، قطاعات الورق )لوازم مكتبية( ، مراييل من الورق لاأطفال ، اأكيا�س 
للطبخ با�ستخدام فرن امليكروويف ، م�سايف قهوة من الورق ، كتيبات ، ت�ساميم للتطريز ، �سكاكني للورق 
)لوازم مكتبية( ، اأغطية من الورق للموائد ، بيا�سات من الورق للموائد ، لفتات من الورق اأو الورق املقوى ، 
رقع للبطاقات الدليلية ، ق�سائم ورقية ، ل�ساقات للهواتف املحمولة ، �سور زيتية )ر�سوم( باإطار اأو بدون اإطار 
، منا�سف من الورق ، ورق تواليت ، �سفائح للم�ستندات لا�ستخدام املكتبي ، �سناديق قبعات من الورق املقوى 
، اأدوات دمغ يدوية ، اأقام حتديد ، �سواين للتلوين ، فرا�سي دهان اأو تلوين ، فرا�سي للر�سامني ، ممحايات 
لوح الكتابة ،  ورق زوان للر�سم واخلط ، اأقام ر�سا�س ميكانيكية ، وا�سي )ورق ياباين تقليدي( ، �سفائح 
�سغرة  حلي   ، الباركود  واأ�سرطة  مكتبية(  )ل��وازم  الأ�سماء  �سارات   ، وامل�سروبات  الأطعمة  لتزيني  اإ�ستن�سل 

متاألقة لأغرا�س القرطا�سية ، عامات للحقائب من الورق ، مناديل ورقية للتنظيف.
و�سف العامة: العامة عبارة عن كلمة Sanrio بخط وطريقة مميزة حيث اأن حرف ال� O على �سكل 
اأفقية متوازية خمتلفة الأحجام و يحيطها  EMEA على جانبيها ثاثة خطوط  الأح��رف  قلب حتتها 
وجميع  منحني  بخط   USED UNDER LICENSE. SANRIO GMBH كلمات 

الكلمات باللغة الإجنليزية داخل ر�سم لدائرة.
  ال�سراطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خال 3٠ يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  2  اإبريل  2019 العدد 12595 

EAT 130941

  منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية: 

املودعة بالرقم 3٠73٠2:بتاريخ: ٠٥/٠3/2٠١9
باإ�سم : �سان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه:  ١-6-١ ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا-كو ، طوكيو ، 86٠3-١4١ ، اليابان.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 2٠
اأو عظم فك  القرون  اأو  العظام   ، النقل  اأو  للتخزين  اأوعية غر معدنية   ، ال�سور  واإط��ارات  واملرايا  الأث��اث 
 ، ، الكهرمان الأ�سفر ، و�س�ائد هوائية  ، املر�س�وم  ، ال�سدف  اأو �سبه امل�سغولة  اأو املحار غر امل�سغولة  احلوت 
فر�سات هوائية ، خمدات هوائية ، �ستائر من اخلرز للزينة ، اك�س�سوارات غر معدنية لاأ�س�رة ، فرا�س نوم 
)ماعدا البيا�سات( ، اأ�سرة للحيوانات الأليفة املنزلية ، �سناديق غر معدنية ، اأدوات اغاق للقوارير ، اأرفف 
حفظ للقوارير ، �سدادات فلني للقوارير ، بطاقات با�ستيكية للمفاتيح )غر م�س�فرة( ، خزانات ذات اأدراج 
، اأجرا�س الزينة  ، �س�ناكل غر معدنية للماب�س ، عاقات معاطف ، م�سابك للمعاطف ، عامود للمعاطف 
حلقات   ، لل�ستائر  �س�كك   ، لل�س�تائر  م�س�ابك   ، لل�ستائر  مرابط   ، والنقل(  )للتخزين  معدنية  غر  اأوعية   ،
لل�ستائر ، ق�سبان لل�ستائر ، بكرات لل�ستائر ، حبال زينة لل�ستائر ، و�سائد ، اأوعية للمنا�سف ، بيوت للحيوانات 
الأليفة ، لوازم لاأ�سرة والأثاث والأبواب ، اطارات تطريز ، مراوح )غر كهربائية( لا�س�تخدام ال�س�خ�سي 
اأو البا�ستيك ، حاجبات نار ، قواعد لأوعية الزهور ،  اأو اجلب�س  اأو ال�سمع  ، متاثيل )هياكل( من اخل�سب 
اأرفف زهور )اأثاث( ، اأرفف للقبعات ، كرا�سي عالية لاأطفال ، اأرقام غر معدنية وغر م�سيئة للمنازل ، 
الأطفال  مل�ساعدة  ، عربات  ، خزانات كتب  ، لوحات تعريف غر معدنية  الأليفة  للحيوانات  اإي��واء  �سناديق 
 ، اأرف��ف عر�س للمجات   ، اأرف��ف للر�سائل )اأث��اث(   ، ، �سناديق بريد  ، م��واد دعاية قابلة للنفخ  امل�سي  على 
، مقاب�س  ، لفتات  ، لوحات ت�س�جيل  ل��اأواين  اأرف��ف   ، البا�ستيك للتعبئة ، خم��دات  اأوعية  من   ، فر�س�ات 
لاأدوات ، �سواين لوحات مفاتيح اأجهزة الكمبيوتر ، �سواين غر معدنية ، �سواين البي�س م�سنوعة من 
اأثاث العر�س يف املحات  ، �سواين كونها جزء من  الغذائية  املواد  ، �سواين با�ستيكية لتعبئة  البا�ستيك 
اأ�س�رطة حواف مزخرفة  من البا�ستيك و/  ، ، اطارات ال�سور الفوتوغرافية وال�سور  اأ�س�غال من الق�س   ،

اأو  اأو ال�سمع  اأو الأب��واب من البا�ستيك  ، زخ��ارف وزينة للنوافذ  ل��وازم النوافذ  اأو اخل�سب لا�ستعمال مع 
اخل�سب اأو الفلني اأو الغاب اأو اخليزران اأو ال�سف�ساف اأو القرون اأو العظام اأو العاج اأو عظم فك احلوت اأو 
ال�سدف اأو الكهرمان اأو املحار اأو املر�س�وم واملواد البديلة لكل هذه املواد ، م�سابك اإحكام لاأكيا�س ، م�س�اند 
راأ�س قابلة للنفخ ، زخارف من البا�ستيك للمواد الغذائية اأو ل�سناديق الوجبات اخلفيفة ، �سناديق لتعليق 
اأو تخزين املفاتيح ، خزانات الأدوية ، حلقات و�سا�سل مفاتيح غر معدنية ، حواجز لاأبواب ، كرا�سي ذات 
ذراعني ، �سال غر معدنية ، اأ�سّرة ، ن�سد )اأثاث( ، �سناديق من اخل�سب اأو البا�ستيك ، خزانات خ�س�بية ، 
خزانات ، عربات لأجهزة الكمبيوتر )اأثاث( ، علب من اخل�سب او البا�ستيك ، كرا�سي )مقاعد( ، �سناديق 
للدمى ، �سدادات فلني ، خزانات ماب�س )للتخزين( ، اأ�سّرة مهد لاأطفال ، �ستائر من اخليزران ، كرا�سي 
قابلة للطي ، مكاتب ، عربات طعام )اثاث( ، م�س�اند راأ�س )اأثاث( ، لوحات لتعليق املفاتيح ، رفوف مكتبات ، 
خزانات ، اأقفال غر معدنية )غر كهربائية( ، موديات )مانيكان( لعر�س املاب�س والأزياء ، اأرفف )اأثاث( 
، ح�سان الن�سر ، الأثاث املدر�سي ، مقاعد ، اأرائك ، طاولت ، عربات �ساي ، عربات متحركة لل�ساي ، عربات 
، قطع  لوحات عر�س   ، ، خزائن  لاأطفال  اأ�سّرة   ، للمظات  قواعد   ، )اأث��اث(  الكمبيوتر  متحركة لأجهزة 
با�س�تيكية حلب�س وت�سريف مياه املجاري )�سمامات( ، طاولت جتميل ، م�س�اند للقدمني وكرا�س�ي بدون 
ظهر اأو م�س�اند ، �سال ، كابات لعاقات املاب�س ، �سامل من اخل�سب اأو البا�ستيك ، مفار�س للمغاط�س 
قابلة للنقل ، لوحات غر معدنية لاأ�س�ماء ، لوحات غر معدنية لاأرقام ، م�س�امر واأوت��اد غر معدنية 
اأ�سغال فنية وهياكل ومتاثيل �سغرة وزخارف  ، حظائر لعب لاأطفال ، اأعمدة احتكاك للقطط ، رفوف ، 
وزينة من اخل�سب اأو الفلني اأو الغاب اأو اخليزران اأو ال�سف�ساف اأو القرون اأو العظام اأو العاج اأو عظم فك 
احلوت اأو ال�سدف اأو الكهرمان اأو املحار اأو املر�س�وم واملواد البديلة لكل هذه املواد اأو من ال�س�مع اأو اجلب�س 
ر لتغير  اأو البا�س�تيك ، اأغطية للقوارير ، �ستائر داخلية للنوافذ ، برادي )�ستائر( داخلية للنوافذ ، ُح�سٌ
حفاظات الأطفال ، من�سات لتغير حفاظات الأطفال ، اأقفال غر معدنية للمركبات ، �سواين غر معدنية ، 
ر حلظائر لعب الأطفال  ، مقاب�س دائرية غر معدنية ، مقاب�س دائرية من اخلزف ال�سيني ، اأوتاد غر  ُح�سٌ
معدنية لاأحذية ، اأوتاد )م�سامر( غر معدنية لاأحذية ، قواعد عر�س اجلرائد ، مقاعد حمام لاأطفال ، 

مكاتب تو�سع على احِلجر ، مكاتب حممولة ، جميعها مت�سمنة يف الفئة 2٠.
و�سف العامة: العامة عبارة عن كلمة Sanrio بخط وطريقة مميزة حيث اأن حرف ال� O على �سكل 
اأفقية متوازية خمتلفة الأحجام و يحيطها  EMEA على جانبيها ثاثة خطوط  الأح��رف  قلب حتتها 
وجميع  منحني  بخط   USED UNDER LICENSE. SANRIO GMBH كلمات 
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  منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية: 

املودعة بالرقم 3٠7289:بتاريخ: ٠٥/٠3/2٠١9
باإ�سم : �سان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه:  ١-6-١ ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا-كو ، طوكيو ، 86٠3-١4١ ، اليابان.
�صورة العالمة         

 
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:8 

عدد واأدوات يدوية )تدار باليد( ، اأدوات قطع )ال�س�وك وال�سكاكني واملاعق( ، اأ�س�لحة بي�ساء ، مق�سات �س�عر 
اللحى ، فتاحات غر كهربائية للقوارير ، فتاحات غر كهربائية لاأوعية ، علب ماكينات احلاقة ، قرا�سات 
الب�س�رة امليتة ، ماقط الب�سرة امليتة ، قطاعات ، اأدوات قطع ، اأدوات لت�سفية ال�س�وائل )عدد يدوية( ، اأدوات 
لإزالة ال�سعر ، اأدوات نق�س )عدد يدوية( ، مقلمات اأظافر )كهربائية اأو غر كهربائية( ، كما�س�ات م�س�امر 
، ملمعات اأظافر ، �سوك ، عدد احلدائق )تدار باليد( ، مق�سات �سعر لا�ستعمال ال�س�خ�سي ، اأدوات يدوية 
غر كهربائية لتجعيد ال�سعر ، ماقط لإزالة ال�سعر ، معاول لقطع اجلليد ، منا�سر املنحنيات ، �سكاكني 
)ال��واردة فقط يف الفئة 8( ، جم��زات ع�سب )ع��دد يدوية( ، م�ساحذ جلدية ، رافعات ت��دار باليد لل�س�يارات 
مثاقب   ، م�سامر  كما�سات   ، اإبرية  مبارد   ، م�س�امر  كما�س�ات   ، لاأظافر  كهربائية  مبارد   ، اأظافر  مبارد   ،
، �سفرات  النبات  اإب��ادة طفيليات  ، عدد  باأظافر القدمني )بيديكر(  العناية  اأطقم   ، ، فتاحات املحار  ترقيم 
ماكينات احلاقة ، م�س�احذ جلدية لاأموا�س ، ماكينات حاقة كهربائية او غر كهربائية ، مق�سات ، اأدوات 
�س�ن )�سحذ( ، ماعق ، ر�س�ا�س�ات املبيدات احل�سرية )عدد يدوية( ، ر�سا�سات )عدد يدوية( لا�ستخدام يف 
ثقيلة  ، مدقات  يدوية(  الب�ستنة )عدد  ر�سا�سات لا�ستخدام يف   ، ال�سارة  الأع�ساب  لر�س مبيدات  احلدائق 
 ، للعلب  فتاحات غر كهربائية   ،  )8 الفئة  )ال���واردة فقط يف  املائدة  اأدوات   ، �سكر  ، ماقط  يدوية(  )ع��دد 
الفئة 8(  قطاعات و�سكاكني م�س�راحات وقطاعات اللحم واخل�سار واأجزائها وملحقاتها )الواقعة فقط يف 
، مق�سات حواف ، مكاوي �سعر ، ماقط لتجعيد ال�س�عر ، اأطقم العناية باأظافر اليدين )مانيكر( ، علب 
اأدوات احلاقة ، ماقط ، م�س�راحات بي�س )غر كهربائية( ، م�س�راحات جنب )غر كهربائية( ، قطاعات 
بيتزا )غر كهربائية( ، هراوات ، جمعدات الرمو�س ، اأدوات املائدة )�س�كاكني و�س�وك وماعق( ، مكاوي غر 

كهربائية للماب�س ، جميعها مت�سمنة يف الفئة 8.
و�سف العامة: العامة عبارة عن كلمة Sanrio بخط وطريقة مميزة حيث اأن حرف ال� O على �سكل 
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اأو  التجارية يف وزارة الإقت�ساد  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات  فعلى من لديه اعرا�س على ذلك 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خال 3٠ يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعان.
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وزارة القت�صاد
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الفجر الريا�ضي

ت��ق��دم��ت 38 دول����ة ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 
الهادي لكبار  اأ�سيا واملحيط  بطولة 
الفجرة  حتت�سنها  ال��ت��ي  اجل����ودو 
ب�سالة جممع ال�سيخ زايد الريا�سي 
ال�سيخ  ���س��م��و  ب��رع��اي��ة  ب��ال��ف��ج��رة، 
حممد بن حمد ال�سرقي، ويل عهد 
الفجرة وذل��ك خ��ال ال��ف��رة من 
اأبريل احلايل ،بعد   22 18 وحتى 
اأن اأغلق باب ال�سراك اأم�س الأول 
عرب موقع الحتاد الأ�سيوي للجودو 
الل��ي��ك��روين ال���ذي ح��دد ي��وم 31 
للم�ساركة  م��وع��دا  املن�سرم  م��ار���س 
املنظمة  للجنة  الفر�سة  يتيح  مب��ا 
بوقت  حجوزاتها  ترتيب  للبطولة 

مبكر وقد بلغ عدد امل�ساركني حوايل 
300 لعب ولعبه ، و�سمت قائمة 

الت�سجيل يف  امل�ساركة ح�سب  الدول 
موقع الحتاد الأ�سيوي للجودو كل 
من ا�سراليا، البحرين ، بنغادي�س 
تايبيه  الوطنية  ال�سني   ، ،ال�سني 
،ك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة، ف��ي��ج��ي، غ���وام، 
اإيران،العراق،  كوجن،الهند،  ه��وجن 
اليابان، الأردن ،كازاخ�ستان، الكويت 
،غرق�ستان ، لبنان ، مكاو، منغوليا 
باك�ستان،   ، ن��ي��وزي��ل��ن��دا  ن���ي���ب���ال،   ،
فل�سطني ، الفلبني ، قطر، ال�سعودية 
ال�سمالية،  ك����وري����ا  ����س���ن���غ���اف���ورة، 
طاجاك�ستان،  ���س��وري��ا،  ���س��رلن��ك��ا، 
تركمان�ستان،اأوزبك�ستان،  تاياند، 

فيتنام ،اليمن والإمارات.

ث��ع��ل��وب الدرعي  ب���ن  وذك����ر حم��م��د 
رئ��ي�����س احت����اد امل�����س��ارع��ة واجل����ودو 
ال�سابع  حددت  البطولة  لئحة  بان 
اأب���ري���ل احل�����ايل موعدا  ع�����س��ر م���ن 
للفجرة  ال����وف����ود  و�����س����ول  ل���ب���دء 
البطولة  �ست�سهد على هام�س  التي 
)كونغر�س(  اج���ت���م���اع���ات  ان���ع���ق���اد 
ويت�سمن جدول  الآ�سيوي،  الحتاد 
اإدارة  جم��ل�����س  ان��ت��خ��اب  الج���ت���م���اع 
للجودو  اجلديد  الأ�سيوي  الحت��اد 
منتخبنا  ب��ع��ث��ة  ق��ائ��م��ة  و���س��م��ت   ..
ولعبه  لعبني   7 البطولة  خ��ال 
وم�سبح  ال���ن���ق���ب���ي  اح�����م�����د  وه�������م 
ال�سام�سي  وخليفة احلو�سني وعلي 

ميثاء  والاعبة   ، الدرمكي  ح�سن 
حممد النيادي التي ت�سارك يف وزن 
الدوليني  وت�����س��م  ك��غ��م،   57 حت��ت 
بجانب  واي��ف��ان  فيكتور  امل�سنفني 
فا�سيلي  م��ن  امل��ك��ون  الفني  الطاقم 
ون�����اي�����وا، ومت���ن���ى رئ���ي�������س الحت�����اد 
خال  الإم������ارات  ملنتخب  ال��ت��وف��ي��ق 
،اأما  املقبلة  البطولة  يف  م�ساركته 
ال�ستفادة من تلك امل�ساركة املتميزة 
ال��ت��ي ت�����س��ه��د م�����س��ارك��ة اأب�����رز جنوم 

اللعبة يف اآ�سيا والعامل. 
م��ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة – اأط���م���اأن حممد 
ب���ن ث��ع��ل��وب ال���درع���ي ع��ل��ى و�سول 
للجودو  ال��وط��ن��ي  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  ب��ع��ث��ة 

حيث  اجل��ورج��ي��ة  تبلي�سي  مل��دي��ن��ة 
تقيم مع�سكر  لها يف املركز الوملبي 
ع�سكرها  من  البعثة  ،وت��ع��ود  هناك 

املقبل   ال����ث����اث����اء  ي�����وم  اخل�����ارج�����ي 
اأوزبك�ستان  اإىل  ال�سفر  ،قبل   4/9
للجودو  اآ�سيا  بطولة  يف  للم�ساركة 

من  الفرة  خال  هناك  تقام  التي 
قبل  احل���ايل  اب��ري��ل   16 اإىل   12

انطاقة بطولة الفجرة.

بالفر�س  ال�����س��وي��دي  خمي�س  ���س��امل  ال��ف��ار���س  اأح����رز 
لقب  للفرو�سية  ال�سارقة  ن��ادي  من  “ا�سربي�ستو” 
بطولة الإمارات لقفز احلواجز يف دورتها ال� )21(، 
والتي تاألفت من 15 �سوطاً جرت على مدى ثاثة 
اأي����ام مب��رك��ز الإم������ارات ل��ل��ف��رو���س��ي��ة يف دب���ي وال���ذي 
باإ�سراف  ال��ت��وايل،  على  الثانية  للمرة  ي�ست�سيفها 
احتاد الإم��ارات للفرو�سية، وبرعاية لوجنني راعية 
انطلقت  قد  البطولة  فعاليات  وكانت  القفز،  دوري 
قبل  ال�سبت  نهار  واختتمت  الفائت  اخلمي�س  �سباح 
اأن تتجه اأنظار العامل وجماهر �سباقات اخليل اإىل 
دبي  ك��اأ���س  اأم�سية  فعاليات  ملتابعة  م��ي��دان  م�سمار 

العاملي.

الري�صي: الإمارات قبلة اأنظار عامل الفرو�صية
العاملي،  دب��ي  لكاأ�س   24 ال��دورة  انطاقة  مبنا�سبة 
والن�سخة 21 لبطولة الإمارات لقفز احلواجز قال 
رئي�س  الري�سي،  نا�سر  اأحمد  الدكتور  اللواء  �سعادة 
احتاد الإمارات للفرو�سية وال�سباق: »اإن من دواعي 
�سرورنا اأن تتجه اأنظار الفرو�سية العاملية وحمبيها 
يف كل العامل �سوب الإمارات ملتابعة الن�سخة الرابعة 
والع�سرين من كاأ�س دبي العاملي، وبطولة الإمارات 
وم���ا يزيدنا  وال��ع�����س��ري��ن لقفز احل���واج���ز،  احل��ادي��ة 
ب��اأن الإم����ارات العربية  اأن��ن��ا ل نحتفل  فقط  ف��خ��راً 
ولكن  الفرو�سية  لريا�سة  مركزاً  اأ�سبحت  املتحدة 
كبرين  واح����رام   حمبة  م��ن  عملياً  نرجمه  مب��ا 
اأن  املنا�سبة نود  “اإننا بهذه  للخيل. م�سيفا بقوله: 
نتوجه بجزيل �سكرنا وتقديرنا اإىل �ساحب ال�سمو 
ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم، ن��ائ��ب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي )رعاه اهلل(، 
مثمنني روؤيته الثاقبة وقدرته على ا�ست�سراف روؤى 
ورب��ط فريد بني حقائق  ت��اق  العامل وتطلعاته يف 

امل�سرك  ورباطها  وم�ستقبلها،  الفرو�سية  ما�سي 
ال��ق��ائ��م ع��ل��ى ال����راث وال��ق��ي��م و����س���رورة املحافظة 
وال�سباق  الفرو�سية  احتاد  رئي�س  وا�ستدل  عليهما«. 
“يحوي كتاب )ق�ستي( ل�ساحب  على ذلك بقوله: 
الكثر  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
وقيم  اخل��ي��ل  نبل  فهم  على  تعني  ال��ت��ي  القيم  م��ن 
م�سراً  الأج��ي��ال،  ب��ني  انتقالها  واهمية  الفرو�سية 
باأن الإجن��ازات ل  اأن ح�سانه الأول كان ملهمه  اإىل 
اأبًدا بدون عمل؛ ولقد راأينا اأن هذا ينطبق  تتحقق 
اأي�����س��اً ع��ل��ى ف��ر���س��ان��ن��ا ال��وط��ن��ي��ني ال���ذي���ن يعملون 
النجاح  حتقيق  �سبيل  يف  اجل��ه��د  وي��ق��دم��ون  بتفان 
والرت��ق��اء ب��الجن��ازات يف ك��ل ي��وم، وه��و م��ا يحفزنا 
الفرو�سية.  ريا�سة  اأج��ل  من  املزيد  لتقدمي  جميًعا 
الري�سي  ق��ال  الفرو�سية  مو�سم  ختام  اإق���راب  وم��ع 
العامل  ف��ر���س��ان  م��ن  الكبر  ال��ك��م  لنغفل  اأن  علينا 
كبر  عدد  يف  والتناف�س  امل�ساركة  اجتذبتهم  الذين 
اأ�سرف عليها  التي  والعاملية  الدولية  البطولت  من 
اأندية  احتاد الإمارات للفرو�سية وال�سباق و�سهدتها 
الإم���ارات، وبلغ عددهم  دول��ة  الفرو�سية يف  ومراكز 
من  فار�سا  )50( فار�ساً من دول العامل، و)180( 
دول ال�سرق الأو�سط، بال�سافة اإىل )100( فار�ساً 
وهو  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  دول��ة  من  وفار�سة 
بوترة  �سنوياً  تنمو  الفرو�سية  ريا�سة  اأن  ما يظهر 
مت�سارعة، ملا يتوافر بها من من�ساآت ومرافق حديثة، 
وبطولت ومناف�سات عالية امل�ستوى والت�سنيف  تقام 
هنا على اأر���س الإم���ارات«.  ومتنح بطولة الإمارات 
األ��ق��اب��ه��ا اإىل ف��ر���س��ان ال��ق��ف��ز م���ن دول����ة الإم������ارات 
قبل  املعتمدة من  الفئات  بها من جميع  والفائزين 
احتاد الإم��ارات للفرو�سية وال�سباق واملعمول بها يف 
مناف�سات دوري الإمارات لوجنني والبطولت املحلية 
الفر�سان  فئة  وهي  ب��الإم��ارات،  القفز  خال مو�سم 

الأط���ف���ال )الأ����س���ب���ال(، ال��ن��ا���س��ئ��ني )اجل���ون���ي���ورز(، 
ال�سباب، امل�ستوى الثاين وامل�ستوى الأول، وخ�س�ست 
ثاثة اأ�سواط لكل فئة بواقع �سوط واحد يف كل يوم 
من اأيام البطولة، وحتّكم بقوانني خا�سة بالبطولة 
الأخر  اليوم  مناف�سات  اإىل  نتائجها  ترحيل  ويتم 
واملراكز  البطولة  باألقاب  الفائزون  ونال  للبطولة، 
املتقدمة جوائز مالية ناهزت الأربعمائة األف درهم، 
و�سهد مناف�سات البطولة وتّوج الفائزين يف امل�ستوى 
الأول ال�سيخ جمال بن نا�سر النعيمي، ومثل احتاد 
الفر�سان  اأداء  وتابع  وال�سباق  للفرو�سية  الإم���ارات 
الفرو�سية،  ب��احت��اد  ال��ف��ن��ي  امل�ست�سار  زم��ي��ت  ح�����س��ام 
وقام بتتويج فر�سان البطولة حمد ال�سام�سي مدير 
مركز الإمارات للفرو�سية يف دبي، وحممد اإبراهيم 
الفرو�سية،  القفز باحتاد  نائب رئي�س جلنة  الناخي 
اإبراهيم  ال��دويل خليل  التحكيم  تراأ�س جلنة  وفنّياً 
مب���ع���اون���ة ع����دد م���ن امل��ح��ك��م��ني ال���دول���ي���ني، ور�سم 
امليدان  على  ونفذها  املناف�سات  م�����س��ارات  ت�ساميم 
الأمل��اين الدويل فوكر �سميت، واأ�سرف على ميادين 

البطولة الدويل علي مهاجر.

فوز ال�صويدي بلقب امل�صتوى الأول 
بالفوز الذي حققه الفار�س �سامل خمي�س ال�سويدي 
نادي  من  �سنوات(   10( “ا�سربي�سو”  الفر�س  مع 
جولتني  من  الأخ��ر  و�سوطها  للفرو�سية،  ال�سارقة 
يكون  ���س��م،  ارت��ف��اع��ه��ا )150(  ب��ل��غ  ح���واج���ز  ع��ل��ى 
اأ�ساف لقباً مهماً يف �سجل م�ساركاته  ال�سويدي قد 
والنتائج  النت�سارات  من  بالعديد  والعامر  معها، 
القفز  ب��ط��ولت  م��ن  ع��دد  ال��ت��ي حققها يف  املتقدمة 
الفرو�سية  وم��راك��ز  اأن��دي��ة  �سهدتها  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة 
بطولة  بلقب  ال�سويدي  الفار�س  ويحتفظ  باملو�سم، 
الفر�س  ب�سحبة  ال�سباب  الفر�سان  لفئة  الإم����ارات 

فوز  وج����اء   ،2017 ع���ام  ا�س”  “فيلني  ال��رائ��ع��ة 
 )3.04( بر�سيد  الأول  امل�ستوى  بلقب  ال�سويدي 
نقطة جزاء يف الأ�سواط الثاثة، واأحرزت الفار�سة 
الثاين  امل���رك���ز  ك���اأ����س  م��ك��ت��وم  اآل  ل��ط��ي��ف��ة  ال�����س��ي��خ��ة 
وحققته ب�سحبة جوادها “كوبولت 8” )11 �سنة( 
وبر�سيد )3.52(  للفرو�سية،  الإم��ارات  من مركز 
ن��ق��ط��ة ج����زاء، ون����ال ك��اأ���س امل��رك��ز ال��ث��ال��ث الفار�س 
حمد الكربي باجلواد “اأك�سمول” من نادي ال�سارقة 

للفرو�سية وبر�سيد )4( نقاط جزاء.

مفتاح الظاهري يك�صب لقب امل�صتوى الثاين
اأ�سواط مناف�سات الفر�سان من امل�ستوى جاء ختامها 
ب�سوط من جولة واحدة مع جولة للتمايز، و�سمم 
وجنح  �سم،   )120( ارتفاعها  بلغ  بحواجز  م�ساره 
اأولهما  خطاأ،  دون  التمايز  جولة  اإكمال  يف  فار�سان 
ال��ف��ار���س م��ف��ت��اح ج��وه��ر ال��ظ��اه��ري ب���اجل���واد “بيل 
واأكمل  للفرو�سية  م��ن��درة  ن���ادي  بلوز” م��ن  ب��وت��وم 
التمايز يف زمن بلغ )42.74( ثانية ونال به لقب 
وحاز  ال��ث��اين،  امل�ستوى  لفر�سان  الإم�����ارات  بطولة 
واجلواد  باقر  يو�سف  حممد  الفار�س  الثاين  املركز 
واأنهى  للفرو�سية  ال�سارقة  ن���ادي  م��ن  “فوو�س” 
التمايز يف زمن بلغ )45.14( ثانية، وبر�سيد )4( 
حممد  الفار�س  ت��ّوج  التمايز  جولة  يف  ج��زاء  نقاط 
“�سوبر تروبر” من مركز  عبد اهلل كتيت والفر�س 
بلغ  زم���ن  ال��ت��م��اي��ز يف  واأك��م��ل  للفرو�سية  الإم�����ارات 

)42.45( ثانية.

املهريي يتقدم ال�صباب
�سهوة  على  املهري  اهلل  عبد  حميد  الفار�س  تقدم 
ال�سراع،  اإ���س��ط��ب��ات  م��ن   ”11 “كوراندو  اجل����واد 
ال��ف��ر���س��ان ال�����س��ب��اب ال��ف��ائ��زي��ن يف ب��ط��ول��ة الإم����ارات 

للعام 2019 وتّوج بلقب فئة الفر�سان ال�سباب بعد 
فقط  ج��زاء  نقطة   )4.55( جمموع  على  ح�سوله 
ك��ان ختامها ب�سوط من جولتني  اأ���س��واط  يف ثاثة 
كاأ�س  ونال  �سم،  ارتفاعها )140(  بلغ  على حواجز 
املركز الثاين زميله الفار�س حممد عمران العوي�س 
اأي�ساً  ال�سراع  ا�سطبات  من  “كرافيلي”  واجل���واد 
اأن  ي��ع��ن��ي  مم���ا  ج�����زاء،  ن��ق��ط��ة  ب��ر���س��ي��د )6.57( 
ال��ت��ن��اف�����س ع��ل��ى ل��ق��ب ف��ئ��ة ال�����س��ب��اب ك���ان منح�سراً 
بني فر�سان ال�سراع وبفارق نقاط اجلزاء التي وجد 
الفار�س �سعيد حممد املازمي واجلواد “الكوماندوز” 
من نادي ال�سارقة للفرو�سية )12( منها يف ر�سيده 

عقب اإيفائه مبتطلبات جولتي �سوط اخلتام.

املررزوقي يت�صدر فئة )اجلونيورز(
تاألقه  امل��رزوق��ي  ال��ع��زي��ز  ال��ف��ار���س عمر عبد  وا���س��ل 
لفئة  القفز  مناف�سات  يف  متما�سكاً  اأداءاً  وتقدميه 
وتّوج  الإم����ارات،  بطولة  يف  )اجل��ون��ي��ورز(  الفر�سان 
بيت�س”  “كورال  الفر�س  م��ع  اللقب  بنيله  ج��ه��وده 
من ا�سطبات ال�سراع، وجنح الفار�س عمر املرزوقي 
بالأرجنتني  ال�سباب  اأومل��ب��ي��اد  ف�سية  على  احلا�سل 
)اجلونيورز(  ف��ئ��ة  اأ����س���واط  اإك���م���ال  يف   ،2018
يف  ج��اءت  جميعها  فقط  ج��زاء  نقاط   )4( بر�سيد 
م�ساره  امل�سمم  الفئة  ختام  ل�سوط  الثانية  اجلولة 
انت�سارات  وتوالت  �سم،   )130( ارتفاعها  بحواجز 
الفار�س  الثاين  املركز  جائزة  ون��ال  ال�سراع  فر�سان 
�سيملي”  دو  “برازوريا  والفر�س  اأهلي  اأحمد  مايد 
بر�سيد )6.09( نقطة جزاء، وذهب املركز الثالث 
والفر�س  اجل��ن��ي��ب��ي  ي��و���س��ف  اهلل  ع��ب��د  ال��ف��ار���س  اإىل 
وبر�سيد  الإم�����ارات  ت���راث  ن���ادي  م��ن  “فيتالني” 

)10.23( نقطة جزاء. 

لقب الأ�صبال للفار�ض عي�صى العوي�ض
بحواجز بلغ ارتفاعها )110( �سم �سمم م�سار ثاين 
اجلولة  مبوا�سفات  الأ�سبال  الفر�سان  فئة  اأ�سواط 
الواحدة مع جولة متايز، ونال لقب بطولة الإمارات 
اأوف  “كود  العوي�س باجلواد  الفار�س عي�سى عمران 
ال�سوط  واأنهى  ال�سافنات،  ا�سطبات  من  هونور” 
واحدة  جولة  من  �سم   )105( حواجز  على  الأول 
التمايز  جملة  اأكمل  الثاين  ال�سوط  ويف  خطاأ،  دون 
ومن  ث��ان��ي��ة،   )39.49( ب��ل��غ  زم���ن  يف  خ��ط��اأ  دون 
ال�سارقة  الفر�سان الأطفال من نادي  بعده ا�سطف 
جائز  منهم  ون��ال  امل��راك��ز،  بقية  واحتلوا  للفرو�سية 
املركز الثاين الفار�س عبد اهلل حمد الكربي واجلواد 
والزمن  جزاء  نقاط   4 بر�سيد  باتي”  دو  “لوفر 
الثالث  امل���رك���ز  ج���ائ���زة  ون�����ال  ث��ان��ي��ة،   )39.29(
“اأوبورا�س   ب��اجل��واد  را���س��د  ���س��رار  حميد  ال��ف��ار���س 

�ساموراي«.

املناف�صات املفتوحة 
التي  الفئات  جميع  من  الفر�سان  مل�ساركة  �سوطان 
البطولة  بامل�ساركة فيها ت�سمنتهما  ياأن�س فر�سانها 
الول من من جولة واحدة و�سارك فيه 21 فار�ساً 
وت�سدرهم  خ��ط��اأ  دون  اجل��ول��ة  اأك��م��ل��وا  م��ن��ه��م  و9 
ال��ف��ار���س ���س��امل اأح��م��د ال�����س��وي��دي ب��اجل��واد “�سناب 
جولتني  م���ن  ال���ث���اين  امل���ف���ت���وح  وال�������س���وط  جاك”، 
و�سارك فيه 18 فار�ساً، واملركز الأول حازه الفار�س 
را�سد حممد الرميثي بالفر�س “اأجيال” من نادي 
زمن  يف  الثانية  اجلولة  واأنهى  للفرو�سية  اأبوظبي 
بلغ )36.31( ثانية، ومع الفر�س “غيب�سي” اأحرز 
ون��ال جائزة  اأي�����س��اً،  الثالث  امل��رك��ز  ج��ائ��زة  الرميثي 
امل��رك��ز ال��ث��اين ال��ف��ار���س عمر امل��رزوق��ي م��ع الفر�س 

ال�سراع. اإ�سطبات  “كونكورديا” من 

•• العني - الفجر:

ي�����س��ارك ف��ري��ق ج��ام��ع��ة الإم������ارات يف ف��ع��ال��ي��ات ال����دورة 
الريا�سية الثامنة جلامعات وموؤ�س�سات التعليم العايل 
ال��ع��رب��ي والتي  ل���دول اخل��ل��ي��ج  ال��ت��ع��اون  ب���دول جمل�س 
ت�ست�سيفها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
 2019 اأب���ري���ل   10-1 ال��ف��رة م��ن  ب��ال��ك��وي��ت خ���ال 
الكليات  م��ن خم��ت��ل��ف  ري��ا���س��ي��اً  38 ط��ال��ب��اً  مب�����س��ارك��ة 

بجامعة الإمارات.
واأ�سار الدكتور عتيق املن�سوري -النائب امل�سارك ل�سوؤون 

ال��ط��ل��ب��ة-اإىل اأه��م��ي��ة م�����س��ارك��ة ج��ام��ع��ة الإم�����ارات بهذا 
جامعات  من  اإخوانهم  مع  للمناف�سة  الريا�سي  الوفد 
دول جمل�س التعاون يف هذه الدورة و�سيمثلون اجلامعة 
يف ري��ا���س��ات ك��رة ال��ق��دم، وال��ك��رة ال��ط��ائ��رة، وال�سباحة، 
امللتقيات  هذه  مثل  اأهمية  على  موؤكداً  القوى،  واألعاب 
ودوره������ا ال��ك��ب��ر يف ت��ن��م��ي��ة و���س��ق��ل م���ه���ارات الطاب 
جامعة  واإن  بينهم  فيما  وال��ث��ق��اف��ات  اخل���ربات  وت��ب��ادل 
الإم��ارات تقدم الدعم املادي والفني واملعنوي لطابها 
الريا�سي  الن�ساط  ملمار�سة  الازمة  الإمكانيات  وتوفر 

اجلامعي. 

جوجيت�سو جامعة الم��ارات اإىل العاملية   كما وي�ستعد 
يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة  للجوجيت�سو  الإم������ارات  ج��ام��ع��ة  ف��ري��ق 
بطولة العامل للجامعات والتي ينظمها الحتاد الدويل 
للجامعات يف مدينة �سياجن ماي بتايلند خال الفرة 
امل�ساركة  ه���ذه  وت���اأت���ي   .2019 اأب���ري���ل   12-10 م��ن 
م�سطفى  ح�سام  الإم���ارات  جامعة  طالب  ح�سول  بعد 
على املركز الأول واإح��رازه امليدالية الذهبية يف بطولة 
اأفريقيا الدولية ملحريف اجلوجيت�سو  يف ال�سهر املا�سي 
والذي ا�ستطاع اعتاء قمة فئته واأ�سبح امل�سنف الأول 

على العامل يف فئة احلزام الأبي�س وزن 94 كجم.

اجلامعات  بطولة  يف  ي�ساركون  االإمارات  جامعة  من  ريا�سيًا  طالبًا   38

حممد بن ثعلوب يطمئن على بعثة جورجيا

الهادي لكبار اجلودو بالفجرية واملحيط  اأ�سيا  بطولة  يف  دولة   38

�صامل خمي�ض بطل امل�صتوى الأول يف بطولة الإمارات لقفز احلواجز

املهريي اأول ال�سباب واملرزوقي يت�سدر فئة )اجلونيورز( ولقب االأ�سبال للعوي�ض

اأ�سفرت قرعة الن�سخة التا�سعة من 
القدم  لكرة  الدولية  دبي  “بطولة 
ينظمها  ال���ت���ي  �سنة”   16 حت����ت 
جمل�س دبي الريا�سي خال الفرة 
اجل���اري  اأب���ري���ل   19 اإىل   10 م���ن 
الأهلي  ���س��ب��اب  ن�����ادي  م���اع���ب  يف 
الفرق  ت���وزي���ع  ع���ن  ب���امل���م���زر،  دب����ي 
على  البطولة  يف  امل�ساركة  الثمانية 
جمموعتني متوازنتني، وي�سارك يف 
دبي،  اأندية  متثل  ف��رق   4 البطولة 
اأخ��رى من خمتلف القارات،  وف��رق 

الو�سل،   ، الأه���ل���ي  ���س��ب��اب  ه����ي:  و 
ال�سعودي،  ال��ه��ال  ح��ت��ا،  ال��ن�����س��ر، 
اأتلتيكو مدريد،  برو�سيا دورمتوند، 
يعود  ال��ذي  ال��ربازي��ل��ي  وفامينغو 
ل��ل��ب��ط��ول��ة ل��ل��دف��اع ع��ن ل��ق��ب الذي 
املا�سية واحتفل  الن�سخة  اأح��رزه يف 
به من خال ا�ستعرا�س الكاأ�س اأمام 
جماهره الغفرة يف �ستاد ماراكانا 

ال�سهر بريو دي جانرو.
للبطولة  املنظمة  اللجنة  واأج����رت 
التي اأقيمت ن�سخها الثمان املا�سية 

بن  ح���م���دان  “بطولة  ا����س���م  حت���ت 
�سنة”،   16 حت��ت  ال��دول��ي��ة  حممد 
مرا�سم القرعة يف مقر جمل�س دبي 
الريا�سي بح�سور علي عمر مدير 
باملجل�س  الريا�سي  التطوير  اإدارة 
للبطولة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 
وممثلي  املنظمة  اللجنة  واأع�����س��اء 

الفرق امل�ساركة يف البطولة.
برو�سيا  ف�����رق  ال���ق���رع���ة  واأوق�����ع�����ت 
دورمت����ون����د و����س���ب���اب الأه����ل����ي دبي 
وال���و����س���ل وال����ه����ال ال�����س��ع��ودي يف 

فرق  حلت  فيما  الأوىل،  املجموعة 
وال��ن�����س��ر وحتا  م���دري���د  اأت��ل��ت��ي��ك��و 
الثانية،  امل��ج��م��وع��ة  يف  وف��ام��ن��غ��و 
البطولة  م��ن��اف�����س��ات  ي��د���س��ن  ح��ي��ث 
مع  دورمت��ون��د  برو�سيا  فريق  لقاء 
ال�ساعة  يف  ال�سعودي  الهال  فريق 
4 و45 من ع�سر يوم الأربعاء 10 
�سباب  ف��ري��ق  م��ب��اراة  تليها  اأب���ري���ل، 
الأه��ل��ي دب���ي م��ع ف��ري��ق ال��و���س��ل يف 
م�ساء،  والن�سف  ال�سابعة  ال�ساعة 
ويف ال��ي��وم ال��ت��ايل )اخل��م��ي�����س 11 

اأبريل( يلتقي فريق اأتلتيكو مدريد 
 4 ال�ساعة  يف  فامنغو   ف��ري��ق  م��ع 
فريق  ي��ل��ت��ق��ي  ك��م��ا   ، ع�����س��را  و45 
ال�سابعة  ال�ساعة  الن�سر مع حتا يف 
اللجنة  وت��ع��ق��د  م�����س��اء.  وال��ن�����س��ف 
امل��ن��ظ��م��ة م�����وؤمت�����ًرا ���س��ح��ف��ًي��ا يوم 
يف   )2019 اأب���ري���ل   9( ال��ث��اث��اء 
مقر املجل�س لاإعان عن تفا�سيل 
امل�ساركة،  الفرق  وتقدمي  البطولة 
مدراء  م��ع  الفني  الج��ت��م��اع  يعقبه 
اللوائح  ل�����س��رح  امل�������س���ارك���ة  ال���ف���رق 

املنظمة للبطولة. كما وجه املجل�س 
ال��دع��وة ل��اأن��دي��ة ع��م��وم��ا حل�سور 
املراحل  وف���رق  النا�سئني  لعبيها 
ال�����س��ن��ي��ة مل�������س���اه���دة امل����ب����اري����ات مبا 
الفر�سة  النا�سئني  الاعبني  مينح 
ن��ظ��رائ��ه��م م���ن خمتلف  مل�����س��اه��دة 
ال�����ق�����ارات، وت�����س��ك��ي��ل احل���اف���ز لهم 
جمل�س  وينظم  وال��ت��األ��ق.   للتطور 
دبي الريا�سي على هام�س البطولة 
الثامن  ال���دويل  “امللتقى  فعاليات 
يوم  لأكادمييات كرة القدم” وذلك 

يف   2019 اأب���ري���ل   18 اخل��م��ي�����س 
مقره بحي دبي للت�سميم، مب�ساركة 
يف  الخت�سا�س  اأ�سحاب  من  نخبة 
اأن��دي��ة حملية  ه��ذا املجال من ع��دة 
وع��رب��ي��ة وع��امل��ي��ة وامل�����دراء الفنيني 
حيث  البطولة،  يف  امل�ساركة  للفرق 
ا�ستعرا�س  امل��ل��ت��ق��ى  خ����ال  ���س��ي��ت��م 
اأجنح التجارب يف تطوير الاعبني 
كرة  اأكادمييات  يف  التدريب  ونظام 
التدريب  و���س��ائ��ل  وك��ذل��ك  ال���ق���دم، 
التي  امل��ت��ط��ورة  والأج��ه��زة  احلديثة 

الاعبني  تطوير  جم��ال  يف  تدخل 
املوهوبني. وياأتي تنظيم امللتقى من 
خال حر�س جمل�س دبي الريا�سي 
ع����ل����ى ت����ع����زي����ز اجل�����ان�����ب اخل����ا�����س 
بالأكادمييات والنا�سئني يف الأندية 
اأو  الفنية  �سواء  النواحي  جميع  يف 
والهيكلية  وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  الإداري������ة 
وتطوير  الأكادمييات  اإدارة  وكيفية 
الأكادمييات  يف  ال��ع��ام��ل��ني  ج��م��ي��ع 
اأو  اإداري�����������ني  اأو  م����درب����ني  �����س����واء 

لعبني.

قرعة متوازنة يف بطولة دبي الدولية لكرة القدم حتت 16 �سنة

ح��ق��ق م��ن��ت��خ��ب الإم�������ارات ل��ه��وك��ي اجل��ل��ي��د فوزا 
 11“ بنتيجة  ك��وجن  ه��وجن  على منتخب  كا�سحا 
كاأ�س  ت�سفيات  �سمن  الأوىل  مباراته  يف   “  1  -
الأول  اأم�س  انطلقت  التي  اجلليد  لهوكي  العامل 

يف اأبوظبي.

جمريات  ع��ل��ى  ك��ب��ر  ب�����س��ك��ل  منتخبنا  و���س��ي��ط��ر 
اأ����س���واط امل���ب���اراة ال��ث��اث��ة واأن��ه��ى ال�����س��وط الأول 
الثاين  وال�������س���وط   ”0-5“ ب��ن��ت��ي��ج��ة  م��ت��ق��دم��ا 
لتنتهي   ”0-1“ ال��ث��ال��ث  وال�������س���وط   ”1-5“
املباراة بفوز م�ستحق وح�سده للعامة الكاملة.. 

و�سهدت املباراة ح�سورا جماهريا لفتا ما اأ�سهم 
يف حت��ف��ي��ز ال��اع��ب��ني ع��ل��ى ب���ذل ق�����س��ار جهدهم 
جنح  بالت�سفيات  الثانية  امل��ب��اراة  ويف  امل��ب��اراة.  يف 
الكويت  ع��ل��ى  ال��ف��وز  يف  ق��رغ��ي��ز���س��ت��ان  منتخب 

بنتيجة 14 – 0.

الإمارات  منتخب  قائد  الظاهري  جمعة  اأ�ساد  و 
ل��ه��وك��ي اجل��ل��ي��د ب��امل�����س��ت��وى ال��ف��ن��ي ال�����ذي ظهر 
مع  الأوىل  م��ب��ارات��ه  يف  الإم�����ارات  منتخب  عليه 
بعد جهد  الفوز جاء  اأن  اإىل  هوجن كوجن م�سرا 
التي  املا�سية  ال��ف��رة  خ��ال  كبرين  وتخطيط 

قبيل  تدريبيا  مع�سكرا  املنتخب  دخ���ول  �سهدت 
انطاق الت�سفيات.

و اأو�سح اأن املنتخبات امل�ساركة يف الت�سفيات قوية 
خطف  يف  كبرة  الإم����ارات  منتخب  حظوظ  واأن 
ب��ط��اق��ة ال��ت��اأه��ل ال��وح��ي��دة ل��ك��اأ���س ال��ع��امل لهوكي 

اجلليد..
املنتخب يف  م����وؤازرة  اإىل  الأب��ي�����س  ودع��ا جماهر 
م��ب��اري��ات��ه خ���ال ال��ت�����س��ف��ي��ات.. واأ����س���اد باعبي 
املنتخب الكويتي الذي ي�سمم كوكبة من العنا�سر 

ال�سابة والواعدة.

االإمارات تفوز على هوجن كوجن يف ت�سفيات كاأ�ض العامل لهوكي اجلليد
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كرة  ببطولة  الظفرة  منطقة  �سرطة  مديرية  توجت 
قطاع  م��دي��ر  درع  مناف�سات  �سمن  لل�سيدات  ال��ط��ائ��رة 

الأمن اجلنائي يف �سرطة اأبوظبي لعام 2019 .
الثاين،  املركز  العني  منطقة  �سرطة  مديرية  واحتلت 
اجلنائية  والتحقيقات  التحريات  مديرية  ح��ازت  فيما 

باملركز الثالث.
واأ�سادت الرائد اآمنة اأحمد اإبراهيم مدير فرع ال�سرطة 
الريا�سية  بالروح  الظفرة،  �سرطة  مبديرية  الن�سائية 
القيادة  العالية للمت�سابقات، وحر�س  البدنية  واللياقة 
لدورها  الريا�سة،  باملنظومة  الرت��ق��اء  على  ال�سرطية 

املهم يف رفع كفاءة ومهارات عنا�سر ال�سرطة وانعكا�سها 
على اأداء العمل ب�سورة اأف�سل.

وكان ال�سباق انطلق يف نادي الراث باأبوظبي مب�ساركة 
القطاع  واإدارات  مديريات  جميع  من  مت�سابقة   25

وح�سور عدد من ال�سباط واملنت�سبني.

تتويج » �سرطة الظفرة« يف بطولة 
كرة الطائرة لل�سيدات

توج منتخب كرة الطائرة يف جامعة ال�سارقة 
الأوىل،  للجامعات  العربية  البطولة  بلقب 
والتي نظمتها اجلامعة الأردنية يف العا�سمة 

عمان، مب�ساركة عدد كبر من اجلامعات.
ال�سارقة  ج��ام��ع��ة  م��ن��ت��خ��ب  ف���ري���ق  ومت���ك���ن 
فريق  البطولة  م�ست�سيف  على  ال��ف��وز  م��ن 

بعد  النهائية،  امل��ب��اراة  يف  الأردن��ي��ة  اجلامعة 
اأداء و�سف باملتميز خال الأ�سواط الثاثة 
ال�سويدي  ال��ط��ال��ب  ح�����س��ل  ك��م��ا  ل��ل��م��ب��اراة، 
حممد خمي�س من منتخب جامعة ال�سارقة 

على لقب اأف�سل لعب يف البطولة.
وعرب الكابن �ساح العامري م�سوؤول اإدارة 

جامعة  وف��د  ورئي�س  الريا�سية،  الأن�سطة 
ال�سارقة، عن فخره باأداء منتخب اجلامعة، 
حت��ت ق��ي��ادة ال��ك��اب��ن اأ���س��ام��ة ال��ع��ل��ي، مدرب 
ال�سارقة، حيث  الطائرة بجامعة  فريق كرة 
قدم الفريق اأداء م�سرفا يف جميع لقاءاته يف 
البطولة، متيز بالحرافية العالية، واللعب 

البطولة  ك��اأ���س  اأه��ل��ة ل�سم  اجل��ام��ع��ي، مم��ا 
ال�سارقة،  جامعة  يف  الإجن����ازات  حائط  اإىل 
يف  اجلامعة  منتخبات  م�ساركة  اأن  واأ���س��اف 
املنطقة،  الدولة ويف  الريا�سية يف  الأن�سطة 
يف  الطالب  �سخ�سية  بناء  يف  كبر  دور  لها 

جامعة ال�سارقة.

منتخب طائرة جامعة ال�سارقة يح�سد البطولة
 العربية للجامعات االأوىل

ح�سلت القيادة العامة ل�سرطة راأ�س اخليمة على 
) حتدي  وا�ستحقاق يف  ج���دارة  ع��ن  الأول  امل��رك��ز 
راك( التي ُتعد البطولة الأوىل على م�ستوى اإمارة 
راأ�س اخليمة والتي نظمتها حكومة راأ�س اخليمة 
متمثلة يف دائرة املوارد الب�سرية على يومني الأول 

 21 ال�سيدات مب�ساركة  الرجال والثاين فئة  فئة 
جهة حكومية على م�ستوى الأمارة ، حيث �سملت 
املرحلة  للمناف�سات  مراحل  ثاثة  على  البطولة 
الأوىل والثانية م�سابقات القوة البدنية واملرحلة 

الثالثة م�سابقات ال�سباحة والتجديف .

ع��ب��د اهلل خمي�س  ال��ع��م��ي��د  ����س���ع���ادة   ح��ي��ث وج����ه 
راأ�س اخليمة بالإنابة  احلديدي قائد عام �سرطة 
بامل�ساركة يف البطولة وتوفر كل الدعم للفريقني 
) فئة الرجال و ال�سيدات ( لينفرد فريق القيادة 
العامة ل�سرطة راأ�س اخليمة فئة الرجال بال�سدارة 

وحتقيق املركز الأول واعتاء من�سة التتويج .
 واأ�ساد قائد عام �سرطة راأ�س اخليمة بالإنابة باأن 
يف  القيادة  اإ�سراتيجية  بف�سل  جاء  الإجن��از  هذا 
والريا�سة  الريا�سية  للفرق  ال��احم��دود  دعمها 
ب�سكل عام ب�سرطة راأ�س اخليمة يف تنفيذ الربامج 

نتائجها  لتح�سد  القيادة  تنظمها  التي  الداخلية 
املرجوة  والأه�����داف  امل��ت��ق��دم��ة  امل��راك��ز  حتقيق  يف 

لرفع موؤ�سرات التميز الريا�سي .
وم���ن ج��ان��ب��ه اأع����رب ���س��ع��ادة امل��ق��دم ف��ه��د ع��ب��د اهلل 
الريا�سية  الأن�����س��ط��ة  ق�����س��م  رئ��ي�����س  ج��م��ع��ة  ب���ن 

املركز  الفريق  لتحقيق  �سعادته  والجتماعية عن 
باهتمام  الريا�سية حتظى  الفرق  اأن  واأ�سار  الأول 
اأ�ساليب  ب��اأح��دث  وجُت��ه��ز  وُت��ع��د  القيادة  م��ن  كبر 
التدريبات لرفع كفاءاتهم يف امل�ساركات اخلارجية 

والداخلية .

�سرطة راأ�ض اخليمة بطل حتدي راك 

اأكد هامل القبي�سي نائب رئي�س جمل�س اإدارة احتاد 
دولة  ا�ست�سافة  اأن  اجلليدية  للريا�سات  الإم���ارات 
الإمارات لت�سفيات كاأ�س العامل لهوكي اجلليد ياأتي 
الدويل  الريا�سي  املجتمع  وتقدير  لثقة  جت�سيدا 
وامل��ك��ان��ة ال���رائ���دة ال��ت��ي حت��ظ��ى ب��ه��ا ال���دول���ة حاليا 
الريا�سية  الفعاليات  اأب��رز  ا�ست�سافة  على  وقدرتها 
العاملية يف ظل ما متتلكه مع خ��ربات كبرة وبنية 

حتتية ريا�سية متطورة.
اأنباء  لوكالة  خا�سة  ت�سريحات  يف  �سعادته  وق���ال 
الإمارات “وام” على هام�س افتتاح الت�سفيات اأم�س 
الأول اإنه يتم توفر كافة اأوجه الرعاية والهتمام 
ل��وف��ود ال����دول امل�����س��ارك��ة يف ه���ذه ال��ت�����س��ف��ي��ات منذ 
و�سولهم اإىل الدولة وحتى فرة انتهاء الت�سفيات.

وع���ل���ى ���س��ع��ي��د ا�����س����ت����ع����دادات م��ن��ت��خ��ب الإم��������ارات 
الإعداد  توفر  مت  اأن��ه  القبي�سي  اأك��د   .. للت�سفيات 
الت�سفيات حيث  للم�ساركة يف هذه  ملنتخبنا  الازم 

 .. البطولة  ان��ط��اق  قبل  للتدريب  مع�سكرا  اأق���ام 
ونتطلع لتحقيق املركز الأول يف هذه الت�سفيات من 
اأجل التاأهل اإىل كاأ�س العامل واملنتخب عودنا دائما 
على بذل ق�سارى جهده لتحقيق اأف�سل النتائج يف 

كافة املناف�سات التي ي�سارك بها.
واأ����س���اف اأن ري��ا���س��ة ه��وك��ي اجل��ل��ي��د يف الإم�����ارات 
حت��ق��ق جن��اح��ات م��ت��ت��ال��ي��ة وت��ع��د ال���دول���ة رائ����دة يف 
تنظيم  مت  اأن  �سبق  حيث  الريا�سة  هذه  يف  املنطقة 
باأبوظبي م�سيفا   2012 العام  الت�سفيات يف  هذه 
يف  �سواء  الأف�سل  لتحقيق  م�ستمرة  طموحاتنا  اأن 
ال�ستوية  ال��ري��ا���س��ات  يف  اأو  اجلليد  ه��وك��ي  ري��ا���س��ة 
املنتخبات  بجميع  ن��رح��ب  “ اإن��ن��ا  وق���ال  الأخ�����رى. 
امل�ساركة يف الت�سفيات يف بلدهم الثاين الإمارات بلد 
من  لكل  اجلزيل  بال�سكر  ونتقدم  والت�سامح  املحبة 

يعمل معنا ل�سمان جناح هذه الت�سفيات«.
وانطلقت اأم�س ت�سفيات كاأ�س العامل لهوكي اجلليد 

الريا�سية  زاي��د  مبدينة  للتزلج  اأبوظبي  �سالة  يف 
والكويت  الإم��������ارات  ه���ي  م��ن��ت��خ��ب��ات   6 مب�����س��ارك��ة 
والبو�سنة والهر�سك وتاياند وقرغيز�ستان وهوجن 
التاأهل  ب��ط��اق��ة  ع��ل��ى  جميعا  تتناف�س  ح��ي��ث  ك���وجن 

الوحيدة لكاأ�س العامل لهوكي اجلليد.
 .. للت�سفيات  الر�سمية  الف��ت��ت��اح  م��را���س��م  وع��ق��ب 
الإم����ارات  احت���اد  رئي�س  ن��ائ��ب  القبي�سي  ه��ام��ل  ق��ام 
للريا�سات اجلليدية مب�ساركة فهيد العجمي رئي�س 
نادي الريا�سات ال�ستوية الكويتي وحمد ال�سرياين 
للريا�سات  اأب���وظ���ب���ي  ل���ن���ادي  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
اإيذانا  الهوكي على اجلليد  برمي قر�س  اجلليدية 
هوكي  للعبة  العامل  لكاأ�س  املوؤهلة  الت�سفيات  ببدء 
اجلليد. ح�سر مرا�سم الفتتاح الر�سمي للت�سفيات 
.. ك��ام��ول ك��ال��ربف��و ن��ائ��ب رئ��ي�����س الحت����اد الدويل 
ل��ه��وك��ي اجل��ل��ي��د رئ��ي�����س الحت����اد الأوروب������ي لهوكي 

اجلليد.

القبي�سي : ا�ست�سافة االإمارات للت�سفيات العاملية لهوكي اجلليد يعك�ض ثقة املجتمع الريا�سي الدويل

ام��ت��ث��اًل ل��ت��وج��ي��ه��ات ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�سيخ 
اآل م��ك��ت��وم رئ��ي�����س جمل�س  حم��م��د ب��ن را���س��د 
اأف�سل معاير  بتطبيق   ، دبي  ال���وزراء، حاكم 
واملن�ساآت  امل����اع����ب،  يف  وال�������س���ام���ة  الأم������ن 
اأم�س وفدا  الإم��ارات  ا�ستقبل نادي  الريا�سية 
جمل�س  ع�سو  ال��زع��اب��ي  علي  ع��دن��ان  برئا�سة 
مكون  وفريق  للريا�سة  العامة  الهيئة  اإدارة 
م���ن ���س��رط��ة راأ������س اخل��ي��م��ة وال���دف���اع امل���دين، 
وكان يف ا�ستقبالهم عمر �سالح الزعابي ع�سو 
وذلك  ال���ن���ادي،  ع���ام  وم��دي��ر  الإدارة  جمل�س 
الأمن  اإج���راءات  التاأكد من تطبيق  اأج��ل  من 
وال�����س��ام��ة، يف م��اع��ب ال��ن��ادي ورف���ع تقرير 

مف�سل اإىل هيئة الريا�سة، للعمل على تدارك 
اخللل خال الفرة املقبلة.

واأك����د ع��دن��ان ال��زع��اب��ي ب��ع��د ال���زي���ارة اأن����ه مت 
ت�����س��ج��ي��ل ع����دد م���ن امل���اح���ظ���ات م���ن جانب 
الهيئة  اإىل  قريباً  و�سرفع  واللجنة  الفريق 
م��ن �سرورة  اأن���ه  واأو���س��ح   ، للريا�سة  ال��ع��ام��ة 
وا�سراطات  معاير  تطبيق  م��راع��اة  مب��ك��ان 
واملن�ساآت  امل����اع����ب  يف  وال�������س���ام���ة  الأم�������ن 
الريا�سية، وتقييم كافة املعاير وال�سراطات 
اخلا�سة بالأمن وال�سامة للمرافق واملن�ساآت 

الريا�سية يف الدولة.
ت�سهيل  ع��ل��ى   الإم������ارات  ن���ادي  اإدارة  ون�����س��ك��ر 

الزيارة وتقدميهم لكافة  اللجنة خال  مهام 
با�ستيفاء  امل��رت��ب��ط��ة  وامل��ت��ط��ل��ب��ات  امل��ع��ل��وم��ات 
اأجل  م��ن  اللجنة  ت�ستهدفها  ال��ت��ي  ال��ب��ي��ان��ات 
انطاقاً  اآمنة  ريا�سية  من�ساأة  اإىل  الو�سول 
من امل�سوؤولية الوطنية التي تقع على عاتقهم 
قال  جانبه  م��ن  ال��ع��ام��ة.  للم�سلحة  واإع����اء 
عمر �سالح الزعابي ع�سو جمل�س اإدارة نادي 
الإماراتية،  ال��ق��دم  ك���رة  اأ���س��رة  اأن  الإم������ارات، 
ممتنة ملبادرة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
را�سد اآل مكتوم، التي اأ�سعدت جميع العاملني 
�ساحب  اأن  اإىل  م�سراً  الريا�سي،  الو�سط  يف 
مكتوم،  اآل  را���س��د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو 

ح��ري�����س ع��ل��ى ���س��ام��ة وراح�����ة اأب���ن���اء وبنات 
كل  متابعة  على  �سموه  وب��ح��ر���س  الإم�����ارات، 
�سوؤون املواطنني با�ستمرار من اأجل اإ�سعادهم.
الإم����ارات هدفها  ن��ادي  اإدارة  ب��اأن  اأو���س��ح  كما 
مت  ولذلك  الاعبني  �سامة  والأخ���ر  الأول 
خال الفرة املا�سية عملية حتديث وجتديد 
مع  يتوافق  مب��ا  ال��ن��ادي  من�ساآت  م��ن  للعديد 
املتطلبات كما اأنه توجد هناك خطة لتحديث 
ب��اق��ي امل��ن�����س��اآت الأخ�����رى وف���ق ب��رن��ام��ج زمني 
الإم����ارات �سيقف  ن��ادي  ب��اأن  اأك��د  معتمد، كما 
م��ع ك��ل امل���ب���ادرات ال��ت��ي ت��دع��م ���س��ام��ة واأمن 

الاعبني .

جلنة �سامة املاعب تتفقد من�ساآت نادي االإمارات
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الفجر الريا�ضي
يبدو ليون وباري�س �سان جرمان حامل اللقب الأقرب لبلوغ املباراة النهائية 
اليوم  ري��ن  �سيفه  الأول  ي�ستقبل  عندما  القدم  لكرة  فرن�سا  كاأ�س  مل�سابقة 
الثاثاء وا�سعا ُن�سب عينيه اإنقاذ مو�سمه، والثاين �سيفه نانت الربعاء يف 

�سعيه لتحقيق الثنائية )الدوري والكاأ�س املحليان(.
اأي��ام على   4 ف��وزه على رين بعد  اإىل جتديد  املباراة الأوىل، ي�سعى ليون  يف 
لقائهما على اأر���س الأخ��ر �سمن ال��دوري املحلي وال��ذي ح�سمه يف �ساحله 
تكون  لن  لكن مهمته   ،86 الدقيقة  مارتن ترييه يف  �سجله  وحيد  بهدف 
اأوملبيك  “بارك  مبلعب  الأخرتني  املباراتني  ح�سم  رين  اأن  خ�سو�سا  �سهلة 

ليون” يف الدوري املحلي وكاهما بثنائية نظيفة.
بفارق  متاأخرا  نقطة   56 بر�سيد  ال���دوري  يف  الثالث  املركز  ليون  ويحتل 
اللحاق مبناف�سه وحجز بطاقة  امامه فر�سة  زال��ت  نقاط عن ليل، وما   4
املو�سم  ه��ذا  ودعها  التي  اأوروب���ا  اأب��ط��ال  دوري  م�سابقة  اىل  املبا�سرة  التاأهل 
على يد بر�سلونة الإ�سباين. ويخو�س ليون اللقاء يف ظل اإمكانية التجديد 
ملدربه برونو جينيزيو الذي ينتهي عقده يف حزيران/يونيو املقبل. واأ�سارت 
لعامني  من�سبه  يف  الفرن�سي  امل��درب  بقاء  اإمكانية  اإىل  “ليكيب”  �سحيفة 

اإ�سافيني، مع خيار التمديد ملدة عام يف حال تاأهل النادي املو�سم املقبل اىل 
م�سابقة دوري الأبطال. واأكدت ال�سحيفة اأن اإعان التمديد �سيتم مع نهاية 
التاأهل اىل  اأفكار الاعبني ومهمة  اأجل تايف ت�ستيت  اأمام رين من  اللقاء 
املباراة النهائية على “�ستاد دو فران�س” يف 27 ني�سان/اأبريل احلايل، للعودة 

اىل �سكة الألقاب منذ التتويج الأخر بالكاأ�س املحلية عام 2012.
وميلك جينيزيو اأكر من ورقة رابحة يف خط الهجوم، بعدما اأعاد الهولندي 
ممفي�س ديباي املتاألق مع منتخب باده خال ت�سفيات كاأ�س اأوروبا 2020، 
املو�سم مو�سى دميبيلي  الفريق هذا  اإىل جانب هداف  ليلعب  الت�سكيلة  اإىل 
ال��دويل اجل��زائ��ري الأ���س��ل نبيل  ال���دوري(، وخلفهما قائده  )12 هدفا يف 

فقر. من جهته، ي�سعى رين، الفائز باللقب مرتني عامي 1965 و1971، 
اأمام  2014 عندما خ�سر  النهائية للمرة الوىل منذ عام  املباراة  اىل بلوغ 
الأوروب���ي  ال���دوري  م�سابقة  نهائي  ثمن  اإىل  و�سوله  على  ليبني  غ��ان��غ��ان، 

الإنكليزي. اأر�سنال  يد  على  يخرج  اأن  ليغ” قبل  “يوروبا 
وكان ليون، حامل لقب الكاأ�س خم�س مرات، تاأهل لن�سف النهائي بفوزه على 
 0-2 الثانية  اأورليان من الدرجة  3-1، فيما تغلب رين على �سيفه  كاين 

يف ربع النهائي.
الدوري  بلقب  تتويجه  ب��ات  ال��ذي  جرمان  �سان  باري�س  يطمح  الثانية،  ويف 
املباراة  لبلوغ  واجلمهور  الأر����س  عاملي  ا�ستغال  اإىل  فقط،  وق��ت  م�ساألة 

النهائية للم�سابقة التي توج بلقبها يف الأعوام الأربعة الأخرة يف �سعيه اإىل 
النهائي  الرابطة بخروجه من ربع  الثنائية بعد فقدانه لقب كاأ�س  حتقيق 

على يد غانغان 2-1.
ال��دوري عن مطارده  20 نقطة يف �سدارة  الباري�سي بفارق  النادي  ويبتعد 
على  ف��وزه  ح��ال  يف  �ساحله  يف  نهائيا  اللقب  ح�سم  وباإمكانه  ليل،  املبا�سر 
�سرا�سبورغ يف املرحلة املقبلة الأحد املقبل، �سرط عدم فوز ليل على رين�س 

يف اليوم ذاته.
خايل  خ��رج  بعدما  تبقى  ما  لنقاذ  الثنائية  حتقيق  يف  جرمان  �سان  وياأمل 
الواعد  جنمه  على  يعول  وه��و  اأوروب���ا،  اأب��ط��ال  دوري  م�سابقة  من  الوفا�س 
كيليان مبابي مت�سدر ترتيب الهدافني بر�سيد 27 هدفا مع ا�ستمرار غياب 
ب�سبب  كافاين  اإدين�سون  الوروغ��وي��اين  ومهاجمه  نيمار  الربازيلي  جنمه 

ال�سابة.
يف املقابل لن يكون نانت، الفائز بالكاأ�س ثاث مرات، خ�سما �سها يف �سعيه 
2001 وتتويجه بلقب ال��دوري، بعدما �سمن  اأول القابه منذ عام  لح��راز 

ب�سكل كبر بقاءه يف الدرجة الوىل هذا املو�سم.

ي�صتقبل الأول رين والثاين نانت

ليون و�سان جرمان االأقرب لنهائي كاأ�ض فرن�سا  

نحو  زح��ف��ه  م��وا���س��ل��ة  اإىل  امل��ت�����س��در  ب��ر���س��ل��ون��ة  ي�سعى 
مطارده  �سد  املرتقبة  قمته  قبل  باللقب  الح��ت��ف��اظ 
عندما  وذل��ك  املقبل،  ال�سبت  م��دري��د  اأتلتيكو  املبا�سر 
افتتاح  ال��ث��اث��اء يف  ال��ي��وم  ف��ي��اري��ال  ع��ل��ى  ي��ح��ل �سيفا 

املرحلة الثاثني من الدوري الإ�سباين لكرة القدم.
منذ  انتفا�سته  موا�سلة  يف  النف�س  بر�سلونة  وميني 
تعادليه املتتاليني اأمام فالن�سيا واأتلتيك بلباو، وحتقيق 
فوزه ال�سابع تواليا للحفاظ على فارق النقاط الع�سر 
ال����ذي ي��ف�����س��ل��ه ع���ن م���ط���ارده امل��ب��ا���س��ر اأت��ل��ت��ي��ك��و الذي 

ي�ست�سيف جرونا الثالث ع�سر غدا اأي�سا.
اأن يحل �سيفا  �ساخنا قبل  اأ�سبوعا  بر�سلونة  ويخو�س 
ال��ع��ا���س��ر من  الإن��ك��ل��ي��زي يف  ي��ون��اي��ت��د  مان�س�سر  ع��ل��ى 
ن��ي�����س��ان/اأب��ري��ل احل���ايل يف ذه���اب ال����دور رب���ع النهائي 

مل�سابقة دوري اأبطال اأوروبا.
ويح�سد بر�سلونة النت�سار تلو الآخر يف الآونة الأخرة 
ح�سم  عندما  اإ�سبانيول  الكاتالوين  ج��اره  اأم��ام  اآخرها 
الأرجنتيني  وه��داف��ه  لنجمه  نظيفة  بثنائية  ال��درب��ي 

ليونيل مي�سي.
 31 بت�سجيله  املو�سم  هذا  ال�سرب  خارج  مي�سي  ويغرد 
الهدافني  لئ��ح��ة  ���س��دارة  يف  مبتعدا  الليغا،  يف  ه��دف��ا 
بفارق 13 هدفا عن اأقرب مطارديه زميله يف الفريق 

الكاتالوين الدويل الأوروغوياين لوي�س �سواريز.
تاألق  على  ف��ال��ف��ردي  اإرن�ستو  بر�سلونة  م��درب  وعلق 
لعب  ���س��واء  نف�سه،  ال��اع��ب  ه��و  “مي�سي  قائا  مي�سي 
لعب  اإذا  نف�سه  ال��اع��ب  �سيكون  منتخب.  اأو  فريق  يف 
تنهال  ال��ت��ي  الن��ت��ق��ادات  اإىل  اإ���س��ارة  اأ�سراليا” يف  يف 
تاألقه مع  ب��اده بخ�سو�س عدم  “الربغوث” يف  على 
املنتخب الأرجنتيني مثلما يفعل مع ناديه الكاتالوين.

واأ�ساف “كل هذه الأمور �سخ�سية بالن�سبة له، ملنتخب 
باده. نحن �سعداء بوجوده، ومن دواعي �سروري اأنني 

اأ�سرف على تدريبه«.
وكان مي�سي فجر جام غ�سبه اجلمعة يف وجه النتقادات 
التي توجه اإليه من جماهر املنتخب الوطني، لروي 
باأن ابنه البالغ من العمر 6 اأعوام ل يفهم �سبب انتقاده 

يف بلده الأرجنتني.

اأكتوبر  “كلوب  وقال مي�سي غا�سبا يف ت�سريح لإذاع��ة 
مع  ب�سيء  الفوز  “اأريد  الأرجنتينية  اإم”  اإف   94،7
امل��ن��ت��خ��ب و����س���اأوا����س���ل امل���ح���اول���ة. و���س��األ��ع��ب يف جميع 
اأذهب  األ  يل  قالوا  النا�س  من  كثر  املهمة.  امل�سابقات 
البالغ  “ابني تياغو،  اأخرى”، م�سيفا  اأعاين مرة  واأل 
م��ن ال��ع��م��ر 6 ���س��ن��وات، ���س��األ��ن��ي ع��ن �سبب ان��ت��ق��ادي يف 
الأرجنتني. اإنه ي�ساهد يوتيوب دائما وي�ساألني +ملاذا ل 

يحبونك؟+. يجب اأن يح�سل ذلك ولكن ل يهم«.
“يثق النا�س يف كل ما يقال لهم. لذا فاأنا +ابن  وتابع 
العاهرة+ واأولئك الذين يعانون اأكر هم عائلتي. قيل 
الكثر من الأكاذيب. وهناك اأكاذيب جديدة يف جميع 

الأيام«.
لكن مهمة مي�سي وناديه الكاتالوين لن تكون مفرو�سة 
كون  ف��ي��اري��ال  يف  �سراميكا”  “ل  ملعب  يف  ب���ال���ورود 
الفريق املحلي الذي ي�سارع من اأجل البقاء حيث يحتل 
الآونة  �سيئا من بريقه يف  ا�ستعاد  ال�سابع ع�سر،  املركز 
الأخرة بفوزين متتاليني قبل اأن ي�سقط ب�سعوبة اأمام 

م�سيفه �سلتا فيغو 2-3 يف املرحلة املا�سية.
وخافا ملعاناته يف الليغا، يبلي فياريال الباء احل�سن 
يف م�سابقة ال��دوري الأوروب��ي “يوروبا ليغ” حيث بلغ 
 11 الدور ربع النهائي و�سياقي مواطنه فالن�سيا يف 

و18 ني�سان/اأبريل احلايل.
اأتلتيكو مدريد اإىل موا�سلة �سغطه  من جهته، ي�سعى 

على بر�سلونة عندما ي�ست�سيف جرونا.
كونه  بر�سلونة  على  ال�سغط  فر�سة  اأتلتيكو  وميلك 
يلعب قبله ب�ساعتني وفوزه �سيجرب الفريق الكاتالوين 
على ك�سب النقاط الثاث لأن اخل�سارة �ستقل�س الفارق 
اإىل 7 نقاط و�ستمنح الفر�سة للممثل الثاين للعا�سمة 
لتقلي�سه اإىل 4 نقاط يف حال هزمه بر�سلونة بكامب 

نو ال�سبت املقبل.
�سيميوين  دييغو  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي  اأتلتيكو  م���درب  وح���ذر 
األفي�س  ديبورتيفو  على  الكبر  الفوز  عقب  بر�سلونة 
على اأنه ل يزال يثق يف قدرة  م�سددا  ال�سبت،  -4�سفر 

فريقه على التتويج باللقب.
وقال �سيميوين “ل ميكننا اأن نغفل حقيقة اأننا ل زلنا 

نناف�س على اللقب يف الدوري ال�سباين، ونحن ن�سعى 
غلى املناف�سة يف الليغا حتى اأنفا�سنا الأخرة«.

ويحل ريال مدريد الثالث �سيفا ثقيا الأربعاء على 
فالن�سيا يف �سعيه لتحقيق فوزه الثالث تواليا يف 3 

الفرن�سي  العائد  مدربه  بقيادة  مباريات 
زين الدين زيدان.

وح��ق��ق ال���ن���ادي امل��ل��ك��ي ف����وزا �سعبا 
الأحد على هوي�سكا �ساحب املركز 

غ����اب عنها  م���ب���اراة  الأخ�����ر يف 
ثاثي  خ�سو�سا  جنومه  اأب��رز 

الربازيلي  ال���و����س���ط  خ���ط 
كا�سيمرو والكرواتي لوكا 
والأمل��اين طوين  مودريت�س 

زيدان  فيها  واأ���س��رك  ك��رو���س، 
جنله لوكا اأ�سا�سيا يف حرا�سة املرمى.

رديفة  ت�سكيلة  اإ�سراكه  زيدان على  وعلق 
الاعبني  ب��اخ��ت��ي��ار  اأق�����وم  ل  “اأنا  ق��ائ��ا 

املقبل.  امل��و���س��م  معنا  �سي�ستمرون  ال��ذي��ن 
الأف�سل لتحقيق  الفريق  اأ�سرك  اأن  اأحاول 
الفوز. وبعد املباريات الدولية، فاإن الراحة 
عن  للدفاع  �سافروا  الذين  لاعبني  مهمة 

األ�����وان م��ن��ت��خ��ب��ات ب���اده���م. ه��ن��اك لعبون 
فر�سة  نعطيهم  ل  مل��اذا  هنا،  يوما   15 بقوا 

اللعب؟«.
الفوز  مي��ك��ن��ن��ا  ل  ح����ال،  اأي  “على  واأ�����س����اف 

ب��ال��ب��ط��ولت م���ع 11 لع���ب���ا ف���ق���ط. ه����ذا غر 
اإر�ساء  اأري��د  اأنني  يعتقدون  النا�س  بع�س  موجود. 

ه���ذه ه��ي طريقتي يف  اجل��م��ي��ع، وه���ذا غ��ر �سحيح. 
التفكر يف كرة القدم، هذا كل �سيء«.

ويلعب اليوم اأي�سا اإ�سبانيول مع خيتايف.
اأت��ل��ت��ي��ك ب��ل��ب��او م��ع ليفانتي،  اأي�����س��ا  وي��ل��ع��ب الأرب���ع���اء 
فايكانو،  راي���و  م��ع  واإي���ب���ار  ف��ي��غ��و،  �سلتا  م��ع  وهوي�سكا 
مع  اإ�سبيلية  بلقاءات  اخلمي�س  املرحلة  تختتم  اأن  على 
األفي�س، وليغاني�س مع بلد الوليد، وريال �سو�سييداد 

مع ريال بيتي�س.

الدوري  يف  الأخ���ر  تعره  بن�سيان  مطالبا  الو�سيف  ميونيخ  ب��اي��رن  �سيكون 
عندما  وذل��ك  املقبل،  ال�سبت  دورمت��ون��د  بورو�سيا  �سيفه  اأم��ام  املرتقبة  وقمته 
ي�ست�سيف هايندهامي من الدرجة الثالثة غداً الأربعاء يف 

ربع نهائي م�سابقة كاأ�س اأملانيا لكرة القدم.
ب��رمي��ن، على  وي��ل��ع��ب الأرب���ع���اء �سالكه م��ع ف���ردر 
بلقاءي  ال��ث��اث��اء  ال��ن��ه��ائ��ي  رب���ع  ال����دور  يفتتح  اأن 
بادربورن مع هامبورغ )كاهما من الدرجة الثانية(، 

واأوغ�سبورغ مع ليبزيغ.
اأمام م�سيفه  التعادل  وكان بايرن ميونيخ �سقط يف فخ 
ال�سبت،  والع�سرين  ال�سابعة  امل��رح��ل��ة  يف   1-1 ف��راي��ب��ورغ 
فكلفه التنازل عن ال�سدارة بفارق نقطتني ل�سريكه ال�سابق 

بورو�سيا دورمتوند الفائز على فولف�سبورغ -2�سفر.
ويلتقي بايرن ميونيخ مع بورو�سيا دورمتوند ال�سبت املقبل على 
اأرينا يف ميونيخ يف قمة حا�سمة �ستحدد ب�سكل كبر  األيانز  ملعب 

هوية بطل املو�سم.
وعرب مدرب بايرن ميونيخ لعب و�سطه الدويل الكرواتي ال�سابق نيكو 
فرايبورغ  اأم��ام  النقطتني  اإه���دار  عقب  ا�ستيائه  عن  كوفات�س 
اأرغم الفريق البافاري على التعادل بالنتيجة  الذي كان 

ذاتها يف ميونيخ يف ذهاب الدوري.
وقال كوفات�س “ل�ست فقط م�ستاء، اأنا غا�سب اأي�سا”، 
كنت  ال��ت��ي  ب��ال��ط��ري��ق��ة  امل���ب���اراة  يف  ن��دخ��ل  “مل  م�سيفا 

اأمتناها«.
من جهته، اأعرب املدير الريا�سي البو�سني ح�سن �ساحلميدزيت�س عن اآ�سفه 
للتعر، مو�سحا اأنه “مل يكن لدي ال�سعور باأن الاعبني يرغبون يف حتقيق 

الفوز باأي ثمن«.
واأ�ساف “ننتظر ردة فعل اأمام دورمتوند. نحن بحاجة اىل الفوز عليهم واأن 

نظهر اأننا نرغب يف التتويج باللقب«.
اإىل  بطاقته  حجز  ال��ب��اف��اري  ال��ن��ادي  �سيحاول  ال�سبت،  قمة  قبل  لكن 
الدور ن�سف النهائي مل�سابقة الكاأ�س التي بلغ مباراتها النهائية املو�سم 
املا�سي قبل اأن يخ�سر اأمام اإينراخت فرانكفورت الذي كان يدربه 

كوفات�س بالذات.
وتنتظر كوفات�س مهمة �سعبة مع لعبيه، خ�سو�سا من الناحية 
وبالتايل  ا�ست�سافة هايدنهامي  الركيز على  اأجل  املعنوية من 
انتهى  اأن  بعد  املو�سم  ه��ذا  ث��اين م�سابقة  م��ن  اخل���روج  ت��ف��ادي 
اأبطال  دوري  م�سابقة  نهائي  ثمن  البافاري يف  النادي  م�سوار 

اأوروبا.
على الورق، ميلك بايرن ميونيخ الأ�سلحة الازمة حلجز مقعد يف املربع الذهبي 
باأقل جمهود، بيد اأن مواجهات الكاأ�س حتفل دائما باملفاجاآت، ف�سا عن معاناة 
النادي البافاري يف م�سواره بها هذا املو�سم حيث تاأهل بانت�سارات �سعبة خارج 
قواعده على ح�ساب دروخر�سن من الدرجة الرابعة )-1�سفر( ورودينغهاو�سن 

من الدرجة الرابعة )2-1( وهرتا برلني 3-2 بعد التمديد.
يذكر اأن بايرن ميونيخ يحمل الرقم القيا�سي يف عدد الألقاب يف امل�سابقة حيث 

توج بها 18 مرة اآخرها عام 2016، علما اأنه خ�سر 4 مباريات نهائية.
على  �سيفا  يحل  عندما  امل�سابقة  يف  زحفه  موا�سلة  اإىل  برمين  ف��ردر  وي�سعى 

�سالكه على ملعب “فيلتين�س ارينا” يف غيل�سينكر�سن.
 6 امل�سابقة حيث توج بها  اأف�سل �سجل يف  ويدخل فردر برمين، �ساحب ثاين 
املباراة مبعنويات عالية بعدما ح�سم مواجهتيه مع   ،2009 اآخرها عام  مرات 
م�سيفه يف الدوري هذا املو�سم حيث هزمه بثنائية نظيفة يف “فيلتين�س ارينا” 
يف 20 ت�سرين الأول اأكتوبر املا�سي، واأكرم وفادته يف برمين 4-2 يف 8 اآذار/

مار�س املا�سي.
و�سرب فردر برمين بقوة يف الأ�سابيع الأخرة وحقق 3 انت�سارات متتالية يف 
وهو  الأمرين  �سالكه  يعاين  فيما  ال�ساد�س،  املركز  اإىل  الرتقاء  ال��دوري خولته 
�ستيفن�س عندما  الهولندي يوب  املوقت  بقيادة مدربه  الأول  الأح��د فوزه  حقق 

تغلب على م�سيفه هانوفر -1�سفر.
الذي  تيدي�سكو  لدومينيكو  عاما( من�سبه موقتا خلفا  �ستيفن�س )65  وا�ستلم 
اأقيل بعد هزمية ال�سباعية اأمام مان�س�سر �سيتي الإنكليزي يف اإياب ثمن نهائي 

دوري اأبطال اأوروبا.
يف  م���رات(،   5( باللقب  املتوجني  اأف�سل  ثالث  ل�سالكه،  الأول  ال��ف��وز  ك��ان  كما 
مبارياته الت�سع الأخرة يف الدوري وحتديدا منذ فوزه على �سيفه فولف�سبورغ 

-2�سفر يف 20 كانون الثاين يناير املا�سي.
املو�سم،  هذا  والثالث  املا�سي  قبل  املو�سم  ال��دوري  بطل  و�سيف  ليبزيغ  ويبدو 
مر�سحا فوق العادة لتخطي عقبة اأوغ�سبورغ وبلوغ املربع الذهبي للمرة الأوىل 

يف تاريخه.
ومل يخ�سر ليبزيغ الذي بلغ ربع النهائي للمرة الأوىل يف تاريخه الذي يعود 
اأوغ�سبورغ  يعاين  فيما  الأخ����رة،  الت�سع  امل��راح��ل  يف  م��ب��اراة  اي   ،2009 لعام 

الأمرين من اأجل البقاء حيث يحتل املركز اخلام�س ع�سر.
فالأول  الثاثاء،  يلتقيان  عندما  متكافئة  وب��ادرب��ورن  هامبورغ  حظوظ  وتبدو 
يحتل املركز الثاين يف الدرجة الثانية بفارق 7 نقاط اأمام مناف�سه الذي يحتل 
املركز الرابع. وتوج هامبورغ باللقب 3 مرات اأعوام 1963 و1976 و1987، 

وخ�سر النهائي 3 مرات اأي�سا

يحل �صيفا على فياريال 

بر�سلونة ملوا�سلة الزحف قبل قمة اأتلتيكو 

ره ملواجهة دورمتوند  يح�صّ

بايرن يبحث عن تاأهل نف�سي يف كاأ�ض اأملانيا 

اأويل  ال��رنوج��ي  ال��ق��دم،  لكرة  النكليزي  يونايتد  مان�س�سر  م��درب  اعترب 
“ي�سكل  بوغبا  بول  الفرن�سي  الدويل  الو�سط  اأن لعب  �سول�سكاير،  غونار 
جزءا” من م�ستقبل فريق “ال�سياطني احلمر”، يف رد على ال�سائعات حول 
احتمال انتقاله اىل ريال مدريد الإ�سباين للعب حتت اإ�سراف مواطنه زين 

الدين زيدان.
بناء فريق  اأن��ه يريد  ه��ذا الحتمال ل�سيما  ام��ام  الباب  زي��دان فتح  وك��ان 
الاعب كثرا. هذا  “اأحب  ريال بقوله  جديد بعد عودته لا�سراف على 
اأمر لي�س جديدا. اأعرفه �سخ�سيا، ولهذا ال�سبب اأتكلم عنه ب�سكل طبيعي...
اإنه بالفعل لعب خمتلف. يقدم ما ي�ستطيع لعبون قليلون تقدميه على 

اأر�س امللعب. اإنه قادر على القيام بكل �سيء«.
الأمر  ه��ذا  على  فرن�سا  ملنتخب  الدولية  املباريات  ف��رة  خ��ال  بوغبا  ورد 
�سعيد يف  اأن��ه  اىل  لريال مدريد حلم كل لع��ب، م�سرا  اللعب  ان  بالقول 

مان�س�سر يونايتد يف الوقت احلايل مع وجود مدرب جديد.
واأك�����د ���س��ول�����س��ك��اي��ر يف م���وؤمت���ر ���س��ح��ايف الث���ن���ني ع�����س��ي��ة م��واج��ه��ة فريقه 
لولفرهامبتون يف الدوري املحلي “ل اأحب الكام عن الأندية الأخرى. اإنه 
اأحد حتديات فرة التوقف الدولية لأن الاعبني متاحون دائما والجواء 

خمتلفة«.
ع��ام. بطبيعة  ���س��وؤال  رد على  وق��د  وم��ه��ذب  “بوغبا �سخ�س لطيف  وت��اب��ع 
احلال، زيدان هو اأيقونة يف فرن�سا وكان لعبا رائعا وبالتايل قام بول بالرد 
دورا كبرا، كبرا  �سيلعب  هنا،  �سعيد  لكنه  ال�سوؤال بطريقة مهذبة.  على 

جدا هنا«.
وك�سف املدرب الرنوجي الذي مت تثبيته يف من�سبه لثاث �سنوات بعد اأن مت 
تعينه مدربا موقتا للفريق خلفا للربتغايل جوزيه مورينيو، “لطاملا اأكدت 

دائما اأين اريد بناء فريق حوله )بوغبا(، وهذا الأمر مل يتغر اإطاقا«.

�سول�سكاير: بوغبا جزء من 
م�ستقبل يونايتد 

تعر�س بورو�سيا دورمتوند ل�سربتني قا�سيتني قبل اأيام من مباراته املرتقبة 
مع بايرن ميونيخ حامل اللقب ال�سبت يف املرحلة 28 من الدوري الأملاين 
والفرن�سي  حكيمي  اأ���س��رف  املغربي  مدافعيه  با�سابة  وذل��ك  ال��ق��دم،  لكرة 

عبدو ديالو.
واأ���س��ي��ب ث��ن��ائ��ي ال��دف��اع ال�سبت يف امل���ب���اراة ال��ت��ي ف���از ب��ه��ا دورمت���ون���د على 
فولف�سبورغ -2�سفر ما �سمح له باإزاحة بايرن عن ال�سدارة بفارق نقطتني 

قبل مواجهتهما املرتقبة ال�سبت على ملعب النادي البافاري.
الإ�سباين حتى  ري��ال مدريد  املعار من  ال�20 عاما  اإب��ن  و�سيغيب حكيمي، 
ب�سبب  ال��دوري  يف  لدورمتوند  املتبقية  ال�سبع  املباريات  عن  املو�سم،  نهاية 
قائا  بيانه،  يف  الإث��ن��ني  فريقه  ك�سف  م��ا  بح�سب  اليمنى  قدمه  يف  ك�سر 
من  تبقى  عما  و�سيغيب  مدريد  يف  جراحية  لعملية  �سيخ�سع  “حكيمي 

املو�سم«.
ا�سابة  ب�سبب  الفريق  عن  ف�سيغيب  ع��ام��ا(،   22( ديالو  يخ�س  ما  يف  اأم��ا 
اأنه “لي�س وا�سحا حتى الآن” اىل متى  اأ�سار اىل  يف �ساقه لكن دورمتوند 

�سيبتعد عن املاعب.

دورمتوند يتعر�ض ل�سربتني 
باإ�سابة حكيمي وديالو 



قامرت بتربعات عاج ابنها.. وحكم ق�سائي �سادم
ق��رار حمكمة  الربيطانيني عن �سدمتهم من  الكثر من  اأع��رب 
اأم، قامرت باأموال تربعات جمعت من  باإلغاء حكم بال�سجن على 

اأجل معاجلة ابنها من مر�س ال�سرطان، وخ�سرتها.
باأنها كانت  وقبل قا�سي يف حمكمة ليدز، تربير �ستا�سي ور�سلي، 
اإىل  و�سل  قامرت مببلغ  عادي" عندما  "�سغط غر  ت��رزح حتت 

135 األف جنيه اإ�سرليني )166 األف دولر( وخ�سرته كله.
طريق  عن  باملقامرة  ب��داأت  ممر�سة،  تعمل  التي  �ستا�سي،  وكانت 
الإن��رن��ت يف حم��اول��ة منها جلمع امل��زي��د م��ن الأم����وال م��ن اأجل 
م�ساعدة ابنها توبي ناي، الذي يعاين من �سرطان نادر يطلق عليه 

ا�سم "مر�س اخلايا البدائية الع�سبية".
البالغة من العمر  القا�سي غاي كرل تربير الأم �ستا�سي،  وقبل 
32 عاما، ونيتها وما جنم عنه من تفاقم يف اخل�سائر وحماولتها 

الدوؤوبة لتعوي�سها.
نف�سك  الذي وجدت  بالو�سع  اأ�سبحت مهوو�سة  "لقد  لها:  وقال 
فيه"، م�سيفا "ل اأحد ميكنه اأن يف�سل يف اأن تهز ق�ستك م�ساعره". 
ومتت تغطية تكلفة عاج الطفل توبي لحقا بعد اأن متكن فريق 
األف جنيه )261   200 القدم من جمع مبلغ  ليدز يونايتد لكرة 
األف دولر(. غر اأن الطفل توبي تويف يف اأوائل العام اجلاري عن 

عمر ناهز 6 �سنوات بعد معاناة مع املر�س.

ت�ساب وابنتها بال�سرطان يف يوم واحد
ت�سخي�س  بعد  متوقعة،  غر  ل�سدمة  وابنتها  بريطانية  تعر�ست 

اإ�سابتهما ب�سرطان الثدي يف الوقت نف�سه. 
و�ُسخ�ست اإ�سابة بيفريل غريفث باملر�س اخلبيث، بعد اأن لحظت 
الآخ���ر، ما جعلها تزيد من حجم  اأك��رب من  ك��ان  اأح��د ثدييها  اأن 
مارتن،  والدتها ماري  اكت�سفت  الوقت،  نف�س  ال�سدر، ويف  حمالة 

كتلة �سغرة يف �سدرها، لكن اأياً منهما مل تخرب الأخرى بذلك.
وعندما راجعت ماري الطبيب بعد اأن لحظت الكتلة، كانت الأ�سرة 
ب��ول، ومل ترغب يف  ك��ل م��ن بيفريل وزوج��ه��ا  تنتظر عيد مياد 
اإف�ساد الحتفالت. وتقول ماري: "مل اأكن اأرغب يف ك�سف اأي �سيء 
يف ذلك الوقت، لكنني قررت بعدها اأن اأخرب زوج ابنتي بالأعرا�س 
لأنها  بيفريل،  اإىل  التحدث  اأن علي  رده  وك��ان  اأع��اين منها،  التي 
ك�سفت  اأي���ام،  وبعد  ال�سرطان".  اأع��را���س  من  الأخ���رى  هي  تعاين 
ماري لبنتها اإ�سابتها ب�سرطان الثدي، وقررت بيفريل اأن تخ�سع 
من  ت��ع��اين  الأخ����رى  ه��ي  اأن��ه��ا  ليتبني  ال��ي��وم،  نف�س  يف  للفح�س 
املر�س نف�سه، قبل اأن تك�سف لوالدتها عن �سرها. وخ�سعت ماري 
احتاجت  ح��ني  يف    ،2018 اأبريل)ني�سان(  يف  ال��ث��دي  ل�ستئ�سال 
مماثلة  جراحة  قبل  الكيماوي،  العاج  من  جرعات  اإىل  بيفريل 

بعد 6 اأ�سهر، بح�سب �سحيفة مرور الربيطانية.

جمع ثروة من األعاب الفيديو
قرر فتى يبلغ من العمر 14 عاماً ترك مدر�سته والتفرغ ملمار�سة 

األعاب الفيديو بعدما ح�سل على مبالغ كبرة منها. 
�سغرة  ث��روة  على  �سبيكو�سكي  غريفني  الأمريكي  ال�ساب  ح�سل 
تقّدر مبائتي األف دولر اأمريكي بعدما واظب على ت�سوير نف�سه 
 18 مل��دة  الفيديو  األ��ع��اب  وه��و مي��ار���س  ت�سجيات  يظهر فيها  يف 

�ساعة يومياً.
ويف لقاء له مع �سحيفة مرور الربيطانية، قال غريفني، باأنه لن 
الإنرنت  درا�سته على  �سيتابع  واأن��ه  نهائي  ب�سكل  الدرا�سة  يرك 

ب�سكل يتوافق مع ممار�سته لألعاب الفيديو.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�سهادة جديدة تزيد غمو�ض ماأ�ساة الطائرة املاليزية
اأنه متكن من  ربان طائرة  2014، ك�سف  �سنة  التي اختفت  املاليزية  الطائرة  اآخر حلظات  ب�ساأن  �سهادة مثرة  يف 

الت�سال بالطائرة بعد دقائق من فقدان ات�سالها بالأر�س.
ووفقما نقلت �سحيفة "مرور" الربيطانية، قال ربان الطائرة الذي حتدث ب�سرط عدم ذكر ا�سمه، اإنه ظل قادرا 

على ربط الت�سال بالطائرة املنكوبة يف الوقت الذي كان ات�سالها بالأر�س منقطعا بالفعل.
يت�سل  الطوارئ" حتى  ب�"تردد  يعرف  ا�ستخدم ما  وذكر الربان الذي كان يقود طائرة من طراز "بوينغ 777" اإنه 

بالطائرة، ومتكن بالفعل من �سماع الأ�سوات لكنه مل ي�ستطع اأن يحدد ما كان يقال.
وبعد مدة ق�سرة من �سماع الأ�سوات، فقدت الطائرة املاليزية التي كانت متجهة من ماليزيا اإىل ال�سني وعلى 
متنها 239 �سخ�سا. وك�سف فيلم وثائقي اأن هذا الربان ال�ساهد، تلقى طلبا من هيئات الطران يف الأر�س للتوا�سل 

مع الطائرة املاليزية لأنها كانت اأمامه مب�سافة ق�سرة.
و�سرح: "لقد ا�ستطعنا اأن نربط الت�سال بالرحلة اإم اإت�س 730 بعد ال�ساعة 1.30 �سباحا، و�ساألناهم حول ما اإذا 

كانوا قد حتولوا �سوب املجال اجلوي لفيتنام".
واأ�ساف: "اأنا متاأكد من كونه �سوت م�ساعد الطيار" فريق عبد احلميد، الذي كان ي�ساعد الربان زهاري �ساه.

واأكد اأن ال�سوت كان م�سو�سا وغر وا�سح، لكن ذلك الت�سال كان اآخر ما جرى �سماعه من الطائرة �ساحبة املاأ�ساة 
التي اأثارت ف�سول غر م�سبوق.
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يعالج نف�سه من الباركن�سون.. بالرماية
"الباركن�سون"  الع�سبي  التنك�س  مر�س  من  يعاين  اأمريكي  رجل  اكت�سف 
منذ ثمان �سنوات، طريقة جديدة للتخفيف من اأعرا�س املر�س التي تتمثل 
 46( �سميث  ديفيد  اإ�سابة  الأطباء  �سّخ�س  �سنوات  ثمان  قبل  بالرعا�س.  
عاماً( مبر�س باركن�سون الذي ي�سبب الرتعا�س ال�سديد وفقدان ال�سيطرة 
فقدان  ع��ن  ينجم  وال���ذي  اجل�سم،  اأج���زاء  ملعظم  احلركية  الوظائف  على 

النواقل الع�سبية بني اأجزاء املخ امل�سوؤولة على اأوامر احلركة.
من  الدماغ  تدريب  تعيد  التي  الأن�سطة  مبمار�سة  ديفيد  الأطباء  ون�سح 
خال الركيز والتمرين على ت�سكيل م�سارات ع�سبية جديدة، ت�ساهم يف 

مكافحة اأعرا�س مر�س باركن�سون.
ريا�سة  مبمار�سة  ال�سديد  �سغفه  م��ن  ديفيد  ا�ستفاد  املنطلق  ه��ذا  وم��ن 
الرماية بالبندقية يف عاج مر�سه، بعدما تبني عرب التجربة باأن الرعا�س 

ال�سديد يتوقف ب�سكل كامل اأثناء ممار�سته هذه الهواية.
الأمر  اليوم،  الرماية ملدة ثمان �ساعات يف  اعتاد ديفيد على ممار�سة  وقد 
من  العديد  يف  امل�ساركة  من  ومّكنه  املجال  ه��ذا  يف  حمرفها  جعله  ال��ذي 

املناف�سات واحل�سول على جوائز عديدة.
وقال ديفيد يف حديث له مع قناة فوك�س، باأنه مل يكن قادراً على فعل اأي 
�سيء دون م�ساعدة الآخرين، مبا يف ذلك تناول الطعام وال�سراب، واأن حالته 

حت�سنت ب�سكل ملحوظ بف�سل مواظبته على ممار�سة الرماية بالبندقية.

بعد الفعلة املقززة.. اعتقال عدو النباتيني متلب�سا
للنباتيني،  وامل�ستفزة  املعادية  اأفعاله  اللحوم  اأكل  نا�سط مدافع عن  وا�سل 
واختار هذه املرة �سلوكا مقززا اأثار ا�ستياء املارة ودعا ال�سرطة الربيطانية 
اإن  ميل" الربيطانية،  "ديلي  �سحيفة  وقالت  اآخ��ر.  �سخ�س  مع  لعتقاله 
النا�سط الذي مل يتم ذكر ا�سمه، توقف اأمام متجر للنباتيني يف العا�سمة 
لندن، ال�سبت، واأخذ ياأكل �سنجابا نيئا. واأثناء فعلته املقززة، كان النا�سط 

يرتدي قمي�سا كتب عليه: "النظام الغذائي النباتي = �سوء التغذية".
اإنها اعتقلت �سخ�سني عقب ال�ستفزاز الذي اأحدث حالة  وقالت ال�سرطة 
وهو  النا�سط  فيديو  مقطع  واأظهر  النباتيني،  متجر  اأم��ام  الرت��ب��اك  من 

يتعر�س لت�سفيد اليدين قبل ركوب �سيارة الأمن.
ويف ت�سريح �سابق، قال النا�سط اإنه اأراد اأن ينقل �سورة وا�سحة عما ياأكله 
الب�سر، وانتقد النباتيني قائا اإنهم "حولوا نظامهم الغذائي اإىل ما ي�سبه 
الدين". واأ�ساف: "النباتيون ي�سعون لتحويل الب�سر اإىل حيوانات. يريدون 
جعل الإن�سان يقتات على النباتات مثل البقرة". واأثار ا�ستعرا�س النا�سط 
انتقادات وا�سعة، وقال معلقون اإنهم ياأكلون اللحم اأي�سا لكنهم يحرمون 
نفت  ذل��ك،  غ�سون  يف  اللحوم.  ياأكلوا  األ  ق��رروا  الذين  الأ�سخا�س  خيار 
جمعية النباتيني يف بريطانيا ما قالت اإنها مغالطات تروج حول اأفرادها، 

واأكدت اأن النظام النباتي مائم لكافة الأ�سخا�س ويف جميع الأعمار.

دمى ذهبية واأملا�ض 
للوليد امللكي املنتظر 
املالكة  العائلة  اأف��راد  من  كنت  اإذا 
اأ�سغر  اأب��دا  تكون  لن  الربيطانية 
الهدايا  ب���رف  ت�ستمتع  اأن  م���ن 
الثمينة لدى مولدك .. من دمية 
����س���غ���رة م����ن ال����ذه����ب والأمل����ا�����س 
حلة  اإىل  دولر  األ���ف   112 ثمنها 
 1320 ثمنها  جوت�سي  من  ر�سيع 

دولرا.
ي�������س���ت���ع���د الأم����������ر ال����ربي����ط����اين 
اإليزابيث  امل��ل��ك��ة  ح��ف��ي��د  ه������اري، 
املمثلة  وزوج��ت��ه  بريطانيا،  ملكة 
الأمريكية ميجان ماركل ل�ستقبال 
تنق�سهما  ول  الأول  ط��ف��ل��ه��م��ا 
التجارية  ال���ع���ام���ات  ب��ال��ت��اأك��ي��د 
منها  �سي�سريان  ال��ت��ي  ال��ف��اخ��رة 
املاب�س  م��ن  ال��ول��ي��د  م�ستلزمات 

واللعب.
ومن بني هذه امل�ستلزمات الفاخرة 
و�سرات  خ�سي�سا  م�سممة  اأ�سرة 
واحل�سان  ال��ك�����س��م��ر  ���س��وف  م��ن 
التقليدي.  ال�����ه�����زاز  اخل�������س���ب���ي 
وتتناف�س جمموعة من العامات 
احتياجات  تلبية  ع��ل��ى  ال��ت��ج��اري��ة 
ال����وال����دي����ن م����ن ه������ذه الأ�����س����ي����اء 

الفاخرة باهظة الثمن.
وقالت كيت فرويد رئي�سة حترير 
لندن"  ل��ي��ت��ل  اأن�����د  "بيبي  جم��ل��ة 
والأمومة  الطفل  ب�سوؤون  املعنية 
ودعمت  كبرة.  �سوقا  "اأ�سبحت 
تعطي  لأن��ه��ا  ذل��ك  املالكة  العائلة 
ال����ع����دي����د م�����ن ه�������ذه ال����ع����ام����ات 

التجارية مكانة دولية".

منع وجبة خفيفة على الطائرات الكورية
الكورية  اجل����وي����ة  اخل����ط����وط  ����س���رك���ة  ق���ال���ت 
اجل��ن��وب��ي��ة، اإن���ه���ا ت��وق��ف��ت ع���ن ت��ق��دمي الفول 
واقعة  بعد  للركاب  خفيفة  كوجبة  ال�سوداين 
�سقيقان من  يتمكن  موؤخرا حينما مل  حدثت 
الفول  من  احل�سا�سية  ب�سبب  الطائرة  رك��وب 
ال�����س��اب��ني يف تقارير  ال�����س��وداين. وق���ال وال����دا 
ابنيهما  ان����زال  مت  اإن���ه  ال�سهر  ه���ذا  اإع��ام��ي��ة 
اجلنوبية  الكورية  ال�سركة  لأن  الطائرة  م��ن 
ح�سا�سية  م����ع  م��ن��ا���س��ب  ب�����س��ك��ل  ت��ت��ع��ام��ل  مل 
����س���دي���دة ي���ع���اين م��ن��ه��ا اأح�����د ال�����س��ق��ي��ق��ني من 
ال�����س��وداين. وذك����رت ت��ق��اري��ر اإعامية  ال��ف��ول 
اإىل  اأتانتا  من  م�سافرين  كانا  ال�سقيقني  اأن 
بعد  �سول  يف  للبقاء  ا�سطرا  لكنهما  الفلبني 
تقدمي  ع��ن  بالتوقف  طلبهما  ال�سركة  رف�س 
ب��ال��ق��رب من  مل��ن يجل�سون  ال�����س��وداين  ال��ف��ول 
ال�سابني لأن ال�سقيق الأكرب يعاين احل�سا�سية 
ال�سديدة جتاه الفول ال�سوداين. وقالت �سركة 
اإنها لن تقدم الطعام الذي  الطران يف بيان، 
يف  رحاتها  يف  ال�سوداين  الفول  على  يحتوي 

غ�سون اأ�سابيع، وفقا لوكالة رويرز.

جّدة تلد حفيدتها
امل��راأة بعد تخطي عقدها  اأن تنجب  النادر يف الطب  من 
م��وؤخ��را يف  م��ا ح�سل،  ه��و  الأك���ر غ��راب��ة  ال�ساد�س، لكن 
ولية  يف  الن�ساء  اإح���دى  اأ�سبحت  اإذ  امل��ت��ح��دة،  ال��ولي��ات 
اأّم��ا وج��ّدة يف الوقت نف�سه. وقامت امل��راأة التي  نربا�سكا، 
م��ول��ودة يف �سحة جيدة،  ب��اإجن��اب  م��ن عمرها،   61 تبلغ 
لفائدة ابنها املثلي جن�سيا، بعدما لقح الأطباء بوي�ساتها 
الطفلة،  �سي�سيلي،  الأم  واأجنبت  لابن.  املنوي  بال�سائل 
"هدية" لبنها املثلي ماثيو  حتى تقدم ما تراها مبثابة 
عاما،   29 دوغ��رت��ي،  اإليوت  و�سديقه  عاما،   32 اإيليدج، 
وفق ما نقلت �سحيفة ً"�سن". وقال "ال�سريكان" اإنهما 
�سحكا يف البداية حني عر�ست عليهما �سي�سيلي اأن حتبل 
بالتلقيح ال�سناعي، واعتقدا اأن ذلك غر ممكن ل�سيما 
اأم لثاثة  امل���راأة، وه��ي  واأ���س��رت  العمر.  اأن��ه��ا تقدمت يف 
اأبناء، اأن بودها اأن ت�سبح حبلى جمددا، وذاك ما ح�سل، 
اإىل  الر�سيعة  وزن  وي�سل  الثنني،  يوم  البنة،  واأجنبت 
امل�ست�سفى  م��ف��اج��اأة يف  امل����راأة  واأح��دث��ت  ك��ي��ل��وغ��رام.   2.6
الأطباء  ك��ان  فيما  طبيعي  ب�سكل  الب��ن��ة  اأجن��ب��ت  بعدما 
اأن تخ�سع لعملية قي�سرية. وبلغت املراأة �سن  يرجحون 
جيدة،  �سحة  يف  ظلت  لكنها  �سنوات،  ع�سر  قبل  الياأ�س 
التي تربعت  البوي�سات  وزود الأطباء ج�سمها بعدد من 
بها البنة البالغة من العمر 26 �سنة، رغم ما قد ت�سببه 
واأخته  املثلي  ال�ساب  فيها  ا�سرك  كهذه،  اإجن��اب  عملية 

واأمه، من انتقادات اأخاقية.

ع�ساء من الذهب عيار 24
ب�����اأوراق من  ب��وج��ب��ات ع�����س��اء م��غ��ط��اة  20 �سخ�سا  ح��ظ��ي 
باإعدادها  ق��ام��ت  ق����راط،   24 ع��ي��ار  اخل��ال�����س  ال��ذه��ب 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  لي�سرف،  ف��ري��دري��ك  الفرن�سية  الفنانة 

فنانني اآخرين، داخل اإحدى القاعات الفنية يف باري�س.
تي�سييه  الع�ساء، مع تيري  لهذا  لي�سرف  تنظيم  وجاء 
يف  الفنية  فانيتيز  قاعة  على  امل�سرفان  زون��غ،  وفيكتوريا 
باري�س، يف اإطار "عمل فني يهدف لإظهار اأهمية الذهب 

يف الفن املعا�سر، وانتقاد ما يحدث يف اأ�سواق الذهب".
لكن قائمة الطعام ذاتها كانت ب�سيطة، اإذ كانت تتاألف من 
اخل�سراوات  من  ورقائق  م�سلوق،  وبي�س  م�سوي،  دج��اج 

طليت بالذهب، بالإ�سافة اإىل حلوى مغطاة بالذهب.
التي  ال��واح��دة،  الذهب  رقاقة  �سعر  اإن  لي�سرف  وقالت 
وكالة  ذك��رت  م��ا  ح�سب  ي���ورو،   2.5 بلغ  الأطعمة  تغطي 
روي���رز. واأ���س��اف��ت، وه��ي ال��ت��ي ب���داأت يف اإع���داد وتقدمي 
وجبات الع�ساء الذهبية منذ عام 2004، اأنها تهتم ب�سكل 
خا�س بفكرة �سرعة زوال الأعمال الفنية، التي تبدعها، 
"�سوى  ت�سنعه  مم��ا  �سيئا  يتبقى  ل��ن  اأن���ه  اإىل  م�����س��رة 
 40 الع�ساء لكل �سخ�س  اخلربة".   وبلغت تكلفة وجبة 

يورو، وبيعت خال 3 اأيام.

ي�سطاد »مفاجاأة قاتلة« من املاء
�سمكة  انتظارا خل��روج  املياه  اأمل��اين �سنارته يف  األقى رجل 
من البحر، لكنه �سدم مبفاجاأة غر �سارة على الإطاق. 
فقد ذكرت ال�سرطة الأملانية اأن مواطنا يبلغ من العمر 27 
العاملية  تعود للحرب  عاما، �سحب قذيفة يدوية فرن�سية 

الثانية، بينما كان ي�سطاد يف بلدة اإمدن �سمال الباد. �صورتان لربج اإيفل ، ال�صورة الأعلى وهو ُم�صاء، يف باري�ض ، وال�صورة ال�صفلى وهو غري م�صاء خالل �صاعة الأر�ض لت�صليط ال�صوء على تغري املناخ العاملي.ا ف ب

فقدت حياتها 
بخطاأ كارثي

لقيت طالبة اأمركية حتفها، بعد 
اأنها  تظن  كانت  �سيارة  �سعدت  اأن 
ال���ت���ي ط��ل��ب��ت��ه��ا ع���رب تطبيق  ت��ل��ك 

"اأوبر".
وب��ح�����س��ب ت��ق��اري��ر اإع��ام��ي��ة، فاإن 
�سامانثا  اجل���ام���ع���ي���ة  ال���ط���ال���ب���ة 
جوزيف�سون، البالغة من العمر 21 
�سنة، كانت طلبت اإحدى ال�سيارات 
املتعاقدة مع تطبيق اأوبر يف ولية 
تلك  اأن  غ���ر  ك���ارول���ي���ن���ا،  ����س���اوث 
الطالبة اأخطاأت و�سعدت يف �سيارة 
فجرا  الثانية  ال�ساعة  عند  اأخ��رى 

من يوم اجلمعة.
ال�سيادين  ب��ع�����س  ع���ر  ولح���ق���ا، 
ريفية  م��ن��ط��ق��ة  يف  ج��ث��ت��ه��ا  ع���ل���ى 
بينما  القريبة  كاريون  مبقاطعة 
كانت عائلتها واأ�سدقاوؤها يبحثون 
"�سن"  ���س��ح��ي��ف��ة  ب��ح�����س��ب  ع��ن��ه��ا، 

الربيطانية.
من  الأمركية  ال�سرطة  ومتكنت 
الغام�سة  ال�����س��ي��ارة  ه��وي��ة  معرفة 
�سورت  م��راق��ب��ة  ك��ام��رات  بف�سل 
و�سرعان  ت�ستقلها،  وه��ي  �سامانثا 
ال�سائق  ع��ل��ى  ال��ق��ب�����س  ج����رى  م���ا 
الذي كان يقود مركبة من �سوداء 

من طراز "�سيفروليه اإمبال".
التحقيقات  جم�������رى  وخ���������ال 
�سيارة  �سائق  اأن  ال�سرطة  اك�ستفت 
�سامانثا  ط��ل��ب��ت��ه��ا  ال��ت��ي  "اأوبر" 
ل�"تاأخرها  الطلب  األ��غ��ى  ق��د  ك��ان 
الأخ���رة  ج��ع��ل  يف احل�سور" مم��ا 
تظن اأن ال�سيارة الواقفة هي التي 
اأن  دون  اإل��ي��ه��ا  ف�سعدت  تنتظرها 

تتاأكد من الأمر.

الاكتوز  عن  لاإقاع  تدفعك  موؤ�سرات   4
عدم حتمل الاكتوز، ا�سطراب ه�سمي �سائع يعاين 
منه ما يقدر بنحو %56 من �سكان العامل.  ويحدث 
هذا ال�سطراب عندما يكون اجل�سم غر قادر على 
اإنتاج ما يكفي من اإنزمي ي�سمى الاكتاز، وهو اأمر 
�سروري لتحطيم وه�سم ال�سكر الذي يطلق عليه 
الاكتوز. فيما يلي بع�س العامات التي ميكن اأن 
ت�ساعدك يف حتديد ما اإذا كنت حتتاج اإىل احلد من 
تناول الأطعمة التي حتتوي على الاكتوز، واأهمها 

منتجات الألبان: 
- ال�سعور بالنفخة 

ت�����س��م��ل الأع����را�����س الأك������ر ���س��ي��وع��اً ل���ع���دم حتمل 
وال�سعور  ال��غ��ازات،  ون�سوء  البطن،  اآلم  الاكتوز، 
بالنفخة والإ���س��ه��ال. وحت��دث ه��ذه الأع��را���س لأن 
اجل�سم غر قادر على ه�سم الاكتوز بالكامل، مما 

يت�سبب براكم الغازات يف القولون.
- الإ�سابة بالإم�ساك

تناول الأطعمة التي حتتوي على الاكتوز ميكن اأن 
يوؤثر على ج�سمك كله اإذا كنت ل ت�ستطيع ه�سمه 
ب�سكل �سحيح. وقد ك�سفت درا�سة ن�سرت عام 2006 

اأن  الأع�����س��اء،  وظ��ائ��ف  لعلم  الأم��ري��ك��ي��ة  املجلة  يف 
بع�س الأ�سخا�س عانوا من الإم�ساك بعد تناولهم 
اأمعائهم  اإنتاج غاز امليثان يف  الاكتوز لأنه زاد من 
اأك��رب عرب اجلهاز  وت�سبب يف حترك الطعام ببطء 

اله�سمي.
- اآلم املعدة

ا�ستهاك  نتيجة  البطن  اآلم  اأن  م��ن  ال��رغ��م  على 
وا�سحاً  موؤ�سراً  تكون  اأن  ميكن  والأل��ب��ان  احلليب 
على عدم حتمل الاكتوز، فاإن هذه لي�ست العنا�سر 
ت�سبب مثل هذه  اأن  التي ميكن  الوحيدة  الغذائية 

امل�ساكل.
ي�ستخدم الاكتوز يف جمموعة وا�سعة من الأطعمة 
النا�س،  الكثر من  التي قد ل يعرفها  وامل�سروبات 
امل�سنعة  اللحوم  اإىل  الاكتوز  ي�ساف  ما  غالباً  اإذ 

وامل�سروبات الغازية، وخلطات العجني والكعك
- تناول مكمات الاكتاز

اإن كنت م��ن الأ���س��خ��ا���س ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن عدم 
حت��م��ل ال���اك���ت���وز، ح����اول ت���ن���اول م��ك��م��ات اأن����زمي 

الاكتاز الذي ي�ساعد على ه�سم الاكتوز. 

جينيفر لوبيز تنف�سل 
عن خطيبها

البي�سبول   كرة  لعب  خطيبها  عن  لوبيز   العاملية  جينيفر  النجمة  انف�سلت 
األيك�س رودريغيز  بعد تاأكدها من خيانته لها مع زوجة �سديق لها يدعى 
جامي�س بيرز. وجتدر الإ�سارة اأن األيك�س كان قد واجه تهمة له بخيانة  

جينيفر منذ فرة وهذه التهمة اأتت على ل�سان عار�سة باي بوي 
اأّن  اإىل  اأ�سارت  التي   ،) عاماً   44  ( غريغوري   الإنكليزية  زوي 
األيك�س ظّل ُياحقها ُمّدة �سهر كامل، قبل اأن يتقّدم خلطوبة 
منها  يطلب  كان  رودريغز  اأّن  واأ�سافت  اأ�سابيع.   6 ب�  جينيفر 
لها  ُير�سل  كان  كما  اإقامة عاقة حميمة،  اأج��ل  ُمقابلته، من 

ور اخلليعة، حيث و�سفته بالكلب القذر. ال�سّ


