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حممد بن را�شد يتوج بطل حتدي القراءة العربي اليوم
•• دبي -وام: 

برعاية و ح�شور �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
�ليوم  يتوج  �هلل  رع��اه  دب��ي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س 
�لأربعاء يف حفل يقام على م�شرح �أوبر� دبي بطل حتدي �لقر�ءة �لعربي” 
يف دورته �لثانية و�ملدر�شة �ملتميزة �لفائزة بجائزة �ملليون دولر و�مل�شرف 
�لع�شرة  �لطالب  �شموه  يكرم  كما  �لعربي.  �لوطن  �شعيد  على  �ملتميز 

�لأو�ئل على دولهم �مل�شاركني يف �لتحدي.             )�لتفا�شيل �س3(

حممد بن زايد يعني وكيل دائرة النقل ومدير عام مكتب اأبوظبي التنفيذي
•• اأبوظبي -وام:

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
لإمارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب 
�أبوظبي قر�رين بتعيني كل من �شعادة خليفة حممد حمد فار�س �ملزروعي 
وكيال لد�ئرة �لنقل و�شعادة �لدكتور حممد ر��شد �أحمد �لهاملي مدير� 

عاما ملكتب �أبوظبي �لتنفيذي.

اأثناء اأداء مهمتهما �ضمن قوات التحالف العربي باليمن
القوات امل�شلحة تعلن ا�شت�شهاد اثنني من طياريها 

•• اأبوظبي-وام:

 �أعلنت �لقيادة �لعامة للقو�ت �مل�شلحة ��شت�شهاد �لر�ئد طيار علي �شعيد 
�شيف �مل�شماري و�ملالزم �أول طيار بدر يحيى حممد �ملر��شدة �إثر �شقوط 
قو�ت  عمليات  �شمن  مهمتهما  �أد�ء  �أث��ن��اء  فني  خلل  نتيجة  طائرتهما 
مع  للوقوف  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  تقوده  �ل��ذي  �لعربي  �لتحالف 
بتعازيها  �مل�شلحة  للقو�ت  �لعامة  �لقيادة  وتقدمت  �ليمن.  يف  �ل�شرعية 
ومو��شاتها �إىل ذوي �ل�شهيدين.. �شائلة �هلل عز وجل �أن ي�شكنهما ف�شيح 

جناته ويتغمدهما بو��شع رحمته.
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حممد بن ر��شد خالل ��شتقباله رئي�س جمهورية �ملالديف  )و�م(

مركبة ع�شكرية عر�قية ترفع �لعلم �لعر�قي و�شط حقل للنفط على م�شارف كركوك  )رويرتز(

�ضهدا التوقيع على عدد من االتفاقيات بني البلدين 

حممد بن را�شد ورئي�س املالديف يبحثان
 يف دبي �شبل تطوير العالقات الثنائية

•• دبي -وام: 

�آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س �ل����وزر�ء 
حاكم دبي رعاه �هلل يف ق�شر �شموه يف زعبيل قبل ظهر 
�م�س فخامة �لرئي�س عبد�هلل يامني عبد�لقيوم رئي�س 

جمهورية �ملالديف و�لوفد �ملر�فق.

�شمو  بح�شور  �مل��ال��دي��ف  ورئ��ي�����س  �شموه  تباحث  وق��د 
�ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد 
دبي و �شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
نائب حاكم دبي و�شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان 
وزي��ر �خل��ارج��ي��ة و�ل��ت��ع��اون �ل���دويل ح��ول �شبل تعزيز 

�لعالقات بني دولة �لإمار�ت وجمهورية �ملالديف.
)�لتفا�شيل �س2(

حممد بن ز�يد خالل ��شتقباله رميوند توما�س قائد قيادة �لعمليات �خلا�شة �لأمريكية )و�م(

ا�ضتقبل وفدا من الربنامج الوطني لل�ضعادة وااليجابية

حممد بن زايد يبحث مع قائد قيادة العمليات اخلا�شة 
الأمريكية العالقات والق�شايا الإقليمية والدولية

•• اأبوظبي-وام:

�آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�مل�شلحة �م�س يف ق�شر �ل�شاطئ �لفريق �أول رميوند 
�لأمريكية  �خلا�شة  �لعمليات  قيادة  قائد  توما�س 

�لذي يزور �لدولة حاليا.

ورح����ب ���ش��م��وه ب��امل�����ش��وؤول �لأم���ري���ك���ي وب��ح��ث معه 
و�شبل  �لبلدين  ب��ني  و�ل��ت��ع��اون  �ل�����ش��د�ق��ة  ع��الق��ات 

تعزيزها وتطويرها.
من جهة �خرى ��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
�لقائد  نائب  �بوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
�لأعلى للقو�ت �مل�شلحة وفد� من �لربنامج �لوطني 

لل�شعادة و�لإيجابية.  )�لتفا�شيل �س3-2(

تركيا �ضتغلق املجال اجلوي مع كرد�ضتان 

اجلي�س العراقي يكمل �شيطرته على حقول نفط كركوك
•• عوا�صم-وكاالت:

بالكامل  �ل��ع��ر�ق��ي  �جل��ي�����س  �شيطر 
كركوك،  يف  �لنفط  ح��ق��ول  ك��ل  على 
بح�شب بيان �شادر عن وزير �لنفط 

�لعر�قي جابر �للعيبي.
يعتزم  �ل����ع����ر�ق  �إن  �ل��ل��ع��ي��ب��ي  وق�����ال 
�أجنبية  ن��ف��ط  ���ش��رك��ة  م���ع  �ل��ت��ع��اق��د 
�شمال  نفط  ح��ق��ول  ق���درة  مل�شاعفة 
كركوك �لإنتاجية لت�شل لأكرث من 

مليون برميل يوميا.
وحذر وزير �لنفط �لعر�قي �ل�شلطات 
�أنابيب  خ���ط  �إغ�����الق  م���ن  �ل��ك��ردي��ة 
�إىل  م�شري�  ك��رك��وك،  نفط  ت�شدير 
�إجر�ء  �حلالة  ه��ذه  يف  �شتو�جه  �أنها 

قانونيا. 
�شابق  وقت  يف  �أ�شارت  تقارير  وكانت 
�شيطرت  �ل��ع��ر�ق��ي��ة  �ل��ق��و�ت  �أن  �إىل 
ع��ل��ى ح��ق��ل��ي ب����اي ح�����ش��ن و�آف����ان����ا يف 
بعد  �لثالثاء  ك��رك��وك  غربي  �شمال 
�ل�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى ح��ق��ول ب��اب��ا غرغر 

وغامبور وخاباز �لثنني.
�لنفط يف  وق��ال م�شوؤولون يف قطاع 
ب�شكل  تعمل  �حل��ق��ول  ك��ل  �إن  ب��غ��د�د 
ط��ب��ي��ع��ي. ون�����ش��ب��ت وك���ال���ة روي����رتز 
لالأنباء مل�شادر �أمنية عر�قية �لقول 

�إن �لقو�ت �لعر�قية ت�شتعد لل�شيطرة 
على منطقة خانقني �لتي يوجد بها 

حقل نفطي �شغري.
ويف غ�شون ذلك، �تهم متحدث با�شم 
�لعر�قية  �لقو�ت  �لبي�شمركة  ق��و�ت 
بارتكاب )فظائع( يف كركوك، م�شري� 
للخيانة.  ت��ع��ر���ش��ت  ق���و�ت���ه  �أن  �إىل 

�أ�شابيع  ث���الث���ة  ب��ع��د  ذل����ك  وي����اأت����ي 
�نف�شال  ب�شاأن  ��شتفتاء  �إج���ر�ء  م��ن 

كرد�شتان �لعر�ق.
�إنها �شتغلق  من جهتها قالت تركيا، 
كرد�شتان  �إقليم  م��ع  �جل���وي  �مل��ج��ال 
�لعر�ق وتعمل لت�شليم �ل�شيطرة على 
�ملعرب �حلدودي �لرئي�شي مع �لإقليم 

�إىل حكومة �لعر�ق �ملركزية.
و�شددت تركيا �لقيود على �ملعرب بعد 
و�أوقفت  مبا�شرة  �ل�شتفتاء  �إج���ر�ء 
�لعر�ق.  ل�شمال  �ل��ط��ري�ن  رح���الت 
ع�شكرية  ت��دري��ب��ات  ك��ذل��ك  و�أج�����رت 
على  �لعر�قية  �لقو�ت  مع  م�شرتكة 

�حلدود.

م�ضت�ضفى ال�ضيخ زايد ي�ضتعد ال�ضتقبال الع�ضرات من جرحى التفجريين 

اأع�شــاء البعثـــة الدبلوما�شيــة الإماراتيــة 
يتربعون بالدم لإنقاذ جرحى تفجريي مقدي�شو

•• مقدي�صو-وام: 

�لبعثة �لدبلوما�شية �لإمار�تية ب�شفارة  �أع�شاء  �شارع 
�أجل  بالدم من  بالتربع  �م�س  لدى مقدي�شو  �لدولة 
�ل�شوماليني  �مل��و�ط��ن��ني  م��ن  �خ��و�ن��ه��م  ح��ي��اة  �ن��ق��اذ 
يوم  مقدي�شو  تفجريي  يف  م�شابني  �شقطو�  �ل��ذي��ن 

�ل�شبت �ملا�شي.

�لتي  �لنبيلة  �لقيم  م��ن  �نطالقا  �ل��ب��ادرة  ه��ذه  ت��اأت��ي 
نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له  �ملغفور  زرعها 
طيب �هلل ثر�ه يف �أبناء �لم��ار�ت و�أك��دت عليها قيادة 
�لدولة �لر�شيدة برئا�شة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
و�لتي  �هلل  �ل��دول��ة حفظه  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 

تعلي من روح �لتعا�شد و�لتعاون مع �لأ�شقاء.
)�لتفا�شيل �س7(

الأمم املتحدة: اأكرث من 20 األف 
�شرباتة  يف  حمتجزين  مهاجر 

•• جنيف-اأ ف ب:

حت��دث��ت �لمم �مل��ت��ح��دة �أم�����س عن 
مهاجر   20500 ح����و�ىل  وج����ود 
�و لدى  م���ر�ك���ز ح��ج��ز  ولج����ئ يف 
م��ه��رب��ني يف ���ش��رب�ت��ة غ���رب ليبيا 
للمهاجرين  منطلقا  ب��ات��ت  �ل��ت��ي 
و�أعلنت  �أوروب���������ا.  �إىل  �مل��ت��ج��ه��ني 
�مل��ف��و���ش��ي��ة �ل��ع��ل��ي��ا ل���الج���ئ���ني �ن 
من  �أكرث  تعتقل  �لليبية  �ل�شلطات 
كانو�  ولج���ئ  م��ه��اج��ر   14500
�شرب�تة  يف  �ملهربني  ي��د  يف  �شابقا 

وحميطها.
وع���رث ع��ل��ى �مل��ه��اج��ري��ن يف م���ز�رع 
ومنازل وم�شتودعات بعدما متكنت 
حلكومة  مو�لية  �أمنية  جمموعة 
�لوطني م��ن ط��رد جماعة  �ل��وف��اق 
مطلع  يف  �مل���دي���ن���ة  م����ن  م��ن��اف�����ش��ة 

ت�شرين �لول/�كتوبر.
�ملفو�شية  ب��ا���ش��م  �مل��ت��ح��دث  و���ش��رح 
�ندري ماهيجيت�س يف لقاء �شحايف 
يف جنيف �ن �لعمل جار حاليا على 
نقل �ملهاجرين �إىل مر�كز �حتجاز 
جلمعيات  مي���ك���ن  ح���ي���ث  ر���ش��م��ي��ة 

خريية م�شاعدتهم.
�ل�شلطات  ت��ق��در  �خ���رى  م��ن ج��ه��ة 
عدد  ���ش��خ�����س   6000 ب����ح����و�ىل 
�مل����ه����اج����ري����ن �ل�����ذي�����ن م�����ا ز�ل�������و� 

خادمات جاهزات للتنازل الفوري
فحص طبي مجاني للخادمة

Bin Awas General Service EST

من جميع أنحاء العالم 

نوفر خدم وعمالة

سيريالنكا - إندونيسيا - الفلبين 
بنغالدش - إثيوبيا

أبوظبي - شارع المرور - بجانب جريدة االتحاد

02/4465586 - 02/4465030 
 050/3270075 - 050/5925920

binawas1@yahoo.com

نوفر أفراد أمن وحراسات خاصة 
يوجد أفراد من جميع المهن 
والوظائف من كافة الجنسيات

2444 633 2 971+و���� ا��� �� ����� ا����ان
+971 2 633 5555

www.almadinarecruit.com��� ������ اال����ر �� ������:

أ�����- ا������� ��ار ا�����ي ���� ����� ��د��ت - �����ت - �����ت

+971 55 6695044
أ���ب ا����ة

مقتل قيادي يف احلر�س الثوري االإيراين يف �ضوريا 
تطهري الرقة من داع�س بالكامل

•• عوا�صم-وكاالت:

�أعلن �لإعالم �لر�شمي �لإير�ين �م�س �أن قيادياً كبري�ً يف �حلر�س �لثوري 
�لإير�ين ُقتل يف معارك يف �شوريا. وذكرت وكالة �أنباء �لبا�شيج �أن �لعميد 
�شوريا  �ل�شبت يف  ُقتل  �حل��روب  �ملتمر�س يف  �لقيادي  عبد �هلل خ�شروي 
�لفاحتني  ملي�شيا  خ�شروي  ق��اد  �لتفا�شيل.  م��ن  م��زي��د�  تقدم  �أن  دون 
ما  ح�شب  و�شوريا،  �ل��ع��ر�ق  يف  للقتال  �إير�نيني  متطوعني  من  �ملوؤلفة 
�أفادت وكالة �أنباء فار�س. ويتم �ختيار عنا�شر �لكتيبة من قو�ت �لبا�شيج 
�لثوري  باحلر�س  مرتبطة  وهي  متطوعني  ت�شم  �لتي  �لع�شكرية  �شبه 

�لإير�ين وت�شتخدم �أحيانا حلفظ �لأمن د�خل �إير�ن.
�ىل ذل���ك، �أع��ل��ن �مل��ر���ش��د �ل�����ش��وري حل��ق��وق �لإن�����ش��ان، �أن ق���و�ت �شوريا 
تنظيم  م��ن  بالكامل  �ل��رق��ة  مدينة  تطهري  م��ن  متكنت  �لدميقر�طية 

)د�ع�س(.
وقال �ملر�شد �إن عنا�شر د�ع�س �لأجانب يف �لرقة ��شت�شلمو� �إىل �لتحالف 

�لدويل.

ميلي�شيات احلوثي تدمر 1700 
مدر�شة وتطبع 11 األف كتاب طائفي

•• عوا�صم-وكاالت:

�حلوثي  ميلي�شيات  �إن  �ليمن،  يف  و�لعمل  �لجتماعية  �ل�شوؤون  وزي��رة  قالت 
�لتعليم،  2.5 مليون طفل من  1700 مدر�شة، وحرمت  �لنقالبية دمرت 
وقامت بطباعة 11 �ألف كتاب بفكر طائفي عن�شري، ما ي�شكل خطر�ً كبري�ً 
على م�شتقبل �لأجيال �لقادمة. وحذرت �لدكتورة �بتهاج �لكمال من �خلطر 
�لكبري على �لأطفال يف �ملناطق �خلا�شعة ل�شيطرة �لنقالبيني، جر�ء تعطيل 
�لعملية �لتعليمية وما يرتتب عليها من �آثار. و�شددت على �ملنظمات �حلقوقية 
�لعبثية،  معاركهم  �إىل  ج��ره��م  وع���دم  �لأط��ف��ال  بتحييد  �لنقالبيني  �إل���ز�م 

و�ل�شغط عليهم لتطبيق �لقو�نني �لدولية �خلا�شة بحقوق �لطفل.

ــى ــل ــت ــق ـــرات ال ـــش ـــ� ع
باأفغان�شتان   هجومني  يف 

•• خو�صت-اأ ف ب:

��شفر هجومان متز�منان ��شتمر� 
ب�����ش��ع ����ش���اع���ات ع���ن ح�����و�ىل 50 
وعن  �فغان�شتان  يف  �م�����س  قتيال 
�كرث من 200 جريح، معظمهم 
يف غ���اردي���ز )ج���ن���وب ����ش���رق( ويف 
غزنة �لتي تبعد حو�ىل مئة كلم 

غربا.
وقد قتل 32 �شخ�شا على �لقل 
بينهم   ،200 م��ن  �ك��رث  و�أ�شيب 
مدنيون، يف غارديز عا�شمة ولية 
�لكبري  �ملجمع  ي�شم  حيث  بكتيا، 
�حدى  م��ن  و�ل��ق��ري��ب  �مل�شتهدف 
�جلامعات، وحد�ت عدة من قو�ت 

�ل�شرطة ومركز تدريب.
ويف ت�شريح لوكالة فر�ن�س بر�س، 
قال �لدكتور �شري حممد كرميي 
نائب مدير �ل�شحة لولية باكتيا 
و26  جريحا   160 “��شتقبلنا 
جثة منها جثة �مر�أة يف �مل�شت�شفى 
�مل�شت�شفى  غ��اردي��ز.  يف  �لرئي�شي 
مكتظ، وندعو �لنا�س �ىل �ملجيء 
و�لتربع بالدم. ولدينا �ي�شا 52 
�مل�شت�شفى  قتلى يف  و�شتة  جريحا 

�لع�شكري.
و�أ����ش���ي���ب ع����دد ك��ب��ري م���ن طلبة 
�لنفجار�ت  يف  �ملجاورة  �جلامعة 
�شيارتني  ع���ن  �ل��ن��اج��م��ة  �لوىل 

احلكومة الفل�ضطينية تعتزم تكثيف تواجدها يف غزة

خمطط ا�شتيطاين جديد بكافة اأنحاء ال�شفة
•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

قدمت ��شر�ئيل �أم�س خططا لبناء �كرث من 1292 
وحدة �شكنية ��شتيطانية يف �ل�شفة �لغربية �ملحتلة، 
�لآن  �ل�شالم  حركة  من  م�شوؤولة  �علنت  ما  بح�شب 

�ل�شر�ئيلية �ملناه�شة لال�شتيطان.
وق��ال��ت ح��اغ��ي��ت �وف�����ر�ن ل��وك��ال��ة ف��ر�ن�����س ب��ر���س �ن 
�ملحتلة  �لغربية  �ل�شفة  �نحاء  كافة  ت�شمل  �خلطط 
من  خمتلفة  م��ر�ح��ل  يف  م��وج��ودة  �ن��ه��ا  �ىل  م�شرية 
�ملتوقع  �نه من  �وف��ر�ن  و��شافت  �لتخطيط.  عملية 

�لربعاء على  �ل�شر�ئيلية  �ل�شلطات  تو�فق  �ن  �ي�شا 
خطط ��شتيطانية �ي�شا.

وياأتي ذلك يف �طار خطة لتقدمي نحو 4000 وحدة 
�ل�شتيطاين  �ل��ن��م��و  لتعزيز  خ��ط��وة  يف  ��شتيطانية 

هناك، بح�شب ما �علن م�شوؤول ��شر�ئيلي.
جل�شتها  يف  �لفل�شطينية  �حلكومة  ق��ررت  ذل��ك،  �ىل 
وم�شوؤويل  وزر�ئ���ه���ا  �شفر  تعليق  �م�����س  �ل���ش��ب��وع��ي��ة 
وتكثيف  �لق�شوى  لل�شرورة  �ل  �حلكومية  �لهيئات 
�لنق�شام،  �نهاء  على  للعمل  غ��زة  قطاع  يف  �لتو�جد 

بح�شب بيان �أ�شدرته.

قو�ت �شوريا �لدميوقر�طية ي�شريون بعالمة �لن�شر �حتفال بتحرير  �لرقة
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اأخبـار الإمـارات
»المارات حلقوق الن�شان« ت�شتنكر جتميد اأموال عبداهلل اآل ثاين واقتحام ق�شر �شلطان بن �شحيم وجتميد ح�شاباته

•• دبي -وام: 

��شتنكرت »جمعية �لمار�ت حلقوق �لن�شان » �إقد�م �ل�شلطات �لقطرية 
على جتميد �أمو�ل �ل�شيخ عبد�هلل بن علي �آل ثاين موؤكدة �أن ذلك ميثل 
�نتهاكا �شارخا حلقوق �لن�شان �لتي �أ�شبح خرقها و مل�شا�س بها �شيا�شة 

منتهجة يف دولة قطر.
و�أكد حممد �شامل �لكعبي رئي�س جمل�س �إد�رة �جلمعية �أن �قد�م �لنظام 
�لقطري على جتميد �أمو�ل �ل�شيخ عبد�هلل �آل ثاين �عتد�ء �شريح على 
حق �مللكية و�إجر�ء غري �شرعي وم�شتنكر ومد�ن ويوؤكد �إمعان �لدوحة يف 
�لأعر�ف  و�إمنا جلميع  �لن�شان  لي�س فقط حلقوق  �لنتهاكات  مو��شلة 

و�ملو�ثيق �لدولية حلقوق �لن�شان و�مليثاق �لعربي .

�شلطان  �ل�شيخ  لأم��و�ل  �لقطري  �لنظام  ��شتنكرت �جلمعية جتميد  كما 
بن �شحيم و�إقد�م جهاز �أمن �لدولة �لقطري على �قتحام ق�شره و�لعبث 
�مللكية  حل��ق  �لنتهاك  ه��ذ�  �أن  م��وؤك��دة  حمتوياته  م��ن  �لكثري  ونهب  ب��ه 
حقوق  �نتهاكات  يف  �ل��دوح��ة  �شجل  �إىل  ج��دي��دة  �إ���ش��اف��ة  �خل�شو�شية  و 

�لن�شان وحرياته .
�أم��و�ل �ل�شيخ  �أن جتميد  �إىل  و�أ�شار حممد �شامل �لكعبي يف هذ� �ل�شدد 
�شلطان بن �شحيم و�إقد�م قوة مدججة بال�شالح من �لأمن �لقطري على 
�قتحام حرمة ق�شره و �لعبث به يعك�س حقيقة �أن �لنظام �لقطري بات 

دولة بولي�شية بعيدة عن �شلوك �لدولة �مل�شوؤولة.
موؤكد� �أن هذ� �لإجر�ء �ملد�ن يعك�س �أي�شا �أن قطر �أ�شبحت نظاما بولي�شيا 

ل تعرف �أو حترتم �أيا من �ل�شو�بط �لتي كفلها و�أقرها �لقانون.

�أعلن عن  �آل ثاين قد  �ل�شيخ عبد�هلل بن علي  كان حفيد موؤ�ش�س قطر 
جتميد �لنظام �لقطري جلميع ح�شاباته �لبنكية و�أو�شح يف تغريدة على 
بتجميد  �لقطري  �لنظام  �شرفني  تويرت:  �لجتماعي  �لتو��شل  موقع 
بتقدميه  و�أت�شرف  �لو�شام  هذ�  على  و�أ�شكرهم  �لبنكية  ح�شاباتي  جميع 
للوطن ومن �أجله و�أمتنى من قطر �أن تطرد �شيادي �لفر�س و�أ�شدقاء 
فلن  عليها  �لغيورين  و�أهلها  �خلليجي  ح�شنها  �إىل  تعود  و�أن  �مل�شالح 

ينفعنا �أحد �شو�هم.
�ل�شيخ �شلطان بن  �آخر تع�شفي وغري �خالقي تعر�س ق�شر  �ج��ر�ء  ويف 
من  مكونة  وح��دة  نفذتها  م�شلحة  ملد�همة  �ل��دوح��ة  يف  ث��اين  �آل  �شحيم 
15 عن�شر�ً من قو�ت �أمن �لدولة م�شاء �خلمي�س �ملا�شي بد�أت �ل�شاعة 
�لتا�شعة م�شاء و��شتمرت حتى �لثالثة فجر�ً وكانت نتيجتها م�شادرة نحو 

137 حقيبة وعدد من �خلز�ئن �حلديدية حتوي جميع وثائق ومقتنيات 
�ل�شيخ �شلطان وكذلك �ملقتنيات و�لأر�شيف �ل�شخم لو�لده �ل�شيخ �شحيم 
بن حمد �آل ثاين وزير �خلارجية �ل�شابق، �لذي ي�شكل ثروة معلوماتية 
و�أحد�ثها  قطر  لتاريخ  دقيقاً  ت�شجياًل  وميثل  �لقيمة  رفيعة  و�شيا�شية 

�لد�خلية منذ �شتينيات �لقرن �لع�شرين حتى وفاته عام 1985.
رجال  �قتحم  �ل��ع��امل..  ي�شهدها  مل  �خل�شو�شية  لنتهاك  �شابقة  ويف 
�ل�شيخ  �أرم��ل��ة  �ل��دو���ش��ري  منى  بال�شيخة  �خلا�شة  �لغرفة  �ل��دول��ة  �أم��ن 
�ل�شيخ �شلطان وعبثو� مبحتوياتها و�شادرو� كل �شورها  �شحيم وو�ل��دة 
�ملجوهر�ت  ك��ل  ن��ه��ب  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �خل��ا���ش��ة  و�ل��ع��ائ��ل��ي��ة  �ل�شخ�شية 
و�ملقتنيات و�لأمو�ل.. فيما تعر�س �لعاملون يف �لق�شر للتعدي بال�شرب 

و�لعتقال.

�ضهدا التوقيع على عدد من االتفاقيات بني البلدين 

حممد بن را�شد و رئي�س املالديف يبحثان يف دبي تطوير العالقات الثنائية
•• دبي -وام: 

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي »رع��اه �هلل« يف ق�شر �شموه يف زعبيل قبل 
جمهورية  رئي�س  عبد�لقيوم  يامني  ع��ب��د�هلل  �لرئي�س  فخامة  �م�س  ظهر 

�ملالديف و�لوفد �ملر�فق.
وقد تباحث �شموه ورئي�س �ملالديف بح�شور �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي و �شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد بن ر��شد 
وزير  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  و�شمو  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم  �آل 
�لإمار�ت  �لعالقات بني دولة  �لدويل حول �شبل تعزيز  �خلارجية و�لتعاون 

و�لقت�شادية  �ل�شياحية  �لتنمية  قطاعات  يف  خا�شة  �ملالديف  وجمهورية 
للبنية  �لعاملي  بامل�شتوى  �ل�شيف  �لرئي�س  �أ���ش��اد  حيث   .. �لتحتية  و�لبنى 
�ملتقدمة يف هذ�  �ل��دول  ع��زز مكانتها �شمن  �لإم���ار�ت ما  دول��ة  �لتحتية يف 
و�ل�شتعانة  �لم���ار�ت  جتربة  من  ب��الده  ��شتفادة  يف  �مله  عن  معربا  �ملجال 

بخرب�تها �لب�شرية �ملتقدمة .
�آل مكتوم و�لرئي�س عبد  ر��شد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  وقد �شهد �شاحب 
�لبلدين  �لتي تنظم �لعالقة بني  �لتوقيع على عدد من �لتفاقيات  �لقيوم 
للتنمية وحكومة جمهورية  �بوظبي  �تفاقية قر�س بني �شندوق  .. �لوىل 
�ملالديف لتمويل م�شروع مطار فيالنا �لدويل وقد وقع �لتفاقية �شمو �ل�شيخ 
عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان ومعايل حممد �شعيد وزير �لتطوير �لقت�شادي 

�ملتبادلة  �لدخول  تاأ�شرية  من  �لعفاء  ب�شاأن  �لثانية  و�مل��ذك��رة  �ملالديف  يف 
حلاملي جو�ز�ت �ل�شفر �لدبلوما�شي وقعها �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل 
�ملالديف  �ل�شوؤون �خلارجية يف  �لدكتور حممد عا�شم وزير  نهيان ومعايل 
و�لتفاقية �لثالثة تخت�س بتجنب �لزدو�ج �ل�شريبي على �لدخل يف �لبلدين 
�ملالية ومعايل  لل�شوؤون  �لدولة  �لطاير وزير  وقعها معايل عبيد بن حميد 
�لتفاقية  �أم��ا  �ملالديف  �خلارجية يف  �ل�شوؤون  وزي��ر  عا�شم  �لدكتور حممد 
�لر�بعة كانت ب�شاأن حماية وت�شجيع �ل�شتثمار وقعها معايل عبيد بن حميد 
�لطاير ومعايل حممد �شعيد وزير �لتطوير �لقت�شادي يف �ملالديف.. وقد 
�لرئي�س  وفخامة  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ب��ارك 
�ملالديفي �لتفاقيات و�أعربا عن �أملهما �ن ت�شفر عن نتائج طيبة ت�شهم يف 

فتح جمالت وقنو�ت جديدة للتعاون بني �لبلدين على خمتلف �ل�شعد مبا 
يعود باخلري و�ملنفعة على �لبلدين و�ل�شعبني �ل�شديقني .

من�شور  �ل�شيخ  �شمو  �لتفاقيات  على  �لتوقيع  ومر��شم  �ملباحثات  ح�شر 
�لقرقاوي وزير  �آل مكتوم ومعايل حممد بن عبد�هلل  ر��شد  بن  بن حممد 
�شوؤون جمل�س �لوزر�ء و�مل�شتقبل ومعايل رمي بنت �إبر�هيم �لها�شمي وزيرة 
دولة ل�شوؤون �لتعاون �لدويل ومعايل �لدكتور ثاين بن �أحمد �لزيودي وزير 
�شعيد  و�شعادة خليفة  �ملر�فقة  �ل�شرف  بعثة  و�لبيئة ورئي�س  �ملناخي  �لتغري 
�شليمان مدير عام د�ئرة �لت�شريفات و�ل�شيافة يف دبي و�شعادة عبد�حلميد 
وع��دد من  �ملالديف  ل��دى  �ملقيم  �ل��دول��ة غري  �شفري  �مل��ال  كاظم  عبد�لفتاح 

�مل�شوؤولني و�لوفد �ملر�فق للرئي�س �ملالديفي .

ا�ضتقبل وفدا من الربنامج الوطني لل�ضعادة واالإيجابية

حممد بن زايد: هدف الإمارات الأ�شا�شي منذ ن�شاأتها هو �شعادة مواطنيها 
�ضموه يوؤكد على اأهمية اتباع منهجية غر�س قيم العطاء والبذل والت�ضامح يف نفو�س االأجيال وتن�ضئتهم على ثقافة االإيجابية والتفاوؤل واالأمل

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ����ش��ت��ق��ب��ل 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
ع����ه����د �ب����وظ����ب����ي ن����ائ����ب �ل���ق���ائ���د 
�لأع����ل����ى ل���ل���ق���و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة وف���د� 
لل�شعادة  �ل��وط��ن��ي  �ل��ربن��ام��ج  م��ن 

�شبيل  يف  و�ل��ن��وع��ي  �جل��اد  بالعمل 
حتقيق �مل��زي��د م��ن �مل��ن��ج��ز�ت �لتي 
����ش���ع���ادة ورف���اه���ي���ة جمتمع  ت���ع���زز 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  و�أك����د  �لم������ار�ت. 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
غر�س  منهجية  �تباع  �أهمية  على 
يف  و�لت�شامح  و�لبذل  �لعطاء  قيم 
على  وتن�شئتهم  �لأج���ي���ال  ن��ف��و���س 
ثقافة �ليجابية و�لتفاوؤل و�لمل 
�لربنامج  ب�����دور  ���ش��م��وه  م�����ش��ي��د� 
يف  و�لي��ج��اب��ي��ة  لل�شعادة  �ل��وط��ن��ي 
�إطالق �خلطط و�ملبادر�ت �ملتنوعة 

�ملرحلة �ملقبلة.
  وق��دم��ت م��ع��ايل ع��ه��ود �لرومي 
�شرحا ح��ول لوحة فنية من عمل 
ت�شم  ح���ي���ث  �لم����������ار�ت  �أط�����ف�����ال 
�لأطفال  ر�شومات  بع�س  �للوحة 
طلبة  �آلف  ���ش��م��ن  ك��ان��و�  �ل��ذي��ن 
�مل�شاركني  �لب���ت���د�ئ���ي���ة  �مل���رح���ل���ة 
�لربنامج  ���ش��ع��ار  م��الم��ح  ر���ش��م  يف 
من  و�ليجابية  لل�شعادة  �لوطني 
�ل�شعادة و�لإيجابية  خالل مبادرة 
 يف ع��ي��ون �ط��ف��ال �لإم������ار�ت حيث 
مت���ت دع��وت��ه��م ب��و���ش��ف��ه��م خرب�ء 
ت�شورهم  ع��ن  للتعبري  �ل�����ش��ع��ادة 
ل��ل�����ش��ع��ادة و�لي��ج��اب��ي��ة م��ن خالل 

�لر�شم.
�مل���ب���ادرة  �ن    و������ش����ارت م��ع��ال��ي��ه��ا 
على  ق��ام  تكامليا  طابعا  �عتمدت 
لتحقيق  �لط���ف���ال  ج���ه���ود  ح�����ش��د 
ن���ت���ائ���ج م���ت���م���ي���زة وج�������ش���دت نهج 
�لعربية  �لإم������ار�ت  دول���ة  ح��ك��وم��ة 
حتقيق  �أن  ت�����رى  �ل���ت���ي  �مل���ت���ح���دة 
عملية  ون�شر  �لإيجابية  �ل�شعادة 

وطنية م�شرتكة.
وخ�����الل ح��دي��ث��ه م���ع �ل���وف���د �أك���د 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�لمار�ت  دول��ة  �ن  نهيان  �آل  ز�ي��د 
ن�شاأتها  م��ن��ذ  �مل���ت���ح���دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�ل��رئ��ي�����ش��ي وهدفها  ع��ن��و�ن��ه��ا  ك���ان 
مو�طنيها  ���ش��ع��ادة  ه��و  �لأ���ش��ا���ش��ي 

و�لإيجابية تر�فقهم معايل عهود 
دولة  وزي���رة  �ل��روم��ي  خلفان  بنت 

لل�شعادة .
ورحب �شموه بالوفد وتبادل معهم 
�حلديث حول �لربنامج ومبادر�ته 
و�لأه���د�ف  حققها  �لتي  و�لنتائج 
خالل  تنفيذها  �ىل  ي�شعى  �ل��ت��ي 

�لعي�س  ي�شتحقون  �لذين  �لوطن 
بفرح وتفاوؤل بامل�شتقبل.

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  و������ش����ار 
ن��ه��ي��ان �ىل  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  حم��م��د 
�لعربية  �لم����ار�ت  دول���ة  ره���ان  �أن 
�لن�شان  �ملتحدة كان وم��از�ل على 
وبتوفيق  ب�شببه  �ل��ذي  �لم��ار�ت��ي 
�أ����ش���ب���ح���ت  وج��������ل  ع������ز  �هلل  م������ن 
�لمار�ت يف م�شاف �لدول �لكرث 
�شعادة و�لأكرث حتقيقا للمنجز�ت 
�لوطنية يف جميع �ملجالت موؤكد� 
�شيتو��شل  �ل��ن��ه��ج  ه���ذ�  �ن  ���ش��م��وه 

على  �لوطنية  مكت�شباتها  وتعزيز 
وير�شخ  يعزز  مبا  �مل�شتويات  كافة 

مكانتها على �مل�شتوى �لعاملي.
لل�شعادة  �ن  ����ش���م���وه  و��������ش������اف 
ع���دة وتتجلى  �أوج����ه  و�لإي��ج��اب��ي��ة 
رمزية  يف  و�أه��م��ي��ت��ه��م��ا  قيمتهما 
�ل�����ب�����ذل و�ل�����ع�����ط�����اء و�ل���ت�������ش���ام���ح 
بان  �شموه  منوها  �خلري  وتر�شيخ 
�لم�������ار�ت ك���ان���ت ���ش��ب��اق��ة ور�ئ�����دة 
لل�شعادة  وط��ن��ي  ب��رن��ام��ج  باعتماد 
و�لإي����ج����اب����ي����ة.. ن���ري���د م����ن ذلك 
و�أجمل لأبناء  و�أ�شعد  �أف�شل  حياة 

�لتي تهدف �ىل دعم ثقافة �ل�شعادة 
و�لعطاء يف جمتمع �لمار�ت.

ح�شر �للقاء �شمو �ل�شيخ طحنون 
بن حممد �آل نهيان ممثل �حلاكم 
�ل�شيخ  و���ش��م��و  �ل��ع��ني  م��ن��ط��ق��ة  يف 
و�شمو  نهيان  �آل  حممد  بن  �شيف 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  نهيان  �ل�شيخ 
رئي�س جمل�س �أمناء موؤ�ش�شة ز�يد 
لالأعمال  ن��ه��ي��ان  �آل  ���ش��ل��ط��ان  ب��ن 
و�لفريق  و�لإن�����ش��ان��ي��ة  �خل���ريي���ة 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف ب���ن ز�ي����د �آل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 

�ل�شيخ  و���ش��م��و  �ل���د�خ���ل���ي���ة  وزي�����ر 
ن��ه��ي��ان رئي�س  �آل  ب��ن ز�ي���د  ح��ام��د 
�أب��وظ��ب��ي و�شمو  دي����و�ن ويل ع��ه��د 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ عبد�هلل 
�لدويل  و�لتعاون  �خلارجية  وزي��ر 
و���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ع��م��ر ب���ن ز�ي����د �آل 
�أمناء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
موؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 
و�لإن�شانية  �خل���ريي���ة  ل��الأع��م��ال 
مبارك  ب��ن  نهيان  �ل�شيخ  وم��ع��ايل 
وتنمية  �ل��ث��ق��اف��ة  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  �آل 

�ملعرفة.

منوذج اعالن الن�ضر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:�شركة نو�ة للطاقة

Nawah Energy Company طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية :�شركة نو�ة للطاقة
�ملودعة بالرقم :278873     بتاريخ : 2017/8/29

با�ش������م :�شركة نو�ة للطاقة
وعنو�نه:�بوظبي - �بوظبي - خليفة �أ - م�شدر مبنى �رينا - هاتف:023066666 - فاك�س:023066665

 abdulrahman.abdulla@nawah.ae:شندوق �لربيد:112040 - �مييل�
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:40 �إنتاج �لطاقة - �نتاج �لطاقة عن طريق حمطات �لطاقة �لنووية.
و�شف �لعالمة:هو عبارة عن جم�شم د�ئري �شكلت على �شكل متوجات �لبعاد بحيث ��شبح �لد�خل من هذ� �ل�شكل 
�ل��ذرة ويوجد على  ن��و�ة  �للكرتونات حول  �ملج�شم م�شتوحي من حركة  وه��ذ�  �ملحاور  د�ئ��رة  �لد�ئري على �شورة 
�جلانب �ل�شفلي للعالمة �ل�شكل )�ملو�شوفة ��شم �شركة نو�ة للطاقة �س.م.خ( �شركة م�شاهمة خا�شة ويليه باملرتبة 

.Nawah Energy Company PJSC ل�شفلية باللغة �لجنلزية�
�ل�شرت�طات:.

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله بالربيد 
�مل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  18  اأكتوبر 2017 العدد 12150
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اأخبـار الإمـارات

»جائزة ال�شيخة فاطمة لأ�شرة الدار« تعتمد القائمة الق�شرية للفائزين بدورتها الثانية

بتكلفة 56 مليون درهم للمنازيل واخلدمات العامة وافتتاح املنازيل الدائمة نهاية العام 2018   

بلدية مدينة اأبوظبي توا�شل تنفيذ منازيل  للقوارب والدراجات املائية يف جزر اأبوظبي  
•• اأبوظبي –الفجر:

�أبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ت��و����ش��ل 
�لدر�جات  منازيل  م�شروع  تنفيذ 
�أبوظبي  و�ل��ق��و�رب يف ج��زر  �ملائية 
�لتنمية  ح����رك����ة  يف  ك��م�����ش��اه��م��ة 
�ل�شاملة و�لتطور �مل�شتمر و�ملتدفق 
ومبا  �مل��دي��ن��ة،  يف  �لتحتية  للبنية 
��شلوب  ب��ت��وف��ري  �لل���ت���ز�م  يج�شد 
حياة ر�ق مع رفع وحت�شني نوعية 
مع  تتو�فق  مبا  �ملقدمة  �خلدمات 
�ملعايري �لعاملية ملثل هذه �لن�شطة 
�خلدمات  �أف�����ش��ل  ت��وف��ري  ب��ه��دف 
وت��اأم��ني �أ���ش��ب��اب �ل�����ش��ع��ادة جلميع 
و�إي���ج���اد مر�فق   ، �مل��ج��ت��م��ع  �أف�����ر�د 
تطلعات  م����ع  ت��ت��ن��ا���ش��ب  خ���دم���ي���ة 

�ملجتمع وتلبي �حتياجاتهم . 
�أكدت �لبلدية  و�شمن هذ� �لإط��ار 
جت�شيد�  ت��اأت��ي  �مل�����ش��اري��ع  ه���ذه  �أن 
حل������ر�������س د�ئ��������������رة �ل���ت���خ���ط���ي���ط 
على  و�ل�����ب�����ل�����دي�����ات  �ل�����ع�����م�����ر�ين 
�لتحتية  �لبنى  منظومة  تطوير 
�إىل بنية حتتية ع�شرية  للو�شول 
�ملعايري  لأرق�����ى  وف���ق���اً  وم��ت��ك��ام��ل��ة 
م�شتمرة  ومتابعة  ب��دع��م  �لعاملية 
وجت�شيد�   ، �لر�شيدة  �لقيادة  من 
خلطة �لتطوير �ل�شاملة لأبوظبي 
توفري  ي�شمن  مب��ا   ، و���ش��و�ح��ي��ه��ا 
مو�كبة  ع��ل��ى  �ل���ق���ادرة  �خل���دم���ات 
ت�شهده  �ل�����ذي  �مل�����ش��ت��م��ر  �ل��ت��ط��ور 
�ملدينة و�لنمو �ل�شكاين �ملت�شاعد، 
�حلركة  بحجم  �مللحوظ  و�لتو�شع 
�لقت�شادية و �لتجارية فيها و مبا 

�جلمهور  ورغبة  �حتياجات  يلبي 
قيا�شي  ووق����ت  ع��امل��ي��ة  مب��ق��اي��ي�����س 
ومبا يتما�شى مع معايري �ل�شالمة 

�لعاملية.
ع��ل��ى �ل�����ش��ع��ي��د ذ�ت����ه ق��ام��ت د�ئ���رة 
و�لبلديات-  �لعمر�ين  �لتخطيط 
بلدية مدينة �أبوظبي بتنفيذ �أعمال 
للقو�رب  م��وؤق��ت��ة  ب��ح��ري��ة  م��ن��ازي��ل 
و�لدرجات �ملائية يف كل من جزيرة 
�مليناء  ح��و���س  منطقة  ويف  ي��ا���س 
 4،220،218 ق���دره���ا  ب��ت��ك��ل��ف��ة 
درهم ، وقد ��شتغرق �إجنازها فرتة 
4 ��شهر ، منوهة �أن منز�ل جزيرة 
�لأعمال  ب�شبب  موؤقتا  مغلق  يا�س 
و�شيتم   ، �مل��ن��ط��ق��ة  يف  �لإن�����ش��ائ��ي��ة 
كما  لح��ق��ا،  �جلمهور  �أم���ام  فتحه 
م�شروع  تنفيذ  و�إح��ال��ة  ����ش��ن��اد  مت 

�ملجتمعية بخ�شو�س �إنز�ل و�إرجاع 
�ل����ق����و�رب و�ل�����در�ج�����ات �مل��ائ��ي��ة يف 
�حلر�س  م���ع   ، �ب���وظ���ب���ي  م��دي��ن��ة 
ع��ل��ى �إ����ش���ر�ك �ل��ق��ط��اع �خل��ا���س يف 
�لقو�رب  م��ن��ازل  وت�شغيل  تطوير 

و�لدر�جات �ملائية.
ويتكون �مل�شروع من منازيل عامة 
يف منطقة �ل�شدر ومنطقة �لباهية 
،ومر�شى  ل����ل����ق����و�رب  ،وم�����و�ق�����ف 
مكونات  �ىل  بالإ�شافة   ، للقو�رب 
�أربعة  جتارية م�شاندة وفندق فئة 
مرتادي  جت���رب���ة  ل��ت��ع��زي��ز  جن����وم 
�لرحالت �لبحرية و�إتاحة م�شدر 

دخل م�شتد�م للم�شروع. 
�لت�شغيلية  �ل������ف������رتة  وت���������ش����ل 
من  �شنة  ع�شرين  �إىل  للم�شروع 
ت����اري����خ �لن����ت����ه����اء م����ن �لأع����م����ال 

�أهد�ف �مل�شروعني توفري م�شتوى 
ع������ال م�����ن �ل�����ر�ح�����ة و�خل�����دم�����ات 
لتح�شني جتربة حمبي �لن�شاطات 
�لبحرية وم�شتخدمي هذه �ملر�فق 
�ل�شتخد�م  وت�شجيع   ، �لإم���ارة  يف 
�لآمن و�مل�شوؤول للمنازل �لبحرية، 
�لإم��ارة ب�شبكة  و�مل�شاهمة يف ربط 
�مل�شتد�مة  �ل���ع���ام���ة  �مل����ر�ف����ق  م���ن 
و�شيانة  وتوفري  �لقو�رب،  لإن��ز�ل 
ومالئمة  �آم����ن����ة  ع���ام���ة  م����ر�ف����ق 

لالإنز�ل و�لإرجاع.
�كتمال  بعد  �أن��ه  �لبلدية  و�أ�شافت 
وملحقات  ومن�شاآت  �أع��م��ال  جميع 
�ملائية  و�لدر�جات  �لقو�رب  منازل 
ز�خ�������رة بعدد  �أب���وظ���ب���ي  ���ش��ت��ك��ون 
م��ن��ا���ش��ب م���ن �مل���ن���ازل �ل���ت���ي تتيح 
لرو�د وهو�ة �لبحر �إنز�ل قو�ربهم 

منز�لني �آخرين موؤقتني يف جزيرة 
�حلديريات ويف بو�بة �بوظبي 14 
للخدمات  �أبوظبي  �شركة  لل�شادة 
م�����ش��ان��دة و مت��ت مبا�شرة  �ل��ع��ام��ة 
ب��ه��ا و ن�شبة �لجن����از يف  �لأع���م���ال 
 90% م��ن   ب�اأكرث  تقدر  �مل�شروع 
7،4 مليون  لنحو  ت�شل  بتكلفة  و 

درهم.
م�شتوى  رفع  �إىل  �مل�شروع  ويهدف 
�حلياة �لرتفيهية وحتفيز �جلذب 
حت�شني  �إىل  بالإ�شافة  �ل�شياحي، 
�لبحرية  �لريا�شة  م�شتوى  ورف��ع 

للمو�طنني و�ملقيمني و�ل�شياح. 
�أما ب�شاأن م�شروع منز�يل منطقتي 
�ل�����ش��در و�ل��ب��اه��ي��ة �ل��د�ئ��م��ني فقد 
تنفيذ  يتم  �أن���ه  �لبلدية  �أو���ش��ح��ت 
للمتطلبات  ��شتجابة  �مل�شروع  هذ� 

�لإن�شائية، كما تبلغ تكلفة م�شروع 
 ،10،324،650 �ل�شدر  منز�ل 
)مرت�   8،918 �أر����س  ومب�شاحة 
�لطابقية  �مل�����ش��اح��ة  �أم���ا   ، م��رب��ع��ا( 

فت�شل �إىل2،538 مرت� مربعا.
فاأ�شارت  �لباهية  منز�ل  ب�شاأن  �أم��ا 
ت�شل  �مل�����ش��روع  تكلفة  �أن  �لبلدية 
 ، دره������م   33،733،440 �إىل 
 12،939 تبلغ  �أر����س  ومب�شاحة 
�مل�شاحة  وت�������ش���ل   ، م����رب����ع  م����رت 
�إىل3،022  للم�شروع  �لطابقية 

مرت� مربعا.
ونوهت �لبلدية �أنه من �ملتوقع �أن 
يتم �فتتاح جميع �أعمال �مل�شروعني 
�لأخ��ري من  �لربع  ومكوناتهما يف 

�لعام �ملقبل 2018.
�أهم  م���ن  �أن  �ل��ب��ل��دي��ة  و�أو����ش���ح���ت 

بكل  وحتميلها  �ملائية  ودر�جاتهم 
منا�شبة  ب��ي��ئ��ة  يف  و���ش��ه��ول��ة  ي�����ش��ر 
و�آمنة. ودعت بلية مدينة �أبوظبي 
�أهمية  �إىل  �ل����ك����رمي  �جل���م���ه���ور 
�لبحرية  �مل��ن��ازي��ل  ه���ذه  ����ش��ت��ث��م��ار 
وذلك  �ملائية  و�لدر�جات  للقو�رب 
�لبيئة  حماية  يف  منهم  م�شاهمة 
للو�طئ  �ع����ام  و�مل��ظ��ه��ر  �ل��ب��ح��ري��ة 
�آل���ي���ة تنظيم  و�مل����دي����ن����ة.  وح�����ول 
�لقو�رب  وحت��م��ي��ل  �إن�����ز�ل  عملية 
�لبحر،  يف  �ل���ن���اري���ة  و�ل�����در�ج�����ات 
�لأم�����ر  ه�����ذ�  �أن  �ل���ب���ل���دي���ة  �أك�������دت 
ل�شنة   7 رق���م  �ل��ق��ان��ون  �أو���ش��ح��ه 
�لنقل  قطاع  عن  �ل�شادر   2006
�خلدمات  تنظيم  بهدف  �لبحري 
�ملائية  �لنارية  للدر�جات  �ملقدمة 
، ب��ح��ي��ث ي��ح��ظ��ر �ل���ق���ان���ون �إن�����ز�ل 
�مل�شجلة،  �لغري  �ملائ���ية  �ل��در�ج��ات 
كما يحظ���ر �إن���ز�ل �لدر�جة �ملائية 
ع��اماً،   18 ع���ن  ع��م��ره  ي��ق��������ل  مل���ن 
�لدر�جة  ب���اإن���ز�ل  �ل�����ش��م��اح  وع����دم 
مرتدياً  ر�كبها  يكن  مل  �إن  �ملائية 
���ش��رتة �ل��ن��ج��اة.، ك��م��ا ي��ت��م �إغ���الق 
من  �ملائية  �ل��در�ج��ات  على  �ملنز�ل 
�ل�����ش��روق، وعدم  �إىل  �ل��غ��روب  بعد 
م�شجلة  غ��ري  در�ج���ة  لأي  �ل�شماح 
�أي  م���ن  �ل���ش��ت��ف��ادة  �أو  ب���الإر����ش���اء 
�لبلدية  �أه����اب����ت  وق�����د  خ����دم����ات، 
تعزيز  ل���ل���م�������ش���اه���م���ة  ب���اجل���م���ي���ع 
�مل�شوؤولة �ملجتمعية جتاه �شو�طئنا 
�ملعايري  بهذه  �لل��ت��ز�م  من خ��الل 
لبيتنا  وحفظا  ل�شالمتهم  حماية 

�لبحرية وجمال �شو�طئ �ملدينة.

 

امل�ضت�ضفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى �ملفرق                     5823100
 م�شت�شفى �بوظبى                  6214666 
مدينة �ل�شيخ خليفة �لطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى تو�م                         7677444
م�شت�شفى �جليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى ر��شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى �لرب�حة                   2710000
م�شت�شفى �ملكتوم                     2221211         
م�شت�شفى �لمل                      3444010
م�شت�شفى �لو�شل                    2193000

ال�ضارقة 
م�شت�شفى �لقا�شمى                 5386444
م�شت�شفى �لكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�شت�شفى �م �لقيوين                7656888
را�س اخليمة 

م�شت�شفى �شقر                       2223666
م�شت�شفى �شيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�شت�شفى �لفجرية                  2242999

 امل�ضت�ضفيات اخلا�ضة
اأبوظبى

�ملركز �لطبى �جلديد              6332255
�مل�شت�شفى �لأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى �لنور                       6139111
�مل�شت�شفى �لمار�تى �لفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
�مل�شت�شفى �لأمريكى                3096644
بلهول �لدولية                         3454000
�مل�شت�شفى �لدولية  �خلا�شة 2212484

ال�ضارقة 
م�شت�شفى �لزهر�ء �خلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
�مل�شت�شفى �ملركزى �خلا�س     5639900
�مل�شت�شفى �مللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى �لو�حة                     7221251

�ضيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية �لنور �جلديدة          6264264
�شيدلية �لر�زى                      6326671
�ل�شيدلية �لأهلية �ملركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية �ملركز  �لطبى �جلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية د�ر �ل�شفاء                 6411299
�شيدلية �بن �شينا -  �لد�نا بالز�  6669240

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية �ملدينة                       7468424
�شيدلية �لمار�ت                    7474900
�شيدلية �لأم                           7429006

دبى 
�شيدلية �ملدينة                       2240566 
�شيدلية �جلامعة                    3967335 
�شيدلية �لأحتاد                      3935619

�شيدلية �بن �شينا -  بر دبى   3556909 
�شيدلية جر�ند بن �شينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�شيدلية �لعني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية �ل�شالم �جلديدة       7543887

ال�ضارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية �لر�زى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية �بن  �شينا �لكورني�س  5726885 
�شيدلية �ل�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية �حلرم                       7660292

ال�ضرطة / املطافى           
�لمار�ت                                 999 / 997

االأميــن
تليفون :                           8004888 04 
 04 فاك�س  :                           2097777 
Email : alameen@emirates.net.ae

خطوط �صاخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �صاعة

حممد بن زايد يبحث مع قائد قيادة العمليات اخلا�شة 
الأمريكية العالقات والق�شايا الإقليمية والدولية 

•• اأبوظبي-وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة �م�س 
يف ق�شر �ل�شاطئ �لفريق �أول رميوند توما�س قائد قيادة �لعمليات �خلا�شة �لأمريكية �لذي يزور �لدولة حاليا.

ورحب �شموه بامل�شوؤول �لأمريكي وبحث معه عالقات �ل�شد�قة و�لتعاون بني �لبلدين و�شبل تعزيزها وتطويرها 
وب�شكل خا�س �لتعاون بني �جلانبني يف �ل�شوؤون �لع�شكرية و�لدفاعية.

ومت ��شتعر��س جممل �لق�شايا �لإقليمية و�لدولية و�لتطور�ت �لر�هنة ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك.
ح�شر �للقاء .. �شعادة حممد مبارك �ملزروعي وكيل ديو�ن ويل عهد �أبوظبي و�شعادة باربار� �أليف �شفرية �لوليات 

�ملتحدة �لأمريكية لدى �لدولة.

»الفجرية للثقافة والإعالم« 
ت�شارك يف موؤمتر »ميبكوم« بفرن�شا

•• الفجرية -وام: 

مدينة  يف  ممثلة  و�لإع���الم  للثقافة  �لفجرية  هيئة  ت�شارك 
�لفجرية لالإبد�ع بفعاليات موؤمتر ومعر�س ميبكوم �لدويل 
�أكتوبر   19 �إىل   16 م��ن  �ل��ف��رتة  خ��الل  �شنويا  يقام  �ل��ذي 

�جلاري يف مدينة كان �لفرن�شية .
تاأتي �مل�شاركة يف �إطار �شعي �لهيئة للتو�جد يف �أهم �ملحافل 
�لتقنيات و�لتحديثات  �آخر  �لعاملية للتعرف على  �لإعالمية 

و�أحدث �لرب�مج �لتلفزيونية و�لأعمال ذ�ت �ل�شلة.

حممد بن را�شد يتوج بطل حتدي القراءة العربي اليوم
•• دبي -وام: 

�ل�شمو  �شاحب  ح�شور  و  برعاية 
�آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�ل���وزر�ء حاكم دب��ي رع��اه �هلل يتوج 
�ل��ي��وم �لأرب��ع��اء يف حفل يقام على 
م�����ش��رح �أوب�����ر� دب���ي » ب��ط��ل حتدي 
�لثانية  دورت��ه  �لعربي« يف  �لقر�ءة 
بجائزة  �لفائزة  �ملتميزة  و�ملدر�شة 
�ملليون دولر و�مل�شرف �ملتميز على 
يكرم  كما  �لعربي.  �لوطن  �شعيد 
���ش��م��وه �ل��ط��الب �ل��ع�����ش��رة �لأو�ئ����ل 
�لتحدي  يف  �مل�شاركني  دولهم  على 
وذلك مبجموع جو�ئز ت�شل �إىل 3 

ماليني دولر.
للطلبة  �لنهائية  �لت�شفيات  كانت 
بلد�نهم قد �ختتمت  �لأو�ئ��ل على 
لختبار�ت  خ�شعو�  بعدما  �م�����س 
�أم��ام جلنة  �أخ��رية �شفهية وخطية 
وذلك  يومني  مدى  على  �لتحكيم 
لختيار  خ���ا����ش���ة  م���ع���اي���ري  وف�����ق 
�أمام  يتناف�شون  منهم  طلبة   3
حتدي  »بطل  لقب  على  �جلمهور 

�لقر�ءة �لعربي« بن�شخته �لثانية.
�إىل   16 �ل�������  �ل���ط���ل���ب���ة  و�����ش����ل  و 
�لتناف�س  بعد  �لنهائية  �لت�شفيات 
م��ع �أك���رث م��ن 7 م��الي��ني و400 
�ألف   41 من  وطالبة  طالب  �أل��ف 

مدر�شة �شاركت يف �لتحدي يف 25 
دولة عربية.

 6 �ل���ن���ه���ائ���ي���ات  �إىل  و����ش���ل���ت  ك���م���ا 
منها  و�ح��������دة  ����ش���ت���ف���وز  م�����د�ر������س 
�لأك���رث متيز� يف  �مل��در���ش��ة  بجائزة 
م���د�ر����س �حل�شاد  وه���ي  �ل��ت��ح��دي 
ومدر�شة  �لأردن  م���ن  �ل���رتب���وي 
�لإم����ار�ت  م��ن  �لوطنية  �لإم�����ار�ت 
للبنات  �لأ�شا�شية  عر�بة  ومدر�شة 
ثانوية  وم���در����ش���ة  ف��ل�����ش��ط��ني  م���ن 
�شيدي  ع��ب��ي��د  د�ر  �حل��م��ي��د  ع��ب��د 
�لإميان  علي يف �جلز�ئر ومدر�شة 
�لبحرين  يف  ل��ل��ب��ن��ات  �خل���ا����ش���ة 

على  �لأو�ئ��ل  �لع�شرة  �لطلبة  على 
و�مل�شرفني  �ل���ت���ح���دي  يف  دول���ه���م 

وفرق �لتحدي.
من  �لأول  �ل����ي����وم  يف  وت���ن���اف�������س 
�لطالب  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة  �ل��ت�����ش��ف��ي��ات 
موريتانيا  من  �عبد�دي  م�شطفى 
و�ل���ط���ال���ب���ة ب�������ش���رى م��ي�����ش��وم من 
حممود  �شحى  و�لطالبة  �جلز�ئر 
ح�شني من �لأردن و�لطالبة عفاف 
و�لطالبة  فل�شطني  م��ن  ���ش��ري��ف 
رب������اب م����ب����ارك ع���ب���د�ل���ن���اظ���ر من 
�لعدناين  عتيقة  و�لطالبة  تون�س 
جعفر  �آلء  و�لطالبة  �مل��غ��رب  م��ن 

�لعامري من �شلطنة ُعمان.
و يهدف » حتدي �لقر�ءة �لعربي » 
�لذي �أطلقه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�شمن  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 
مبادر�ت حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
�لقر�ءة  ع��ادة  تكري�س  �إىل  �لعاملية 
باللغة  و�ل��ن��ه��و���س  �ل��ن�����سء  ل���دى 
�لعربية و�لرتقاء بالبنية �ملعرفية 
قيم  وتعزيز  �ملعرفية  للمجتمعات 
�لآخر  وقبول  و�لت�شامح  �لنفتاح 

لدى �ل�شباب.
�ل�شيخ حممد  �ل�شمو  كان �شاحب 
�أطلق  ق���د  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 

�لر�شمية  بكر  �أب��و  ح�شن  ومدر�شة 
للغات من م�شر.

�لتحدي  ب���ط���ل  ج����ائ����زة  ت���ب���ل���غ  و 
حت�شد  حني  يف  دولر  �ألف   150
مبلغ  بالتحدي  �ل��ف��ائ��زة  �مل��در���ش��ة 
 100 ب��و�ق��ع  ت���وزع  م��ل��ي��ون دولر 
�ألف دولر للمدير �لذي �شاهم يف 
�مل�شتوى  �إىل هذ�  و�شول مدر�شته 
و100 �ألف للم�شرف �ملتميز �لذي 
�مل�شاركة  على  �ملدر�شة  طالب  حث 
و800  �لعربي  �لقر�ءة  حتدي  يف 
�ألف تخ�ش�س للمدر�شة بالإ�شافة 
�إىل �لكثري من �جلو�ئز �لتي توزع 

و�لطالبة  �ل�����ش��ود�ن  م��ن  �ل��ب�����ش��ري 
حف�شة �لظنحاين من �لإمار�ت.

�لثاين  �ل��ي��وم  ت��ن��اف�����س يف  يف ح��ني 
لبنان  م����ن  ط���ب���و  ن�����ور  �ل���ط���ال���ب���ة 
و�ل����ط����ال����ب����ة ع���ائ�������ش���ة ب����دي����ع من 
�شيماء  و�ل����ط����ال����ب����ة  �ل���ب���ح���ري���ن 
و�لطالبة  �ل��ك��وي��ت  م���ن  �ل��ع��م��ري 
�ل�شعودية  م���ن  �ل��ط��وي��رق��ي  ���ش��ذ� 
�ل�شلمان  خمتار  حممد  و�لطالب 
عبد�هلل  و�ل��ط��ال��ب  �ل�شعودية  م��ن 
و�لطالب  م�شر  من  عمار  حممد 
م�شر  م��ن  م�شطفى  �شيد  �شريف 
�شالح  بنت  �شما  و�لطالبة  �أي�����ش��اً 

حت��دي �ل��ق��ر�ءة �ل��ع��رب��ي يف دورته 
بغر�س   2015 �ل��ع��ام  يف  �لأوىل 
قر�ءة  على  طالب  مليون  ت�شجيع 
لكن  عام  خالل  كتاب  مليون   50
�لتوقعات  ف��اق��ت  �ل��ت��ح��دي  ن��ت��ائ��ج 
�أك���رث م��ن 3.5 مليون  �إق��ب��ال  م��ع 
مليون   150 ق����ر�ءة  ع��ل��ى  ط��ال��ب 
ك��ت��اب خ���الل ع���ام. وك���ان �لطالب 
حممد عبد�هلل جلود من �جلز�ئر 
قد فاز بتحدي �لقر�ءة �لعربي يف 
مدر�شة  نالت  فيما  �لأوىل  دورت���ه 
»طالئع �لأمل �لثانوية للبنات« يف 

فل�شطني جائزة �ملدر�شة �ملتميزة.

•• اأبوظبي-وام:

�عتمدت جلنة حتكيم “ جائزة �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك 
لأ�شرة �لد�ر “ 2016 – 2017 - خالل �جتماعها �أم�س �لأول 
�أبوظبي  �شركة  عام  مدير  متيم  بن  علي  �لدكتور  �شعادة  برئا�شة 
متهيد�  �لثانية  بدورتها  للفائزين  �لق�شرية  �لقائمة   - لالإعالم 
�إىل �للجنة �لعليا قبل �عتمادها ب�شورة نهائية من �شمو  لرفعها 
�ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة �لحتاد �لن�شائي �لعام �لرئي�شة 
�لأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية رئي�شة �ملجل�س �لأعلى لالأمومة 
و�لطفولة. و�طلعت �للجنة خالل �جتماعها - �لذي عقد يف �ملقر 
�أبوظبي - على نتائج تقييم  �لرئي�س ملوؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية يف 
�جلائزة . ح�شر �لجتماع �أع�شاء جلنة �لتحكيم ..�لدكتورة منى 
دبي  يف  �لطفل  لثقافة  �جلليلة  ملركز  �لتنفيذية  �مل��دي��رة  �لبحر 
�ملناهج  ق�شم  يف  �مل�شاعد  �لأ�شتاذ  �ل�شويدي  علي  خليفة  و�لدكتور 
وطرق �لتدري�س بكلية �لرتبية يف جامعة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وفاطمة �شعيد �ل�شام�شي نائب مدير �ل�شوؤون �لإد�رية يف جامعة 
باخمي�س  عو�س  حممد  ع��ب��د�هلل  و�مل��ق��دم  – �أب��وظ��ب��ي  �ل�شوربون 
ف��ري��ق تقييم �جل���ائ���زة وعو�شة  رئ��ي�����س  �ل�����ش��ري��ف  ���ش��امل  و�مل���ق���دم 
�ل�شويدي مطور رئي�شي �أول جو�ئز موؤ�ش�شية يف موؤ�ش�شة �لتنمية 

�لأ�شرية.
عاتق  على  �مللقاة  �مل�شوؤولية  �أهمية  �للجنة  رئي�س  �شعادة  و�أك���د 
مبا  �إليها  �مل�شندة  بالو�جبات  ��شطالعها  و�أهمية  �لتحكيم  جلنة 
�لتقييم  فريق  رئي�س  ق��دم  فيما  و�ل�شفافية..  �حليادية  ي�شمن 
و�أع�شاء  رئي�س  وتعرف  �جل��ائ��زة.  بفئات  للفوز  �ملر�شحني  قائمة 
�للجنة - خالل �لجتماع - على �آلية �لرتويج للجائزة يف دورتها 
�لثانية 2016 - 2017 و�لرت�شح �إليها بعد �أمتتة برنامج �شمو 
�ل�شيخة فاطمة بنت مبارك للتميز و�لإبد�ع �ملجتمعي ب�شكل كامل 
وعلى �أد�ء �أع�شاء فريق �لتقييم و�لأ�ش�س �لتي �عتمدوها �شو�ء يف 

�لتقييم �أو يف �إجر�ء �ملقابالت مع �ملر�شحني.
و�أ�شار �ملجتمعون �إىل �شرورة مو�فاة �للجنة �لعليا بتقرير �شامل 
يت�شمن كل �لعمليات �لتي متت خالل �ملر�حل �لتي مرت بها هذه 
لرفعها  متهيد�  �ملخت�شرة  بالقائمة  مو�فاتها  �إىل  �إ�شافة  �ل��دورة 
�إىل �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك لعتمادها ومن ثم �لإعالن 
عن �لفائزين خالل حفل �لتكرمي �لذي �شيقام يف ق�شر �لإمار�ت 

خالل �شهر نوفمرب �ملقبل.
جمموعة  �إىل  �للجنة  و�أع�شاء  رئي�س  خل�س  �لجتماع  ختام  ويف 
دور�تها  يف  �جلائزة  تطوير  �إىل  تهدف  �لتي  �لتح�شني  نقاط  من 

�لقادمة.

�شكره لختياره  بن متيم عن عميق  علي  �لدكتور  �شعادة  و�أع��رب 
مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  ج��ائ��زة  حتكيم  للجنة  رئي�شا 
لأ�شرة �لد�ر وعلى فخره ب�اأم �لإم��ار�ت �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت 
ب��ادرة تتبناها  �لتي ترتك يف كل  مبارك وهي �شاحبة �لإجن���از�ت 

�أثر� عظيما وب�شمة ل متحى.
وقال �إن منطلقات �شموها يف كل ما تقدمه للمجتمع هامة للغاية 
وو�شعها  �شبق  و�لتي  �لدولة  بناء  مرتكز�ت  عن  تنف�شل  ل  وه��ي 
�لر�حل �لكبري �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان “ رحمه �هلل” فكل 
ما يرتبط بتنمية �لإن�شان وبتمكينه من حتقيق �لتنمية �ل�شاملة 
للمجتمع ي�شب يف �أولويات �شموها كونها موؤمنة باأن �لنه�شة دورة 
�لأدو�ت ل يكفي لال�شتمر�ر يف  وب��اأن تو�فر  عمل تبد�أ ول تنتهي 
�لنه�شة �إذ ل بد من وجود عقل مفكر ومبدع وخالق وجمتمع و�ع 

يدرك �لتغري�ت �مل�شتمرة على �شعيد حياة �لفرد و�لأ�شرة بد�ية.
�أنها  “يدرك  “�أم �لإم��ار�ت  �أن من يتاأمل م�شرية  و�أ�شاف �شعادته 
مليئة باملنجز�ت �ملبهرة ومن بينها تكرمي �لفائزين باجلو�ئز �لتي 
تبنتها و�لتي تنظمها وت�شرف عليها موؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية ومن 
�لأفر�د  �إىل تكرمي  �لتي تهدف  �ل��د�ر  بينها جائزة �شموها لأ�شرة 
و�لأ�شر �لفاعلني يف �ملجتمع �لإمار�تي و�لذين و�جهو� �لتحديات 
وت�شهم  جمتمعهم  تخدم  نتائج  حتقيق  من  ومتكنو�  و�ل�شعوبات 

يف تطوره وتر�شيخ قيم �لإبد�ع و�لعطاء و�خلري وهي �لقيم �لتي 
تقوم عليها دولتنا.

و�أ�شار �إىل �أنه من هنا فاإن نظرة �شموها ثاقبة وبعيدة فحني تكرم 
�ملتميزة على �متد�د دولتنا فاإنها بذلك  �لأف��ر�د �ملبدعني و�لأ�شر 
تدعم �ملجتمع بكل مكوناته وكاأن �شموها تدعو �جلميع �إىل تعزيز 
�لن�سء وهي  �لأ�شالة و�ملحبة و�لرت�حم و�لت�شامح لدى  مفرد�ت 
�أو عا�س يف �لإمار�ت  �لتي ن�شاأ وك��رب عليها كل من ول��د  �مل��ف��رد�ت 
�أبو�بها مثلما فتحت قلبها  وهنا تكمن عظمة دولتنا �لتي فتحت 
لكل من يريد �خلري لها. موجها �ل�شكر �إىل “ �أم �لإمار�ت “ على 

كل ما تقدميه ودعمها �لكبري لالإن�شان و�لإن�شانية.
�لد�ر”  لأ�شرة  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  جائزة  وت�شتمل 
�لنا�شئة  و�لأ���ش��رة  �لنموذجية  “�لأ�شرة  يف  تتمثل  فئات  �شت  على 
�ملتميزة و�لأفر�د �ملتميزين و�ملبادرة �لجتماعية �لر�ئدة و�ملوؤ�ش�شات 

�لر�عية لق�شايا �لأ�شرة و�ل�شخ�شية �لد�عمة لق�شايا �لأ�شرة .
وقد �أطلقت موؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية �لدورة �لثانية من �جلائزة 
�إقامتها كل عامني وتندرج  �لإع��الن عن  2016 بعد  مطلع عام 
للتميز  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  برنامج  �جلائزة �شمن 
و�لإبد�ع �ملجتمعي �لذي �أطلقته �ملوؤ�ش�شة ��شتجابة لتوجيهات “�أم 

�لإمار�ت “ ليكون �أحد �أهم بر�مج �لتميز يف �لدولة.
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اأخبـار الإمـارات
•• اأبوظبي-وام: 

نظم �لحتاد �لن�شائي �لعام بالتعاون مع جمعية �لإم��ار�ت للمتقاعدين 
ندوة “ ��شتد�مة �لتميز “ بهدف ن�شر ثقافة �لتقاعد �لإيجابي بعيد�ً عن 
هدر نتاج �شنو�ت �خلربة و�لعمل وتعزيز �لوعي حول �أهمية �لتخطيط 

�لنف�شي و�لقت�شادي و�لجتماعي للمتقاعدين.
كما تهدف �لندوة �ىل �حل�شول على خمرجات فّعالة و�ل�شتثمار �ملعريف 
خطط  ور�شم  �لعطاء  يف  �ل�شتمر�ر  على  ت�شجع  بيئة  خلق  يف  و�لإ�شهام 
م�شتقبلية لال�شتفادة من �لكفاء�ت �ملتقاعدة ومن ثم �حت�شان وت�شخري 
تر�شيخ مفهوم  ع��رب  و�مل���و�ط���ن  �ل��وط��ن  ف��ي��ه م�شلحة  مل��ا  �جل��ه��ود  ه���ذه 
�ل�شويدي مديرة  نورة  �شعادة  وقالت  �ملتقاعد.  ��شتمر�رية متيز وعطاء 
ور�س  من  �شل�شة  �شمن  ياأتي  �ل��ن��دوة  تنظيم  �ن  �لعام  �لن�شائي  �لحت��اد 
�لعمل و�لندو�ت �لتي وجهت بها �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة 
�لحتاد �لن�شائي �لعام �لرئي�شة �لأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية رئي�شة 

�لوطنية  �ل�شرت�تيجية  لتنفيذ  و�لطفولة  لالأمومة  �لأع��ل��ى  �ملجل�س 
�إىل  �أولوياتها  �شمن  �لر�مية   2021  -  2015 �مل��ر�أة  وري��ادة  لتمكني 

توفري مقومات �حلياة �لكرمية للمر�أة.
و�أو�شحت �ن هذه �لندوة تاأتي �ي�شا ��شتكمال للجهود �لتي بد�أها �لحتاد 
من  وذل��ك  �لعاملة  �مل���ر�أة  �حتياجات  وحتليل  در����ش��ة  يف  �ل��ع��ام  �لن�شائي 
خالل تناول بعد� جديد� لتاأهيل �ملر�أة �لإمار�تية ملرحلة ما بعد �لتقاعد 
وتوظيف �خلرب�ت �لرت�كمية لديها يف فر�س �قت�شادية ت�شمن ��شتد�مة 
م�شدر دخل حلياة كرمية وو�عدة �أو يف خدمة �لوطن من خالل �مل�شاهمة 

يف �لأعمال �لتطوعية �لتي ت�شهم يف رد �جلميل للوطن.
وقد مت خالل �لندوة ��شتعر��س خم�س �أور�ق عمل �لوىل كانت عن ثقافة 
�لتقاعد ��شتعر�س فيها �لعقيد �ملتقاعد فرج �إ�شماعيل فرج رئي�س جمعية 

�ملجتمعية يف  �إن�شاء �جلمعية و��شهاماتها  �أهد�ف  �لإمار�ت للمتقاعدين 
��شتعر�س �لأ�شتاذ يو�شف �لعو�شي رئي�س جمل�س �إد�رة �لأكادميية �لعاملية 
تاأمني  بعنو�ن”  �لثانية  �ل��ورق��ة  يف  و�ل�شت�شار�ت  و�لتطوير  للتدريب 
�لو�شع �لقت�شادي “ �أهمية �لتخطيط �لقت�شادي ملرحلة �لتقاعد عرب 
يف  �لرت�كمية  �خل��رب�ت  توظيف  �لقائمة  �لقت�شادية  �مل�شاريع  يف  �لبدء 

تلبية �حتياجات �ل�شوق.
�لإم�����ار�ت  �مل��غ��ن��ي ع�شو م��وؤ���ش�����س جلمعية  ف��اط��م��ة  �لأ���ش��ت��اذة  وت��ن��اول��ت 
جتربتها   “ متقاعد  جتربة   “ بعنو�ن  �لثالثة  �ل��ورق��ة  يف  للمتقاعدين 
�ل�شخ�شية وكيف �أنها وظفت خرب�تها يف جمال �لرت�ث يف �إقامة م�شروع 
�ن  دون  م�شتمر  ب�شكل  �لتعلم  على  حر�شها  جانب  �إىل  وتر�ثي  �شياحي 

يقف عامل �لعمر �أمام حتقيق طموحاتها.

وز�رة  يف  �مل�شاندة  �خل��دم��ات  رئي�س  �حلو�شني  �شعاد  �ل�شتاذة  وحتدثت 
�لتطوير و�لبنية �لتحتية يف �لورقة �لر�بعة للندوة بعنو�ن “ �ل�شتعد�د 
ت�شهدها  �ل��ت��ي  �لتغيري  �أهمية  ع��ن   “ و�ل�شحي  و�لج��ت��م��اع��ي  �لنف�شي 
�لدولة، وقالت �ن على �لفرد �ن يبد�أ مبكر� يف �لتخطيط ملرحلة ما بعد 

�لتقاعد حيث و�شعت �لدولة روؤية ��شت�شر�فية ملائة عام مقبل .
“ قدمت  للتقاعد  �لأوىل  “ �خل��ط��وة  ب��ع��ن��و�ن  �خل��ام�����ش��ة  �ل���ورق���ة  ويف 
�لأ�شتاذة فاطمة مو�شى �لبلو�شي �ملدير �لتنفيذي جلائزة �ل�شارقة للعمل 
للمتقاعد  �لتي ميكن  �ملتاحة  �لتطوعية  �ملجالت  قائمة من  �لتطوعي، 
�ل�شتفادة منها بالإ�شافة �إىل ��شتعر��س حماور وجمالت جائزة �ل�شارقة 
�مل�شاركون يف ختام �لندوة باأهمية �ملحاور �لتي  للعمل �لتطوعي. و�أ�شاد 
طرحت خاللها كونها دعوة لبث روح �ل�شتمر�رية يف �لتميز حتت �شعار 
�لتقاعد من  �لتقاعد من �لوظيفة ل يعني  “�خلرب�ت ل تتقاعد” و�أن 
وبركة  �لثقافة  �ملتقاعدين خمرية  �ن  و�أك��دو�  �حلياة،  م�شرية  �لعمل يف 

�ملجتمع و�أ�شالة جتربته.

الحتاد الن�شائي يعزز الوعي بثقافة التقاعد الإيجابي 

حاكم راأ�س اخليمة ي�شهد ندوة » العقلية الريادية يف القيادة احلكومية«

حددت 4 طرق رئي�ضة لن�ضر ر�ضالتها التوعوية

الوردي  اأكتوبر  الثدي خالل  ب�شرطان  التوعية  للم�شاركة يف  املجتمع  الوردية” تدعو  “القافلة 

   مركز �شرطة الرم�س بطموح خدمات »�شبع جنوم«

•• راأ�س اخليمة-وام: 

�ل�شيخ  �ل�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  ����ش���ه���د 
ع�شو  �لقا�شمي  �شقر  ب��ن  ���ش��ع��ود 
�ملجل�س �لأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة 
�لقياد�ت  م��ن��ت��دى  ف��ع��ال��ي��ات  �م�����س 
برنامج  ن��ظ��م��ه  �ل����ذي  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
�حلكومي  ل��ل��ت��م��ي��ز  ���ش��ق��ر  �ل�����ش��ي��خ 
وذلك بفندق ريك�شو�س باب �لبحر 

بجزيرة �ملرجان.
بنت  �آمنه  �ل�شيخة  �ملنتدى  ح�شر 
و�ل�شيخ  �لقا�شمي  �شقر  بن  �شعود 
خالد بن �شعود بن �شقر �لقا�شمي 
و�ملهند�س �ل�شيخ �شامل بن �شلطان 
�لطري�ن  د�ئ���رة  رئي�س  �لقا�شمي 
�مل����دين و�ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن كايد 
�لتنمية  د�ئ����رة  رئ��ي�����س  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
�لإق���ت�������ش���ادي���ة وروؤ������ش�����اء وم�����در�ء 
�جل����ه����ات �لحت������ادي������ة و�ل�����دو�ئ�����ر 
�حلكومية  و�ل���ه���ي���ئ���ات  �مل���ح���ل���ي���ة 
�لأعمال  رج��ال  م��ن  وع��دد  �ملحلية 

ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �ل���دول���ة يف �أع����د�د 
بن�شبة منو  �ل�شعوديني  �ل�شائحني 
بف�شل  وذل����ك  ب��امل��ائ��ة   25 ب��ل��غ��ت 
�ل��ت�����ش��وي��ق �لل����ك����رتوين �ل����ذي مت 
ب�����ش��ك��ل �ح�����رت�يف و�ل���ش��ت��ف��ادة من 
�لكفاءة  ذ�ت  �ل��ب�����ش��ري��ة  �ل����ك����و�در 
متميز  من������و  ف����ه����ن����اك  و�ي�����������ش�����ا 
و�ملناطق  �ل���ع���ق���اري  �ل���ق���ط���اع  يف 

�ل�شناعية بالإمارة.
و�مل��ح �لعبار �أن �ل��دور �ل��ذي يجب 
�أن  �ل����ق����ي����اد�ت �حل���ك���وم���ي���ة  ع���ل���ى 
رياديا  فكر�  تقدم  �أن  هو  تنتهجه 
�لتغيري و�شرعة  ب��اإر�دة  و�أن تتمتع 
�ل��ت��غ��ي��ري مل���و�ك���ب���ة ب��ي��ئ��ة �لأع���م���ال 
�شريعة �لتغري ف�شال عن �لهتمام 
�لكو�در  ع��ل��ى  و�ل��رتك��ي��ز  ب��ال��ت��ع��ل��م 
�لكو�در  �خ��ت��ي��ار  وح�شن  �لب�شرية 
�لأك����رث ك��ف��اءة وع���دم �خل��ج��ل من 
متحقق  وه��ذ�  �لناجحني  مر�قبة 
بالفعل يف ع��دد م��ن �جل��ه��ات مثل 
�لوطني وهيئة  ر�أ���س �خليمة  بنك 

تطويرية عاملية.
للدور  ن��ظ��ر�  �ن���ه  خليفة  و�أ����ش���اف 
�ل����ب����ارز �ل�����ذي ت��ل��ع��ب��ه �ل���ق���ي���ادة يف 
وتعزيز  �ملوؤ�ش�شي  �لتميز  تر�شيخ 
وتطوير �مل�شرية �لتنموية يف �إمارة 
ر�أ�س �خليمة فقد مت �إعد�د برنامج 
�شامل لتطوير �لقياد�ت �لتنفيذية 
�لتنفيذيون  �ل����روؤ�����ش����اء  �ل��ع��ل��ي��ا 
ونو�بهم و�مل��در�ء �لعامون ومن يف 
من  �لعديد  على  ��شتمل  حكمهم 
�لعمل  وور���س  �لتدريبية  �ل��دور�ت 
��شرت�شاد�  وذل��ك  ون��دو�ت متنوعة 
�لتطوير  يف  �ل��ع��امل��ي��ة  ب���ال���رب�م���ج 

�لقيادي �ملتميز .
و�أل��ق��ى ���ش��ع��ادة حم��م��د ع��ل��ي ر��شد 
�إعمار  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لعبار 
�ل���ع���ق���اري���ة حم���ا����ش���رة ب���ع���ن���و�ن “ 
�لقيادة  يف  �ل����ري����ادي����ة  �ل��ع��ق��ل��ي��ة 
على  فيها  �أك��د  “ حيث  �حلكومية 
�لكبرية  �ل���ق���ي���ادي���ة  �جل����ه����ود  �أن 
�ل�شمو  ����ش���اح���ب  ب���ه���ا  ق�����ام  �ل���ت���ي 

بر�أ�س �خليمة.
وقال �لدكتور حممد عبد �للطيف 
�ل�شيخ  برنامج  ع��ام  مدير  خليفة 
�شقر للتميز �حلكومي �أن منتدى 
�ل����ق����ي����اد�ت �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ه����و �أح����د 
ي��ت��ك��ون منها  ج��و�ن��ب  �أه���م خم�س 
�أف�شل  ت��ق��دمي  ب��ه��دف  �ل��ربن��ام��ج 
�لقيادة  يف  و�ل��ت��ج��ارب  �مل��م��ار���ش��ات 
�حل���ك���وم���ي���ة و�لرت������ق������اء ب��������الأد�ء 
و�لهيئات  �ل��دو�ئ��ر  مل��در�ء  �لقيادي 
م�شتويات  ي�شاهي  مبا  �حلكومية 
فكرة  ج����اءت  وق���د  �ل��ع��امل��ي��ة  �لأد�ء 
توجيهات  ع���ل���ى  ب����ن����اء  �مل����ن����ت����دى 
بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�ملجل�س  ومباركة  �لقا�شمي  �شقر 
�ل�شاد�س  �ج��ت��م��اع��ه  يف  �لتنفيذي 
�شبتمرب   9 ب���ت���اري���خ  ع��ق��د  �ل�����ذي 
�لقياد�ت  تطوير  ب�شاأن   2013
خطة  تنفيذ  مت  ح��ي��ث  �حل��ك��وم��ي��ة 
بكافة  �حلكومية  �لقياد�ت  تطوير 
مر�كز  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  م�شتوياتها 

�لقا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود  �ل�شيخ 
ونظرته �ل�شت�شر�فية و�مل�شتقبلية 
و�هتمامه  �ل�����ش��ائ��ب��ة  و���ش��ي��ا���ش��ات��ه 
�ملعلومات  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ب��ال��ع��ل��م 
�جلهات  ت��ط��وي��ر  يف  و�لت�������ش���الت 
بر�أ�س �خليمة وتطوير  �حلكومية 
�لج���ر�ء�ت  وتب�شيط  �لت�شريعات 
�مل����رت����ب����ط����ة ب����ت����ق����دمي �خل����دم����ات 
بني  �ل��ف��و�رق  �أذ�ب  ق��د  �حلكومية 
�مل���وؤ����ش�������ش���ات �حل��ك��وم��ي��ة يف ر�أ�����س 
�إم���ارة  �أي  �خل��ي��م��ة ون��ظ��ري�ت��ه��ا يف 
�أعطى  �لذي  �لأمر  �أخرى  �أو دولة 
�لتنفيذية  للقياد�ت  كبرية  فر�شة 
لتحقيق  ب������الإم������ارة  �حل���ك���وم���ي���ة 
�ل���ن���ج���اح يف م��وؤ���ش�����ش��ات��ه��م وج���ذب 

�مل�شتثمرين �إىل �لإمارة.
وقال �لعبار �أن ذلك �نعك�س �إيجابا 
على �لعديد من �لقطاعات يف ر�أ�س 
�ل�شياحي  �ل��ق��ط��اع  م��ث��ل  �خل��ي��م��ة 
ر�أ���������س �خل���ي���م���ة و�ل��������ذي جنح  يف 
�لنمو  م���ع���دلت  �أع���ل���ى  يف حت��ق��ي��ق 

•• ال�صارقة-الفجر:

دع����ت �ل��ق��اف��ل��ة �ل�����وردي�����ة، �إح����دى 
مبادر�ت “جمعية �أ�شدقاء مر�شى 
�لوعي  بن�شر  �ملعنية  �ل�شرطان”، 
�ل����ث����دي، ج��م��ي��ع فئات  ب�����ش��رط��ان 
يف  للم�شاركة  �لإم��ار�ت��ي،  �ملجتمع 
تنظمه  �ل��ذي  �لتوعوي  �لربنامج 
خ�����الل ����ش���ه���ر �أك����ت����وب����ر �جل�������اري، 
و�لذي يتز�من مع “�ل�شهر �لعاملي 

للتوعية ب�شرطان �لثدي”.
�شنوياً  �ل��وردي��ة  �لقافلة  وحتر�س 
�لوردي،  �أكتوبر  �شهر  يف  وحتديد�ً 
�لرب�مج  م��ن  �شل�شلة  تنظيم  على 
و�ل���ف���ع���ال���ي���ات �ل����ت����ي ت����ه����دف من 
خاللها �إىل تعزيز �لوعي �ملجتمعي 
�لك�شف  وباأهمية  �لثدي،  ب�شرطان 
ن�شب  �رتفاع  يف  ودوره  عنه،  �ملبكر 
��شتجابة �جل�شم للعالج، ومن ثم 
عن  ف�شاًل  �لتام،  لل�شفاء  �لتماثل 
�ملفاهيم  و�إز�ل�����ة  �مل���خ���اوف  ت��ب��دي��د 
�خلاطئة �لتي تر�شّخت يف �لأذهان 

على مدى عقود.
وح�����ددت �ل��ق��اف��ل��ة �ل����وردي����ة �أرب����ع 
�أفر�د  خاللها  من  ي�شتطيع  ط��رق 
�مل�����ش��ارك��ة يف ن�شر  ك��اف��ة  �مل��ج��ت��م��ع 
وتعزيز ر�شالتها �لتوعوية، وتتمثل 
يف �لتفاعل مع ما تطرحه �ملبادرة 
تثقيفية  وم������و�د  حم���ت���وي���ات  م���ن 
ع���ل���ى ����ش���ف���ح���ات���ه���ا ع���ل���ى م���و�ق���ع 
و�لنخر�ط  �لجتماعي،  �لتو��شل 
بجمع  �خل����ا�����ش����ة  �أن�������ش���ط���ت���ه���ا  يف 
�لأ�شرة  �أف��ر�د  وت�شجيع  �لتربعات، 
ون�شر  �لطبية،  �لفحو�س  لإج��ر�ء 
�لفحو�س  �إج����ر�ء  باأهمية  �ل��وع��ي 
�ملر�س  عن  �ملبكر  للك�شف  �لذ�تية 
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ليكونو�  �لفر�شة  لهم  تتيح  �لتي 
�ملجتمعي  ب��رن��اجم��ن��ا  م���ن  ج�����زء�ً 
خالل  �ل��ث��دي  ب�����ش��رط��ان  للتوعية 
�شهر �أكتوبر �جلاري، كما ندعوهم 
للم�شاهمة يف �إجناح حمالت �لتربع 
�ملنتجات من  �شر�ء  �إم��ا من خالل 
معنا  �مل�شاركة  �لتجارية  �مل��ح��الت 
�لفعلية  �مل�شاركة  �أو  �لربنامج،  يف 
يف جمع �لتربعات ل�شالح مر�شى 

�شرطان �لثدي.
جمعية  ع������ام  م����دي����ر  و�خ���ت���ت���م���ت 
�أ�شدقاء مر�شى �ل�شرطان، رئي�س 
مل�شرية  و�لتوعوية  �لطبية  �للجنة 
حديثها  �ل��وردي��ة،  �لقافلة  فر�شان 
�أن جمع  �ل��رغ��م م��ن  ق��ائ��ل��ًة: على 
�لطرق  �أهم  �إحدى  يعُد  �لتربعات 
�أن  �إَل  �ل���ث���دي،  ���ش��رط��ان  مل��ك��اف��ح��ة 
�مل�����ش��اه��م��ة يف ت���وع���ي���ة �لآخ����ري����ن 
للفحو�س  �خل�������ش���وع  ب�������ش���رورة 
�لطبية و�إجر�ء �لفحو�س �لذ�تية 
�أه��م��ي��ة، ل  �ل���دوري���ة ل ت��ق��ل عنها 
���ش��ي��م��ا ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��ل��ف��ئ��ات �لأك����رث 
باملر�س،  �لإ���ش��اب��ة  خلطر  عر�شة 

يف كل مكان.
�لدكتورة  ق��ال��ت  �ل�����ش��دد  ه���ذ�  ويف 
�ملا�شي، مدير عام جمعية  �شو�شن 
�أ�����ش����دق����اء م���ر����ش���ى �ل�������ش���رط���ان، 
ورئي�س �للجنة �لطبية و�لتوعوية 
�لوردية:  �لقافلة  فر�شان  مل�شرية 
ت�شع  ت����وع����وي����ة  م�����ب�����ادرة  ك���ون���ن���ا 
�لثدي على �شلم  مكافحة �شرطان 
�لقافلة  يف  ن��ح��ر���س  �أول���وي���ات���ه���ا، 
و�لن�شجام  �لتفاعل  على  �لوردية 
و�لتفاعالت  �جل���ه���ود  ج��م��ي��ع  م���ع 
�لدولية، �لر�مية �إىل تعزيز �لوعي 
فئات  وت�شجيع  �ل��ث��دي،  ب�شرطان 
ون�����ش��اًء على  ك��اف��ة رج���اًل  �ملجتمع 
�لذ�تي  بالك�شف  بالقيام  �لل��ت��ز�م 
ب�شكل  ل��ل��ف��ح��و���ش��ات  و�خل�������ش���وع 
ياأتي  �ل�����ش��ي��اق  ه���ذ�  ويف  م�����ش��ت��م��ر، 
�لتوعوي  �لربنامج  لهذ�  �إطالقنا 
�مل���ت���ك���ام���ل، �ل������ذي ي��ت�����ش��م��ن 48 
�أكتوبر  �شهر  خ��الل  تقام  فعالية  
للتوعية  �ل��ع��امل��ي  �ل�شهر  �جل����اري، 
ب�شرطان �لثدي. و�أ�شافت �ملا�شي: 
�شفحاتنا  ل��زي��ارة  �جلميع  ن�شجع 
�لجتماعي  �لتو��شل  مو�قع  على 

�لعربية �ملتحدة، من خالل 578 
عيادة ثابتة ومتنقلة.

�لر�شمية  �لإح�������ش���اء�ت  و�أظ���ه���رت 
�لنهائية �ن �لقافلة قامت بتوفري 
�لفحو�س �لطبية �ملجانية للك�شف 
تلك  يف  �لثدي  �شرطان  عن  �ملبكر 
�شيدة  و856  �ألفاً  ل�38  �لعياد�ت 
وفتاة، و9643 رجاًل، مما يعك�س 
تبذلها  �ل���ت���ي  �ل���ك���ب���رية  �جل����ه����ود 
باأهمية  �ل����وع����ي  ل��ن�����ش��ر  �حل���م���ل���ة 
�لفح�س �ملبكر عن �ل�شرطان ب�شكل 
منتظم، ودوره �لبارز يف ت�شخي�س 
�شرطان �لثدي يف مر�حله �لأوىل، 

وعالجه ب�شكل ناجح.

�لأربعني،  �شن  ف��وق  �لن�شاء  وه���ًن 
�ملو�طنني  جميع  ن�شجع  ول��ذل��ك 
ن�شر  يف  م�شاعدتنا  على  و�ملقيمني 

ر�شالتنا د�خل �أ�شرهم.
�لقافلة  ف��ر���ش��ان  م�����ش��رية  وك���ان���ت 
�نطالقها  م��ن��ذ  ق��ط��ع��ت  �ل���وردي���ة 
ك��ي��ل��وم��رت�ً يف   1640 �أك����رث م���ن 
مب�شاركة  �ل�شبع،  �ل��دول��ة  �إم����ار�ت 
و700  وف���ار����ش���ة،  ف���ار����س   500
م����ت����ط����وع وم����ت����ط����وع����ة، ووف�������رت 
�لطبية  �ل�������ش���ري���ري���ة  �ل���ف���ح���و����س 
�أل����ف   48 �مل���ج���ان���ي���ة لأك������رث م����ن 
�ملو�طنني  م���ن  ���ش��خ�����س  و874 
و�مل���ق���ي���م���ني يف دول�������ة �لإم����������ار�ت 

•• راأ�س اخليمة -الفجر

�أك���د �ل��ع��م��ي��د ن��ا���ش��ر حم��م��د مطر 
�لآل���ي���ات  ت��رخ��ي�����س  �إد�رة  م���دي���ر 
�خليمة  ر�أ���س  ب�شرطة  و�ل�شائقني 
ع��ل��ى دع����م وم��ت��اب��ع��ة �ل���ل���و�ء علي 
�لعام  �ل��ق��ائ��د  �لنعيمي  ع��ل��و�ن  ب��ن 
ل�شري  �خل���ي���م���ة  ر�أ���������س  ل�������ش���رط���ة 
�لإد�ر�ت  كافة  يف  �ل�شرطي  �لعمل 
�ل�شرطة  وم�����ر�ك�����ز  و�لأق�����������ش�����ام 
�ل�����ش��ام��ل��ة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �لإم�����ارة 
م���ن خ����الل ح��ر���ش��ه ع��ل��ى توفري 
ب��ي��ئ��ة ع��م��ل حم��ف��زة ت��دع��م فر�س 
وتتما�شى  و�ل��ت��ط��وي��ر  �ل��ت��ح�����ش��ني 
�أ�شاليب  يف  �ل��ت��ق��ن��ي��ات  �أح����دث  م��ع 
�ل��ع��م��ل �مل��ت��ب��ع��ة ع��امل��ي��اً مب���ا يحقق 
توجه “�إ�شعاد �ملجتمع” وجت�شيد�ً 
�لد�خلية  وز�رة  لإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�لعاملية  �ملمار�شات  �أف�شل  بتطبيق 
�لعربية  �لإم��ار�ت  للو�شول بدولة 
دول  �أف�شل  م��ن  تكون  �أن  �ملتحدة 

للخدمة �حلكومية �ملتميزة .
   و�أكد �ملقدم �إبر�هيم مطر ، رئي�س 
مركز �شرطة �لرم�س �ل�شامل ، �أن 
�مل��رك��ز م��ق��ب��اًل ع��ل��ى ج��و�ئ��ز مهمة 
وكان لبد من �إجر�ء هذه �لزيارة 
�لتن�شيقية مع مركز خدمات �ملرور 
و�لرتخي�س �لذي �شبق و�أن �شارك 
مبا   ، �لعاملية  جن��وم  �ل�7  ب��ج��ائ��زة 
�حلقيقي  �ل��دع��م  ل��ل��م��رك��ز  يحقق 
يحقق  مبا  �ل�شائبة  و�لتوجيهات 
ر�ئدة  وم��ك��ان��ة  تناف�شية  م��ي��زة  ل��ه 
�ل�شرطية  �مل���ر�ك���ز  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
و�شع  �ل��زي��ارة  وه��دف��ت   ، �ل�شاملة 
و�ملتطلبات  و�لتوقعات  �لت�شور�ت 
�ملتطلبات  �أب����رز  ح���ول  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة 
ل��ل��ح�����ش��ول ع���ل���ى ف���ئ���ة 7 جن�����وم ، 
�لالحمدود  �ل��ت��ع��اون  �إىل  م�����ش��ري�ً 
مع �ملركز �لذي قام بت�شهيل جميع 
�ل�شتقبال  وح�����ش��ن  �لإج���������ر�ء�ت 
جلميع  �لفريق  لأع�شاء  وتعريفه 

�آليات �لعمل.

بقاعة  �خل���ي���م���ة  ر�أ���������س  ب�������ش���رط���ة 
�ملرور  خدمة  مبركز  �لجتماعات 
علي  �لعقيد  بح�شور  و�لرتخي�س 
�ملرور  �إد�رة  مدير  �لعلكيم  �شعيد 
و�لدوريات ب�شرطة ر�أ�س �خليمة و 

�لعامل �أمناً و�أماناً.
   ج������اء ذل������ك خ������الل �لج���ت���م���اع 
�لعميد  ���ش��ه��ده  �ل����ذي  �لتن�شيقي 
�إد�رة  ن��ا���ش��ر حم��م��د م��ط��ر م��دي��ر 
و�ل�شائقني  �لآل�����ي�����ات  ت��رخ��ي�����س 

�ملقدم �إبر�هيم حممد مطر رئي�س 
�ل�شامل،  �ل��رم�����س  ���ش��رط��ة  م��رك��ز 
ل��ل��ت��ن�����ش��ي��ق ب�����ني �جل����ان����ب����ني عن 
دعم  �شاأنها  م��ن  �ل��ت��ي  �لإج�����ر�ء�ت 
�لإم����ار�ت  ب��رن��ام��ج  �شمن   ، �لعمل 

مبا ي�شمن تقدمي هذه �خلدمات 
�ل�شرعة  حيث  م��ن  عالية  ب��ج��ودة 
و�لدقة وحتقيق �أعلى درجات ر�شا 
�مل�شتثمرين  �شيما  ول  �ملتعاملني 

منهم .
�لذي  �ل�����ش��وؤ�ل  �أن  �لعبار  و�أ���ش��اف 
يجب �ن ي�شغل �لقياد�ت �لتنفيذية 
�حل��ال��ي��ة ه��و ���ش��رورة �إع����د�د جيل 

تنمية �ل�شياحة وغريها.
للقياد�ت  ن�شيحته  �ل��ع��ب��ار  وق���دم 
�ملوؤ�ش�شات �حلكومية  �لتنفيذية يف 
ب�����ش��رورة و�ه��م��ي��ة �ل���ش��ت��م��ر�ر يف 
�ملرتبطة  �لج�����������ر�ء�ت  ت��ب�����ش��ي��ط 
�حلكومية  �خل�����دم�����ات  ب���ت���ق���دمي 
يف  �لتعديالت  مقرتحات  وتقدمي 
ق��و�ن��ني ت��ق��دمي �خل���دم���ات وذلك 

ق����ادم م���ن �ل���ق���ي���اد�ت �ل�����ش��اب��ة لأن 
�لعامل  يحكمون  م��ن  ه��م  �ل�شباب 
�شركة  برئي�س  مثال  �شاربا  حاليا 
زوكربريغ”  “مارك  ف��ي�����ش��ب��وك 
خدماته  وي����ق����دم  ي���دي���ر  و�ل�������ذي 
م�شتخدم  مليار   4 نحو  حل�شابات 
وو�ت�شاب  في�شبوك  على  م��وزع��ني 

وهو يف ريعان �ل�شباب.

حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل �شفري كو�شتاريكا

كر�شي “معايل عبد اهلل املزروعي” يف جامعة عجمان

بلدية دبي تفتتح معر�س الوثائق التاريخية مبنا�شبة “يوم الوثيقة العربية”

•• راأ�س اخليمة-وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي 
ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة - يف ق�شر �شموه 
يف مدينة �شقر بن حممد - �م�س �شعادة فر�ن�شي�شكو ج 
�لذي  كو�شتاريكا  جمهورية  �شفري  هرينانديز  �شاكون 
عمله  م��ه��ام  توليه  مبنا�شبة  �شموه  على  لل�شالم  ق��دم 

�جلديد لدى �لدولة.
بال�شفري  �خليمة  ر�أ����س  ح��اك��م  �ل�شمو  �شاحب  ورح���ب 
�أد�ء  يف  و�لنجاح  و�لتوفيق  �لإقامة  طيب  له  متمنيا   ..
مهام عمله مبا يعزز عالقات �لتعاون بني دولة �لإمار�ت 
�ل�شال  �أح��م��د  ���ش��ال��ح   .. �ل��ل��ق��اء  وك��و���ش��ت��اري��ك��ا.  ح�شر 
وحممد  �خليمة  ر�أ����س  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  م�شت�شار 

�أحمد �لكيت �مل�شت�شار يف �لديو�ن �لأمريي.

•• عجمان ـ الفجر 

وتعزيز  ت�شجيع  يف  ع��ج��م��ان  ج��ام��ع��ة  م���ب���ادر�ت  ���ش��م��ن 
برنامج  �جلامعة  �أطلقت  و�لتعليمية،  �لعلمية  �مل�شرية 
�ملتميزين  �لعلم  �لدر��شية” لدعم طلبة  �ملنح  “كر��شي 

�لد�ر�شني يف خمتلف �لتخ�ش�شات باجلامعة.
ويف �إط���ار تفعيل ه��ذ� �ل��ربن��ام��ج، وّق���ع �ل��دك��ت��ور كرمي 
�ل�شغري، مدير �جلامعة، ومعايل عبد �هلل حميد علي 
للتكافل  ثامر  �شندوق  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �مل��زروع��ي، 
لإطالق  �ت��ف��اق��ي��ة  ع��ج��م��ان،  جل��ام��ع��ة  �ل��ت��اب��ع  �لتعليمي 
منحة  تقدمي  بهدف  �مل��زروع��ي  �هلل  عبد  معايل  كر�شي 
در��شية كاملة لطالب علم متميز، بحيث تغطي �ملنحة 

متتد  ق��د  �لتي  در����ش��ت��ه  ف��رتة  طيلة  �لدر��شية  ر�شومه 
من 4 �إىل 5 �شنو�ت يف بر�مج طب �لأ�شنان و�ل�شيدلة 

و�لهند�شة.
�عتبار�  �لتقدمي  طلبات  ��شتقبال  يف  �جلامعة  و�شتبد�أ 
من يوم �لأحد �ملو�فق 12 نوفمرب وحتى يوم �خلمي�س 
�ملو�فق 23 نوفمرب، لينتفع �لطالب �لذي تو�فرت فيه 
�لدر��شي  �لف�شل  بد�ية  مع  �ملنحة  ه��ذه  من  �ل�شروط 

�لثاين من �لعام �لأكادميي �حلايل 2018-2017.
لتقدمي  �شتطرح من���وذج  �جل��ام��ع��ة  �أن  ب��ال��ذك��ر  وج��دي��ر 
طلب �حل�شول على �ملنحة على موقعها على �لإنرتنت 
يوم ل�شتقبال  �أول  �لجتماعي يف  �لتو��شل  ويف مو�قع 

�لطلبات.

•• دبي-وام: 

�فتتح �شعادة �ملهند�س ح�شني لوتاه مدير عام بلدية دبي 
�لحتفال  مبنا�شبة  وذل��ك  �لتاريخية  �لوثائق  معر�س 
�لعربية  �مل��ن��ظ��م��ة  تبنته  �ل��ت��ي  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��وث��ي��ق��ة  ب��ي��وم 
ل��ل��رتب��ي��ة و�ل��ث��ق��اف��ة و�ل��ف��ن��ون �ل��ي��ك�����ش��و وي�����ش��ادف 17 
عبد�لكرمي  �أحمد  �لإفتتاح  ح�شر  ع��ام.  كل  من  �أكتوبر 
م�����ش��اع��د �مل��دي��ر �ل��ع��ام ل��ق��ط��اع �ل��دع��م �ل��ع��ام و�ملهند�س 
�لهند�شة  لقطاع  �لعام  �ملدير  م�شاعد  �لهاجري  د�وود 
و�لتخطيط و�أحمد عبيد �لفال�شي م�شاعد �ملدير �لعام 
مدير  حممود  �أحمد  و�ملهند�س  �ملوؤ�ش�شي  �لدعم  لقطاع 

�لإد�ر�ت  �لعمر�ين و�لآث��ار وبع�س م��در�ء  �ل��رت�ث  �إد�رة 
�لثقافية  �جلهات  بع�س  وممثلي  و�ل�شيوف  �لبلدية  يف 
عبد�لعزيز  وق��دم  و�ملخطوطات.  �لوثائق  بجمع  �ملعنية 
�شرحا  �لتاريخية  للوثائق  دب��ي  م��رك��ز  رئي�س  �ل�شحي 
تاريخية  وثائق  من  ي�شمه  وم��ا  �ملعر�س  مكونات  ح��ول 
وتوثيق لأو�ئل حكام �آل مكتوم يف دبي و�أي�شا وثائق عن 
�ملعلمني ورجال �لدين و�لأدباء و�لرت�ث �لتاريخي. كما 
�شمل �ملعر�س �أختاما تاريخية من موقع �شاروق �حلديد 
�لتاريخي وبع�س �لختام �مل�شرية و�ل�شومرية و�لعمانية 
خر�ئط  وكذلك  �ل�شنني  �آلف  �إىل  بع�شها  يعود  و�لتي 

لدبي يعود تاريخها �إىل نحو خم�شمائة عام م�شت.



األربعاء   18   أكتوبر    2017  م   -   العـدد  12150  
Wednesday  18   October   2017  -  Issue No   12150

05

اأخبـار الإمـارات
املعا�شات تطلق خدمة اإلكرتونية لحت�شاب تكاليف �شم مدة اخلدمة ال�شابقة

•• اأبوظبي-الفجر: 

�خلدمة  �لج��ت��م��اع��ي��ة  و�ل��ت��اأم��ي��ن��ات  للمعا�شات  �ل��ع��ام��ة  �لهيئة  �أط��ل��ق��ت 
لتمكني  �ل�شابقة”  �خل��دم��ة  م��دة  �شم  تكاليف  “�حت�شاب  �لإلكرتونية 
�خلدمة  م��دة  �شم  تكاليف  �حت�شاب  م��ن  عليهم  و�مل��وؤم��ن  �لعمل  جهات 
�لقانون  �أتاحه  �ل��ذي  �ل�شم،  ب��اإج��ر�ء�ت  �لبدء  يف  �ل�شروع  قبل  �ل�شابقة 

للموؤمن عليه كخيار لتح�شني فر�س �حل�شول على �ملعا�س �لتقاعدي. 
معرفة  يف  عليهم  �ملوؤمن  مل�شاعدة  تهدف  �خلدمة  �أن  �لهيئة  و�أو�شحت 
تكاليف �ل�شم قبل تقدمي �لطلب عرب جهات �لعمل �لتي تقوم بدورها 
بتزويد �لهيئة بامل�شتند�ت و�لوثائق �لالزمة لإمتام �لإج��ر�ء، كما توفر 
�لب�شرية يف جهات  �مل��و�رد  �إد�ر�ت  على موظفي  و�لوقت  �خلدمة �جلهد 

رد  بعد  ي�شتطيع  عليه  �مل��وؤم��ن  �أن  �إىل  م�شرية  �لهيئة،  وموظفي  �لعمل 
�شنو�ت،  �أرب��ع  على  �لتكاليف  باقي  تق�شيط  �خلدمة  نهاية  مكافاأة  قيمة 
على �أن يتم �شد�د كامل �لتكاليف قبل �نتهاء مدة �خلدمة، ويف حال تعذر 
�مل�شمومة  �ملدد  �حت�شاب  يتم  �نتهاء �خلدمة  �لتكاليف قبل  كامل  �شد�د 

مبا يقابل �ملبالغ �مل�شددة فعلياً.
و�أ�شحاب  للموؤمن عليهم  �لهيئة من خالل هذه �خلدمة ميكن  وقالت 
�ل��ع��م��ل �ح��ت�����ش��اب تكاليف ���ش��م م���دد �خل��دم��ة �ل�����ش��اب��ق��ة، و�إ����ش���د�ر بيان 
و�إرفاقه  �لعمل  وجهة  عليه  �مل��وؤم��ن  قبل  م��ن  وتوقيعه  �ل�شم  بتكاليف 
�لطلب  �لتي تقوم بدورها بتدقيق  �لهيئة  �إىل  �ملقدمة  �مل�شتند�ت  �شمن 

و�عتماده لالإجر�ء يف حال كان م�شتوفاً لكافة �مل�شتند�ت �ملطلوبة.
و�أو�شحت �لهيئة �أن �خلدمة ت�شاعد �ملوؤمن عليه يف حتديد عدد �ل�شنو�ت 

�لتي يرغب يف �شمها بحيث تكون �ملدة �ملختارة منا�شبة لإمكاناته �ملادية، 
ل�شتكمال  �ل��الزم��ة  �خل��دم��ة  �شنو�ت  ع��دد  تكلفة  �حت�شاب  يختار  �أن  �أو 
�شرط �ملدة �لتي توؤهله ل�شتحقاق �ملعا�س �لتقاعدي على �عتبار �أن خدمة 
�لتي  �مل��دة  �ختيار  حق  عليه  للموؤمن  تتيح  �ختيارية  خدمة  هي  �ل�شم 
تقا�شى  يكون  قد  و�لتي  �ل�شابقة  �خلدمة  �شنو�ت  من  �شمها  يف  يرغب 

عنها مكافاأة.
�حت�شاب  فر�شه  عليه  للموؤمن  تتيح  �خل��دم��ة  �أن  �إىل  �لهيئة  ولفتت 
تكاليف �ل�شم يف �أي وقت ومن �أي مكان دون �لرتباط مبو�عيد �لدو�م 
�لر�شمي �أو �لوجود د�خل �لدولة، حيث �أنها متاحة على �ملوقع ول تتطلب 
�أخ��رى ت�شتطيع  �لهيئة، ومن جهة  �أو  �ملوؤمن عليه جلهة �لعمل  ح�شور 
�إد�ر�ت �ملو�رد �لب�شرية يف جهات �لعمل �مل�شرتكة �ل�شتفادة من �خلدمة 

لحت�شاب تكاليف �ل�شم بعد �لطالع على بيانات �ملوظفني.
��شرت�ك  ر�ت��ب  �أ�شا�س  على  �ل�شم حت�شب  تكلفة  �أن  �إىل  �لهيئة  و�أ���ش��ارت 
ح�شته  �مل��وؤم��ن  يتحمل  حيث  �ل�شم،  طلب  تقدمي  بتاريخ  عليه  �مل��وؤم��ن 
وح�شة �شاحب �لعمل يف �ل�شرت�كات �أي بو�قع %20 من هذ� �لر�تب 

عن �ملدة �ملر�د �شمها. 
مكافاأة  على  �حلا�شلني  �شم �خلدمة من  �لر�غبني يف  �لهيئة  ون�شحت 
بعمل  �لتحاقهم  ف��ور  �خل��دم��ة  ه��ذه  �شم  بطلب  �لتقدم  �خل��دم��ة  نهاية 
تكاليف  �أن  �ل�شم حيث  ق��ر�ر  ملدة طويلة لتخاذ  �لنتظار  وع��دم  جديد 
باملوؤمن  �خلا�س  �ل�شرت�ك  ح�شاب  ر�تب  ز�د  كلما  قيمتها  ترتفع  �ل�شم 
بتاريخ  �ل�شرت�ك  ر�تب ح�شاب  %20 من  بو�قع  كونها حتت�شب  عليه، 

طلب �ل�شم.

دعوة مفتوحة لتبادل الزيارات

طالبات ثانوية هريو�شيما ناجي�شا ت�شاركن نظرائهن باأم �شقيم دبي مقاعد الدرا�شة
جمل�س االأمهات والهيئتني التدري�ضية واالإدارية والطالبات ت�ضتعر�ضن منوذج املدر�ضة االإماراتية

اجماع من الوفد الياباين باالإ�ضادة بريا�ضة الفرو�ضية كن�ضاط يجب دعمه وتعميمه مبدار�س الدولة

•• دبي – حم�صن را�صد 

هريو�شيما  مدر�شة  طالبات  �شاركت 
�ل��ع��ل��ي��ا مبدينة  �ل��ث��ان��وي��ة  ن��اج��ي�����ش��ا 
�أم  ط��ال��ب��ات   ، �ل��ي��اب��ان��ي��ة  هريو�شيما 
�أم�س  �لدر��شي  يومهم  بدبي  �شقيم 
للغة  در��شية  ح�ش�س  ح�شور  من   ،
و�لدر��شات  و�ل��ري��ا���ش��ي��ات  �ل��ع��رب��ي��ة 
تاريخ  على  و�لط����الع  �لجتماعية 
، حيث  �لم���������ار�ت  دول������ة  وم�������ش���رية 
�ليابانية  هريو�شيما  طالبات  �أب��دت 

مفتوحة  دع�����وة  م��ع��ه��م  ح��ام��ل��ني   ،
ل�������وز�رة �ل���رتب���ي���ة ل��ت��ن��ظ��ي��م زي�����ار�ت 
�لمار�ت  مد�ر�س  لطالبات  طالبية 
و�مل�شرفات  �ملعلمات  وذك��ر   ، لليابان 
�ملر�فقني للوفد �لطالبي �لياباين ، 
�أن �ختيار مدر�شة �أم �شقيم على وجه 
�لوىل  �ل��وج��ه��ة  لتكون  �خل�شو�س 
لزيارتهم ، بعدما �أطلعو� يف بالدهم 
 ، �لم��ار�ت��ي��ة  للمدر�شة  من���وذج  على 
و�أنه قد �شبق لوفود طالبية مبد�ر�س 
�شقيم  �أم  ز�رت  �أن  باليابان  حكومية 

�أم  مب��در���ش��ة  ر�أوه  مب��ا   ، �ن��ب��ه��اره��ن 
منوذجي  مدر�شي  مبنى  م��ن  �شقيم 
ملا   ، باليابان  �مل��د�ر���س  �أك��رب  ي�شاهي 
للتعليم  م��ر�ك��ز  خم�شة  م��ن   ي�شمه 
�إع���د�د جيل من  و�لب��ت��ك��ار ت�شب يف 

�لطالبات �ملوهوبات .
جاء ذلك خالل ��شتقبال  نورة �شيف 
�أم �شقيم  �مل��ه��ريي، م��دي��رة م��در���ش��ة 
�لياباين  للوفد   ، �أم�����س  �لنموذجية 
�لرتبوي و�لذي ي�شم �أكرث من 30 
طالبا وطالبة ومعلميهم وم�شرفيهم 

�مل���در����ش���ة �لم���ار�ت���ي���ة وم��ن��اه��ج��ه��ا ، 
ونتاج �لتجربة �لنموذجية �لتعليمية 
وتفقد   ، �شقيم  �أم  مل��در���ش��ة  �ملتميزة 
�ملدر�شة  م��ن�����ش��اآت  �ل���ي���اب���اين  �ل���وف���د 
بالإ�شافة   ، �لتعلم  م�شادر  ومر�كز 
و�لتقنية  �لعلمية  خم��ت��رب�ت��ه��ا  �ىل 
�لتي ت�شاهي �أحدث �ملد�ر�س �لعاملية 
متطلبات  م����ع  ت���ت���و�ك���ب  و�ل����ت����ي   ،
�لطالبات  و�����ش����ارك����ت  �ل���ت���ط���وي���ر، 
�أم  طالبات  ومعلماتهن  �ليابانيات 
�لريا�شية  �لأن�شطة  �شري  يف  �شقيم 
�ليومية، و�مل�شاركة بعرو�س ريا�شية 
�لفرو�شية، بالإ�شافة  لعرو�ًس فنية 
وم�����ش��رح��ًي��ة ت��ت��ن��اول م�����ش��رية دولة 
�لحت�����اد، ك��م��ا ����ش���ارك �أول���ي���اء �أم���ور 
�إد�رة  �لم��ه��ات  وجمل�س  �ل��ط��ال��ب��ات 
�ملدر�شة يف ��شتقبال �لوفد �لياباين ، 
وحر�س جمل�س �لمهات على ح�شور 
�لفاعلية منذ بدء �ليوم �لدر��شي، بل 
�أم �شقيم  �أمهات طالبات  وقام بع�س 
�لعمل،  ور���س  من  جمموعة  بتنفيذ 
�لعربي  تنوعت فيما بني فن �خلط 
و�ل���زخ���رف���ة و�ل���ف���ن���ون ، و�لع���م���ال 
�ليدوية و�لفنون �ل�شعبية و�لكالت 
من  ج���ز�ًء  متثل  و�ل��ت��ي    ، �ل�شعبية 

�لرت�ث �ل�شعبي يف �لإمار�ت .
ن�������ورة �شيف  م����ن ج���ان���ب���ه���ا  ق����ال����ت 
�إنه وعلى   ، �أم �شقيم  �ملهريي مديرة 

ت�شتقبل  متتالية  �شنو�ت  �أرب��ع  مدى 
فيها طالبات �أم �شقيم نظر�ئهن من 
و�للو�تي  �ل��ي��اب��ان  م��د�ر���س  ط��ال��ب��ات 
 ، خمتلفة  در����ش��ي��ة  م��ر�ح��ل  ت�شكلن 
�شقيم  �أم  �إد�رة  ح��ر���س  �ىل  م�شرية 
على �أن تقدم يف كل زيارة ، على مدى 
�لعو�م �ملا�شية كل ما هو جديد عما 
وم�شروعات  �ب���ت���ك���ار�ت  م���ن  ق��ب��ل��ه، 
�لهيئتني  تتبناها  للطالبات  متميزة 
بالرعاية  و�ل��ت��دري�����ش��ي��ة  �لد�ري��������ة 
كان  ���ش��ق��ي��م  �أم  �أن  ع��ل��ى  م��وؤك��دي��ن   ،
�لتعليم  �أن  ي��ز�ل  ول  د�ئ��م��ا  �شعارها 
�لفرد  لبناء  �لأ�شا�شية  �لركيزة  هو 
قدر�ته  وتنمية  �شخ�شيته  وتكوين 
وبناء  �مل��ج��ت��م��ع  ع��ل��ى  ينعك�س  مب��ا   ،
و�لرقي  ل��ل��ت��ق��دم  ودف���ع���ه���ا  �ل����دول����ة 
�شقيم  �أم  �أد�رة  �أن  ع��ل��ى  م���وؤك���دة   ،
�لتدري�شية  �لهيئة  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون 
وجم��ل�����س �لأم���ه���ات ، ح��ر���ش��ن على 
�لأن�شطة  لتفعيل  �ل��ف��ر���ش��ة  �إت��اح��ة 

و�لريا�شات بكافة �أنو�عها .
وحول �لأن�شطة �لريا�شية باملدر�شة 
وخ��ا���ش��ة ري��ا���ش��ة �ل��ف��رو���ش��ي��ة و�لتي 
كان لم �شقيم �ل�شبق يف تاأ�شي�س �أول 
�لدولة  م��د�ر���س  بني  للفرو�شية  ن��اد 
و�ملجتمع  �مل��در���ش��ة  طالبات  ي��خ��دم   ،
مادي  م��رب��ح  �أي  دون  ب��ه��ا  �مل��ح��ي��ط 
�أن��ه��ا تف�شل  �أ���ش��ارت �مل��ه��ريي  �ىل   ،

، وعليه مت  ر�أت���ه فيها  و�أ���ش��ادت مب��ا 
�لتن�شيق مع م�شوؤويل �لتعليم هناك 
و�إد�رة مدر�شة هريو�شيما وطالباتها 
لتكون  ���ش��ق��ي��م  �أم  �خ���ت���ي���ار  ع���ل���ى   ،
على  �طالعهم  بعد  بدبي  وجهتهم 
وتبنيها   ، جن��اح��ات  م��ن  حققته  م��ا 
�لعملية  تخدم  و�بتكار�ت  مل�شروعات 
�لتعليمية ، بالإ�شافة �ىل ما تناولته 
�ل��ع��رب��ي��ة و�شحف  و���ش��ائ��ل �لع����الم 
�ملا�شية،  �لع��و�م  مدى  على  يابانية 
لإجناز�ت متثلت يف ح�شول �أم �شقيم 
�خلا�شة  �ل�شهادة  م��ن  �لعديد  على 
�إد�رة  ل��ن��ظ��ام  ب��امل��و����ش��ف��ة �لأوروب���ي���ة 
�لبتكار و�ملمنوحة من قبل جمموعة 
�شركات SGS �ل�شوي�شرية، لت�شبح 
بذلك �أول مدر�شة يف �لعامل حت�شل 
على هذه �ل�شهادة �ملرموقة، �إذ تعترب 
�لأوىل  �لأوروب��ي��ة  �ملو��شفة  �شهادة 
�إد�ري  ن��ظ��ام  ب��ن��اء  ع��امل��ي��اً يف جم���ال 

متكامل لدعم �لبتكار .
مدر�شة  لزيارة  �لطالب  توجه  فيما 
حممد بن ر��شد ، كانت �إد�رة مدر�شة 
�لتدري�شية  وه��ي��ئ��ت��ه��ا  ���ش��ق��ي��م  �أم 
��شتقبال  يف  �لم�����ه�����ات  وجم���ل�������س 
�للو�تي   ، وم��ع��ل��م��ات��ه��ن  �ل��ط��ال��ب��ات 
يوما  ���ش��ق��ي��م  �أم  ط���ال���ب���ات  ����ش���ارك���ن 
در��شية  ح�ش�شا  وح�����ش��ور  در����ش��ي��ا 
، �أط��ل��ع��ن م��ن خ��الل��ه��ا ع��ل��ى منوذج 

�لطالبات  م��ن  غ��ريه��ا  ي��ت��ح��دث  �أن 
و�أولياء �أمورهن و�ملعلمات �ملر�فقات 
�ل����ي����اب����اين عما  �ل����وف����د  ل���ط���ال���ب���ات 
�أن  ، حيث  باملدر�شة  ومل�شوه  �شاهدوه 
�شهادتها يف مدر�شتها جمروحة رغم 

�أن �لجناز�ت تتحدث عن نف�شها .
�لب�شطي  غ����ري����ب  ن����ادي����ة  و�أك���������دت 
�لم���ه���ات مبدر�شة  رئ��ي�����ش��ة جم��ل�����س 
مدر�شة  �ختيار  �أن  على   ، �شقيم  �أم 
�لطالبية  �لوفود  �شقيم من قبل  �أم 
�أربع  م��دى  على  لزيارتها  �ليابانية 
�شنو�ت متتالية ، يوؤكد على �أن هناك 
قناعة لديهم �أن ما حققته �أم �شقيم 
و�ب��ت��ك��ار�ت وم�شروعات  م��ن جت���ارب 
ي�شتحق  �لتعليمية  �لعملية  خلدمة 
بالفعل �أن يكون مثار �إعجاب و�نبهار 
، و�أن ما يطالعوه مبد�ر�س  �جلميع 
�شقيم  �أم  م��در���ش��ة  يف  �ملتمثلة  دب���ي 
مل  �إن  مبد�ر�شهم  لديهم  مبا  �شبيه 

يفوقهم.  
�لب�شطي  غريب  نادية  و��شتعر�شت 
�لم���ه���ات مبدر�شة  رئ��ي�����ش��ة جم��ل�����س 
ز�يد  »ع��ام  منا�شط  �أج��ن��دة  �شقيم  �أم 
2018«، وما مت تنفيذه وما �شيتم 
�لهيئتني  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  ت��ن��ف��ي��ذه 
�لد�رية و�لتدري�شية وجمل�س �أمهات 
�لجندة  �أن  �ىل  م�����ش��رية   ، �مل��در���ش��ة 
م��غ��ط��ي��ة خمتلف  ب���ال���ت���ن���وع  ت��ت��م��ي��ز 
�ل��ق��ط��اع��ات و�مل���ج���الت ، م��ن مر�كز 
حت��ف��ي��ظ ل��ل��ق��ر�آن وت��ن��ظ��ي��م رحالت 
م�شليات  حملة  و�إط����الق   ، للعمرة 
�ملد�ر�س وتوفري م�شلى لكل مدر�شة  
وموظفات  م���وظ���ف���ي  وت�������ش���ت���ه���دف 
ومقيمني   م��و�ط��ن��ني  دب���ي  ح��ك��وم��ة 
�ل�شمى  �ل���ه���دف  �أن  �ىل  لف���ت���ة   ،
 ،2018 ز�ي��د  ع��ام  منا�شط  لأجندة 
�هلل  ب��اإذن  له  �ملغفور  ماآثر  ��شتذكار 
�آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�شيخ  ت��ع��اىل 
نهيان، طيب �هلل ثر�ه وما حققه من 

�إجناز�ت حملية وعاملية .
و�����ش���ارت �ل��ب�����ش��ط��ي رئ��ي�����ش��ة جمل�س 
�ىل   ، �شقيم  �أم  مب��در���ش��ة  �لم���ه���ات 
م�����ش��روع ن�����ادي �ل��ف��رو���ش��ي��ة و�ل����ذي 
�أطلقته مدر�شة �أم �شقيم منذ �شنو�ت 
���ش��م��ن م�����ش��اري��ع �لم�����رية ه��ي��ا بنت 
�لفرو�شية  ريا�شة  لتعزيز  �حل�شني 
ب���امل���د�ر����س   ودع����م ط��م��وح��ات بنات 
وت��ط��ل��ع��ات��ه��ن يف خمتلف  �لإم�������ار�ت 
ومنها  �ل��������ري��������ا���ش��������ي��������ة  �لأل�����������ع�����������اب 
�لفرو�شية ، و�ش���د �أزره���ن ومتكينهن 
�مل���ح���اف���ل  �لإم��������������ار�ت يف  ل���ت���م���ث���ي���ل 
مبا  �لب�شطي  و�أ���ش��ادت   ، �ل��دول��ي��ة 
ح��ق��ق��ه ن����ادي ف��رو���ش��ي��ة م��در���ش��ة �أم 
�مار�تيات  فار�شات  وظهور   ، �شقيم 
ك��ان��ت ل��ه��ن م�����ش��ارك��ات مم��ي��زة ف��ي 
م��ن��اف�����ش��ات حم��ل��ي��ة ، �أك�����������دت ق���درة 
وم��ك��ان��ة ب��ن��ات �ل��وط��ن ع��ل��ى حتقيق 

نتيجة  و�لإن��ج��از�ت،  �لنتائج  �أف�شل 
و�آمالهن  و�إم��ك��ان��ات��ه��ن  لإر�دت����ه����ن 

�لكبرية.
ع�����ش��ام �خل�شر  ق����ال  وم����ن ج��ه��ت��ه 
�لوفد  ل�شت�شافة  و�ملن�شق  �عالمي 
�أن���ه   ، ���ش��ق��ي��م  �أم  مل���در����ش���ة  �ل���ي���اب���اين 
ومنذ �أكرث من 5 �شنو�ت ��شت�شافت 
مدر�شة �أم �شقيم �أربع وفود طالبية 
در��شية  ملر�حل  �ليابان  مد�ر�س  من 
زيار�تهم  �ج��ن��دة  وك��ان��ت   ، خمتلفة 
�شقيم  �أم  مل��در���ش��ة  زي����ارة  ت��ت�����ش��دره��ا 
و�بتكار�ت  جتاربهم  على  و�لط���الع 
م�شامعها  و���ش��ل��ت  �ل��ت��ي  ط��ال��ب��ات��ه��ا 
�أخبارها  تناقلت  بعدما  �ليابان  �ىل 
على  تتناوب  �لتي  �لطالبية  �لوفود 
زي��ارت��ه��ا ع��ام��ا ب��ع��د ع���ام م��ن مدينة 
ه��ريو���ش��ي��م��ا �ل��ي��اب��ان��ي��ة ، لف��ت��ا �ىل 
�أنهم عر�شو� �أكرث من مرة لإمكانية 
ت�����ب�����ادل �ل�������زي�������ار�ت ب�����ني م����د�ر�����س 
�أمله  ، معربا عن  �لم��ار�ت و�ليابان 
يف �أن تتبنى وز�رة �لرتبية و�لتعليم 
ه��ذه �مل��ب��ادرة وتنظم زي��ار�ت ملد�ر�س 
و�شلو�  ما  على  �ليابان لالطالع  يف 
�ل���ي���ه م����ن ت��ق��ن��ي��ة م���ت���ط���ورة تخدم 

�لعملية �لتعليمية .
وتقول �لفنانة نادرة عبد �هلل �شعيد 
�لنا�شطات  �لأع�شاء  ومن  �أمر  ولية 
�لعديد  ول��ه��ا   ، �لأم���ه���ات  مب��ج��ل�����س 
م��ن �مل��ع��ار���س يف ف��ن �خل��ط �لعربي 
و�للوحات �لرت�ثية من وحي �لبيئة 
�لمار�تية ، �أنها تنظم موؤخر� ور�س 
مدر�شة  طالبات  بها  ت�شتهدف  عمل 
�خلط  ف����ن  ل��ت��ع��ل��ي��م��ه��ن  ���ش��ق��ي��م  �أم 
�لعربي و�لزخرفة ور�شم لوحات ذ�ت 
 ، بثقافتنا  م��رت��ب��ط  ت��ر�ث��ي  م��دل��ول 
م�شتعينة بخامات خمتلفة مرتبطة 
لتعيد  و�لطبيعة  و�لبحر  ب��الأر���س 
لوحات  من  نتاجا  لتخرج  توظيفها 
�ل��ط��ال��ب��ات يف معار�س  ب��ه��ا  ي�����ش��ارك 

حملية ودولية .
و�أكدت فاطمة حميد �ل�شويدي ولية 
�أن   ، �أم��ر وع�شوة مبجل�س �لأم��ه��ات 
ما مييز مدر�شة �أم �شقيم و�لقائمني 
وتدري�شية  �إد�ري����ة  هيئة  م��ن  عليها 
�لتو��شل  على  و�حلر�س  �مل�شد�قية 
�أولياء �لأمور باعتبارهم �شركاء  مع 
�ملنظومة  ����ش��ت��ك��م��ال  يف  �أ���ش��ا���ش��ي��ني 
�أن  �ىل  لفتة   ، وجناحها  �لتعليمية 
�أ�شحاب �لهمم من ذوي �لحتياجات 
�لفئة  ه�����ذه  ق����د ح��ظ��ي��ت  �خل���ا����ش���ة 
�ملدر�شة  �إد�رة  بالغ من قبل  باهتمام 
ومعلماتها ،  حيث مل تخلو� فعالية 
وحتر�س  �إل  �مل��ن��ا���ش��ب��ات  ك���اف���ة  يف 
م�شاركتهم  ع��ل��ى  �شقيم  �أم  م��در���ش��ة 
و�لإ��������ش�������ادة ب�����دوره�����م و�له����ت����م����ام 
�لتحدي  على  لقدرتهم  ب�شوؤونهم، 

و�لإر�دة.

جمموعة من الطالبات تتو�ضطهن مديرة املدر�ضة نورة املهريي

نورة �ضيف املهريي نادية غريب الب�ضطي 

الفنانة نادرة عبداهلل �ضعيد وور�ضة فنية للطالبات عن اخلط العربي.

طالبات هريو�ضيما وام �ضقيم ت�ضرين باإ�ضارة بو�ضلة احلب والن�ضر والفوز

\�ضورة جتمع طالبات الوفد الياباين ومرافقيهن وطالبات اأم �ضقيم وادارتها

بنك امل�شرق »�س.م.ع«
دعوة اإىل امل�شاهمني حل�شور اإجتماع اجلمعية العمومية

�مل�شاهمني حل�شور �جتماع �جلمعية �لعمومية للبنك �ملقرر عقده يف مقر  �ل�شادة  �مل�شرق )���س.م.ع( دعوة  �إد�رة بنك  ي�شر جمل�س 
�ملركز �لرئي�شي للبنك ، يف �إمارة دبي يف متام �ل�شاعة �لر�بعة من بعد ظهر يوم �لثالثاء �ملو�فق 2017/11/14، وذلك للنظر يف 

جدول �لأعمال �لتايل:
- قرار خا�س: 

مبوجب  �ملطلوبة  �لتعديالت  ليعك�س  �شياغته  و�ملُعاد  لل�شركة  �ملُّعدل  �لأ�شا�شي  �لنظام  �إعتماد  على  خا�س  قر�ر  مبوجب  �ملو�فقة   
�لقانون �لإحتادي رقم )2( ل�شنة 2015 ب�شاأن �ل�شركات �لتجارية، بحيث يّحل �لنظام �ملّعدل حمل �لنظام �لأ�شا�شي �حلايل لل�شركة، 
ب�شرط �أن يتم �حل�شول على مو�فقة هيئة �لأور�ق �ملالية و�ل�شلع و�مل�شرف �ملركزي ود�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية على م�شودة �لنظام 
�لنظام  �لثالث على م�شودة  �ل�شطات  �أي تعديالت تقرتحها  �لإد�رة لإدخ��ال  و�لنظر يف تفوي�س جمل�س  لل�شركة  �ملُّعدل  �لأ�شا�شي 

�لأ�شا�شي �ملُّعدل لل�شركة و�ملُعاد �شياغته و�إعتماد �لتعديالت �ملقرتحة من قبلهم.
مالحظات: 

ثابت  توكيل خا�س  �لإد�رة مبقت�شى  �أع�شاء جمل�س  ينيب عنه من يختاره من غري  �أن  له حق ح�شور �جلمعية  اأوال: يجوز ملن 
بالكتابة ويجب �أل يكون �لوكيل لعدد من �مل�شاهمني حائز�ً بهذه �ل�شفة على �أكرث من )5%( خم�شة باملئة من ر�أ�س مال �ل�شركة، 

وميثل ناق�شي �لأهلية وفاقديها �لنائبون عنهم قانونا.
ثانيا: لل�شخ�س �لعتباري �أن يفو�س �أحد ممثليه �أو �لقائمني على �إد�رت��ه مبوجب قر�ر من جمل�س �إد�رت��ه �أو من يقوم مقامه، 

ليمثله يف �جلمعية �لعمومية لل�شركة، ويكون لل�شخ�س �ملفو�س �ل�شالحيات �ملقررة مبوجب قر�ر �لتفوي�س.
ثالثًا: يعترب مالكو �أ�شهم �لبنك �مل�شجلني يف �شجالت م�شاهمي �لبنك كما يف يوم  �لإثنني �ملو�فق 2017/11/13 هم �أ�شحاب 

�حلق يف �حل�شور و�لت�شويت يف �جلمعية �لعمومية. 
رابعًا:ميكن للم�شاهمني �لطالع على م�شودة �لتعديالت  للنظام �لأ�شا�شي لل�شركة من خالل �ملوقع �للكرتوين ل�شوق دبي �ملايل.

خام�ضًا: ل يكون �نعقاد �جلمعية �لعمومية �شحيحاً �إل �إذ� ح�شره م�شاهمون ميلكون �أو ميثلون بالوكالة ما ل يقل عن )%50( 
من ر�أ�شمال �ل�شركة، فاإذ� مل يتو�فر هذ� �لن�شاب يف �لجتماع �لأول فاإنه �شيتم عقد �لجتماع �لثاين بتاريخ 2017/11/20 م يف 

نف�س �ملكان و�لتوقيت. 
�ضاد�ضًا:  �لقر�ر �خلا�س: هو �لقر�ر �ل�شادر باأغلبية �أ�شو�ت �مل�شاهمني �لذين ميلكون ما ل يقل عن ثالثة �أرباع �لأ�شهم �ملمثلة يف 

�إجتماع �جلمعية �لعمومية لل�شركة �مل�شاهمة �لعامة.
�ضابعا: يرجى �لعلم باأن �لت�شجيل حل�شور �لإجتماع �شيبد�أ يف متام �ل�شاعه ��لثالثة ع�شر� . 

راجني التكرم باحل�ضور يف املوعد املحدد.
مديرة اأم �ضقيم وم�ضوؤولة الوفد الطالبي تتبادلن الهدايا التذكارية.رئي�س جمل�س االإدارة
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اإعــــــــــالن
�لنيقة  �ل�ش�����ادة/�شالون  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1470773:للحناء و�لتجميل رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة مرمي حممد �شعيد �ملن�شوري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف نوره خالد عبد�هلل �شامل بازهري

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

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

العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ملدينة �لعاملية لتنظيم �ملعار�س 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1480800 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل ن�شب �ل�شركاء

يا�شني عبد�حلفيظ �لهدر من 24% �ىل %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عائ�شة عبد�لقادر �شلطان بارباع %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف خالد عبد�لعزيز �لديب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف نورة عثمان �شعيد باجمبور
تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 100000

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18

اإعــــــــــالن
��شو�شيت�س  �ند  �رم�شرتونغ  دبليو  �ل�ش�����ادة/�ر  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1005021 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل ن�شب �ل�شركاء

حممد �حمد خليفة �حمد �ل�شويدي من 35.11% �ىل %39
تعديل ن�شب �ل�شركاء

طارق �حل�شن من 9% �ىل %12
تعديل ن�شب �ل�شركاء

�ل�شيخ خليفة بن حمد�ن بن حممد �آل نهيان من 22.5% �ىل %25
تعديل ن�شب �ل�شركاء

حممد عالء �لدين �شالحيه من 21.59% �ىل %24
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

R W Armstrong & Associates LLC حذف �ر دبليو �رم�شرتونغ �ند ��شو�شيت�س ذ.م.م
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18

اإعالن )قبل �ضدور الرتخي�س(
�لبناء  ملو�د  �جلنوبي  �ل�ش�����ادة/�ل�شاحل  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
ذ.م.م �لرخ�شة رقم:CN 1068903 قد �بدو� رغبتهم يف �لغاء �لعالن �ل�شابق 
و�عادة   2017/7/14 بتاريخ   13589 رقم  �لعدد  يف  �لوحدة  جريدة  يف  �ل�شادر 

�لو�شع كما كان عليه.
ثم تقدمو� بطلب �جر�ء �لتعديالت �لتالية:

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ما�شيمو دي فيتو بي�شي�شيلي من 12% �ىل %15
تعديل ن�شب �ل�شركاء/با�شم ريفويل حنا �ل�شيخ من 12% �ىل %15

تعديل ن�شب �ل�شركاء/�شمري ريفويل حنا �ل�شيخ من 13% �ىل %16
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف موفق رفويل حنا �ل�شيخ

تعديل ن�شب �ل�شركاء/حارب �شامل خليفة �ملهريي من 51% �ىل %54
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18

اإعــــــــــالن
ذ.م.م  �مل�شاندة  �لمار�ت  �ل�ش�����ادة/جمموعة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1035381 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

Alternative Investment L.L.C شافة �لرتناتيف لال�شتثمار�ت ذ.م.م��
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

 ITTIHAD INTERNATIONAL ذ.م.م  �لدولية لال�شتثمار  �لحتاد  ��شافة 
INVESTMENT LLC

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
ittihad International Investment Llc حذف �لحتاد �لدولية لال�شتثمار ذ.م.م

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف جوعان عوي�شه �شهيل عوي�شه �خليلي

تعديل ر�أ�س �ملال/من 300000 �ىل 100000
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18

اإعــــــــــالن
لت�شليح  �حلميدية  �ل�ش�����ادة/كر�ج  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ل�شيار�ت ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1816732 قد تقدمو� �لينا بطلب
ذ.م.م  �لقاب�شة  �لدولية  �لحتاد  وبيع/��شافة  تنازل  �ل�شركاء  تعديل 

ITTIHAD INTERNATIONAL HOLDINGS LLC

ذ.م.م  �ملن�شات  لد�رة  �لغربي  �ل�شاحل  وبيع/��شافة  تنازل  �ل�شركاء  تعديل 
West Coast Facikities Management LLC

ذ.م.م  �ملن�شات  لد�رة  �لغربي  �ل�شاحل  وبيع/حذف  تنازل  �ل�شركاء  تعديل 
West Coast Facikities Management LLC

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ب�شار �ح�شان �ملهايني
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان  �لقت�شادية خالل 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لظاهرة كابيتال ذ.م.م

 رخ�شة رقم:CN 1441127 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة كاد لال�شتثمار- �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
KAD INVESTMENT- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شعادة خدمي عبد�هلل �شعيد �لدرعي

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18

اإعــــــــــالن
ليمتد  �شريف�شيز  لين  بايب  �ل�ش�����ادة/�دفان�شد  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1185397 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

EMIRATES LINK GROUP LLC شافة جمموعة �لمار�ت �مل�شاندة ذ.م.م��
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

Alternative Investment L.L.C شافة �لرتناتيف لال�شتثمار ذ.م.م��
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

ITTIHAD INTERNATIONAL INVESTMENT LLC حذف �لحتاد �لدولية لال�شتثمار ذ.م.م
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

ittihad International Investment Llc حذف �لحتاد �لدولية لال�شتثمار ذ.م.م
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

EMIRATES LINK GROUP LLC حذف جمموعة �لمار�ت �مل�شاندة ذ.م.م
تعديل ر�أ�س �ملال/من 150000 �ىل 100000

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم في�س �ند ر�ي�س

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:2101083 
تعديل لوحة �لإعالن/�جمايل من م�شاحة 14*1 �ىل 1*9

 تعديل ��شم جتاري من/مطعم في�س �ند ر�ي�س
FISH & RICE RESTAURANT

�ىل/مطعم تكا تاون  
TIKKA TOWN RESTAURANT

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جولدن فا�شت للحلول �لتكنلوجية ذ.م.م  

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1995563 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حممد حمد ناجم حممد �جلنيبي من �شريك �ىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/حممد حمد ناجم حممد �جلنيبي من 25% �ىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد �شعيد حممد �لعريقي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حافظ عبد�حلليم حممد �شعيد
تعديل لوحة �لإعالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل موؤ�ش�شة فردية
تعديل ��شم جتاري من/ جولدن فا�شت للحلول �لتكنلوجية ذ.م.م

GOLDEN FAST TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC
�ىل/ جولدن فا�شت للحلول �لتكنلوجية 

GOLDEN FAST TECHNOLOGY SOLUTIONS
تعديل ن�شاط/حذف ��شالح �جهزة �حلا�شب �ليل و�شيانتها )9511001(

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة �لعانكه للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب ذ.م.م  رخ�شة رقم:1157330 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/عبد�هلل علي عبد�لهادي �شوفان �لحبابي من �شريك �ىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/عبد�هلل علي عبد�لهادي �شوفان �لحبابي من 35% �ىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ر�غب ثابت هز�ع

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد نا�شر حممد نا�شر بوقبي �ملن�شوري
تعديل لوحة �لإعالن/�جمايل من م�شاحة 0.40*0.60 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل موؤ�ش�شة فردية
تعديل ��شم جتاري من/ �شركة �لعانكه للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة ذ.م.م

AL ANKA CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE COMPANY LLC

�ىل/ موؤ�ش�شة �لعانكه للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة 
AL ANKA CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE EST

�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بر�نيو�س كافيه

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2336269 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة خليفه عبد�لرحيم حممد �شامل باوزير %50

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/عائ�شة عتيق غريب �شيف �لعي�شائي من مالك �ىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/عائ�شة عتيق غريب �شيف �لعي�شائي من 100% �ىل %50

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �لإعالن/�جمايل من م�شاحة null*null �ىل 4*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/ بر�نيو�س كافيه

PRANYOSH CAFE
�ىل/ بر�نيو�س كافيه ذ.م.م 

PRANYOSH CAFE LLC
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/ديلي  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1385513-11:مار�شيه - فرع 11 رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�ملرموق  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1706674:لإد�رة �لعقار�ت رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18

اإعــــــــــالن
يعلن مكتب تنمية �ل�شناعة باأن: �ل�شادة/انرتنا�ضيونال لت�ضنيع الورق املقوى 

IN - 1002296 :املعقم ذ.م.م رقم �لرخ�شة �ل�شناعية
قد �أبدو� رغبتهم يف �إتخاذ �لتعديل �لآتي:

1- تعديل ��شم �ل�شريك: من )جمموعة �لمار�ت لالعمال �ملتحدة ذ.م.م( 
�ىل )جمموعة �لمار�ت لالعمال ذ.م.م(

لال�شتثمار  �ل�شاحل  )م�شاريع  ��شافة  �شيتم  �نه  حيث  �شريك:  ��شافة   -2
مملوكة ملجموعة �لمار�ت لالعمال �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م(

3- حيث �شيتم حذف �ل�شريك )عبد�جلليل عبد�لرحمن حممد �لبلوكي( 
من �لرخ�شة

مكتب  مر�جعة  �عاله  �ملذكور  �لجر�ء  على  �عرت��س  لديه  من  كل  وعلى 
�أ�شبوع من تاريخ ن�شر  �إد�رة خدمة �مل�شتثمرين - خالل  تنمية �ل�شناعه - 

�لإعالن ، و�إل فلن يقبل �ملكتب �أية �عرت��س بعد �نق�شاء مدة �لإعالن .
مكتب تنمية ال�ضناعية

العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18

اإعــــــــــالن
يعلن مكتب تنمية �ل�شناعة باأن: �ل�شادة/ليوا ل�ضناعة الثلج ذ.م.م  

IN - 1000622 :رقم �لرخ�شة �ل�شناعية
قد �أبدو� رغبتهم يف �إتخاذ �لتعديل �لآتي:

خروج �ل�شريك:
علي خليل علي مطر املن�ضوري

دخول �ل�شركاء:
حممد �ضعيد جمعه حرمو�س الرميثي

لت�شبح �لرخ�شة �ل�شناعية با�شماء �ل�شركاء:
حممد �ضعيد جمعه حرمو�س الرميثي

كونوال كونها مد ح�ضني
انور فوؤاد ح�ضن ابراهيم

وعلى كل من لديه �عرت��س على �لجر�ء �ملذكور �عاله مر�جعة مكتب تنمية 
�ل�شناعه - د�ئرة عالقات �مل�شتثمرين - خالل �أ�شبوع من تاريخ ن�شر �لإعالن ، 

و�إل فلن تقبل �لإد�رة �أية �عرت��س بعد �نق�شاء مدة �لإعالن .
مكتب تنمية ال�ضناعة

العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مركز مود� ليت لتجميل �ل�شيد�ت

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب   رخ�شة رقم:1009633 
تعديل لوحة �لإعالن/�جمايل من م�شاحة 1*3.5 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/ مركز مود� ليت لتجميل �ل�شيد�ت
MODA LIGHT LADIES BEAUTY CENTRE

�ىل/ ذ� بي�شت �شبا للرجال 
THE BEAST MENS SPA

تعديل ن�شاط/��شافة ق�س وت�شفيف �ل�شعر و�حلالقة للرجال فئة �وىل )9602101.1(
تعديل ن�شاط/��شافة حمام �شرقي للرجال )9609007(

تعديل ن�شاط/��شافة مركز جتميل وعناية �شخ�شية للرجال )9609005(
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تعديل ن�شاط/ حذف نق�س �حلناء )9602202(
تعديل ن�شاط/حذف حمام �شرقي للن�شاء )9609002(

�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لتقدم خلدمات �ملياه

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب   رخ�شة رقم:1112716 
تعديل لوحة �لإعالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/ �لتقدم خلدمات �ملياه
AL TAQADDOM WATER SERVICES

�ىل/ �لتقدم لد�رة �ملخيمات �لعمالية 
AL TAQADDOM FOR THE MANAGEMENT OF LABOR CAMPS

تعديل ن�شاط/��شافة خدمات �د�رة �ملخيمات وم�شاكن �لعاملني )5590001(
تعديل ن�شاط/حذف مقاولت �شبكات نقل وتوزيع �ملياه )4220202(

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حمالت �شودري لبيع 

�لعطور رخ�شة رقم:CN 1102678 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عبد�هلل حممد علي جا�شم �لظاهري %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد ��شحاق �شودري عبد�لودود �شودري
تعديل وكيل خدمات

حذف عبد�هلل حممد علي جا�شم �لظاهري
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18

اإعــــــــــالن
للتربيد  وغال  �ل�ش�����ادة/هال  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

و�لتكييف رخ�شة رقم:CN 1154131 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عبد�لرحمن حممد بخيت حممد �لعرياين %100
تعديل وكيل خدمات

حذف ر��شد �شعيد عبيد غميل �لنعيمي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �بر�هيم حممد عبد�ملجيد �لع�شمى
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(
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اأخبـار الإمـارات
�شعود املعال ي�شتقبل اع�شاء جمل�س اإدارة غرفة جتارة و�شناعة اأم القيوين اجلديد

•• ام القيوين-وام:

�ملعال  ر����ش��د  ب��ن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
بالديو�ن  �ل��ق��ي��وي��ن  �م  ح��اك��م  �لأع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س  ع�����ش��و 
�لمريي �م�س وبح�شور �شمو �ل�شيخ ر��شد بن �شعود بن 
ر��شد �ملعال وىل عهد �م �لقيوين رئي�س و�ع�شاء جمل�س 
�إد�رة غرفة جتارة و�شناعة �م �لقيوين �جلديد برئا�شة 
�ملجل�س ير�فقهم  �لتالي رئي�س  نا�شر  �شعيد بن  �شعادة 
�لغرفة  �ل�����ش��وي��دي م��دي��ر ع���ام  ���ش��ع��ادة ع��ب��د�هلل خمي�س 
يف  تعيينهم  مبنا�شبة  �شموه  على  لل�شالم  قدمو�  �لذين 

جمل�س �إد�رة �لغرفة �جلديد.
برئي�س  �لقيوين  �م  ح��اك��م  �ل�شمو  �شاحب  رح��ب  وق��د 

�جلديد  ت�شكيلهم  يف  �ل��غ��رف��ة  �د�رة  جمل�س  و�أع�����ش��اء 
متمنيا لهم �لتوفيق و�لنجاح يف مهام عملهم .

�إد�رة  �ع�شاء  �لقيوين  �م  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  ووج��ه 
�ل��غ��رف��ة ب�����ش��رورة �لط����الع ع��ل��ى �مل��م��ار���ش��ات �لناجحة 
ويتو�كب  يتنا�شب  مبا  منها  و�ل�شتفادة  �لتجارة  لغرف 

مع مكانة �لقت�شاد �لوطني.
�ملعال  ر����ش��د  ب��ن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  دع��ا  كما 
�شرورة  �ىل  �لقيوين  �م  ح��اك��م  �لع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو 
�لعمل بروح �لفريق وتوجيه �جلهود نحو بناء م�شتقبل 
معريف ي�شب يف �شقل هوية �لم��ارة وت�شهيل �خلدمات 
�لوفود  و����ش��ت��ق��ط��اب  و�مل�شتثمرين  ل��الأع�����ش��اء  �مل��ق��دم��ة 

�لتجارية .

رئي�س  �لتالي  نا�شر  بن  �شعيد  �شعادة  وج��ه  جانبه  من 
�ل�شمو  ل�شاحب  و�لتقدير  �ل�شكر  �لغرفة  �د�رة  جمل�س 
�مل��ت��و����ش��ل��ة ملختلف  �ل��ق��ي��وي��ن ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ت��ه  ح��اك��م �م 

�خلطط و�مل�شاريع للغرفة .
وبدورهم �كد �أع�شاء جمل�س �إد�رة غرفة جتارة و�شناعة 
�م �لقيوين �ن توجيهات �شاحب �ل�شمو حاكم �م �لقيوين 
�لتي  �لرئي�شية  �مل��ب��ادر�ت  لكافة  ��شا�شية  دع��ام��ة  متثل 
�شيبذلون كل �جلهد لتقدمي ما  باأنهم  تبنتها موؤكدين 
لديهم من �مكانيات لدعم �لبنية �لقت�شادية لالمارة.

ح�شر �للقاء �ل�شيخ �حمد بن �شعود بن ر��شد �ملعال نائب 
رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة �م �لقيوين و�شعادة ر��شد 

حممد �حمد مدير �لت�شريفات وعدد من �مل�شوؤولني.

ويل عهد ال�شارقة يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي
•• ال�صارقة-وام: 

ت���ر�أ����س ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان بن 
ويل  �لقا�شمي  �شلطان  بن  حممد 
رئي�س  �ل�شارقة  حاكم  ونائب  عهد 
�ملجل�س �لتنفيذي �م�س- يف مكتب 
�ملجل�س  �ج��ت��م��اع   - �حل��اك��م  ���ش��م��و 
�لجتماع  خالل  جرى  �لتنفيذي. 
�ملو�شوعات  م���ن  ع����دد  م��ن��اق�����ش��ة 
�ل���ه���ام���ة �مل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ت��ط��وي��ر �شري 
�ل��ع��م��ل �حل��ك��وم��ي و�لط����الع على 
خمتلف  يف  �لتنموية  �مل�����ش��روع��ات 

�ملجالت �خلدمية.
ع���ل���ى حم�شر  �ل��ت�����ش��دي��ق  وب���ع���د 

ع����دد� م��ن �مل����و�د �ل��ق��ان��ون��ي��ة �لتي 
خالل  م��ن  �مل��ن�����ش��اآت  حماية  تنظم 
�مل��الئ��م��ة وو�شع  �مل�����ش��اف��ات  و���ش��ع 
مو�د  ملخالفي  �ل��ر�دع��ة  �لعقوبات 

�لقر�ر.
بتعديل  ق��ر�ر�  �ملجل�س  �أ���ش��در  كما 
�مل���ج���ل�������س �ل���ت���ن���ف���ي���ذي رقم  ق������ر�ر 
ر�شوم  ب�شاأن   2009 ل�شنة   17
�ل���دع���اوى �مل��ع��رو���ش��ة ع��ل��ى مركز 
�ل�������ش���ارق���ة ل��ل��ت��ح��ك��ي��م �ل���ت���ج���اري 
�لدويل و�لر�شوم �لأخرى وت�شمن 
�مل�شتحقة  �لر�شوم  ج��د�ول  �ل��ق��ر�ر 

للخدمات �ملقدمة يف �ملركز.
و���ش��م��ن م���ا ����ش��ت��ج��د ع��ل��ى جدول 

ت�شمن  ك��م��ا  �ل�����ش��ارق��ة  �إم�������ارة  يف 
للمو�زنة  �لفعلي  �ل�����ش��رف  ن�شبة 
�لتنمية  ل��ق��ط��اع��ات  وف��ق��ا  �ل��ع��ام��ة 
�حلكومية  و�لإد�رة  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
و�لتنمية  �ل���ت���ح���ت���ي���ة  و�ل���ب���ن���ي���ة 
�شكره  �ملجل�س  وق��دم  �لقت�شادية 

للد�ئرة على جهودها.
وناق�س �ملجل�س �لتقرير �ملقدم من 
حول  و�مل�شاحة  �لتخطيط  د�ئ���رة 
حركة �ل�شاحنات يف �إمارة �ل�شارقة 
بن  خالد  �ملهند�س  �شعادة  و�أو���ش��ح 
ب��ط��ي �مل��ه��ريي رئ��ي�����س �ل���د�ئ���رة �أن 
�شاملة  در��شة  على  تعمل  �ل��د�ئ��رة 
تت�شمن جمع �لبيانات �لإح�شائية 

�ل�شيخ  ع��ر���س  �ل�����ش��اب��ق��ة  �جل��ل�����ش��ة 
رئي�س  �لقا�شمي  �شعود  بن  حممد 
�أد�ء  تقرير  �ملركزية  �ملالية  د�ئ��رة 
 2017 ل���ع���ام  �ل���ع���ام���ة  �مل�����و�زن�����ة 
للربع  �لأن���������ش����ط����ة  وخم������رج������ات 
حيث   2017 ع�����ام  م����ن  �ل����ث����اين 
���ش��ن��وي يف  �ل��رب��ع  �ل��ت��ق��ري��ر  ي�شهم 
لدى  �ملخرجات  ه��ذه  �أد�ء  متابعة 
�جل���ه���ات �حل��ك��وم��ي��ة يف �لإم������ارة. 
موؤ�شر�ت  �لأد�ء  تقرير  وت�شمن 
ب��ي��ان��ي��ة وم��ق��ارن��ة ب���ني �لإي������ر�د�ت 
عام  من  �لثاين  للربع  و�ل�شادر�ت 
�ملركزية  �ل���دو�ئ���ر  ل���دى   2017
�مل�شتقلة  و�لهيئات  و�لالمركزية 

وتقييم  �حل��رك��ة  وج��ه��ات  وحتليل 
�مل�شتخدمة  للطرق  �لفنية  �حلالة 
ودر����ش��ة �ل��ل��و�ئ��ح و�ل��ق��و�ن��ني �لتي 
و�ل�شحن  �لب�شائع  ح��رك��ة  حت��ك��م 
�لتح�شني  ت����و�����ش����ي����ات  وو�������ش������ع 
و�لتطوير. وتناول �لتقرير �لو�شع 
�حلايل لطرق �ل�شاحنات يف مدينة 
�لو�شطى  و�مل���ن���ط���ق���ة  �ل�������ش���ارق���ة 
يف  �لعابرة  �حلركة  ن�شب  وحتليل 
�ل���ط���رق ووج����ه �ملجل�س  ع���دد م���ن 

بالتن�شيق مع �جلهات �ملعنية.
و�أ�شدر �ملجل�س قر�ر� ب�شاأن حماية 
�لطبيعي  و�ل��غ��از  �ل��ن��ف��ط  م��ن�����ش��اآت 
�لقر�ر  وت�شمن  �ل�شارقة  �إم��ارة  يف 

�ل�شت�شاري  للمجل�س  �لفتتاحية 
�شتعقد  و�ل���ت���ي  �ل�����ش��ارق��ة  لإم������ارة 

�ملجل�س  �ط���ل���ع  �جل��ل�����ش��ة  �أع����م����ال 
�جلل�شة  �أع������م������ال  ج��������دول  ع���ل���ى 

�أكتوبر   19 �ملو�فق  �خلمي�س  ي��وم 
.2017

اأع�شاء البعثة الدبلوما�شية الإماراتية يتربعون بالدم لإنقاذ جرحى تفجريي مقدي�شو

يف امللتقى الطالبي االأول

قائد عام �شرطة راأ�س اخليمة يوؤكد اأخطار اآفة املخدرات 
•• راأ�س اخليمة – الفجر

�لعام  �ل��ق��ائ��د   ، �لنعيمي  ع��ل��و�ن  ب��ن  ع��ل��ي  �ل���ل���و�ء  �أك����د   
ل�شرطة ر�أ�س �خليمة ، على �إدر�ك قيادة دولة �لإمار�ت 
�نت�شار  على  �ملرتتبة  �ملخاطر  حلجم  �ملتحدة  �لعربية 
يدفعه  �لذي  �لفادح  و�لثمن   ، �ملجتمع  �ملخدر�ت يف  �آفة 
 ، وقدر�تهم  وطاقاتهم  و�شحتهم  حياتهم  من  �ل�شباب 
�لأول من جانب  �مل�شتهدف  �لفئة هي  باأن هذه  معترب�ً 
�لآخرين باعتبارهم �لقوة �حلقيقية �لتي يعتمد عليها 
يف  د�عياً   ، به وتقدمه وتطوره  �لنهو�س  �أي جمتمع يف 
�أول��ي��اء �لأم����ور مبر�قبة  �ل��وق��ت ذ�ت���ه �جلميع وخ��ا���ش��ة 
خالل  م��ن  �شلوكهم  وم��ر�ق��ب��ة  ج��ي��د�ً  �أبنائهم  ومتابعة 
و�لتعرف  �لتعليمي  حت�شيلهم  متابعة  على  �حل��ر���س 

ل�شعفاء  �شهلة  يكونو� عر�شة  ل  �أ�شدقاءهم حتى  على 
باإد�رة  ممثلة  �لعامة  �لقيادة  دور  �إىل  لف��ت��اً   ، �لنفو�س 
مكافحة �ملخدر�ت يف تقدمي �لتوعية و�لإر�شاد �لالزمني 
حما�شرة  �ىل  �جل��اد  و�شعيهم  �لأم���ور  و�أول��ي��اء  لل�شباب 

�ملخدر�ت و�جتثاثها من منابعها .
   جاء ذلك على هام�س م�شاركة �لقيادة �لعامة ل�شرطة 
مدر�ء  م��ن  وع���دد  �ل��ع��ام  �لقائد  بح�شور  �خليمة  ر�أ����س 
 2017 �لأول  �لطالبي  للملتقى   ، و�ل�شباط  �لإد�ر�ت 
�ملخدر�ت  و�ل�شالمة من  للوقاية  �ملنطقة  م�شتوى  على 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  �مل���خ���در�ت  مكافحة  �إد�رة  نظمته  �ل���ذي 
�لربنامج  �شمن  �خليمة  ر�أ����س  يف  �لأمريكية  �جلامعة 
�لوطني “�شر�ج” ، للتوعية باأ�شر�ر �ملخدر�ت ومب�شاركة 

. �ملد�ر�س  لطلبة  �لوعي  رقع  بهدف  جهات   6

   و�أ�شار �لعقيد عدنان علي �لزعابي مدير �إد�رة مكافحة 
بالقيادة  �ل�شرطية  للعمليات  �لعامة  ب��الإد�رة  �ملخدر�ت 
�لعامة ل�شرطة ر�أ�س �خليمة يف كلمته خالل �مللتقى على 
خالل  م��ن  �لآف���ة  ه��ذه  ملكافحة  �لد�خلية  وز�رة  حر�س 
�لتعاطي  لتجربة  ور�ف�س  و�ع  فكر  �يجاد  على  �لتاأكيد 
للت�شدي  �لإمكانات  كل  وتوفري  �لوقائي  �لدور  وتعزيز 
يف  ت��وع��وي��ة  باأن�شطة  �ل��ق��ي��ام  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �مل�شكلة  ل��ه��ذه 
و�شائل  �ن��ت�����ش��ار  و����ش��ت��غ��الل  �ملختلفة  �لإع�����الم  و���ش��ائ��ل 
لأكرب  �لتوعوية  �لر�شائل  لبث  �لجتماعي  �لتو��شل 

�شريحة ممكنة.
   وت�شمن �مللتقى �لعديد من �لفقر�ت �ملتنوعة �لتي بد�أت 
بعزف �ل�شالم �لوطني لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
، ثم ��شتعر��س مادة فلمية حول كيفية �لوقوع بالإدمان 

ورحلة �ملدمن و�لآثار �ل�شلبية �ملرتتبة على ذلك يف عمل 
�لر�شالة  �ل�شخ�شيات لنقل  �لعديد من  فني �شارك فيه 
�ملاأ�شاوية لل�شباب ، كما �ألقى �شتيفن ولهايت نائب مدير 
�جلامعة �لأمريكية يف ر�أ�س �خليمة كلمة �أ�شار فيها �إىل 
وجميع  و�جلامعة  �ل�شرطة  بني  �لكبري  �لتعاون  حجم 
�جلهات ملكافحة هذه �لآفة عرب و�شع وتنفيذ عدد من 
�لرب�مج على مد�ر �لعام ، ثم  قّدم �لدكتور طلعت رئي�س 
ق�شم �ل�شحة �لنف�شية مب�شت�شفى عبيد �هلل �شرحاً حول 
، كما  �لتاأهيل �لنف�شي للمدمن وكيفية �حتو�ءه  �أهمية 
�لإدمان  بني  و�لعالقة  و�أ�شبابه  �لنف�شي  �ملر�س  ع��ّرف 
�لح�شائيات  من  �لعديد  م�شتعر�شاً  �لنف�شي  و�مل��ر���س 
ظاهرة  حجم  لبيان  �لعاملية  �ل�شحة  ملنظمة  �لعاملية 

�لإدمان باملخدر�ت .

•• مقدي�صو-وام: 

�شارع �أع�شاء �لبعثة �لدبلوما�شية �لإمار�تية ب�شفارة �لدولة لدى مقدي�شو 
�م�س بالتربع بالدم من �أجل �نقاذ حياة �خو�نهم من �ملو�طنني �ل�شوماليني 
�لذين �شقطو� م�شابني يف تفجريي مقدي�شو يوم �ل�شبت �ملا�شي . تاأتي هذه 
بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له  �ملغفور  زرعها  �لتي  �لنبيلة  �لقيم  �نطالقا من  �ل��ب��ادرة 

�شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه يف �أبناء �لمار�ت و�أكدت عليها قيادة �لدولة 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  برئا�شة  �لر�شيدة 
�لدولة »حفظه �هلل« و�لتي تعلي من روح �لتعا�شد و�لتعاون مع �لأ�شقاء . ويف 
هذ� �لطار ي�شتعد م�شت�شفى �ل�شيخ ز�يد يف مقدي�شو خالل �ل�شاعات �ملقبلة 
ل�شتقبال �لع�شر�ت من جرحى �لتفجريين لتوفري �لعالج �لالزم لهم عرب 
تبذلها دولة  �لتي  �مل�شت�شفى وذلك �شمن �جلهود  �ملقيم يف  �لطبي  �لطاقم 

�لإمار�ت لدعم �ل�شومال. وكان م�شت�شفى �ل�شيخ ز�يد يف مقدي�شو قد �فتتح 
يوميا  جمانية  عالجية  خدمات  يقدم  حيث   2015 ع��ام  يونيو  �شهر  يف 
لأكرث من 280 مري�شا. يذكر �ن دولة �لإمار�ت كانت ولتز�ل تقدم دعما 

كبري� لل�شومال يف �ملجالت �لإن�شانية و�لتعليمية و�ل�شحية وغريها.
لقو� حتفهم يف تفجريين متز�منني هز�  قد  �شخ�س  وكان �أكرث من 300 

تقاطعني مزدحمني يف �لعا�شمة �ل�شومالية مقدي�شو.

منتدى الحتاد الـ 12 يناق�س جهود 
جمل�س التعاون يف مكافحة الإرهاب

•• اأبوظبي-وام:

�لذي   12 �ل���  �لحت���اد  غ��د �خلمي�س منتدى  ي��وم  ل��الإع��الم  �أبوظبي  تعقد 
تنظمه �شنويا �شحيفة »�لحتاد« حتت عنو�ن »جمل�س �لتعاون �خلليجي.. 
�ل�شيا�شيني و�لإعالميني  �ملحللني  �لإره��اب« بح�شور نخبة من  ومكافحة 

و�لأكادمييني �لعرب.
�لتعاون  �لتي و�كبت تد�شني جمل�س  �ملنتدى �ل�شوء على �لظروف  ي�شلط 
لهذه  �أكرب حتٍد  �لإقليمية  �لتطور�ت  �شكلت  وكيف  �لعربي،  �خلليج  لدول 

�ملنظومة �ل�شيا�شية �ملتجان�شة. 
كما يطرح �ملنتدى �لتجاوز�ت �لتي �رتكبها �لنظام �لقطري وما �أحلقه من 
�أجل  �إي��ر�ن من  �لقائم مع  �لتعاون، يف ظل حتالفه  ب��دول جمل�س  �أ���ش��ر�ر 

تقوي�س دعائم �ملجل�س.
�إن �نعقاد  �أبوظبي لالإعالم  و�أكد �شعادة �لدكتور علي بن متيم مدير عام 
�لتعاون  جمل�س  منظومة  ح��ول  ع�شرة  �لثانية  ن�شخته  ومو�شوع  �ملنتدى 
روؤية  ويقدم  �ملنا�شب،  �لوقت  يف  ياأتي  �لإره��اب  ملكافحة  �ملبذولة  و�جلهود 

��شرت�تيجية ت�شت�شرف �لر�أي �لعام وت�شعى �إىل تنويره.
�مل��و���ش��وع يعترب ج���زء�ً ل يتجز�أ م��ن مهمة  �أن ه��ذ�  �إىل  �ب��ن متيم  و�أ���ش��ار 
ر�أ�شها �شحيفة  لها وعلى  �لتابعة  �لإعالمية  �أبوظبي لالإعالم ومن�شاتها 
�لحتاد، �لتي تركزت ر�شالتها �لإعالمية خالل �لفرتة �ملا�شية على طرح 
يف  و�شفافية،  مبو�شوعية  وجتاوز�ته  �لقطري  بالنظام  �خلا�شة  �حلقائق 
�لتطور�ت  �ختبار حقيقي يف ظل  �أم��ام  �لتعاون خالله  وقت يقف جمل�س 
�لإقليمية �ملتالحقة وخطر �لتطرف و�لإرهاب �لذي يربك جهود �لتنمية 

�لتي تطمح �إليها دول �خلليج«.
�لذي  و�ل��ط��رح  �ملنتدى  يف  �مل��ق��ررة  �لنقا�س  جل�شات  �أن  متيم  �ب��ن  و�ع��ت��رب 
�ملجتمع  جت��اه  �مل�شتمرة  مل�شوؤوليتها  �م��ت��د�د  مبثابة  ه��و  خاللها  �شيجري 
للر�أي  �حلقيقية  �ل�شورة  و�إي�شال  �لوعي  تعزيز  على  �لعمل  يف  و�ملتمثلة 
�لإرهابي  �لفكر  �شبيل دحر  �لوطن، يف  باأمن  �ملتعلقة  �لق�شايا  �لعام حول 
و�ملتطرف، وردم �لهوة �ملعرفية �لتي باتت تباعد بني خمتلف فئات �ملجتمع، 
وهو ما جنحنا يف �أبوظبي لالإعالم مبحاربته من خالل بث �لفكر �لتنويري 
�لذي يطمح �إليه �جلمهور بالنظر �إىل كونه حاجة و�شرورة ملحة تفر�س 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  �حل��م��ادي  حممد  ق��ال  جانبه  م��ن  �ل��ي��وم«.  علينا  نف�شها 
�ن  رئي�س حترير �شحيفة �لحتاد  �أبوظبي لالإعالم،  و�لن�شر يف  للتحرير 
�خلليجي  �لتعاون  جمل�س  يخ�س  م��ا  يف  �ل��ت��ط��ور�ت  �آخ��ر  يناق�س  �ملنتدى 
و�لتوتر�ت �لتي يثريها �لنظام �لقطري و�لتي ُت�شكل حتدياً كبري� مل�شرية 

جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية.
و�أ���ش��اف �حل��م��ادي: »ن��ح��ن �لآن �أم���ام �أزم���ة ُي�شر �ل��ن��ظ��ام �ل��ق��ط��ري على 
لكن  �خلليجية،  �ملظلة  ع��ن  يخرج  ل��ن  و�حل��ل  عمرها،  و�إط��ال��ة  متديدها 
وتدخالت  جت��اوز�ت  من  �رتكبه  مبا  �لقطري  �لنظام  يعرتف  �أن  �شريطة 

�شافرة �شد م�شلحة دول �خلليج و�شد ��شتقر�رها و�أمن �شعوبها«.
وقال �حلمادي: »ي�شع �ملنتدى يف ن�شخته هذه �لأزمة مع قطر حتت جمهر 
�لتحليل، على مد�ر �أربع جل�شات، من �أجل تعريف �لر�أي �لعام باأبعاد �لأزمة 
�لقطرية وك�شف خبايا �ل�شيا�شات �لتي ينتهجها �لنظام �لقطري ويغرد بها 

خارج �ل�شربني �خلليجي و�لعربي«.
�ل��ق��ط��ري يف ن�شر  �ل��ن��ظ��ام  �ل���ذي يلعبه  �ل���دور  �مل��ن��ت��دى على  �أور�ق  وت��رك��ز 
�لإطار  ه��ذ�  و�شمن  �خلليجي،  �ل�شف  وح��دة  متزيق  وحم��اول��ة  �لفو�شى 
يخ�ش�س �ملنتدى �أور�قاً بحثية ير�شد من خاللها ما تقدمه �لدوحة من 
لعبها  �لتي  و�لأدو�ر  �ل�شيا�شات  و�أي�شاً  �لإره��اب��ي،  »�لإخ���و�ن«  لتنظيم  دعم 
�لنظام �لقطري و�أجج من خاللها نار ما ُي�شمى »�لربيع �لعربي«. ويو�شح 
�إره��اب��ي��ة يف م�شر  تنظيمات  �ل��دوح��ة  دع��م��ت  كيف  ع��رب جل�شاته  �مل��ن��ت��دى 
و�لبحرين و�ليمن و�شوريا وليبيا، و�أي�شاً ما يقوم به �لنظام �لقطري من 

دور خبيث يف دعم �حلوثيني وحركة »�لإ�شالح« �ليمنية.
�لنظام  ممار�شات  على  �خلليجي  �لفعل  رد  �إىل  �ملنتدى  فعاليات  وتتطرق 
�لطريق  �إىل  �ل��دوح��ة  لإع����ادة  �ل��ر�م��ي��ة  و�مل���ح���اولت �خلليجية  �ل��ق��ط��ري، 
�لقمة  2014، وم���ن خ���الل  �ل��ري��ا���س يف  �ت���ف���اق  �ل���ق���ومي، خ��ا���ش��ة ع���رب 
�لأمريكية- �لعربية- �لإ�شالمية. كما تتطرق �أور�ق �ملنتدى �إىل �خلطو�ت 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  ودولة  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  �تخذتها  �لتي 
و�لبحرين وم�شر، خا�شة يف ما يتعلق باملقاطعة باعتبارها مرحلة فا�شلة 

يف ردع �لدوحة.
�لر�أي  ح�شد  �إمكانية  حول  تتمحور  ورق��ة  فعالياته  يف  �ملنتدى  ويخ�ش�س 
�مل�شاركون  وي��ط��رح   .. ل��الإره��اب  �لقطري  �لنظام  دع��م  �ل���دويل �شد  �ل��ع��ام 
�لأطر �لقانونية �لتي متتلكها دول �ملقاطعة �لأربع ل�شمان حقها يف �لدفاع 
عن نف�شها وفق مبد�أ حفظ �ل�شلم و�لأم��ن �لدوليني، و�شمن هذ� �لإطار 
هناك خطو�ت قانونية متتلكها �لدول �لأربع ملقا�شاة �لدوحة دوليا وكذلك 

�إير�ن.
�لكر�هية  �لت�شدي خلطاب  �لإع��الم �خلليجي يف  دور  �ملنتدى  يتناول  كما 
ودح�س �لدعاية �لقطرية �لكاذبة، وتبحث فعاليات �ملنتدى يف طرق �إي�شال 

�ل�شورة بو�شوح للمجتمعات و�حلكومات �لغربية.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   

انذار عديل بالن�صر
 رقم  7258/ 2017   

�ملنذر : �شركة باحل�شا �لدولية - ذ م م 
�ملنذر �ليه : �ل�شيد/ عبد�هلل حممد ح�شني 

تخطركم �ملنذرة ب�شرورة �شد�د بدلت �ليجار �مل�شتحقة عن �لعني �ملوؤجرة 
�مل��ذك��ورة �ع��اله ، وذل��ك خ��الل 30 ي��وم م��ن ت��اري��خ �لن�شر و�ل �شت�شطر 
حيالكم  �لالزمة  �لقانونية  �لج���ر�ء�ت  كافة  �تخاذ  �ىل  �ملنذرة  �ل�شركة 
للمطالبة بالخالء و��شرتد�د حقوقها �ملالية ، ف�شال عن حتميلكم ر�شوم 

وم�شاريف �لتقا�شي مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة �لخرى. 
   الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   

اإعالن بالن�صر
 رقم  7259/ 2017   
�ملنذر : عبد �ملنعم ح�شن عبد�هلل �حمد �لبحري 
�ملنذر �ليه : هيماليا لتكييف �لهو�ء - �س ذ م م 

�ملو�شوع 
تاريخ  �ق�شاها 15 يوم من  بال�شد�د خالل مدة  �ليه  �ملنذر   / �ملنذر  ينذر 
�لن�شر ، و�إل �شوف ي�شطر �ىل �قامة دعوى بطلب �لخالء مع �شد�د قيمة 
حفظ  مع   ، و�لتقا�شي  �لدعوى  ر�شوم  �ىل  بال�شافة  �مل�شتحقة  �ليجار 

كافة حقوق �لطالب �لخرى.  
   الكاتب العدل

العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/3092  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1- فجاج لل�شحن - �س ذ م م  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي/ �ن�س عبد �لرز�ق �ملن�شور وميثله / عبد�هلل علي عبد�لوهاب عبد�هلل 
�ل�شويدي -  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما 
بالتكافل و�لت�شامن مببلغ وقدره )64500 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة  12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام.  وحددت لها جل�شة 
 Ch1.C.14 يوم �لربعاء  �ملو�فق  2017/11/8  �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



األربعاء   18   أكتوبر    2017  م   -   العـدد  12150  
Wednesday  18   October   2017  -  Issue No   12150

08

اأخبـار الإمـارات
الحتاد الن�شائي العام و»اأقدر« ينظمان دورة تدريبية حول �شهادة ثقافة التوا�شل الإلكرتوين

•• اأبوظبي-وام: 

نظم �لحتاد �لن�شائي �لعام بالتعاون مع برنامج خليفة لتمكني �لطالب 
ثقافة  ���ش��ه��ادة  على  �حل�����ش��ول  ب�����ش��اأن  ت��وع��وي��ة  تدريبية  دورة  “�أقدر” 

�لتو��شل �للكرتوين .
وقالت �شعادة نورة �ل�شويدي مديرة �لحتاد �لن�شائي �لعام �إن هذه �لدورة 
�ل�شيخة  �شمو  بها  توجه  �لتي  �لعمل  وور���س  �ل���دور�ت  �شل�شلة  ج��زء من 
فاطمة بنت مبارك رئي�شة �لحتاد �لن�شائي �لعام �لرئي�شة �لأعلى ملوؤ�ش�شة 
�لتنمية �لأ�شرية رئي�شة �ملجل�س �لأعلى لالأمومة و�لطفولة بهدف متكني 

�ملر�أة يف �ملجالت كافة.
�لتطوير لالإبد�ع و�لبتكار  “ مركز  �لتي ينظمها  �ل��دورة  �أن  و�أو�شحت 
بالحتاد �لن�شائي �لعام “ تعترب �نطالقة ل�شل�شة دور�ت و ور�س خا�شة 

باأمن �ملعلومات �شيقيمها �لحتاد خالل �لفرتة �ملقبلة.
و قالت �ملهند�شة غالية �ملناعي مديرة �د�رة تقنية �ملعلومات بالحتاد �إن 
�ليوم ت�شتمر على مدى يومني بح�شور عدد من  �ل��دورة �لتي �نطلقت 
موظفات �لحتاد �لن�شائي وعدد من �جلهات �مل�شاركة من وز�رة �لد�خلية 
و�ملجل�س �لأعلى لالأمومة و�لطفولة وهيئة تنظيم �لت�شالت وموؤ�ش�شة 
ز�يد �لعليا للرعاية �لإن�شانية ود�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بر�أ�س �خليمة 
�شباب”  �لإمار�ت”  وموؤ�ش�شة  �لإل���ك���رتوين  ل��الأم��ن  �لوطنية  و�لهيئة 

وجمعية بيت �خلري وخدمة �لأمني.
�أهمية �لدورة كونها تعمل على ن�شر ثقافة �ل�شالمة على �شبكة  و�أكدت 
لهم  �خلاطئ  بال�شلوك  لتوعيتهم  �لأم���ور  و�أول��ي��اء  لالأمهات  �لن��رتن��ت 

ولأبنائهم.
من جانبه قال �لعقيد �لدكتور �بر�هيم حممد �لدبل �ملن�شق �لعام لربنامج 

خليفة لتمكني �لطالب “ �أقدر” �إن �لتعاون مع �لحتاد �لن�شائي يف هذ� 
�ملجال ياأتي يف �إطار �لتاأكيد على �أهمية ن�شر ثقافة �ل�شالمة على �شبكة 
و�شرورة  �لأمهات  وبالأخ�س  �لأم��ور  لأولياء  بالن�شبة  ل�شيما  �لإنرتنت 
توعيتهم حيال �ملمار�شات و�ل�شلوكيات �خلاطئة �لتي من �شاأنها �لإ�شر�ر 

ب�شالمتهم و�شالمة �أبنائهم على �شبكة �لإنرتنت.
و�أ�شاف �إن هناك �لعديد من �ملمار�شات �لتي قد تكون �شحيحة �أو ب�شيطة 
�جتماعية  ع��و�ق��ب  ذ�ت  ت��ك��ون  ق��د  �لآخ���ر  �جل��ان��ب  لكنها يف  يف ظاهرها 
و�حلذر  �حليطة  �أخ��ذ  جميعاً  علينا  ويتوجب  ج���د�ً،  خطرية  وقانونية 
و�لنتباه ملثل هذه �ملمار�شات. وقال �إن �لتوعية بهذه �لأخطار يف ظل وجود 
�لثغر�ت �لأمنية يتوجب علينا �لنتباه لها نظر�ً لكرثة ��شتخد�م �شبكات 
بالتعاون مع  �لتدريبية  �لور�س  �ل�شدد عقد  �لإنرتنت حيث �شيتم بهذ� 
�لحتاد �لن�شائي �لعام يف �لعا�شمة �أبوظبي من خالل �خ�شائيي تدريب 

معتمدين لدى برنامج خليفة لتمكني �لطالب.
ثقافة  ل�شهادة  �لتدريبي  �لربنامج  �إن  �لدبل  �لدكتور  �لعقيد  و�أ���ش��اف 
�لتوعية  ح����ول  ي��ت��م��ح��ور   Cyber C3 – �لإل����ك����رتوين  �ل��ت��و����ش��ل 
للجر�ئم  �لحت���ادي  بالقانون  و�لتوعية  و�أخالقياتها،  �لن��رتن��ت  ب���اآد�ب 
�أمن  باأ�شا�شيات  �لتوعية  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �لم����ار�ت،  دول���ة  يف  �لإل��ك��رتون��ي��ة 
�ملعلومات و�ل�شتخد�م �لإيجابي لو�شائل �لتو��شل �لجتماعي، و�ملطبق 
�لربنامج  �أن هذ�  و�أك��د  �لدولة..  �أماكن خمتلفة على م�شتوى  حالياً يف 
يركز على فهم عو�قب �لت�شرف غري �مل�شوؤول يف عامل �لنرتنت و�لوقوف 
على بع�س �حلو�دث ومناق�شتها ل�شتخال�س �لعرب و�لفو�ئد. و ذكر �أن 
�شهادة معتمدة  �لتدريبي على  �لربنامج  نهاية  �شيح�شلون يف  �ملتدربني 
متمنيا �أن يكون �لربنامج �إ�شافة فعلية لتاأهيل �ملتدربني يف هذ� �لجتاه 

و�للبنة �لأوىل حلماية �ملجتمع من �أخطار �لنرننت.

هزاع بن زايد : نراهن على ال�شباب ل�شنع امل�شتقبل

اأحمد طالب ال�ضام�ضي

هاجر مبارك اآل ما�ضي

حممد عبداهلل احلر�ضو�ضي
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•• اأبوظبي -وام:

ق���ال ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ه����ز�ع ب��ن ز�يد 
�ملجل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  �آل 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي لإم�������ارة �أب���وظ���ب���ي �إن 
�ل��ق��ي��ادة �لإم���ار�ت���ي���ة ت��ر�ه��ن على 
�أهل  �ل�شباب ل�شنع �مل�شتقبل، فهم 

للثقة و�ملبادرة و�لبتكار.
و�أك����د ���ش��م��وه �أن ���ش��ب��اب �لإم�����ار�ت 
�ملجالت  يف  مبدعون  �أنهم  �أثبتو� 
ك������اف������ة وو�ج������ب������ن������ا ت������وف������ري كل 
تطلعاتهم  لتحقيق  لهم  �لفر�س 

و�أحالمهم.
و�أ�شاف �شموه �ن “�لتطور �لعلمي 
�ملعا�شر،  عاملنا  يف  و�لتكنولوجي 
�لعمل  طريقة  يف  ت��ط��ور�ً  يتطلب 
متج�شد�ً  ن��ر�ه  ما  وه��و  و�لتفكري، 
�لدعم  ف���اإن  وب��ال��ت��ايل  �شبابنا،  يف 
�لقيادة  �ل��ذي تقدمه  �ل��الحم��دود 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �حلكيمة 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
و�شاحب  �هلل،  ح��ف��ظ��ه  �ل�����دول�����ة 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ر��شد 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
�ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  �هلل  رع��اه 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
ي�شمن  لل�شباب  �مل�شلحة،  للقو�ت 
حا�شر�ً  �لإم�������ار�ت  ول���دول���ة  ل��ه��م 
بالنجاح  ح���اف���ل���ني  وم�������ش���ت���ق���ب���اًل 

و�لإجناز�ت”.
�إع��الن جمل�س  جاء ذلك مبنا�شبة 
و�ملجل�س  ل���ل�������ش���ب���اب  �لإم�������������ار�ت 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي لإم������ارة �أب���وظ���ب���ي عن 
�ل��ث��ان��ي��ة ملجل�س  �ل������دورة  ت�����ش��ك��ي��ل 
�أب���وظ���ب���ي ل��ل�����ش��ب��اب، و�مل����ك����ّون من 
�شبعة �أع�شاء وقع عليهم �لختيار 
�لعلمية  م���وؤه���الت���ه���م  ع��ل��ى  ب���ن���اًء 
�أثبتت  حيث  �لعملية،  وخ��رب�ت��ه��م 
�لرت�شيح  خ����الل  م���ن  �مل��ن��اف�����ش��ة، 
�شباب  �أن  على  �ملجل�س،  لع�شوية 
�لإم���ار�ت يحملون موؤهالت  دول��ة 
لالن�شمام  ت���وؤه���ل���ه���م  وم�����ه�����ار�ت 
�ل�شبابية،  �مل���ج���ال�������س  ل��ع�����ش��وي��ة 
�لتي  �مل��ب��ادر�ت  و�شع  يف  و�مل�شاركة 
ت�شاهم يف تطوير منظومة �لعمل 

�ل�شبابي يف �لدولة.
�شما  معايل  قالت  �ملنا�شبة  وبهذه 
�ملزروعي  ف���ار����س  ب���ن  ���ش��ه��ي��ل  ب��ن��ت 
وزيرة دولة ل�شوؤون �ل�شباب ، رئي�س 
“�شبابنا  جمل�س �لإمار�ت لل�شباب 
لهم  �أولتها  �لتي  للثقة  �أه��ل  د�ئماً 
�ل��ق��ي��ادة �ل��ر���ش��ي��دة ب��ال��دول��ة، وقد 
�مل�شاريع  �لتوقعات يف كل  جت��اوزو� 
بروٍح  وب���ادرو�  عليها،  عملو�  �لتي 
مبادر�ٍت  خلق  على  عالية  �شبابية 
نوعيٍة تخدم �ل�شباب، مبا يالم�س 
يكونو�  لأن  ويوؤهلهم  توقعاتهم، 

مهند�شا  ويعمل  �ل�����ش��رف،  مرتبة 
للطاقة  �لإم���������ار�ت  م��وؤ���ش�����ش��ة  يف 
�لنووية كما �لتحق علي بالتدريب 
�ملتحدة و كوريا  �ململكة  �لعملي يف 
�جلنوبية و�لرب�مج �ملهنية �لتابعة 

ل�شنغافورة بوليتكنيك.
لع�شوية  م�����وؤخ�����ر�  ع���ل���ي  �ن�������ش���م 
�لإمنائي  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  ب��رن��ام��ج 
�أنه  يف برنامج �لقادة �ل�شباب، كما 
�لوطن  ���ش��ف��ر�ء  ب��رن��ام��ج  يف  ع�شو 
ح���ي���ث م���ث���ل �ل�����دول�����ة يف �مل���وؤمت���ر 
و�شارك  لل�شباب  �لأوروب��ي  �لعربي 
يف �شياغة �لتقرير �لنهائي �ملرفوع 

جلامعة �لدول �لعربية.
�لتفاقية  دع����م  ع��ل��ى  ع��ل��ي  ع��م��ل 
�مل��وق��ع��ة م��ن ق��ب��ل دول����ة �لإم�����ار�ت 
وك�����وري�����ا �جل���ن���وب���ي���ة م�����ن خ���الل 
�����ش���ت���ق���ط���اب �ل���ط���ل���ب���ة �ل���ك���وري���ني 
للتدريب يف حمطة بر�كة للطاقة 

�لنووية.
ح�������ش���ل ع���ل���ي ع���ل���ى �ل���ع���دي���د من 
على  �لأول  �مل��رك��ز  منها  �جل��و�ئ��ز 
�ل�شيخ  ج��ائ��زة  �ل��دول��ة يف  م�شتوى 
م����اج����د ب�����ن حم���م���د �لإع����الم����ي����ة 
و2010   2009 ع����ام  ل��ل�����ش��ب��اب 
موؤ�ش�شة  كرمته  كما  �لتو�يل،  على 
�لإمار�ت للطاقة �لنووية حل�شوله 

على جائزة بر�كة للتميز.
�ملع�شكر�ت  م��ن  �ل��ع��دي��د  ���ش��ارك يف 
�ل�����ت�����دري�����ب�����ي�����ة وور��������������س �ل���ع���م���ل 
و�لجتماعية  �ل�شيا�شية  �لدولية 
تطوير  م���ن���ه���ا  و�لق����ت���������ش����ادي����ة 
�لوطنية �خلا�شة  �ل�شرت�تيجيات 
ولجئي  �مل���ر�أة  متكني  و  بال�شباب، 
�حل��������روب وم���ك���اف���ح���ة �لإره���������اب، 
�لأعمال،  ري��ادة  بر�مج  �إىل  �إ�شافة 
يف  �ل��دول��ي��ة  �ل�شهادة  على  حا�شل 
�إلقاء  يف  �شاهم  كما  �لبتكار  �إد�رة 
�لتوعوية  �ملحا�شر�ت  من  �لعديد 
و�لتكنولوجيا،  بالهند�شة  �ملتعلقة 
كما �أنه ر�ئد �أعمال ميتلك م�شنعا 

للحجر �ل�شناعي.
- هاجر مبارك �آل ما�شي - تعمل 
 26 م���ا����ش���ي،  �آل  م���ب���ارك  ه���اج���ر 
�لتعليم �ملجتمعي  �شنة، كاإخ�شائي 
وهي  �أبوظبي،  نيويورك  بجامعة 
يف  �ملاج�شتري  �شهادة  على  حا�شلة 
حممد  ك��ل��ي��ة  م��ن  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة 
�حلكومية،  ل���������الإد�رة  ر������ش����د  ب����ن 
�لدولية  �ل��در����ش��ات  وبكالوريو�س 
من  و�ملجتمع  �لثقافة  بتخ�ش�س 

جامعة ز�يد.
�لتميز  برنامج  يف  ه��اج��ر  �شاركت 
�أبوظبي  مل��وؤ���ش�����ش��ة  �ل��ت��اب��ع  �ل��ث��ق��ايف 
ل����ل����ث����ق����اف����ة و�ل������ف������ن������ون و�مل����ع����ه����د 
�لربيطاين، وع�شو يف مركز ذ�كرة 
لدر��شات �لرت�ث يف دولة �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة.
ت���ق���وم ه���اج���ر ب��ن�����ش��ر م����ق����الت يف 

و�أل����ف����ت  ن����ا�����ش����ون����ال،  ذ�  ج����ري����دة 
ك��ت��اب �ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة يف �لأف����الم 
وثقافية  لغوية  نافذة  �لإمار�تية: 

على �لأفالم �لإمار�تية.
عملت هاجر �شابقاً كباحث م�شاعد 
بجامعة  �لأع���م���ال  ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  يف 
�لأمم  منظمة  يف  وت���درب���ت  ز�ي����د، 
�مل��ت��ح��دة ل���الأغ���ذي���ة و�ل����زر�ع����ة. - 
م��ه��ا ع��ل��ي �ل��ظ��اه��ري - ت��ب��ل��غ مها 
�شهادة  وحت���م���ل   27 �ل��ع��م��ر  م���ن 
�ملاج�شتري يف �لتخطيط �لعمر�ين 
من جامعة نيويورك بكلية و�غرن 
ل���ل���در�����ش���ات �ل��ع��ل��ي��ا يف �ل���ولي���ات 
�مل����ت����ح����دة، و�ل����ب����ك����ال����وري����و�����س يف 
�متياز  بدرجة  �ملعمارية  �لهند�شة 
م���ع م��رت��ب��ة �ل�����ش��رف م���ن جامعة 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
ح�����ش��ل��ت ع��ل��ى �ل���ع���دي���د م���ن �ملنح 
�لدر��شية �لعريقة وبر�مج �لتدريب 
�ل�شيخ  ب��رن��ام��ج  م��ن��ه��م  �ل��ق��ي��ادي��ة 
حم��م��د ب���ن ز�ي����د �ل��ت��اب��ع جلامعة 
�لتدريب  وب����رن����ام����ج  ن����ي����وي����ورك 
�أك�شفورد.  ج��ام��ع��ة  يف  �ل��ه��ن��د���ش��ي 
كمتخ�ش�س  ح���ال���ي���اً  م���ه���ا  ت��ع��م��ل 
�لتخطيط  د�ئ�������رة  يف  ت��خ��ط��ي��ط 
و�ل��ب��ل��دي��ات حيث تقوم  �ل��ع��م��ر�ين 
�مل��ن��اط��ق �حل�شرية  �إح��ي��اء  ب��اإع��ادة 
يف مدينة �لعني .. وبجانب عملها 
وم��ه��ن��ت��ه��ا ت��ط��وع��ت م��ه��ا يف معهد 
و�لتكنولوجيا  ل��ل��ع��ل��وم  م�����ش��در 
جمال  يف  وم�������ش���ت�������ش���ارة  ك��ب��اح��ث��ة 
ورقة  موؤخر�ً  وقدمت  �لتخطيط، 
ببو�شنت  ه��ارف��ارد  جامعة  يف  عمل 
حممد   - �مل����ت����ح����دة.  �ل������ولي������ات 
يحمل   - �حل���ر����ش���و����ش���ي  ع����ب����د�هلل 
حم��م��د ���ش��ه��ادة �ل��ب��ك��ال��وري��و���س يف 
مبرتبة  �لتجارية  �ل�شرت�تيجية 
�ل�شرف من جامعة �أوريقن �شتيت 
�لمريكية،  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات  يف 
دورة  يف  �لم���������ار�ت  دول������ة  وم����ّث����ل 
�لعلوم �لتطبيقية بادن فورمتبريغ 

للتجارة �لعاملية يف �ملانيا.
جيت  �شايرب  �شركة  حممد  �أ�ش�س 
ل���ل���ح���م���اي���ة �لل����ك����رتون����ي����ة، وه���و 
�شندوق  يف  فعال  �إمار�تي  م�شروع 
ر��شد  بن  وموؤ�ش�شة حممد  خليفة 

لدعم م�شاريع �ل�شباب.
ي���ق���دم حم��م��د م���ن خ����الل �شركة 
�شايرب جيت للحماية �للكرتونية 
�أح�������دث �حل����ل����ول �ل��ت��ق��ن��ي��ة لهم 
م����وؤ�����ش���������ش����ات �ل������دول������ة �لأم����ن����ي����ة 
�ل���رتك���ي���ز على  و�حل����ي����وي����ة، م����ع 
�ل�شتعانة ب�شو�عد �إمار�تية لتنفيذ 

تلك �مل�شاريع.
�لرميثي  حم��م��د  ع��ب��د�ل��رح��م��ن   -
�شهادة  ع���ب���د�ل���رح���م���ن  ي��ح��م��ل   -
�ملاج�شتري يف �لتجارة �لدولية، كما 
يحمل �شهادة �ملاج�شتري يف �لبتكار 
�ل�شرف  مرتبة  مع  و�لتكنولوجيا 
�لوليات  يف  بو�شطن  جامعة  م��ن 
�مل��ت��ح��دة �لم��ري��ك��ي��ة، ك��م��ا يحمل 
�لفر�ن�شايز  �إد�رة  يف  �شهادة  �أي�شا 
تاون  ج��ورج  جامعة  م��ن  �لتجاري 
و��شنطن  �لمريكية  �لعا�شمة  يف 
ب��الإ���ش��اف��ة �إىل �ل��ب��ك��ال��وري��و���س يف 
�لعمال  و�إد�رة  �مل��ال��ي��ة  �لإد�رة 
�ل��دول��ي��ة م��ن ج��ام��ع��ة ���ش��ف��ول��ك يف 
عبد�لرحمن  ي��ع��م��ل  ب���و����ش���ط���ن. 
حالياً كمحلل �إد�رة معرفة و�بتكار 
يف ���ش��رك��ة �أدن�����وك مل��ع��اجل��ة �ل��غ��از ، 
فقد  كمحلل  عمله  �إىل  بالإ�شافة 
�مل�شاريع  م��ك��ت��ب  يف  �أي�������ش���ا  ع��م��ل 
بطرح  وق����ام  لل�شركة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
مبادر�ت و�شرحها من خالل دور�ت 

مكثفة لكل موظفي �ل�شركة.
كع�شو  �ل����رح����م����ن  ع���ب���د  ������ش�����ارك 
معهد  يف  �لب����ت����ك����ار  م���ن���ت���دى  يف 
يف  باب�شون  -كلية  ما�شات�شو�شت�س 
�لعديد  ���ش��ارك يف  ك��م��ا  ب��و���ش��ط��ن، 
بينها  من  �لتطوعية  �لأعمال  من 
�أحد  يف  �لأط��ف��ال  وت��دري��ب  تاأهيل 

دور رعاية �لأيتام خارج �لدولة.

فاعلني يف جمتمعهم، قادرين على 
�لأف�شل  لتكون  بدولتنا  �لنهو�س 

على م�شتوى �لعامل”.
�ملجال�س  ب�����اأن  �مل����زروع����ي  و�أك������دت 
�ملحلية عملت خالل �أكرث من عام 
لدعم  نوعية  م��ب��ادر�ت  �شنع  على 
�ل�شباب يف خمتلف �إمار�ت �لدولة، 
ونطمح لأن يعمل جمل�س �أبوظبي 
لل�شباب على �لنهو�س ب�شباب �إمارة 

�أبوظبي للو�شول بهم للعاملية.
�لدكتور  م��ع��ايل  ق���ال  م��ن ج��ان��ب��ه 
�أح���م���د م���ب���ارك �مل���زروع���ي �لأم���ني 
لإمارة  �لتنفيذي  للمجل�س  �لعام 
�لتنفيذي  �مل��ج��ل�����س  �إن  �أب���وظ���ب���ي 
لل�شباب  �أب��وظ��ب��ي  جمل�س  يعترب 
يف  �ل�شبابي  للعمل  رئي�شياً  �شريكاً 
نعمل  لأن  �أبوظبي، ونطمح  �إم��ارة 
�خلطط  �أف�شل  و�شع  على  معهم 

�ل�شرت�تيجية لل�شباب.
و�أك��د �مل��زروع��ي �أن �لأم��ان��ة �لعامة 
ل��ل��م��ج��ل�����س �ل���ت���ن���ف���ي���ذي لإم��������ارة 
�لقيادة  روؤي��ة  وف��ق  تعمل  �أبوظبي 
كافة  و�مل��و�رد  �لإمكانيات  بت�شخري 
ليكونو�  ودعمهم،  �ل�شباب  خلدمة 
من����وذج����اً ي��ح��ت��ذى ل��ل�����ش��ب��اب على 

م�شتوى �لعامل.
لل�شباب  �ملحلية  �ملجال�س  وتهدف 
كل  يف  �ل�شبابي  �لعمل  تعزيز  �إىل 
�إم��ارة، من خالل ترجمة �لأجندة 
�لوطنية لل�شباب �إىل مبادر�ت على 

- يبلغ �أحمد من �لعمر 25 عاماَ، 
�ل��ب��ك��ال��وري��و���س يف  ���ش��ه��ادة  ويحمل 
تخ�ش�س �لعالقات �لدولية و�لمن 
�لأمريكية  �جلامعة  م��ن  �ل���دويل، 
من  بعدد  �لتحق  وق��د  بو��شنطن، 
�أب���رزه���ا دور�ت يف  م���ن  �ل�������دور�ت، 
وكلية  وكولومبيا  هارفرد  جامعة 

و��شنطن للربوتوكول.
لل�شباب  مندوب  �أول  �أحمد  يعترب 
 2011 ل�شنة  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  يف 
�لإمار�ت  �شباب  بتمثيل  ق��ام  حيث 
بالنيابة  ك���ل���م���ة  و�أل�����ق�����ى  ه����ن����اك 
�للجنة  �أن��ه ع�شو يف  كما   .. عنهم 
ز�يد”  “عيال  مل��ل��ت��ق��ى  �مل��ن��ظ��م��ة 
�ملتحدة  �ل���ولي���ات  ي��ق��ام يف  �ل����ذي 
و�أ�شرت�ليا  وبريطانيا  �لأمريكية 
بغر�س تنظيم فعاليات للمبتعثني 
�لإم��ار�ت��ي��ني خ���ارج �ل��ب��الد. يعمل 
�أحمد بديو�ن ويل عهد �أبوظبي يف 
و�إد�رة  و�لتخطيط  �ملر��شم  جمال 
�خل��ربة يف  كما ميتلك  �لفعاليات، 
�مل�شاريع حيث كان له  �إد�رة  جمال 
دور يف �لعديد من �لفعاليات مثل 
للطري�ن  �لحت�����اد  ج���ائ���زة  ���ش��ب��اق 
وغريها   1 ل��ل��ف��ورم��ول  �ل���ك���ربى 
باإمارة  �مل��خ��ت��ل��ف��ة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن 

�أبوظبي.
- ع���ائ�������ش���ة حم���م���د �حل����م����ريي - 
�جلامعة  م���ن  ع��ائ�����ش��ة  ت��خ��رج��ت 
ب�شهادة  �ل�����ش��ارق��ة  يف  �لأم��ري��ك��ّي��ة 

�أر�س �لو�قع، بالتعاون مع �ملجال�س 
�إم��������ارة، حيث  ك���ل  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة يف 
�ملحلية  �ملجال�س  �أع�����ش��اء  �شيعمل 
على  �ملبنية  �ل�شيا�شات  و�شع  على 
لتمكني  �لعاملية  �لدر��شات  �أف�شل 
�ل�شباب، فيما �شيتم �إ�شر�ك �ل�شباب 

يف تنفيذ تلك �ملبادر�ت.
لل�شباب  �أبوظبي  جمل�س  ويتكون 
�أحمد  ي��ر�أ���ش��ه��م  �أع�������ش���اء   7 م���ن 
ط��ال��ب �ل�����ش��ام�����ش��ي، وع�����ش��وي��ة كل 
وعائ�شة  �لأ�����ش����خ����ري،  ع���ل���ي  م����ن 
مبارك  وهاجر  �حلمريي،  حممد 
�لظاهري،  علي  ومها  ما�شي،  �آل 
�حلر�شو�شي،  ع���ب���د�هلل  وحم���م���د 

وعبد�لرحمن �لرميثي.
�أبوظبي  �أن جمل�س  بالذكر  جدير 
عمل  �لأوىل  دورت�����ه  يف  ل��ل�����ش��ب��اب 
ع��ل��ى �ل��ع��دي��د م��ن �مل���ب���ادر�ت �لتي 
�شباب  م���ع  �ل��ت��ف��اع��ل  يف  ���ش��اه��م��ت 
ت�شميم  كتحدي  �أب��وظ��ب��ي،  �إم����ارة 
جامعة �مل�شتقبل، وتنظيم معر�س 
فعاليات  �شمن  �ل�شباب  �إجن����از�ت 
لأجيال  ز�ي���د  ب��ن  حم��م��د  جمل�س 
معايل  و����ش��ت�����ش��اف��ة  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل، 
حممد بن عبد�هلل �لقرقاوي وزير 
و�مل�شتقبل  �ل���وزر�ء  جمل�س  �شوؤون 
برنامج  �شمن  توجيهية  جل�شة  يف 

موجه.  100
�لأع�شاء  ع���ن  ن��ب��ذة  ي��ل��ي  م���ا  ويف 
باملجل�س : - �أحمد طالب �ل�شام�شي 

�لبيئة  ع����ل����وم  يف  ب���ك���ال���وري���و����س 
�لرحالت  من  �لعديد  يف  و�شاركت 
�لثقافية و�لعلمية �ىل �أكرث من 7 
�ملتحدة  و�ل��ولي��ات  كاليابان،  دول 
و�أملانيا  و�����ش���ب���ان���ي���ا،  �لأم���ري���ك���ي���ة 

و�ململكة �ملتحدة.
�لنفط  ق���ط���اع  يف  ع��ائ�����ش��ة  ت��ع��م��ل 
و�لغاز يف �أبوظبي و تخت�س بالعلوم 
�لبيئية يف �لقطاع، وُر�شحت لتكون 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����ش��ب��اب يف 

�شركة �أدنوك ملعاجلة �لغاز.
بوت�شد�م  معهد  يف  عائ�شة  عملت 
يف  �ملناخ  وتغرّي  �لبيئية  لالأبحاث 
برنامج  يف  عائ�شة  و�شاركت  �ملانيا، 
�ململكة  يف  ل����ل����ري����ادة  م���ك���ت���وم  �آل 
يف  عائ�شة  �ن�شمت  ك��م��ا  �مل��ت��ح��دة، 

برنامج �شفر�ء �شباب �لإمار�ت.
و�شاركت عائ�شة يف برنامج �شفر�ء 
�للغة  وجت���ي���د  �لإم����������ار�ت  ����ش���ب���اب 
�لعربية  ل��ل��غ��ة  �إ����ش���اف���ة  �لأمل���ان���ي���ة 

و�لإجنليزية.
�لعديد  قدمت و�شاركت عائ�شة يف 
مثل  و�لفعاليات  �ملحا�شر�ت  م��ن 
�لأمريكية  �جل��ام��ع��ة  �إك�������س  ت��ي��د 
بال�شارقة، و�أوبر� �فتتاح مقر �شر�ع 

�جلديد.
يبلغ علي من   - �لأ�شخري  - علي 
�لعمر 28 عاماً، وهو حا�شل على 
�لهند�شة  يف  �لبكالوريو�س  �شهادة 
�ملتحدة مع  �ململكة  �مليكانيكية من 

نظمها مركز زايد للدرا�ضات والبحوث �ضمن مو�ضمه الثقايف 2017 

حما�شرة عن احلياة العلمية يف اأبوظبي قبل قيام الحتاد 
•• ابوظبي-الفجر:

�لتابع  �لبحوث  و  للدر��شات  ز�ي��د  مركز  نظم   ،2017 �لثقايف  مو�شمه  �شمن 
لنادي تر�ث �لمار�ت ، �أم�س يف قاعة �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 
�لحتاد  قيام  قبل  �أبوظبي  يف  �لعلمية  �حلياة  من  “ ملحات  بعنو�ن  حما�شرة   ،
�هلل �ملهريي ، �لباحث يف موؤ�ش�شة طابا للبحوث  عبد  بن  ثاين  فيها  “ حتدث 
�ملركز  ، مديرة  �ملن�شوري  لها  فاطمة م�شعود  باأبوظبي، وقّدمت  و�ل�شت�شار�ت 
ق�شة  �شّكانها،  حيث  من  �أبوظبي،  باإمارة  بالتعريف  حديثه   �ملهريي  و�إ�شتهل   ،
ت�شميتها، حالتها �لقت�شادية و�لدينية  و�ل�شيا�شية، ومذ�هبها �لفقهية ، مركز� 
�آل نهيان و�شلتهم بالعلم و�لعلماء، وبخا�شة �ل�شيخ ز�يد بن خليفة  على حّكام 
�لعلم  ع��رف بحكمته وتقديره لأه��ل  �ل��ذي   ، نهيان  �آل  ذي��اب  ب��ن   بن �شخبوط 
و�ل�شالح، كذلك �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان بن ز�يد بن خليفة �آل نهيان ، وما كان 

�لنا�س رو�ي��ة جليد  �أو�شع  ، كما كان من  �ملتنبي  �إط��الع و��شع على �شعر  له من 
�ل�شعر �ل�شعبي . و�إنتقل �ملحا�شر للحديث عن �لأ�شر �لعلمية يف ذلك �لوقت ، 
بن  �أحمد  �لقا�شي  �ل�شيخ  ��شرة   : �أهمها  ، من  �أ�شرة    35 عن  ز�د عددها  �لتي 
ر��شد  بن  �لكندي  حممد  �لقا�شي  �ل�شيخ   ، ر��شد  بن  مقرن  بن  �شلطان  �ل�شيخ 
�ملّري ، �ل�شيخ �لعالمة �ملعمر مقرن بن حممد �لكندي بن مقرن و�ل�شيخة �أمينة 
بنت �ل�شيخ حممد �لكندي بن ر��شد ، وكيف �شاهمو� من خالل �إهتمامهم بالفقه 
و�لعلوم �ل�شرعية وغريها ، يف تن�شيط �حلركة �لعلمية و�لأدبية ، لدى �لأ�شر ، 
�لتي ن�شطت يف �إفادة �لنا�س يف جمالت �لتعليم و�لق�شاء و�لفتوى و�لتدري�س . 

�لكتاتيب  �ل��ع��ام  �لتعليم  ح��ول   ، �شّتى  مو��شيع  حما�شرته  يف  �مل��ه��ريي  ت��ن��اول 
و�ل��ه��ن��د���ش��ة و�حل�شاب  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ل��غ��ة  ع��ل��وم  ع��ل��ى  �إ���ش��ت��م��ل  �ل���ذي  و�ملتخ�ش�س، 
كما   ، و�ملدنية  �حل�شارة  عليها  تقوم  �شناعة  وك��ل   ، و�لفللك  و�لطب  و�لعمارة 
ركز على مو�شوعه �ملنهج �لدر��شي وكان �لطريق �ملتبع لبناء �شخ�شية �لطالب 

 ، �أهم �شماته  ، كما حتدث عن  �ملكتملة عقال وروحا و�شلوكا بالرتبية و�لتعليم 
�ملتمثلة باإت�شال �شنده بالنبي حممد “ �شلى �هلل عليه و�شّلم “ ، وعر�س �ملحا�شر 
للمقرر�ت �لعلمية يف ذلك �لوقت ، ومتثلت �أول  بالعلوم �ل�شرعية �لقر�آن �لكرمي 
، �لتجويد ، �لتف�شري ، �لتوحيد ، علم �حلديث ، �لفقه ، �لت�شوف، و�لثانية علوم 
�لآلة ، وما تت�شمنه من نحو و�شرف وبالغة و�للغة و�لأدب ، �لتي كانت تركز 
على تدري�س �ملعلقات �لع�شر  يف مدر�شة �لعتيبة بابوظبي ، �أو�ئل �لقرن �لع�شرين 
وعلم  �لن�شانية  و�لعلوم  و�ملنطق  و�لم��الء  و�خلط  و�لقو�يف  �لعرو�س  كذلك   ،
�ملهريي  ثالث  بن  بن خلفان  �لرحمن  �ل�شيخ عبد  بنت  �شلمى  ، و�شلة  �لأن�شاب 
�إىل جانب در��شتها   ، و�أ�شعاره  �أخباره  ، وبالتاريخ �ملحلي ، حتفظ  ، �خلبرية به 
للفقه وخربتها باملو�ريث و�لفر�ئ�س .  كما تناول �ملهريي باحلديث بروز �لعديد 
، ومن  فيها  و�لبحث  ودر��شتها  لتطبيقها  و�ل�شعي   ، �لفرتة  تلك  �لعلوم يف  من 
ذلك �لعلوم �لطبيعية و�لتطبيقية ، وما ت�شمله من علوم �لريا�شيات ، �لفلك ، 

�لطب ، �لطب �ل�شعبي ، علم �ملالحة ، ثم دخول �لكتب �ملطبوعة و�إنت�شار �ملطابع 
و�ملكتبات �ل�شخ�شية ومن �أهمها مكتبة �ل�شيخ �أحمد بن �لعبد �شاهني �ل�شويدي 
، كما حتدث عن �أهم �ملد�ر�س يف ذلك �لوقت ، وطالبها ، وكذلك �ملجال�س �لأدبية 
يف �بوظبي ومنها جمل�س حممد بن جا�شم �ملريخي ، �لذي كان ي�شتقبل طلبة 
�لعلم ، ويقدم لهم كل ما يعينهم على مو��شلة �لبحث و�لتعلم ، ويختتم �ملهريي 
حما�شرته �لتي ح�شرها �شعادة علي عبد �هلل �لرميثي �ملدير �لتنفيذي للدر��شات 
و�لعالم ، باحلديث عن دور �حلياة �لعلمية قبل قيام �لحتاد ، وبخا�شة خالل 
“ وكيف حازت  “ رحمه �هلل  �آل نهيان  �شلطان  ز�ي��د بن  �ل�شيخ  له  �ملغفور  عهد 
�إمارة �أبوظبي �ل�شبق يف جميع ميادين �حلياة ، تز�منا مع هدفه �ل�شامي بتوحيد 
�لمار�ت حتت علم و�حد ، وكيف لعب �لعلماء دور� مهما يف تهيئة �لنا�س لفكرة 
�إقامة �لحتاد ، موؤكد� �أن �حلياة �لعلمية قبل ذلك قدمت لنا �لنخبة من �لعلماء 

�لذين ظهرو� يف �أف�شل �شورة معاين �لو�شطية و�لعتد�ل.
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•• �صان بطر�صربغ-وام: 

�أج���رت م��ع��ايل �ل��دك��ت��ورة �أم���ل عبد�هلل 
�لوطني  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة  �ل��ق��ب��ي�����ش��ي 
م�شاركة  ه���ام�������س  ع���ل���ى  �لحت����������ادي 
وف���د �مل��ج��ل�����س يف �ج��ت��م��اع��ات �لحت���اد 
مدينة  يف  �ملنعقدة  �ل���دويل  �ل��ربمل��اين 
معايل  م��ع  مباحثات  بطر�شربغ  ���ش��ان 
جمل�س  رئ��ي�����ش��ة  ماتفيينكو  فالنتينا 
لرو�شيا  �لفيدر�لية  للجمعية  �لحت��اد 
 137 �ل���  �جلمعية  رئي�شة  �لحت��ادي��ة 
ل�����الحت�����اد �ل������ربمل������اين �ل���������دويل وم���ع 
رئي�س  نائبة  تيموفييفا  فيكتورفينا 
جم��ل�����س �ل����دوم����ا ت���رك���زت ع��ل��ى �شبل 
ت��ع��زي��ز ع��الق��ات �ل��ت��ع��اون �ل��ق��ائ��م��ة يف 
�لربملانية  �شيما  ل  �مل��ج��الت  خمتلف 
قيادتي  ت��ط��ل��ع��ات  ي��ج�����ش��د  م��ن��ه��ا مب���ا 
وحر�شهم  �لبلدين  و�شعبي  وحكومتي 
و�ل�شر�كة  �لعالقات  هذه  تطوير  على 

�ل�شرت�تيجية يف كافة �ملجالت.
جمال  من  كل  �شعادة  �للقاءين  ح�شر 
�حلاي وعلياء �شليمان �جلا�شم �أع�شاء 
وفد �ملجل�س �لوطني �لحتادي و�شعادة 
�لعام  �لأم���ني  �لظاهري  �شبيب  �أح��م��د 
�للقاءين  خ����الل  وج����رى  ل��ل��م��ج��ل�����س. 
و�ل�شر�كة  �لتعاون  عالقات  ��شتعر��س 
�لقائمة بني دولة �لإمار�ت وجمهورية 
تطور�  ت�شهد  و�لتي  �لحت��ادي��ة  رو�شيا 
�ل�شيا�شية  �مل�����ج�����الت  يف  م���ل���ح���وظ���ا 
و�لربملانية و�ل�شتثمارية و�لقت�شادية 
و�ل�شياحية و�لثقافية مع �لتاأكيد على 
ت�شهده  �ل��ذي  �ملتنامي  �لتطور  �أهمية 
�جلانبني  ب���ني  �ل��ربمل��ان��ي��ة  �ل���ع���الق���ات 
جمعية  ظل  يف  �لعالقات  ه��ذه  لتعزيز 
�إن�شاوؤها  مت  �لتي  �لربملانية  �ل�شد�قة 
هذ�  لتاأطري  �ملا�شي  دي�شمرب  �شهر  يف 
خالل  م��ن  �لتن�شيق  وتفعيل  �ل��ت��ع��اون 

�لدبلوما�شية �لربملانية ل �شيما خالل 
�لدويل  �ل��ربمل��اين  �لحت���اد  �جتماعات 
حيال  �لربملانية  �لفعاليات  وخمتلف 

�لق�شايا ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك.
ويف بد�ية �للقاء نقلت معايل �لدكتورة 
�لدولة  ق��ي��ادة  حت��ي��ات  �لقبي�شي  �أم���ل 
رئي�شة  ماتفيينكو  فالنتينا  معايل  �إىل 
�لفيدر�لية  للجمعية  �لحت��اد  جمل�س 
بدورها  و�ل���ت���ي  �لحت����ادي����ة،  ل��رو���ش��ي��ا 
�لقبي�شي  �ل���دك���ت���ورة  م���ع���ايل  ح��م��ل��ت 
حتياتها و�شكرها لدولة �لإمار�ت قيادة 
وح��ك��وم��ة و���ش��ع��ب��ا ع��ل��ى م���ا ح��ظ��ي��ت به 
�لزيارتني  خ��الل  ��شتقبال  حفاوة  من 
�إىل  �مل��ا���ش��ي  �ل��ع��ام  بهما  ق��ام��ت  �للتني 

دولة �لإمار�ت.
ماتفيينكو  فالنتينا  م��ع��ايل  ورح��ب��ت 
و�لوفد  �لقبي�شي  �ل��دك��ت��ورة  مب��ع��ايل 
بطر�شربغ  �شان  مدينة  يف  لها  �ملر�فق 
خالل  حت��ق��ق��ت  �ل��ت��ي  �ل��ن��ت��ائ��ج  مثمنة 
�ل���زي���ارت���ني �ل��ل��ت��ني ق���ام���ت ب��ه��م��ا �إىل 

�ل��زي��ارة �لأوىل  ك��ان��ت  �لإم�����ار�ت حيث 
 2016 ع��ام  �أب��ري��ل  �شهر  �لر�شمية يف 
دي�شمرب  ���ش��ه��ر  يف  �ل��ث��ان��ي��ة  و�ل����زي����ارة 
فعاليات  يف  خ��الل��ه��ا  ���ش��ارك��ت  و�ل���ت���ي 
�لربملانات،  لرئي�شات  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ق��م��ة 
�لرو�شي  �ل���ربمل���اين  �ل��وف��د  �ن  وق��ال��ت 
خ�����الل زي�����ار�ت�����ه ل������الإم������ار�ت �أج�����رى 
م��ب��اح��ث��ات ب��ن��اءة وم��ف��ي��دة م��ع �ملجل�س 
�لوطني �لحتادي وعقد لقاء�ت مهمة 

على خمتلف �مل�شتويات.
�لرو�شية  �لقيادة  تقدير  عن  و�أع��رب��ت 
ت�شهده  �ل����ذي  �ل��ت��ط��ور  ل��دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة 
�لتعاون و�ل�شر�كة يف خمتلف  عالقات 
�لرو�شية  �لقيادة  �أن  �ملجالت، م�شيفة 
ق����ام �شاحب  �ل���ت���ي  �ل�����زي�����ار�ت  ت��ث��م��ن 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ز�ي�����د �آل 
�لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
مو�شكو  �إىل  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع��ل��ى 
�شموه  �أج����ر�ه����ا  �ل���ت���ي  ول��ل��م��ب��اح��ث��ات 
و�أثمرت عن تعزيز �لعالقات �لثنائية.

�لقبي�شي  �ل���دك���ت���ورة  م���ع���ايل  و�أك������دت 
�أن  وم����ع����ايل ف��ال��ن��ت��ي��ن��ا م��ات��ف��ي��ي��ن��ك��و 
و�ل�شتثنائية  �ل���ق���وي���ة  �ل����ع����الق����ات 
و�مل��ت��م��ي��زة ب���ني �ل��ب��ل��دي��ن و�ل����زي����ار�ت 
على  �لبلدين  م�����ش��وؤويل  ب��ني  �ملتبادلة 
�لتوجه  من  ع��ززت  �مل�شتويات  خمتلف 
�لتحديات  مع  �لتعامل  جتاه  �مل�شرتك 
�لإق���ل���ي���م���ي���ة و�ل����ع����امل����ي����ة خ���ا����ش���ة مع 
منطقة  دول  ت�شهدها  �لتي  �لتطور�ت 

�ل�شرق �لأو�شط.
و�أعربت معايل �لدكتورة �لقبي�شي عن 
�لحتادية  لرو�شيا  وتقديرها  �شكرها 
برملانية  وم��وؤ���ش�����ش��ات  وح��ك��وم��ة  ق��ي��ادة 
�ملبذولة لإجن��اح فعاليات  على �جلهود 
..موؤكدة  �ل����دويل  �ل���ربمل���اين  �لحت����اد 
�لتي  رو�شيا  على  بغريب  لي�س  هذ�  �أن 
حتر�س على ت�شخري جميع �لمكانيات 
�ل����دع����م و�مل���������ش����ان����دة خالل  ل���ت���ق���دمي 
..وقالت  �لدولية  �لفعاليات  ��شت�شافة 
فخامة  �ف���ت���ت���اح  م���ن  جت�����ش��د  ه����ذ�  �ن 

رئي�س  ب���وت���ني  ف����الدمي����ري  �ل���رئ���ي�������س 
�لحتاد  لجتماعات  �لحت��ادي��ة  رو�شيا 
وثمن  �ألقاها  �لتي  و�لكلمة  �لربملاين، 
و�أهمية  للربملانيني  �ملهم  �ل���دور  فيها 
كاأ�شا�س  و�ل��ن��ق��ا���س  �ل������دويل  �حل������و�ر 
وقاعدة يف عمل �لربملانيني و�أكد فيها 
يف  �لربملانية  �لدبلوما�شية  دور  �أي�شا 
و�مل�شاهمة  �لدول  بني  �لعالقات  �إغناء 
�لدولية  للم�شاكل  �حل��ل��ول  و���ش��ع  يف 
“ لقد  معاليها  وق��ال��ت  و�لإق��ل��ي��م��ي��ة. 
ح��ر���ش��ن��ا ع��ل��ى �ل��ت��و�ج��د و�مل�����ش��ارك��ة يف 
ه���ذه �لج��ت��م��اع��ات ل��ي�����س ك��اأع�����ش��اء يف 
�لحتاد �لربملاين �لدويل ولكن �أي�شاء 
متميزة  ع��الق��ات  وتربطنا  ك��اأ���ش��دق��اء 
ونحر�س  �لحتادية  رو�شيا  مع  وبناءة 
لتطوير  �لفر�س  جميع  ��شتثمار  على 
خمتلف �وجه �لتعاون �لقائم بني دولة 

�لإمار�ت و رو�شيا .
من جهة �خرى بحثت معايل �لدكتورة 
فيكتورفينا  مع  �لقبي�شي  عبد�هلل  �أمل 

رئ���ي�������س جمل�س  ن���ائ���ب���ة  ت��ي��م��وف��ي��ي��ف��ا 
�لتعاون  عالقات  تعزيز  �شبل  �ل��دوم��ا، 
و�لقت�شادية  �ل��ربمل��ان��ي��ة  �مل��ج��الت  يف 
ت�شهد  و�لتي  و�ل�شتثمارية  و�لتجارية 
بالهتمام  وحت��ظ��ى  با�شتمر�ر  ت��ط��ور� 
�للقاء  ب��د�ي��ة  م��ن قبل �جل��ان��ب��ني. ويف 
ن��ائ��ب��ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �لدوما  رح��ب��ت 
و�لوفد  �لقبي�شي  �ل��دك��ت��ورة  مب��ع��ايل 
�مل���ر�ف���ق ل��ه��ا م���وؤك���دة �أن����ه وم���ن خالل 
�ل���ع���الق���ات �ل���ربمل���ان���ي���ة �مل��ت��م��ي��زة بني 
عن  �لكثري  نعرف  �أ�شبحنا  �جلانبني 
�ل����دول �ل��ع��رب��ي��ة وع���ن �ل��ق�����ش��اي��ا �لتي 
يعك�س  �ل��ذي  �لأم���ر  �ملنطقة  دول  تهم 
�لوطني  ل��ل��م��ج��ل�����س  �ل���ف���اع���ل  �ل�������دور 
�لحتادي ولعالقات �ل�شر�كة و�لتعاون 
�لتي تربطه مع خمتلف برملانات دول 

�لعامل.
�أهمية  ي���درك  �ل��دوم��ا  وق��ال��ت جمل�س 
بناء �حلو�ر بني �ملجتمعات و�لربملانات 
�لعالقات  تعزيز  �إىل  ونتطلع  و�ل��دول 

خا�شة  �لعامل  برملانات  مع  �خلارجية 
�لوطني  و�ملجل�س  �لإم����ار�ت  دول��ة  م��ع 
�لحتادي حيث يتم �لعمل على ت�شكيل 
فريق عمل لتطوير عالقات �ل�شد�قة 
و�إب�����ر�ز ن��ق��اط �لت�����ش��ال. و�أ���ش��اف��ت “ 
نحن نعرف �لكثري عن دولة �لإمار�ت 
م���ن خ����الل �ل�����ش��ي��اح��ة �ل��ن�����ش��ط��ة بني 
�لإمار�ت  دول��ة  �أن  م��وؤك��دة   .. “ بلدينا 
�شريك مهم للغاية لدى رو�شيا يف ظل 
�ل��ع��الق��ات �مل��ت��ط��ورة ب��ني �جل��ان��ب��ني يف 

�شتى �ملجالت.
�لقبي�شي  �أمل  �لدكتورة  معايل  وقالت 
�لحتاد  لجتماعات  �لباهر  �لنجاح  �ن 
لدور  كبرية  �شهادة  �ل���دويل  �ل��ربمل��اين 
رو�شيا ودعمها للدبلوما�شية �لربملانية 
وع��م��ل �ل��ربمل��ان��ي��ني ..م���وؤك���دة �ن دولة 
تاريخية  ع���الق���ات  ل��دي��ه��ا  �لإم��������ار�ت 
��شرت�تيجي  �شريك  وه��ي  رو���ش��ي��ا  م��ع 
م�شتوى  ع��ل��ى  خم��ت��ل��ف��ة  جم�����الت  يف 
و�ل�شعوب  �حلكومي  و�لعمل  �لقياد�ت 

معايل  ووجهت  �لربملانات.  خالل  من 
معايل  �إىل  دع���وة  �لقبي�شي  �ل��دك��ت��ورة 
لزيارة  ونائبته  �لدوما  جمل�س  رئي�س 
�لوطني  و�مل��ج��ل�����س  �لإم���������ار�ت  دول�����ة 
يف  بتحقيقها  �ل��وع��د  ومت  �لحت�����ادي، 

�أقرب وقت.
ب�شكل  �ل��ع��م��ل  �إىل  “ ن��ت��ط��ل��ع  وق���ال���ت 
م�����ش��رتك ل��و���ش��ع �ج���ن���دة ل��ع��م��ل جلنة 
�ل�شد�قة �لربملانية وعقد �جتماعاتها 
�ل���ك���ث���ري من  ل���دي���ن���ا  ك���م���ا �ن  ق���ري���ب���ا، 
�مل�������ش���رتك���ة يف حم���ارب���ة  �ل���ت���وج���ه���ات 
�ل�شعيدين  على  و�ل��ت��ط��رف  �لإره����اب 
و�ي����ج����اد حلول  و�ل�������دويل  �لإق���ل���ي���م���ي 
�لأزم����ات  م��ن  ل��ل��ع��دي��د  �شلمية  ب��ط��رق 
..م�شيدة   “ �ملنطقة  دول  يف  �شيما  ل 
بدور رو�شيا يف دعم عملية �ل�شالم على 

�شعيد �لق�شية �لفل�شطينية.
�لدولة  �جل���ه���ود  ����ش��ت��ع��ر����س  وج����رى 
�لإره������اب ���ش��م��ن �جلهود  م��ك��اف��ح��ة  يف 
و�لت�شدي  �ل�������ش���اأن،  ه���ذ�  يف  �ل��دول��ي��ة 
وبر�مج  �آل���ي���ات  ع��رب  �مل��ت��ط��رف  للفكر 
موؤ�ش�شية، ون�شر قيم �ل�شالم و�لت�شامح 

و�لتعاي�س و�لعتد�ل وقبول �لآخر.
�لالجئني  ل��ق�����ش��ي��ة  �ل��ت��ط��رق  مت  ك��م��ا 
و�جلهود و�مل�شاعد�ت �لتي تقدمها لهم 
بالإ�شافة  �ل��ع��امل،  �أرج����اء  خمتلف  يف 
�لق�شية  ت������ط������ور�ت  م���ن���اق�������ش���ة  �ىل 
�لإمار�ت  دولة  �لفل�شطينية، وم�شاركة 
�ململكة  ب��ق��ي��ادة  �ل��ع��رب��ي  �ل��ت��ح��ال��ف  يف 
�ل��ع��رب��ي��ة �ل�������ش���ع���ودي���ة، �ن���ط���الق���اً من 
�حلر�س على �إعادة �ل�شرعية يف �ليمن، 
وحتقيق �لمن و�ل�شتقر�ر يف منطقة 
�أهمية  على  و�لتاأكيد  �لعربي،  �خلليج 
ت��ع��زي��ز م��ب��د�أ �ح����رت�م �ل�����ش��ي��ادة و�نفاذ 
�لدولية،  �ل�شرعية  ومقرر�ت  �لقانون 
وتكري�س مبد�أ عدم �لتدخل يف �ل�شوؤون 

�لد�خلية للدول.

•• اأبوظبي-وام: 

و�لكو�رث  و�لأزم���ات  �ل��ط��و�رئ  �إد�رة  فريق  نظم 
يف �إمارة �أبوظبي بالتعاون و�لتن�شيق مع �لقيادة 
ن���و�ة للطاقة  و���ش��رك��ة  �أب��وظ��ب��ي  ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة 
للقيادة  م�شرتكا  عمليا  تدريبا  �ملعنية  و�جلهات 
و�ل�����ش��ي��ط��رة مل��ن��ظ��وم��ة �ل���ش��ت��ج��اب��ة ل��ل��ط��و�رئ يف 
��شتعد�د�  “بر�كة”  ملحطة  �خل���ارج���ي  �مل��ح��ي��ط 

للتمرين �ملقيم يف 24 �أكتوبر �جلاري.
����ش��ت��م��ر يومني  �ل������ذي   - �ل���ت���دري���ب  وت�����ش��م��ن 
�أبوظبي  �إم����ارة  يف  �ملحلية  �ل���دو�ئ���ر  مب�����ش��ارك��ة 
وبع�س �جلهات �لحتادية ذ�ت �ل�شلة - تطبيقا 
ملحطة  �خل��ارج��ي��ة  �ل���ش��ت��ج��اب��ة  لآل���ي���ات  عمليا 
“بر�كة “ بهدف �ختبار وتقييم كفاءة منظومة 
�خلارجي  �مل��ح��ي��ط  يف  ل���ل���ط���و�رئ  �ل���ش��ت��ج��اب��ة 
يف  �ل�شتجابة  منظومة  م��ع  �لتن�شيق  وفاعلية 
�ملتطلبات  لتحقيق  للمحطة  �لد�خلي  �ملحيط 
�للو�ئح �ملحلية  �لت�شريعية و�ملعايري �ملحددة يف 
و�شالمة  �شحة  حماية  �إىل  �ل��ه��ادف��ة  و�لعاملية 
�ملحيطة  و�لبيئة  �ل��ط��و�رئ  وعاملي  �جلمهور 
خلفان  حممد  �للو�ء  معايل  و�أ�شاد  و�ملمتلكات. 
�ل��رم��ي��ث��ي ق��ائ��د ع����ام ���ش��رط��ة �أب���وظ���ب���ي رئي�س 
ف��ري��ق �إد�رة �ل��ط��و�رئ و�لأزم�����ات و�ل���ك���و�رث يف 
�ل�شتجابة  منظومة  بجاهزية  �أبوظبي  �إم���ارة 
“ للطاقة �لنووية ..  “بر�كة  �خلارجية ملحطة 
م�شري� �إىل �أن جهود �ل�شنو�ت �ملا�شية و�خلطط 
يف  �ملحلية  �ملوؤ�ش�شات  ق���در�ت  �أب���رزت  �ملو�شوعة 
�ل�شلة  ذ�ت  �لحتادية  و�جلهات  �أبوظبي  �إم��ارة 

لال�شتجابة يف حالت �لطو�رىء �لنووية .

جمريات  ت���ف���ق���ده  خ�����الل   - م���ع���ال���ي���ه  و�أ������ش�����ار 
 24 ي��وم  مقيم  مت��ري��ن  تنفيذ  �إىل   - �لتمرين 
�أك���ت���وب���ر �حل�����ايل م���ن ق��ب��ل م��وؤ���ش�����ش��ات حملية 
وخارجية للوقوف على جاهزية �ملحطة وتو�فق 
�لدولية..  �ل�شرت�طات  مع  �ملو�شوعة  �خلطط 
عدد�  نظمت  �ل�شتجابة  منظومة  �أن  مو�شحا 
�حليوي  �مل�����ش��روع  بهذ�  �خلا�شة  �لتمارين  م��ن 

و�ل�شرت�تيجي لدولة �لإمار�ت.
ت��ق��دم كبري يف م�شروع  م��ن  م��ا حتقق  �إن  وق���ال 
نتيجة  جاء  �لنووية  “ للطاقة  “بر�كة  حمطة 
�لدعم �لكبري من قيادتنا �لر�شيدة لهذ� �مل�شروع 

�ل�شرت�تيجي . موؤكد� �أن هذ� نتاج عمل �شنو�ت 
�ل��دوؤوب من  و�لتن�شيق و�جلهد  �لتخطيط  من 
وبع�س  �أبوظبي  �إم��ارة  يف  �ملحلية  �ملوؤ�ش�شات  كل 
�أ�شبح �جلميع يعمل  �ملوؤ�ش�شات �لحتادية حيث 
���ش��م��ن ف��ري��ق ع��م��ل و�ح����د مم���ا ي��ج�����ش��د �لفكر 

�جلديد لإد�رة �لعمليات.
مر�كز   - �جلولة  خالل   - �لرميثي  �للو�ء  وز�ر 
حدوث  خ���الل  تفعيلها  ي��ت��م  �ل��ت��ي  �ل���ش��ت��ق��ب��ال 
�حلالت �لطارئة حيث �طلع من �لكو�در �لفنية 
باأحدث  و�مل���زودة  م�شتوى  �أع��ل��ى  على  �ملوؤهلة   -
�لإجر�ء�ت  يو�شح  عملي  بيان  على   - �لتقنيات 

�لح�����رت�زي�����ة �ل���ت���ي ي���ت���م �ت���خ���اذه���ا يف ح����الت 
�لطو�رىء.

�لروي�س  م�شت�شفى  ج��اه��زي��ة  م��ع��ال��ي��ه  وت��ف��ق��د 
�خلا�شة  �مل��ت��ط��ل��ب��ات  مل���و�ك���ب���ة  و�����ش���ت���ع���د�د�ت���ه 
�لتجهيز�ت  �أن  مو�شحا   .. �لنووية  بالطو�رئ 
و��شتثنائية  مكتملة  �مل�شت�شفى  يف  �مل���وج���ودة 

وتعترب �لأف�شل يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط .
 “ “ �أدن����وك  ���ش��رك��ات  ملجموعة  �ل�شكر  م��ق��دم��ا 

�مل�شرفة على �إد�رة �مل�شت�شفى.
و�أث���ن���ى ق��ائ��د ع���ام ���ش��رط��ة �أب��وظ��ب��ي - يف ختام 
�جلولة �لتفقدية - على �أد�ء �لفريق �لإعالمي 

�خل���ارج���ي���ة ملحطة  �ل���ش��ت��ج��اب��ة  م��ن��ظ��وم��ة  يف 
“ و�خلطة �لإعالمية �لتي مت تفعليها  “بر�كة 
من  �شاهده  ما  �أن  �إىل  م�شري�  �لتمرين.  خالل 
خا�شة  و�لثناء  �لتقدير  ي�شتحق  �إعالمي  جهد 
�ملخت�شني  �لكبري م��ن  �لكم  ه��ذ�  يف ظ��ل وج��ود 
�ل�شتجابة  م���ن���ظ���وم���ة  ����ش���م���ن  و�مل����ح����رتف����ني 
�لإع���الم���ي���ة. م��ن ج��ه��ت��ه �أك����د �مل��ه��ن��د���س حممد 
ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �ل�شويدي  �شاحوه 
نو�ة للطاقة �أن كو�در �ل�شركة �لتي تقوم باإد�رة 
موؤهلة   “ “بر�كة  ملحطة  �لد�خلية  �ل�شتجابة 
و�ل�شتجابة  �ل��ت��اأه��ب  عمليات  لإد�رة  وم��درب��ة 
حلالت �لطو�رىء. م�شري� �إىل �أن نو�ة وبالتعاون 
من  ع��دد�  �أج���رو�  �ل�شرت�تيجيني  �ل�شركاء  مع 
�لتمارين و�لتدريبات �ملكثفة لتحديث �خلطط 
و�كت�شاب �لدرو�س �مل�شتفادة و�لتح�شني �مل�شتمر. 
و�أو�شح �أن �لتمرين - �لذي نفذ موؤخر� - �شاهم 
�لعلمية  �مل��زي��د م��ن �خل��ربة  �لفريق  �إك�����ش��اب  يف 
وقال  �مل�شتقبل.  يف  ط���و�رئ  ح��الت  �أي  ملو�جهة 
�ل�شويدي �إن �إد�رة �لتاأهب و�ل�شتجابة للطو�رئ 
لدى “ نو�ة “ بد�أت جهودها منذ �أعو�م للتاأكد 
تتو�فق  وم�شتفي�شة  �شاملة  خطط  و�شع  م��ن 
�لطو�رئ  �لعاملية يف جم��ال  �مل��ع��اي��ري  �أع��ل��ى  م��ع 
و�لبيئة  �ملجتمع  �شالمة  من  للتاأكد  و�ل�شالمة 
مل��وظ��ف��ي �مل��ح��ط��ة. و�أك����د �أن ���ش��رك��ة ن���و�ة تطبق 
م��ع��اي��ري ع��ال��ي��ة ل��ل��وق��اي��ة و�حل��م��اي��ة �إىل جانب 
بر�كة  حم��ط��ة  يف  �لتلقائية  �ل�����ش��الم��ة  �أن��ظ��م��ة 
حدوث  �حتمالية  م��ن  للحد  �ل��ن��ووي��ة  للطاقة 
ح��الت طارئة �إىل �أدن��ى حد و�إد�رت��ه��ا على نحٍو 

فعال يف حال حدوثها.

اأمل القبي�شي جتري مباحثات مع رئي�شة جمل�س الحتاد للجمعية الفيدرالية الرو�شية ونائبة رئي�س جمل�س الدوما

•• تورنتو -وام:

روب  �شعادة  مع  بالتعاون  تورنتو  يف  للدولة  �لعامة  �لقن�شلية  �شاركت 
�أوليفانت ع�شو �لربملان �لفيدر�يل �لكندي يف �إقامة حفل ع�شاء مبنا�شبة 
تورنتو.  مدينة  يف  �ل�شوريني  �لالجئني  �شرف  على  وذل��ك  �ل�شكر  عيد 
“عام  خ��الل  �لقن�شلية  ن�شاطات  �إط���ار  يف  ي��اأت��ي  �ل��ذي   - �حلفل  ح�شر 
ومعايل  �أونتاريو  مقاطعة  وزر�ء  رئي�شة  وي��ن  كاثلني  معايل  �خلري” - 

روب ر�ي رئي�س وزر�ء مقاطعة �أونتاريو �لأ�شبق.
و�أ�شاد �شلطان علي �حلربي قن�شل عام �لدولة - يف كلمته خالل �حلفل - 
باجلهود �لكندية يف ��شتقبال �لالجئني �ل�شوريني .. موؤكد� تو�فق موقف 

�ل�شدد.  ه��ذ�  �لإم���ار�ت يف  دول��ة  �لكندية مع توجهات  وجهود �حلكومة 
و�شلط �ل�شوء على �جلهود �لإمار�تية يف هذ� �ملجال وتقدميها �مل�شاعد�ت 
�ملو�طنني  من  �لعديد  و��شت�شافة  دوليا  �ل�شوريني  لالجئني  �لإن�شانية 
�ل�شوريني على �أر��شي �لدولة �إ�شافة �إىل توجه �لدولة ل�شت�شافة 15 
�ألف لجئ �شوري خالل �ل�شنو�ت �خلم�س �لقادمة. ت�شمن �حلفل كلمات 
لعدد من �مل�شوؤولني �لكنديني �لذي رحبو� بالقادمني �ل�شوريني �جلدد 
تورنتو  يف  قن�شليتها  و�إىل  �لإم���ار�ت  لدولة  و�لثناء  بال�شكر  وتوجهو� 
�أكرث   .. �لع�شاء  ح�شر  كافة.  �ملجالت  يف  �لإن�شانية  �جلهود  يف  للريادة 
من  لأع�شاء  مو�شيقي  حفل  �لأم�شية  وتخلل  �شوريا  لجئا   250 من 

�لأورك�شرت� �ل�شيمفونية �لأوىل يف مدينة تورنتو.

قن�شلية الدولة يف تورنتو ت�شارك يف تنظيم حفل ع�شاء لالجئني ال�شوريني

�شفرينا يف ل�شبونة ميثل الدولة يف »فريق الطوارئ والأزمات« يف اأبوظبي ينظم مترينا عمليا لآليات ال�شتجابة اخلارجية ملحطة »براكة «
موؤمتر الطريان الإن�شاين العاملي

••ل�صبونة -وام: 

مثل �شعادة مو�شى عبد �لو�حد �خلاجة �شفري �لدولة لدى �لربتغال دولة �لمار�ت 
ل�شبونة  �لعا�شمة  ��شت�شافته  �ل��ذي  �لعاملي  �لإن�شاين  للطري�ن  �لتا�شع  �ملوؤمتر  يف 
�ل�شفري  �شعادة  و��شتعر�س  �ملوؤمتر.  �فتتاح  �شارك يف مر��شم  �أي��ام حيث  ملدة ثالثة 
يف �لكلمة �لتي �لقاها نيابة عن �لهيئة �لعامة للطري�ن �ملدين عدد�ً من �حلمالت 
�لإن�شانية �لتي ترعاها �لمار�ت �لعربية �ملتحدة و�ملتعلقة ب�شالمة �لطري�ن �ملدين 
من خالل �لتعاون بني �لهيئة �لعامة للطري�ن �ملدين وبرنامج �لأغذية �لعاملي مثل 
رعاية �حلملة �لر�بعة ل�شالمة �لطري�ن يف كينيا بد�ية �ل�شنة �حلالية وغريها من 

م�شاريع �لتعاون �ملنتظرة خالل �لأ�شهر �لقادمة .

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   

انذار عديل بالن�صر
 رقم 7257/ 2017   
�ملنذر : طالل عبد�هلل ر�شا - لبناين �جلن�شية 

�ملنذر �ليه : فر��س منيب عو�د - بحريني - جمهول حمل �لقامة 
 100033 رق��م  �ل�شيك  �مل��ن��ذر  ب��اإع��ط��اء  �ليها  �مل��ن��ذر  ق��ام��ت  �شابق  ب��ت��اري��خ 
�مل�����ش��ح��وب ع��ل��ى ب��ن��ك دب���ي �ل���ش��الم��ي بقيمة 50 �ل���ف دره���م و�رت����د دون 
�شرف لذلك يخطركم �ملنذر ب�شد�د مبلغ وقدره 50 �لف درهم يف موعد 
�ق�شاه خم�شة �يام من تاريخ �عالنكم و�ل �شن�شطر �آ�شفني لتخاذ كافة 

�لجر�ء�ت �لقانونية مع حتميلكم كافة �لر�شوم و�مل�شاريف. 
   الكاتب العدل

العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   
   اعالن حكم بالن�صر 

يف الدعوى رقم 02071952017  ايجارات

�ىل �ملحكوم عليه /�أ�شرف بايغ ��شكر بايغ 
مبا �أن �ملحكوم له / ق�شر �مللوك للعقار�ت �س.م.خ 

بتاريخ  ���ش��دك��م  ع��ل��ى ح��ك��م مب��ث��اب��ة �حل�����ش��ورى  ��شتح�شل  ق��د 
2017/10/10  فى �لدعوى بعاليه بالأتى :� 

�لز�م �ملدعى عليه ب�شد�د مبلغ 19383 درهم قيمة �أعمال �ل�شيانة 
و�ملدة �لالزمة لتنفيذ �أعمال �ل�شيانة وبالر�شوم و�مل�شاريف . 

للمحكوم  �لغيابي  �حلكم  ب��اأع��الن  �ل��زم  قد  �لقانون  �ن  وحيث 
عليه ليمكنه من �لطعن لذلك نعلنكم باحلكم متهيد� لي�شبح 

نهائي حالة عدم �لطعن عليه يف �ملو�عيد �لقانويية. 

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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     اعالن ح�صور املدعي عليه بالن�صر 
يف الدعوى 02/08287/2017 / �صكني  

�ىل �ملدعى عليه : ريكاردو جاوير مانريقيوز  
مبا �أن �ملدعي :  �لنابودة لال�شتثمار �لعقاري - �س ذ م م   

 قد �أقام �شدكم �لدعوى 02/08287/2017 /�شكني  �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل
 ، �ملالية وقدرها )37555( درهم  مطالبة مالية - �لز�م �ملدعي عليه ب�شد�د �مل�شتحقات 

لتغطي �لأجرة �مل�شتحقة و�ملحت�شبة من تاريخ 2017/1/13 وحتى 2017/3/6 
مبلغ  و�ملياه  �لكهرباء  ��شتهالك  قيمة  ب�شد�د  عليه  �ملدعي  �ل��ز�م   -  )1( مالية  مطالبة 
وقدره )778( درهم �لفاتورة �لنهائية �أو �إبر�ز ما يفيد �ل�شد�د )2( - �لز�م �ملدعي عليه 

ب�شد�د م�شاريف �ل�شيانة �لكاملة وهي عبارة عن )10730( درهم 
مطالبة مالية - �لز�م �ملدعي عليه ب�شد�د مبلغ وقدره )43333( درهم عبارة عن ر�شوم 
ر�شوم  �ىل  بال�شافة   ، �لعقد  )10( من  �لبند  ورد يف  ما  �و�ن��ه ح�شب  قبل  �لعقد  �نهاء 

�إد�رية )500( درهم  
مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 

�ملو�فق   �لأح����د  ي���وم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  �ع��الن��ك��م  �لق�شائية  �للجنة  وق����ررت 
بالد�ئرة  �ل��ر�ب��ع��ة(  )�للجنة  �لق�شائية  �للجنة  �م���ام  2.30م  �ل�شاعة    2017/10/22
�أمر  وقد   ، �لدعوى  لنظر  �لإيجارية  �ملنازعات  ف�س  مركز  مبقر  و�ملنعقدة  �لإبتد�ئية 
�أو من  فاأنت مكلف باحل�شور  �لن�شر.  تاريخ  �ي��ام من  �مل�شافة �ىل ثالثة  بتق�شري مدة 

ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتند�ت 

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/05088/2017 / جتاري    
ال�صادر يف الدعوى رقم 02/05022/2017  جتاري - ايجارات بالن�صر

�ىل �ملنفذ �شده : فيوت�شر بوينت للخدمات �لفنية - �س ذ م م  - جمهول حمل �لقامة   
�شنتيمرت كيوب للعقار�ت - �س ذ م م  حيث تقدم طالب �لتنفيذ :  

وميثاء على عبد�هلل �لعوي�س     
 �ل�شادر ل�شاحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�شي بالتي:

كقيمة   20063 ب  م(  م  ذ  �س   - �لفنية  للخدمات  بوينت  )فيوت�شر  �لأوىل  عليه  �ملدعي  �ل��ز�م   -1
�يجارية للفرتة من 2017/2/11 حتى 2017/5/2 

2 - �لز�م �ملدعي عليه �لأوىل )فيوت�شر بوينت للخدمات �لفنية - �س ذ م م( ب 4000 درهم غر�مة 
�شيكات مرتدة 

3- 1- �لز�م �ملدعي عليه �لأوىل )فيوت�شر بوينت للخدمات �لفنية - �س ذ م م( ب 22102 غر�مة 
�نهاء مبكر لعقد �ليجار 

 4 - �لز�م �ملدعي عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى. 
لذلك نعلمكم �نكم مكلفون بتنفيذ هذ� �حلكم خالل خم�شة ع�شر يوم من تاريخ �لن�شر ويف حال 

�متناعكم عن �لتنفيذ خالل �ملهلة �ملبينة �شوف يتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شب لتنفيذه
)مالحظة/�شيتم �إغالق ملف �لتنفيذ تلقائيا حال عدم ت�شليم �فادة �لإعالن بالن�شر خالل ع�شرة 

�يام من تاريخ ��شتالمه وفقا للقر�ر رقم 21 ل�شنة 2017( 

 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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دائرة الرا�صي والأمالك

اعالن حكم  - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 020/05975/2017   ايجارات   

بن  �شلطان  ،  وموؤ�ش�شة  �شلطان �حلبتور   �شلطان خليفة  �لع��الن / ل�شالح  له طالب  �ملحكوم 
خليفة �حلبتور للعقار�ت  ،  خلود �حمد �بر�هيم �حمد �لتميمي - �إمار�تية �جلن�شية  ، �لعنو�ن 
: �إمارة دبي - ديرة - �بوهيل - عمارة د�ر �ل�شفية - بجانب �ملركز �لطبي �جلديد - م�شت�شفي 

 M4 رقم  مكتب   - �مليز�نني  طابق   -  NMC
�ملحكوم عليها �ملطلوب �عالنهما /  خلود �حمد �بر�هيم �حمد �لتميمي 

�لعنو�ن : �إمارة دبي - ديرة - �بوهيل - بناية �ل�شفية �جلديدة - مقابل حمطة حافالت ومرت 
�بو هيل - �شقة رقم 31A - هاتف : 0529395609 

منطوق �حلكم �ل�شادر بجل�شة 2017/7/30 -  حكمت �للجنة مبثابة �حل�شوري : 
�لز�م �ملدعي عليها : باخالء �ملاأجور وت�شليمه للمدعي 

�لز�م �ملدعي عليها : �ن توؤدي للمدعي  مبلغ 75000 درهم ، كقيمة �يجارية للفرتة من 2015/6/1 
وحتى 2015/5/13 وما ي�شتجد من �جرة حتى متام �لخالء �لفعلي 

�لز�م �ملدعي عليها :مب�شاريف �لدعوى 
ت�شليم �ملدعية / بر�ءة ذمة من �ملاء و�لكهرباء 

لذلك  �لطعن  من  ليمكنه  عليه  للمحكوم  �لغيابي  �حلكم  باعالن  �ل��زم  قد  �لقانون  �ن  وحيث 
نعلنكم باحلكم متهيد� لي�شبح نهائي حالة عدم �لطعن عليه يف �ملو�عيد �لقانونية

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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•• دبي -وام:

�لقطامي  حممد  حميد  م��ع��ايل  �فتتح 
رئي�س جمل�س �لإد�رة �ملدير �لعام لهيئة 
دبي  مبركز  �م�س  �شباح  بدبي  �ل�شحة 
�لتجاري �لعاملي فعاليات معر�س فيجن 
�إك�س 2017 �لذي ينظمه �ملركز ويعد 
�ل�شرق  يف  ل��ل��ب�����ش��ري��ات  م��ع��ر���س  �أك����رب 
على  وي�شتمر  �فريقيا  و�شمال  �لأو�شط 
م���د�ر ث��الث��ة �ي���ام مب�����ش��ارك��ة نخبة من 
�ل�����ش��رك��ات �ل��ع��امل��ي��ة م���ن خم��ت��ل��ف دول 
�ل���ع���امل. و����ش��ت��م��ع م��ع��ايل �ل��ق��ط��ام��ي - 
خالل جولته يف خمتلف �أنحاء �ملعر�س 
ل من ممثلي �ل�شركات  - �إىل �شرح مف�شّ
�مل�شتجد�ت  �أح�������دث  ح�����ول  �ل���ع���ار����ش���ة 
�ملعد�ت  جم��ال  يف  و�لب��ت��ك��ار�ت  �لعاملية 
�لعناية  وخ��دم��ات  ومنتجات  �لب�شرية 

بالعيون ب�شكل عام.
�أهمية  ع��ل��ى  �ل��ق��ط��ام��ي  م���ع���ايل  و�أك������د 
�مل��ع��ر���س �ل�����ذي ي�����ش��ّك��ل م��ن�����ش��ة مهمة 
و�لعناية  �لب�شريات  قطاع  يف  للعاملني 
ب��ال��ع��ي��ون يف �ل���وق���ت �ل����ذي ي�����ش��ه��د فيه 
ب��ه��ذه �ل�شناعة  ب��ال��ًغ��ا  �ل��ع��امل �ه��ت��م��اًم��ا 
��شرت�تيجيات  م����ع  ت��ت��م��ا���ش��ى  �ل����ت����ي 
�لوقاية  جم��ال  يف  �ل�شحية  �ملوؤ�ش�شات 

من �أمر��س �لعيون �ملختلفة.
على  �ل��ق��ائ��م��ني  ب��ج��ه��ود  معاليه  و�أ����ش���اد 
نوعه  م��ن  �لوحيد  ُي��ع��ّد  �ل���ذي  �ملعر�س 
و�شمال  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  م�شتوى  على 
مب�شاركة  �شعادته  عن  معربا   . �أفريقيا 
�لعاملية يف هذ�  �ل�����ش��رك��ات  م��ن  �ل��ع��دي��د 
�حل��دث وهو �لأم��ر �ل��ذي يعك�س �ملكانة 
�مل��رم��وق��ة ل��دب��ي ودوره����ا �ل��ه��ام كوجهة 
للمعار�س و�ملوؤمتر�ت �لعاملية يف خمتلف 
�ملتز�يد  �ل��ن��م��و  �ىل  م�����ش��ري�  �مل���ج���الت. 

�ل�شركات  ع��دد  حيث  من  �ملعر�س  لهذ� 
�لعار�شة و�رتفاع عدد �مل�شاركني �إ�شافة 
ل��ل��ع��ار���ش��ني من  �ل���ق���وي  �إىل �حل�����ش��ور 
�أمل��ان��ي��ا و�إي��ط��ال��ي��ا وك��وري��ا وغ��ريه��ا مما 

يعزز �لنجاحات �مل�شتمرة للمعر�س.
وي�شهد �ملعر�س �أي�شا م�شاركة م�شت�شفى 
�أول فرع دويل  بدبي  للعيون  مورفيلدز 
مل�شت�شفى مورفيلدز للعيون بلندن �لذي 
يعترب �أقدم م�شت�شفى للعيون يف �لعامل 
للمعر�س  �مل���ع���رف���ة  ���ش��ري��ك  ب�����ش��ف��ت��ه��ا 

م�شاركة  على  �شتعمل  و�ل��ت��ي  و�مل��وؤمت��ر 
خرب�تها ومعارفها مع وفود �حلا�شرين 
فيها  تناق�س  كلمات  تقدمي  خ��الل  م��ن 

�أبرز �لق�شايا �ملتعلقة بالقطاع.
�لنائب  مريماند  ل��وه  تريك�شي  وق��ال��ت 
�لتجاري  دب��ي  مركز  يف  للرئي�س  �لأول 
و�لنظر  ب��ال��ع��ي��ون  �ل��ع��ن��اي��ة  �ن  �ل��ع��امل��ي 
حتظى باأهمية كبرية يف �ملنطقة و�لعامل 
خا�شة و�أن �لتعد�د �ل�شكاين يف �رتفاع يف 

�ملدن �لعاملية مثل مدينة دبي.

•• اأبوظبي-وام:

ز�ر ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح��م��د�ن ب��ن حممد 
دبي  ع��ه��د  م��ك��ت��وم ويل  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
لفعاليات  �مل�����ش��اح��ب  �مل��ع��ر���س  �م�����س 
�لدورة �لر�بعة و�لأربعني من م�شابقة 
�ملهار�ت �لعاملية وذلك مبركز �أبوظبي 

�لدويل للمعار�س.
�ملعر�س  �أرج����اء  يف  �شموه  جت��ول  وق��د 
ب���ن عبد�هلل  ي��ر�ف��ق��ه م���ع���ايل حم��م��د 
�لقرقاوي وزير �شوؤون جمل�س �لوزر�ء 
و�مل�شتقبل ومعايل ح�شني بن �إبر�هيم 
و�لتعليم  �ل���رتب���ي���ة  وزي�����ر  �حل����م����ادي 
فار�س  ب��ن  �شهيل  ب��ن��ت  ���ش��م��ا  وم��ع��ايل 
�ل�شباب  ل�شوؤون  دولة  وزي��رة  �ملزروعي 
�لتي قدمت �شرحا ل�شمو ويل عهد دبي 
ومر�فقيه حول �مل�شاركات �ل�شبابية يف 
�مل��ع��ر���س و �ل��رتك��ي��ز م��ن خ���الل هذه 
�لفعالية على �إبد�عات �ل�شباب يف دولة 
�لإم��ار�ت و�ل��دول �مل�شاركة يف �مل�شابقة 
ثمان  نحو  وعددها  للمهار�ت  �لعاملية 
�جلمعية  �أع�شاء  وه��م  دول��ة  و�شبعني 
�لعمومية للمنظمة �لعاملية للمهار�ت.

خ�����الل جولته  ����ش���م���وه  ت����وق����ف  وق�����د 
من  �لهمم  �أ�شحاب  �أح��د  من�شة  عند 
�ل�شباب �ملو�طن �لذي يعر�س �إبد�عاته 

�لزهور  ت��ن�����ش��ي��ق  جم����ال  يف  و�أف����ك����اره 
�أبوظبي  �شركة  من�شة  بعدها  ز�ر  ث��م 
و�طلع  “�شحة”  �ل�شحية  للخدمات 
�ملهار�ت  ع��ل��ى  ع��ل��ي��ه��ا  �ل��ق��ائ��م��ني  م���ن 
مهارة  وم��ن��ه��ا  �ل�����ش��رك��ة  يف  �مل��ت��م��ي��زة 
�لبت�شامة  وم���ه���ارة  �ل��ط��ب��ي  �مل��خ��ت��رب 
�جلميلة وهي من�شة تثقيفية توعوية 
لتبقى  باأ�شنانهم  لالهتمام  للجمهور 

ب�شماتهم م�شرقة.

ث���م ع���رج ���ش��م��وه ع��ل��ى م��ن�����ش��ة خا�شة 
يعر�س  و�ل��ذي  �ملو�طن  �ل�شباب  باأحد 
مهار�ت تتعلق بالكمبيوتر جلهة تقنية 

�لت�شنيع وغريها .
من�شة  عند  ذل��ك  بعد  �شموه  وت��وق��ف 
�بوظبي  ل�����ش��رط��ة  �ل���ع���ام���ة  �ل���ق���ي���ادة 
و�ط���ل���ع ع��ل��ى من�����وذج مل��روح��ي��ة تابعة 
للجناح �جلوي يف �لقيادة و �لتي تتميز 
مب��و����ش��ف��ات ع��ال��ي��ة وت��ق��ن��ي��ات خا�شة 

و�ل�شعاف  و�لإن��ق��اذ  �لبحث  بعمليات 
�ل���ط���ب���ي ل���ل���م�������ش���اب���ني خ���ا����ش���ة ممن 
يف  غ��رق  وح���الت  �شعوبات  تو�جههم 

مياه �لبحر.
و ز�ر �شمو ويل عهد دبي من�شة �شركة 
على  �ط��ل��ع  و  �لأج��ن��ب��ي��ة  روندو”   “
�ل��ت��ق��ن��ي��ات و�مل���ه���ار�ت �خلا�شة  �أح����دث 
�لطحني  وعجن  خلط  و�آلية  باملخابز 
حتى ي�شبح خبز� دون عناء ويف �أق�شر 

مدة زمنية ممكنة.
ع��ن��د من�شة مكتب  ���ش��م��وه  ت��وق��ف  ث��م 
�أبوظبي  حلكومة  �حلكومي  �لت�شال 
و�ط�����ل�����ع م�����ن م���������ش����وؤول����ي����ه ع����ل����ى ما 
يطلقها  �ل��ت��ي  �مل���ب���ادر�ت  و  يعر�شونه 
ت�شجيعا لل�شباب وحتفيز� لهم ل�شقل 
مو�هبهم. و�أبدى �شمو �ل�شيخ حمد�ن 
بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم �إعجابه 
مبا �شاهد من مهار�ت عالية و�إبد�عات 
ل��ل�����ش��ب��اب م���ن �أب���ن���اء وب���ن���ات �لإم�����ار�ت 
بالقدر�ت  و�عتز�زه  �شروره  معربا عن 
�لهائلة و�لطاقات �خلالقة �لكامنة يف 
عقول و �شو�عد �ل�شباب �لذين ت�شعهم 
�أجندة  ر�أ����س  على  �ل��ر���ش��ي��دة  قيادتهم 
�لتنمية  يف  و�أول��وي��ات��ه��ا  �ه��ت��م��ام��ات��ه��ا 

و�لتطوير و�لرعاية.
ب�شبابنا  ف��خ��ورون  �إننا   : �شموه  ق��ال  و 
�أدع���وه���م ملزيد  �أمي���ا ف��خ��ر و ع��ز و   ...
جميع  يف  �ل���ت���م���ي���ز  و  �لب����������د�ع  م�����ن 
و�لتكنولوجيا  و�ملعرفة  �لعلم  حقول 
جمالته  بجميع  �لت�شنيع  وتقنيات 
�إىل  بحاجة  �لوطن  لأن  وتخ�ش�شاته 
وعطائهم  عزميتهم  و  �ل�����ش��ب��اب  ه��م��ة 
�لعلمي و�مل��ع��ريف وه��م بال �شك حمط 
ر�أ�شها  وعلى  �ملعطاءة  قيادتنا  �هتمام 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 

“ حفظه �هلل  �لدولة  �آل نهيان رئي�س 
حممد بن  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  “ و 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د 
رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�������وزر�ء ح���اك���م دبي 
من  حثيثة  ومب��ت��اب��ع��ة  �هلل”  “رعاه 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
نائب  �أب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  �آل 
�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة �لذي ل 
يتو�ين عن دعم �شباب �لوطن �لغايل 
ورعاية  �ه��ت��م��ام  ك��ل  يوليهم  و�ل��ذي��ن 
وم��ت��اب��ع��ة �إمي����ان����ا م��ن��ه ب��اأه��م��ي��ة دور 

�لغني  جمتمعنا  م��ن  �ل�شريحة  ه��ذه 
�لوطنية  و�لكو�در  �لب�شرية  بالكفاء�ت 

�ملبدعة يف �شتى �ملجالت.
�أن م�شابقة  �أك��د �شمو ويل عهد دبي  و 
�شاحب  يرعاها  �لتي  �لعاملية  �ملهار�ت 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
باتت من �أهم و �أرقى و�أ�شهر �مل�شابقات 
�ملتنوعة  و�ل������ن������دو�ت  و�مل����ه����رج����ان����ات 
�ملجالت و�لخت�شا�شات على م�شتوى 
�مل�شاركة  ح��ج��م  ذل���ك  ويعك�س  �ل��ع��امل 
و�أعد�د  �ملتعددة  فعالياتها  يف  �لدولية 

�ل�شباب �مل�شاركني فيها و�لذين يناهز 
يف  يتناف�شون  ���ش��اب   1300 ع��دده��م 
�أكرث من خم�شني مهارة علمية وتقنية 

و�شناعية و زر�عية وغريها .
وقال �شمو ويل عهد دبي “ �إن �ل�شباب 
وهو  �مل�شتقبل  ���ش��ن��اع  و  �مل��ج��د  ���ش��ن��اع 
�شانعو �لن�شر و �لتفوق يف كل ميد�ن 
وهم �أهل للتحدي وقهر �مل�شتحيل وما 
�أدل على ذلك من قول �ل�شاعر �لعربي 
عمر �أبو ري�شة :” ما �أرخ�س �ملجد �إذ� 

ز�رين .. �إن مل يكن يل موعد معه .

•• اأبوظبي-وام: 

�أكد معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل 
نهيان وزير �لثقافة وتنمية �ملعرفة �أن 
�إطالق �للجنة �لوطنية خلرب�ء �لآثار 
تاريخ  يف  نوعية  نقلة  ميثل  و�ملتاحف 
ومنطلقا  �ل��دول��ة  يف  ب��الآث��ار  �لهتمام 
ج��دي��د� ن��ح��و ت��ط��وي��ر ق��ط��اع��ي �لآث����ار 
�لإمار�ت  دولة  م�شتوى  على  و�ملتاحف 
باعتبارها مظلة لكافة �لأعمال �ملتعلقة 
بالتنقيب و�لبحث و�لرتميم و�حلفظ 
و�ل�شيانة و�لعر�س لالآثار �لإمار�تية.

وقال معاليه �ن قيادة �لدولة �لر�شيدة 
باعتبارها  بالغا  �هتماما  �لآث���ار  ت��ويل 
ت��ف��ت��ح ���ش��ف��ح��ات �ل���ت���اري���خ �لإم����ار�ت����ي 
�ل��ق��دمي وم���ا ب��ه م��ن �أح�����د�ث و�أجم���اد 
وت��ت��ي��ح ل��الأج��ي��ال �جل���دي���دة �لط���الع 
ع��ل��ى ت��اري��خ��ه��ا وت��ر�ث��ه��ا ..م�����ش��ري� يف 
ه���ذ� �ل�����ش��دد �ىل �ل��ق��ان��ون �لحت����ادي 
�لآثار  �شاأن  2017 يف  ل�شنة   11 رقم 
�ل����ذي ي��ن��ظ��م ع��م��ل ه���ذ� �ل��ق��ط��اع وفق 
لدولة  ويحفظ  �لعاملية  �ملعاير  �أف�شل 

�لإمار�تي حقها �لتاريخي.
معاليه  ح�������ش���ور  ع���ق���ب  ذل������ك  ج������اء 
�لوطنية  ل��ل��ج��ن��ة  �لأول  �لج���ت���م���اع 
خل������رب�ء �لث�������ار و�مل���ت���اح���ف �م�������س يف 
�أب��و ظبي حيث �عتمد  مقر �ل��وز�رة يف 
معاليه �أ�شماء �أع�شاء �للجنة ومهامها 
عر�شا  وتابع  عملها،  و�آل��ي��ة  و�أه��د�ف��ه��ا 

و�خت�شا�شات  م��ه��ام  ي�����ش��رح  ت��ق��دمي��ي��ا 
�للجنة و�أهمية �لتعاون ما بني �لوز�رة 
�مل��ح��ل��ي��ة يف جم���ال �حلفاظ  و�جل���ه���ات 
ع��ل��ى �مل�����وروث �حل�����ش��اري �لم���ار�ت���ي، 
�مل��ق��ب��ل��ة يف  �مل��رح��ل��ة  �ل��ل��ج��ن��ة يف  ودور 
تطوير قطاع �لآثار و�ملتاحف بالدولة، 
و�أهمية عقد �جتماعاتها ب�شفة دورية 
تفا�شيل  كافة  على  للوقوف  م�شتمرة 

و�قع �لآثار �لإمار�تية .
مبارك  ب��ن  نهيان  �ل�شيخ  معايل  ون��وه 
و�لإع���الم  �لتوعية  باأهمية  نهيان  �آل 
�ملجتمعي يف هذ� �ل�شدد، ووجه �أع�شاء 
�أجل  من  �جلهود  �أق�شى  ببذل  �للجنة 
�أحدث  وفق  �لهام  �لقطاع  هذ�  تطوير 
�أحد  �لآث���ار  باعتبار  �لعاملية،  �ملعايري 
للدولة  و�مل��ع��رف��ة  �لثقافة  رو�ف���د  �أه���م 

وعلى �مل�شتوى �لعاملي �أي�شا.
�إن وز�رة �لثقافة وتنمية  وقال معاليه 
�ملعرفة ت�شعى د�ئما �إىل تطوير قدر�ت 
�حلفاظ  دوره يف  وتعزيز  �لآث��ار  قطاع 
�لإرث �حل�شاري للدولة و�شمان  على 
��شتد�مته لالأجيال �لقادمة وفق �أف�شل 
�ملعايري �لعاملية، كما تعمل �لوز�رة على 
تو�جه  �لتي  �لتحديات  �أب���رز  مو�جهة 
قطاع �لآثار، و�ملتمثلة يف نق�س �لكو�در 
�لآثار  جم��ال  يف  �ملتخ�ش�شة  �لب��شرية 
و�لتثقيف  �ل��وع��ي  و���ش��ع��ف  و�مل��ت��اح��ف 
�ملجتمعي باآثار �لدولة، وحماية �لآثار 
و�شونها و�حلفاظ عليها ومنع �لجتار 

�لغري م�شروع بها، وقلة �ملو�قع �لأثرية 
�مل�شاريع  ونق�س  للجمهور،  �ملفتوحة 
�مليد�نية يف جمال  �لأعمال  �لبحثية و 

�لآثار .
على  ع���م���ل���ت  �ل�����������وز�رة  �أن  م���و����ش���ح���ا 
ت�����ش��ك��ي��ل �ل��ل��ج��ن��ة �ل���وط���ن���ي���ة خل����رب�ء 
�آث���ار،  �لآث����ار و�مل��ت��اح��ف للحفاظ ع��ل��ى 
له  و�لرتويج  �حل�شاري  �لدولة  و�إرث 
�ملمكنة  �ل��و���ش��ائ��ل  خمتلف  با�شتخد�م 

وحمايته و�حلفاظ عليه.
للجنة  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة  �لأه���������د�ف  وع�����ن 
و�ملتاحف  �لآث�������ار  خل�����رب�ء  �ل��وط��ن��ي��ة 
..�أو�����ش����ح م��ع��ال��ي��ه �أن���ه���ا ���ش��ت��ع��م��ل على 
�لوطن�ية  �ل����ك����و�در  وت���اأه���ي���ل  ت���دري���ب 
و�ملتاحف  �لآث�������ار  ق���ط���اع  يف  �ل��ع��ام��ل��ة 
و�ملهنية  �ل��ف��ن��ي��ة  ب���اجل���ودة  و�لرت����ق����اء 
�لإم���ار�ت  دول��ة  ب��اآث��ار  و�لتعريف  لهم، 
و  �لع���الم  با�شتخد�م  لها  �ل��رتوي��ج  و 
�حلديثة،  �ملجتمعي  �لتو��شل  و�شائل 
حماية  يف  �ل��دول��ي��ة  �مل��ع��اي��ري  وتطبيق 
�لثار، �إ�شافة �إىل توظيف �لتكنولوجيا 
و�خلدمات �لرقمية يف �شناعة �ملنتجات 
�لثقافية  لل�شياحة  و�لرتويج  �لأثرية، 
ع��رب ت��اأه��ي��ل �مل��و�ق��ع �لأث���ري���ة و�شمان 
حديثة،  باأ�شاليب  وعر�شها  دميومتها 
مميز�،  و�شياحياً  ثقافيا  منتجاً  لتكون 
ت�شجيع  ع��ل��ى  �ل��ل��ج��ن��ة  ���ش��ت��ع��م��ل  ك��م��ا 
�لبحث و�لن�شر �لعلمي، كر�فد �أ�شا�شي 

يف �إغناء �لإرث �حل�شاري للدولة.

�مل���رح���ل���ة  �ل���ل���ج���ن���ة يف  ح�������ول م�����ه�����ام 
�ل�����ش��ي��خ نهيان  �مل��ق��ب��ل��ة ..ن���ب���ه م���ع���ايل 
�لوطنية  �ل��ل��ج��ن��ة  �أن  �إىل  م��ب��ارك  ب��ن 
ر�شم  �شتتوىل  و�ملتاحف  �لآث��ار  خلرب�ء 
تقدمي  خالل  من  �مل�شتقبلية  �خلطط 
و�لتو�شيات  ل���ل���وز�رة  �لفنية  �مل�����ش��ورة 
ت�����ش��اع��د يف ر�شم  �ل��ت��ي  و�لق����رت�ح����ات 
���ش��اأن��ه��ا �حلفاظ  �ل���ت���ي م���ن  �خل���ط���ط 
ع��ل��ى �مل������وروث �حل�������ش���اري �لم���ار�ت���ي 
بالتعاون و�لتن�شيق مع �لإد�ر�ت �ملحلية 

و�ملنظمات �لإقليمية و�لدولية .
على  عملها  �شرتكز  �للجنة  �ن  وق���ال 
بني  و�لتن�شيق  �ل��ت��ع��اون  م�شتوى  رف��ع 
�حل��ك��وم��ة �لحت����ادي����ة مم��ث��ل��ه ب�����وز�رة 
�لثار  و�د�ر�ت  �ملعرفة  وتنمية  �لثقافة 
�ملحلية وت�شهيل حتقيق هذ�  و�ملتاحف 
�إ�شافة  �إجن���ازه،  يف  و�لإ���ش��ر�ع  �لتعاون 
و�لتو�شيات  �لق��رت�ح��ات  ت��ق��دمي  �إىل 
و�لتفاقيات  �لت�شريعات  ب�شاأن  للوز�رة 
�ملحلية و�لدولية �ملتعلقة بالآثار و�لتي 
ترغب �لدولة يف �إ�شد�رها �و ت�شديقها 
�و �لن�شمام �ليها، ..م�شري� �إىل �للجنة 
يتعلق  ف��ي��م��ا  ل��ه��ا دور ح��ي��وي  ���ش��ي��ك��ون 
�لعمل  �ج��ل  �ل���وز�رة من  بدعم خطط 
و�ل�شو�بط  �لإج������ر�ء�ت  ت��وح��ي��د  ع��ل��ى 
�لثار  بحماية  �ملتعلقة  و�ل�شرت�طات 

على م�شتوى �لدولة.
�ع����ت����ز�زه برعاية  ع���ن  م��ع��ال��ي��ه  وع����رب 
و�هتمامها  �ل��ر���ش��ي��دة،  �ل��ق��ي��ادة  ودع���م 

مب��ك��ان��ة �ل��ث��ق��اف��ة و�مل���ع���رف���ة و�لآث�������ار، 
م��ث��م��ن��ا غ��ال��ي��ا �جل���ه���ود �مل��خ��ل�����ش��ة من 
ز�يد  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  �شاحب 
�هلل  �ل���دول���ة حفظه  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و�أخ��ي��ه 
بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه 
�ل�����ش��ي��خ حممد  �ل�����ش��م��و  �هلل و���ش��اح��ب 
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
�مل�شلحة،  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب 
�ل�شيوخ  �ل�����ش��م��و  �أ���ش��ح��اب  و�إخ���و�ن���ه���م 
�أع�شاء �ملجل�س �لأعلى لالحتاد، حكام 
وجهودهم  �لكبري  لدعمهم  �لإم����ار�ت 
�لتنمية  حت��ق��ي��ق  ���ش��ب��ي��ل  يف  �مل���ب���ارك���ة، 
كافة  يف  �لناجحة  و�ملعرفية  �لثقافية 

ربوع �لدولة.
�للجنة �لوطنية خلرب�ء �لثار  وت�شم 
�شعادة  �حلايل  ت�شكيلها  وفق  و�ملتاحف 
�ل����وز�رة  وك��ي��ل  �لها�شمي  ه��ا���ش��م  ح��ك��م 

�لآث����ار  و  �ل��ف��ن��ون  و  للثقافة  �مل�����ش��اع��د 
على  ي��اأت��ي  ع�شو�  و13  للجنة  رئي�شا 
ر�أ�شهم مدر�ء �لدو�ئر و�لهيئات �ملحلية 
�خت�شا�شها  �شمن  �لآث�����ار  ت��ق��ع  �ل��ت��ي 
بكافة �إمار�ت �لدولة، وعدد من خرب�ء 
ب����وز�رة  �لأث������ار  �إد�رة  وم���دي���ر  �لآث������ار، 
لرئي�س  نائبا  �ملعرفة  وتنمية  �لثقافة 
�للجنة. على �شعيد مت�شل عربت منى 
بهيئة  دب��ي  ع��ام متاحف  �ل��ق��رق مدير 
دبي للثقافة و�لفنون عن �شكرها ملعايل 
�ل�شيخ نهيان بن مبارك �ل نهيان وزير 
�لثقافة وتنمية �ملعرفة و وز�رة �لثقافة 
ت���ك���وي���ن جل���ن���ة وطنية  م����ب����ادرة  ع���ل���ى 
و�مل����ت����اح����ف، تخطط  �لث�������ار  خل������رب�ء 
لو�شع بر�مج للعناية بالآثار و�حلفاظ 
..مو�شحة  �أه��م��ي��ة  م��ن  ل��ه��ا  مل��ا  عليها 
يف  و�شرورية  مهمة  خطوة  متثل  �أنها 
�جلهات  كافة  بني  و�لت�شاور  �لتن�شيق 
�لحت����ادي����ة و�مل��ح��ل��ي��ة �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف 

عنه.   و�لتنقيب  �لث���ار  على  �حل��ف��اظ 
تركز على  �شوف  �للجنة  �ن  و�أو�شحت 
ب���الآث���ار �لم��ار�ت��ي��ة وتاريخ  �ل��ت��ع��ري��ف 
�لدولة �لذي ميتد لآلف �ل�شنني حتى 
�ل�شائحني،  قبل  من  م��ردود  لها  يكون 
ف�شاًل عن و�شع �قرت�حات يف ��شاليب 
وتطوير  للمتاحف  �مل�شتمر  �ل��رتوي��ج 
لزيادة  �ل��ب��الد  د�خ���ل  �لأث��ري��ة  �ملناطق 

حجم �لن�شاط �ل�شياحي.
وع����رب ���ش��ع��ي��د �ل�����ش��م��اح��ي م���دي���ر عام 
عن  و�لآث����ار  لل�شياحة  �لفجرية  هيئة 
���ش��ع��ادت��ه ب��ه��ذه �مل���ب���ادرة �ل��ت��ي تنظمها 
وز�رة �لثقافة وتنمية �ملعرفة ..موؤكد� 
رغبة  لديهم  �للجنة  �ع�شاء  �أن جميع 
�لوطنية  �للجنة  ه���ذه  دور  تفعيل  يف 
و����ش��ت��ف��ادة �مل��ج��ت��م��ع �لم����ار�ت����ي منها 
لل�شر�كة  �حلقيقي  �لتفعيل  ب��ج��ان��ب 
بني �جلهات �لحتادية و�ملحلية وذلك 
�ل�شيخ  م��ع��ايل  عليه  �أك���د  مل��ا  ��شتجابة 

ن��ه��ي��ان خالل  ب���ن م���ب���ارك �ل  ن��ه��ي��ان 
�لثار  خلرب�ء  �لوطنية  �للجنة  ��شهار 
عمل  با�شرت�تيجية  للخروج  و�ملتاحف 
و����ش��ح��ة مب���ا ي��ف��ي��د �جل���ان���ب �لث����ري 

بالدولة وت�شب يف �شالح �لوطن.
وقال عي�شى عبا�س مدير �إد�رة �لتنقيب 
�ل�شارقة  ه��ي��ئ��ة  يف  �لأث���ري���ة  و�مل���و�ق���ع 
لالآثار �ن مبادرة وز�رة �لثقافة وتنمية 
ت�شهم  وط��ن��ي��ة  جل��ن��ة  بتكوين  �مل��ع��رف��ة 
للتنقيب  عمل  ��شرت�تيجية  و���ش��ع  يف 
وتطوير  عليها  و�حل��ف��اظ  �لآث����ار  ع��ن 
��شلوبا جديد�  يعد  �لدولة  �ملتاحف يف 
منظما يف ت��اري��خ �له��ت��م��ام ب��الآث��ار يف 
تطوير  نحو  جديد�  ومدخال  �لدولة، 
و�ملتاحف على م�شتوى  �لآث��ار  قطاعي 
�هتمام  م����دى  ع��ل��ى  وي���دل���ل  �ل����دول����ة 
و�ل����دول����ة يف �حل���ف���اظ على  �ل���ق���ي���ادة 
عام  ب�شكل  و�لعربي  �لإمار�تي  �لتاريخ 

ونقله من جيل �إىل جيل.

ويل عهد دبي يزور املعر�س امل�شاحب لفعاليات م�شابقة املهارات العاملية يف اأبوظبي

اللجنة الوطنية لالآثار واملتاحف تعقد اجتماعها 
الأول باأبوظبي عقب اعتماد ت�شكيلها

•• ال�صارقة-وام:

�ل�شت�شاري  �ملجل�س  رئي�شة  �مل��ال  عبد�لرحمن  خ��ول��ة  �شعادة  ت��ر�أ���ش��ت 
لإمارة �ل�شارقة �جتماع هيئة مكتب �ملجل�س �ل�شت�شاري لالإمارة �لذي 

عقد �م�س مبقر �ملجل�س مبدينة �ل�شارقة .
مهنئة  �ملجل�س  مكتب  هيئة  بانعقاد  �لجتماع  م�شتهل  يف  �ملال  ورحبت 
�ياهم ب�شدور �ملر�شوم �لأمريي ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان 
بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة رقم 36 ل�شنة 
2017 ب�شاأن �نعقاد �ملجل�س �ل�شت�شاري يف دور �نعقاده �لعادي �لثالث 
�أعمال �ملجل�س  �لتوفيق يف  �لتا�شع متمنية لهم  �لت�شريعي  من �لف�شل 

�ملقبلة .

�لثامنة ع�شرة وهي  �إط��الع �حل�شور على م�شبطة �جلل�شة  بعدها مت 
عليها  �لت�شديق  مت  حيث  �ملا�شي  �ل��ع��ادي  �لن��ع��ق��اد  دور  م��ن  �لأخ���رية 
�ل���دورة �جلديدة  �أع��م��ال  �فتتاح  برنامج حفل  ثم ج��رى �لط��الع على 
للمجل�س �شباح يوم 19 �أكتوبر �جلاري من قبل �شاحب �ل�شمو حاكم 

�ل�شارقة .
�شتت�شمن  و�لتي  �لأوىل  �جلل�شة  �أع��م��ال  ج��دول  �لط��الع على  كما مت 
�أو  حاله  على  �للجان  ت�شكيل  على  �لإب��ق��اء  بجانب  �مل��ر�ق��ب��ني  �نتخاب 
�لت�شريعية  �ل�شوؤون  �لد�ئمة وت�شم جلنة  �للجان  ت�شكيلها وهي  �إع��ادة 
�ملالية  �ل�شوؤون  وجلنة  و�ل�شكاوى  و�لق��رت�ح��ات  و�لطعون  و�لقانونية 
و�ل�شباب  و�لتعليم  �لرتبية  ���ش��وؤون  وجلنة  و�ل�شناعية  و�لقت�شادية 
�ل�����ش��ح��ي��ة و�ل��ع��م��ل و�ل�شوؤون  �ل�������ش���وؤون  و�ل��ث��ق��اف��ة و�لإع������الم وجل��ن��ة 

و�شوؤون  و�لبلديات  و�لأوق��اف  �لإ�شالمية  �ل�شوؤون  وجلنة  �لجتماعية 
�لأمن و�ملر�فق �لعامة وجلنة �شوؤون �لأ�شرة و�للجان �ملوؤقتة وهي جلنة 

�إعد�د م�شروع �لتو�شيات و ت�شكيل جلنة �لرد على خطاب �لفتتاح.
�لعامة  �ملو�شوعات  ح��ول  و�ل����روؤى  �لأف��ك��ار  خمتلف  �حل�شور  وناق�س 
�لد�ئمة يف طرح  �للجان  �ملقبلة ودور  �لفرتة  �ملقرتح مناق�شتها خالل 
خططها لتتالقى وروؤية �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة وخطة �ملجل�س 
ب�����ش��اأن جل�شاته ل��ل��دور �مل��ق��ب��ل و�أع���م���ال جل��ان��ه و�أول���وي���ات �مل��رح��ل��ة من 

مناق�شات وزيار�ت وتعزيز �ل�شر�كات �ملجتمعية .
و�أكد �لجتماع �أهمية تعزيز �لتو��شل مع �جلمهور و�ملو�طنني عن طريق 
http://www.ccsharjah. للمجل�س  �لل���ك���رتوين  �مل��وق��ع 

gov.ae. ل�شتقبال �لآر�ء و�ملالحظات و�ملقرتحات كما جرى مناق�شة 

�لأ�شئلة �لربملانية �ملقدمة من �لأع�شاء و�ملقرتحات �ملختلفة .
�ملجل�س وعبد�هلل  رئي�شة  نائب  �شامل بن حمودة  ح�شر �لجتماع حمد 
�إبر�هيم دعيف�س رئي�س جلنة �ل�شوؤون �لت�شريعية و�لقانونية و�لطعون 
و�لقرت�حات و�ل�شكاوى و حممد جمعة بن هندي رئي�س جلنة �ل�شوؤون 
رئي�س  �خلا�شوين  �شلطان  وحممد  و�ل�شناعية  و�لقت�شادية  �ملالية 
وفاطمة  و�ل�شباب  و�لع��الم  و�لثقافة  و�لتعليم  �لرتبية  �شوؤون  جلنة 
علي �ملهريي رئي�شة جلنة �شوؤون �لأ�شرة وعبد�هلل مطر �لكتبي وجلنة 
�ل�����ش��وؤون �لإ���ش��الم��ي��ة و�لأوق�����اف و�ل��ب��ل��دي��ات و���ش��وؤون �لأم���ن و�ملر�فق 
ح�شن  ويو�شف  للمجل�س  �لعام  �لم��ني  �جل��رو�ن  �شعيد  و�أحمد  �لعامة 
�آل �مل�شت�شار �لقانوين للمجل�س عبد�لعزيز بن خادم رئي�س ق�شم �شوؤون 

�جلل�شات وحممد بو خلف رئي�س ق�شم �شوؤون �للجان.

هيئة مكتب ا�شت�شاري ال�شارقة تطلع على برنامج حفل افتتاح الدورة اجلديدة للمجل�س

القطامي يفتتح معر�س وموؤمتر الب�شريات ومنتجات 
العيون »فيجن اإك�س 2017«

وفد من ال�شحة يطلع على ابتكارات ال�شركة اليابانية مبجال البحوث واملعدات الطبية
•• دبي -وام: 

�ملجتمع  ووق���اي���ة  �ل�����ش��ح��ة  وز�رة  م��ن  وف���د  �إط��ل��ع 
برئا�شة �شعادة �لدكتور حممد �شليم �لعلماء وكيل 
�لوز�رة خالل زيارته �ليابان على �أحدث �لإبتكار�ت 
�لطبية  و�مل���ع���د�ت  �ل�����ش��ح��ي��ة  �ل��ب��ح��وث  يف جم���ال 

و�لأ�شعة لدى �شركة �شيمادزو �ليابانية �لعاملية.
�شعادة عو�س  �ل��ذي �شم   - �لوفد  ��شتقبال  كان يف 
�خلدمات  لقطاع  �مل�شاعد  �لوكيل  �لكتبي  �شغري 
زيارته  ل��دى   - �لنقبي  �شامح  و�ملهند�س  �مل�شاندة 

�ل�شركة �ليابانية كونيما�شا �يتوه مديرها �لعام.
وتعرف  و�مل�شنع  �ل�شركة  متحف  يف  �لوفد  وج��ال 
�ل�شركة  �أنتجتها  �لتي  �لطبية  �مل��ع��د�ت  �آخ��ر  على 
�لأ�شعة  �أج��ه��زة  �أد�ء  على  وت��ع��رف  �لبتكار  وط��رق 
لتقييم  و�ل����ع����ي����اد�ت  �مل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات  يف  �حل���دي���ث���ة 

من  �لعاملية  �ملعايري  �أف�شل  ومطابقتها  �إنتاجيتها 
ناحية تقليل �جلرعات �لإ�شعاعية.

هذه  �أهمية  �لعلماء  �شليم  حممد  �ل��دك��ت��ور  و�أك���د 
�لزيارة �لر�مية �إىل تطوير �ل�شر�كة مع “�شيمادزو” 
وتعزيز و�شائل �لإبتكار يف �لبحوث �لطبية وحتديث 
جميع �أنظمة �لأ�شعة يف م�شت�شفيات �لدولة لدعم 
�ل�����ش��ح��ي��ة و�لإرت����ق����اء بقدر�ت  ن��وع��ي��ة �خل���دم���ات 
�إطار  يف  وذل���ك  �لعلمي  �لبحث  جم��ال  يف  �ل����وز�رة 
حر�س �لوز�رة على بناء �أنظمة �جلودة و�ل�شالمة 
وتعزيز  �لعاملية  �ملعايري  وفق  و�ل�شحية  �لعالجية 
�شحية  خدمات  تقدمي  خ��الل  من  �ملجتمع  �شحة 

�شاملة ومبتكرة.
و�شدد على �أهمية �لإ�شتفادة من خرب�ت �ل�شركات 
�ل�شحية  �مل��ر�ف��ق  ك��ف��اءة  لتطوير  ع��امل��ي��اً  �ل���ر�ئ���دة 
ومناق�شة �لتجارب و�لأبحاث �لعلمية �لتي �أجريت 

�لتقنيات  �أف�����ش��ل  ع��ل��ى  ل��الإ���ش��ت��دلل  �لإم������ار�ت  يف 
�لفنية  للكو�در  �لتدريب  �لعالجية وتوفري فر�س 
توفري  يف  �لر�شيدة  �حلكومة  لتوجيهات  مو�كبة 
و�لوقائية  �لعالجية  �خل��دم��ات  م�شتويات  �أع��ل��ى 
خالل  من  �لعاملية  �ملعايري  ح�شب  �ملجتمع  لأف��ر�د 
�لبحث  روح  وتفعيل  �مل�شتد�م  �لطبي  �ل��ك��ادر  بناء 
�لعلمي للم�شاهمة يف بناء مر�كز �أبحاث تخ�ش�شية 

يف �لإمار�ت.
من ناحيته �شكر كونيما�شا �يتوه وفد �لوز�رة على 
بامل�شتوى  م�شيد�  �ل�شركة  ل��زي��ارة  �ل��دع��وة  ق��ب��ول 
�إل��ي��ه �خل���دم���ات �ل�شحية  �مل��ت��ط��ور �ل����ذي و���ش��ل��ت 
بتطوير  �ل�شركة  رغبة  م��وؤك��د�  �لإم����ار�ت  دول��ة  يف 
ووقاية  �ل�����ش��ح��ة  وز�رة  م���ع  �مل�����ش��رتك��ة  �مل�����ش��اري��ع 
�لإبتكار  جم��ال  يف  �شر�كة  عالقات  وبناء  �ملجتمع 

و�لبحوث �لطبية.

فقدان جواز �صفرت
ف����ق����د �مل������دع������و/ حم����م����د �ك�������ر�م 
 �حل������������ق حم������م������د ن������������ور �حل������ق 
 MOHAMMED AKRAMUL HOQUE
 MOHAMMED NOORUL HOQUE
بنغالدي�شي �جلن�شية جو�ز �شفره 
 -  )AG0668826( رق�����م 
ت�شليمه  عليه  يعرث  ممن  يرجى 
�قرب  �و  �لبنغالدي�شية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمار�ت.   

فقدان جواز �صفرت
ف������ق������د �مل����������دع����������و/ ��������ش�������وز�ن 
�شوريا    - ح����ج����ازي  حم���م���ود 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج�����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
 )N 0 0 4 2 2 2 1 6 3 (
عليه  ي���ع���رث  مم����ن  ي����رج����ى   -
�و  �ل�شورية  بال�شفارة  ت�شليمه 
�قرب مركز �شرطة بالمار�ت.   

فقدان جواز �صفرت
فقد �ملدعو / كري�شتى �نى 
�ومايل جالي�شيا ، �لفلبني 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )3288174( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 050/7111349

فقدان جواز �صفرت
ماريفيك   / �مل��دع��و  ف��ق��د 
�ي������روري������ت������ا ب����ال����وك����ان����اج 
�جلن�شية  �ل����ف����ل����ب����ني   ،
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج�����������و�ز   -
 )6 5 4 8 1 0 3 (
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 055/5555254
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الفجر - خرية ال�صيباين
   يف بد�ية عام 2000، هزت �شاعقة 
يف  �ل�شلطة  ت���وىل  ف��ق��د  �أوروب������ا.  بقية 
و�ليمني  �ليمني  ب��ني  حت��ال��ف  �لنم�شا 
بعد  �لنازية �جلديدة،  بنكهة  �ملتطرف 
�ل�شرت�كيني  ب���ني  �مل��ف��او���ش��ات  ف�����ش��ل 
�ملرتبة  �حتلو�  �لذين  �لدميقر�طيني، 
�أكتوبر  �لت�شريعية  �لنتخابات  �لوىل 
ي���رتدد  ومل  و�مل���ح���اف���ظ���ني.   ،1999
�ت��خ��اذ عقوبات  �لأوروب������ي يف  �لحت����اد 

�شارمة يف مو�جهة هذه �حلالة.
   وب��ع��د م���ا ي���ق���ارب 18 ع���ام���ا، و�إث����ر 
�ملا�شي،  �لأحد  �لت�شريعية  �لنتخابات 
�أنف�شهم  �لنم�شاويون  يجد  �أن  ميكن 
مرة �أخرى مع هذه �ل�شر�كة “�لأ�شود 
و�لزرق “ �حل��ارق��ة. وم��ع ذل��ك، يبدو 
فيينا  ت���و�ج���ه  �أن  �مل��ح��ت��م��ل  غ���ري  م���ن 
نف�س �ل�شجة �لتي ر�فقت دخول حزب 

�حلرية �لنم�شاوي �حلكومة �شابقا.
�أحز�ب  هناك   ،2000 لعام  خالفا     
ق���وم���ي���ة، ���ش��ع��ب��وي��ة يف ج��م��ي��ع �أن���ح���اء 
حكومات،  يف  ط��رف  وبع�شها  �أوروب�����ا، 
وما قد يحدث يف �لنم�شا �شي�شكل قلقا 
 ،2000 عام  �أق��ل حدة لربوك�شل من 
كما يقول باتريك موريو، �أ�شتاذ �لعلوم 
�ل�شيا�شية يف �ملركز �لوطني للدر��شات 
�ليمني  �ل��ع��ل��م��ي��ة، و�مل���ر�ق���ب لأق�����ش��ى 
�إىل عام   2015 �لنم�شاوي. فمن عام 
حكومتها  يف  فنلند�  �شمت   ،2017
�لفنلنديني  خ��ان��ة  يف  ي��ت��ن��زل��ون  وزر�ء 

�حلقيقيني.

حمو ال�ضيطنة 
�لثالثة،  �ملرتبة     �حتل ح��زب �حلرية 
مما يوؤهله �ىل �مل�شاركة يف �حلكم كما 
1999. حت��ت قيادة  ك��ان �حل���ال ع��ام 
كري�شتيان  هاينز  ديناميكي،  خطيب 
يورغ  عمر  نف�س  �شنة،   48 ���ش��رت�خ��ه، 
ه��اي��در يف ذل��ك �ل��وق��ت. ل ت��ز�ل �أ�ش�س 
نف�شها:  ه��ي  �لأي��دي��ول��وج��ي��ة  �حل����زب 
يف  و�لت�شكيك  �لقت�شادية،  �لليرب�لية 
�وروبا، ورف�س �لهجرة بلهجة مناه�شة 
ل��الأج��ان��ب. وبينما �زده���ر ه��اي��در على 
�لفارين  �لالجئني  �خلوف من موجة 
من حرب �لبلقان، فاإن �شرت�خه عزف 

على وتر �أزمة �ملهاجرين �لأخرية.
   وعلى خطى مارين لوبان يف �جلبهة 
ع��م��ل �شرت�خه  �ل��ف��رن�����ش��ي��ة،  �ل��وط��ن��ي��ة 
ع��ل��ى حمو   2010 �ل�����ش��ن��و�ت  خ���الل 
ديناميكية  �حلزبي..  تنظيمه  �شيطنة 
��شتحو�ذه  طريقة  مع  متاما  تتناق�س 
�لد�خلية: فبوقوفه عام  �ل�شلطة  على 
2005 على ميني هايدر، �لذي �عترب 
��شتطاع رجل �جلهاز هذ�،  رخو� جد�، 
من �جلناح �لرمادي، �ن مي�شك بزمام 
�حلزب.    ولالنتقال مل�شتوى �خر، �حال 
�ل�شتفز�ز�ت  �لن�شيان  على  �شرت�خه 
كنت  “لقد  ل�شلفه.  لل�شامية  �ملعادية 
مد�فعا  ق���ال  و�شاذجا”،  و���ش��اب��ا  غبيا 
عالقاته  ببع�س  ت��ذك��ريه  مت  ع��ن��دم��ا 
�جلبهة  تفعل  وكما  �جل��دد.  بالنازيني 
�لوطنية �لفرن�شية، فاإن حزب �حلرية 
�أدنى �نزلق يف ذ�ك  يعاقب �ليوم على 
�لجتاه - �إل �إذ� �شدر عن �شرت�خه. يف 

نهاية �شبتمرب، مت ��شتبعاد كادر حزبي 
لعر�شه �آثار� نازية يف �لغرفة �خللفية 

ل�شيدليته.
لرئا�شة  ه���وف���ر  ن����ورب����رت  ت��ر���ش��ي��ح     
“وجاهة”،  �حل���زب  ز�د  �جل��م��ه��وري��ة، 
وب���ات ُي��ع��ت��رب م��ث��ل �لآخ���ري���ن م��ن قبل 
ل  وق����د حت�شّ �ل��ن��م�����ش��اوي��ني.  �أغ��ل��ب��ي��ة 
�ل����ذر�ع �لمي���ن ل�����ش��رت�خ��ه ب��اأك��رث من 
“�جلولة  �لأ���ش��و�ت يف  باملائة من   46
�لثالثة” �شد مر�شح �خل�شر �ألك�شندر 
�ملا�شي.  دي�����ش��م��رب  ب��ي��ل��ني يف  دي���ر  ف���ان 
وُينظر للرجل على �نه �شادق ومهذب، 
�ملهند�س  ب���امل���رة، ه���ذ�  ع����دو�ين  وغ���ري 
تكوينا، لي�س �شوى �شانع �لتخل�س من 

�ل�شيطنة يف �ل�شنو�ت �ل�شابقة.
   ر�ك���ب���ا م��وج��ة ه���وف���ر، ت�����ش��ّدر حزب 
�ل�شتطالعات،  �أب��ري��ل  ح��ت��ى  �حل��ري��ة 
30 ب��امل��ائ��ة. وب���ات باإمكان  ب��اأك��رث م��ن 
هاينز كري�شتيان �شرت�خه تخيل نف�شه 
م�شت�شار� للنم�شا، �ملوقع �لوحيد �لذي 

�حتالله يف حكومة  يريد  �أنه  يوؤكد 
من�������ش���اوي���ة.    ول��ك��ن��ه مل ي���اأخ���ذ يف 
�حل�شبان ثورة �لق�شر د�خل �حلزب 
�ل�شعب  ح���زب  �شلم  ل��ق��د  �مل��ح��اف��ظ. 
�إىل  مايو  وج�شد� يف  روح��ا  م�شريه 
�ل�شاب  �لوزير  كورت�س،  �شيبا�شتيان 
31 عاما. هذ�  لل�شوؤون �خلارجية، 
ل  م�شرية  و�شاحب  �ملثايل،  �ل�شهر 
خطا فيها، دّعم �شورة فني �لأ�شنان 
�ل��ت��ك��وي��ن، �ل����ذي ُي����ربز م��ن��ذ فرتة 
طويلة �شورة رجل �شاب وديناميكي، 

�ب��ت�����ش��ام��ة ع��ري�����ش��ة وعيون  و���ش��اح��ب 
زرق��������اء.    �وف����ر ح��ظ��ا ل��ن��ي��ل من�شب 
عدو  �أف�شل  كورت�س  يعترب  �مل�شت�شار، 
حل���زب �حل���ري���ة، مب��ا �ن���ه �ف��ت��ك منه 
�ر�شيته �لأيديولوجية باأكملها ب�شاأن 
�لأجانب.  كر�هية  دون  م��ن  �لهجرة 
�نتقد  �ملهاجرين،  �أزم��ة  بد�ية  فمنذ 
�ل�شتقبال  ���ش��ي��ا���ش��ة  ب�����ش��دة  ك��ورت�����س 
قبل  مريكل،  �أجنيال  �عتمدتها  �لتي 

�حل�شول على �إغالق طريق �لبلقان. 
فاإنه  ح�����زب �حل����ري����ة،  غ������ر�ر  وع���ل���ى 
�ن�شمام  م��ف��او���ش��ات  ب��اإن��ه��اء  ي��ط��ال��ب 
�أن  ويّدعي  �لوروب��ي،  تركيا لالحتاد 

“�لإ�شالم لي�س له مكان يف �لنم�شا«.
باجتاه  ت�شكيكا  �أق����ل  ي��ب��دو  ول��ئ��ن     
�لقوميني  م���ن  �لأوروب���������ي  �لحت������اد 
�ل�����ش��ع��ب��وي��ني، ف��ان��ه ي��د�ف��ع ع��ن روؤية 
�شيادية، ول ُيخفي نوعا من �لتعاطف 
مع جمموعة فيزيغر�د )بولند� و�ملجر 

و�شلوفاكيا(.  �لت�شيك  وجمهورية 
“�نتحال”  �حلرية  ح��زب  ويدين 
ولكن  �لنتخابي،  �لتجاري  �أ�شله 

ل ميكنه �إل مالحظة �ل�شر�ر.
    وب��ت��ويل ك��ورت�����س ق��ي��ادة حملة 
�مل���ح���اف���ظ���ني، وحت���ق���ي���ق���ه �ل���ف���وز 
من�شب  �ب���ت���ع���د  ب���الن���ت���خ���اب���ات، 
���ش��رت�خ��ه، وتبقى  �مل�����ش��ت�����ش��ار ع��ن 
يكون  لن  �ل��ذي  �لتحالف  م�شاألة 

�ل�شخ�شية �لأوىل فيه.

جتنب اأخطاء حيدر
   وي���رى ب��ات��ري��ك م��وري��و �ن “هوفر 
وبر�غماتية،  و�قعية  �أك��رث  خط  على 
ُي��ق��رتح ع��ل��ى حزب  ل��ن  �أن���ه  �ذ يعتقد 
�ل�شلطة،  م��ف��ات��ي��ح  ق��ري��ب��ا  �حل���ري���ة 
ولكنه  �ف���ت���ك���اك���ه���ا،  ع��ل��ي��ه  وب���ال���ت���ايل 
يو�جهان  �أن��ه��م��ا  ي��درك��ان  و���ش��رت�خ��ه 
جماحهما،  ك���ور����س  ي��ك��ب��ح  �ن  خ��ط��ر 
كما جرى ليورغ هايدر مع فولفغانغ 

�مل�شت�شار  2000، رف�س  “عام  �شيل. 
�لد�خلية  وز�رة  م��ن��ح  ب���ذك���اء  ���ش��ي��ل 
وز�ر�ت  ب��اإ���ش��ن��اد  �حل���ري���ة،  ح���زب  �إىل 
�ملالية. ويف  �إليه، مثل  �أخ��رى  �شيادية 
على  �أنف�شهم  ي��ط��رح��ون  ك��ان��و�  ح��ني 
جنم  �ف���ل  للنخب،  مناه�شون  �أن��ه��م 
ناخبيهم  لدى  �ل�شعبويني  �لقوميني 
من �لطبقة �ل�شعبية ب�شبب �شر�كتهم 

يف �لإ�شالحات �لليرب�لية.
   لكل هذ�، �شرح �شرت�خه “�ن وز�رة 
�خلارجية  ووز�رة  ���ش��رط،  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
�أك��رث من عقد  بعد  مطلب قاطع”.. 
على  �ل�شعبوي  �لزعيم  �جل��ه��ود،  م��ن 
�أبو�ب �ل�شلطة �لوطنية، ولكن يف ذ�ت 
�ملت�شّدر،  غري  �أي  �ل�شيء  �ملوقع  ه��ذ� 
بعد و�شولهم  ه��اي��در وح��زب��ه،  ع��رف 
�ل�شعود، غروبا  �ل�شقف من  �ىل هذ� 

وتدحرجا تدريجيا.

•• غزة-وكاالت:

�لتحرير  مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  دع�����ت 
حكومة  ع��رب  غ��زة  قطاع  دع��م  �إىل  �لفل�شطينية، 
�لر�شمية  �جلهة  باعتبارها  �لفل�شطينية  �لوفاق 
و�ل�شرعية. وحثت �للجنة، يف بيان عقب �جتماعها 
عبا�س  حم��م��ود  �لفل�شطيني  �ل��رئ��ي�����س  ب��رئ��ا���ش��ة 
و�ل�شديقة  �ل�شقيقة  �ل���دول  �هلل،  ر�م  مدينة  يف 
و�إنهاء  �مل�شاحلة  مل�شرية  �ملادي  دعمها  زيادة  على 

�لنق�شام �لفل�شطيني �لد�خلي.

و�أكدت �للجنة �لتنفيذية دعمها لنتائج �جتماعات 
حركتي فتح وحما�س �لأخرية يف �لقاهرة خا�شة 
�لوفاق من ممار�شة �شالحياتها  متكني حكومة 
�ل�شفة  ك��م��ا يف  غ����زة  ق���ط���اع  وم�����ش��وؤول��ي��ات��ه��ا يف 
�أجل  من  �ملحدد  �لزمني  �جل��دول  وف��ق  �لغربية، 

طي �شفحة �لنق�شام �ملدمر.
و����ش���ددت ع��ل��ى ����ش���رورة ����ش��ت��ع��ادة وح����دة �لنظام 
�ل�شيا�شي �لفل�شطيني للتح�شري لنتخابات عامة 
رئا�شية وت�شريعية، متز�منة مع �نتخابات �ملجل�س 
�لوطني �لفل�شطيني على �أ�شا�س قانون �نتخابات 

�لتمثيل  ب��ق��اع��دة  ي��اأخ��ذ  دمي��ق��ر�ط��ي وع�����ش��ري، 
�أ���ش��ا���س متني  �إر����ش���اء  �أج���ل  �ل��ك��ام��ل م��ن  �لن�شبي 
�لعام  �لنظام  يحرتم  دميقر�طي  �شيا�شي  لنظام 
قد  وحما�س  فتح  حركتا  كانت  �لقانون.  و�شيادة 
وقعتا، يوم �خلمي�س �ملا�شي، على �تفاق، برعاية 
�لوطني  �ل��وف��اق  حكومة  متكني  ب�شاأن  م�شرية، 
من ممار�شة مهامها و�لقيام مب�شوؤولياتها كاملة 
يف �إد�رة �شوؤون قطاع غزة كما يف �ل�شفة �لغربية 
مع  �ملقبل  دي�شمرب  م��ن  �لأول  �أق�����ش��اه  موعد  يف 

�لعمل على �إز�لة �مل�شاكل �لناجمة عن �لنق�شام.

�أعلن �لرئي�س �لفلبيني رودريجو دوتريتي حترير مدينة مار�وي يف 
جنوب �لبالد من قب�شة مت�شددين مو�لني لتنظيم د�ع�س �لإرهابي 
على �لرغم من �أن متحدثا با�شم �جلي�س قال �إن ما بني 20 و30 

مت�شدد� ما ز�لو� يقاومون ويحتجزون 20 رهينة تقريبا.
وقال دوتريتي متحدثا �إىل �جلنود بعد مقتل زعيمني للمت�شددين �إن 
�لقتال �نتهى و�إن �لوقت قد حان لعالج �مل�شابني و�إعادة �إعمار �ملدينة 

�لبالغ عدد �شكانها 200 �ألف ن�شمة وتقع يف جزيرة ميند�ناو.
و�أ����ش���اف ل��ل��ج��ن��ود يف م�����ار�وي �أع���ل���ن ت��ط��ه��ري م��دي��ن��ة م�����ار�وي من 

�لإرهابيني وهو ما ميثل بد�ية لالإ�شالح.
�إيه.�إن.�شي  لقناة  ب��ادي��ال  ر�شتيتوتو  �جلي�س  با�شم  �ملتحدث  وق��ال 
فاإن  ب��ال��ك��ام��ل  ينته  �ل��ق��ت��ال مل  �أن  م��ن  �ل��رغ��م  ع��ل��ى  �إن  �لإخ��ب��اري��ة 

�ملت�شددين �ملتبقني ل ميثلون تهديد�.
ب����اأي ح���ال من  �أح����د  ي��دخ��ل  �أن  �أو  ي��خ��رج��و�  �أن  و�أ����ش���اف ل مي��ك��ن 
�لأحو�ل... وبالتايل فاإن من �ملهم جد� �أن تخنقهم قو�تنا حتى �ملوت 

وذلك لأنه مت �حتو�ء �ملنطقة و�ل�شيطرة عليها بدرجة كبرية جد�.

�لع�شكرية  �لعملية  �أن  �شويغو،  �لرو�شي، �شريغي  �لدفاع  �أعلن وزير 
�لدفاع  وزير  ت�شريح  �شوريا. جاء  نهايتها يف  �شارفت على  �لرو�شية 
�أفيغدور  �لإ�شر�ئيلي  �لذي جمعه مع نظريه  �للقاء  �لرو�شي خالل 
وكالة  بح�شب  �أب��ي��ب،  ت��ل  يف  �لإث��ن��ني،  �لأول  �م�س  م�شاء  ل��ي��ربم��ان، 
�شبوتنيك. وقال �شويغو: �أود مناق�شة كل �ملو��شيع �ملتعلقة ب�شوريا، 
فالعملية هناك قاربت على �لنتهاء وهناك �لعديد من �لنقاط �لتي 

تتطلب حلوًل عاجلة ل بد من مناق�شتها جميعاً.
ق�شايا  ومنها  ب�شوريا  �ملتعلقة  �لأ�شئلة  من  �لكثري  هناك  و�أ���ش��اف: 
�إىل مو�شوع �لإرهاب  �لع�شكري و�لتقني، بالإ�شافة  تتعلق بالتعاون 

�لذي يعترب �أولوية لنا وللجميع يف �ملنطقة.
�ملحادثات  ناجحة  �شتكون  �ملحادثات  ب��اأن  ثقته  عن  �شويغو  و�أع���رب 
�شت�شاعد على فهم بع�شنا �لبع�س ب�شكل �أف�شل، و�شت�شهم يف تعزيز 

�لعالقات �لودية بني �لقو�ت �مل�شلحة لرو�شيا و�إ�شر�ئيل.
و�شول  �لإثنني،  �شابق  وقت  �أعلنت يف  �لرو�شية،  �لدفاع  وز�رة  كانت 
�شويغو، �إىل �إ�شر�ئيل، لبحث �حلل يف �شوريا و�لتعاون �لع�شكري مع 

ليربمان ورئي�س �لوزر�ء �لإ�شر�ئيلي بنيامني نتانياهو.

كتب بول كينيدي، رئي�س حترير جمّلة “�شاكر �أمريكا” �لتي ُتعنى باأخبار 
�ل�شوي�شرية  �لعاّمة  �لنيابة  فتح  �إىل  �أ�شارت  �لتي  �لتقارير  عن  �لقدم،  كرة 
حتقيقات ر�شمّية بحّق جريوم فالكه ونا�شر �خلليفي لال�شتباه بتوّرطهما 
�لدويل  ل��الحت��اد  �ل��ع��ام  �لأم���ني  من�شب  �لأّول  و�شغل  ر���ش��اوى.   ق�شّية  يف 
�لثاين  ي��رت�أ���س  بينما   ،2015 و   2007 عامي  بني  “فيفا”  �لقدم  لكرة 
يرتبط  ل  �لتحقيق  ه��ذ�  لكّن  �لقطرّية.  �إن  بي  ل�شبكة  �لتنفيذّية  �لإد�رة 
�لتعاطي  طريقة  يف  �لف�شاد  ح��ول  حت��وم  �لتي  �لف�شائح  من  بالئحة  فقط 
�أخرى  �أّن هنالك م�شكلة  �إىل  �لكاتب  ي�شري  �إذ  �لإع��الم��ّي.  �لبّث  مع حقوق 
تتعّلق بقطر �لتي من �ملقرر �أن ت�شت�شيف نهائيات كاأ�س �لعام �شنة 2022. 
�أّن �لتحقيقات �جلارية قد ت�شّر ب�شمعة �لدوري �لفرن�شي  ي�شيف كينيدي 
باري�س  فرن�شا،  �لكبري يف  �لكبري”  �لإنفاق  “نادي  رئي�س  لأن �خلليفي هو 
فالكه  بقبول  ت�شتبه  �لفرن�شية  �لعامة  �لنيابة  �أّن  وي�شرح  ج��ريم��ان.  �شان 
“مز�يا غري م�شتحقة” على �شلة بالفوز بحقوق نقل مباريات كاأ�شي �لعامل 

2026 و2030 من �خلليفي.
180 ملفاً على �لأقل

ومّت منع فالكه من مز�ولة �أي ن�شاط مرتبط بكرة �لقدم ملّدة 10 �شنو�ت، 
بحقوق  �شلة  على  �أعمال  رج��ل  من  م�شتحقة”  غري  “مز�يا  قبوله  ب�شبب 
فالكه  ون��ف��ى  و2030.   2026  ،2022  ،2018 �ل��ع��امل  ل��ك��وؤو���س  �ل��ب��ث 
�ملقال  �لقانون. يذّكر كاتب  �إط��ار  �أي ت�شّرف لهما خارج  �إن”  “بي  و�شركة 
�لتخّلي عن من�شبيهما  على   � �أج��ربرِ وفالكه  بالتر  �شيب  �لفيفا  رئي�س  ب��اأّن 
ق�شايا  يف  �لتهامات  �إليهم  ُوّج��ه��ت  �لذين  �مل�شوؤولني  ع�شر�ت  �إىل  �إ�شافة 
ف�شاد كروّي. على ر�أ�س كّل هذ�، �أفادت �شحيفة نيويورك تاميز �لأمريكية 
�أّن مكتب �لنيابة �لعامة �ل�شوي�شرية يحقق يف 180 ملّفاً على �لأقل حول 
25 حتقيقاً م�شتمّر�ً يف كرة �لقدم.  ��شتباه بتبيي�س �لأم��و�ل على �شلة ب 

ولدى �شوي�شر� 220 �شخ�شاً يعملون على تلك �لق�شايا.
�أول م�شوؤول قطري يو�جه �تهامات ر�شمّية

�إعالمية  بعقود  ترتبط  �ل��دوح��ة،  ومقرها  �لإعالمية  �إن  بي  جمموعة  �إّن 
�ملتحدة.  �لوليات  �لريا�شية ومري�ماك�س يف  �إن  بي  �لعامل، مبا فيها  حول 
لقد �أعطيت قطر حق ��شت�شافة كاأ�س �لعامل 2022 �شنة 2010 بطريقة 
�أول  هو  و�خلليفي  ب��الأ���ش��و�ت.  بالتالعب  �تهامات  وو�شط  للجدل  مثرية 
�أّن  �إىل  �لنظر  �ملقال  كاتب  ويلفت  ر�شمية.  �تهامات  يو�جه  م�شوؤول قطرّي 
��شتمر�ر  م��ع  �لتهديد  حت��ت  باتت   2022 �ل��ع��امل  لكاأ�س  قطر  ��شت�شافة 
ب�شبب  عليها  �ملقاطعة  بفر�س  وم�شر  و�ل��ب��ح��ري��ن  و�لإم�����ار�ت  �ل�شعودية 

عالقتها مع �إير�ن �إ�شافة �إىل �أ�شباب �أخرى.
ماذ� ح�شل بعد فو�شى �لت�شويت؟

وفازت �لدوحة بحق ��شت�شافة كاأ�س �لعامل بدًل من �لوليات �ملتحدة لأنها 
��شتطاعت �حل�شول على �شوت رئي�س �لحتاد �لأوروبي لكرة �لقدم حينها 
مي�شال بالتيني. ومّت �أي�شاً ربط �لرئي�س �لفرن�شي �لأ�شبق نيكول �شاركوزي 
جهاز  ق��ام   ،2010 دي�شمرب  يف  �لت�شويت  فو�شى  وعقب  �لقطري.  بامللف 
�إن  �إط��الق بي  باري�س �شان جريمان ومّت  �لريا�شي ب�شر�ء  قطر لال�شتثمار 
3.5 مليون م�شرتك  �لريا�شية يف فرن�شا. وبات لدى هذه �ل�شبكة حو�يل 

فرن�شّي.
بي �إن وم�شتقبل مقلق 

على �لرغم من ذلك، تو�جه بي �إن �لفرن�شّية م�شتقباًل يعرتيه �ل�شك. فهي 
�شتخ�شر حقوق نقل مباريات دوري �أبطال �أوروبا ل�شالح �شبكة “�أ�س �أف �أر” 
مز�يدة  باإجر�ء  �لقدم  لكرة  �لفرن�شي  �لحت��اد  و�شيقوم  فرن�شا.  يف  �شبورت 
لل�شبكات �لتي تريد �شر�ء حقوق �لبث بدء�ً من 2020. فيما لن تخو�س 
وح�شب،  �أر”  �أف  و”�أ�س  “كنال بلو�س”  �إن مو�جهة طويلة �ملدى مع  �لبي 
�إمنا تدخل �شركات �أمريكّية كبرية للمناف�شة على حقوق �لنقل مثل غوغل 
بعد �شيف  وكانت م�شاكل �خلليفي قد ظهرت  و�أم���ازون.  وفي�شبوك  �أب��ل  و 
�أد�ر فيه �شفقتني قيا�شيتني لباري�س �شان جريمان حيث ح�شل �لنادي من 

خاللهما على خدمات �لالعبني �لبارزين نيمار وكليان �أمبابي. 

عوا�صم

وا�شنطن

مانيال

مو�شكو

منظمة التحرير تدعو لدعم غزة عرب حكومة الوفاق 
•• �صيكاغو-اأ ف ب:

�نتحر  مارينز  �لأم��ريك��ي��ة  �لبحرية  م�شاة  ق��و�ت  يف  جمند  و�ل���د�  تقدم 
خالل �لتدريب بدعوى بتهمة �لقتل �لال �إر�دي ل�شتباههما بانه تعر�س 

ل�شوء معاملة ج�شدية لكونه م�شلما.
وقال �جلي�س �ن رحيل �شديقي �نتحر �لعام �ملا�شي بالقفز من �لطابق 
�لثالث بعد تعر�شه على مدى �يام للم�شايقات �لتي يخ�شع لها �ملجندون 
�جلدد. و�شيمثل مدرب للمجندين وقائد كتيبة �مام حماكم ع�شكرية يف 
100 مليون دولر رفعت �جلمعة يف ولية  �لق�شية. ويف دعوى بقيمة 
�أ�شل  �ملتحدر�ن من  و�ل��د�ه  �أ�شرة �شديقي، رف�س  تقيم  مي�شيغن حيث 
باك�شتاين فر�شية �لنتحار قائلني �ن جنلهما )20 عاما( ما كان ليقدم 

على ذلك ب�شبب تدينه. وجاء يف �لدعوى �ن رحيل �شديقي كان متحم�شا 
للخدمة �لع�شكرية، و�نه قال لأ�شدقائه و�قاربه �نه �شيعود جنديا من 

�ملارينز ولن ي�شت�شلم مهما كان �لمر �شعبا.
وتابعت “مل يتقدم �أي �شاهد لديه �ي معلومات ذ�ت م�شد�قية و ميكن 
�ن �جلي�س كان  �لدعوى  �دعاء �لنتحار«. و��شافت  توؤكد  �لتحقق منها 
يجب �ن يحول دون وقوع �شوء �ملعاملة لن �ملدرب �مل�شرف على �شديقي 
�تهم با�شتهد�ف جمند م�شلم يف حادث �شابق. وقالت ��شرة �شديقي �ن 
يتلق  �لعنق مل  ع��دة وك��ان لديه ج��رح يف  م��ر�ت  �ل�شاب تعر�س لل�شرب 
�لعناية �لطبية �لالزمة. منذ وفاة �شديقي، تعر�س نحو 20 جنديا من 
�ملارينز يف من�شاأة باري�س �آيالند للتدريب يف كارولينا �جلنوبية لالتهام 

بارتكاب جتاوز�ت بحق جمندين، بح�شب و�شائل �عالم �مريكية.

�شبهات ب�شوء معاملة وراء انتحار جمند اأمريكي 

جدد ال�ضكل دون امل�س بامل�ضمون:

النم�شا: هكذا عاد اليمني املتطرف اإىل ال�شلطة...!

�ليمني �ملتطرف قوة لها ح�شاب يف �لنم�شا هايدر.. �شعود و�نهيار �ليمني �ملتطرف يف �لنم�شا

هوفر.. �شانع �لن�شخة �جلديدة من حزب �حلريةهاينز كري�شتيان �شرت�خه وزوجته

زعيم حزب �حلرية ورمز �ليمني �ملتطرف يف فرن�شا�ف�شل �لعد�ء يف �لنم�شا

- تر�شيح نوربرت هوفر للرئا�شة زاد احلزب 
“وجاهة” وطّبعه مع اأغلبية النم�شاويني

- ا�شتثمر هايدر اخلوف من 
موجة لجئي حرب البلقان، 

وعزف �شرتاخه على وتر 
اأزمة املهاجرين الأخرية

- من غري املحتمل اأن تواجه فيينا نف�س ال�شجة التي 
رافقت دخول حزب احلرية النم�شاوي احلكومة �شابقا

- على غرار الفرن�شية مارين لوبان، عمل �شرتاخه على 
تخلي�س حزبه من م�شاعفات ال�شيطنة 

- �شرق منه كورت�س ار�شيته الأيديولوجية 
واأ�شبح اأف�شل عدو حلزب احلرية 

عن الك�ضربي�س الفرن�ضية
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/قمر �لقوع لتجارة �ملالب�س �جلاهزة ذ.م.م

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب   رخ�شة رقم:1133500-1 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة نا�شر ر��شد نا�شر عبيد �لدرعي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حمد م�شلم �شعيد حميد �لدرعي
تعديل لوحة �لإعالن/�جمايل من م�شاحة 1*5.50 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/ قمر �لقوع لتجارة �ملالب�س �جلاهزة ذ.م.م
QAMAR ALQUA READY MADE GAEMENTS TRADING - BRANCH 1

�ىل/ �مليد��س للهو�تف �ملتحركة و�للكرتونيات 
AL MIDAS MOBILE PHONES AND ELECTRONICS

تعديل ن�شاط/��شافة بيع �لهو�تف �ملتحركة ولو�زمها- بالتجزئة )4741011(
تعديل ن�شاط/��شافة بيع �لثالجات و�لغ�شالت و�لجهزة �لكهربائية �ملنزليه - بالتجزئة )4759013(

تعديل ن�شاط/حذف بيع �ملالب�س �لرجالية �جلاهزة - بالتجزئة )4771101(
تعديل ن�شاط/حذف جتارة م�شتح�شر�ت �لتجميل - باجلملة )4649028(

تعديل ن�شاط/ حذف بيع �حللي و�لك�ش�شو�ر�ت �لغري ثمينه - بالتجزئة )4771110(
تعديل ن�شاط/حذف بيع �للعاب ولعب �لطفال - بالتجزئة )4764001(

�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كافترييا وي�شرتن بريجر   

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2201866 
تعديل لوحة �لإعالن/�جمايل من م�شاحة 1*4 �ىل 1*4

تعديل ��شم جتاري من/ كافترييا وي�شرتن بريجر
WESTERN BURGER CAFETERIA

�ىل/ مطعم وي�شرتن برقر 
WESTERN BURGER RESTAURANT

تعديل ن�شاط/��شافة مطعم )5610001(
تعديل ن�شاط/حذف بيع �لوجبات �خلفيفة )كافترييا( )5610003(

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ر�كون ملكافحة �حل�شر�ت 

و�لنظافة رخ�شة رقم:CN 1666711 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة مبارك حميد مبارك �شعيد �لظاهري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شيف نو�ب كرمي د�د �لبلو�شي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 

�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18

اإعــــــــــالن
�لقمر  ريان  �ل�ش�����ادة/�شالون  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1112186 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شامل �لنخرية بطي حارب �ل�شام�شي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شعيد علي حمد �ملطوع �لظاهري

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 

�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة �لب�شاط للتعهد�ت �لزر�عية ذ.م.م 

رخ�شة رقم:CN 1123822 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة نا�شر عامر �شامل �حمد �حلمريي %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة خ�شر حممد �بر�هيم ح�شني %25
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد خ�شر حممد ح�شني %24
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف نا�شر عامر �شامل �حمد �حلمريي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف خ�شر حممد �بر�هيم ح�شني
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�ن�شتنت  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 2081902:شولو�شن للعقار�ت رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بقالة �م 

CN 1032460:كلثوم رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم ربوع عدن 

رخ�شة رقم:CN 2081582 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عادل �شالح حممد بن ��شحاق %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف فرحان �لنوبي علي فرحان
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

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

بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية: 
�ملودعة بالرق�م : 101174

با�ش������م :�شفريات كانو �س.ذ.م.م  
وعنو�ن����ه :بناية جمموعة كانو- �شارع خالد بن �لوليد- �لرفاعة- بردبي.

 و�مل�شجلة حتت رقم :92704 بتاريخ : 2009/01/08
�ضورة العالمة

�نت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 
�حلم��اية يف : وحتى تاريخ: 2027/10/17

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  18  اأكتوبر 2017 العدد 12150

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

بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية: 
�ملودعة بالرق�م : 101114

با�ش������م :يو�شف بن �أحمد كانو �س.ذ.م.م  
وعنو�ن����ه :بناية جمموعة كانو- �شارع خالد بن �لوليد- �لرفاعة- بردبي.

 و�مل�شجلة حتت رقم :92756 بتاريخ : 2009/01/18
�ضورة العالمة

�نت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 
�حلم��اية يف : وحتى تاريخ: 2027/10/16

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  18  اأكتوبر 2017 العدد 12150

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

بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية: 
�ملودعة بالرق�م : 101113

با�ش������م :يو�شف بن �أحمد كانو �س.ذ.م.م  
وعنو�ن����ه :بناية جمموعة كانو- �شارع خالد بن �لوليد- �لرفاعة- بردبي.

 و�مل�شجلة حتت رقم :92755 بتاريخ : 2009/01/18
�ضورة العالمة

�نت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 
�حلم��اية يف : وحتى تاريخ: 2027/10/16

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  18  اأكتوبر 2017 العدد 12150

منوذج اعالن الن�ضر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:ذ�كر للتجارة �س.ذ.م.م

ZAKER TRADING LLC طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية :ذ�كر للتجارة �لعامة ذ.م.م
�ملودعة بالرقم :270214     بتاريخ : 2017/3/23

با�ش������م :ذ�كر للتجارة �س.ذ.م.م
وعنو�نه:�ر�س ملك حكومة دبي ، جممع دبي لال�شتثمار �لثانية ، هاتف:048046888 ، �شندوق �لربيد:55197  

�مييل info@zakertrading.com  دبي
�ضورة العالمة

وتفعيل  �لأعمال  وتوجيه  و�إد�رة  و�لع��الن  �لدعاية  بالفئة:35  �لو�قعة  �خلدمات  �أو  �ل�شلع  لتمييز  وذل��ك 
�لن�شاط �ملكتبي.

و�شف �لعالمة:عبارة عن �شكل د�ئري مميز كتب علي ميينه)ذ�كر للتجارة �لعامة ذ.م.م( بالعربية ب�شكل 
باللونني  و�لعالمة  ب�شكل مميز  بالالتينية   )ZAKER TRADING LLC( لعبارة� كتبت  مميز كما 

�لأزرق و�لرمادي.
على  ذ.م.م  للتجارة   Trading LLC كملة  ت�شمل  ول  �ملميز  �شكلها  يف  للعالمة  �ل�شرت�طات:�حلماية 

حدة يف �لو�شع �لعادي.
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  18  اأكتوبر 2017 العدد 12150

منوذج اعالن الن�ضر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:�ل�شفا ل�شناعة �لزيوت ذ.م.م

NORTH SEA LUBRICANTS: طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية
�ملودعة بالرقم :27991     بتاريخ : 2017/9/24

با�ش������م :�ل�شفا ل�شناعة �لزيوت ذ.م.م
وعنو�نه:عجمان - �شناعية - �جلديد - هاتف:0097167486901 - فاك�س:067486902 

 info@alsafalubricants.com:مييل� - AJMAN - 18570:شندوق �لربيد� 
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:4 زيوت ت�شحيم.
NORTH SEA LUBRICANTS مكتوبة  �لعبارة  و�شف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن 

باللغة �لالتينية وعلى جانبها ر�شم مميز.
�ل�شرت�طات:.

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  
�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  18  اأكتوبر 2017 العدد 12150

منوذج اعالن الن�ضر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:ها�س كافيه
HASH CAFE طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية :ها�س كافيه

�ملودعة بالرقم :275801     بتاريخ : 2017/7/3
با�ش������م :ها�س كافيه

وعنو�نه:�لعني ، هاتف:037843782 ، فاك�س:037843782 ، �شندوق �لربيد:66345
�مييل nalzarooni@mubadala.ae  �لعني

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:43 خدمات توفري �لأطعمة و�مل�شروبات ، �لأيو�ء 
�ملوؤقت.

�ل�شكل  مي��ني  على  ����ش��الع  بثمانية  مميز  هند�شي  �شكل  ع��ن  ع��ب��ارة  �ل��ع��الم��ة:�ل��ع��الم��ة  و���ش��ف 
كافيه. ها�س  �لخرى  �لناحية  من  يقابله   HASH CAFE

�ل�شرت�طات:.
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  

�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  18  اأكتوبر 2017 العدد 12150

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ورينتال وكيل ت�شجيل �لعالمات �لتجارية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتالية:

بتاري��خ: 2016/11/07 �ملودعة حتت رقم: 262734 
با�ش���م: �س. ليكويد جولد جروب �س م ح

وعنو�ن�ه:  �س.ب 50461 �لفجرية، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�شائع/ �خلدمات/ �ملنتجات �لتالية:

م�شروبات  �لكحولية،  غ��ري  �مل�����ش��روب��ات  م��ن  وغ��ريه��ا  و�ل��غ��ازي��ة  �ملعدنية  و�مل��ي��اه   ) �ل�شعري  ���ش��ر�ب   ( �ل��ب��رية 
م�شتخل�شة من �لفو�كه وع�شائر �لفو�كه، �شر�ب وم�شتح�شر�ت �أخرى لعمل �مل�شروبات.

و�لو�قعة يف �لفئة: 32
 ( �لالتينية  �لكلمة  حتتها   ،(  CRYSTAL  ( �لالتينية  �لكلمة  عن  عبارة  �لعالمة  �لعالمة:  و�شف 

جناح �شكل  على  ر�شم  وفوقها   مميزة،  يطريقة  مكتوبة   )  WING
�لإ�شرت�طات: �حلماية للعالمة مبجملها وعدم �ملطالبة بحق ح�شري عن �لكلمة CRYSTAL ل�شيوع 

��شتخد�مها على �لفئة 32
فعلى من لديه �إعرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجاريه يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  18  اأكتوبر 2017 العدد 12150

اإعالن جتديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / ر��شم حممد �أبو �لنجا

بطلب لتجديد ت�شجيل �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرق�م:24469  
باإ�ش������م: �س. جارلوك �شيلينج تيكنولوجيز، �ل �ل �شي  

�ملتحدة  �لوليات  وعنو�ن����ه: 1666 ديفي�شن �شرتيت، باملري�، نيويورك 14522، 
�لأمريكية 

و�مل�شجلة حتت رقم: 17075               بتاريخ: 1998/07/26  
تاريخ  من  �إع��ت��ب��ار�ً  �أخ��رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  نافذة  �حلماية  و�شتظل   

�إنت��هاء �حلم��اية يف: 2017/11/26
وفقاً  �شنو�ت  ع�شر  منها  كل  متتالية  �أخ��رى  ملدد  �حلماية  جتديد  ويجوز  هذ� 
�لقانون �لإحت��ادي رقم  باملادة )19( من  �ملن�شو�س عليها  لالأو�شاع و�ل�شروط 

1992/37 �ل�شادر يف �شاأن �لعالمات �لتجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  18  اأكتوبر 2017 العدد 12150

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ورينتال وكيل ت�شجيل �لعالمات �لتجارية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتالية:

بتاري��خ: 2017/02/28 �ملودعة حتت رقم: 268944 
با�ش���م: �س. مارماري م م ح

وعنو�ن�ه:  �س.ب. 37460 ر�أ�س �خليمة، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�شائع/ �خلدمات/ �ملنتجات �لتالية:

�ملعادن �لنفي�شة وكل خليط منها و�ملنتجات �مل�شنوعة من معادن نفي�شة �أو مطلية بها، غري �لو�ردة يف فئات 
�أخرى، �ملجوهر�ت و�لأحجار �لكرمية، �أدو�ت قيا�س �لوقت و�أدو�ت قيا�س �لوقت �لدقيقة، متائم ) جموهر�ت 
 ( (، حلي �شغرية  �شل�شلية ) جم��وه��ر�ت  (، قالئد  للزينة ) جم��وه��ر�ت  دبابي�س   ،) �أ���ش��اور ) جم��وه��ر�ت   ،)
 ( ذهبية  خ��ي��وط  نفي�شة،  م��ع��ادن  م��ن  �أق����ر�ط، متائيل �شغرية  م��ا���س،  (، جم��وه��ر�ت جمتزعة،  جم��وه��ر�ت 
جموهر�ت (، ذهب غري م�شغول لأو مطروق ) م�شفح (، حلي للقبعات من معادن نفي�شة، �شبائك ت�شكيل من 
معادن نفي�شة، عاج ) جمهر�ت (، حلي من �لكهرمان �لأ�شود، كهرمان �أ�شود غري م�شغول �أو ن�شف م�شغول، 
جموهر�ت، جموهر�ت من �لكهرمان �لأ�شفر، ميد�ليات كبرية ) جموهر�ت (، قالئد ) جموهر�ت (، لآيلء 
) جموهر�ت (، لآيلء من �لكهرمان �مل�شغوط، دبابي�س ) جمهر�ت (، �أحجار كرمية، خو�مت ) جموهر�ت (،  
خيوط ف�شية، ف�شة غري م�شغولة �أو مطروقة ) م�شفحة(، ف�شة مغزولة ) �أ�شالك ف�شية (، �أ�شغال فنية 

من معادن نفي�شة.
و�لو�قعة يف �لفئة: 14

و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن �لكلمة �لالتينية )MARMARI(  مكتوبة بطريقة مميزة.
فعلى من لديه �إعرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجاريه يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  18  اأكتوبر 2017 العدد 12150

اإعالن جتديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / ر��شم حممد �أبو �لنجا

بطلب لتجديد ت�شجيل �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرق�م: 106756 
باإ�ش������م: �س. فالكامبي ��س �يه

وعنو�ن����ه: فيا با�شيجياتا ،  6828 بالرينا ، �شوي�شر�     
و�مل�شجلة حتت رقم: 98330              بتاريخ: 2009/12/13 

تاريخ  من  �إع��ت��ب��ار�ً  �أخ��رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  نافذة  �حلماية  و�شتظل   
�إنت��هاء �حلم��اية يف: 2018/02/06

وفقاً  �شنو�ت  ع�شر  منها  كل  متتالية  �أخ��رى  ملدد  �حلماية  جتديد  ويجوز  هذ� 
�لقانون �لإحت��ادي رقم  باملادة )19( من  �ملن�شو�س عليها  لالأو�شاع و�ل�شروط 

1992/37 �ل�شادر يف �شاأن �لعالمات �لتجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  18  اأكتوبر 2017 العدد 12150

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /
 ر��ش�م �أب�و �لنج�ا لت�شجيل بر�ء�ت �لإخرت�ع

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتالية:

بتاري��خ: 2017/04/27 �ملودعة حتت رقم: 272310 
با�ش���م: ر�كوردز �يه بال�شتيك نيكول

وعنو�ن�ه:  رو بيري �يه ماري كوري، 49300 �شوليه، فرن�شا
وذلك لتمييز �لب�شائع/ �خلدمات/ �ملنتجات �لتالية:

�ملياه  و�إم��د�د  و�لتهوية  و�لتجفيف  و�لتربيد  و�لطهو  �لبخار  وتوليد  و�لتدفئة  لالإنارة  �أجهزة 
و�لأغر��س �ل�شحية

و�لو�قعة يف �لفئة: 11
و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن �لكلمة �لالتينية ) NICOLL ( مكتوبة بطريقة مميزة 

على خلفية �شود�ء
فعلى من لديه �إعرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجاريه يف وز�رة �لإقت�شاد 

�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذ� �لإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  18  اأكتوبر 2017 العدد 12150

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /
 ر��ش�م �أب�و �لنج�ا لت�شجيل بر�ء�ت �لإخرت�ع

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتالية:

بتاري��خ: 2017/04/27 �ملودعة حتت رقم: 272311 
با�ش���م: ر�كوردز �يه بال�شتيك نيكول

وعنو�ن�ه:  رو بيري �يه ماري كوري، 49300 �شوليه، فرن�شا
وذلك لتمييز �لب�شائع/ �خلدمات/ �ملنتجات �لتالية:

مو�د بناء ) غري معدنية (، �أنابيب قا�شية غري معدنية للمباين، ��شفلت وزفت وقار، مباين غري 
معدنية قابلة للنقل، ن�شب ) جم�شمات ( غري معدنية.

و�لو�قعة يف �لفئة: 19
و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن �لكلمة �لالتينية ) NICOLL ( مكتوبة بطريقة مميزة 

على خلفية �شود�ء
فعلى من لديه �إعرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجاريه يف وز�رة �لإقت�شاد 

�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  18  اأكتوبر 2017 العدد 12150
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عربي ودويل

•• الفجر - تون�س - خا�س

   ق�شت �ملحكمة �لبتد�ئية بتون�س، ببطالن 
�إجر�ء�ت �لتتبع �شد �شليم �لرياحي يف ق�شية 
فيها،  ���ش��ده  ���ش��در  �أن  �شبق  �ل��ت��ي  �ل�شيكات 
�لعاجل،  �لنفاذ  �شجنا مع  �شنو�ت   5 ب�  حكم 
وفق ما �أكده �لناطق �لر�شمي با�شم �ملحكمة 

�لبتد�ئية بتون�س �شفيان �ل�شليطي.
�حل��ك��م �شدر  ه��ذ�  �أن  �ل�شليطي،  و�أ���ش��اف    
بعد �أن مثل �لرياحي �أمام �ملحكمة �لثنني، 
�ل�������ش���ادر �شده،  �حل���ك���م  ع���ل���ى  و�ع����رت�����س 
�أ�شل  ��شتخال�س  يثبت  م��ا  جللبه  �إ���ش��اف��ة 
�لق�شية،  بهذه  �ملتعلقة  و�لفو�ئ�س  �لدين 
بذمته  �مل���ت���خ���ل���دة  �مل���ب���ال���غ  و�����ش���ت���خ���ال����س 
��شد�ر  �أخ��رى لق�شايا  8 ملفات  بخ�شو�س 

�شكوك دون ر�شيد.
ب��ا���ش��م �ملحكمة  �ل��ن��اط��ق �ل��ر���ش��م��ي     وب����نّي 
�لبتد�ئية بتون�س، توقف تتبع رجل �لأعمال 
�شليم  �حل��ر  �لوطني  �لحت��اد  ح��زب  ورئي�س 
�لرياحي، يف جميع �لق�شايا �ملتعلقة باإ�شد�ر 

�شكوك دون ر�شيد.
   م���ن ج��ه��ة �أخ������رى، �أ����ش���ار �ل�����ش��ل��ي��ط��ي �ىل 

�لتحقيق  ق��ا���ش��ي  ق�����ر�ر  ����ش���ري���ان  ت���و�����ش���ل 
ب��ال��ق��ط��ب �ل��ق�����ش��ائ��ي �لق���ت�������ش���ادي و�مل����ايل 
وممتلكات  و�أ�شهم  �أر�شدة  بتجميد  �لقا�شي 

���ش��ل��ي��م �ل��ري��اح��ي م���ن �أج����ل ���ش��ب��ه��ة تبيي�س 
وغ�شل �أمو�ل �لذي �شدر بتاريخ 28 يونيو 

.2017

   وعود� على �أطو�ر ق�شايا �ل�شيكات �ملتعلقة 
�لبتد�ئية  �ملحكمة  كانت  �لرياحي،  ب�شليم 
�لرياحي  �أ�شدرت حكما غيابيا �شد  بتون�س 
�لعاجل  �لنفاذ  مع  �شنو�ت   5 مل��دة  بال�شجن 
ر�شيد،  دون  �شيك  باإ�شد�ر  تتعلق  ق�شية  يف 

�لثنني 9 �أكتوبر �جلاري.
   ك��م��ا ك��ان��ت �ل��ن��ي��اب��ة �ل��ع��م��وم��ي��ة باملحكمة 
�لبتد�ئية بتون�س، �أ�شدرت يوم 4 �أغ�شط�س 
�لتفتي�س يف حق  �ملا�شي، عدد� من منا�شري 
رجل �لأعمال ورئي�س حزب �لحتاد �لوطني 

�حلر، من �أجل �إ�شد�ر �شيكات دون ر�شيد.
ب��ا���ش��م �ملحكمة  �ل��ن��اط��ق �ل��ر���ش��م��ي     وك����ان 
 5 يوم  �أو�شح  �ل�شليطي،  �شفيان  �لبتد�ئية 
يف  �ل�شادرة  بال�شجن  �لأحكام  �أن  �أغ�شط�س، 
حق رجل �لأعمال �شليم �لرياحي غيابية من 

�أجل �إ�شد�ره �شيكات دون ر�شيد.
�ل���ري���اح���ي مثل  �أن  �ل�����ش��ل��ي��ط��ي  و�أ�����ش����اف     
رفقة  �ملحكمة  �أم����ام  �مل��ا���ش��ي  �أوت   14 ي���وم 
�لأحكام  لت�شجيل �عرت��شه على  حمامييه، 
�ل��غ��ي��اب��ي��ة ����ش���ده، وق�����دم م���ا ي��ف��ي��د خال�س 
�لأحكام  يف  �لنظر  تاأخري  وطلب  �ل�شكوك، 

�ل�شادرة �شده خلال�س �خلطايا.

•• الفجر - تون�س - خا�س
   قال رئي�س جمل�س �شورى حركة 
�لهاروين  �ل���ك���رمي  ع��ب��د  �ل��ن��ه�����ش��ة 
�إن�����ه ل��ي�����س حل���رك���ة �ل��ن��ه�����ش��ة �أي���ة 
حركة  مر�شح  مناف�شة  يف  م�شلحة 
�جلزئية  لالنتخابات  تون�س  ن��د�ء 

باأملانيا.
ت�شريح  يف  �ل�����ه�����اروين  و�أو������ش�����ح 
ن���د�ء تون�س  “�نه م��ن ح��ق  �إذ�ع����ي 
كحليف �شيا�شي �لحتفاظ مبقعده 
�ل�شاغر”، م�شيفا “ لي�س للنه�شة 
�أية م�شلحة يف �لتناف�س على مقعد 

و�حد«.
  وت���اب���ع ع��ب��د �ل���ك���رمي �ل���ه���اروين 
“ن�شعى �إىل �ملحافظة على �لتو�فق 
مع ند�ء تون�س وقر�ر �حلركة عدم 
�جلزئية  ل��الن��ت��خ��اب��ات  �ل���رت����ش���ح 

ي�شب يف هذ� �لإطار«.
�لنه�شة  ت��وج��ه  �إم��ك��ان��ي��ة  وع���ن     
حلزب  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  دع��م  نحو 
�ل�شب�شي  قائد  حافظ  تون�س  ن��د�ء 
لالنتخابات  ت��ر���ش��ح��ه  ����ش���ورة  يف 
�لت�شريعية �جلزئية يف �أملانيا، �أجاب 
�لتنفيذي  �مل��ك��ت��ب  ب�����اأن  �مل��ت��ح��دث 
يعلن  ي��وم  �خل��ي��ار�ت  ك��ل  �شيدر�س 
ح���زب �ل���ن���د�ء ب�����ش��ف��ة ر���ش��م��ي��ة عن 

مر�شحه لهذه �لنتخابات.
�ل�شدد  ذ�ت  يف  ق���ائ���ال  وت����اب����ع     
حزب  يعلن  مل  �للحظة  ح��د  “�إىل 
مر�شحه  ع��ن  ر�شميا  ت��ون�����س  ن���د�ء 
�جلزئية  �لت�شريعية  لالنتخابات 
يف �أملانيا لذلك فو�شنا هذه �لأمور 
�إىل �ملكتب �لتنفيذي للنظر فيها«.

�لرتكيز  �أن  �ل���ه���اروين  و�ع��ت��رب     
�ل�شب�شي يف  قائد  على دعم حافظ 
ه���ذه �لن��ت��خ��اب��ات ق��د ي��ث��ري بع�س 
�أن  ت��ع��ت��رب  �ل���ت���ي  “�لتخمينات” 
من  �شيمكنه  �ل��ربمل��ان  �إىل  و�شوله 
ت���ويل م��ن�����ش��ب رئ��ي�����س ك��ت��ل��ة حزب 
�لند�ء ثم رئي�شا للربملان ثم رئي�شا 

للدولة، وفق تعبريه.

�أن رئا�شة  �ل��ه��اروين على     و���ش��دد 
موؤ�ش�شة  مت���ث���ل  �ل����ت����ي  �ل�����ربمل�����ان 
�ل���دول���ة ل ميكن  رئ��ا���ش��ة  �أو  ع��ل��ي��ا 
�ملمار�شة  ع��رب  �إل  �إل��ي��ه��ا  �ل��و���ش��ول 
رئي�س  ب��اأن  م��ذّك��ر�  �لدميقر�طية، 
�جل����م����ه����وري����ة ق�����د �أك�������د ع���ل���ى �أن 

“�لتوريث �نتهى«.
�ل�شياق نف�شه     ولفت �ملتحدث يف 

�إىل �ن حزب �لنه�شة �شياأخذ بعني 
�لند�ء  ح��زب  مع  �لتو�فق  �لعتبار 
�جتماع  يف  �لح������ز�ب  م���ن  وغ����ريه 
يف  �شينظر  �ل��ذي  �لتنفيذي  �ملكتب 
�لنتخابات �لت�شريعية �جلزئية يف 

د�ئرة �أملانيا.
تون�س  ن�����د�ء  ح����زب  ي��ع��ل��ن  ومل     
تر�شيح  عن  �للحظة  ه��ذه  حد  �إىل 

�ل��ت��ن��ف��ي��ذي ح���اف���ظ قائد  م���دي���ره 
�أن  �إل  ر���ش��م��ي��ة،  ب�����ش��ف��ة  �ل�����ش��ب�����ش��ي 
ق����ي����اد�ت م����ن �حل������زب ت����وؤك����د عرب 
�حلزب  توجه  �شحفية  ت�شريحات 
نحو تر�شيحه ل�شد �ل�شغور بد�ئرة 

�أملانيا.
وجود  يك�شف  ومي���ا  �مل��ق��اب��ل،  يف     
هذ�  ح��ول  �لنه�شة  د�خ��ل  خالفات 

�مل��وق��ف، �ع��ت��رب �ل��ق��ي��ادي يف حركة 
�ل��ن��ه�����ش��ة حم��م��د ب���ن ����ش���امل، قر�ر 
�ملتعلق  �حل���رك���ة  ����ش���ورى  جم��ل�����س 
بعدم تر�شيح نه�شوي لالنتخابات 
د�ئرة  يف  تنظيمها  �ملزمع  �جلزئية 
للدميقر�طية  خم���ال���ف���ا  �أمل����ان����ي����ا 
�لنا�شئة  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة  وخ��ا���ش��ة 

�ملبنية على �لتناف�س.

   وقال حممد بن �شامل يف مد�خلة 
�ذ�ع���ي���ة، �إن���ه م��ن غ��ري �مل��ع��ق��ول �أل 
ُير�شح حزب كبري مثل �لنه�شة �أية 

�شخ�شية خلو�س �لنتخابات.
�لنه�شة  ت��ر���ش��ح  ع���دم  �أن  و�أف�����اد     
�أملانيا  يف  �جل��زئ��ي��ة  ل��الن��ت��خ��اب��ات 
حلركة  �لتنفيذي  للمدير  ُي�شهل 
�ل�شب�شي  قائد  حافظ  تون�س  ن��د�ء 

دخول �لربملان.
   وت����اب����ع: م����ن غ����ري �مل���ع���ق���ول �ن 
�أن  باعتبار  ذ�ت��ي��ة،  ب�شن�شرة  نقوم 
�ل���ت���ربي���ر�ت �ل��ت��ي ق��دم��ه��ا جمل�س 
�ملقعد  �أن  ع��ل��ى  �رت���ك���زت  �ل�����ش��ورى 
ند�ء  مقعد  ه��و  �أمل��ان��ي��ا  يف  �ل�شاغر 

تون�س.
   و�أق�����ر ب���ن ����ش���امل ب���اأن���ه ك����ان من 
�لنه�شة بهذ�  �أن تفوز  �ل��و�رد جد� 
�مل��ق��ع��د ل��و ق��دم��ت م��ر���ش��ح��ا ل��ه��ا يف 

�لنتخابات.
  ومن �ملنتظر �أن جترى �نتخابات 
�أملانيا،  د�ئ���رة  يف  جزئية  ت�شريعية 
�لفرجاين،  �لنائب حامت  لتعوي�س 
بحكومة  م����وؤخ����ر�  �ل��ت��ح��ق  �ل�����ذي 
�لذي  �لوقت  يف  �لوطنية،  �لوحدة 
�أعلنت فيه �حز�ب على غر�ر حركة 
�ل�شعب و�آفاق تون�س عن مر�شحيها 

لهذه �لنتخابات.
�لعليا  �ل���ه���ي���ئ���ة  جم��ل�����س  وك������ان    
تو�شل  ل���الن���ت���خ���اب���ات  �مل�����ش��ت��ق��ل��ة 
لالنتخابات  روزن���ام���ة  و���ش��ع  �إىل 
للتون�شيني  �جل��زئ��ي��ة  �لت�شريعية 
�ملقيمني باأملانيا بعد �حل�شول على 
م��و�ف��ق��ة �ل�����ش��ل��ط��ات �لأمل��ان��ي��ة على 
�أر�شها،  ع��ل��ى  �لن��ت��خ��اب��ات  �إج�����ر�ء 
و�لتي �شتكون �أيام 15 و16 و17 
�أعلن عنه  دي�شمرب �لقادم، وفق ما 
رئ��ي�����س �ل��ه��ي��ئ��ة ب��ال��ن��ي��اب��ة �أن�����ور بن 

ح�شن.
�لتنفيذي حلركة  للمدير  ويحق    
�ل�شب�شي  قائد  حافظ  تون�س  ن��د�ء 
�لرت�شح رغم �قامته يف تون�س و�أن 

�لقانون ل مينعه من ذلك.

حفاظًا على التوافق مع نداء تون�س:

النه�شـــة ُتعبـّد طريـق ال�شبـ�شي البــن للربملــان...!

�لهاروين: لن نناف�س �لند�ء على مقعد �ملانيا

�ضبق اأن �ضدر �ضده فيها حكم بـ 5 �ضنوات �ضجنا:

بطالن اجراءات التتبع �شد �شليم الرياحي يف ق�شية ال�شيكات

•• نيويوك-اأ ف ب:

�أنطونيو  �ملتحدة  ل��المم  �ل��ع��ام  �لأم���ني  �أو���ش��ى 
�لأمن  جمل�س  �ىل  رفعه  تقرير  يف  غوتريي�س 
�مل�شرتكة  للقوة  �ل��دويل  �لدعم  بزيادة  �ل��دويل 
�ل�شاحل  م��ن��ط��ق��ة  يف  �خل���م�������س  �ل��������دول  ب����ني 

�لفريقي.
وقال �لمني �لعام يف تقريره �ن �ل�شاحل عالق 
�ليوم يف حلقة مفرغة حيث يوؤدي �شعف �لإد�رة 
�ل�شيا�شية و�لأمنية، �إىل جانب فقر مزمن و�آثار 

تغري �ملناخ �إىل �إذكاء �نعد�م �لأمن.
�مل�شبوطة  غري  �حل��دود  �ىل  غوتريي�س  ولفت 
موريتانيا  وه��ي  �خلم�س  �ل���دول  لهذه  باإحكام 
و�لتي  و�لنيجر  فا�شو  وبوركينا  وم��ايل  وت�شاد 
قررت يف يوليو مدعومة من فرن�شا ت�شكيل قوة 

ع�شكرية م�شرتكة قو�مها خم�شة �آلف رجل.
و�أ�شاف �لأمني �لعام يف �لوقت �لذي ��شتثمرت 
�أمن  لتعزيز  كبري  ب�شكل  وت�شاد  موريتانيا  فيه 
�لدويل  �ملجتمع  �حل��دود، دع��ت م��ايل و�لنيجر 
و�شول  2011 لحتو�ء  منذ  م�شاعدتهما  �إىل 

�لأ�شلحة و�ملقاتلني من ليبيا، معربا عن ��شفه 
للتقدم �لب�شيط �لذي �أحرز يف هذ� �ملجال.

وتابع ل بل �ن ب�شط �شلطة �لدولة على �حلدود 
���ش��م��ال بوركينا  م���ايل وو���ش��ط��ه��ا ويف  ���ش��م��ال  يف 

فا�شو قد تر�جع.
�لقوة  �ن��ه يف ما خ�س  �لعام �ىل  �لأم��ني  ولفت 
�مل�شرتكة مل يتم تاأمني �ملعد�ت �ملهمة و�لقدر�ت 

�لالزمة.
�ملتحدة  �لمم  يف  �ل��ف��رن�����ش��ي  �ل�����ش��ف��ري  وك�����ان 
فرن�شو� ديالتر �علن �ن جمل�س �لمن �لدويل 
���ش��ي��زور م��ن 19 ول��غ��اي��ة 23 �ك��ت��وب��ر ك��ال من 
وذلك  فا�شو”  وب��ورك��ي��ن��ا  وم����ايل  م��وري��ت��ان��ي��ا 
�ل�شاحل  دول  جمموعة  قوة  بدء  مع  بالتز�من 

�خلم�س عملياتها.
و�ل�شحر�ء  �ل�شاحل  منطقة  يف  فرن�شا  وتن�شر 
مل��ك��اف��ح��ة �جلهاديني  ب���رخ���ان  ع��م��ل��ي��ة  �ط����ار  يف 
4،000 ع�شكري مزودين مبقاتالت وطائر�ت 
دفعت  �نها  كما  ومدرعات،  ومروحيات  م�شرية 
دول �ملنطقة �خلم�س وهي بوركينا فا�شو وت�شاد 
�لقوة  لت�شكيل  و�ل��ن��ي��ج��ر  وم��وري��ت��ان��ي��ا  وم���ايل 

�لفرن�شي  �ل�شفري  وق��ال  �مل�شرتكة.  �لع�شكرية 
ل���دى ع��ر���ش��ه ب��رن��ام��ج جم��ل�����س �لم����ن لل�شهر 
�لدول  ملجموعة  �مل�����ش��رتك��ة  �ل��ق��وة  �ن  �جل����اري 
�ملنا�شبة لإكمال  �لد�ة  �ل�شاحل هي  �خلم�س يف 
مايل،  يف  �ملتحدة  �لمم  بعثة  مينو�شما،  مهمة 
م�شري� �ىل �ن هذه �لقوة �مل�شرتكة تعتزم �لقيام 

باأوىل عملياتها خالل �كتوبر �جلاري.
�لقوة  ت�����ش��م  �ن  ي��ف��رت���س  �ك��ت��م��ال��ه��ا  ول�����دى 
5،000 جندي و�شيكون مبقدورها،  �مل�شرتكة 
خالل  �حل���دود  عبور  مينو�شما،  لبعثة  خالفا 
ت�شكيل  ولكن  �جلهاديني.  �شد  عمليات  تنفيذ 

هذه �لقوة يتاأخر ب�شبب نق�س �لتمويل.
نحو  �مل�شرتكة  للقوة  �ل�شنوية  �مليز�نية  وتبلغ 
�لآن  منها حتى  يتاأمن  دولر مل  مليون   496
دفع  �ل���ذي  �لم���ر  دولر،  م��ل��ي��ون   127 ���ش��وى 
موريتانيا �لثنني للمطالبة مبزيد من �لدعم 

لهذه �لقوة.
و�أجهزة  �مل���ع���د�ت  �ىل  �ل���ق���وة  ك��ت��ائ��ب  وحت���ت���اج 
��شافة  بالقيادة يف مايل  �لتي ت�شلها  �لت�شال 

�ىل وحد�ت �ل�شعاف �لطبي.

•• وا�صنطن-وكاالت:

و�أ�شتاذ  �إيان برمير، كاتب �شيا�شي لدى جملة “تامي”، 
�لعالقات  �أن  ن��ي��وي��ورك،  جامعة  يف  �لدولية  �لأب��ح��اث 
�أ�شو�أ، وتزد�د  �إىل  � �لأمريكية تتجه من �شيء  �لرتكية 

توتر�ً.
مهماً  حليفاً  �ل�شنني،  ع�����ش��ر�ت  ط���و�ل  ت��رك��ي��ا،  وك��ان��ت 
علمانياً،  بلد�ً  بو�شفها  �لأمريكية،  �ملتحدة  للوليات 
�لناتو،  يف  وع�شو�ً  م�شلمة،  غالبية  ذ�ت  ودميقر�طية 
ورو�شيا،  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  تقع عند مفرتق ط��رق بني 
ونقطة �نطالق هامة للعمليات �لأمريكية يف �لعر�ق. 
ورغم كل ذلك، ت�شاعدت موؤخر�ً م�شاعر �لكر�هية بني 

�جلانبني.
اتهامات

ويف �لر�بع من �أكتوبر �ألقت �ل�شرطة �لرتكية �لقب�س 
باإ�شطنبول  �لأمريكية  �لقن�شلية  يف  يعمل  تركي  على 
�لرتكي  �لدين  رجل  مع  و�لتو��شل  �لتج�ش�س،  بتهمة 
�ل��رتك��ي رجب  �لرئي�س  يتهمه  �ل��ذي  غ��ول��ن،  �هلل  فتح 
ط��ي��ب �أردوغ������ان ب��ت��دب��ري �لن���ق���الب �ل��ف��ا���ش��ل يف �لعام 
ت��رك��ي��ا. وقد  �إىل  �أم��ري��ك��ا برتحيله  �مل��ا���ش��ي، وي��ط��ال��ب 
�أكتوبر عرب   8 وردت يف  �لتهم،  �ملتحدة  �لوليات  نفت 
وقف منح تاأ�شري�ت لغري �ملهاجرين �لأتر�ك �لر�غبني 

بزيارة �أمريكا. وبعد ب�شع �شاعات، حظرت تركيا منح 
تاأ�شري�ت دخول لأمريكيني ر�غبني بزيارتها. 

خطوة ا�ضتفزازية
�إثر قر�ر  �لتطور�ت جاءت  �أن تلك  �إىل  �لكاتب  ويلفت 
�تخذته �أنقره يف �شبتمرب ب�شر�ء منظومة �شو�ريخ من 
رو�شيا، �لأمر �لذي �عترب مبثابة خطوة ��شتفز�زية من 

دولة ع�شو يف �لناتو.
ولي�س من �ملتوقع، بح�شب برمير، �أن تتح�شن �لعالقات 
�أردوغ���ان عن  �مل�شكلة يف عجز  يف وق��ت قريب. وتكمن 
نظرته.  وف���ق  �لأم����ور  �إىل  تنظر  ت��ر�م��ب  �إد�رة  ج��ع��ل 
ول���ن متنح  غ��ول��ن،  ع��ن  يتخلى  ل��ن  �لأب��ي�����س  فالبيت 
�أمريكا دعماً غري م�شروط ل�شعي �أردوغان �إىل ت�شديد 
قب�شته على �ل�شلطة، ولن تنهي دعمها ملقاتلني �أكر�د 
بالإرهاب.  �شلة  علي  تركيا  تعتربهم  ممن  �شوريا،  يف 
�لأمريكي  �لرئي�س  معار�شة  على  �أردوغ��ان  �عتاد  وقد 
�ل�شابق �أوباما، لكنه �أمل باأن �لعالقات �شتكون خمتلفة 
يف عهد ت��ر�م��ب. وك��م��ا ه��و ح��ال ف��الدمي��ري ب��وت��ني يف 

رو�شيا، ي�شعر �أردوغان بالغ�شب ب�شبب تبدد �آماله.
خطاب معاٍد

وبر�أي �لكاتب، تكمن �مل�شكلة �لثانية يف �حتمال ظهور 
�لأمريكية،  �ل�شحافة  يف  بوتني،  مثل  �أردوغ����ان،  ��شم 
مولر  روب��رت  �خلا�س  �مل�شت�شار  يجريه  حتقيق  �شمن 

م�شت�شار  �أن  وي�شاع  لرت�مب.  �لرئا�شية  �حلملة  ح��ول 
�لأم����ن �ل��ق��وم��ي �ل�����ش��اب��ق، م��اي��ك��ل ف��ل��ني، ع��ط��ل خطة 
�لآلف  مئات  تلقى  بعدما  تركيا،  عار�شتها  ع�شكرية 
�ل��دولر�ت من جماعات �شغط تركية. و�إذ� ك�شف  من 
�لرتكي  �ل��رئ��ي�����س  ف���اإن  �إ���ش��اف��ي��ة،  تفا�شيل  حم��ق��ق��ون 
يظهر  �أن  يحب  ل  �نتقاد�ت،  لأي��ة  �حل�شا�شية  �ل�شديد 
يقرر  ول��رمب��ا  �أم��ري��ك��ي��ة.  �شحفية  تغطيات  يف  ����ش��م��ه 
2018، ويحتمل  �أردوغ��ان �إجر�ء �نتخابات مبكرة يف 
حملته  ليت�شدر  لأم��ري��ك��ا  �مل��ع��ادي  �خل��ط��اب  ي��ع��ود  �أن 

�لنتخابية. 

جمود �ضيا�ضي
وباعتقاد برمير، ل يعترب �جلمود �ل�شيا�شي بني تركيا 
�أزم��ة ما،  ب���اردة، لأن��ه، ب��دون  و�أمريكا نوعاً من ح��رب 
لن تن�شحب تركيا من �لناتو، كما لن يطردها �لناتو. 
وقد ل يعرتف �أردوغان بذلك، ولكنه يدرك، �أن �لناتو 
حليف قدمي يعول عليه �أكرث من رو�شيا، وخا�شة مع 

علم �لكرملني �أنه لي�س �أمام تركيا خيار�ت �أخرى. 
حليف  تركيا  �أن  �إىل  �ل��ك��ات��ب  يلفت  ث��ان��ي��ة،  جهة  م��ن 
��شرت�تيجي �شديد �لأهمية بالن�شبة لأوروبا و�لوليات 
�ملتحدة. ولكن قبل �أن يت�شلم �ل�شلطة يف تركيا و�أمريكا 
رئ��ي�����ش��ان ج���دي���د�ن، ف���اإن �ل��ب��ل��دي��ن ل��ن ي��ك��ون��ا حليفني 

حقيقيني.  

البيت االأبي�س لن يتخلى عن غولنغوتريي�س يو�شي بزيادة الدعم للقوة امل�شرتكة يف ال�شاحل 

العالقات الأمريكية – الرتكية.. من �شيئ اإىل اأ�شواأ

هولند يندد بخطاأ ترامب “املزدوج” ب�شاأن اإيران 
�صيول-اأ ف ب:

�م�س  هولند  فرن�شو�  �ل�شابق  �لفرن�شي  �لرئي�س  ن��دد 
�لرئي�س  بر�أيه  �رتكبه  �ل��ذي  �مل��زدوج  ب�اخلطاأ  �شيول  يف 
تعم  �لتي  �لفو�شى  منتقد�  تر�مب،  دونالد  �لأم��ريك��ي 
مو��شيع  ح��ول  يلقيها  كلمة  �أول  يف  �لأب��ي�����س،  �لبيت 
�ل�شاعة �جليو�شيا�شية منذ خروجه من ق�شر �لإليزيه.

 2017-2012 �ل�شابق  �ل�شرت�كي  �لرئي�س  وحمل 
�ل��رئ��ي�����س �لأم���ريك���ي يف ع���دة م��و����ش��ي��ع من  �أد�ء  ع��ل��ى 
و�لتعددية  و�حلمائية  و�ملناخ  �لنووية  �لأ�شلحة  �نت�شار 
يف �ل��ت��ح��رك �ل����دويل، �آخ���ذ� على ت��ر�م��ب �ت��ب��اع��ه خطا 

دبلوما�شيا ل ميكن �لتكهن به.
�لدويل  لالتفاق  قا�شية  �شربة  �جلمعة  تر�مب  و�شدد 
حول �مللف �لنووي �لإير�ين �لذي مت توقيعه يف عهده، 
�إذ �شحب �إقر�ره بالتز�م �إير�ن بالتفاق ودعا �لكونغر�س 
�ىل معاجلة “�لعديد من نقاط �ل�شعف �ل�شديد” فيه 

مهدد� ب�شحب بالده منه �ذ� مل تتم تلبية مطالبه.
�ملعرفة  ملجتمع  �ل��ع��امل��ي  �مل��ن��ت��دى  �أم����ام  متحدثا  وق���ال 
ومطالبة  �لت��ف��اق  على  �لتاأكيد  ع��دم  ت��ر�م��ب  ق��ر�ر  �إن 

�لكونغر�س بت�شديد �لعقوبات هو بر�أيي خطاأ مزدوج.
نف�شها  �ملفاو�شات  لغاية  جهل  على  يدل  ذلك  �أن  ور�أى 
�ل�شالح،  حيازة  من  �إي���ر�ن  منع  �إىل  تهدف  كانت  وه��ي 
�شيا�شتها،  تغيري  على  حملها  �ملرحلة  هذه  حتى  ولي�س 

ولو �أن ذلك كان �لرهان �لكامن يف �لتفاق.
و�تهم �لرئي�س �لفرن�شي �ل�شابق دونالد تر�مب ب�الطعن 
مع  بدئها  ح��ال  يف  مقبلة  مفاو�شات  �أي  م�شد�قية  يف 
كوريا �ل�شمالية. وقال ل بد من �أن نثبت �لتز�منا باأي 
م�شد�قيته  �شرط  هو  ه��ذ�  لأن  د�ئ��م��ة،  ب�شورة  باتفاق 
�أمر  لإي���ر�ن  بالن�شبة  يح�شل  م��ا  ف���اإن  ل��ذل��ك،  م�شيفا 
يحافظ  �أن  بالتايل  و�أمت��ن��ى  لكوريا،  بالن�شبة  موؤ�شف 

�لكونغر�س �لأمريكي على مكت�شبات �ملفاو�شات.
�نت�شار  حت��دي  م��و�ج��ه��ة  يف  �ل�شعيد،  ه��ذ�  على  وت��اب��ع 
�إىل يقني وثبات  �لعامل بحاجة  �لنووية هذ�،  �ل�شلحة 
�أ�شو�أ ما هناك هو �ل�شلوك �لذي ل ميكن  و��شتقر�ر... 

�لتكهن به، و�لذي ميكن �أن يقود �إىل �لالعقالنية.
من  خلروجه  �لأمريكي  �لرئي�س  هولند  �نتقد  كذلك 
�إجن��از�ت ولية  �تفاق باري�س حول �ملناخ �لذي كان من 
�لرئي�س �لفرن�شي �آنذ�ك، وقال �أن ذلك �شيعزز �لجتاه 
نحو �تباع �ل�شيا�شة �لقائمة على خدمة �مل�شالح �خلا�شة 
على ح�شاب �لآخرين، رغم كونها منافية للمنطق على 

�شعيد �لبيئة.
وقال مل يكن �لعامل يوما على هذ� �لقدر من �لتعددية، 
�ل��ت��ن��ظ��ي��م��ات �لدولية  ي���زي���د ح��ت��م��ا م���ن ���ش��ع��وب��ة  م���ا 
وخ�شو�شا من �شعوبة دور �لقوة �لأوىل يف �لعامل، وهي 
�لوليات �ملتحدة، ول �شيما �إن كانت �لفو�شى ت�شود ر�أ�س 

�لهرم فيها.

الرئي�س النيجريي ياأمر اجلي�س بوقف مواجهات طائفية 
•• ابوجا-اأ ف ب:

بالتدخل  �جلي�س  بخاري  حممد  �لنيجريي  �لرئي�س  �أم��ر 
لوقف �جلنون يف بالتو بعدما ��شفرت مو�جهات طائفية يف 
هذه �لولية �لو�قعة يف و�شط �لبالد عن مقتل 20 �شخ�شا 

على �لقل.
�ل��رئ��ي�����س حممد  �ن  ب��ي��ان  يف  �لنيجريية  �ل��رئ��ا���ش��ة  وق��ال��ت 
بخاري تلقى بعميق �حلزن وبالغ �لأ�شف �لأنباء عن مقتل 
�أثناء ما و�شف  20 �شخ�شا يف ولي��ة بالتو  ما ل يقل عن 

باأنه هجوم �نتقامي من بع�س �لرعاة.
“�لرئي�س بخاري يعتقد �ن هذ� �جلنون  و�أ�شاف �لبيان �ن 

و�ل�شرطة  للجي�س  تعليماته  �أ�شدر  وق��د  ج��د�،  بعيد�  ذه��ب 
و�إمن��ا لو�شع خطة  لي�س لو�شع حد فوري للعنف فح�شب، 
�نتقامية من  �و هجمات  �أخرى  ت�شمن عدم وقوع هجمات 

جانب جماعة �شد �لأخرى«.
بدو  رعاة مو��س  قتل  �ملا�شي  �ل�شبوع  نهاية  وخالل عطلة 
يف  �لق���ل  على  �شخ�شا   20 �مل�شلمني  �ل��ف��ولين  �تنية  م��ن 
�شل�شلة هجمات �شنوها على مز�رعني ح�شريني م�شيحيني 
�لذي فر�شه �جلمعة حاكم  �لتجول  �لرغم من حظر  على 

�لولية بعد ت�شاعد �لتوتر بني �بناء �لطائفتني.
يف  �لأمنية  �خلا�شة  �ل��ق��و�ت  با�شم  �ملتحدث  ق��ال  و�لث��ن��ني 
هاجمت  جمهولة  جماعات  �إن  م�شطفى  �شالي�شو  �ل��ولي��ة 

قرى عديدة يف باريكني لدي يف وقت مبكر من يوم �ل�شبت 
وقتلت �لكثري من �لأ�شخا�س.

�شابقة من  باأعد�د كبرية ويف  ج��اوؤو�  �ملهاجمني  �ن  و�أ�شاف 
بل  فح�شب  �شحاياهم  ع��ل��ى  �ل��ن��ار  يطلقو�  مل  ه��م  ن��وع��ه��ا 

��شتخدمو� كذلك متفجر�ت.
وغالبا ما ت�شهد منطقة �حلز�م �لتي تعترب �لو�شط �خل�شب 
لنيجرييا مو�جهات دموية بني مز�رعني م�شيحيني ومربي 

مو��س م�شلمني.
وهذ� �لنز�ع على �ملرعى و�ملروى �رتدى طابعا �تنيا وطائفيا 
و�لتي   2011 �نتخابات  �عقبت  �ل��ت��ي  �لعنف  �ع��م��ال  بعد 

تعر�س خاللها مئات �مل�شلمني للقتل �و �لتهجري.

�ل�شب�شي �لبن على عتبة �لربملان

�لرب�ءة ل�شليم �لرياحي يف ق�شية �ل�شكوك
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منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك : مارك مريور خلدمات �مللكية �لفكرية

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية : 
�ملودعة بالرقم : 272198  بتاريخ : 2017/04/26

�ملتحدة. – �ململكة   2016/11/29 بتاريخ   UK00003199320 : بيانات �لأولوية
باإ�شم :  تاجنرين كونفيك�شيناري ليمتد

وعنو�نه : كو�ليتي هاو�س، فيكاريج لني، بالكبوول، �ف و�ي 4  4 �إن كيو، �ململكة �ملتحدة.
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة 30: �حللوى، �حللويات، �ل�شوكولته، منتجات �ل�شوكولته، 
�أ�شا�شها �حلبوب، �لف�شار. �لثلج، حلوى �لثلج،  �لعلكة، �لعلكة و�حللويات �ل�شكرية؛ �لوجبات �خلفيفة �لتي 

و�لآي�س كرمي و�حللويات �ملجمدة.
و�شف �لعالمة : �لكلمة Butterkist بالالتينية باأحرف مميزة ذ�ت ظالل خلفها تقطع ر�شم �إطار قلب 

مر�شوم بلون فاحت و�جلميع على خلفية على �شكل قلب �أي�شا.
�ل�شرت�طات : 

فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  18  اأكتوبر 2017 العدد 12150

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك : مارك مريور خلدمات �مللكية �لفكرية

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية : 
�ملودعة بالرقم : 273758  بتاريخ : 2017/05/23

بيانات �لأولوية : 
باإ�شم :  فورمول لتجارة �لإطار�ت ذ. م. م.

وعنو�نه : �شناعية رقم 8، �شارع �لأول �ل�شناعي، حمل رقم 23-24 ملك حممود جعفر عبد�هلل، �ل�شارقة، 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة 12: عجالت �ملركبات )�لرجنات(، �إطار�ت �ملركبات، عجالت 
�ملركبات،  عجالت  بر�مق  �ل��ك��روم،  من  �ملركبات  عجالت  �لأملنيوم،  من  �ملركبات  عجالت  �ملعدنية،  �ملركبات 

�إطار�ت عجالت �ملركبات، معد�ت منع �لنزلق لإطار�ت �ملركبات، �إطار�ت م�شمتة لعجالت �ملركبات.
و�شف �لعالمة : �لكلمات �لالتينية RAYS وحتتها من �ليمني �لكلمة WHEELS بخط �أ�شغر.

 Wheels و Ray ل�شرت�طات : �حلماية للعالمة يف جمملها وعدم �ملطالبة بحق ح�شري عن �لكلمات�
كل على حدة يف �لو�شع �لعادي. 

فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  18  اأكتوبر 2017 العدد 12150

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك : مارك مريور خلدمات �مللكية �لفكرية

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية : 
�ملودعة بالرقم : 274464  بتاريخ : 2017/06/05

بيانات �لأولوية : 
باإ�شم :  �ل�شيد/ حممد مقبل مقبل جرمان

وعنو�نه : �شارع �لقيادة، �س ب 8819 �شنعاء، �جلمهورية �ليمنية.
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة 9: 
��شتعمال  دون  �لهو�تف  مع  �مل�شتعملة  و�لأجهزة  �لأذن  �شماعات  مثل  �ملتحركة  �لهو�تف  و�ك�ش�شو�ر�ت  لو�زم 
�لهو�تف  �أغطية  �لبطاريات،  �لكابالت،  �ملتحرك،  �لهاتف  �أج��ه��زة  )م�شاند(  حامالت  �ل�شو�حن،  �ليدين، 
�ملتحرك، حاميات �شا�شات �لهو�تف �ملتحركة، حافظات �لهو�تف �ملتحركة، لوحات مفاتيح �لهو�تف �ملتحركة، 

�شو�حن بطاريات �لهو�تف �ملتحركة.
�لكلمة  ميينهما  وع��ل��ى  ببع�شهما  وم��ت��د�خ��ل��ني  مم��ي��ز  ب�شكل  م��ك��ت��وب��ة   TT �لأح�����رف   : �ل��ع��الم��ة  و���ش��ف 

بالالتينية.  TaoTronics
�ل�شرت�طات : 

فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  18  اأكتوبر 2017 العدد 12150

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك : مارك مريور خلدمات �مللكية �لفكرية

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية : 
�ملودعة بالرقم : 275069  بتاريخ : 2017/06/15

بيانات �لأولوية : 
باإ�شم :  �شي�شماك�س �ند�شرتي تريدينغ كومباين ليمتد

وعنو�نه : و غرفة 2601-06 ، �شنرت�ل تاور، رقم 5 زيانكون روود، تيانهي دي�شرتيكت، جو�جنزهو 510623، 
جو�جندوجن، �ل�شني. 

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة 7: 
خالطات  كيميائية؛  معاجلة  لأغر��س  �خلالطات  منزلية؛  لأغر��س  �لكهربائية  �خلالطات  �خللط؛  �آلت 
�خلر�شانة )�آلت(؛ �مل�شارب )خفاقات( �لكهربائية؛ �خل�شا�شات؛ �آلت �لعجني ؛ �آلت لل�شناعات �لن�شيجية؛ 
�آلت معاجلة �لتبغ؛ �آلت �لتفتي؛  �آلت �لتق�شري؛ �آلت �شناعة �لورق؛ �آلت حتديد �لنوع )�لتن�شيد(؛ �آلت 
�لتخمري؛ �آلت جتميع �لدر�جات؛ �آلت ربط �حلزم؛ �آلت ملعاجلة �لبال�شتيك؛ �آلت �ل�شتخر�ج من �ملناجم؛ 

�لآلت �لثقب )مثاقب(؛ �ل�شكاكني �لكهربائية.
و�شف �لعالمة : �لكلمة NITECORE بالالتينية.

�ل�شرت�طات : 
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك : مارك مريور خلدمات �مللكية �لفكرية

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية : 
�ملودعة بالرقم : 276489  بتاريخ : 2017/07/16

بيانات �لأولوية : 
باإ�شم :  ذ� فري�س ماركت - �س م ح

وعنو�نه : �س ب 294040 دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�ضورة العالمة

�لب�شاتني  ومنتجات  �لزر�عية  و�حلا�شالت  �حلبوب   :31 بالفئة  �لو�قعة  �خلدمات  �أو  �ل�شلع  لتمييز  وذل��ك 
 ، �ل��ب��ذور   ، �لطازجة  و�خل�����ش��رو�ت  �لفو�كه   ، �حلية  �حليو�نات   ، �أخ���رى(  فئات  �مل�شنفة يف  )غ��ري  و�لغابات 

�لنباتات و�لزهور �لطبيعية ، علف �حليو�نات و�ل�شعري.
و�شف �لعالمة : �لعبارة THE FReSH MARKET بالالتينية.

�ل�شرت�طات : �حلماية للعالمة يف جمملها و�لتنازل عن �لكلمة Fresh يف �لو�شع �لعادي.  
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  18  اأكتوبر 2017 العدد 12150

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك : مارك مريور خلدمات �مللكية �لفكرية

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية : 
�ملودعة بالرقم : 276490  بتاريخ : 2017/07/16

بيانات �لأولوية : 
باإ�شم :  ذ� فري�س ماركت - �س م ح

وعنو�نه : �س ب 294040 دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�ضورة العالمة

و�لغازية  �ملعدنية  �مل��ي��اه   ، �لكحولية  غ��ري  �ل��ب��رية   :32 بالفئة  �ل��و�ق��ع��ة  �خل��دم��ات  �أو  �ل�شلع  لتمييز  وذل���ك 
و�مل�شتح�شر�ت  �لع�شائر  مركز�ت   ، �لفو�كه  وع�شري  �لفو�كه  �شر�ب   ، �لكحولية  غري  �لأخ��رى  و�مل�شروبات 

�لأخرى ل�شنع �مل�شروبات.
و�شف �لعالمة : �لعبارة THE FReSH MARKET بالالتينية.

�ل�شرت�طات : �حلماية للعالمة يف جمملها و�لتنازل عن �لكلمة Fresh يف �لو�شع �لعادي.  
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  18  اأكتوبر 2017 العدد 12150

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك : مارك مريور خلدمات �مللكية �لفكرية

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية : 
�ملودعة بالرقم : 276491  بتاريخ : 2017/07/16

بيانات �لأولوية : 
باإ�شم :  ذ� فري�س ماركت - �س م ح

وعنو�نه : �س ب 294040 دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�ضورة العالمة

�إد�رة  ؛   �لأعمال  �د�رة  ؛   �لدعاية و�لإع��الن  بالفئة 35: خدمات  �لو�قعة  �أو �خلدمات  �ل�شلع  وذلك لتمييز 
�لأن�شطة �لتجارية ؛ �لأعمال �ملكتبية؛ خدمات �إد�رة �ملن�شاآت.

و�شف �لعالمة : �لعبارة THE FReSH MARKET بالالتينية.
�لو�شع  يف   Market و   Fresh �لكلمات  ع��ن  و�ل��ت��ن��ازل  جمملها  يف  للعالمة  �حلماية   : �ل���ش��رت�ط��ات 

�لعادي.  
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  18  اأكتوبر 2017 العدد 12150

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك : مارك مريور خلدمات �مللكية �لفكرية

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية : 
�ملودعة بالرقم : 276690  بتاريخ : 2017/07/18

بيانات �لأولوية : 
باإ�شم :  �ل�شيد/ با�شل حممود �لهندي

وعنو�نه : �س ب 26830 دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة 43: 
خدمات توفري �لأطعمة و�مل�شروبات، خدمات �ملقاهي، خدمات �لكافيرتيا، خدمات �ملطاعم، خدمات مطاعم 

�خلدمة �لذ�تية، مطاعم �لوجبات �خلفيفة.
و�شف �لعالمة : �لعبارة "�شاورما �ند فر�يز" مكتوبة ب�شكل مميز يف �شطرين حيث �لكلمتني "�شاورما �ند" 
�لكلمات  بني  وي�شل  �لأ�شفر  باللون  فر�يز  و�لكلمة  �لأ�شفر  باللون  ونقاطها  �أ�شود  باإطار  �لأبي�س  باللون 
�لثالث خلفية باللون �لأ�شود. وعلى جانب �جلميع �لعبارة "shawarma & fries"  باأحرف لتينية 

مكتوبة ب�شكل مميز وبنف�س �لألو�ن للعبارة �لعربية.
�ل�شرت�طات : �حلماية للعالمة يف �شكلها �ملميز ول ت�شمل �لكلمات �شاورما و فر�يز كل على حدة يف �لو�شع 

�لعادي.  
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  18  اأكتوبر 2017 العدد 12150

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك : مارك مريور خلدمات �مللكية �لفكرية

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية : 
�ملودعة بالرقم : 275076  بتاريخ : 2017/06/15

بيانات �لأولوية : 
باإ�شم :  �شي�شماك�س �ند�شرتي تريدينغ كومباين ليمتد

وعنو�نه : و غرفة 2601-06 ، �شنرت�ل تاور، رقم 5 زيانكون روود، تيانهي دي�شرتيكت، جو�جنزهو 510623، 
جو�جندوجن، �ل�شني. 

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة 18: 
�لظهر  جر�بات  �ملخيمني،  حقائب  �ملت�شلقني،  حقائب  �لظهر،  حقائب  �ملدر�شية،  �حلقائب  �ملقلدة،  �جللود 

)حقائب(، حقائب �لثياب لل�شفر، حقائب للريا�شة، �خليوط �جللدية، ع�شي ت�شلق �جلبال.
و�شف �لعالمة : �لكلمة NITECORE بالالتينية.

�ل�شرت�طات : 
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  18  اأكتوبر 2017 العدد 12150

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك : مارك مريور خلدمات �مللكية �لفكرية
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم : 275345  بتاريخ : 2017/06/19
بيانات �لأولوية : 

باإ�شم :  ليجا�شي ون �يه/��س
وعنو�نه : بلتيكاجيد 12، 1  8000 �آرهو�س �شي، �لدمنارك.

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة 25: 
�لأحزمة  �مل��ق��ل��دة،  م��ن �جل��ل��ود  �ل��ر�أ���س؛ مالب�س جلدية، مالب�س  و�أغ��ط��ي��ة  �لأح��ذي��ة  �مل��الب�����س، 

)مالب�س(.
و�شف �لعالمة : �لكلمة WODEN بالالتينية.

�ل�شرت�طات : 
وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  لإد�رة  مكتوبا  به  يتقدم  �أن  ذل��ك  علي  �إع��رت����س  لدية  من  فعلي 

�لإقت�شاد �أو �إر�شالة بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  18  اأكتوبر 2017 العدد 12150

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك : مارك مريور خلدمات �مللكية �لفكرية

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية : 
�ملودعة بالرقم : 276487  بتاريخ : 2017/07/16

بيانات �لأولوية : 
باإ�شم :  ذ� فري�س ماركت - �س م ح

وعنو�نه : �س ب 294040 دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�ضورة العالمة

�ل�شيد  �لد�جنة وحلوم   �للحوم و�لأ�شماك و�لطيور  بالفئة 29:  �لو�قعة  �أو �خلدمات  �ل�شلع  وذلك لتمييز 
و�شل�شات  و�ملربيات  �جللي   ، و�ملطهية  و�ملجففة  �ملحفوظة  و�خل�شرو�ت  �لفو�كه   ، �للحوم  م�شتخرجات   ،

�لفو�كه ، �لبي�س و�حلليب ومنتجات �لألبان �لأخرى ، �لزيوت و�ل�شحوم �ملعدة لالأكل.
و�شف �لعالمة : �لعبارة THE FReSH MARKET بالالتينية.

�ل�شرت�طات : �حلماية للعالمة يف جمملها و�لتنازل عن �لكلمة Fresh يف �لو�شع �لعادي.  
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  18  اأكتوبر 2017 العدد 12150

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك : مارك مريور خلدمات �مللكية �لفكرية

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية : 
�ملودعة بالرقم : 276488  بتاريخ : 2017/07/16

بيانات �لأولوية : 
باإ�شم :  ذ� فري�س ماركت - �س م ح

وعنو�نه : �س ب 294040 دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�ضورة العالمة

و�لأرز  �ل�شناعية   و�لقهوة  و�لكاكاو  و�ل�شاي  �لقهوة   :30 بالفئة  �لو�قعة  �خلدمات  �أو  �ل�شلع  لتمييز  وذلك 
و�لتابيوكا و�ل�شاجو وما يقوم مقام �لقهوة، �لدقيق و�مل�شتح�شر�ت �مل�شنوعة من �حلبوب ، �خلبز و�ملعجنات 
، �مللح و�خلردل   ، و�ل�شكر، �لع�شل ودب�س �ل�شكر، �خلمرية وم�شحوق �خلبازة  و�حللويات ، و�حللوى �ملثلجة 

و�خلل �ل�شل�شات )�لتو�بل( ، �لبهار�ت، �لثلج.
و�شف �لعالمة : �لعبارة THE FReSH MARKET بالالتينية.

�ل�شرت�طات : �حلماية للعالمة يف جمملها و�لتنازل عن �لكلمة Fresh يف �لو�شع �لعادي.  
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  18  اأكتوبر 2017 العدد 12150

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك : مارك مريور خلدمات �مللكية �لفكرية

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية : 
�ملودعة بالرقم : 276955  بتاريخ : 2017/07/24

بيانات �لأولوية : 
باإ�شم :  �شركة �ملفرو�شات �ل�شلوفينية ذ.م.م.

وعنو�نه : �س ب 5648 �ل�شارقة، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة 20: 
�لأثاث و�ملر�يا وبر�ويز �ل�شور ، �ملنتجات )غري �مل�شنفة يف فئات �أخرى( �مل�شنوعة من �خل�شب �و �لفلني �و 
�لق�شب �و �خليزر�ن �و �ل�شف�شاف �و �لقرون �و �لعظم �و �لعاج �و عظم �حلوت �و �ل�شدف  �و �لكهرمان �و 

عرق �للوؤلوؤ  �و �لزخفة �و ما يقوم مقام تلك �ملو�د �أو من �لبال�شتيك.
و�شف �لعالمة : �لكلمتني CASA LUSSO مكتوبة باأحرف لتينية باللون �لأحمر ويحيط بها ر�شم 

د�ئرة من عدة خطوط ع�شو�ئية �لر�شم.
�ل�شرت�طات : 

فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  18  اأكتوبر 2017 العدد 12150

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك : مارك مريور خلدمات �مللكية �لفكرية

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية : 
�ملودعة بالرقم : 277613  بتاريخ : 2017/08/03

بيانات �لأولوية : 
باإ�شم :  ��س بي ليجل كون�شولتانت�س م م ح

وعنو�نه : �س ب 326650 ر�أ�س �خليمة، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة 45: �خلدمات �لقانونية، خدمات �لتحكيم، �ل�شت�شار�ت يف 
�مللكية �لفكرية، �لبحوث �لقانونية، خدمات �لتقا�شي.

و�شف �لعالمة : �لعبارة sp legal consultants بالالتينية.
�ل�شرت�طات : �حلماية للعالمة يف جمملها ول ت�شمل �لكلمات legal، Consultants كل على حدة 

يف �لو�شع �لعادي. 
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  18  اأكتوبر 2017 العدد 12150

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك : مارك مريور خلدمات �مللكية �لفكرية

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية : 
بيانات �لأولوية :  �ملودعة بالرقم : 278436  بتاريخ : 2017/08/21 

باإ�شم :  �شنفايل )�ت�س كيه( ليمتد
وعنو�نه : وحدة 402، �لطابق 4، فريمونت �ت�س ��س �إي رقم 8 قطن تري در�يف �أدمري�لتي، هونغ كونغ.

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة 9: 
�مل�شاند �ملهياأة لل�شاعات �لذكية؛ حمدد�ت �ملنظر )ت�شوير فوتوغر�يف(؛  م�شاند مهياأة للكمبيوتر�ت �للوحية؛ م�شاند مهياأة للهو�تف �لنقالة؛ 
و�حدة(؛  بيد  �ل�شيلفي( )ع�شي حتمل  )�شور  �لذ�تية  �ل�شور  �ملركبة(؛ ع�شي  على منت  كمبيوتر حممولة  )�أجهزة  للمركبات  �ملالحة  �أجهزة 
�شبكات  ب��ي(؛ حم��اور  ����س  )ي��و  �مل�شرتك  �لتتابعى  �لناقل  �لإف��رت����ش��ي؛ حم��اور  للو�قع  �ل��ر�أ���س  �أج��ه��زة  �لذكية؛  �ل��ن��ظ��ار�ت  �لذكية؛  �ل��ن��ظ��ار�ت 
�حلا�شوب؛ مفاتيح وموجهات؛ �لأجهزة �لكمبيوتر �لطرفية؛ �ملقرنات )�أجهزة معاجلة بيانات(، �ملاآخد و�لقو�ب�س وغريها من �أدو�ت �لتو�شيل 
�أجهزة  �لنرتنت؛  �لكهربائية؛ كمري�ت  �ملحولت  �لتو�شيل )و�شالت كهربائية(؛  �أدو�ت  و�لقو�ب�س وغريها من  �ملاآخد  )مو�شالت كهربائية(؛ 
�ل�شرقات؛  ملنع  �لكهربائية  �لرتكيبات  �لفيديو؛  م�شجالت  بالفيديو؛  �لأطفال  مر�قبة  �أجهزة  �لأطفال؛  مر�قبة  �أجهزة  �لكهربائية؛  �ملر�قبة، 
�أنظمة �لتحكم �لإلكرتوين بالدخول لالأبو�ب �ملت�شابكة؛ �لأجهزة �لطنانة؛ �شال�شل �ملفاتيح �لإلكرتوين كونها  �أجهزة �لتحذير �شد �ل�شرقة؛ 
�لأطفال؛ مو�زين  �ملو�زين؛ مو�زين  �لدخان؛  �أجهزة ك�شف  �لوجه؛  �لتعرف على  �لكهربائية لالأبو�ب؛ جهاز  �لأجر��س  �أجهزة حتكم عن بعد؛ 
�لأطفال مع �أجهزة حتليل كتلة �جل�شم؛ مو�زين �حلمامات؛ �شماعات �لر�أ�س �لال�شلكية؛ �شماعات �لر�أ�س، �أجهزة بث �ل�شوت، �أجهزة بث �لإ�شار�ت 
�لإلكرتونية؛ خز�نات ملكرب�ت �ل�شوت؛ مكرب�ت �ل�شوت؛ م�شغالت �لو�شائط �ملحمولة؛ مكرب�ت �ل�شوت؛ �ل�شاعات �لذكية؛ �مليكروفونات؛ �لفاأر�ت 
�لكمبيوتر؛ �شناديق  �ليد لال�شتخد�م مع  فاأرة �حلا�شوب؛ م�شند  �لكمبيوتر؛ حلقات ذكية؛ م�شند  )�أجهزة كمبيوتر طرفية(؛ لوحات مفاتيح 
�أجهزة حتويل �لإ�شار�ت؛ �لنظار�ت ثالثية �لأبعاد؛ �ر�ت للريا�شة؛ نظار�ت �ل�شباحة؛ نظار�ت �ل�شالمة )�لوقاية(؛ خوذ �حلماية؛ خوذ �حلماية 
�لكامري�ت  �شاند  و�ل�شباحني؛  للغو��شني  �لأن��ف  م�شابك  للغو��شني؛  �لأذن  �أغطية  للريا�شة؛  �لفم  و�قيات  �لأ�شنان؛  حماية  �أدو�ت  للريا�شة؛ 
�لهو�ئية؛  �لدر�جات  �شرعة  مقايي�س  �لنظار�ت؛  �أطر  �ل�شم�شية؛  �لنظار�ت  �لإط��ار�ت؛  �شغط  مقايي�س  �ل�شالمة؛  مطرقات  �لقو�ئم؛  ثالثيات 
فوتوغر�يف(؛  )ت�شوير  �لفالتر  فوتوغر�يف(؛  )ت�شوير  �لتكبري  �أجهزة  �لطبية؛  لالأغر��س  لي�شت  �حل��ر�رة،  مو�زين  للحم؛  �حل��ر�رة  مو�زين 
حمدد�ت �ملنظر )ت�شوير فوتوغر�يف(؛ �حلقائب �ملهياأة للحو��شيب �ملحمولة؛ حقائب �شغرية للحو��شيب �ملحمولة؛ قارئات �ل�شيفر�ت �خلطية 
)�لباركود(؛ �ملا�شحات �ل�شوئية )�أجهزة معاجلة �لبيانات(؛ �أجهزة �حلماية �شد �حلو�دث لالأغر��س �ل�شخ�شية؛ �أجهزة عر�س �ل�شر�ئح؛ �شا�شات 

�لعر�س.
و�شف �لعالمة : �لكلمة VAVA مكتوبة باأحرف لتينية ب�شكل مميز وحتتها نف�س �لكلمة مكتوبة باأحرف عادية

�ل�شرت�طات : 
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل 

30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  18  اأكتوبر 2017 العدد 12150

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك : مارك مريور خلدمات �مللكية �لفكرية

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية : 
بيانات �لأولوية :  �ملودعة بالرقم : 278437  بتاريخ : 2017/08/21 

باإ�شم :  �شنفايل )�ت�س كيه( ليمتد
وعنو�نه : وحدة 402، �لطابق 4، فريمونت �ت�س ��س �إي رقم 8 قطن تري در�يف �أدمري�لتي، هونغ كونغ.

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة 9: 
قارئات �ل�شيفر�ت �خلطية )�لباركود(؛ �ملا�شحات �ل�شوئية )�أجهزة معاجلة �لبيانات(؛ �شماعات �لر�أ�س �لال�شلكية؛ �شماعات �لر�أ�س، �أجهزة بث 
�ل�شوت، �أجهزة �لكمبيوتر �لطرفية؛ �ملقرنات )�أجهزة معاجلة بيانات(، �أجهزة بث �لإ�شار�ت �لإلكرتونية؛ �أجهزة �لإر�شال و�ل�شتقبال �لال�شلكية؛ 
�لو�شائط �ملحمولة؛ مو�زين �حل��ر�رة للحم؛ مو�زين �حل��ر�رة، لي�شت  �ل�شوت؛ م�شغالت  �ل�شوت؛ مكرب�ت  �ل�شوت ؛ خز�نات ملكرب�ت  مكرب�ت 
لالأغر��س �لطبية؛ �لنظار�ت ثالثية �لأبعاد؛ �أجهزة �لتكبري )ت�شوير فوتوغر�يف(؛ �لفالتر )ت�شوير فوتوغر�يف(؛ حمدد�ت �ملنظر )ت�شوير 
للريا�شة؛  نظار�ت  �للوحية؛  �لكمبيوتر�ت  �أغطية  �ملحمولة؛  للحو��شيب  �شغرية  حقائب  �ملحمولة؛  للحو��شيب  �ملهياأة  �حلقائب  فوتوغر�يف(؛ 
نظار�ت �ل�شباحة؛ نظار�ت �ل�شالمة )�لوقاية(؛ خوذ �حلماية؛ خوذ �حلماية للريا�شة؛ �أدو�ت حماية �لأ�شنان؛ و�قيات �لفم للريا�شة؛ �أغطية 
�لأذن للغو��شني؛ م�شابك �لأنف للغو��شني و�ل�شباحني؛ �مل�شاند �ملهياأة للكمبيوتر�ت �للوحية؛ �مل�شاند �ملهياأة للهو�تف �لنقالة؛ �مل�شاند �ملهياأة 
لل�شاعات �لذكية؛ كامري�ت لوحات �لتحكم؛ �أجهزة �أجهزة �ملالحة للمركبات )�أجهزة كمبيوتر حممولة على منت �ملركبة(؛ �أجهزة نظام حتديد 
�ملو�قع )جي بي ��س(؛ ع�شي �ل�شور �لذ�تية )�شور �ل�شيلفي( )ع�شي حتمل بيد و�حدة(؛ �لنظار�ت �لذكية؛ �أجهزة �لر�أ�س للو�قع �لإفرت��شي؛ 
كامري�ت �لنرتنت؛ �أجهزة �ملر�قبة، �لكهربائية؛ �أجهزة مر�قبة �لأطفال؛ �أجهزة مر�قبة �لأطفال بالفيديو؛ �ملو�زين؛ مو�زين �لأطفال؛ مو�زين 
�لأطفال مع �أجهزة حتليل كتلة �جل�شم؛ مو�زين �حلمامات؛ م�شاند �لكامري�ت ثالثيات �لقو�ئم؛ مطرقات �ل�شالمة؛ مقايي�س �شغط �لإطار�ت؛ 
�لنظار�ت �ل�شم�شية؛ �أطر �لنظار�ت؛ مقايي�س �شرعة �لدر�جات �لهو�ئية؛ �ملاآخد و�لقو�ب�س وغريها من �أدو�ت �لتو�شيل )مو�شالت كهربائية(؛ 
�لإلكرتوين  �لتحكم  �أنظمة  �ل�شرقة؛  �شد  �لتحذير  �أجهزة  �ل�شرقات؛  ملنع  �لكهربائية  �لرتكيبات  �لفيديو؛  م�شجالت  �لكهربائية؛  �ملحولت 
بالدخول لالأبو�ب �ملت�شابكة؛ �لأجهزة �لطنانة؛ �أجهزة ك�شف �لدخان؛ حماور �لناقل �لتتابعى �مل�شرتك )يو ��س بي(؛ حماور �شبكات �حلا�شوب؛ 
مفاتيح وموجهات؛ جهاز �لتعرف على �لوجه؛ �ل�شاعات �لذكية؛ �مليكروفونات؛ �لفاأر�ت )�أجهزة كمبيوتر طرفية(؛ لوحات مفاتيح �لكمبيوتر؛ 
�أجهزة �حلماية �شد �حلو�دث  �أجهزة حتويل �لإ�شار�ت؛  حلقات ذكية؛ م�شند فاأرة �حلا�شوب؛ م�شند �ليد لال�شتخد�م مع �لكمبيوتر؛ �شناديق 

لالأغر��س �ل�شخ�شية؛ �أجهزة عر�س �ل�شر�ئح؛ �شا�شات �لعر�س.
و�شف �لعالمة : �لأحرف TT مكتوبة ب�شكل مميز ومتد�خلني ببع�شهما وعلى ميينهما �لكلمة TaoTronics بالالتينية.

�ل�شرت�طات : 
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل 

30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  18  اأكتوبر 2017 العدد 12150

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك : مارك مريور خلدمات �مللكية �لفكرية

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية : 
�ملودعة بالرقم : 278438  بتاريخ : 2017/08/21

بيانات �لأولوية : 
باإ�شم :  �شنفايل )�ت�س كيه( ليمتد

وعنو�نه : وحدة 402، �لطابق 4، فريمونت �ت�س ��س �إي رقم 8 قطن تري در�يف �أدمري�لتي، هونغ كونغ.
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة 11: 
�لإ�شاءة  �أجهزة  وتركيباتها؛  �لإ���ش��اءة  �أجهزة  �للمبات؛  �لكهربائية؛  �للمبات  �لكهربائية؛  �لإ���ش��اءة  ملبات  �لإ���ش��اءة؛  ملبات 
للدر�جات  �أ���ش��و�ء  للمركبات؛  �أ���ش��و�ء  �ملائية؛  �لأح��و����س  �أ���ش��و�ء  �ملخترب�ت؛  ملبات  لل�شوء؛  �لباعثة  �لثنائية  لل�شمامات 
للمركبات  �نبهار  �أج��ه��زة  م�شابيح(؛  )تركيبات  للمركبات  للوهج  م�شادة  �أج��ه��زة  للمركبات؛  �لإ���ش��اءة  �أج��ه��زة  �لهو�ئية؛ 
)�أدو�ت  �ل�شو�يات   / �لتحمي�س  �أجهزة  �لك�شافات؛  �لكهربائية؛  �لإن��ارة  �لكهربائية/م�شاعل  �مل�شاعل  م�شابيح(؛  )تركيبات 
�ل�شجاد  �لطبية؛  �لأغر��س  لغري  �لكهربائية،  �لبطانيات  �مل�شاوي؛  �أجهزة طهي  )�أدو�ت طبخ(؛  �ل��دو�رة  �ل�شو�يات  طبخ(/ 
�إز�لة �لرو�ئح �لكريهة من  �أدو�ت ن�شر �ملعطر�ت؛ �أجهزة  �مل�شخن كهربائيا؛ �أجهزة ترطيب �جلو؛ تركيبات تكييف �لهو�ء؛ 
�لهو�ء؛ �أجهزة �لفرك بالغاز؛ �مل�شابيح �لكهربائية لأ�شجار �أعياد �مليالد/ �لأ�شو�ء �لكهربائية لأ�شجار �أعياد �مليالد؛ �لأ�شو�ء 
�ل�شغرية �مللونة لديكور�ت �لحتفالت/�لأ�شو�ء �مل�شل�شلة لديكور�ت �لحتفالت؛ �أجهزة وتركيبات �لإ�شاءة؛ م�شابيح تعمل 
بالطاقة �ل�شم�شية؛ �لأ�شو�ء �لليلية؛ موزعات �ل�شوء؛ �مل�شابيح �لقو�شية؛ م�شابيح �لزيت؛ �مل�شابيح �ملعلقة؛ �أجهزة متلي�س 
�لتدفئة  �أجهزة  �لنو�فري؛  �لطبية؛  �لأغر��س  لغري  �لتبخري  �أجهزة  �مل��اء؛  فلرتة  �أجهزة  �لتعقيم؛  �ألت  بالبخار؛  �لأقم�شة 

�لكهربائية ؛ تركيبات تربيد �ملياه؛ مقاعد �ملرحا�س.
 TaoTronics �لكلمة  ميينهما  وعلى  ببع�شهما  ومتد�خلني  مميز  ب�شكل  مكتوبة   TT �لأح���رف   : �لعالمة  و�شف 

بالالتينية.
�ل�شرت�طات : 

�إر�شالة بالربيد  �أو  �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد  �إعرت��س علي ذلك  فعلي من لدية 
�مل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  18  اأكتوبر 2017 العدد 12150

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
wecashanycar  :بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية

�ملودعة حتت رقم :258227                بتاريخ : 2016/08/11
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: �شركة وي كي�س �ين كار ذ.م.م.
وعنو�نه: �س. ب:37686 - دبي. �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : �خلدمات.

�لإعالن، �إد�رة �لأعمال، ت�شيري �لأعمال، �ملهام �ملكتبية.
�لو�ق�عة بالفئة: 35.

من  ب��ح��روف  مكتوبة  كلمة    )wecashanycar( �ل��ت��ج��اري��ة  �ل��ع��الم��ة  �ل��ع��الم��ة:  و���ش��ف 
�لأبجدية �لالتينية مع �لت�شوير �ل�شيار�ت.

�ل�ش��رت�طات: �حلماية للعالمة يف جمملها و�لتنازل عن �لكلمات carcash، any كل على 
حدة يف �لو�شع �لعادي.

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  
�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  18  اأكتوبر 2017 العدد 12150

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:  ت�شميم منط.

�ملودعة حتت رقم :268732            بتاريخ : 2017/02/23
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: �أوزو كومباين ليميتد. 
وعنو�نه: �شندوق بريد: 127531 – دبي- �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : �لب�شائع.
�ملطبوعات؛ مو�د  �أخ���رى؛  فئات  و�ردة يف  وغ��ري  �مل��و�د  ه��ذه  �مل�شنوعة من  و�ملنتجات  �ملقوى  و�ل���ورق  �ل��ورق 
جتليد �لكتب؛ �ل�شور �لفوتوغر�فية؛ �لقرطا�شية؛ مو�د �لل�شق �مل�شتعملة يف �لقرطا�شية �أو لغايات منزلية؛ 
�أو �لتلوين؛ �لآلت �لكاتبة و�للو�زم �ملكتبية )عد� �لأثاث(؛ مو�د �لتوجيه  ومو�د �لفنانني؛ فر��شي �لدهان 
�لطباعة؛  �أخ��رى(؛ حروف  �ل��و�ردة يف فئات  �لبال�شتيكية )غري  �لتغليف  �لأجهزة(؛ مو�د  و�لتدري�س )عد� 

�لكلي�شيهات )�لر��شمات(، وجميع �لب�شائع �لو�ردة يف �لفئة 16. 
�لو�ق�عة بالفئة: 16.

و�شف �لعالمة: �لعالمة �لتجارية هى ت�شميم مميز من �جلمع بني خطوط متعرجة ونقاط مع وجود �شعار 
ميثل �آلة مو�شيقية يف منت�شف �لت�شميم.

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  18  اأكتوبر 2017 العدد 12150

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:  ت�شميم منط.

�ملودعة حتت رقم :268740             بتاريخ : 2017/02/23
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: �أوزو كومباين ليميتد. 
وعنو�نه: �شندوق بريد: 127531 – دبي- �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : �لب�شائع.
مالء�ت  و�مل��و�ئ��د؛  �لفر��س  �أغطية  �أخ��رى،  فئات  يف  �ل���و�ردة  غري  �لن�شيج  ومنتجات  �ملن�شوجات 
يف  لالإ�شتخد�م  �أقم�شة  خممل؛  �لر�شوم؛  لطباعة  حريرية  �أقم�شة  )قما�س(؛  حرير  )�أن�شجة(؛ 

�لن�شيج؛ �أقم�شة للبا�س �لقدم؛ من�شوجات قطنية؛ تغطية �لن�شيج. 
�لو�ق�عة بالفئة: 24.

و�شف �لعالمة: �لعالمة �لتجارية هى ت�شميم مميز من �جلمع بني خطوط متعرجة ونقاط 
مع وجود �شعار ميثل �آلة مو�شيقية يف منت�شف �لت�شميم.

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  

�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
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املال والأعمال

•• الفجر – 
خرية ال�صيباين

    تنت�شر يف كل مكان ببكني �ل�شعار�ت 
�لد�عية  �حلمر�ء  و�ل��ر�ي��ات  �لوطنية 
باملوؤمتر  �حلار”  “�لرتحيب  �ىل 
�ل�شيوعي  ل���ل���ح���زب  ع�����ش��ر  �ل���ت���ا����ش���ع 

�ل�شيني. 
كما تخ�شع �لعا�شمة �ل�شينية لنظام 
�ملر�قبة،  �أمني مثري، حيث ت�شاعفت 
وتاأجلت مقابالت كرة �لقدم، و�جربت 
�حلانات على �لإغالق، وباتت �لرقابة 
وق��ت م�شى على  �أي  �شطوة من  �أ�شّد 
���ش��ب��ك��ة �لن����رتن����ت. ف���ال ����ش���يء يجب 
�حلا�شم  �حل��دث  ه��ذ�  �شفو  يعّكر  �أن 
�لذي  �ل�شينية،  �ل�شيا�شية  للحياة 

يعقد كل خم�س �شنو�ت.
�مل��وع��د �ل�شرت�تيجي،     خ��الل ه��ذ� 
بينغ،  ج��ني  �شي  ولي��ة  جتديد  �شيتم 
�شنو�ت،  خم�س  ملدة  �ل�شينى،  �لزعيم 
�حلزب  ق��ي��ادة  معظم  جتديد  و�شيتم 
�ل������ذي ي��ح��ت��ك��ر �ل�����ش��ل��ط��ة م���ن���ذ عام 
 89 �أع�����ش��ائ��ه  ع����دد  وي��ب��ل��غ   1949
�لك�شف  ���ش��ي��ت��م  ك��م��ا  ع�����ش��و،  م��ل��ي��ون 
�لكربى  �ل��ت��وج��ي��ه��ي��ة  �مل����ب����ادئ  ع����ن 

للم�شتقبل.
   وتتمثل �لرهانات �لكربى بالن�شبة 
ل�����ش��ي ج���ني ب��ي��ن��غ، �ل����ذي ي�����ش��ع��ى �إىل 
�لكو�لي�س  ور�ء  وي��ن��اور  ق��وت��ه  تعزيز 
منذ �شهور، يف تعيني �ملقربني منه يف 

�لرئي�شية  �لهيئات  �لأغلبية يف  موقع 
�ملركزية  �للجنة  �شيما  ول  ل��ل��ح��زب، 
�لعليا،  �ل��ق��ي��ادة  �ل�شيا�شي،  للمكتب 

ح�������ي�������ث �����ش����ي����ت����م 
خم�شة  ��شتبد�ل 
�شبعة  �أ���ش��ل  م��ن 
كما  �أع�������������ش������اء. 
ي������ج������ب �أي�����������ش�����ا 
�إذ�  م����ا  م���ر�ق���ب���ة 
ك����ان ���ش��ي��ن��ج��ح يف 
يف  ف����ك����ره  �إدر�ج 
وهو  �ل���د����ش���ت���ور، 
ينله  مل  �����ش����رف 
ق��ب��ل��ه ���ش��وى ماو 

�شلطة  �شيمنحه  و�ل���ذي  ت��ون��غ،  ت�شي 
�شاحقة.

 2287 ���ش��ي��ج��ت��م��ع  �لج����م����ال،     يف 
يتم  م�����ن�����دوب�����ا، 
�خ���ت���ي���اره���م من 
خمتلف  ق�����ب�����ل 
م��������������وؤمت��������������ر�ت 
�ليوم  �حل�������زب، 
�لرب������������ع������������اء يف 
�ل�شعب  ق�������ش���ر 
�ل�������ش���ت���ال���ي���ن���ى. 
و�������ش������ي������ت������ع������ني 
تعيني  ع���ل���ي���ه���م 
�ملركزية  �للجنة 

)205 �أع�شاء(، وهي نخبة �لتنظيم، 
�ملكتب  �أع�شاء  بدورها  �شتكر�س  �لتي 
�لأمني  فيهم  مبن   ،25 �ل�  �ل�شيا�شي 
�لعام، �شي جني بينغ، �لذي ي�شغل هذ� 
�ملن�شب منذ عام 2012. ولن ُيعرف 
وجلنته  ه���ذ�  �ل��ق��ي��ادة  ف��ري��ق  ت�شكيل 

�ل�شلطة  مت���ل���ك  �ل���ت���ي   - �ل����د�ئ����م����ة 
�حلقيقية - �إل يف نهاية �ملوؤمتر، �لذي 

ي�شتمر عادة �أ�شبوعا.
فاإن  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة،     ورغ���م لبو�س 
�لتعيينات �لرئي�شية، �لتي هي حمور 
�ملتناحرة،  �لف�شائل  ب��ني  مفاو�شات 

�ملوؤمتر.  �ن��ع��ق��اد  ق��ب��ل  ف��ع��ل��ي��ا  حُت�����ش��م 
�ملحفل  ه�����ذ�  ن���ه���اي���ة  يف  ���ش��ي��ت��م  ك���م���ا 
�لع�شكرية  �ل��ل��ج��ن��ة  جت��دي��د  �ل��ك��ب��ري، 

 11( �مل���رك���زي���ة 
�لتي  ع���������ش����و�( 
على  ت�������ش���ي���ط���ر 
و�ي�شا  �جلي�س، 
�ملركزية  �للجنة 
ل�����ل�����ت�����ف�����ت�����ي�����������س 
�ل������ع�������������ش������ك������ري 
�مل����خ����ي����ف����ة ج����د� 
�ل��ت��ي ت�����ش��ّن منذ 
�شنو�ت  خ��م�����س 
ح���م���ل���ة و�����ش���ع���ة 

�لنطاق ملكافحة �لف�شاد.
64 ع���ام���ا، قد     ي��ب��ل��غ م���ن �ل��ع��م��ر 
ي�شعى �شي جني بينغ، �ل�شكرتري �لعام 
للحزب �ل�شيوعي 
�ل�شيني، ورئي�س 
جمهورية �ل�شني 
وقائد  �ل�شعبية، 
�مل�شلحة،  �لقو�ت 
و���������ش��������ع  �ىل 
لولية  �ل���ش��ا���س 
ر�أ�س  على  ثالثة 
�حل���������زب، �لم�����ر 
�شيبقيه  �ل�������ذي 
ع������ل������ى ع����ر�����ش����ه 

ذلك،  ولتحقيق   .2027 ع��ام  حتى 
�لقاعدة  �إل��غ��اء  ع��ل��ى  �حل�����ش��ول  عليه 
�لأق�شى  �حل��د  حت��دد  �لتي  �ل�شمنية 

لل�شن عند 68 عاما. 
   يف �ملقابل، فان من�شب رئي�س �لدولة 
هذ�  وف��ى  بوليتني.  �لد�شتور  ح��دده 
لل�شاأن  �مل��ت��اب��ع��ون  ���ش��ي��ه��ت��م  �ل�����ش��ي��اق، 
�ل�����ش��ي��ن��ي مب�����ش��ري و�ن����غ ت�����ش��ى �شان، 
�لزعيم �لقوي ملكافحة �لف�شاد �لبالغ 

من �لعمر 69 عاما. 
�ل�شبعة  ب����ني  م����ن  ع��ل��ي��ه  و�لإب������ق������اء 
�شيفتح  �مل��رك��زي��ة،  للجنة  �خل��ال��دي��ن 
�أم��ام �شي جني بينغ لتمديد  �لطريق 

مهامه �ىل عام 2022.
   و�شيكون من �ل�شروري �أي�شا، ر�شد 
ما �إذ� كان �جليل �جلديد من �لقادة، 
�شيلتحق  �ل�����ش��ت��ي��ن��ات،  يف  ُول����د  �ل����ذي 
�لنجوم  بني  وم��ن  �ملركزية.  باللجنة 
�لتحاقهم  �ملحتمل  للحزب  �ل�شاعدة 
ت�شن مني ير، 57 عاما، زعيم �حلزب 
و  �لعمالقة،  ت�شونغت�شينغ  مدينة  يف 
هو ت�شونهو� 54 عاما رئي�س مقاطعة 

قو�نغدونغ �لغنية. 
�ن  �خل���رب�ء  م��ن  �لعديد  وي�شتبعد     
حيث  ل��ه،  خلفا  بينغ  ج��ني  �شي  يعنّي 
ي���ب���دو �ن����ه ي���ري���د �ل���ب���ق���اء ط���وي���ال يف 
نو�ياه  ك��ان��ت  مهما  ول��ك��ن  �ل�����ش��ل��ط��ة. 
�شيحتاج  بكني  �شيد  ف��اإن  �مل�شتقبلية، 

�ىل حلفاء �وفياء �إىل جانبه.

ماليزيا: ل قرار بالبحث جمددا عن الطائرة املفقودة 
•• كواالملبور-رويرتز:

من  مقرتحات  تلقت  �إن��ه��ا  �ل��ث��الث��اء  �م�س  ماليزيا  قالت 
طائرة  عن  �لبحث  مو��شلة  عليها  تعر�س  �شركات  ثالث 
�خل��ط��وط �جل��وي��ة �مل��ال��ي��زي��ة رح��ل��ة رق���م �إم �إت�����س 370 
ق��ر�ر� بعد يف  2014 لكنها مل تتخذ  و�ملفقودة منذ عام 

هذ� �ل�شاأن.
�أع��و�م يف مكان ما يف جنوب  و�ختفت �لطائرة قبل ثالثة 
�ملحيط �لهندي خالل رحلة من كو�لملبور �إىل بكني وعلى 
�أكرث  من  و�ح��د�  �ختفائها  و�أ�شبح  �شخ�شا.   239 متنها 

حو�دث �لطري�ن يف �لعامل غمو�شا.

�ملقرتحات  �إن  تيوجن لي  ليو  �ملاليزي  �لنقل  وزي��ر  وق��ال 
�لبحار  ل�شتك�شاف  �نفينيتي  �أو���ش��ني  �شركة  م��ن  ج���اءت 
وم��ق��ره��ا �أم��ري��ك��ا و���ش��رك��ة ف���وج���رو �ل��ه��ول��ن��دي��ة و�شركة 

ماليزية مل يذكر ��شمها.
لن  ك��و�لمل��ب��ور  يف  �جتماع  هام�س  على  لل�شحفيني  وق��ال 
�أم  جديدة  بحث  بعملية  �لقيام  ب�شاأن  �لآن  �شيء  �أي  نقرر 

ل.
ذلك  �شي�شتغرق  �ل�شركات.  مع  نتناق�س  �أن  يجب  و�أ�شاف 

بع�س �لوقت لأنها مناق�شات تف�شيلية.
تفيد  ��شرت�ليا  �إعالمية من  تقارير  يعلق على  ليو  وك��ان 
باأن ماليزيا قد ت�شتاأنف �لبحث عن �لطائرة �ملفقودة هذ� 

يناير  يف  و�ل�شني  وماليزيا  ��شرت�ليا  و�أوق��ف��ت  �لأ�شبوع. 
كانون عملية بحث عن �لطائرة ��شتغرقت عامني بتكلفة 
من  ع��ائ��الت  م��ن  �حتجاجات  و���ش��ط  دولر  مليون   200

كانو� على منت �لطائرة.
وق����ال وزي����ر �ل��ن��ق��ل �مل��ال��ي��زي �إن �مل��ق��رتح��ات ���ش��ت��ط��رح يف 
نهاية �لأمر على �لدولتني �لأخريني �لأع�شاء يف �للجنة 

�لثالثية وهما �ل�شني و��شرت�ليا وذلك قبل �تخاذ قر�ر.
777 يف �لثامن  و�ختفت �لطائرة وهي من طر�ز بوينج 
�آلف  �ن��ح��رف��ت  �أن���ه���ا  وي��ع��ت��ق��د   2014 �آذ�ر  م���ار����س  م���ن 
�لهندي  �ملحيط  جنوب  فوق  �ملحدد  م�شارها  عن  �لأميال 

قبل �أن تتحطم قبالة �شاحل غرب ��شرت�ليا.

موؤمتر احلزب ال�ضيوعي ال�ضيني:

رهانات باجلملة والتق�شيط ل�شي جني بينغ وال�شني...!

�شي جني بينغ على خطى ماو

هل يتم �لتجديد لو�نغ ت�شي �شان رئي�س جلنة مكافحة �لف�شاد؟�ملركز �لعالمي للموؤمترموؤمتر �حلزب �ل�شيوعي �ل�شيني موؤمتر �لتحديات

- قد مينح �ضي جني بينغ �ضرفا مل ينله قبله �ضوى ماو 
ت�ضي تونغ والذي �ضيمنحه �ضلطة �ضاحقة

- مهما كانت نواياه امل�ضتقبلية، �ضيحتاج �ضيد 
بكني اىل حلفاء اوفياء اإىل جانبه

- �ضيتم جتديد والية الزعيم ال�ضيني ومعظم قيادة 
احلزب والك�ضف عن املبادئ امل�ضتقبلية الكربى 

- جتديد اللجنة املركزية للتفتي�س الع�ضكري املرعبة التي 
تقوم منذ خم�س �ضنوات بحملة وا�ضعة ملكافحة الف�ضاد

- من رهانات �ضي 
تعيني املقربني منه 
يف موقع االأغلبية 

يف الهيئات 
الرئي�ضية للحزب

- قد ي�ضعى �ضي اىل و�ضع 
اال�ضا�س لوالية ثالثة 
على راأ�س احلزب االمر 

الذي �ضيبقيه على عر�ضه 
حتى عام 2027

عن لوفيغارو �لفرن�شية

•• وا�صنطن-وكاالت:

�لأك��رث �شعفاً  �لفئة  �لأط��ف��ال هم  يظل 
�ل��ت��ي ت��دف��ع ث��م��ن��اً ب��اه��ظ��اً يف �حل����روب 
د�ع�س  ت�شبب  وقد  �مل�شلحة،  و�لنز�عات 
يف �شياع حقوق جيل كامل من �لأطفال 
�شيطرته  حت���ت  �ل���و�ق���ع���ة  �مل���ن���اط���ق  يف 
�لتنظيم  ع��م��د  �إذ  و�ل���ع���ر�ق؛  ���ش��وري��ا  يف 
�لطرق  �شتى  ����ش��ت��خ��د�م  �إىل  �لإره���اب���ي 
لتجنيدهم، وباتت ظاهرة �أ�شبال د�ع�س 
�ملالئمة  �ل�شبل  �إي��ج��اد  ينبغي  مع�شلة 
ن�شرته  تقرير  وي�شري  معها.   للتعامل 
�إىل  �لأمريكية  �أفريز”  “فورين  جملة 
�أن د�ع�س ��شتقطب يف �ل�شنو�ت �لأخرية 
�هتماماً كبري�ً بنظامه �لتعليمي؛ نظر�ً 
مد�ر�شه  د�خ�����ل  �لأط����ف����ال  ي��ت��ع��ل��م��ه  مل���ا 
د�ع�س”  “�أ�شبال  ت��ل��ق��ني  ي���ت���م  ح���ي���ث 
مقاتلي  لو�شف  �مل�شتخدم  )�مل�شطلح 
د�ع�����س �ل��ق��ا���ش��ري��ن �ل��ذي��ن ت��ق��ل �أعمار 
وتدريبهم  �شنو�ت(  ع�شر  عن  معظمهم 
�لعنيفة وقطع  �لع�شكرية  �لأعمال  على 
روؤو�س �ل�شجناء.  وي�شتند �لتقرير، �لذي 
�أعدته كنانة قدور، وهي معلمة �أمريكية 
من �أ�شل �شوري تعمل يف مبادر�ت تعليم 
�ل�شوريني  و�ل�شباب  �ملعلمني  وت��دري��ب 
�لنازحني يف كل من �لأردن وتركيا، �إىل 
قدور  �أجرتها  �لتي  �ملقابالت  م��ن  ع��دد 
مع جمموعة كبرية من �ملعلمني و�لآباء 
�لذين فرو� �إىل جنوب تركيا من �أر��شي 
د�ع�����س يف ���ش��وري��ا، وحت��دي��د�ً دي��ر �لزور 

و�لرقة وريف حلب. 
ال تعليم يف مدار�س داع�س

�ل�شورة  �أف���ريز  ف��وري��ن  تقرير  ويك�شف 
�لتي  لد�ع�س  �لتعليمي  للنظام  �لز�ئفة 
�إذ  للتنظيم؛  �لدعائية  �لآل��ة  لها  ت��روج 
تدعي قنو�ت د�ع�س على و�شائل �لتو��شل 
�لج��ت��م��اع��ي ب����اأن �ل��ك��ت��ب �ل��در����ش��ي��ة يف 
ت�شمل  للخالفة”  �لتعليمي  “�لنظام 
جم��م��وع��ة و����ش��ع��ة م���ن �مل��و����ش��ي��ع مثل 

و�لتاريخ وبرجمة �حلا�شوب  �جلغر�فيا 
و�للغة  و�ل����ري����ا�����ش����ي����ات  و�ل���ك���ي���م���ي���اء 
�ملقابالت  بح�شب  ول��ك��ن  �لإجن��ل��ي��زي��ة.  
�لو�ردة يف �لتقرير ثمة فجوة كبرية بني 
و�حلقيقة  للتنظيم  �لفرت��شي  �لعامل 
على �أر�س �لو�قع؛ �إذ ف�شل ديو�ن د�ع�س 
�أ�شا�شيات  توفري  يف  و�لتعليم  للرتبية 
�لعملية �لتعليمية مثل �لكتب �ملدر�شية، 
دير  د�ع�س على  ق��و�ت  ��شتولت  وعندما 
�لزور يف يوليو 2014 �أغلقت �ملد�ر�س 
�إعطاء  من  �لنتهاء  حلني  �شهرين  ملدة 
�لتعهد  رف�شو�  �ل��ذي��ن  �ملعلمني  جميع 
“دورة  �لإره�����اب�����ي  ل��ل��ت��ن��ظ��ي��م  ب����ال����ولء 

متخ�ش�شة يف �ل�شريعة«.
�ملدر�شية  �ل��ك��ت��ب  د�ع�����س  ك��ذل��ك، ح��ظ��ر 
�ملطبوعة لنظام ب�شار �لأ�شد و�حلكومة 
�ل�����ش��وري��ة �مل��وؤق��ت��ة �ل��ت��ي ك��ان��ت تديرها 
�ملعار�شة. ومل يح�شل �ملعلمون على �أي 
مناهج �شاملة �أو كتب مطبوعة با�شتثناء 
�ل�شريعة  ل��ع��ل��وم  �إل���ك���رتون���ي���ة  م��ن��اه��ج 
�لإ���ش��الم��ي��ة، و�لأده����ى م��ن ذل��ك �أن���ه ل 
�ملد�ر�س  حتى  �أو  �ملعلمني  ل��دى  يتو�فر 

�إمكانية �لدخول على �لنرتنت. 
�إغالق مد�ر�س د�ع�س 

من  �ل���ك���ث���ري  �أن  �ل���ت���ق���ري���ر  وي����و�����ش����ح 
د�ع�س  م����د�ر�����س  د�خ������ل  �لإ����ش���ك���ال���ي���ات 
�لتنظيم  ��شتعد�د  عدم  من  نابعة  كانت 
تاأهيل  �إع�����ادة  ك��ل��ف��ة  لتحمل  �لإره���اب���ي 
يف  وخا�شة  �لتعليمية  �لتحتية  �لبنية 
ت�شررت  حيث  �ل���زور  دي��ر  مثل  مناطق 
�ملد�ر�س على نطاق و��شع. وت�شببت عدم 
رغبة د�ع�س يف �لإنفاق على �لتعليم �إىل 
خلق م�شكالت كثرية مثل غياب �ملعلمني 
لل�شجالت  نظام  �إن�شاء  وع��دم  �ملوؤهلني 
باملد�ر�س  و�لل��ت��ح��اق  �لت�شجيل  لتتبع 
�لمتحانات  وك��ان��ت  �ملت�شربني،  ور���ش��د 
���ش��ئ��ي��ل��ة ل��ل��غ��اي��ة، وب�����ات حم���و �لأم���ي���ة 
�ل��ه��دف �لأ���ش��ا���ش��ي للمرحلة  ف��ق��ط ه��و 
لكل مدر�شة منهج  كان  كما  �لإبتد�ئية، 
خمتلف. وو�ج��ه د�ع�س حتديات نتيجة 
رف�س معظم �ملعلمني �ل�شوريني �لتعهد 
�ل����و�ردة  ل���ه، بح�شب �لإف�����اد�ت  ب��ال��ولء 
�أف���ريز، وم��ع �عرت�ف  يف تقرير ف��وري��ن 
د�ع�س بعدم قدرته على مر�قبة وتنظيم 
�مل���د�ر����س و�ل��ق��ل��ق �مل��ت��ز�ي��د م��ن ع�شيان 
�ملعلمني، �جته د�ع�س �إىل �إغالق مدر�شة 
2015 وحتى  �لأخ��رى، ومنذ عام  تلو 
عام 2016، كان ديو�ن د�ع�س للرتبية 

�ملحلية  و�ملديريات  �شوريا  يف  و�لتعليم 
ب�شكل  متوقفاً  د�ع�����س  مقاطعات  ك��ل  يف 
باتت   2017 ع���ام  وب��ح��ل��ول  �أ���ش��ا���ش��ي، 
تقريباً،  مغلقة  د�ع�����س  م��د�ر���س  جميع 
�نخفا�س  ب�شبب  متوقعة  نتيجة  وه��ي 
م���ع���دلت �حل�����ش��ور وق��ل��ة �أع�����د�د هيئة 
�لتدري�س وتدين رو�تب �ملعلمني ف�شاًل 
للق�شف  �ل��رق��ة  مثل  م��دن  تعر�س  ع��ن 
م��ن �ل��ق��و�ت �مل��ع��ادي��ة ل��د�ع�����س. ب��ي��د �أن 
��شتمرت يف بث  �لأل��ة �لدعائية لد�ع�س 
�ملدر�شية  �لكتب  لإن��ت��اج  وهمية  ���ش��ورة 
�لإل��ك��رتون��ي��ة؛ م��ن �أج����ل �لإي���ح���اء باأن 
تعليمي  ن���ظ���ام  ل���دي���ه  ي�����ز�ل  ل  د�ع�������س 

منظم. 
ديوان الدعوة وامل�ضاجد

�لتجنيد  �آل���ة  �أن  �إىل  �ل��ت��ق��ري��ر  وي��ل��ف��ت 
�حل��ق��ي��ق��ي��ة ل��د�ع�����س مت��ث��ل��ت يف دي����و�ن 
�ل��دع��وة و�مل�����ش��اج��د �ل���ذي ي��دي��ر مر�كز 
�ل�شريعة و�مل�شاجد وخطب �جلمعة وما 
ُيطلق عليه “مر�كز �لإعالم و�لدعاية” 
ك���ب���رية لعر�س  ���ش��ا���ش��ات  ���ش��م��ل��ت  �ل���ت���ي 
ل��ق��ط��ات م���ن �مل����ع����ارك وم�����ش��اه��د قطع 
�لروؤو�س وخطب �أبو بكر �لبغد�دي زعيم 
د�ع�س و�لهتافات و�لأغاين �لإ�شالمية. 

وكان يتم و�شع تلك �ل�شا�شات يف �ملناطق 
�ملدينة  �شاحات  مثل  �ملزدحمة  �ل�شعبية 
و�أم���اك���ن �ل��ت�����ش��وق جل���ذب �لأط���ف���ال، �إذ 
�ملفتوحة  �ل�����ش��ي��ن��م��ا  دور  ت�����ش��ب��ه  ك���ان���ت 

وتعترب م�شدر�ً للرتفيه. 
�ــضــوى  يــعــرفــون  اأطـــفـــال ال 

القتال 
�ملر�كز  ت��ل��ك  �أن  �إىل  �ل��ت��ق��ري��ر  وي�����ش��ري 
و�أن  �مل��د�ر���س،  تناف�س  كانت  �لإعالمية 
�أوقاتهم  �لأطفال كانو� يف�شلون ق�شاء 
�ل��ت��ي ل تقدم  �مل���د�ر����س  ب���دًل م��ن  فيها 
�شوى علوم �ل�شريعة، �أما ديو�ن �لدعوة 
و�مل�����ش��اج��د و�مل���ر�ك���ز �ل��ت��اب��ع��ة ل��ه فكانت 
�خلفيفة  �ل���وج���ب���ات  ل���الأط���ف���ال  ت���ق���دم 
�لن�شمام  على  لت�شجيعهم  و�ملو�شيقى 
�إىل د�ع�س وت�شكيل جيل من �لأطفال ل 

يعرف �شوى �لقتال. 
اأولوية داع�س

تلقني  مهمة  �أن  �إىل  �لتقرير  ويخل�س 
�لأطفال وجتنيدهم كانت هي �لأولوية 
ديو�ن  خ��الل  م��ن  د�ع�����س  �إىل  بالن�شبة 
�لدعوة و�مل�شاجد، ومن ثم فاإن �لتعليم 
يف  تقريباً  م��ع��روف  غ��ري  ب��ات  �لر�شمي 
د�ع�س.  ل�����ش��ي��ط��رة  �خل��ا���ش��غ��ة  �مل��ن��اط��ق 
�لتعليمي لد�ع�س  �لنظام  ويوؤكد �شعف 
باأنه دول��ة تعمل ب�شكل  �لإدع���اء�ت  كذب 

كامل ل جمرد منظمة ع�شكرية. 
وعلى �لرغم من تركيز �لآلة �لدعائية 
لد�ع�س على �أهمية تعليم �جليل �لقادم 
فاإن  “�ملزعومة”  �لإ�شالمية  للخالفة 
�لأط���ف���ال  �أن  ه���ي  �ل���ق���امت���ة  �حل��ق��ي��ق��ة 
بالن�شبة �إىل �لتنظيم لي�شو� �إل مقاتلني 

حمتملني. 
وب��ع��د �ن��ه��ي��ار د�ع�����س يف ���ش��وري��ا، يحتاج 
�ل���ف���ر�غ  م���ع���اجل���ة  �إىل  �ل����ق����ر�ر  ����ش���ن���اع 
من  ج��ي��ل  ل��ه  ت��ع��ر���س  �ل����ذي  �لتعليمي 
�لأطفال �ل�شوريني على مدى �ل�شنو�ت 

�لعديدة �ملا�شية

كذب نظامهم التعليمي يوؤكد كذب اإدعاءات التنظيم

اأجيــال �شائعــة يف مــدار�س داعــ�س الفا�شلــــة

•• بر�صلونة-اأ ف ب:

رئي�شي  �لث����ن����ني  �ل����ش���ب���ان���ي���ة  �ل�������ش���ل���ط���ات  �أوق����ف����ت 
كاتالونيا  يف  �ل�شا�شيتني  �لنف�شاليتني  �ملنظمتني 
�لإقليم  حكومة  �عتربتها  خطوة  يف  �لع�شيان  بتهمة 
م��دري��د رئي�س  �ع��ط��ت  ����ش��ت��ف��ز�ز�، فيما  �لن��ف�����ش��ايل 
تنتهي  ج��دي��دة  مهلة  بوت�شيمون  كارلي�س  كاتالونيا 
�خلمي�س لتقدمي �إجابة و��شحة حول ما �ذ� كان �أعلن 

عمليا ��شتقالل �لإقليم �م ل.
�ل���ش��ب��ان��ي��ة م�شاء  �ل��وط��ن��ي��ة  �ملحكمة  ق��ا���س يف  و�أم����ر 
ر�بطة  يقود  �ل��ذي  �شان�شيز  ج���وردي  بو�شع  �لث��ن��ني 
كو�شارت  وج���وردي  و  �لكاتالونية  �لوطنية  �جلمعية 
قيد  لال�شتقالل،  م��وؤي��دة  ثقافية  حركة  يقود  �ل��ذي 
�ل��ت��وق��ي��ف �لح��ت��ي��اط��ي ب��ع��دم��ا وج��ه��ت �ل��ي��ه��م��ا تهمة 

�لع�شيان.
 15 �إىل  ت�شل  مل��دة  بال�شجن  حكما  ي��و�ج��ه��ان  وه��م��ا 
�إذ� ما دينا. وللمجموعتني ع�شر�ت �لآلف من  عاما 
�لن�شار. و�شارعت �حلكومة �لكاتالونية �ىل �لتنديد 
ب��اع��ت��ق��ال �ل��ق��ي��ادي��ني �لن��ف�����ش��ال��ي��ني، م��ع��ت��ربة �إي����اه 

��شتفز�ز� من جانب مدريد.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا، �ع���ط���ت �حل��ك��وم��ة �ل���ش��ب��ان��ي��ة رئي�س 

�لثنني  بوت�شيمون  كارلي�س  �لنف�شايل  كاتالونيا 
مهلة جديدة من �جل تقدمي �إجابة و��شحة و�شريحة 
��شتقالل كاتالونيا بعد  �أعلن عمليا  �ذ� كان  حول ما 
يو�شح  برد مل  �أعقابها  �كتفى يف  �وىل  �نق�شاء مهلة 
فيه �للتبا�س �لناجم عن ذلك. و�أعلنت نائبة رئي�س 
�ن  ماريا  �شانتا  دي  �شاينز  �شور�يا  �ل�شباين  �ل���وزر�ء 
عدم  �لكاتالونية  �حل��ك��وم��ة  ل��ق��ر�ر  ت��اأ���ش��ف  �حل��ك��وم��ة 
تنتهي  مهلة  بوت�شيمون  و�عطت  لطلبها،  �ل�شتجابة 
عند �لعا�شرة من �شباح غد �خلمي�س من �جل تقدمي 

�إجابة و��شحة و�شريحة.
وق�����ال رئ��ي�����س �ل��������وزر�ء م���اري���ان���و ر�خ������وي خماطبا 
ب�شكل  لالجابة  �ل��وق��ت  �أم��ام��ك  ي���ز�ل  ل  بوت�شيمون 

و��شح ول يقبل �للب�س.
�ملهلة  �ملتبقية على  �ل�شاعات  �أن جتيب يف  �آم��ل  وتابع 
�لثانية بكل �لو�شوح �لذي يريده �ملو�طنون ويتطلبه 
�جتماع  ر�خ���وي �ىل  دع��ا  بوت�شيمون  وك��ان  �ل��ق��ان��ون. 
�أ���ش��و�أ �زم��ة �شيا�شية متر  يف �ق��رب وق��ت ممكن حل��ل 
فر�ن�شي�شكو  �لديكتاتور  نظام  �نتهاء  منذ  �لبالد  بها 
فر�نكو يف 1975. و�أتت خطوة بوت�شيمون مع �نتهاء 
م�شاألة  م��ن  موقفه  لتو�شيح  م��دري��د  حددتها  مهلة 

�لإعالن عن ��شتقالل �لإقليم.

مدريد تعتقل قياديني انف�شاليني يف كاتالونيا 
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يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
Carli's Chimneys  :بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية

�ملودعة حتت رقم : 269562       بتاريخ : 2017/03/12
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: ريد �يجل جرن�ل تريد – �س.م.ح 
وعنو�نه: �ي�س �مي �وف�س –�ي �أئي-4009 دي، منطقة حرة عجمان . �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : �لب�شائع.
�لقهوة و�ل�شاي و�لكاكاو و�لقهوة �ل�شطناعية؛ �لرز؛ �لتابيوكا و�ل�شاغو؛ �لدقيق و �مل�شتح�شر�ت �مل�شنوعة 
من �حلبوب؛ بوظة)�ي�شكرمي( �خلبز و�لفطائر و�حللويات؛ �حللويات �ملثلجة؛ ع�شل �لنحل و�لع�شل �لأ�شود؛ 

�خلمرية وم�شحوق �خلبيز؛ �مللح �خلردل؛ �خلل و�ل�شل�شات )�لتو�بل( �لبهار�ت؛ �لثلج.
 �لو�ق�عة بالفئة: 30.

مكتوبة   )Carli’s Chimneys( كلمتني  عن  عبارة  هي  �أع��اله  �لتجارية  �لعالمة  �لعالمة:  و�شف 
ب�شيغة فنية بحروف ملونة من �لأبجدية �لالتينية وتعني باللغة �لعربية "مد�خن كاريل" 

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  18  اأكتوبر 2017 العدد 12150

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 270385             بتاريخ : 2017/03/27 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: �شيف �ل�شرق �لو�شط )�س.ذ.م.م( 
وعنو�نه: �شندوق بريد 26747 ، دبي. �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة       

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : �خلدمات.
خدمات توفري �لأطعمة و�مل�شروبات ، وخدمات �ليو�ء �ملوؤقت.

�لو�ق�عة بالفئة: 43.
 Inspiring( ���ش��ع��ار  م��ع   ، فنية  ب�شيغة   )Chef( �ل��ت��ج��اري��ة  �ل��ع��الم��ة  �ل��ع��الم��ة:  و���ش��ف 
كلمة  و  �لالتينية،  �لأبجدية  من  بحروف  مكتوبة   )Culinary Craftsmanship
كلمة �جنليزية تعني يف �للغة �لعربية )طاهي( ، وكلمات �ل�شعار تعني باللغة �لعربية   Chef

)�لهام خلرب�ء �لطهي( .
 chef، ل���ش��������رت�ط��ات: �حل��م��اي��ة يف جمملها م��ع ع���دم �مل��ط��ال��ب��ة ب��ح��ق ح�����ش��ري ع��ن �ل��ك��ل��م��ات�

�لعادي.  �لو�شع  يف  حدة  على  كل   culinary
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  

�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  18  اأكتوبر 2017 العدد 12150

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة حتت رقم : 270394     بتاريخ : 2017/03/27 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: �شيف �ل�شرق �لو�شط )�س.ذ.م.م( 
وعنو�نه: �شندوق بريد 26747 ، دبي. �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة       

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : �خلدمات.
خدمات توفري �لأطعمة و�مل�شروبات ، وخدمات �ليو�ء �ملوؤقت.

�لو�ق�عة بالفئة: 43.
�لطهي(  خل��رب�ء  )�إل��ه��ام  �شعار  مع  فنية،  ب�شيغة  )�شيف(  �لتجارية  �لعالمة  �لعالمة:  و�شف 
�لعربية  �للغة  يف  تعني  �جنليزية  كلمة  �شيف  كلمة  و  �لعربية،  �لأبجدية  من  بحروف  مكتوبة 

)طاهي( . 
�ل�ش��رت�طات: �حلماية للعالمة يف جمملها وعدم �ملطالبة بحق ح�شري عن كلمة �شيف، طهي 

كل على حدة يف �لو�شع �لعادي. 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  

�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  18  اأكتوبر 2017 العدد 12150

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
 ULTIMATE POWER SOLUTION  :بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية

�ملودعة حتت رقم : 270632           بتاريخ : 2017/03/30 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: �لتميت باور �شوليو�شن )�س.م.ح( 
وعنو�نه: �شندوق بريد 122333 �ل�شارقة . �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة       

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : �لب�شائع.
تر�شيح،عدد  �ل��دي��زل،�آلت  ملحطات  توهج  �لزجاج،�شمعات  ت�شنيع  �آلت  �لكهرباء،  �لتيار،مولد�ت  مولد�ت 
�آلية،حمركات ومكائن)عد� ما  �آلت وعدد  �آلية،حمركات كهربائية بخالف �مل�شتخدمة يف �ملركبات �لربية، 
كان منها للمركبات �لربية(، قارنات �آليةوعنا�شر نقل �حلركة )عد� ما كان منها للمركبات �لربية(،معد�ت 

زر�عية،)عد� ما يد�ر باليد(،�أجهزة تفقي�س �لبي�س. 
�لو�ق�عة بالفئة: 07.

مكتوبة   )ULTIMATE POWER SOLUTION( �لتجارية  �لعالمة  �لعالمة:   و�شف 
بحروف من �لأبجدية �لالتينية بخط  مميز بد�خل �شكل د�ئري م�شنن �أزرق �للون ، مع وجود �شعار�لطاقة 

بلون �أحمر يتخلل �ل�شكل �لد�ئري.
�ل�ش��رت�طات: �حلماية للعالمة يف جمملها ول ت�شمل �لكلمات ultimate، power، solution كل 

على حدة يف �لو�شع �لعادي. 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  18  اأكتوبر 2017 العدد 12150

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
PASTA EXPRESS  :بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية

�ملودعة حتت رقم :271814              بتاريخ : 2017/04/19 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: با�شتا �ك�شرب�س. 
وعنو�نه: مبنى ز 1055-  جممع 814- مدينة عي�شى- طريق 1403- �لبحرين

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : �خلدمات.
مطاعم  �ملطاعم،  �ملقاهي،  �لفنادق،  �لكافيترييات،  �مل��وؤق��ت،  �لي���و�ء  و�مل�شروبات،  �لطعمة  توفري  خدمات 

�خلدمة �لذ�تية، مطاعم تقدمي �لوجبات �خلفيفة.
 �لو�ق�عة بالفئة: 43.

�لبجدية  م��ن  ب��ح��روف  مكتوبة   )PASTA EXPRESS( �ل��ت��ج��اري��ة  �ل��ع��الم��ة  �ل��ع��الم��ة:  و���ش��ف 
�لالتينية بخط مميز و�شيغة فنية باللون �لأخ�شر، و�حلرف )X( مكتوب بلون برتقايل مميز، على خلفية 

ل�شورة برج بيز� �ملائل بلون برتقايل مميز، ويخرج من �حلرف )X( ر�شم لطريق يوؤدي �ىل �أعلى �لربج. 
 Pasta، �ل��ك��ل��م��ات  ب��ح��ق ح�����ش��ري ع��ن  �مل��ط��ال��ب��ة  �ل���ش��������رت�ط��ات: �حل��م��اي��ة للعالمة يف جمملها م��ع ع���دم 

�لعادي.  �لو�شع  يف  حدة  على  كل   express
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  18  اأكتوبر 2017 العدد 12150
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اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/د�ما  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لتنظيم �لفعاليات
 رخ�شة رقم:CN 1161083 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 
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       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/780  احوال نف�س م�صلمني                 
�ل��زرق��اين  جمهول حمل  �حمد  1- م�شطفى عاطف   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�أق���ام عليك  �مل��دع��ي/ يا�شمني حممد �شامح حممد -  ق��د  �لق��ام��ة مب��ا �ن 
و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم  �أجنبي  حكم  ت�شديق  دع��وى  ومو�شوعها  �ل��دع��وى 
�مل��و�ف��ق  2017/10/23  ي��وم �لثنني   �ملحاماة.  وح��ددت لها جل�شة  و�تعاب 
�ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة رقم )7( يف مبنى �لأحو�ل �ل�شخ�شية يف منطقة 
�لقرهود  لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على 

�لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/1769  جتاري كلي               
�ىل �ملدعي عليه / 1-مو�شتاجن لينك للتجارة �لعامة -  �س ذ م م وميثلها مديرها / 
بافني�س  بارمينديل �شابهار�ول  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ �إم ب �إم �ل�شرق 
للتجارة �لعامة - �س ذ م م - وميثلها مديرها / بهوبيندر� جيفر�ج بهاى �شور�ن وميثله 
�ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد   - �لنعيمي  عبد�هلل  �شامل  علي  �شامل   /
بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )ع�شرون مليون درهم( و�لفائدة 
�لقانونية بو�قع 12% من تاريخ  رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام و�لر�شوم و�مل�شاريف 
و�تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�شة يوم �لثنني  �ملو�فق  2017/10/30  �ل�شاعة 9.30 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك  Ch2.E.22 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور  �س بالقاعة 
�أي��ام على  �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/790  جتاري كلي               
�ىل �خل�شم �ملدخل / 1- �شركة �شنتيميرت كيوب - �شركة �عمال مدنية جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ عمر�ن علي نا�شر �لعوي�س �ل�شام�شي -  قد �أقام 
كيوب  �شنتيميرت  �شركة  وت�شفية  بحل  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك 
وتعيني م�شفي ق�شائي لها لت�شفيتها مبوجب �لقانون و�لز�م �ملدعي عليهما 
�تعاب �ملحاماة.   وح��ددت لها جل�شة يوم �لثنني   �لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل 
�ملو�فق  2017/11/6   �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذ� فاأنت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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دائرة املحاكم - مكتب اإدارة اخلربة 

اإعالن للح�صور اأمام اخلبري امل�صريف واملايل  
دعوى رقم 2017/179 جتاري كلي - راأ�س اخليمة

 �ملدعي / بنك ر�أ�س �خليمة - �س م ع  بوكالة �ملحامي / �ل�شتاذة موزة �خلظر 
�ل�شعبية   ، ، �شابيا �نريجي - �س م ح  �ملدعي عليهم : �شركة �ل�شعبية للهند�شة - ذ م م 
مارين - عبد�ل�شكور قمر �لدين غازي - و�د�كي بر�مبيل ماثيو - �لك�شندر ، جاكادي�شان 
كورياموت  يتعني �حل�شور خالل �شاعات �لعمل �لر�شمية �ىل مقر د�ئرة حماكم ر�أ�س 
ر�أ���س �خليمة ملقابلة �خلبري  �ملحاكم -  د�ئ��رة  �لكائن يف  �إد�رة �خل��ربة  �خليمة - مكتب 
رقم  �لدعوى  يف  موقفكم  توؤيد  �لتي  و�لوثائق  �مل�شتند�ت  كافة  و�إح�شار  �ملذكور  و�مل��ال 

)2017/179( وذلك يوم �خلمي�س �ملو�فق 26 �كتوبر 2017 �ل�شاعة 10.00 �شباحا.      
عن / مكتب اإدارة اخلربة 
اخلبري امل�ضريف واملايل 
ربيع على ابو �ضعيد         

  حكومة  راأ�س اخليمة
    دائرة املحاكم
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     املو�صوع: الأ�صماء

تعلن د�ئرة حماكم ر��س �خليمة بان �ملدعوة/  ر�بعة حممد 
�شيف ، ��شافت م�شمى �ل�شهرة )�آل مالك( ل�شمها ، ليكون 
��شمها بعد �ل�شافة / ر�بعة حممد �شيف �آل مالك - و�ن 
�ن يتقدم خالل  من له م�شلحة يف �لعرت��س على ذلك 
خم�شة ع�شر يوما من تاريخ �لعالن �مام ق�شم �ل�شهاد�ت 

يف حمكمة ر��س �خليمة.
قا�ضي حمكمة را�س اخليمة االبتدائية
اياد حممد االإبراهيم اخلطايبة 

  حكومة  راأ�س اخليمة
    دائرة املحاكم
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  اعالن بالن�صر

�ملرجع : 1731
ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ فالياكات �بوبكر عبد�لكالم ، هندي �جلن�شية ، يرغب 
لتجارة  �لرب�جيل   " �لرخ�شة  يف    %100 �لبالغة  ح�شته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف 
زين  �لدين  زين  �ن�شاري  �ل�شيد/  �ىل  وذلك   749311 رقم  رخ�شة  " مبوجب  �ل�شقالت 

�لدين - هندي �جلن�شية 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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  اعالن بالن�صر

�ملرجع : 1733
�جلن�شية  �إمار�تي    - �لطنيجي  �لقاب�س  �شعيد  حممد  عبيد  �ل�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 51 % ح�شة �ىل �ل�شيد/ علي ح�شني �حمد حممد 
�ملرزوقي - �إمار�تي �جلن�شية  كما �ن �ل�شيد/ �شهز�د �حمد ن�شار - هندي �جلن�شية يرغب بالتنازل 
هندي   - خان  �شري  نا�شر  خان  نا�شر  نو�شاد  �ل�شيد/  �ىل  ح�شة   %49 �لبالغة  ح�شته  كامل  وبيع 

�جلن�شية يف �لرخ�شة �لتجارية - �كيوريت لل�شناعة - ذ م م - ترخي�س رقم )216089( 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان �لكاتب 
�لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد 
��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب 

�لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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  اعالن بالن�صر

�ملرجع : 1732
ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ حممد �فتخار - بريطاين �جلن�شية يرغب يف �لبيع 
كهوكهر  رحمن  حممد  �ل�شيد/  �ىل  وذلك    %100 �لبالغة  ح�شته  كامل  عن  و�لتنازل 
حممد �شفيع كهوكهر - باك�شتاين �جلن�شية يف �لرخ�شة �مل�شماة / �لرفيق لاللكرتونيات(  
�لتنمية  د�ئرة  من  �ل�شادرة   )122729( رقم  رخ�شة  مبوجب  �ل�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت 

�لقت�شادية بال�شارقة  تعديالت �خرى : ل يوجد. 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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  اعــالن تغيري ا�صم -  تغيري م�صمى قبيلة 
�حل�شرمي    با�شكيل  حممد  عو�س  فاطمه  �ملو�طنة/  تقدمت 
بتغيري  �لتوثيقات  ق�شم  �لبتد�ئية-  �أبوظبي  بطلب �ىل حمكمة 
لديه  فمن  )�خلزرجي(  �ىل  )�حل�شرمي(  من  �لقبيلة  م�شمى 
يوما   15 خالل  باملحكمة  �ملذكور  �لق�شم  �ىل  به  يتقدم  �عرت��س 

من تاريخ ن�شر �لعالن .
رو�صة حممد العبيديل   - منفذ اإجراءات 

القا�صي/ حممد فا�صل ولد حممد �صامل - قا�صي التوثيقات  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق
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 يف الدعوى  رقم 2017/2547  جتاري كلي - ال�صارقة  
�ملحتكمة : �شركة تايجر للمقاولت - ذ م م - وميثلها / وليد حممد حممد 

�إعالن �ملحتكم �شده �لأول : باهالج ر�ي د�مو�ل ر�م ر�كياين 
�إعالن �ملحتكم �شده �لثاين : �شاجناي جانو�ين 

بالن�شر يف �لدعوى رقم 2017/2547  - �ل�شارقة 
�لدعوى    يف  حمكما  تعييني  مت  فقد  �لبتد�ئية  �لحتادية  �ل�شارقة  حمكمة  من  �ل�شادر  �لقر�ر  مبوجب 
�ملذكورة �أعاله وقد تقرر عقد جل�شة حتكيم للتوقيع على وثيقة مرجعية �لتحكيم وذلك يوم �لأحد �ملو�فق 
زكريا حممود   / �لهند�شي  �ملحكم  �شباحا مبكتب  و�لن�شف  ع�شر  �حلادية  �ل�شاعة  2017/10/22 يف متام 
  )FL-05( أبوهيل �لتجاري �لطابق �لأول مكتب رقم� عبد�لعليم �لكائن يف دبي مبنطقة ديرة - مركز 
�ملوعد  يف  �ملحكم  مكتب  �ىل  �حل�شور  عليكم  يتوجب  لذ�   ،  04-2669245  : فاك�س   04-2669246  : هاتف 
�ملذكور �أعاله �لتوقيع على وثيقة مرجعية �لتحكيم ، وتطبيقا لن�س �ملادة )208( من قانون  �لإجر�ء�ت 
�ملدنية فان �عمال �لتحكيم �شوف ت�شتمر حتى يف حالة تغيب �حد �لطرفني ما د�م قد مت �إخطاره ببدء 

�إجر�ء�ت �لتحكيم بطريقة قانونية �شحيحة.  
اخلبري الهند�صي  
م/  زكريا حممود عبد العليم  

 اجتماع  خربة
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 اعـــــــالن       

 : خ��ورف��ك��ان   و�لت�شديقات-  �ل��ع��دل  �لكاتب  ب���اد�رة  �ل��ع��دل  �لكاتب  �ن��ا  �يل  تقدم 
�لت�شديق  وطلب    - �لإم����ار�ت   : �جلن�شية   - حممد  ��شماعيل  حممود  �ل�شيد/ 
على حمرر يت�شمن )تنازل(  يف ح�شته �لبالغة 100% يف �ل�شم �لتجاري ميالنو 
لتلميع �ل�شيار�ت ، ن�شاط �لرخ�شة تلميع وتنظيف �ل�شيار�ت ، و�ملرخ�س من د�ئرة 
بتاريخ  �ل�شادر   724980 رق��م  مهنية  رخ�شة  خورفكان  يف   �لقت�شادية  �لتنمية 
توليدز هون  �ل�شيد/  �ىل  �لقت�شادية بخورفكان.   �لتنمية  د�ئ��رة  2014/6/9 يف 
خولناز�روف - �جلن�شية : طاجك�شتان -  ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل 
يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور 

بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�صة حممد علي 

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   

 اعالن ن�صرا        
�إىل �ملدعي عليه /بقالة �شباب �لزبارة ميثلها �مام خان حممود خان 

�لريل  علي  عبيد  خلفان  �ملدعي/  �أن  حيث  وذلك  فكان  خور  مدينة  ومقرها 
جلنة  لدى  تنفيذ   2017/101 بالرقم  �يجارية  دعوى  �شدكم  �أقام  قد   - �لنقبي 
ف�س  �ملنازعات �ليجارية ببلدية مدينة خور فكان فيقت�شي ح�شوركم �شخ�شيا 
�أو وكيال عنكم لتقدمي طلباتكم �أو تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف مدة 15 يوم من تاريخ 
�لوقت  �إر�شال وكيل عنكم يف  �أو عدم  . ويف حالة تخلفكم عن �حل�شور  �لإعالن 

�ملحدد فاإن �للجنة �شوف تقوم بنظر �لدعوى يف غيابكم
جلنة ف�س املنازعات اليجارية 
قلم التنفيذ 

 المارات العربية املتحدة
 حكومة ال�صارقة

  بلدية مدينة خورفكان

العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

 ، ��شم �ل�شركة وعنو�نها : بافار�و� جلوبال لال�شتثمار - �س ذ م م  رقم �لرخ�شة : 604130 
�لعنو�ن : مكتب رقم 7 ملك عي�شى عبد�هلل عبد �لعزيز �لعثمان - ديرة - عيال نا�شر - �ل�شكل 
�لقانوين : ذ�ت م�شوؤولية حمدودة ، رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري : 10205454 ، ��شم �مل�شفي : 
�لنويالتي حما�شبون قانونيون  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت 
�لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها بانحالل �ل�شركة �ملذكورة �عاله وبتعيني �مل�شفي �ملذكور 
�عاله للقيام بت�شفية �ل�شركة حماكم دبي.  تاريخ �لقر�ر : 2017/10/2 ، تاريخ ت�شديق �لقر�ر 
: 2017/10/2   وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف �لعنو�ن 
�لتايل م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 
ن�شر هذ� �لإعالن ، �لعنو�ن : مكتب ملك برج دبي )�ل�شيخ من�شور �ل ثاين( - ديرة - ميد�ن 

بني يا�س - هاتف : 2228199-4-971  ،�لفاك�س : 971-4-2238055 
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة   
 ، ��شم �ل�شركة وعنو�نها : بافار�و� جلوبال لال�شتثمار - �س ذ م م  رقم �لرخ�شة : 604130 
�لعنو�ن : مكتب رقم 7 ملك عي�شى عبد�هلل عبد �لعزيز �لعثمان - ديرة - عيال نا�شر - �ل�شكل 
�لقانوين : ذ�ت م�شوؤولية حمدودة ، رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري : 10205454 ، ��شم �مل�شفي : 
�لنويالتي حما�شبون قانونيون  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت 
�لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها بانحالل �ل�شركة �ملذكورة �عاله وبتعيني �مل�شفي �ملذكور 
�عاله للقيام بت�شفية �ل�شركة حماكم دبي.  تاريخ �لقر�ر : 2017/10/2 ، تاريخ ت�شديق �لقر�ر 
: 2017/10/2   وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف �لعنو�ن 
�لتايل م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 
ن�شر هذ� �لإعالن ، �لعنو�ن : مكتب ملك برج دبي )�ل�شيخ من�شور �ل ثاين( - ديرة - ميد�ن 

بني يا�س - هاتف : 2228199-4-971  ،�لفاك�س : 971-4-2238055 
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�صر

�صادرة من حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية 
يف الق�صية رقم 2017/2458 جتاري كلي ال�صارقة

اإعادة اإعالن 
�ىل �ملدعى عليه �لأول : م�شنع دبي لتدوير �ملخلفات �ملعدنية - �س ذ م م 

رقمها  �ملذكورة  �لدعوى  عليك  �قامت  قد   - �إنرتنا�شيونال  ميتالز  �شريف   : �ملدعية  �ن  حيث 
 14.460.871.77( مبلغ  باأد�ء  و�آخر  بالز�مكم  �حلكم  فيها  تطالب  �ملحكمة   هذه  لدى  �أعاله 
رقم  �لتحفظي  �حلجز  ب�شحة  �حلكم  �ىل  بال�شافة   ،  )%12( بو�قع  للفائدة  بال�شافة  درهم( 
)2017/2312( �أمر على عري�شة �ل�شارقة ، بال�شافة �لز�مكم بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب 
 - �لأول  �لدور   ) �لثانية  �لكلية  )�لد�ئرة  �ملحكمة  �مام هذه  يقت�شي ح�شورك  �ملحاماة.  لذلك 
�لقاعة رقم )139( - يف متام �ل�شاعة �لتا�شعة من �شباح يوم 2017/10/24 م  وذلك للجو�ب  على 
�لدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات ،  ويف حال تخلفك عن �حل�شور �و عدم �ر�شال وكيل عنك 

يف �لوقت �ملحدد فاإن �ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى يف غيابك.  
  مكتب اإدارة الدعوى 

اأمني ال�صر 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�صر
 رقم  7155/ 2017   

�ملنذر : �شركة د�ر كندة للو�شاطة �لتجارية - �س ذ م م
�ملنذر �ليها : �شتيلر فونيك�س للتجارة �لعامة - �س ذ م م  )جمهول حمل �لقامة(

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره 12.850 درهم مقابل بدل �ليجار �ملرتتب على �ملنذر 
�ليها �ملتعلق باملاأجور ) مكتب رقم 402 - �لكائن ببناية �شي �أي �أو )CEO BUILDING( مبنطقة 
جممع دبي لال�شتثمار رقم 1( 2- تنبه �ملنذرة على �ملنذر �ليها �أنه يف حال �أخالل �ملنذر �ليها و�متناعها عن 
�شد�د بدل �ليجار �ملذكور �أعاله خالل مدة �ق�شاها ثالثني يوما من تاريخ �إعالنها بالنذ�ر �ملاثل ، فان 
�ملنذرة �شوف تقوم باتخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية مبو�جهة �ملنذر �ليها ملطالبتها ب�شد�د بدل �ليجار 
�مل�شتحق عليها و�إخالئها من �لعني �ملوؤجرة وت�شليمها للمنذرة خالية من �ل�شو�غل و�ل�شر�ر مع �شد�د 
ما ي�شتجد من �إيجار حتى تاريخ �لخالء �لفعلي مع �شد�د كافة فو�تري �لكهرباء و�ملاء ولإت�شالت وكافة 

فو�تري �خلدمات مع حتميل �ملنذر �ليها كافة �لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
   الكاتب العدل
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 اعالن مدعى عليه بالن�صر
�ملدعي باحلق �ملدين / باكتا�شي ح�شيني مان�شي - بوكالة �ملحامي/ نبيه بدر.   

�ملدعي عليه )�ملطلوب �إعالنه( : ح�شن ن�شيب ز�يد ن�شيب �حلمادي - �إمار�تي 
�جلن�شية - �لعنو�ن : �بوظبي - �ملرور - فيال 258 

�جل��ز�ئ��ي��ة رقم  �لق�شية  ( يف  �جل��ن��ح  )د�ئ�����رة  �لب��ت��د�ئ��ي��ة  دب���ي  ق���ررت حمكمة 
ع��ن طريق  �مل��ذك��ور بالئحة �لدع���اء وذل��ك  �مل��دع��ى عليه  �ع��الن   2017/60893
�لن�شر، حيث �قام �ملدعي باحلق �ملدين دعو�ه �ملدنية �شد �ملدعي عليه يطالبه 
موؤجلة جلل�شة  و�لق�شية  درهم   )21.000( وقدره  مبلغ  بدفع  موؤقتا  بتعوي�شه 

2017/10/22 م  لورود �لإعالن.
عن/ رئي�س ق�ضم ق�ضايا اجلزاء
ماجد عي�ضى احلب�ضي

النيابـــة العامـــة 
   PUBLIC PROSECUTION
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/221  عقاري كلي
�ىل �ملدعي عليه / 1-  مرمي ر��شد �شعد 2- جناح جمعة �شامل جمهويل حمل �لقامة 
�لكتبي قد  �ملهريي وميثله:هند حميد علي غدير  ر��شد  �شعيد  �ملدعي/عزير  �ن  مبا 
�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �حلكم باثبات ملكية �ملدعيني للعقار مو�شوع �لتد�عي 
مببلغ )1300000( درهم و�لز�م �ملدعي عليها �لوىل بت�شليم �لعقار مو�شوع �لتد�عي 
و�لز�م  كفالة  وب��دون  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�شمول  �شو�غل  �ية  من  خاليا  للمدعني 
�ملدعي علهيم بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة . وحددت لها جل�شة يوم �لثنني 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   Ch 1.B.8 بالقاعة  ���س   11.00 �ل�شاعة   2017/10/30 �مل��و�ف��ق 
باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل  . 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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     اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/1606  جتاري كلي

�ن  �لق��ام��ة مبا  �شالح حممد طباخ جمهول حمل  1- حممد   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�أقام  قد  �حمد  علي  ح�شني  وميثله:حممود  �لب�شري  ع��وده  عو�س  �ملدعي/حممد 
مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي  بان  عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  عليك 
وقدره )1.640.000( درهم بال�شافة �ىل �لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ 
��شتحقاق �ل�شيك �حلا�شل يف:2015/6/15 وحتى متام �ل�شد�د و�لر�شوم و�مل�شاريف 
و�تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2017/11/6  �ل�شاعة 9.30 
قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   Ch 2.E.22 بالقاعة  ���س 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

�أيام على �لأقل  ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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     اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/280  جتاري كلي
�شريف  حممد  طاهر  طيب  زوج��ة   - �هلل  ن�شر  حممد  فاطمة   -1  / �مل��دخ��ل  �خل�شم  �ىل 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/بنك �م �لقيوين �لوطني �س.م.ع وميثله:خالد كلندر 
عبد�هلل ح�شني قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه و�خل�شم 
م�شافا  �شنويا   %11.49 �لتفاقية  و�لفائدة  درهم   )1.007.062.56( وق��دره  مببلغ  �ملدخل 
�ليها �لفائدة �لتاخريية 2%�شنويا باجمايل 13.49% من تاريخ:2016/9/19 حتى �ل�شد�د 
�لتام و�لر�شوم و�مل�شاريف و�لتعاب. وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2017/10/23  
�ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch 2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على 

�لأقل  ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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     اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/1654  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1- نا�شيونال مارين �ليان�س م.د.م.�س جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
وميثله:حممود  �ملقفلة  �لبحرية/م�شاهمة  للخدمات  �ملتحدة  �يكارو�س  �ملدعي/�شركة 
عليها  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د  �حمد  علي  ح�شني 
�لقانونية بو�قع 12% من تاريخ  ت��وؤدي للمدعية مبلغ وق��دره )00 دره��م( و�لفائدة  بان 
�ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام و�لز�م �ملدعي عليها بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب 
�ملحاماة. وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2017/11/6  �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch 2.E.21
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل  ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/3300  جتاري جزئي
�لعامة ذ.م.م 2- �شادق رم�شان نباخته  �ىل �ملدعي عليه / 1-�شركة �لوم للتجارة 
عن نف�شه وب�شفته مدير ل�شركة �لوم للتجارة �لعامة ذ.م.م جمهويل حمل �لقامة 
مفتاح  علي  وميثله:�حمد  �لرئي�شي(  )�ل��ف��رع  �ي��ر�ن  ���ش��ادر�ت  �ملدعي/بنك  �ن  مبا 
�ملدعي عليهما  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �أقام عليك  قد  �لزعابي  �شالح 
بالت�شامن و�لتكافل مببلغ وقدره )261.801.93( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة 14% �شنويا من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام. وحددت لها 
 Ch 1.C.14 جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2017/10/29  �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل  . 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/3102  جتاري جزئي
حمل  جمهول  عبد�لر�شيد  بارمبيل  باليات  جمال  1-حممد   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  و�ل�شحن  للتخلي�س  وي  �ي��زي  �ملدعي/  �ن  مبا  �لقامة 
ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )15.000( درهم و�لر�شوم 
�لق�شائية  �ملطالبة  تاريخ  من  �شنويا   %9 و�لفائدة  �ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�شاريف 
وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. وحددت لها جل�شة 
 Ch 1.C.13 بالقاعة  �س   8.30 �ل�شاعة    2017/10/17 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم 
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�شور  فاأنت مكلف  لذ� 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل  . 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   
     اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/3044  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1- ح�شن ن�شيب ز�يد ن�شيب �حلمادي جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي/هاين حممود عبد�لقوي �لغلبان قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
درهم   )65.000( وق���دره  مبلغ  للمدعي  ي���وؤدي  ب��ان  عليه  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة 
بال�شافة �ىل �لفائدة �لقانونية بو�قع ن�شبة 9% �شنويا من تاريخ ��شتحقاق �ملوؤرخ 
 . �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  بالر�شوم  و�لز�مه  �ل�شد�د  يف:2016/5/2 وحتى متام 
بالقاعة  �س   8.30 �ل�شاعة    2017/10/23 �ملو�فق  �لثنني  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت 
Ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل  ويف 

حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   
     اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/3144  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1- ميكو للتجارة �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/

�ل��دع��وى ومو�شوعها  عليك  �أق��ام  قد  ����س.ذ.م.م  �نرتنا�شيونال  ف��ود  بنفي�شت  ت��رى 
�ملدعي عليها مببلغ وقدره )106.863( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف  بالز�م  �ملطالبة 
و�تعاب �ملحاماة . وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2017/11/5  �ل�شاعة 8.30 
�س بالقاعة Ch1.C.14 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على 

�لأقل  ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   
     اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/3186  جتاري جزئي
����س.ذ.م.م جمهول حمل  �لبناء  م��و�د  بوينت لتجارة  �ملدعي عليه / 1- مالتي  �ىل 
�أق��ام عليك  قد  ����س.ذ.م.م  �لبناء  م��و�د  لتجارة  �ف  بي  �ملدعي/جيه  �ن  �لقامة مبا 
درهم   )2699( وق���دره  مببلغ  عليه  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى 
و�لر�شوم و�مل�شاريف و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ ��شتالم �ملبلغ وحتى 
�ل�شد�د �لتام . وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2017/10/24  �ل�شاعة 8.30 
�س بالقاعة Ch1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على 

�لأقل  ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   

     اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/2966  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- بادي تامي �ي �م ��س للياقة �لبدنية جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي/فارجي�س ماثيو قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي 
عليها بان توؤدي �ىل �ملدعية مبلغ وقدره )3000 درهم �مار�تي( لقاء �ملبلغ �ملدفوع مقابل 
�جلل�شات �لريا�شية و�لز�م �ملدعي عليها بان توؤدي �ىل �ملدعية مبلغ وقدره )5000 درهم 
�مار�تي( لقاء قيمة �لتعوي�س عن �ل�شرر �لذي حلق باملدعي مع �لز�م �ملدعي عليها 
�ل�شاعة  �ملو�فق 2017/10/24   بالر�شوم و�مل�شاريف . وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء 
قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذ�   Ch1.C.13 بالقاعة  �س   8.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام 

على �لأقل  ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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�أط��ل��ق �مل��رك��ز �لإع���الم���ي يف �حتاد 
�ل����ق����دم، حملة  ل���ك���رة  �لإم�����������ار�ت 
�إع��الم��ي��ة ج��دي��دة ل��دع��م �ملنتخب 
�لذي  �ل��ق��دم  لكرة  �لأول  �لوطني 
�لآ�شيوية  �لأمم  ك��اأ���س  �شيخو�س 
وطني  م�شروع  �شمن   ،  2019
�لكرة  لإحت������اد  جم��ت��م��ع��ي  ك�����روي 
�لبطولة  هذه  بلقب  للفوز  يهدف 
�ل����ك����رة  ت������اري������خ  يف  م��������رة  لأول 

�لإمار�تية.
ح�شابات  ع���رب  �حل��م��ل��ة  وت���رتك���ز 
�لأول  �ل��وط��ن��ي  باملنتخب  خ��ا���ش��ة 
�لجتماعي  �لتو��شل  �شبكات  على 
�لإ�شم  و�ن�����ش��ت��غ��ر�م، حت��ت  ت��وي��رت 
�إ�شافة   UAENT2019
UAE. �شات   �شناب  ح�شاب  �إىل 

�حل�شابات  وتخت�س هذه   ،FNT
وكافة  وت��دري��ب��ات  �أخ��ب��ار  مبتابعة 
وياأتي  �لوطنية،  �ملنتخبات  �شئون 
تد�شني  و  �حل�شابات  ه��ذه  �إط���الق 
تز�مناً،  �لإع��الم��ي��ة،  �حلملة  ه��ذه 
مع بد�ية ت�شلم  �ألربتو ز�كريوين 
�ملرحلة  يف  �لأبي�س  تدريب  مهمة 

�لقادمة. 
ويعترب �إطالق �حلملة �لإعالمية 
�لتو��شل  وح�������ش���اب���ات  �جل����دي����دة 
ملنهجية  ت���ع���زي���ز�ً  �لج���ت���م���اع���ي���ة، 
�لتو��شل مع كافة و�شائل �لإعالم 
�ل��ق��دم وتعريفهم  ك��رة  وج��م��اه��ري 
و�ط���الع���ه���م ع��ل��ى ك���اف���ة �لأخ���ب���ار 
�ملنتخب  تخ�س  �ل��ت��ي  و�لأن�����ش��ط��ة 
�ملقبلة  �ملرحلة  يف  خا�شة  �لوطني 
�إ�شتعد�د�  �لأب���ي�������س  �إع�������د�د  م���ن 
ل���ن���ه���ائ���ي���ات ك����اأ�����س �آ����ش���ي���ا و�ل���ت���ي 

 2019 يف  �ل���دول���ة  ت�شت�شيقها 
و�شمانا لو�شول �ملعلومة بال�شرعة 
�لآر�ء  خمتلف  ور���ش��د  �مل��ط��ل��وب��ة، 
و�لأفكار و�ملقرتحات �جلماهريية 
�إد�رة  �إىل  ورف��ع��ه��ا  و�لإع���الم���ي���ة 
للتعامل  �ل���وط���ن���ي���ة  �مل���ن���ت���خ���ب���ات 

و�لتفاعل معها.  
�حل�شابات �جلديدة  �إط��الق  وج��اء 
و�خلا�شة باملنتخب �لوطني �لأول، 
ظهر �م�س ، وبالتز�من مع �ملوؤمتر 
�ل�شحفي �لذي مت عقده  يف مقر 
�حتاد �لكرة يف دبي،  و�شهده �شعادة 
�ملهند�س مرو�ن بن غليطة رئي�س 
�لحتاد، وعبد �هلل نا�شر �جلنيبي 
جلنة  رئي�س  �لحت��اد  رئي�س  نائب 
عبيد  و���ش��ع��ي��د  �مل��ح��رتف��ني،  دوري 
�ل��ط��ن��ي��ج��ي ن��ائ��ب رئ��ي�����س �لحت���اد 
و�أع�شاء  �مل�شابقات،  جلنة  رئي�س 

جمل�س �لإد�رة، وجمع من و�شائل 
�لإعالم �ملحلية و�لعاملية.

�إطالق �حل�شابات �جلديدة  وياأتي 
على  ت���اأك���ي���د�  �لأول  ل��ل��م��ن��ت��خ��ب 
مو�كبة  يف  �ل��ك��رة  �حت���اد  منهجية 
�لتو��شل  �أدو�ت  يف  �ل��ت��ط��ور  �آف���اق 
تعزيز  �أج������ل  وم�����ن  �لج���ت���م���اع���ي 
�أك��رب قطاعات  مع  �لت�شال  �آليات 
�أق�شى درجات  �جلمهور ولتحقيق 
من  �لت���������ش����ال  يف  �ل����ش���ت���ج���اب���ة 
�لقنو�ت  ك��اف��ة  �إ���ش��ت��خ��د�م  خ���الل 
�ملمكنة  �ل��ت��ق��ن��ي��ة  و�ل����ربجم����ي����ات 
خ���ا����ش���ة ت���ل���ك �ل���ت���ي �أ����ش���ب���ح���ت يف 
م��ت��ن��اول �جل���م���ه���ور، �إ����ش���اف���ة �إىل 
و�لنفتاح  �ل�شفافية  م��ب��د�أ  تعزيز 
و�جلمهور  �لإع�����الم  و���ش��ائ��ل  ع��ل��ى 
�لقادمة يف  بكل ما يخ�س �ملرحلة 
�إعد�د �لأبي�س للنهائيات �لآ�شيوية 

�ملقبلة.
و�إع����ت����م����د �مل����رك����ز �لإع������الم������ي يف 
“�لأبي�س  ه��ا���ش��ت��اق  �ل��ك��رة  �حت���اد 
�أهمية  ع����ن  ت���ع���ب���ري�   ”2019
�لأول  للمنتخب  �ملقبلة  �مل��رح��ل��ة 
و�مل�شاندة  �ل��دع��م  حل�����ش��د  و���ش��ع��ي��ا 
ل��الأب��ي�����س خ����الل ف����رتة �لإع������د�د 
�لآ�شيوية،  �لنهائيات  يف  و�مل�شاركة 
�لقادمة،  �ل�شتحقاقات  وخمتلف 
حتقيقا لأعلى م�شتويات �لتو��شل 
و�إتاحة  �جل��م��ه��ور  م��ع  و�ل��ت��ف��اع��ل 
على  ب��الإط��الع  للجميع  �لفر�شة 
من  �لأبي�س  و�أن�شطة  �أخبار  كافة 
خالل �خلرب و�ل�شور و�لفيديو يف 
�لتي  �لتو��شل  �آليات  تعزيز  �إط��ار 
�لإع��الم��ي يف �حتاد  �مل��رك��ز  ي�شعى 
وحت�شني  ت��ط��وي��ره��ا  �إىل  �ل���ك���رة 

�أد�ئها ب�شكل د�ئم. 

�أك���ادمي���ي���ة �شمان  جن��ح��ت جن��م��ت��ا 
وحمدة  �آمنة  �ل�شقيقتان  لل�شرعة 
�شباق  �إىل  �ل��و���ش��ول  يف  �لقبي�شي 
�ليوم  يف  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة  �ل��ت�����ش��ف��ي��ات 
�لأخري من بطولة �يامي �إك�س30 
�أقيمت  �ل��ت��ي  ل��ل��ك��ارت��ي��ن��ج  �ل��ع��امل��ي��ة 
حيث  �لفرن�شية  لومان  حلبة  على 
مدى  على  حامية  مناف�شات  د�رت 
خم�شة �أيام �شمن فئة �شينيور �لتي 
تاأهلو�  �شائقاً   150 �أف�شل  �شمت 
لتمثيل  �ل��ع��امل  �أن��ح��اء  م��ن جميع 

بالدهم يف �لنهائيات �لعاملية.
للبطولة  �لأخ�������ري  �ل����ي����وم  ت����األ����ف 
�شباق  تلتها  �لتحمية  ج��ولت  م��ن 
ت���اأه���ي���ل���ي وم�����ن ث����م �ل�������ش���ب���اق قبل 
وكانت  �لنهائي.  و�ل�شباق  �لنهائي 
�آمنة )17 عاماً( قد �شجلت �أ�شرع 
�لأزمنة يف بع�س �ل�شباقات �ملوؤهلة 
مت���ام���اً ك�����ش��ق��ي��ق��ت��ه��ا ح���م���دة )15 
ع��ام��اً( �ل��ت��ي ك��ان��ت د�ئ��م��اً تتمركز 
�شمن  �ملناف�شة  رك��ب  منت�شف  يف 
جمموعات �شمت 36 �شائقاً يف كل 
وحمدة  �آمنة  ب��اأن  علماً  جمموعة، 
هما �لفتاتان �لعربيتان �لوحيدتان 
�لإمار�تي  �لفريق  �لبطولة ويف  يف 
�شي.�آر. و�شاركتا على منت عربات 

ب���اإ����ش���ر�ف مدير  ج���ي �لإي���ط���ال���ي���ة 
لل�شرعة  ���ش��م��ان  �أك��ادمي��ي��ة  ف��ري��ق 

لورينزو بالز�ن.
ل��ق��د ك��ان��ت جت��رب��ة ���ش��ع��ب��ة كثري�ً 
�لكثري  يف  �حل����ظ  ي��ح��ال��ف��ن��ي  ومل 
�ل��ت��اأه��ي��ل��ي��ة ب�شبب  �ل�����ش��ب��اق��ات  م��ن 
�مل���ح���رك و�حل�������و�دث �لتي  ت��ع��ط��ل 

ولكن  �حللبة  خ��ارج  ت�شعني  كانت 
ب�شكل عام كانت �شرعتي جيدة جد�ً 
�أ�شرع زمن يف  ت�شجيل  وجنحت يف 
�آمنة  ق��ال��ت   .. تاأهيليني  �شباقني 

�لقبي�شي .
و�أ�����ش����اف����ت: ت��ع��ل��م��ت �ل���ك���ث���ري من 
�ي���ام���ي  ن���ه���ائ���ي���ات  م�������ش���ارك���ت���ي يف 
هو  �أهمها  ولعل  �لعاملية  �ك�س30 
يف  فالتاأهل  �لتاأهيلية،  �حل�ش�س 
مر�كز متقدمة مهم ج��د�ً يف مثل 
هذ� �لنوع من �ل�شباقات لكي تبتعد 

عن �مل�شاكل و�حلو�دث. 
مو�جهة  ك�����ان  �لأك�������رب  �ل���ت���ح���دي 
خمتلف  من  �شائقاً   150 �أف�شل 
�أن������ح������اء �ل�����ع�����امل ع����ل����ى ح���ل���ب���ة ل 
�أع���ل���م ع��ن��ه��ا ����ش���يء، ول��ك��ن �حلمد 
����ش��ت��ف��دت م��ن جت��رب��ت��ي هذه  �هلل، 
كبري�ً  د�فعاً  �شتعطيني  وبالتاأكيد 

و�أنني  خ�����ش��و���ش��اً  �مل��زي��د  لتحقيق 
ب��ط��ول��ة �لعامل  ل��ن��ه��ائ��ي��ات  �أ���ش��ت��ع��د 
�لربتغال  يف  م��اك�����س  ل��ل��روت��اك�����س 

�ل�شهر �ملقبل.
هذ� وكانت حمدة هي �لأوفر حظاً 
�أزمنة �شريعة  ومتكنت من حتقيق 
جد�ً وهو ما خولها للمناف�شة على 
مركز �شمن �لع�شرة �لأو�ئل يف كل 
�شباق تاأهيلي كانت تخو�س غماره 
�إىل  �لن�����ش��م��ام  يف  جن��ح��ت  �أن  �إىل 
لئ��ح��ة �ل�����ش��ائ��ق��ني �مل��ت��اأه��ي��ل��ني �إىل 
ت�شبق  �ل��ت��ي  �لنهائية  �لت�شفيات 

�ل�شباق �لنهائي.
وع���ن ���ش��ب��اق��ه��ا ق��ال��ت ح���م���دة: من 
�أ�شعب �ل�شباقات �لتي �شارك فيها، 
�ل�شائقني  م��ن  �لكثري  ه��ن��اك  ك��ان 
�أزمنة  حت��ق��ي��ق  يف  جن��ح��ت  ل��ك��ن��ن��ي 
�أ�شرع  �أن���ن���ي ح��ق��ق��ت  مم��ي��زة ح��ت��ى 

زم���ن يف ب��ع�����س �ل��ل��ف��ات وه���و �أمر 
دفعة  ومينحني  بالفخر  ي�شعرين 

كبرية لالأمام.
من  �لكثري  تعلمت  لقد  و�أ�شافت: 
�شقيقتي  مع  و�أت��ف��ق  �مل�شاركة  ه��ذه 
هي  �لتاأهيلية  �حل�ش�س  ب��اأن  �آمنة 
�لأهم، فلي�س من �جليد �لإنطالق 
�لكبري  �لعدد  ه��ذ�  مع  �خللف  من 
من �ل�شائقني يف �حللبة، ومع هذ� 
�مل����ر�ك����ز يف كل  جن��ح��ت يف خ��ط��ف 

�شباق تاأهيلي كنت �أخو�س غماره.
كان  يل  بالن�شبة  �لأك���رب  �لتحدي 
بخربة  يتمتعون  �شائقني  مو�جهة 
�شباقات  يف  خ����ربت����ي  م����ن  �أك�������رب 
�لكارتينج ولكنني تعاملت مع ذلك 
لال�شتفادة  يل  كفر�شة  �ل��ت��ح��دي 
و����ش���ق���ل م���وه���ب���ت���ي و�ل���ت���ع���ل���م من 

خربتهم.

مواجهات قوية ت�شفر عنها قرعة جولة دبي لل�شل�شلة العاملية ل�شباعيات  الرجبي
=تتجه �أنظار ع�شاق �شباعيات �لرجبي يف �لعامل �إىل ملعب 
ذ� �شيفنز بدبي خالل �لفرتة من 30 نوفمرب2- دي�شمرب 
للرجبي،  دب��ي  ل�شباعيات  �لإم����ار�ت  ط��ري�ن  بطولة  ملتابعة 
ل�شباعيات  �لعاملية  �شي  ب��ي  ����س  �ت�س  �شل�شلة  ج��ولت  �أوىل 
�لرجبي و�لتي ت�شارك فيها �أبرز �ملنتخبات �لدولية يف هذه 

�لريا�شة. 
 وقد �أ�شفرت �لقرعة �لر�شمية للحدث �لتي جرت �أخري� يف 
�لعا�شمة �لربيطانية لندن عن مو�جهات قوية مرتقبة بني 
فريقي  يتقدمها  �لعامل،  يف  �لرجبي  �شباعيات  ف��رق  �أق��وى 
جنوب �فريقيا ونيوزيالند�، حاملي لقب �ل�شل�شلة للرجال 

و�ل�شيد�ت، حيث و�شعت �لقرعة جنوب �فريقيا يف �ملجموعة 
A �إىل جانب كند�، كينيا و�لفريق �لأوغندي �لذي وجهت 
�إليه �لدعوة للم�شاركة. يف حني تتناف�س يف �ملجموعة B فرق 
 C إجنلرت�، ��شكتلند�، فرن�شا و�لفريق �جلديد ��شبانيا. ويف�
رو�شيا.  ويلز،  �أ�شرت�ليا،  �لأومل��ب��ي��اد،  بطل  �لفيجي،  �لفريق 
�لأرجنتني،  �ملتحدة،  �ل��ولي��ات  نيوزيالند�،   D و�ملجموعة 
ن���ي���وزي���الن���د�، مت�شدر  ����ش���ام���او�. وي���و�ج���ه ف��ري��ق ���ش��ي��د�ت 
�ملجموعة A فرق �لوليات �ملتحدة، فرن�شا، وجنوب �فريقيا 
دعوة يف 30 نوفمرب. وتتناف�س يف ذ�ت �ليوم فرق �ملجموعة 
�إجنلرت�، �ليابان،  رو�شيا،  ��شرت�ليا،  ت�شم  �لتي  �شيد�ت   B

بينما و�شعت �لقرعة �شيد�ت كند�، فيجي، �يرلند�، ��شبانيا 
جمموعات  يف  �لفرق  �ختيار  عملية  وتتم   .C �ملجموعة  يف 
�ل�شيد�ت وفق �لآلية �ملتبعة يف �لأوملبياد، بحيث تتوزع فرق 

�ل�شيد�ت على �ملجموعات وفق ترتيبها �لعام. 
www. ت��ت��و�ف��ر �ل��ت��ذ�ك��ر �لآن ع��ل��ى �مل��وق��ع �لإل���ك���رتوين

خمتارة  حم����الت  يف  �أو    dubairugby7s.com
ذ� توي �شتور، هوملارك، برو�شبورت،فريجني  ت�شمل كو�شتا، 
م��ي��غ��ا���ش��ب��ورت وب����ارك �آن ����ش���وب.  وي��ح��ث �مل��ن��ظ��م��ون ع�شاق 
�لرجبي على �حل�شول على تذ�كر �لبطولة م�شبقاً وتوفري 

مبلغ 100 درهم.

ك�شف جمل�س دبي �لريا�شي عن تفا�شيل �لبطولة 
دبي  �إك�����س  �لأو���ش��ط  �ل�����ش��رق  يف  �لأوىل  �لإقليمية 
���ش��ب��ارت��ن �ل��ت��ي ت��ق��ام ي���وم 10 ن��وف��م��رب �مل��ق��ب��ل يف 
منطقة حتا، و�لتي تعد �أحد �أ�شهر �شباقات �لتحمل 
يف �لعامل. جاء ذلك خالل �ملوؤمتر �ل�شحفي �لذي 
�أكتوبر   17 �ل��ث��الث��اء  �لول  �أم�������س  ���ش��ب��اح  ع��ق��د 
وحتدث  �لريا�شي  دب��ي  جمل�س  مقر  يف   2017
خ��الل��ه ك���اًل م��ن ���ش��ع��ادة �شعيد ح����ارب �أم����ني عام 
طوق  بن  عبد�هلل  و�شعادة  �لريا�شي،  دبي  جمل�س 
مدير عام �ملكتب �لتنفيذي ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
د. عبد�هلل  و���ش��ع��ادة  م��ك��ت��وم،  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
هيئة  ع��ام  وم��دي��ر  �ملديرين  جمل�س  رئي�س  �ل��ك��رم 
بن  ع��ب��د�هلل  و���ش��ع��ادة  �لب�شرية،  و�لتنمية  �ملعرفة 
ب��در خلف  �لتنفيذي لإك�����س دب��ي، و  �مل��دي��ر  حبتور 
يف  ح�شر  كما  �أر�ب��ي��ا،  �شبارتن  يف  �لعمليات  مدير 
عام  �أم��ني  م�شاعد  رحمة  �آل  �أم���ان  نا�شر  �مل��وؤمت��ر 
و�لأق�شام  �لإد�ر�ت  وم��در�ء  �لريا�شي  دبي  جمل�س 
وموظفي �ملجل�س، وعدد من �لأبطال �لإمار�تيني 

يف ريا�شة �لتحدي. 
فيلم ق�شري  �ل�شحفي عر�س  �مل��وؤمت��ر  خ��الل  ومت 
ع��ن م��ن��اف�����ش��ات ب��ط��ولت ���ش��ب��ارت��ن �ل�����ش��اب��ق��ة �لتي  
و�لقوة  �مل��ه��ارة  تتطلب  خمتلفة  ح��و�ج��ز  تت�شمن 

لجتيازها و�لتناف�س لنيل لقبها.
ورح��ب �شعادة �شعيد ح��ارب �أم��ني عام جمل�س دبي 
ي��اأت��ي تنظيم هذ�  ب��احل�����ش��ور، وق����ال:  �ل��ري��ا���ش��ي 
�حلدث �لعاملي يف منطقة حتا تنفيًذ� لأمر �شاحب 

نائب  مكتوم،  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
دبي،  �ل���وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �ل��دول��ة  رئي�س 
رعاه �هلل بتطوير جميع مر�فق حتا و�لتي تت�شمن 
تطوير �ملر�فق �لقت�شادية و�ل�شياحية و�لريا�شية 
و�خلدمية و�شبكة �لطرق وحتويل حتا �إىل وجهة 
�ل��ف��ع��ال��ي��ات يف خم��ت��ل��ف �ملجالت،  ج��اذب��ة جل��م��ي��ع 
�إىل  و�ل��ت��ق��دي��ر  بال�شكر  �أت���ق���دم  �أن  ه��ن��ا  وي�����ش��رين 
�لكبري يف  لدورهم  دبي  لإم��ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س 
تنفيذ هذ� �مل�شروع �حليوي �خلا�س مبنطقة حتا 

يف جميع �ملجالت.
و�أ�����ش����اف ���ش��ع��ي��د ح������ارب: ن��ح��ن يف جم��ل�����س دبي 
�ل��ب��ن��ي��ة �لتحتية  ت��ط��وي��ر  ن��ع��م��ل ع��ل��ى  �ل��ري��ا���ش��ي 
�لفعاليات  م����ن  �ل���ع���دي���د  وت��ن��ظ��ي��م  �ل���ري���ا����ش���ي���ة 
�ل�شتفادة  خ��الل  من  و�لعاملية  �ملحلية  �لريا�شية 
تتميز  �لتي  و�لبيئة �جلبلية  �لتنوع �جلغر�يف  من 
�لأحد�ث  �أك���رب  �إجن���اح  يف  ي�شاهم  و�ل���ذي  حتا  بها 
وجهة  حتا  منطقة  لت�شبح  �ل��دول��ي��ة،  �لريا�شية 
ريا�شية مميزة يف �لدولة و�ملنطقة، ويويل �ملجل�س 
�كت�شبت  �لتي  �لتحدي  بفعاليات  ا  خا�شً �هتماًما 
�شعبية كبرية وز�د عدد ممار�شيها يف �ملنطقة ب�شكل 
بالتعاون مع  وذل��ك  ب�شكل خا�س  �لدولة  ع��ام ويف 

عدد من �ملوؤ�ش�شات �لوطنية.
�أم���ني ع���ام جمل�س دب���ي �ل��ري��ا���ش��ي: يقدم  وخ��ت��م 
�لفعاليات  ه��ذه  لتنظيم  �ل��ك��ام��ل  �ل��دع��م  �ملجل�س 
�لثلج  �إىل حتدي  �إم��ارة دبي من حتدي �لوحل  يف 
�لذي  �لليلي  �لتحدي  وحتى  و�جلبال  و�ل�شحر�ء 

مت تنظيمه يف دورة ند �ل�شبا �لرم�شانية، كما نقوم 
لتحفيز جميع  بتنظيم بطولت عديدة وخمتلفة 
و�لن�شاط  �لريا�شة  ممار�شة  على  �ملجتمع  فئات 

�لبدين. 
�ملكتب  ع��ام  ط��وق مدير  بن  �شعادة عبد�هلل  ووج��ه 
�لتنفيذي ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
مكتوم �ل�شكر �إىل جمل�س دبي �لريا�شي على �لدعم 
�لكبري �لذي يقدمه لتنظيم �لفعاليات �لريا�شية، 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وجهنا  وق���ال: 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل، بالرتكيز على منطقة 
بالتعاون  تنموي  م�شروع  تنفيذ  على  و�لعمل  حتا 
�شوًيا كفريق  و�لعمل  كافة �جلهات �حلكومية  مع 
عمل و�حد، وبعدها يف �شهر نوفمرب �ملا�شي �أعلن 
زيارة  �لتنموية خ��الل  �إط��الق �خلطة  �شموه  عن 
توجيهات  و�شعنا  �لوقت  ذل��ك  ومنذ  حلتا،  �شموه 
نتائج  لتحقيق  بجد  وعملنا  �أعيننا  ن�شب  �شموه 
ملمو�شة، وبامل�شاركة مع كافة �ملوؤ�ش�شات �حلكومية 
ا بدمج  �أي�شً مت تنفيذ عدة م�شاريع كبرية، وقمنا 
وذلك  و�ح��د  تنموي  كمحور  و�ل�شياحة  �لريا�شة 
لرتباطهما �لوثيق يف دعم كل جمال لالآخر، وملا 
تنظيم  على  ت�شاعد  ت�شاري�س  من  حتا  به  تتميز 

�لفعاليات �لريا�شية و�ل�شياحة يف ذ�ت �لوقت.
�شبارتن من  ب��ن ط���وق: بطولة  ع��ب��د�هلل  و�أ���ش��اف 
�ل�شباقات �لعاملية �لكربى �لتي ي�شارك فيها �لآلف 
من خمتلف جن�شيات �لعامل، وتنظيمها يف حتا يعد 

ب�شكل  �شي�شاهم  ذ�ت��ه، فهذ� �حل��دث  �إجن��از يف حد 
وريا�شًيا  �شياحًيا  حتا  ملنطقة  �ل��رتوي��ج  يف  كبري 

ب�شكل و��شع على م�شتوى دويل.
�لتنفيذي  �ملدير  حبتور  بن  عبد�هلل  �شعادة  وق��ال 
��شم   2015 �شنة  يف  تاأ�شي�س  منذ  دب���ي:  لإك�����س 
�ك�س دبي مع ريا�شات �لإث��ارة و �ملغامرة و حتدي 
دب��ي، من  �مل�شتحيل و�قعي و قريب هنا يف مدينة 
ك��ا���ش��ت�����ش��رف م��ن ب���رج �ل��ع��رب �ىل �ل���ط���ري�ن فوق 
ك��ل �حل���دود ع��رب ريا�شات  �ك�����س تتحدى  �مل��اري��ن��ا 
خمتلفة و �لت�شابه �أو بالأحرى �لر�شالة يف هذ� �أن 
لدى كل فرد د�فع خمتلف وحتديات خمتلفة لدى 
كل منا �ك�س خمتلف لكن ن�شرتك يف كّون �لريا�شة 

جزء من حياتنا و مدينتنا.
توجيهات  و  بدعم  دب��ي  �ك�س  بن حبتور:  و�أ���ش��اف 
حممد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �شيدي 
جمل�س  �ل�شركاء  مع  �ل�شر�كة  و  �ملكتوم  ر��شد  بن 
دبي �لريا�شي و د�ئرة �ل�شياحة و �لرتويج و رعاة 
رئي�شي  د�ع��م  نف�شها  تعترب  �ملنظمني  و  �لفعاليات 
و  �لتحديات  مو�جهة  على  ق���ادر  ريا�شي  ملجتمع 
�لفعاليات حيث متكنا من  �لعديد من  ذل��ك عرب 
 30 من  �أك��رث  فيها  �شارك  فعالية   33 ��شت�شافة 
�ألف م�شارك، وعلى ر�أ�س هذه �لفعاليات هي �ك�س 
�لقاب�شة.  �ل�شبارتن ري�س برعاية �شركة دبي  دبي 
و �شر�كة مع �شبارتن �أربيا بد�أت يف عام 2015 و 
حظينا بفر�شة رعاية و تنظيم �أول �وب�شتكل ري�س 
يف �ملنطقة هنا يف دبي و من ذلك �حلني متكننا من 

�لريا�شة ك�شب ثقة و �شعبية ممار�شني  دعم رو�ج 
�لريا�شة بكافة �مل�شتويات يف �ملنطقة. 

�ل�شباق  ياأتي  دب��ي:  لإك�س  �لتنفيذي  �ملدير  وختم 
�أو���ش��ع من خالل  �أك��رب و نطاق  �ل�شنه ب�شكل  ه��ذه 
م���ره يف كور�س  �لأو����ش���ط و لأول  �ل�����ش��رق  ب��ط��ول��ة 
مع  متز�من  �شعبه  و  و�قعية  ت�شاري�س  و  طبيعي 
�ملمار�شني  ك��اف��ة  لنمكن  للياقه  دب���ي  حت���دي  �أول 
�ل�شيخ  �شمو  �شيدي  حت��دي  وق��ب��ول  �مل�شاركة  م��ن 

حمد�ن.
�لكرم  ع��ب��د�هلل  �لدكتور  �شعادة  ق��ال  جانبه،  وم��ن 
�ملعرفة  هيئة  ع��ام  مدير  �ملديرين  جمل�س  رئي�س 
ي�����ش��ع��دن��ا  مو��شلة  ب��دب��ي :  �ل��ب�����ش��ري��ة  و�ل��ت��ن��م��ي��ة 
�مل�����ش��ارك��ة يف حت���دي ���ش��ب��ارت��ن ل��ل��ع��ام �ل��ث��ال��ث على 
�لتو�يل، ومن خالل �لتعاون مع زمالئنا يف جمل�س 
�أكرث  جاهزية  �ْلَيْوَم  ي�شعدنا  فاإنه  �لريا�شي،  دبي 
بطولة  خلو�س   �لهيئة  يف  �لعمل  فريق  ثلث  من 
، �نطالقاً  �إك�س دبي �شبارتن يف حتا �ل�شهر �ملقبل 
�لتو��شل  تعزيز  يف  �لريا�شة  ممار�شة  �أهمية  من 
و�لطاقة  �ل�����ش��ع��ادة  ون�شر  �لأف����ر�د  ب��ني  �لإي��ج��اب��ي 
يف  �لد�خلية  �لعمل  بيئة  �شعيد  على  �لإي��ج��اب��ي��ة 
بدبي،  �لتعليمي  �ملجتمع  خمتلف  ول���دى  �لهيئة 
منطقة  يف  و�لإجتماعي  �لبيئي  �ل��رث�ء  و�كت�شاف 
و�لتنمية  �ملعرفة  هيئة  يف  حر�شنا  �أ���ش��اف:  حتا. 
منذ  �شبارتن  حت��دي  خو�س  على  بدبي  �لب�شرية 
�نطالقته قبل 3 �شنو�ت، ما �شاهم بدوره يف تعزيز 
مبمار�شة  �لتعليمي  و�ملجتمع  عملنا  فريق  �شغف 

�ل��ن�����ش��اط �ل���ري���ا����ش���ي«. وق�����ال ب����در خ���ل���ف، مدير 
�لعمليات �لإقليمية، ل�شباقات �شبارتن �ر�بيا: لقد 
�لثارة  م��ن  مو��شم  ث��الث  �ر�ب��ي��ا  �شبارتن  �كملت 
م�شتمر  بدعم  �لو�شط  و�ل�شرق  دبي  يف  و�ملغامرة 
�ل��ر�ع��ي �لإقليمي وك��ذل��ك ريبوك  �إك�����س دب��ي  م��ن 
�لريا�شية  �مل�شتلزمات  جلميع  �لر�شمي  �ل��ر�ع��ي 
للمت�شابقني، ولهذ� �ل�شباق يف حتا، نتقدم بجزيل 
لل�شباق.  لرعايتهم  �لقاب�شة  دب��ي  ل�شركة  �ل�شكر 
�إىل جميع �جلهات �حلكومية  بال�شكر  نتوجه  كما 
وبالأخ�س جمل�س دبي �لريا�شي �لذي يقدم  دعمه 

جلميع �لأن�شطة �لريا�شية يف �ملجتمع. 
�لآن يف طريقنا لتنظيم  و�أ�شاف بدر خلف: نحن 
�لبطولة �لأوىل يف �ل�شرق �لأو�شط �لتي �شتكون يف 
حتا بدبي، و�شتكون هذه �لبطولة �شباقا ملحميا، 
نظًر� ملا تتميز به منطقة حتا من م�شاهد متميزة 
وت�شاري�س خمتلفة  ت�شفي على هذ� �ل�شباق طابع 
ف��ري��د ومم��ي��ز وت��زي��د م��ن ق���وة �ل��ت��ح��دي و�لإث����ارة 
هذ�  لإنهائهم  �إجن���از  بتحقيق  �مل�شاركني  وت�شعر 

�ل�شباق.
وختم مدير �لعمليات �لإقليمية، ل�شباقات �شبارتن 
�ر�بيا: �شوف تقدم حتا �شباقني خمتلفني لل�شبارتن 
�لأول �شباق �شربينت 5+ كم و �شباق �لبي�شت 20+ 
كم وكما هو �حلال د�ئما، �شوف يكون هناك �شباق 
لالأطفال �ل��ذي��ن ت���رت�وح �أع��م��اره��م ب��ني 4 و 14 
رعاتنا  جميع  ن�شكر  �أن  ي�شعدنا  �خلتام  ويف  عاما، 

مل�شاهمتهم لجناح هذ� �حلدث �لعاملي.

تعزيزًا ملبداأ التوا�ضل ور�ضد االآراء واملقرتحات مل�ضاندة االأبي�س

احتاد الكرة يطلق حملة اإعالمية عرب ح�شابات توا�شل اجتماعي جديدة
نهائيات بطولة العامل للكارتينج ايامي اإك�س30 يف لومان - فرن�ضا

اآمنة وحمدة القبي�شي ت�شالن اإىل �شباق الت�شفيات 
النهائية يف بطولة العامل للكارتينج

جملــ�س دبـــي الريا�شـــي يك�شـــف عن تفا�شيـــل بطولة �شبارتــــن
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�ملدرب  �لقدم،  �لعربية لكرة  �لإم��ار�ت  قدم �حتاد 
�لفني  �مل���دي���ر  ز�ك�������ريوين  �أل���ب���ريت���و  �لإي����ط����ايل 
�ملوؤمتر  يف  �لأول،  �ل��وط��ن��ي  للمنتخب  �جل��دي��د 
�ل��ي��وم مب��ق��ر �حتاد  �أق��ي��م ظ��ه��ر  �ل���ذي  �ل�شحفي 
�لكرة  باخلو�نيج، بعد �إمتام عملية توقيع �لعقد 
�لإيطايل  �لثعلب  ليتوىل  �أم�����س،  ي��وم  م�شاء  معه 
كاأ�س  لبطولة  �لأبي�س  وحت�شري  تدريب  مهمة 
باوز�  �إدغ���اردو�  لالأرجنتيني  خلفاً   ،2019 �آ�شيا 
�ل�شقيق،  �ل�شعودي  �ملنتخب  لتدريب  �إنتقل  �لذي 
�لحتادين  �تفاق  بعد  رو�شيا،  يف  �لعامل  كاأ�س  يف 

�ل�شقيقني.
رئي�س  غليطة،  ب��ن  م���رو�ن  �ملهند�س  �شعادة  ق��ال 
�لكرة يتقدم  �إد�رة �حتاد  �أن جمل�س  �لكرة،  �حتاد 
نهيان،  �آل  ز�ي��د  ب��ن  ه��ز�ع  �ل�شيخ  ل�شمو  بال�شكر 
�أبوظبي،  لإم��ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  نائب 
و�ل��رئ��ي�����س �ل��ف��خ��ري لإحت�����اد �ل���ك���رة ع��ل��ى دعمه 
كلفناه  �ل��ذي  �لعمل  فريق  و�أ���ش��ك��ر  �ل��الحم��دود، 
�لوطني  منتخبنا  لقيادة  �ملنا�شب  �ملدرب  لإختيار 
عبد�هلل  ب��رئ��ا���ش��ة  �مل��ق��ب��ل��ة،  �ل��ف��رتة  خ���الل  �لأول 
ن��ا���ش��ر �جل��ن��ي��ب��ي، وع�����ش��وي��ة ه�����ش��ام �ل���زرع���وين، 
وحممد مبارك �لهاجري، كما �أ�شكر �شعيد عبيد 
�إد�رة  �أع�شاء جمل�س  �إخ��و�ين  وجميع  �لطنيجي، 

�حتاد �لكرة على دعمهم لفريق �لعمل. 
و�أ�شاف بن غليطة، خالل وقائع �ملوؤمتر �ل�شحفي 
لتقدمي �ملدرب �جلديد �لذي عقد ظهر �ليوم يف 
م��ق��ر �لحت����اد ب��دب��ي، ب��ح�����ش��ور حم��م��د ب��ن هز�م 
و�إبر�هيم  �لكرة،  لإحت��اد  �لعام  �لأم��ني  �لظاهري 

�ل��ن��م��ر �لأم����ني �ل��ع��ام �مل�����ش��اع��د ل��ل�����ش��وؤون �لفنية، 
�لحتاد،  رئي�س  مكتب  مدير  ثعلوب  ب��ن  ونا�شر 
�مل�����ش��اع��د لل�شوؤون  �ل��ع��ام  ب��ه��ادر �لأم����ني  و�أح���م���د 
�ملالية و�لإد�رية بالوكالة، وعبد�هلل �شالح م�شرف 
�ملنتخب، وعبيد هبيطة مدير �ملنتخب، �أنطونيو 
ماتار�تزي رئي�س �حتاد �لكرة �لإيطايل �لأ�شبق. 

طموحنا �لنهائي و�للقب 
�ألبريتو  �أن  �لإم���ار�ت���ي،  �لحت���اد  رئي�س  و�أو���ش��ح 
�ملنتخب �لإم��ار�ت��ي حقق من  �أن  ز�ك��ريوين يعلم 
، كما  �لآ�شيوية  �لثاين يف كاأ�س �لأمم  قبل �ملركز 
حقق �ملركز �لثالث يف بطولة كاأ�س �آ�شيا �ملا�شية، 
حتقيق  �إىل  نطمح  ولكننا  ب��ه��ذ�،  نفتخر  ون��ح��ن 
�ملزيد، �أل وهو �لو�شول لنهائي بطولة كاأ�س �آ�شيا ،  
و�لتي �شت�شت�شيفها �لدولة يف �شهر يناير 2019، 
و�أن �ملرحلة �ملقبلة حتتاج لتكاتف �جلميع ، �شو�ء 
�حتاد �لكرة �أو فريق عمل �ملنتخب، �أو �لأندية، �أو 
�لالعبني، ول مكان معنا  ملن لي�س عنده طموح 

�لو�شول للمبار�ة �لنهائية لأمم �آ�شيا. 
�لدعم  كل  بتقدمي  نتعهد  �لحت��اد،  رئي�س  وتابع 

لإجناح  و�ملتابعة،  �ملنا�شبة  و�لبيئة  و�لإمكانيات 
مهمة �لأبي�س، و�لتو��شل مع �لأندية و�لالعبني 
مهم جد�ً و�شروري، كونهم �شركاء �أ�شا�شيني، �إىل 
جانب �شر�كة �لإعالم �ي�شاً يف �شياغته �ملطلوبة 
�ل��ب��ن��اء لتحقيق  �لإع���الم���ي���ة و�ل��ن��ق��د  ل��ل��ر���ش��ال��ة 
دوماً  �لد�عمة  �لإمار�تية  �جلماهري  �أما  �لنجاح، 
ملنتخباتنا �لوطنية، ف�شوف يتم تخ�شي�س ح�شاب 
خا�س على خمتلف و�شائل �لتو��شل �لإجتماعي، 
�لأفكار  لتلقي  �شهرية  ب�شفة  معهم  للتو��شل 
و�ملقرتحات، و�لتي �شيتم رفعها مبا�شرة ملناق�شتها 
يف �جتماعات جلنة �ملنتخبات �لوطنية، لالإ�شتفادة 
كاأ�س  يف  �لوطني  منتخبنا  مهمة  لتحقيق  منها 

�آ�شيا 2019 .
مو�شوعة  خطة  هناك  �أن  �لحت���اد،  رئي�س  و�أك���د 
ل��الأب��ي�����س م���ن �ل���ف���رتة �ل�����ش��اب��ق��ة ل��ت��ويل �مل���درب 
�جل���دي���د، ت��ت�����ش��م��ن خ���و����س م���ب���اري���ات ودي�����ة مع 
�أقوى مَنا، �إىل جانب �لتن�شيق  �آ�شيوية  منتخبات 
�ل�شهر  خ��الل  وديتني  مبار�تني  خلو�س  �حل��ايل 

�ملقبل مع منتخبي م�شر و�أوزبك�شتان، 

�خلربة �لآ�شيوية رجحت ز�كريوين 
من جهته قال عبد �هلل نا�شر �جلنيبي، يف بد�ية 
�لبحث عن مدرب جديد يتوىل م�شوؤولية تدريب 
كفريق  ل��دي��ن��ا  ك��ان��ت  �لأول،  �ل��وط��ن��ي  منتخبنا 
ع��م��ل �ل��ع��دي��د م��ن �لأ���ش��م��اء ل��ت��وىل ه���ذه �ملهمة، 
�إختيار ز�ك��ريوين خلربته �ل�شابقة يف  ولكن جاء 
ل�شاحلة  �لكفة  ومالت  �آ�شيا،  يف  �لتدريب  خو�س 
نظر�ً لحتياجنا ملدرب لديه معرفة كافية بالكرة 

�لآ�شيوية.
�ملدرب  رئ��ي�����س �لحت����اد، تكلمنا م��ع  ن��ائ��ب  وت��اب��ع 
�لإيطايل حول تطلعاتنا �لتي ن�شبو �إليها خالل 
بني  بالتعاون  �إل  يتم  ل��ن  وذل��ك  �ملقبلة،  �ل��ف��رتة 
�حتاد �لكرة و�ملدرب وفريق عمل �ملنتخب، لو�شع 
مباريات  �إنطالق  �لأن وحتى  خطة متكاملة من 
بطولة كاأ�س �آ�شيا 2019، و�لتجهيز و�لتح�شري 
�لدولة،  �أر����س  على  �شتقام  �لتي  �لبطولة  لهذه 
�أي�شاً �شيتم �لرتتيب خلو�س  هو م�شروع وطني، 

مباريات ودية خالل �أيام �لفيفا.
ز�كريوين طموح لنجومية �آ�شيا 

وق���ال �مل���درب �لإي��ط��ايل �أل��ب��ريت��و ز�ك����ريوين، �أن 
منتخب �لإمار�ت ميتلك جمموعة من �لالعبني 
�مل���وه���وب���ني، ق������ادرة ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ن��ت��ائ��ج جيدة، 
و�لعمل  �لأد�ء  طريق  ع��ن  �إل  ذل��ك  يتحقق  ول��ن 
�جل��م��اع��ي، و���ش��اأق��دم ك��ل م��ا يف و���ش��ع��ي لتحقيق 
و�شنكون جنوماً   ،2019 �آ�شيا  �لنتائج يف  �أف�شل 

يف هذه �لبطولة.
�أعرف �لالعبني ب�شكل  �أنا ل  و�أ�شاف ز�ك��ريوين، 
ب�����ش��ك��ٍل ع����ام، و�أتطلع  �أع��رف��ه��م  ���ش��خ�����ش��ي ول��ك��ن 
للتعارف  و�لإن�شجام معهم خالل �لفرتة �ملقبلة، 
و�شيتم و�شع برنامج خا�س بالتن�شيق مع جمل�س 
�إد�رة �حتاد �لكرة، للتح�شري و�لإرتقاء بالالعبني 
على م�شتوى �لأد�ء �جلماعي ، �إىل جانب م�شاهدة 
على  للوقوف  خا�شوها  �لتي  �ل�شابقة  �مل��ب��اري��ات 
�أطول  وق��ت  و�أح��ت��اج لق�شاء  �إمكانيات كل لع��ب، 

وكاٍف مع �لالعبني.
�أقرب  �لإيطايل، �شيتم �لجتماع يف  �ملدرب  وتابع 
فر�شة مع جمل�س �إد�رة �لحتاد لرتتيب مباريات 
ودية مع منتخبات �آ�شيوية خالل �لفرتة �لقادمة 

�آ�شيوية،  �شنخو�شها  ب��ط��ول��ة  �أق����رب  لأن  ن��ظ��ر�ً 
بناء منتخب قوي وخلق �شخ�شية له  وه��ديف هو 
�أمام �أي منتخب �آخر، و�لعمل �جلماعي و�لطاقم 
�لتدريبي و�لإعالم و�لدعم �جلماهريي، مهمني 

جد�ً لتحقيق �لنجاح و�لأهد�ف.
�لأبي�س،  �شينتهجها مع  �لتي  �للعب   وعن خطة 
�ل��ت��ع��رف على خ�شائ�س  �مل��ه��م   : ز�ك����ريوين  ق��ال 
بو�شع  و���ش��اأق��وم  و�جلماعية،  �لفردية  �لالعبني 
خطة عمل خا�شة تنا�شب �لفريق، وتعتمد ب�شكل 

�أ�شا�شي على �شمات  �لالعبني و�إمكاناتهم. 
�لكرة  لإحت����اد  بال�شكر  �جل��دي��د،  �مل����درب  وت��وج��ه 
�لإمار�تي على �ختيارهم له من �أجل تويل قيادة 
�أن���ه حت��دي كبري يل، ويحفزين  �لأب��ي�����س، وق���ال 
خلو�س حتدي كاأ�س �آ�شيا �ملقبل، و�أنا فخور بذلك 
كونه م�شروعاً وطنياً، و�شاأ�شخر كل قدر�تي �لتي 
مع  لتطبيقها  �لتدريبية،  م�شريتي  يف  �أكت�شبتها 

�ملنتخب �لإمار�تي.
وك���ان �حت���اد �ل��ك��رة �لإم���ار�ت���ي �أع��ل��ن م�شاء �أم�س 
عن �لتعاقد �لر�شمي من خالل �ملركز �لإعالمي 
مع �لإيطايل �ألبريتو ز�كريوين، حيث مت توقيع 
�ل��ع��ق��د ب���ني ���ش��ع��ادة حم��م��د ب���ن ه����ز�م �لظاهري 
�لأم����ني �ل��ع��ام لحت���اد �ل��ك��رة و�مل����درب �لإيطايل 

مبقر �حتاد �لكرة بدبي. 
ح�شور�  �شهد  �ل��ذي  �ل�شحفي  �ملوؤمتر  نهاية  ويف 
قمي�س  �لكرة  �حت��اد  رئي�س  ق��دم  كبري�ً،  �إعالمياً 
�ألبريتو  �جل���دي���د  ل���ل���م���درب  �ل���وط���ن���ي  �مل��ن��ت��خ��ب 

ز�كريوين.

خالل موؤمتر تقدمي زاكريوين لو�ضائل االإعالم

بن غليطة: بطولة  كاأ�س اآ�شيا .. م�شروع وطني
املدرب االإيطايل .. اأتطلع مع االأبي�س لنجومية البطولة

�أجرى نادي �ل�شارقة  لريا�شات �لدفاع عن �لنف�س مبقره 
�لثانية  لبطولته  قرعته  �أم�����س  م�شاء  �ل�شارقة  مدينة  يف 
�ل�شبت  ي��وم  �شباح  تنظيمها  �مل��ق��رر   م��ن  و�ل��ت��ي  للكار�تيه 
�ل�شالة  �أكتوبر �جلاري على  �شهر  و�لع�شرين من  �حلادي 
�ل��ري��ا���ش��ي��ة ب��ن��ادي �ل�����ش��ارق��ة ل��الأل��ع��اب �ل��ف��ردي��ة مبنطقة 

�حلز�نة يف مدينة �ل�شارقة .
�شباحا  �لتا�شعة  �ل�����ش��اع��ة  مت���ام  يف  �مل��ن��اف�����ش��ات  و�شتنطلق 
مب�شاركة عدد 5 مر�كز تدريب تابعة للنادي بو�قع 7 فرق 

ولعبة  لعبا   150 منها  ولع��ب��ة  لعبا   225 ب��اإج��م��ايل 
كاتا و75 لعبا للكوميتيه

�ل�شارقة  ن���ادي  �إد�رة  جمل�س  ع�شو  ل�شكري  �أي����وب  و�أك����د 
لريا�شات �لدفاع عن �لنف�س ومديرها �لتنفيذي �أن �لقرعة 
لنطالق  مت��ه��ي��د�  �لن��دي��ة  ع��ن  ممثلني  بح�شور  �أق��ي��م��ت 
بطولة نادي �ل�شارقة  لريا�شات �لدفاع عن �لنف�س �لثانية 

للكار�تيه.
�لالعبني  �إك�شاب  �إىل  تهدف  �ل��ن��ادي  خطة  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 

�لر�شمية  بطولت  يف  للم�شاركة  ��شتعد�د  �ملناف�شات  خربة 
لهذ� �ملو�شم.

ت�شاف  للكر�تيه   �لثانية  �لبطولة  �أن  هذه  ل�شكري  و�أك��د 
جلدول بطولت �لنادي لكافة ريا�شات �لدفاع عن �لنف�س 
�لتي  �لبطولت  �شل�شلة  يف  �لثالثة  هي  �لعام  ترتيبها  ويف 
على  �لنف�س  عن  �لدفاع  لريا�شات  �ل�شارقة  ن��ادي  ينظمها 
لهذ�  �لفردية  لالألعاب  �ل�شارقة  لنادي  �لريا�شية  �ل�شالة 
�ل�شارقة  ن��ادي  وب��ني  بينه  و�لتعاون  �لتو�أمة  نتيجة  �لعام 

�لنف�س  عن  �لدفاع  بريا�شات  للنهو�س  �لفردية   لالألعاب 
و�لعمل �شويا على ن�شر تلك �لثقافة بني �أفر�د �ملجتمع .

موؤكد� �أن  روؤية نادي �ل�شارقة لريا�شات �لدفاع عن �لنف�س 
تاأتي ترجمة لروؤية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان 
�لأعلى لالحتاد حاكم  �ملجل�س  �لقا�شمي ع�شو  بن حممد 
بريا�شات  ل��اله��ت��م��ام   _ ورع����اه  �هلل  حفظه   _ �ل�����ش��ارق��ة 
�لدفاع عن �لنف�س لتكون هدفا للتم�شك باأهد�ف �لريا�شية 

�ل�شحيحة وممار�شة كافة ريا�شاتها .

مب�ضاركة 225 العبًا والعبة  

نادي ال�شارقة لريا�شة الدفاع ينظم قرعة بطولته للكراتيه وانطالقها ال�شبت القادم

�أنقذ �جلز�ئري ريا�س حمرز لي�شرت �شيتي من 
�خل�شارة، وقاده لتحويل تاأخره 

�إىل تعادل 1-1 �أمام �شيفه 
�ألبيون،  بروميت�س  و�شت 
�لإجنليزي  �ل������دوري  يف 

�ملمتاز لكرة �لقدم.
وكان كل فريق يبحث عن 
�نت�شاره �لأول يف �لدوري 
�ملا�شي،  �أغ�����ش��ط�����س  م��ن��ذ 

�أي�شاً  �مل��ن��اف�����ش��ان  وت��ط��ل��ع 
ل��ب��دء ه���ذه �مل��رح��ل��ة ب��ق��وة بعد 
خو�س  ب�شبب  �مل�شابقة  توقف 

مباريات دولية.
ه���ادئ���اً يف  �لأول  �ل�����ش��وط  وج����اء 

بينما �شدد د�ين  ب��اور،  �إ�شتاد كينغ 
و�شت  حار�س  �أنقذها  كرة  �شيم�شون 

بروميت�س بو�ز مايهيل.
بن�شاط  �ل���ث���اين  �ل�����ش��وط  وب�����د�أ 

لي�شرت  مهاجم  وح�شل  �أك��رب 
جيمي فاردي على خطاأ بعد 

�لرك�س  خالل  ��شطد�مه 
ب������اأق�������������ش������ى �����ش����رع����ة 

�حلار�س  مب��ن��اف�����ش��ه 
مايهيل.

وجاء هدف �لتقدم 
�لفريق  بو��شطة 

حيث  �ل�����ز�ئ�����ر 
�شجل 

63 بت�شديدة ر�ئعة  نا�شر �ل�شاذيل يف �لدقيقة 
25 م��رت�ً، وذل��ك يف  من ركلة ح��رة من م�شافة 
و�شت  م��ع  �ل��ب��د�ي��ة  منذ  يخو�شها  م��ب��ار�ة  �أول 

بروميت�س هذ� �ملو�شم.
بد�ية  خ��ط��رية يف  و�أه����در حم��رز فر�شة 
����ش���دد كرة  �أن�����ه  �إل  �ل����ث����اين،  �ل�������ش���وط 
�شدره،  على  تهيئتها  بعد  مبا�شرة 
ل��ي��ت��ع��ادل ق��ب��ل �أك�����رث م���ن 10 
نهاية  ع���ل���ى  ب��ق��ل��ي��ل  دق����ائ����ق 

�ملبار�ة.

�أوق��ع��ت ق��رع��ة �مللحق �لأوروب����ي �مل��وؤه��ل �ىل 
�لتي   ،2018 �ل���ق���دم  ل��ك��رة  �ل���ع���امل  ك���اأ����س 
�شحبت �م�س يف زوريخ، �ملنتخب �لإيطايل يف 

مو�جهة نارية مع نظريه �ل�شويدي.
�م���ا �مل���و�ج���ه���ات �ل���ث���الث �لخ�����رى، فتجمع 
�يرلند� �ل�شمالية مع �شوي�شر�، وكرو�تيا مع 

�ليونان، و�لدمنارك مع جمهورية �يرلند�.
وتتناف�س �ملنتخبات �لثمانية على �لبطاقات 
�لقارة �لعجوز للحاق  �لأرب��ع �لأخ��رية عن 

ب���اأمل���ان���ي���ا ح���ام���ل���ة �ل���ل���ق���ب و�ل���ربت���غ���ال 
و��شبانيا  وفرن�شا  وبولند�  وبلجيكا 

و�نكلرت� و�ي�شلند� و�شربيا.
وت����ق����ام م���ب���اري���ات �ل����ذه����اب يف 

�لثاين  ت�شرين  و11   9 بني 
ن��وف��م��رب �مل��ق��ب��ل، و�لي����اب 

بني 12 و14 منه.
و�وقعت �لقرعة �يطاليا 

�ق�����وى  �ح������د  م����و�ج����ه����ة  يف 
�لت�شفيات كون  �ملنتخبات يف 

�ل�شويد �بلت �لبالء �حل�شن يف 
�ملجموعة �لوىل �لتي �شمتها �ىل 

جانب فرن�شا وهولند�، وحلت و�شيفة 
�م��ام هولند� و4 نقاط  ب��ف��ارق �له���د�ف 

خلف فرن�شا و�شيفة بطلة �وروبا.
تغلبت  �لتي  �لوحيدة  �ل�شويد هي  �ن  يذكر 

على فرن�شا 2-1 يف �لت�شفيات.
وخيبت �يطاليا �مال جماهريها خ�شو�شا 
يف �جل��ولت �لرب��ع �لخ��رية عندما منيت 
����ش��ب��ان��ي��ا �شفر-3،  �م����ام  ب��خ�����ش��ارة م��ذل��ة 
وحققت فوزين ب�شق �لنف�س على ��شر�ئيل 
و�لبانيا بنتيجة و�حدة 1-�شفر، و�شقطت 

يف فخ �لتعادل �مام �شيفتها مقدونيا.
و�ل�شويدي  �لي��ط��ايل  �ملنتخبان  و�لتقى 
�لعام  �وروب������ا  ك���اأ����س  �لأخ������رية يف  ل��ل��م��رة 
�ملا�شي يف فرن�شا وفاز �لأول بهدف وحيد، 

فيما تعود �خل�شارة �لخرية لأبطال �لعامل 
�أربع مر�ت �مام �ل�شويد �ىل عام 1998.

�ل�شابعة  �ملجموعة  يف  ثانية  �يطاليا  وحلت 
بفارق 5 نقاط خلف ��شبانيا.

غابرييلي  �لي��ط��ايل  �ملنتخب  م��دي��ر  وق���ال 
�شبورت:  �شكي  ل��ق��ن��اة  ت�����ش��ري��ح  يف  �وري�����ايل 
ع��ل��ى قرعة  �ن نح�شل  ك���ان مي��ك��ن  ب���ر�أي���ي، 
نقبل  ول���ك���ن���ن���ا  �ف���������ش����ل. 
�يطاليا  �لقرعة. نحن 
نخاف  �ن  ي��ج��ب  ول 

من �ي �أحد.
و�أ�شاف: 

بطاقته  وحجز  ج��د�  ق��وي  منتخب  �ل�شويد 
فاز  لقد  �شعبة.  جمموعة  م��ن  �مللحق  �ىل 
على فرن�شا و�أق�شى هولند�، م�شري� �ىل �نها 
�ملنا  نتقبلها.  ولكننا  ج��ي��دة  ق��رع��ة  لي�شت 
����ش��ت��ع��ادة خ��دم��ات �مل�شابني.  �لأ���ش��ا���ش��ي ه��و 
غابو�  �لق����ل  ع��ل��ى  5 لع��ب��ني  �و   4 ه��ن��اك 
�عني  �لخ����رية.  �مل��ب��اري��ات  يف  �شفوفنا  ع��ن 
ب��ي��ل��وت��ي وف���ري�ت���ي ودي 
وماركيزيو  رو���ش��ي 

وبيليغريني.
ق���ال  �مل����ق����اب����ل،  يف 
�ل�شويد  م��������درب 
�ندر�شون:  ي���ان 
�������ش������ن������خ������و�������س 
م����������ب����������ار�ت����������ني 
ولكن  ق���وي���ت���ني 
�ملمكن  م����ن  ك������ان 
ذ�ته  �لم����ر  ي��ك��ون  �ن 
م���ع �مل��ن��ت��خ��ب��ات �لخ�����رى، 
����ش���ع���ي���د �لن  �ن������ا  م�������ش���ي���ف���ا: 
باإمكاننا  �لن  مناف�شنا.  مبعرفة 

بدء �لعمل.
و�شوي�شر�  �ي��ط��ال��ي��ا  م��ن��ت��خ��ب��ات  و���ش��ن��ف��ت 

وكرو�تيا و�لدمنارك يف �مل�شتوى �لأول.
ولن تكون مهمة �يرلند� �ل�شمالية �ل�شاعية 
منذ  �لوىل  للمرة  للمونديال  �ل��ت��اأه��ل  �ىل 
�هدرت  �لتي  �شوي�شر�  �م��ام  �شهلة   ،1986
ف��ر���ش��ة �ل���ت���اأه���ل �مل��ب��ا���ش��ر ب��خ�����ش��ارت��ه��ا �مام 
�لخ����رية،  �جل���ول���ة  يف  �شفر-2  �ل���ربت���غ���ال 
حيث كانت �لكلمة �لخرية لفارق �لهد�ف 

ل�شالح �بطال �وروبا.
�ل�����ش��م��ال��ي��ة مايكل  �ي���رل���ن���د�  وق�����ال م�����درب 
يف  ر�ئ��ع��ا  م�����ش��و�ر�  خا�شت  �شوي�شر�  �ون��ي��ل: 
جمموعتها �لتي كانت بني ��شهل �ملجموعات 
يف �لت�شفيات. مهمتنا هي �ن ن�شعب �لمور 

عليهم �كرب قدر ممكن.
و�أ������ش�����اف: م��و�ج��ه��ت��ن��ا لأمل���ان���ي���ا م���رت���ني يف 
�مام  م��ه��م��ت��ن��ا  ���ش��ي�����ش��اع��دن��ا يف  جم��م��وع��ت��ن��ا 
�شوي�شر�  ع��ل��ى  �ل��ت��ق��دم  ن��اأم��ل يف  ���ش��وي�����ش��ر�. 
تهتز  دفاعنا حيث مل  خ��ط  و�لع��ت��م��اد على 

�شباكنا 7 مر�ت يف �لت�شفيات.
ول����ن ت���ك���ون ���ش��وي�����ش��ر� ل��ق��م��ة ���ش��ائ��غ��ة �م���ام 
�يرلند� �ل�شمالية يف ظل �شعيها �ىل �لتاأهل 
و�لر�بعة  تاريخها  يف  ع�شرة  �حلادية  للمرة 

على �لتو�يل.
وتلتقي كرو�تيا ثالثة مونديال 1998 مع 
�ليونان بطلة �وروبا 2004 يف قمة �شاخنة 
ت�شعى من خاللها �لأوىل �ىل �لتاأهل للمرة 
�خلام�شة يف تاريخها و�لثانية على �لتو�يل، 
�لعاملي  �ل��ع��ر���س  �ل��ت��و�ج��د يف  �ىل  و�ل��ث��ان��ي��ة 
ل��ل��م��رة �ل��ر�ب��ع��ة يف ت��اري��خ��ه��ا و�ل��ث��ان��ي��ة على 
�لن�شخة  نهائي  ثمن  بلوغها  بعد  �ل��ت��و�يل 

�لأخرية يف �لرب�زيل.
�لتا�شعة  �ملجموعة  يف  ثانية  كرو�تيا  وحلت 
مفاجاأة  �ي�����ش��ل��ن��د�  خ��ل��ف  ن��ق��ط��ت��ني  ب���ف���ارق 
للمرة  بطاقتها  ح��ج��زت  و�ل��ت��ي  �لت�شفيات 
فيما  �ل��ن��ه��ائ��ي��ات،  �ىل  ت��اري��خ��ه��ا  يف  �لوىل 
�لثامنة  �ملجموعة  يف  ثانية  �ليونان  ج��اءت 

بفارق 9 نقاط �مام بلجيكا �ملت�شدرة.
ول تختلف مو�جهة �لدمنارك مع جمهورية 

�يرلند� عن باقي مو�جهات �مللحق.
�ملركز  يف  �ل��ت�����ش��ف��ي��ات  �ل����دمن����ارك  و�ن���ه���ت 
�لثاين للمجموعة �خلام�شة بفارق 5 نقاط 
خ��ل��ف ب��ول��ن��د�، وج��م��ه��وري��ة �ي��رل��ن��د� ثانية 
خلف  نقطتني  بفارق  �لر�بعة  �ملجموعة  يف 

�شربيا.
يف  �خلام�س  �لتاأهل  �ىل  �ل��دمن��ارك  وتطمح 
وجمهورية   ،2010 منذ  و�لول  تاريخها 
تاريخها  يف  �ل���ر�ب���ع  �ل��ت��و�ج��د  �ىل  �ي��رل��ن��د� 

و�لأول منذ 2002.

مهمة �ضعبة الإيرلندا ال�ضمالية اأمام �ضوي�ضرا

حمرز ينقذ لي�شرت من الهزمية موقعة نارية بني اإيطاليا وال�شويد يف ملحق املونديال
اأمام بروميت�س



    

 
التواأم اآبي وبريتاين.. راأ�شان بج�شد واحد

تعي�س �لتو�أم �آبي وبريتاين هينزل حياة عادية كباقي �لأ�شخا�س، 
حيث تقود�ن �ل�شيارة وتت�شوقان وت�شبحان، وقد خلقتا ملت�شقتني 
�أ�شهر  من  وبريتاين  �آب��ي  وتعد  بر�أ�شني.  و�ح��د�  ج�شد�  تت�شاركان 
ر�أ���س وقلب ور�أ����س منف�شل لكن  �ل��ع��امل، ولكل منهما  �ل��ت��و�ءم يف 
ج�شديهما ملت�شقني وتت�شاركان يف �ل�شاقني و�لذر�عني. ووفق ما 
27 �شنة  �ل�  "ذ� �شن" �لربيطانية، فاإن �لتو�أم ذو  ذكرته �شحيفة 
�ل�شتثنائية.  حالتهما  من  بالرغم  ع��ادي  ب�شكل  �ل�شيارة  تقود�ن 
وقالت �لفتاتان يف حو�ر لهما مع �ل�شحيفة "نعتقد �أننا �شائقتان 
جيدتان". و�أ�شافت بريتاين "لدينا رخ�شتا قيادة.. كل و�حدة منا 

�جتازت �متحان �ل�شياقة لوحدها".
وعن كيفية �لقيادة، ذكرت بريتاين "على �شبيل �ملثال، �آبي تتحكم 
يف �ل��ف��ر�م��ل ودو����ش��ة �ل��وق��ود، و�أن���ا م�شوؤولة ع��ن �ل��و�م�����س، فيما 

نتحكم معا يف �ملقود".
حيث  �مللت�شقة،  �لتو�ئم  �أ�شهر  من  وبريتاين  �آب��ي  �ل��ت��و�أم  وتعترب 
ك��ب��رية بحكم  ���ش��ه��رة  ب��ر�م��ج ح��و�ري��ة وتكت�شبان  ع���دة  ظ��ه��رت��ا يف 

جتاوبهما مع �حلياة ب�شكل عادي بالرغم من حالتهما �لفريدة.

ي�شرقون �شيارة يف اأقل من دقيقة 
وثقت كامري�ت �ملر�قبة يف �أحد �ل�شو�رع �لربيطانية مقطع فيديو 
تقنيات  ي�شتخدمون  وه��م  �لل�شو�س،  م��ن  جمموعة  فيه  يظهر 

متقدمة ل�شرقة �شيارة متوقفة يف �ل�شارع يف �أقل من دقيقة.
ويف مقطع �لفيديو �لذي تد�ولته مو�قع �لتو��شل �لجتماعي على 
م�شخمة  �إ���ش��ارة  ي�شتخدمون  وه��م  �لل�شو�س،  يظهر  و��شع،  نحو 
�إىل نحو  دبليو� ي�شل �شعرها  �إم  �شيارة من ط��ر�ز بي  �أب��و�ب  لفتح 
بها  �أن ينطلقو�  �ألف دولر(، قبل  ��شرتليني )65  �ألف جنيه   50

م�شرعني من �ملكان، بح�شب �شحيفة ذ� �شن �لربيطانية.
وكان �شاحب �ل�شيارة ��شرت�ها يف �شبتمرب �ملا�شي، و�نطلق م�شرعاً 
عرب درج منزله، بعد �أن �شمع �شوت حمرك �شيارته، لكنها كانت قد 

�ختفت من �أمام �ملنزل، ومل يتمكن من منع عملية �ل�شرقة.
و�شوهد �أحد �لل�شو�س يف �لفيديو، وهو يلوح بجهاز غري معروف 
�أمام �ملنزل، مما �أدى �إىل فتح �أبو�ب �ل�شيارة، لي�شارعو� �إىل دخولها 
�شمال  نوعها يف  ر�ب��ع حالة من  وه��ي  �مل��ك��ان.  عن  بعيد�ً  وقيادتها 
�أن  م��ن  حت��ذر  �ل�شرطة  جعل  مم��ا  ل��ن��دن،  �لربيطانية  �لعا�شمة 

�لل�شو�س �أ�شبحو� �أكرث در�ية بالتكنولوجيا �حلديثة.

مر�شعة الأمري الربيطاين قاتلة
مروعة،  قتل  ق�شية  ع��ن  �لربيطانية  تليغر�ف  �شحيفة  ك�شفت 
�لإبن  ب��ريت��ي،  ويلز  و�أم���ري  بريطانيا  عهد  ويل  مر�شعة  بطلتها 

�لأكرب للملكة فيكتوريا.
وقالت �ل�شحيفة �إن ماري �آن بد�أت �لعمل مر�شعة لالأ�شرة �ملالكة، 
بعدما رف�شت �مللكة فيكتوريا �إر�شاع طفلها عام 1841، حيث كان 
يعتقد يف هذه �لفرتة �أن �لر�شاعة �شيء مقزز، فاأ�شرت �مللكة على 

ت�شليم �لطفل �إىل مر�شعة.
و�أ�شارت �ىل �أن هذه �ملر�أة مل ُتكتب لها �أي �شري ذ�تية �أو م�شل�شالت 
على  �ل��ف��رتة،  ه��ذه  يف  �ل�شفاحني  كباقي  غريها  مثل  تلفزيونية 
�لرغم من �أنها �رتكبت جرمية قتل ب�شعة، وكانت تعمل يف �لق�شر 
�مللكي. وظلت "ماري" يف هذه �لوظيفة ملدة 8 �أ�شهر، وق�شت وقتاً 
طوياًل مع �لأمري "بريتي" �أكرث من و�لدته، ولكنها �أقيلت فجاأة 

دون �أن تعلن �أ�شباب �إقالتها.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

منزل فاخر بـ 30 دولرًا فقط!
25 جنيهاً ��شرتلينياً، على �لرغم من �أن �شعره  طرح زوجان بريطانيان منزلهما للبيع مببلغ زهيد ل يزيد عن 

ي�شل �إىل نحو 3.5 مليون جنيه ��شرتليني )4.55 مليون دولر( ولكن ب�شرط و�حد!
�لزوجان بيعه بهذه  �لتاميز، وقرر  ��شرت�تيجي على �شفة نهر  5 غرف نوم، ويقع يف مكان  �لفاخر  �ملنزل  وي�شم 
بح�شب  للبيع،  على عر�شه  �أ�شهر  �لرغم من م�شي  على  على م�شرت،  �لعثور  ف�شال يف  �أن  بعد  �لغريبة،  �لطريقة 

�شحيفة مريور �لربيطانية.
25 جنيه  �لكرة، فبعد دفع مبلغ  �لفوز يف لعبة حدد مكان  �ملنزل،  ويتوجب على من يرغب باحل�شول على هذ� 
�إىل �للعبة عرب �لإنرتنت، و��شتخد�م مهار�تهم يف حتديد  �مل�شاركني �لدخول  32 دولر�ً، يتوجب على  ��شرتليني 

�ملكان �لذي يجب �أن تكون فيه �لكرة.
و�شيقوم فريق من �خلرب�ء، بتحديد �ملكان �لدقيق �لذي يجب �أن تكون فيه �لكرة، وبناء على ذلك، يقررون �لفائز 

يف �مل�شابقة، و�لذي يكون �أقرب ما يكون من �ملوقع �ملطلوب، ليحظى بفر�شة �حل�شول على �ملنزل.
ويقول �لزوجان "قررنا �أن نعطي �لنا�س فر�شة �حل�شول على منزل ل ي�شتطيعون توفري ثمنه، لذلك نظمنا هذه 

�مل�شابقة، على �أن يكون �ملنزل هو �جلائزة �لتي يح�شل عليها �لفائز".
وي�شر �لزوجان �أن هذه �لطريقة يف �لبيع قانونية، و�شيتم ت�شليم مفاتيح �ملنزل للفائز بامل�شابقة، وحتى �لآن ��شرتك 

ما ل يقل عن 200 �ألف �شخ�س يف �مل�شابقة طمعاً بالظفر باملنزل.
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متثال حلمار بج�شد اإن�شان
�لأنهار؛ حلث  �أحد  بلدية تركية لن�شب متثال طريف على �شفاف  جلاأت 
حماولتها  كل  ف�شلت  بعدما  �ملكان  نظافة  على  �حلفاظ  على  مو�طنيها 
على  �ل�شم�س  دو�ر  ب�حبوب  يعرف  ما  �أو  �للب  ق�شور  �إلقاء  ظاهرة  ملحاربة 
�ملحلية  �ل�شلطات  �شيدت  تركيا  �شمال  يف  �إ�شكي�شهري  مدينة  ويف  �لأر����س. 
متثاًل حلمار بج�شد �إن�شان يقوم باأكل �للب جال�شاً على مقعد بجانب �شفة 

�لنهر ح�شبما ظهر يف �ل�شور �لتي ن�شرها موقع �شي �إن �إن ترك.
مبادرة  م��ع  �إيجابي  ب�شكل  �ملدينة  �شكان  تفاعل  فقد  �ملتوقع،  غ��ري  وعلى 
من  �لعديد  ي��زوره  �ملدينة  معامل  من  معلماً  �لتمثال  ب��ات  حيث  �لبلدية، 
يلماز  �إ�شكي�شهري  بلدية  رئي�س  �أك��د  �خلطوة  على  وتعقيباً  �ملنطقة.  �شكان 
على  �لقمامة  برمي  يقومون  ملن  ر�شالة  �إي�شال  �أر�دو�  �أنهم  بيوكري�شن 
ف�شل  بعد  �خل��ط��وة  لهذه  و�شلو�  �أن��ه��م  م�شيفاً  لطيفة،  بطريقة  �لأر����س 
�أنهم تلقو� �شكاوى عديدة من  �لتي قال  �لظاهرة  حماولتهم يف حماربة 

�ملو�طنني ب�شببها.
ومل يقت�شر �لتفاعل مع �لتمثال على �أهايل �ملدينة �لتي و�شع فيها وح�شب 
بل جتاوزهم لي�شل ل�شبكات �لتو��شل �لجتماعي، حيث �شارك �لعديد من 

�مل�شتخدمني �شور �لتمثال وطالب بع�شهم بتعميم �لفكرة.
ويعترب �للب �أ�شهر �أنو�ع �مل�شليات يف تركيا، وتنتج �لبالد �آلف �لأطنان منه 
�للب  �لأت��ر�ك  وياأكل  �لرتكية.  �مل��دن  د�خ��ل  �لأماكن  كافة  ويباع يف  �شنوياً 
و�لأماكن  �لعامة  �حلد�ئق  يف  تو�جدهم  خالل  �لعادة  جرت  كما  �ل�شوري 

�ملخ�ش�شة لق�شاء عطلة نهاية �لأ�شبوع.

حتويل ح�شان عربي اإىل كائن غريب
 ك�شفت تقارير �شحفية بريطانية عديدة عن �أن �شركة متخ�ش�شة يف تربية 
�إىل  لتتحول  �لعربية  �خليول  �شاللت  �أحد  تهجني  يف  "�خليول" جنحت 
�ل�شركة  �إن  تليغر�ف" �لربيطانية  "�لديلي  وقالت �شحيفة  كائن غريب. 
�لأمريكية �ملتخ�ش�شة يف تربية �خليول، متكنت من تهجني ح�شانا يظهر 

وكاأنه باديا من �أحد �أفالم �لر�شوم �لكارتونية �ل�شهرية.
جد�،  كبرية  وعيون  �أن��ف  وفتحات  مقعر،  بوجه  �لغريب  �حل�شان  ويظهر 

وكاأنها خرجت للتو من "�أفالم �لكارتون".
و�أطلقت �ل�شركة على �حل�شان �لغريب ��شم ري ماغنوم، ومت تقدير قيمته 
مباليني �لدولر�ت. ونقلت �ل�شحيفة عن �لطبيب �لبيطري �لربيطاين، 
لي�س  لكن  �ملقعر،  بوجهها  معروفة،  �لعربية  �خل��ي��ول  ق��ول��ه:  ه��ريت،  تيم 
ب�شورة مبالغة فيها �إىل هذ� �حلد. وتابعت قائلة من �ملعروف �أن �خليول 
تتنف�س فقط عن طريق �لأنف، ولكن مع هذ� �لنحر�ف �لكبري يف �لأنف، 
�لتليغر�ف عن،  نقلت  كما  �لتنف�س.   يف  كبرية  �شعبة  �حل�شان  يو�جه  قد 
ل  �أم���ر  ه��ذ�  �لربيطانية:  �لبيطرية  �جلمعية  رئي�س  ب��ي��ك��وك،  ج��ون��اث��ان 

ي�شدق، �إنه تقريبا مثل �أبطال �لكارتون، هذ� �أمر ل ي�شدقه �أي عقل.

علماء يدعون ملكافحة التغري 
املناخي بزراعة الأ�شجار

�أظ��ه��رت در����ش��ة دول��ي��ة �م�����س  �أن 
زر�ع��������ة �ل����غ����اب����ات وغ����ريه����ا من 
ت�����ش��خ��ر قوى  �ل����ت����ي  �لأن�������ش���ط���ة 
�لطبيعة رمبا تلعب دور� كبري� يف 
�حلد من �آثار �لحتبا�س �حلر�ري 
وذلك وفقا لتفاق باري�س للمناخ 

�ملربم عام 2015.
�حللول  �أن  �ل����در������ش����ة  وذك�������رت 
�ملناخ،  ت��غ��ري  مل�����ش��ك��ل��ة  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
حماية  �أي���������ش����ا  ت�������ش���م���ل  و�ل�����ت�����ي 
�لأر�����ش���ي �مل��خ��زن��ة ل��ل��ك��رب��ون مبا 
متفحمة  ن���ب���ات���ات  م����ن  حت����وي����ه 
وحت�شني �إد�رة �لأر��شي �لزر�عية 
و�ملر�عي، رمبا متثل ما ي�شل �إىل 
37 يف �مل��ئ��ة م��ن ك��ل �لإج������ر�ء�ت 
�لالزمة بحلول عام 2030 و�لتي 
ي�����ش��رتط��ه��ا �ت��ف��اق ب��اري�����س �لذي 

وقعت عليه 195 دولة.
"�إعادة  م��ق��رتح��ات  �أن  و�أ���ش��اف��ت 
رمبا  �لكوكب"  �إىل  �خل�������ش���رة 
تعادل جمتمعة وقف حرق �لوقود 
وق�����ال فريق  �ل���ع���امل.  �أن���ح���اء  يف 
�لتي  �لنتائج  �لدويل عن  �لعلماء 
ن�شرت يف دورية برو�شيدجنز �أوف 
ذ� نا�شونال �أكادميي �أوف �شاين�س 
�لأف�شل  "�لإد�رة  �لأم���ري���ك���ي���ة 
ل���الأر�����ش���ي رمب����ا ي��ك��ون ل��ه��ا دور 
�أك��رب مما كان يعتقد فيما يتعلق 

مبو�جهة تغري �ملناخ".
�لتقدير�ت  �أن  �ل��ف��ري��ق  و�أ����ش���اف 
�لطبيعية،  ب��اإم��ك��ان��ات  �خل��ا���ش��ة 
�لغابات،  زر�ع�����ة  ���ش��د�رت��ه��ا  ويف 
�ملئة  يف   30 �إىل  ي�شل  مب��ا  ز�دت 
تو�شلت  �ل���ت���ي  �ل���ت���ق���دي���ر�ت  ع���ن 
�إليها جلنة من علماء �ملناخ تابعة 
لالأمم �ملتحدة ون�شرتها يف تقرير 

عام 2014.

حتذير القرتاب من جبل �شينموي
يف  �لتنقل  حظر  منطقة  �ليابانية  �ل�شلطات  و�شعت 
من  حم��ذرة  �ل��ب��الد  غربي  جنوب  يف  �شينموي  جبل 

�حتمال ت�شاعد �لثور�ن.
حتذير�ً  �ليابانية  �جلوية  �لأر���ش��اد  وكالة  و�أ���ش��درت 
بالبقاء على بعد 3 كيلومرت�ت على �لأقل من فوهة 
حمافظتي  ب��ني  �حل���دود  على  �شينموي  جبل  ب��رك��ان 

كاجو�شيما ومياز�كي.
وبلغ �رتفاع عمود من �لرماد حو�يل 2300 مرت فوق 
فوهة �لربكان �لبالغ طوله 1421 مرت�ً بعد �أن ثار 
مرة �أخرى �أول �أم�س �ل�شبت عقب ثورته �لأوىل يف 6 
زيادة  �لوكالة  ور�شدت  �ملا�شي،  �لأربعاء  يوم  �شنو�ت 
�ملنبعثة، حم���ذرة من  �ل��ربك��ان��ي��ة  �ل��غ��از�ت  ك��ب��رية يف 

�إمكانية حدوث �ملزيد من �لثور�ن.
3 درج����ات على  �ل��ت��اأه��ب ع��ن��د  و�أب��ق��ت ع��ل��ى م�شتوى 
�أن �ملناطق �لتي  5 درج��ات، حم��ذرة من  مقيا�س من 
تكون  ق��د  �لفوهة  م��ن  كيلومرت�ت   3 بعد  على  تقع 
معر�شة ل�شخور بركانية وخليط من �لرماد و�لغاز 

و�حلمم �لربكانية.

توظيف الغربان "عمال نظافة"  
�شو�رع  لتنظيف  �شركة هولندية طريقة جديدة  �بتكرت 
�ملدن من �أعقاب �ل�شجائر �ملرمية على قارعة �لطرقات، 

وذلك عرب تدريب �لغربان للتعرف عليها و�لتقاطها.
فكرة   ،Crowded Cities �لنا�شئة،  �ل�شركة  وط��ورت 
 " جهاز  يف  �ل�شجائر  �أع��ق��اب  و�شع  على  �لغربان  تدريب 
Crowbar"، �لذي يقوم بعملية �مل�شح للتاأكد من جناح 

�لعملية، ومن ثم يعطي �لغر�ب �لغذ�ء كمكافاأة.
وجت��در �لإ���ش��ارة �إىل �أن��ه يتم رم��ي ح��و�يل 4.5 تريليون 

�شيجارة �شنويا، يف جميع �أنحاء �لعامل.
�لدولية للبحوث  �ملجلة  ُن�شرت يف  �لتي  �لدر��شة  وذكرت 
من  �شكال  تعد  �ل�شجائر  �أع��ق��اب  �أن  �ل��ع��ام��ة،  و�ل�شحة 
تنتقل  فهي  �لبيولوجي،  للتحلل  �لقابلة  غري  �لقمامة 
من �ل�شو�رع �إىل �مل�شارف و�لنهر، لت�شل يف نهاية �ملطاف 

�إىل �ملحيط و�ل�شو�طئ.
�حليو�نات  بع�س  على  خطر�  �ل�شجائر  �أع��ق��اب  وت�شكل 
 ،Crowded Cities لبحرية. و��شتلهم موؤ�ش�شو �شركة�
و�مل�شممان روبن فان دير فليوتن وبوب �شبيكمان، هذه 
�لغربان  ي��درب  �ل��ذي  �ل�شيد جو�شو� كالين،  �لفكرة من 

على جمع �لقطع �لنقدية.
على  �ل��غ��رب��ان  ل��ت��دري��ب  خا�شا  نظاما  �لباحثان  و�شمم 
جلب  �أ�شا�س  على  يعمل  حيث  �ل�شجائر،  �أعقاب  �لتقاط 
خم�ش�س  قمع  يف  و�إ���ش��ق��اط��ه  �ل�شجائر،  لعقب  �ل��غ��ر�ب 
�شمن �جلهاز من �أجل فح�شه. وتقوم �لكامري� �ملطورة 
بالتعرف على �لعقب، ومن ثم ُيطلق �جلهاز قطعة من 
�لطعام كمكافاأة للغر�ب. وتقول �ل�شركة �إنها تعمل حاليا 
�إىل �خلطوة  لتنتقل  �ملبتكر،  �جلهاز  �أج��ز�ء  على جتميع 

�لتالية �ملتمثلة باختباره مع �لغربان.

وفاة حار�س مرمى ا�شطدم مع زميله 
ت�شويرول  بحزن  �إندوني�شيا  يف  �لقدم  كرة  م�شجعو  نعى 
�لدرجة  �ملناف�س يف دوري  هود� حار�س وقائد لموجنان 
�لأوىل يف �لبالد �لذي تويف بعد ��شطد�مه باأحد زمالئه 

خالل مبار�ة يف ملعب �لنادي يف جاوة �ل�شرقية. 
و��شطدم هود� بزميله ر�مون رودريجيز يف �لدقيقة 43 
من �ملبار�ة �لتي جرت �أم�س �لأحد يف �لدوري �لإندوني�شي.  
وقال �أنديكا هاجنا بر�مانا �مل�شوؤول �لإعالمي يف �لنادي 
�إن ركبة رودريجيز ��شطدمت ب�شكل غري متعمد ب�شدر 

هود� يف هذه �لو�قعة. 
و�أكد �لطبيب يودي�شتريو �ندري نوجروهو رئي�س وحدة 
�لطو�رئ يف م�شت�شفى �شوجريي يف لموجنان �إن �حلار�س 
)38 عاماً( ُنقل �إىل خارج �مللعب على حمفة بعد �أن فقد 

�لوعي وحاول فريق طبي يف �ل�شتاد �نعا�شه. 
و�أ�شاف نوجروهو �إن هود� ُنقل �إىل وحدة �لعناية �ملُركزة 
يف �مل�شت�شفى وو�شع على جهاز للتنف�س �ل�شناعي و�إنعا�س 
 4.45 �ل�شاعة  �لقلب لكن حالته تدهورت وفارق �حلياة 

دقيقة بالتوقيت �ملحلي. 
�لوظائف  لإع���ادة  و�شعنا  يف  ما  كل  فعلنا  �لطبيب  وق��ال 

�لأ�شا�شية لأع�شاء ت�شويرول هود� للعمل. 
وذهب زمالوؤه مبا�شرة �إىل �مل�شت�شفى بعد �شفارة �لنهاية 
عقب �لفوز -2�شفر على �شيمني باد�جن وذهب م�شجعون 
لتقارير  وفقاً  �ل�شموع  يحملون  وه��م  منزله  �إىل  لحقاً 

�إعالمية حملية.  وترك هود� زوجة وطفلني.  جوليا غارنر لدى ح�ضورها احتفال املراأة ال�ضنوي الـ 24 "اإيلي" يف هوليوود يف فندق فور �ضيزونز لو�س اأجنلو�س. )ا ف ب(

�شناعة اجللود يف القد�س 
تتحدى الحتالل 

يحافظ  ط���وي���ل���ة  �����ش����ن����و�ت  م���ن���ذ 
زه�����ري ع���ب���د �ل���رح���ي���م دع���ن���ا على 
�شناعة  يف  �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة  �ل��ط��ري��ق��ة 
�جل����ل����ود يف �لأر���������س �مل���ح���ت���ل���ة، يف 
حمله �ملتو��شع يف �شوق باب �لو�د، 
مدينة  م���ن  �ل��ق��دمي��ة  �ل��ب��ل��دة  يف 
�حلقائب  في�شنع  �ملحتلة،  �لقد�س 

و�ملعاطف �جللدية.
مدينة  يف  �جللود  �شناعة  وتعترب 
�لتقليدية  �لقد�س، من �ل�شناعات 
�ل���ق���دمي���ة يف �لأر��������س �مل��ح��ت��ل��ة ل 
حيث  �لقد�س،  �لعا�شمة  يف  �شيما 
و�ملعاطف  �حلقاب  ع�شر�ت  ت�شنع 
�شنعة  يف  �جل���ل���دي���ة،  و�لأح�����ذي�����ة 
ي����ح����ارب �مل���ق���د����ش���ي���ون مل��ن��ع��ه��ا من 
�لن���دث���ار. وي��ق��ول �حل���اج دع��ن��ا يف 
حديث ل�24: "هذه �شنعة �لعائلة، 
تعلمها �أبي من و�لده، و�أنا تعلمتها 
�لنهج  ه��ذ�  ون�شتمر على  �أب��ي  م��ن 
على  لنحافظ  و�أح��ف��ادن��ا  لأبنائنا 
�إرث عائلتنا من �ل�شياع، ونحافظ 

على هذه �حلرفة �لتقليدية".
وحت�����ش��ل ع��ائ��ل��ة دع��ن��ا ع��ل��ى جلود 
�لأبقار و�ملاعز و�جلمال من �لتجار 
وميلحونها  ي��ن�����ش��ف��ون��اه  �ل����ذي����ن 
يتم  ث��م  وم���ن  ل��ه��م،  ويح�شرونها 
�لعمل على دبغها، وعمل �لت�شاميم 
�لالزمة لها، قبل خياطتها ودهنها 
�حلاج  و�أ���ش��ار  للنا�س".  وجتهيزها 
�لحتالل  "�شلطات  �أن  �إىل  دع��ن��ا 
�جللود  �إدخ����ال  ع��ل��ى  ق��ي��ود�ً  ت�شع 
�إىل مدينة  �لفل�شطينية  �ملدن  من 
ق��ي��ود�ً على  ك��ذل��ك ت�شع  �ل��ق��د���س 
�مل�شتخدمة  �لكيماوية  �مل��و�د  �شر�ء 
يف عملية ت�شنيع �جللود وجتهيزها 

كمعاطف �أو حقائب".

ر�شالة موؤثرة لأغنى �شحايا تايتانيك
105 �أعو�م،  مت �لك�شف عن ر�شالة كتبت منذ 
تايتانيك من قبل  كارثة  و�ح��د من  ي��وم  قبل 
ب�شكل  �لأم��ور  �شارت  "�إذ�  �ل��ذي قال  �ل�شحية 

جيد �شوف �أ�شل �إىل نيويورك يوم �لأربعاء".
كتبها  �ل��ت��ي  �مل��وؤث��رة  �لر�شالة  تقدير  مت  وق��د 
�أح���د �ل��رك��اب �لأث���ري���اء م��ن �ل��درج��ة �لأوىل، 
جنيه  �أل��ف   80 يبلغ  �شخم  مببلغ  �لبد�ية  يف 
رقما  �شتحقق  ب��اأن��ه��ا  ي��ب��دو  ول��ك��ن  ��شرتليني 
ق��ي��ا���ش��ي��ا خ����الل �مل�����ز�د �مل��ع��رو���ش��ة ف��ي��ه حيث 
ميكنها �أن جتلب 119 �ألف جنيه �إ�شرتليني. 
وو����ش���ف �أل��ك�����ش��ن��در �أو����ش���ك���ار ه��ول��ف��ر���ش��ون يف 
باأن  �ملكونة من ثالث �شفحات،  ر�شالته لأمه 
يف  وك��ت��ب  �ل�شمعة.  �شيئة  �ل��ف��اخ��رة  �ل�شفينة 
�لقارب  "هذ�   1912 �أب��ري��ل   13 يف  �لر�شالة 
�لعمالق �حلجم جمهز مثل فندق بال�شيال، 
و�لطعام �شهي و�ملو�شيقى ممتازة". وتعد هذه 
من  �أ�شري  �لتي  نوعها  من  �لوحيدة  �لر�شالة 
بني  وغنى  �شهرة  �لأك��رث  �لرجل  �إىل  خاللها 

�أ�شتور،  جاكوب  جون  تايتانيك،  �شفينة  رك��اب 
�لذي كان على قدم �مل�شاو�ة مع بيل غيت�س من 
حيث قيمة ثروته. وحتدث هولفر�شون، �لذي 
كان  كيف  �آن����ذ�ك،  ع��ام��ا   42 �لعمر  م��ن  يبلغ 
يجل�س على �شطح �ل�شفينة مع رجل �لأعمال 
�آخ���ر على  �إن�����ش��ان  �أي  �ل���ذي ي�شبه  �لأم��ري��ك��ي 
�لرغم من �متالكه للماليني من �لدولر�ت. 
تايتانيك  �شفينة  ��شطدمت  �لتايل  �ليوم  ويف 
بجبل جليدي وغرقت يف غ�شون ثالث �شاعات 
م�شرعهم.  وط��اق��م��ه��ا  ر�ك���ب���ا   1522 ل��ي��ل��ق��ى 
ورغ��م �أن��ه ك��ان من رك��اب �ل��درج��ة �لأوىل �إىل 
�أن ه��ول��ف��ر���ش��ون ه��ل��ك يف �ل���ك���ارث���ة، وق����د مت 
�أمو�له  و�أر�شلت  لح��ق  وق��ت  يف  جثته  �نت�شال 
�ل�شخ�شية �إىل �شقيقه يف ميني�شوتا، �لوليات 
�شملت ممتلكات هلفر�شون هذه  �ملتحدة. كما 
ل�شنو�ت  عائلته  �لتي ظلت يف حيازة  �لر�شالة 
وتباع �لآن يف مز�د علني يف ديفيز�س بويلت�س، 

عن طريق طرف ثالث.

دميي لوفاتو حماطة باجلراء
ظهرت جنمة �لغناء �ل�شهرية دميي لوفاتو يف فيديو عرب BuzzFeed لرتد على 
�أ�شئلة معجبيها، و�لالفت �أنها كانت جال�شة على �لأر�س وحماطة مبجموعة جر�ء 
ظريفة حيث كانت تالعبها وت�شحب �أور�قاً موجودة يف وعاء زجاجي مو�شوع �إىل 

جانبها وتقر�أ منها �لأ�شئلة.
�مل�شتقبل  بالإ�شبانية يف  �أغنية  �أحد معجبيها، هل �شتطلقني  �شوؤ�ل  ويف ردها على 
و�أظنه  م��وؤخ��ر�ً  �شيئاً  �شجلت  لأن��ن��ي   ، لتكت�شف  تنتظر  �أن  عليك  :"يجب  ق��ال��ت 
�شخ�شية  هي  �جلديد  �ألبومك  يف  �أغنية  �أي  �ملعجبني،  �أح��د  و�شاألها  �شيعجبك"، 
 'You Don’t Do It for Me Anymore بالن�شبة لك؟ فاأجابت �أعتقد �إما
�أو Ready for Ya و�أظن �لأخرية �أكرث لأنني هذه �لأغنية �لتي كتبتها ت�شرح كل 

�شيء حول �لنف�شال �لذي مررت به".


