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ح�صور الفت لكبار املواطنني واأ�صحاب الهمم
اإقبال كبري من الناخبني للم�شاركة يف 

العر�س االنتخابي يف مركز مدينة زايد
•• منطقة الظفرة – لطيفة جابر 

�شهد مركز �قرت�ع مدينة ز�يد يف منطقة �لظفرة يف �ليوم �لثاين �إقبال 
�نتخابات  يف  ممثليهم  الختيار  �النتخابية  �لهيئة  �أع�����ش��اء  م��ن  كبري 
�ملجل�ص �لوطني مع بدء �لت�شويت �ملبكر حيث حر�ص �جلميع من رجال 
و�شيد�ت �شباب وكبار �ملو�طنني و�أ�شحاب �لهمم و�حلاالت �خلا�شة على 
للقيام  �لتا�شعة �شباحا  �لت�شويت يف  باب  �ملركز فور فتح  �لتو�فد على 
عمليات  ومتيزت   . �النتخابي  �لعر�ص  يف  و�مل�شاركة  �لوطني  بو�جبهم 
لالنتخابات  �لعليا  �للجنة  حر�شت  حيث  و�لي�شر  بال�شهولة  �الق��رت�ع 
على �تخاذ كافة �لتجهيز�ت و�لرتتيبات لت�شهيل قيام �لناخبني بعمليات 

�لت�شويت دون �أي معوقات �أو �شعوبات .             )�لتفا�شيل �ص6(

.. و1170 متطوعًا ومتطوعة ي�شاركون يف اإجناح 
ا�شتحقاق انتخابات املجل�س الوطني االحتادي 2019

•• اأبوظبي - الفجر :

فيما ت�شتمر �ال�شتعد�د�ت �الأخرية لليوم �النتخابي �لرئي�شي النتخابات 
�ملجل�ص �لوطني �الحتادي 2019 �ملو�فق يوم �ل�شبت 5 �أكتوبر، يو��شل 
1170 متطوعاً ومتطوعة من �ملو�طنني و�ملو�طنات من خمتلف مناطق 
�لدولة لت�شهيل  �مل�شتويات ويف كافة مناطق  �لعمل على خمتلف  �لدولة 
�لهيئات  �أع�����ش��اء  م��ن  �ل��ن��اخ��ب��ني  ع��ل��ى  �الإل���ك���رتوين  �لت�شويت  خ��ط��و�ت 
�النتخابية وم�شاندة خمتلف �للجان و�جلهات �لتنظيمية، و�مل�شاهمة يف 
�إجناز عملية �نتخابية ناجحة حتقق معايري �ل�شفافية و�لنز�هة وت�شكل 
�إ�شافة نوعية جديدة للنجاحات �لتي حققتها �لدور�ت �النتخابية �لثالث 

�ملا�شية.                                                                 )�لتفا�شيل �ص7(
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�نتفا�شة �ل�شعب �لعر�قي �شد �لهيمنة �الإير�نية

نبيل �لقروي.. مازق �لرئا�شية �لتون�شية

حممد بن زايد يتقبل تعازي �شلطان القا�شمي وحميد النعيمي 
وال�شيوخ وجموع املعزين بوفاة �شهيل بن مبارك الكتبي

•• اأبوظبي-وام:

تقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
مبارك  بن  �شهيل  وفاة  �لتعازي يف  �مل�شلحة  للقو�ت  �الأعلى  �لقائد  نائب 
�لكتبي .. من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي 
بن  حميد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  �ل�شارقة  حاكم  �الأعلى  �ملجل�ص  ع�شو 

ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�ص �الأعلى حاكم عجمان.
كما قدم و�جب �لعز�ء- بق�شر �مل�شرف-.. �شمو �ل�شيخ �شلطان بن حممد 
�ل�شيخ  و�شمو  �ل�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  ون��ائ��ب  عهد  ويل  �لقا�شمي  �شلطان  ب��ن 

من  وع��دد  �ل�شارقة  حاكم  نائب  �لقا�شمي  �شلطان  بن  �شامل  بن  عبد�هلل 
�لوزر�ء وكبار �مل�شوؤولني يف �لدولة و�أع�شاء �ل�شلك �لدبلوما�شي وجموع 
�ملعزين. و�أعرب �جلميع عن �شادق تعازيهم ومو��شاتهم .. �شائلني �هلل عز 
وجل �أن يتغمد �لفقيد �شهيل بن مبارك �لكتبي بو��شع رحمته ور�شو�نه 

ويدخله ف�شيح جناته ويلهم ذويه و�أهله جميل �ل�شرب و�ل�شلو�ن.
ممثل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  �ل��ع��ز�ء..  جمل�ص  ح�شر 
�حلاكم يف منطقة �لظفرة و�شمو �ل�شيخ �شرور بن حممد �آل نهيان و�شمو 
الإمارة  �لتنفيذي  �ملجل�ص  رئي�ص  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  ه��ز�ع  �ل�شيخ 
�لتفا�شيل )�ص2(                                   �أبوظبي .     

االإمارات توا�شل بناء و تاأهيل 
املدار�س يف الدريهمي باحلديدة 

•• احلديدة-وام:

تو��شل دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة جهودها �لد�عمة لل�شعب �ليمني 
�ل�شقيق من خالل تعزيز �ملجاالت �لتي تتعلق بحياة �ل�شكان وحت�شينها 

خا�شة �ملجال �لتعليمي.
�لدكتور ح�شن علي طاهر حمافظ �حلديدة ير�فقه ممثل  �فتتح  فقد 
مديرية  يف  �الأ�شا�شي  للتعليم  مدر�شة  �الإم��ار�ت��ي  �الأحمر  �لهالل  هيئة 
�أع����ادت دولة  �ل��ط��ال��ب��ات  و  �لطلبة  600 م��ن  ن��ح��و  ت��خ��دم  �ل��دري��ه��م��ي 
�الإمار�ت بناءها وتاأهيلها بعد تعر�شها الأ�شر�ر كبرية وتوقفها لعامني 
�حلوثية  �مللي�شيات  ت�شنها  �لتي  �حل��رب  ب�شبب  �ل��ط��الب  ��شتقبال  ع��ن 

�الإرهابية �شد �ل�شعب �ليمني.
و �أكد طاهر خالل حفل �الإفتتاح - �لذي ح�شرته قياد�ت من �ل�شلطة 
�ملحلية يف �لدريهمي - �أن �إعادة بناء مدر�شة �لفجر �جلديد يف منطقة 
�لطائف يف �لدريهمي تعك�ص �شورة جلية حلجم �لدعم �ل�شخي و �لدور 
�لكبري �لذي تقوم به دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة لتطبيع �حلياة يف 
�ملديريات و �ملناطق �ملحررة خا�شة �لقطاعات ذ�ت �ل�شلة بحياة �لنا�ص.

�لهالل  �الإم�����ار�ت ممثلة يف هيئة  ل��دول��ة  �جل��زي��ل  �شكره  ع��ن  �أع���رب  و 
�أجل  من  �هتمامها  �لدريهمي  مديرية  �أول��ت  �لتي  �الإم��ار�ت��ي  �الأح��م��ر 

تخفيف �ملعاناة عن كاهل �أبنائها.                     )�لتفا�شيل �ص5(

حممد بن ز�يد يتقبل �لتعازي من �حلكام و�ل�شيوخ و�ملعزين

مدن جديدة تن�صم لالحتجاجات .. �صدامات وهتافات �صد اإيران

حجب مواقع التوا�شل وكبح االإنرتنت ملواجهة التظاهرات بالعراق
•• بغداد-وكاالت:

�لعر�قية  �ل�������ش���ل���ط���ات  ح���ج���ب���ت 
مو�قع  ب��ع�����ص  �م���������ص،  ح���ج���ب���ت، 
بغد�د،  يف  �الجتماعي  �لتو��شل 
�شعفا  �الإن�����رتن�����ت  ���ش��ه��د  ف��ي��م��ا 

ملحوظا.
�الإج����ر�ء�ت فيما حتاول  وج���اءت 
�ل�شيطرة  �ل��ع��ر�ق��ي��ة  �ل�����ش��ل��ط��ات 
ع��ل��ى �مل��ظ��اه��ر�ت �حل��ا���ش��دة �لتي 
وم������دن عدة  ب����غ����د�د  خ���رج���ت يف 
ون��ق�����ص �خلدمات  �ل��ف�����ش��اد  ���ش��د 
و���ش��ي��ا���ش��ي��ات �حل��ك��وم��ة �حل��ال��ي��ة.
ومت �إط�����الق ن����ار ك��ث��ي��ف وق����ع يف 
حم��ي��ط ���ش��اح��ة �ل��ت��ح��ري��ر و�شط 
ب���غ���د�د، �ل��ت��ي ���ش��ه��دت ي���وم �أم�ص 
دموية.وفيما  م��ظ��اه��ر�ت  �الول 
ب�شو�رع  �إي��ر�ن  �شد  هتافات  دوت 
بغد�د، قال �شهود باأن قو�ت �الأمن 
وم��و�ل��ني الإي���ر�ن ق��ام��و� باإطالق 
�لنار على �ملتظاهرين، و�شوهدت 
�شيار�ت �الإ�شعاف تنقل عدد� من 

�مل�شابني.
و�حلدث  �لعربية  مر��شل  و�أف���اد 
باأن رئي�ص �لوزر�ء �لعر�قي ير�أ�ص 
ج��ل�����ش��ة ط����ارئ����ة مل��ج��ل�����ص �الأم�����ن 
وز�رة  ق���ام���ت  ب��ي��ن��م��ا  �ل���وط���ن���ي، 
بحجب  �ل���ع���ر�ق���ي���ة  �الت�������ش���االت 
م����و�ق����ع �ل���ت���و�����ش���ل ل���ل���ح���د من 

يف ر�صالة �صديدة اللهجة:
نبيل القروي للغنو�شي: اأرف�س التحالف معكم

 •• الفجر – تون�ص-خا�ص
يف رد م��ن �مل��رت���ش��ح ل��ل��دور �ل��ث��اين يف �ل��رئ��ا���ش��ي��ة ن��ب��ي��ل �ل���ق���روي على 
ر�شالة  �لقروي  �لغنو�شي، كتب  ر��شد  �لنه�شة  ت�شريحات رئي�ص حركة 
مطولة ن�شرها �ملكتب �الإعالمي حلزبه، �شدد فيها على �أنه لن يتحالف 
مع �لغنو�شي وال مع حزبه، قائال ''لقد �أوهمكم وجودي يف زنز�نتي باأينيّ 
ا ... و�أنيّه ال  يف موقف �شعف ففاجاأمتونا بت�شريحات ملهاجمتنا �شخ�شييّ
ميكنكم �لتيّحالف مع حزب قلب تون�ص ب�شبب وجود �شبهة ف�شاد... كل 
ما يف �الأمر هو �أنيّني �أرف�ص �لتحالف معكم ومع حزبكم و�أكرب دليل على 

هذ� �أنيّني ال �أز�ل �شجينا والأ�شباب معلومة".
وتابع �لقروي ر�شالته بكيل جملة من �التهامات للحركة، قائال "�أرف�ص 
�شبهات  بكم من  تعليّقت  ملا  �لنه�شة  �لتحالف معكم ومع حزبكم حركة 
�ل�شهيد  �شحييّتها  وذهب  �الغتياالت  جر�ء  جدييّة  ات  مبلفيّ زة  معزيّ قوييّة 
�شكري بلعيد و�ل�شهيد حممد �لرب�همي و�ل�شهيد لطفي نق�ص وخرية 
ل... وبعد �أن تو�طاأمت يف  �شباب تون�ص من �أمنييّني وجنود ومدنييّني عزيّ

�لتغرير ب�شباب تون�ص وت�شفريهم �إىل حمرقة �شوريا.
)�لتفا�شيل �ص13(

خطط  ن��راق��ب  ال��ك��رم��ل��ني: 
االآمنة  املنطقة  لتو�شيع  تركيا 

•• عوا�صم-وكاالت:

قال �لكرملني، �أم�ص �الأربعاء، �إن 
كثب  عن  �لو�شع  تر�قب  مو�شكو 
بعدما قالت تركيا �إنها �شتتحرك 
مب����ف����رده����ا يف خ���ط���ط الإق����ام����ة 
�شرقي  �شمال  يف  �الآم��ن��ة  �ملنطقة 
���ش��وري��ا. وق���ال �ل��رئ��ي�����ص �لرتكي 
رجب طيب �أردوغان، �إنه ال ميلك 
نحو  على  �لتحرك  �شوى  خ��ي��ار�ً 
تقدم  �إح���ر�ز  لعدم  نظر�ً  منفرد، 
فيما  �ملتحدة  �لواليات  مع  يذكر 
يت�شل باإقامة �ملنطقة �الآمنة، يف 
ب�شاأن  و�شوحاً  ت�شريحاته  �أك��ر 
�ع���ت���ز�م ت��رك��ي��ا ���ش��ن ه��ج��وم عرب 
�مل��ت��ح��دث با�شم  �حل�����دود. وق����ال 
بي�شكوف،  دمي����رتي  �ل��ك��رم��ل��ني، 
من  �إن��ه  مو�شكو  يف  لل�شحافيني 
حق تركيا �لدفاع عن نف�شها لكن 
يجب �حلفاظ على وحدة �أر��شي 

�شوريا.
وك����ان����ت �أن����ق����رة وو�����ش���ن���ط���ن قد 
على  منطقة  �إق��ام��ة  على  �تفقتا 
من  ك���ي���ل���وم���رت�ً   480 �م����ت����د�د 
تركيا  وترغب  �لرتكية.  �حل��دود 
عمق  �إىل  �مل��ن��ط��ق��ة  ت�����ش��ل  �أن  يف 
�الأر��شي  د�خ���ل  كيلومرت�   30
مر�ر�  تركيا  ول��وح��ت  �ل�����ش��وري��ة. 
و�حد  جانب  م��ن  ع�شكري  بعمل 
م�شتوى  �إىل  �جلهود  ترق  مل  �إذ� 
زمنية  ف���رتة  وح����ددت  توقعاتها 

تنتهي بنهاية �شبتمرب �أيلول.

م�����ش��ر ت����وؤج����ل حم��اك��م��ة 
»2 »ح�شم  بق�شية  املتهمني 

•• القاهرة-وكاالت:

قررت �ملحكمة �لع�شكرية يف م�شر، 
�أم�����ص �الأرب���ع���اء، ت��اأج��ي��ل حماكمة 
271 متهما يف �لق�شية �ملعروفة 
ب�ح�شم 2 ولو�ء �لثورة ، جلل�شة 9 
�أكتوبر، ال�شتكمال �شماع �ل�شهود. 
�مل�شرية  �لعامة  �لنيابة  ووجهت 
�غتيال  تهم  بالق�شية،  للمتهمني 
رجال �ل�شرطة يف حو�دث  من   8
عدة، منها �غتيال �لنقيب �إبر�هيم 
ع��������ز�زي �����ش����ري����ف، و�ال������ش�����رت�ك 
�أمني  ك���م���ني  ع���ل���ى  �ل���ه���ج���وم  يف 
مبنطقة مدينة ن�شر يف �لقاهرة. 
بق�شية  للمتهمني  �أ���ش��ن��دت  ك��م��ا 
�الن�شمام  ت��ه��م��ة  �ل����ث����ورة،  ل�����و�ء 
دور  ي�شتهدف  �إره���اب���ي،  ل�تنظيم 
ع��ب��ادة �الأق��ب��اط، ورج���ال �جلي�ص 

و�ل�شرطة و�لق�شاء.

يقب�س  ال��ل��ي��ب��ي  اجل��ي�����س 
ال��ق��اع��دة ق��ي��ادي يف  ع��ل��ى 

•• طرابل�ص-وكاالت:
ق���ال م�����ش��در ع�����ش��ك��ري يف غرفة 
�لليبي،  �لوطني  عمليات �جلي�ص 
�لقب�ص  م���ن  مت��ك��ن  �جل��ي�����ص  �إن 
على �لقيادي يف �جلماعة �لليبية 
تنظيم  ل���ف���رع  �ل��ت��اب��ع��ة  �مل��ق��ات��ل��ة 
م�شطفى  ل��ي��ب��ي��ا،  يف  �ل���ق���اع���دة 
حم������اور  �أح����������د  يف  �ل������رتي������ك������ي، 

�لعمليات بالعا�شمة طر�بل�ص.

ح�شار  الدوليون:  اخل��راء 
جماعي عقاب  لتعز  احلوثي 

•• عوا�صم-وكاالت:

ق�������ال ت����ق����ري����ر ف����ري����ق �خل�������رب�ء 
�لتابع  �ل�����ب�����ارزي�����ن  �ل����دول����ي����ني 
ملجل�ص حقوق �الإن�شان �إن ح�شار 
�حل��وث��ي��ني �مل�����ش��ت��م��ر مل��دي��ن��ة تعز 
و�نتهاكاً  ج��م��اع��ي��اً  ع���ق���اب���اً  ي��ع��د 
�الإن�شان  حلقوق  �الأوج���ه  متعدد 

و�لقو�نني �لدولية و�الإن�شانية.
و�أ����ش���اف ت��ق��ري��ر �ل��ف��ري��ق �لذي 
مت ع��ر���ش��ه خ����الل ع��ل��ى �ل����دورة 
يف  �الإن�شان  حقوق  ملجل�ص  �ل�42 
جنيف، �أن جماعة �حلوثي، ومنذ 
طردها من قبل �لقو�ت �ل�شرعية 
�ليمنية من مدينة تعز يف يوليو 
�إ�شعاف  حت���اول   ،2015 مت���وز 
�ملقاومة و��شتعادة �ل�شيطرة على 
ح�شار�ً  عليها  وفر�شت  �ملدينة، 

وعقاباً جماعياً ل�شكانها.
�حل�شار  �أن  �ل��ت��ق��ري��ر  و�أو�����ش����ح 
�حلوثيني  جماعة  فر�شته  �لذي 
ر ب�شكل كبري على تعز، وت�شبب  �أثيّ
و�ملياه  �لغذ�ئية  �ل�شلع  ب��ان��ع��د�م 
وبندرة �الأدوية و�نعد�م �خلدمات 
�ل�شحية وتر�جع �لتعليم وغريها 

من �أ�شكال �حلياة.
��شتمرت  ف��ق��د  �ل��ت��ق��ري��ر،  ووف����ق 
م��ن ح�����ش��ار تعز  �الأوىل  �مل��رح��ل��ة 
حيث   ،2016 مار�ص  �آذ�ر  حتى 
�لتي  �ل��ت��ف��ت��ي�����ص  ن��ق��اط  "كانت 
تغلق  �حل��وث��ي��ون  عليها  �شيطر 

. ب�شكل �عتباطييّ

�لتظاهر�ت.
�لر�بط  كما جرى قطع �لطريق 
ب����ني ب����غ����د�د وحم���اف���ظ���ة دي����ايل 
يف  �شعبية  ت��ظ��اه��ر�ت  خ���روج  بعد 
م��ن��ط��ق��ة �ل�����ش��ع��ب، م���ن���ددة بقمع 

تظاهر�ت �شاحة �لتحرير.
�أن جماميع من  �إىل  �أي�شا  و�أ�شار 
�ل�شبان قامو� بقطع  �ملتظاهرين 
�ل��رئ��ي�����ش��ة و�شط  �ل����ط����رق  �أح������د 

منطقة �لزعفر�نية يف بغد�د.
ن�شطاء  دع����ا  ذل�����ك،  �أع���ق���اب  ويف 
�إىل  �ل����دي����و�ن����ي����ة  حم���اف���ظ���ة  يف 
�أم�ص  ع�شر  ح��ا���ش��دة  م��ظ��اه��ر�ت 

�الأربعاء ملو��شلة �الحتجاج.
وت��اأت��ي �ح��ت��ج��اج��ات �الأم�����ص بعد 

�ملظاهر�ت �لدموية، �لتي �شهدها 
�لعر�ق يوم �أم�ص �الأول، و�أدت �إىل 
مقتل 3 �أ�شخا�ص و�إ�شابة 250 
�آخ���ري���ن.و�أع���ل���ن رئ��ي�����ص �ل�����وزر�ء 
�لبدء  عبد�ملهدي  ع��ادل  �لعر�قي 
حو�دث  ب�����ش��اأن  حتقيق  �إج����ر�ء  يف 
�أن  �إىل  م�������ش���ري�  ه������ذه،  �ل���ع���ن���ف 
مركزة  و�شتبقى،  كانت،  �الأولوية 
�ل�شعب  ت��ط��ل��ع��ات  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى 
لكل  و�ال����ش���ت���ج���اب���ة  �مل�������ش���روع���ة 

مطلب عادل.
رئا�شة  �أعلنت  مت�شل،  �شياق  ويف 
توجه  �ل��ع��ر�ق��ي  �ل��ن��و�ب  جمل�ص 
جلنتني نيابيتني بفتح حتقيق يف 
�الأحد�ث �لتي ر�فقت �لتظاهر�ت.

حجم االإنفاق على الرعاية ال�شحية يف االإمارات 
يتجاوز 3.6 مليار دوالر بحلول عام 2030 

•• دبي-وام:

معر�ص  �أ�شخم  يعد  �ل��ذي   - هيلث  �آر�ب  �لعربي  �ل�شحة  وم��وؤمت��ر  معر�ص  �أك��د 
�الأو�شط  �ل�شرق  مبنطقة  �ل�شحية  �ل��رع��اي��ة  جم��ال  يف  و�ملتخ�ش�شني  للمهنيني 
و�شمال �أفريقيا- �أهميته من �لناحية �القت�شادية وم�شاهمته �لفعالة يف دعم �لنمو 
�القت�شادي يف منطقة �ل�شرق �الأو�شط ال�شيما �أن دورة عام 2019 �شهدت �إجناز 
معامالت و�شفقات جتارية من قبل �لعار�شني بقيمة جتاوزت 824 مليون دوالر 

�أمريكي وبزيادة �شنوية بلغت 5.9 باملائة.
�أحدث  �ل�شحية يف  �إنرتنا�شونال للرعاية  �ل�شياق تطرقت �شركة كولريز  ويف هذ� 
�ملنطقة  �ل�شحية يف  �لرعاية  �ملرتبطة بقطاع  �لتجارية  �الأعمال  �إىل منو  �أبحاثها 
حيث �شهدت دولة �الإم��ار�ت وحدها زيادة يف �الإنفاق على قطاع �لرعاية �ل�شحية 
مبعدل منو �شنوي مركب بلغ 8.8 باملائة بني �الأعو�م من2011 و2019 يف حني 
من �ملتوقع �أن ي�شل حجم �الإنفاق على هذ� �لقطاع �إىل 2.4 مليار دوالر �أمريكي 
 .2030 ع��ام  دوالر  مليار   3.6 �إىل  لي�شل  يرتفع  �أن  على   2025 ع��ام  بحلول 

اول فيلم اك�شن اماراتي 
يف �شا�شات ال�شينما  

عندما ي�شتغل ال�شراع بني احلب 
وال�شداقة  يف املقاتل الذي اليهزم



اخلميس    3   أكتوبر    2019  م   -   العـدد  12747  
Thursday   3   October   2019  -  Issue No   12747

02

اأخبـار الإمـارات
رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن 

زايد يهنئون رئي�س غينيا 
•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ص �لدولة حفظه �هلل برقية تهنئة �إىل فخامة 
�لربوفي�شور �ألفا كوندى رئي�ص جمهورية غينيا وذلك مبنا�شبة ذكرى ��شتقالل بالده.

كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�ص �لدولة رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء 
حاكم دبي رعاه �هلل و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 

�الأعلى للقو�ت �مل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل فخامة �لرئي�ص �ألفا كوندى.
�آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �آل مكتوم و�شاحب  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  وبعث �شاحب 

نهيان برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل معايل �إبر�هيم كا�شوري فوفانا رئي�ص وزر�ء جمهورية غينيا.

حاكم الفجرية يقدم واجب العزاء يف وفاة �شهيل الكتبي 
•• اأبوظبي-وام:

قدم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حمد بن حممد �ل�شرقي ع�شو �ملجل�ص 
�الأعلى حاكم �لفجرية و�شمو �ل�شيخ نا�شر بن حمد �آل خليفة ممثل 
�ملجل�ص  رئي�ص  �ل�شباب  و���ش��وؤون  �خلريية  لالأعمال  �مللك  جاللة 
�الأعلى لل�شباب و�لريا�شة يف مملكة �لبحرين و�شمو �ل�شيخ ر��شد 

�أم �لقيوين .. و�جب �لتعازي  بن �شعود بن ر��شد �ملعال ويل عهد 
�إىل �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة 
�لظفرة و�شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�ص �ملجل�ص 
�آل نهيان  ز�يد  �ل�شيخ نهيان بن  �أبوظبي و�شمو  �لتنفيذي الإم��ارة 
�آل نهيان لالأعمال  رئي�ص جمل�ص �أمناء موؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان 

�خلريية و�الإن�شانية .. يف وفاة �شهيل بن مبارك �لكتبي.

ز�يد  بن  عمر  �ل�شيخ  �شمو   .. �شموهم  جانب  �إىل  �لتعازي  وتقبل 
�آل  �شلطان  ز�يد بن  �أمناء موؤ�ش�شة  رئي�ص جمل�ص  نائب  نهيان  �آل 
نهيان لالأعمال �خلريية و�الإن�شانية و�شمو �ل�شيخ ذياب بن حممد 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�ص د�ئرة �لنقل يف �أبوظبي وعدد من �ل�شيوخ 

و�أبناء �لفقيد.
كما ق��دم و�ج��ب �ل��ع��ز�ء .. ع��دد م��ن �ل����وزر�ء وك��ب��ار �مل�شوؤولني يف 

و�لقو�ت  �لدفاع  وز�رة  ق��ادة  كبار  �إىل  �إ�شافة  و�ملوؤ�ش�شات  �لدو�ئر 
�مل�شلحة ووز�رة �لد�خلية و�الأجهزة �الأمنية وجموع �ملو�طنني.

و�أعرب �جلميع عن خال�ص تعازيهم ومو��شاتهم يف وفاة �شهيل بن 
�لفقيد بو��شع  �أن يتغمد  �ملوىل عز وجل  .. د�عني  �لكتبي  مبارك 
ذويه  ويلهم  جناته  ف�شيح  وي�شكنه  ور���ش��و�ن��ه  ومغفرته  رحمته 

جميل �ل�شرب و�ل�شلو�ن.

ق�شاء اأبوظبي
 ينظر 7 �شكاوى

•• اأبوظبي-وام:
�ط���ل���ع���ت جل���ن���ة �����ش����وؤون �خل�����رب�ء 
خالل  �أبوظبي  يف  �لق�شاء  بد�ئرة 
7 �شكاوى  �جتماعها �لدوري على 
ب�شاأنها  و�ت����خ����ذت  خ������رب�ء،  ���ش��د 
و�فقت  فيما  �مل��ن��ا���ش��ب��ة،  �ل���ق���ر�ر�ت 
ع��ل��ى ط��ل��ب م��ق��دم ل��ق��ي��د خ��ب��ري يف 

جدول �خلرب�ء �مل�شتغلني.
�ل�����دوري للجنة  وع��ق��د �الج��ت��م��اع 
�ملبنى  يف   ، �ملا�شي  �شبتمرب  ل�شهر 
برئا�شة  �لق�شاء،  لد�ئرة  �لرئي�ص 
�شعيد  ي��و���ش��ف  �مل�����ش��ت�����ش��ار  ���ش��ع��ادة 
�لق�شاء يف  د�ئ���رة  �ل��ع��ربي، وك��ي��ل 
�أبوظبي، وع�شوية كل من �مل�شت�شار 
علي �ل�شاعر �لظاهري، مدير �إد�رة 
و�مل�شت�شار  �ل��ق�����ش��ائ��ي،  �لتفتي�ص 
حمكمة  رئي�ص  هجامي،  بو�شعيب 
����ش��ت��ئ��ن��اف �ل��ع��ني، وي��و���ش��ف ح�شن 
ق��ط��اع م�شاندة  �حل��و���ش��ن��ي، م��دي��ر 
وخمي�ص  و�مل���ت���ع���ام���ل���ني،  �مل���ح���اك���م 
�إد�رة  م���دي���ر  �ل��ق��ب��ي�����ش��ي،  م���ب���ارك 
�شوؤون �ملحامني و�خلرب�ء، وحارب 
ح���م���د �ل���ك���وي���ت���ي، ك���ب���ري �خل�����رب�ء 
�ل���ه���ن���د����ش���ي���ني، وع���ب���د�ل���رح���م���ن 
�خلرب�ء  كبري  �ل�شهالوي،  ح�شني 

�حل�شابيني و�مل�شرفيني .

�شيف بن زايد يطلع على �شهادة اعتماد عاملية للدفاع املدين

حجم االإنفاق على الرعاية ال�شحية يف االإمارات يتجاوز 3.6 مليار دوالر بحلول عام 2030 

•• اأبوظبي-وام:

جمل�ص  رئي�ص  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق  �طلع 
�لوزر�ء وزير �لد�خلية �أم�ص مبقر �لوز�رة على �شهادة �العتماد �لعاملية �لتي 
ح�شلت عليها �أكادميية �لدفاع �ملدين بوز�رة �لد�خلية من �ملجل�ص �لوطني 

للموؤهالت �ملهنية خلدمات �الإطفاء.
بالتميز  �لتز�مها  �أظهرت  �أن  بعد  �العتماد  هذ�  على  �الأكادميية  ح�شلت  و 
و�إ�شد�ر  �ختبار  يف  �ال�شتمر�ر  خالل  من  �حلر�ئق  �إطفاء  على  �لتدريب  يف 
و  دوليا  �ملعتمدة  �ملهنية  �ملعايري  من  جمموعة  على  للمتدربني  �ل�شهاد�ت 

�لتي تعترب �شرورية حلماية �الأرو�ح و �ل�شحة و �ل�شالمة للمجتمع �لذي 
�شلوك م�شوؤولياتها يف خدمة  �ملهنية يف  �ملمار�شات  �أف�شل  تخدمه و متثيل 

�الإطفاء.
و��شتمع �شموه من �للو�ء �لدكتور جا�شم حممد �ملرزوقي قائد عام �لدفاع 
�مل���دين ب����وز�رة �ل��د�خ��ل��ي��ة �إىل ���ش��رح ح��ول ���ش��ه��ادة �الع��ت��م��اد و�مل��ع��اي��ري �لتي 
�الإطفاء  �ملهنية خلدمات  للموؤهالت  �لوطني  �ملجل�ص  �عتمدت عليها جلنة 
رئي�ص  �خلييلي  ح��ارب  خليفة  �للو�ء  �للقاء  ح�شر  لالأكادميية.  منحها  يف 
�إىل  �ل��وز�رة  �لد�خلية وع��دد من �شباط  ب��وز�رة  �ملوؤ�ش�شي  �لتطوير  جمل�ص 

جانب م�شوؤويل و�شباط �أكادميية �لدفاع �ملدين بوز�رة �لد�خلية.

•• دبي-وام:

�أكد معر�ص وموؤمتر �ل�شحة �لعربي �آر�ب هيلث - �لذي يعد �أ�شخم معر�ص 
للمهنيني و�ملتخ�ش�شني يف جمال �لرعاية �ل�شحية مبنطقة �ل�شرق �الأو�شط 
و�شمال �أفريقيا- �أهميته من �لناحية �القت�شادية وم�شاهمته �لفعالة يف دعم 
 2019 �أن دورة عام  �ل�شرق �الأو�شط ال�شيما  �لنمو �القت�شادي يف منطقة 
�شهدت �إجناز معامالت و�شفقات جتارية من قبل �لعار�شني بقيمة جتاوزت 

�أمريكي وبزيادة �شنوية بلغت 5.9 باملائة. دوالر  مليون   824
�ل�شحية يف  للرعاية  �إنرتنا�شونال  �ل�شياق تطرقت �شركة كولريز  ويف هذ� 
�أحدث �أبحاثها �إىل منو �الأعمال �لتجارية �ملرتبطة بقطاع �لرعاية �ل�شحية 
يف �ملنطقة حيث �شهدت دولة �الإم��ار�ت وحدها زيادة يف �الإنفاق على قطاع 
�الأعو�م  بني  باملائة   8.8 بلغ  مركب  �شنوي  منو  مبعدل  �ل�شحية  �لرعاية 
�أن ي�شل حجم �الإنفاق على هذ�  من2011 و2019 يف حني من �ملتوقع 
يرتفع  �أن  على  �لقطاع �إىل 2.4 مليار دوالر �أمريكي بحلول عام 2025 

لي�شل �إىل 3.6 مليار دوالر عام 2030.
�ململكة  يف  �ل�شحية  �لرعاية  �شوق  يحقق  �أن  �ملنتظر  م��ن  ذ�ت��ه  �ل��وق��ت  ويف 
مع  باملائة  ن�شبته  مركب  �شنوي  منو  مبعدل  �أك��رب  منو�  �ل�شعودية  �لعربية 
�شيتجاوز  �ململكة  يف  �لقطاع  هذ�  على  �الإنفاق  حجم  �أن  �إىل  ت�شري  توقعات 
رو�ص  قال  ذلك  على  تعليقه  معر�ص  ويف   .2030 عام  دوالر  مليار   160
�الأعمال  يف  ثقة  "هناك  هيلث":  "�آر�ب  وم��وؤمت��ر  معر�ص  مدير  ويليامز 
�لتعاون �خلليجي  �لرعاية �ل�شحية يف دول جمل�ص  �لتجارية �شمن قطاع 
ومفهوم  منطقي  �الأم���ر  وه��ذ�  �أفريقيا  و�شمال  �الأو���ش��ط  �ل�شرق  ومنطقة 
للغاية خ�شو�شا مع �رتفاع حجم �الإنفاق يف هذ� �لقطاع من قبل �لهيئات 
و�ملوؤ�ش�شات �حلكومية و�شركات �لقطاع �خلا�ص ف�شاًل عن �لنمو �مل�شطرد 
لالأ�شو�ق �ملحلية وم�شاريع تطوير �لبنية �لتحتية ..عالوة على ذلك ي�شهم 

�ل�شحي  �لتاأمني  �إق���ر�ر  �إىل  باالإ�شافة  �لعالجية  �ل�شياحة  على  �لرتكيز 
�الإلز�مي يف زيادة �الإنفاق على �لقطاع وجعله �أكر تكاماًل وهو ما يف�شي 

بدوره �إىل منو قطاع �لرعاية �ل�شحية ب�شكٍل هائل يف �ل�شنو�ت �لقادمة".
�أول  �شيكون  �ل��ذي   - "  2020 "�آر�ب هيلث  وم��وؤمت��ر  �أن معر�ص  و�أ���ش��اف 
�الأحد�ث �لرئي�شية �لتي تقام يف �ملنطقة خالل عام �إك�شبو 2020 و�شيقام 
يف �لفرتة من 27 �إىل 30 يناير �ملقبل – �شي�شتعر�ص �أحدث روؤى �ل�شوق 
و�الجتاهات و�البتكار�ت يف جمال �لرعاية �ل�شحية و�شي�شهد عر�ص �آخر ما 
تو�شلت �إليه �ل�شركات يف ت�شنيع �أجهزة �لت�شوير �لطبي و�الأدو�ت �مل�شتهلكة 
�الأكر فاعلية من حيث �لتكلفة ف�شال عن �لتطور�ت يف �لعمليات �جلر�حية 
و�شوال �إىل �لتقدم �حلا�شل يف جمال تركيب �الأطر�ف �ال�شطناعية وهو ما 
يعزز من مكانة "�آر�ب هيلث" ليكون �الأب��رز يف جمال �لرعاية �ل�شحية يف 
 "  2020 "�آر�ب هيلث  و�شيقام معر�ص وموؤمتر  �الأو�شط.  �ل�شرق  منطقة 
يف دورته �خلام�شة و�الأربعني حتت عنو�ن "�لتو��شل من �أجل تقدمي رعاية 
�الأجهزة  قطاع  ذلك  يف  مبا  متميزة  قطاعات  عدة  �شحية �أف�شل" وي�شمل 
�لو�حد  �ال�شتخد�م  ذ�ت  و�ملنتجات  �ال�شتهالكية  و�ل�شلع  �لطبية  و�ملعد�ت 
و�الأ�شول و�لبنية �لتحتية للرعاية �ل�شحية و�لت�شوير و�لت�شخي�ص �لطبي 

و�لعالجات �لوقائية وعالجات ما بعد �لت�شخي�ص وغريها.
�ل�شحية  �لرعاية  �لتحتية يف قطاع  �لبنية  �لرتكيز على تطوير  �إط��ار  ويف 
200 مليار دوالر �أمريكي يف  فاإنه من �ملتوقع �أن ت�شهد �ملنطقة �شخ نحو 

�ل�شنو�ت �خلم�ص �ملقبلة.
ويف هذ� �جلانب �شيتم خالل معر�ص وموؤمتر �آر�ب هيلث 2020 تخ�شي�ص 
�ل�شحية تعر�ص  �لرعاية  �لتحتية يف جمال  و�لبنية  كاملة لالأ�شول  قاعة 
جمال  يف  و�مل��ع��م��اري��ة  �لهند�شية  و�لت�شاميم  �ل��ب��ن��اء  م���و�د  �ل�شركات  فيها 
�لرعاية �ل�شحية ف�شال عن و�شائل �لنقل و�ملطابخ وخدمات تقدمي �لطعام 

�لتي �شيتم �حلديث عنها للمرة �الأوىل يف هذ� �لقطاع.

بيت اخلري تنفق 5 ماليني درهم  لتوزيع 444 األف وجبة طعام يف 2019
•• دبي-الفجر:

�أن  �خلري"  "بيت  ع��ام  مدير  �لعو�شي،  طاهر  عابدين  �أع��ل��ن 
�جلمعية وزعت يف عام �لت�شامح حو�يل 444 �ألف وجبة طعام 
بقيمة تزيد عن 5 ماليني درهم، باالإ�شافة �إىل توزيع 750 
�أل���ف وج��ب��ة يف رم�����ش��ان، �شمن م�����ش��روع �إف��ط��ار ���ش��ائ��م، �لذي 
بلغت كلفة �إنفاقه 6.7 مليون درهم، و1.2 مليون درهم على 

م�شروع �الأ�شاحي.
و�أكد �لعو�شي �أن "�إطعام �لطعام" قيمة �إ�شالمية وخلق عربي 
جند  لذلك  �الإم����ار�ت،  ل�شعب  �لنبيلة  �ل�شجايا  و�أح��د  �أ�شيل، 
�إقبااًل من �ملح�شنني على دعم م�شاريع �لدعم �لغذ�ئي لالأ�شر 

�أر�ص  على  للمقيمني  �لطعام  و�إطعام  دخ��اًل،  و�الأق��ل  �ملتعففة 
�لدولة من خمتلف �جلن�شيات و�الأديان، وب�شكل خا�ص �لعمال 

�لذين ي�شاهمون يف م�شاريع �لتنمية و�الإعمار،
بتوزيع  �لت�شامح  ع��ام  يف  تو�شعت  �جلمعية  �أن  �لعو�شي  وب��ني 
م�شروع  خالل  من  جتمعهم،  �أماكن  يف  �لعمال  على  �لوجبات 
نهاية  حتى  وجبة،   163،935 فوزعت  للجميع"،  "�لطعام 
�شبتمرب، منها 123،273 وجبة وزعت بالتن�شيق مع �للجنة 
�لد�ئمة ل�شوؤون �لعمال بدبي، و40،662 وزعت على �لعمال 
�ل��ت��ي جتوب  للجميع  �ل��ط��ع��ام  م��ن خ��الل مركبة  و�ل��ع��اب��ري��ن 
 1،395،092 خمتلف �الإم��ار�ت، بقيمة �إجمالية و�شلت �إىل 

درهم.

وجبة   275400 �أي�شاً  �أن �جلمعية وزعت  و�أ�شاف �لعو�شي 
م��ن خ���الل م�����ش��روع ك��ف��ارة �ل��ي��م��ني، م��ع ت��وزي��ع 4900 طرد 

غذ�ئي، بقيمة 3.6 مليون درهم.
م��ن ج��ان��ب��ه �أك���د م�����ش��وؤول �ل��ف��ري��ق �مل��ي��د�ين ل��ت��وزي��ع �لطعام، 
�حلفظ  عمليات  على  م���درب  �ل��ف��ري��ق  �أن  �لبلو�شي،  د�د  علي 
�لوجبات  م�شتوى  يف  �لتدقيق  على  حري�ص  وه��و  و�ل��ت��وزي��ع، 
�ملقدمة و�شالمتها، وله �شالحية رف�ص �أي وجبات ال ت�شتويف 
�ل�شروط، هو يتحرك �شمن برنامج معتمد من �الإد�رة، ي�شمل 
�ل�شمالية،  و�الإم���ار�ت  دبي  للجميع يف  �لطعام  ج��والت مركبة 
الختيار �أماكن تو�جد �لعمال، بحيث ي�شتفيد من �مل�شروع �أكرب 

عدد من �مل�شتحقني.

حممد بن زايد يتقبل تعازي �شلطان القا�شمي وحميد النعيمي وال�شيوخ وجموع املعزين بوفاة �شهيل بن مبارك الكتبي
•• اأبوظبي-وام:

تقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
مبارك  بن  �شهيل  وف��اة  يف  �لتعازي  �مل�شلحة  للقو�ت  �الأعلى  �لقائد  نائب 
�لكتبي .. من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي 
بن  حميد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  �ل�شارقة  حاكم  �الأعلى  �ملجل�ص  ع�شو 

ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�ص �الأعلى حاكم عجمان.
كما قدم و�جب �لعز�ء - بق�شر �مل�شرف-.... �شمو �ل�شيخ �شلطان بن حممد 
بن �شلطان �لقا�شمي ويل عهد ونائب حاكم �ل�شارقة و�شمو �ل�شيخ عبد�هلل 
بن �شامل بن �شلطان �لقا�شمي نائب حاكم �ل�شارقة وعدد من �لوزر�ء وكبار 

�مل�شوؤولني يف �لدولة و�أع�شاء �ل�شلك �لدبلوما�شي وجموع �ملعزين.
و�أعرب �جلميع عن �شادق تعازيهم ومو��شاتهم .. �شائلني �هلل عز وجل �أن 
يتغمد �لفقيد �شهيل بن مبارك �لكتبي بو��شع رحمته ور�شو�نه ويدخله 

ف�شيح جناته ويلهم ذويه و�أهله جميل �ل�شرب و�ل�شلو�ن.
ح�شر جمل�ص �لعز�ء.. �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم 

يف منطقة �لظفرة و�شمو �ل�شيخ �شرور بن حممد �آل نهيان و�شمو �ل�شيخ 
�أبوظبي  الإم��ارة  �لتنفيذي  �ملجل�ص  رئي�ص  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  ه��ز�ع 
و�شمو �ل�شيخ �شعيد بن ز�يد �آل نهيان ممثل حاكم �أبوظبي و�شمو �ل�شيخ 
نهيان بن ز�يد �آل نهيان رئي�ص جمل�ص �أمناء موؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان �آل 

نهيان لالأعمال �خلريية و�الإن�شانية 
و�لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء 
�آل نهيان م�شت�شار �الأمن  ز�يد  �ل�شيخ طحنون بن  �لد�خلية و�شمو  وزير 
جمل�ص  رئي�ص  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ  و�شمو  �لوطني 
�لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة و�شمو �ل�شيخ حامد بن ز�يد �آل نهيان رئي�ص 
ديو�ن ويل عهد �أبوظبي و�شمو �ل�شيخ عمر بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�ص 
�خلريية  ل��الأع��م��ال  نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د  موؤ�ش�شة  �أم��ن��اء  جمل�ص 
�إد�رة  جمل�ص  رئي�ص  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خالد  �ل�شيخ  و�شمو  و�الإن�شانية 
بن  بن حممد  �ل�شيخ خالد  و�شمو  �لهمم  الأ�شحاب  �لعليا  ز�ي��د  موؤ�ش�شة 
ز�يد رئي�ص �للجنة �لتنفيذية ومعايل �ل�شيخ حمد�ن بن مبارك �آل نهيان 

وعدد من �ل�شيوخ و�أبناء �لفقيد وذويه.
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اأخبـار الإمـارات

اأبوظبي للموؤمترات ي�شت�شيف الدورة 
الرابعة من منتدى ال�شرق االأو�شط الدويل

•• اأبوظبي-وام:

 ��شت�شاف مكتب �أبوظبي للموؤمتر�ت بالتعاون 
مع �جلمعية �لدولية للموؤمتر�ت و�الجتماعات، 
�الأو�شط  �ل�شرق  منتدى  م��ن  �ل��ر�ب��ع��ة  �ل���دورة 
�ل���دويل، و�ل���ذي �أق��ي��م يف فندق وف��ي��الت بارك 

حياة �أبوظبي، يف جزيرة �ل�شعديات.
�ل�������ش���ام�������ش���ي، م���دي���ر مكتب  و�أل�����ق�����ى م����ب����ارك 
�لدولية  ورئي�ص �جلمعية  للموؤمتر�ت  �أبوظبي 
�ل�شرق  مل��ن��ط��ق��ة  و�الج���ت���م���اع���ات  ل���ل���م���وؤمت���ر�ت 
�أهمية  �إىل  فيها  �أ�شار  ترحيبية  كلمة  �الأو�شط، 
�ملنطقة  يف  �لفاعلني  �لالعبني  �أب��رز  ��شت�شافة 
�لتنمية  وف��ر���ص  �ل��ت��ع��اون  �أه��م��ي��ة  ال�شتعر��ص 

�مل�شتد�مة وتبادل �أف�شل �ملمار�شات.
وقال �ل�شام�شي: "ت�شهم �الجتماعات و�ملعار�ص 
ب�شكل كبري يف دعم ج�����هود �لتن����مية و�لت�����طوير 
يف �إمارة �أبوظبي ودولة �الإمار�ت و�ملنطقة ككل، 

�نطالقاً من دورها �لرئي�ص يف م�شاعدة �ملنطقة 
على حتقيق �أهد�فها طويلة �الأجل يف جماالت 

�لنمو و�لتنويع �القت�شادي.
�لعام  ه�����ذ�  م��ن��اق�����ش��ات  "تناولت  و�أ������ش�����اف: 
�لتحديات من منظور خمتلف، حيث نعمل �الآن 
�ملجتمعية  و�لفو�ئد  �لتطور�ت  ��شتك�شاف  على 
بحثنا  كما  �مل��وؤمت��ر�ت،  ه��ذه  ال�شت�شافة  كثمرة 
�لتي�شري  يف  ل��ل��م��ك��ات��ب  �حل����ايل  �ل�����دور  �أي�������ش���اً 
�ملحلية،  و�ملجتمعات  �لفعاليات  منظمي  ب��ني 
�مل�شتمرة  �حلاجة  عن  ف�شاًل  �ل�شوق،  وتغري�ت 

�إىل �ملو�قع �ملو�ئمة لتحقيق �لنجاح".
م��ن ج��ان��ب��ه، ق��ال م��اه��ر ج��ل��ف��ار، ع�شو جمل�ص 
�إد�رة �جلمعية �لدولية للموؤمتر�ت �الجتماعات 
�ملعار�ص  ق��اع��ات  �إد�رة  لرئي�ص  �الأول  و�لنائب 
�لعاملي:  �ل��ت��ج��اري  دب���ي  و�مل���وؤمت���ر�ت يف م��رك��ز 
للموؤمتر�ت  �ل����دول����ي����ة  �جل���م���ع���ي���ة  "تتمتع 
�الج��ت��م��اع��ات مب��ج��ت��م��ع ن�����ش��ط وم��ط��ل��ع ب�شكل 

�لد�عمني  �أق����وى  ع�شويتها  يف  وت�����ش��م  ك��ب��ري، 
حيث  �ملنطقة،  يف  �الجتماعات  قطاع  لتطوير 
ن��ت��ع��اون م��ع��اً وب�����ش��غ��ف ك��ب��ري مل��و����ش��ل��ة تطوير 
و�ملهار�ت  �خل��رب�ت  تعزيز  خ��الل  من  وجهاتنا 
وفر�ص �لتبادل �ملعريف �لتي توفرها �جتماعات 
�الإقليمي  �ملكتب  ..وي�����ش��م  �ل��دول��ي��ة  �جلمعية 
للجمعية يف منطقة �ل�شرق �الأو�شط 50 ع�شو�ً 
�الحت����اد�ت،  م��ع  ���ش��رك��اء  و�أرب���ع���ة  دول،  م��ن 7 
%80 على مد�ر  بن�شبة  ي�شكل من��و�ً  م��ا  وه��و 

�ل�شنو�ت �لثالث �ملا�شية".
كما �شهد �ملنتدى هذ� �لعام م�شاركة ن�شطة من 
قبل �ل�شبكة �ملتحدة ملنظمي �لفعاليات �لدولية 
من  �أك���ر  ت�شم  و�ل��ت��ي  /يون�شيو/،  لل�شركات 
عاملياً  ر�ئ���دة  �جلمعية  وتعترب  ع�شو،   2000
وجت��م��ع حت��ت مظلتها �أك���رب ���ش��ن��اع �ل���ق���ر�ر يف 

�لفعاليات �ملتعلقة بال�شركات.

فن الت�شامح يف احلياة الزوجية حما�شرة ل�شرطة اأبوظبي
•• اأبوظبي-وام:

نظمت �إد�رة مر�كز �لدعم �الجتماعي 
�شرطة  يف  �مل��ج��ت��م��ع  �أم�����ن  ق���ط���اع  يف 
�لت�شامح  ف���ن  حم���ا����ش���رة  �أب���وظ���ب���ي 
�شمن  �لزوجية  �حل��ي��اة  يف  و�لتغافل 
وذلك  �حلكومية"  �مل�شرعات  م��ب��ادرة 
 - �ملجتمعية  �ل�شرطة  �إد�رة  مقر  يف 

�أبوظبي .
و�أكد �لعميد �شعيد �لكعبي مدير �إد�رة 
م��ر�ك��ز �ل��دع��م �الج��ت��م��اع��ي، حر�ص 
�أف�شل  تقدمي  على  �أبوظبي،  �شرطة 
�خل����دم����ات �ل�����ش��رط��ي��ة وت����وف����ري كل 
�إمكاناتها الإجناح �ملبادر�ت �حلكومية 
وفق معايري �أمنية و�جتماعية عالية 
�ملحا�شر�ت  �أن  �إىل  الف��ت��ا  �جل�����ودة.. 
�ل���ت���وع���وي���ة و�ل��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة ت�����ش��ه��م يف 
جميع  م��ع  �ملجتمعي  �ل��وع��ي  ت��ع��زي��ز 
�ل�شلوكيات  وت��ع��م��ق  �مل��ج��ت��م��ع  �أف�����ر�د 
�ملفاهيم  وتغر�ص  �ل�شحيحة  و�لقيم 

�الإيجابية.

�أك�����دت �ل���دك���ت���ورة ر�شية  م���ن ج��ه��ت��ه 
�لري�شي من �الحتاد �لن�شائي �لعام - 
يف حما�شرتها - �أهمية تعزيز �لكيان 
�لزوجية  �حل���ي���اة  و�إد�رة  �الأ�����ش����ري 
بالتكامل بني وظيفتي �لرجل و�ملر�أة 

و�ال�شتفادة من فن �لتغافل و�لت�شامح 
و�لرفق و�للطف و�لعفو حتى يتحقق 
�لهدوء و�ال�شتقر�ر و�ل�شعادة بينهما.

�الأ�شر  ت��وج��ي��ه  ُح�����ش��ن  �أن  و�أو���ش��ح��ت 
لل�شلوكيات  و�إر����ش���اده���م  وت��وع��ي��ت��ه��م 

�الجتماعي  �الأم��ن  يحقق  �الإيجابية 
�لذكاء  ��شتخد�م  �أهمية  �إىل  .. الفتة 

�لعاطفي يف حل �خلالفات.
�ل�شباط  م��ن  ع��دد  �ملحا�شرة  ح�شر 

وموظفي �شرطة �أبوظبي.

جمل�س حممد بن زايد ي�شت�شيف حما�شرة بعنوان : حت�شني ال�شحة النف�شية
•• اأبوظبي-وام:

�ل�شمو  �شاحب  جمل�ص  ��شت�شاف 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
�الأعلى للقو�ت �مل�شلحة �لذي عقد 
�الإم�������ار�ت م�شاء  ق�����ش��ر  ف��ن��دق  يف 
�م�����ص حم��ا���ش��رة ب��ع��ن��و�ن حت�شني 
�ألقاها  و�ل��ت��ي  �لنف�شية  �ل�����ش��ح��ة 
�لدكتور نايف �ملطوع �لربوفي�شور 
و�الخت�شا�شي  �ل��ك��وي��ت  بجامعة 
�ل�شريري.  �ل��ن��ف�����ش��ي  �ل���ط���ب  يف 
�ل�شيخ  م���ع���ايل  �حل���ا����ش���رة  ���ش��ه��د 
حامد  �آل  حم���م���د  ب����ن  ع����ب����د�هلل 
�أبوظبي،  يف  �ل�شحة  د�ئ��رة  رئي�ص 

رد�ة  �أو  ن��ت��ائ��ج  �أو  �الأ����ش���خ���ا����ص، 
يقدموه.  ما  مقابل  �لبع�ص  فعل 
با�شتخد�م  ذلك  عن  �ملطوع  وعرب 
يتعلم  ح��ي��ث  "�لوعي"  م�شطلح 
�ل���ف���رد ك��ي��ف ي�����ش��ب��ح �أك�����ر وعيا 
تغيري  ع���ل���ى  وق�����������ادر�ً  وم���ت���ق���ب���ال 
�أك���ر عقالنية  ���ش��يء  �إىل  �أف���ك���اره 
�ل�شعبة،  �ملو�قف  خالل  و�إيجابية 
وه��ذ� ب��دوره ي��وؤدي �إىل ردود فعل 

عاطفية و�شلوكية �أكر �تز�نا.
يعد  �الإدر�ك�������ي  �ل���ع���الج  �أن  و�أك�����د 
�حلديث  �ل����ع����الج  �أ����ش���ك���ال  �أب�������رز 
كبري  ب�شكل  يقلل  �أن  �ل��ذي ميكن 
و�لقلق  و�ل�����ش��غ��ط  �الك��ت��ئ��اب  م��ن 

و�لرهاب و�ال�شطر�بات.

و�ل�شخ�شيات  �مل�����ش��وؤول��ني  وك��ب��ار 
نايف  �ل���دك���ت���ور  و�أك�������د  �ل���ع���ام���ة. 
�لقلق و�الكتئاب يعد�ن  �أن  �ملطوع 
تف�شياً  �لنف�شية  �الأم���ر�����ص  �أب���رز 
 615 �أن  �إىل  م�����ش��ري�ً  �ل��ع��امل،  يف 
م���ل���ي���ون ���ش��خ�����ص ���ش��ي��ع��ان��ون من 
�لعامل  ح����ول  و�الك���ت���ئ���اب  �ل��ق��ل��ق 
وخل�ص   .2020 �ل���ع���ام  ب��ح��ل��ول 
�إىل  حما�شرته  يف  نايف  �لدكتور 
�ل�شخ�شي  �ل��وع��ي  تعزيز  ���ش��رورة 
لدى �الأفر�د و�ملجتمعات لتخفيف 
م�شري�ً  و�الك��ت��ئ��اب،  �لقلق  ح��االت 
�نعكا�شات  �الأمر��ص  لتلك  �أن  �إىل 
���ش��ل��ب��ي��ة ع��ل��ى �ن��ت��اج��ي��ة �الأف�������ر�د، 
�أن  ك���م���ا  �ل���ع���ق���ل���ي���ة،  وق����در�ت����ه����م 

جر�ء  �ملتحدة  �ل��والي��ات  يف  يوميا 
�ل�����ش��غ��وط��ات �ل��ن��ف�����ش��ي��ة.. ك��م��ا �أن 
و�الكتئاب  و�لقلق  �لتوتر  �إ�شابات 
�الأمر��ص  م��ن  باملائة   44 ت�شكل 
بريطانيا.  يف  �لعمل  يف  �ملرتبطة 
�ملطوع  ن���اي���ف  �ل���دك���ت���ور  وت����ن����اول 
عدد� من �ملمار�شات �لتي �تخذتها 
�الإ�شكاليات  ملو�جهة  �ل��دول  بع�ص 
�إىل  م�شري�  �لنف�شية،  و�الأم��ر����ص 
 2013 �لعام  يف  و�شعت  كند�  �أن 
�أول معيار وطني لل�شحة �لنف�شية 
يف مكان �لعمل حيث ت�شرف عليه 
جلنة �ل�شحة �لنف�شية �ملمولة من 
لل�شركات  ي��وف��ر  وه���ذ�  �حل��ك��وم��ة، 
عمل  بيئة  خللق  دقيقة  منهجية 

�لتي  �لعار"  "ثقافة  ب���  و�شفه  م��ا 
ت�شطر بالكثريين �إىل عدم طلب 
وما  �جتماعية،  الأ�شباب  �مل�شاعدة 
وعدم  تنمر  ح��االت  ي�شاحبها من 

�لتقبل �ملجتمعي.
بنتائج  �مل���ح���ا����ش���ر  و�����ش���ت�������ش���ه���د 
موؤ�ش�شة  �أج������رت������ه  ������ش����ت����ط����الع 
�لربيطانية   "YouGov"
�ل�شوق  �أب����ح����اث  يف  �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة 
وحتليل �ل��ب��ي��ان��ات، ف���اإن �أك���ر من 
�الإمار�ت  �شكان  من  فقط   %  4
�ل�شريري  �الك��ت��ئ��اب  م��ن  ي��ع��ان��ون 
وه���و م��ع��دل ي��ت��و�ف��ق م��ع �ملعايري 
�أن  �أك���دت  �لنتائج  �أن  �إال  �لعاملية 
�أقل من ن�شف تلك �حلاالت فقط 

�ال�شت�شالم �لتام ملثل تلك �حلاالت 
عدم  م��ن  حالة  �إىل  �الأف����ر�د  يقود 
ينتهي  وق��د  �ل�شحي،  �ال���ش��ت��ق��ر�ر 
�النتحار.  �إىل  ب��ال��ب��ع�����ص  �الأم�����ر 
�أغلب  �أن  ع��ل��ى  �مل��ح��ا���ش��ر  و����ش���دد 
�الأ�شخا�ص �لذين يعانون من تلك 
�ل�شيطرة  يفقدون  �ال�شطر�بات 
ع����ل����ى ت���ف���ك���ريه���م وع����و�ط����ف����ه����م، 

وثقتهم يف �أنف�شهم.
�ل�شرق  منطقة  �أن  �مل��ط��وع  و�أك����د 
ملفتة  �رتفاعات  ت�شجل  �الأو���ش��ط 
�أع��د�د �مل�شابني مب�شاكل �لقلق  يف 
و�الكتئاب بالنظر �إىل �الإ�شكاليات 
�لتي  �ل����ظ����روف  ت��ف��ر���ش��ه��ا  �ل���ت���ي 
ت�����ش��ه��ده��ا �مل��ن��ط��ق��ة، �إ����ش���اف���ة �إىل 

�أبدت ��شتعد�دها لطلب �مل�شاعدة.
�ملطوع  ����ش���دد  ذ�ت�����ه  �ل�����ش��ي��اق  ويف 
للحاالت  �لكبرية  �لتاأثري�ت  على 
م�شري�  �القت�شاد،  على  �لنف�شية 
�لعاملية  �ل�شحة  منطمة  �أن  �إىل 
لفتت �إىل �أن تكلفة تلك �الأمر��ص 
تبلغ "1 " تريليون دوالر �أمريكي، 
دوالر  تريليون   16 �شتبلغ  فيما 
�لوقت  يف   ،  2030 �لعام  بحلول 
�ل������ذي ال مت���ل���ك ف���ي���ه �أي������ة دول����ة 
�لقدرة على معاجلة �أزمة �ل�شحة 

�لنف�شية على نحو فعال.
من  باملائة   75 �أن  �ملطوع  وك�شف 
�الأم����ر������ص �ل��ن��ف�����ش��ي��ة ت���ب���د�أ قبل 
طبيب  ينتحر  فيما  �ل�24،  ���ش��ن 

�شحية من �لناحية �لنف�شية، بدء� 
م���ن ت��ك��ل��ي��ف �أح����د �مل��دي��ري��ن ذوي 
�لعملية  �الأقدمية باالإ�شر�ف على 
وح���ت���ى ق���ي���ا����ص ن���ت���ائ���ج �مل����ب����ادر�ت 

�جلديدة.
�أن  �إىل  �مل���ط���وع  �ل���دك���ت���ور  و�أ�����ش����ار 
�الأ�شياء  م���ن  ي��ق��ل��ق��ون  ال  �ل��ن��ا���ص 
بحد ذ�ت��ه��ا ب��ل م��ن وج��ه��ة �لنظر 
تلك  ي����ت����خ����ذون����ه����ا جت�������اه  �ل�����ت�����ي 
من  �لتخل�ص  �أن  م�شدد�ً  �الأ�شياء، 
يبد�أ  �الأم��ر����ص  تلك  م��ن  �لعديد 
�إىل  �جل��ام��دة  �لفر�شيات  بتغيري 
تف�شيالت، وبالتايل تقليل خيبات 
�الأمل �لتي يتعر�ص لها �لكثريون 
لت�شرفات  �ف���رت�����ش���ه���م  ج�������ر�ء 

االإمارات وكوريا اجلنوبية يعقدان اجلولة الثانية من م�شاورات 2+2

اأبوظبي يف  توطني   الطلبة  منتدى  يف  ي�شاركون  ومواطنة  مواطن   3400

•• اأبوظبي-وام:

�أب��وظ��ب��ي �م�����ص �جلولة   ع��ق��دت يف 
�ل��ث��ان��ي��ة م���ن �مل�������ش���اور�ت ب���ني دولة 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة وجمهورية 

كوريا �جلنوبية ب�شيغة  2+2 .
تر�أ�ص جانب دولة �الإم��ار�ت كل من 
�مل��رر، م�شاعد  �شاهني  �شعادة خليفة 
وزي���ر �خل��ارج��ي��ة و�ل��ت��ع��اون �لدويل 
مطر  و�شعادة  �ل�شيا�شية،  لل�شوؤون 
�شامل �لظاهري، وكيل وز�رة �لدفاع 
جمهورية  ج���ان���ب  ت���ر�أ����ص  ح���ني  يف 
كوريا كل من �شعادة يون �شون غو، 
نائب وزير �ل�شوؤون �ل�شيا�شية بوز�رة 
�خلارجية، ومعايل بارك جاي مني، 
نائب وزير �لدفاع �لوطني. وقدمت 
�ملخل�شة  �ل��ت��ه��اين  �الإم������ار�ت  دول����ة 
حل��ك��وم��ة و���ش��ع��ب ج��م��ه��وري��ة كوريا 

�ل��ب��ل��دي��ن، �إىل جانب  �خل��ا���ش��ة ب��ني 
مناق�شة و�إ�شتعر��ص �آخر �لتطور�ت 
�الهتمام  ذ�ت  و�ل��دول��ي��ة  �الإقليمية 
�جلانبان  ����ش��ت��ع��ر���ص  و  �مل�����ش��رتك. 
�شبل  �لثنائية،  �لعالقات  جم��ال  يف 
تطوير �لتعاون يف جمال �لطري�ن، 
�مل�شرتك  و�ل��ع��م��ل  �لتن�شيق  وزي����ادة 
لتبادل �لدعم يف تر�شيحات �ملنظمات 
�لدولية، �إ�شافة �إىل تبادل �لزيار�ت 
�الإمار�ت  دول��ة  بني  �مل�شتوى  رفيعة 

�لعربية �ملتحدة وجمهورية كوريا.
وف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ق�����ش��اي��ا �ل����دف����اع، 
�لتعاون  مب�شتوى  �جل��ان��ب��ان  �أ���ش��اد 
�لدفاعي بني �لبلدين �ل�شديقني.. 
�لتي  �ل��ت��ه��دي��د�ت  ����ش��ت��ع��ر����ص  و مت 
�لبحرية  �مل��الح��ة  ح��ري��ة  ت�شتهدف 
يف �خلليج �لعربي و�إمد�د�ت �لطاقة 

وطرقها �لدولية.
بحث  �جل�������ول�������ة  خ���������الل  وج�����������رى 
�ل��ث��ن��ائ��ي��ة و���ش��ب��ل تعزيز  �ل��ع��الق��ات 

�لوطني  �ل��ت��اأ���ش��ي�����ص  ي���وم  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
جلمهورية كوريا.

وتطوير  و�ل���������ش����د�ق����ة،  �ل����ت����ع����اون 
�ال�شرت�تيجية  �ل�����ش��ر�ك��ة  ع��الق��ات 

�لعالقات �لثنائية بني دولة �الإمار�ت 
كوريا،  وجمهورية  �ملتحدة  �لعربية 

�ملقبل  �ل��ع��ام  �جل��ان��ب��ان  و�شيحتفل 
لتاأ�شي�ص  �الأرب������ع������ني  ب����ال����ذك����رى 

عالقات  م�شتوى  �إىل  �إرت��ق��ت  �ل��ت��ي 
�ل�شر�كة �ال�شرت�تيجية �خلا�شة.

•• اأبوظبي-وام :

 �شارك 3400 مو�طن ومو�طنة 
و�ملرحلة  �جل���ام���ع���ات  ط��ل��ب��ة  م���ن 
�لطلبة  م���ن���ت���دى  يف   �ل���ث���ان���وي���ة 
�ختتم  �ل���������ذي   360 ت�����وط�����ني 
�أبوظبي  �م�����ص مب��رك��ز  ف��ع��ال��ي��ات��ه 

�لوطني للمعار�ص.
نظمته  �ل������ذي  �مل���ن���ت���دى  و����ش���ه���د 
و�لتوطني  �لب�شرية  �مل��و�رد  وز�رة 
و�ملو�رد  �لتعليم  جمل�ص  برعاية 
م���ع وز�رة  وب��ال��ت��ع��اون  �ل��ب�����ش��ري��ة 
جل�شة   17 و�ل��ت��ع��ل��ي��م  �ل��رتب��ي��ة 
ت��وع��ي��ة وحت��ف��ي��ز مب�����ش��ارك��ة 15 
تدريبية  ور����ش���ة  و45  م��ت��ح��دث��ا 
 24 مب�شاركة  مدربا   32 قدمها 
���ش��رك��ة وم��وؤ���ش�����ش��ة خ��ا���ش��ة وذلك 
�لثالثة  �مل��ن��ت��دى  �أي���ام  م���د�ر  على 
�لتي ��شتعر�شت خاللها عدد من 
ق�ش�ص جناح كو�در وطنية عاملة 

يف �لقطاع �خلا�ص.
�آل نا�شر وكيل وز�رة  �أحمد  وقال 

م�شار�  �ل��ذ�ت��ي  �لتوظيف  الت��خ��اذ 
مهنيا حيويا من خالل عدد من 

�لور�ص �لتفاعلية.
و�ط���ل���ع �ل��ط��ل��ب��ة �مل���و�ط���ن���ني من 
"وجهني"  حم������ط������ة  خ�����������الل 
�مليد�ين  �ل���ت���دري���ب  ف���ر����ص  ع��ل��ى 
و�ل�شيفي لدى عدد من �ل�شركات 
�ل��ت��ي عر�شت  �ل��ك��ربى  �خل��ا���ش��ة 
�إىل  �ملنتدى،  650 فر�شة خالل 
جانب لقائهم مب�شوؤويل عدد من 
�خلا�شة  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �ل�����ش��رك��ات 
ومن ثم �لتعرف على بيئة �لعمل 

يف �لقطاع �خلا�ص.
وي�������ش���ك���ل �ل�����ربن�����ام�����ج �ل���وط���ن���ي 
ل��ل��ت��دري��ب �ل�����ش��ي��ف��ي و�مل���ي���د�ين " 
وجهني" �ملتوفر على متجري �بل 
�شتور وجوجل بالي ..قناة تو��شل 
و�ملوؤ�ش�شات  �ل��ط��ل��ب��ة  ب��ني  ن��وع��ي��ة 
مبا  �خلا�شة  و�ملن�شاآت  �لتعليمية 
على  �حل�شول  يف  �لطلبة  ي�شاعد 
فر�ص �لتدريب �ل�شيفي �ملنا�شبة. 
�لربنامج  ع���م���ل  الآل����ي����ة  ووف����ق����ا 

و�ملهار�ت  ب��ال��وظ��ائ��ف  �مل�����ش��ارك��ني 
�لعمل  يتطلبها  �ل��ت��ي  �لوظيفية 
�إىل  م�شري�  �خل��ا���ص،  �ل��ق��ط��اع  يف 
مع  م�شتقبال  �لتن�شيق  �شيتم  �أن��ه 
�ملختلفة  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
مماثلة.  ور�����ص  ت��ن��ظ��ي��م  ل��ت��ع��م��ي��م 
وقال �إن فعاليات �ملنتدى ت�شمنت 
ور�شة عمل ��شتهدفت �أولياء �أمور 
تعزيز  ب��ه��دف  �مل��و�ط��ن��ني  �لطلبة 
تخطيط  يف  �الإي���ج���اب���ي  دوره������م 
و�لتعرف  الأبنائهم  �ملهني  �مل�شار 
و�لتوجهات  �الأب��ن��اء  �ه��ت��م��ام  على 

�مل�شتقبلية ل�شوق �لعمل.
ومت���ك���ن �ل����ط����الب م����ن �الط�����الع 
وعمل  تدريب  فر�شة   650 على 
�شيفي قدمتها 20 �شركة، ف�شال 
تعليمية  موؤ�ش�شات   7 تقدمي  عن 
م����ن����ح در�������ش�����ي�����ة خم���ت���ل���ف���ة. ويف 
�ملو�طنني  �لطلبة  �شارك  �ل�شياق 
رئي�شية  وم�شار�ت  حمطات   6 يف 
ه���ي حم��ط��ة �ك��ت�����ش��اف �ل���ق���در�ت 
خ�شع  ح���ي���ث  �مل���ه���ن���ي���ة  و�مل�����ي�����ول 

ل���ل���ب���اح���ث���ني ع�����ن عمل  �ل�����������وز�رة 
م���ث���ل خ����دم����ات �ل���ت���وظ���ي���ف، �إىل 
وتنمية  �ل��ت��دري��ب  خ��دم��ات  جانب 
�ملهني.  �الإر�شاد  وخدمات  �ملهار�ت 
م��ن ن��اح��ي��ة �أخ�����رى، وق��ع��ت وز�رة 
على  و�ل��ت��وط��ني  �لب�شرية  �مل����و�رد 
توطني  �لطلبة  "منتدى  هام�ص 
كل  مع  تفاهم  " مذكرتي   360
�ل��ف��ج��رية �خلريية  م���ن ج��م��ع��ي��ة 
لتطوير  �لدولية  �شرم  وموؤ�ش�شة 
�ملذكرتان  وق��ع  �لب�شرية.  �مل���و�رد 
�أح���م���د �آل ن��ا���ش��ر وك��ي��ل �ل�����وز�رة 
�لب�شرية  �مل���و�رد  لتنمية  �مل�شاعد 
وكل  �ل����وز�رة  ع��ن  نيابة  �لوطنية 
�لري�شي  �مل����ال  ع��ل��ي  حم��م��د  م���ن 
نائب رئي�ص جمل�ص �إد�رة �جلمعية 
وبر�ديل بوي�شون �ملدير �لتنفيذي 
مذكرة  وت�شتهدف  �شرم.  ملوؤ�ش�شة 
جمعية  م����ع  �مل���وق���ع���ة  �ل���ت���ف���اه���م 
�لتعاون  �لفجرية �خلريية تعزيز 
مبادر�ت  دع��م  �مل�شرتك يف جم��ال 
ودعم  �ملو�طنني  وتوظيف  تاأهيل 

�ملو�رد �لب�شرية و�لتوطني �مل�شاعد 
لتنمية �ملو�رد �لب�شرية �لوطنية.. 
�إطار  يف  ي��اأت��ي  �ملنتدى  تنظيم  �إن 
للتوجيه  �ل��وط��ن��ي  "�لربنامج 
تتبناه  �ل����ذي  �ملهني"  و�الر�����ش����اد 
�لطلبة  ت��وع��ي��ة  ب���ه���دف  �ل�������وز�رة 
و�ل�شباب �ملو�طنني باأهمية �لعمل 

يف �لقطاع �خلا�ص.
�مل��ن��ت��دى ���ش��م حزمة  �أن  و�أ����ش���اف 
و�لتحفيز  �لتوعية  فعاليات  م��ن 
�مل��ب��ت��ك��رة �ل��ت��ي ���ش��اه��م��ت يف �إب����ر�ز 
�مل��ز�ي��ا �ل��وظ��ي��ف��ي��ة �ل���و�ع���دة �لتي 
توفرها موؤ�ش�شات �لقطاع �خلا�ص 
للكو�در �لب�شرية �لوطنية، ف�شال 
�مل�شاركني  �مل��و�ط��ن��ني  �إر����ش���اد  ع��ن 
وتعريفهم  م��ه��ن��ي��ا  �مل���ن���ت���دى  يف 
هذ�  يف  �لعمل  ���ش��وق  باحتياجات 

�لقطاع �لهام.
تنظيم  �شهد  �ملنتدى  �أن  و�أو���ش��ح 
�الأكادمييني  للمر�شدين  ور���ش��ة 
�لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات  يف  و�ملهنيني 
و�ل�������ت�������ي ������ش����ت����ه����دف����ت ت���ع���ري���ف 

�لقطاع  موؤ�ش�شات  تقوم   " �لذكي 
�لتدريب  فر�ص  باإ�شافة  �خلا�ص 
ثم  وم��ن  لديها،  �ملتاحة  �مل��ي��د�ين 
هذه  يف  بالت�شجيل  �لطلبة  يقوم 
تخ�ش�شاتهم  على  ب��ن��اء  �ل��ف��ر���ص 
متابعة  وي��ت��م  �مل��ه��ن��ي��ة  وم��ي��ول��ه��م 
�ملوؤ�ش�شات  ق���ب���ل  م����ن  �ل���ط���ل���ب���ة 
�لطلبة  ع���دد  مل��ع��رف��ة  �لتعليمية 
�مليد�ين  �ل��ت��دري��ب  يف  �مللتحقني 
وع���دد ���ش��اع��ات �ل��ت��دري��ب �ل��ت��ي مت 

حتقيقها من قبلهم.
�ل��ط��ل��ب��ة يف حمطة  ����ش���ارك  ك��م��ا 
�ملهن  ��شتعر�شت  �ل��ت��ي  �مل�شتقبل 
�مل�شتقبلية  و�مل��ه��ار�ت  و�ل��وظ��ائ��ف 
�إىل  �ال�شرت�تيجية،  �لقطاعات  يف 
جانب �إتاحة �لفر�شة �أمام �لطلبة 
للم�شاركة فيها من خالل �ملحاكاة 

و�لتجارب �لتفاعلية.
وت�����ش��م��ن��ت حم���ط���ات �مل��ن��ت��دى يف 
دورت����ه �حل��ال��ي��ة حم��ط��ة خدمات 
بعر�ص  ق���ام���ت  �ل���ت���ي  �ل���ت���وط���ني 
تقدمها  �ل���ت���ي  �خل����دم����ات  �أب�������رز 

�ملهنية  �مل���ي���ول  ل��ت��ق��ي��ي��م  �ل��ط��ل��ب��ة 
على  �ط���الع���ه���م  �ىل  ب���االإ����ش���اف���ة 
قاعة �لتخطيط �ملهني لتعريفهم 
ب����االأدو�ت �ل��الزم��ة و�أه���م �ملفاتيح 
�ملهني.  م�����ش��ت��ق��ب��ل��ه��م  ل��ت��خ��ط��ي��ط 
ومتكن �لطلبة من خالل حمطة 
�مل�شاركة  م���ن  �مل����ه����ار�ت  ت��ط��وي��ر 
تفاعلية  تدريبية  عمل  ور����ص  يف 
وتطوير  �لطلبة  م��ه��ار�ت  ل�شقل 
لوظائف  و�إع����د�ده����م  ك��ف��اء�ت��ه��م 
من  جمموعة  مب�شاركة  �مل�شتقبل 
�ل�����ش��رك��ات �ل��ع��امل��ي��ة، ف�����ش��ال عن 
توطني   " حم��ط��ة  يف  م�شاركتهم 
على  ع��ر���ش��ت  �ل��ت��ي   "  Talks
�أه����م م�����ش��ت��ج��د�ت �شوق  �ل���ط���الب 
�مللهمة  �ملهنية  و�ل��ت��ج��ارب  �لعمل 
�ملتميزين  م��ن  لنخبة  و�لناجحة 
و�أف�شل  �لنجاح  ق�ش�ص  �أ�شحاب 

�ملمار�شات يف �لقطاع �خلا�ص.
�لتوظيف  حم��ط��ة  و����ش��ت��ه��دف��ت 
�لتوظيف  ث��ق��اف��ة  ن�����ش��ر  �ل���ذ�ت���ي 
�لوطنية  �لكو�در  وحتفيز  �لذ�تي 

م����ب����ادر�ت �ل��ت��وظ��ي��ف �ل����ذ�ت����ي يف 
�إم����������ارة �ل����ف����ج����رية، ف�������ش���ال عن 
تن�شيق �جلهود يف تبادل �ملعلومات 
و�ل��ب��ي��ان��ات �خل��ا���ش��ة ح���ول �شوق 
�لعمل يف �لقطاع �خلا�ص باالإمارة 
مبا  للمو�طنني  �ملتاحة  و�لفر�ص 
ف��ر���ص توجيه  زي�����ادة  ي�����ش��اه��م يف 
�ل�����ط�����الب وت�����اأه�����ي�����ل وت���وظ���ي���ف 
�ل���ب���اح���ث���ني ع����ن ع���م���ل م����ن كافة 

�لفئات من �أبناء �لفجرية.
�ملوقعة  �لتفاهم  م��ذك��رة  وت��ه��دف 
م��ع م��وؤ���ش�����ش��ة ���ش��رم �ل��دول��ي��ة �ىل 
�ل��ت��ن�����ش��ي��ق وت����ب����ادل �خل������رب�ت يف 
�لب�شرية  �مل����و�رد  تنمية  جم���االت 
وت�������ش���م���ي���م وت���ن���ف���ي���ذ �ل���ب���ح���وث 
و�لنوعية  �ملتخ�ش�شة  و�لدر��شات 
�لب�شرية  �مل��و�رد  يف جمال تطوير 
�لعمل  وم�������ش���ت���ق���ب���ل  �ل����وط����ن����ي����ة 
و�ل��ت��وظ��ي��ف يف دول�����ة �الم������ار�ت، 
ب���ر�م���ج خ��ا���ش��ة لتمكني  وت��ن��ف��ي��ذ 
�لقطاع  يف  �مل��و�ط��ن��ني  وت��وظ��ي��ف 

�خلا�ص.

ال�شارقة للتعليم يطلق بطولة دوري املدار�س يف ن�شختها الثانية
•• ال�صارقة-وام:

�ملجل�ص  بطولة  م��ن  �لثانية  �لن�شخة  للتعليم  �ل�شارقة  جمل�ص  �أط��ل��ق   
فعالياتها  ت�شتمر  و�لتي  و�أرتقي  �أ�شمو  باأخالقي  �شعار  حتت  �لريا�شية 
�خلا�ص  للتعليم  �ل�شارقة  هيئة  مع  بالتعاون  �ل��ق��ادم  �بريل  �شهر  حتى 
حكومية  مدر�شة  وجمل�ص �ل�شارقة �لريا�شي وم�شاركة �أكر من 113 
يربو  �شنة   17 �إىل   6 �لعمرية من  �لفئة  و�إجمايل طلبة من  وخا�شة 

على 3 �آالف طالب وطالبة يتناف�شون يف ت�شع �ألعاب رئي�شية.
جاء ذلك خالل موؤمتر �شحفي عقد يف ق�شر �لثقافة بح�شور �لدكتور 
�شعيد م�شبح �لكعبي رئي�ص جمل�ص �ل�شارقة للتعليم وحممد �ملال �أمني 
عام جمل�ص �ل�شارقة للتعليم وعي�شى هالل �حلز�مي �الأمني �لعام ملجل�ص 

�ل�شارقة  موؤ�ش�شة  ع��ام  مدير  �لنقبي  ع�شكر  ون��دى  �لريا�شي  �ل�شارقة 
لريا�شة �ملر�أة وجمال بو زجنال ممثال عن غرفة جتارة و�شناعة �ل�شارقة 
وعبد�هلل �ملرزوقي ممثال عن هيئة �ل�شارقة للتعليم �خلا�ص وعدد من 

ممثلي من و�شائل �العالم.
وتهدف �لبطولة �إىل �لك�شف عن �ملو�هب �لريا�شية وغر�ص �ل�شلوكيات 
�لطلبة  و�النتماء بني  �ل��والء  �لوطني وم�شاعر  وتنمية �حل�ص  �ل�شليمة 

وحتقيق �الإجناز�ت �لتي ت�شع �الإمار�ت يف موقع �ل�شد�رة.
ي�شهد  �لثانية  �شنته  �ل��دوري يف  �أن  �لكعبي  �شعيد م�شبح  �لدكتور  و�أك��د 
�مل�شاركني ما يعك�ص جناح  �لطلبة  �أو  �ملد�ر�ص  �شو�ء يف عدد  نقلة نوعية 
�أهد�ف  �ملوؤ�ش�شات وتعاونها لرتجمة  �لتي تت�شافر فيها جهود  �لبطولة 

�لبطولة وحتقيق �لغاية منها.

�أين دور �ملد�ر�ص يف �كت�شاف �ملو�هب �لريا�شية و�ليوم  "كنا ن�شاأل  وقال 
نقول �حللم حتقق ومبنجز نحن ر��شون عنه ون�شعى لتجويده و�خلروج 
�لبطولة  �ن  �ىل  �شابقتها" ..م�شري�  من  �أف�شل  ب�شورة  بطولة  كل  من 
يف دورتها �الأوىل كانت مقت�شرة على لعبة كرة �لقدم للبنني فقط فيما 
�أعد�د �مل�شاركني ونوعية �الألعاب  �لدورة �حلالية ت�شهد تطور� نوعيا يف 
�لتي �ت�شعت لت�شل �ىل ت�شع �ألعاب ..م�شدد� على �أهمية �ل�شق �لرتبوي يف 
�لبطولة وهو ما يرتجمه �شعار �لبطولة �لتي ت�شعى �ىل تنمية جمموعة 

من �لقيم تزيد على 6 قيم رئي�شية.
من جانبه �أ�شاد عي�شى هالل �حلز�مي بعنو�ن �لدورة �لذي ين�شجم مع 
�لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  توجيهات 
ع�شو �ملجل�ص �الأعلى حاكم �ل�شارقة ب�شرورة تعزيز �لقيم وغر�ص �لو�زع 

�لديني يف نفو�ص �لطلبة ..م�شري� �ىل �ن �لريا�شة ت�شاعد يف �بعاد �لطلبة 
عن �الأجهزة �اللكرتونية و�لعامل �الفرت��شي.

و�عتربت ندى ع�شكر �لبطولة فر�شة لتكاتف �جلهود خروجا مببادر�ت 
نوعية تفيد �ملجتمع �لتعليمي ..�آملة �أن ت�شهم �لبطولة يف تخريج �أبطال 
�إيجابيا خا�شة �ذ� �شهدت م�شاركة  �أن حتدث �شدى  ريا�شيني ومتوقعة 

من كافة �لطلبة.
و�أ�شاد جمال بو زجنال باأهد�ف �لبطولة ..معربا عن فخرهم برعايتها 
�مارة  يف  �ملوؤ�ش�شات  ب��ني  لل�شر�كة  جت�شيد�  �ل��ت��و�يل  على  �ل��ث��اين  للعام 
ودعا  �شريفة.  مناف�شات  وخ��و���ص  للجميع  �لتوفيق  ومتمنيا  �ل�شارقة 
�ملد�ر�ص  جميع  �خل��ا���ص  للتعليم  �ل�شارقة  هيئة  م��ن  �مل��رزوق��ي  ع��ب��د�هلل 

�خلا�شة للم�شاركة ومتثيل مد�ر�شهم خري متثيل.
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اأخبـار الإمـارات
عبد اهلل بن زايد يلتقي وزير اخلارجية االأمريكي يف وا�شنطن

•• وا�صنطن دي �صي-وام:

�آل نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون  ز�يد  �ل�شيخ عبد�هلل بن  �لتقى �شمو 
وزير  بومبيو  مايك  معايل  و��شنطن  �الأمريكية  �لعا�شمة  يف  �ل���دويل 

�خلارجية �الأمريكي.
كما �لتقى �شموه معايل روبرت ت�شارلز �أوبر�ين م�شت�شار �الأمن �لقومي 

�الأمريكي �إ�شافة �إىل م�شوؤولني كبار يف �حلكومة �الأمريكية.
وم�شت�شار  �الأمريكي  �خلارجية  وزي��ر  معايل  مع  �للقاءين  خالل  جرى 
و�لعمل  و�لتن�شيق  �ل��ت��ع��اون  ع��الق��ات  بحث  �الأم��ري��ك��ي  �ل��ق��وم��ي  �الأم���ن 
�مل�����ش��رتك ب��ني �ل��ب��ل��دي��ن �ل�����ش��دي��ق��ني يف خمتلف �جل���و�ن���ب وع��ل��ى وجه 
�خل�شو�ص �جلهود �ملبذولة لتحقيق �الأمن و�ال�شتقر�ر يف منطقة �ل�شرق 
�ل�شرق  �ل��ت��ط��ور�ت يف منطقة  �آخ��ر  مناق�شة  كما مت  و�ل��ع��امل.  �الأو���ش��ط 

�الإقليمية  �لق�شايا  م��ن  �لعديد  ج��ان��ب  �إىل  �أفريقيا  و�شمال  �الأو���ش��ط 
ز�يد  بن  �هلل  عبد  �ل�شيخ  �شمو  و�أثنى  �مل�شرتك.  �الهتمام  ذ�ت  و�لدولية 
�آل نهيان على �لعالقات �ملتميزة �لتي جتمع �لبلدين .. وقال �شموه "�إن 
�الإمار�ت  لدولة  مهم  وحليف  �شديق  بلد  �الأمريكية  �ملتحدة  �ل��والي��ات 
�أجل  �الآخرين من  �شركائنا  ومع  معها  �لتعاون  �شادقة يف  رغبة  ولدينا 
حفظ �ال�شتقر�ر يف �ملنطقة و�ل�شعي للتو�شل حللول دبلوما�شية عملية 
بني  �لعالقات  تعزيز  على  �حلر�ص  �شموه  و�أك��د  �مل�شرتكة".  للتحديات 
�مل�����ش��رتك مب��ا يحقق  �ل��ت��ع��اون  �مل��زي��د م��ن ف��ر���ص  �ل��ب��ل��دي��ن و��شتك�شاف 

�لفو�ئد �ملرجوة للبلدين و�ل�شعبني �ل�شديقني.
من جانبه رحب معايل وزير �خلارجية �الأمريكي ب�شمو �ل�شيخ عبد �هلل 
�ل�شد�قة  عالقات  مبتانة  منوها   .. �مل��ر�ف��ق  و�ل��وف��د  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
و�لواليات  �ملتحدة  �لعربية  �الإم��ار�ت  دول��ة  بني  �ال�شرت�تيجي  و�لتعاون 

�ملتحدة �الأمريكية .. م�شدد� على �أهمية تطويرها.
�شمو  بلقاء  �شعادته  عن  �الأمريكي  �لقومي  �الأم��ن  م�شت�شار  �أع��رب  كما 
�ال�شرت�تيجية  بالعالقات  م�شيد�   .. نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �هلل  �ل�شيخ عبد 
�لر��شخة �لتي جتمع بني �لبلدين �للذين يعمالن معا لتحقيق �مل�شالح 

�الأمنية �مل�شرتكة.
�شينكر  ديفيد  نهيان كال من  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ عبد �هلل  �شمو  و�لتقى 
م�شاعد وزير �خلارجية �الأمريكي ل�شوؤون �ل�شرق �الأدنى وتيم لندركينغ 
جيم�ص  و�ل�شفري  �لعربي  �خلليج  ل�شوؤون  �خلارجية  وزير  م�شاعد  نائب 
ج��ي��ف��ري �مل��م��ث��ل �خل��ا���ص مل��ع��اجل��ة �ل��و���ش��ع �ل�����ش��وري و�مل��ب��ع��وث �خلا�ص 
د�ع�����ص ح��ي��ث مت��ت مناق�شة  ع��ل��ى تنظيم  ل��ل��ق�����ش��اء  ل��ت��ح��ال��ف �جل����والن 
�جلهود �ملبذولة لتحقيق �الأهد�ف �مل�شرتكة ومكافحة �لتطرف و�شمان 
�ال���ش��ت��ق��ر�ر �الإق��ل��ي��م��ي. ي��ذك��ر �أن دول���ة �الإم����ار�ت ظلت على م��دى ع�شر 

�ل�شرق  منطقة  يف  �الأمريكية  لل�شادر�ت  �شوق  �أك��رب  متو��شلة  �شنو�ت 
�الأو�شط وهو ما �شاهم يف توفري �لكثري من فر�ص �لعمل وحتقيق �لنمو 
�القت�شادي يف �لواليات �ملتحدة. وح�شر �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل 
"ع�شاء مادي�شون" بدعوة  نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون �لدويل حفل 
من وزير �خلارجية �الأمريكي. ي�شار �إىل �أن �حلفل يقام على �شرف �لقادة 
و�ملفكرين �لز�ئرين للواليات �ملتحدة �الأمريكية ويتم خالله تبادل �الآر�ء 
حول م�شتقبل �لواليات �ملتحدة و�لعامل و�الحتفاء بالقيم �حلكيمة �لتي 
وزير  وخام�ص  �ملتحدة  �ل��والي��ات  روؤ���ش��اء  ر�ب��ع  مادي�شون  جيم�ص  �أر�شاها 
تري  �لتي  �الأف��ك��ار  وتبادل  �لعالقات  ببناء  و�ملتعلقة  �أمريكي  خارجية 

�الأهد�ف �لدبلوما�شية �لهادفة الإر�شاء �لرو�بط مع دول �لعامل.
�شفري  �لعتيبة  مانع  يو�شف  معايل  �لع�شاء  وحفل  �الجتماعات  ح�شر 

�لدولة لدى �لواليات �ملتحدة �الأمريكية.

احلديقة ال�شحرية .. جديد املو�شم اخلام�س ل�»دبي جاردن جلو« 
•• دبي-وام:

�ملتوهجة  دب����ي  ح��دي��ق��ة  ظ���ه���رت 
ج��اردن جلو يف حديقة زعبيل يف 
مو�شمها �خلام�ص �لذي بد�أ �أم�ص 
خالل  م��ن  ج��دي��دة  بحلة  �الأول 
الأول  �ل�شحرية  �إط��الق �حلديقة 
مرة و�لتي تقدم �خلدع �لب�شرية 
يربزها  �لتي  �ملتنوعة  باأ�شكالها 
نوعه من  �لفريد من  �لفن  ه��ذ� 

�لفنون �لب�شرية.
ومت م���ن خ��الل��ه ����ش��ت��خ��د�م 25 
و�للوحات  �الأ�شكال  من  ت�شميما 
تاأثري�ت  تبعث  �ل��ت��ي  �لهند�شية 
ورو�د  زو�ر  على  متنوعة  ب�شرية 
تقدميها  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �حل��دي��ق��ة 
باملغامر�ت  م��ل��ي��ئ��ا  ع��امل��ا  ل���ل���زو�ر 
و�لتعليمية  و�حل�شية  �لب�شرية 
يف �آن و�حد. وقال �شعادة �ملهند�ص 
د�وود �لهاجري مدير عام بلدية 
دبي - يف كلمة له خالل ح�شوره 
للحديقة  �جلديد  �ملو�شم  �فتتاح 
بح�شور قياد�ت �لبلدية و�ل�شركة 
�ملنفذة للم�شروع وممثلي و�شائل 
منارة  تعترب  دب��ي  �إن   - �الإع����الم 

ج����ل����و م������ن خ��������الل م���و�����ش���م���ه���ا 
�أن  ��شتطاعت  �الأخ����رية  �الأرب���ع���ة 
�أب���رز �مل�شاريع  ت��ك��ون و�ح���دة م��ن 
ووجهة  �مل��ن��ط��ق��ة  يف  �ل��رتف��ي��ه��ي��ة 
عائلية �شهرية يف دبي وذلك من 
�خلا�ص  بطابعها  تفردها  خ��الل 
و�مل��خ��ت��ل��ف. م��ن جانبه ذك��ر عبد 
�لتنفيذي  �ملدير  فلكناز  �لرحمن 
�إن دبي  �ل��ق��اب�����ش��ة  ف��ل��ك  ل�����ش��رك��ة 
نهائي  كمنتج  ت��اأت��ي  جلو  ج���اردن 
لتعزيز  روؤي���ت���ن���ا  ي��ج�����ش��د  م��ت��م��ي��ز 
�ال���ش��ت��د�م��ة و�مل�����ش��اه��م��ة يف �إب���ر�ز 
�ل�شابة  �ل��ع��امل الأج��ي��ال��ن��ا  ج��م��ال 
من  و�ح���دة  بكونها  دب��ي  وتفخر 
�لر�ئدة  �ل��رتف��ي��ه��ي��ة  �ل���وج���ه���ات 
ملتزمون  ون����ح����ن  �ل�����ع�����امل  يف 
باال�شتثمار يف �لتز�م دبي بتقدمي 
تركز  مبتكرة  ترفيهية  ع��رو���ص 

على �الأ�شرة ب�شكل م�شتمر.
وي��ح��م��ل �مل���و����ش���وع �ل��رئ��ي�����ش��ي يف 
�حلديقة لهذ� �لعام �شعار �لعودة 
�إىل �لطبيعة و�لذي ي�شفي �إثارة 
حقيقية تنت�شر يف �أجو�ء �حلديقة 
�ملتوهجة  �حل���ي���و�ن���ات  ب�����ش��ح��ب��ة 
من   500 تت�شمن  مكان  ك��ل  يف 

مثل  �ل��ف��ري��دة  �مل�شاريع  �أن  و�أك���د 
ه������ذه �حل����دي����ق����ة ت���ع���د من���وذج���ا 
م��ت��م��ي��ز� ل��ت��ع��اون ب��ل��دي��ة دب���ي مع 
�ل����ق����ط����اع �خل�����ا������ص م�����ن خ���الل 
تقدمي  �إىل  ت����ه����دف  م�������ش���اري���ع 
جت��رب��ة ال ت��ن�����ش��ى جل��م��ي��ع �أف����ر�د 
�أف�شل  با�شتخد�م  وذل��ك  �الأ���ش��رة 

ي�شهد  كما  �ملنطقة  لالقت�شاد يف 
منو�  �مل��دي��ن��ة  يف  �ل�شياحة  ق��ط��اع 
كبري� كل عام ومتثل جاردن جلو 
بلدية  الل��ت��ز�م  حقيقيا  جت�شيد� 
�شياحية  وج���ه���ات  ب��ت��وف��ري  دب����ي 
با�شتمر�ر  م��ب��ت��ك��رة  ت��رف��ي��ه��ي��ة 

ل�شكانها وزو�رها.

و�لتي  �مل�شتوى  عالية  �لتقنيات 
و�البد�ع  �البتكار  بعنا�شر  تت�شم 
دبي  روؤي��ة  حيث جت�شد �حلديقة 
�لرتفيهية  �ل��وج��ه��ات  ت��وف��ري  يف 
�أنظار  �ل��ت��ي جت���ذب  و�ل�����ش��ي��اح��ي��ة 
�جل����م����ه����ور و�ل���������ش����ي����اح. و�أ������ش�����ار 
ج����اردن  دب����ي  �أن  �إىل  �ل���ه���اج���ري 

�لدينا�شور�ت  حديقة  تقدم  كما 
�أكر  مب�����ش��ارك��ة  �ل��ر�ئ��ع  عر�شها 
100 دينا�شور متحرك مع  من 
�ملبتكرة  �الإ�شافات  جمموعة من 
�لدينا�شور�ت  ح��دي��ق��ة  وت��ت��م��ي��ز 
مب�����خ�����ت�����رب �ل������دي������ن������ا�������ش������ور�ت 
والدة  م����ر�ح����ل  ي���ع���ر����ص  �ل�������ذي 
وجود  عن  ف�شاًل  �لدينا�شور�ت 
وي�شم  �ل���دي���ن���ا����ش���ور�ت  م��ت��ح��ف 
�لعظمية  �لهياكل  من  جمموعة 
�إىل عر�ص  �إ�شافة  للدينا�شور�ت 
النقر��ص  �ل��ت��اري��خ��ي��ة  �مل��رح��ل��ة 

�مل�شيئة.  و�لت�شاميم  �الأ���ش��ك��ال 
جدير بالذكر �أن جاردن جلو ت�شم 
�أكرب حديقة للمنحوتات �لثلجية 
�لعديد  على  حتتوي  �ملنطقة  يف 
�مل�شاءة  �جلليدية  �ملنحوتات  من 
وب��ا���ش��ت��خ��د�م م��ا ي��ق��ارب 5 �آالف 
ط��ن م��ن �ل��ث��ل��ج ح��ي��ث مت �لعمل 
�ملنحوتات �جلليدية  ت�شكيل  على 
د�خ��ل حديقة �جلليد عند درجة 
درج����ات مئوية.   8 ت��ب��ل��غ  ح����ر�رة 
متنزهات  �حل���دي���ق���ة  يف  وت�����ربز 
�لفن و�جلليد و�الأ�شكال �مل�شيئة 

�نتهى  وك���ي���ف  �ل���دي���ن���ا����ش���ور�ت 
ع�شرها.

مكونات  ���ش��م��ن  ك��ذل��ك  وت���ت���األ���ق 
�مل��ت��م��ي��زة �حلديقة  ج��ل��و  ج����اردن 
عن  جتهيزها  مت  و�ل��ت��ي  �لفنية 
 100 ت��دوي��ر نحو  �إع���ادة  طريق 
�لزجاجية  �ل���ق���ط���ع  م����ن  �أل�������ف 
و�لبال�شتيكية  و�خل�����زف�����ي�����ة 
و�الأطباق وميكن لزو�ر �حلديقة 
�لفنية �جلديدة متابعة �لعرو�ص 
و�لت�شميمات  باالأ�شكال  �خلا�شة 

�لفنية �جلذ�بة.

بلدية منطقة الظفرة تنجز م�شروع تطوير مقرة مدينة زايد  

التنمية االأ�شرية تنظم امللتقى الثاين لكبار املواطنني

•• منطقة الظفرة-وام:

مقربة  م�شروع  وحت�شني  تطوير  �أع��م��ال  �لظفرة  منطقة  بلدية  �أجن��زت 
مدينة ز�يد من �أجل توفري خدمات تكرمي �ملوتى و�لدفن �شمن �الأطر 
و�لزو�رو  �مل�شيعني  تخدم  �لتي  و�لبيئية  و�ل�شحية  و�الأمنية  �ل�شرعية 
و�لتو�شع  �الإن�شائية  �ل�شالمة  ملعايري  وفقا  �ملقربة  خدمات  �أد�ء  حت�شني 

�مل�شتقبلي �ملطلوب للمقابر لتو�كب زيادة عدد �ل�شكان باملدينة .
تطويرها  �أع��م��ال  و�شملت  م��رب��ع  م��رت  �أل���ف   73 �مل��ق��ربة  م�شاحة  وتبلغ 

جانب  �إىل  م��رت،   1200 بطول  جديد  �ش����ور  و�إن������شاء  �مل�����وقع،  ت�شوية 
�أعمال �الإنارة و�إن�شاء مبنى حر��شة جديد و��شرت�حة للعمال مع �ملر�فق 
و�مليكانيكية  �لكهربائية،  �الأع��م��ال  تنفيذ  جانب  �إىل  �ل��الزم��ة  �خلدمية 
�ل��ري و�إن�����ش��اء ط��رق د�خلية  �ل��زر�ع��ة وتركيب �شبكة  �ل��الزم��ة، و�أع��م��ال 
لل�شيار�ت ومو�قف خارجية خلدمة �لزو�ر. و مت تطوير وحت�شني مقربة 
مدينة ز�يد وفق معايري ودليل حت�شني �ملقابر يف �إمارة �أبوظبي لتحديث 
�لتطوير  روؤي����ة  لتحقيق  �ل��د�ع��م��ة  �لتخطيطية  �ل��ت�����ش��ري��ع��ات  وتفعيل 

�لعمر�ين �ملتكامل لالإمارة.

من  �نطالقا  �لظفرة  مبنطقة  �ل��خدمية  �مل�ش����اري�����ع  �جن������از  ي�����اأتي 
�لتخطيط  د�ئ����رة  ور���ش��ال��ة  وروؤي����ة  �ل��ر���ش��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا  ودع���م  ت���وجيهات 
تطوير  ذ�ت  �أبوظبي  �إم��ارة  تكون  �أن  �إىل  �لر�مية  �لبلديات  و  �لعمر�ين 
و�شعادة  لرفاهية  متميزة  بلدية  وخ��دم��ات  م�شتد�م  متكامل  ع��م��ر�ين 
وتنظيم  وتوجيه  �الإم���ارة  يف  �لعمر�ين  و�لتطوير  �لنمو  ودع��م  �ملجتمع، 
لتقدمي  �لبلدي  بالعمل  و�الرت��ق��اء  �لعمر�ين  �لتطوير  �أعمال  ومر�قبة 
�مل�شتوى �لالئق من �خلدمات وتهيئة �لظروف �ملعي�شية �لكرمية جلميع 

�شكان �الإمارة.

•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة �الحتاد �لن�شائي �لعام 
رئي�شة �ملجل�ص �الأعلى لالأمومة و�لطفولة �لرئي�شة �الأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية 
�شندنا  �أن��ت��م   " بعنو�ن  للم�شنني  �ل��ث��اين  �مللتقى  �ملوؤ�ش�شة  نظمت  �الأ���ش��ري��ة 
و�أبطال نه�شتنا " تز�منا مع �ليوم �لعاملي للم�شنني وذلك يف مركز �أبوظبي 

�لتابع لها .
جاء تنظيم �مللتقى بالتعاون مع د�ئرة تنمية �ملجتمع و �لقيادة �لعامة ل�شرطة 
�أبوظبي ونادي تر�ث �المار�ت وجمل�ص �أبوظبي �لريا�شي، و د�ئرة �ل�شحة، 
وهيئة �أبوظبي للدعم �الجتماعي، و هيئة �ملو�رد �لب�شرية باأبوظبي، و هيئة 
�مل�شاهمة �ملجتمعية "معا"، و موؤ�ش�شة �لرعاية �الجتماعية و�شوؤون �لق�شر، 
وهيئة �أبوظبي للزر�عة و�ل�شالمة �لغذ�ئية، و د�ئرة �لنقل، باالإ�شافة �إىل د�ر 

ز�يد للرعاية �الأ�شرية.
�إىل رفع ن�شبة �لوعي   2019 ويهدف �ليوم �لعاملي للم�شنني يف هذ� �لعام 
�لذي  �ل��ع��ام  ه��ذ�  �شعار  وي��ح��ث  ك��ال��ه��رم  �ل�شن  ك��ب��ار  ت��و�ج��ه  �ل��ت��ى  بامل�شاكل 
كبار  �لعمر" على متكني  �مل�شاو�ة يف  �إىل  " �لرحلة  �ملتحدة  �الأمم  �عتمدته 

�ل�شن يف جميع جماالت �لتنمية.
��شرت�تيجية  بتطلعات  �الأ���ش��ري��ة  �لتنمية  موؤ�ش�شة  �رت��ب��اط  م��ن  و�نطالقا 
حمور �لتنمية �الجتماعية و�ملعنية بتوفري حياة حمرتمة ون�شطة ومفعلة 
�إىل ح�شر  �مللتقى �لثاين لكبار �ملو�طنني هذ� �لعام  لكبار �ملو�طنني يهدف 
و�لعمل  تو�جههم  �لتي  و�لتحديات  و�ل�شعوبات  �ملو�طنني  كبار  �حتياجات 
على توفريها وتذليلها، وتهيئة �ملقبلني على مرحلة �لتقاعد بخ�شائ�ص و 
لديهم،  �ل�شحية  �حلياة  �أمناط  وتعزيز  �ملقبلة  �لعمرية  �ملرحلة  �حتياجات 
وتوظيف طاقات وخرب�ت كبار �ملو�طنني لتحقيق ذو�تهم وتعزيز دورهم يف 
و  �الأجيال  بني  �لتو��شل  و  �ملعرفة  تبادل  على  �لرتكيز  �ملجتمع من خالل 

�بر�ز مكانتهم �الجتماعية ومتكينهم.
كبار  "�حتياجات  ب��ع��ن��و�ن  �الأوىل  ن��ق��ا���ش��ي��ت��ني  ح��ل��ق��ت��ني  �مل��ل��ت��ق��ى  ت�����ش��م��ن 
�ملو�طنني"، و�لثانية بعنو�ن ما بني �ملا�شي و�حلا�شر " كبارنا بركة حياتنا" 
يف حني �شاحبته فعاليات �آخرى متنوعة منها معر�ص ملنتجات و �أعمال كبار 
لالأطفال  ور�شة  و  �لفئة  ه��ذه  طاقات  وتوظيف  ��شتثمار  بهدف  �ملو�طنني 
�لعطاء" لتعريف  كبار يف  �خل��ربة..  كبار يف  " �أنتم فخرنا..  ور�شة  بعنو�ن 

�الأطفال مبهار�ت �لتعامل مع كبار �ملو�طنني و�أ�شاليب حت�شني مز�جهم.

�إىل  �حل���دث  ل��ه��ذ�  تنظيمها  خ��الل  م��ن  �الأ���ش��ري��ة  �لتنمية  موؤ�ش�شة  ت��ه��دف 
�خلدمات  ومتكني  وتعزيز  �ملو�طنني  كبار  طاقات  توظيف  باأهمية  �لتوعية 
وجمتمعاتهم،  �أ�شرهم  يف  لهم  و�لفعالة  �لكاملة  �مل�شاركة  يف  ت�شاهم  �لتي 
و�ملوؤ�ش�شات  �جل��ه��ات  ح��ث  و  �حتياجاتهم  لتلبية  �ل��الزم��ة  �مل��ر�ف��ق  وت��وف��ري 
�إىل  �إ�شافة  لهم  �ملنا�شب  �لدعم  تقدمي  على  و�الأ���ش��ر  و�خلا�شة  �حلكومية 
تفعيل �ل�شر�كات و�لتعاون بني �ملوؤ�ش�شات �حلكومية و�الأ�شر و�الأفر�د لتوفري 

بيئة �آمنة ومنا�شبة ل�شحة ورفاهية كبار �ملو�طنني.
ح�شر �مللتقى �شعادة �شعيد علي �شعيد �لغفلي مدير د�ئرة �خلدمات �مل�شاندة 
�جلهات  ممثلي  و  �مل�شوؤولني  كبار  من  وع��دد  �الأ�شرية  �لتنمية  موؤ�ش�شة  يف 

و�ل�شركاء �ال�شرت�تيجيني.
وقال �لغفلي �إن كبار �ملو�طنني يحظون باهتمام بالغ من حكومتنا �لر�شيدة 
و�لتي تقدم لهم �لعديد من �ملبادر�ت �لتي ترفع من معنوياتهم وت�شهم يف 
��شتثمار طاقاتهم وتفعيل ن�شاطهم و�ندماجهم يف جمتمعهم باأمان و�شعادة 
�ملجتمع  فئات  جميع  جتمع  �لتي  و�ل��رت�ب��ط  �لتالحم  لقيم  تعزيز�  وذل��ك 
�الأ�شرة  �أهمية وج��وده��م يف ح��ي��اة  وت��اأك��ي��د� على  �مل��و�ط��ن��ني  ك��ب��ار  مب��ا فيهم 

و�ملجتمع.

اجلزيرة احلمراء القدمية يف راأ�س 
اخليمة تزخر بعبق املا�شي واأ�شالته

•• راأ�ص اخليمة-وام:

قائمة  ت��ز�ل  وال  �أ�شيلة  تر�ثية  مدينة  �لقدمية  �حلمر�ء  �جلزيرة  تعترب 
حيث كانت جزيرة �شغرية يعي�ص �شكانها على �ل�شيد وجتارة �للوؤلوؤ قبل 
�أن يهجرو� منازلهم يف منت�شف �لقرن �لع�شرين وب��دوؤو� يف �لتحول نحو 
�كت�شاف  قبل  �حلياة  عن  �شافية  �شورة  خلفهم  وت��رك��و�  �حلديثة  �حلياة 

�لنفط ال تز�ل حمفوظة �إىل �ليوم.
وتعد هذه �ملنطقة فريدة من نوعها يف �إمارة ر�أ�ص �خليمة ويف �أنحاء �لدولة 
كافة حيث حتتوي �جلزيرة �حلمر�ء على جميع عنا�شر �ملدينة �لرت�ثية 
مبا يف ذلك �حل�شن �خلا�ص باالأغر��ص �لدفاعية و�شوق �شغري و�لعديد 
تعود  مزخرفة  و�أخ��رى  �لب�شيطة  و�لبيوت  �لقدمية  و�ملنازل  �مل�شاجد  من 

ملكيتها �إىل جتار �للوؤلوؤ.
وقال �شعادة �أحمد عبيد �لطنيجي مدير عام د�ئرة �الآثار و�ملتاحف يف ر�أ�ص 
�لهند�شة  �ملناطق لدر��شة  �أف�شل  �إن �جلزيرة �حلمر�ء و�حدة من  �خليمة 
�ملعمارية للمباين �لرت�ثية �ملبنية من �حلجارة �ملرجانية و�لتي ��شتخدمت 
�أك��ر من مائة منزل مت  ي��ز�ل  �لعربي حيث ال  �شاحل �خلليج  على ط��ول 
بناء �لعديد منها باالأ�شلوب �لرت�ثي موجودة حتى �الآن .. م�شري� �إىل �أنه 
بالرغم من �أن بع�ص هذه �ملنازل قد بد�أت يف �النهيار �إال �أن �لعديد منها ال 

يز�ل على و�شعه �الأ�شلي ن�شبيا.
يف  �الجتماعية  �حلياة  عن  �شيقة  مناظر  تقدم  �لتي  �الأفنية  �إىل  �أ���ش��ار  و 
�ملرجانية عن  �ملبنية من �حلجارة  �ملنازل  تك�شف  فيما   .. �ملا�شية  �الأع��و�م 
�ملدينة  تغطي  كما  �ل�����ش��رف��ات  ويف  �جل����در�ن  ط��ول  على  جميلة  ت�شاميم 

�لقدمية من �جلزيرة �حلمر�ء نظرة �شاحرة على �ملا�شي �جلميل.
وحتدث �لطنيجي عن �أعمال �لرتميم يف �جلزيرة و�إجر�ء فريق من علماء 
�الآثار لعمليات �حلفريات �لتي تركز على معرفة تاريخ �ملنطقة و�لبحث يف 
�أعماق جدر�ن �ملباين وما �إذ� كانت ت�شم حتتها مباين مت بناوؤها يف �أزمنة 

�شابقة.
ومن �أبرز معامل �جلزيرة �حلمر�ء �لقدمية "�حل�شن" �لذي مل يبق �شوى 
جزء قليل منه حيث كان ت�شميمه على �شكل م�شتطيل ويوجد برجان على 
�ل�شكل  م�شتطيل  و�أحدهما  قائما  ي��ز�ل  ال  وكالهما  �ملتقابلني  �جلانبني 

و�الآخر د�ئري مما يقدم �شهادة على �ل�شكل �لدفاعي �ل�شابق للح�شن.
 - وتر�ثية  �شياحية  وجهة  باعتبارها   - حاليا  �حل��م��ر�ء  �جل��زي��رة  وت�شهد 
�أوروب��ي��ة وعدد  دول  م��ن  �ل��ق��ادم��ني  و�ل�شائحني  �الآث����ار  م��ن علماء  �إق��ب��اال 
�أرج��اء �ملكان وق�شاء �الأوق��ات �ملمتعة بني  من �لدول �الآ�شيوية للتجول يف 
�ل�شور  بالتقاط  �للحظات  تلك  توثيق  على  ويحر�شون  �لقدمية  �ملباين 

�لتذكارية.
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اأخبـار الإمـارات

دائرة ال�شوؤون االإ�شالمية و�شحة دبي ت�شعان حجر اأ�شا�س مركز زايد لغ�شيل الكلى

االإمارات توا�شل بناء و تاأهيل املدار�س يف الدريهمي باحلديدة 

•• دبي-وام:

�ل�شحة  لهيئة  �لعام  �ملدير  �لقطامي  حممد  حميد  معايل  من  كل  و�شع   
د�ئرة  عام  مدير  �ل�شيباين  �أحمد  �ل�شيخ  بن  حمد  �لدكتور  و�شعادة  دبي  يف 
�ل�شوؤون �الإ�شالمية و�لعمل �خلريي �م�ص حجر �الأ�شا�ص ملركز ز�يد لغ�شيل 

�لكلى يف منطقة �لطو�ر �لثالثة بدبي.
�الأمني  �لب�شطي  �شعادة عبد�هلل حممد  جاء ذلك خالل �حتفالية ح�شرها 
�أمني عام  �لعام للمجل�ص �لتنفيذي الإم��ارة دبي و�شعادة علي حممد �ملطوع 
عام  مدير  �لعطر  حممد  و�شعيد  بدبي  �لق�شر  و���ش��وؤون  �الأوق���اف  موؤ�ش�شة 
�مل�شتقبل  و  �ل����وزر�ء  جمل�ص  ���ش��وؤون  وز�رة  يف  �لعامة  �لدبلوما�شية  مكتب 
بهيئة  و�لتطوير  �لتخطيط  لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير  �لطاير  �أحمد  و�شعيد 
تنمية �ملجتمع و�شعادة �ملهند�ص خلفان خليفة �ملزروعي رئي�ص جمل�ص �إد�رة 
�خلري  بيت  جلمعية  �لعام  �ملدير  �لعو�شي  طاهر  عابدين  و�شعادة  �لرب  د�ر 
و�شعادة حممد عيد بن مدية رئي�ص جمل�ص �إد�رة دبي �خلريية وممثلني عن 

بنك نور �الإ�شالمي وبنك دبي �الإ�شالمي .

وقال معايل حميد حممد �لقطامي مدير عام هيئة �شحة دبي �إن تاأ�شي�ص 
مركز ز�يد لغ�شيل �لكلى يعك�ص �أبعاد� مهمة لت�شافر �جلهود �ملوؤ�ش�شية بني 
�لهيئات و�لدو�ئر و�جلمعيات .. كما يعك�ص يف �لوقت نف�شه منظومة �لقيم 
تعد من  �ملركز  تاأ�شي�ص  مبادرة  �أن  ...موؤكد�  �الإمار�تي  �ملجتمع  �ملتاأ�شلة يف 
�أهم �خلدمات �لطبية  �أنها جتمع بني و�حدة من  �ملبادر�ت �خلالقة خا�شة 
�أولوية  ميثالن  �جلانبني  كال  و�أن  �الإن�شانية  و�لعو�مل  �لكلى  غ�شيل  وهي 

بالن�شبة لهيئة �ل�شحة بدبي.
ت�شكل حتديا حقيقيا  �أ�شبحت  �لكلى  �أن خدمات غ�شيل  �إىل  و لفت معاليه 
يف  �ملتخ�ش�شة  �الأق�شام  يف  و�لتحديث  �لتطوير  �أعمال  تو��شل  �لهيئة  �أن  و 
�أنها  و  �جل��ودة  من  م�شتوى  �أعلى  على  �خلدمات  ه��ذه  لتكون  م�شت�شفياتها 
�لكلى  لغ�شيل  متخ�ش�شني  مركزين  ��شتحد�ث  �شرورة  ر�أت  ذلك  �أج��ل  من 
�لطو�ر  منطقة  يف  �م�ص  �أ�شا�شه  حجر  و�شع  مت  �ل��ذي  ز�ي��د  مركز  �أحدهما 
و �الآخ��ر �شيكون يف منطقة �لرب�شاء ومن ثم �شتكون لدى �لهيئة �لقدر�ت 
�لكلى من دبي  �ملر�شى ممن يقبلون على غ�شيل  �لالزمة ال�شتيعاب جميع 

و �ملناطق �الآخرى.

�ل�شوؤون  د�ئ���رة  بها  ت��ق��وم  �ل��ت��ي  �ل��ك��ب��رية  �جل��ه��ود  �لقطامي  م��ع��ايل  ثمن  و 
�الإ�شالمية و�لعمل �خلريي بدبي د�خل �لدولة وخارجها ودورها �الإيجابي 
�ملوؤثر على �مل�شتوى �الإن�شاين و�الجتماعي وجممل �خلدمات �لتي تقدمها 

خلدمة �لنا�ص.
�لتي ال  �الأعمال و�جلمعيات �خلريية  ورج��ال  �لقطاع �خلا�ص  ب��دور  و�أ�شاد 
تدخر و�شعا يف دعم �مل�شروعات و�ملبادر�ت �ل�شحية وقال �إن �لهيئة منفتحة 
ر�شا  �لتي حتقق  �ملبادر�ت  �ملزيد من  تنفيذ  �أجل  �ملوؤ�ش�شات من  على جميع 

�ملجتمع وت�شعد �أفر�ده.
من جانبه �أكد �شعادة �لدكتور حمد بن �ل�شيخ �أحمد �ل�شيباين حر�ص �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�ص �لدولة رئي�ص جمل�ص 
�لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل على مو��شلة �جلهود لتحفيز �قت�شاد �إمارة دبي 
�لتي  �خلم�شني  وثيقة  خالل  من  و�الجتماعية  �لتنموية  �ملتطلبات  وتلبية 
�أطلقها بد�ية �لعام �جلاري م�شري� �إىل �لتز�م �لد�ئرة بتنفيذ �لبند �لتا�شع 
ويو�كب  يعادل  �الإن�شانية  �الأع��م��ال  يف  �شنوي  حتقيق منو  على  ين�ص  �ل��ذي 

منونا �القت�شادي.

و �أ�شار �ل�شيباين �إىل �أن �إ�شالمية دبي حتر�ص د�ئما على �أن متتاز �مل�شروعات 
�أن  على  باال�شتد�مة  بتنفيذها  وت�شارك  تدعمها  �لتي  و�خلريية  �الإن�شانية 
تلبي �حتياجات خمتلف �شر�ئح �ملجتمع .. منوها �إىل �أن م�شروع بناء مركز 
�لتنمية  �أه��د�ف  بتحقيق  دبي  �إم��ارة  �لتز�م  يتما�شى مع  �لكلى  لغ�شيل  ز�ي��د 
�مل�شتد�مة وعلى ر�أ�شها �لهدف �لثالث �ل�شاعي �إىل �شمان توفري حياة �شحية 

وتعزيز �لرفاهية لكافة �الأعمار.
ميتد �ملركز على م�شاحة �إجمالية ت�شل �إىل 5339.58 مرت مربع وت�شل 
�شعته �لكلية �إىل 40 �شرير� موزعة على طابقني يحت�شن �لطابق �الأر�شي 
�أ�شرة لعالج �حلاالت �لتي تتطلب �لعزل من �الأمر��ص �ملعدية �إ�شافة   10
�أخرى  ع��ي��اد�ت تخ�ش�شية وخ��دم��ات  �أرب��ع  و  �ل�شدر  �إىل غرفتني الأم��ر����ص 
جانب  �إىل  �لغ�شيل  م�شاعفات  ملر�قبة  متخ�ش�شا  خمترب�  ت�شمل  د�ع��م��ة 
توفري �لفحو�شات و�ل�شيدلية وخدمات �الإ�شعاف وعيادة ��شت�شاري �لتغذية 
ومكاتب للخدمات �الإد�رية �لعامة بينما ي�شم �لطابق �الأول من �ملركز 30 
�شرير� تقدم جميع �خلدمات �الإكلينيكية �لد�عمة �إىل جانب مر�فق خا�شة 

خلدمات �ملمر�شني و�ملوظفني.

•• احلديدة-وام:

�ليمني  لل�شعب  �لد�عمة  جهودها  �ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  تو��شل 
وحت�شينها  �ل�شكان  بحياة  تتعلق  �لتي  �مل��ج��االت  تعزيز  خ��الل  من  �ل�شقيق 

خا�شة �ملجال �لتعليمي.
فقد �فتتح �لدكتور ح�شن علي طاهر حمافظ �حلديدة ير�فقه ممثل هيئة 
�لدريهمي  �الأ�شا�شي يف مديرية  للتعليم  �الإمار�تي مدر�شة  �الأحمر  �لهالل 
بناءها  �الإم����ار�ت  دول���ة  �أع���ادت  �لطالبات  و  �لطلبة  م��ن   600 نحو  ت��خ��دم 
وتاأهيلها بعد تعر�شها الأ�شر�ر كبرية وتوقفها لعامني عن ��شتقبال �لطالب 
ب�شبب �حلرب �لتي ت�شنها �مللي�شيات �حلوثية �الإرهابية �شد �ل�شعب �ليمني.

و �أكد طاهر خالل حفل �الإفتتاح - �لذي ح�شرته قياد�ت من �ل�شلطة �ملحلية 
يف �لدريهمي - �أن �إعادة بناء مدر�شة �لفجر �جلديد يف منطقة �لطائف يف 

�لذي  �لكبري  �ل��دور  و  �ل�شخي  �لدعم  �لدريهمي تعك�ص �شورة جلية حلجم 
تقوم به دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة لتطبيع �حلياة يف �ملديريات و �ملناطق 

�ملحررة خا�شة �لقطاعات ذ�ت �ل�شلة بحياة �لنا�ص.
و �أعرب عن �شكره �جلزيل لدولة �الإم��ار�ت ممثلة يف هيئة �لهالل �الأحمر 
�الإمار�تي �لتي �أولت مديرية �لدريهمي �هتمامها من �أجل تخفيف �ملعاناة 
عن كاهل �أبنائها. و قام حمافظ �حلديدة و ممثل �لهالل �الأحمر و م�شوؤولو 
�ملحافظة عقب �الإفتتاح بجولة يف ف�شول �ملدر�شة ومر�فقها د�شنو� خاللها 

توزيع �حلقيبة و�لزي �ملدر�شي على �لطلبة و�لطالبات .
و �أو�شح ممثل �لهالل �الأحمر �الإمار�تي �أن �فتتاح مدر�شة �لفجر �جلديد يف 
�لطائف و توزيع �حلقيبة و �لزي �ملدر�شي على طالبها ياأتي يف �إطار حملة 
�ل�شهر  مطلع  �لهيئة  د�شنتها  �لتي  �لغربي  �ل�شاحل  يف  �ملدر�شة  �إىل  �لعودة 

�ملا�شي.

انطالق فعاليات الدورة الثالثة من منتدى قدوة 6 اأكتوبر اجلاري
••  اأبوظبي-وام:

حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
�الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
فعاليات  تنطلق  �مل�شلحة  للقو�ت 
قدوة  منتدى  من  �لثالثة  �ل���دورة 
�لذي ينظمه مكتب �شوؤون �لتعليم 
يف ديو�ن ويل عهد �أبوظبي يوم 6 
�أكتوبر �جلاري يف منارة �ل�شعديات 

باأبوظبي.
وي��ع��ق��د �مل��ن��ت��دى حت��ت ���ش��ع��ار نحو 
تاأتي  ح��ي��ث  ع��امل��ي��ة  تعليم  ك��ف��اء�ت 
�ل��ع��ام ل��ت��وؤك��د ع��ل��ى دور  دورة ه���ذ� 
�لعملية  يف  �جل�����وه�����ري  �مل���ع���ل���م 
ت�شليط  خ�����الل  م����ن  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
�ملمار�شات  �أف�����ش��ل  ع��ل��ى  �ل�����ش��وء 
وتوفر  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  و�مل��ن��ه��ج��ي��ات 

�الآخ����ري����ن  و�آر�ء  ن���ظ���ر  وج����ه����ات 
�مل�شاركة  �إىل  �إ�شافة  �لعامل  ح��ول 
و�ل���ت���ف���اع���ل �مل���ف���ت���وح و�مل����وؤث����ر بني 

�لثقافات �ملختلفة.
وجت���م���ع ف��ع��ال��ي��ات م��ن��ت��دى ق���دوة 
�ل����ذي ي��ق��ام ي���وم 6 �أك��ت��وب��ر �أكر 
من  وم���ع���ل���م���ة  م��ع��ل��م   600 م����ن 
�إىل ج��ان��ب نخبة  �الإم������ار�ت  دول���ة 
من �خلرب�ء و�شناع �لقر�ر لبحث 
و�الأ�شاليب  �مل���م���ار����ش���ات  �أف�������ش���ل 
�إيجابي  �الأث������ر  ذ�ت  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
�شيما  ال  ومهار�تهم  �ملعلمني  على 
يو�جهها  �ل��ت��ي  �ل��ع��امل��ي��ة  �لق�شايا 

�لقطاع.
وتركز �ملحاور �لرئي�شية للمنتدى 
�ملمار�شات  �أف�������ش���ل  �إب��������ر�ز  ع���ل���ى 
�ملعتمدة  �لتعليمية  و�الأ���ش��ال��ي��ب 
للمعلمني  مي��ك��ن  و�ل���ت���ي  ع���امل���ي���ا، 

خليفة �ملبارك رئي�ص د�ئرة �لثقافة 
و�ل�شياحة - �أبوظبي.

�أعماله   "2019 "قدوة  وي�شتهل 
ي�����وم 5 �أك����ت����وب����ر �جل�������اري �ل����ذي 
�ل��ع��امل��ي للمعلمني  �ل��ي��وم  ي�����ش��ادف 
بجل�شة مغلقة حتت عنو�ن "خمترب 
 100 ي�شت�شيف  �ل���ذي  �الأفكار" 
�شخ�شية من �لقياد�ت و�خلرب�ء يف 
جمال �لتعليم �إىل جانب جمموعة 
فعالية  �شمن  �ملعلمني  من  كبرية 
خم�ش�شة  وت���ف���اع���ل���ي���ة  م���ب���ت���ك���رة 
وتبادل  �لتعاون  �شبل  ال�شتك�شاف 
��شرت�تيجيات  وو����ش���ع  �مل���ع���رف���ة 
�لتعليم  ت�شهم يف تعزيز م�شتويات 
يف دولة �الإمار�ت لتحاكي �لكفاء�ت 
طريق  خ��ارط��ة  ر�شم  ع��رب  �لعاملية 
مت���ه���د ال����ش���ت���ك�������ش���اف �ل���ت���ط���ور�ت 
و�شبل  �ملعلمون  بها  ي�شطلع  �لتي 

على �لتعاون بني خمتلف �ملعلمني، 
وتعزز �ل�شغف حيال مفهوم �لتعلم 

مدى �حلياة.
�لتي  �الأخ����رى  �جل��ل�����ش��ات  وت�شمل 
"منتدى  ف����ع����ال����ي����ات  ت�������ش���ه���ده���ا 
"حو�ر�ت  م��ث��ل  �أن�����ش��ط��ة  قدوة" 
حو�رية  جل�شات  وه��ي  �ملعلمني" 
جت��م��ع �مل��ع��ل��م��ني ل��ل��ت��ب��اح��ث حول 
�لتي تو�جه مهنتهم يف  �لتحديات 
م�شاعدتهم  و�شبل  �الإم���ار�ت  دول��ة 
يختتم  �أن  قبل  لها  �لت�شدي  على 
�مل���ن���ت���دى ف��ع��ال��ي��ات��ه م���ع �الإع�����الن 
ع���ن �ل���ف���ائ���ز ب���ج���ائ���زة حم��م��د بن 
و�لتي  خليجي  معلم  الأف�شل  ز�يد 
دول  من  �ملتميزين  �ملعلمني  تكرم 
جمل�ص �لتعاون �خلليجي كتقدير 
على تفانيهم و�إجناز�تهم يف جمال 
�لتعليم. وي�شاهم "قدوة 2019" 

والأجلهم  �مل��ع��ل��م��ني  م����ن  م��ن�����ش��ة 
مع  �لتو��شل  �إمكانية  لهم  وتتيح 
و�مل�شاركة  و�خل���رب�ء  �لقطاع  ق��ادة 
بفاعلية يف �حلو�ر �ملتعلق بتطوير 

�لعملية �لتعليمية.
وت�شم قائمة �لوزر�ء �مل�شاركني يف 
بن  نهيان  �ل�شيخ  م��ع��ايل  �مل��ن��ت��دى 
�لت�شامح  وزي���ر  نهيان  �آل  م��ب��ارك 
وم�����ع�����ايل ح�������ش���ني ب�����ن �إب����ر�ه����ي����م 
و�لتعليم  �لرتبية  وزي��ر  �حل��م��ادي 
�لكعبي  حممد  بنت  ن��ورة  ومعايل 
�ملعرفة  وت��ن��م��ي��ة  �ل��ث��ق��اف��ة  وزي�����رة 
م�شبح  �شامل  بنت  جميلة  ومعايل 
�ملهريي وزيرة دولة ل�شوؤون �لتعليم 
�ل��ع��ام وم��ع��ايل �ل��دك��ت��ور �أح��م��د بن 
�لفال�شي  بالهول  حميد  �هلل  عبد 
�لعايل  �لتعليم  ل�شوؤون  دولة  وزير 
�ملتقدمة ومعايل حممد  و�ملهار�ت 

�ال�شتفادة منها و�تباعها يف حياتهم 
�ملهنية و�شي�شارك يف �أعمال �ملنتدى 
و�شخ�شية  متحدثا  �أكر من 70 
و�إقليمية وعاملية يف  ر�ئ��دة حملية 

قطاع �لتعليم.
�ملنتدى جمموعة من  وي�شت�شيف 
تتمحور  �لتي  �البتكارية  �الأن�شطة 
"�إ�شاء�ت  فيها  مبا  �ملعلمني  ح��ول 
و�لتي  �شخ�شية"  جت�����ارب  ع��ل��ى 
�شي�شلط �ملعلمون �الإمار�تيون من 
من  ج��و�ن��ب  على  �ل�شوء  خاللها 
�ل�����ش��خ�����ش��ي��ة يف جمال  جت���ارب���ه���م 
ال  ن��ق��ا���ص  جل�شات  خ���الل  �لتعليم 
دق���ائ���ق و�شمن  �ل��ع�����ش��رة  ت��ت��ج��اوز 
ربط  لهم  تتيح  تفاعلية  جل�شات 
فعاليات  مب���ف���اه���ي���م  جت����ارب����ه����م 
هذه  ���ش��اأن  وم��ن  قدوة"  "منتدى 
ت�شجع  �أن  �ل��ت��ق��دمي��ي��ة  �ل��ع��رو���ص 

مو�جهتهم للتحديات.
�الأفكار"  "خمترب  و����ش���ي���ت���ي���ح 
للم�شاركني فر�شة ��شتك�شاف وفهم 
عمليات  على  �لعاملية  �لكفاءة  �أث��ر 
و�لتعلم  �ل��ت��ع��ل��ي��م  وم���ن���ه���ج���ي���ات 
�لنظريات  حت��وي��ل  ب��ه��دف  وذل����ك 
كما  م��ل��م��و���ص  ع��م��ل��ي  و�ق������ع  �إىل 
�شت�شلط �لفعالية �ل�شوء على دور 
�ملعلمني يف �إعد�د �لطالب لتحقيق 
�لنجاح يف ظل �لتحديات �ملتنامية 
�لعامل  يف  �مل��ت�����ش��ارع��ة  و�ل��ت��غ��ري�ت 
�مل�شاركون  �شيعمل  حيث  �ملعا�شر 
على حتليل ومناق�شة �أربعة حماور 
و�ملتمثلة  �لفعالية،  �شمن  رئي�شية 
يف تقييم �لق�شايا �ملحلية و�لعاملية 
و�ل��ث��ق��اف��ي��ة �مل�����ش��رتك و�ل��ع��م��ل من 
للجميع ومن  �لرفاه  �أج��ل حتقيق 
�أجل بيئة م�شتد�مة وفهم وتقدير 

يف ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة دول����ة �الإم�����ار�ت 
�لقادر  �لتعليم  جمال  يف  �لريادية 
�مل�شتقبل  متطلبات  م��و�ك��ب��ة  على 
من خالل �عتماد �أحدث �البتكار�ت 
و�لتاأثري  �ل��ع��امل��ي��ة  و�مل���م���ار����ش���ات 
بالتايل على �الأنظمة و�ل�شيا�شات.

ت�شم  �ل�����ش��رك��اء  ق��ائ��م��ة  �أن  ي��ذك��ر 
�حلكومية  �جل��ه��ات  م��ن  جمموعة 
ربحية  غري  وموؤ�ش�شات  و�خلا�شة 
يهدف  �ل��ذي  �ملنتدى  يف  �شت�شارك 
�ملمار�شات  �أف�شل  �عتماد  لت�شجيع 
�الإمار�ت  دول��ة  يف  �لتعليم  مبجال 
من بينهم وز�رة �لرتبية و�لتعليم 
ود�ئرة �لتعليم و�ملعرفة يف �أبوظبي 
�لب�شرية  و�لتنمية  �ملعرفة  وهيئة 
للتعليم  �ل�شارقة  وجمل�ص  دبي  يف 
�القت�شادي  �ل���ت���ع���اون  وم��ن��ظ��م��ة 

و�لتنمية.

•• اأبوظبي -وام:

وزير  �ل��ب��و�ردي  �أحمد  بن  ��شتقبل معايل حممد 
باأبوظبي  �ل��وز�رة  دول��ة ل�شوؤون �لدفاع - يف مقر 
وزير  ن��ائ��ب  م��ني   - جيه  ب���ارك  �م�����ص  �شباح   –
مطر  ���ش��ع��ادة  بح�شور  �جلنوبية  ب��ك��وري��ا  �ل��دف��اع 
هام�ص  على  �لدفاع  وز�رة  وكيل  �لظاهري  �شامل 
�لدفاعي  للتعاون  �لتا�شعة  �لتوجيه  جلنة  �نعقاد 

�الإمار�تي - �لكوري.

جرى خالل �للقاء ��شتعر��ص عالقات �ل�شد�قة 
�لتي تربط بني دولة �الإمار�ت و كوريا �جلنوبية 
يف خمتلف �ملجاالت، وبحث �شبل تطوير وتعزيز 
�ل�شديقني  �ل��ب��ل��دي��ن  ب���ني  �ل��ث��ن��ائ��ي��ة  �ل��ع��الق��ات 
خا�شة يف �ملجال �لدفاعي. و ناق�ص �جلانبان عدد� 
�الهتمام  ذ�ت  �لدولية  و  �الإقليمية  �لق�شايا  من 

�مل�شرتك وتبادال وجهات �لنظر حولها.
�مل�شوؤولني و�ل�شباط  �للقاء عدد من كبار  ح�شر 

يف وز�رة �لدفاع و�لوفد �ملر�فق لل�شيف.

البواردي يلتقي نائب وزير
 الدفاع بكوريا اجلنوبية

اخلارجية والتعاون الدويل تت�شلم 
الراءة القن�شلية لقن�شل كرواتيا

•• دبي-وام:

�خلارجية  وز�رة  مكتب  مدير  �ملطيوعي  غامن  عبد�لرحمن  �شعادة  ت�شلم   
و�لتعاون �لدويل بدبي �لرب�ءة �لقن�شلية ل�شعادة جا�شمني ديفليك �لقن�شل 

�جلديد جلمهورية كرو�تيا يف دبي وذلك مبقر مكتب �لوز�رة بدبي.
و�أ�شاد   .. تعيينه  مبنا�شبة  ل��ك��رو�ت��ي��ا  �ل��ع��ام  بالقن�شل  �ملطيوعي  ورح���ب 
�لبلدين  �لتي تربط بني  بالعالقات �القت�شادية و�لتجارية و�ال�شتثمارية 
�لدعم  �إىل  منوها   .. �أعماله  يف  و�لنجاح  �لتوفيق  له  ومتنى  �ل�شديقني.. 

�لذي �شتقدمه له �لدولة لت�شهيل مهام عمله �جلديد.
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••  منطقة الظفرة – لطيفة جابر 

يف  ز�ي��د  مدينة  �ق���رت�ع  مركز  �شهد 
�لثاين   �ل���ي���وم  �ل��ظ��ف��رة يف  م��ن��ط��ق��ة 
�لهيئة  �أع�������ش���اء  م���ن  ك��ب��ري  �إق����ب����ال 
�الن��ت��خ��اب��ي��ة الخ��ت��ي��ار مم��ث��ل��ي��ه��م يف 
�ن���ت���خ���اب���ات �مل��ج��ل�����ص �ل���وط���ن���ي مع 
حر�ص  حيث  �ملبكر  �لت�شويت  ب��دء 
�شباب  و���ش��ي��د�ت  رج���ال  م��ن  �جلميع 
وك��ب��ار �مل��و�ط��ن��ني و�أ���ش��ح��اب �لهمم 
�لتو�فد  ع��ل��ى  �خل��ا���ش��ة  و�حل������االت 
�لت�شويت  ب��اب  ف��ور فتح  �ملركز  على 
بو�جبهم  للقيام  �لتا�شعة �شباحا  يف 
�لعر�ص  يف  و�مل���������ش����ارك����ة  �ل���وط���ن���ي 

�النتخابي .
ومتيزت عمليات �القرت�ع  بال�شهولة 
و�لي�شر حيث حر�شت �للجنة �لعليا 
كافة  �ت����خ����اذ  ع���ل���ى  ل���الن���ت���خ���اب���ات 
لت�شهيل  و�ل��رتت��ي��ب��ات  �ل��ت��ج��ه��ي��ز�ت 
�لت�شويت  بعمليات  �لناخبني  قيام 
حيث  �شعوبات  �أو  معوقات  �أي  دون 
�نت�شر �أع�شاء �للجنة يف كافة موقع 
�آلية  �إىل  �لناخبني  �الق��رت�ع الإر�شاد 
�لدخول  و�أماكن  �لت�شويت  عمليات 
كيفية  ع��ل��ى  و�ل���ت���دري���ب  و�خل������روج 
�أجهزة  �مل��ر���ش��ح م���ن خ���الل  �خ��ت��ي��ار 
�ل��ت��دري��ب وك���ذل���ك ت��وف��ري �الأع�����د�د 
�ملتعاونني  �الأع�������ش���اء  م���ن  �ل��ك��اف��ي��ة 
�الق�����رت�ع  ع��م��ل��ي��ات  �أد�ء  ل��ت�����ش��ه��ي��ل 

ب�شهولة تامة .
�لناخبني  من  كبرية  �أع��د�د  و�شارك 
ك��م��ا تو�جد  �ل��ت�����ش��وي��ت  يف ع��م��ل��ي��ات 
�أع����د�د م��ن �مل��ر���ش��ح��ني د�خ���ل مركز 

�لت�شويت  عمليات  ملتابعة  �الق��رت�ع 
�لهيئة  �أع���������ش����اء  �أم�������ام  و�ل����ظ����ه����ور 
�الن��ت��خ��اب��ي��ة و����ش���اد �ل���ت���ز�م ت����ام من 
و�لقو�نني  �للو�ئح  بالتز�م  �جلميع 
ب��اي دع��اي��ة �نتخابية  �ل��ق��ي��ام  وع���دم 
د�خل �ملركز وخارجة وكذلك حر�ص 
�لتو�جد  على  �ملر�شحني  م��ن��دوب��ي  
د�خل �الأماكن �ملخ�ش�شة لهم خالل 

عمليات �لت�شويت .

�نه  �ملن�شوري  ���ش��امل   و�أك���د خليفة   
�لعر�ص  يف  �ل���ت���و�ج���د  ع��ل��ى  ح���ر����ص 
�الن��ت��خ��اب��ي و�مل�����ش��ارك��ة ف��ي��ه خالل 
باب  ف���ت���ح  م����ن  �الأوىل  �ل�������ش���اع���ات 
�القرت�ع وذلك �إميانا منه بالو�جب 
يقوم  �أن  ي���ج���ب  �ل�������ذي  �ل����وط����ن����ي 
�مل�شاركة  خ�����الل  م����ن  �جل���م���ي���ع  ب����ه 
و�ختيار  �الن��ت��خ��اب��ات  يف  �الإي��ج��اب��ي��ة 
�ملر�شح �الأمثل لهم .  ويو�شح �شالح 

�مل����زروع����ي  ن��اخ��ب �ن���ه ح��ر���ص على 
وجهة  م��ن  �الأف�����ش��ل  �ملر�شح  �ختيار 
نظرة وذلك من معتمد� يف �ختياره 
باملر�شح  �ل�شخ�شية  معرفته  ع��ل��ى 
وخ���ربت���ه �حل��ي��ات��ي��ة وق����درت����ه على 
و�أهايل  �جلمهور  �حتياجات  تلبية 

�ملنطقة .
وي�����ش��ري �ح���م���د �مل����زروع����ي �ن����ه كان 
�نتخابات  يف  ي�������ش���ارك  �أن  ي��ت��م��ن��ى 
ك��م��ر���ش��ح ولكن  �حل���ال���ي���ة  �ل��������دورة 
��شتكمال  دون  حالت  خا�شة  ظروف 
يف  ي�����ش��ارك  �أن  يتمنى  و�ن���ه  �الأور�ق 
�لدورة �لقادمة كمر�شح من �أ�شحاب 
�لهمم ليكون خري ممثل لهم د�خل 
بهم  ي�شعر  م��ن  �أك���ر  ك��ون��ه  �ملجل�ص 
وقادر  ومتطلباتهم  وباحتياجاتهم 
عرب  �مل�����ش��ئ��ول��ني  �إىل  ن��ق��ل��ه��ا  ع���ل���ى 
�ملجل�ص ويتمنى �ن يكون له وجود يف 

�لدورة �لقادمة .
 وي���وؤك���د ع��ب��د�هلل �مل��ح��ريب��ي  ناخب 
�لعر�ص  يف  ب��امل�����ش��ارك��ة  ���ش��ع��ي��د  �ن����ه 
�حل�شور  على  وح��ر���ص  �الن��ت��خ��اب��ي 
�أن  ي�شتطيع  �ل��ذي  �ملر�شح  الختيار 
ي�شارك يف تلبية �حتياجاته من �أبناء 

منطقة �لظفرة .
 ح�����ر������ص ع��������دد ك����ب����ري م������ن ك���ب���ار 
�لعر�ص  يف  �لتو�جد  على  �ملو�طنني 
�الن��ت��خ��اب��ي مب��ق��ر م��رك��ز �الق����رت�ع 
يف م��دي��ن��ة زي���د وت����و�ف����دو� م���ع فتح 
�ل��ت��ا���ش��ع��ة �شباحا  �الق�����رت�ع يف  ب���اب 
م���وؤك���دي���ن ���ش��ع��ادت��ه��م ب��امل�����ش��ارك��ة يف 
�لوطنية  �مللحمة  �لعر�ص وهذه  هذ� 
�لكربى ويوؤكد �شامل �ملن�شوري من 

�أهايل منطقة �لظفرة �أن �النتخابات 
و�جب وطني ويجب �أن ي�شارك فيها 
على  �خلا�شة حر�ص  ورغم ظروفه 
من  �الأوىل  �ل�����ش��اع��ات  يف  �ل��ت��و�ج��د 
ف��ت��ح ب����اب �الق������رت�ع ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
�لكربى  �لوطنية  �الحتفالية  ه��ذه 
على  �ل��ر���ش��ي��دة  قيادتنا  ي�شكر  و�ن���ه 
ه���ذ� �ل��ع��م��ل �ل��وط��ن��ي �ل���ذي ي�شاهم 
هموم  ون���ق���ل  �ل����وط����ن  ت���ط���وي���ر  يف 
للم�شئولني  �مل���و�ط���ن  و�ح��ت��ي��اج��ات 

عرب ممثلني لهم .
ويعرب  مبارك �ملن�شوري من �أهايل 
�لظفرة عن �شعادته بامل�شاركة يف هذه 
فر�شة  �أن��ه��ا  ي��رى  �لتي  �النتخابات 

�ملمثل �الأف�شل �لذي  طيبة الختيار 
ميتلك برنامج �نتخابي قوي وقادر 
ع��ل��ى م��ع��رف��ة �ح��ت��ي��اج��ات �الأه�����ايل 

وتلبيتها
مدينة  �ق���رت�ع  مركز  رئي�ص  �أو���ش��ح 
�الإقبال  �أن  �لظفرة  ز�ي��د يف منطقة 
باب  �ف��ت��ت��اح  م��ن��ذ  للناخبني  �ل��ك��ب��ري 
كان  �شباحا  �لتا�شعة  يف  �لت�شويت 
الف����ت ل��ل��ن��ظ��ر ب�����ش��ك��ل ك��ب��ري كذلك 
و�أ�شحاب  �مل��و�ط��ن��ني  ك��ب��ار  ح��ر���ص 
�ل���ع���ر����ص  ل���ل���م�������ش���ارك���ة يف  �ل����ه����م����م 
�لت�شويت  ب������دء  م����ع  �الن���ت���خ���اب���ي 
�لت�شويت  مركز  �أن  مو�شحا  �ملبكر 
حالة  يف  ك��ان  ز�ي���د  مدينة  يف  �ملبكر 

�لناخبني  ال�شتقبال  تامة  جاهزية 
خالل  من  وذل��ك  مهامهم  وت�شهيل 
للتدريب  م�����ش��اع��دة  و���ش��ائ��ل  ت��وف��ري 
ع���ل���ى �آل�����ي�����ة �ل���ت�������ش���وي���ت وك���ذل���ك 
�لناخبني  على  و�لتي�شري  �لت�شهيل 
�ختيار  يف  �لوطني  بو�جبهم  للقيام 

ممثليهم .
موؤكد�  �أن �للجنة �لعليا لالنتخابات 
وفرت كافة �لتجهيز�ت و�الإمكانيات 
لتتم  �النتخابية  �لعملية  لت�شهيل 
ب�����ش��ه��ول��ة وي�����ش��ر ����ش���و�ء م���ن خالل 
ت��وف��ري �الأج���ه���زة �مل��ط��ل��وب��ة وكذلك 
و�مل�شاعدين  �ملتعاونني  �أع��د�د  زي��ادة 
و�أي�شا توفري �أجهزة �أ�شحاب �لهمم 

وم�شاعدة  �ملو�طنني  كبار  وم�شاعدة 
من ال ي�شتطيع �لتعامل مع �الأجهزة 
. و �أن مركز مدينة ز�يد �شم 6 �أجهزة 
ملن  �لت�شويت  عملية  على  للتدريب 
بكيفية  معرفة  �أو  خربة  لدية  لي�ص 
�إىل  �النتقال  قبل  وذل��ك  �لت�شويت 
م��وق��ع �ل��ت�����ش��وي��ت �ل��ر���ش��م��ي وهذه 
للرجال  �أج���ه���زة   3 ت�شم  �الأج���ه���زة 
و�أخرى لل�شيد�ت بينما ي�شم �ملركز 
26 جهاز للت�شويت �لر�شمي منهم 
2 الأ�شحاب �لهمم م�شيفا �أن �ملركز 
حيث  من  �ملنطقة  خ�شو�شية  ر�ع��ى 
للرجال  خ��ا���ش��ة  م�������ش���ار�ت  ت���وف���ري 
وذل����ك ل�شمان  ل��ل�����ش��ي��د�ت  و�أخ�����رى 
يف  �لوطني  بو�جبهم  �جلميع  قيام 

�ن�شيابية وخ�شو�شية تامة .
ي�شهد  مل  ز�ي�����د  م��دي��ن��ة  م���رك���ز  �أن 
عمليات  خ���الل  خ��ا���ش��ة  ح����االت  �أي 
ب�شهولة وي�شر  �لتي متت  �لت�شويت 
و�����ش����ارك ف��ي��ه��ا �أع��������د�د ك���ب���رية من 
�خ��ت��الف ظروفهم  ع��ل��ى  �ل��ن��اخ��ب��ني 
�ل�شيد�ت  �و  �ل����رج����ال  م���ن  ����ش���و�ء 
وكذلك كبار �ل�شن و�أ�شحاب �لهمم 
يوؤكد  مم��ا  �خلا�شة  �حل���االت  وذوي 
ح��ر���ص �جل��م��ي��ع ع��ل��ى �مل�����ش��ارك��ة يف 
عدد  تو�جد  كما  �النتخابي  �لعر�ص 
وك��ذل��ك مندوبيهم  �مل��ر���ش��ح��ني  م��ن 
�لذين �لتزمو� بالتعليمات و�الأماكن 
تكاتف  عك�ص  مم��ا  ل��ه��م  �ملخ�ش�شة 
�النتخابية  �لعملية  الإجناح  �جلميع 
�إىل  معها  لتتحول  و�شهولة  بتميز 
كرنفال �نتخابي وعر�ص دميقر�طي 

ر�ئع .

ح�صور الفت لكبار املواطنني واأ�صحاب الهمم

 اإقبال كبري من الناخبني للم�شاركة يف العر�س االنتخابي يف مركز مدينة زايد
الر�صمي يف ا�صتقبال الناخبني للت�صويت  جهازا   26 و  تدريب  اأجهزة   6

•• عجمان- وام:

لالنتخابات  عجمان  مركز  على  �لباكر  �ل�شباح  منذ  �لناخبني  جموع  تو�فدت 
�لذي يحت�شنه مركز �ل�شيخ ز�يد للمعار�ص و �ملوؤمتر�ت يف جامعة عجمان مع 

بدء �ليوم �لثاين للت�شويت �ملبكر يف �نتخابات �ملجل�ص �لوطني �الحتادي.
و �شهد �ليوم �لثاين ك�شابقه تنوعا يف فئات �لناخبني و يف م�شهد مهيب يج�شد 
�ملجل�ص  يف  ميثله  ملن  �النتخابي  �شوته  �ي�شال  على  �الإم��ار�ت��ي  �ملو�طن  حر�ص 

�لوطني �الحتادي.
و �أ�شاد �شعادة �للو�ء �ل�شيخ �شلطان بن عبد�هلل �لنعيمي قائد عام �شرطة عجمان 
ب�شري �لعملية �النتخابية و قال يف ت�شريح له عقب جولة له يف �ملركز �النتخابي 
الإمارة عجمان �إن �لت�شويت ي�شري ب�شكل �شهل و منظم ال يتجاوز �لدقيقتني ما 

يعك�ص �لوجه �حل�شاري لدولة �المار�ت �لعربية �ملتحدة.
جهود�  تبذل  �لتي  و  عجمان  �إم��ارة  يف  �النتخابات  للجنة  �لفاعل  بالدور  ون��وه 
�مل�شاركة يف  �لناخبني على تكثيف  �لعر�ص �النتخابي و حث  كبرية الإجن��اح هذ� 

عملية �لت�شويت.
�إمارة  جلنة  رئي�ص  �ل�شويدي  ج��رب�ن  ب��ن  عبد�لرحمن  ر����ش��د  �أ���ش��اد  جانبه  م��ن 
�لذي  �لكبري  �الإق��ب��ال  مب�شتوي  �الحت��ادي  �لوطني  �ملجل�ص  النتخابات  عجمان 
�شهده مركز عجمان خالل �أول يومني من �لت�شويت �ملبكر ما يدل على مدى 
�لوعي �لذي يتمتع به �لناخب يف دولة �الم��ار�ت و�لذي ج�شد ثقته �لكبرية يف 
وطنه و قيادته �لر�شيدة .. و توقع �أن ي�شهد �ملركز �النتخابي مزيد� من �الإقبال 

خالل �ليومني �ملتبقيني من �النتخابات.

من�شورات القا�شمي ت�شارك 
مبعر�شي عمان والعني للكتاب

•• ال�صارقة-وام:

 �شاركت من�شور�ت �لقا�شمي مبجموعة من �الإ�شد�ر�ت �جلديدة ملوؤلفها �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�ص �الأعلى حاكم 
�لتا�شعة ع�شرة ملعر�ص عمان �لدويل للكتاب �لذي يختتم  �ل��دورة  �ل�شارقة يف 
مع  بالتعاون  �الأردن��ي��ة  �لثقافة  وز�رة  تنظمه  و�ل��ذي  �جلمعة  غد  ي��وم  �أعماله 
بنت  ب���دور  �ل�شيخة  �لقا�شمي  م��ن�����ش��ور�ت  ج��ن��اح  ز�ر  و  �الأردن���ي���ني.  �لنا�شرين 
�شلطان �لقا�شمي نائب رئي�ص �الحتاد �لدويل للنا�شرين و فتحي �لب�ص رئي�ص 
�لنا�شرين �الأردنيني و عدد من �ملثقفني و �لكتاب �الأردنيني و �لعرب .. وعربو� 
موؤلفات  يف  خا�شة  �ملن�شور�ت  �إ���ش��د�ر�ت  يف  �حلا�شل  بالتو�شع  �عجابهم  ع��ن 
لتكون  �ل�شابقة  و  �حلديثة  �لقا�شمي  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�الأدبية  �شموه  نتاجات  �آخ��ر  على  للتعرف  و�لعربي  �الأردين  للجمهور  فر�شة 

و�مل�شرحية و�لتاريخية باللغتني �لعربية و�الإجنليزية ولغات �أخرى.
من جهة �آخرى �شاركت “ من�شور�ت �لقا�شمي “ بجناح مميز يف �لدورة �ل 11 

من معر�ص �لعني للكتاب 2019 .
و �شم جناحا من�شور�ت �لقا�شمي” يف معر�شي عمان و�لعني للكتاب �الإ�شد�ر�ت 
بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  تاأليف  م��ن  �الأخ���رية  و  �جل��دي��دة 
حممد �لقا�شمي وهي »رو�ية بيبي فاطمة و�أبناء �مللك« و »�لتاريخ على خ�شبة 
�مل�شرح �لفرن�شي« و »مو�شوعة �أحاديث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان 
�لعناوين  من   »50« من  �أك��ر  �إىل  �إ�شافة   .. 2018م  1972م-  �لقا�شمي« 
و�لذي  �ل�شارقة  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  و�أع��ده��ا  كتبها  �لعربية  باللغة  �ملنجزة 
و�ل�شرية  و�جلغر�فيا  و�لتاريخ  و�مل�شرح  �لرو�ية  ت�شمل  و  �جلناحان  �حت�شنها 
لرو�يتني  �إ�شافة  ذ�تية  �شرية  كتب  و�أربعة  م�شرحيات  ع�شر  �أك��ر من  ت�شم  و 
�إىل  موؤلفا مرتجما  و�شتني  �لتاريخ و�جلغر�فيا  كتابا يف   35 نحو  �إىل جانب 
و�لربتغالية  و�الأملانية  و�لرو�شية  و�لفرن�شية  �الإجنليزية  �حلية  �للغات  جميع 

و�الإ�شبانية و�لهندية و�شو�ها.
�إع����ادة طباعتها جم���دد� بعد نفاد  �ل��ت��ي مت��ت  �مل��وؤل��ف��ات  ك��ذل��ك  و �شم �جل��ن��اح 
و»�حلقد  �شتون«  ديفيد  و»يوميات  �الأ�شود«  »�حلجر  طباعتها ومنها م�شرحية 

�لدفني« و”حديث �لذ�كرة” يف �أجز�ئه �لثالثة.

•• دبي-وام:

�لعلمية  �لفنية  للجنة   65 �ل����  �الج��ت��م��اع  �أع��م��ال  دب���ي  يف  �م�����ص  �نطلقت   
�ال�شت�شارية ملجل�ص وزر�ء �الإ�شكان و�لتعمري �لعرب مب�شاركة كبار �مل�شوؤولني 
�ملنتدى  فعاليات  �نطالق  ت�شبق  و�لتي  �لعربية  بالدول  �ملعنية  �ل��وز�ر�ت  يف 
�لوز�ري �لعربي �لثالث لالإ�شكان و�لتنمية �حل�شرية �لذي يقام بدبي يومي 

�الإثنني و�لثالثاء �ملقبلني.
�أي����ام مب��دي��ن��ة �حل��ب��ت��ور ب��دب��ي ع���دد� من  تناق�ص �للجنة ع��ل��ى م���دى ث��الث��ة 
�مل�شتد�مة  �لتنمية  خطة  تنفيذ  متابعة  مقدمتها  يف  �لهامة  �مل��و���ش��وع��ات 
لالإ�شكان  �لعربية  لال�شرت�تيجية  �لتنفيذية  و�خل��ط��ة  �لعاملية   2030

و�لتنمية �حل�شرية و�لقو�نني و�لت�شريعات �ملنظمة لقطاع �الإ�شكان.
و تقدم �شعادة �لدكتور جمال �لدين جاب �هلل �لوزير �ملفو�ص بجامعة �لدول 
�لعربية مدير �إد�رة �لبيئة و�الإ�شكان و�ملو�رد �ملائية خالل كلمته �الفتتاحية 
ب��وز�رة تطوير �لبنية �لتحتية  �إىل دولة �الإم��ار�ت ممثلة  لالجتماع بال�شكر 
وزر�ء  جمل�ص  �جتماع  ��شت�شافتهما  على  لالإ�شكان  ز�ي��د  �ل�شيخ  وبرنامج 

�حل�شرية  و�لتنمية  لالإ�شكان  �لثالث  �لعربي  �ل���وز�ري  و�ملنتدى  �الإ�شكان 
وح�شن �ال�شتقبال �لذي حظيت به �لوفود �لعربية �مل�شاركة يف �الجتماعات.

و  �ل���دع���وة  لتلبيتهم  �ل��ع��رب��ي��ة  و�ل���وف���ود  �ل��ع��رب  �الإ���ش��ك��ان  وزر�ء  �شكر  ك��م��ا 
�لدورة  ��شت�شافة  على  �لبحرين  وململكة  باالجتماعات  �لفاعلة  م�شاركتهم 

من �جتماع �للجنة �لفنية ومتابعتها تنفيذ قر�ر�ت �ملجل�ص.  35
ب��ق��ر�ر�ت تخدم  �أن تتكلل ه��ذه �الجتماعات  �أم��ل��ه يف  و�أع���رب ج��اب �هلل ع��ن 
ي�شهده  وما  �الإ�شكان  بقطاع  �لعاملية  �لتطور�ت  مع  وتت�شق  �لعربي  �ملجتمع 
من متغري�ت مت�شارعة يف جمال �لتكنولوجيا و�لبناء و�لتطور�ت �لهيكلية 
�ملفاهيم �لقدمية  �أنه ال يوجد جمال لالإبقاء على  �إىل  �لتي ي�شهدها الفتا 
لتمويل  �القت�شادي  �لتنوع  مفهوم  دعم  �إىل  نقا�شاتنا  خالل  من  ن�شعى  بل 
م�����ش��اري��ع �الإ���ش��ك��ان وك��ذل��ك حتقيق ج���ودة �حل��ي��اة ورف���ع م�����ش��ت��وى �ملعي�شة 

للمو�طنني �لعرب.
�لعامة لربنامج  �ملديرة  �لفندي  �ملهند�شة جميلة  �شعادة  من جانبها رحبت 
�الإ�شكان  وزر�ء  مبجل�ص  �مل�شاركة  �لعربية  بالوفود  لالإ�شكان  ز�ي��د  �ل�شيخ 
و�ل��ت��ع��م��ري �ل��ع��رب و�مل��ن��ت��دى �ل�����وز�ري �ل��ع��رب��ي �ل��ث��ال��ث ل��الإ���ش��ك��ان و�لتنمية 
�ال�شتعد�د  �أمت  وعلى  �ل��ث��اين  بلدهم  �الإم����ار�ت  دول��ة  �أن  م��وؤك��دة  �حل�شرية 

لتوفري �الإمكانيات و�خلرب�ت الإجناح �الجتماعات .
�لذي  �ملهم  �لتجمع  لهذ�  �الإم���ار�ت  دول��ة  باإ�شت�شافة  �شعادتها  عن  ع��ربت  و 
يتما�شى مع �لروؤية �لعربية لالإ�شكان و�لتنمية �حل�شرية �مل�شتد�مة 2030 
و�أهد�ف �الأمم �ملتحدة �الإمنائية لالألفية ونيابة عن �لدول �لعربية وجامعة 
�لدول �لعربية وبرنامج �الأمم �ملتحدة للم�شتوطنات �لب�شرية “موئل �الأمم 

�ملتحدة«.

و تقدم �ملهند�ص حممد ر�شد�ن من مملكة �لبحرين بال�شكر لدولة �الإمار�ت 
�أف�شل  مل�شتقبل  خري  فاحتة  �شتكون  �لتي  �الجتماعات  هذه  ��شت�شافة  على 

لقطاعي �الإ�شكان و�لتنمية �حل�شرية.
و يناق�ص �الجتماع على مد�ر �أيامه �لثالثة جانبا من جتارب �لدول �لعربية 
بيوم  و�الحتفال  �لعقاري  �لتمويل  و�أ�شاليب  �الجتماعي  بال�شكن  �ملتعلقة 
�لثالث  �لعربي  �ل���وز�ري  �ملنتدى  ب�شاأن  �مل�شتجد�ت  و�آخ��ر  �لعربي  �الإ�شكان 
ملجل�ص  �اللكرتوين  �ملوقع  ب�شاأن  و�مل�شتجد�ت  �حل�شرية  و�لتنمية  لالإ�شكان 
وزر�ء �الإ�شكان و�لتعمري �لعرب وت�شميم قاعدة �لبيانات و�ملعلومات لتفعيل 

�أهد�ف �ملجل�ص.
مع  �ل��ع��رب��ي  �ل��ت��ع��اون  منظومة  متابعة  م��و���ش��وع  �إىل  �ملجتمعون  ت��ط��رق  و 
�لتجمعات �الإقليمية و�لدولية يف جمال �الإ�شكان و�لتعمري وتبادل �ملعلومات 
بني �لدول �لعربية �ملتعلقة بامل�شاريع ذ�ت �لعالقة ف�شال عن مناق�شة حمور 
�أعمال �لدورة �ل 36 ملجل�ص وزر�ء �الإ�شكان و�لتعمري �لعرب و�شبل �لتعاون 
مع برنامج �الأمم �ملتحدة للم�شتوطنات �لب�شرية وكذلك �شبل دعم جمهورية 

�ل�شومال يف جمال تدريب �لكو�در بقطاع �الإ�شكان و�لتعمري.

اللجنة الفنية العلمية ملجل�س وزراء االإ�شكان تبداأ اأعمال اجتماعها يف دبي

جموع الناخبني تتوافد على جلنة عجمان النتخابات الوطني
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي- الفجر

�ملجل�ص  النتخابات  �ملبكر  3�لت�شويت 
و�لتي   ،2019 �الحت�����ادي  �ل��وط��ن��ي 
���ش��ه��دت �إق���ب���ااًل م��ن �ل��ن��اخ��ب��ني �لذين 
�ملر�كز  يف  �ل���ت���و�ج���د  ع��ل��ى  ح���ر����ش���و� 
�ل��ت�����ش��ع��ة �مل��ت��وزع��ة يف ج��م��ي��ع �إم�����ار�ت 
مر�شحيهم  �إىل  ل��ل��ت�����ش��وي��ت  �ل���دول���ة 
�الحتادي  �لوطني  �ملجل�ص  لع�شوية 
خ����الل ف����رتة �ل��ت�����ش��وي��ت �ل��ت��ي متتد 
�لتا�شعة  �ل�شاعة  وم��ن  �شاعات  لت�شع 
�شباحاً وحتى �ل�شاعة �ل�شاد�شة م�شاء 

طيلة �أيام فرتة �لت�شويت �ملبكر.
لالنتخابات  �لوطنية  �للجنة  وتدعو 
�أع�������ش���اء �ل��ه��ي��ئ��ات �الن��ت��خ��اب��ي��ة �إىل 
�ملبكر  �لت�شويت  فرتة  من  �ال�شتفادة 
�لثالث  ي��وم  نهاية  م��ع  �شتختتم  �لتي 
من �أكتوبر 2019، م�شيدة مب�شتوى 

�لوعي �لذي يتمتع به �لناخبون �لذين 
�لعملية  يف  �مل�شاركة  على  يحر�شون 
للمر�شحني  بالت�شويت  �الن��ت��خ��اب��ي��ة 
�الأقدر على متثيلهم ونقل ق�شاياهم 
�لوطني  �ملجل�ص  قبة  حتت  ملناق�شتها 

�الحتادي.
لالنتخابات  �لوطنية  �للجنة  وتوؤكد 
�مل��ب��ك��ر جمهزة  �ل��ت�����ش��وي��ت  م��ر�ك��ز  �أن 
�ل�����ت�����ي متكن  �ل�����و������ش�����ائ�����ل  ب���ج���م���ي���ع 
ب�شوتهم  �الإدالء  م����ن  �ل���ن���اخ���ب���ني 
�أجهزة  خ����الل  م���ن  و���ش��ه��ول��ة  ب��ي�����ش��ر 
متكن  و�لتي  �الإل��ك��رتوين،  �لت�شويت 

ب�شرعة  �لت�شويت  عملية  �إمت���ام  م��ن 
وب��ك��ف��اءة ع��ال��ي��ة ووف���ق �أع��ل��ى معايري 
بنت  نورة  و�أ�شادت  و�ل�شفافية.  �لدقة 
حممد �لكعبي، وزيرة �لثقافة وتنمية 
�الإعالمية  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ش��ة  �مل��ع��رف��ة، 
�لوطني �الحتادي  �ملجل�ص  النتخابات 
2019 خالل زيارتها ملركز �لت�شويت 
�لوطني  �أبوظبي  مركز  يف  �لرئي�شي 
�لذي  ب��االإق��ب��ال  )�أدن���ي���ك(  للمعار�ص 
ت�شهده عملية �لت�شويت �ملبكر، د�عية 
�إىل �مل�شاركة �الأك��رب يف هذ�  �لناخبني 
�لو�جب �لوطني و�مل�شاركة يف عمليات 

لع�شوية  �الأف�شل  الختيار  �لت�شويت 
و�ختيار  �الحت����ادي  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�ص 

�الأقدر على متثيل �شعب �الإمار�ت.
�أن ح�شور �ملر�أة �ملميز  و�أكدت �لكعبي 
يف �نتخابات 2019 هو نتيجة عملية 
بد�أت من  متكني م�شتمرة ومتو��شلة 
بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  �ملوؤ�ش�ص  �ل��و�ل��د  عهد 
ثر�ه”،  �هلل  “طيب  نهيان  �آل  �شلطان 
و�لتي تكللت بالدعم �لالحمدود من 
�لقيادة �لر�شيدة لدولة �الإمار�ت �لتي 
حر�شت على توفري جميع �الإمكانات 
�مل��ر�أة يف جميع  �لتي ت�شهم يف متكني 

�لربملاين  �لعمل  �مل��ج��االت، ومب��ا فيها 
ب�شمات  �الإمار�تية  للمر�أة  كان  �ل��ذي 

و��شحة وبارزة فيه.
�ل�شمو  �شاحب  ق���ر�ر  م��ع  �إن���ه  وبينت 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ص 
�لدولة “حفظه �هلل” مبنح �ملر�أة ن�شف 
�الحت���ادي  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�ص  ع�شوية 
عند  تقف  �مل����ر�أة  متكني  م�شرية  ف���اإن 
حمطة تاريخية ومهمة ومن هنا فاإن 
تتطلع  لالنتخابات  �لوطنية  �للجنة 
�لعملية  يف  للمر�أة  �أك��رب  م�شاركة  �إىل 
�النتخابية الأنها كانت وماز�لت ركيزة 

حتققها  �ل��ت��ي  �ل��ن��ج��اح��ات  يف  رئي�شية 
دولة �الإم��ار�ت . و�أو�شحت �لكعبي �أن 
دولة �الإمار�ت تقف ومن خالل �لدورة 
�لوطني  �ملجل�ص  النتخابات  �ل��ر�ب��ع��ة 
مرحلة  ع���ل���ى   2019 �الحت����������ادي 
ج��دي��دة يف م�����ش��رية �الرت���ق���اء بالعمل 
�ملتميز  �ل��ن��م��وذج  وت��ع��زي��ز  �ل���ربمل���اين 
لدولة �الإمار�ت يف �لتنمية �ل�شيا�شية، 
�لنجاحات  م��ن��ظ��وم��ة  �إىل  ول��ي�����ش��اف 
�لتي حتققها دولة �الإمار�ت يف جميع 
�ملجاالت، موؤكدة �أن �نتخابات �ملجل�ص 
عملي  جت�شيد  هو  �الحت��ادي  �لوطني 

للمو�طن  �ل�شيا�شية  �مل�شاركة  لتعزيز 
ومت��ك��ي��ن��ه م���ن �مل�����ش��اه��م��ة �ل��ف��اع��ل��ة يف 
عملية �شنع �لقر�ر، و�أكدت �أن �للجنة 
جميع  ت��وظ��ف  لالنتخابات  �لوطنية 
عملية  لتنفيذ  و�ل��ق��در�ت  �الإم��ك��ان��ات 
�لدقة  م��ع��اي��ري  �أرق����ى  وف���ق  �نتخابية 

و�لنز�هة و�ل�شفافية. 
�لوطنية لالنتخابات  �للجنة  وحددت 
�ملتاحة  �ل��ت�����ش��ع��ة  �الن��ت��خ��اب��ي��ة  �مل���ر�ك���ز 
للت�شويت �ملبكر على م�شتوى �لدولة، 
وهي مركز �أبوظبي �لوطني للمعار�ص 
�لعني  �أب���وظ���ب���ي، وم���رك���ز  م��دي��ن��ة  يف 

�خلبي�شي  م��ن��ط��ق��ة  يف  ل���ل���م���وؤمت���ر�ت 
مدينة  �أف���ر�ح  و�شالة  �لعني،  مبدينة 
دبي  �لظفرة، ومركز  ز�ي��د يف منطقة 
�إم��ارة دبي، ونادي  �لتجاري �لعاملي يف 
�ل�شارقة لل�شطرجن يف �إمارة �ل�شارقة، 
وم���ب���ن���ى ج���ام���ع���ة ع���ج���م���ان يف �إم������ارة 
�إم��ارة ر�أ�ص  �إك�شبو يف  عجمان، ومركز 
�خل��ي��م��ة، وق��اع��ة �الحت���اد يف �إم����ارة �أم 
للمعار�ص  �لفجرية  ومركز  �لقيوين، 

يف �إمارة �لفجرية.
ل�شوؤون  �ل��دول��ة  وز�رة  �أن  �إىل  ي�����ش��ار 
وبو�شفها  �الحت��ادي  �لوطني  �ملجل�ص 
�لوطنية  ل��ل��ج��ن��ة  �ل���ع���ام���ة  �الأم�����ان�����ة 
�إد�رة  ت��ع��م��ل م���ع جل��ن��ة  ل��الن��ت��خ��اب��ات 
�النتخابات على تنظيم جميع جو�نب 
بالدورة  �خلا�شة  �النتخابية  �لعملية 
�لر�بعة من �نتخابات �ملجل�ص �لوطني 

�الحتادي 2019.

•• اأبوظبي - الفجر :

فيما ت�شتمر �ال�شتعد�د�ت �الأخرية لليوم �النتخابي �لرئي�شي النتخابات �ملجل�ص 
 1170 ي��و����ش��ل  �أك��ت��وب��ر،   5 �ل�شبت  ي��وم  �مل��و�ف��ق   2019 �ل��وط��ن��ي �الحت����ادي 
متطوعاً ومتطوعة من �ملو�طنني و�ملو�طنات من خمتلف مناطق �لدولة �لعمل 
�لت�شويت  خطو�ت  لت�شهيل  �ل��دول��ة  مناطق  كافة  ويف  �مل�شتويات  خمتلف  على 
خمتلف  وم�شاندة  �النتخابية  �لهيئات  �أع�شاء  من  �لناخبني  على  �الإل��ك��رتوين 
�للجان و�جلهات �لتنظيمية، و�مل�شاهمة يف �إجناز عملية �نتخابية ناجحة حتقق 
معايري �ل�شفافية و�لنز�هة وت�شكل �إ�شافة نوعية جديدة للنجاحات �لتي حققتها 

�لدور�ت �النتخابية �لثالث �ملا�شية.
55 ور�شة  وت����درب �مل��ت��ط��وع��ون و�مل��ت��ط��وع��ات خ���الل �الأ���ش��اب��ي��ع �مل��ا���ش��ي��ة �شمن 
مع  و�لتعامل  �النتخابية،  �مل��ر�ك��ز  يف  و�لتن�شيق  �لعمل  �آل��ي��ات  على  تخ�ش�شية 
يتوزعون  وه��م  �ل�شيا�شية،  �مل�شاركة  مبفهوم  توعيتهم  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �جل��م��ه��ور، 
خالل فرت�ت �لت�شويت على 39 مركز�ً �نتخابياً ت�شتقبل �لناخبني من �أع�شاء 
�لهيئات �النتخابية يف خمتلف �أرجاء �لدولة لالإدالء باأ�شو�تهم وممار�شة حقهم 

�النتخابي و�مل�شاركة يف �ال�شتحقاق �لوطني.
�ل�شامل يف تدريب �ملتطوعني �لذي نفذه يف خمتلف  ومت �عتماد نظام �ملوظف 
ليمتلك كل منهم  �النتخابية،  �لعملية  يف  متخ�ش�شاً  12 مدرباً  �لدولة  �أنحاء 
��شتقبال  ذل��ك  يف  مبا  �النتخابي،  �ملركز  يف  �ملهام  مبختلف  �لقيام  على  �ل��ق��درة 
�إىل  �إ�شافة  �الإل��ك��رتوين،  �لت�شويت  نظام  ��شتخد�م  على  وتدريبهم  �لناخبني، 

�لعون للناخبني خا�شة من  �لهوية، ومد يد  �لتحقق من  �أجهزة  �لتدقيق على 
كبار �ملو�طنني و�أ�شحاب �لهمم، وتنظيم تدفق �مل�شوتني، ومتابعة �أد�ء �لت�شويت 

�الإلكرتوين.
�لوطني  �ملجل�ص  ل�شوؤون  �ل��دول��ة  وز�رة  وكيل  ل��وت��اه،  ه��الل  ط��ارق  �شعادة  وق��ال 
�النتخابات:  �إد�رة  جلنة  رئي�ص  لالنتخابات،  �لوطنية  �للجنة  ع�شو  �الحت��ادي، 
وطني  و�لنابعة من ح�ٍص  �الإم��ار�ت  �شباب  لدى  �لر��شخة  �لتطوع  ثقافة  “�إن 
عاٍل بالوالء للقيادة �لر�شيدة و�النتماء للوطن �أحدثت فارقاً نوعياً يف م�شرية 
�النتخابات منذ �نطالقتها �الأوىل، وها هي �ليوم تنجح من جديد يف ��شتقطاب 
�لوطني  �ملجل�ص  النتخابات  �ملتطوعني  م��ن  �مل��ط��ل��وب  �ل��ع��دد  �شعف  م��ن  �أك���ر 

�الحتادي 2019«.
�ال�شتعد�د�ت  �شمن  لالنتخابات  �لوطنية  �للجنة  “حر�شت  ل��وت��اه:  و�أ���ش��اف 
وتدريب  لتاأهيل  �لتخ�ش�شية  �لور�ص  تنظيم  على  �النتخابية  للعملية  �ل�شاملة 
متطوعي �نتخابات �ملجل�ص �لوطني �الحت��ادي، مبا ي�شهم يف تزويدهم بجميع 
�نتخابات  تنظيم  يف  �مل�شاهمة  م��ن  متكنهم  �ل��ت��ي  �لعملية  و�خل���رب�ت  �مل��ه��ار�ت 
م�شاحة  على  ميتد  متميز  وطني  كحدث   2019 �الحت���ادي  �لوطني  �ملجل�ص 
�لوطن، مبا مينحهم خرب�ت �شخ�شية وعملية ��شتثنائية تفيدهم يف حت�شيلهم 

�الأكادميي وم�شار�تهم �ملهنية و�مل�شتقبلية«.
 1170 �ل���دورة  �ل��ذي��ن بلغ ع��دده��م يف ه��ذه  �ل�شباب  ل��وت��اه باملتطوعني  و�أ���ش��اد 
وجهدهم  وقتهم  ��رو�  ���ش��خيّ �ل��دول��ة  مناطق  خمتلف  م��ن   ومتطوعة  متطوعاً 
الإجناح هذ� �ال�شتحقاق �لوطني  وت�شهيل عملية �لت�شويت على �أع�شاء �لهيئات 

�النتخابية وتوفري �لدعم ملختلف فرق عمل �ملر�كز �النتخابية.
من  �حلالية  �ل���دورة  يف  �الإم��ار�ت��ي  لل�شباب  �لكبرية  �مل�شاركة  �أن  �شعادته  و�أك��د 
هذ�  باأهمية  �ل�شباب  وعي  م�شتوى  توؤكد  �الحت��ادي  �لوطني  �ملجل�ص  �نتخابات 
وطنهم  خلدمة  ومهار�تهم  قدر�تهم  توظيف  على  وحر�شهم  �لوطني،  �حلدث 

و�مل�شاهمة يف م�شرية �الإجناز�ت �لتي حتققها دولة �الإمار�ت.
�لتدريبية للمتطوعني ت�شمنت معلومات حول برنامج �شاحب  �لور�ص  وكانت 
�مل�شتمر  و�لتطور  و�أهد�فه ومنجز�ته،  �ل�شيا�شي  للتمكني  �لدولة  رئي�ص  �ل�شمو 
�لهيئات  �أع����د�د  وت�����ش��اع��ف   2006 ع���ام  �الأوىل يف  �ل����دورة  م��ن��ذ  ل��الن��ت��خ��اب��ات 
و�شالحياته  وتاريخه  �الحت��ادي  �لوطني  �ملجل�ص  دور  �إىل  �إ�شافة  �النتخابية، 

�لد�شتورية و�آلية عمله �ملتبعة.
�النتخابية  �ملر�كز  يف  للعمل  �ملطلوبة  باملهار�ت  �لتعريف  �لور�ص  كما مت خالل 
�جلمهور  مع  �لتعامل  ومهار�ت  �النتخابية  للعملية  �ملنظمة  �لقانونية  و�الأط��ر 
وكيفية  �ل��ن��اخ��ب��ني،  ه��وي��ة  م��ن  و�ل��ت��ح��ق��ق  �ملتبعة  �لت�شويت  بنظم  و�ل��ت��ع��ري��ف 
�لهيئات  �أع�����ش��اء  �مل��ت��وق��ع ح��دوث��ه��ا خ��الل وج���ود  �مل��و�ق��ف  �لت�شرف يف خمتلف 
باملهار�ت  تزويدهم  �إىل  باالإ�شافة  هذ�  �النتخاب،  يوم  يف  للت�شويت  �النتخابية 

�لتي تخولهم �لتعامل مع و�شائل �الإعالم.
ي�شار �إىل �أن وز�رة �لدولة ل�شوؤون �ملجل�ص �لوطني �الحتادي وبو�شفها �الأمانة 
�لعامة للجنة �لوطنية لالنتخابات تعمل مع جلنة �إد�رة �النتخابات على تنظيم 
جميع جو�نب �لعملية �النتخابية �خلا�شة بالدورة �لر�بعة من �نتخابات �ملجل�ص 

�لوطني �الحتادي 2019.

•• عجمان-وام:

2019 مبادرة  �أطلق مركز عجمان النتخابات �ملجل�ص �لوطني �الحتادي 
�شرح  ���ش��ا���ش��ات  بتخ�شي�ص  �ل��دول��ة  م�شتوى  ع��ل��ى  ن��وع��ه��ا  م��ن  �الأوىل  ه��ي 
مقاطع  عر�ص  يتم  �إذ  �الإ���ش��ارة  لغة  با�شتخد�م  �لهمم  الأ�شحاب  خم�ش�شة 
فيديو ل�شرح طريقة �لت�شويت بالنظام �الإلكرتوين بهدف ت�شهيل �إجر�ء�ت 
جامعة  يف  �لت�شويت  مركز  مدير  قنزول  �شامل  �هلل  عبد  و�أك��د  �لت�شويت. 
�إن مركز عجمان �النتخابي  �أنباء �الإم��ار�ت و�م  عجمان يف ت�شريح لوكالة 
يف مركز �ل�شيخ ز�يد للمعار�ص و�ملوؤمتر�ت يف جامعة عجمان يقدم �أف�شل 
�الإجر�ء�ت و�خلدمات للناخبني حيث يتم توفري �شا�شات �لعر�ص الأ�شحاب 
�ملركز  �لناخب فور و�شوله  و��شتقبال  �الأوىل من نوعها  �لهمم و�لتي تعد 

�النتخابي من قبل �أ�شخا�ص متخ�ش�شني ل�شرح �آلية �لرت�شيح ب�شكل مب�شط 
قبل  �الأ�شا�شية  �خل��ط��و�ت  على  لتدريبهم  �لتعليمي  �لت�شويت  نظام  عرب 
�لهيئة �النتخابية يف عجمان  �أن عدد  باأ�شو�تهم. و�أ�شاف  �لتوجه لالإدالء 
يبلغ 10 �آالف و165ع�شو�ً، وعدد �ملر�شحني يبلغ 24 مر�شحاً ومر�شحة، 
12 نافذة للتدقيق على �لهوية �إ�شافة  14 كونرت خدمة و  و�ملركز يوفر 
�إجر�ء�ت  يف  م�شكلة  �أي  وج��ود  حالة  يف  �ملتعاملني  خل��دم��ات  نافذتني  �إىل 
 31 �إىل وجود  �لت�شويت  و�أ�شار مدير مركز  وتفاديها.  بالهوية  �لت�شجيل 
على  ي�شاعد  منظم  ب�شكل  توزيعها  مت  �النتخابية  �لعملية  الإج��ر�ء  جهاز�ً 
�جلهاز  ثانية ال�شتخد�م   15 ت�شتغرق  ال  �لتي  �النتخابية  �لعملية  ت�شريع 
�مل��رك��ز وذلك  �ل��ن��اخ��ب يف  �ل��ت��ي يق�شيها  ل��ل��ف��رتة  �الإل���ك���رتوين و3 دق��ائ��ق 

باإ�شر�ف فريق عمل مكون من 35 موظفاً.

مركز عجمان االنتخابي يطلق مبادرة الأ�شحاب الهمم

• طارق لوتاه: ثقافة التطوع الرا�صخة لدى �صباب االإمارات والنابعة من ح�ٍس وطني عاٍل بالوالء  
واالنتماء اأحدثت فارقًا نوعيًا يف م�صرية االنتخابات منذ انطالقتها االأوىل

• عدد طلبات التطوع جتاوز العدد املطلوب باأكرث من ال�صعف وبن�صبة 125%
• الدورات التدريبية للمتطوعني واأكرث هم من ال�صباب �صملت 55 ور�صة قادها 12 مدربًا موؤهاًل 

على م�صتوى الدولة

• املتطوعون الذين تدربوا على خمتلف مهام املوظف ال�صامل يتوزعون على 39 مركزًا انتخابيًا

توفري اأف�صل التجهيزات لت�صهيل عملية الت�صويت على اأع�صاء الهيئات االنتخابية

توا�شل عمليات االقرتاع يف ثاين اأيام الت�شويت املبكر واإقبال من الناخبني على املراكز الت�شع املنت�شرة يف جميع اإمارات الدولة

مع اقرتاب موعد اليوم االنتخابي الرئي�صي

انتخابات املجل�س الوطني االحتادي 2019 ا�شتحقاق  اإجناح  يف  ي�شاركون  ومتطوعة  متطوعًا   1170

خدمات راأ�س اخليمة 
ت�شتعر�س م�شاريعها يف 
املنتدى العربي لالإ�شكان

•• راأ�ص اخليمة-وامك

�لعامة  �خل��دم��ات  د�ئ���رة  ت�شتعر�ص 
�ل�شرف  موؤ�ش�شة  يف  متمثلة  ب��ر�أ���ص 
خالل  �لناجحة  م�شاريعها  �ل�شحي 
�ملنتدى  ف���ع���ال���ي���ات  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��ا 
�ل��ث��ال��ث لالإ�شكان  �ل��ع��رب��ي  �ل����وز�ري 
�لذي   2019 �حل�شرية  و�لتنمية 
�أكتوبر   8 و   7 دبي يومي  �شيقام يف 
�جلاري مب�شاركة وح�شور �أكر من 
20 وزير� عربيا وعدد من �مل�شوؤولني 

يف قطاع �الإ�شكان باملنطقة .
�ل�شرف  م��وؤ���ش�����ش��ة  ت�����ش��ت��ع��ر���ص  و 
م�شروع  ل��ل��د�ئ��رة  �ل��ت��اب��ع��ة  �ل�شحي 
�ل�شحي  �ل�������ش���رف  ���ش��ب��ك��ة  �إن�������ش���اء 
ينفذه  �ل��ذي  �ل�شمر  بطني  مبجمع 
لالإ�شكان  ز�ي������د  �ل�����ش��ي��خ  ب���رن���ام���ج 
ت��ط��وي��ر حم��ط��ه معاجله  وم�����ش��روع 
�لرئي�شية  �ل�����ش��ح��ي  �ل�����ش��رف  م��ي��اه 
تاأهيل  و�إع���������ادة  �ل��ف��ل��ي��ة  مب��ن��ط��ق��ة 
�ل�����ش��ح��ي ملنطقة  �ل�����ش��رف  ���ش��ب��ك��ات 
طول  ويبلغ  �لقدمية  �خليمة  ر�أ����ص 
كم   1.6 �ل���رئ���ي�������ش���ي���ة  �خل�����ط�����وط 
و�ملباين  �مل���ن���ازل  ل��رب��ط  ب��االإ���ش��اف��ة 
وجتديد  �إح����الل  و�إع������ادة  بال�شبكة 
حمطات  وتفعيل  �ل�شبكات  خطوط 
مبنطقة  �مل�����ن�����ازل  ورب�������ط  �ل�����رف�����ع 
ق�شيمة   300 يعادل  �ملعريي�ص مبا 
و�إعاده تاأهيل �ل�شبكة �لرئي�شية غري 
وربط  �الإم����ارة  مناطق  يف  �لن�شطة 
�ل�شحي  �ل�شرف  بخطوط  �مل��ن��ازل 

جلعل �ل�شبكة تعمل ب�شكل فعال.

ح�شور مميز للمراأة 
بثاين اأيام الت�شويت 

يف الفجرية 
•• الفجرية-وام:

���ش��ه��د �مل���ق���ر �الن���ت���خ���اب���ي يف �إم������ارة 
وح�شور�  الف���ت���اً  �إق����ب����ااًل  �ل��ف��ج��رية 
مميز� للمر�أة يف ثاين �يام �لت�شويت 
�لوطني  �ملجل�ص  الن��ت��خ��اب��ات  �ملبكر 
�قباال  �مل��رك��ز  �شهد  ك��م��ا  �الحت�����ادي. 
من كبار �ملو�طنني و�أ�شحاب �لهمم، 
حيث حر�ص �جلميع على �حل�شور 
�لعر�ص  يف  �ل���ف���ع���ال���ة  و�مل���������ش����ارك����ة 

�النتخابيالذي ت�شهده �لدولة.
وع�����رب �جل���م���ي���ع ع����ن ر����ش���اه���م عن 
�ل��ت��ج��ه��ي��ز�ت و���ش��ال���ش��ة �الإج������ر�ء�ت 
وق�شر �لوقت �لذي ت�شتغرق عملية 
�لت�شويت، حيث يتوفر يف �ملركز 30 
مقر  يف  للت�شويت  ت��ق��ري��ب��اً  ج���ه���از�ً 
�شل�شة  �ل��ت�����ش��وي��ت  عملية  ج��ع��ل  م��ا 
ب��ان�����ش��ي��اب��ي��ة و����ش��ح��ة. و�شهد  وت��ت��م 
�أر�ص  يف  �لرئي�ص  �النتخابات  مركز 
�إق���ب���ااًل كبري�ً  ب��ال��ف��ج��رية  �مل��ع��ار���ص 
م���ن ق��ب��ل �ل��ن��اخ��ب��ني ، وق����د �أع����دت 
كافة  �لر�حة  �شبل  �لفرعية  �للجنة 
ل��ي��ديل �ل��ن��اخ��ب��ون ب��اأ���ش��و�ت��ه��م دون 
�لناخبون  و�ج��م��ع  م�شكالت.  �أدن���ى 
�ل��وط��ن للم�شاركه  ن���د�ء  ل��ب��و�  �ن��ه��م 
ف��ى �الن��ت��خ��اب��ات م��وؤك��دي��ن قناعتهم 
بر�مج  ط��رح��و�  �ل��ذي��ن  باملر�شحني 
لهموم  وم���الم�������ش���ة  و�ق���ع���ي���ه  �ك�����ر 
وق�����ش��اي��ا �ل��ن��ا���ص و�مل����و�ط����ن. وقال 
�لكعبي  غ�����امن  ب����ن  حم���م���د  �ل����ل����و�ء 
�لفجرية  ل�����ش��رط��ة  �ل���ع���ام  �ل���ق���ائ���د 
�لفرعية  �النتخابات  جلنة  ورئي�ص 
�لناخبني  �الإق��ب��ال م��ن  �إن  ب��االإم��ارة 
كان كبري� وكثيفا على فرت�ت ، وقمنا 
و�أ�شحاب  �ملو�طنني  كبار  مب�شاعدة 
�لهمم، من خالل تخ�شي�ص �شيار�ت 
�إىل  لتو�شيلهم  �ملركز  �شغرية خارج 
�ل��ب��اب �ل��رئ��ي�����ش��ي ل��ل��ت�����ش��وي��ت، ومن 
بتو�شيلهم  م��ت��ط��وع��ني  ق���ي���ام  ث����م 
مكان  �إىل  م��ت��ح��رك��ة  ك��ر����ش��ي  ع���رب 
�آلية  يف  وم�����ش��اع��دت��ه��م  �ل��ت�����ش��وي��ت، 
ولفت  ذل����ك.  ط��ل��ب��و�  �إذ�  �ل��ت�����ش��وي��ت 
�ملركز  �أن  �إىل  �لفجرية  رئي�ص جلنة 
�شباحاً  �لتا�شعة  م��ن  �أب���و�ب���ه  يفتح 
��شتقبل  �ل�شاد�شة م�شاء، وقد  وحتى 
�إمارة �لفجرية  جميع �لناخبني من 
�ل�شارقة  �ل�شرقية يف  �ملنطقة  ومدن 

خورفكان وكلباء ودبا �حل�شن.
و�أكد �أن �ملركز متاح جلميع �ملو�طنني 
�إبر�ز  �شرط  بالدولة  �إم���ارة  �أي  م��ن 
�أر����ص  �ل��ه��وي��ة، و�أن م��رك��ز  ب��ط��اق��ة 
�لوحيد  �ملنفذ  هو  �شيكون  �ملعار�ص 
وق����ت  �ل�����ف�����ج�����رية  ل���ل���ت�������ش���وي���ت يف 
�الن��ت��خ��اب��ات �مل��ب��ك��رة، يف ح��ني �شيتم 
مدينة  يف  �الآخرين  �ملركزين  �فتتاح 
ب��د�ي��ة �النتخابات  دب��ا وم�����ش��ايف م��ع 

�لرئي�شة يف 5 �أكتوبر �جلاري.
من جانبه �كد �لدكتور علي �لزعابي 
باأر�ص  �الن���ت���خ���اب���ات  م���رك���ز  رئ��ي�����ص 
�ملعار�ص مبدينة �لفجرية �ن عمليه 
وبال  �شال�شه  بكل  �شارت  �لت�شويت 
�ن  �إىل  ..الف��ت��ا  �و���ش��ع��وب��ات  م�شاكل 
�الق��ب��ال ك��ان كبري� ه��ذ� �ليوم وكان 

بالفعل عر�شاً وطنياً بامتياز.

• نورة الكعبي: ح�صور املراأة يف انتخابات 2019 هو نتيجة عملية متكني م�صتمرة ومتوا�صلة  
بداأت من عهد الوالد املوؤ�ص�س ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان-طيب اهلل ثراه

ح�شور ن�شائي مكثف 
يف انتخابات الوطني 

براأ�س اخليمة
•• راأ�ص اخليمة-وام:

للمعار�ص  �خليمة  ر�أ�ص  �شهد مركز 
ثاين  �أم�ص يف  بر�أ�ص �خليمة  �ك�شبو 
النتخابات  �مل��ب��ك��ر  �ل��ت�����ش��وي��ت  �أي�����ام 
�إقباال  �الإحت�����ادي  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�ص 
�لناخبني متيز مب�شاركة  كبري� من 
�ملر�حل  خمتلف  من  كثيفة  ن�شائية 
�لعمرية لالإدالء باأ�شو�تهم الختيار 
مر�شحي �الإمارة يف �ملجل�ص �لوطني 

�الحتادي.
و�أك�����دت جل��ن��ة �إم�����ارة ر�أ�����ص �خليمة 
الن����ت����خ����اب����ات �مل����ج����ل���������ص �ل���وط���ن���ي 
من  �لو��شعة  �مل�شاركة  �ن  �الحت��ادي 
�لذي  �لوعي  م��دى  توؤكد  �لناخبني 
�للجنة  وت�شعى  �ملو�طنون  به  يتمتع 
مل���و�ك���ب���ة ه����ذ� �الق����ب����ال �ل��ك��ب��ري من 
خالل تنظيم عملية �لت�شويت �لتي 
ت�شارك بها عدة جهات بر�أ�ص �خليمة 
يف مقدمتها �لقيادة �لعامة ل�شرطة 
م����ن خ�����الل عملية  ر�أ��������ص �خل���ي���م���ة 
بالقرب  �مل���روري���ة  �حل���رك���ة  ت��ن��ظ��ي��م 
من �ملركز �النتخابي وت�شهيل دخول 

وخروج �لناخبني للت�شويت.
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة �شبارك ل�شيانة وخدمات 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب حقول �لنفط  رخ�شة رقم:1016983 
تعديل لوحة �العالن/�جمايل من م�شاحة 0.2*0.6 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة �ل�شخ�ص �لو�حد ذ.م.م
تعديل ��شم جتاري من/موؤ�ش�شة �شبارك ل�شيانة وخدمات حقول �لنفط

SPARK MAINTENANCE & OIL-FIELD SERVICES ESTABLISHMENT

�ىل/�شبارك ل�شيانة وخدمات حقول �لنفط - �شركة �ل�شخ�ص �لو�حد ذ.م.م
SPARK MAINTENANCE & OIL-FIELD SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12747 بتاريخ 2019/10/3 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مركز فيوت�شر كيور �لطبي ذ.م.م 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2130091 
تعديل ن�شب �ل�شركاء/توفيق بوثريى ��شماعيل بوثريى من 15% �ىل %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد ر�شيد علوي علوي عبد�هلل
تعديل ��شم جتاري من/مركز فيوت�شر كيور �لطبي ذ.م.م

FUTURE CURE MEDICAL CENTER LLC

�ىل/مركز اليك�شور �لطبي ذ.م.م
LAKESHORE MEDICAL CENTER LLC

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12747 بتاريخ 2019/10/3 

اإعــــــــــالن
للنقليات  �لعر�بني  �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �لعامة  رخ�شة رقم:1198220 
تعديل ��شم جتاري من/موؤ�ش�شة �لعر�بني للنقليات �لعامة

AL ARABIAN GENERAL TRANSPORTING

�ىل/�تل�ص لتجارة �لرمل و�حل�شى
ATLAS SAND AND PEBBLE TRADING

تعديل ن�شاط/��شافة جتارة �لرمل و�حل�شى و�حجار �لبناء - باجلملة )4663019(
تعديل ن�شاط/حذف نقل �ملو�د �لعامة بال�شاحنات �لثقيلة )4923009(

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12747 بتاريخ 2019/10/3 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مري�كل لل�شفر و�ل�شياحة

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2703333 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ��شماعيل عبد�لر�شيد %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/يو�شف حيدر �شالح �حمد �مل�شعبي من مالك �ىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ يو�شف حيدر �شالح �حمد �مل�شعبي من 100% �ىل %51

تعديل ر�أ�ص �ملال/من null �ىل 150000
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري من/مري�كل لل�شفر و�ل�شياحة
MIRACLE TRAVEL & TOURISM

�ىل/مري�كل لل�شفر و�ل�شياحة ذ.م.م
MIRACLE TRAVEL & TOURISM LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12747 بتاريخ 2019/10/3 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�بر�ج �لتحدي للمقاوالت �لعامه - �شركة �ل�شخ�ص �لو�حد 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب ذ.م.م رخ�شة رقم:2802748 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة خالد جمعه �شبيت �حمد �ملخمري %10

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد �شعيد �شالح د�عو�ص �لعامري %10
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عبد�هلل �شعيد حمود �لقر�دي �ملنهايل %10

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد عبد�هلل عمر �حمد بن عمرو %10
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة يو�شف عبيد �شليمان �ملطلعي �ليماحي %10

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عبد�هلل �شالح حممد �لعامري %10
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ح�شني علي عبد�هلل �شامل �مل�شعبي من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ ح�شني علي عبد�هلل �شامل �مل�شعبي من 100% �ىل %30
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة فوزي عمر �شامل بامقاء �جلابري %10

تعديل لوحة �العالن/�جمايل من م�شاحة null*null �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة �ل�شخ�ص �لو�حد ذ.م.م �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/�بر�ج �لتحدي للمقاوالت �لعامه - �شركة �ل�شخ�ص �لو�حد ذ.م.م

ABRAJ ALTAHADI GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
�ىل/�بر�ج �لتحدي للمقاوالت �لعامه ذ.م.م

ABRAJ ALTAHADI GENERAL CONTRACTING LLC
�أربعة ع�شر  فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية خالل 
يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12747 بتاريخ 2019/10/3 

اإعــــــــــالن
كال�ص  �ليت  �ل�ش�����ادة/خمترب  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

ل�شناعة �ال�شنان
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2724848 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عبد�لرحمن عبيد خمي�ص عبد�هلل �لظاهري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف علي ح�شن علي �بر�هيم �ملرزوقي

د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12747 بتاريخ 2019/10/3 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/د��ص لال�شتثمار

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1010565 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عبد�هلل مطر خليفه �شيف قرونه �ملهريي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف عبد�هلل مطر خليفه �شيف قرونه �ملهريي
د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12747 بتاريخ 2019/10/3 

اإعــــــــــالن
 )1 )جي  ون  �ل�ش�����ادة/غريد  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب ذ.م.م رخ�شة رقم:2579895 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

P 7 GLOBAL L.L.C شافة بي 7 جلوبال ذ.م.م��
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف خالد حممد �حمد د�شمال �ل�شويدي
د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12747 بتاريخ 2019/10/3 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كافيه بابلز

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2698566 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �بر�هيم عبد�حلميد �بر�هيم حممد %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

خليفه حممد �حمد حاجي �خلوري من مالك �ىل وكيل خدمات
تعديل ن�شب �ل�شركاء

خليفه حممد �حمد حاجي �خلوري من 100% �ىل %0
د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12747 بتاريخ 2019/10/3 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لفي�شان 

�ملرتفع ملقاوالت �لنجارة �مل�شلحة - فرع �أبوظبي
رخ�شة رقم:CN 1166462  تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12747 بتاريخ 2019/10/3 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�ملركز  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ملحوري للطب �ل�شيني �لتقليدي
رخ�شة رقم:CN 2317762  تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12747 بتاريخ 2019/10/3 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/الين  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

  CN 2527901:نت�ص لال�شت�شار�ت رخ�شة رقم
تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12747 بتاريخ 2019/10/3 

الغاء اعالن �صابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بخ�شو�ص �لرخ�شة 
�لوثبة  نهار  �لتجاري  باال�شم    CN رقم:1160567 
بالغاء طلب تعديل �لرخ�شة و�عادة  �لعامة  للنقليات 

�لو�شع كما كان عليه �شابقاً.
�العالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12747 بتاريخ 2019/10/3 

 اإعـــالن �شطب قيد
�مليكانيكية  ووجن  �ل�شادة/�شركة  باأن  �القت�شاد  وز�رة  تعلن 
)�جلنوبية((  جمهورية  كوريا،  )�جلن�شية:  �ملحدودة  و�لكهربائية 
�بوظبي  �إمارة  يف  �ل�شركة  فرع  قيد  �شطب  بطلب  تقدمت  قد 
بناية  �ل�شرقي  �لد�ئري  �لطريق   127116 �ص.ب:  )�لعنو�ن: 
رقم  حتت  و�ملقيدة   )128444 �ص.ب:  �بوظبي  �لرميثي  ر��شد 
الحكام  وتنفيذ�  �لوز�رة.  يف  �الجنبية  �ل�شركات  �شجل  يف   )3094(
�لقانون �الحتادي رقم )2( ل�شنة 2015 يف �شاأن �ل�شركات �لتجارية 
�شاأن  يف  2010م  ل�شنة   )377( رقم  �لوز�ري  �لقر�ر  و  وتعديالتة 
�عتماد دليل �جر�ء�ت �لرتخي�ص لفروع ومكاتب �ملن�شاآت �ملوؤ�ش�شة 
باخلارج و�ملناطق �حلرة بالدولة . يرجى من �ل�شادة ��شحاب �حلق 
ال  ميعاد  يف  �لوز�رة  �ىل  باعرت��شهم  يتقدمو�  �ن  �العرت��ص  يف 
يتجاوز �شهر من تاريخ �لن�شر على �لعنو�ن �لتايل: وز�رة �القت�شاد 

�إد�رة �لت�شجيل �لتجاري �ص.ب:)901( - �بوظبي.
 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

العدد 12747 بتاريخ 2019/10/3 

ابورتال لالنظمة التكنولوجية- ذ.م.م
تاريخ  يف  �ملنعقدة  عادية  �لغري  �لعمومية  �جلمعية  قر�ر  مبوجب 
2019/09/26 �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم 1955012953   
يعلن �مل�شفي / �ن �يه ��ص حما�شبون قانونيون عن حل وت�شفية 

�شركة: )ابورتال لالنظمة التكنولوجية - ذ.م.م(
�ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �القت�شادية-�بوظبي

CN-1866699 بالرقم
مكتب  �إىل  به  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��ص  �أي  لدية  من  فعلى 
 026584840 فاك�ص   026584848 رقم  هاتف  �ملعني  �مل�شفى 
�ص ب  35966 �بوظبي  �شارع حمد�ن بناية جموهر�ت �حل�شني 

)�لطابق 2( مكتب رقم )201(
 م�شطحبا معه كافة �الأور�ق و�مل�شتند�ت �لثبوتية وذلك خالل مدة 

�أق�شاها 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن.

اإع��������الن ت�شفي�����ة �شرك��������ة 

العدد 12747 بتاريخ 2019/10/3 

ماكواري كابيتال ميديل اي�شت - ذ م م
�لعدل  �لكاتب  لدى  �لعمومية  �جلمعية  �جتماع  قر�ر  مبوجب   
1949006399 يعلن �مل�شفي /  2019/09/18 بالرقم   بتاريخ 

�ت�ص �ل بي هامت-حما�شبون قانونيون عن حل وت�شفية �شركة
 » ماكواري كابيتال ميديل اي�صت - ذ م م »

�ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �القت�شادية-�بوظبي 
CN-1337967 بالرقم

فعلى من لدية �ي �عرت��ص �و مطالبة �لتقدم �إىل مكتب �مل�شفى 
�ملعني هاتف رقم 024462005   �ص.ب 91434 �بوظبي مع�شكر 

�ل نهيان بناية �شروح-مكتب رقم 1102 �لطابق 11 
يوما   45 �أق�شاها  وذلك خالل مدة  �لثبوتيه،  �مل�شتند�ت  و�إح�شار 

من تاريخ هذ� �العالن.

اإع��������الن ت�شفي�����ة �شرك��������ة 

�لعدد 12747 بتاريخ 2019/10/3

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12747 بتاريخ 2019/10/3 

اإعــــــــــالن
ميكانيكا  لت�شليح  بال�ص  توب  �ل�ش�����ادة/كر�ج  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �ل�شيار�ت رخ�شة رقم: 2717815 

تعديل وكيل خدمات/ ��شافة حممد ح�شن علي قري�ص �لبلو�شي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد �شور�ز حممد جوينال عابدين %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد ح�شن علي قري�ص �لبلو�شي

تعديل ��شم جتاري من/كر�ج توب بال�ص لت�شليح ميكانيكا �ل�شيار�ت

TOP PLUS AUTO MECHANIC GARAGE

�ىل/كر�ج توب بال�ص لت�شليح ميكانيكا �ل�شيار�ت

TOP PLUS AUTO MECHANIC GARAGE

فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 

خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12747 بتاريخ 2019/10/3 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�شلفر  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

  CN 2067202:شتار مليكانيكا �ل�شيار�ت رخ�شة رقم�
تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12747 بتاريخ 2019/10/3 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بيتونيا 

  CN 2470064:للزهور و�لهد�يا رخ�شة رقم
تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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•• عجمان ـ الفجر 

�لدكتور  �ل�����ش��ي��خ  م���ع���ايل  ب��ح�����ش��ور 
م��اج��د ب���ن ���ش��ع��ي��د �ل��ن��ع��ي��م��ي رئي�ص 
ديو�ن �شاحب �ل�شمو حاكم عجمان، 
وقعت غرفة جتارة و�شناعة عجمان 
مذكرة تفاهم مع �ل�شركة �خلليجية 
تعزيز  ب���ه���دف  ل��ل��ت��ج��ارة  �ل�����ش��ي��ن��ي��ة 
�ملركز  تاأ�شي�ص  يف  �مل�شرتك  �لتعاون 
لدعم  �ل�شيني  و�ل��ت��ج��اري  �ل��ث��ق��ايف 
�إم�����ارة عجمان،  �الأع���م���ال يف  ق��ط��اع 
�الع���م���ال  ورو�د  �ل���ت���ج���ار  ومت���ك���ني 
و�للغة  �لثقافة  وتعلم  معرفة  م��ن 
�ل�����ش��ي��ن��ي��ة وت���ع���زي���ز ق����در�ت����ه����م يف 

�لتو��شل �لفعال.
وق����ع م���ذك���رة �ل��ت��ف��اه��م م���ن جانب 
غ�����رف�����ة ع����ج����م����ان م�����������رو�ن ح������ارب 
�لرتويج  �إد�رة  م���دي���ر  �ل���ع���ري���اين 
و�ل��ع��الق��ات �ل��دول��ي��ة، وم���ن جانب 
�ل�شركة �خلليجية �ل�شينية للتجارة  
�لت�شويق  ق�����ش��م  م���دي���ر  ت�����ش��ن��غ  ل����و 

و�لرتويج.
خالل  �لتفاهم  م��ذك��رة  توقيع  ج��اء 
�الح���ت���ف���ال ب���ال���ذك���رة �ل�����ش��ن��وي��ة �ل� 
ل��ل��ع��ي��د �ل���وط���ن���ي �ل�����ش��ي��ن��ي يف   70
ف���ن���دق ف��ريم��ون��ت ع��ج��م��ان و�ل����ذي 
ن��ظ��م��ت��ه م��ن��ط��ق��ة ع���ج���م���ان �حل����رة 
�ل�شيني يف عجمان، و�شهد  و�ل�شوق 
�ل��ت��وق��ي��ع حم��م��د ع��ل��ي �جل��ن��اح��ي - 
ل��ق��ط��اع �لرتويج  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل��دي��ر 
م�شوؤويل  م���ن  وع����دد  و�ال���ش��ت��ث��م��ار، 
و�لتجار  �الع���م���ال  ورج����ال  �الإم�����ارة 
�ل�شني  جمهورية  م��ن  و�مل�����ش��وؤول��ني 
�لتفاهم  م��ذك��رة  ون�شت  �ل�شعبية.  

ع��ل��ى ����ش���رورة �ل��ت��خ��ط��ي��ط و�ج����ر�ء 
�الب�������ح�������اث �مل���������ش����رتك����ة و�ل����ق����ي����ام 
�مل�شرتكة  �ل��ت��ح�����ش��ريي��ة  ب��االع��م��ال 
ل���ت���اأ����ش���ي�������ص �مل�����رك�����ز، و�ل����ت����ع����اون يف 
باملركز  �خلا�شة  �لت�شويقية  �خلطة 
�ل��رب�م��ج لتنظيم  �إىل ج��ان��ب و���ش��ع 
دور�ت تعلم �للغة �ل�شينية بو��شطة 
م��ع��ل��م��ني ���ش��ي��ن��ي��ني ت�����ش��ت��ه��دف رو�د 
�العمال يف �الإمارة، مع �أهمية و�شع 
بر�مج حمفزة لتاأهيل رو�د �العمال 

للعمل �لتجاري  يف �ل�شني.
�أهمية  ع���ل���ى  �ل���ط���رف���ان  �ك�����د  ك���م���ا 
�لتجار  ل��ت�����ش��ج��ي��ع  خ���ط���ط  و�����ش����ع 
�لبلدين على  م��ن  �الع��م��ال  ورج���ال 
�لثقافية  و�للقاء�ت  �لزيار�ت  تبادل 

و�لتجارية. 
بعمق  �جل����ن����اح����ي  حم���م���د  و�������ش�����اد 
و�ل�شني،  �الم�����ار�ت  ب��ني  �ل��ع��الق��ات 

بني  �لثنائية  �لعالقات  �ن  مو�شحا 
�لبلدين �شهدت تطور� كبري� خالل 
�مل�شتوى  ع��ل��ى  �ل�����ش��اب��ق��ة  �ل�����ش��ن��و�ت 

�لقيادي ويف خمتلف �لقطاعات.
تويل  ع��ج��م��ان  غ���رف���ة  �أن  و�أ�����ش����اف 
�لتعاون مع �جلهات �ل�شينية �همية 
�لفعاليات  تنويع  خ��الل  م��ن  ك��ربى 
�ملعار�ص  يف  و�مل�������ش���ارك���ة  �مل�����ش��رتك��ة 
�مل��ت��خ�����ش�����ش��ة وت���ك���ث���ي���ف �ل�����زي�����ار�ت 
قنو�ت  لتوفري  و�لثنائية  �مل��ب��ا���ش��رة 
�عمال  رج���ال  ب��ني  مبا�شرة  ت��و����ش��ل 
وم�����ش��ت��ث��م��ري �ل��ط��رف��ني مب���ا يزيد 
حجم �لتجارة و�لتعاون �القت�شادي.  
�أك���د م���رو�ن ح���ارب على  م��ن جانبه 
و�عترب  �ل��ت��ف��اه��م،  م���ذك���رة  �ه��م��ي��ة 
�لغرفة  ب��ني  �مل�����ش��رتك  �ل��ت��ع��اون  �ن 
و�ل�شركة �ل�شينية يف تاأ�شي�ص �ملركز 
�إمارة  �ل�شيني يف  �لثقايف و�لتجاري 

�العمال  ع��ج��م��ان خل��دم��ة جم��ت��م��ع 
من معرفة وتعلم �لثقافة �ل�شينية، 
جاء كنتيجة و�شرورة ملحة للتطور 
�لثنائية  �ل����ع����الق����ات  يف  �ل���ك���ب���ري 

مبختلف �لقطاعات.
���ش��ي��ع��زز فر�ص  �مل���رك���ز  �ن  م��و���ش��ح��ا 
�لتو��شل �لفعال بني �ل�شني و�إمارة 
ع��ج��م��ان و���ش��ي��م��ث��ل ن��ق��ط��ة حت���ول يف 
زيادة  وبالتايل  �ل�شينية  �للغة  تعلم 
�ل���ت���ع���اون و�ل�������ش���ر�ك���ات  ب���ني رج���ال 

�عمال �لطرفني. 
جدير بالذكر �ن �ل�شركة �خلليجية 
�مل�شوؤولة  ه���ى  ل��ل��ت��ج��ارة  �ل�����ش��ي��ن��ي��ة 
�ل�شوق  يف  و�ال���ش��ت��ث��م��ار  �الإد�رة  ع��ن 
وتقدمي  عجمان  �إم���ارة  يف  �ل�شيني 
و�لدر��شات  �ال���ش��ت�����ش��ار�ت  خ��دم��ات 
�القت�شادية لدعم �حلركة �لتجارية 

لل�شوق �ل�شيني.

•• راأ�ص اخليمة – الفجر 

تر�أ�ص �للو�ء علي عبد �هلل بن علو�ن �لنعيمي �لقائد �لعام ل�شرطة 
و�لكو�رث  و�الأزم���ات  �لطو�رئ  �إد�رة  فريق  رئي�ص   - �خليمة  ر�أ���ص 
�مل��ح��ل��ي ب���اإم���ارة ر�أ�����ص �خل��ي��م��ة، �الج��ت��م��اع �ل��ث��ال��ث ل��ع��ام 2019 
و�خلا�ص باأن�شطة فريق �إد�رة �لطو�رئ و�الأزمات و�لكو�رث �ملحلي، 
بح�شور �شعادة �ملدر�ء �لعامون، و�ل�شادة مدر�ء �لدو�ئر �حلكومية 
�ل��ف��ري��ق، وذل���ك يف قاعة  �أع�����ش��اء  �الحت��ادي��ة و�ملحلية يف �الإم����ارة 

�الإجتماعات �لكربى مببنى �لقيادة �لعامة.
وتو�شيات  �أجندة  ومناق�شة  ��شتعر��ص  �الجتماع  خالل  مت  حيث 

�الجتماع �ل�شابق، كما مت �الإطالع على نتائج تقرير جلنة �ل�شيول 
و�الأمطار بر�أ�ص �خليمة، و�لتاأكيد على �لتجهيز و�ال�شتعد�د ملو�شم 
وت�شليط  �ملحلية،  �لتمارين  برنامج  ��شتعر��ص  مت  كما  �الأمطار، 
 /  2019 �الجتماع  �شمن  �لد�خلي  �الأم��ن  مترين  على  �ل�شوء 
�لعديد من �ملو��شيع �ملدرجة �شمن  3 ف�شاًل عن طرح ومناق�شة 

جدول �الأعمال.
يف ختام �الجتماع، وجه �شعادة رئي�ص فريق �إد�رة �لطو�رئ و�الأزمات 
و�لكو�رث �ملحلي الإمارة ر�أ�ص �خليمة،  بزيارة �ملناطق �ملتاأثرة جر�ء 
�ل�شيول و�الأم��ط��ار يف �الإم��ارة و�لوقوف على �شري �لعمل يف تلك 

�ملناطق، وحتفيز �جلهود ودعم مرحلة �لتعايف.

•• اأبوظبي-وام:

نظمت �إد�رة �شوؤون �ملر�جعني يف قطاع �شوؤون 
ميد�نية  زي���ار�ت  �أبوظبي  �شرطة  يف  �لقيادة 
�ملتقاعدين  �ل�����ش��ب��اط  م��ن  �مل��و�ط��ن��ني  ل��ك��ب��ار 
منازلهم  و�أه��ال��ي��ه��م يف  �أب��وظ��ب��ي  �شرطة  م��ن 
�لدويل  �ليوم  مبنا�شبة  وذل��ك  و�مل�شت�شفيات 
للم�شنني �لذي ي�شادف �الأول من �أكتوبر من 

كل عام.
�ليبهوين  ���ش��ل��ط��ان  ن��ا���ش��ر  �ل��ع��م��ي��د  وق�����ال 
�إن �الحتفال   ، �ل��ق��ي��ادة  ���ش��وؤون  م��دي��ر ق��ط��اع 
ب���ه���ذه �مل��ن��ا���ش��ب��ة ي�����ش��ل��ط �ل�������ش���وء ع��ل��ى هذه 
�لوطن  بناء  يف  �أ�شهمت  �لتي  �لعمرية  �لفئة 
�لعمل و�جلهد  ���ش��ن��و�ت م��ن  وت��ط��وي��ره ع��رب 
�حل�شارية  مكت�شباته  عن  و�ل��دف��اع  �ملخل�ص 

و�حلفاظ على �أمنه و�أمانه.

�شلطان خليفة بوحبل  �ملقدم  �أك��د  من جهته 
�أن  �ملر�جعني  ���ش��وؤون  �إد�رة  مدير  �ملن�شوري 
بد  كامنة ال  �لوطن وطاقة  �ل�شن ذخر  كبار 
من ��شتثمارها، يف مو�قع متنوعة من �لعمل 

�ال�شت�شاري �أو �لتدريبي �أو �الجتماعي.
ودعا �لنقيب حممد فا�شل �ل�شام�شي رئي�ص 
فريق عمل مبادر�ت �لت�شامح يف �إد�رة �شوؤون 
�ملر�جعني �إىل ��شتثمار طاقات وخرب�ت كبار 

فيما   .. ��شت�شارية  جمال�ص  ع��رب  �مل��و�ط��ن��ني 
و�شف �مل�شاعد �أول �شالح علي �مل�شعبي �شفري 
�ل�شعادة و�الإيجابية يف �إد�رة �شوؤون �ملر�جعني 

كبار �ملو�طنني  باأنهم فخرنا وقدوتنا.
و قدم فريق من �شباب �إد�رة �شوؤون �ملر�جعني 
�أب��وظ��ب��ي �إىل  درع �ل��ق��ي��ادة �ل��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة 
باأماكن  زيارتهم  خ��الل  �ملو�طنني”  “كبار 

تو�جدهم.

فريق اإدارة الطوارئ واالأزمات براأ�س اخليمة يعقد اجتماعه الثالث 

تاأ�شي�س املركز الثقايف والتجاري ال�شيني 
لدعم قطاع االأعمال يف اإمارة عجمان

�شرطة اأبوظبي تكرم كبار املواطنني من املتقاعدين يف يومهم الدويل

•• عجمان ـ الفجر 

 14 عددهم  و�لبالغ  �جلديد،  عجمان  جامعة  خريجي  جمل�ص  �أع�شاء  �جتمع 
ع�شو�، و�لذي مت ت�شكيله موؤخر�. ليبد�أ هذ� �ملجل�ص دورة جديدة من �لعطاء 

و�الإجناز�ت.
�جلديد،  �ملجل�ص  �أع�شاء  �جلامعة،  مدير  �ل�شغري،  كرمي  �لدكتور  �لتقى  وقد 
�أح���دث �مل�����ش��اري��ع و�الإجن�����از�ت �لتي  و��شتعر�ص م��دي��ر �جل��ام��ع��ة خ��الل �ل��ل��ق��اء 
��شتطاعت �جلامعة حتقيقها يف �الآونة �الأخرية، من �عتماد�ت دولية لعدد من 
�لرب�مج �الأكادميية، وت�شنيف جديد للجامعة حيث مت ت�شنيفها �شمن �أف�شل 
موؤ�ش�شة  عن  ���ش��ادرة  ت�شنيفات  �أح��دث  يف  �لعامل  م�شتوى  على  جامعة   800
م�شتوى  على  جامعة   2.8% �أف�شل  �شمن  لت�شبح  للجامعات،  �لعاملية   )QS(

�لعامل.
كما حت��دث �ل��دك��ت��ور ك��رمي ع��ن �ل��رب�م��ج �الأك��ادمي��ي��ة �جل��دي��دة �لتي طرحتها 
�جلامعة مبا يتما�شى و�حتياجات �شوق �لعمل، مبا فيها كلية �لطب، ودكتور�ه 
�ملد�و�ة  يف  وماج�شتري  �الأط��ف��ال،  �أ�شنان  طب  يف  وماج�شتري  �الأع��م��ال،  �إد�رة  يف 
�للبية �ل�شنية، �شمن كلية طب �الأ�شنان، باالإ�شافة �إىل بكالوريو�ص يف �لهند�شة 
�مليكانيكية، وبكالوريو�ص يف �لهند�شة �ملدنية، �شمن كلية �لهند�شة وتكنولوجيا 

�ملعلومات. 
و�أثنى مدير �جلامعة على دور �خلريجني ك�شفر�ء للجامعة، ودعاهم لتكثيف 
لقاء�تهم مع �لطلبة �جلدد الإطالعهم على م�شتجد�ت �شوق �لعمل، و�إر�شادهم 
وتوجيههم مبا ي�شهل حياتهم �ملهنية ويوفر فر�ص �لعمل �ملنا�شبة ملوؤهالتهم. 
15 فرعا يف عدد من دول  بلغت  �لتي  ف��روع جمعية �خلريجني  �أهمية  موؤكد� 
�لعاملي من  �ل�شعيد  دور �جلامعة على  �إب��ر�ز  بهدف  و�الأجنبية  �لعربية  �لعامل 

وبهدف  �جلامعة،  با�شم  �أن�شطة  و�إق��ام��ة  دول��ي��ه،  م��وؤمت��ر�ت  يف  �مل�شاركة  خ��الل 
فتح �الأبو�ب لتوقيع �تفاقيات مع موؤ�ش�شات تعليمية من خمتلف �أنحاء �لعامل، 

باالإ�شافة �إىل موؤ�ش�شات �لقطاعني �خلا�ص و�لعام. 
وتطرق �لدكتور كرمي �إىل �لزيادة يف �أعد�د طلبة �لدر��شات �لعليا، و�لتي كانت 
%3 من �لعدد �الإجمايل من طلبة �جلامعة، �أما  2016 ت�شكل ن�شبة  يف عام 
�الآن فالن�شبة بلغت %13 من �لعدد �الإجمايل للطلبة، ويعد هذ� �إجناز كبري 

للجامعة يدل على �هتمامها بالبحث �لعلمي و�لدر��شات �لعليا.  
لو� يف �ملجمع �لطالبي، و�طلعو� على ما  وكان �أع�شاء �ملجل�ص �جلديد قد جتويّ
ومل�شو�  حديث،  ع�شري  قالب  يف  �جلامعة  لطلبة  متنوعة  خدمات  من  يقدمه 
�لفرق و�لتطور�ت �لتي طر�أت على �جلامعة منذ �أن تتخرجو� و�لتحقو� ب�شوق 
�جلديد،  �ملجل�ص  رئي�ص  �نتخاب  �الجتماع  و�شهد  �ملجاالت.   خمتلف  يف  �لعمل 
حيث وقع �الختيار على �خلريج ها�شم �شامل ها�شم، و�لذي ي�شغل حاليا من�شب 
مدير عام جمموعة �لعوي�ص، �أما ح�شة �ل�شعيدي، مدير م�شاعد - ق�شم �لتمويل 
�لتجاري يف م�شرف عجمان فقد مت �نتخابها نائبًة لرئي�ص جمل�ص �خلريجني.  
ومت �نتخاب �مل�شوؤول �لتنفيذي للمجل�ص وهو عبد �هلل �لدجاين، مدير �لتحكم 
بالبث �ملبا�شر يف تلفزيون �ل�شارقة، �أما م�شوؤول �لعالقات �لعامة فقد كان من 
ن�شيب طارق �شياء �لدين �شاهني، �لذي يعمل مدر�ص م�شاعد يف كلية �ل�شيدلة 

بجامعة �لعلوم و�لتكنولوجيا يف �لفجرية.
ومت �لت�شويت على هذه �ملنا�شب بح�شور كل من �الأ�شتاذ ح�شام ��شتيتية، مدير 
�لبيانات و�الت�شال  �أول قو�عد  و�الأ�شتاذ قي�ص علي، �شابط  مكتب �خلريجني، 
مبكتب �خلريجني، وبح�شور باقي �أع�شاء �ملجل�ص �جلدد وهم: �آمنة �ملرزوقي، 
�شع�شاع،  وخ�شر  ب��ايل،  و�شعيد  �لنخل،  ول���وؤي  �شاهني،  ون��دى  زرق���ني،  و�إمي���ان 

وفاطمة �لزهر�ء �أحمد، و�أماين �شالم، و�أحمد حامد، وحممد حممود.

•• دبي-وام:

�عتماد �شاحب  م��ن  و�ح��د  ي��وم  عقب 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����ص �ل���دول���ة رئي�ص 
جمل�ص �ل���وزر�ء حاكم دب��ي رع��اه �هلل 
لروؤية دبي �لثقافية �جلديدة تر�أ�شت 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ��ة ل��ط��ي��ف��ة ب��ن��ت حممد 
رئ��ي�����ش��ة هيئة  م��ك��ت��وم،  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
�جتماع  دب����ي،  يف  و�ل��ف��ن��ون  �ل��ث��ق��اف��ة 
�لهيئة لبحث م�شار�ت و �آليات �لعمل 
�الأ�شا�شية  قطاعاتها  خمتلف  �شمن 
يف  �ل��ف��وري  �لبدء  متطلبات  وحتديد 
�جلديدة  �ل��روؤي��ة  ت�شمنته  ما  تنفيذ 
ذلك من  ي�شتدعيه  وما  من مبادر�ت 
�مل�شار�ت  �لعمل وحتديد  ت�شكيل فرق 
�الأ�شا�شية لتحرك فريق �لعمل خالل 
�الأ�شابيع �لقليلة �ملقبلة، نحو حتقيق 
�الأهد�ف �لكبرية �لتي �شملتها �لروؤية 

وذلك وفق �أطر زمنية حمددة.
و �أكدت �شموها خالل �الجتماع �لذي 
قطاعات  وم���دي���رو  روؤ�����ش����اء  ح�����ش��ره 
�لهيئة �أن روؤية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
م��ك��ت��وم مل�شرية  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حم��م��د 
دبي  يف  �ل�شاملة  و�لتنمية  �لتطوير 
�شتنطلق  �ل��ذي  �لعام  �الإط��ار  �شت�شكل 
بنود  تنفيذ  �لهيئة يف  منه فرق عمل 

روؤية دبي �لثقافية.
“ تعلمنا يف مدر�شة  و قالت �شموها: 
�ل�شعاب  �أن حت��دي  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
بالنتائج  و�الإب��ه��ار  �لتوقعات  وجت��اوز 
ه���ي ���ش��م��ات �ل��ن��اج��ح��ني.. ون���ري���د �أن 

وهذ�  حليفنا..  د�ئ��م��ا  �ل��ن��ج��اح  ي��ك��ون 
ولكن  �لطيبة  ب��االأم��ن��ي��ات  يتحقق  ال 
�ل�شادقة...  و�لعزمية  �جل��اد  بالعمل 
مل�شتقبل  و��شحة  جديدة  روؤي��ة  لدينا 
و�أهد�فنا  دب�����ي..  يف  �ل��ث��ق��ايف  �ل��ع��م��ل 
�شنحققها مبد�د من �الإميان بقدرتنا 
على �الإجناز وما منلكه من مقومات 

ثقافية مميزة« .
لطيفة  �ل�شيخة  �شمو  و��شتعر�شت 
بنت حممد بن ر��شد �آل مكتوم خالل 
هيئة  فريق  عمل  �أول��وي��ات  �الجتماع 
�لثقافة و�لفنون يف دبي خالل �ملرحلة 
حتديده  مت  م���ا  ����ش���وء  يف  �ل���ق���ادم���ة، 
�أه���د�ف و م��ا ج��رى �لك�شف عنه  م��ن 
�لثقافية  �لروؤية  �شمن  مبادر�ت  من 
�ل��وف��اء بتلك  �أن  �جل���دي���دة.. م��وؤك��دة 

�لتعهد�ت يتطلب ت�شافر كل �جلهود 
م�شمولة  م��ت�����ش��ق��ة  م��ن��ظ��وم��ة  ���ش��م��ن 
باأعلى م�شتويات �لتن�شيق مع خمتلف 
�جلهات �ملعنية بالعمل �لثقايف يف دبي 
مع حتديد �أف�شل �شبل �ال�شتفادة من 
�لر�شيد �لرت�ثي و�لثقايف و�الإبد�عي 
�ل����ري يف دب����ي، و�ل���ب���دء �ل���ف���وري يف 
حتديد �مل�شوؤوليات وتوزيع �الأدو�ر يف 
�إحد�ث  هدفه  متناغم  تكاملي  �شياق 
يف  �لثقايف  �مل�شهد  يف  حقيقية  طفرة 
دبي ي�شعر بها �ملجتمع بكافة مكوناته 
ومنتفعا  �شنعها  يف  ���ش��ري��ك��ا  وي��ك��ون 

بثمارها.
�لثقافة  هيئة  رئي�شة  �شمو  ���ش��ددت  و 
�لتز�م  �أه��م��ي��ة  دب��ي على  و�ل��ف��ن��ون يف 
جميع �أع�����ش��اء �ل��ف��ري��ق ب��ب��ذل ك��ل ما 

هو مطلوب من جهود يف �شبيل �جناز 
�ملهام و�مل�شوؤوليات �خلا�شة بهم كل يف 
�لنجاح  “ �إن  �شموها:  وقالت  موقعه 
�ال�شرت�تيجية  �الأه����د�ف  حتقيق  يف 
�ملقبلة مرهون  �ملرحلة  للهيئة خالل 
رف����ع م�شتوى  ع��ل��ى  �ل��ف��ري��ق  ب���ق���درة 
�لتن�شيق �لد�خلي وتعزيز �لعمل بروح 
�ل��و�ح��د و�اله��ت��م��ام بتدعيم  �ل��ف��ري��ق 
�جلهات  خمتلف  م��ع  �لهيئة  رو�ب����ط 
�لفاعلة و�ملوؤثرة يف �مل�شهد �لثقايف يف 

دبي وخمتلف �نحاء �لدولة.
�لثقافة   “ ����ش���م���وه���ا:  �أ�����ش����اف����ت  و 
غنية  و  بتاريخها  عريقة  �الإم��ار�ت��ي��ة 
مب��ك��ون��ات��ه��ا، وه���ي رك��ي��زة �أ���ش��ا���ش��ي��ة ملا 
نه�شة  �إح���د�ث  م��ن  ب��ه  للقيام  ن�شعى 
دولتنا  مكانة  تعك�ص  �شاملة  ثقافية 

وتوؤكد ��شتحقاق دبي �أن تكون �مللتقى 
�نحاء  كافة  م��ن  للمبدعني  �لرئي�ص 

�لعامل« .
�ل����ذي طاملا  �الن��ف��ت��اح  �أن  و�أو���ش��ح��ت 
ميز دبي يف عالقتها مع �لعامل ميثل 
فر�شة كبرية للنهل من �ملعني �لثقايف 
الإحد�ث  وح�شار�تها،  �لعامل  ل�شعوب 
�الأفكار  فيها  ت��ت��ف��اع��ل  ملهمة  ح��ال��ة 
و�الإب�������د�ع�������ات، م����ا مي���ه���د مل���زي���د من 
�لر�ء و�لتنوع على هذه �الأر�ص �لتي 
لالإبد�ع  ح��ا���ش��ن��ة  ت��ك��ون  �أن  �خ���ت���ارت 
الزدهار  �ملثالية  و�لبيئة  و�مل��ب��دع��ني 
�الأف���ك���ار و�ل�����ش��اح��ة �ل��ن��م��وذج��ي��ة �لتي 
�الإب��د�ع��ات من خمتلف  تتالقى فيها 
ربوع �الأر�ص و�شمن خمتلف �ملجاالت 

.
ودع����ت ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ��ة ل��ط��ي��ف��ة بنت 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم فريق عمل 
�لهيئة �إىل مد وتعزيز ج�شور �لتو��شل 
مع �أ�شحاب �لتجارب �لثقافية �ملتميزة 
م��ن �أف����ر�د وم��وؤ���ش�����ش��ات وه��ي��ئ��ات على 
لر�شد  و�لعاملي،  �لعربي  �ل�شعيدين 
�ل���ت���ع���اون ولرفع  م���زي���د م���ن ف���ر����ص 
و�لوقوف  �لتطوير  طموحات  �شقف 
على ما ميكن ��شتحد�ثه من �إ�شافات 
�جلديدة  �لثقافية  دب��ي  روؤي���ة  ت��دع��م 
�لقوة  عنا�شر  م��ن  وت��رف��ده��ا مب��زي��د 
فتح  عن  ف�شال  و�ل�شمولية،  و�لتنوع 
�أم���ام زخ��م ثقايف جديد  �مل��ج��ال رحبا 
يوؤ�ش�ص على �الإرث �لثقايف و�الإبد�عي 
�الإمار�تي �لذي ي�شكل جزء� مهما من 

تاريخ �ملنطقة وتر�ثها �حل�شاري.

و�أكدت �أهمية �إ�شر�ك �ملجتمع بجميع 
عنا�شره ومكوناته يف �حلر�ك �لثقايف 
�ل���ق���وي �مل��ن��ت��ظ��ر يف دب����ي م���ن خالل 
�لتي  �ل��ع��دي��دة  و�لفعاليات  �مل��ب��ادر�ت 
تعتزم �لهيئة تنفيذها على مد�ر �لعام 
�ل�شركاء و�جلهات  كافة  بالتعاون مع 
�ل�شبل  �إي����ج����اد  و������ش�����رورة  �مل���ع���ن���ي���ة، 
�ملحفزة ال�شيما لل�شباب و�لن�صء على 
�ال�شتفادة مما �شتقدمه تلك �ملبادر�ت 
من فر�ص لزيادة ح�شيلتهم �لثقافية، 
ورفع م�شتوى �ندماجهم يف �الأن�شطة 
�الإبد�عية على تنوع ��شكالها، وتنمية 
�شتقدمه  ما  عرب  �الإبد�عية  ملكاتهم 
�ملرحلة  يف  �إ����ش���ه���ام���ات  م���ن  �ل��ه��ي��ئ��ة 
�جلديدة  �ل����روؤي����ة  ���ش��م��ن  �ل���ق���ادم���ة 

للقطاع �لثقايف يف دبي.
�لثقافة  هيئة  ف��ري��ق  �أك���د  جانبه  م��ن 
�عتز�زه  و  ف��خ��ره  دب����ي  يف  و�ل���ف���ن���ون 
�شاحب  �أواله���ا  �لتي  �لكبرية  بالثقة 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل 

مكتوم، للهيئة وتكليف �شموه لفريق 
�لكبرية  �ملهمة  بهذه  بالقيام  �لعمل 
كامل  �إدر�ك  م���ن  ت��ت��ط��ل��ب��ه  م���ا  ب��ك��ل 
على  �الإيجابية  و�نعكا�شاتها  الأبعادها 
�أع�شاء  جميع  تعهد  حيث  �ملجتمع، 
�ل��ف��ري��ق ب��ب��ذل ك��ل �جل��ه��ود �لالزمة 
�لغالية،  �لثقة  لالرتقاء مل�شتوى هذه 
للعمل  م�������ش���رف���ة  �����ش����ورة  وت����ق����دمي 
�أد�ء  موؤ�شر�ت  وفق  بالنتائج  �ملربوط 
م�شتوى  ل��ر���ش��د  حم������ددة،  ق��ي��ا���ش��ي��ة 
�الأه����د�ف  �مل��ح��رز يف حتقيق  �ل��ت��ق��دم 
�شياغتها  مت  �ل��ت��ي  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�لثقافية  دب���ي  روؤي�����ة  �إط�����ار  يف  ب��دق��ة 

�جلديدة.
مناق�شة  �إىل  �الج���ت���م���اع  ت���ط���رق  و 
�لتحديات �لتي و�جهت �لهيئة خالل 
�لروؤية  �أوجدته  وما  �ل�شابقة  �ملرحلة 
للتغلب  مبتكرة  �أط���ر  م��ن  �جل��دي��دة 
على كافة �ملعوقات و�شمان �لتوظيف 
�أمام  �ملجال  وتهيئة  للفر�ص  �الأم��ث��ل 

�إجناز�ت نوعية تتجاوز �لتوقعات من 
�لتاأثري  وعمق  �ملحتوى  ث��ر�ء  ناحية 
و�شمولية �الأه��د�ف، حيث مت �التفاق 
مل�شرية  �ل��ع��ري�����ش��ة  �خل���ط���وط  ع��ل��ى 
يف  �ملقبلة  �لقليلة  �الأ�شابيع  يف  �لعمل 
م�شتهل تنفيذ بنود �لروؤية �جلديدة.

�لثقافية  دبي  روؤي��ة  �أن  بالذكر  جدير 
�جل����دي����دة ت��ت�����ش��م��ن ث���الث���ة �أه�����د�ف 
�����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة ه������ي: خ���ل���ق ح�����ر�ك 
�لوجهة  دب����ي  وج���ع���ل  ف���ع���ال،  ث���ق���ايف 
وتنمية  �لثقافية،  للمو�هب  �الأوىل 
ت�شمل  حني  يف  �الإبد�عية،  �ل�شناعات 
�ملهمة  �مل��ب��ادر�ت  م��ن  �لعديد  �ل��روؤي��ة 
ويف مقدمتها منح فيز� ثقافية طويلة 
�الأمد هي �الأوىل من نوعها يف �لعامل 
و�إق����ام����ة م��ن��ط��ق��ة ح����رة ل����الإب����د�ع يف 
لالإبد�ع  عاملي  ومو�شم  �لقوز  منطقة 
وغريها  حتا،  يف  لل�شينما  ومهرجان 
���ش��ي��ت��م تنظيم  �ل���ت���ي  �مل�����ب�����ادر�ت  م���ن 

فعالياتها على مد�ر �لعام.

لطيفة بنت حممد ترتاأ�س اجتماع هيئة الثقافة والفنون يف دبي 

انتخاب جمل�س جديد خلريجي جامعة عجمان
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اأخبـار الإمـارات

••  القاهرة -وام:

ب����ن عبد�هلل  م���ع���ايل حم���م���د  ب���ح���ث 
�لقرقاوي وزير �شوؤون جمل�ص �لوزر�ء 
هالة  �لدكتورة  و�مل�شتقبل مع معايل 
و�ملتابعة  �لتخطيط  وزي���رة  �ل�شعيد 
جمهورية  يف  �الإد�ري  و�الإ�����ش����الح 
م�������ش���ر �ل����ع����رب����ي����ة، �آخ�������ر �إجن���������از�ت 
�ال�شرت�تيجية  �ل�شر�كة  وم�شتجد�ت 
و��شتعر�شا  �حلكومي،  �لتحديث  يف 
و�شبل  �ملقبلة،  للفرتة  �لعمل  خطة 
تعزيز �لتعاون وتطوير �ل�شر�كة مبا 
ي�شهم يف خدمة �ل�شعبني �ل�شقيقني. 
زي������ارة معايل  �إط������ار  ذل�����ك، يف  ج����اء 
�لعا�شمة  �إىل  �ل���ق���رق���اوي  حم��م��د 
�للقاء�ت  �شمن  �ل��ق��اه��رة،  �مل�����ش��ري��ة 
ملتابعة  �ملتبادلة  و�ل��زي��ار�ت  �ل��دوري��ة 
�تفاقية  تنفيذ  وم�����ش��ت��ج��د�ت  ت��ط��ور 
�ل�شر�كة �ال�شرت�تيجية يف �لتحديث 
�حلكومي، و�ملر�حل �لتي مت �إجنازها 
تت�شمن  �ل��ت��ي  �لرئي�شية  �مل��ح��اور  يف 
�لقدر�ت  وبناء  �حلكومية  �خلدمات 
�حلكومية و�لتميز �حلكومي، �إ�شافة 
�إىل ��شتعد�د�ت فرق �لعمل �مل�شرتكة 
ما يتعلق  �ملقبلة، خ�شو�شاً  للمرحلة 
موؤمتر  م��ن  �ل��ث��ان��ي��ة  �لن�شخة  بعقد 
م�����ش��ر ل��ل��ت��م��ي��ز �حل����ك����وم����ي، و�آخ�����ر 
لتطبيقات  م�شر  جائزة  م�شتجد�ت 
�خلدمات �حلكومية لطلبة �جلامعات 
�أط��ل��ق��ه��ا �جل��ان��ب��ان يف نوفمرب  �ل��ت��ي 
�مل��ا���ش��ي. و�أك���د حممد �ل��ق��رق��اوي �أن 
�مل�شرتكة  �ل��ع��م��ل  ف����رق  �أجن���زت���ه  م���ا 
تفعيل  م���ن  ���ش��ه��ر�ً   16 م����دى  ع��ل��ى 
يف  �ال�شرت�تيجية  �ل�شر�كة  �تفاقية 
�أ�شا�شاً  ي�شكل  �حل��ك��وم��ي،  �لتحديث 
�ملزيد  لتحقيق  عليه  للبناء  ر����ش��خ��اً 

�ل��ت��ع��اون خالل  يف خمتلف جم���االت 
�لفرتة �ملقبلة، وي�شهم يف منح جهود 
�شعيد  على  ج��دي��د�ً  زخ��م��اً  �ل�شر�كة 
دع���م �جل���ه���ات �حل��ك��وم��ي��ة وحتديث 
و�آل���ي���ات ع��م��ل��ه��ا، وبناء  م��ن��ه��ج��ي��ات��ه��ا 
ق�����در�ت ف���رق ع��م��ل��ه��ا ومت��ك��ي��ن��ه��ا من 
لتحقيق  �ل��الزم��ة  و�مل��ه��ار�ت  �الأدو�ت 
�لنقلة �ملطلوبة �إىل م�شتقبل �أف�شل.

وقال �إن �ل�شر�كة �الإمار�تية �مل�شرية 
للتعاون  م��ل��ه��م��اً  من����وذج����اً  ر���ش��خ��ت 
لتعزيز  �ل���ه���ادف  �مل�����ش��رتك  �ل��ع��رب��ي 
للم�شتقبل،  و�ال����ش���ت���ع���د�د  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
م���ن خ����الل ت���ب���ادل �خل������رب�ت ونقل 
�ملعارف �ملكت�شبة و�ال�شتفادة �ملتبادلة 
و�ملمار�شات  �ل���ن���ج���اح  ق�����ش�����ص  م���ن 
�مل��ت��م��ي��زة، م���ا ي��ج�����ش��د روؤي�����ة �شاحب 
�آل  ز�ي����د  ب��ن  �ل�����ش��ي��خ خليفة  �ل�����ش��م��و 
�هلل”،  “حفظه  �لدولة  رئي�ص  نهيان 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  وت��وج��ي��ه��ات�����ش��اح��ب 
نائب  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
رئي�ص �لدولة رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء 
و�شاحب  �هلل”،  “رعاه  دب���ي  ح��اك��م 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ز�ي����د �آل 

نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 
بتعزيز   ، �مل�����ش��ل��ح��ة  ل��ل��ق��و�ت  �الأع���ل���ى 
�شر�كة ��شرت�تيجية يف حتديث �لعمل 
�ل�شقيقني،  �لبلدين  ب��ني  �حلكومي 
و�الرتقاء  �ل��ت��ع��اون  �أو����ش��ر  وتر�شيخ 
ب��ال��ع��الق��ات �ل��ت��اري��خ��ي��ة �مل��ت��م�����ي��زة يف 
خم��ت��ل��ف �مل�����ج�����االت، مب����ا ي�����ش��ب يف 

م�شلحة �ل�شعبني �ل�شقيقني.
ز�ر  �ل��ق��اه��رة،  �إىل  زي��ارت��ه  �إط����ار  ويف 
�لعا�شمة  �ل��ق��رق��اوي  حممد  م��ع��ايل 
�الإد�ري����ة �جل��دي��دة، حيث ر�ف��ق��ه من 
�للو�ء  ك���ل م����ن:  �مل�������ش���ري،  �جل���ان���ب 
حم���م���د ع���ب���د �ل��ل��ط��ي��ف م���دي���ر عام 
و�للو�ء  �الإد�ري������ة،  �لعا�شمة  ���ش��رك��ة 
رئي�ص  م�������ش���اع���د  ����ش���اح���ي  ����ش���ع���ب���ان 
�مل�شلحة،  للقو�ت  �لهند�شية  �لهيئة 
نائب  ع��م��ارة  �ملطلب  عبد  و�ملهند�ص 
�لعمر�نية،  �ملجتمعات  هيئة  رئي�ص 
و�ملهند�ص خالد �شدقي مدير وحدة 
م�شروعات �لعا�شمة �الإد�رية يف وز�رة 
�الإمار�تي  �جلانب  وم��ن  �لتخطيط، 
�شعادة مرمي �حلمادي م�شاعد �ملدير 
ل����الأد�ء و�لتميز �حل��ك��وم��ي يف  �ل��ع��ام 

�ل��وزر�ء بوز�رة  مكتب رئا�شة جمل�ص 
جمل�ص �لوزر�ء و�مل�شتقبل، و�لدكتور 
�لعام  �مل��دي��ر  م�شاعد  �لنقبي  ي��ا���ش��ر 
للقياد�ت و�لقدر�ت �حلكومييّة مبكتب 
رئا�شة جمل�ص �لوزر�ء يف وز�رة �شوؤون 

جمل�ص �لوزر�ء و�مل�شتقبل.
�لقرقاوي  حم��م��د  �ل����وزي����ر  و�ط���ل���ع 
�لتي  �ل��ع��م��الق��ة  �مل�������ش���روع���ات  ع��ل��ى 
يجري �إجنازها يف �لعا�شمة �الإد�رية 
���ش��رح حول  �إىل  �جل���دي���دة، و����ش��ت��م��ع 
�أه��م��ي��ة �مل��دي��ن��ة �جل���دي���دة �ل��ت��ي يتم 
بناوؤها �شرقي �لقاهرة يف موقع متميز 
�ل�شوي�ص،  ق��ن��اة  منطقة  م��ن  ق��ري��ب 
وتخدمها �شبكة طرق عاملية �مل�شتوى، 
كمركز  م�شر  م��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف 
�شيا�شي وثقايف و�قت�شادي يف منطقة 
�أفريقيا  و���ش��م��ال  �الأو����ش���ط  �ل�����ش��رق 
مزدهرة  �قت�شادية  بيئة  خ��الل  م��ن 
�القت�شادية  �الأن�������ش���ط���ة  ت��دع��م��ه��ا 
�مل�شتد�مة  �لتنمية  وحتقق  �ملتنوعة 
ل�������ش���م���ان �حل����ف����اظ ع���ل���ى �الأ�����ش����ول 
�لتي  �ملميزة  و�لطبيعية  �لتاريخية 
تفعيلها  وم���ن���ذ  �ل����ب����الد.  مت��ت��ل��ك��ه��ا 

�تفاقية  ���ش��ه��دت  ���ش��ه��ر�ً،   16 ق��ب��ل 
�حلكومي  �ل��ت��ح��دي��ث  يف  �ل�������ش���ر�ك���ة 
�ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  بني 
�ل�شقيقة  �لعربية  م�شر  وجمهورية 
حت���ق���ي���ق �ل����ع����دي����د م����ن �الإجن����������از�ت 
�مل��ه��م��ة، �ل��ت��ي ك���ان م��ن �أب���رزه���ا عقد 
م�شر  م��وؤمت��ر  م��ن  �الأوىل  �لن�شخة 
�إمار�تية  مب�شاركة  �حلكومي  للتميز 
و��شعة، و�إطالق جائزة م�شر للتميز 
�حل���ك���وم���ي، و�إط������الق ج���ائ���زة م�شر 
�حلكومية  �خل����دم����ات  ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
لطلبة �جلامعات، وتنفيذ عدد كبري 
�حلكومة  ملوظفي  �لعمل  ور����ص  م��ن 
�مل�������ش���ري���ة م����ن خم���ت���ل���ف �ل���������وز�ر�ت 
جمال  ويف  و�ملحافظات.  و�لقطاعات 
�شل�شلة  تنظيم  مت  �حلكومي،  �لتميز 
من �لور�ص �لتدريبية �لفنية للتميز 
�حلكومي ملوظفي �حلكومة �مل�شرية 
��شتفادو�  موظف،   3700 مب�شاركة 
تدريبية،  �شاعة  �أل���ف   45 نحو  م��ن 
جائزة  وت��ن��ظ��ي��م  �إد�رة  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
�الأوىل  �حل���ك���وم���ي  ل��ل��ت��م��ي��ز  م�����ش��ر 
جمهورية  م�شتوى  على  نوعها  م��ن 
�إطالقها  مت  �ل��ت��ي  �ل��ع��رب��ي��ة،  م�����ش��ر 
خالل فعاليات موؤمتر م�شر للتميز 
�أحد  �شكل  �ل���ذي   2018 �حلكومي 
�ل���������ش����ر�ك����ة. ويف حم���ور  خم����رج����ات 
�خل����دم����ات �حل���ك���وم���ي���ة، مت �إط����الق 
�خلدمات  لتطبيقات  م�شر  ج��ائ��زة 
�حلكومية لطالب �جلامعات برعاية 
رئي�ص  �ل�شي�شي  �لفتاح  عبد  فخامة 
عقد  ومت  �لعربية،  م�شر  جمهورية 
باجلائزة،  وتعريفية  تدريبية  ور���ص 
تقييم  ع��م��ل��ي��ة  ت��ت��م  �أن  �مل���ق���رر  وم���ن 
�مل�����ش��ارك��ات و�إع�����الن �ل��ف��ائ��زي��ن قبل 

نهاية �لعام.

•• دبي-وام:

ح�شر معايل �لدكتور ثاين بن �أحمد �لزيودي وزير �لتغري �ملناخي و�لبيئة م�شاء 
�أم�ص حفل �ال�شتقبال �لذي �أقامته �لقن�شلية �لعامة جلمهورية كوريا �جلنوبية يف 

دبي مبنا�شبة �لعيد �لوطنى  �لكوري يف فندق �حلبتور باال�ص بدبي.
كما ح�شر �حلفل �ل�شيخ جمعة بن �أحمد بن جمعة �آل مكتوم و�شعادة عبد�لرحمن 
�لدول  قنا�شل  م��ن  وع��دد  دب��ي  يف  �خلارجية  وز�رة  مكتب  مدير  �ملطيوعى  غ��امن 

�لعربية و�الأجنبية يف دبي وكبار �ل�شخ�شيات و�الأعيان و�أبناء �جلالية �لكورية.
و�أ�شاد �شعادة جيون يونغ ووك قن�شل عام جمهورية كوريا �جلنوبية يف دبي - يف 
�لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  بني  و�ل�شد�قة  �لتعاون  بعالقات   - �ملنا�شبة  بهذه  كلمته 
عاما  �الأرب��ع��ني  م��دى  على  ثابتا  ت��ط��ور�  �شهدت  و�ل��ت��ي  �جلنوبية  وك��وري��ا  �ملتحدة 
�ملا�شية يف خمتلف �ملجاالت خا�شة �لتجارة و�ال�شتثمار و�لطاقة �خل�شر�ء و�لعالج 

�لطبي. و�أ�شار �إىل �أن زيارة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
�أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة لكوريا بد�ية هذ� �لعام وزيارة فخامة 
مون جيه �إن رئي�ص جمهورية كوريا �جلنوبية �لعام �ملا�شي لدولة �الإمار�ت �شاهمتا 

يف تعزيز عالقات �ل�شد�قة بني �لبلدين وتاأ�شي�ص �شر�كة �قت�شادية بينهما.
�لعالقات  على  عاما   40 �ل��ق��ادم مب��رور  �ل��ع��ام  نحتفل  ووك  يونغ  و�أ���ش��اف جيون 
�لدبلوم�شية بني �لبلدين ونتطلع ملزيد من �لتعاون يف خمتلف �ملجاالت .. م�شري� 
�إىل �أن حجم �لتجارة بني �لدولتني خالل �لعقد �ملا�شي و�شل �إىل 14 مليون دوالر 
وتعمل 170 �شركة كورية يف م�شاريع هامة وهناك 13 �ألف من �جلالية �لكورية 

يف �الإمار�ت.
�أن  مو�شحا   ..  2020 �إك�شبو  يف  للم�شاركة  �جلنوبية  كوريا  ��شتعد�د  �إىل  و�أ���ش��ار 
خمتلف  يف  �لكورية  و�لنه�شة  و�لثقافة  �القت�شاد  تطور  �شيعك�ص  �لكوري  �جلناح 

�ملجاالت.

الزيودى يح�شر حفل ا�شتقبال قن�شلية كوريا اجلنوبية

•• الفجرية-وام:

�ح����ت����ف����ت م���وؤ����ش�������ش���ة �ل���ف���ج���رية 
باليوم  �ل���ط���ب���ي���ع���ي���ة،  ل����ل����م����و�رد 
�إدخ���ال  ب��ه��دف  للم�شنني  �ل��ع��امل��ي 
نفو�ص  �إىل  و�ل�������ش���رور  �ل��ب��ه��ج��ة 
ثقافة  ون�����ش��ر  �مل���و�ط���ن���ني،  ك���ب���ار 
�ل�شوء  وت�شليط  بينهم  �حل���و�ر 
يف  و�إجن��از�ت��ه��م  �إ�شهاماتهم  على 

�ملجتمع.
مدير  قا�شم  علي  �ملهند�ص  و�أك��د 
�ملوؤ�ش�شة  ���ش��ع��ي  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  ع����ام 
�لتوعوية  ب��ر�جم��ه��ا  خ���الل  م��ن 
وتعزيز  تر�شيخ  �إىل  و�لتثقيفية 
�ل���ق���و�ع���د و�ل���ق���ي���م �الأخ���الق���ي���ة 
ل���رع���اي���ة ك���ب���ار �مل���و�ط���ن���ني لدى 

موظفي �ملوؤ�ش�شة.

•• راأ�ص اخليمة – الفجر 

�أ�شاد �لعميد عبد �هلل خمي�ص �حلديدي نائب قائد عام 
�شرطة ر�أ�ص �خليمة –  رئي�ص �للجنة �الأمنية – ع�شو 
جلنة �النتخابات �ملحلية الإمارة ر�أ�ص �خليمة، باجلهود 
و�الإجر�ء�ت  ر�أ���ص �خليمة  �شرطة  تبذلها  �لتي  �لكبرية 
�الأمنية �ملطبقة يف تاأمني �ملر�كز �النتخابية، عرب توفري 
�أرقى �خلدمات �الأمنية �لتي تتنا�شب مع تطلعات قيادة 
و�لر�شا  �ل�شعادة  �أعلى معايري  �الإم���ار�ت، وحتقق  دول��ة 

للناخبني مبختلف فئاتهم �ملجتمعية.
�أطلقت  قد  �خليمة  ر�أ���ص  �شرطة  ب��اأن  �شعادته،  و��شاف 
دورياتها �ل�شرطية و�الأمنية �لتي حتمل مل�شقات خا�شة 
�النتخاب  مر�كز  جميع  يف  �لوطني  �ملجل�ص  بانتخابات 

 ) CIUB CAR ت م��رك��ب��ات )  ب���االإم���ارة، كما وف���ريّ
�لهمم،  و�أ�شحاب  �ملو�طنني،  كبار  فئتي  ونقل  لتاأمني 
حركتهم  لتي�شري  �الن��ت��خ��اب،  م��ر�ك��ز  و�إىل  م��ن  وذل���ك 
�إىل  �ل��الزم لهم حني و�شولهم  وتقدمي �لعون و�لدعم 
مر�كز �النتخاب، بغر�ص تذليل كافة �لعقبات �لتي قد 
�لناخبني،  م��ن  �ملهمة  �لفئات  ه��ذه  ت��و�ج��ه  �أو  تعرت�ص 
باأ�شو�تهم مع �حلفاظ على  ل��الإدالء  و�لت�شهيل عليهم 
�لنظام �لعام و�شمان �شري عملية �النتخاب بكل �شهولة 

وي�شر.
و�أكد �لعميد عبد �هلل �حلديدي، �أن �شرطة ر�أ�ص �خليمة 
�ل��و�ح��د خل���روج �لعملية  �ل��ف��ري��ق  ب���روح  تعمل ج��اه��دة 
�الأمن  يعمها  �أج����و�ء  يف  م�شرفة،  ب�����ش��ورة  �النتخابية 

و�ال�شتقر�ر.

•• ال�صارقة-وام:

برعاية �شمو �ل�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان �لقا�شمي ويل عهد ونائب حاكم 
�ل�شارقة، �فتتح �ل�شيخ �شامل بن عبد�لرحمن �لقا�شمي رئي�ص مكتب �شمو �حلاكم، 
�ليوم يف مركز �جلو�هر للمنا�شبات و�ملوؤمتر�ت، �مللتقى �لثامن لكبار �ل�شن �لذي 
د�ئرة  م��ن  بتنظيم  �ل�شن،  لكبار  �لفعالة  و�مل�شاركة  �لتمكني  �شعار  حت��ت  يقام 
�خلدمات �الجتماعية يف �ل�شارقة. يهدف �مللتقى �إىل تبادل �خلرب�ت مع �جلهات 
�لدولية فيما يخ�ص مبادر�ت وبر�مج �لتمكني �لتي حتقق �مل�شاركة �لفعالة لكبار 
�ل�شن، و�الطالع على �أحدث �خلرب�ت �لعاملية من خالل �لتعرف على متطلبات 

جمال  يف  �لنوعية  باخلدمات  لالرتقاء  �ملحققة  �الجتماعية  �ل�شيا�شات  تطوير 
�لوطني،  بال�شالم  �الفتتاح  حفلل  ب��د�أ  �الجتماعي.  و�ل��دم��ج  �لنف�شية  �ل�شحة 
�لدكتورة فاطمة حممد  لتلقي بعدها معايل  �لذكر �حلكيم،  �آي��ات من  وت��الوة 
�لبلو�شي وزيرة �لتنمية �الجتماعية �ل�شابقة مبملكة �لبحرين كلمة ثمنت فيها 
توفري  يف  �ل���دوؤوب  و�شعيها  �ل�شن  كبار  ورعاية  خدمة  يف  �ل�شارقة  �إم��ارة  جهود 
�شاحب  وتوجيهات  روؤي��ة  حتقيق  خالل  من  لهم،  �أف�شل  حلياة  �ملنا�شبة  �لبيئة 
�ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�ص �الأعلى حاكم 
�إمارة  جعل  مما  �ملجتمع،  يف  �ملهمة  �لفئة  بهذه  و�لعناية  �الهتمام  يف  �ل�شارقة، 
�ل�شارقة �أول مدينة عربية تنال ع�شوية �ل�شبكة �لعاملية للمدن �ملر�عية لل�شن. 

يتطلب  �ل�شن، مما  كبار  ع��دد  زي��ادة يف  ي�شهد  �لعامل  �أن  �إىل  �لبلو�شي  و�أ���ش��ارت 
�ملنا�شبة  و�الجتماعية  �ل�شحية  �لرعاية  لتقدمي  �جلهود  ب��ذل  �حلكومات  من 
لفئة كبار �ل�شن. و�أو�شحت �أن هناك عدد من �لتحديات �لتي تو�جه �لدول يف 
�شبيل رعاية كبار �ل�شن، ومنها: موؤ�شر�ت جودة �حلياة لكبار �ل�شن وما توفره 
من رعاية �شحية ونف�شية، باالإ�شافة �إىل �لتحديات �القت�شادية و�الجتماعية. 
و�ختتمت �لبلو�شي كلمتها بتقدمي عدد من �لتو�شيات لتمكني فئة كبار �ل�شن 
وتوفري �أف�شل �خلدمات و�لرعاية �ل�شحية و�الجتماعية لهم. ويت�شمن �مللتقى 
�خلرب�ت  على  �ل�شوء  ت�شلط  �الأوىل  �جلل�شة  جل�شات:   4 �ل�شن  لكبار  �لثامن 
�لدولية يف �الرتقاء بخدمات كبار �ل�شن و�إحد�ث �لتمكني و�لدمج، �ما �جلل�شة 

�ملعنية  للموؤ�ش�شات  �الجتماعية  �ل�شيا�شات  تطوير  متطلبات  فتناق�ص  �لثانية، 
�لنف�شية  باخلدمات  �الرتقاء  خرب�ت  �لثالثة،  �جلل�شة  وت�شتعر�ص  �ل�شن،  بكبار 
دعم  يف  و�الإع��الم  �لتكنولوجيا  توظيف  �لر�بعة  �جلل�شة  وتتناول  �ل�شن،  لكبار 
حميد  بن  حممد  �ل�شيخ  �الفتتاح  ح�شر  و�الجتماعي.  �لثقايف  �لتمكني  فر�ص 
�لقا�شمي، رئي�ص د�ئرة �الإح�شاء و�لتنمية �ملجتمعية، و�شعادة خمي�ص بن �شامل 
�ل�شويدي رئي�ص د�ئرة �شوؤون �ل�شو�حي و�لقرى، و�شعادة عفاف �بر�هيم �ملري 
م�شبح  �شعيد  �لدكتور  و�شعادة  بال�شارقة،  �الجتماعية  �خلدمات  د�ئ��رة  رئي�ص 
�لكعبي، رئي�ص جمل�ص �ل�شارقة للتعليم، و �شعادة خالد بن بطي �لهاجري مدير 

عام �ملدينة �جلامعية بال�شارقة.

�شامل القا�شمي يفتتح امللتقى الثامن لكبار ال�شن

•• عجمان-وام:

“بركة  �شعار  حتت  �ل�شن  لكبار  �لعاملي  باليوم  �ملوؤمنني  �أم  جمعية  �حتفلت 
�لد�ر” عرب فعاليات ترفيهية وتر�ثية �مار�تية �أقامتها �م�ص بهذه �ملنا�شبة 
و�شيوف  �مل�شنني  لرعاية  عجمان  د�ر  م�شني  م��ن  كبرية  �إع���د�د  مب�شاركة 
�ل�شاعر  و�ألقى  وع�شو�تها.  �جلمعية  ومنت�شبي  �ملد�ر�ص  وطلبة  �الحتفال 
�جلمهور  مع  وحت��اور  باملنا�شبة  �شعرية  ق�شائد  �شماء  بن  عبد�هلل  �لدكتور 
قدمتها  �المار�تي  �ل�شعبي  �مل��وروث  من  م�شتوحاة  فقر�ت  �لفعالية  وتخلل 

مدر�شتا عجمان �خلا�شة ، و�ل�شارقة �الأمريكية �لدولية يف �أم �لقيوين .
و ذكرت �أ�شماء �شهد�د �ملدير �لتنفيذي جلمعية �أم �ملوؤمنني �أن دولة �الإمار�ت 
وذلك  �ملو�طنني،  لكبار  �هتماما خا�شا  �أولت  ن�شاأتها،  منذ  �ملتحدة  �لعربية 
�نطالقا من تعاليم ديننا �ال�شالمي �حلنيف وموروثنا �الخالقي و�لقيمي 
و�حل�شاري �لكبري .. حيث كان �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 
موؤ�ش�ص دولة �الإم��ار�ت رحمه �هلل تعاىل على ر�أ���ص من نادى بتوفري حياة 
تكون  �أن  قبل  ف��ردي��ة  م�شوؤولية  رعايتهم  و�ع��ت��رب  �ملو�طنني  لكبار  كرمية 

جماعية . و�أختتم �الحتفال بتكرمي �مل�شاركني يف �إحياء �لفعالية .

جمعية اأم املوؤمنني حتتفل باليوم العاملي لكبار ال�شن

القرقاوي يبحث مع وزيرة التخطيط امل�شرية ال�شراكة اال�شرتاتيجية

الفجرية للموارد الطبيعية حتتفي 
باليوم العاملي للم�شنني

خدمة ان�صانية رائعة

�شرطة راأ�س اخليمة تنقل املواطنني 
واأ�شحاب الهمم ملراكز االنتخاب
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عربي ودويل

�أ�شيب خم�شة بحارة كوريني �شماليني بجروح خالل حماولة خفر �ل�شو�حل 
�ملياه  يف  م��ت��و�ج��د�ً  ك��ان  �ل��ذي  لل�شيد  �ملخ�ش�ص  قاربهم  �حتجاز  �لرو�شي 
�الإقليمية �لرو�شية، وفق ما �أعلن �الأربعاء جهاز �الأمن �لفدر�يل �لرو�شي. 
�شمايل،  قارب �شيد كوري  �أكر من  �شبتمرب  �أيلول  و�حتجز منذ منت�شف 
كان يتجول قرب �ل�شو�حل �لرو�شية يف بحر �ليابان. و�أوقف مئات �لبحارة 
�لقوة  ��شتخد�م  تخللها  �لتي  �لعمليات  ه��ذه  خ��الل  �ل�شماليني  �لكوريني 
ومقتل  �لرو�شي  �ل�شو�حل  خفر  من  عنا�شر  ثالثة  بجرح  وت�شببت  �أحياناً، 
بحار كوري �شمايل. وبح�شب جهاز �الأمن �لفدر�يل �لرو�شي، �حتجزت �أربعة 
قو�رب �شيد جديدة يف 1 و2 ت�شرين �الأول �أكتوبر، ومت توقيف 64 �شياد�ً. 
وفتحت قو�ت خفر �ل�شو�حل �لنار �شد قارب كان يرف�ص �لتوقف، ما ت�شبب 
باندالع حريق يف غرفة �ملحرك. و�أ�شاف جهاز �المن �لفدر�يل، �مل�شوؤول عن 
�أ�شيبو� بجروح، وتلقو� �لرعاية  “خم�شة �شيادين  �أن  �إد�رة خفر �ل�شو�حل، 
من  كيلوغر�م   600 م��ن  �أك��ر  على  �ال�شتيالء  ومت  �ل�����ش��روري��ة«.  �لطبية 
�ل�شرطان �لبحري و�شتة �أطنان من �حلبار وثالث �أ�شماك قر�ص ��شطيدت 
بطريقة غ��ري ق��ان��ون��ي��ة. وك���ان ج��ه��از �الأم���ن �ل��ف��در�يل �ل��رو���ش��ي ق��د �أعلن 
�أيلول �شبتمرب،  28 و30  �شمالياً يف  كورياً  87 بحار�ً  �الثنني عن توقيف 
�شو�حل منقطة برميور�شكي كر�ي  قبالة  �ليابان  كانو� ي�شطادون يف بحر 

�لرو�شية �لتي متلك حدود�ً برية �شغرية مع كوريا �ل�شمالية.
 

�لتي  باك�شتان  �إىل  �أم�ص  ب���ار�د�ر  �مل��ال  طالبان  حركة  يف  �لقيادي  توجه 
يزورها �ملوفد �الأمريكي زملاي خليل ز�د، وفق م�شوؤولني، بينما مل يت�شح 
بعد ما �إذ� كان �لرجالن �شيلتقيان للمرة �الأوىل منذ �أن �أعلن �لرئي�ص 
و�ملتمردين.  و��شنطن  بني  �ملفاو�شات  وق��ف  تر�مب  دونالد  �الأم��ريك��ي 
وقال �ملتحدث با�شم �ملتمردين ذبيح �هلل جماهد يف تغريدة �إن باك�شتان 
و�ل�شني  رو���ش��ي��ا  �شملت  ب����ارد�ر  للمال  ج��ول��ة  م��ن  �ل��ر�ب��ع��ة  �ملحطة  ه��ي 
“هذ�  �أب��اد  �إ�شالم  يف  ز�د  �أن خليل  �الأمريكية  �ل�شفارة  و�أك��دت  و�إي���ر�ن. 
�الأ�شبوع” مل�شاور�ت يف �أعقاب حمادثات بني �لواليات �ملتحدة وباك�شتان 
على هام�ص �أعمال �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة يف نيويورك �الأ�شبوع 
باك�شتان  باالنكليزية يف  ناطقة  �أكرب �شحيفة  “دون”  وذك��رت  �ملا�شي. 
بدون �أن تورد م�شادر �أن خليل ز�د و�شل �إىل �إ�شالم �أباد �لثالثاء. وبارد�ر 
�أحد موؤ�ش�شي حركة طالبان، هو رئي�ص �جلناح �ل�شيا�شي للحركة ومقره 
�أج��رت �حلركة ملدة عام تقريًبا مفاو�شات مبا�شرة مع وفد  ع��ادة حيث 
�أمريكي برئا�شة خليل ز�د. وكان �جلانبان على و�شك �لتو�شل �إىل �تفاق 
من �شاأنه �أن ي�شمح لو��شنطن ببدء �شحب قو�تها من �أفغان�شتان مقابل 
وعود �أمنية من طالبان. لكن يف �ل�شابع من �أيلول �شبتمرب �ألغى تر�مب 
قمة �شرية كان من �ملقرر عقدها بني �لواليات �ملتحدة وحركة طالبان 
يف كامب ديفيد و�أعلن بعد يومني �أن �ملحادثات باتت بحكم �مليتة. وقال 
�ملتحدث با�شم طالبان من �لدوحة �شهيل �شاهني لوكالة فر�ن�ص بر�ص 

�إن �لزيارتني �ملتز�منتني �إىل باك�شتان “م�شادفة«.

ح��ذر وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �الأم��ريك��ي م��اي��ك بومبيو روم���ا �أم�����ص م��ن �حتمال 
��شتغالل �ل�شني تكنولوجيا �جليل �خلام�ص لالت�شاالت “لتعزيز نفوذها، 
و�أك��د وزير  ب��الده مباأمن.  �أنيّ  �الإي��ط��ايل لويجي دي مايو  رديّ نظريه  فيما 
�أنيّه بحث هذه �مل�شاألة فور و�شوله �ىل روما �لثالثاء  �خلارجية �الأمريكي 
مع �لرئي�ص �الإيطايل �شريجيو ماتاريال ورئي�ص �لوزر�ء جوزيبي كونتي، 
مع  عقده  �شحايف  موؤمتر  وخ��الل  مايو.  دي  مع  �ي�شا  �الأرب��ع��اء  وطرحها 
�أ�ش�ص  على  للمناف�شة  م�شتعدة  �ل�شني  ك��ان��ت  “�إذ�  بومبيو  ق��ال  �الأخ���ري، 
�حلزب  يقوم  عندما  ولكن  ي��ر�م.  ما  على  �شيء  كل  �شيكون  حينها  �شليمة، 
دولة،  �أم��ن  تهديد  �أو  �ل�شيا�شي  نفوذه  تعزيز  غر�شه  با�شتثمار  �ل�شيوعي 
مفرت�شة  “مقاربة  �إىل  �أ���ش��ار  و�ذ  �ل��دول��ة.  ه��ذه  حماية”  يتوجب  فعندها 
قال �إنيّ لدى �لواليات �ملتحدة و�إيطاليا  لل�شني على �شعيد ��شتثمار�تها”، 
)روما(  ب��اأنيّ  “و�ثق  ��ه  �أنيّ م�شيفاً  �ل�شعيد،  ه��ذ�  على  م�شرتكة”  “خماوف 
�شتكون متنبهة الأنها ترغب يف حماية معطيات �شركاتها و�شعبها«. وكانت 
و��شنطن  من  و�ملتهمة  �ل�شيني  �الت�شاالت  عمالق  “هو�وي”،  جمموعة 
باأنيّها تقوم باأدو�ر جت�ش�شية ل�شالح بكني، �أعربت عن ��شتعد�دها يف متوز/

يوليو ال�شتثمار 3،1 مليار�ت دوالر )نحو 2،75 مليار يورو( بدء�ً من هذ� 
�لعام وحتى 2021 يف �إيطاليا، مبا من �شاأنه تاأمني 3 �آالف وظيفة.

عوا�صم

مو�سكو

ا�سالم اباد

روما

بوتني: ال �شيء م�شيئا يف مكاملة 
ترامب مع رئي�س اأوكرانيا 

•• مو�صكو-اأ ف ب:

د�ف���ع �لرئي�ص �ل��رو���ش��ي ف��الدمي��ري ب��وت��ني �أم�����ص ع��ن دون��ال��د ت��ر�م��ب بعد 
�التهامات �لتي وجهت �إىل �لرئي�ص �الأمريكي بال�شغط على كييف ال�شعاف 

مناف�شه �ل�شيا�شي جو بايدن، قائاًل �إنه ال يوجد ما ي�شيء يف ن�ص �ملكاملة.
بدء  �إىل  بالدميوقر�طيني  دفعت  �لتي  �لهاتفية  �ملكاملة  عن  بوتني  وق��ال 
تر�مب  ب��ني  �مل��ح��ادث��ة  يف  م�شيئاً  �شيًئا  �أرى  “ال  ت��ر�م��ب  ل��ع��زل  �إج�����ر�ء�ت 

و�لرئي�ص �الأوكر�ين فولودميري زيلين�شكي.
ف�شاد حمتمل  للتحقيق يف  زميل بطلب  �إىل  تر�مب جلاأ  �لرئي�ص  و�أ�شاف 

مرتبط باأع�شاء يف �إد�رته �ل�شابقة.
وقال �لرئي�ص �لرو�شي خالل منتدى للطاقة يف مو�شكو “�أي رئي�ص دولة 

�شي�شطر للقيام بال�شيء نف�شه.
وهو  تر�مب؛  �لرئي�ص  ملهاجمة  عذر  �أي  ��شتخد�م  على  د�أب��و�  لقد  و�أ�شاف 

�الآن �أوكر�نيا.
تعود  �لتي  �لهاتفية  �ملكاملة  �ملا�شي حمتوى  �الأ�شبوع  �الأبي�ص  �لبيت  ون�شر 

�إىل متوز يوليو مع زيلين�شكي �ملنتخب حديثا.
ي�شتهدف  حتقيق  �إج���ر�ء  زيلين�شكي  م��ن  طلب  ت��ر�م��ب  �أن  �لن�ص  و�أظ��ه��ر 
مناف�شه جو بايدن. ويجري �لدميوقر�طيون حتقيقا فيما �إذ� كان تر�مب 
�أخر م�شاعدة قيمتها 400 مليون دوالر )365،8 مليون يورو( كو�شيلة 
�أوكر�نيا حربا يف �ل�شرق �النف�شايل �ملدعوم من رو�شيا،  �شغط. وتخو�ص 

�ندلعت بعد �شم مو�شكو للقرم يف 2014.

الربملان الربيطاين رف�س ثالث مرات االتفاق 

جون�شون يعر�س ت�شوية الفر�شة االأخرية يف ملف بريك�شت  

قد تعمل امليلي�صيات على خلع عادل عبد املهدي 

كيف ميكن لوا�شنطن جلم النفوذ االإيراين يف بغداد؟ 
•• وا�صنطن-وكاالت:

باملنطقة  �ملا�شي �شو�ريخ على ما يعرف  �الأ�شبوع  �شقطت يف 
مقر  يقع  �أي��ن  ب��غ��د�د،  غ��رب  يف  �لتح�شني  �شديدة  �خل�شر�ء 
�ملنطقة منذ  له  تتعر�ص  �الأمريكية، يف ثاين هجوم  �ل�شفارة 
مايو) �أيار( �ملا�شي، �إذ �نفجر �شاروخ �آخر بالقرب من �ملجمع 
�أن  �ل��ي��وم،  ت��ر�م��ب مثل  �إد�رة  و�ع��ت��ق��دت  �ل�شخم.  �الأم��ري��ك��ي 

ميلي�شيات �شيعية يف �لعر�ق مقربة من �إير�ن ور�ء �لهجوم.
و�أ���ش��ار روب���رت ف���ورد، �شفري �أم��ري��ك��ا يف ���ش��وري��ا ب��ني 201 و 
ل���دى معهد  �ل��زم��ي��ل��ة غ��ري �مل��ق��ي��م��ة  ���ش��ل��ي��م،  2014، ورن����د� 
�خلارجية،  �ل�شيا�شة  معهد  يف  �ملتقدمة  �لدولية  �ل��در����ش��ات 
عرب موقع “فورين �أفريز” �إىل مطالبة و��شنطن، منذ وقت 
طويل، للحكومة �لعر�قية بت�شييق �خلناق على تلك �لقو�ت 

�لوكيلة الإير�ن، وقطع �لعالقات مع طهر�ن. 
وح�شب كاتبي �ملقال، يرجح �أن يكون رد �أمريكا على �لهجمات 

�الأخرية، تكر�ر تلك �ملطالب، و�ل�شغط على بغد�د.
  

نهج غري حكيم
الأن  �ل��ك��ات��ب��ني،  ر�أي  يف  ل��ل��ح��ك��م��ة،  يفتقر  �ل��ن��ه��ج  ه���ذ�  ول��ك��ن 
�حلكومة �لعر�قية �حلالية على عالقات جيدة مع و��شنطن، 
ولكنها ال ت�شتطيع �لبقاء �إذ� �تخذت طهر�ن عدو�ً لها. و�آخر 
�الأحو�ل،  �أف�شل  نارين. ويف  �لوقوع بني  بغد�د هو  تريده  ما 
�إي��ر�ن من �ل�شورة، ويف  لن تفلح حم��اوالت �أمريكا يف �إخ��ر�ج 
�أ�شوئها، �شتمهد و��شنطن �لطريق حلكومة يف بغد�د �أقل مياًل 
يف  �إي���ر�ن  وك��الء  �أ�شبح  ق�شرية،  م��دة  وقبل  معها.   للتعاون 
�لعر�ق �شركاء للواليات �ملتحدة يف �حلرب �شد د�ع�ص، ون�شق 
�ل��ط��ري�ن و�ل��ق��و�ت �الأم��ري��ك��ي��ة �خل��ا���ش��ة ب�شكل غ��ري مبا�شر 
�لعر�قي و�شيطاً  �شيعية، ومع �جلي�ص  مع مقاتلي ميلي�شيات 
م�شتعدين  �الأم��ري��ك��ي��ون  ك���ان  �ل����دور،  ه���ذ�  وب�شبب  بينهما. 

غري �أن �الحتاد �الأوروب��ي حذر مر�ر� من �أنه لن يقبل 
باأي م�شعى لو�شع فرتة زمنية خلطة �حلدود.

بعد  بروك�شل مل تطلع  �أن  يونكر  با�شم  �ملتحدثة  قالت 
�أن  م��ن  ح���ذرت  لكنها  للخطة.  �ل��ق��ان��وين  �ل��ن�����ص  ع��ل��ى 
�لرتتيبات  �أهد�ف”  “جميع  يلبي  �أن  يجب  �تفاق  �أي 
�ل��ق��ائ��م��ة ب�����ش��اأن ���ش��ب��ك��ة �الأم������ان. وم��ف��او���ص �حلكومة 
موجود  فرو�شت  ديفيد  بريك�شت  ملف  يف  �لربيطانية 
نظر�ئه  م��ع  تقنية”  “حمادثات  الإج���ر�ء  بروك�شل  يف 
�الأوروبيني. ونفى جون�شون �لثالثاء تقرير� يف و�شائل 
�إقامة حو�جز جمركية على  �إن��ه يفكر يف  �الإع��الم ذكر 

�حلدود �الإيرلندية، ما �أثار غ�شب دبلن.
�الإيرلنديتني يف حال  ح��دود بني  ع��ودة  �حتمال  ويثري 
�لتي  دب��ل��ن  قلق  خ�شو�شا  �ت��ف��اق  ب��ال  بريطانيا  خ���روج 
ترى يف ذلك تهديد� لل�شالم �لذي مت �إحالله ب�شعوبة 
من  عقود  ثالثة  بعد  �ل�شمالية  �إيرلند�  يف   1998 يف 

•• مان�ص�صرت-اأ ف ب:

�ملقرر لربيك�شت مار�ص  �ملوعد  �شهر على  �أقل من  قبل 
رئ��ي�����ص �ل�����وزر�ء �ل��ربي��ط��اين ب��وري�����ص ج��ون�����ش��ون �أم�ص 
�شغوطا على �الأوروبيني باإعالنه عن م�شودة “ت�شوية” 
من  خ��روج  لتجنب  �لوحيدة  �لفر�شة  �أنها  على  ُقدمت 

�الحتاد �الأوروبي بال �تفاق.
�ملحافظني يف  ح��زب  مل��وؤمت��ر  �خلتامية  �لكلمة  يف  وق��ال 
�شتعالج  خطته  �إن  �ن��ك��ل��رت�(  غ��رب  )�شمال  مان�ش�شرت 
مع�شلة �إبقاء �حلدود بني بريطانيا و�إيرلند� مفتوحة.

ت�شوية من جانب  “هذه  �ملوؤمتر  �لوفود يف  �أم��ام  وق��ال 
�الحتاد  ق��ادة  م��ن  ي��اأم��ل  �أن��ه  م�شيفا  �ملتحدة”  �ململكة 

�الأوروبي �أن “يتفهمو� ذلك و�لقيام بت�شوية بدورهم«.
فاإن  ب��ذل��ك  ع��دم قيامهم  ح��ال  �أن���ه يف  ���ش��دد على  لكنه 
بريطانيا �شتخرج رغ��م ذل��ك من �الحت��اد �الوروب���ي يف 

31 ت�شرين �الأول/�أكتوبر.
وقال على وقع هتافات �لوفود �إن خروجا من دون �تفاق 
دعوين  لكن  �الإط����الق.  على  لها  ن�شعى  نتيجة  “لي�ص 

�أقول لكم يا �أ�شدقائي �إنها نتيجة نحن جاهزون لها«.
�إىل  الح��ق  وق��ت  يف  جون�شون  يتحدث  �أن  �ملتوقع  وم��ن 
ملناق�شة  يونكر  جان-كلود  �الأوروب��ي��ة  �ملفو�شية  رئي�ص 

�خلطة �ملعدلة.
وقال �حتاد �ل�شناعات يف بريطانيا �إن بريك�شت من دون 
�تفاق �شيكون “ف�شال تاريخيا الإد�رة �شوؤون �لدولة” ما 
من �شاأنه �أن يوؤدي �إىل تر�جع �لنمو و�لتجارة “ل�شنو�ت 

قادمة«.
بوعد  مت��وز/ي��ول��ي��و  يف  �ل�شلطة  �إىل  ج��ون�����ش��ون  و���ش��ل 
مبغادرة �الحتاد �الأوروبي يف 31 ت�شرين �الأول/�أكتوبر 
لت ترييز� ماي بريك�شت مرتني يف  �أجيّ باأي ثمن بعدما 

�إطار م�شاعيها للتو�شل �إىل �تفاق.
وق��ب��ل 29 ي��وم��ا م��ن �مل��وع��د �مل��ح��دد مل��غ��ادرة بريطانيا 
�إىل  ل��ل��ت��و���ش��ل  �ل��وق��ت �شيقا  ب���ات  �الحت����اد �الأوروب�������ي، 

�تفاق.
ورف�ص �لربملان �لربيطاين ثالث مر�ت �التفاق �لذي 
مع  ماي  ترييز�  �ل�شابقة  �ل��وزر�ء  رئي�شة  �إليه  تو�شلت 

��شتيائه خ�شو�شا من  ع��ن  م��ع��رب�  �الأوروب�����ي،  �الحت���اد 
عودة  جتنب  �إىل  تهدف  �لتي  �الآل��ي��ة  �الأمان”  “�شبكة 
�لربيطانية  �ل�شمالية  �ملقاطعة  بني  �إيرلند�  يف  ح��دود 
�الأوروب����ي  �الحت���اد  يف  �لع�شو  �جلنوبية  و�جل��م��ه��وري��ة 
بعد بريك�شت. وحتى �الآن، �أف�شل �لربملان حيث مل يعد 
��شرت�تيجيته.  منهجي  ب�شكل  �أغلبية،  جون�شون  ميلك 
�أوجها �الأ�شبوع  وقد بلغت �خلالفات بينه وبني �لنو�ب 
�لربملان  تعليق  ق��ر�ره  �لعليا  �ملحكمة  �إلغاء  مع  �ملا�شي 

خم�شة �أ�شابيع.
�إيجاد بديل خلطة ماي �ملثرية  وتركز مقرتحاته على 
الإبقاء  تهدف  �لتي  �الأمان”  ب”�شبكة  �ملتعلقة  للجدل 
�أر�ص  وه��ي  �ل�شمالية،  �إي��رل��ن��د�  ب��ني  مفتوحة  �حل���دود 
�الأوروبي  �لع�شو يف �الحت��اد  �إيرلند�  بريطانية، ودول��ة 
ب��ع��د ب��ري��ك�����ش��ت. ومب��وج��ب �ل��رتت��ي��ب��ات �حل��ال��ي��ة تبقى 
بريطانيا يف �حتاد جمركي مع �الحتاد �الأوروبي، يقول 
�ملنتقدون �إنه �شيجرب لندن على �لتقيد بقو�نني �لكتلة 

�الأوروبية �إىل ما ال نهاية.
�أي ظرف  “ال تت�شمن حتت  �إن خطته  وق��ال جون�شون 
�أو  �ل�شمالية  �إي��رل��ن��د�  يف  �حل���دود  على  تفتي�ص  ن��ق��اط 
�ملنتجات  جت����ارة  حل��م��اي��ة  �خل��ط��ة  و�شت�شعى  ق��رب��ه��ا«. 
�جلمركية  �لرتتيبات  بتمديد  �حل��دود  عرب  �لزر�عية 
�لقائمة -- ما ي�شري �إىل �أن �إيرلند� �ل�شمالية �شتو��شل 

تطبيق بع�ص قو�نني �الحتاد �الأوروبي.
�ملنطقة  �ملقاطعة �لربيطانية �شتبقى �شمن نف�ص  لكن 

�جلمركية كالرب �لرئي�شي �لربيطاين، وفق جون�شون.
 -- ب��رم��ت��ه��ا   -- �مل���ت���ح���دة  ل��ل��م��م��ل��ك��ة  “�شن�شمح  وق�����ال 
على  �شيطرتنا  م��ع  �الأوروب����ي  �الحت���اد  م��ن  باالن�شحاب 

�شيا�شتنا �لتجارية من �لبد�ية«.
�شتخلق  �خلطة  �أن  تلغر�ف”  “ديلي  �شحيفة  و�أوردت 
جمركية  مر�قبة  عمليات  جديدتني--  ح��دود  نقطتي 
بني �الإيرلنديتني و�أخرى يف بحر �إيرلند� �لذي يف�شل 

بني بريطانيا ومقاطعتها �إيرلند� �ل�شمالية.
�ل�شمالية  �إي��رل��ن��د�  �إب��ق��اء  يريد  جون�شون  �أن  و�أ���ش��اف��ت 
�شمن �ل�شوق �ملوحدة لالحتاد �الأوروبي حتى 2025، 
ولكن �شمن وحدة جمركية مع بقية �أر��شي بريطانيا.

على  وحت�شل  �شنية،  ميلي�شيات  ب�شع  عن  ف�شاًل  �مليل�شيات، 
بغد�د،  �مل��رك��زي��ة يف  م��ن ميز�نية �حل��ك��وم��ة  م��ايل كبري  دع��م 

ولكنها ال تخ�شع كلياً ل�شلطتها.
من  و�الب��ت��ز�ز  �لتهريب  يف  �مليل�شيات  تلك  م��ن  ع��دد  ويعمل 
خالل نقاط تفتي�ص. ولذ� وبعيد�ً عن �لهجمات �ل�شاروخية، 

يعترب ��شتمر�ر نفوذها مبثابة نباأ �شيئة للواليات �ملتحدة. 
�ل���ع���ر�ق م��ا يعتربونه  ق���ادة يف  �إىل رف�����ص  �ل��ك��ات��ب��ان  وي��ل��ف��ت 
مو�لية  �شغرى”  خماطر”دول  ع��ن  �أم��ري��ك��ي��ة  حم��ا���ش��ر�ت 

�أي�شاً  �لتي دعمت  �مليلي�شيات  �أن�شطة تلك  لغ�ص �لطرف عن 
�أجندة �إير�ن يف �شوريا، و�ليمن، �شد م�شالح �أمريكا يف هذين 
�لعر�ق،  يف  كبري  حد  �إىل  د�ع�ص  �ح��ت��و�ء  مع  ولكن  �لبلدين. 
�ملرتبطة  �مليلي�شيات  ُتطالب  �ملبا�شر،  غ��ري  �ل��ت��ع��اون  ونهاية 

باإير�ن بخروج باقي �لقو�ت �الأمريكية، من �لعر�ق.

اأنباء �صيئة
تلك  من  �لع�شر�ت  �ليوم  �ل��ع��ر�ق  يف  تعمل  �لكاتبني،  وح�شب 

�لكاثوليك  �لقوميني  �جلمهوريني  بني  �لعنف  �أعمال 
�إع���ادة توحيد �جل��زي��رة، و�ل��وح��دوي��ني �ملو�لني  �أن�����ش��ار 

للتاج �لربيطاين �لربوت�شتانت.
�لوزر�ء �اليرلندي �شاميون كوفيني  وقال نائب رئي�ص 
�إنه مل يطلع على �خلطة بالتف�شيل بعد، لكنه قال �إن 

�لتقارير �الأولية تلمح �إىل �أنها “لي�شت �أنباء طيبة«.
“ال  �آر.ت��ي.�إي��ه �الإيرلندية  وق��ال يف ت�شريحات الإذ�ع��ة 
�إيرلند�  ج��زي��رة  على  �جلمركية  �حل��و�ج��ز  �أن  نعتقد 
و�ململكة  �الأوروب���ي  �الحت��اد  بني  التفاق  �أ�شا�شا  �شتكون 

�ملتحدة«.
و�أرج��اأت ماي موعد بريك�شت مرتني وف�شلت يف مترير 

خطتها يف جمل�ص �لعموم.
�لنو�ب  ب��دوره معار�شة كبرية من  كما و�جه جون�شون 
مترد  �إث��ر  �لعموم  جمل�ص  يف  �ل�شئيلة  غالبتيه  وخ�شر 

نو�به يف وقت �شابق من �ل�شهر.

�لرو�ية  يف  للتحوالت  بالنظر  خا�شًة  �ل��ع��ر�ق،  د�خ��ل  الإي���ر�ن 
�الأم���ري���ك���ي���ة.  وق���د ����ش��ت��ك��ى وزي����ر ع���ر�ق���ي ب����ارز م���ن تقلبات 
�أن��ه��م ت��ارة ين�شقون يف �حل��رب �شد  �الأم��ري��ك��ي��ني، و�أ���ش��ار �إىل 
د�ع�ص مع قادة ميلي�شيات مرتبطة باإير�ن، وبعد عام يقررون 

�أن تلك �مليلي�شيات متثل خطر�ً قاتاًل. 
وو�فق على هذ� �لر�أي م�شوؤول عر�قي رفيع على عالقة طيبة 
برملاين  �ئتالف  مع  �لعر�قية،  �حلكومة  �إن  قائاًل،  باأمريكا، 
�لتحوالت  م��و�ك��ب��ة  �حل����ال  بطبيعة  ت�شتطيع  ال  م��ت��ذب��ذب، 

�الأمريكية �ملفاجئة. 

مربر خوف
و�إير�ن  �ملتحدة  �ل��والي��ات  �ق���رت�ب  ظ��ل  ويف  �لكاتبان،  وي��رى 
من حافة �شر�ع، �أن لدى قادة عر�قيني ما يربر خوفهم من 

�لوقوع يف مرمى نري�ن �لطرفني. 
�ل��والي��ات �ملتحدة تنفذ مهمة ع�شكرية يف  ت��ز�ل  �إىل ذل��ك، ال 
��شتخبار�تياً لقو�ت  �لعر�ق. وتوفر تلك �ملهمة تدريباً ودعماً 
تدعم  �ليوم،  د�ع�ص. وحتى  فلول  عر�قية حت��ارب خاليا من 
تكون  قد  ولكن  �لرتتيب.  هذ�  �لعر�قي  �لربملان  من  �أغلبية 
�لعر�قيني،  �لربملانيني  �شر�ء ما يكفي من  ق��ادرة على  �إي��ر�ن 

ملطالبة �حلكومة بالدعوة لرحيل �الأمريكيني. 
ويف �ملقابل �إذ� �شغطت و��شنطن ب�شدة على بغد�د، فقد تعمل 
�مليلي�شيات على خلع رئي�ص �لوزر�ء �لعر�قي عادل عبد �ملهدي، 
وعندها �شيو�جه �لعر�ق فرتة طويلة من �النق�شام �ل�شيا�شي، 
م��ا ي���رتك �حل��ك��وم��ة ب��ال ق��ي��ادة، وع��اج��زة ع��ن ف��ع��ل �أي �شيء 
�شيعية  �أح��ز�ب  تتفق  �أن  فهو  �الأ�شو�أ،  �أما  �مليلي�شيات.  ملو�جهة 
على ت�شكيل حكومة جديدة بقيادة رئي�ص وزر�ء �أكر معار�شة 
لالأمريكيني، ولن تكون �لنتيجة مو�تية للم�شالح �الأمريكية 
يف بلد ميثل �أهمية بالغة ل�شيا�شة �لواليات �ملتحدة يف �ل�شرق 

�الأو�شط.

مهار�ت جديدة.
�لفاتيكان  يف  �الأمريكية  �ل�شفارة  نظمته  �ل��ذي  �مل��وؤمت��ر  يف  بومبيو  وق��ال 
“�ليوم يتعني �أن نعد �أنف�شنا ملعركة �أخرى دفاعا عن كر�مة �الإن�شان وحرية 
�لعقيدة. �ملخاطر �ليوم �أكرب مما كانت عليه حتى خالل �حلرب �لباردة الأن 

�لتهديد�ت �أكر تنوعا وعدد�«.
ووز�ر بومبيو، �لذي من �ملنتظر �أن يجتمع مع �لبابا فرن�شي�ص �شباح غد، 

كني�شة �شي�شتني و�أجز�ء �أخرى من متاحف �لفاتيكان.
تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  ي�شتهدف  �لذي  �مل�شاءلة  حتقيق  و�ألقى 
�أ�شالفه  ر�أ���ص  زي��ارة م�شقط  �أي�شا  �لتي ت�شمل  بظالله على جولة بومبيو 
يف منطقة �أبروت�شو �لفقرية �شمال �شرقي روما و�جلبل �الأ�شود ومقدونيا 

�ل�شمالية و�ليونان.

•• الفاتيكان-رويرتز:

هاجم وزير �خلارجية �الأمريكي مايك بومبيو �ل�شني �أم�ص ب�شبب معاملتها 
للويغور �مل�شلمني وذلك خالل م�شاركته يف موؤمتر للفاتيكان.

�ألقاه يف موؤمتر للفاتيكان  ووجه بومبيو �نتقاد�ته لل�شني يف خطاب مهم 
عن حرية �لعقيدة و�شمل �خلطاب �أي�شا كوبا و�إير�ن وباك�شتان وميامنار.

بعبادة  مو�طنيها  تطالب  فاإنها  مطلقا  حكما  �لدولة  حتكم  عندما  وق��ال 
�حلكومة ولي�ص �هلل. لهذ� ت�شع �ل�شني �أكر من مليون من �لويغور... يف 

خميمات �حتجاز، ولهذ� ت�شجن �لق�شاو�شة �مل�شيحيني.
وتو�جه �ل�شني �نتقاد�ت و��شعة ب�شبب �إن�شاء جممعات يف منطقة �شينجيانغ 
�لنائية ت�شفها باأنها مر�كز تدريب مهني الجتثاث �لتطرف و�إك�شاب �لنا�ص 

 نتنياهو ي�شعى لتجنب اتهامات بالف�شاد
•• القد�ص املحتلة-رويرتز:

له  ر�شمي  �تهام  �شدور  �شبح  ل��درء  �الأخ��رية  حماولته  نتنياهو  بنيامني  �الإ�شر�ئيلي  �ل���وزر�ء  رئي�ص  ب��د�أ 
بالف�شاد �م�ص �إذ طالب حماموه بعدم توجيه �التهام له يف وقت يهدد فيه ماأزق �نتخابي بف�ص �شيطرته 
منذ فرتة طويلة على �ل�شلطة. و�شتتيح �جلل�شات �لتمهيدية �لتي ت�شبق �ملحاكمة عادة و�ملقرر �أن تعقد 
على مد�ر �أربعة �أيام لرئي�ص �لوزر�ء تفنيد �التهامات �ملبدئية �لتي �أعلنها �لنائب �لعام �أفيخاي مندلبليت 
يف ثالثة حتقيقات يف �لف�شاد. ومن �ملقرر �شدور �لقر�ر �لنهائي للنائب �لعام ب�شاأن توجيه الئحة �تهامات 
وال يو�جه نتنياهو، �لذي نفى �رتكاب �أي خمالفات، �أي �لتز�م قانوين  لنتنياهو بحلول نهاية 2019. 
�أن هالة  �إليه �التهامات ر�شميا ما د�م ي�شغل من�شب رئي�ص �ل��وزر�ء. غري  �إذ� ما وجهت  برتك �حلكومة 
�ملناعة �ل�شيا�شية �لتي �أحاطت به �هتزت من جر�ء ف�شله يف حتقيق ن�شر و��شح يف �النتخابات �لربملانية 
�لتي جرت يف �بريل ني�شان ويف �ل�شهر �ملا�شي وذلك بعد �أن �أم�شى ع�شر �شنو�ت يف من�شبه ورئي�شا حلزب 
ليكود �ليميني. وقال �أميت حد�د �أحد �أع�شاء فريق �ملحامني �لذي يتوىل �لدفاع عن نتنياهو لل�شحفيني 

خارج مكتب �ملدعي �لعام “�ليوم �شنقدم كل �الأدلة �لتي يعرفها �جلميع وبع�ص �الأدلة �جلديدة. 

بومبيو يهاجم ال�شني ب�شبب ق�شية الويغور  

ولع الي�صار املتطرف باإدانة دونالد هو عاطفي وحزبي

هو�س الدميقراطيني برتامب.. كيف ي�شر بال�شيا�شة اخلارجية؟
•• وا�صنطن-وكاالت:

تطرقت حمللة �شوؤون �الأمن �لقومي 
�لتي  �الأ����ش���ب���اب  �إىل  غ���ر�ن���ت  ري��ب��ي��ك��ا 
�إقحام  �إىل  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ني  دف���ع���ت 
ق�شية  يف  �خلارجية،  تر�مب  �شيا�شة 

حماكمته. 
وكتبت يف �شبكة “فوك�ص نيوز” �أن من 
دفع  �ملتطرف  �لي�شار  عند  �جلوهري 
تر�مب  باأن  �العتقاد  �إىل  �الأمريكيني 
خ��ط��ر ع��ل��ى �الأم������ن �ل���ق���وم���ي. وبعد 
�نتفاء �لتو�طوؤ مع رو�شيا لذلك خلط 
و�شحبو�  خيار�تهم  �لدميوقر�طيون 
ورقة �أوكر�نيا.  وجاء يف بيان �أ�شدره 
كيلدي  د�ن  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي  �ل���ن���ائ���ب 
�أن  �مل��ا���ش��ي،  �شبتمرب)�أيلول(   24 يف 
على  �لقومي  �الأم��ن  “و�شع  �لرئي�ص 
م�شاحله  ت���ع���زي���ز  �أج������ل  م����ن  �مل���ح���ك 
�إن  �خل��ا���ش��ة«.  �ل�����ش��ي��ق��ة  �ل�شخ�شية 
هو�ص �لي�شار �ملتطرف باإد�نة تر�مب، 
من  �لكثري  هنالك  وح��زب��ي.  عاطفي 
وزي����رة �خلارجية  ت���ز�ل  �ل��ت��ع��ا���ش��ة. ال 

�لقو�ت  لتح�شل  �ل��دف��اع��ي  �الإن���ف���اق 
�لغيار،  وقطع  �لتدريب  على  �ملقاتلة 
�أف،  �إي   18 �أي–  �أف  مقاتالت  و�أن 
�ملوجودة على حامالت �لطائر�ت حتقق 
�أه����د�ف �جلاهزية  �حل���د �الأدن����ى م��ن 
بر�مج  متويل  و�إىل   ،80% و�لبالغة 
�حل��ف��اظ ع��ل��ى �ل��ت��ف��وق �الأم��ري��ك��ي يف 
�لتكنولوجيا �ملتقدمة مثل �ل�شو�ريخ 
�ل�����ش��وت.  وو�جه  ت��ف��وق �شرعة  �ل��ت��ي 
ت���ر�م���ب ���ش��ل��وك �ل�����ش��ني �ل�����ش��ي��ئ بعد 
وبو�ص،  كلينتون،  حكم  من  عاماً   20
�الأمريكي  �لرئي�ص  ف��ر���ص  و�أوب���ام���ا. 
ب�شبب  �ل�شني  على  �لر�شوم  تدريجياً 
�لعادلة،  غ��ري  �ل��ت��ج��اري��ة  مم��ار���ش��ات��ه��ا 
و�جلر�ئم  �ل��ف��ك��ري��ة،  �مللكية  و���ش��رق��ة 
غر�نت  �مل�شتمرة.وت�شيف  �ل�شيبريية 

�ل�����ش��اب��ق��ة ه���ي���الري ك��ل��ي��ن��ت��ون، تنظر 
�شرعي”  “غري  �أن��ه  على  ت��ر�م��ب  �إىل 
�أ�ص يوم  ملا قالته ل�شبكة �شي بي  وفقاً 
�شبب  هنالك  ولكن  �ملا�شي.  �خلمي�ص 
خميف يجعل هوؤالء �لدميوقر�طيني 
�لديبلوما�شية  �شمعة  يريدون تدمري 
�أوك����ر�ن����ي����ا، وحتتاج  م���ع  �الأم���ري���ك���ي���ة 
ما  و�إىل  ك��ربى،  جر�ئم  �إىل  �ملحاكمة 
�الأمريكيني.  �ه��ت��م��ام  يثري  �أن  ميكن 
ير�هن  �لدميوقر�طي  �لتجمع  ولكن 
ال  �الأم����ري����ك����ي����ني  م���ع���ظ���م  �أن  ع����ل����ى 
يتحدث  ال  �أوك��ر�ن��ي��ا.  �أخ��ب��ار  يتابعون 
�ل����دمي����ق����ر�ط����ي����ون ع�����ن �مل����و�ج����ه����ات 
�لع�شكرية �ملحتدة هناك، �أو عن �شقوط 
�لرئي�ص  ك��ان  �إذ�  �أو  قتيل،  �أل���ف   13
قادر�ً  زيلين�شكي  فولودميري  �جلديد 

�أن حلف �شمال �الأطل�شي �أ�شبح �أقوى 
�أي�شاً. ووقف ناتو �إىل جانب �لواليات 
معاهدة  م���ن  �ن�����ش��ح��اب��ه��ا  يف  �مل��ت��ح��دة 
�ل���ق���وى �ل���ن���ووي���ة �مل��ت��و���ش��ط��ة �مل����دى، 
ك��م��ا ي��ت��خ��ذ �ل��ت��ح��ال��ف خ��ط��و�ت لردع 

�العتد�ء �لرو�شي. 
ويف �خلليج �لعربي، �قرتبت بريطانيا، 
�ملا�شي  �الأ���ش��ب��وع  يف  و�أمل��ان��ي��ا  وفرن�شا، 
�إير�ن  و�تهمت  �الأمريكي  �ملوقف  من 
�لنفط  �ل�شادم على حقول  باالعتد�ء 
ه����وؤالء �حللفاء  وي��دع��م  �ل�����ش��ع��ودي��ة. 
تفاو�ص  على  تر�مب  �إ���ش��ر�ر  �لثالثة 
على  �إ�شافية  جدية  قيود  على  �إي��ر�ن 
�لن�شاط �لنووي، و�لتهديد �لع�شكري، 

و�النت�شار �ل�شاروخي. 
�ل�شيا�شة  �أن  �إىل  غ���ر�ن���ت  و�أ�����ش����ارت 

على �لتخل�ص من �لف�شاد، �أو �أن ينفذ 
ب���اإج���ر�ء حمادثات  وع���ده �الن��ت��خ��اب��ي 
�لي�شار  يتذكر  رو���ش��ي��ا.  ال  م��ع  ���ش��الم 
�شيث  كولونيل  �لليفتنانت  �ملتطرف 
�جلوي  �حل��ر���ص  يف  �لطيار  نيهرينغ، 
�ل��وط��ن��ي يف ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا، �ل����ذي ُقتل 
ه��ن��اك �خل��ري��ف �مل��ا���ش��ي ع��ن��دم��ا كان 
ي�����ش��اع��د �ل���ق���و�ت �الأوك����ر�ن����ي����ة. لكن، 
يحتاج  �ملحاكمة،  ��شتعر��ص  وملو��شلة 
�آخرون  ومهوو�شون  �ملتطرف  �لي�شار 
�أن  �جلمهور  يعتقد  �أن  �إىل  ب��رت�م��ب، 
تر�مب يت�شبب يف �شرر حيوي لالأمن 
�لقومي �الأمريكي، رغم �أن ذلك غري 

�شحيح.
�الأمريكي  �جلي�ص  �أن  غ��ر�ن��ت  تتابع 
ت��ر�م��ب تنظيم  �أع���اد  �إذ  �أق���وى،  �أ�شبح 

�الأوك���ر�ن���ي���ة �أ���ش��ب��ح��ت ه���ي �الأخ����رى 
ميولها  مل  �أوب����ام����ا  �أن  رغ����م  �أق������وى. 
ع�شكرية  م�����ش��اع��دة  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ش��ول 
�ل��ك��ون��غ��ر���ص. وفو�ص  ف��ت��اك��ة ط��ل��ب��ه��ا 
ت����ر�م����ب ت���ق���دمي ه�����ذه �مل�������ش���اع���دة يف 
 2017 �الأول(  )ك����ان����ون  دي�����ش��م��رب 
�مل�شادة  ج��اف��ل��ني  ���ش��و�ري��خ  فيها  مب��ا 

للدبابات.

ماذا تعني بو�صفها؟
ما يقلق غر�نت، هو �لغ�شب �ملناه�ص 
ل����رت�م����ب الأن������ه ب������د�أ ي�����ش��ر ب���االأم���ن 
�ل��دويل. حني ت�شف كلينتون تر�مب 
يكون  �شرعي”،  غ����ري  “رئي�ص  ب����� 
�خلارجية  �ل�شيا�شة  على  �شيئاً  بيانها 
�إذ�  �ل��ك��ات��ب��ة  �الأم���ري���ك���ي���ة. وت��ت�����ش��اءل 
�أو  لقاء  ك��ل  �أن  تعتقد  كلينتون  كانت 
ت��ر�م��ب منذ  وق��ع��ه  �ت��ف��اق  �أو  معاهدة 
و�إذ�  ب��اط��اًل،  �الأب��ي�����ص،  �لبيت  دخ��ول��ه 
�شوريا  من�شاآت  على  �لهجمات  ك��ان��ت 
�لكيميائية يف 2017 و 2018 غري 

�شرعية على �شبيل �ملثال. 
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DMCC  : طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية
�ملودعة بالرقم: 316457   بتاريخ: 2019/09/03

بيانات �الأولوية: 
باإ�شم :    مركز دبي لل�شلع �ملتعددة 

وعنو�نة :  �ص ب 48800 – دبي – �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 45
يقدمها  �لتي  و�الجتماعية  �ل�شخ�شية  �خلدمات  و�الأف��ر�د؛  �ملادية  للممتلكات  �ملادية  للحماية  �الأم��ن  خدمات  �لقانونية؛  �خلدمات 
بال�شوؤون  �ملتعلقة  �ال�شت�شارية  �خل��دم��ات  �لرتخي�ص؛  �شلطة  خ��دم��ات  �لرتخي�ص؛  خ��دم��ات  �الأف����ر�د؛  �حتياجات  لتلبية  �الآخ���رون 
و�ملعايري  و�ل�شالمة  و�ل�شحة  �جلودة  �شهاد�ت  و�إ�شد�ر  �ملحلية  �ل�شلطات  تر�خي�ص  �إ�شد�ر  �ل�شركات؛  ت�شجيل  خدمات  �لتنظيمية؛ 
�لقانونية(؛  )�خل��دم��ات  �حلا�شوب  برجميات  ترخي�ص  �لتحكيم؛  خ��دم��ات  �مل��ن��ازع��ات؛  لت�شوية  �لبديلة  �حل��ل��ول  خ��دم��ات  �لبيئية؛ 
�ال�شت�شار�ت  �لو�شاطة؛ خدمات  �لقانونية؛ خدمات  �لبحوث  �ل�شالمة؛  الأغر��ص  و�ل�شناعية  و�لعقارية  �لتجارية  �ملمتلكات  تفتي�ص 
�مللكية؛  نقل  خدمات  �لتقا�شي؛  خدمات  �ل�شركات؛  تاأ�شي�ص  خدمات  �لتجارية؛  باالأعمال  �ملتعلقة  �لقانونية  �خلدمات  �لقانونية؛ 
و�لعمالة،  �ملنازعات،  وت�شوية  �لتجارية،  و�الأن�شطة  و�ل�شركات  �لتنظيمية  و�مل�شائل  �ملحلية،  بال�شلطة  �ملتعلقة  �لقانونية  �خلدمات 
و�الإدر�جات،  �حلقوق،  و�إ���ش��د�ر�ت  و�لتملك،  �الندماج  وعمليات  �ال�شتثماري،  �ملال  ور�أ���ص  و�المتياز،  �مل�شرتكة،  و�مل�شاريع  و�لهجرة، 
و�خلدمات �مل�شرفية و�ملالية، و�لعقار�ت، و�لبناء، و�ل�شحن، و�لنقل، و�للوج�شتيات ، و�مللكية �لفكرية، وتكنولوجيا �ملعلومات، و�لتجارة 
�الإلكرتونية، و�ملناف�شة، و�ل�شوؤون �لتنظيمية، و��شتعادة ن�شاط �ل�شركات، و�حلر��شة و�لت�شفية، و�إعادة �لهيكلة بينما �ل�شركة مو�شرة �أو 
مع�شرة، وو�شائل �الإعالم، و�لتاأمني و�إعادة �لتاأمني، و�لتخلي�ص �جلمركي، و�لتمويل �لدويل و�لتجارة؛ خدمات �ال�شتقبال و�الإر�شاد؛ 
�الجتماعية  �ل�شبكات  خدمات  قانونية؛  ��شت�شارية  الأغر��ص  �لفكرية  �مللكية  حقوق  مر�قبة  �حلر��شة؛  خدمات  �لن�شر؛  حقوق  �إد�رة 
عرب �الإنرتنت؛ تاأجري �خلز�ئن؛ خدمات �لفح�ص �الأمني؛ تتبع �ملمتلكات �مل�شروقة؛ �الإد�رة �لقانونية للرت�خي�ص؛ منح �لرت�خي�ص 
�ل�شركة  بتاأ�شي�ص  �ملتعلقة  �خلدمات  �لتكنولوجيا؛  ترخي�ص  �لبيانات؛  قو�عد  ترخي�ص  بالتجزئة؛  و�لبيع  و�لتجارية  �ل�شناعية 

وت�شجيلها؛ خدمات �لتحكيم �ملتعلقة بالعالقات �ل�شناعية و�لتجارية؛ خدمات �لتحكيم و�لو�شاطة وت�شوية �ملنازعات
و�شف �لعالمة: �لعالمة تتكون من كلمة DMCC باالأحرف �لالتينية.

�ال�شرت�طات: 
فعلي من لدية �عرت��ص علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك 

خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
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منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.
DMCC TEA CENTRE  : طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم: 316458   بتاريخ: 2019/09/03
بيانات �الأولوية: 

باإ�شم :    مركز دبي لل�شلع �ملتعددة 
وعنو�نة :  �ص ب 48800 – دبي – �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 36
�ل�شوؤون �ملالية؛ متويل �ل�شلع؛ �شم�شرة �ل�شلع؛ خدمات تبادل �ل�شلع؛ ت�شعري �ل�شلع؛ خدمات �لتجارة �ملالية 
لل�شلع؛ خدمات قو�عد �لبيانات �ملالية �ملتعلقة بال�شلع ؛ توفري معلومات �لت�شعري عن �ل�شلع؛ �خلدمات �ملالية 
�ملتعلقة ب�شر�ء و جتارة �ل�شلع؛ تاأمني �ل�شلع؛ عرو�ص �أ�شعار �ل�شلع؛ جتارة �ل�شلع لالآخرين؛ وكاالت للتجارة 
يف �لعقود �الآجلة لل�شلع؛ خدمات �شوق �ل�شرف �ملتعلقة بعقود �ل�شلع �الآجلة؛ توفري �ملعلومات �ملتعلقة ب�شر�ء 
�ل�شلع  بتقييم  �ملتعلقة  �ملعلومات  توفري  �ل�شلع؛  تقييم  �ل�شلع؛  تثمني  �الآجلة؛  �ل�شلع  وعقود  �ل�شلع  وجتارة 
وتثمينها؛ خدمات حفظ �لود�ئع؛ خدمات حفظ �لود�ئع لل�شلع؛ توفري �ملعلومات �ملتعلقة بخدمات حفظ 

�لود�ئع لل�شلع؛ خدمات �ل�شم�شرة �جلمركية �ملالية؛ حفظ �الأ�شياء �لثمينة كوديعة
و�شف �لعالمة: �لعالمة تتكون من �لكلمات  DMCC TEA CENTRE باللغة �الإجنليزية.

�ال�شرت�طات: 
فعلي من لدية �عرت��ص علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  3  اأكتوبر  2019 العدد 12747 

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك : جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.

DUBAI GOLD & COMMODITIES EXCHANGE : طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية
�ملودعة بالرقم: 316464   بتاريخ: 2019/09/03

بيانات �الأولوية: 
باإ�شم :    مركز دبي لل�شلع �ملتعددة 

وعنو�نة :  �ص ب 48800 – دبي – �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 36
�ل�شوؤون �ملالية؛ متويل �ل�شلع؛ متويل �الأملا�ص و�الأحجار �لكرمية و�ملعادن �لثمينة؛ �ل�شم�شرة يف �ل�شلع و�لذهب و�الأحجار �لكرمية 
و�الأحجار  و�لذهب  �ل�شلع  ت�شعري  �لثمينة؛  و�ملعادن  �لكرمية  و�الأحجار  و�لذهب  بال�شلع  �ملتعلقة  �خلدمات  تبادل  �لثمينة؛  و�ملعادن 
قو�عد  خدمات  �لثمينة؛  و�ملعادن  �لكرمية  و�الأح��ج��ار  و�لذهب  بال�شلع  �ملتعلقة  �ملالية  �لتجارة  خدمات  �لثمينة؛  و�ملعادن  �لكرمية 
�لبيانات �ملالية �ملتعلقة بال�شلع و�لذهب و�الأحجار �لكرمية و�ملعادن �لثمينة؛ توفري معلومات �لت�شعري عن �ل�شلع و�لذهب و�الأحجار 
�لكرمية و�ملعادن �لثمينة؛ �خلدمات �ملالية �ملتعلقة ب�شر�ء وجتارة �ل�شلع و�لذهب و�الأحجار �لكرمية و�ملعادن �لثمينة؛ خدمات �لتاأمني 
�ملتعلقة بال�شلع و�لذهب و�الأحجار �لكرمية و�ملعادن �لثمينة؛ عرو�ص �الأ�شعار �ملتعلقة بال�شلع و�لذهب و�الأحجار �لكرمية و�ملعادن 
�لثمينة؛ جتارة �ل�شلع و�لذهب و�الأحجار �لكرمية و�ملعادن �لثمينة لالآخرين؛ وكاالت تد�ول �لعقود �الآجلة لل�شلع و�لذهب و�الأحجار 
�ملالية  �خلدمات  �لثمينة؛  و�ملعادن  �لكرمية  و�الأحجار  و�لذهب  بال�شلع  �ملتعلقة  �ل�شرف  �شوق  خدمات  �لثمينة؛  و�ملعادن  �لكرمية 
و�الأحجار  و�ل�شلع  �لذهب  تثمني  �لثمينة؛  و�ملعادن  �لكرمية  و�الأحجار  و�لذهب  �الآجلة  �ل�شلع  �ل�شلع وعقود  ب�شر�ء وجتارة  �ملتعلقة 
�لكرمية و�ملعادن �لثمينة؛ تقييم �لذهب و�ل�شلع و�الأحجار �لكرمية و�ملعادن �لثمينة؛ توفري �ملعلومات �ملتعلقة بتقييم وتثمني �لذهب 
و�ملعادن  �لكرمية  و�الأح��ج��ار  و�ل�شلع  للذهب  �لود�ئع  حفظ  خدمات  �ل��ود�ئ��ع؛  حفظ  خدمات  �لثمينة؛  و�ملعادن  �لكرمية  و�الأح��ج��ار 
�لثمينة؛ توفري �ملعلومات �ملتعلقة بخدمات حفظ �لود�ئع للذهب و�الأحجار �لكرمية و�ملعادن �لثمينة؛ خدمات �ل�شم�شرة �جلمركية 

�ملالية؛ حفظ �الأ�شياء �لثمينة كوديعة؛
و�شف �لعالمة: �لعالمة تتكون من �لكلمات  DUBAI GOLD & COMMODITIES EXCHANGE باللغة 

�الإجنليزية.
�ال�شرت�طات: عدم �ملطالبة بحق ح�شري عند ��شتخد�م كلمة )DUBAI( مبعزل عن �لعالمة العتبارها ��شم منطقة جغر�فية

فعلي من لدية �عرت��ص علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك 
خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعالن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  3  اأكتوبر  2019 العدد 12747 

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك : جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.

DGCX  : طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية
�ملودعة بالرقم: 316465   بتاريخ: 2019/09/03

بيانات �الأولوية: 
باإ�شم :    مركز دبي لل�شلع �ملتعددة 

وعنو�نة :  �ص ب 48800 – دبي – �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 36
�ل�شوؤون �ملالية؛ متويل �ل�شلع؛ متويل �الأملا�ص و�الأحجار �لكرمية و�ملعادن �لثمينة؛ �ل�شم�شرة يف �ل�شلع و�لذهب و�الأحجار 
�ل�شلع  ت�شعري  �لثمينة؛  و�ملعادن  �لكرمية  و�الأحجار  و�لذهب  بال�شلع  �ملتعلقة  �خلدمات  تبادل  �لثمينة؛  و�ملعادن  �لكرمية 
و�لذهب و�الأحجار �لكرمية و�ملعادن �لثمينة؛ خدمات �لتجارة �ملالية �ملتعلقة بال�شلع و�لذهب و�الأحجار �لكرمية و�ملعادن 
معلومات  توفري  �لثمينة؛  و�ملعادن  �لكرمية  و�الأحجار  و�لذهب  بال�شلع  �ملتعلقة  �ملالية  �لبيانات  قو�عد  خدمات  �لثمينة؛ 
�ل�شلع و�لذهب  ب�شر�ء وجتارة  �ملتعلقة  �ملالية  �لثمينة؛ �خلدمات  �لكرمية و�ملعادن  �ل�شلع و�لذهب و�الأحجار  �لت�شعري عن 
و�الأحجار �لكرمية و�ملعادن �لثمينة؛ خدمات �لتاأمني �ملتعلقة بال�شلع و�لذهب و�الأحجار �لكرمية و�ملعادن �لثمينة؛ عرو�ص 
و�ملعادن  �لكرمية  و�الأحجار  و�لذهب  �ل�شلع  جتارة  �لثمينة؛  و�ملعادن  �لكرمية  و�الأحجار  و�لذهب  بال�شلع  �ملتعلقة  �الأ�شعار 
�لثمينة لالآخرين؛ وكاالت تد�ول �لعقود �الآجلة لل�شلع و�لذهب و�الأحجار �لكرمية و�ملعادن �لثمينة؛ خدمات �شوق �ل�شرف 
�ملتعلقة بال�شلع و�لذهب و�الأحجار �لكرمية و�ملعادن �لثمينة؛ �خلدمات �ملالية �ملتعلقة ب�شر�ء وجتارة �ل�شلع وعقود �ل�شلع 
تقييم  �لثمينة؛  و�ملعادن  �لكرمية  و�الأحجار  و�ل�شلع  �لذهب  تثمني  �لثمينة؛  و�ملعادن  �لكرمية  و�الأحجار  و�لذهب  �الآجلة 
�لكرمية  و�الأحجار  �لذهب  وتثمني  بتقييم  �ملتعلقة  �ملعلومات  توفري  �لثمينة؛  و�ملعادن  �لكرمية  و�الأحجار  و�ل�شلع  �لذهب 
و�ملعادن �لثمينة؛ خدمات حفظ �لود�ئع؛ خدمات حفظ �لود�ئع للذهب و�ل�شلع و�الأحجار �لكرمية و�ملعادن �لثمينة؛ توفري 
�ملعلومات �ملتعلقة بخدمات حفظ �لود�ئع للذهب و�الأحجار �لكرمية و�ملعادن �لثمينة؛ خدمات �ل�شم�شرة �جلمركية �ملالية؛ 

حفظ �الأ�شياء �لثمينة كوديعة؛
و�شف �لعالمة: �لعالمة تتكون من �لكلمة DGCX باأحرف التينية.

�ال�شرت�طات: 
�إر�شاله بالربيد  �أو  �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد  فعلي من لدية �عرت��ص علي ذلك 

�مل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  3  اأكتوبر  2019 العدد 12747 

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.
ALMAS TOWER  : طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم: 316466   بتاريخ: 2019/09/03
بيانات �الأولوية: 

باإ�شم :    مركز دبي لل�شلع �ملتعددة 
وعنو�نة :  �ص ب 48800 – دبي – �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 36
�ل�شوؤون �لعقارية؛ خدمات مكاتب �لعقار�ت )�ل�شقق(؛ �إد�رة �ل�شقق؛ تاأجري �لعقار�ت؛ تاأجري �ل�شقق؛ تاأجري 
�لعقارية؛  �ل��وك��االت  خدمات  �ملالية؛  �خل��دم��ات  �ملالية؛  �لكفالة  �مل�شرتك؛  للعمل  �ملكاتب  تاأجري  �ملكاتب؛ 
�ل�شم�شرة �لعقارية؛ تقييم �لعقار�ت؛ �إد�رة �لعقار�ت للمن�شاآت �ل�شكنية �حل�شرية و�ملن�شاآت �لتجارية ومر�كز 
�الأعمال ومر�كز �لبيع بالتجزئة و�ملن�شاآت �ل�شناعية؛ �إد�رة �لعقار�ت؛ حت�شيل �الإيجار؛ تاأجري �لعقار�ت؛ �إد�رة 
�ملمتلكات �لتجارية و�ل�شكنية و�ل�شناعية؛ �إد�رة �لعقار�ت؛ تاأجري �ملمتلكات �لتجارية و�ل�شكنية و�ل�شناعية؛ 
�لعقار�ت؛  �شغل  �أوق��ات  م�شاركة  �لعقارية؛  �ال�شت�شار�ت  و�ل�شناعية؛  و�ل�شكنية  �لتجارية  �ملمتلكات  تاأجري 
م�شاركة �أوقات �شغل �لعقار�ت مل�شاحة �لعقار�ت �لتجارية؛ تثمني �لعقار�ت؛ تنظيم تاأجري �لعقار�ت؛ خدمات 
)�لعقار�ت(؛  باملمتلكات  �ملتعلقة  �ملعلومات  توفري  �لعقار�ت؛  �إيجار  عقود  تنظيم  �لعقار�ت؛  تاأجري  جتديد 

خدمات �إد�رة �لعقار�ت �ملتعلقة مبجمعات �لبناء؛ حفظ �الأ�شياء �لثمينة كوديعة؛ حت�شيل �الإيجار؛
و�شف �لعالمة: �لعالمة تتكون من �لكلمات ALMAS TOWER باللغة �الإجنليزية.

�ال�شرت�طات: 
فعلي من لدية �عرت��ص علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  3  اأكتوبر  2019 العدد 12747 

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.
DMCC COFFEE CENTRE  : طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم: 316460   بتاريخ: 2019/09/03
بيانات �الأولوية: 

باإ�شم :    مركز دبي لل�شلع �ملتعددة 
وعنو�نة :  �ص ب 48800 – دبي – �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 36
�ل�شوؤون �ملالية؛ متويل �ل�شلع؛ �شم�شرة �ل�شلع؛ خدمات تبادل �ل�شلع؛ ت�شعري �ل�شلع؛ خدمات �لتجارة �ملالية 
�ل�شلع؛  عن  �لت�شعري  معلومات  توفري  �الأ�شا�شية؛  بال�شلع  �ملتعلقة  �ملالية  �لبيانات  قو�عد  خدمات  لل�شلع؛ 
�خلدمات �ملالية �ملتعلقة ب�شر�ء وجتارة �ل�شلع؛ تاأمني �ل�شلع؛ عرو�ص �أ�شعار �ل�شلع؛ جتارة �ل�شلع لالآخرين؛ 
�خلدمات  �الآجلة؛  �ل�شلع  بعقود  �ملتعلقة  �ل�شرف  �شوق  خدمات  لل�شلع؛  �الآجلة  �لعقود  يف  للتجارة  وك��االت 
�ملعلومات  توفري  �ل�شلع؛  تقييم  �ل�شلع؛  تثمني  �الآجلة؛  �ل�شلع  وعقود  �ل�شلع  وجت��ارة  ب�شر�ء  �ملتعلقة  �ملالية 
�ملعلومات  توفري  لل�شلع؛  �لود�ئع  حفظ  خدمات  �لود�ئع؛  حفظ  خدمات  وتثمينها؛  �ل�شلع  بتقييم  �ملتعلقة 

�ملتعلقة بخدمات حفظ �لود�ئع لل�شلع؛ خدمات �ل�شم�شرة �جلمركية �ملالية؛ حفظ �الأ�شياء �لثمينة كوديعة
باللغة   DMCC COFFEE CENTRE �ل��ك��ل��م��ات   م���ن  ت��ت��ك��ون  �ل��ع��الم��ة  �ل��ع��الم��ة:  و���ش��ف 

�الإجنليزية.
�ال�شرت�طات: 

فعلي من لدية �عرت��ص علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  3  اأكتوبر  2019 العدد 12747 

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.
DMCC TRADEFLOW  : طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم: 316461   بتاريخ: 2019/09/03
بيانات �الأولوية: 

باإ�شم :    مركز دبي لل�شلع �ملتعددة 
وعنو�نة :  �ص ب 48800 – دبي – �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 09
برجميات تطبيقات؛ تطبيقات برجميه للهو�تف �ملحمولة؛ برجميات �حلا�شوب؛ برجميات �الإد�رة �ملالية؛ 
برجميات �ل�شلع؛ من�شات برجمية لل�شلع؛ برجميات للتجارة و�لتمويل؛ من�شات برجمية للتجارة و�الإد�رة 
�لتوريد  �شل�شلة  برجميات  �مل��خ��زون؛  و�إد�رة  و�لتخزين  �لتوريد  �شل�شلة  برجميات  �ل�شلع؛  ملكية  و�إد�رة 
لت�شهيل  برجميات  �حل��ا���ش��وب؛  برجميات  طريق  ع��ن  �لتجارة  من�شة  لل�شلع؛  �مل��خ��زون  و�إد�رة  و�لتخزين 

�ملعامالت �الآمنة؛ برجميات لت�شهيل عمليات �ل�شد�د �الآمنة بالو�شائل �الإلكرتونية؛
و�شف �لعالمة: �لعالمة تتكون من �لكلمات  DMCC TRADEFLOW  باللغة �الإجنليزية.

�ال�شرت�طات: 
فعلي من لدية �عرت��ص علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  3  اأكتوبر  2019 العدد 12747 

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.
DMCC TRADEFLOW  : طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم: 316462   بتاريخ: 2019/09/03
بيانات �الأولوية: 

باإ�شم :    مركز دبي لل�شلع �ملتعددة 
وعنو�نة :  �ص ب 48800 – دبي – �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة

�صورة العالمة
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 42

�حلا�شوب،  برجميات  من�شات  و�شيانة  وتطوير  ت�شميم  �حلا�شوب؛  و�أج��ه��زة  برجميات  وتطوير  ت�شميم 
�حلو�شبة �ل�شحابية؛ �إن�شاء وت�شميم فهار�ص للمعلومات على �شبكة �الإنرتنت لالآخرين )خدمات تكنولوجيا 
�ملعلومات(؛ تخزين �لبيانات �الإلكرتونية؛ ��شت�شار�ت تكنولوجيا �ملعلومات؛ ��شت�شار�ت تكنولوجيا �ملعلومات 
�ل�شلع و�لتمويل؛ من�شات �لربجميات )�شا�ص( كخدمة للتجارة و�لتمويل؛ من�شات  �ملتعلقة بال�شلع و�إد�رة 
�لتوريد  ل�شل�شلة  كخدمة  )�شا�ص(  �لربجميات  من�شات  �ل�شلع؛  و�إد�رة  لل�شلع  كخدمة  )�شا�ص(  �لربجميات 
�ل�شلع؛  ِملكية  و�إد�رة  و�الإد�رة  للتجارة،  كخدمة  )�شا�ص(  �لربجميات  من�شات  �ملخزون؛  و�إد�رة  و�لتخزين 
للتجارة  )با�ص(  كخدمة  �ملن�شة  من�شات  �الآمنة؛  �ملعامالت  لت�شهيل  كخدمة  )�شا�ص(  �لربجميات  من�شات 
ل�شل�شلة  كخدمة  )با�ص(  �ملن�شة  من�شات  �ل�شلع؛  و�إد�رة  لل�شلع  )با�ص(  كخدمة  �ملن�شة  من�شات  و�لتمويل؛ 
�ل�شلع؛  ملكية  و�إد�رة  و�الإد�رة  للتجارة  )با�ص(  �ملن�شة كخدمة  �ملخزون؛ من�شات  و�إد�رة  و�لتخزين  �لتوريد 

من�شات �ملن�شة كخدمة )با�ص( لت�شهيل �ملعامالت �الآمنة؛
و�شف �لعالمة: �لعالمة تتكون من �لكلمات  DMCC TRADEFLOW  باللغة �الإجنليزية.

�ال�شرت�طات: 
فعلي من لدية �عرت��ص علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  3  اأكتوبر  2019 العدد 12747 

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك : جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.

DUBAI DIAMOND EXCHANGE  : طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية
�ملودعة بالرقم: 316463   بتاريخ: 2019/09/03

بيانات �الأولوية: 
باإ�شم :    مركز دبي لل�شلع �ملتعددة 

وعنو�نة :  �ص ب 48800 – دبي – �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 36
�ل�شوؤون �ملالية؛ متويل �ل�شلع؛ متويل �الأملا�ص و�الأحجار �لكرمية و�ملعادن �لثمينة؛ �ل�شم�شرة يف �ل�شلع و�الأملا�ص و�الأحجار �لكرمية 
و�ملعادن �لثمينة؛ تبادل �خلدمات �ملتعلقة بال�شلع و�الأملا�ص و�الأحجار �لكرمية و�ملعادن �لثمينة؛ ت�شعري �ل�شلع و�الأملا�ص و�الأحجار 
�لكرمية و�ملعادن �لثمينة؛ خدمات �لتجارة �ملالية �ملتعلقة بال�شلع و�الأملا�ص و�الأحجار �لكرمية و�ملعادن �لثمينة؛ خدمات قو�عد 
�لبيانات �ملالية �ملتعلقة بال�شلع و�الأملا�ص و�الأحجار �لكرمية و�ملعادن �لثمينة؛ توفري معلومات عن �أ�شعار �ل�شلع و�الأملا�ص و�الأحجار 
�لكرمية و�ملعادن �لثمينة؛ �خلدمات �ملالية �ملتعلقة ب�شر�ء وجتارة �ل�شلع و�الأملا�ص و�الأحجار �لكرمية و�ملعادن �لثمينة؛ خدمات 
�لتاأمني �ملتعلقة بال�شلع و�الأملا�ص و�الأحجار �لكرمية و�ملعادن �لثمينة؛ عرو�ص �الأ�شعار �ملتعلقة بال�شلع و�الأملا�ص و�الأحجار �لكرمية 
و�ملعادن �لثمينة؛ جتارة �ل�شلع و�الأملا�ص و�الأحجار �لكرمية و�ملعادن �لثمينة لالآخرين؛ وكاالت للتجارة يف �لعقود �الآجلة لل�شلع 
و�الأملا�ص و�الأحجار �لكرمية و�ملعادن �لثمينة؛ خدمات �شوق �ل�شرف �ملتعلقة بال�شلع و�الأملا�ص و�الأحجار �لكرمية و�ملعادن �لثمينة؛ 
�خلدمات �ملالية �ملتعلقة ب�شر�ء وجتارة �ل�شلع وعقود �ل�شلع �الآجلة و�الأملا�ص و�الأحجار �لكرمية و�ملعادن �لثمينة؛ تثمني �الأملا�ص 
و�ل�شلع و�الأحجار �لكرمية و�ملعادن �لثمينة؛ تقييم �الأملا�ص و�ل�شلع و�الأحجار �لكرمية و�ملعادن �لثمينة؛ توفري �ملعلومات �ملتعلقة 
و�ل�شلع  لالأملا�ص  �لود�ئع  حفظ  خدمات  �ل��ود�ئ��ع؛  حفظ  خدمات  �لثمينة؛  و�ملعادن  �لكرمية  و�الأح��ج��ار  �الأملا�ص  وتثمني  بتقييم 
و�ملعادن  �لكرمية  و�الأح��ج��ار  لالأملا�ص  �ل��ود�ئ��ع  حفظ  بخدمات  �ملتعلقة  �ملعلومات  توفري  �لثمينة؛  و�مل��ع��ادن  �لكرمية  و�الأح��ج��ار 

�لثمينة؛ خدمات �ل�شم�شرة �جلمركية �ملالية؛ حفظ �الأ�شياء �لثمينة كوديعة؛
و�شف �لعالمة: �لعالمة تتكون من �لكلمات  DUBAI DIAMOND EXCHANGE باللغة �الإجنليزية.

منطقة  ��شم  العتبارها  �لعالمة  ع��ن  مبعزل   )DUBAI( كلمة  ��شتخد�م  عند  ح�شري  بحق  �ملطالبة  ع��دم  �ال���ش��رت�ط��ات: 
جغر�فية

فعلي من لدية �عرت��ص علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، 
وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  3  اأكتوبر  2019 العدد 12747 

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.
MADE FOR TRADE / MADE FOR TRADE LIVE  : طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم: 316468   بتاريخ: 2019/09/03
بيانات �الأولوية: 

باإ�شم :    مركز دبي لل�شلع �ملتعددة 
وعنو�نة :  �ص ب 48800 – دبي – �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 41
و�إقامة  تنظيم  �لدر��شية؛  �لندو�ت  و�إقامة  تنظيم  و�لثقافية؛  �لريا�شية  �الأن�شطة  �لرتفيه؛  �لتدريب؛  توفري  �لتعليم؛ 
�ملوؤمتر�ت؛ تنظيم و�إقامة �الجتماعات؛ تنظيم �جلوالت �ل�شياحية؛ �لن�شر �الإلكرتوين للكتب و�ملن�شور�ت؛ توفري �ملن�شور�ت 
عرب �الإنرتنت، غري قابلة للتنزيل؛ تنظيم �مل�شابقات؛ تنظيم �ملعار�ص؛ �لتدريب �لعملي )�لتو�شيح باالأمثلة(؛ ن�شر �لكتب 
و�لن�شو�ص و�ملن�شور�ت؛ تنظيم و�إقامة �حللقات �لدر��شية؛ تنظيم و�إقامة �لندو�ت �ملعنية مبو�شوع معني؛ خدمات �لتدريب 
�لتجاري  �لتدريب  �لعاملية؛  �حلا�شوب  �شبكة  �أو  �الإن��رتن��ت  عرب  �ملقدمة  �لتدريب  خدمات  �ملحاكاة؛  �أج��ه��زة  عرب  �ملقدمة 
و�خلدمات �لتعليمية؛ خدمات �لتعليم و�لتدريب و�ملعلومات �ملتعلقة باالأعمال و�لتجارة و�لتد�ول و�إد�رة �الأعمال؛ تنظيم 
و�إقامة �ملوؤمتر�ت �لتجارية و�خلا�شة باالأعمال؛ تنظيم �لندو�ت �ملتعلقة بالتجارة؛ تنظيم �التفاقيات لالأغر��ص �لتجارية؛ 
�لتدريبية  و�ل��دور�ت  و�ملعار�ص  �الجتماعات  و�إقامة  تنظيم  �لتدريب؛  مر�فق  توفري  بالتجارة؛  �ملتعلقة  �ملوؤمتر�ت  تنظيم 

وور�ص �لعمل و�ملحا�شر�ت.
 MADE و�شف �لعالمة: �لطلب عبارة عن جمموعة من عالمتني حيث �لعالمة �الوىل يف �ملجموعة تتكون من �لكلمات
 MADE FOR �لكلمات  م��ن  تتكون  �ملجموعة  يف  �لثانية  و�لعالمة  �الإجنليزية.  باللغة   FOR TRADE

�الإجنليزية. باللغة   TRADE LIVE
�ال�شرت�طات: 

�إر�شاله بالربيد  �أو  �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد  فعلي من لدية �عرت��ص علي ذلك 
�مل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  3  اأكتوبر  2019 العدد 12747 

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.
THE FUTURE OF TRADE  : طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم: 316470   بتاريخ: 2019/09/03
بيانات �الأولوية: 

باإ�شم :    مركز دبي لل�شلع �ملتعددة 
وعنو�نة :  �ص ب 48800 – دبي – �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة

�صورة العالمة
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 16

�لورق و�لورق �ملقوى؛ �ملطبوعات؛ �ل�شور �لفوتوغر�فية؛ م�شتلزمات �لقرطا�شية و�ملكاتب، با�شتثناء �الأثاث؛ 
�ملطبوعة؛  �ملن�شور�ت  �لكتب؛  �مل��ق��وى؛  �ل��ورق  �أو  �ل��ورق  من  �الإع���الن  لوحات  و�لتعليمية؛  �لتدريبية  �مل��و�د 
�جلد�ول  �لبطاقات؛  �ل��ت��ق��اومي؛  �لكتب؛  فو��شل  �لكتيبات؛  )�لقرطا�شية(؛  �الإع���الن  بطاقات  �مل��ج��الت؛ 
ملفات  �ملكاتب؛  على  كتابة  م�شاند  )قرطا�شية(؛  �الأغطية  ؛  �لورقية  �ل�شحون  �لكتالوجات؛  �لبيانية؛ 
�أقالم؛ قرطا�شية؛  �لر�شم؛  �أقالم  �لر�شم؛  دفاتر  )�لقرطا�شية(؛  �لوثائق  )�لقرطا�شية(؛ حامالت  �لوثائق 
ال�شقة  بطاقات  ل��ل��ورق؛  حمافظ  �ملكتب(؛  )م�شتلزمات  ملفات  مغلفات؛  كتابة؛   �أدو�ت  ر�شا�ص؛  �أق���الم 
�أ�شماء؛ حامالت بطاقات �الأ�شماء؛ دفاتر �ملالحظات؛  �أدلة؛ جملد�ت ذ�ت حلقات؛ بطاقات  )�لقرطا�شية(؛ 
دفاتر )�لقرطا�شية(؛ ن�شر�ت، ثقاالت �لورق؛  حافظة �أقالم  ؛  ن�شر�ت دورية؛ �جلد�ول �لزمنية �ملطبوعة؛ 

�لكوبونات �ملطبوعة؛ �لبيانات �الإعالنية؛ �ملطبوعات؛ ورق �لكتابة؛ مو�د �لكتابة؛ �ليوميات.
باللغة   THE FUTURE OF TRADE �ل��ك��ل��م��ات  م���ن  ت��ت��ك��ون  �ل��ع��الم��ة  �ل��ع��الم��ة:  و���ش��ف 

�الإجنليزية.
�ال�شرت�طات: 

فعلي من لدية �عرت��ص علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  3  اأكتوبر  2019 العدد 12747 

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.
JLT  : طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم: 316472   بتاريخ: 2019/09/03
بيانات �الأولوية: 

باإ�شم :    مركز دبي لل�شلع �ملتعددة 
وعنو�نة :  �ص ب 48800 – دبي – �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة

�صورة العالمة
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 36

تاأجري  �ل�شقق؛  تاأجري  �لعقار�ت؛  تاأجري  �ل�شقق؛  �إد�رة  �ل�شكن )�ل�شقق(؛  �لعقارية؛ خدمات مكتب  �ل�شوؤون 
�لعقارية؛  �ل��وك��االت  خدمات  �ملالية؛  �خلدمات  �ملالية؛  �لرعاية  �مل�شرتك؛  للعمل  �ملكاتب  تاأجري  �ملكاتب؛ 
�ل�شم�شرة �لعقارية؛ تقييم �لعقار�ت؛ �إد�رة �لعقار�ت للمن�شاآت �ل�شكنية �حل�شرية و�ملن�شاآت �لتجارية ومر�كز 
�الأعمال ومر�كز �لبيع بالتجزئة و�ملن�شاآت �ل�شناعية؛ �إد�رة �لعقار�ت؛ حت�شيل �الإيجار؛ تاأجري �لعقار�ت؛ �إد�رة 
�ملمتلكات �لتجارية و�ل�شكنية و�ل�شناعية؛ �إد�رة �لعقار�ت؛ تاأجري �ملمتلكات �لتجارية و�ل�شكنية و�ل�شناعية؛ 
�لعقار�ت؛  �شغل  �أوق��ات  م�شاركة  �لعقارية؛  �ال�شت�شار�ت  و�ل�شناعية؛  و�ل�شكنية  �لتجارية  �ملمتلكات  تاأجري 
م�شاركة �أوقات �شغل �لعقار�ت مل�شاحة �لعقار�ت �لتجارية؛ تثمني �لعقار�ت؛ تنظيم تاأجري �لعقار�ت؛ خدمات 
)�لعقار�ت(؛  باملمتلكات  �ملتعلقة  �ملعلومات  توفري  �لعقار�ت؛  �إيجار  عقود  تنظيم  �لعقار�ت؛  تاأجري  جتديد 
خدمات �إد�رة �لعقار�ت �ملتعلقة مبجمعات �لبناء؛ حفظ �الأ�شياء �لثمينة كوديعة؛ حت�شيل �الإيجار؛ ولكن ال 

ي�شمل ذلك �أي خدمات متعلقة بالتاأمني.
و�شف �لعالمة: �لعالمة تتكون من كلمة JLT باالأحرف �لالتينية.

�ال�شرت�طات: 
فعلي من لدية �عرت��ص علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  3  اأكتوبر  2019 العدد 12747 

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.
GLOBAL DUBAI TEA FORUM  : طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم: 316473   بتاريخ: 2019/09/03
بيانات �الأولوية: 

باإ�شم :    مركز دبي لل�شلع �ملتعددة 
وعنو�نة :  �ص ب 48800 – دبي – �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 41
و�إقامة  تنظيم  �لدر��شية؛  �لندو�ت  و�إقامة  تنظيم  و�لثقافية؛  �لريا�شية  �الأن�شطة  �لرتفيه؛  �لتدريب؛  توفري  �لتعليم؛ 
�ملوؤمتر�ت؛ تنظيم و�إقامة �الجتماعات؛ تنظيم �جلوالت �ل�شياحية؛ �لن�شر �الإلكرتوين للكتب و�ملن�شور�ت؛ توفري �ملن�شور�ت 
عرب �الإنرتنت، غري قابلة للتنزيل؛ تنظيم �مل�شابقات؛ تنظيم �ملعار�ص؛ �لتدريب �لعملي )�لتو�شيح باالأمثلة(؛ ن�شر �لكتب 
و�لن�شو�ص و�ملن�شور�ت؛ تنظيم و�إقامة �حللقات �لدر��شية؛ تنظيم و�إقامة �لندو�ت �ملعنية مبو�شوع معني؛ خدمات �لتدريب 
�لتجاري  �لتدريب  �لعاملية؛  �حلا�شوب  �شبكة  �أو  �الإن��رتن��ت  عرب  �ملقدمة  �لتدريب  خدمات  �ملحاكاة؛  �أج��ه��زة  عرب  �ملقدمة 
تنظيم  �الأعمال؛  و�إد�رة  و�لتجارة  و�الأعمال  بال�شلع  �ملتعلقة  و�ملعلومات  و�لتدريب  �لتعليم  خدمات  �لتعليمية؛  و�خلدمات 
�ملتعلقة  �التفاقيات  تنظيم  و�لتجارة؛  بال�شلع  �ملتعلقة  �لندو�ت  تنظيم  باالأعمال؛  و�خلا�شة  �لتجارية  �مل��وؤمت��ر�ت  و�إقامة 
بال�شلع و�لتجارة؛ تنظيم �ملوؤمتر�ت �ملتعلقة بال�شلع و�لتجارة؛ توفري مر�فق �لتدريب؛ تنظيم و�إقامة �الجتماعات و�ملعار�ص 

و�لدور�ت �لتدريبية وور�ص �لعمل و�ملحا�شر�ت؛
و�شف �لعالمة: �لعالمة تتكون من �لكلمات  GLOBAL DUBAI TEA FORUM باللغة �الإجنليزية.

�ال�شرت�طات: عدم �ملطالبة بحق ح�شري عند ��شتخد�م كلمة )DUBAI( مبعزل عن �لعالمة العتبارها ��شم منطقة 
جغر�فية

�إر�شاله بالربيد  �أو  �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد  فعلي من لدية �عرت��ص علي ذلك 
�مل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  3  اأكتوبر  2019 العدد 12747 

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.
DUBAI DIAMOND CONFERENCE  : طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم: 316475   بتاريخ: 2019/09/03
بيانات �الأولوية: 

باإ�شم :    مركز دبي لل�شلع �ملتعددة 
وعنو�نة :  �ص ب 48800 – دبي – �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 41
و�إقامة  تنظيم  �لدر��شية؛  �لندو�ت  و�إقامة  تنظيم  و�لثقافية؛  �لريا�شية  �الأن�شطة  �لرتفيه؛  �لتدريب؛  توفري  �لتعليم؛ 
�ملوؤمتر�ت؛ تنظيم و�إقامة �الجتماعات؛ تنظيم �جلوالت �ل�شياحية؛ �لن�شر �الإلكرتوين للكتب و�ملن�شور�ت؛ توفري �ملن�شور�ت 
عرب �الإنرتنت، غري قابلة للتنزيل؛ تنظيم �مل�شابقات؛ تنظيم �ملعار�ص؛ �لتدريب �لعملي )�لتو�شيح باالأمثلة(؛ ن�شر �لكتب 
و�لن�شو�ص و�ملن�شور�ت؛ تنظيم و�إقامة �حللقات �لدر��شية؛ تنظيم و�إقامة �لندو�ت �ملعنية مبو�شوع معني؛ خدمات �لتدريب 
�لتجاري  �لتدريب  �لعاملية؛  �حلا�شوب  �شبكة  �أو  �الإن��رتن��ت  عرب  �ملقدمة  �لتدريب  خدمات  �ملحاكاة؛  �أج��ه��زة  عرب  �ملقدمة 
و�خلدمات �لتعليمية؛ خدمات �لتعليم و�لتدريب و�ملعلومات �ملتعلقة باالأملا�ص و�الأحجار �لكرمية و�ملعادن �لثمينة و�ل�شلع 
و�الأعمال �لتجارية و�لتجارة و�إد�رة �الأعمال؛ تنظيم و�إقامة �ملوؤمتر�ت �لتجارية و�خلا�شة باالأعمال؛ تنظيم �لندو�ت �ملتعلقة 
�لكرمية  و�الأح��ج��ار  باالأملا�ص  �ملتعلقة  �التفاقيات  تنظيم  و�لتجارة؛  و�ل�شلع  �لثمينة  و�ملعادن  �لكرمية  و�الأح��ج��ار  باالأملا�ص 
و�ملعادن �لثمينة و�ل�شلع و�لتجارة؛ تنظيم �ملوؤمتر�ت �ملتعلقة باالأملا�ص و�الأحجار �لكرمية و�ملعادن �لثمينة و�ل�شلع و�لتجارة؛ 

توفري مر�فق �لتدريب؛ تنظيم و�إقامة �الجتماعات و�ملعار�ص و�لدور�ت �لتدريبية وور�ص �لعمل و�ملحا�شر�ت؛
باللغة   DUBAI DIAMOND CONFERENCE �ل��ك��ل��م��ات   م��ن  ت��ت��ك��ون  �ل��ع��الم��ة  �ل��ع��الم��ة:  و���ش��ف 

�الإجنليزية.
�ال�شرت�طات: عدم �ملطالبة بحق ح�شري عند ��شتخد�م كلمة )DUBAI( مبعزل عن �لعالمة العتبارها ��شم منطقة 

جغر�فية
�إر�شاله بالربيد  �أو  �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد  فعلي من لدية �عرت��ص علي ذلك 

�مل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  3  اأكتوبر  2019 العدد 12747 

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.
THE DUBAI CUT / DUBAI CUT  : طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم: 316476   بتاريخ: 2019/09/03
بيانات �الأولوية: 

باإ�شم :    مركز دبي لل�شلع �ملتعددة 
وعنو�نة :  �ص ب 48800 – دبي – �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 40
�الأحجار  َقْطع  �الأمل��ا���ص؛  �الأمل��ا���ص؛ معاجلة  تلميع  �الأمل��ا���ص؛  َقْطع  بالليزر؛  �خلد�ص  �لنق�ص؛  �مل��و�د؛  معاجلة 
�الأملا�ص  على  �لنهائية  �للم�شات  و�شع  �ل��ك��رمي��ة؛  �الأح��ج��ار  معاجلة  �ل��ك��رمي��ة؛  �الأح��ج��ار  تلميع  �ل��ك��رمي��ة؛ 
�لطلب  ح�شب  �لت�شنيع  للمجوهر�ت؛  �لطلب  ح�شب  �لت�شنيع  بال�شحج؛  �لتلميع  �ل��ك��رمي��ة؛  و�الأح��ج��ار 
و�ملعادن  �لكرمية  �الأحجار  و�شقل  وطالء  وتلميع  وت�شكيل  َقْطع  �ملجوهر�ت؛  قولبة  �الأزي��اء؛  الإك�ش�شو�ر�ت 

�لثمينة لتجهيزها لال�شتخد�م يف �حللي �أو �الإك�ش�شو�ر�ت؛
من  تتكون  �ملجموعة  يف  �الوىل  �لعالمة  حيث  عالمتني  من  جمموعة  عن  عبارة  �لطلب  �لعالمة:  و�شف 
�لكلمات THE DUBAI CUT باللغة �الإجنليزية. و�لعالمة �لثانية يف �ملجموعة تتكون من �لكلمات 

�الإجنليزية. باللغة   DUBAI CUT
�ال�شرت�طات: عدم �ملطالبة بحق ح�شري عند ��شتخد�م كلمة )DUBAI( مبعزل عن �لعالمة العتبارها 

��شم منطقة جغر�فية
فعلي من لدية �عرت��ص علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  3  اأكتوبر  2019 العدد 12747 

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك : جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.

THE DUBAI CUT / DUBAI CUT  : طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية
�ملودعة بالرقم: 316493   بتاريخ: 2019/09/03

بيانات �الأولوية: 
باإ�شم :    مركز دبي لل�شلع �ملتعددة 

وعنو�نة :  �ص ب 48800 – دبي – �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 42
�لكرمية؛  و�الأحجار  �لثمينة  و�ملعادن  و�حللي،  باملجوهر�ت،  �ملتعلقة  �لت�شميم  خدمات  �لت�شميم؛  خدمات 
�ال�شت�شار�ت يف جمال �لت�شميم؛ ت�شميم وتطوير منتجات �ملجوهر�ت؛ ت�شميم وتطوير �ملنتجات؛ خدمات 
توفري  �ل�شناعي(؛  )�لت�شميم  �لت�شميم  �الأغلفة؛  ت�شميم  �جلر�فيك؛  فنون  ت�شميم  �ملنتجات؛  ت�شميم 
�ملجوهر�ت؛  ت�شميم  �ملنتج؛  ت�شميم  تقييم  �ملنتج؛  ت�شميم  حتليل  �ملنتجات؛  ت�شميم  جم��ال  يف  �ملعلومات 
توثيق �ملجوهر�ت؛ تطوير �ملنتجات؛ �ختبار �ملنتجات؛ بحوث �ملنتجات؛ �لت�شاور يف تطوير �ملنتجات؛ �لت�شاور 
ت�شميم  بحوث  �جل��دوى؛  در����ش��ات  ت�شميم  �الأزي���اء؛  ت�شميم  �ملنتجات؛  ج��ودة  تقييم  �ملنتجات؛  ت�شميم  يف 
خم�ش�ص  ت�شميم  �حلا�شوب؛  مب�شاعدة  �جلر�فيكي  �لت�شميم  بالت�شميم؛  �ملتعلقة  �لبحوث  �حلا�شوب؛ 

للمجوهر�ت، و�حللي، و�ملعادن �لثمينة و�الأحجار �لكرمية
من  تتكون  �ملجموعة  يف  �الوىل  �لعالمة  حيث  عالمتني  من  جمموعة  عن  عبارة  �لطلب  �لعالمة:  و�شف 
�لكلمات THE DUBAI CUT باللغة �الإجنليزية. و�لعالمة �لثانية يف �ملجموعة تتكون من �لكلمات 

�الإجنليزية. باللغة   DUBAI CUT
�ال�شرت�طات: عدم �ملطالبة بحق ح�شري عند ��شتخد�م كلمة )DUBAI( مبعزل عن �لعالمة العتبارها 

��شم منطقة جغر�فية
فعلي من لدية �عرت��ص علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  3  اأكتوبر  2019 العدد 12747 

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.
DUBAI DESIGN ACADEMY  : طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم: 316495   بتاريخ: 2019/09/03
بيانات �الأولوية: 

باإ�شم :    مركز دبي لل�شلع �ملتعددة 
وعنو�نة :  �ص ب 48800 – دبي – �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 41
�لتعليم؛ توفري �لتدريب؛ �لرتفيه؛ �الأن�شطة �لريا�شية و�لثقافية؛ �لتعليم �ملتعلق بالت�شميم؛ �لتدريب �ملتعلق بالت�شميم؛ 
�ملوؤمتر�ت؛  و�إقامة  تنظيم  �لدر��شية؛  �لندو�ت  و�إقامة  تنظيم  �لت�شميم مب�شاعدة �حلا�شوب؛  و�لتعليم يف جمال  �لتدريب 
عرب  �ملن�شور�ت  توفري  و�ملن�شور�ت؛  للكتب  �الإل��ك��رتوين  �لن�شر  �ل�شياحية؛  �جل��والت  تنظيم  �الجتماعات؛  و�إق��ام��ة  تنظيم 
�لكتب  ن�شر  باالأمثلة(؛  )�لتو�شيح  �لعملي  �لتدريب  �ملعار�ص؛  تنظيم  �مل�شابقات؛  تنظيم  للتنزيل؛  قابلة  غري  �الإن��رتن��ت، 
و�لن�شو�ص و�ملن�شور�ت؛ تنظيم و�إقامة �حللقات �لدر��شية؛ تنظيم و�إقامة �لندو�ت �ملعنية مبو�شوع معني؛ خدمات �لتدريب 
�لتجاري  �لتدريب  �لعاملية؛  �حلا�شوب  �شبكة  �أو  �الإن��رتن��ت  عرب  �ملقدمة  �لتدريب  خدمات  �ملحاكاة؛  �أج��ه��زة  عرب  �ملقدمة 
و�خلدمات �لتعليمية؛ خدمات �لتعليم و�لتدريب و�ملعلومات �ملتعلقة باالأعمال و�لتجارة و�لتد�ول و�إد�رة �الأعمال؛ تنظيم 
و�إقامة �ملوؤمتر�ت �لتجارية و�خلا�شة باالأعمال؛ تنظيم �لندو�ت �ملتعلقة بالتجارة؛ تنظيم �التفاقيات لالأغر��ص �لتجارية؛ 
�لتدريبية  و�ل��دور�ت  و�ملعار�ص  �الجتماعات  و�إقامة  تنظيم  �لتدريب؛  مر�فق  توفري  بالتجارة؛  �ملتعلقة  �ملوؤمتر�ت  تنظيم 
�ملتعلقة  �لتعليم  خدمات  �لتعليمية؛  �المتحانات  �الأكادميية؛  �خلدمات  �لتعليم؛  معلومات  و�ملحا�شر�ت؛  �لعمل  وور���ص 

بالت�شميم؛ �لتوجيه �ملهني �ملتعلق بالت�شميم؛ �إعادة �لتدريب �ملهني �ملتعلق بالت�شميم؛
و�شف �لعالمة: �لعالمة تتكون من �لكلمات  DUBAI DESIGN ACADEMY باللغة �الإجنليزية.

�ال�شرت�طات: عدم �ملطالبة بحق ح�شري عند ��شتخد�م كلمة )DUBAI( مبعزل عن �لعالمة العتبارها ��شم منطقة 
جغر�فية

�إر�شاله بالربيد  �أو  �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد  فعلي من لدية �عرت��ص علي ذلك 
�مل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  3  اأكتوبر  2019 العدد 12747 

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.
DUBAI DESIGN ACADEMY  : طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم: 316496   بتاريخ: 2019/09/03
بيانات �الأولوية: 

باإ�شم :    مركز دبي لل�شلع �ملتعددة 
وعنو�نة :  �ص ب 48800 – دبي – �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة

�صورة العالمة
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 42

�لكرمية؛  و�الأحجار  �لثمينة  و�ملعادن  و�حللي،  باملجوهر�ت،  �ملتعلقة  �لت�شميم  خدمات  �لت�شميم؛  خدمات 
�ال�شت�شار�ت يف جمال �لت�شميم؛ ت�شميم وتطوير منتجات �ملجوهر�ت؛ ت�شميم وتطوير �ملنتجات؛ خدمات 
توفري  �ل�شناعي(؛  )�لت�شميم  �لت�شميم  �لعبو�ت؛  ت�شميم  �جلر�فيك؛  فنون  ت�شميم  �ملنتجات؛  ت�شميم 
�ملجوهر�ت؛  ت�شميم  �ملنتج؛  ت�شميم  تقييم  �ملنتج؛  ت�شميم  حتليل  �ملنتجات؛  ت�شميم  جم��ال  يف  �ملعلومات 
توثيق �ملجوهر�ت؛ تطوير �ملنتجات؛ �ختبار �ملنتجات؛ بحوث �ملنتجات؛ �لت�شاور يف تطوير �ملنتجات؛ �لت�شاور 
ت�شميم  بحوث  �جل��دوى؛  در����ش��ات  ت�شميم  �الأزي���اء؛  ت�شميم  �ملنتجات؛  ج��ودة  تقييم  �ملنتجات؛  ت�شميم  يف 
خم�ش�ص  ت�شميم  �حلا�شوب؛  مب�شاعدة  �جلر�فيكي  �لت�شميم  بالت�شميم؛  �ملتعلقة  �لبحوث  �حلا�شوب؛ 

للمجوهر�ت، و�حللي، و�ملعادن �لثمينة و�الأحجار �لكرمية؛
باللغة   DUBAI DESIGN ACADEMY �لكلمات   م��ن  تتكون  �لعالمة  �ل��ع��الم��ة:  و�شف 

�الإجنليزية.
�ال�شرت�طات: عدم �ملطالبة بحق ح�شري عند ��شتخد�م كلمة )DUBAI( مبعزل عن �لعالمة العتبارها 

��شم منطقة جغر�فية
فعلي من لدية �عرت��ص علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  3  اأكتوبر  2019 العدد 12747 
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خدمات �الت�شاالت؛ نقل �لبيانات و�ملعلومات وبرجميات �لكمبيوتر عرب �ل�شبكات �حلا�شوبية �لعاملية؛ توفري 
�لو�شول �إىل �شبكات �لكمبيوتر؛ توفري �لو�شول �إىل �لبيانات و�ملعلومات وبرجميات �لكمبيوتر على �شبكات 

�لكمبيوتر؛ ت�شغيل �شبكات �الت�شاالت؛ حتديد� توفري �شبكات �الت�شاالت �ل�شلكية و�لال�شلكية؛
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�ال�شرت�طات: 
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�أجهزة كمبيوتر وبرجميات ثابتة للكمبيوتر وبرجميات كمبيوتر و�أنظمة ت�شم �أجهزة �حلا�شوب وبرجميات 
ثابتة للكمبيوتر وبرجميات كمبيوتر لتوزيع ومعاجلة و��شرتجاع �لفيديو و�لبيانات و�ل�شوت و�ل�شور عرب 
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فعلي من لدية �عرت��ص علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعالن 
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عربي ودويل

للق�شاء  �الع������ل������ى  و�مل����ج����ل���������ص 
و�ملحكمة  �ال���ش��ت��ئ��ن��اف  وحم��ك��م��ة 
�لتحقيق من  وقا�شي  �البتد�ئية 
�ل��ق��روي م��ن �لقيام  �أج��ل متكني 

بحملته �النتخابية.
تلفزية  ل����ق����ن����اة  ��������������ا  �أذنيّ ك����م����ا   
ح����و�ر�ت  ب���اإج���ر�ء  ول�شحيفتني 
بذلناه  م���ا  رغ����م  ل��ك��ن��ن��ا  م���ع���ه... 
فنحن مطالبون من باب حتقيق 
�لرئي�ص  ي��ن��ت��خ��ب  �أن  �ل��ن��ت��ي��ج��ة 
ويف  �النتخابية  �لرزنامة  ح�شب 
كليّف  عليها  �مل��ن�����ش��و���ص  �الآج�����ال 

ذلك ما كليّف«.
هيئة  �أن  ب����ف����ون  ن���ب���ي���ل  و�أك���������د 
�الن���ت���خ���اب���ات ���ش��ت��ط��ال��ب جم���دد� 
ب���ت���م���ك���ني ن���ب���ي���ل �ل������ق������روي من 
�ل���ت���و�����ش���ل م����ع �ل���ن���اخ���ب���ني، من 
�إجر�ء حملة �نتخابية لكن يبقى 

�لقر�ر بيد �لق�شاء.
�حلملة  �خلمي�ص  �ليوم  وتنطلق 
�ل�شابقة  للرئا�شييّة  ��ة  �الن��ت��خ��اب��ييّ
دورتها  يف   2019 ل�شنة  الأو�نها 
�شتجرى يف تون�ص  و�لتي  �لثانية 
�أك���ت���وب���ر �جل������اري، ويف   13 ي����وم 
و13  و12   11 �أي�������ام  �خل�������ارج 

�أكتوبر �حلايل.  
وي��ت��ز�م��ن �ن��ط��الق ه���ذه �حلملة 
�يام  �خ��ر  م��ع   2019 لرئا�شييّة 
لالنتخابات  �النتخابية  �حلملة 
�ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة �ل��ت��ي �ن��ط��ل��ق��ت يوم 
وتتو��شل  �مل��ا���ش��ي  �شبتمرب   14
�إىل غاية 4 �كتوبر �جلاري و�لتي 
��ح �إل��ي��ه��ا �أك���ر م��ن 1500  ت��ر���شيّ

قائمة �ئتالفية وحزبية.
وي��ت��ن��اف�����ص ح����ول �ل��رئ��ا���ش��ي��ة يف 
�مل�شتقل  ح  �ملرت�شيّ �لثانية  دورتها 
قلب  ح��زب  ورئ��ي�����ص  �شعيد  قي�ص 
ت��ون�����ص ن��ب��ي��ل �ل����ق����روي ب��ع��د �أن 
�أ�شفر �لدور �الأول )15 �شبتمرب 
للنتائج  ت�شدرهما  ع��ن  �ملا�شي( 
من  �أح���ده���م���ا  ي��ت��م��ك��ن  �أن  دون 
�حل�شول على �الأغلبية �ملطلوبة، 
�مل�شتقلة  �لعليا  �لهيئة  جعل  مما 
لالنتخابات تقرر �إجر�ء دور ثان 

بينهما.

�لتغرير  يف  ت���و�ط���اأمت  �أن  وب��ع��د   
وت�شفريهم  ت����ون���������ص  ب�������ش���ب���اب 
والأنيّكم  ����ش���وري���ا...  حم��رق��ة  �إىل 
����ة  �����ش���ت���غ���ليّ���ي���ت���م �ل����دمي����ق����ر�ط����ييّ
وحاولتم  ول����ة  �ل����ديّ �����ش��ات  وم��وؤ���شيّ
مت��ري��ر ق��ان��ون �إق�����ش��ائ��ييّ خمالف 
��ط��و على  ل��ل��د���ش��ت��ور ب��ه��دف �ل�����شيّ
و�النفر�د  �لتيّون�شي  عب  �ل�شيّ �إر�دة 
باحلكم للبقاء فيه ومنع �لتيّد�ول 

�ل�شلمي على �ل�شلطة«.
�شر�حة  �ل�����ق�����روي  �إت����ه����م  ك���م���ا 
�يقافه  ور�ء  ب��ال��وق��وف  �حل��رك��ة 
‘’م�شتعينني  �ل�شجن،  يف  و�إبقائه 
�لق�شائي  ب����اجل����ن����اح  ذل������ك  يف 
نكم  ميكيّ ي  �ل��ذيّ �ل�شرييّ  جلهازكم 
�شخ�ص  �أييّ  ع���ل���ى  �حل����ك����م  م����ن 
يف ت��ون�����ص ومي��ن��ع �ل��و���ش��ول �إىل 
�حلقيقة مثلما هو �حلال يف ملفيّ 
�غ��ت��ي��ال �ل�����ش��ه��د�ء ���ش��ك��ري بلعيد 
د �لرب�همي’’ على حد ما  وحمميّ

جاء يف ن�ص �لر�شالة.
و�أ�شاف ‘’�أرف�ص �لتحالف معكم 
عب �لتيّون�شي  ومع حزبكم الأنيّ �ل�شيّ
ة  و�ل�شحيّ “�ملقرونة”  �إىل  يحتاج 
���ة  و�ل��ت��ع��ل��ي��م و�ل��ت��غ��ذي��ة و�حل���رييّ

و�لت�شغيل.
�ل�شعب  ي���ع���ي���د  �أن  ت������ري������دون   
خلقتم  �أن����ك����م  رغ�����م  �ن���ت���خ���اب���ك���م 
وتهمي�ص يف  تفقري  ماكينة  �أك��رب 
يف  جنحتم  والأنيّكم  �لبالد،  تاريخ 
�إ���ش��ع��اف وت��ف��ك��ي��ك �ل���دول���ة وهي 
خربة ي�شهد لكم بها كل �لعامل’’ 

ح�شب ن�ص �لر�شالة.

قرار �صيا�صي
�الته����ام  د�ئ�������رة  �أن  ي��ذك�����������������ر   
مبحكمة �ال�شتئناف بتون�ص كانت 
قد رف�شت �لثالثاء مطلب �فر�ج 
جديد عن نبي�����ل �لقروي �ملوقوف 
على  �ملا�شي  �أغ�شط�ص  �شهر  منذ 
�لتهرب  �شبهة  يف  ق�شية  خلفية 

�ل�شريبي وغ�شل �المو�ل.
�لر�شمية  �لناطقة  �عتربت  وق��د 
�شمرية  تون�ص  قلب  ح��زب  با�شم 
مطلب  رف�������ص  �أن  �ل�������ش���و�����ش���ي، 

�الفر�ج على �ملرت�شح لالنتخابات 
يعود  �لق�����روي  نبي�ل  �لرئا�ش�����ية 
�ش��ببه  ���ش��������������������ي��ا���ش��ي  ق��������������������ر�ر  �ىل 
تون�ص  ق��ل��ب  رف�������ص  �الأ����ش���ا����ش���ي 
�لنه�شة  حزب�����ي  م��ع  �ل��ت��ح��ال��ف 

وحتيا تون�ص.
�ل�شو��شي، خالل  و�أف��ادت �شمرية 
�أم�ص  �ن���ع���ق���دت  ���ش��ح��ف��ي��ة  ن�����دوة 
ب���اأن ح��زب قلب تون�ص  �الرب��ع��اء، 
ي���ع���ي�������ص و����ش���ع���ي���ة غ�����ري ع���ادي���ة 
م�شرية �ىل �أن �ملناف�شني يعلمون 
�المتد�د �ل�شعبي للحزب وقدرته 
�ملحطة  يف  حكومة  تاأ�شي�ص  على 
�أو  �لنه�شة  حركة  دون  �ل��ق��ادم��ة 

حزب حتيا تون�ص. 
توقعو� عدم  �أن��ه��م  �أو���ش��ح��ت  كما 
�الإفر�ج عن �ملرت�شح لالنتخابات 
�لرئا�شية نبيل �لقروي، الأنه دخل 
و�شيخرج  �شيا�شي  بقر�ر  �ل�شجن 

منه بقر�ر �شيا�شي. 
با�شم  �لر�شمية  �لناطقة  وجددت 
�حلزب  رف�ص  تون�ص  قلب  ح��زب 
�لنه�شة  ح���رك���ة  م���ع  �ل��ت��ح��ال��ف 
وحتيا تون�ص وخا�شة قيادة حتيا 

تون�ص. 
ل�شنا  نحن   “ �ل�شو��شي،  وق��ال��ت 
نتوجه  �أن  وي�شرفنا  عنيفا،  حزبا 
�يجاد  ع���ل���ى  ون���ع���م���ل  ل���ل���ف���ق���ر�ء 
�القت�شادية  ل���الأو����ش���اع  ح���ل���ول 
باأن  م�����ش��ي��ف��ة  و�الجتماعية”، 
�الئ��ت��الف �حل��اك��م �ل���ذي يهاجم 
ويتهمه  تون�ص”  “قلب  ح����زب 
بال�شعبوية، هو من خرب �قت�شاد 
�لبالد وفاقم يف تدهور �الأو�شاع 

�الجتماعية«.

وبنييّ   ، خمت�صيّ غري  هو  �ل��ق��روي 
ة  �الأخ��رية لي�شت خمت�شيّ �أنيّ هذه 

�أي�شا يف تقييم ملف �لقروي. 

الدور الثاين يف موعده
�لهيئة  رئي�ص  د  ج���ديّ ج��ان��ب��ه،  م��ن 
�مل�شتقلة لالنتخابات نبيل  �لعليا 
بفون �أم�ص �الأربعاء، تاأكيده على 
لالنتخابات  �ل���ث���اين  �ل�����دور  �أن 
�ل��رئ��ا���ش��ي��ة �مل��ب��ك��رة ���ش��ُي��ج��رى يف 
�أكتوبر   13 ي���وم  �مل��ق��رر  م��وع��ده 
�جل�����اري رغ���م ع���دم ت��وف��ر مبد�أ 
�ملرت�شحني  ب��ني  �لفر�ص  تكافئ 
ونبيل  �شعييّد  قي�ص  �لثاين  للدور 

�لقروي.
�لهيئة  �إن  ب���ف���ون،  ن��ب��ي��ل  وق�����ال 
نظر�  �لنتائج  بتحقيق  ملتزمة 
منها  قانونية  ب��اآج��ال  الرتباطها 
مبهام  �ل����ق����ائ����م  ع����ه����دة  �ن����ت����ه����اء 
�ملوؤقت  �ل��رئ��ي�����ص  �إىل  �إ����ش���ارة  )يف 
�أكتوبر   25 �لنا�شر( يوم  حممد 

�جلاري.
�شهرت  �ل��ه��ي��ئ��ة  �ن  �ىل  ول���ف���ت 
ب�����اب �ل���ع���ن���اي���ة ع���ل���ى توفري  م����ن 
لتنظيم  �مل��الئ��م��ة  �ل���ظ���روف  ك���ل 
 � مقريّ �الن��ت��خ��اب��ي،  �ال���ش��ت��ح��ق��اق 
�لفر�ص  تكافئ  مبد�  توفر  بعدم 
نبيل  �مل���رت����ش���ح  ل����وج����ود  ن����ظ����ر� 

�لقروي يف �ل�شجن.
بكل  ق���م���ن���ا  “كهيئة،  وق����������ال: 
�ال�شتحقاق  الإجن�������اح  ي���ل���زم  م����ا 
�النتخابي، لكن مل نتوقع �إيقاف 
لالنتخابات  �مل��رت���ش��ح��ني  �أح�����د 

�لرئا�شية.
�لعدل  وز�رة  ر����ش��ل��ن��ا  وك��ه��ي��ئ��ة   

وب�����دوره ق���ال �ل��ق��ي��ادي يف حزب 
�أنيّ  �ل��ليّ��وم��ي،  عيا�ص  تون�ص  قلب 
نبيل  ر  �شتحريّ �النتخابات  نتيجة 

�لقروي قائال :
�لقروي  ن��ب��ي��ل  ر  ���ش��ي��ح��ريّ ي  �ل�����ذيّ  
و�أف���اد  �القرت�ع’’،  ���ش��ن��ادي��ق  ه��و 
�أنيّ حاكم  ت  �أق��ريّ د�ئ��رة �التهام  �أنيّ 
�لتحقيق �لذي �أ�شدر قر�ر �إيقاف 

�لنه�شة  “حركة  �أن  �ىل  و�أ�شارت 
حتيا  ح��رك��ة  �لتنفيذية  و�أد�ت���ه���ا 
“تعمل  تو�شيفها،  وف��ق  تون�ص” 
�شناديق  ع��ل��ى  �الن����ق����الب  ع��ل��ى 
�القرت�ع، وتريد مو��شلة �حلكم 
على  �ل�������ش���ل���م���ي  �ل������ت������د�ول  دون 

�ل�شلطة«.
م��ن ج��ه��ت��ه، ���ش��رح ح���امت مليكي 

با�شم  �ل��ر���ش��������������������م��ي  �ل��ن��اط�����������������ق 
ت�����ش��در ح���زب قلب  �ل���ق���روي، �ن 
ت����ون���������ص ن�����و�ي�����ا �ل���ت�������ش���وي���ت يف 
�أنتج  �لت�ش�����ريعية  �الن��ت��خ��اب��ات 
�ملمنهجة  بالهجمة  و�شف�������ه  م��ا 
�لقروي،  نبيل  �ملرت�ش���������ح  �شد 
�ل�ش������عب  ف��ع��ل  ردة  �ىل  م��ن��ب��ه��ا 
�شناديق  خ����الل  م���ن  �ل��ت��ون�����ش��ي 

ي�ش�مح  ل����ن  و�ل�������ذي  �الق���������رت�ع، 
ح�شب قوله باالنقالب على نتائج 

�النتخابات.
�أن حزب قلب  و�ك��د حامت مليكي 
تون�ص يف حال و�شوله �ىل �حلكم 
طيلة  �ملغلقة  �مللفات  ك��ل  �شيفتح 
�ل�شعب  عليها  ليطلع  �شنو�ت   8

�لتون�شي.

يف ر�صالة �صديدة اللهجة:

نبيل القروي للغنو�شي: اأرف�س التحالف معكم...!
•• الفجر – تون�ص-خا�ص

نبيل  الرئا�صية  يف  الثاين  للدور  املرت�صح  من  رد  يف 
النه�صة  حركة  رئي�س  ت�صريحات  على  القروي 
مطولة  ر�ــصــالــة  الــقــروي  كتب  الغنو�صي،  را�ــصــد 
على  فيها  �صدد  حلزبه،  االإعالمي  املكتب  ن�صرها 

الغنو�صي وال مع حزبه، قائال  لن يتحالف مع  اأنه 
باأينيّ يف موقف  زنزانتي  اأوهمكم وجودي يف  ‘’لقد 
ا  �صخ�صييّ ملهاجمتنا  بت�صريحات  ففاجاأمتونا  �صعف 
... واأنيّه ال ميكنكم التيّحالف مع حزب قلب تون�س 
ب�صبب وجود �صبهة ف�صاد... كل ما يف االأمر هو اأنيّني 

اأرف�س التحالف معكم ومع حزبكم واأكرب دليل على 
هذا اأنيّني ال اأزال �صجينا والأ�صباب معلومة«.

هوؤالء وراء �صجني
االتهامات  من  جملة  بكيل  ر�صالته  القروي  وتابع 
للحركة، قائال “اأرف�س التحالف معكم ومع حزبكم 

ة  قوييّ �صبهات  من  بكم  تعليّقت  ملا  النه�صة  حركة 
وذهب  االغتياالت  جــراء  ة  جدييّ ات  مبلفيّ زة  معزيّ
حممد  وال�صهيد  بلعيد  �صكري  ال�صهيد  تها  �صحييّ
�صباب  ــرية  وخ نق�س  لطفي  وال�صهيد  الرباهمي 

ل... تون�س من اأمنييّني وجنود ومدنييّني عزيّ

قلب تون�ص يتهم �لنه�شة و�لغنو�شي

�ل�شو��شي.. �لقر�ر �شيا�شي

نبيل �لقروي.. مازق �لرئا�شية �لتون�شية

�لهيئة �لعليا لالنتخابات تتخذ قر�رها

قلب تون�ص يف ندوة �شحفية

رف�س مطلب االإفراج عن القروي، واليوم انطالق احلملة االنتخابية للدور الثاين من الرئا�صية 

نبيل القروي يّتهم اجلناح الق�شائي
 للتنظيم ال�شري للنه�شة باإبقائه �شجينا

 بفون: را�شلنا 5 �شلط ق�شائية 
لتحقيق التكافوؤ بني املرت�شَحني دون نتيجة

قلب تون�س: نبيل القروي دخل ال�شجن
 بقرار �شيا�شي و�شناديق االقرتاع �شتحرره
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منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.
ACRTOVELOGIC  : طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم: 316679   بتاريخ: 2019/09/05
بيانات �الأولوية:  

باإ�شم :    �شاندفاين كوربوري�شن
وعنو�نة :  408 �ألربت �شرتيت ، و�ترلوو ، �ونتاريو ، �إن2�إل 3يف3 ، كند�

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 42
�لكمبيوتر  �شبكات  وتخ�شي�ص  و�شيانة  وب��رجم��ة  وتطوير  ت�شميم  �لكمبيوتر؛  �شبكات  تكوين  خ��دم��ات 
دعم  خدمات  �الت�����ش��االت؛  معد�ت  وتخ�شي�ص  و�شيانة  وبرجمة  وتطوير  ت�شميم  و�ل�شلكية؛  �لال�شلكية 
و�الأنظمة  �لكمبيوتر  وبرجميات  للكمبيوتر  �لثابتة  و�لربجميات  �لكمبيوتر  باأجهزة  يتعلق  فيما  �لعمالء 
ربط  �لكمبيوتر ال�شتخد�مها يف  وبرجميات  للكمبيوتر  �لثابتة  و�لربجميات  �لكمبيوتر  �أجهزة  ت�شم  �لتي 
و�إد�رة وت�شغيل �ل�شبكات �ملحلية و�لو��شعة �مل�شاحة و�شبكات �لكمبيوتر �لعاملية، وهي خدمات ت�شميم �شبكة 
�لكمبيوتر، وخدمات ��شت�شار�ت �لكمبيوتر، وحتديث بر�مج �لكمبيوتر، وحتليل �أنظمة �لكمبيوتر وخدمات 

هند�شة �لكمبيوتر؛
و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة )ACRTOVELOGIC( مكتوبة باالأحرف �لالتينية.

�ال�شرت�طات: 
فعلي من لدية �عرت��ص علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  3  اأكتوبر  2019 العدد 12747 

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.
KAYTO  : طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم: 317174   بتاريخ: 2019/09/17
بيانات �الأولوية:  

باإ�شم :    جمري� �لدولية )�شركة ذ�ت م�شئولية حمدودة(
وعنو�نة :  �شندوق بريد 73137 ، �شارع �ل�شفوح ، دبي ، �المار�ت �لعربية �ملتحدة

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 41
�لرتفيه؛  خ��دم��ات  و�ل�شيافة؛  �لفنادق  يف  �لتدريب  م��ر�ف��ق  ت�شغيل  �ل��ت��دري��ب؛  خ��دم��ات  �لتعليم؛  خ��دم��ات 
�لتدريبية  و�جلل�شات  و�ملعار�ص  و�الجتماعات  �مل��وؤمت��ر�ت  و�إد�رة  تنظيم   و�لثقافية؛  �لريا�شية  �الن�شطة 
وور�ص �لعمل و�ملعار�ص �لتجارية و�الجتماعات �لر�شمية و�ملحا�شر�ت؛ توفري �لكتب و�ملجالت �الإلكرتونية؛ 
�مل�شيف؛  �الأ�شطو�نات؛ خدمات  فار�ص  �لدي�شكو؛ خدمات  �لتعليم(؛ خدمات  �أو  �لنو�دي )للرتفيه  خدمات 
معلومات عن �لرتفيه؛ توفري �ملو�شيقى �لفورية غري �لقابلة للتنزيل؛  تنظيم �ملباريات �أو �ملناف�شات )للتعليم 
�أو �لرتفيه(؛ تنظيم حفالت )ترفيه(؛ خدمات �لنو�دي �لليلية )ترفيه(؛ معلومات عن �الإ�شتجمام؛  توفري 
ت�شهيالت �ال�شتجمام؛ توفري �ملعلومات فيما يتعلق بكافة هذه �خلدمات مبا يف ذلك توفري �ملعلومات �ملتعلقة 

بهذه �خلدمات عرب �شبكة حا�شوب عامة؛
و�شف �لعالمة: �لعالمة تتكون من كلمة KAYTO  باالأحرف �لالتينية.

�ال�شرت�طات: 
فعلي من لدية �عرت��ص علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  3  اأكتوبر  2019 العدد 12747 

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.
KAYTO  : طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم: 317175   بتاريخ: 2019/09/17
بيانات �الأولوية:  

باإ�شم :    جمري� �لدولية )�شركة ذ�ت م�شئولية حمدودة(
وعنو�نة :  �شندوق بريد 73137 ، �شارع �ل�شفوح ، دبي ، �المار�ت �لعربية �ملتحدة

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 43
خدمات �لفنادق؛ خدمات �ل�شكن �ملوؤقت؛ حجز وتوفري �ملعلومات �ملتعلقة بالفنادق و�الإقامة �ملوؤقتة؛ خدمات 
لعقد  �لالزمة  و�مل��ر�ف��ق  �لت�شهيالت  كافة  بتوفري  �خلا�شة  �لفنادق  خدمات  )�الإق��ام��ة(؛  �لفندقية  �ل�شقق 
و�الجتماعات  �العمال  ومعار�ص  �لعمل  وور�شات  �لتدريبية  و�جلل�شات  و�ملعار�ص  و�الجتماعات  �ملوؤمتر�ت 
�لر�شمية و�ملحا�شر�ت؛ خدمات �ل�شيافة )�الإقامة / �لطعام و�ل�شر�ب(؛ توفري �لطعام و�مل�شروبات؛ خدمات 
لتناوله خارجا وخدمات  �لطعام  �لتي تقوم بتح�شري  �ملطاعم  �لذ�تية وخدمات  �ملطاعم ومطاعم �خلدمة 
�لطعام  �لتعاقد علي توفري  �لتي تقدم وجبات خفيفة؛ خدمات  بار(  )�ل�شناك  و�لقهاوي وخدمات  �ملقاهي 
وخدمات  ��شت�شار�ت  �ملوؤقتة؛  �الإق��ام��ة  �أم��اك��ن  تاأجري  و�مل�شروبات؛  �لطعام  حت�شري  خدمات  و�مل�شروبات؛ 

�ملعلومات �ملتعلقة باخلدمات �ملذكور �أعاله؛
و�شف �لعالمة: �لعالمة تتكون من كلمة KAYTO  باالأحرف �لالتينية.

�ال�شرت�طات: 
فعلي من لدية �عرت��ص علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  3  اأكتوبر  2019 العدد 12747 

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.
MA MAISON  : طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم: 317236   بتاريخ: 2019/09/18
بيانات �الأولوية:  

باإ�شم :    �إ�ص بي ئي لي�شين�شينج، �ل �ل �شي  
وعنو�نة :  131 �شربينج �شرتيت، فورث فلور، نيويورك، نيويورك 10012 �لواليات �ملتحدة �الأمريكية

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 43
خدمات �ملطاعم و �حلانات )�لبار�ت(

و�شف �لعالمة: �لعالمة تتكون من كلمة MA MAISON  باالأحرف �لالتينية.
�ال�شرت�طات: 

فعلي من لدية �عرت��ص علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو 
�إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  3  اأكتوبر  2019 العدد 12747 

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.
 12  CHAIRS A CAVIAR BAR  : طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم: 317237   بتاريخ: 2019/09/18
بيانات �الأولوية:88563922  2019/8/2  �لواليات �ملتحدة �الأمريكية  

باإ�شم :    �إ�ص بي ئي لي�شين�شينج، �ل �ل �شي  
وعنو�نة :  131 �شربينج �شرتيت، فورث فلور، نيويورك، نيويورك 10012 �لواليات �ملتحدة �الأمريكية

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 43
خدمات �ملطاعم و �حلانات )�لبار�ت(

  )12  CHAIRS A CAVIAR BAR( و�شف �لعالمة: �لعالمة تتكون من �لكلمات و�الأرقام �لتالية
باللغة �الإجنليزية.

�ال�شرت�طات: 
فعلي من لدية �عرت��ص علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  3  اأكتوبر  2019 العدد 12747 

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.
TWELVE CHAIRS A CAVIAR BAR  : طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم: 317238   بتاريخ: 2019/09/18
بيانات �الأولوية:88563944  2019/8/2  �لواليات �ملتحدة �الأمريكية  

باإ�شم :    �إ�ص بي ئي لي�شين�شينج، �ل �ل �شي  
وعنو�نة :  131 �شربينج �شرتيت، فورث فلور، نيويورك، نيويورك 10012 �لواليات �ملتحدة �الأمريكية

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 43
خدمات �ملطاعم و �حلانات )�لبار�ت(

 TWELVE CHAIRS A( ل��ت��ال��ي��ة� و���ش��ف �ل��ع��الم��ة: �ل��ع��الم��ة ت��ت��ك��ون م��ن �ل��ك��ل��م��ات و�الأرق������ام 
�الإجنليزية. باللغة    )CAVIAR BAR

�ال�شرت�طات: 
فعلي من لدية �عرت��ص علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  3  اأكتوبر  2019 العدد 12747 

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.
DMCC  : طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم: 316452   بتاريخ: 2019/09/03
بيانات �الأولوية: 

باإ�شم :    مركز دبي لل�شلع �ملتعددة 
وعنو�نة :  �ص ب 48800 – دبي – �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 35
�الإعالن؛ �إد�رة �الأعمال؛ توجيه �الأعمال؛ وظائف �ملكتب؛ خدمات �إد�رة �الأعمال، و�إد�رة �الأعمال و�لت�شغيل 
دعم  خدمات  �لعقارية؛  �الأعمال  �إد�رة  جتارية؛  معار�ص  و�ل�شناعية؛  �لتجارية  �الأعمال  ملجمعات  �لتجاري 
�الأعمال؛ �إد�رة �الأعمال لالآخرين؛ �إد�رة �أعمال مناطق �لتجارة �حلرة؛ �إد�رة �أعمال مركز تبادل �ل�شلع؛ �إد�رة 
�ملعامالت  تنظيم  �لثمينة؛  و�ملعادن  �لكرمية  و�الأحجار  �الأ�شا�شية  �ل�شلع  يف  متخ�ش�ص  تبادل  مركز  �أعمال 
�الإعالنية؛  �خلدمات  �لعمالء؛  بخدمات  �ملتعلقة  و�ملعلومات  �مل�شورة  تقدمي  �لتجارية؛  و�لعقود  �لتجارية 
خدمات وكالة �الإعالن؛ خدمات �إد�رة �الأعمال �لتجارية؛ تقدمي �مل�شاعدة �الإد�رية يف جمال �الأعمال �لتجارية؛ 
تقييم �الأعمال؛ ��شت�شار�ت �إد�رة وتنظيم �الأعمال �لتجارية؛ �إد�رة �أعمال �لفنادق ومنافذ �لطعام و�ل�شر�ب؛ 
�لتجارية  للم�شاريع  �الإد�ري��ة  �مل�شاعدة  تقدمي  )لالآخرين(؛  �ل�شركات  �أعمال  �إد�رة  �الأعمال؛  م�شاريع  �إد�رة 
�أو �ل�شناعية؛ خدمات �لت�شويق؛ خدمات �لدعاية و�لعالقات �لعامة؛ ت�شغيل منافذ �لبيع بالتجزئة؛ �إد�رة 
منافذ �لبيع بالتجزئة؛ خدمات �مل�شرتيات لالآخرين؛ �الإد�رة �ل�شناعية؛ تاأجري م�شاحات �إعالنية؛ تاأجري 
ب��االإع��الم؛ خدمات  يتعلق  فيما  �ل�شوق  �أبحاث  �الإع��الم؛ خدمات  و�شائل  على  لالإعالنات  �لزمنية  �الأوق��ات 
�ال�شتعانة بامل�شادر �خلارجية )باعتبارها م�شاعدة يف �الأعمال �لتجارية(؛ خدمات �ملز�د�ت �لعلنية للمتلكات؛ 
خدمات �لتجارة �الإلكرتونية؛ �ملحا�شبة؛ �إد�رة )جتارية( ترخي�ص �ل�شلع و�خلدمات لالآخرين؛ تقدمي �مل�شورة 
للم�شتهلكني )�ملعلومات �لتجارية( )حمال تقدمي �لن�شح للم�شتهلكني(؛ �لتدقيق؛ تقييم �الأعمال؛ تقدمي 
�ال�شت�شار�ت يف �الأعمال �ملهنية؛ تقدمي �ملعلومات �ملتعلقة باالأعمال؛ ��شتف�شار�ت حول �الأعمال؛ ��شت�شار�ت 
�ل�شناعية؛  �أو  �لتجارية  للم�شاريع  �الإد�ري��ة  �مل�شاعدة  تقدمي  باالأعمال؛  �ملتعلقة  �لبحوث  �الأعمال؛  تنظيم 
�إد�رة  �لكفاءة؛  خرب�ء  �القت�شادي؛  �لتنبوؤ  �لتوظيف؛  وك��االت  حا�شوب؛  بيانات  قو�عد  يف  �ملعلومات  جتميع 
�إد�رة �شوؤون �ملوظفني؛ خدمات �مل�شرتيات لالآخرين )�شر�ء �ل�شلع و�خلدمات  �مللفات �ملحو�شبة؛ ��شت�شار�ت 
تاأجري  �لبيع؛  �آالت  تاأجري  �مل�شتند�ت؛  ت�شوير  �آالت  تاأجري  لل�شركات؛  �لنقل  خدمات  �الأخ��رى(؛  لل�شركات 
)�الآالت و�ملعد�ت �ملكتبية(؛ جتميع ت�شكيلة متنوعة من �لب�شائع و�خلدمات من �أجل �لغري وذلك لتمكني 
�مل�شتهلكني من �ختيار تلك �ل�شلع و�خلدمات و�لو�شول �إليها ب�شهولة؛ خدمات �لبيع بالتجزئة؛ �إد�رة �أعمال 
�لتنظيمية؛  �ل�شلطات  �أعمال  �إد�رة  �حل��رة؛  �القت�شادية  �ملناطق  �شلطات  �أعمال  �إد�رة  �لرتخي�ص؛  �شلطات 
خدمات �لتد�ول عرب �الإنرتنت؛ �إد�رة �أعمال �شركات �لتد�ول عرب �الإنرتنت؛ حفظ �شجالت �ل�شركات؛ �إد�رة 
�ل�شركات )لالآخرين(؛ خدمات �شكرتارية ملكاتب �ل�شركات؛ خدمات �إد�رة �مل�شاريع �لتجارية مل�شاريع �لبناء؛ 
جتميع �الإح�شاء�ت؛ جتميع �ملعلومات يف قو�عد بيانات حا�شوب؛ �إد�رة �مللفات �ملحو�شبة؛ �لتنبوؤ �القت�شادي؛ 
�ملوؤقتة؛  �الأعمال  �إد�رة  و�لت�شدير؛  �ال�شتري�د  وكالة  خدمات  �مل��ايل؛  �لتدقيق  �لتوظيف؛  وك��االت  خدمات 
�لعمل  مر�فق  يف  �ملكتبية  �ملعد�ت  تاأجري  �ملكتبية؛  و�ملعد�ت  �الآالت  تاأجري  �ل�شوقية؛  �ال�شتخبار�ت  خدمات 
�مل�شرتك؛ �الإع��الن عرب �الإنرتنت على �شبكة �حلا�شوب؛ توفري �شوق عرب �الإنرتنت للم�شرتين و�لبائعني 
�الإعالن  �ل���ر�أي؛  ��شتطالعات  �لثمينة؛  و�مل��ع��ادن  �لكرمية  و�الأح��ج��ار  و�الأمل��ا���ص  و�ل��ذه��ب  و�ل�شلع  للب�شائع 
�خلارجي؛ �ال�شتعانة باجلهات �خلارجية للتي�شري �الإد�ري لل�شركات؛ ��شت�شار�ت �إد�رة �شوؤون �ملوظفني؛ تعيني 
�ملوظفني؛ خدمات �لنقل لل�شركات؛ ترويج �ملبيعات لالآخرين؛ تاأجري �أك�شاك �لبيع؛ تزيني و�جهات �لعر�ص 
يف �ملحالت؛ تنظيم �ال�شرت�ك يف خدمات �الت�شاالت لالآخرين؛ �إعد�د �ل�شر�ئب؛ حتديث وحفظ �لبيانات 
�لتجارية  لالأغر��ص  �ملعار�ص  تنظيم  �ل�شجالت؛  يف  �لبيانات  وحفظ  حتديث  �حلا�شوب؛  بيانات  قو�عد  يف 
خدمات  �لتجارية؛  �ل�شبكات  �الإعالنية؛  �أو  �لتجارية  لالأغر��ص  �لتجارية  �ملعار�ص  تنظيم  �الإعالنية؛  �أو 

�ل�شبكات �ملهنية؛ �لرتويج ل�شلع وخدمات �الآخرين عرب �شبكة 
حا�شوب عاملية؛ �لرتويج ل�شلع وخدمات �الآخرين عرب معر�ص جتاري؛ خدمات معلومات �الأعمال و�ملعلومات 
و�الإعالن  �لت�شويق  وتنظيم  �إد�رة  �الإنرتنت؛  �أو  عاملية  حا�شوب  �شبكة  من  �الإنرتنت  عرب  �ملقدمة  �لتجارية 
و�لعرو�ص الأغر��ص ترويجية  و�ملعار�ص  �لت�شويقية  �لفعاليات، و�حلمالت  و�لفعاليات �لرتويجية؛ تنظيم 
�إد�رة قو�عد �لبيانات؛ خدمات  �أدلة �الأعمال �لتجارية؛ ت�شويق قو�عد �لبيانات؛  و�إعالنية جتارية؛ جتميع 
من  و�خلدمات  لل�شلع  �لرتويج  �لرتويجية؛  �حلمالت  �لتجارية؛  �لرتويجية  �خلدمات  �الأع��م��ال؛  ترويج 

خالل �لرعاية؛ خدمات غرفة �لتجارة للرتويج لالأعمال و�لتبادل �لتجاري و�لتجارة.
و�شف �لعالمة: �لعالمة تتكون من كلمة DMCC باالأحرف �لالتينية.

�ال�شرت�طات: 
فعلي من لدية �عرت��ص علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو 

�إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعالن
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�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 09
�أجهزة و�أدو�ت علمية ومالحية و�أدو�ت ��شتطالع وت�شوير فوتوغر�يف وت�شوير �شنيمائي وب�شريات ومو�زين 
و�أجهزة قيا�ص و�إ�شار�ت و�أجهزة تفقد )�إ�شر�ف( و�أجهزة �إنقاذ حياة و�أجهزة و�أدو�ت تعليمية؛ �أجهزة و�أدو�ت 
�إعادة  �أو  �أجهزة �لت�شجيل و�لبث  تو�شيل �لكهرباء وقطعها، وحتويلها وتخزينها وتنظيمها و�لتحكم فيها؛ 
�إنتاج �ل�شوت و�ل�شور؛ حامالت �لبيانات �ملغناطي�شية من �أقر��ص �لت�شجيل؛ �الأقر��ص �مل�شغوطة و�أقر��ص 
�لفيديو �لرقمية )دي يف دي( وغريها من و�شائط �لت�شجيل �لرقمية؛ �آليات �الأجهزة �لتي تعمل بالعمالت 
�لبيانات  و�حلا�شبات ومعد�ت معاجلة  �لكا�شيري(   )�أجهزة  �لنقدية  �ملدفوعات  ت�شجيل  ماكينات  و  �ملعدنية 
و�أجهزة �لكمبيوتر؛ معد�ت �إطفاء �حلريق؛ معد�ت ت�شجيل �ل�شوت و�ل�شور �أو بثها �أو �إعادة �إنتاجها؛ حامالت 
�لرقمية وغريها من  �لفيديو  و�أقر��ص  �أقر��ص م�شغوطة،  �لت�شجيل:  �أقر��ص  �ملغناطي�شية، من  �لبيانات 
و�شائط �لقر�ءة �لرقمية، ومعد�ت معاجلة �لبيانات و�أجهزة �لكمبيوتر؛ �ملحتوى �الإعالمي؛ معد�ت �لتعليم 
�ل�شمعية-�لب�شرية؛ حقائب �أجهزة �لالب توب؛ �الأقر��ص �مل�شغوطة؛ و�الأقر��ص �مل�شغوطة �لقابلة للقر�ءة 
�ملحمولة و�الأجهزة  �لهو�تف  �ألعاب  �لكمبيوتر؛ بر�مج  �ألعاب  �مل�شغوطة؛ بر�مج  �الأقر��ص  فقط؛ م�شغالت 
�أجهزة �لكمبيوتر؛  �أو  �أو �الأجهزة �للوحية  �أجهزة �لكمبيوتر �ملتنقلة؛ بر�مج �لهو�تف �ملحمولة  �أو  �للوحية 
بالكمبيوتر؛  �لتخزين �خلا�شة  �أجهزة وحد�ت  �لكمبيوتر؛  �الآيل وملحقات جهاز  لوحات مفاتيح �حلا�شب 
�أجهزة �لكمبيوتر؛ �أجهزة معاجلة �لبيانات؛ حمرك �أقر��ص جهاز �لكمبيوتر؛ �الأقر��ص �ملغناطي�شية؛ ملفات 
�ملو�شيقى �لقابلة للتنزيل؛ ملفات �ل�شور �لقابلة للتنزيل؛ �مللفات �لن�شية �لقابلة للتنزيل؛ ملفات �لفيديو 
�لقابلة  �لتقييم  معايري  للتنزيل؛   �لقابلة  و�المتحانات  للتنزيل؛  �لقابلة  �الخ��ت��ب��ار�ت  للتنزيل؛  �لقابلة 
للتنزيل؛ �ملناهج �لتعليمية �لقابلة للتنزيل؛ �الإ�شد�ر�ت �لدورية �لقابلة للتنزيل؛ �لن�شر�ت �لقابلة للتنزيل؛ 
�ملعاجم �لقابلة للتنزيل؛ �ملر�جع �لقابلة للتنزيل ؛ �ملحا�شر�ت �لقابلة للتنزيل؛ و�ملر�جعات �لتعليمية �لقابلة 
للتنزيل؛ عرو�ص �شر�ئح �لباوربوينت �لقابلة للتنزيل؛ �لبطاقات �لتعليمية �لقابلة للتنزيل؛ قو�ئم �ملفرد�ت 
�جليب  مرتجم  للتنزيل؛  �لقابلة  �الإلكرتونية  �الإ���ش��د�ر�ت  �لرقمية؛  �لفيديو  �أق��ر����ص  للتنزيل؛  �لقابلة 
�ملغناطي�شية؛  �لبيانات  �أجهزة �لالب توب؛ و�شائط  �ملرنة؛ و�جهات �حلا�شب �الآيل؛  �الإلكرتوين؛ �الأقر��ص 
فاأرة  وم�شند  �ل�شلبة(؛  �حلا�شب  �أج���ز�ء  )م��ن  �ل�شا�شات  �ملغناطي�شية؛  �الأق��ر����ص  �ملغناطي�شية؛  �ل�شر�ئط 
�ملحمولة؛  �لكمبيوتر  �أجهزة  �للوحية؛  �الأجهزة  ب��وك(؛  �لنوت  )�أجهزة  دفرتية  كومبيوتر�ت  و  �لكمبيوتر 
�ملحمولة؛  �لهو�تف  �لنقالة؛  و�لهو�تف  �جليب؛  حا�شبات  �ل�شوئية؛  �لبيانات  و�شائط  �ل�شوئية؛  �الأقر��ص 
�ملحمولة للقر�ءة؛  �الإلكرتونية  باليد للقر�ءة؛ �الأجهزة  �ملحمولة  �الإلكرتونية  �لذكية؛ و�الأجهزة  �لهو�تف 
�شا�شات  �ملركزية؛  �ملعاجلة  وح��د�ت  �لكمبيوتر؛  مع  ت�شتخدم  �لتي  �لطابعات  �ملحمولة؛  �لو�شائط  م�شغالت 
�لعر�ص؛ �أجهزة �لعر�ص؛ �أغطية �لالب توب؛ �أغطية �أجهزة �حلا�شب �للوحية؛ و�أغطية �أجهزة �لكمبيوتر 
�ل�شوت؛  �أجهزة  �ملحمولة؛  �لكمبيوتر  �أجهزة  �أو  �للوحية  �الأجهزة  �أو  �ملحمولة  �لهو�تف  جر�بات  �ملحمول؛ 
تتعلق  �لتي ال  �الختبار  و�أجهزة  �لتعليمية؛  �الأجهزة  �ل�شوت؛  �إنتاج  �إع��ادة  �أجهزة  �ل�شوت؛  ت�شجيل   �أجهزة 
غري  )�إلكرتونية(  �إ���ش��د�ر�ت  فيديو؛  �شر�ئط  فيديو؛  �أج��ه��زة  فال�ص؛  �أق��ر����ص  حمركات  طبية؛  باأغر��ص 
مطبوعة؛ و�إ�شد�ر�ت مطبوعة ب�شيغة �إلكرتونية مقروءة؛  �إ�شد�ر�ت مطبوعة يف �شيغة �شوئية مقروءة؛ 
بر�مج حا�شب  �شكل  �مل�شموعة؛ كتيبات تدريب يف  �لكتب  �لبودكا�شت؛  بر�مج بث من خالل  بيانات؛  قو�عد 
�الختبار�ت؛  �أو  �لتفاعلية  لالألعاب  �حلا�شب  بر�مج  �لتطبيقات؛  بر�مج  �لتعليمية؛  �لكمبيوتر  بر�مج  �آيل؛ 
�لن�شر  جم��ال  يف  �حلا�شب  ب��ر�م��ج  باليد؛  �ملحمول  �حلا�شب  م�شتخدمي  م��ع  للتو��شل  �لكمبيوتر  ب��ر�م��ج 
�أالإلكرتوين؛ �ل�شبورة �لتفاعلية؛ هو�تف �لقمر �ل�شناعي؛ �لهو�تف �لتي تعمل بالطاقة �ل�شم�شية؛ �أجهزة 
�الت�شال عرب �لفيديو؛ �أجهزة �لهاتف �لال�شلكية؛ �الأجهزة �للوحية �لرقمية؛ و�أجهزة �لكمبيوتر؛ �الأجهزة 
�للوحية �خلا�شة بر�شوم �جلر�فيك�ص ؛ و�أجهزة �لكمبيوتر �ملحمولة باليد؛ �أجهزة �لكمبيوتر �لنقالة؛ �أجهزة 
و�أجهزة  �لكمبيوتر؛  �أج��ه��زة  حو�مل  �ملالحظات؛  لتدوين  �جليب  كمبيوتر  �أج��ه��زة  ؛  باملركبات  �لكمبيوتر 
�شبكات  للعمل عرب  و�لتقييم  و�لتعليم و�الختبار  �لتدريب  �لتي تقدم  بر�مج �حلا�شب  �مللبو�شة؛  �لكمبيوتر 
�حلا�شب؛ بر�مج �حلا�شب �لتي تقدم �لتدريب و�لتعليم و�الختبار و�لتقييم  للعمل عن بعد من خالل �أجهزة 
�لتي  �لو�شائط  �ملغناطي�شية وغريها من  �ملغناطي�شية و�ل�شوئية وغريها و�ل�شر�ئط  �لكمبيوتر؛ �الأقر��ص 
�إلكرتونيا لتوفري  �أو بر�مج �حلا�شب  �أو �لرب�مج �لتي حتمل بيانات �حلا�شب  ت�شتخدم يف ت�شجيل �لبيانات 
للتنزيل  �لقابلة  �لتعليمية  و�ملناهج  للتنزيل؛  �لقابلة  �الإ���ش��د�ر�ت  و�لتقييم؛  و�الختبار  و�لتعليم  �لتدريب 
للتنزيل؛  �لقابلة  �لكمبيوتر  وبر�مج  و�ملحا�شر�ت؛  �لتعليمية  �ل��دور�ت  ومناهج  �الختبار�ت  �أور�ق  فيها  مبا 
�شفوف �لقر�ءة؛ �لت�شجيالت �لرقمية؛ �ل�شور �لرقمية �لقابلة للتنزيل؛ بر�مج لوحة �لعد�د�ت �لرقمية؛ 
قر�ءة  بر�مج  �لرقمية؛  �لت�شجيل  و�شائط  للتنزيل؛  �لقابلة  �لرقمية  �ملو�شيقى  �لرقمية؛  �لتخزين  و�شائط 
�لكتب �لرقمية؛ و�شائط ت�شجيل �لبيانات �لرقمية؛ بر�مج مزود �حللول �لرقمية؛ بر�مج معاجلة �ل�شور 
�لرقمية؛ �لكتب �لرقمية �لقابلة للتنزيل من �شبكة �النرتنت؛ وبر�مج �لكمبيوتر �خلا�شة مبعاجلة �ل�شور 
�لرقمية؛ بر�مج �لكمبيوتر �ملخزنة يف �شورة رقمية؛ �ملو�شيقى �لرقمية �لقابلة للتنزيل من �شبكة �النرتنت؛ 
�لرب�مج �خلا�شة باالأجهزة �الإلكرتونية �لرقمية �ملحمولة باليد؛ بر�مج �لكمبيوتر �خلا�شة مبعاجلة ملفات 
�ملو�شيقى �لرقمية؛ بر�مج �لكمبيوتر �خلا�شة بعر�ص �لو�شائط �لرقمية؛ بر�مج �لكمبيوتر �خلا�شة بتنظيم 
�ملحمولة  �لرقمية  �الإلكرتونية  �الأجهزة  ت�شتخدم يف  �لتي  �لكمبيوتر  بر�مج  وم�شاهدتها؛  �لرقمية  �ل�شور 
باليد وغريها من �الأجهزة �الإلكرتونية �ال�شتهالكية؛ بر�مج �ألعاب �لكمبيوتر �لقابلة للتنزيل؛ بر�مج �ألعاب 
�مل�شجلة؛  �لكمبيوتر  ت�شغيل  بر�مج  بالكمبيوتر؛  �خلا�شة  بالذ�كرة  �لتخزين  �أجهزة  �مل�شجلة؛  �لكمبيوتر 
�لقابلة  �أو  �مل�شجلة  �لتوقف  �شا�شات  �مل�شجلة؛ وبر�مج  �لكمبيوتر  للتنزيل؛ بر�مج  �لقابلة  �لكمبيوتر  بر�مج 
�لقابلة  �أو  �مل�شجلة  �لكمبيوتر  للتنزيل؛ ومن�شات برجميات  �لقابلة  �لكمبيوتر  بر�مج  للتنزيل؛ وتطبيقات 
للتنزيل؛ بر�مج �حلا�شب �مل�شجلة وملفات �ل�شور �لقابلة للتنزيل؛ ملفات �ملو�شيقى �لقابلة للتنزيل؛ وبر�مج 
قر�ءة �لكتب �الإلكرتونية ولوحات �الإعالنات �لعامة �الإلكرتونية و�الإ�شد�ر�ت �الإلكرتونية �لقابلة للتنزيل؛ 
بر�مج �لكمبيوتر �خلا�شة بتنظيم وم�شاهدة �ل�شور �لرقمية؛ بر�مج �لبحث عن �ملعلومات و��شتعادتها من 
برجميات  �الت�����ش��االت؛  �شبكات  عرب  معلومات  بتوفري  �خلا�شة  �لكمبيوتر  بر�مج  �حلا�شب؛  �شبكة  خ��الل 
للتمكني  �الآيل  �حلا�شب  وبرجميات  �النرتنت؛  عرب  ب�شري  �شمعي  حمتوى  لبث  �اليل  �حلا�شب  تطبيقات 
من توفري و�شائط �إلكرتونية عرب �النرتنت؛ وبر�مج �ملن�شات �الإلكرتونية؛ برجميات �لت�شغيل؛ برجميات 
�لو�شائط  بر�مج  �لرتفيهية؛  �لرب�مج  �لطالب؛  برجميات  �ملعلم؛  برجميات  �لو�شائط؛  برجميات  �لعلوم؛ 
�مل��ت��ع��ددة؛ ب��ر�م��ج �ل��ت��دري��ب؛ ب��ر�م��ج �مل��ون��ت��اج؛ وب��ر�م��ج �ل��ت��دوي��ن؛ ب��ر�م��ج �الأع��م��ال؛ ب��ر�م��ج �لن�شر)بر�مج(؛ 
برجميات �حلا�شب �الآيل؛ برجميات �لتطبيقات �لقابلة للتنزيل؛ برجميات تطبيقات �الأعمال؛ برجميات 
�إد�رة �لبيانات؛ بر�مج �إد�رة �ملحتوى؛ بر�مج بث �لو�شائط؛ بر�مج تطوير �لو�شائط؛ بر�مج �إد�رة �مل�شتند�ت؛ 
�أالآيل؛ بر�مج �حلا�شب �لتعليمية؛  بر�مج �لن�شر على �شطح �ملكتب؛ بر�مج �حلا�شوب  حزم بر�مج �حلا�شب 
�الت�شال  بر�مج  و�لو�شائط؛  �لن�شر  بر�مج  للتنزيل؛  �لقابلة  �لذكية  �لهو�تف  بر�مج  تطبيقات  للرتفيه؛ 
بر�مج  للتنزيل؛  �لقابلة  �أو  �مل�شجلة  �لكمبيوتر  بر�مج  تطبيقات  لالأطفال؛  �لتعليمية  �لرب�مج  و�ل�شبكات؛ 
عرب  �الجتماعي  �لتو��شل  �شبكات  خ��دم��ات  تطبيقات  ب��ر�م��ج  �لبيانات؛  با�شتعادة  ت�شمح  �لتي  �لكمبيوتر 
�ل�شلع  بكل  �خلا�شة  و�لبد�ئل  �لغيار  قطع  �ملعلومات؛  لنقل  للتنزيل  �لقابلة  �لكمبيوتر  بر�مج  �النرتنت؛ 

�ل�شابق ذكرها.
و�شف �لعالمة: �لعالمة تتكون من �لكلمة SPRINGER  باللغة �الإجنليزية.

�ال�شرت�طات: 
فعلي من لدية �عرت��ص علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو 

�إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  3  اأكتوبر  2019 العدد 12747 

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.
DMCC  : طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم: 316456   بتاريخ: 2019/09/03
بيانات �الأولوية: 

باإ�شم :    مركز دبي لل�شلع �ملتعددة 
وعنو�نة :  �ص ب 48800 – دبي – �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 36
�ل�شلع و�الأملا�ص  �ل�شم�شرة يف  �لثمينة؛  �لكرمية و�ملعادن  �الأملا�ص و�لذهب و�الأحجار  �ل�شلع؛ متويل  �ملالية؛ متويل  �ل�شوؤون 
و�لذهب و�الأحجار �لكرمية و�ملعادن �لثمينة؛ تبادل �خلدمات �ملتعلقة بال�شلع و�الأملا�ص و�لذهب و�الأحجار �لكرمية و�ملعادن 
�لثمينة؛ ت�شعري �ل�شلع و�الأملا�ص و�لذهب و�الأحجار �لكرمية و�ملعادن �لثمينة؛ خدمات �لتجارة �ملالية �ملتعلقة بال�شلع و�الأملا�ص 
بال�شلع و�الأملا�ص و�لذهب و�الأحجار  �ملتعلقة  �ملالية  �لبيانات  �لثمينة؛ خدمات قو�عد  �لكرمية و�ملعادن  و�لذهب و�الأحجار 
�لكرمية و�ملعادن �لثمينة؛ توفري �ملعلومات عن �أ�شعار �ل�شلع و�الأملا�ص و�لذهب و�الأحجار �لكرمية و�ملعادن �لثمينة؛ �خلدمات 
�ملالية �ملتعلقة ب�شر�ء و جتارة �ل�شلع و�الأملا�ص و�لذهب و�الأحجار �لكرمية و�ملعادن �لثمينة؛ خدمات �لتاأمني �ملتعلقة بال�شلع 
و�الأملا�ص و�لذهب و�الأحجار �لكرمية و�ملعادن �لثمينة؛ عرو�ص �الأ�شعار �ملتعلقة بال�شلع و�الأملا�ص و�لذهب و�الأحجار �لكرمية 
يف  للتجارة  وكاالت  �لثمينة؛  و�ملعادن  �لكرمية  و�الأحجار  و�لذهب  و�الأملا�ص  �ل�شلع  يف  لالآخرين  �لتجارة  �لثمينة؛  و�ملعادن 
�لعقود �الآجلة لل�شلع و�الأملا�ص و�لذهب و�الأحجار �لكرمية و�ملعادن �لثمينة؛ خدمات �شوق �ل�شرف �ملتعلقة بال�شلع و�الأملا�ص 
و�لذهب و�الأحجار �لكرمية و�ملعادن �لثمينة؛ �خلدمات �ملالية �ملتعلقة ب�شر�ء وجتارة �ل�شلع وعقود �ل�شلع �الآجلة و�الأملا�ص 
�لثمينة؛ تقييم  �لثمينة؛ تثمني �الأملا�ص و�ل�شلع و�لذهب و�الأحجار �لكرمية و�ملعادن  و�لذهب و�الأحجار �لكرمية و�ملعادن 
و�لذهب  �الأملا�ص  وتثمني  بتقييم  �ملتعلقة  �ملعلومات  توفري  �لثمينة؛  و�ملعادن  �لكرمية  و�الأحجار  و�لذهب  و�ل�شلع  �الأملا�ص 
و�الأحجار  و�ل�شلع  و�لذهب  لالأملا�ص  �لود�ئع  حفظ  خدمات  �لود�ئع؛  حفظ  خدمات  �لثمينة؛  و�ملعادن  �لكرمية  و�الأحجار 
�لكرمية  و�الأحجار  و�ل�شلع  و�لذهب  لالأملا�ص  �لود�ئع  �ملتعلقة بخدمات حفظ  �ملعلومات  توفري  �لثمينة؛  و�ملعادن  �لكرمية 
و�ملعادن �لثمينة؛ �ل�شوؤون �لعقارية؛ خدمات مكتب �ل�شكن )�ل�شقق(؛ �إد�رة �ل�شقق �ل�شكنية؛ تاأجري �لعقار�ت؛ تاأجري �ل�شقق؛ 
�ل�شم�شرة  �لعقارية؛  �لوكاالت  خدمات  �ملالية؛  �خلدمات  �ملالية؛  �لرعاية  �مل�شرتك؛  للعمل  �ملكاتب  تاأجري  �ملكاتب؛  تاأجري 
�إد�رة �لعقار�ت للمن�شاآت �ل�شكنية �حل�شرية و�ملن�شاآت �لتجارية ومر�كز �الأعمال ومر�كز �لبيع  �لعقارية؛ تقييم �لعقار�ت؛ 
و�ل�شكنية  �لتجارية  �ملمتلكات  �إد�رة  �لعقار�ت؛  تاأجري  �الإي��ج��ار؛  حت�شيل  �لعقار�ت؛  �إد�رة  �ل�شناعية؛  و�ملن�شاآت  بالتجزئة 
�لتجارية  �ملمتلكات  تاأجري  طويلة؛  لفرت�ت  و�ل�شناعية  و�ل�شكنية  �لتجارية  �ملمتلكات  تاأجري  �لعقار�ت؛  �إد�رة  و�ل�شناعية؛ 
و�ل�شكنية و�ل�شناعية لفرت�ت ق�شرية؛ �ال�شت�شار�ت �لعقارية؛ م�شاركة �أوقات �شغل �لعقار�ت؛ م�شاركة �أوقات �شغل �لعقار�ت 
مل�شاحة �لعقار�ت �لتجارية؛ تثمني �لعقار�ت؛ تنظيم تاأجري �لعقار�ت؛ خدمات جتديد تاأجري �لعقار�ت؛ تنظيم عقود �إيجار 
�لو�شاطة؛  �لبناء؛  مبجمعات  �ملتعلقة  �لعقار�ت  �إد�رة  خدمات  )�لعقار�ت(؛  باملمتلكات  �ملتعلقة  �ملعلومات  توفري  �لعقار�ت؛ 
�ل�شمرة فيما يتعلق برت�خي�ص  �الإئتمان �لكربوين؛ خدمات ت�شفية �الأعمال �لتجارية، و�ملالية؛ ��شتثمار ر�أ�ص �ملال؛ جمع 
�ال�شت�شار�ت  �ملايل؛  �لتحليل  كوديعة؛  �لثمينة  �الأ�شياء  بالدين؛ حفظ  �ملتعلقة  �ال�شت�شارية  �خلدمات  �لتربعات �خلريية؛ 
�ملالية؛ �ملعلومات �ملالية؛ �الإد�رة �ملالية؛ خدمات �لتقييم �ملايل؛ خدمات �ل�شم�شرة �جلمركية �ملالية؛ �لبحوث �ملالية؛ خدمات 
�لتمويل؛ حت�شيل �الإيجار؛ قائمة �أ�شعار �لبور�شة؛ خدمات �شم�شرة �الأ�شهم؛ �شم�شرة �الأ�شهم و�ل�شند�ت؛ �إ�شد�ر �لرموز ذ�ت 

�لقيم؛ �لو�شاية؛ �ال�شتئمان؛ تقدير�ت �ل�شر�ئب.
و�شف �لعالمة: �لعالمة تتكون من كلمة DMCC باالأحرف �لالتينية.

�ال�شرت�طات: 
فعلي من لدية �عرت��ص علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد 

�مل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  3  اأكتوبر  2019 العدد 12747 

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.
MADE FOR TRADE / MADE FOR TRADE LIVE  : طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم: 316467   بتاريخ: 2019/09/03
بيانات �الأولوية: 

باإ�شم :    مركز دبي لل�شلع �ملتعددة 
وعنو�نة :  �ص ب 48800 – دبي – �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة

�صورة العالمة
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 35

�الإعالن؛ �إد�رة �الأعمال؛ توجيه �الأعمال؛ وظائف �ملكتب؛ معار�ص جتارية؛ �إد�رة �الأعمال �لعقارية؛ خدمات 
تبادل  مركز  �أع��م��ال  �إد�رة  �حل��رة؛  �لتجارة  مناطق  �أع��م��ال  �إد�رة  لالآخرين؛  �الأع��م��ال  �إد�رة  �الأع��م��ال؛  دع��م 
�ل�شلع؛ �إد�رة �أعمال مركز تبادل متخ�ش�ص يف �ل�شلع �الأ�شا�شية و�الأحجار �لكرمية و�ملعادن �لثمينة؛ تنظيم 
�خلدمات  �لعمالء؛  بخدمات  �ملتعلقة  و�ملعلومات  �مل�شورة  تقدمي  �لتجارية؛  و�لعقود  �لتجارية  �ملعامالت 
خدمات  �ل�شناعية؛  �أو  �لتجارية  للم�شاريع  �الإد�ري��ة  �مل�شاعدة  تقدمي  �الإع��الن؛  وكالة  خدمات  �الإعالنية؛ 
�لتجارية  لالأغر��ص  �لتجارية  و�ملعار�ص  �ملعار�ص  تنظيم  �لعامة؛  و�لعالقات  �لدعاية  خدمات  �لت�شويق؛ 
�إعالنية؛ تاأجري �الأوقات �لزمنية لالإعالنات على و�شائل �الإعالم؛ خدمات  �أو �الإعالنية؛ تاأجري م�شاحات 
تقدمي  )متاجر  �لتجارية(  )�ملعلومات  للم�شتهلكني  �مل�شورة  تقدمي  ب��االإع��الم؛  يتعلق  فيما  �ل�شوق  �أبحاث 
�مل�شورة للم�شتهلكني(؛ �لتدقيق؛ تقييم �الأعمال؛ تقدمي �ال�شت�شار�ت يف �الأعمال �ملهنية؛ جتميع �ملعلومات يف 
قو�عد بيانات حا�شوب؛ جتميع �الإح�شاء�ت؛ وكاالت �لتوظيف؛ �لتنبوؤ �القت�شادي؛ �إد�رة �مللفات �ملحو�شبة؛ 
��شت�شار�ت �إد�رة �شوؤون �ملوظفني؛ خدمات �لنقل لل�شركات؛ جتميع �ملعلومات يف قو�عد بيانات حا�شوب؛ �إد�رة 
�مللفات �ملحو�شبة؛ �لتنبوؤ �القت�شادي؛ خدمات وكاالت �لتوظيف؛ خدمات �ال�شتخبار�ت �ل�شوقية؛ �الإعالن 
و�ل�شلع  للب�شائع  و�لبائعني  للم�شرتين  �الإنرتنت  عرب  �شوق  توفري  �حلا�شوب؛  �شبكة  على  �الإنرتنت  عرب 
�ل���ر�أي؛ �الإع���الن �خل��ارج��ي؛ ترويج  و�ل��ذه��ب و�الأمل��ا���ص و�الأح��ج��ار �لكرمية و�مل��ع��ادن �لثمينة؛ ��شتطالعات 
�ملبيعات لالآخرين؛ تاأجري �أك�شاك �لبيع؛ تنظيم �ال�شرت�ك يف خدمات �الت�شاالت لالآخرين؛ �إعد�د �ل�شر�ئب؛ 
حتديث وحفظ �لبيانات يف قو�عد بيانات �حلا�شوب؛ حتديث وحفظ �لبيانات يف �ل�شجالت؛ تنظيم �ملعار�ص 
�ل�شبكات  �الإعالنية؛  �أو  �لتجارية  لالأغر��ص  �لتجارية  �ملعار�ص  تنظيم  �الإعالنية؛  �أو  �لتجارية  لالأغر��ص 
�لتجارية؛ خدمات �ل�شبكات �ملهنية؛ �لرتويج ل�شلع وخدمات �الآخرين عرب �شبكة حا�شوب عاملية؛ �لرتويج 
ل�شلع وخدمات �الآخرين عرب معر�ص جتاري؛ خدمات معلومات �الأعمال و�ملعلومات �لتجارية �ملقدمة عرب 
�الإنرتنت من �شبكة حا�شوب عاملية �أو �الإنرتنت؛ تنظيم و�إقامة �لت�شويق و�الإعالن و�لفعاليات �لرتويجية؛ 
تنظيم �لفعاليات، و�حلمالت �لت�شويقية و�ملعار�ص و�لعرو�ص الأغر��ص ترويجية و�إعالنية جتارية؛ جتميع 
�أدلة �الأعمال �لتجارية؛ ت�شويق قو�عد �لبيانات؛ �إد�رة قو�عد �لبيانات؛ خدمات ترويج �الأعمال؛ �خلدمات 
�لرتويجية �لتجارية؛ �حلمالت �لرتويجية؛ �لرتويج لل�شلع و�خلدمات من خالل �لرعاية؛ خدمات غرفة 

�لتجارة للرتويج لالأعمال و�لتبادل �لتجاري و�لتجارة.
من  تتكون  �ملجموعة  يف  �الوىل  �لعالمة  حيث  عالمتني  من  جمموعة  عن  عبارة  �لطلب  �لعالمة:  و�شف 
من  تتكون  �ملجموعة  يف  �لثانية  و�لعالمة  �الإجنليزية.  باللغة   MADE FOR TRADE �لكلمات 

�لكلمات MADE FOR TRADE LIVE باللغة �الإجنليزية.
�ال�شرت�طات: 

�أو  �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد  �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات  فعلي من لدية �عرت��ص علي ذلك 
�إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعالن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  3  اأكتوبر  2019 العدد 12747 

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.
THE FUTURE OF TRADE  : طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم: 316471   بتاريخ: 2019/09/03
بيانات �الأولوية: 

باإ�شم :    مركز دبي لل�شلع �ملتعددة 
وعنو�نة :  �ص ب 48800 – دبي – �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 35
�الإعالن؛ �إد�رة �الأعمال؛ توجيه �الأعمال؛ وظائف �ملكتب؛ معار�ص جتارية؛ �إد�رة �الأعمال �لعقارية؛ خدمات 
تبادل  مركز  �أع��م��ال  �إد�رة  �حل��رة؛  �لتجارة  مناطق  �أع��م��ال  �إد�رة  لالآخرين؛  �الأع��م��ال  �إد�رة  �الأع��م��ال؛  دع��م 
�ل�شلع؛ �إد�رة �أعمال مركز تبادل متخ�ش�ص يف �ل�شلع �الأ�شا�شية و�الأحجار �لكرمية و�ملعادن �لثمينة؛ تنظيم 
�خلدمات  �لعمالء؛  بخدمات  �ملتعلقة  و�ملعلومات  �مل�شورة  تقدمي  �لتجارية؛  و�لعقود  �لتجارية  �ملعامالت 
خدمات  �ل�شناعية؛  �أو  �لتجارية  للم�شاريع  �الإد�ري��ة  �مل�شاعدة  تقدمي  �الإع��الن؛  وكالة  خدمات  �الإعالنية؛ 
�لتجارية  لالأغر��ص  �لتجارية  و�ملعار�ص  �ملعار�ص  تنظيم  �لعامة؛  و�لعالقات  �لدعاية  خدمات  �لت�شويق؛ 
�إعالنية؛ تاأجري �الأوقات �لزمنية لالإعالنات على و�شائل �الإعالم؛ خدمات  �أو �الإعالنية؛ تاأجري م�شاحات 
تقدمي  )متاجر  �لتجارية(  )�ملعلومات  للم�شتهلكني  �مل�شورة  تقدمي  ب��االإع��الم؛  يتعلق  فيما  �ل�شوق  �أبحاث 
�مل�شورة للم�شتهلكني(؛ �لتدقيق؛ تقييم �الأعمال؛ تقدمي �ال�شت�شار�ت يف �الأعمال �ملهنية؛ جتميع �ملعلومات يف 
قو�عد بيانات حا�شوب؛ جتميع �الإح�شاء�ت؛ وكاالت �لتوظيف؛ �لتنبوؤ �القت�شادي؛ �إد�رة �مللفات �ملحو�شبة؛ 
��شت�شار�ت �إد�رة �شوؤون �ملوظفني؛ خدمات �لنقل لل�شركات؛ جتميع �ملعلومات يف قو�عد بيانات حا�شوب؛ �إد�رة 
�مللفات �ملحو�شبة؛ �لتنبوؤ �القت�شادي؛ خدمات وكاالت �لتوظيف؛ خدمات �ال�شتخبار�ت �ل�شوقية؛ �الإعالن 
و�ل�شلع  للب�شائع  و�لبائعني  للم�شرتين  �الإنرتنت  عرب  �شوق  توفري  �حلا�شوب؛  �شبكة  على  �الإنرتنت  عرب 
�ل���ر�أي؛ �الإع���الن �خل��ارج��ي؛ ترويج  و�ل��ذه��ب و�الأمل��ا���ص و�الأح��ج��ار �لكرمية و�مل��ع��ادن �لثمينة؛ ��شتطالعات 
�ملبيعات لالآخرين؛ تاأجري �أك�شاك �لبيع؛ تنظيم �ال�شرت�ك يف خدمات �الت�شاالت لالآخرين؛ �إعد�د �ل�شر�ئب؛ 
حتديث وحفظ �لبيانات يف قو�عد بيانات �حلا�شوب؛ حتديث وحفظ �لبيانات يف �ل�شجالت؛ تنظيم �ملعار�ص 
�ل�شبكات  �الإعالنية؛  �أو  �لتجارية  لالأغر��ص  �لتجارية  �ملعار�ص  تنظيم  �الإعالنية؛  �أو  �لتجارية  لالأغر��ص 
�لتجارية؛ خدمات �ل�شبكات �ملهنية؛ �لرتويج ل�شلع وخدمات �الآخرين عرب �شبكة حا�شوب عاملية؛ �لرتويج 
ل�شلع وخدمات �الآخرين عرب معر�ص جتاري؛ خدمات معلومات �الأعمال و�ملعلومات �لتجارية �ملقدمة عرب 
�الإنرتنت من �شبكة حا�شوب عاملية �أو �الإنرتنت؛ تنظيم و�إقامة �لت�شويق و�الإعالن و�لفعاليات �لرتويجية؛ 
تنظيم �لفعاليات، و�حلمالت �لت�شويقية و�ملعار�ص و�لعرو�ص الأغر��ص ترويجية و�إعالنية جتارية؛ جتميع 
�أدلة �الأعمال �لتجارية؛ ت�شويق قو�عد �لبيانات؛ �إد�رة قو�عد �لبيانات؛ خدمات ترويج �الأعمال؛ �خلدمات 
�لرتويجية �لتجارية؛ �حلمالت �لرتويجية؛ �لرتويج لل�شلع و�خلدمات من خالل �لرعاية؛ خدمات غرفة 

�لتجارة للرتويج لالأعمال و�لتبادل �لتجاري و�لتجارة.
باللغة   THE FUTURE OF TRADE �ل��ك��ل��م��ات  م���ن  ت��ت��ك��ون  �ل��ع��الم��ة  �ل��ع��الم��ة:  و���ش��ف 

�الإجنليزية.
�ال�شرت�طات: 

�أو  �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد  �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات  فعلي من لدية �عرت��ص علي ذلك 
�إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  3  اأكتوبر  2019 العدد 12747 

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.
SPRINGER  : طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم: 316554   بتاريخ: 2019/09/04
 UK00003380215         بيانات �الأولوية:   2019/3/4    �ململكة �ملتحدة

باإ�شم :    �شربينجر - فريالج جي �م بي �ت�ص
وعنو�نة :  هايدلربجر بالتز 3، 14197 برلني، �أملانيا

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 16
�لال�شقة  و�مل���و�د  �ملكتبية  و�الأدو�ت  �لفوتوغر�فية؛  و�ل�شور  �لكتب؛  جتليد  وم��و�د  و�ملطبوعات؛  �مل��ق��وى؛  و�ل���ورق  �ل��ورق 
�لكاتبة  و�الآالت  �لتلوين؛  ف��ر���ص  م���و�د؛  �ل��ف��ن��ان��ون؛  ي�شتخدمها  �ل��ت��ي  �مل���و�د  �ملنزلية؛  ل��الأغ��ر����ص  �أو  �ملكتبية  ل��الأغ��ر����ص 
�نو�ع  �لتغليف؛ جميع  �لتدري�ص و�لتعليم )فيما عد� �الأجهزة(؛بال�شتيك  �ملكتبية )فيما عد� �الأث��اث(؛ مو�د  و�الحتياجات 
�أو  �ملكتبية  لالأغر��ص  �لال�شقة  �ل�شر�ئط  مكتبية(؛  )�حتياجات  �لال�شقة  �ل�شر�ئط  �لطباعة؛ حامالت  �ألو�ح  �لطابعات؛ 
�ملنزلية؛ و�ملو�د �لال�شقة )�لغر�ء( لالأغر��ص �ملكتبية �أو �ملنزلية؛ �ألبومات �ل�شور/ كتب �لق�شا�شات؛ و�لروزنامات �ل�شنوية؛ 
وبطاقات �لدعو�ت )�أدو�ت مكتبية(؛ و�جلد�ول �لريا�شية؛ و�الأطل�ص؛ و�شر�ئط �لتجليد )جتليد �لكتب(؛ عينات بيولوجية 
وكتيبات؛  �لكتب؛  و�شناد�ت  �لكتب؛  و�أدو�ت جتليد  �لن�شاف؛  ورق  �شود�ء؛  �شبورة  تعليمية(؛  )م��و�د  �ملجهر  مع  لال�شتخد�م 
وما�شكات  �لفحم؛  و�أق��الم  و�لكتالوجات؛  �لبيانية؛  و�لر�شوم  و�لبطاقات؛  و�لروزنامات؛  و�لكتب؛  �ل�شفحات؛  وحم��دد�ت 
للر�شوم؛  وبر�جل  �لر�شوم؛  �لكتب؛ وجمالت  للمكاتب؛ وج��الد�ت  �لدبا�شات  ودبابي�ص  للمكاتب؛  �لورق  �الأور�ق؛ وم�شابك 
و�إطار�ت �لتجميع )طباعة(؛ ورق ت�شوير )�أدو�ت مكتبية(؛ و�أ�شالك لتجليد �لكتب؛ و�أقالم �لت�شحيح )�حتياجات مكتبية(؛ 
)�أدو�ت  وملفات  �ملكتبية؛  لالأغر��ص  �الأور�ق   تغليف  و�أجهزة  بيانية؛  ور�شوم  مكتبية(؛  )�حتياجات  �لت�شحيح  و�شر�ئط 
ودبابي�ص  �لر�شم؛  و�أدو�ت  �لر�شم؛  و�أق��الم  �لر�شم؛  وكر��شات  �لر�شم؛  ومو�د  مكتبية(؛  )�أدو�ت  �الأور�ق  وما�شكات  مكتبية(، 
مكتبية(؛و�ملن�شور�ت؛  )�حتياجات  و�مللفات  مكتبية(  )�أدو�ت  و�الأظ��رف  للمكاتب  )�الأ�شاتك(  �ملطاطية  و�حللقات  �لر�شم؛ 
�أق�شام علم  وحافظات �الأور�ق )�أدو�ت مكتبية(؛ ومناذج مطبوعة؛ و�أقالم حرب؛ وخر�ئط جغر�فية وكر��شات خط للن�شخ، 
�الأن�شجة الأغر��ص �لتدري�ص؛ بطاقات �لفهر�شة )�أدو�ت مكتبية(، �لفهار�ص و�لدفاتر )كتب( و�ملجالت )�لدوريات( وكتيبات 
للتو�شيد  ولوحات  )ن��وع(  و�الأرق���ام  و�لكر��شات؛  و�ل�شحف؛  �مل��و�ق��ع؛  �أخبار  ون�شر�ت  �لتحديد؛  و�أق��الم  �ال�شتعمال؛  دليل 
)�أدو�ت مكتبية(، و�لكتيبات و�لورق وفروخ �لورق )�أدو�ت مكتبية( وم�شابك �الأور�ق و�أثقال �الإم�شاك بالورق و�أ�شنان �الأقالم 
�لر�شا�ص وبر�يات �الأقالم �لكهربية وغري �لكهربية و�الأقالم �لر�شا�ص و�الأقالم �جلاف )�حتياجات مكتبية( و�لدوريات 
و�ل�شور وبطاقات �لربيدية و�ملل�شقات )بو�شرتز( و�ملن�شور�ت وجميع �نو�ع �ملطبوعات وكتيبات �لتعريفية وممحاة و�أدو�ت 
مدر�شية )�أدو�ت مكتبية( وكتب �الأغاين و�ملل�شقات و�ملو�د �لتدري�شية )ماعد� �الأجهزة( وجم�شمات �لكرة �الأر�شية و�أدو�ت 
�لكتابة وم�شاند للكتابة ومقلمة )�أدو�ت(، �أدو�ت �لكتابة وحقائب �لكتابة )�أدو�ت مكتبية( كتب �لكتابة و�لر�شم و�أور�ق �لكتابة 
وكر��شات �لتدريبات و�الإجنيل و�شهاد�ت �لتقدير �ل�شهاد�ت �ملطبوعة و�ملر�جع و�ملعاجم وكتب �لدليل و�لتقارير و�ملجالت 
�لتعليمية وقو�ئم  �ملطبوعة و�لبطاقات  و�لتدريبات و�المتحانات و�الألغاز  و�لن�شر�ت و�لدوريات و�الختبار�ت و�ملحا�شر�ت 
 16 �لفئة  يف  و�لتعليم  �لتدري�ص  و�الأدو�ت  و�لبطاقات  و�لكتيبات  و�لنماذج  و�لوثائق  و�لكتيبات  و�لكتب  و�ل��ورق  �مل��ف��رد�ت 
تتعلق جميعها بالتدريب و�الختبار و�المتحانات و�لتقييم للمر�شحني جلائزة �لتفوق �لتعليمي ولتوفري خدمات �لتدريب 
�شبكة  على  و�خلدمات  خالله  من  �أو  �حلا�شوب  با�شتخد�م  تقدم  �لتي  �خلدمات  فيها  مبا  و�لتقييم  و�المتحان  و�الختبار 

�النرتنت ولتوفري بر�مج �لتعليم عن بعد وقطع غيار جلميع �ل�شلع �الآنف ذكرها.
و�شف �لعالمة: �لعالمة تتكون من �لكلمة SPRINGER  باللغة �الإجنليزية.

�ال�شرت�طات: 
بالربيد  �إر�شاله  �أو  �القت�شاد  وز�رة  �لتجارية يف  �لعالمات  الإد�رة  به مكتوبا  يتقدم  �أن  ذلك  �عرت��ص علي  لدية  فعلي من 

�مل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعالن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  3  اأكتوبر  2019 العدد 12747 

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.
SPRINGER  : طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم: 316555   بتاريخ: 2019/09/04
 UK00003380215         بيانات �الأولوية:   2019/3/4    �ململكة �ملتحدة

باإ�شم :    �شربينجر - فريالج جي �م بي �ت�ص
وعنو�نة :  هايدلربجر بالتز 3، 14197 برلني، �أملانيا

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 41
�لتعليم؛ توفري �لتدريب و�لت�شلية و�الأن�شطة �لريا�شية و�لثقافية و�لن�شر �الإلكرتوين على �شبكة �النرتنت للكتب و�لدوريات 
و�خلدمات �لتعليمية �لقائمة على �حلا�شب �الآيل و�الأكادمييات )�لتعليم(، تنظيم و�إقامة �لندو�ت وتنظيم و�إقامة ور�شات 
و�ملد�ر�ص  �لد�خلية  �ملد�ر�ص  خدمات  و�ل��ن��دو�ت،  �لعلمية  و�حللقات  و�مل��وؤمت��ر�ت  �الجتماعات  و�إقامة  )�لتدريب(؛وتدريب 
ومعلومات  بعد  عن  �لتعليم  ودور�ت  �ملناظرة  �لتعليمية  و�ل���دور�ت  )�لتدريب(  و�لتدريب  �لتعليم(  �أو  بالرتفيه  و�الأن��دي��ة 
�إحدى  من  �النرتنت  على  �ملقدمة  �الألعاب  وخدمات  �ملكتب  �شطح  على  �الإلكرتوين  ون�شر  �لتعليمية  و�الختبار�ت  �لتعليم 
�شبكات �حلا�شب �الآيل؛ وخدمات �لتخييم بالعطالت )�أن�شطة ترفيهية( وخدمات �لتخييم بالعطالت )خدمات تعليمية( 
وخدمات �ال�شت�شارية يف جمال �لن�شر و�خلدمات �ال�شت�شارية �ملت�شلة بالن�شر وخدمات �لن�شر وخدمات �لن�شر �الإلكرتوين 
وتقدمي �إ�شد�ر�ت �إلكرتونية و�إ�شد�ر�ت ملو�د مطبوعة و�إ�شد�ر�ت مطبوعة وخدمات �لرتجمة �ل�شفاهية و�إقر��ص �ملكتبات 
وخدمات �ملكتبة �ملتنقلة مقدمة مر�فق �ملتاحف وريا�ص �الأطفال وتنظيم م�شابقات )تعليمية �أو ترفيهية(؛ تنظيم معار�ص 
�إلكرتونية  �إ�شد�ر�ت  �إذ�عية وتليفزيونية وتوفري  و�إنتاج بر�مج  �لعملي  �لريا�شية و�لتدريب  �أو تعليمية، �لرتبية  تثقيفية 
على �شبكة �النرتنت غري قابلة للتنزيل ون�شر ن�شو�ص غري �لن�شو�ص �لدعائية ون�شر كتب ون�شر مر�جع ون�شر كتب �لدليل 
�إر�شادية ون�شر تقارير ون�شر جمالت ون�شر �لن�شر�ت ون�شر �لدوريات ون�شر �ملعاجم ون�شر �الختبار�ت ون�شر  ون�شر كتيبات 
وكتيبات  كر��شات  ون�شر  �المتحانات  ت�شحيح  معايري  ون�شر  �الألغاز  ون�شر  �المتحانات  ون�ص  �ملر�جعات  ون�شر  �ملحا�شر�ت 
�النرتنت  �الإلكرتونية على  �لكتب  ون�شر  �لتعليمية  �ملو�د  ون�شر  �ملفرد�ت  ون�شر قو�ئم  �لتعليمية  �لبطاقات  ون�شر  �ملر�جعة 
�ملجالت على �النرتنت ون�شر  �الإلكرتونية على �النرتنت ون�شر  �ملر�جع  ن�شر  �الإلكرتونية على �النرتنت،  ون�شر �جلريدة 
�لدوريات على �النرتنت ون�شر �ملعاجم على �النرتنت ون�شر �الختبار�ت على �النرتنت ون�شر �ملحا�شر�ت على �النرتنت ون�شر 
�ملر�جعات �لتعليمية على �النرتنت ون�شر �الختبار�ت على �النرتنت ون�شر �الألغاز على �النرتنت ون�شر معايري �لت�شحيح يف 
�الختبار�ت على �النرتنت، ن�شر كر��شات وكتيبات �ملر�جعة على �النرتنت ون�شر �لبطاقات �لتعليمية على �النرتنت ون�شر 
�ملخيمات  �ملد�ر�ص )تعليم(، خدمات  و�لن�شر وخدمات  �لتعليمية على �النرتنت  �ملو�د  �الإنرتنت ون�شر  �ملفرد�ت على  قو�ئم 
�أو  �لتعليمي  �ملهني )�لن�شح  �لتدري�ص و�لرتجمة و�الإر�شاد  �لتعليمية وخدمات  �لتدري�ص و�خلدمات  �لريا�شية و�خلدمات 
�لتدريبي( و�إعادة �لتاأهيل �لوظيفي وكتابة �لن�شو�ص غري �لدعائية وخدمات �الختبار�ت �الأكادميية وخدمات تعليم �لكبار 
تعليمية  الأغر��ص  مهرجانات  وتنظيم  تدريبية  دور�ت  تنظيم  لالآخرين،  و�لبيانات  �لتعليمية  �الختبار�ت  درجات  وحتليل 
ومعلومات ببليوغر�فية وخدمات تعليمية جتارية وتدريب على �الأعمال وخدمات تعليمية قائمة على �النرتنت وخدمات 
�لتعليمية  �ملناهج  وتطوير  تعليمية  وموؤهالت  و�ختبار�ت  تعليمية  دور�ت  وت�شميم  �الآيل  �حلا�شب  با�شتخد�م  �المتحانات 
لالختبار�ت  مر�فق  وتوفري  �لتعليمية  و�لبحوث  �لتعليمية  �الختبار�ت  وخ��دم��ات  �لتعليمي  �لتقييم  �خل��دم��ات  وتقدمي 
و�لتعليم  �لتدريب  خدمات  وتوفري  �جلامعية  و�خل��دم��ات  �جلامعي  �لتعليم  وخدمات  تعليمية  معايري  وو�شع  �لتعليمية 
�أو من خالل  �أو من خالله  �الآيل  باحلا�شب  �ال�شتعانة  �لتي تقدم من خالل  تلك �خلدمات  و�لتقييم مبا فيها  و�الختبار 

�النرتنت وتوفري بر�مج �لتعلم عن بعد وخدمات �ملعلومات و�ال�شت�شارية و�الإر�شادية �ملتعلقة باخلدمات �ل�شابق ذكرها.
و�شف �لعالمة: �لعالمة تتكون من �لكلمة SPRINGER  باللغة �الإجنليزية.

�ال�شرت�طات: 
فعلي من لدية �عرت��ص علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد 

�مل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 
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�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 42
خدمات علمية وتقنية و�الأبحاث و�لت�شميمات ذ�ت �ل�شلة؛ خدمات �الأبحاث و�لتحليل �ل�شناعي وت�شميم وتطوير �أجز�ء 
�لكمبيوتر �ل�شلبة وبر�مج �حلا�شب �الآيل و�إقامة مو�قع �إلكرتونية و�إن�شاء حمتوى رقمي على �النرتنت و�إن�شاء حمتوى 
رقمي مثل �جلر�ئد و�ملدونات �الإلكرتونية وت�شميم �ملو�قع �النرتنت و�إن�شاوؤها و�شيانتها الأجل طرف ثالث، مزود خدمة 
�ملو�قع  و��شت�شافة  باآخرين  �خلا�شة  �الآيل  �حلا�شب  بر�مج  تطبيقات  ��شت�شافة  ذل��ك  يف  مبا  بيه(  ����ص  )�ي��ه  �لتطبيقات 
باالأخرين  �خلا�شة  �الإلكرتونية  �ملو�قع  و�شيانة  �إن�شاء  عاملية،  حا�شب  ب�شبكة  خا�ص  �شريفر  على  الآخرين  �الإلكرتونية 
و��شت�شافة �ملو�قع �الإلكرتونية لالآخرين، ت�شميم وتطوير �لرب�مج �حلا�شب ملعاجلة وتوزيع �ملحتويات متعددة �لو�شائط 
وت�شميم وتطوير بر�مج �حلا�شب ل�شغط �ملحتويات متعددة �لو�شائط �أو �إلغاء �شغطها، ت�شميم وتطوير �لرب�مج ملعاجلة 
ون�شر �ملحتويات متعددة �لو�شائط وتوفري �لتحقق �الإلكرتوين لالأو�مر �ملر�شلة عرب �النرتنت ذ�ت �ملحتوى �لرقمي وتوليد 
�ملذكور،  �لرقمي  �ملحتوى  �إىل  �لو�شول  من  �شدورها  عند  �مل�شتخدمني  متكن  �إلكرتوين  ت�شريح  )�أك��و�د(  تعريفية  رم��وز 
�الأخرى  �ل�شيغ  من  �لعديد  و�إىل  من  �ملتعددة  و�لو�شائط  �لبيانات  �ملحتوى  لتحويل  �حلا�شب  و�أج���ز�ء  �ل��رب�م��ج  تطوير 
�ملختلفة وت�شميم �لرب�مج و و�أج��ز�ء �حلا�شب لتحويل �ملحتوى �لبيانات و�لو�شائط �ملتعددة من و�إىل �لعديد من �ل�شيغ 
بالكتب  �ملت�شلة  �لت�شميم  �لفنية و�خلدمات  �لبيانات  �الآيل وخدمات حتليل  باحلا�شب  �لبيانات  �ملختلفة، حتليل  �الأخ��رى 
�النرتنت  و��شت�شافة من�شات على  �الإلكرتوين  و�لن�شر  �ملتعددة  �لو�شائط  �الآيل يف جماالت  و�لدوريات وبرجمة �حلا�شب 
الأغر��ص تعلمية و��شت�شافة بو�بات مو�قع �إلكرتونية الأغر��ص تعليمية؛ خدمات �الأبحاث �لطبية وخدمات �الأبحاث على 
�لكيماويات �لزر�عية وخدمات �الأبحاث �لدو�ئية وخدمات �الأبحاث �لطبية �حليوية وخدمات �الأبحاث �لزر�عية وخدمات 
�الأبحاث �لكيميائية وخدمات �الأبحاث �لبيولوجية وخدمات �الأبحاث �لفنية و�الأبحاث �لعلمية �ملتعلقة بالهند�شة �لور�ثية 
و�الأبحاث �لزر�عية �ملت�شلة بالكيمياء وخدمات �الأبحاث �لطبية و�لدو�ئية وخدمات �الأبحاث و�لتطوير �لدو�ئية و�الأبحاث 
يف جمال �لفيزياء و�الأبحاث يف جمال �لكيمياء و�الأبحاث �لعلمية يف جمال �ل�شيدلة. تزويد �ملعلومات �ملتعلقة بخدمات 
�الأبحاث و�لتحليل �ل�شناعي. �الأبحاث و�لتطوير يف جماالت �لدو�ء و�لتكنولوجيا �حليوية وتوفري معلومات على �النرتنت 
�لبحث  ميكن  بيانات  قاعدة  من  �لعلمية  �الأبحاث  ونتائج  معلومات  وتوفري  �ل�شناعي  و�لتحليل  �الأبحاث  خدمات  ب�شاأن 
�أجهزة  باأحد  �لتكنولوجية من قاعدة بيانات  بها من خالل �النرتنت وتوفري معلومات على �النرتنت يف جمال �الأبحاث 
�لكمبيوتر عرب �النرتنت، �أبحاث علمية الأغر��ص طبية وت�شميم قو�عد �لبيانات و�شيانتها وخدمات تطوير قو�عد �لبيانات 
وحتديث  �لبيانات  بقو�عد  �خلا�شة  �لرب�مج  وتثبيت  �الآيل  �حلا�شب  بيانات  قو�عد  وت�شميم  �لبيانات  قو�عد  و��شت�شافة 
بر�مج قو�عد �لبيانات، خدمات �لتخزين �الإلكرتوين الأر�شفة قو�عد �لبيانات وتطوير بر�مج قو�عد بيانات �حلا�شب �الآيل 
و�شيانتها وتثبيت بر�مج قو�عد �لبيانات و�شيانها وحتديثها، تقدمي بر�مج غري قابلة للتنزيل على �النرتنت الإد�رة قو�عد 

�لبيانات وخدمات �ملعلومات و�خلدمات �الإر�شادية و�ال�شت�شارية �ملت�شلة باخلدمات �ملذكورة �أعاله.
و�شف �لعالمة: �لعالمة تتكون من �لكلمة SPRINGER  باللغة �الإجنليزية.

�ال�شرت�طات: 
فعلي من لدية �عرت��ص علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد 

�مل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 
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عربي ودويل

�شعد معن  �ل���ل���و�ء  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  ب��ا���ش��م  �مل��ت��ح��دث  ن���دد 
ب�”�ملند�شني” �لذين ي�شعون �إىل “ن�شر �لعنف«.

وبعد ذلك، علق �لرئي�ص �لعر�قي برهم �شالح على تويرت 
يف  �أب��ن��اوؤن��ا  د���ش��ت��وري،  ح��ٌق  �ل�شلمي  “�لتظاهر  �إن  ق��ائ��اًل، 

�لقو�ت �الأمنية مكلفون بحماية حقوق �ملو�طنني«.
�الإ�شالح  �إىل  يتطلعون  �ل��ع��ر�ق  �شباب  “�أبناوؤنا  و�أ���ش��اف 

وفر�ص �لعمل، وو�جبنا تلبية هذه �ال�شتحقاقات«. 
�لعام لالأمم  �ملمثلة �خلا�شة لالأمني  �أعربت  من جانبها، 
“قلق  ع��ن  ب��ال���ش��خ��ارت،  هيني  جينني  �ل��ع��ر�ق  يف  �ملتحدة 
�لتعامل  يف  �لنف�ص  “�شبط  �إىل  �ل�شلطات  د�عية  بالغ”، 
�الإن�شان  حقوق  جلنة  �أب��دت  وبدورها،  �الحتجاجات«.  مع 
�لنيابية �عرت��شها على “ردة �لفعل �خلاطئة و�أ�شلوب قمع 
�جلميع  “حتمل  �شرورة  موؤكدة  �ل�شلمية”،  �لتظاهر�ت 
م�شوؤوليتهم«. من جهته دعا رئي�ص �لربملان �إىل �لتحقيق 
يف �ملو�شوع، على غر�ر رجل �لدين �ل�شيعي مقتدى �ل�شدر 

�لذي يحمل ر�ية مكافحة �لف�شاد.
�أما عبد �ملهدي، فاأ�شدر بياناً قال فيه: “نحيي �أبناء قو�تنا 
�مل�شلحة �الأبطال �لذين �أظهرو� قدر�ً عالياً من �مل�شوؤولية، 
�لذين  �ل�شلميني،  غري  �ملعتدين  وجه  يف  �لنف�ص،  و�شبط 

ت�شببو� عمد�ً يف �شقوط �شحايا بني �ملتظاهرين«.
�لتو��شل  و�شائل  على  ن��اري��ة  تعليقات  �لبيان  ه��ذ�  و�أث���ار 

�الجتماعي �شباح �الأربعاء.

وهو لي�ص �مر�ً غري معتاد. �لواليات �ملتحدة حليف مهم لنا 
-- يف �لو�قع �أكرهم �أهمية -- ونحن معتادون على ت�شارك 
�لكثري من �ملعلومات«. و�أ�شاف “�أ�شرت�ليا لن تفعل نقي�ص 
م�شاحلنا �ل��ق��وم��ي��ة. ول��و ق��ررن��ا ع��دم �ل��ت��ع��اون ل��ك��ان ذلك 

ب�شر�حة �أكر ما يثري �لده�شة«.
وطاملا متتعت �لعالقات �لوثيقة مع �لواليات �ملتحدة بدعم 
�أ�شرت�ليا، لكن ذلك �الإجماع تعر�ص  قوي من �حلزبني يف 
معلومات  تك�شف  و�شط  �حلكم،  تر�مب  تويل  منذ  الختبار 
�أن  من  خم��اوف  �أث��ار  ما  �الأخ���رية  �لهاتفية  �ملحادثة  ب�شاأن 
��شرت�ليا قد تكون �ختارت م�شاعدة تر�مب يف ت�شويه �شمعة 

خ�شومه �ل�شيا�شيني يف �لد�خل.
�أنطوين  �مل��ع��ار���ش��ة  �الأرب���ع���اء ط��ال��ب زع��ي��م  ويف وق��ت �شابق 
�ألبانيز بن�شر �ملعلومات �لتي �شليّمتها كانبري� �إىل و��شنطن 
�لوزر�ء  رئي�ص  على  “ينبغي  �ألبانيز  وق��ال  �ل�شدد.  هذ�  يف 
تو�شيح ما حدث بال�شبط. عليه ن�شر �أي حم�شر ومعلومة 
د�ً �أنيّ “�مل�شاألة غري عادية بتاتا«.  بحوزته بهذ� �ل�شاأن”، موؤكيّ

و��شاف “ينبغي على رئي�ص �لوزر�ء �الإدالء ببيان كامل«.

•• بغداد-وكاالت:

�م�ص  �ملتحدة،  و�الأمم  �شالح  برهم  �لعر�قي  �لرئي�ص  دعا 
�الأرب����ع����اء، ق����و�ت �الأم����ن �إىل ���ش��ب��ط �ل��ن��ف�����ص، ب��ع��د مقتل 
�لوزر�ء  رئي�ص  وحمل  عنف،  �أعمال  يف  �ثنني  متظاهرين 

و�لقو�ت �الأمنية م�شوؤوليتها �إىل مند�شني.
����ش��ت��الم حكومة  م��ن��ذ  �الأوىل  ل��ل��م��رة  �ل��ث��الث��اء،  وجت��م��ع 
�أك���ر من  ت��ق��ري��ب��اً،  ع��ام  �ل�شلطة قبل  �مل��ه��دي  ع���ادل عبد 
�لتظاهرة غري م�شبوقة، ومل تنطلق  �ألف متظاهر.وهذه 
بدعوة من حزب �أو زعيم ديني كما جرت �لعادة يف بغد�د، 
وجمعت �لغا�شبني �ملحتجني على غياب �خلدمات �لعامة، 

و�لبطالة، �أو �شد عزل قائد ع�شكري �شعبي �أخري�ً.
وف��رق��ت ق���و�ت �الأم����ن �ل��ت��ظ��اه��ر�ت يف ب��غ��د�د وم���دن عدة 
�مل�شيل  و�ل��غ��از  �مل��ي��اه،  بخر�طيم  بالقوة،  �ل��ب��الد  جنوب  يف 

للدموع، و�لر�شا�ص �ملطاطي. 
�الأمن  ق��و�ت  ��شتخدمت  بغد�د،  �لعا�شمة  ذل��ك، ويف  وبعد 
�لتحرير،  �شاحة  يف  ل�شاعات  �ل��ه��و�ء  يف  �حل��ي  �لر�شا�ص 

نقطة �لتجمع �لتقليدية للمتظاهرين يف و�شط بغد�د.
و�نت�شرت قو�ت مكافحة �ل�شغب �شباح �الأربعاء على نطاق 

و��شع يف حميط �ل�شاحة، و�شدت مد�خلها.
تو�ريه  بغد�د  يف  قتل  �ل��ذي  �ملتظاهر  عائلة  كانت  وبينما 
�ل�شيعية،  �لغالبية  ذ�ت  �ل�شعبية  �ل�شدر  �لرى يف مدينة 

•• �صيدين-اأ ف ب:

قلل رئي�ص �لوزر�ء �ال�شرت�يل �أم�ص من �أهمية مكاملة هاتفية 
باملقت�شبة  وو�شفها  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  مع 
و�لعادية وذلك مع ت�شاعد �ملخاوف يف �أ�شرت�ليا من �حتمال 
�أن يكون رئي�ص �لوزر�ء قد حاول م�شاعدة تر�مب يف ت�شويه 

�شمعة خ�شوم �شيا�شيني.
وقال �شكوت موري�شون �إن تر�مب طلب منه فقط �أن يقيم 
�أجل  م��ن  �ال���ش��رت�ل��ي��ة  �حل��ك��وم��ة  د�خ���ل  �ت�شال”  “نقطة 
باأن  �أن يكذب تقارير  �الأمريكي منه  �لرئي�ص  ياأمل  حتقيق 

رو�شيا �شاعدت حملته �النتخابية عام 2016.
�أن يلبي طلب  �إن��ه كان من دو�ع��ي �شروره  وق��ال موري�شون 
تر�مب على �أ�شا�ص �أن �شفري بالده �إىل �لواليات �ملتحدة جو 
هوكي، �شبق �أن عر�ص م�شاعدة ��شرت�ليا يف �لتحقيق يف �أيار 
مايو. وقال موري�شون ل�شبكة �شكاي نيوز �لتلفزيونية “كانت 
قد  “كنا  و�أ�شاف  ما”.  حد  �إىل  وعادية  مقت�شبة  حمادثة 
ذكرنا باأننا م�شتعدون للم�شاعدة و�لتعاون يف ذلك �لتحقيق، 

وتو��شل بار مع م�شوؤولني �أ�شرت�ليني ومع �ال�شتخبار�ت �الأ�شرت�لية 
و�لربيطانية و�اليطالية جلمع عنا�شر ت�شاعد يف �شرب م�شد�قية 
تاميز  نيويورك  �شحيفة  �ل�شبت  ك�شفت  م��ا  بح�شب  م��ول��ر،  حتقيق 

�الأمريكية.
وي�شرح تقرير مولر جهود رو�شيا يف قلب نتائج �نتخابات عام 2016 
تو�طوؤ  دلياًل على  �ملحققني مل يجدو�  لكن  تر�مب،  دونالد  ل�شالح 

بني مو�شكو وحميط �ملر�شح �جلمهوري.
و�أك����دت و���ش��ائ��ل �الإع����الم �الإي��ط��ال��ي��ة �أن ب���ار و���ش��ل �إىل روم���ا يف �آب 
�إليها  وع��اد  مولر،  بتحقيق  متعلقة  عنا�شر  جمع  بهدف  �أغ�شط�ص 
وزير  قبل و�شول  فيك�شيوين،  �جل��ر�ل  ليلتقي  �ملا�شي  يوم �جلمعة 

�خلارجية �الأمريكي مايك بومبيو �لثالثاء �إىل روما.

•• روما-اأ ف ب:

�الإيطايل  �ل�����������وزر�ء  رئي�ص  �أن  �أم�����ص  �إيطالية  �إع���الم  و���ش��ائ��ل  �أك���دت 
و�ال�شتخبار�ت  كبي������ر  �أمريكي  م�شوؤول  بني  لق�������اء�ت  بعق�����د  �شمح 
تر�مب �شرب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ص  �إط��ار جهود  �الإيطالية، يف 
م�شد�قية حتقيق �ملدع�����ي �خلا�ص روب��رت مول�����ر حول �رتباطات�����ه 

مع رو�شيا.
وو�ف������ق جوزيب��ي كونت��ي على ل�ق����اءين بني وزي������ر �لعدل �الأمريكي 
بيل بار ورئي�ص �ال�شتخبار�ت �الإيطالية �جلر�ل جينارو فيك�شيوين، 
�ل�شحف  �أك����رب  �شري�”  دي���ال  “كوريريي  ���ش��ح��ي��ف��ة  �أك����د  م���ا  وف���ق 

�اليطالية.

ك��ذب��ه ع��ل��ى مكتب  ب�����ش��ب��ب  ب��اب��ادوب��ول��و���ص  ���ش��ج��ن  2017، ع��ن��دم��ا 
�لتحقيقات �لفدر�يل �الأمريكي )�ف بي �ي(.

جو��شي�ص  جم��م��وع��ة  م��ن  ج���زء  ميف�شود  �أن  ب��اب��ادوب��ول��و���ص  وي��وؤك��د 
��شتخدمو� لالإيقاع برت�مب، وهو موقف بات �لبيت �الأبي�ص يوؤيده 

�أكر فاأكر.
وقبل �أن يختفي �أثره، �أقام ميف�شود يف �شقة تابعة جلمعية مرتبطة 
ب�”لينك كامبو�ص حتى �أيار مايو 2018، وفق �شحيفة “كوريريي 

ديال �شري�.
�خلم�ص  وبحركة  باال�شتخبار�ت  �شالت  �جلامعة  لهذه  �أن  ويعتقد 
كونتي،  من  و�ملقرب  �حلاكمة،  �لغالبية  يف  �ملهيمن  �حل��زب  �لنجوم، 

وفق �الإعالم �الإيطايل.

ويعترب �لرئي�ص �الأمريكي، �ملر�شح النتخابات عام 2020 �لرئا�شية، 
�أن حتقيق مولر هو موؤ�مرة �شده، وطلب من وز�رة �لعدل �أن تطلق 

حتقيقاً م�شاد�ً.
وق���ال���ت و���ش��ائ��ل �الإع������الم �الإي��ط��ال��ي��ة �إن ب���ار ط��ل��ب خ�����ش��و���ش��اً من 
�ال�شتخبار�ت �الإيطالية توفري �أكرب عدد ممكن من �ملعلومات حول 
جوزف ميف�شود وهو �أ�شتاذ جامعي مالطي يدريّ�ص يف روما، وي�شتبه 

�الأمريكيون باأنه جا�شو�ص ل�شالح �الإيطاليني �أو �لربيطانيني.
وتعهد ميف�شود للم�شت�شار �ل�شابق حلملة تر�مب جورج بابادوبولو�ص 
هيالري  �لدميوقر�طية  باملر�شحة  ت�شر  معلومات  ل��ه  ي��وؤم��ن  ب���اأن 

كلينتون خالل حملة �نتخابات عام 2016.
عام  ح��ت��ى  روم���ا  يف  كامبو�ص”  “لينك  ج��ام��ع��ة  يف  ميف�شود  وع��م��ل 

االأمريكيون حاولوا �شرب م�شداقية حتقيق مولر 

•• الفجر – خرية ال�صيباين
ل���ط���امل���ا �ع���ت���ق���د دون����ال����د ت����ر�م����ب �أن 
ل�شاحله  �شتكون  �الإق���ال���ة  �إج������ر�ء�ت 
على �ملدى �لطويل. و�ىل يوم قريب، 
“مطاردة  �أن  ي�����ش��ع��ر  ي�����ز�ل  ال  ك����ان 
�شتكون  ي�شميها،  كما  �ل�شاحر�ت”، 
لها تاأثري�ت “�إيجابية” على حملته. 
يف  ي�شتح�شر  �مل��ل��ي��اردي��ر  �ن  وي���ب���دو 
منت�شف  �نتخابات  �خلا�شة  جل�شاته 
بها  ف�����از  �ل����ت����ي   1998 ع�����ام  �مل�������دة 
�ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ون ب��ع��د �إج����ر�ء مماثل 
���ش��د ب��ي��ل ك��ل��ي��ن��ت��ون. غ��ري �ن �الأم���ور 
�شاعات  غ�����ش��ون  ويف  ب�����ش��رع��ة،  ت�شري 
�أظهرها  �لتي  �لثقة  تر�جعت  قليلة 

�لرئي�ص �أمام حا�شيته.
زعيمة  بيلو�شي،  نان�شي  �إع���الن  منذ 
�لنو�ب،  جمل�ص  يف  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ني 
ر���ش��م��ي يف عملية  ب����دء حت��ق��ي��ق  ع���ن 
�لتيار  وت������رية  ت�������ش���ارع���ت  �الإق������ال������ة، 
ت��ر�م��ب. ون�شر  �ل�شلبي ح��ول دون��ال��د 
�ل���ب���ي���ت �الأب����ي���������ص ل���ن�������ص �مل���ح���ادث���ة 
�الأوك���ر�ين، مل  �لرئي�ص  �لهاتفية مع 
���ش��يء. و�الأ����ش���و�أ م��ن ذلك  �أي  يخفف 
�أن جل�شات �ال�شتماع �لتي عقدها  هو 
�مل��ف��ت�����ص �ل��ع��ام م��اي��ك��ل �أت��ك��ي��ن�����ش��ون يف 
�ال�شتخبار�ت  ورئ��ي�����ص  �ل��ك��ون��غ��ر���ص، 
جوزيف ماجو�ير، ون�شر تقرير �ملبليّغ، 

�ثرو� على �لر�أي �لعام.

اإجراء يزداد �صعبية
��شتطالع  �أظ���ه���ر  �ل�����ش��ي��اق،  ه���ذ�  ويف 
 / بوليتيكو  موؤ�ش�شة  �أج��رت��ه  ل��ل��ر�أي 
�الأمريكيني  �أن  كون�شلت،  م��ورن��ي��ن��غ 

باملائة   43 ب��ن�����ش��ب��ة  �الآن  ي����وؤي����دون 
�إجر�ء�ت �لعزل، �أي بزيادة 7 نقاط يف 

�أ�شبوع و�حد فقط. 
يف �ملع�شكر �لدميقر�طي، كان �الرتفاع 
�أفر�د  79 باملائة من  �ذ يد�فع  �أك��رب، 
بيلو�شي،  نان�شي  م��ب��ادرة  ع��ن  �لعينة 
13 نقطة يف غ�شون  ق��دره��ا  ب��زي��ادة 
�إحر�جا لدونالد  و�الأكر  �أيام قليلة. 
�جلمهوريني  ت��اأي��ي��د  �ن  ه��و  ت��ر�م��ب، 
 39( و�مل�����ش��ت��ق��ل��ني  ب����امل����ائ����ة(   10(
باملائة( قد �زد�د يف �الأيام �الأخرية... 
�لرئي�ص  ي����ح����اول  �ل�������ش���ب���ب  ول����ه����ذ� 
عائد�  وب�������ش���رع���ة.  �ل������رد،  وحم��ي��ط��ه 
�جلمعية  عقدت  حيث  نيويورك  م��ن 
�لعامة لالأمم �ملتحدة، �نتقد �لرئي�ص 
�الأمريكي، يف موؤمتر �شحفي، �ملبادرة 
ه���وؤالء  ي��ف��ع��ل��ه  “ما  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة. 
�ال����ش���خ���ا����ص جت�����اه ه�����ذ� �ل���ب���ل���د هو 
قال  ع���ار وي��ج��ب ع���دم �ل�����ش��م��اح به”، 
�خلمي�ص...  ظ��ه��ر  ب��ع��د  لل�شحفيني 
“يجب �أن تكون هناك طريقة الإنهائه 
�ملحاكم”.  ب�شكل قانوين، عرب  -رمبا 
كما ن�شر �لعديد من �لتغريد�ت �شد 
�آدم �شيف، رئي�ص جلنة �ال�شتخبار�ت، 

و��شفا �إياه باأنه “دجال” و”فا�شد«.

هجمات �صاملة 
لتحويل الوجهة

فكرة  فر�ص  ا  �أي�شً �مللياردير  يحاول 
�لفا�شد جو بايدن لقلب �الجتاه. فهو 

ينتقد علنا �ملر�شح �لدميقر�طي على 
تويرت، ويعيد ن�شر ر�شائل بهذ� �ملعنى 
عدو�ين  ا  �أي�شً �إن��ه  �أي���ام.  ب�شعة  منذ 
م�شرًي�  و�ملخربين،  �ملبليّغ  جت��اه  ج��ًد� 
�شمنًيا �إىل عمل “�لدولة �لعميقة”، 
�إد�رة مو�زية تعمل يف  و�وه��ام وخيال 

وهذه و�حدة من هو�ياته. “�لظل”، 
“لو�ص  �شحيفة  ب��ث��ت��ه  ت�شجيل  ويف 
�أجنلو�ص تاميز”، ن�شمعه يكرر رغبته 
�ملعلومات  ق��دم  �ل���ذي  م��ن  معرفة  يف 
�إىل �ملبلغ، قائاًل �إن �مل�شالة تكاد تتعلق 
“هل  د�:  م��ه��ديّ تقريًبا”،  “بجا�شو�ص 
تعرفون ما �لذي كنا نفعله يف �لزمن 

�جلميل  ...  مع �جلو��شي�ص؟«
بيانات كثرية من �جل تكري�ص حلمة 
�حلزب ومتا�شك قو�عده. وقد �أظهر 
�الأول عالمات �نق�شام مبكرة يف �الأيام 
�الأخرية، حيث �عترب ميت رومني، �أن 
ونظريه  تر�مب  دونالد  بني  �ملحادثة 
رف�ص  للغاية”،  “مقلقة  �الأوك���ر�ين 
تيد كروز، وهو مر�شح جمهوري �شابق 
�إن��ه يعمل  قائاًل  �لرئي�ص،  دع��م  �آخ��ر، 
حني  يف  تك�شا�ص”،  “�شعب  ل�شالح 
�ل�شحفيني  �أ�شئلة  �آخ��رون من  ب  تهريّ

�الأمريكيني.

خلية اأزمة واملزيد 
من االجتماعات

ف�شيكون  م��ن��ت��ه��اه،  �الإج������ر�ء  ب��ل��غ  �إذ� 
ت�شويت ثلثي �أع�شاء جمل�ص �ل�شيوخ 

����ش���روري���اً الإق����ال����ة �ل���رئ���ي�������ص، �ل���ذي 
�ل�شيوخ.  جمل�ص  يف  باأغلبية  يتمتع 
ي��ز�ل حتت  �لو�شع ال  �ن  وه��ذ� يعني 
�ل��ع��دي��د من  �أن  �ل�����ش��ي��ط��رة، خ��ا���ش��ة 
�لرئي�ص،  م��ن  و�مل��ق��رب��ني  �مل��ن��ت��خ��ب��ني 
هجماته  ن�شر  جانبهم  م��ن  ي��ع��ي��دون 
)�����ش����د �مل����ب����ليّ����غ و�ل����دمي����ق����ر�ط����ي����ني( 
�أي �شغط  ل��الأح��د�ث )ينكر  ورو�ي��ت��ه 

على �لرئي�ص �الأوكر�ين( .
للبيت  مي��ك��ن  �ل��ع��م��ل،  ه���ذ�  ولتكثيف 
“غرفة  �إح��������د�ث  ����ا  �أي���������شً �الأب����ي���������ص 

�الإع������الم  ل���و����ش���ائ���ل  وف����ًق����ا  حرب”، 
�الأزمة  وح���دة  و�شتكون  �الأم��ري��ك��ي��ة. 
ه����ذه، م�����ش��ت��وح��اة م���ن �ل���وح���دة �لتي 
�أن�شاأتها �إد�رة كلينتون يف ذروة عا�شفة 
و�شتتاألف   .1998 ع���ام  لوين�شكي 
وملحقني  �شيا�شيني  م�شت�شارين  من 

�عالميني وخرب�ء يف �الت�شال.
على  ��ا  �أي�����شً ت��ر�م��ب  دون��ال��د  ويعتمد 
ق��اع��دت��ه مل��و�ج��ه��ة ه��ذ� �مل��وق��ف. و�أكد 
�ل���ب���ي���ت �الأب���ي�������ص  م�������ش���ت�������ش���ارون يف 
ل�����ش��ح��ي��ف��ة و�����ش���ن���ط���ن ب���و����ش���ت، �إن����ه 
���ش��ي��ك��ث��ف ج������دول �ج���ت���م���اع���ات���ه هذ� 
وح�شد  �ل�شيطرة  ال�شتعادة  �خلريف 

موؤيديه... �ملعركة بد�أت �الن.
عن لوجورنال دي دميان�س

ملواجهة اإع�صار العزل:

هكذا ُيعّد البلدوزر ترامب هجومه امل�شاد...!
قد يحدث البيت االأبي�س وحدة اأزمة م�صتوحاة من وحدة كلينتون يف ذروة عا�صفة لوين�صكي 

يظهر ا�شتطالع للراأي اأن االأمريكيني يوؤيدون بن�شبة 43 % اإجراء العزل

�شيكثف ترامب روزنامة اجتماعاته هذا 
اخلريف ال�شتعادة ال�شيطرة وح�شد موؤيديه

لطاملا اعتقد دونالد ترامب اأن اإجراءات 
االإقالة �شتكون ل�شاحله على املدى الطويل

�د�م �شيف يف مرمى نري�ن تر�مب تيد كروز... جمهوري يرف�ص دعم �مللياردير

�جلمهوري ميت رومني ينتقد �لرئي�ص

تر�مب يعك�ص �لهجوم

بيلو�شي قادت �لهجوم با�شم �لدميقر�طيني

نافذة 
م�صرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�صاف كيف يفكر االآخر

•• جورج عيا�ص

�أو جورج  ي��ذك��ر �جل��م��ي��ع م��ق��ول��ة ك����ارل م��ارك�����ص 
�شانتايانا، �ن �لتاريخ يعيد نف�شه مرتني: مرة على 
�شكل ماأ�شاة، ومرة على �شكل مهزلة. عام 1974، 
ب��اإج��ر�ء ع��زل �شبه م��وؤك��د، خ��رييّ �لرئي�ص  م��ه��دد� 

نيك�شون �ال�شتقالة.
للبيت  �نتخابه  �إع���ادة  بعامني، مت��ت  ذل��ك  وق��ب��ل   
�شيو�جه  �ملقابل،  يف  باهر.  �نت�شار  عرب  �الأبي�ص 
دونالد تر�مب �الآن عملية عزل. وكان قد �شنع عام 
2016، �ملفاجاأة بفوزه على �ملر�شحة �الوفر حظا 
هيالري كلينتون، وكانت كل �ال�شو�ء خ�شر�ء مع 

بدء حملة رئا�شية جديدة.
�شدفة �أو متاثل؟

�أن �لدميقر�طيني   يف �حلالتني، كل �شيء كما لو 
يلجوؤون �ىل �مليد�ن �لقانوين لينتقمو� من هزمية 
�شاحقة  �لوقائع  كانت  بالتاأكيد،  الذع��ة.  �شيا�شية 
نعمة  ك��ان��ت  ووت��رغ��ي��ت  لكن  لنيك�شون،  بالن�شبة 
منهم  �ل�شخرية  �ث����ارو�  �ل��ذي��ن  ل��ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ني 

برت�شيح جورج ماكغفرن للرئا�شة. 
�لذي  هو  وح��ده  �مل�شتقبل  ف��اإن  لرت�مب،  بالن�شبة 
�شيقول ما �إذ� كانت �لتهم يف “�لق�شية �الأوكر�نية” 
ل�  �لن�شبية  بعد خيبة �المل  �أم ال.  ذ�ت م�شد�قية 
�جر�ء  حينها  ط��رح  حيث  �لرو�شي”،  “�لتحقيق 
من  هبة  �شقطت  �لق�شية  ه��ذه  �أن  ي��ب��دو  �ل��ع��زل، 
�ل�شماء حلزب دميقر�طي منق�شم، دون �أي مر�شح 
بارز وحا�شم، حزب �خُتزل يف �لدفاع عن �الأقليات، 

وقيم �ملثلية، وجعل منها معركته �لرئي�شية.
ت����ر�م����ب ون���ي���ك�������ش���ون، يالحق  ك����ل م����ن  يف ح���ال���ة 
�وتوماتيكية  بكر�هية  �لرئي�ص  �لدميقر�طيون 
“ريت�شارد  �أن  �ل��ي��وم  ن��ت��ذك��ر  وب��ال��ك��اد  ومنهجية. 
�ملحتال” كان �أكر رجل تكرهه �لنخب �لليرب�لية 

قبل فرتة طويلة من ووترغيت.

يف �ملقابل، فاإننا نعلم �شر�وة �لدميقر�طيني لنزع 
على  �لبد�ية  منذ  برهانهم  تر�مب  عن  �ل�شرعية 
تر�مب  ميثل  نيك�شون،  غر�ر  وعلى  �إز�حته.  فكرة 
�ل�شاحل  ع��ل��ى  �لنخبة  �أع���ني  يف  �ملغت�شب  ���ش��ورة 
�الأو�شاط  بع�ص  تعتربه  �ي�شا،  ومثله  �ل�شرقي، 

“مري�ص نف�شاين«.
ت�شريبات  �أن  رغ���م  �ل��ت�����ش��اب��ه  �أوج����ه  ت��ت��وق��ف  ه��ن��ا، 
�لعميق”  “�حللق  ب���  ت��ذك��رن��ا،  �ل��ي��وم  “�ملبلغني” 
�لذي ت�شبب يف خ�شارة نيك�شون. لقد تغري �لو�شع 
جميع  �أن  م��وؤك��د�  ولي�ص  �لهيكلية،  �لناحية  م��ن 
�لنتائج قد مت تقييمها بعد. فخالل ن�شف قرن، 
و�أ�شبحت  �شوء،  �الأمريكي  �ملجتمع  �شروخ  �زد�دت 
�زد�دت  نيك�شون  �لقدمية زمن  �ل�شامتة  �الغلبية 

ر�ديكالية، ومن “�ل�شاخطني«. 
“ال  م��ق��ات��اًل  نيك�شون  ك��ان  �إذ�  ذل���ك،  على  ع���الوة 
فاإن تر�مب، �لذي هو على نف�ص  يك�شب �أ�شرى”، 
�شياق ما  �أك��ر خبثا يف  �لقتالية، يبدو  �لقدر من 
بعد �حلقيقة، �لذي ي�شيطر عليه متاًما من خالل 

�لتغريد�ت و�الأخبار �لز�ئفة.
�أخرى، وحدها �حلقائق �خلام و�الولية، هي  مرة 
�لتي �شتقرر ما �إذ� كانت هناك مادة للعزل �أم ال يف 
ال �شك �أن تر�مب يو�جه  “�لق�شية �الأوكر�نية”. 
خطر� كبرًي� يف هذه �حلالة، لكن �لدميقر�طيني 
لقد  �ي�شا.  �لقدر  وبنف�ص  �خلطر  ذ�ت  يو�جهون 
باإقالة  ل��ل��م��ط��ال��ب��ة  �م���ره���م  م���ن  ك���ان���و� يف ع��ج��ل��ة 
ت���ر�م���ب، �ىل درج����ة �ن��ه��م مل ي��ن��ت��ظ��رو� ح��ت��ى �ن 
عك�ص  على  بعملهما،  و�ل��ع��د�ل��ة  �ل�شحافة  ت��ق��وم 
م��ا ح���دث زم���ن ووت��رغ��ي��ت. وب��ال��ت��ايل، ل��ي�����ص من 
�لقليل  ي��ك��ف��ي  الأن����ه  خ���ط���اأ،  �رت���ك���اب  م�شلحتهم 
لت�شقط هذه �حلالة �الأخرية يف �الإهمال، وينتهي 
�لنعمة  عامل  �شاعتها  و�شيغرييّ  بهزميتهم،  �الأم��ر 

مع�شكره.
ترجمة خرية �ل�شيباين

نيك�شون، ترامب: هل يعيد التاريخ نف�شه...؟

حمام وموؤرخ متخ�ش�ص يف �لواليات �ملتحدة. 
كتابه �أطلقو� �لنار على نيك�شون! �شي�شدر قريًبا عن د�ر ن�شر بريين.

احلكومة العراقية تتهم مند�شني بالعنف يف التظاهرات

رئي�س الوزراء اال�شرتايل يقلل من اأهمية املكاملة مع ترامب 

يحاول امللياردير فر�س فكرة الفا�صد جو بايدن لقلب االجتاه
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الفجر الريا�ضي

•• دبي -الفجر

 ي���غ���ل���ق �ل�����ي�����وم -�خل����م����ي���������ص- ب���اب 
�ل��ت�����ش��ج��ي��ل ل��ل��ر�غ��ب��ني م���ن �مل���الك 
دبي  �شباق  يف  للم�شاركة  و�لنو�خذة 
لل�شفن �ل�شر�عية �ملحلية 60 قدما 
�ل���دويل  دب���ي  ن����ادي  و�ل����ذي ينظمه 
بعد  ي��وم  ظهر  �لبحرية  للريا�شات 

غد �ل�شبت يف �شو�طئ دبي.
بد�أت  ق��د  �لت�شجيل  عملية  وك��ان��ت 
م��ن��ذ ب���د�ي���ة �الأ����ش���ب���وع �حل����ايل يوم 
�ل������ن������ادي وع����رب  �الأح����������د يف م����ق����ر 
وت�شتمر  �الل����ك����رتوين  �ل��ت�����ش��ج��ي��ل 
ظهر  بعد  من  �لثانية  �ل�شاعة  حتى 
�ليوم -�خلمي�ص- موعد �إغالق باب 
�ل�شفن  ق��ائ��م��ة  و�إع�����الن  �لت�شجيل 
�ل�شباق  ي�شهد  �أن  ويتوقع  �مل�شاركة. 
غد  بعد  ي��وم  �شيقام  و�ل���ذي  �لكبري 
يعد  ح��ي��ث  ك��ب��رية  م�����ش��ارك��ة  �ل�شبت 
�لفئة  ه��ذه  �شباقات  فاحتة  �ل�شباق 
يف �ملو�شم �جلديد 2020-2019 
للريا�شات  �ل�������دويل  دب�����ي  ل����ن����ادي 
�ل���ب���ح���ري���ة و�ل��������ذي ي��ت�����ش��م��ن هذ� 
بينها  م�����ن  حم����ط����ات   4 �مل����و�����ش����م 
�أن  وك��ان مقرر�  �ل�شبت.   يوم  �شباق 
�ل�شر�عية  لل�شفن  دب��ي  �شباق  يقام 
فعاليات  �شمن  ق��دم��ا   60 �ملحلية 
-2019 �ملو�شم �لريا�شي �لبحري 

�أن  غري  �ملا�شي  �ملو�شم  يف   2020
�الأحو�ل  وتباين  �ل��ربجم��ة  �زدح���ام 

�جلوية مل ت�شاعد يف �إقامة �ل�شباق 
�ملو�شم  بد�ية  �إىل  تاأجيله  مت  �ل��ذي 
�حلايل. ومن �ملنتظر �أن ينظم نادي 
�لبحرية  ل��ل��ري��ا���ش��ات  �ل����دويل  دب���ي 

����ش���م���ن �أج�����ن�����دة �مل����و�����ش����م �جل���دي���د 
�شباقات  ث���الث   2020-2019
هي  �ل�شبت  ي��وم  �شباق  غ��ري  �أخ���رى 
�جلولة �الأوىل من بطولة دبي يوم 

�ل�شبت 16 نوفمرب �ملقبل و�جلولة 
دي�شمرب   21 �ل�����ش��ب��ت  ي���وم  �ل��ث��ان��ي��ة 
ختام  م�شك  ���ش��ي��ك��ون  بينما  �ل���ق���ادم 
�لبحري  �لريا�شي  �ملو�شم  �شباقات 

باإقامة �شباق �لقفال �لثالثني.

21
�ملن�شرم  �ملو�شم  �أن  بالذكر  �جلدير 

تنظيم  ���ش��ه��د   2019-2018
لل�شفن  دبي  بطولة  �شمن  �شباقني 
�الأول  قدما   60 �ملحلية  �ل�شر�عية 
�أقيم منت�شف �شهر دي�شمرب 2018 

و�شهد فوز �ل�شفينة طوفان 21 

 96
ك����م����ا ن����ظ����م ن���������ادي دب�������ي �ل�������دويل 
ل��ل��ري��ا���ش��ات �ل��ب��ح��ري��ة ب��د�ي��ة �شهر 
م����اي����و �مل����ا�����ش����ي �حل��������دث �الأب��������رز 
و�لع�شرين  �ل��ت��ا���ش��ع  �ل��ق��ف��ال  ���ش��ب��اق 
و�ملخ�ش�ص  �ل��ط��وي��ل��ة  ل��ل��م�����ش��اف��ات 
لل�شفن �ل�شر�عية �ملحلية 60 قدما 
�ملن�شرم  �ملو�شم  فعاليات  ختام  م��ع 
�ل�شباق  و���ش��ه��د   2019-2018
 96 �ل�شقي  �ل�شفينة  طاقم  تتويج 

باللقب �لغايل.

قدمًا  60
�ل��دويل للريا�شات  �أطلق نادي دبي 
�ل��ب��ح��ري��ة  م��ن��اف�����ش��ات ف��ئ��ة �ل�شفن 
�ل�����ش��ر�ع��ي��ة �مل��ح��ل��ي��ة 60 ق��دم��ا يف 
تنفيذ�   1993 �شهر مايو من عام 
بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  لتوجيهات 
ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب ح��اك��م دبي 
�لن�شخة  مع  بالتز�من  �ملالية  وزي��ر 
�لثالثة من �شباق �لقفال �لثالث عام 
جتريبي  �شباق  �أقيم  حيث   1993

مب�شاركة 16 حممال 
وق���د ك���ان �ل��ف��وز و�ل��ت��ت��وي��ج يف ذلك 

�ل�شباق و�لذي يعد �أول ظهور ر�شمي 
لل�شفن �ل�شر�عية �ملحلية 60 قدما 
�ل�شفينة من�شور  من ن�شيب طاقم 

�ل�شفينة  �لو�شيف  مركز  ونال   36
�ل�شفينة  ث��ال��ث��ا  وح���ل   44 �خل��ي��اي 

كحال 63

احلدث يقام ظهر ال�صبت

اإغالق الت�شجيل ل�شباق ال�شفن ال�شراعية 60 قدما اليوم

•• الكويت-الفجر

�خلليجي  �لتعاون  جمل�ص  ل��دول  �لتنظيمية  �للجنة  عقدت 
�لكويتي عبيد  �لكويت برئا�شة  لها يف دولة  للجودو �جتماعاً 
ز�ي���د �ل��ع��ن��زي وح�����ش��ور �الأم����ني �ل��ع��ام �ل��ك��وي��ت��ي ي��و���ش��ف ديل 
و�لعميد نا�شر �لغنام )�ل�شعودية(،حممد جا�شم )�الإمار�ت( 
)�لبحرين(،كما  �لكوهجي  (ويو�شف  قطر   ( �ملريخي  وعيد 
�إد�رة  م��دي��ر  خليفة  �ل  ن��ا���ش��ر  ب��ن  م�شعل  �الج��ت��م��اع  ح�شر 
ل���دول �خلليج  �ل��ت��ع��اون  �ل��ع��ام��ة ملجل�ص  ب��االأم��ان��ة  �ل��ري��ا���ش��ة 
�لعربية..  ويف بد�ية �الجتماع رحب عبيد �لعنزي باحل�شور 
هام�ص   على  يعقد  �ل���ذي  لالجتماع  ح�شورهم  لهم  و�شكر 

 21 حت��ت  لل�شباب  و  لالأ�شبال    21 �ل  �خلليجية  �لبطولة 
�شنة �لتي نظمها �الحتاد �لكويتي للجودو 

ومت خالل �الجتماع �لت�شديق على �ملح�شر �ل�شابق ومناق�شة 
��شت�شافة  ع��ل��ى  �مل��و�ف��ق��ة  �ل��ف��ن��ي��ة، ومت���ت  �ل��ل��ج��ن��ة  حم�����ش��ر 
�ل�شعودية �لبطولة �ل� 22 يف �ململكة �لعام �لقادم 2020 ، على 
يتم حتديد موعدها الحقا ،وقد حثت �للجنة �لتنظيمية على 
�شرورة �لعمل على م�شاركة �ملر�أة يف بطوالت �خلليج للجودو 
جمل�ص  ب��دول  �لفنية  �للجنة  وكانت   . �لقادمة  �ل�شنو�ت  يف 
�لتعاون �خلليجي للجودو قد عقدت �جتماعا لهل قبل �جتماع 
�ملالكي وح�شور  �ل�شعودي ح�شني  �لتنظيمية برئا�شة  �للجنة 
�مل��رزوق��ي )قطر( وحممد  حممد جا�شم )�الإم���ار�ت( وع��ادل 

�الأمني  �لعنزي   يو�شف ديل  )�لكويت( وبح�شور  نهار  �شاهر 
تو�شيات  �تخذت خالله عده  وقد  �لتنظيمية..  للجنة  �لعام 
�أبرزها بان تكون �ل�شروط �لفنية للبطولة �لقادمة لالأ�شبال 
و�لنا�شئني بجانب بطولة �لكاتا طبقا للقانون �لدويل للعبة 
،  و�أو�شت �للجنة بتحديد موعد �جتماعها �لقادم قبل �إقامة 
�لبطولة �ملقبلة مبده ال تقل عن )�شهرين(،كما �أو�شت �للجنة 
بعمل خطة ثالثية جلميع �لفئات �لعمرية �ملقرتحة، و�أو�شت 
على �إقامة �لبطولة �لعمرية لالأ�شبال و�لنا�شئني و�لكاتا ملده 
�شنتني ،كما �أو�شت �للجنة باأن يكون موعد �إقامة �لبطوالت 
�شهر فرب�ير من كل عام  �لقادمة خالل  �لعمرية  �خلليجية 

تز�منا مع عطلة �لربيع �لطالبية.

اللجنة التنظيمية لدول جمل�س التعاون اخلليجي 
للجودو ت�شدر عددا من القرارات

 •• دبي –الفجر:

غادرت بعثة منتخب �لدر�جات �شباح �أم�ص �إىل تايالند للم�شاركة يف �جلولة 

�لثانية لبطولة كاأ�ص �آ�شيا للم�شمار �لتي تقام يف �لفرتة من 4 �ىل 8 �أكتوبر 
�جلاري وي�شارك فيها منتخبنا بطموحات كبرية يف �إ�شافة ميد�ليات جديدة 
وف�شية  ذهبية  ميد�ليات  ث��الث  حتقيق  يف  جناحه  بعد  �ل��ق��اري  ر�شيده  �إىل 
و�لتي  �ملا�شي  �الأ���ش��ب��وع  �لهند  يف  �أقيمت  �لتي  �الأوىل  �جل��ول��ة  يف  وب��رون��زي��ة 

و�شعته يف مكانة متميزة بني منتخبات �لقارة �الآ�شيوية ..
�لبعثة برئا�شة �شامل عتيق �لكتبي ع�شو جمل�ص �الإد�رة وت�شم �ملدرب �لوطني 
بدر حممد مريز� وم�شاعده �شريف عبد �هلل و�الإد�ري معاذ �ملن�شوري و�لثنائي 
�لفني �أحمد معيوف وجون باول وجنوم منتخب �لكبار يو�شف مريز� و�أحمد 

�ملن�شوري وحممد �ملن�شوري وجابر �ملن�شوري و�شيف معيوف ووليد �لنقبي 
وحر�ص على ود�ع �لبعثة يف مطار دبي �لدويل عبد �لكرمي �لزرعوين �ملدير 
�إد�رة  للبعثة حتيات ومتنيات جمل�ص  نقل  �ل��ذي  �لفنية  �للجنة  رئي�ص  �مل��ايل 
�الحتاد بالتوفيق و�أن يحقق جنوم �ملنتخب �لنتائج �لتي ترفع ر�ية �الإمار�ت 

منتخب الدراجات غادر اإىل تايالند للم�شاركة يف كاأ�س اآ�شيا للم�شمار

•• الفجرية-الفجر

�جلمعة  غ��د�ً  �جلوجيت�شو،  ملحرتيف  �لدولية  �لفجرية  بطولة  من  �ل�شاد�شة  �لن�شخة  تنطلق 
�الإمار�ت،  �أبطال  �إىل جانب  دول��ة   54 �لريا�شي، مب�شاركة كبرية من  ز�ي��د  وتقام يف جممع 

وذلك للفئات من 16 عاماً وما فوق، وت�شمل �لنا�شئني و�لكبار و�الأ�شتاذة.
وت�شهد �لبطولة م�شاركة جمموعة من �لنجوم و�لنجمات، على غر�ر ودمية �ليافعي �حلائزة 

�أقيمت مبدينة لو�ص �أجنلو�ص يف  �أبوظبي غر�ند �شالم، �لتي  49 كلغ يف بطولة  ذهبية وزن 
�لواليات �ملتحدة �الأمريكية، �ل�شهر �ملا�شي.

 69 وزن  �لبنف�شجي  �حل��ز�م  ويحمل  �لظفرة،  من  �حلمادي  �شالح  حممد  م�شاركة  وكذلك 
كلغ..و ح�شل �أخري�ً، على �مليد�لية �لربونزية يف �جلولة �الأوىل من بطولة نائب رئي�ص �لدولة 
للجوجيت�شو، وعلى �شعيد �ملحرتفني �لعامليني، ي�شارك �لرب�زيلي �إيجور �شوز�، ومو�طنته �أنا 

كارولينا �أدي�شون.

»دولية الفجرية للجوجيت�شو« 
تنطلق غدًا 

خ��ف��اق��ة وت���وؤك���د ع��ل��ى �مل��ك��ان��ة �لتي 
و�شلت �ليها در�جات �الإمار�ت ..
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-رم�صان عطا: 

�أعلن �حتاد �الإمار�ت للجوجيت�شو، 
عن �تخاذ جمموعة من �خلطو�ت 
هذه  ث���ق���اف���ة  ن�����ش��ر  �إىل  �ل���ر�م���ي���ة 
�أف�شل  ت��ط��ب��ي��ق  ع����رب  �ل���ري���ا����ش���ة 
و�ال�شتفادة  �لتكنولوجيا  ممار�شات 

منها على �ل�شعيد �لريا�شي.
ويف ه���ذ� �ل�����ش��دد، ك�����ش��ف �الحت���اد 
ع������ن ت����و�����ش����ي����ع ن�����ط�����اق ����ش���ر�ك���ت���ه 
�ل�شركة  ’فلو�شبورت�ص‘،  م����ع 
�ل��ن��ق��ل �حلي  �ل����ر�ئ����دة يف جم����ال 
حيث  �ل����ري����ا�����ش����ي����ة،  ل�������الأح�������د�ث 

�لريا�شة  ل��ع�����ش��اق  �ل��ف��ر���ش��ة  ُت��ت��ي��ح 
’فلوجر�بلنغ‘  قناة  يف  �مل�شرتكني 
ملتابعة   )FloGrappling(
�جلوجيت�شو  ب��ط��والت  م��ن  �شل�شلة 
يف  بتنظيمها  �الحت����اد  ي��ق��وم  �ل��ت��ي 

خمتلف �أرجاء �لدولة.
ك���م���ا ����ش���ي���ق���وم �حت��������اد �الإم�����������ار�ت 
للجوجيت�شو ببث �ملناف�شات �ملحلية 
ب�شكل مبا�شر وجم��اين عن طريق 
�لر�شمي  �الل������ك������رتوين  م���وق���ع���ه 
و�ل���ق���ن���اة �خل��ا���ش��ة ب���االحت���اد على 
يف  ذل��ك  وي��اأت��ي  ’يوتيوب‘،  من�شة 
ن�شر  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  م�شاعيه  �إط����ار 

�ل��ري��ا���ش��ة يف جميع  ه����ذه  ث��ق��اف��ة 
�أركان �ملجتمع.

�أمام  �ملتميزة  �خلطوة  ه��ذه  وتتيح 
ط���ي���ف و������ش����ع م����ن �جل���م���اه���ري، ال 
وذويهم  �ل��الع��ب��ني  ع��ائ��الت  �شيما 
ي����ح����ظ����و�  ال  مم�������ن  وحم����ب����ي����ه����م 
حل�شور  و�لتنقل  لل�شفر  بفر�شة 
�مل���ن���اف�������ش���ات ع���ل���ى �أر��������ص �ل����و�ق����ع، 
و�ملبا�شرة  �حلية  �مل�شاهدة  �مكانية 
ي�����ش��ارك بها  �ل��ت��ي  �ل��ن��ز�الت  ملعظم 
الع��ب��وه��م �مل��ف�����ش��ل��ني. ك��م��ا متكن 
�أنف�شهم  �ل���الع���ب���ني  �مل����ي����زة  ه�����ذه 
م��ن �الإط�����الع ع��ل��ى �أد�ئ���ه���م خالل 

�ل���ن���ز�الت و�ل��ت��ع��رف ع��ل��ى مكامن 
منها  و�ال�شتفادة  و�شعفهم  قوتهم 

يف �لنز�الت �ملقبلة. 
�ل�شيد  ق�����ال  �ل���������ش����دد،  ه�����ذ�  ويف 
�مل����رزوق����ي، مدير  حم��م��د ح�����ش��ني 
�حتاد  يف  و�مل��ال��ي��ة  �ل��ت�����ش��وي��ق  �إد�رة 
“تن�شجم  للجوجيت�شو:  �الإم���ار�ت 
�لقيادة  روؤي�����ة  م���ع  �ل�����ش��ر�ك��ة  ه���ذه 
�الإم����ار�ت  �حت���اد  �حلكيمة وج��ه��ود 
ن�شر  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  للجوجيت�شو 
وقيمها  �ل���ري���ا����ش���ة  ه�����ذه  ث���ق���اف���ة 
�مل�شتوى  وع����ل����ى  �ل�����دول�����ة  د�خ�������ل 
�ل�شر�كة  ه��ذه  و�شرتتقي  �ل��ع��امل��ي. 

�ىل  بال�شافة  ’فلور�شبورت�ص‘  مع 
طريق  ع��ن  �مل��ب��ا���ش��ر  �ل��ب��ث  تطبيق 
ريا�شة  ب����و�ق����ع  �الحت��������اد  م����وق����ع 
�جل��وج��ي��ت�����ش��و يف دول�����ة �الإم������ار�ت 
خالل  م��ن  ككل  و�ل��ع��امل  و�ملنطقة 
فر�شة  �لريا�شة  ه��ذه  ع�شاق  منح 
�ل���و����ش���ول ع��ل��ى م�����د�ر �ل���ع���ام �إىل 
و�لتغطية  �ل�شبكي  �لبث  حمتوى 
بجعل  ي�������ش���ه���م  مم������ا  �مل�����ب�����ا������ش�����رة 
ع�شاق  �هتمام  حم��ور  �جلوجيت�شو 
�لريا�شة حول �لعامل. وُتعترب هذه 
بالن�شبة  مثالية  فر�شة  �خل��ط��وة 
و�جليل  �جل��وج��ي��ت�����ش��و  ل��ري��ا���ش��ي��ي 

وفنون  ق��و�ع��د  لتعليّم  منهم  �ملقبل 
�ملو�هب  �أمل����ع  �ل��ري��ا���ش��ة م���ن  ه����ذه 

�مل�شاركة يف هذه �لبطوالت«.
م���ل���ت���زم���ون  “نحن  و�أ���������ش��������اف: 
�ملعتمدة  �لتطوير  با�شرت�تيجية 
لدى �الحتاد و�ل�شاعية �إىل تطبيق 
�أف�شل �ملمار�شات على كافة �ل�شعد 
�لتكنولوجيا  ت��وظ��ي��ف  ف��ي��ه��ا  مب���ا 
و�ال�شتفادة منها يف عامل �لريا�شة. 
ومن خالل توفرينا خلدمات �لبث 
حمبي  جميع  مننح  فاإنيّنا  �ل�شبكي، 
على  للتعرف  �ل��ف��ر���ش��ة  �ل��ري��ا���ش��ة 
ومز�ياها  �جل��وج��ي��ت�����ش��و  ري���ا����ش���ة 
�لتي  وقيمهل  و�ل��ذه��ن��ي��ة  �لبدنية 
�ملجتمع  ع���ل���ى  �إي����ج����اب����اً  ت��ن��ع��ك�����ص 

عموماً«.
وم���ن ���ش��اأن ه���ذه �ل�����ش��ر�ك��ة �ملعززة 
توفر  �أن  ’فلو�شبورت�ص‘  م����ع 

م��ب��ا���ش��رة وك���ام���ل���ة وعند  ت��غ��ط��ي��ة 
�لعاملية  �أب��وظ��ب��ي  لبطولة  �لطلب 
ع�شاق  ���ش��ت��زود  ك��م��ا  للجوجيت�شو، 
كافة  ب��ف��ر���ش��ة حل�������ش���ور  �ل��ل��ع��ب��ة 
�لنز�الت �حلما�شية مبا�شرة لل�شلة 
�لبطوالت �لدولية لفئة �ملحرتفني 
و�لتي تقام خالل �ملو�شم �لريا�شي 
�إم���ارة �لفجرية  �حل��ايل يف كل من 
و�ل��ع��ني ودب��ي ور�أ����ص �خليمة. كما 
مبا�شرة  تغطية  �ل�����ش��ر�ك��ة  ت�شمل 
�أبوظبي  مل��ه��رج��ان  �الأوىل  ول��ل��م��رة 
�لعاملي للجوجيت�شو وبطولة �لعامل 
بفئة  ل��ل��ب��ار�ج��وج��ي��ت�����ش��و �خل��ا���ش��ة 
�لعامل  �ل��ه��م��م وب��ط��ول��ة  �أ���ش��ح��اب 
للنا�شئني يف �جلوجيت�شو،  وبطولة 
�أبوظبي �لعاملية للجوجيت�شو لفئة 
�الحت���اد  ينظمها  �ل��ت��ي  �الأ����ش���ات���ذة 
�شمن �إطار فعاليات بطولة �أبوظبي 

�لعاملية ملحرتيف �جلوجيت�شو.
 ومُي���ك���ن م��ت��اب��ع��ة ك���اف���ة �ل���ن���ز�الت 
�مل�����ش��وق��ة م���ن خ���الل ر�ب����ط �ملوقع 
uaejjf. ل��الحت��اد  �ل���الك���رتوين 

�خلا�شة  �ل��ق��ن��اة  زي����ارة  �أو   com
يوتيوب  م��ن�����ش��ة  ع���ل���ى  ب����االحت����اد 
على  �ال����ش���رت�ك  �أو   uaejjf@
FloGrappling. م����وق����ع 
حيث  �الإل�����������ك�����������رتوين،   com
�مل�����ش��رتك��ون ع��ل��ى حقوق  ي��ح�����ش��ل 
كامل  �ملتمييّز عرب  �ملحتوى  متابعة 
و�شيتمكيّن  ’فلو�شبورت�ص‘.  �شبكة 
كافة  م���ت���اب���ع���ة  م����ن  �مل���������ش����اه����دون 
�أي  وع��رب  �لطلب  ح�شب  �ل��ن��ز�الت 
ج���ه���از، وذل����ك م���ن خ����الل حتميل 
تطبيق ’فلو�شبورت�ص‘ على من�شات 
’روكو‘ و’�أمازون فاير تي يف‘ و’�أبل 

تي يف‘ �أو “متجر �أبل«.

اإىل ن�صر ثقافة هذه الريا�صة وقيمها داخل الدولة وعلى امل�صتوى العاملي  نهدف  • املرزوقي: 

الأهم  املبا�صر  البث  الإتاحة  »فلو�صبورت�س«  مع  مو�صعة  �صراكة  يعقد  • االحتاد 
املناف�صات املحلية والدولية 

• قناة ’فلوجرابلنغ‘ تتيح ملتابعيها م�صاهدة �صل�صلة بطوالت اجلوجيت�صو الدولية للمحرتفني، 

ب�صكل مبا�صر وجماين عن طريق موقع االحتاد  متاحة  للمحرتفني  املحلية  املناف�صات  • جميع 
االلكرتوين والقناة اخلا�صة باالحتاد على من�صة ’يوتيوب‘،

••  اأبوظبي-الفجر

�الأف�شل  �ملر�شحني جلو�ئز  قو�ئم  �الإمار�تية عن  �ملحرتفني  ر�بطة  �أعلنت 
يف دوري �خلليج �لعربي ل�شهر �شبتمرب يف فئات �أف�شل العب، �أف�شل حار�ص 
مرمى، و�أف�شل مدرب. كانت �جلائزة قد ��شتحدثت مع بد�ية �ملو�شم �ملا�شي 
2018-2019 و�شهدت مناف�شة قوية بني جماهري �الأندية يف �لت�شويت 

الختيار�تهم.
�شباب  لفريق  �ل�شاب  �ملهاجم  جمعة  حممد  الع��ب  �أف�شل  جلائزة  وتر�شح   
عجمان  الع��ب  �أو���ش��و  ويليام  �جلديدين  �لو�فدين  �إىل  باالإ�شافة  �الأه��ل��ي، 
ت�شجيل  م��ن  �الأج��ن��ب��ي  �لثنائي  ومت��ك��ن  كلباء.  �حت���اد  م��الب��ا الع��ب  وبينيل 
بعد  دورينا  هد�يف  جدول  ليت�شدر�  �الآن،  حتى  مبار�تني  خالل  �أهد�ف   3

جولتني، بينما �شجل حممد جمعة هدفني.
لهم  �شبق  �أ�شماء  ثالثة  ت��و�ج��د  ف�شهدت  مرمى  ح��ار���ص  �أف�شل  ج��ائ��زة  �أم��ا 
جميعاً �لرت�شح للجائزة خالل �ملو�شم �ملا�شي: ماجد نا�شر قائد فريق �شباب 
�الأهلي، خالد �ل�شناين قائد فريق �لظفرة، ومعهم فهد �لظنحاين حار�ص 
مرمى بني يا�ص. �شارك �لثالثي ملدة 180 دقيقة يف مباريات �لدوري حتى 

�الآن، وكان ماجد نا�شر �لوحيد �لذي متكن من �خلروج ب�شباك نظيفة يف 
هذه �لقائمة.

�أرو�ب��اري��ن��ا مدرب  م��درب �شمت رودول��ف��و  �أف�شل  �ملر�شحني جلائزة   قائمة 
و�إيفان  �ل�شارقة،  فريق  م��درب  �لعنربي  عبد�لعزيز  �الأه��ل��ي،  �شباب  فريق 
لنف�ص  �أكر من مرة  �لرت�شح  الأرو�بارينا  و�شبق  �لعني.  فريق  ليكو مدرب 
�الأكر فوز�ً  �لعنربي  كان عبد�لعزيز  بينما  �ملا�شي،  �ملو�شم  �جلائزة خالل 
بهذه �جلائزة خالل �ملو�شم �ملا�شي )5 مر�ت على �لتو�يل(. �أما �إيفان ليكو 
فيتو�جد يف هذه �لقائمة للمرة �الأوىل وهو �ملدرب �لوحيد يف هذه �لقائمة 

�لذي �ن�شم لفريقه هذ� �ملو�شم.
و�شيكون �لت�شويت مفتوحاً للجماهري الختيار �لفائزين يف �لفئات �لثالث 
ي�شتمر  ح��ي��ث   motm.agleague.ae �الإل����ك����رتوين  �مل���وق���ع  ع���رب 
�ملو�فق  �الأرب��ع��اء  �أم�ص  م�شاء  من  ظهر�ً  �لثانية  يف  ينطلق  �ل��ذي  �لت�شويت 
2 �أكتوبر، ملدة 24 �شاعة، يعلن بعدها عن �أ�شماء �لفائزين عرب �حل�شابات 
�الجتماعي،  �لتو��شل  مو�قع  على  �الإمار�تية  �ملحرتفني  لر�بطة  �لر�شمية 
�جلولة  يف  فرقهم  مباريات  �نطالق  قبل  �جل��ائ��زة  ه��ذه  �لفائزون  ويت�شلم 

�ملقبلة من دوري �خلليج �لعربي.

•• دبي –الفجر:

 �أعلن �حتاد �الإمار�ت لكرة �لقدم عن بدء طرح 
منتخب  �أم���ام  �لوطني  منتخبنا  م��ب��ار�ة  ت��ذ�ك��ر 
مكتوم  �آل  با�شتاد  �أك��ت��وب��ر   10 ي��وم  �إندوني�شيا 
للت�شفيات  �لثانية  �لن�شر �شمن �جلولة  بنادي 
�لعامل  ك��اأ���ص  ن��ه��ائ��ي��ات  �إىل  �مل��وؤه��ل��ة  �مل�����ش��رتك��ة 
وذلك   ،  2023 �آ�شيا  كاأ�ص  ونهائيات   2022

�عتبار�ً من �أم�ص �الأربعاء.
وب����اإم����ك����ان �جل���م���اه���ري �����ش����ر�ء ت����ذ�ك����ر �مل����ب����ار�ة 
 ، لي�شت  �شركة بالتينيوم  �إلكرتونياً عرب موقع 

حيث ترت�وح �أ�شعار �لتذ�كر بني 20 �إىل 300 
درهم ، بو�قع 20 درهماً للدرجة �لثانية ، و75 
درهم للدرجة �الأوىل ، و300 درهم للمق�شورة 

�لرئي�شية .
من جهته عقد �حتاد �الإم��ار�ت لكرة �لقدم يوم 
�الأحد يف مقره بدبي �جتماعاً تن�شيقياً ثانياً مع 
لبحث  �مل�شجعني  ورو�ب����ط  �جل��م��اه��ري  من�شقي 
�جلماهريية  ل���ل���م���وؤ�زرة  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة  �ل��رتت��ي��ب��ات 
ق�شم  رئ��ي�����ص  �لنقبي  ���ش��امل  بح�شور  ل��الأب��ي�����ص 
�الإع�������الم ب���احت���اد �ل���ك���رة �مل�������ش���وؤول �الإع���الم���ي 
�حلد�د  �أح��م��د  و�ل���ر�ئ���د  �ل��وط��ن��ي��ة  للمنتخبات 

و�ملن�شاآت  �لهيئات  الأم���ن  �لعامة  �الإد�رة  ممثل 
و�لطو�رئ يف �شرطة دبي .

�خلا�شة  �لتح�شري�ت  �آخ���ر  �الج��ت��م��اع  ون��اق�����ص 
بالدعم �جلماهريي وما مت �جنازه خالل �لفرتة 
�لت�شجيعية  �الأدو�ت  توفري  جانب  �إىل  �ملا�شية 
للجماهري من �أعالم و�شاالت ولوحات ت�شجيعية 
ل��الع��ب��ني وغ���ريه���ا م���ن �الأم������ور �ل��ت��ي �شتزين 
�إىل جانب  �ملبار�ة  �آل مكتوم يوم  �شتاد  مدرجات 
خمتلف  من  �جلماهري  لنقل  حافالت  ترتيبات 
�إم���ار�ت �ل��دول��ة وذل��ك بالتن�شيق م��ع �الأن��دي��ة . 
وتقدم �لر�ئد �أحمد �حلد�د ممثل �الإد�رة �لعامة 

�شرطة  و�ل��ط��و�رئ يف  و�مل��ن�����ش��اآت  �لهيئات  الأم���ن 
دبي بال�شكر الحتاد �لكرة على �جلهود �ملبذولة 
و�لوقوف  لتنظيم عملية �حل�شور �جلماهريي 
 ، و�جلماهري  �مل�شجعني  رو�ب��ط  متطلبات  على 
ب�شرطة  و�ملن�شاآت  �لهيئات  �أم��ن  �إد�رة  �أن  موؤكد�ً 
ت��دخ��ر ج��ه��د�ً يف �شبيل دع���م جماهري  ل��ن  دب���ي 
�إىل جنب  �ل��وط��ن��ي و�ل���وق���وف ج��ن��ب��اً  �مل��ن��ت��خ��ب 
ب�شرورة  �جل��م��ي��ع  م��ط��ال��ب��اً   ، عملهم  لت�شهيل 
و�لت�شجيع  �مل��ب��ار�ة  ملعب  �إىل  �ملبكر  �حل�����ش��ور 
�ل�����ش��ورة �الإي��ج��اب��ي��ة لكرة  �ل���ذي يعك�ص  �مل��ث��ايل 

�لقدم �الإمار�تية . 

يف اإطار جهوده الرامية اإىل ن�صر ثقافة هذه الريا�صة

»احتاد االإمارات للجوجيت�شو يعتمد تكنولوجيا البث املبا�شر«

رابطة املحرتفني تك�شف عن املر�شحني جلوائز االأف�شل يف �شبتمر

احتاد كرة القدم يعقد االجتماع التن�صيقي الثاين للجماهري

بدء طرح تذاكر مباراة منتخبنا واإندوني�شيا اإلكرتونيًا 

خ��ف��اق��ة وت���وؤك���د ع��ل��ى �مل��ك��ان��ة �لتي 
و�شلت �ليها در�جات �الإمار�ت ..
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•• دبي-وام:

�لتي  �مل��ب��ادرة  للياقة،  دب��ي  �لثالثة من حت��دي  ل��ل��دورة  دب��ي حاليا  ت�شتعد 
�أطلقها �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي 

يف عام 2017.
�أكتوبر �جلاري �إىل   18 30 يوما من  ويعود �لتحدي جمدد� ليقام ملدة 
�شكان دبي وزو�رها على  ت�شجيع  �إىل  �ملبادرة  وتهدف  �ملقبل  نوفمرب   16
برنامج  يف  �مل�شاركة  خ��الل  م��ن  ون�شاطا  �شعادة  �أك��ر  حياة  �أ�شلوب  تبني 

�شامل من �الأن�شطة �لتي �شتقام يف جميع �أرجاء دبي ملدة �شهر كامل.
�ألعاب  �إىل �شالة  باأكملها  2019 حتويل دبي  ويعتزم حتدي دبي للياقة 
�للياقة  وم�شتويات  �الأعمار  جميع  من  للجمهور  تتيح  مفتوحة  ريا�شية 
فر�شة �مل�شاركة يف تدريبات ريا�شية ملدة 30 دقيقة يوميا ملدة 30 يوما.

ويوفر �لتحدي للجمهور قائمة �شاملة ومتنوعة من �لفر�ص �لريا�شية 
�لتي �شتقدم يف قريتني �شخمتني و10 مو�قع ومر�كز للياقة و�أكر من 
40 فعالية و5000 ح�شة تدريبية و�أن�شطة تنظم على مد�ر �ل�شهر وتقام 
هذه �لفعاليات على م�شتوى �ملدينة وي�شارك فيها جمموعة من �مل�شاهري 
�إىل جانب عالمات جتارية معروفة يف عامل �لريا�شة ومن �أبرزهم �ملدرب 
�لعاملي و�لكاتب �لريا�شي “جو ويك�ص” �ل�شهري بلقب “ذ� بودي كوت�ص” 
�مل�شجل يف مو�شوعة غيني�ص  �لرقم  �إىل حتطيم  �مل��رة  ي�شعى هذه  و�ل��ذي 
لالأرقام �لقيا�شية لقيادة �أكرب جتمع للتمارين عالية �ل�شدةHIIT يوم 

�أكتوبر.  26
و�لت�شويق  �ل�شياحة  لد�ئرة  �لعام  �ملدير  �مل��ري  �شعيد  �شعادة هالل  قال  و 
�لتجاري بدبي �ن حتدي دبي للياقة يعود يف دورته �لثالثة برعاية �شمو 
�ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم، ويل عهد دبي رئي�ص �ملجل�ص 
�لتنفيذي وقد جنحت تلك �ملبادرة �لطموحة يف تر�شيخ مكانة دبي كمدينة 
ر�ئدة عامليا تلتزم باتباع �أ�شلوب حياة �شحي.. كما �أن �لتحدي ي�شاهم يف 
ك��ل دورة جديدة  �ل��ع��امل، وم��ع  �مل��دن ن�شاطا يف  ك��اأك��ر  دب��ي  تعزيز مكانة 

يقرتب حتدي دبي للياقة من حتقيق هذ� �لهدف.
وحول مبادئ �لتحدي قال �ملري �أطلق �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن 
�أ�شا�شية هي؛  بناء على ثالثة مبادئ  للياقة  دبي  �آل مكتوم حتدي  ر��شد 
�ل�شمولية و�شهولة �مل�شاركة و�ال�شتد�مة، وذلك وفقا لروؤيته �لتي ت�شمن 
حياة  �أ�شلوب  تبني  �لبدنية،  �لقدرة  �أو  �لعمر  عن  �لنظر  بغ�ص  للجميع 
بدعم  �لعام  هذ�  �لتحدي  ويحظى   .. �ليومية  �شحي كجزء من حياتهم 

�شتتحول  حيث  �لبدنية  �للياقة  عامل  يف  عامليني  ومتخ�ش�شني  �شركائنا 
�لتحدي  يعد  كما  يوما   30 ملدة  ريا�شية كبرية  �ألعاب  �شالة  �إىل  �ملدينة 
يف  متخ�ش�شة  ومن�شاآت  مقومات  من  دبي  متتلكه  ما  ال�شتعر��ص  فر�شة 
�شعي  عن  ف�شال  �ملو�قع  من  �لعديد  يف  �لبدنية  و�للياقة  �ل�شحة  جمال 
�ل�شخ�شية  �الأه���د�ف  دون حتقيق  ح��و�ج��ز حت��ول  �أي  �إز�ل���ة  �إىل  �لتحدي 
�جلن�شيات  كافة  م��ن  و�ل����زو�ر  �ملقيمني  جميع  ون��دع��و  و�للياقة  لل�شحة 
و�جلامعات  و�ملد�ر�ص  �ملحلية  و�ملجتمعات  و�ل�شركات  و�جلهات �حلكومية 

لالن�شمام للتحدي.
هو  �ل�شلوك،  لتغيري  عليها  �ملتعارف  �الأ�شا�شية  �ملتطلبات  �أه��م  بني  وم��ن 
�إىل �شعور �ل�شخ�ص باأن �الأمر يتعلق به وخم�ش�ص له ومن هنا  �حلاجة 
وحمرتفني  مبتدئني  من  للجميع  �شيتيح  �ل��ذي  �لتحدي  برنامج  ياأتي 
ويج�شد  بهم  �خل��ا���ص  �لبدنية  �للياقة  برنامج  �شياغة   ، وك��ب��ار  و�شباب 
حت���دي دب���ي ل��ل��ي��اق��ة 2019 ت��ل��ك �ل��ف��ك��رة ع��رب �إط����الق م��رك��ز �ملحتوى 
حمطة  مبثابة  �شيكون  �لذي   »Find Your 30»الفرت��شي بعنو�ن�
و�ح���دة حت��ت��وي على كمية و�ف���رة م��ن �مل��ح��ت��وى �ل��ري��ا���ش��ي �ل��ت��ي تنا�شب 
للجمهور عرب  �مل��رك��ز خدماته جمانا  وي��ق��دم  و�ل��ق��در�ت  �الأع��م��ار  جميع 
�أي�شا على �ملزيد من  �ملوقع �الإلكرتوين لتحدي دبي للياقة كما يحتوي 
�مل�شاركني  ��شتفادة  ل�شمان  �لتحدي  و�أن�شطة  فعاليات  ح��ول  �ملعلومات 
�لبدنية  �للياقة  نحو  �ل�شخ�شية  رحلتهم  خ��الل  �لرقمية  �لتقنيات  من 
خالل فرتة �لتحدي وما بعدها. ولتنفيذ وعده بتوفري فر�ص �لو�شول 
�الفرت��شي  �ملحتوى  مركز  يت�شمن  للجميع،  �لريا�شية  �لتدريبات  �إىل 
 30 م��ن  �أك���ر  تو�شح   »City as a Gym« ب��ع��ن��و�ن  ل��دب��ي  خريطة 
�إىل  �لو�شول  فعند  جمانا  �لتحدي  و�أن�شطة  فعاليات  عليها  تقام  موقعا 
�ملوقع �شو�ء �أكان مم�شى �أو متنزها �أو م�شار� للرك�ص، يقوم �مل�شارك مب�شح 
مع  �شيمار�شه  �ل��ذي  �لتمرين  له  ليظهر  �لهاتف،  با�شتخد�م   QR ك��ود 
�ملوجودين يف �ملوقع ملدة 30 دقيقة. ولرت�شيخ ممار�شة تدريبات �للياقة 
�لبدنية كاأ�شلوب حياة يومي وجلعلها �أكر مالءمة وقربا من �جلمهور، 
�شيقوم �لتحدي بتاأ�شي�ص 10 مر�كز و مو�قع للياقة يف �ملناطق �ل�شكنية 
�لكثيفة باالإ�شافة �إىل �ملوقعني �لرئي�شيني “قرى �للياقة �لبدنية” يف كل 
بر�مج  �ملو�قع  وتقدم جميع  �شيتي مول  ف�شتيفال  ودب��ي  بيت�ص  كايت  من 
�أكتوبر   18 يوم  جميعها  وتنطلق  و�ملتمر�شني  �ملبتدئني  تنا�شب  ريا�شية 

�جلاري.
وتقام فعاليات �لتحدي يف قرية �للياقة �لبدنية يف كايت بيت�ص بالتعاون 

�لتي  �لريا�شية  �الأن�شطة  �لعديد من  مع”�ت�شاالت” و”مر��ص” وتقدم 
�شتقام يف �لهو�ء �لطلق على �ل�شاطئ وت�شتقبل �جلمهور يوميا من �ل�شاعة 
�ل� 9 م�شاء من �الأحد �إىل �الأربعاء ومن �ل�شاعة 7 �شباحا  7 �شباحا حتى 
حتى �ل� 11 م�شاء من �خلمي�ص �إىل �ل�شبت وتت�شمن مناطق �لقرية م�شاحة 
�ألعاب ريا�شية لفنون  خم�ش�شة لكرة �ل�شلة �ل�شاطئية و�ملالكمة و�شالة 
�لدفاع عن �لنف�ص و�ليوغا ومنطقة للتاأمل وكذلك �الأن�شطة �لريا�شية 
و�لكاياك، وم�شار من  �لكانو  وق��و�رب  �الأل��و�ح  �لتجذيف على  �ملائية مثل 
�آخ��ر�ن لتحدي �لوحل لكل  �ملائية كما �شيقام يف �لقرية م�شار�ن  �لعو�ئق 
من �لكبار و�ل�شغار. وتقام فعاليات �لتحدي يف قرية �للياقة �لبدنية يف 
بت” و”�لفطيم” وتقدم  “فيت  مع  بالتعاون  مول  �شيتي  ف�شتيفال  دبي 
وت�شتقبل  وخارجية  د�خلية  متخ�ش�شة  مناطق  يف  �الأن�شطة  من  �لعديد 
�الأربعاء  �الأحد حتى  �لزو�ر من �ل�شاعة 12 ظهر� حتى �ل� 10 م�شاء من 
ومن �ل�شاعة 12 ظهر� حتى 12 منت�شف �لليل من �خلمي�ص �إىل �ل�شبت 
�الأر���ش��ي من  �لطابق  �ملربعة يف  �لردهة  و�شتتحول  �لتحدي  ف��رتة  ط��و�ل 
جمموعة  ت�شت�شيف  حيث  و�حليوية  بالن�شاط  مفعمة  منطقة  �إىل  �مل��ول 
متنوعة من �الأن�شطة و�مل�شابقات من بينها لعبة “روبو كيرب” لع�شاق كرة 
�لقدم، وحمطة للقفز و�لتي تنا�شب �لكبار و�ل�شغار معا و�شيتحول �ملم�شى 
�لد�خلي يف دبي ف�شتيفال �شيتي مول �إىل �شاحة �شا�شعة ملمار�شة �الأن�شطة 
“تخيل«  عر�ص  �شيت�شمن  و�ل���ذي  �ليومي  �ل��ربن��ام��ج  �شمن  �لريا�شية 
يقام مبعدل  و�لذي  �لبدنية  �للياقة  مبفهوم  �جلديد   IMAGINE
��شتئجار در�ج��ة هو�ئية جمانا  عر�شني كل م�شاء كما ميكن للم�شاركني 
�إىل �شاطئ �ملر�شى ويتخلل �مل�شار  و�النطالق على م�شار حمدد يو�شلهم 

�لذي ميتد مل�شافة ميل حمطات للتوقف وممار�شة �الأن�شطة �لريا�شية.
وعرب تاأ�شي�ص 10 مو�قع ومر�كز للياقة �لبدنية هذ� �لعام، يقدم حتدي 
من  �لعديد  يف  �جلمهور  حما�شة  ل��زي��ادة  �لفر�ص  من  �ملزيد  للياقة  دب��ي 
�ملناطق حول �ملدينة لتعزيز �شهولة �مل�شاركة يف �لتدريبات �لريا�شية وذلك 
ذ�  لل�شيد�ت ومنطقة  زعبيل  ون��ادي  �لريا�شي  كل من جممع حمد�ن  يف 
�أب��ر�ج بحري�ت جمري�  �مل�شتد�مة ومنتزه  بوينت يف نخلة جمري� و�ملدينة 
وبلووترز و�شيتم �الإعالن عن �ملزيد من �ملر�كز قريبا. وتنظم جمموعة 
يف  �ملحرتفني  �ملدربني  من  و�لعديد  �لبدنية  �للياقة  �شاالت  من  كبرية 
خالل  جمانية  تدريبية  ح�شة   5000 م��ن  �أك���ر  �ملدينة  �أن��ح��اء  جميع 
وحتفيز  �مل�شاركة  زخم  على  �حلفاظ  بهدف   2019 حتدي دبي للياقة 
�مل�شاركني على حتقيق �أهد�فهم وت�شارك عالمات جتارية �شهرية يف عامل 

�آرم��ر وفيت  و�أن��در  بينهم لولو ليمون  �لعام من  �لريا�شة يف حتدي هذ� 
بت ونايكي و�لتي �شتقدم مئات �ل�شفقات و�لعرو�ص �خلا�شة �لتي تتنوع 
بني �ملعد�ت �لريا�شية و�ملالب�ص �إىل خطط �لوجبات �ل�شحية �ملخ�ش�شة 
للم�شاركني كما ي�شارك قطاع �ل�شحة بفعالية هذ� �لعام من خالل تقدمي 

فحو�شات جمانية وجل�شات توعوية وغريها على مد�ر �لثالثني يوما.
و قال �شعادة �شعيد حارب �أمني عام جمل�ص دبي �لريا�شي �أن حتدي دبي 
م�شتويات  على  و��شحة  ب�شمة  ت��رك  يف  ع��ام��ني  م���د�ر  على  جن��ح  للياقة 
ب�شكل خا�ص برزت  ودب��ي  ع��ام  ب�شكل  �الإم���ار�ت  دول��ة  و�للياقة يف  �ل�شحة 
فئات  خمتلف  بني  �لبدين  و�لن�شاط  �لريا�شة  ممار�شي  ن�شبة  �رتفاع  يف 
فقط  �لدولة  د�خ��ل  �مل�شاركة  تقت�شر  ومل  �جلن�شيات  جميع  من  �ملجتمع 
ب��ل �م��ت��دت �إىل خ���ارج �ل��دول��ة �أي�����ش��ا ح��ي��ث ب���ادر �ل��ك��ث��ريون م��ن خمتلف 
�لذي �شجع �جلميع على ممار�شة  �لتحدي  �مل�شاركة يف  �إىل  �لعامل  �أنحاء 
�لريا�شة للتمتع ب�شحة ون�شاط وحيوية وهو �الأمر �لذي يج�شد فل�شفة 
هذ� �لتحدي و�أهد�فه �ل�شامية. و�أ�شاف �شعيد حارب �ن دبي حتولت �إىل 
مدينة تع�شق �لريا�شة وحتت�شن �لفعاليات �لريا�شية يف كل مكان وزمان 
10 من�شاآت ومناطق ملمار�شة  ويف هذ� �لعام لدينا يف حتدي دبي �للياقة 
�لريا�شة ومن بينها حي دبي للت�شميم وجممع حمد�ن �لريا�شي للمرة 
�الأوىل حيث حر�شنا على �لو�شول �ىل �جلميع يف �أماكن عملهم ومناطق 
تو�جدهم و��شتقطب حتدي �للياقة يف �شنة 2018 م�شاركة مليون و53 
�أك��رب الأن كل  �شيكون  �لعام  ه��ذ�  �لعدد  ب��اأن  �أل��ف �شخ�ص ونحن على ثقة 
من �شارك يف �لعام �ملا�شي ومل�ص �لفائدة �لكبرية �لتي نالها من �مل�شاركة 
وهو �شي�شجع �أ�شدقاءه ومعارفه و�أفر�د عائلته على �مل�شاركة و�أن يتمتعو� 
بفو�ئد هذه �ملبادرة مدة �لتحدي 30 دقيقة يوميا ل� 30 يوما لكن �أثره 

�أكرب وميتد على مد�ر �لعام.
وبينما نقرتب �أكر من �نطالق �لتحدي فاإن كافة �شكان وزو�ر دبي بغ�ص 
يف  للم�شاركة  مدعوون  �لبدنية  �للياقة  �أو  �لقدر�ت  �أو  �لعمر  عن  �لنظر 
للجميع..  �شحي  حياة  �أ�شلوب  باإتباع  �الل��ت��ز�م  ثقافة  وتر�شيخ  �لتحدي 
للياقة  دب��ي  تطبيق  عرب  بياناتهم  ت�شجيل  يف  �لبدء  للم�شاركني  وميكن 
�إن�شاء  و�أي�شا  �ملجانية  و�الأن�شطة  �لفعاليات  جميع  على  �الطالع  وكذلك 
جمموعات خا�شة باللياقة �لبدنية كما يتيح �لتطبيق للم�شاركني �إمكانية 
ر�شد �لتقدم �ليومي و�كت�شاف �لكثري من ح�ش�ص �لتدريب و�لفعاليات 
و�الأن�شطة �ملجانية وم�شاركة �إجناز�تهم على مو�قع �لتو��شل �الجتماعي 

.Dubai30x30# با�شتخد�م �لو�شم

»2019 للياقة  دبي  »حتدي  خالل  والن�شاط  وال�شحة  اللياقة  من  يوما   30

•• اأبوظبي-الفجر

�الأول  �لوطني  بعثة منتخبنا  توجه 
�خلمي�ص  �ليوم  �شباح  للجوجيت�شو 
�لتي  �الأمل���ان���ي���ة  ه���ان���او  م��دي��ن��ة  �إىل 
مدينة  ع���ن  ك��ي��ل��وم��رت�   25 ت��ب��ع��د 
ف��ر�ن��ك��ف��ورت وذل����ك ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
�ل���دول���ي���ة ملحرتيف  �أمل���ان���ي���ا  ب��ط��ول��ة 
�جلوجيت�شو �لتي جتري مناف�شاتها 
�ملقبلني  �الأح������د  و  �ل�����ش��ب��ت  ي���وم���ي 
باأبوظبي  �لعامل  لبطولة  ��شتعد�د� 

يف نوفمرب �ملقبل.
عمر  م��ن  ك��ال  �ملنتخب  بعثة  ت�شم 
�لف�شلي وز�يد �لكثريي يف وزن 62 
كجم، وحممد علي �ل�شويدي وعبد 
كجم،   69 وزن  يف  �جل��ن��ي��ب��ي  �هلل 
وحممد �لعامري يف وزن 77 كجم، 
كجم،   85 وزن  يف  �ل��ب��ن��اي  وع���ل���ي 
�لبلو�شي  وحمد�ن  �لكتبي  وفي�شل 
ويحيي  ك���ج���م،   94 حت���ت  وزن  يف 
�حلمادي وعبد�هلل �لكبي�شي يف وزن 

فوق �ل� 94 كجم.
�لبطولة  ت��ل��ك  يف  �ملنتخب  ي��ق��ود  و 
مدير�  ليمو�ص  ر�م����ون  �ل��رب�زي��ل��ي 
ف��ن��ي��ا ف��ي��م��ا ي��ر�ف��ق �ل��ب��ع��ث��ة عبد�هلل 

�ل�شام�شي �إد�ريا وم�شرفا.
�أك����د م���ب���ارك �ملنهايل  ن��اح��ي��ت��ه  م���ن 
ب���احت���اد  �ل���ف���ن���ي���ة  �الإد�رة  م����دي����ر 
بطولة  �أن  للجوجيت�شو  �الإم�����ار�ت 
بني  و�لتعاون  بالتن�شيق  تقام  �أملانيا 
�الحتادين �الأمل��اين و �الأوروب��ي و�أنه 
ب��ع��د �الط����الع ع��ل��ى ع���دد �لالعبني 
�مل�����ش��ج��ل��ني ف��ي��ه��ا و�ل����ت����ع����رف على 
و�ل��ت��اأك��د م��ن وج��ود عدد  تفا�شيلها 
ك��ب��ري م��ن �ل��الع��ب��ني �مل��ت��م��ي��زي��ن يف 
خمتلف �الأوز�ن قررنا �مل�شاركة فيها 
الأن �لهدف �كت�شاب �خلربة �لدولية 
و�ل���ت���اأك���د م���ن ج��اه��زي��ة الع��ب��ي��ن��ا و 
�ختبار قدر�تهم قبل بطولة �لعامل 
�شيحققون  باأنهم  ثقة  على  ون��ح��ن 
هذه �الأهد�ف من تلك �مل�شاركة ولو 
كنا وجدنا �أعد�د� كبرية يف مرحلتي 
�لبطولة  بتلك  و�لنا�شئني  �ل�شباب 
لدفعنا بعنا�شر �ملنتخبني �لنا�شئني 

و�ل�شباب يف مناف�شاتها .
�الإعد�د  “ برنامج  �ملنهايل:  ق��ال  و 
تقام  �لتي  �ملجمعة  �لعامل  لبطولة 
ب�����ش��ال��ة مبادلة  �مل��ق��ب��ل  ن��وف��م��رب  يف 
و�لكبار  و�ل�����ش��ب��اب  للنا�شئني  �أري��ن��ا 
قائما  م��ف��ت��وح��ا  م��ع�����ش��ك��ر�  يت�شمن 
حاليا للرجال يف �أبوظبي وللبنات يف 

�أبوظبي و�لعني، مع ��شتقطاب 16 
�أف�������ش���ل الع���ب���ي �لعامل  الع���ب���ا م���ن 
للتدريب مع العبينا يف هذ� �ملع�شكر 
�أج���ل ت��وف��ري ف��ر���ص �الحتكاك  م��ن 
�ل��ق��وي، يف �ل��وق��ت �ل��ذي ن�شت�شيف 
�مل�شنفات  �ل���الع���ب���ات  ب��ع�����ص  ف��ي��ه 
عامليا للم�شاركة يف تدريبات منتخب 
�لفتيات للهدف نف�شه ويف �الأول من 
منتخباتنا  ت��دخ��ل  ���ش��وف  ن��وف��م��رب 
ب���اأب���وظ���ب���ي ملدة  يف م��ع�����ش��ك��ر م��غ��ل��ق 
�نطالق  م���وع���د  �أ���ش��ب��وع��ني وح���ت���ى 

مناف�شات بطولة �لعامل.
وبرنامج  �ل��ت��دري��ب��ات  ن��وع��ي��ة  وع���ن 

�إذ�  وما  و�مل�شتقبلي  �الإع��د�د �حلايل 
�أخ���رى ميكن  ب��ط��والت  هناك  كانت 
�ملنتخب قبل بطولة  �أن ي�شارك بها 

�لعامل .
و�أ����ش���اف �مل��ن��ه��ايل: “ ح��ال��ي��ا العبو 
ي���ت���درب���ون ع��ل��ى فرتتني  �مل��ن��ت��خ��ب 
ي��وم��ي��ا، وب��ع��د ب��ط��ول��ة �مل��ان��ي��ا هناك 
�لعربية  �مل���م���ل���ك���ة  يف  ب���ط���ول���ت���ان 
�لريا�ص  يف  و�ح��������دة  �ل�������ش���ع���ودي���ة 
�شنتابع  و   .. ج�����دة  يف  و�ل���ث���ان���ي���ة 
�شوء  على  ونقرر  فيهما،  �لت�شجيل 
�أو  فيهما  �شن�شارك  كنا  �إذ�  ما  ذل��ك 
يف �أي منهما �أم ال وبعد �لدخول يف 

�ملع�شكر �ملغلق للمنتخبات باأبوظبي 
فرت�ت   3 على  �ل��ت��دري��ب��ات  �شتكون 
ت���ف���رغ كامل  الأن����ن����ا ح�����ش��ل��ن��ا ع���ل���ى 
لالعبني لال�شتعد�د لبطولة �لعامل 
و�مل�����ش��ارك��ة ف��ي��ه��ا، وم���ن ه��ن��ا �أتوجه 
تعاونت  �لتي  �جل��ه��ات  لكل  بال�شكر 
�لالعبني  ت���ف���رغ  �أج������ل  م����ن  م��ع��ن��ا 
�أ�شر  ك���ذل���ك  و�أ����ش���ك���ر  و�ل���الع���ب���ات 
�ل��الع��ب��ني و�ل��الع��ب��ات وث��ق��ت��ن��ا بال 
ح����دود ب��اأن��ن��ا ���ش��وف ن��ح��ق��ق �لهدف 
من �مل�شاركة يف بطولة �لعامل الأننا 
منلك نوعية العبني مميزين برغم 
�أكر  م�شاركة  على  موؤ�شر�ت  وج��ود 

م��ن 60 دول��ة يف بطولة �ل��ع��امل يف 
نوفمرب.

وق�����ال �مل���ن���ه���ايل: “ �ل���ه���دف �ل���ذي 
�شعادة  ب�شاأنه  د�ئ��م��ا  معنا  يتحدث 
رئي�ص  �ل����ه����ا�����ش����م����ي  ع����ب����د�مل����ن����ع����م 
و�الآ�شيوي  �الإم����ار�ت����ي  �الحت���ادي���ن 
�الحت�����اد  ل��رئ��ي�����ص  �الأول  �ل���ن���ائ���ب 
�لرقم  و  �الأول  �مل��رك��ز  ه��و  �ل����دويل 
نطالب  ن���ح���ن  ه���ن���ا  م����ن  و  و�ح�������د 
باملركز  د�ئما  و�لالعبات  �لالعبني 
نتائجنا  �حل���ظ  ح�شن  وم���ن  �الأول 
هذ�  تالم�ص  �الأخ����رية  �ل�شنو�ت  يف 
�ل�شباب  م�شتوى  على  �شو�ء  �لهدف 
�أو �لنا�شئني، يف �لوقت �لذي نحقق 
فيه �خرت�قات قوية و�إجناز�ت غري 
الأن  �لكبار  م�شتوى  على  م�شبوقة 
وتطوير  ن�شر  يف  �الإم���ار�ت  م�شروع 
�ملو�هب  و���ش��ق��ل  وت���اأه���ي���ل  �ل��ل��ع��ب��ة 
�الأف�����ش��ل يف  �الأب��ط��ال ه��و  و�شناعة 
�ل��ع��امل ب���اع���رت�ف �الحت����اد �ل���دويل 

للعبة.
�لالعبني  �خ���ت���ي���ار  م���ع���اي���ري  وع�����ن 
نتائج  �أن  �مل��ن��ه��ايل  �أك����د  للمنتخب 
وم�شتو�هم  �لبطوالت  يف  �لالعبني 
�لرئي�ص  �ملعيار  هو  و�لبدين  �لفني 
كثرية  بطوالتنا  والأن  لنا  بالن�شبة 
حمليا وخارجيا فاإننا نتابع العبينا 
للمنتخب  �ل��ف��ن��ي  �جل���ه���از  و  ب��دق��ة 
وللعلم  �مل��ن��ا���ش��ب��ات،  ك��ل  م��وج��ود يف 
مطولة  ق��ائ��م��ة  �الآن  ل��دي��ن��ا  ف�����اإن 
العبا   70 �ل����  ت��ت��ج��اوز  للمنتخبات 
�ملع�شكر  قبل  �شنخت�شرها  العبة  و 
�شن�شارك  الأن����ن����ا  �الأخ��������ري  �مل���غ���ل���ق 
من  وزن  ك����ل  يف  �إث����ن����ني  ب���الع���ب���ني 
ملنتخب  �أوز�ن   7 ب���و�ق���ع  �الأوز�ن، 
�ل�شباب  ملنتخبا  و8  �الأول  �ل��رج��ال 
و�لنا�شئني بنني، وبالن�شبة ملنتخبات 
و�ل�شابات  و�ل��ن��ا���ش��ئ��ات  �ل�����ش��ي��د�ت 
�أوز�ن   8 يف  �أي�شا  �شي�شاركن  فاإنهن 
لل�شابات  �أوز�ن  و7  ل��ل��ن��ا���ش��ئ��ات، 
�أن منتخبنا  بالذكر  و�لكبار. جدير 
�شبق له �أن حقق �ل�شد�رة �الآ�شيوية 
�ل�شاطئية  �الأل����ع����اب  ب���ط���والت  يف 
�آ�شياد  وبطولة   ،2016 و   2014
2018، وحقق �ملركز  جاكرتا فيث 
�ملا�شي  �ل��ع��ام  م��ن  م��ار���ص  يف  �الأول 
و�لنا�شئني  لل�شباب  �لعامل  ببطولة 
ب��اأب��وظ��ب��ي ك��م��ا ح��ق��ق �مل��رك��ز �الأول 
�لعامل  ب��ط��ول��ة  �مل��ا���ش��ي يف  �ل�����ش��ه��ر 
لالأ�شبال، وبطولة �لبلقان للنا�شئني 

مبدينة بوخار�شت.

منتخبنا للجوجيت�شو يتوجه اليوم اإىل اأملانيا 

مل تكن �الأهد�ف �ل�شبعة �لتي �شجلها فريق بايرن ميونيخ 
�الأملاين يف �شباك توتنهام �الإجنليزي �أم�ص �الأول باجلولة 
�ملرة  �أوروب��ا  �أبطال  �لثانية من دوري �ملجموعات يف دوري 
�أه��د�ف خارج   7 �المل��اين  �لنادي  ي�شجل فيها  �لتي  �الأوىل 
�لثانية  �مل��رة  لكنها  �أكتوبر  �شهر  يف  �لبطولة  بتلك  �أر�شه 
خالل 5 �أعو�م فقط فقد �شبق له �لفوز على روما بنتيجة 
�لفريق  وه��و بذلك   2014 ع��ام  م��ن  �أكتوبر  يف   1  -  7
خ��ارج ملعبه  يفوز  �ل��ذي  �الأبطال  دوري  تاريح  �لوحيد يف 

مرتني ب�شبعة �أهد�ف.
�ملفاجاآت يف  �أم  توتنهام هي  �لبايرن مع  نتيجة  �أن  وبرغم 
�أن خ�شارة  �لن�شخة �حلالية، خا�شة  �الأبطال خالل  دوري 

ت��وت��ن��ه��ام ج���اءت ع��ل��ى �أر���ش��ه وو���ش��ط ج��م��ه��وره يف �لعام 
�أن  �إال  نف�شها  �لبطولة  �لثاين يف  �ملركز  �لتايل لتحقيقه 

�لفريق �الأملاين ميلك �شجال ر�ئعا يف دوري �الأبطال، فهو 
 19 بر�شيد  �لبطولة  بتلك  نهائي  لن�شف  تاأهال  �الأك��ر 
مرة، بعد ريال مدريد �لذي تاأهل لهذه �ملرحلة يف 29 مرة 

كما �شبق للفريق �لبافاري �لفوز ب� 5 �ألقاب من دوري 
�أبطال �أوروبا وهو و�حد من 3 �أندية فقط 

فازت بالبطوالت �الأوروبية �لثالث - 
دوري �الأبطال – �لدوري �الأوروبي 

�الأوروبية-. �لكوؤو�ص  – كاأ�ص 
ب�شبعة  ت��وت��ن��ه��ام  ع��ل��ى  �ل���ف���وز  و 
�أه�����������د�ف ع���ل���ى �أر�������ش������ه وو����ش���ط 
�لوحيد  �لرقم  يكن  مل  جمهوره 
�مل��ه��م �ل����ذي ح��ق��ق��ه �ل��ب��اي��رن يف 
تلك �ملبار�ة فقد حقق �لبافاري 
�أن �شريج  �أبرزها  �أرقاما �أخرى 

ج����ن����اب����ري ه����و ث������اين الع���ب 
“�شوبر  رب���اع���ي���ة  ي�����ش��ج��ل 
فريق  ����ش���د  هاتريك” 
م������ب������ار�ة  يف  �إجن������ل������ي������زي 
�الأبطال،  دوري  مب�شابقة 
مي�شي  ل���ي���ون���ي���ل  ب����ع����د 
�شد  بر�شلونة  م��ه��اج��م 
 ..2010 يف  �آر���ش��ن��ال 

ور�ب�����������������ع الع������ب 
ي�شجل  �أمل�����������اين 
يف  “هاتريك” 

�أب������ط������ال  دوري 
�أوروب���ا، بعد ماريو 

 ”3“ ج�������وم�������ي�������ز 
وم�������ش���ع���ود �أوزي��������ل و 

�أهد�ف   4 �أمل��اين ي�شجل  بات ثاين العب  �أويف رو�شلر، كما 
يف م��ب��ار�ة و�ح���دة ب���دوري �الأب��ط��ال، بعد م��اري��و جوميز.. 
خارج  يخ�شر  مل  �ل��ب��اي��رن  �أن  �أي�����ش��ا  �ملهمة  �الأرق����ام  وم��ن 
نتائج  و�شهدت  مباريات.   10 �أر�شه بدوري �الأبطال منذ 
و�لثانية من  �الأوىل  �الأبطال يف �جلولتني  مباريات دوري 
دوري �ملجموعات �لكثري من �ملفاجاآت �أبرزها خ�شارة �لبطل 
�أمام نابويل بهدفني مقابل  ليفربول يف �ملبار�ة �الأوىل له 
ال �شيء وتعر ريال مدريد يف �جلولتني �الأوىل باخل�شارة 
�لتاأخر  ، و�لتعادل بعد   3  - 0 �أم��ام باري�ص �شان جريمان 

باجلولة بهدفني �أم�ص مع   2  -  2 ب���روج  ك��ل��وب 
�ل��ث��ان��ي��ة، وت����ع����ادل �نرت 
�شالفيا  م��ع  م��ي��الن 
ب���ه���دف لكل  ب���ر�ه���ا 
�جلولة  يف  م��ن��ه��م��ا 
وت��������ع��������ادل  �الأوىل 
برو�شيا  م��ع  بر�شلونة 
يف  �ل�شلبي  دورمت��ون��د 

�جلولة �الأوىل.

اأكتوبر �شهر »ال�شباعيات« لبايرن 
ميونيخ يف دوري االأبطال 

لرفع  �شاقة  �أمام مهمة  بوكيتينو  ماوري�شيو  �الأرجنتيني  �ملدرب  �شيكون 
معنويات العبي فريقه توتنهام �الإنكليزي، بعد �خل�شارة �ملذلة 2-7 �أمام 
�شيفه بايرن ميونيخ �الأملاين يف �جلولة �لثانية ملناف�شات دور �ملجموعات 

يف دوري �أبطال �أوروبا لكرة �لقدم.
وحماولة  “كالرجال”،  م�شاكلهم  مو�جهة  على  العبيه  بوكيتينو  وحث 
�مل�شي قدما وفتح ف�شل جديد لو�شيف بطل �أوروبا، و�لذي يجد نف�شه 
�لتي  �مل�شابقة  نهائي  �أ�شهر فقط من ظهوره يف  بعد  على مفرتق طرق 

خ�شرها �أمام مو�طنه ليفربول 0-2 يف نهاية �ملو�شم �ملا�شي.
يف هذ� �ملو�شم، �كتفى �لفريق �للندين بتحقيق ثالثة �نت�شار�ت يف 10 
�شيف  بعد  �لنتائج  ه��ذه  وتاأتي  �مل�شابقات.  خمتلف  يف  خا�شها  مباريات 

غري م�شتقر للفريق، و�شط تقارير عن رغبة العبني �أ�شا�شني من بينهم 
ي�شعى  ن��اٍد  على  �شلبا  �أث��ر  بالرحيل، مما  �إريك�شن  كري�شتيان  �لدمناركي 

حلجز مكان لنف�شه بني نخبة �الأندية �الأوروبية.
�ل�شهر  مفاجئ  ب�شكل  �لفريق  خروج  �شاأن  من  للتقليل  بوكيتينو  و�شعى 
�أم���ام م�شيفه  �مل��ح��رتف��ة  ك��اأ���ص ر�ب��ط��ة �الأن��دي��ة �الإنكليزية  �مل��ا���ش��ي م��ن 
�للوم  ملقيا  �لرتجيح،  بركالت  �لثالثة  �لدرجة  يونايتد من  كول�ش�شرت 

على ما �عتربه “�أجند�ت خمتلفة يف �لفريق«.
لكن �خل�شارة �لثقيلة �لثالثاء �أمام بطل �أوروبا خم�ص مر�ت، يتوقع �أن 
تكون لها �نعكا�شات قا�شية، مبا �أنها كانت �الأكرب الأي فريق �إنكليزي على 

�أر�شه يف �مل�شابقات �لقارية.

و�أ�شبح “�شبريز” �أول فريق �إنكليزي يتلقى �شبعة �أهد�ف �أو �أكر قاريا 
بالذ�ت �شفر8-  �للندين  �لفريق  1995 حني خ�شر  منذ متوز-يوليو 
�مل��وؤه��ل��ة لكاأ�ص �الحتاد  �ن��رتت��وت��و  ك��اأ���ص  ك��ول��ن يف  �الأمل���اين  �أم���ام �لفريق 
�الأوروبي حينها، بح�شب موقع “�أوبتا” لالإح�شاء�ت. وقال كري�ص و�دل 
)�لعاجي( �شريج  �أن  �أعتقد  “ال  �ل�شابق  �إنكلرت�  توتنهام ومنتخب  جناح 
�أورييه يريد �أن يكون هنا )مع �لفريق(، و�إريك�شن مل يوقع عقد� جديد�. 
ثمة �لكثري من �الأحد�ث خارج �أر�شية �مللعب«. وتابع “كان يجب �لتعامل 
�الأ�شئلة  ز�ل���ت  م��ا  ذل���ك،  م��ن  وب���داًل  �ل�شيف.  �ملو��شيع خ��الل  ه��ذه  م��ع 
بوكيتينو  قاله  ما  يعرف  مل  فو�شوية«.  �الأم��ور  م�شتمرة.  �لعقود  حول 
لالعبيه خلف �الأبو�ب �ملغلقة لغرف �ملالب�ص يف �مللعب �جلديد لتوتنهام 

�أنه �ختار عبار�ته بدقة  يف �شمال لندن بعد مبار�ة �الأم�ص، لكن �الأكيد 
ب�شدة  الأنف�شنا  نقديني  �ننا  “�أعتقد  وق��ال  لل�شحافيني.  ت�شريحاته  يف 
د�ئما الإيجاد �لطريق الإ�شالح �مل�شكالت علينا مرة �أخرى حماولة �لعمل 
وحماولة �مل�شي قدما. �أعتقد �أن �الأمر �أ�شبح �الآن مرتبطا �أكر بال�شق 
�لنف�شي«. و�أ�شاف “�الأمر �الأكر �أهمية هو �حلفاظ على �لهدوء وعدم 

�إجر�ء حتليل مت�شرع، �أو �إ�شد�ر �أحكام �شريعة �أو تقييم �شريع«.
ترتيب  يف  �ل��ر�ب��ع  �ملركز  يف  �ملا�شي  �ملو�شم  �أنهى  �ل��ذي  توتنهام  ويتمتع 
�ل����دوري �الإن��ك��ل��ي��زي �مل��م��ت��از، مبجموعة م��ن �ل��الع��ب��ني �مل��م��ي��زي��ن، مثل 
�إريك�شن وقائد �ملنتخب �الإنكليزي هاري كاين و�لكوري �جلنوبي هيونغ 

مني �شون.

بوكيتينو اأمام مهمة �شاقة بعد �شباعية بايرن 
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:  12 �شبتمرب 2019 �ملودعة حتت رقم: 316973 
با�ش��م: جي �إم �أو �نرتنت �نك.

وعنو�نه:26-1، �شاكور�جيوكا-ت�شو، �شيبويا-كو، طوكيو 150-8512 �ليابان
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�أربطة للجو�رب؛ �أحزمة للبناطيل؛ �أحزمة خ�شر؛ �أحزمة للمالب�ص؛ مالب�ص خا�شة للريا�شة؛ لبا�ص قدم 
ولبا�ص  �ملالب�ص  �خليل؛  رك��وب  جزمات  للجو�رب؛  حماالت  �لتنكرية؛  للحفالت  مالب�ص  للريا�شة؛  خا�ص 

�لقدم )بخالف لبا�ص �لقدم �خلا�ص للريا�شة(.
�لو�ق�عة بالفئة:  25

"com" ملتبوع بنقطه و كلمة� "Z " و�شف �لعالمة:  تتكون �لعالمة من �حلرف �لالتيني
�ال�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  3  اأكتوبر  2019 العدد 12747 

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

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:  12 �شبتمرب 2019 �ملودعة حتت رقم: 316974 
با�ش��م: جي �إم �أو �نرتنت �نك.

وعنو�نه:26-1، �شاكور�جيوكا-ت�شو، �شيبويا-كو، طوكيو 150-8512 �ليابان
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�ألعاب �الأطفال؛ مقاب�ص �لتحكم مبن�شات �ألعاب �لفيديو؛ كر�ت للعب؛ �للعب؛ لعبة �لرد )�لزهر(؛ �ألعاب 
لوح �شوغوروكو؛ كوؤو�ص للعبة �لرد )�لزهر(؛ لعبة �لد�ما �ل�شينية؛ �ألعاب �شطرجن؛ لعبة �لد�ما؛ �أجهزة 
�ألعاب فيديو؛ لعبة �لد�ما )�لدومينو(؛ ورق لعب )�شدة(؛ �ألعاب بطاقة �لتبادل؛ جتهيز�ت �لبلياردو؛ �ألعاب 
ماه جونغ؛ دمى للحيو�نات �الأليفة �ملنزلية؛ �ألعاب رقعة �جلو؛ �أدو�ت ريا�شية؛ �آالت �ألعاب �لفيديو �ملنزيل؛ 
بطاقات �ألعاب �أوتا-جاروتا؛ بطاقات �ألعاب هانافود�؛ �أجهزة �ألعاب فيديو �لنو�دي؛ �الألعاب �ملحمولة باليد 
ذ�ت �شا�شات �لكري�شتال �ل�شائل؛ �ألعاب منزلية؛ �أجهزة �شحر )�ألعاب(؛ �ل�شطرجن �لياباين )�ألعاب �شوغي(؛ 
�ألعاب؛  و�أجهزة  �آالت  �ملالهي؛  ت�شلية معدة لال�شتخد�م يف حد�ئق  و�أجهزة  �آالت  �ل�شمك؛  ُدم��ى؛ عدة �شيد 

�أجهزة �ألعاب فيديو �مل�شتهلك.
�لو�ق�عة بالفئة:  28

"com" ملتبوع بنقطه و كلمة� "Z " و�شف �لعالمة:  تتكون �لعالمة من �حلرف �لالتيني
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  3  اأكتوبر  2019 العدد 12747 

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

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:  12 �شبتمرب 2019 �ملودعة حتت رقم: 316969 
با�ش��م: جي �إم �أو �نرتنت �نك.

وعنو�نه:26-1، �شاكور�جيوكا-ت�شو، �شيبويا-كو، طوكيو 150-8512 �ليابان
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�لباعثة  �لثنائية  �ل�شمامات  لل�شو�رع من  لل�شوء؛ م�شابيح  �لباعثة  �لثنائية  �ل�شمامات  �إ�شاءة من  �أجهزة 
لل�شوء؛ م�شابيح كهربائية و�أجهزة �إ�شاءة �أخرى

�لو�ق�عة بالفئة:  11
"com" ملتبوع بنقطه و كلمة� "Z " و�شف �لعالمة:  تتكون �لعالمة من �حلرف �لالتيني

�ال�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  3  اأكتوبر  2019 العدد 12747 

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

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:
بتاريخ:12 �شبتمرب 2019  �ملودعة حتت رقم: 316979 

با�ش��م: جي �إم �أو �نرتنت �نك. 
وعنو�نه:26-1، �شاكور�جيوكا-ت�شو، �شيبويا-كو، طوكيو 150-8512 �ليابان

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
تركيب و�شيانة و�إ�شالح �أجهزة �الإ�شاءة ذ�ت �ل�شمامات �لثنائية �لباعثة لل�شوء؛ �إ�شالح �للعب �أو �لدمى؛ 
�إ�شالح �أو �شيانة �أجهزة �شبكات �لكمبيوتر و�الأنظمة و�الأجهزة �لطرفية؛ متديد �أ�شالك �شبكة �لكمبيوتر؛ 
�لكمبيوتر؛  �أج��ه��زة  ع��ت��اد  تركيب  �لكمبيوتر؛  �أج��ه��زة  ع��ت��اد  ترقية  �لكمبيوتر؛  �أج��ه��زة  �شيانة  �أو  �إ���ش��الح 
�شيانة  �أو  �إ�شالح  �لذكية؛  �لهو�تف  و�شيانة  �إ�شالح  �لكمبيوتر؛  �أجهزة  عتاد  �ملتعلقة برتكيب  �ال�شت�شار�ت 
�أجهزة �ألعاب �لفيديو �ملنزلية؛ �إ�شالح �أو �شيانة �أجهزة و�أدو�ت �لهو�تف �ملحمولة؛ �إ�شالح �أو �شيانة �الألعاب 
�ملحمولة ذ�ت �شا�شات �لكري�شتال �ل�شائل؛ �أعمال �الإن�شاء�ت؛ ��شت�شار�ت �الإن�شاء�ت؛ �إن�شاء �الت�شاالت �لب�شرية 
�ل�شلكية و�لال�شلكية؛ �إن�شاء نظام �شبكة �ت�شاالت؛ تركيب �شبكة �ت�شاالت؛ تقدمي �مل�شورة ب�شاأن تركيب �شبكة 
�الت�شاالت  ومعد�ت  �أجهزة  �شيانة  �أو  �إ�شالح  �لكهربائية؛  �الأجهزة  يف  �لت�شوي�ص  �إز�ل��ة  خدمات  �ت�شاالت؛ 
�ل�شلكية و�لال�شلكية؛ �إ�شالح �أو �شيانة �الآالت و�الأجهزة �الإلكرتونية؛ �إ�شالح �أو �شيانة �الأجهزة �لكهربائية 
�ال�شتهالكية؛ تركيب �أنظمة و�شبكات �الت�شال �لال�شلكي؛ �إ�شالح �أو �شيانة �آالت و�أجهزة �لت�شلية؛ �إ�شالح �أو 

�شيانة �أجهزة �لتربيد؛ تركيب �أجهزة �لتربيد.
�لو�ق�عة بالفئة:  37

"com" ملتبوع بنقطه و كلمة� "Z " و�شف �لعالمة:  تتكون �لعالمة من �حلرف �لالتيني
�ال�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  3  اأكتوبر  2019 العدد 12747 

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

بتاريخ:  12 �شبتمرب 2019   �ملودعة حتت رقم: 316986 
با�ش��م: جي �إم �أو �نرتنت �نك. 

وعنو�نه:26-1، �شاكور�جيوكا-ت�شو، �شيبويا-كو، طوكيو 150-8512 �ليابان
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�لكامري�ت  �لتقطتها  �ل��ت��ي  �ل�����ش��ور  وت��ك��ب��ري  م��ع��اجل��ة وط��ب��اع��ة  �ل��ف��وت��وغ��ر�يف؛  �أوف�����ش��ت؛ �حل��ف��ر  ط��ب��اع��ة 
�لتقطتها  �ل��ت��ي  �لرقمية  �ل�����ش��ور  ب��ي��ان��ات  وط��ب��اع��ة  بالكمبيوتر  لتعديل  و�أج��ه��زة  �آالت  ت��اأج��ري  �ل��رق��م��ي��ة؛ 
تكوين  رقمياً؛  �ملخزنة  و�ل�شور  �لفوتوغر�فية  �ل�شور  طباعة  �لرقمية؛  �لطباعة  �لرقمية؛  �لكامري�ت 
�لطباعة؛  �الت�����ش��االت؛  �شبكة  ع��رب  �لطباعة  خ��دم��ات  �لرقمية؛  �ل�شور  وتنقيح  تعديل  �لرقمية؛  �ل�شور 
�ل�شور  تكبري  �لفوتوغر�فية؛  �ل�شور  �ل�شينمائية؛ طباعة  �الأف��الم  �لطباعة؛ معاجلة  و�آالت  �أجهزة  تاأجري 
�ل�شور  تكبري  �أو  �لفوتوغر�فية  �ل�شور  طباعة  �أو  �الأف��الم  لتحمي�ص  و�أجهزة  �آالت  تاأجري  �لفوتوغر�فية؛ 
�لفوتوغر�فية  �لطباعة  �ل��ف��وت��وغ��ر�ف��ي��ة؛  �ل�����ش��ور  ن�شخ  �ل��ف��وت��وغ��ر�ف��ي��ة؛  �ل�����ش��ور  معاجلة  ت�شطيبها؛  �أو 
�لطلب  ح�شب  ت�شنيع  �لفوتوغر�فية؛  �الأف���الم  حتمي�ص  �ل��ف��وت��وغ��ر�يف؛  �حلفر  �لفوتوغر�فية؛  لل�شور 
�الت�شاالت  الأجهزة  �لطلب  ح�شب  ت�شنيع  �الإلكرتونية؛  و�الأج��ه��زة  و�الآالت  �لكهربائية  و�الأج��ه��زة  ل��الآالت 
�الألو�ح؛  �شنع  خدمات  �الأخ���رى؛  و�لوثائق  للكتب  �لطلب  عند  �لرقمية  �لطباعة  و�لال�شلكية؛  �ل�شلكية 
الأجهزة  �ملخ�ش�ص  �لتجميع  و�أجز�ئها؛  �لكهربائية  و�الأج��ه��زة  ل��الآالت  �ملخ�ش�ص  �لتجميع  �لكتب؛  جتليد 

 �الت�شاالت �ل�شلكية و�لال�شلكية؛ �لتجميع �ملخ�ش�ص لالآالت و�الأجهزة �الإلكرتونية. 
�لو�ق�عة بالفئة:  40

"com" ملتبوع بنقطه و كلمة� "Z " و�شف �لعالمة:  تتكون �لعالمة من �حلرف �لالتيني
�ال�ش��رت�طات:

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  3  اأكتوبر  2019 العدد 12747 

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

بتاريخ:  12 �شبتمرب 2019  �ملودعة حتت رقم: 316984 
با�ش��م: جي �إم �أو �نرتنت �نك. 

وعنو�نه:26-1، �شاكور�جيوكا-ت�شو، �شيبويا-كو، طوكيو 150-8512 �ليابان
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

تنظيم  �أخ��رى؛  �ت�شال  �شبكة  �أو  �الإن��رتن��ت  �شبكة  طريق  عن  �مل��رور  وحركة  �لطرق  ب�شاأن  معلومات  توفري 
�الإقامة؛  باأماكن  �خلا�شة  تلك  با�شتثناء  �الإن��رتن��ت،  عرب  �ملقدمة  �حل��ج��وز�ت  وخدمات  و�ل�شفر  �لرحالت 
�أو  �ل�شور  �أو  �ملو�شيقى  �أو  �لرقمية  �ل�شور  �أو  �مل�شتند�ت  �أو  �إلكرتونًيا  �ملخزنة  للبيانات  �لفعلي  �لتخزين 
مقاطع �لفيديو �أو �ألعاب �لكمبيوتر؛ تغليف �ل�شلع؛ مناولة �ل�شحنات؛ �ل�شم�شرة يف �ل�شحن؛ تنظيم جوالت 
�ل�شفر؛ خدمات �لتخزين يف �مل�شتودعات؛ �لنقل �جلوي؛ �لنقل بال�شيار�ت؛ �لنقل بو��شطة �لقو�رب؛ و�شاطة 
�ل�شحن؛ تاأجري م�شاحات �لتخزين يف �مل�شتودعات؛ �حلفظ �ملوؤقت لالأمتعة �ل�شخ�شية؛ مو�قف �ل�شيار�ت؛ 
توفري معلومات �لطرق وحركة �ملرور عرب �شبكات �الت�شاالت �ل�شلكية و�لال�شلكية؛ ت�شليم �لب�شائع بالطلب 
�إلكرتونًيا؛ �لتخزين  �أو �مل�شتند�ت �ملخزنة  �لربيدي؛ �لنقل بال�شكك �حلديدية؛ �لتخزين �لفعلي للبيانات 
�لطرق  عن  معلومات  توفري  �مل��رور؛  حركة  عن  معلومات  توفري  �الإلكرتونية؛  �لتجارة  لت�شليمات  �ملوؤقت 
وحركة �ملرور؛ �لتخزين �ملوؤقت للت�شليمات؛ �لتخزين؛ معلومات �لتخزين؛ �لنقل؛ لوج�شتيات �لنقل؛ �حلجز 
للنقل؛ معلومات �لنقل؛ خدمات تنظيم �لرحالت و�ل�شفر وخدمات �حلجز، با�شتثناء تلك �خلا�شة باأماكن 

�الإقامة؛ مر�فقة جوالت �ل�شفر؛ نقل وتخزين وت�شليم �مل�شروبات.
�لو�ق�عة بالفئة:  39

"com" ملتبوع بنقطه و كلمة� "Z " و�شف �لعالمة:  تتكون �لعالمة من �حلرف �لالتيني
�ال�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  3  اأكتوبر  2019 العدد 12747 

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

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:  12 �شبتمرب 2019 �ملودعة حتت رقم: 316992 
با�ش��م: جي �إم �أو �نرتنت �نك.

وعنو�نه:26-1، �شاكور�جيوكا-ت�شو، �شيبويا-كو، طوكيو 150-8512 �ليابان
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

تاأجري مر�فق �نعقاد �لفعاليات؛ حجوز�ت �الإقامة �ملوؤقتة عرب �الإنرتنت؛ توفري �ملعلومات �ملتعلقة بتوفري �أماكن �الإقامة 
عرب �الإنرتنت و�أجهزة �لكمبيوتر؛ توفري ت�شهيالت �أر��شي �ملخيمات؛ توفري �الأطعمة و�مل�شروبات يف �ملطاعم و�لكافيرتيات؛ 
توفري �ملعلومات �ملتعلقة بتوفري �الأطعمة و�مل�شروبات عرب �شبكات �لكمبيوتر؛ توفري �ملعلومات �ملتعلقة بحجوز�ت �لفنادق 
ب�شاأن  �ملعلومات  �لطفل؛ توفري  برعاية  �ملتعلقة  �ملعلومات  �لطفل وتوفري  رعاية  �مل�شورة يف جمال  �الإنرتنت؛ تقدمي  عرب 
قو�ئم �لطعام و و�شفة ومكونات طبخ و�إعد�د �الأطعمة و�مل�ش���روبات؛ توفري �ملعلومات �ملتعلقة بو�شفات �الأطعمة و�مل�شروبات؛ 
خدمات توفري �الأطعمة و�مل�شروبات؛ توفري �ملعلومات �ملتعلقة بتاأجري قاعات �الجتماعات ومر�فق �ملعار�ص ومر�فق �لفعاليات 
ومر�فق �ملوؤمتر�ت و�لقاعات متعددة �ال�شتخد�مات؛ تاأجري غرف �الجتماعات؛ خدمات حجز �لغرف؛ توفري �ل�شكن �ملوؤقت 
للر�حة؛ خدمات دور �مل�شنني؛ تاأجري مر�فق للموؤمتر�ت �أو قاعات متعددة �ال�شتخد�مات؛ حجوز�ت �الإقامة �ملوؤقتة؛ توفري 
�ملعلومات �ملتعلقة برتتيب مدى �شهرة �أماكن �الإقامة؛ توفري �أماكن �الإقامة �ملوؤقتة؛ خدمات مكاتب تاأمني �الإقامة؛ خدمات 
وكالة �شر�ء عقود �أماكن �الإقامة؛ حجز �أماكن �الإقامة �ملوؤقتة؛ توفري �ملر�فق للمعار�ص؛ خدمات �لرعاية �لنهارية للحيو�نات 
�الأليفة؛ �إيو�ء �حليو�نات؛ توفري مر�كز رعاية �لطفل؛ مر�كز رعاية �لر�شع و�الأطفال يف عمر ما قبل �ملدر�شة؛ توفري �ملعلومات 
�ملتعلقة مبر�كز �لرعاية �لنهارية؛ خدمات �لتقدمي و�لو�شاطة ملر�كز �لرعاية �لنهارية؛ توفري �ملعلومات �ملتعلقة بحجز مر�كز 

 �لرعاية �لنهارية؛ توفري �ملعلومات ب�شاأن قو�ئم �لطبخ؛ توفري �ملعلومات �ملتعلقة بتوفري �الأطعمة. 
43 �لو�ق�عة بالفئة:  

 "com" ملتبوع بنقطه و كلمة� "Z " تتكون �لعالمة من �حلرف �لالتيني  و�شف �لعالمة:  
�ال�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل 
للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  3  اأكتوبر  2019 العدد 12747 

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

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:  12 �شبتمرب 2019 �ملودعة حتت رقم: 316972 
با�ش��م: جي �إم �أو �نرتنت �نك. 

وعنو�نه:26-1، �شاكور�جيوكا-ت�شو، �شيبويا-كو، طوكيو 150-8512 �ليابان
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

منا�شف من �لن�شيج؛ �شلع �الأقم�شة �ملن�شوجة لال�شتخد�م �ل�شخ�شي؛ الفتات و�أعالم، لي�شت م�شنوعة من 
�لورق.

�لو�ق�عة بالفئة:  24
"com" ملتبوع بنقطه و كلمة� "Z " و�شف �لعالمة:  تتكون �لعالمة من �حلرف �لالتيني

�ال�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  3  اأكتوبر  2019 العدد 12747 

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

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:  12 �شبتمرب 2019 �ملودعة حتت رقم: 316982 
با�ش��م: جي �إم �أو �نرتنت �نك. 

وعنو�نه:26-1، �شاكور�جيوكا-ت�شو، �شيبويا-كو، طوكيو 150-8512 �ليابان
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

و�شبكات  �ل��ن��ط��اق  �لال�شلكي عري�ص  �الت�����ش��ال  �أن��ظ��م��ة  ع��رب  �لطلب  عند  و�ل��ف��ي��دي��و  �ل�����ش��وت  ب��ث  خ��دم��ات 
و�شبكات  �لنطاق  عري�ص  �لال�شلكي  �لو�شول  �أنظمة  عرب  �لطلب  عند  و�ل�شور  �ل�شوت  �إر�شال  �لكمبيوتر؛ 
�لكمبيوتر؛ توفري �إمكانية �لولوج �إىل �شبكات �ت�شاالت �لكمبيوتر ملعاجلة عمليات �ل�شد�د ببطاقة �الئتمان؛ 
�ملحمولة  �لهو�تف  طريق  عن  �الت�شاالت  �إج��ر�ء  �لكمبيوتر؛  مب�شاعدة  و�ل�شور  و�لبيانات  �لر�شائل  �إر�شال 
مع ميز�ت �الأمان؛ �إجر�ء �الت�شاالت عرب �لطرفيات �حلا�شوبية مع ميز�ت �الأمان؛ �الت�شال عرب �ت�شاالت 
نقل  �حلا�شوبية؛  �لطرفيات  عرب  �الت�شال  و�لال�شلكية؛  �ل�شلكية  �الت�شاالت  خدمات  �ملحمول؛  �لهاتف 
نقل  خدمات  �لتلفزيوين؛  �لبث  �لتلك�ص؛  خدمات  �لبيانات؛  نقل  حول  معلومات  توفري  �مل�شفرة؛  �لبيانات 
بيانات �لفيديو ح�شب �لطلب؛ �إر�شال �لفاك�شات؛ �الإذ�عة بالر�ديو؛ �ت�شاالت �لهاتف �ملحمول؛ تاأجري مر�فق 
�الت�شاالت باالأقمار �ل�شناعية؛ تاأجري م�شتقبالت �الت�شاالت باالأقمار �ل�شناعية؛ تاأجري �أجهزة فك �لت�شفري 
لالت�شاالت باالأقمار �ل�شناعية؛ �إر�شال بيانات ملفات �ل�شوت و�ل�شور وتاريخ �لن�ص؛ �إر�شال ملفات �ل�شوت 
�ملعلومات  وتوفري  �ل�شركات  بني  �ملحلية  �ل�شبكات  �إىل  �لو�شول  �لولوج  �إمكانية  توفري  و�ل�شور؛  و�لبيانات 
�خلا�شة بها؛ توفري �ملعلومات �ملتعلقة بات�شاالت �لبيانات عرب �أنظمة �الت�شال �لال�شلكي عري�ص �لنطاق؛ 
�أنظمة  �أنظمة �الت�شال �لال�شلكي عري�ص �لنطاق؛ بث �لفيديو و�ل�شوت با�شتخد�م  �لبث �لتلفزيوين عرب 
�الت�شال �لال�شلكي عري�ص �لنطاق؛ �إر�شال �لربيد �الإلكرتوين با�شتخد�م �أنظمة �الت�شال �لال�شلكي عري�ص 
�لنطاق؛ خدمات غرف �ملحادثة عرب �أنظمة �الت�شال �لال�شلكي عري�ص �لنطاق؛ �الت�شاالت �لهاتفية عرب 
�أنظمة �الت�شال �لال�شلكي عري�ص �لنطاق و�الإنرتنت؛ توفري �إمكانية �لولوج �إىل �أنظمة �الت�شال �لال�شلكي 
و��شع �لنطاق و�شبكات �لكمبيوتر؛ توفري �ملعلومات �ملتعلقة ببث �لرب�مج �لتلفزيونية عرب �أنظمة �الت�شال 
�لال�شلكي  �الت�شال  �أنظمة  عرب  �ل�شوتي  �لبث  خدمات  �لكمبيوتر؛  و�شبكات  �لنطاق  عري�ص  �لال�شلكي 
�لنطاق  عري�ص  �لال�شلكي  �الت�شال  �أنظمة  عرب  �الإلكرتوين  �لربيد  �لكمبيوتر؛  و�شبكات  �لنطاق  عري�ص 
�لال�شلكي عري�ص  �الت�شال  �أنظمة  �لطرفيات �حلا�شوبية عرب  �الت�شاالت عن طريق  �لكمبيوتر؛  و�شبكات 
�لنطاق و�شبكات �لكمبيوتر؛ توفري �إمكانية �لولوج �إىل �شبكات �الت�شاالت عن طريق �أجهزة �لكمبيوتر عرب 
�لهاتف  و�أجهزة  �حلا�شوبية  �لطرفيات  طريق  عن  �الت�شاالت  �لنطاق؛  عري�ص  �لال�شلكي  �الت�شال  �أنظمة 
معد�ت  تاأجري  �لنطاق؛  عري�ص  �لال�شلكي  �الت�شال  �أنظمة  با�شتخد�م  �ملنزلية  �لفيديو  و�أل��ع��اب  �ملحمول 
�الت�شاالت �ل�شلكية و�لال�شلكية مبا يف ذلك �لهو�تف و�أجهزة �لفاك�ص الأنظمة �الت�شال �لال�شلكي عري�ص 
�لفاك�ص لنظام  و�أجهزة  �لهو�تف  بتاأجري معد�ت �الت�شاالت مبا يف ذلك  �ملتعلقة  �ملعلومات  �لنطاق؛ توفري 
�الت�شال �لال�شلكي عري�ص �لنطاق؛ تاأجري وحد�ت �لت�شكيل و�أجهزة فك �لت�شمني )�ملودم( الأنظمة �الت�شال 
�لال�شلكي عري�ص �لنطاق؛ �الت�شاالت �ل�شلكية و�لال�شلكية، بخالف �لبث؛ �الت�شاالت �ل�شلكية و�لال�شلكية، 
بخالف �لبث و�ال�شت�شار�ت �ملتعلقة بها؛ تقدمي �ال�شت�شار�ت و�مل�شورة ب�شاأن �الت�شاالت �ل�شلكية و�لال�شلكية؛ 
�ملعلومات حول �الت�شاالت؛ �إر�شال �لربيد �الإلكرتوين؛ خدمات �إعادة توجيه �لربيد �الإلكرتوين؛ خدمات 
�لطرفيات  عرب  باالت�شاالت  �ملتعلقة  �ال�شت�شار�ت  �حلا�شوبية؛  �لطرفيات  عرب  �الت�شاالت  �لدرد�شة؛  غرف 
�الت�شال  بالتلغر�ف؛  �الت�شال  للكمبيوتر؛  �لعاملية  بال�شبكة  �الرتباط  عرب  �الت�شاالت  تقدمي  �حلا�شوبية؛ 
خدمات  �الأنباء؛  وكالة  خدمات  �لفاك�ص؛  و�أجهزة  �لهو�تف  ذلك  يف  مبا  �الت�شال  معد�ت  تاأجري  بالهاتف؛ 
�لبث  �الآيل؛  �ل��ن��د�ء  خ��دم��ات  �لال�شلكية؛  �ل�شبكات  ع��رب  �مل��ع��ل��وم��ات  �إر���ش��ال  �ل��ب��ث؛  م��ع��د�ت  ت��اأج��ري  �ل��ب��ث؛ 
�إر�شال  �الإن��رتن��ت؛  على  �الإل��ك��رتون��ي��ة  �ل��ت��ج��ارة  من�شات  �إىل  �ل��ول��وج  �إمكانية  ت��وف��ري  �لكبلي؛  بالتلفزيون 

 �الإ�شارة للتجارة �الإلكرتونية عرب �أنظمة �الت�شاالت و�أنظمة �ت�شاالت �لبيانات. 
 �لو�ق�عة بالفئة:  38 

"com" ملتبوع بنقطه و كلمة� "Z " و�شف �لعالمة:  تتكون �لعالمة من �حلرف �لالتيني
�ال�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  3  اأكتوبر  2019 العدد 12747 

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

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:  12 �شبتمرب 2019 �ملودعة حتت رقم: 316976 
با�ش��م: جي �إم �أو �نرتنت �نك. 

وعنو�نه:26-1، �شاكور�جيوكا-ت�شو، �شيبويا-كو، طوكيو 150-8512 �ليابان
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

مياه  )م�شروبات(؛  خ�شرو�ت  ع�شري  �لفو�كه؛  ع�شائر  �لغازية؛  �مل�شروبات  �ل�شعري؛  �أ�شا�شها  م�شروبات 
معدنية )م�شروبات(؛ م�شروبات �لطاقة؛ م�شروبات تو�ترية؛ م�شروبات ريا�شية؛ م�شروبات ريا�شية معززة 

بالربوتني؛ م�شروبات م�شل �للنب. 
�لو�ق�عة بالفئة:  32

"com" ملتبوع بنقطه و كلمة� "Z " و�شف �لعالمة:  تتكون �لعالمة من �حلرف �لالتيني
�ال�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  3  اأكتوبر  2019 العدد 12747 

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

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:  12 �شبتمرب 2019 �ملودعة حتت رقم: 316971 
با�ش��م: جي �إم �أو �نرتنت �نك. 

وعنو�نه:26-1، �شاكور�جيوكا-ت�شو، �شيبويا-كو، طوكيو 150-8512 �ليابان
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

جمالت  م�شورة؛  بريدية  بطاقات  مطبوعات؛  كبرية؛  �إع��الن��ات  كر��شات؛  )قرطا�شية(؛  �أخ��ت��ام  ت��ق��اومي؛ 
�ل��ورق؛ منا�شف من �لورق؛  �ملو��شيع �لعامة؛ كتب؛ دوري��ات؛ قرطا�شية؛ ل�شاقات؛ منا�شف يد �شحية من 
مناديل من �لورق للمو�ئد؛ مناديل من �لورق؛ منا�شف يد من �لورق؛ الفتات من �لورق؛ ر�يات ورقية؛ كتب 

مذكر�ت �جليب �أغطية كتب مذكر�ت �جليب
�لو�ق�عة بالفئة:  16

"com" ملتبوع بنقطه و كلمة� "Z " و�شف �لعالمة:  تتكون �لعالمة من �حلرف �لالتيني
�ال�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  3  اأكتوبر  2019 العدد 12747 

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

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:  12 �شبتمرب 2019 �ملودعة حتت رقم: 316978 
با�ش��م: جي �إم �أو �نرتنت �نك. 

وعنو�نه:26-1، �شاكور�جيوكا-ت�شو، �شيبويا-كو، طوكيو 150-8512 �ليابان
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

خدمات �آالت �ل�شر�ف �الآيل؛ وكاالت حت�شيل ر�شوم �ال�شرت�ك عرب �الإنرتنت �أو بو�شائل �أخرى؛ خدمات حتويل �الأمو�ل مل�شتخدمي 
�ملالية عرب  �ملعلومات  توفري  �الإن��رتن��ت؛  �مل�شريف عرب  �لتحويل  �الإن��رتن��ت؛ معاجلة معامالت  �مل�شرفية عرب  �الإن��رتن��ت؛ �خلدمات 
�مليز�نية،  خ��ارج  �ملعامالت  ب�شاأن  �مل�شورة  تقدمي  �الإن��رتن��ت؛  عرب  �الئتمان  ببطاقات  بال�شد�د  �ملتعلقة  �ملعلومات  توفري  �الإن��رتن��ت؛ 
�ملالية عرب �الإنرتنت؛ �خلدمات �مل�شرفية عرب �الإنرتنت؛ وكاالت  وخماطر �ال�شتثمار �الأخ��رى، و�إد�رة �الأ�شول؛ خدمات �لو�شاطة 
لل�شد�د عرب �الإنرتنت ل�شر�ء وبيع �لب�شائع؛ وكاالت حت�شيل مدفوعات خدمات �لغاز �أو �لطاقة �لكهربائية؛ حتويل �أمو�ل بطاقات 
�الئتمان وبطاقات �خل�شم و�ل�شناديق �الإلكرتونية؛ حتويل �أمو�ل بطاقات �الئتمان وبطاقات �خل�شم و�شيكات �مل�شافرين و�ل�شناديق 
�الإلكرتونية؛ خدمات بطاقات �الئتمان و�خل�شم؛ توفري �ملعلومات �ملتعلقة بال�شد�د ببطاقات �الئتمان و�خل�شم؛ �لتاأمني؛ خدمات 
�لوكالة الإ�شد�ر بطاقات �الئتمان؛  �ملعلومات �خلا�شة بها؛ خدمات  �تفاقية ع�شوية بطاقة �الئتمان وتقدمي  �لوكالة ل�شر�ء عقود 
�إ�شد�ر بطاقات �الئتمان؛ خدمات بطاقات �الئتمان؛  ل�شركات  �أع�شاء بطاقات �الئتمان  و�إد�رة  بتعيني  يتعلق  �لوكالة فيما  خدمات 
�الئتمان  �الئتمان؛ �شمان  �ملتعلقة بحماية م�شرتيات بطاقات  �ملعلومات  �الئتمان؛ توفري  ب�شد�د بطاقات  �ملتعلقة  �ملعلومات  توفري 
الأع�شاء بطاقات �الئتمان با�شتخد�م بطاقات �الئتمان؛ تفوي�ص �ئتماين للمعامالت عند ��شتخد�م بطاقات �الئتمان؛ توظيف و�إد�رة 
�ل�شد�د  معاجلة  بخدمات  �ملتعلقة  �ال�شت�شار�ت  �الئتمان؛  بطاقة  ع�شوية  عقود  ل�شر�ء  �لوكالة  خدمات  �الئتمان؛  بطاقات  �أع�شاء 
ببطاقات �الئتمان؛ توفري معلومات معامالت بطاقة �الئتمان؛ توظيف و�إد�رة �الأع�شاء و�ملتاجر �الأع�شاء ل�شركات �إ�شد�ر بطاقات 
نادي  ع�شوية  وحقوق  �جلولف  ع�شوية  حقوق  و���ش��ر�ء  بيع  يف  للو�شاطة  وك��االت  �الئتمان؛  بطاقات  مدفوعات  معاجلة  �الئتمان؛ 
�ت�شاالت  نظام  عرب  �الئتمان  بطاقات  ترخي�ص  خلدمات  �لوكالة  خدمات  للكمبيوتر�ت؛  كغرف  ي�شتخدم  مبنى  ��شتئجار  �ملنتجع؛ 
�لكمبيوتر؛ خدمات �لوكالة ملعاجلة مدفوعات بطاقات �الئتمان عرب نظام �ت�شاالت �لكمبيوتر؛ وكاالت حت�شيل �الأمو�ل؛ معاجلة 
مدفوعات بطاقات �خل�شم؛ حتويل �أمو�ل بطاقات �خل�شم؛ �شوؤون مالية؛ �شوؤون نقدية؛ �إ�شد�ر بطاقات م�شبقة �لدفع لالآخرين؛ 
�ملعلومات عنها؛ وكاالت لال�شتعالم  �إ�شد�ر �لبطاقات م�شبقة �لدفع وتقدمي  �لو�شاطة يف  �إ�شد�ر �لبطاقات م�شبقة �لدفع؛ وكاالت 
توفري  �لو�شائية؛  �الحت���اد�ت  على  �لو�شاية  �لكمبيوتر؛  �أج��ه��زة  �أو  �ملحمولة  �لهو�تف  عرب  �الإن��رتن��ت،  عرب  �مل�شريف  �لر�شيد  عن 
�لنقد  �أور�ق  وبيع  �شر�ء  و�الإن��رتن��ت؛  �لف�شائية  �لتلفزيونية  �لقنو�ت  عرب  �ملقدمة  �ملالية  �الأور�ق  با�شتثمار�ت  �ملتعلقة  �ملعلومات 
�مل�شرفية �ملقومة بالني؛ وكاالت لبيع و�شر�ء �أور�ق �لنقد �مل�شرفية �ملقومة بالني؛ توفري �ملعلومات �ملتعلقة بتد�ول �أر�شدة �نبعاثات 
�أر�شدة  �أو  �أر�شدة �نبعاثات غاز�ت �لدفيئة  �أو �ملعامالت �مل�شتقة �ملتعلقة بها؛ �لو�شاطة لتد�ول  �أر�شدة �النبعاثات  �أو  غاز�ت �لدفيئة 
�شد�د  خدمات  �النبعاثات؛  �أر�شدة  �أو  �لدفيئة  غ��از�ت  �نبعاثات  ت��د�ول  ح�شابات  �إد�رة  بها؛  �ملتعلقة  �مل�شتقة  �ملعامالت  �أو  �النبعاثات، 
�الإيجار وتكاليف �الإد�رة ور�شوم وقوف �ل�شيار�ت؛ �شر�ء وبيع �شهاد�ت �الإيد�ع �ل�شادرة يف �خلارج و�الأور�ق �لتجارية؛ �لو�شاطة ل�شر�ء 
�ل�شرف  �الأجنبية؛ خدمات معلومات  �لعمالت  �لتجارية؛ تد�ول خيار�ت �شرف  �ل�شادرة يف �خلارج و�الأور�ق  �الي��د�ع  وبيع �شهاد�ت 
�لعمالت  �شرف  هام�ص  معامالت  �الأجنبي؛  �ل�شرف  مبعامالت  �ملتعلقة  �ملعلومات  توفري  �الأجنبي؛  �ل�شرف  معامالت  �الأجنبي؛ 
على  بالتد�ول  �ملعنيني  �لوكالء  من  للو�شاطة  وك��االت  �الأجنبي؛  �ل�شرف  هام�ص  مبعامالت  �ملتعلقة  �ملعلومات  توفري  �الأجنبية؛ 
�خلارجية؛  لالأ�شو�ق  �الآجلة  �لعقود  ت��د�ول  وم�شتقاتها؛  مالية  �أور�ق  تعترب مبثابة  �لتي  باحلقوق  �خلارجية  �الأ�شو�ق  �لعموالت يف 
�ملالية  ب��االأور�ق  �خلارجية  �الأ�شو�ق  يف  �لعموالت  على  بالتد�ول  �ملعنيني  �لوكالء  من  للو�شاطة  وك��االت  �الأجنبية؛  �لعمالت  �شرف 
تد�ول  �الأق�شاط؛  مبيعات  م�شتخدمي  عن  نيابة  �ل�شد�د  ت�شوية  بالتق�شيط؛  �لبيع  يف  �لو�شاطة  �الآجلة؛  �ملالية  �الأور�ق  وموؤ�شر�ت 
��شماء  تغيري  الإدخ��ال  �لوكالة  و�شاطة �حل�ش�ص؛ خدمات  ت��د�ول �حل�ش�ص؛  لالأ�شهم؛  �ملالية  �الإد�رة  �الآجلة؛  �لعقود  �أ�شهم  خيار�ت 
�شوق  �ملالية وظروف  �ل�شوق  �ملالية وظروف  �الأور�ق  �شوق  �الأ�شهم؛ توفري معلومات عن ظروف  �إ�شد�ر  �مل�شاهمني؛ وكاالت الإع��ادة 
�ل�شرف �الأجنبي و�الأ�شو�ق �ملالية و�أ�شعار �لفائدة و�ل�شر�ئب و�مل�شائل �ملالية؛ �أ�شعار �لبور�شة؛ وكاالت نقل ملكية �الأ�شهم؛ وكاالت 
�ملالية؛ تقدمي معلومات عن �شناديق معا�شات  �لو�شاطة �جلمركية  �الأ�شهم؛ خدمات  نقل  �الأرب��اح عند  �ل�شر�ئب على  جلمع ودفع 
�ل�شركات؛ تقدمي معلومات عن ت�شنيفات �ل�شركات؛ �لتقييم �ملايل الئتمان �ل�شركة؛ توفري �ملعلومات �ملتعلقة بالتقييم �ملايل الئتمان 
باإد�رة �شناديق معا�شات  �ملتعلقة  �مل�شورة و�ال�شت�شار�ت  �ملعلومات عنها؛ خدمات  �ل�شركات وتقدمي  �ملايل الئتمان  �لتقييم  �ل�شركات؛ 
�ل�شركات و�ملعا�شات �ل�شخ�شية؛ �لو�شاية و�إد�رة خطط �ملعا�شات �ملدعومة ب�شكل متبادل؛ �لو�شاية على عقود تد�ول �لذهب �الآجلة؛ 
�لو�شاية على �لنقود و�الأور�ق �ملالية و�ملطالبات �لنقدية و�ملمتلكات �ل�شخ�شية و�الأر��شي و�حلقوق �ملتعلقة بالرتكيبات على �الأر��شي 
و�حلقوق �ل�شطحية �أو �لتاأجري على �الأر�ص؛ �شر�ء وحتويل �ملطالبات �لنقدية؛ توفري �ملعلومات �ملتعلقة باملال يف �شناديق �لوديعة 
وغريها من �شناديق �ال�شتثمار؛ توظيف ح�شاب ��شتثمار �لذهب؛ خدمات �لتحليل �ملايل مبا يف ذلك تلك �ملقدمة عرب �الإنرتنت؛ 
تد�ول �مل�شتقات �ملالية؛ خدمات مكتب �الئتمان؛ توفري �ملعلومات �ملالية؛ �لبحوث و�لتحليل و�لتنبوؤ �ملايل؛ �إد�رة و��شتخد�م �الأ�شول 
و�ال�شت�شار�ت  �مل�شورة  �ملالية؛ خدمات  �الأ�شول  �إد�رة  بها؛  �ملتعلقة  �ال�شت�شار�ت  �أو  �ال�شتثمارية  �ال�شت�شار�ت  �تفاقية  على  بناًء  �ملالية 
�ملتعلقة بال�شر�ئب مثل �شريبة �ملري�ث على �الأ�شول �ملالية؛ ��شتخد�م و�إد�رة �الأ�شول �ملالية؛ �لو�شاية على �لعقود �ملالية �الآجلة؛ 
وكاالت و�شاطة �لو�شاية على �لعقود �ملالية �الآجلة؛ تد�ول �مل�شتقات �ملالية؛ �خلدمات �ال�شت�شارية �ملالية، مبا يف ذلك عرب �الإنرتنت؛ 
توفري �ملعلومات �ملالية، مبا يف ذلك عرب �الإنرتنت؛ تنظيم �ملعامالت �ملالية؛ تد�ول �شعر �لفائدة وتد�ول خيار�ت �لعمالت؛ �الإد�رة 
�أ�شعار �شرف �لعمالت �الأجنبية؛ �الأعمال �مل�شرفية؛ تقدمي  �أ�شعار �لفائدة ومقاي�شات �لعملة وخماطر  �ملتعلقة مبقاي�شات  �ملالية 
�الإر�شاد�ت لفتح  �لوكالة لفتح ح�شاب م�شريف، مبا يف ذلك توفري  �مل�شريف؛ خدمات  �مل�شرفية؛ توفري معلومات �حل�شاب  �ملعلومات 
�ملالية  و�ملعامالت  �ملايل  �لتد�ول  �لبنكية؛  �ل�شيكات  �إ�شد�ر  لفتح ح�شاب م�شريف؛  ل�شر�ء عقود  �لوكالة  ح�شابات م�شرفية؛ خدمات 
�ملقدمة عرب �لهو�تف �ملحمولة و�لهو�تف �لذكية؛ �إد�رة �ملباين؛ خدمات �لوكالة لتاأجري �أو الإيجار �ملباين؛ تاأجري �أو �إيجار �ملباين؛ 
�لعقارية  باملمتلكات  �ملتعلقة  �لعقارية  �ملعلومات  توفري  �لعقار�ت؛  تقييم  �ملباين؛  بيع  �أو  ل�شر�ء  �لوكالة  �ملباين؛ خدمات  وبيع  �شر�ء 
و�الأر��شي؛ تاأجري �أجهزة توزيع �لنقد �أو �آالت �ل�شر�ف �الآيل؛ تاأجري �أجهزة توزيع �لنقد؛ خدمات �ال�شتعالم عن ر�شيد �ملدفوعات 
�لنقد، و�لتح�شيل الأجهزة توزيع �لنقد �الآلية، و�آالت �لنقد �الآلية و�إد�رة �لنقد؛  ��شتبد�ل �شناديق  �لنقدية و�لر�شيد يف �حل�شاب؛ 
تاأجري �آالت �ل�شر�ف �الآيل؛ توفري �ملعلومات حول �إد�رة �الأ�شول و�لت�شغيل �ملتعلقة بت�شميم �حلياة �القت�شادية للفرد؛ �لت�شخي�ص 
�لعميل  وح��دة  ثقة  �إد�رة  خدمات  للفرد؛  �القت�شادية  �حلياة  بت�شميم  �ملتعلقة  و�لت�شغيل  �الأ�شول  �إد�رة  ب�شاأن  و�لتوجيه  و�مل�شورة 
ب�شاأن  �مل�شورة  �أو  �ملعلومات  تقدمي  �ل�شخ�شي؛  �لتمويل  ب�شاأن  �الئتماين  �مل�شح  �ل�شخ�شية؛  �الأ���ش��ول  �إد�رة  ب�شاأن  �مل�شورة  �خلا�ص؛ 
�ل�ش��خ�شية؛ تد�ول خيار  �ملعا�شات  �إبر�م عقود تاأمني  �ملعا�شات �ل�شخ�شية؛ و�شاطة  �ملعا�شات �ل�شخ�شية؛ �كتتاب تاأمني  �لتاأمني على 
وكاالت  �لعامة؛  للخدمات  �لر�شوم  وكاالت حت�شيل  بالتحف؛  �لتعامل  لقانون  وفقاً  �لنقدية  �لق�شائم  وبيع  �شر�ء  �لفردية؛  �الأ�شهم 
ال�شتالم �لدفعات عن �ل�شند�ت ودفعات �أ�شل �لدين و�لفائدة لل�شند�ت؛ توفري حمتويات مف�شلة لكل عن�شر من �ملعامالت �ملتعلقة 
مبعاملة �حل�شاب؛ �إر�شال حمتويات )�إر�شال ر�شالة( حول نقل �حل�شاب؛ �الكتتاب على �لتغطية �لتاأمينية للمنتجات �مل�شرت�ة؛ �إد�رة 
�ل�شند�ت و�الأور�ق  �ملحلية و�ل�شركات وغريها؛ �الكتتاب على  �لعامة  �لدولة، و�ملوؤ�ش�شات  �أمو�ل  �ملالية فيما يتعلق بتخزين  �ل�شوؤون 
�ل�شادرة  �لتجارية  �الأور�ق  و�شر�ء  لبيع  �لو�شاطة  وك��االت  �حلكومية؛  �ل�شند�ت  عرو�ص  �أو  توظيف  مع  �لتعامل  �حلكومية؛  �ملالية 
حملياً؛ وكاالت �ل�شوؤون �ملتعلقة باإ�شد�ر �الأور�ق �لتجارية �ل�شادرة حملياً؛ تثمني �لتحف؛ عقد ملعامالت �لفرق؛ وكاالت الكتتابات 
�ل�شند�ت؛ خدمات وكاالت حت�شيل �لديون؛ �لتوجيه و�مل�شورة ب�شاأن �لديون )مبا يف ذلك عرب �الإنرتنت(؛ �شمان �مل�شوؤولية وقبول 
�لفو�تري؛ وكاالت للوفاء بالديون؛ وكاالت للح�شول على و�إد�رة و�لت�شرف يف �لقرو�ص �لعقارية؛ خدمات مالية لت�شفية �الأعمال 
خدمات  �النرتنت؛  طريق  عن  ذلك  يف  مبا  �ملالية  �الإد�رة  �ملالية؛  �الد�رة  �ملالية؛  �ملعلومات  �ملالية؛  �ال�شت�شار�ت  خدمات  �لتجارية؛ 
عن  معلومات  تقدمي  �خلا�شة؛  �ملعا�شات  عن  معلومات  تقدمي  للمدفوعات؛  �الإلكرتونية  �ملعاجلة  �مل��ايل؛  �لتحليل  �مل��ايل؛  �لتقييم 
�ملعدنية؛  و�لنقود  �لنقدية  �الأورق  عد  �آالت  تاأجري  �ملعدنية؛  و�لعمالت  �لنقدية  �الأور�ق  تقوميات  تنظيم  �خلا�شة؛  �ملعا�شات  تاأمني 
توفري �ملعلومات ب�شاأن ��شتئجار �الآالت �حلا�شبة لالأور�ق �لنقدية و�الآالت �حلا�شبة للعمالت �ملعدنية وموزعات �لنقد و�آالت �ل�شر�ف 
تقدمي  و�الق��رت����ص؛  �لتمويل  خدمات  �الأم���و�ل؛  �قرت��ص  ب�شاأن  و�مل�شورة  �ال�شت�شار�ت  تقدمي  بها؛  �ملتعلقة  �ال�شت�شار�ت  �أو  �الآيل 
�ملتعلقة  �ملعلومات  توفري  �ل�شندوق؛  لت�شوية  �ملعلومات  توفري  �لفو�تري؛  وخ�شم  و�لتمويل  �لقرو�ص  �القرت��ص؛  ب�شاأن  معلومات 
بخدمات �إد�رة �الأ�شول؛ جمع �لتربعات �خلريية؛ �لتخطيط و�لت�شغيل لالأعمال �خلريية؛ توفري �ملعلومات �ملتعلقة باأر�شدة �لدفع 
ك��اأور�ق مالية  �أج��ل �حلق يف �عتبارها  �ملتاجرة من  �ل��ود�ئ��ع؛ وك��االت للو�شاطة من وك��الء �الئتمان مع معامالت  و�أر���ش��دة  �لنقدي 
�الأ�شهم  وهبوط  �أ�شعار  بارتفاع  تتميز  �لتي  �مل�شتقة  �ملالية  �ملنتجات  �لتبادلية؛ معامالت  �ملالية  �الأدو�ت  �شوق  م�شتقة يف  ومعامالت 
�ملتد�ولة )مبا يف ذلك تد�ول �لعمالت �الأجنبية و�أ�شهم �الأ�شهم و�أ�شهم �ملعادن �لثمينة(؛ وكاالت حت�شيل ر�شوم �ال�شتقبال؛ وكاالت 
حت�شيل �الأمو�ل؛ �شمان دين قر�ص �لرهن وتوفري �ملعلومات �ملتعلقة بذلك �لدين �أو �خلدمات �ال�شت�شارية �ملتعلقة به؛ �الكتتاب يف 
ود�ئع �لذهب �أو تعيني ح�شاب ال�شتثمار �لذهب؛ �الإقر��ص �لتجاري؛ وكاالت حت�شيل ر�شوم �ال�شرت�ك؛ �إ�شد�ر �شهاد�ت �لهد�يا �لتي 
ميكن بعد ذلك ��شرتد�دها مقابل �لب�شائع �أو �خلدمات؛ �ال�شت�شار�ت �ملتعلقة بتد�ول �لعقود �الآجلة لل�شلع؛ توفري �ملعلومات �ملتعلقة 
بتد�ول �لعقود �الآجلة لل�شلع؛ وكاالت لتد�ول �لعقود �الآجلة لل�شلع؛ حت�شيل �ملدفوعات مقابل �لب�شائع؛ �إبر�م عقد ��شتثمار �ل�شلع 
وخدمات �لو�شاطة �ملتعلقة به؛ مبيعات م�شالح �مل�شتفيد من ��شتثمار �ملنتج وخدمات �لو�شاطة �ملتعلقة بها؛ وكاالت حت�شيل قيمة 
مبيعات �لب�شائع؛ �إبر�م عقد بيع �لقرو�ص �ل�شغرية �أو خدمات �لو�شاطة �ملتعلقة بها؛ �لتحقق من �ل�شيكات؛ �شمان �ل�شيكات؛ جمع 
�ملالية؛  �الأور�ق  �ال�شتثمار يف  �مل�شتهلكني؛ �شندوق  �ئتمان  �ملتعلقة مبعامالت  �ل�شخ�شية  �الئتمان  و�لتحقق من معلومات  وتخزين 
�شد�د  �لعقارية؛  �ال�شتثمار  و�شناديق  �ملالية  �الأور�ق  يف  �ال�شتثمار  ب�شناديق  �ملتعلقة  �ال�شتثمارية  �ملمتلكات  يف  �ال�شتثمار  تعليمات 
و�شناديق  �ملالية  �الأور�ق  ��شتثمار  ب�شناديق  �ملتعلقة  �ملمتلكات  ��شتثمار  ل�شناديق  و�الإل��غ��اء  �ال���ش��رتد�د  و�أم���و�ل  �ل��دخ��ل،  توزيعات 
و�الأور�ق  �ملالية  �الأور�ق  ��شتثمار  ل�شناديق  �جلزئي  �الإلغاء  و�أم��و�ل  �ال�شرتد�د  و�أم��و�ل  �لعائد�ت  �شد�د  وك��االت  �لعقاري؛  �ال�شتثمار 
�ملالية للم�شتفيد؛ وكاالت �لو�شاطة يف بيع و�شر�ء �لود�ئع �لقابلة للتد�ول )با�شتثناء تلك �ل�شادرة يف �خلارج(؛ وكاالت �لو�شاطة يف 
بخطابات  متعلقة  خدمات  �الئتمان؛  �شر�ء  و�شاطة  بالني؛  �ملقومة  �مل�شرفية  �لنقد  و�أور�ق  للتد�ول  �لقابلة  �ل��ود�ئ��ع  و���ش��ر�ء  بيع 
�العتماد؛ خدمات حتويل �حل�شاب �لتي متكيّن من نقل ر�شالة عند �إجر�ء �أي عملية حتويل؛ خدمات �لعمليات �مل�شرفية مبا يف ذلك 
�أو  �لدفع  تعليمات  ذلك  �مل�شرفية مبا يف  �لعمليات  للو�شاطة يف  وك��االت  �الأم��و�ل؛  لتحويل  �لتحويالت  تعليمات  �أو  �لدفع  تعليمات 
�لتاأمني على �حلياة؛ توفري �ملعلومات �ملتعلقة بالتاأمني  تعليمات �لتحويالت لتحويل �الأم��و�ل؛ تقدمي �ال�شت�شار�ت و�مل�شورة ب�شاأن 
على �حلياة؛ �كتتاب �لتاأمني على �حلياة؛ و�شاطة �لتاأمني على �حلياة؛ توفري �ملعلومات �ملتعلقة باخلدمات �ال�شت�شارية للتخطيط 
�ل�شريبي �أو خدمات معاجلة �ملدفوعات �ل�شريبية؛ �لو�شاطة يف خدمات معاجلة مدفوعات �ل�شر�ئب؛ �إ�شد�ر �شند�ت ذ�ت �لقيمة؛ 
وكاالت �إ�شد�ر �أو بيع �شهاد�ت م�شبقة �لدفع )بطاقة م�شبقة �لدفع(؛ تقدمي �ال�شت�شار�ت و�مل�شورة ب�شاأن �لتاأمني على غري �حلياة؛ 
توفري �ملعلومات �ملتعلقة بالتاأمني على غري �حلياة؛ ت�شوية مطالبات �لتاأمني على �حلياة؛ �كتتاب �لتاأمني على غري �حلياة؛ وكاالت 
�خلا�شة  �لتعليمات  ذلك  �ملالية مبا يف  و�ملعامالت  �مل�شرفية  �ملعامالت  �لود�ئع؛  �شناديق حفظ  �لتاأمني على غري �حلياة؛ خدمات 
�لتعليمات  ذل��ك  يف  مب��ا  �ملالية  و�مل��ع��ام��الت  �مل�شرفية  �لو�شاطة  وك���االت  �ل��غ��ري؛  ع��ن  نيابة  �ملالية  و�مل��ع��ام��الت  �مل�شرفية  باملعامالت 
�مل�شرفية و�ملعامالت �ملالية نيابة عن �لغري؛ تقييم �ل�شيار�ت �مل�شتعملة؛ ��شتثمار ر�أ�ص �ملال عن طريق �الكتتاب يف �الأ�شهم عن طريق 
توفري  و�أ�شحابها؛  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  لل�شركات  و�لقرو�ص  �لتمويل  خدمات  و�ملتو�شطة؛  �ل�شغرية  �الأع��م��ال  لتطوير  �ل�شحن 
�ملعلومات �أو تقدمي �ال�شت�شار�ت حول �جتاهات �لر�شيد �ملايل �مل�شتقبلي، و�الأ�شول و�خل�شوم يف �لتخطيط �ملايل على �ملدى �ملتو�شط 
�الت�شاالت  �شبكة  خ��الل  من  �الأم���و�ل  ت�شوية  و�لال�شلكية؛  �ل�شلكية  �الت�شاالت  طريق  عن  �مل�شريف  �لتحويل  معامالت  و�لبعيد؛ 
مبيعات  يف  �لو�شاطة  �لعقاري؛  �لرهن  ب�شمانات  �ملتعلقة  �لديون  �شمان  �الت�شاالت؛  ر�شوم  حت�شيل  وك��االت  و�لال�شلكية؛  �ل�شلكية 
�شمانات �لرهن �لعقاري وتخزين �الأور�ق �ملالية؛ �إ�شد�ر �لبطاقات �الإلكرتونية م�شبقة �لدفع؛ تقدمي �ملعلومات ب�شاأن �إ�شد�ر �لنقود 
�إيد�ع �لنقود �الإلكرتونية يف �لبطاقة �الإلكرتونية �لتي يحتفظ بها م�شتخدم �لنقود �الإلكرتونية؛  �إجر�ء�ت  �الإلكرتونية؛ خدمات 
�لنقدية  �ملعامالت  معاجلة  بها؛  �ملتعلقة  و�ال�شت�شار�ت  ل��الأم��و�ل  �الإل��ك��رتوين  �لتحويل  وك��االت  ل��الأم��و�ل؛  �الل��ك��رتوين  �لتحويل 
�الإلكرتونية؛ خدمات �ل�شد�د للتجارة �الإلكرتونية؛ توفري �ملعلومات �ملتعلقة بال�شد�د للتجارة �الإلكرتونية؛ خدمات وكاالت حت�شيل 
دفعات �لتجارة �الإلكرتونية؛ �إد�رة �ئتمان مدفوعات �لتجارة �الإلكرتونية ل�شركة �مل�شرتي؛ خدمات مدفوعات �لتجارة �الإلكرتونية 
من خالل �شبكات �الت�شاالت �الإلكرتونية؛ حتويل �الأمو�ل عن طريق �لو�شائل �الإلكرتونية؛ وكالة لتوفري ر�شيد �لود�ئع عن طريق 
�لهاتف و�لفاك�ص و�الإنرتنت؛ �لتحويل عن طريق �لهاتف و�لفاك�ص و�الإنرتنت؛ وكالة لتقدمي تفا�شيل ك�شف �ملعامالت عن طريق 
�لهاتف و�لفاك�ص و�الإنرتنت؛ وكاالت حت�شيل ر�شوم �لهاتف ور�شوم �ملياه ور�شوم �لغاز ور�شوم �لكهرباء و�الإيجار و�لر�شوم �الإد�رية 
ور�شوم مو�قف �ل�شيار�ت و�أق�شاط �لتاأمني ومبيعات �الئتمان ور�شوم �الأق�شاط و�لقرو�ص �ل�شكنية وغريها؛ خدمات �إد�رة �لعقار�ت 
�أو بيع  �إيجار �الأر��شي؛ تاأجري �الأر��شي؛ �شر�ء وبيع �الأر��شي؛ خدمات وكاالت �شر�ء  �أو  �ملتعلقة باالأر��شي؛ خدمات وكاالت تاأجري 
با�شتثمار  �ملتعلقة  �ملعلومات  �ملال؛ خدمات �ال�شت�شار�ت �ال�شتثمارية؛ توفري  ر�أ�ص  ��شتثمار  ��شت�شار�ت  �ملال؛  ر�أ�ص  ��شتثمار  �الأر��شي؛ 
�ال�شتثمار؛  عمليات  لتعليم  �لوكالة  خدمات  �لتقديري؛  �ال�شتثمار  عقد  �أ�شا�ص  على  للم�شتثمرين  �ال�شتثمار  خدمات  �مل��ال؛  ر�أ���ص 
�ال�شت�شار�ت �ال�شتثمارية على �أ�شا�ص عقد �ال�شت�شار�ت �ال�شتثمارية؛ �الإد�رة �ملالية الأ�شول �شر�كة �ال�شتثمار؛ �الإد�رة �ملالية ملمتلكات 
�مل�شرتك؛ خدمات  �ال�شتثمار  �شناديق  �لعمليات؛  �أو  �لو�شاطة  �أو  �لعرو�ص  �أو  �ال�شتثمار  �شناديق  �ال�شرت�ك يف  �ال�شتثمار؛  �شندوق 
�ملعا�شات  �أم��و�ل حمددة و�شناديق  ب�شناديق  �ملتعلقة  �ملعلومات  توفري  �ملالية؛  بالدفعات  �ملتعلقة  و�ملعلومات  �مل�شورة  تقدمي  �ل�شد�د؛ 
ا لالأور�ق  �أو عر�شً �كتتاباً  ُتعترب  �لتي  �ملتعلقة باحلقوق  �لو�شاطة  �لتجارية للم�شتفيدين؛ خدمات  �الأعمال  �لتقاعدية وغريها من 
وكاالت  �ملحلي؛  �ل�شرف  ت�شوية  �خلا�ص؛  �الكتتاب  يف  �لتعامل  �أو  �ملهنيني  للم�شتثمرين  ح�شرًيا  �لبيع  عر�ص  ذل��ك  يف  مبا  �ملالية 
�أو  �الإي��د�ع  تعليمات  �لو�شاطة يف  وك��االت  �لدفع؛  �أو  �الإي��د�ع  تعليمات  �لكربون؛  �أك�شيد  �نبعاثات ثاين  �لو�شاطة يف معامالت حقوق 
�ال�شت�شار�ت  وجمع  و�لدر��شة  و�لتحليل  �لتحقيق  �ملدينة؛  �ل��ذمم  ح�شابات  فوترة  خدمات  �ملدينة؛  �ل��ذمم  ح�شابات  متويل  �لدفع؛ 
توفري  �لتاأمني؛  ��شت�شار�ت  �لعقارية؛  �ل�شوؤون  �لفن؛  تثمني  �ل�شحايا؛  الإغ��اث��ة  �لتاأمينية  بالتغطية  �ملتعلقة  �ملعلومات  وتوفري 
�أق�شاط  حت�شيل  �لتاأمني؛  معلومات  �لتاأمني؛  )�شم�شرة(  و�شاطة  �لتاأمني؛  خدمات  �لتاأمني؛  �لتاأمني؛  م�شائل  ب�شاأن  �ملعلومات 
�لتاأمني؛ ح�شاب ��شعار ق�شط �لتاأمني؛ �ال�شت�شار�ت �ملالية ؛ توفري �ملعلومات ؛ تثمني �الأحجار �لكرمية؛ خدمات وكالة �الإد�رة �ملالية 
و��شتثمار �الأمو�ل �ملتعلقة باإعادة تغليف �الأور�ق �ملالية ومعامالت �ملقاي�شة ومطالبات �لقرو�ص و�الأ�شهم ومنتجات �مل�شتقات �ملالية؛ 
خدمات حفظ �لود�ئع؛ تقدمي �مل�شورة و�ملعلومات �ملتعلقة با�شتثمار�ت �الأور�ق �ملالية و�لعقود �ملالية �الآجلة وتد�ول �لعقود �الآجلة 
لالأور�ق �ملالية يف �الأ�شو�ق �ملحلية �أو �خلارجية وتد�ول �لعقود �الآجلة لل�شلع؛ تد�ول خيار�ت �الأور�ق �ملالية؛ تد�ول خيار�ت �الأور�ق 
�ملالية و�لعقود �الآجلة لالأور�ق �ملالية يف �ل�شوق �خلارجية؛ �حلقوق �لتي يتم �عتبارها مبثابة طرح لالأور�ق �ملالية �أو �حلقوق �لتي 
م�شتقات  وت��د�ول  وبيع  �شر�ء  �ملهنيني؛  للم�شتثمرين  ح�شرياً  للبيع  عر�شها  ذل��ك  يف  مبا  مالية  الأور�ق  ط��رح  مبثابة  �عتبارها  يتم 
�لو�شاطة  مالية؛  �أور�ق���اً  تعترب  �لتي  وت��د�ول م�شتقات �حلقوق  و�شر�ء  بيع  �لو�شاطة يف  وك��االت  مالية؛  �أور�ق���اً  تعترب  �لتي  �حلقوق 
�ملالية؛ خدمات �لوكيل �لد�ئم؛ �خلدمات  �إرف��اق وختم و�شحن �الأور�ق  �أور�ق��اً مالية؛ خدمات وكاالت  لت�شفية �حلقوق �لتي تعترب 
�ال�شت�شارية �ال�شتثمارية و�خلدمات �ال�شتثمارية �ملتعلقة باالأور�ق �ملالية للم�شتثمرين بناًء على عقد �ال�شتثمار �لتقديري؛ خدمات 
�الأور�ق  ت�شفية  خدمات  �ملالية؛  �الأور�ق  ت�شليم  خدمات  �ملالية؛  �الأور�ق  تاأمني  �ملالية؛  ب��االأور�ق  �ملتعلقة  �ال�شتثمارية  �ال�شت�شار�ت 
�ملالية؛ �إقر��ص �الأور�ق �ملالية؛ توفري �ملعلومات �ملتعلقة باإقر��ص �الأور�ق �ملالية و�لتاأمني على �الأور�ق �ملالية؛ طرح �الأور�ق �ملالية؛ 
بيع و�شر�ء �الأور�ق �ملالية؛ �الأور�ق �ملالية، وموؤ�شر�ت �الأور�ق �ملالية �الآجلة، وخيار�ت �الأور�ق �ملالية، و�لعقود �الآجلة لالأور�ق �ملالية يف 
�الأ�شو�ق �خلارجية؛ �الإد�رة �ملالية �ملتعلقة باالأور�ق �ملالية، وموؤ�شر�ت �الأور�ق �ملالية �الآجلة، وخيار�ت �الأور�ق �ملالية، و�لعقود �الآجلة 
لالأور�ق �ملالية يف �الأ�شو�ق �خلارجية؛ وكاالت للو�شاطة يف �الأور�ق �ملالية، وموؤ�شر�ت �الأور�ق �ملالية �الآجلة، وخيار�ت �الأور�ق �ملالية، 
�الآجلة،  �ملالية  �الأور�ق  �ملالية، وموؤ�شر�ت  ب��االأور�ق  �ملتعلقة  �ملعلومات  �الأ�شو�ق �خلارجية؛ توفري  �ملالية يف  ل��الأور�ق  �الآجلة  و�لعقود 
طرح  �أو  على  باالكتتاب  �ملتعلقة  �لو�شاطة  خدمات  �خلارجية؛  �الأ�شو�ق  يف  �ملالية  ل��الأور�ق  �الآجلة  و�لعقود  �ملالية،  �الأور�ق  وخيار�ت 
حمافظ  �إد�رة  �خلا�ص؛  �الكتتاب  يف  �لتعامل  �أو  �ملالية  �الأور�ق  ط��رح  �أو  على  باالكتتاب  �ملتعلقة  �لو�شاطة  خدمات  �ملالية؛  �الأور�ق 
�الآجلة  �لعقود  �ملالية،  ل��الأور�ق  �ملحلية  �الأ�شو�ق  �لعموالت يف  بالتد�ول على  �ملعنيني  �لوكالء  للو�شاطة من  وك��االت  �ملالية؛  �الأور�ق 
تد�ول  �ملالية؛  �الأور�ق  تد�ول خيار�ت  �ملالية؛  �الأور�ق  ملوؤ�شر  �الآجلة  �لعقود  تد�ول  �ملالية؛  �الأور�ق  �ملالية وخيار�ت  �الأور�ق  ملوؤ�شر�ت 
�لعقود �الآجلة لالأور�ق �ملالية يف �الأ�شو�ق �خلارجية؛ وكاالت �لو�شاطة لالتفاق �الآجل لالأور�ق �ملالية، لالتفاق �الآجل ملوؤ�شر �الأور�ق 
�الأور�ق  �الآجلة؛ معامالت  �ملالية  �الأور�ق  ملوؤ�شر  �لفورية و�الآجلة  و�ملعامالت  �ملالية  �الأور�ق  �الآجل خليار�ت  �الآجلة، لالتفاق  �ملالية 
ود�ئع  وقبول  �لبديلة(  �ل�شند�ت  �إ���ش��د�ر  ذل��ك  يف  )مب��ا  �ل��ود�ئ��ع  قبول  �ملالية؛  �الأور�ق  لت�شفية  �لو�شاطة  �مل�شتقة؛  �ملبا�شرة  �ملالية 
�إ�شد�ر �شيكات  �الأق�شاط �لثابتة؛ توفري معلومات ح�شابات �الدخار؛ تاأمني �شندوق ��شتثمار مع �لفائدة؛ خدمات حتويل �الأمو�ل؛ 
خدمات  �لنقدية؛  �لعملة  �شرف  �أجهزة  تاأجري  �ل�شفر؛  على  �لتاأمني  و�شاطة  �لنقدي؛  �ل�شرف  خدمات  من  �لتحقق  �مل�شافرين؛ 
وكاالت  �مل�شتقة؛  �ملنتجات  و�خل��ي��ار�ت وغريها من  و�الأ�شهم  �ملالية  ل���الأدو�ت  �الإن��رتن��ت  �ل��ت��د�ول عرب  �مل��رت�ك��م؛  لال�شتثمار  �لوكالة 
�ل�شر�فة؛  �الأخ��رى؛  �ملالية  و�ملنتجات  و�مل�شتقات  �ملالية  ب��االأور�ق  �ملتعلقة  �ملالية  �ال�شت�شار�ت  خدمات  �ملالية؛  �مل�شتقات  يف  �لو�شاطة 
�شر�فة �الأمو�ل مبا يف ذلك �لعملة �الفرت��شية �الإلكرتونية؛ �إ�شد�ر وتد�ول و�إد�رة �لعملة �الفرت��شية؛ �إ�شد�ر �لعملة �الفرت��شية 
وتوفري  �الإلكرتونية  �الفرت��شية  �لعملة  ذلك معامالت  �ملالية مبا يف  �الآجلة  �لعقود  �لو�شاية على  �ملدفوعة م�شبًقا؛  �الإلكرتونية 
تد�ول  �الإن��رتن��ت؛  عرب  �الأل��ع��اب  يف  �مل�شتخدمة  م�شبًقا  �ملدفوعة  �الإلكرتونية  �الفرت��شية  �لعملة  �إ���ش��د�ر  بها؛  �ملتعلقة  �ملعلومات 
�لعمالت مبا يف ذلك معامالت �لعملة �الفرت��شية �الإلكرتونية وتوفري �ملعلومات عنها؛ �إ�شد�ر عملة �فرت��شية م�شبقة �لدفع، مبا 
يف ذلك تلك �لقابلة لل�شرف باأي عملة �فرت��شية؛ �شر�ء وبيع �لعملة �الفرت��شية �أو ��شتبد�لها بعملة �فرت��شية �أخرى؛ �إد�رة �أمو�ل 
�مل�شتخدم �أو �لعملة �الفرت��شية فيما يتعلق ب�شر�ء وبيع �لعملة �الفرت��شية �أو �شرفها بعمالت �فرت��شية �أخرى؛ وكاالت �لو�شاطة 
يتعلق  فيما  �الفرت��شية  �لعملة  �أو  �مل�شتخدم  �أم��و�ل  �إد�رة  �أخ��رى؛  �فرت��شية  بعمالت  �شرفها  �أو  �الفرت��شية  �لعملة  و�شر�ء  لبيع 
�لنقدي  �لتبادل  يف  �لو�شاطة  وك��االت  �أخ��رى؛  �فرت��شية  بعمالت  �شرفها  �أو  �الفرت��شية  �لعملة  وبيع  �شر�ء  يف  �لو�شاطة  بوكاالت 
خدمات  بها؛  �ملتعلقة  �ملعلومات  وتوفري  للعملة،  �الفرت��شية  �ل�شرف  باأعمال  يتعلق  فيما  �لقانونية  و�لعملة  �الفرت��شية  للعملة 
�أو  �إ�شد�ر و�إد�رة �لعملة �الفرت��شية �الإلكرتونية؛ وكاالت �لو�شاطة يف تد�ول �لعمالت  حتويل �لعمالت �الفرت��شية �الإلكرتونية؛ 
�لعقود �الآجلة با�شتخد�م �لعملة �الفرت��شية �الإلكرتونية؛ حتويل �لعملة �الفرت��شية وخدمات �لدفع؛ تاأجري موزعات �لنقد �الآيل 
�أو �آالت �ل�شر�ف �الآيل للعملة �الفرت��شية �الإلكرتونية؛ توفري �لدفع �الإلكرتوين للعملة �الفرت��شية �مل�شتخدمة من قبل �أع�شاء 
�لعملة  و�شر�ء  لبيع  �لو�شاطة  وك��االت  �الفرت��شية؛  �لعملة  �مل�شتقة من  �ملعامالت  عاملية؛  كمبيوتر  �شبكة  �اللكرتوين عرب  �ملجتمع 
�الفرت��شية و�ملعامالت �مل�شتقة من �لعملة �الفرت��شية؛ �إ�شد�ر �لعملة �الفرت��شية �الإلكرتونية �ملدفوعة م�شبًقا لتلقي م�شرتيات 
�لعملة  �شمانات  �إ�شد�ر  �الفرت��شية؛  للعملة  �لقانونية  �لعملة  �شمانات  �إ�شد�ر  �الفرت��شي؛  �لف�شاء  د�خل  و�خلدمات  �ملنتجات 
�الفرت��شية؛ �إ�شد�ر عملة �فرت��شية من غري �شمان؛ �إ�شد�ر �لعملة �الفرت��شية؛ خدمات �ئتمان �مل�شتهلك؛ تقدمي �مل�شورة �ملتعلقة 

 بعقود تد�ول �ل�شلع �الآجلة. 
36 �لو�ق�عة بالفئة:  

"com" ملتبوع بنقطه و كلمة� "Z " تتكون �لعالمة من �حلرف �لالتيني و�شف �لعالمة:  
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل 
للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  3  اأكتوبر  2019 العدد 12747 

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

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 12 �شبتمرب 2019 �ملودعة حتت رقم: 316967 
با�ش��م: جي �إم �أو �نرتنت �نك. 

وعنو�نه:26-1، �شاكور�جيوكا-ت�شو، �شيبويا-كو، طوكيو 150-8512 �ليابان
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

بطاقات �لد�ر�ت �ملتكاملة )بطاقات ذكية(؛ رقائق )د�ر�ت متكاملة(؛ بر�مج كمبيوتر للولوج �إىل �الإنرتنت؛ 
ملفات مو�شيقية قابلة للتنزيل؛ ملفات �شور قابلة للتنزيل؛ حامالت �لبيانات �مل�شجلة مع بر�مج كمبيوتر 
�لو�شائط؛  متعددة  �لتفاعلية  �لفيديو  �ألعاب  بر�مج  مع  �مل�شجلة  �لبيانات  حامالت  �الإنرتنت؛  �إىل  للولوج 
�إنذ�ر  �أجهزة  �الأوزون؛  للغط�ص؛ مولد�ت  �لهو�ء  �لغط�ص؛ خز�نات  بدالت  �لغط�ص؛  لريا�شة  �ل��وزن  �أحزمة 
كمبيوتر؛  �أجهزة  �لكابالت؛  و�شالت  كهربائية؛  كابالت  للتنزيل؛  قابلة  �شحابية  حو�شبة  برجميات  �لغاز؛ 
�أجهزة �لكمبيوتر �لعمالقة؛ بر�مج �ألعاب كمبيوتر؛ بر�مج كمبيوتر؛ حامالت �لبيانات �مل�شجلة مع بر�مج 
ل�شبكات  حا�شوبي  �أم��ن  بر�مج  مع  �مل�شجلة  �لبيانات  حامالت  �لكمبيوتر؛  �أجهزة  على  لقر�ءتها  كمبيوتر 
�لكمبيوتر؛ بر�مج كمبيوتر قابلة للتنزيل يف �شبكة كمبيوتر؛ عتاد كمبيوتر؛ بر�مج كمبيوتر قابلة للتنزيل 
�مل�شجلة  �ملغناطي�شية  و�الأ�شرطة  �ملغناطي�شية  و�الأقر��ص  �الإلكرتونية  �لدو�ئر  م�شجلة؛  كمبيوتر  وبر�مج 
قابلة  كمبيوتر  �ألعاب  وبر�مج  �لكمبيوتر  �ألعاب  بر�مج  بالكمبيوتر؛  ملحقة  �أجهزة  �لكمبيوتر؛  بر�مج  مع 
�مل�شجلة  �لبيانات  حامالت  كمبيوتر؛  بر�مج  مع  �مل�شجلة  �لبيانات  حامالت  �لكمبيوتر؛  خ��و�دم  للتنزيل؛ 
�لبطاقات  �حل��ري��ق؛  من  للوقاية  ر���ص  �شبكات  �ل�شيليكون؛  رق��اق��ات  �الأنظمة؛  الإد�رة  كمبيوتر  بر�مج  مع 
كمبيوتر  بر�مج  �لذكية؛  للهو�تف  كمبيوتر  بر�مج  �لذكية؛  �لهو�تف  �ملتكاملة(؛  �لدو�ئر  )بطاقات  �لذكية 
�آالت ختم  �ل�شر�ئح؛  تثبيت الأفالم  �أجهزة  لل�شوء؛  �شر�ئح معر�شة  �أفالم  �لذكية؛  للهو�تف  للتنزيل  قابلة 
بر�مج  للتنزيل؛  قابلة  كمبيوتر  �أل��ع��اب  ب��ر�م��ج  �ل��زم��ن(؛  ت�شجيل  )�آالت  �ل���دو�م  �شاعات  و�ل��ت��اري��خ؛  �ل��وق��ت 
�شور  ملفات  للتنزيل؛  قابلة  مو�شيقية  �شوتية  ت�شجيالت  �ملالية؛  �الأور�ق  لتد�ول  للتنزيل  قابلة  كمبيوتر 
قابلة للتنزيل؛ ملفات �شور �أو �أفالم قابلة للتنزيل؛ �لكمبيوتر�ت �للوحية؛ حامالت �لبيانات �مل�شجلة مع 
مع  �مل�شجلة  �لبيانات  حامالت  �لبيانات؛  وتخزين  �لبيانات  و��شرتجاع  �لبيانات  لتخزين  كمبيوتر  بر�مج 
قو�عد  وت�شغيل  �لبيانات  قو�عد  وتكامل  �لبيانات  قو�عد  ومعاجلة  �لبيانات  قو�عد  الإد�رة  كمبيوتر  بر�مج 
�لرقمية؛  �لفيديو  �لرقمية؛ م�شغالت ملفات  �ل�شوت  �لبيانات؛ م�شغالت ملفات  �أجهزة معاجلة  �لبيانات؛ 
حامالت �لبيانات �مل�شجلة مع بر�مج كمبيوتر لت�شهيل �لولوج �إىل خادم �ل�شبكة و�لكمبيوتر �مل�شيف و�أجهزة 
�لد�ر�ت  �لفو�تري؛  �آل��ة  �ملكتبي؛  لال�شتخد�م  �ملثقبة  �لبطاقة  �آالت  �ل�شبكة؛  خ��و�دم  بها؛  و�الت�شال  �لعميل 
�ملعامالت و�لت�شغيل  �لبيانات �لذي مت حت�شينه العتماد  �ملطبوعة؛ جهاز معاجلة  د�ر�ت  �ملطبوعة؛ لوحات 
للتاأكيد يف �شبكة �لبلوكت�شني؛ بر�مج كمبيوتر ت�شتخدم يف تكنولوجيا �لبلوكت�شني؛ �أجهزة تنظيم �لتنف�ص 
و�أجهزة  �آالت  �لريا�شي؛  للتدريب  حماكاة  �أجهزة  �ملر�قبة؛  �شاروخ  �لفونوغر�ف؛  �شجالت  �لغط�ص؛  �أثناء 
�لت�شوير �ل�شينمائي؛ �الأفالم �ل�شينمائية �ملعر�شة لل�شوء؛ معاجلات )وحد�ت �ملعاجلة �ملركزية(؛ �ملعاجلات 
�ل�شوئية  و�الأقر��ص  �ملغناطي�شية  و�الأقر��ص  �الإلكرتونية  �لدو�ئر  �الفرت��شية؛  �لعملة  لتعدين  �ملح�شنة 
و�الأقر��ص �ل�شوئية �ملغناطي�شية و�الأقر��ص �ملدجمة و�أقر��ص �لفيديو �لرقمي و�الأ�شرطة �ملمغنطة �لتي 
يتم ت�شجيل بر�مج �لكمبيوتر عليها الآالت �ألعاب �لفيديو �ملنزلية؛ بر�مج �ألعاب �لفيديو للم�شتهلكني؛ �أجهزة 
�إنذ�ر �حلريق؛ �أجهزة معاجلة �ل�شور؛ حموالت دو�رة؛ نظار�ت؛ �أجهزة ومعد�ت �إنقاذ؛ �لدو�ئر �الإلكرتونية 
�ملدجمة  و�الأق���ر�����ص  �ملغناطي�شية  �ل�شوئية  و�الأق���ر�����ص  �ل�شوئية  و�الأق���ر�����ص  �ملغناطي�شية  و�الأق���ر�����ص 
�ألعاب  الأجهزة  عليها  �لكمبيوتر  بر�مج  ت�شجيل  يتم  �لتي  �ملمغنطة  و�الأ�شرطة  �لرقمي  �لفيديو  و�أقر��ص 
فيديو �لنو�دي؛ بر�مج �الألعاب الأجهزة �ألعاب فيديو �لنو�دي؛ �آالت ت�شجيل �لنقد؛ �ملن�شور�ت �اللكرتونية 
�مل�شتخدمة يف، �أو �ملرتبطة باالإبالغ عن �لتقارير �ملالية و�ال�شتثمار �ملايل و�لتجارة �ملالية وتد�ول �لعمالت 
يتعلق  فيما  �لرقمية  �مل�شغالت  على  ال�شتخد�مها  �ملعدة  �اللكرتونية  �ملن�شور�ت  �لفرق؛  وعقود  �الأجنبية 
بر�مج  �ل�شخ�شية؛  �لرقمية  للم�شاعد�ت  كمبيوتر  بر�مج  �لفرق؛  ت��د�ول  وعقود  و�لنقدي  �مل��ايل  بالتد�ول 
�لكمبيوتر �لقابلة للتنزيل للم�شاعد�ت �لرقمية �ل�شخ�شية؛ �لهو�تف �خلليوية؛ بر�مج كمبيوتر للهو�تف 
�ملحمولة؛ �لدو�ئر �الإلكرتونية و�الأقر��ص �ملدجمة �مل�شجلة مع بر�مج لالألعاب �ملحمولة باليد ذ�ت �شا�شات 
�أجهزة و�آالت ب�شرية؛  �لكري�شتال �ل�شائل؛ �الآالت �حلا�شبة؛ م�شاطر �نزالقية؛ �شمعد�نات فح�ص �لبي�ص؛ 
من  للوقاية  قفاز�ت  �لعمل؛  م�شجل  �ملعدنية؛  �لنقود  �لفرز  �أو  عد  �آالت  ب�شرية؛  بيانات  تخزين  و�شائط 
ن�شخ  �آالت  مغناطي�شية؛  و�أدو�ت  �أجهزة  مغناطي�شية؛  نوى  مغناطي�شية؛  بيانات  تخزين  و�شائط  �حل��و�دث؛ 
�ل�شور؛ �آالت حا�شبة يدوية؛ دو�ئر متكاملة؛ رقائق �لكرتونية لت�شنيع �لدو�ئر �ملتكاملة؛ فوهات خر�طيم 
�إطفاء �حلريق؛ طفايات �حلريق؛ فوهات �حلريق؛ �شيار�ت �الإطفاء؛ قو�رب �إطفاء �حلريق؛ مثلثات حتذير 
من عطل �ملركبات؛ �أجهزة حماكاة قيادة �ملركبات و�لتحكم بها؛ �أدو�ت ر�شم هند�شي؛ كابالت �ت�شال؛ �أجهزة 
�لغو�ص، لي�شت لال�شتخد�م �لريا�شي؛ �أجهزة ومعد�ت �لقيا�ص و�الختبار؛ مربد�ت وحدة �ملعاجلة �ملركزية؛ 
�ل�شيار�ت؛ معدالت مرحلية؛ كابالت �الت�شاالت  �ملعدنية لت�شغيل بو�بات مو�قف  �لنقد  �آليات تعمل بقطع 
�ل�شلكية و�لال�شلكية؛ بر�مج كمبيوتر قابلة للتنزيل للهو�تف �ملحمولة من خالل �شبكة �الت�شاالت �ل�شلكية 
و�لال�شلكية، بر�مج �ألعاب كمبيوتر قابلة للتنزيل من خالل �شبكة �الت�شاالت �ل�شلكية و�لال�شلكية؛ �أ�شالك 
�أجهزة حتليل كهربائي؛ �شفار�ت  �أو ميكانيكية؛  �شو�ء م�شيئة  �ل�شكك �حلديدية،  �إ�شار�ت  �أجهزة  مقاومة؛ 
�لهوية  حتديد  نظام  مغناطي�شية؛  �أو  كهربائية  �ختباري  و�أجهزة  ع��د�د�ت  كهربائي؛  كمبيوتر  كهربائية؛ 
جهاز  و�لال�شلكية؛  �ل�شلكية  �الت�شال  ومعد�ت  �أجهزة  و�لال�شلكية؛  �ل�شلكية  �الت�شاالت  �شبكة  �إىل  للولوج 
مو�شالت  �لطاقة؛  حم��والت  كهربائية؛  �أقطاب  و�لال�شلكية؛  �ل�شلكية  �الت�شاالت  ب�شبكة  لالت�شال  ول��وج 
�لطاقة؛ مفاتيح �لطاقة؛ �مد�د�ت �لطاقة �لكهربائية؛ �أجهزة ومعد�ت �إلكرتونية و�أجز�ئها؛ بر�مج كمبيوتر 
قابلة للتنزيل الإد�رة �أو تد�ول �لعملة �الفرت��شية �الإلكرتونية �أو �لعملة �أو �لرموز �مل�شفرة؛ بر�مج تطبيقات 
�لكمبيوتر الإجر�ء �لتحويالت و�إد�رة �لعملة �الفرت��شية �الإلكرتونية؛ مربد�ت الأجهزة �لكمبيوتر؛ بر�مج 
كمبيوتر  بر�مج  �الإل��ك��رتوين؛  للتوقيع  كمبيوتر  وبر�مج  كمبيوتر  عتاد  �إلكرتونية؛  من�شور�ت  كمبيوتر؛ 
لنظام �لتوقيع �الإلكرتوين؛ كابالت �إلكرتونية؛ بر�مج كمبيوتر للم�شادقة �الإلكرتونية؛ �أ�شالك وكابالت 
كهربائية؛ خاليا وبطاريات كهربائية؛ �أجهزة �إنذ�ر �شد �ل�شرقة؛ �أجهزة ومعد�ت توزيع �لطاقة �أو �لتحكم 
بها؛ مربد�ت الأجهزة ومعد�ت توزيع �لطاقة �أو �لتحكم بها؛ �إ�شار�ت �لطرق، �شو�ء م�شيئة �أو ميكانيكية؛ �آالت 
�لت�شويت؛ �لدو�ئر �الإلكرتونية و�الأقر��ص �ملغناطي�شية و�الأ�شرطة �ملغناطي�شية وو�شائط �لبيانات �الأخرى 
�مل�شجلة مع بر�مج �لكمبيوتر مما يتيح لعدة م�شتخدمني �لولوج �إىل تطبيقات �لرب�مج على �أجهزة كمبيوتر 
�أجهزة  �لغاز؛  من  حماية  �أقنعة  للحريق؛  م�شادة  مالب�ص  غبار؛  من  حماية  �أقنعة  و�قية؛  خ��وذ�ت  بعيدة؛ 
فح�ص �لطو�بع �لربيدية؛ �أقنعة حلام �ملعادن؛ �أجهزة و�أدو�ت �ملخترب�ت؛ �أجهزة ت�شجيل �ل�شوت و�لفيديو؛ 
�أ�شباه  رقائق  �ملو�شالت؛  �أ�شباه  من  ذو�ك��ر  �ملو�شالت؛  �أ�شباه  �مل�شجلة؛  �لفيديو  و�أ�شرطة  �لفيديو  �أقر��ص 

 �ملو�شالت؛ لوحات �لدو�ئر �اللكرتونية؛ حمطات �آمنة للمعامالت �الإلكرتونية. 
�لو�ق�عة بالفئة:  9

"com" ملتبوع بنقطه و كلمة� "Z " و�شف �لعالمة:  تتكون �لعالمة من �حلرف �لالتيني
�ال�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  3  اأكتوبر  2019 العدد 12747 



انهار اجل�شر فهوت �شاحنة النفط فوق القوارب
�لثالثاء، مما  تايو�ن،  �نهار ج�شر معلق �شاهق فوق خليج �شرقي 

�أدى �إىل �شقوط �شاحنة بها �شهريج نفط فوق قو�رب.
تتو��شل عمليات �لبحث عن �شحايا حمتملني مب�شاركة مروحية 
�أف��ر�د �جلي�ص و�لبحرية، من بينهم  60 من  ع�شكرية، و�أكر من 
�أن  �أن��ه يعتقد  بيان  �لوطنية يف  غو��شون. وذك��رت وكالة �الطفاء 
وزير  ق��ال  فيما  �ل��ق��و�رب،  �أح��د  يف  �أ�شخا�ص حما�شرون   6 هناك 
كانو�  �أ�شخا�ص   5 هناك  �إن  لل�شحفيني  كو-يونغ  ه�شو  �لد�خلية 
�إىل م�شت�شفيات  �أ�شخا�ص  ع�شرة  ونقل  �نهار.  على �جل�شر عندما 

لتلقي �لعالج، �شتة منهم يعانون من �إ�شابات خطرية.
و�أ�شاف يونغ لقناة "فورموز�" �لتلفزيونية �ملحلية �أن �شفن �شيد 

ت�شاعد يف �لبحث عن �ملفقودين.
و�نهار �جل�شر حو�يل �ل�شاعة �لتا�شعة و�لن�شف �شباحا بالتوقيت 
�الأ�شماك  ب�شيد  ت�شتهر  �شغرية  قرية  وهي  نانفانغاو،  يف  �ملحلي 

على �شاحل �ملحيط �لهادئ، لكنها مزدحمة يف �أغلب �الأحيان.
وكان �لطق�ص م�شم�شا وقت �حلادث، بعد �شاعات من �إع�شار �جتاح 
�أج����ز�ء م��ن �جل��زي��رة. ومل ي��ذك��ر م�����ش��وؤول��و �الغ��اث��ة م��ا �إذ� كانت 
�أخرى عن  باأي تفا�شيل  �أ�شعفت �جل�شر، كما مل يدلو�  �لعا�شفة 

�ل�شبب �ملحتمل لالنهيار.
رمبا  �جل�شر  ر�شيف  �أن  �لر�شمية  �لتايو�نية  �الأنباء  وكالة  ذك��رت 
يكون قد �نهار. وقالت رئي�شة تايو�ن، ت�شاي �إنغ ون، �إنها تاأمل يف �أن 
تبذل جميع �لدو�ئر �حلكومية كل ما يف و�شعها الإنقاذ �ملحا�شرين، 

و"�إبقاء عدد �لوفيات و�الإ�شابات يف �أدنى م�شتوى ممكن".
�إن  �لوطنية،  �الإط��ف��اء  وكالة  با�شم  �ملتحدث  وي،  هونغ  �شو  وق��ال 

�شقوط �شاحنة �لنفط ت�شبب يف حتطم ثالثة قو�رب.

مزرعة ح�شي�س ب�12 مليون دوالر
)�حل�شي�ص(،  �لقنب  لنبات  مزرعة  �لربيطانية  �ل�شرطة  �كت�شفت 
بحو�يل  قيمته  تقدر  حم�شوال  تنتج  �شجرة،   3000 على  حتتوي 

12.3 مليون دوالر.
�إذ  غريبة،  بطريقة  �لقنب  مل��زرع��ة  "�ل�شدفة"  �الكت�شاف  وج��اء 
الحظ �أحد رجال �الأمن �أثناء قيامه بدور عادية يف �شارع "�آيلند�ص 
�ل�شاعة  �إجن��ل��رت�،  �شمايل  هيلينز،  �شانت  مبنطقة  �ل�شكني  برو" 

�لتا�شعة م�شاء �الأحد، تفوح منه ر�ئحة غري عادية.
�شجرة   2885 ما جمموعه  على  �ل�شرطة  �لتفتي�ص، عرت  وبعد 
قنب، وهي و�حدة من �أكرب مز�رع هذه �ملادة �ملخدرة على �الإطالق 
يف منطقة مري�شي�شايد، �لقريبة من مدينة ليفربول، حيث قدرت 

عائد�تها �ل�شنوية باأكر من 12 مليون دوالر.
و�ألقت �ل�شرطة �لقب�ص على رجلني، يبلغان من �لعمر 24 عاما، 
لال�شتباه يف �إنتاجهما لهذه �لنبتة �ملحظورة، حيث مت نقلهما �إىل 
�شحيفة  ذكرته  ملا  وفقا  لال�شتجو�ب،  �ملنطقة  يف  �ل�شرطة  مركز 

ديلي ميل �لربيطانية.
"حتتوي هذه �الأمالك �خلا�شة على  �أوبر�ين  وقال �ملحقق توين 
يف  بنجاح  بيعها  �الآن  منعنا  �لتي  �لقنب،  نباتات  م��ن  كبري  ع��دد 

�شو�رعنا".
و�أ�شاف قائال "نحن نحقق �الآن يف �مل�شاألة ونحث �أي �شخ�ص قد 
يرى �أي ن�شاط م�شبوه ولديه �أي معلومات لالت�شال به ، يرجى 
�الت�شال بنا"، م�شري� �إىل �أن زر�عة �حل�شي�ص ت�شكل "�آفة خطرية" 
بجو�ر منزل يحتوي  يعي�ص  �أن  يريد  �أح��د  "ال  وق��ال  �ملجتمع.  يف 
كان  �إذ�  �شخ�ص  �أي  من  نطلب  فاإننا  لذلك  للقنب..  مزرعة  على 
يعتقد �أن �شخ�شا ما ي�شتخدم �أمالكا لهذ� �لغر�ص )زر�عة �لقنب( 
فريجى �إبالغنا حتى نتمكن من �تخاذ �إجر�ء �إيجابي و�لعثور على 

�مل�شوؤولني عن �إعد�دها".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

م�شممة فل�شطينية ت�شنع مالب�س من خملفات 
بينما تتفقد علب م�شروبات غازية منبعجة ملقاة على جانب طريق يف �ل�شفة �لغربية �ملحتلة، ترى م�شممة �الأزياء 

�لفل�شطينية مها �شلطف قيمة يف �لعلب و�الأغطية �ملعدنية �ملهملة.. �شتجعل منها قطعة �أ�شا�شية يف ثوبها �لتايل.
وتقوم مها )55 عاما( باإعادة تدوير �الأغطية �ملعدنية لعلب وزجاجات �مل�شروبات �لغازية �إىل ما ي�شبه ُعمالت ذهبية 
وترتر، ُم�شتخدمة �الأ�شياء �مللقاة على جو�نب �لطرق يف �إ�شالح �شر�ويل �جلينز �لقدمية وحتى �الأثو�ب �لتقليدية 

�لفل�شطينية و�لعباء�ت.
"بعدين  �هلل  ب��ر�م  بها  �خلا�ص  �ال�شتوديو  يف  �مللون  �لقما�ص  وتتفقد  ت�شميماتها  بع�ص  عن  تتحدث  وهي  وقالت 
قطبتهن �أنا بالطريقة هاي، ر�شمت �ملوديل، �لديز�ين )�لت�شميم( هيك ور�شمته على �لف�شتان، قطبته على �لف�شتان 
كاأنه بيم�شي مع  �للون �لذهبي  �ل�شتان من جو� ع�شان يعطيني  ��شتخدمت  �ل�شي،  بالطريقة هاي و�لعباية نف�ص 
�للون، هاي �لغطي وهون حطيت �لعباية تبعتها �للي بدها تلب�شها من ور� وحطيت عليها �للري�ت ب�شكل كاأنه يبني 

لري�ت، كاأنه لري�ت".
وفيما يتعلق بالوقت �لذي ياأخذه منها هذ� �لعمل قالت، وهي ت�شري لالأغطية �ل�شغرية �خلا�شة بعلب وزجاجات 
�مل�شروبات �لغازية، "فاخد مني تقريبا ب�ص جتميع �لغطي وهدول �ل�شغار حو�يل تقريبا �شهر. فبعد ما جمعتهم 
�أو  �أخدن هدول مني بر�شه فرتة حلدية ما دقيتهم بال�شاكو�ص وعملتهم، طبقتهم حتى تبني زي �للرية �لذهب 

قطعة يعني �إنها تليق �أين �أحطها على �ملالب�ص الأنه ما بينفع �أحطها على �ملالب�ص بال�شكل هاي".
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ال�شينما يف خدمة ال�شعوب باملهرجان املتو�شطي 
مبدينة  �شنويا  يقام  �ل��ذي  و�لهجرة  لل�شينما  �ملتو�شطي  �ملهرجان  �ختار 
"�ل�شينما يف خدمة �ل�شعوب" �شعار�  وجدة يف �شمال �شرق �ململكة �ملغربية 

لدورته �لقادمة �لتي تقام يف نوفمرب- ت�شرين �لثاين.
ت�شرين  �أكتوبر-  يف  �ملهرجان  من  �لثامنة  �ل��دورة  �إقامة  �ملقرر  من  وك��ان 

�الأول �جلاري �إال �أنها تاأجلت لل�شهر �لقادم.
ت�شرين  �إىل �خلام�ص من نوفمرب-  �لثاين  �لفرتة من  �ملهرجان يف  ويقام 
وتركيا  ولبنان  وم�شر  و�جل��ز�ئ��ر  �مل��غ��رب  م��ن  فيلما   15 مب�شاركة  �ل��ث��اين 

وفرن�شا �إيطاليا.
وتتوزع �الأفالم �مل�شاركة على م�شابقتني �إحد�هما لالأفالم �لطويلة وت�شمل 

�شتة �أفالم و�الأخرى لالأفالم �لق�شرية وت�شمل ت�شعة �أفالم.
ويناف�ص �ملغرب يف م�شابقة �الأفالم �لطويلة بالفيلم �لوثائقي )�أنعاق( من 

�إخر�ج قا�شم �أ�شهبون وحممد بوزية.
كما ي�شمل برنامج �ملهرجان �إقامة ندوة فكرية بعنو�ن )�لهجرة وحتديات 
�الندماج يف ظل �لعوملة( وكذلك ثالث ور�ص متخ�ش�شة يف �ملكياج و�خلدع 

�ل�شينمائية وكتابة �ل�شيناريو.

بعد ا�شتعادته.. م�شر تعر�س 
مومياء جنم عنخ

�ملا�شي،  �الأ���ش��ب��وع  �ل��ب��الد  �إىل  �أث��ري��ا م��ذه��ب��ا، ع���اد  ت��اب��وت��ا  ع��ر���ش��ت م�شر 
حمققون  ق��رر  �أن  بعد  نيويورك  يف  للفنون  "مرتوبوليتان"  متحف  م��ن 

�أمريكيون �أنه من "�الآثار �ملنهوبة.
�لتابوت كان ي�شم مومياء جنم عنخ، وهو كاهن عا�ص يف �لع�شر �لبطلمي 

قبل حو�يل �ألفي عام.
فيما  بالقاهرة،  �مل�شرية  للح�شارة  �لقومي  �ملتحف  يف  �لتابوت،  وُع��ر���ص 
ح�شر مر��شم �لعر�ص �لقائم باأعمال �ل�شفارة �مل�شرية يف �لقاهرة، توما�ص 
غولدبريغر. وقال وزير �الآثار �مل�شري خالد �لعناين �إن �إعادة هذه �لقطع 
م�شر  ب��ني  للغاية"  قويا  "ت�شامًنا  تظهر  و�لر�ئعة"  "�لفريدة  �الأث��ري��ة 

و�لواليات �ملتحدة.
 ،2017 �آث��ار يف باري�ص عام  "ذ� ميت" �لتابوت من تاجر  و��شرتى متحف 

مقابل حو�يل 4 ماليني دوالر، وو�شعه يف �أبرز مو�قع �لعر�ص.

االأمري هاري ينقل البنه 
ارتباطه باأفريقيا 

ق����دم �الأم������ري �ل���ربي���ط���اين ه���اري 
�أم�ص حتية حارة الأفريقيا و�شعبها 
�أي��ام جولة ��شتمرت ع�شرة  �آخر  يف 
"وطنه  باأنها  �لقارة  وو�شف  �أي��ام، 
و�شعه  ما يف  ببذل  �لثاين" وتعهد 
ب�شناع  و���ش��ف��ه��م  م����ن  مل�������ش���اع���دة 
كلمة  ه�����اري يف  وق�����ال  �ل��ت��غ��ي��ري. 
�ألقاها �أمام �شبان من رو�د �الأعمال 
يف جوهان�شربج و�إىل جو�ره زوجته 
ميجان �إن كرم �الأفارقة ومرونتهم 

م�شدر �إلهام بالن�شبة له.
�حل�شور  ت��ه��ل��ي��ل  و���ش��ط  و�أ����ش���اف 
"�أنتم �شناع �لتغيري، ت�شاعدون يف 
�الرتقاء  بلدكم عن طريق  �زده��ار 
م�شتقبل  و����ش���ن���ع  ح���ول���ك���م  مب����ن 
دع���وى  �إىل  ي�����ش��ر  ومل  �أف�شل". 
ق�����ش��ائ��ي��ة رف��ع��ه��ا �ل����زوج����ان على 
�شحيفة بريطانية و�ألقت بظاللها 

على ختام رحلتهما.
�شخ�شي  ���ش��ع��ور  ع��ن  حت���دث  لكنه 
الأفريقيا  زي��ار�ت��ه  �إن  ق��ال  عندما 
على  �شاعدته  �شبيا  ك��ان  �أن  منذ 
�الأم���رية ديانا  تقبل وف���اة و�ل��دت��ه 
ل��ق��ي��ت م�����ش��رع��ه��ا يف حادث  �ل��ت��ي 
1997 حني  ع��ام  باري�ص  �شيارة يف 

كان عمرها 36 عاما.
وقال "منذ �أن جئت �إىل هذه �لقارة 
�شبيا و�أنا �أحاول جمابهة �شيء ال 
�حتوتني  �أفريقيا  و�شفه،  ميكنني 
�أنني  و�أ�شعر  �أب��د�  �أن�شاه  لن  ب�شكل 

حمظوظ جد� بذلك".
كنت  �أينما  د�ئ��م��ا  "�أ�شعر  و�أ���ش��اف 
�ملحيط  �ملجتمع  �أن  �لقارة  يف هذه 
د�عمة جذورها  بي يقدم يل حياة 
�الأ������ش�����ي�����اء-  �أب���������ش����ط  مم����ت����دة يف 
باالآخرين  �الرت���ب���اط  �الرت����ب����اط، 

وبالبيئة �لطبيعية".

يترع ب�100 مليون يورو لكاتدرائية 
وجنله  بينو  فرن�شو�  �لفرن�شي  �مللياردير  وقع 
فرن�شو� هري بينو ر�شميا م�شتند�ت تخ�ش�ص 
مئة مليون يورو )109 مليون دوالر( لرتميم 

كاتدر�ئية نوترد�م.
وت���ربع ي��اأت��ي ب��ع��د ���ش��ه��ور م��ن �ل��ت��اأج��ي��ل تركت 
كبري  ب�شكل  معتمدين  �لفرن�شيني  �مل�شوؤولني 
�ملرحلة  لتمويل  �شغرية  خريية  تربعات  على 
�الأوىل من �لرتميم، بعد �حلريق �ملدمر �لذي 

�ندلع يوم 15 �أبريل.
وقال رئي�ص �أ�شاقفة باري�ص مي�شيل �أوبوتي "كل 
الحتياجاته،  وفقا  ي�شتطيع  ما  يقدم  �شخ�ص 
�ل���ك���ب���ار مي��ن��ح��ون��ن��ا فر�شة  �مل���ت���ربع���ني  ل���ك���ن 
للتنف�ص". فرن�شو� بينو، �لذي متلك جمموعته 
غوت�شي  "كريينغ" عالمات  �لفاخرة  �لدولية 
و�شان لور�ن، كان قد تعهد باملال مبا�شرة بعد 
برنار  �لفرن�شي  �مللياردير  ومناف�شه،  �حلريق. 
"�إل  �لفاخرة  �ملنتجات  جمموعة  �شاحب  �أرن��و 
يف �إم �إت�ص" )مويت هن�شي لوي فيتون( �شرعان 
مليون  مبئتي  متعهد�  �خل��ط��ى،  على  ���ش��ار  م��ا 

يورو )218 مليون دوالر(.

�شجن لت�شريبه معلومات عن م�شابني باالإيدز       
ب معلومات �شرية تخ�ص  �أودع �أمريكي �ل�شجن بعدما �شريّ
�آالف �الأ�شخا�ص �مل�شابني بفريو�ص نق�ص �ملناعة �لب�شرية 

يف �شنغافورة، ومعظمهم من �الأجانب.
فارير�  ميكي  �ملا�شي  يونيو  يف  كنتاكي  حمكمة  ود�ن���ت 
�ل�شنغافورية  �حلكومة  �بتز�ز  حماولة  بتهمة  بروت�شيز 

با�شتخد�م �لبيانات �مل�شروقة.
عاماً   34 �لعمر  م��ن  �لبالغ  �الأم��ريك��ي  ه��ذ�  ح�شل  فقد 
على �لبيانات من �شريكه وهو طبيب �شنغافوري �شاعده 
�لب�شرية  �ملناعة  نق�ص  بفريو�ص  �إ�شابته  �إخفاء  يف  �أي�شاً 

للح�شول على ت�شريح عمل يف هذه �ملدينة.  
وت�����ش��م��ن��ت ت��ل��ك �ل��ب��ي��ان��ات �ل��ت��ي ن�����ش��رت ع��ل��ى �النرتنت 
�شخ�ص   14200 وع��ن��اوي��ن  �أ���ش��م��اء  فيها  مب��ا  معلومات 

�شخ�شو� باإ�شابتهم بالفريو�ص.
وت�����ش��ب��ب��ت ع��م��ل��ي��ة �ل��ت�����ش��ري��ب ه���ذه يف �إث�����ارة �ل��ق��ل��ق بني 
طويلة  ف��رتة  منذ  ي�شتكون  �لذين  بالفريو�ص  �مل�شابني 

من مو�جهتهم �الإجحاف يف �شنغافورة.
وحكم على بروت�شيز بال�شجن 24 �شهر�ً يف �شجن فدر�يل 
على م��ا ج��اء يف ب��ي��ان ملكتب �مل��دع��ي �ل��ع��ام �الأم��ريك��ي يف 
للمر�قبة  �شيخ�شع  �أن��ه  كما  )���ش��رق(،  كنتاكي  مقاطعة 

�لق�شائية ملدة ثالث �شنو�ت بعد �إطالق �شر�حه.
50 مو�طناً  �أكر من  �لبيانات طالت  �أن  �لبيان  و�أ�شاف 
�أمريكياً. وقال �ملدعي �لعام روبرت م. د�نكن جونيور "كان 
�أثر على �آالف �الأ�شخا�ص  �إذ  �شلوك �ملدعى عليه خطري� 
�مل�شابني  لالأجانب  ي�شمح  يكن  ومل  �لعامل".  �أن��ح��اء  يف 
�إىل  بالدخول  ل�شنو�ت  )�الإي���دز(  �ملناعة  نق�ص  بفريو�ص 
�شنغافورة.  لكن يف �لعام 2015، بد�أت �ل�شلطات �ل�شماح 
ق�شرية  بزيار�ت  بالقيام  بالفريو�ص  �مل�شابني  لالأجانب 
�إال �أنه ما ز�ل يتوجب على �لباحثني عن فر�ص عمل يف 

�شنغافورة �خل�شوع الختبار فريو�ص �الإيدز.

ال�شرطة من  ن�شفهم  ماأجورا..  قاتال   22
�ل�����ش��ل��ف��ادور، ن�شفهم من  22 ق��ات��ال م���اأج���ور�، يف  �أوق���ف 

عنا�شر �ل�شرطة، بح�شب ما ك�شفت �لنيابة �لعامة.
وي�شتبه يف �أن �ملوقوفني "�شاركو� يف عمليات �غتيال بناء 
ت�شفية  عمليات  �إط��ار  يف  �شييّما  ال  وها"،  تلقيّ �أو�م���ر  على 
تعيث  �لتي  �الإجر�مية  �لع�شابات  �أع�شاء  بني  ح�شابات 
ف�شاد� يف �لبلد و�ملنت�شرة �أي�شا يف هندور��ص وغو�تيماال، 
مكافحة  وح��دة  مدير  �أريا�شا،  خريمان  �أعلن  ما  بح�شب 

�لف�شاد و�الإفالت من �لعقاب يف �لنيابة �لعامة.
�لوطنية  �ل�شرطة  يف  عن�شر�   11 �مل��وق��وف��ني،  ب��ني  وم��ن 

�أريا�شا. وفق  �خلدمة"،  "قيد 
�شالعون  و�لع�شرين  �الث��ن��ني  �مل��وق��وف��ني  �أن  يف  وي�شتبه 
 2016 ب��ني  �رت��ك��ب��ت  �الأق����ل،  �غ��ت��ي��ال على  48 عملية  يف 

و2017.
عون  ويديّ للعك�شر  �أو  لل�شرطة  �ت  "بزيّ يرتدون  كانو�  وقد 
�أنهم يريدون �إجر�ء مد�همات لدخول منازل �شحاياهم"، 

بح�شب ما �أو�شح  خريمان �أريا�شا.
متعددة"  و���ش��ه��اد�ت  قاطعة  "�أدلة  �ملحققون  جمع  وق��د 

�شمحت بتوقيف �مل�شتبه بهم. عار�صة تقدم زيا من ت�صميم ليونارد باري�س خالل عر�س اأزياء جمموعة اأزياء ربيع و�صيف 2020 لل�صيدات يف باري�س.  ا ف ب

هواوي باعت مليون هاتف 
ميت 30 خالل 3 �شاعات

�أدى �حلظر �لذي فر�شته �حلكومة 
�الأم���ريك���ي���ة ع��ل��ى ���ش��رك��ة ه����و�وي، 
مع  �لتعامل  من  منعها  وحم��اول��ة 
�لر�ئد  �لهاتف  و�شع  �إىل  غ��وغ��ل، 
يف �الآون��ة �الأخ��رية ل�شركة �لهاتف 
منطقة  يف   "30 "ميت  �ل�شينية 

غام�شة.
�لعمالقة  �ل�شينية  �ل�شركة  ولكن 
�أعلنت من مدينة ميونيخ �الأملانية 
�لهاتف  �شل�شلة  ط��رح  ع��ن  ر�شميا 
�الإع��الن عن  �لذكي �جلديد، ومت 

�شعره يف �أوروبا.
معلومات  ت���وج���د  ال  ذل�����ك،  وم����ع 
ع��ن م��وع��د ط���رح �ل��ه��و�ت��ف للبيع 
يف �الأ����ش���و�ق، وع��ل��ى �الأرج�����ح، الأن 
م�شكلة  ح����ل  يف  ت���رغ���ب  ه�������و�وي 
هو�تف  �شل�شلة  ط��رح  قبل  غ��وغ��ل 

30" دوليا. "ميت 
�ل�����ش��ني يتعلق  وم����ع ذل�����ك، ف��ف��ي 
ل�شركة  �مل���ع���ت���اد  ب��ال��ع��م��ل  �الأم�������ر 
�أجهزة  ط����رح  مت  ح��ي��ث  ه�������و�وي، 
برو"   30 و"ميت   "30 "ميت 

للبيع يوم �خلمي�ص �ملا�شي.
ووفقا ل�شركة هو�وي، فقد مت بيع 
3 �شاعات  مليون وحدة يف غ�شون 

فقط.
�أن�����ه ال ميكن  وع���ل���ى �ل���رغ���م م���ن 
�أعلنتها  �لتي  �الأرق��ام  �لتحقق من 
�شركة  ل��ك��ون��ه��ا  ه��������و�وي،  ����ش���رك���ة 
خ���ا����ش���ة، ف�����اإن ����ش���ور �حل�������ش���ود يف 
�جلديد  �لرئي�شي  �شينزن  متجر 
لهو�وي تك�شف عن طو�بري طويلة 
و�ك���ت���ظ���اظ���ا ك���ب���ري� ل��ل��ر�غ��ب��ني يف 

�شر�ء �جلهاز.

اللحوم احلمراء وال�شرطان.. درا�شة  حت�شم اجلدل
من  �مل�شتمرة  �لتحذير�ت  م��ن  طويلة  �شنو�ت  بعد 
تناول �للحوم �حلمر�ء و�مل�شنعة وربطها بال�شرطان، 
ظ��ه��رت در�����ش���ة ج��دي��دة مب�����ش��ارك��ة ع��ل��م��اء م��ن دول 
�لدر��شات  ب��ك��ل  �حل��ائ��ط  ع��ر���ص  ت�����ش��رب  خمتلفة، 
�ل�شابقة، وتوؤكد �أن تناول �للحوم ال ي�شر بال�شحة 
وكانت  ت��ن��اول��ه��ا.  يف  �ال���ش��ت��م��ر�ر  حمبيها  ع��ل��ى  و�أن 
�لبقر  ت��ن��اول حل���وم  �أن  ذك���رت  ق��د  �شابقة  در�����ش���ات 
و�ل�����ش��اأن و�خل��ن��زي��ر، مي��ك��ن �أن ي��زي��د م��ن معدالت 
و�ل�شكتة  و�ل�����ش��رط��ان  �ل��ق��ل��ب  ب��اأم��ر����ص  �الإ���ش��اب��ة 
و�شارك   .2 �لنوع  من  �ل�شكري  مر�ص  �أو  �لدماغية 
ب��اح��ث��ون م��ن ك��ن��د� و�إ���ش��ب��ان��ي��ا وب��ول��ن��د� يف �لدر��شة 
�شملت  �شابقة  در����ش��ة   61 ر�ج��ع��ت  �ل��ت��ي  �جل��دي��دة، 
�أكر من 4 ماليني �شخ�ص، كانت قد تابعت حالتهم 
�ل�شحية وطبيعة �الأغذية �لتي تناولوها، �إىل جانب 
12 در��شة قام 54 �ألف �شخ�ص من �مل�شاركني فيها، 

باإحد�ث تغيري�ت على نظامهم �لغذ�ئي.
�لباحثون  وجد  وبياناتها،  �لدر��شات  مر�جعة  وبعد 
من جامعتي د�لهاو�شي وماكما�شرت يف كند�، ومركز 
�الأدلة  �أن  وبولند�،  �إ�شبانيا  يف  لالأبحاث  كوكر�ين 

"�شعيفة  �ل�شابقة  �ل��در����ش��ات  عليها  ��شتندت  �لتي 
�أو  حت��ذي��ر�ت  �ل��ع��ل��م��اء  عليها  يبني  الأن  ت�شلح  وال 
�أن  �لنا�ص  على  ينبغي  �لتي  �لطريقة  ب�شاأن  ن�شائح 
يعي�شو� حياتهم وفقا لها"، ح�شب ما ذكرت �شحيفة 
�ل�شبب  �أن  �لباحثون  و�عترب  تاميز".  "نيويورك 
كانت  �ل��در����ش��ات  �أن  �ل�شابقة،  �لنتائج  "�شعف"  يف 
مبا�شرة  �شلة  وجود  تثبت  ومل  للغاية"،  "غام�شة 
بني �للحوم و�ل�شحة. وكنتيجة للدر��شة �جلديدة، 
�إنه  دول،   7 من  خبري�   14 من  مكونة  جلنة  قالت 
كمية  متو�شط  ت��ن��اول  مو��شلة  �لنا�ص  على  ينبغي 
�ل��ل��ح��وم �حل���م���ر�ء �حل��ال��ي��ة، و�ل��ت��ي ت����رت�وح ب��ني 3 
�لعلماء  �آر�ء  �أن  �إىل  ي�شار  �الأ�شبوع.  يف  ح�ش�ص  و4 
جديدة،  �لدر��شة  حيال  منق�شمة  �لتغذية  وخ��رب�ء 
�إذ دعمها بع�شهم و�أكدو� �أهمية تناول �للحوم، فيما 
�عرت�ص عليها �آخرون، مثل �لربوفي�شور يف جامعة 
�لتقدير�ت  "ت�شري  ق��ال:  �ل��ذي  ك��ي،  تيم  �أوك�شفورد 
�حلديثة �إىل �أن �أكر من 5 �آالف �شخ�ص يف �ململكة 
�ملتحدة ي�شابون ب�شرطان �الأمعاء ب�شبب ��شتهالك 

�للحوم �مل�شنعة كل عام".

كايلي جيرن وترافي�س 
�شكوت ينف�شالن 

تلفزيون  جنمة  �أن   Just Jared موقع  ح�شب  مطلعة  م�شادر  �أف���ادت 
�لو�قع  كايلي جير  وحبيبها �لفنان  تر�في�ص �شكوت  قد �نف�شال بحجة 

�أنهما "ياأخذ�ن ��شرت�حة" من عالقتهما.
فغاب  �أ�شابيع،  ع��دة  قبل  �ل��ق��ر�ر  ه��ذ�  �تخذ  �لثنائي  �ن  �لتقارير  ذك��رت 
تر�في�ص عن زفاف �لفنان جا�شتني وعار�شة �الأزياء هايلي بيرب يف جنوب 

كارولينا، حيث ح�شرت كايلي مع �بنتهما �شتورمي.
يذكر �ن عالقة كايلي وتر�في�ص بد�أت يف ني�شان-�أبريل 2017، وحملت 
منه بعد �شهرين، وُولدت �بنتهما يف �شباط-فرب�ير 2018 وقد ح�شلت 
م�شاكل عديدة خالل فرتة مو�عدتهما �آخرها يف �شهر �آذ�ر �ملا�شي حني 

�نت�شرت �خبار تفيد �ن تر�في�ص خان كايلي لينفيا هذه �الأخبار بعدها.


