
اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 36 صفحة- الثمن درهمان

   

الرتبية تعلن عنها قبل بدء الدوام جلهازية املدار�س وق�صر اأيام التمدر�س
اعتماد جداول امتحانات نهاية العام 
الدرا�سي جلميع ال�سفوف الدرا�سية

•• دبي- حم�شن را�شد 

نهاية  امتحانات  مواعيد   ، اأم�س  والتعليم  الرتبية  وزارة  اعتمدت 
الف�صل الدرا�صي للعام الدرا�صي اجلاري، 2016-2017، لل�صفوف من 
1- 12 يف مدار�س التعليم العام واخلا�س املطبقة ملنهاج وزارة الرتبية، 
مبا فيها اختبارات منت�صف الف�صل واملركزية الق�صرية، ف�صال عن 
مواعيد تطبيق االمتحانات املركزية لطلبة التعليم امل�صتمر املتكامل، 

بكل م�صاراته.
ومن املقرر اأن تنطلق امتحانات نهاية العام الدرا�صي لطلبة الثاين 
ع�صر متقدم يوم 28 مايو املقبل، فيما ي�صتهل طلبة الثاين ع�صر عام 
يونيو   4 يوم  وتنتهي لكالهما  ذاته،  ال�صهر  يوم 30 من  االمتحانات 
2017، فيما يبداأ �صباق امتحانات نهاية العام لل�صفوف من 1 اإىل 11، 

يوم 11 يونيو وتنتهي يف 18 من ال�صهر ذاته.   )التفا�صيل �س3(

الفيلم الوثائقي الإماراتي ناين يفوز باجلائزة الذهبية يف م�سابقة هوليود 
 •• اأبوظبي-وام:

  Nanny culture ناين   االإماراتي  الوثائقي  الفيلم  ح�صد 
املتحدة  الواليات  يف  لالأفالم  هوليود  م�صابقة  يف  الذهبية  اجلائزة 

االأمريكية .
وتعد م�صابقة اأفالم هوليوود من اأهم امل�صابقات الدولية التي ي�صارك 
وتقدمي  تقييم  اإىل  وتهدف  العامل  اأنحاء  جميع  من  اأفالم  فيها 
االأفالم املميزة واإتاحة الفر�صة للمخرجني لتقدمي اأعمالهم واإظهار 
امل�صابقة جلنة حتكيم متخ�ص�صة يف جمال  مواهبهم للعامل وت�صم 

�صناعة االأفالم .                                          )التفا�صيل �س34(

العامل يندد والأمم املتحدة حتقق 

جمزرة كيميائية باإدلب وحتذيرات من كارثة اإن�سانية

•• عدن-وكاالت:

بن  العزيز  عبد  �صنعاء  يف  االنقالبيني  حكومة  رئي�س  األغى 
الهيئة  رئي�س  من�صب  يف  حوثي  قيادي  تعيني  قرار  حبتور، 
العامة للتاأمينات واملعا�صات، والذي اأ�صدره وزير اخلدمة املدنية 
اآذار  مار�س  �صهر  منت�صف  عقالن  طالل  احلوثي  والتاأمينات 

املا�صي.
ال�صراع  احتدام  و�صط  جاء  الذي  التعيني،  قرار  وثيقة  وتك�صف 
العليا  املنا�صب  – على  – �صالح واحلوثي  االنقالب  بني طريف 
الطرفني،  بني  احلا�صل  ال�صرخ  مدى  احلكومية،  املوؤ�ص�صات  يف 
املنا�صب  من  ح�صة  اأكرب  على  اال�صتحواذ  طرف  كل  وحماولة 

احلكومية.
ميدانيا، انتزع اجلي�س الوطني اليمني اأم�س الثالثاء مواقع من 
احلوثيني وحلفائهم يف مدينة تعز جنوب غربي اليمن على اإثر 

ا�صتباكات عنيفة �صقط فيها قتلى وجرحى من الطرفني.

مللي�صيا  خا�صعة  كانت  مواقع  على  الوطني  اجلي�س  و�صيطر 
احلوثي والقوات املوالية للرئي�س املخلوع علي عبد اهلل �صالح يف 

�صارع الثالثني يف الق�صم الغربي من تعز. 
تلة  على  �صيطر  اجلي�س  اإن  الع�صكري  تعز  حمور  قيادة  وقالت 

املدرجات اجلبلية، ويتقدم يف تلة اجلع�صاء �صمال غربي املدينة.
واأ�صافت اأن اجلي�س يتقدم باجتاه نقطة ال�صمن وال�صابون )نقطة 

تفتي�س يتمركز فيها احلوثيون( وتلة غراب غربي املدينة. 
اجلي�س  قوات  اأن  ع�صكري  م�صدر  عن  االأنا�صول  وكالة  ونقلت 
واملقاومة ال�صعبية �صنت هجمات على مواقع احلوثيني باجلبهة 
احلوثيني  من  مواقع  ا�صتعادة  بدوره  موؤكدا  لتعز،  الغربية 

وحلفائهم، وتكبيدهم قتلى وجرحى.
بني  الثالثاء  ام�س  فجر  عنيفة  ا�صتباكات  اندلعت  قد  وكانت 
الرئي�س  وقوات  احلوثي  وملي�صيا  جهة  من  الوطني  اجلي�س 

املخلوع من جهة اأخرى يف عدة مناطق بتعز. 
�صارع  يف  وحلفائهم  للحوثيني  هجوما  الوطني  اجلي�س  و�صد 

االأربعني وحميط مع�صكر الت�صريفات �صمال �صرقي املدينة.
واأفاد بوقوع ا�صتباكات بني الطرفني يف مناطق ال�صباب وحميط 
اجلي�س  قوات  �صنته  هجوم  بعد  املدينة  غرب   35 اللواء  مع�صكر 
الوطني على مواقع يف التلة ال�صوداء وغراب والربيعي واملناطق 

املطلة على طريق ال�صباب.
قتلى وجرحى من  ب�صقوط  ع�صكرية  اأفادت م�صادر  من جهتها، 
ملي�صيا احلوثي وقوات �صالح، كما قتل اثنان من اأفراد اجلي�س 
ملي�صيا  ق�صفت  وبالتزامن  اآخرون.  اأربعة  واأ�صيب  الوطني 
�صنت  بينما  الثقيلة،  باملدفعية  املدينة  يف  �صكنية  اأحياء  احلوثي 
يف  للحوثيني  مواقع  على  غارات  العربي  التحالف  مقاتالت 

منطقة الوازعية والربح غربي حمافظة تعز.
قبل  من  املعني  احلميدي  �صادق  قتل  منف�صل،  تطور  ويف 
احلوثيني مديرا ملديرية املقاطرة مبحافظة حلج جنوب اليمن 
يف كمني م�صلح بني مديريتي ال�صبيحية واملقاطرة، ووقع الكمني 

بني مديريتي ال�صبيحية واملقاطرة.
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حمققون يعاينون جثامني عدد من �صحايا املجزرة يف ريف اإدلب   )رويرتز(

 •• عوا�شم-وكاالت:
خان  جمزرة  قتلى  عدد  ارتفع 
ما  اإىل  اإدلب  ريف  يف  �صيخون 
 25 بينهم  قتيل  مئة  عن  يقل  ال 
م�صاب،  اأربعمئة  من  واأكرث  طفال 
من  وحتذيرات  منا�صدات  و�صط 
ومن  املجزرة.  بعد  اإن�صانية  كارثة 
اأفرادها  بكامل  عائلة  القتلى  بني 
ال�صامة  بالغازات  اختناقا  ق�صت 
النظام  طائرات  األقتها  التي 
نا�صد  وقد  ام�س.  �صباح  ال�صوري 
اإدلب منذر خليل  ال�صحة يف  مدير 
اإىل  بااللتفات  الدويل  املجتمع 
الكارثي  والطبي  ال�صحي  الو�صع 
مرتكبي  وحما�صبة  املنطقة،  يف 
اجلرائم �صد املدنيني. ورجح خليل 
ق�صف  يف  امل�صتخدم  الغاز  يكون  اأن 
الكلور  غازْي  من  مزيجا  املدينة 
امل�صت�صفيات  اأن  موؤكدا  وال�صارين، 
ال�صتقبال  الكافية  املعدات  متلك  ال 
دفعة  امل�صابني  من  العدد  هذا  كل 
الدفاع  حذر  جهته  ومن  واحدة. 
موؤكدا  اإن�صانية،  كارثة  من  املدين 
اأن الطريان ي�صتهدف مراكز الدفاع 

والنقاط الطبية يف خان �صيخون.
باحلكومة  ال�صحة  وزير  وقال 
امل�صت�صفيات  اإن  املوؤقتة  ال�صورية 

امل�صابني  اإ�صعاف  من  تتمكن  مل 
بالغازات ب�صبب االكتظاظ. واأ�صاف 
اأعرا�س  اأن  اجلندي  فرا�س  حممد 
كانت  الكيميائية  بالغازات  الت�صمم 
الهجوم،  تفا�صيل  ويف  وا�صحة. 
ال�صواريخ  من  بعدد  الق�صة  بداأت 
النظام  طائرات  من  �صقطت  التي 
بني ال�صاد�صة وال�صابعة �صباحا على 
اأن  املرا�صل  وتابع  النبع.  وادي  حي 
عددا من �صكان احلي �صقطوا قتلى 
امل�صايف  اإىل  نقلهم  فتم  وجرحى 
النظام  طائرات  ولكن  القريبة، 
عاودت ودمرت م�صفى الرحمة الذي 

كان يقدم االإ�صعافات االأولية.
وبريطانيا  فرن�صا  دعت  بدورها 
طارئة  جل�صة  عقد  اإىل  ر�صميا 
ملجل�س االأمن الدويل ب�صاأن الهجوم 
الكيميائي يف �صوريا، يف وقت توالت 
وامل�صتنكرة  املنددة  الفعل  ردود  فيه 
من هيئات ودول و�صخ�صيات عديدة 

للهجوم.
م�صوؤولة  حملت  جهتها  من 
لالحتاد  اخلارجية  ال�صوؤون 
موغرييني  فيديريكا  االأوروبي 
الهجوم  م�صوؤولية  ال�صوري  النظام 

الكيميائي “الرهيب” يف �صوريا.
التابعة  التحقيق  جلنة  واأعلنت 
لالمم املتحدة حول حقوق االن�صان 

يف  حاليا”  “حتقق  انها  �صوريا  يف 
�صوريون  ن�صطاء  وتداول   . الهجوم 
التوا�صل  و�صائل  على  �صورا 
اإنه  قالت  من  تو�صح  االجتماعي 

اأطفال من عائلة واحدة. 
اخلارجية  وزارة  قالت  ذلك،  اىل 
ام�س  �صحفي  بيان  يف  الربيطانية 
اإن بريطانيا �صتنفق مليار  الثالثاء 

رغوة،  فمه  من  تخرج  �صحية 
�صبه  اأطفاال  ير�صون  اإنقاذ  ولرجال 
على  يتلوون  وهم  باملياه  عرايا 
جلثث  �صور  �صوهدت  كما  االأر�س، 

جنيه ا�صرتليني مل�صاعدة الالجئني 
لهم  امل�صيفة  والدول  ال�صوريني 
بهدف توفري حافز لالجئني للبقاء 

يف املنطقة قرب بلدهم.

رو�سيا تك�سف عن هوية منفذ هجوم �سان بطر�سبورغ
 •• مو�شكو-وكاالت:

نقل االإعالم الرو�صي عن م�صدر 
ر�صمي قوله اإن ال�صلطات تعرفت 
على  الهجوم  منفذ  هوية  على 
ب�صان  االأنفاق  قطارات  اأحد 
اأمني  م�صدر  وقال  بطر�صربغ. 
علم  على  كانت  االأمن  اأجهزة  اإن 

بالتح�صري لعمل اإرهابي.
اإنرتفاك�س  وكالة  نقلت  فقد 
ر�صمي  م�صدر  عن  الرو�صية 
على  تعرفت  ال�صلطات  اإن  قوله 
اأحد  على  الهجوم  منفذ  هوية 
�صان  مبدينة  االأنفاق  قطارات 
من  مواطن  وهو  بطر�صربغ، 

مواليد قرغيز�صتان.
كومري�صانت  �صحيفة  نقلت  كما 
عن م�صدر اأمني و�صفته باملوثوق 

اأحد املتعاونني مع تنظيم داع�س 
املعلومات  بهذه  اأدىل  االإرهابي 
من  عودته  بعد  اعتقاله  بعد 

�صوريا موؤخرا.
واأ�صاف امل�صدر اأن املعلومات تفيد 
بوجود جمموعة تعد لهجمات يف 
�صان بطر�صبورغ، واأن املعتقل كان 
عرب  املجموعة  مع  توا�صل  على 
خ�صعت  التي  اجلوالة  الهواتف 

ملراقبة االأجهزة االأمنية.
اإنرتفاك�س  وكالة  ونقلت 
جهاز  عن  لالأنباء  الرو�صية 
ام�س  قوله  بقرغيز�صتان  االأمن 
املحتمل  به  امل�صتبه  اإن  الثالثاء 
بقرغيز�صتان،  مولود  رو�صي 
وعرفته با�صم اأكربجون جليلوف 
مبنطقة  مولود  وهو  عاما(   22(

اأو�س غرب البالد.

علم  على  كانت  االأمن  اأجهزة  اأن 
ب�صان  اإرهابي  لعمل  بالتح�صري 
متلك  مل  ولكنها  بطر�صبورغ 
اأن  اإىل  م�صرية  كافية،  معلومات 

قوات االحتالل ت�صتويل على ارا�صي الفل�صطينيني )رويرتز(
جبهة االنقاذ تطعن يف موعد االنتخابات

مواقــيت ال�صالة

�صراع مك�صوف على املنا�صب بني طريف النقالب يف اليمن 

اجلي�ش الوطني ينتزع مواقع بتعز من امللي�سيات

تباينت مواقف الأحزاب مرة اأخرى:الحتاد الأوروبي: املمار�سات الإ�سرائيلية خرق للقانون الدويل

تون�ش: نحو الطعن يف موعد اإجراء النتخابات البلدية!
  •• القد�س املحتلة-وكاالت:

خيبة  عن  االأوروبي  االحتاد  عرب 
هدمها  ب�صبب  اإ�صرائيل  من  اأمله 
ال�صفة  يف  فل�صطينيني  ملنازل 
�صفري  وقام  املحتلة  الغربية 
غري  بخطوة  االأوروبي  االحتاد 
معتادة بقراءة بيان م�صرتك يدين 

املمار�صات االإ�صرائيلية.
مع  املا�صي  االأ�صبوع  اجتماع  ويف 
وزارة  يف  حديثا  معني  عام  مدير 
األقى  االإ�صرائيلية  اخلارجية 
�صديدة  دبلوما�صية  ر�صالة  ال�صفري 
اللهجة قائال اإن اإ�صرائيل تتقاع�س 
القانون  مبوجب  التزاماتها  عن 
تغيري  اإىل  بحاجة  واإنها  الدويل 
بعد  الق�صية  واأثريت  �صيا�صتها. 
اأن اأ�صدرت اإ�صرائيل اأوامر هدم 42 
منزال ال�صهر املا�صي يف قرية اخلان 
القد�س  �صرقي  البدوية  االأحمر 
واإيطاليا،  بلجيكا  مولت  حيث 

•• الفجر - تون�س - خا�س

ب�صبب  تنظيمها  تاأخر  رغم 
االأحزاب  من  عدد  حماولة 
تعطيلها، رمبا الأنها غري جاهزة 
انتخابي  ا�صتحقاق  خلو�س غمار 
الهيئة  ح�صمت  اأن  وبعد  جديد، 
لالنتخابات  امل�صتقلة  العليا 
االأخري  يف  مقرتحة  موقفها 
موعد اإجراء االنتخابات البلدية، 
فان طيفا من االأحزاب ال�صيا�صية 
مازال يرف�س هذا املوعد، ويدعو 
ذاتية  مربرات  حتت  تاأجيله  اإىل 

ومو�صوعية عديدة.
خلط  يعيد  قد  الرف�س،  هذا 
للجدل  ويطرح  االأوراق، 
اإجراء  موعد  م�صالة  والنقا�س 
جديد،  من  البلدية  االنتخابات 
 2018 عام  اإىل  تاأجيلها  ورمبا 
يعّد  املعار�صني  بع�س  اأّن  خا�صة 

الأردين  والعاهل  ال�سي�سي 
وا���س��ن��ط��ن  يف  ي��ل��ت��ق��ي��ان 

 •• القاهرة-رويرتز:

عبد  امل�صري  الرئي�س  التقى 
الثالثاء  ام�س  ال�صي�صي  الفتاح 
عبد  امللك  االأردين  بالعاهل 
االأمريكية  العا�صمة  يف  اهلل 
زيارتهما  هام�س  على  وا�صنطن 
املتحدة  للواليات  الر�صمية 
دفع  �صبل  مباحثاتهما  وتناولت 
عملية ال�صالم بني الفل�صطينيني 

واالإ�صرائيليني.
املتحدث  يو�صف  عالء  وقال 
يف  امل�صرية  الرئا�صة  با�صم 
للروؤى  تبادال  �صهد  اللقاء  بيان 
على  التطورات  خمتلف  حول 
دفع  وجهود  االإقليمية  ال�صاحة 
اجلانبني  بني  ال�صالم  عملية 

الفل�صطيني واالإ�صرائيلي.
على  اتفقا  اجلانبني  اأن  واأ�صاف 
بني  املواقف  تن�صيق  موا�صلة 

البلدين ب�صكل مكثف.

�سباطًا  ت�سرح  اأفغان�ستان 
امل�ست�سفى هجوم  اإث��ر  كبارًا 

 •• كابول-اأ ف ب:
اأعلنت اأفغان�صتان ام�س عن �صرف 
من  �صباط  وع�صرة  جرنالني 
وظائفهم التهامهم باالإهمال يف 
ما يتعلق بالهجوم الدامي الذي 
ا�صتهدف اأكرب م�صت�صفى ع�صكري 
ف�صال  اظهر  والذي  البالد،  يف 

ا�صتخباراتيا كبريا.
واقتحم م�صلحون متنكرون بزي 
داود  �صردار  م�صت�صفى  اأطباء 
من  الثامن  يف  كابول  يف  خان 
اذار مار�س املا�صي، وحتدث عدد 
عن  بر�س  لفران�س  الناجني  من 
تواطوؤ بع�س العاملني وطبيبني 

متدربني مع املهاجمني.
من  ال�صرف  قرار  وي�صمل 
اال�صتخبارات  رئي�س  اخلدمة 
الطبي،  الدعم  عن  وامل�صوؤول 
املحكمة  اىل  �صيحاالن  اللذين 

بح�صب وزارة الدفاع.

االإخالء  وعمليات  الق�صري  النقل 
والهدم وم�صادرة املنازل واالأ�صول 
االإن�صانية )مبا يف ذلك املمولة من 
اإي�صال  االأوروبي( وعرقلة  االحتاد 
تتناق�س  االإن�صانية  امل�صاعدات 
مبوجب  اإ�صرائيل  التزامات  مع 

القانون الدويل.

بطعن  �صتتقدم  االإنقاذ  جلبهة 
يف االإظهار للمحكمة االإدارية يف 
الذي  البلدية  االنتخابات  تاريخ 
امل�صتقلة  العليا  الهيئة  اأقرته 

لالنتخابات.
)التفا�صيل �س13(

االأوروبي،  االحتاد  يف  الع�صوان 
منازل  بناء  يف  و�صاعدتا  مدر�صة 

لنحو 150 من ال�صكان املحليني.
فابورج  الر�س  ال�صفري  وقال 
�صفراء جميع  اأندر�صون يف ح�صور 
الدول االأع�صاء يف االحتاد االأوروبي 
مثل  تنفيذية  اإجراءات  ممار�صة 

واملمثلة يف  الفاعلة  االأحزاب  من 
الربملان.

القيادي  اأفاد  ال�صياق،  هذا  ويف 
موؤ�ص�صي  واأحد  االإنقاذ  بجبهة 
بلحاج،  ر�صا  تون�س،  نداء  حزب 
املكونة  االأحزاب  جمموعة  اأن 

ماكسي كير لتوريد العمالة
سرعة في الوصول ودقة في المواعيد

خادمات جاهزات للتنازل الفوري

 فحص طبي
مجاني للخادمة
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بنغالدش - إثيوبيا

أبوظبي - شارع المرور - بجانب جريدة االتحاد
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يوجد أفراد من جميع المهن 
والوظائف من كافة الجنسيات

االإرهابي اأكربجون جليلوف
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اأخبـار الإمـارات
مركز اأبوظبي للحوكمة يناق�ش "الدور املتجدد ل�سكرتري جمل�ش الإدارة وعالقته باحلوكمة" 

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  التابع لغرفة جتارة و�صناعة  اأبوظبي للحوكمة  نظم مركز 
بالتعاون مع معهد اأع�صاء جمال�س االإدارات يف دول جمل�س التعاون 
"الدور املتجدد ل�صكرتري جمل�س  اخلليجي ندوة متخ�ص�صة بعنوان 
�صركة   80 ع��ن  ممثلون  فيها  ���ص��ارك  باحلوكمة"  وعالقته  االإدارة 

وموؤ�ص�صة عامة وخا�صة من دولة االإمارات .
واأكدت جني فاليز املدير التنفيذي ملعهد اأع�صاء جمال�س االإدارات اأن 
�صكرتري جمل�س االإدارة يلعب دورا هاما يف جت�صري الهوة بني جمال�س 
ال�صركات  يف  وخ��ا���ص��ة  ال�����ص��رك��ات  يف  التنفيذية  واالإدارات  االإدارات 
اجتماعات  تنظيم  يف  خا�صة  اأك��رب  ب��دور  فيها  يقوم  وال��ت��ي  الكبرية 

التنفيذي  وامل��دي��ر  االإدارة  جمل�س  رئي�س  وع��الق��ات  االإدارة  جمل�س 
وامل�صاهمني الرئي�صيني واأ�صحاب ال�صاأن من ال�صركاء كما يعمل على 
اإبقاء رئي�س جمل�س االإدارة على اطالع على اآخر م�صتجدات احلوكمة 
ونقل  االأ�صهم  �صوق  وقوائم  ال�صركة  واأنظمة  بقانون  االلتزام  ومدى 
االإدارة ترتكز يف  اإن مهام �صكرتري جمل�س  . وقالت فاليز  احل�ص�س 
وجمل�س  العمومية  للجمعية  واالإداري  والفني  املهني  الدعم  تقدمي 
واالإدارة  االإدارة  ملجل�س  الن�صح  وت��ق��دمي  واأع�صائه  وجل��ان��ه  االإدارة 
املوؤ�ص�صية  واحلوكمة  والت�صريعية  القانونية  الق�صايا  وكافة  العليا 
عمل  حتكم  التي  واالأنظمة  بالقانون  االلتزام  �صمان  اإىل  باالإ�صافة 
وتوثيقها  املوؤ�ص�صية  ب�صورة فعالة و�صمان تطبيق احلوكمة  ال�صركة 
وتوا�صل  ات�صال  على  املحافظة  و�صمان  دوري��ة  ب�صورة  ومراجعتها 

وا�صح بني كافة اجلهات واالأطراف ذات العالقة بال�صركة . وحتدثت 
تقوية  ال�صكرتري يف  دور  االإدارات عن  اأع�صاء جمال�س  مديرة معهد 
حتكم  عمليات  وجود  خالل  من  املوؤ�ص�صية  احلوكمة  تطبيق  و�صمان 
وحقوق  االإدارة  ملجل�س  مم��ي��زة  وعملية  مهنية  ومم��ار���ص��ات  فعالية 
وا�صحة للم�صاهمني واإف�صاح و�صفافية م�صتدامة والتاأكد من التزام 
جمل�س االإدارة م�صرية اإىل اأن جمل�س االإدارة يف ال�صركات واملوؤ�ص�صات 
يف  واأك���دت   . واأن�صطته  الأعماله  و�صنوي  دوري  تقييم  ب��اإج��راء  ملزم 
جمل�س  �صكرتري  ب��ه  ي��ق��وم  ال���ذي  املتجدد  ال���دور  على  حديثها  خ��ت��ام 
االإدارة وخا�صة متتعه با�صتقاللية يف عمله ومتيز عالقته مع رئي�س 
جمل�س االإدارة وعالقته اخلا�صة مع اأع�صاء جمل�س االإدارة واالإدارة 

التنفيذية وامل�صاهمني وال�صركاء .

رئي�ش الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�ش ال�سنغال بيوم ا�ستقالل بالده

•• اأبوظبي-وام:

بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
اهلل" برقية تهنئة اإىل فخامة الرئي�س ماكي �صال رئي�س جمهورية ال�صنغال 

وذلك مبنا�صبة يوم ا�صتقالل بالده. 
كما بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي " رعاه اهلل" و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�صلحة  اآل نهيان ويل عهد  بن زايد 

برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س ماكي �صال.  

�سيف بن زايد ي�سهد فعاليات ور�سة ال�سالمة يف اأوقات ال�سباب 
•• اأبوظبي-وام: 

�صيف  ال�صيخ  �صمو  ال��ف��ري��ق  �صهد 
رئي�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
الداخلية  وزي����ر  ال������وزراء  جم��ل�����س 
ال�صالمة  ور����ص���ة  ف��ع��ال��ي��ات  ام�������س 
نظمتها  وال��ت��ي  ال�صباب  اأوق���ات  يف 
وامل�صتقبل  اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  اإدارة 
لال�صرتاتيجية  ال��ع��ام��ة  ب������االإدارة 
وتطوير االأداء بالوزارة ومب�صاركة 
الرئي�صيني.    ال�����ص��رك��اء  م���ن  ع����دد 
الور�صة  اأه��داف  �صموه على  واطلع 
ال�صالمة  يف  االإجن����������ازات  واأب��������رز 
والتحديات  الطق�س  تقلبات  اثناء 
زيادة  بينها  وم���ن  ت��واج��ه��ه��ا  ال��ت��ي 
املرورية  واحل���رك���ة  امل��رك��ب��ات  ع���دد 
اطلع  كما  االإم�����ارات  ب��ني  والتنقل 
التي  امل����ق����رتح����ة  احل�����ل�����ول  ع���ل���ى 
وقف  بينها  من  امل�صاركون  قدمها 
الطرق  ع���ل���ى  امل�����روري�����ة  احل����رك����ة 
ت�صيري  اأو  ال����روؤي����ة  ان����ع����دام  ع��ن��د 
مبرافقه  جم��م��وع��ات  يف  امل��رك��ب��ات 
تواجد  وتكثيف  ال�صرطة  دوري���ات 
الطرق يف  املرورية على  ال��دوري��ات 
االأنظمة  وا�صتخدام  ال�صباب  حال 
الذكية يف حتذير ال�صائقني بوقوع 
حادث يف ال�صباب واإلزامية تركيب 
املركبات  يف  ال�����ص��ب��اب  م�����ص��اب��ي��ح 
ورفع  امل��رن  ال���دوام  نظام  وتطبيق 
م�صتخدمي  ل��دى  الوقائي  الوعي 
الور�صة  افتتاح  ح�صر      . ال��ط��رق 
�صيف  الفريق  الداخلية  وزارة  من 
ع���ب���داهلل ال�����ص��ع��ف��ار وك��ي��ل ال�����وزارة 

م��ن خ���الل ا���ص��ت��ع��را���ص��ه��ا يف ور�س 
و�صواًل  وابداعية  متخ�ص�صة  عمل 
اأرقى  لتقدمي  ابتكارية  حلول  اإىل 
اخلدمات يف حتقيق روؤية االمارات 
تعزيز  يف  ي�����ص��ه��م  مب����ا   2021

ال�صالمة اأثناء حوادث ال�صباب.
علي  عبدالرحمن  امل��ق��دم  ورح���ب   
اإدارة  م���دي���ر  امل���ن�������ص���وري  ���ص��ع��ي��د 
اال�صرتاتيجية وامل�صتقبل بال�صركاء 
اجلهات  خمتلف  م��ن  الرئي�صيني 
على  بحر�صهم  م�صيداً  احلكومية 
ومن  الور�صة  فعاليات  يف  امل�صاركة 
العامة  الهيئة  اجل��ه��ات:  تلك  ب��ني 
للطريان املدين وعدد من �صركات 
الطريان واملركز الوطني لالأر�صاد 
ال����زالزل وب��ل��دي��ات م��دن الدولة  و 
للموا�صفات  االم�������ارات  وه��ي��ئ��ات 
لل�صياحة  واب���وظ���ب���ي  وامل��ق��اي��ي�����س 
واملوا�صالت  وال���ط���رق  وال��ث��ق��اف��ة 
بدبي وال�صارقة.   ولفت اإىل اأهمية 
اأوقات  ال�صالمة  تعزيز  يف  الور�صة 
ال�����ص��ب��اب م���ن ح��ي��ث ت��ق��ل��ي��ل ن�صبة 
ال��ط��رق��ات وتعزيز  احل����وادث ع��ل��ى 
تاأخري  اث����ن����اء  امل�������ص���اف���ري���ن  ر����ص���ا 
الرحالت اجلوية يف فرتات ت�صكل 

ال�صباب.
 وذك����ر اأن����ه مت حت��وي��ل ع���دد كبري 
م��ن رح���الت ال��ط��ريان يف االأع����وام 
مطار  م��ن   2016 اإىل   2014
اأث���ن���اء  ال�����دول�����ة  داخ������ل  اآخ������ر  اإىل 
من  ال��رغ��م  وع��ل��ى  ال�صباب  ت�صكل 
االجراءات ال�صريعة واملقننة اإال ان 
حتديا  متثل  ذاتها  حد  يف  العملية 

ال�������ص���ع���ي���ب���ي ن�����ائ�����ب م�����دي�����ر ع����ام 
االأداء  وت��ط��وي��ر  اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
ت��ق��دمي��ه العر�س  ب���ال���وزارة خ���الل 
ال��رئ��ي�����ص��ي اأن ال���ور����ص���ة  ت���اأت���ي  يف 
ال���وزارة على مواكبة  اإط��ار حر�س 
امل�صتجدات  وم��ت��اب��ع��ة  ال���ت���ط���ورات 
وا�صت�صراف امل�صتقبل م�صرياً اإىل اأن 
دولة االإم��ارات تعد يف مقدمة دول 
انخفا�س  ن�صبة  حيث  م��ن  ال��ع��امل 
حوادث الطرق بف�صل دعم القيادة 

العليا  والتعاون مع ال�صركاء.
  وذكر ال�صعيبي اأن وزارة الداخلية 
ت��ع��م��ل ع��ل��ى حت��ق��ي��ق امل�����ص��ت��ه��دف يف 
االإمارات  لدولة  الوطنية  االأجندة 
اإىل  ال��و���ص��ول  حيث  م��ن   2021
الف   100 لكل  وفيات  ح��االت   3
روؤية  اإىل  الفتاً  ال�صكان  من  ن�صمة 
املتعاملني  اإ����ص���ع���اد  يف  االم���������ارات 
ال��ت��ع��ام��ل م��ع الظروف  م��ن ح��ي��ث 
اأثناء  الطائرات  ركاب  الطارئة مع 
عملية  ب��اأ���ص��ال��ي��ب  ال�����ص��ب��اب  ت�صكل 
وم���ق���ن���ن���ة م���ث���م���ن���اً دع������م وح���ر����س 
امل�صتقبل  ال���ص��ت�����ص��راف  ال�����ص��رك��اء 

دملوج  ب��ن  وال��ع��م��ي��د حم��م��د حميد 
العام باالإنابة يف  الظاهري االأمني 
جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  �صمو  مكتب 
العميد  و  الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء 
غ��ي��ث ح�����ص��ن ال��زع��اب��ي م��دي��ر عام 
�صيف  والعميد  امل����روري  التن�صيق 
االإدارة  م���دي���ر  امل�����زروع�����ي  م���ه���رّي 
���ص��رط��ة دبي  ل���ل���م���رور يف  ال���ع���ام���ة 
وعدد من كبار ال�صباط واخلرباء 

املخت�صني.
  كما ح�صر افتتاح الور�صة املهند�س 
�صقر  بن  �صلطان  بن  �صامل  ال�صيخ 
الطريان  دائ����رة  رئ��ي�����س  القا�صمي 
وم�صبح  اخل��ي��م��ة  ب����راأ�����س  امل�����دين 
م��ب��ارك امل���رر امل��دي��ر ال��ع��ام لبلدية 
وخليفة   ب��االإن��اب��ة،  اأبوظبي  مدينة 
حممد املزروعي وكيل دائرة  �صوؤون 
الر�صا  وال��ن��ق��ل وع����ادل  ال��ب��ل��دي��ات 
طريان  لرئي�س  التنفيذي  النائب 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������س  االإم�����������ارات 
ث����اين من  اآل   وث�����اين  ل��ل��ع��م��ل��ي��ات 

موؤ�ص�صة دبي  للمالحة اجلوية.
في�صل  ال��دك��ت��ور  العقيد  واأو���ص��ح   

بتحقيق االجنازات .
 واأو����ص���ح ان ال�����وزارة اط��ل��ع��ت على 
اأثناء  ال��ع��امل��ي��ة  امل��م��ار���ص��ات  اأف�����ص��ل 
و�صواًل  الطارئة  اجلوية  الظروف 
�صريعة  واج�����������راءات  ح���ل���ول  اإىل 
يعزز  مب��ا  امل���دى  وطويلة  ق�صرية  
ا�صتباقية  حلول  اىل  الو�صول  من 

يف احلاالت الطارئة.
  واأ���ص��اف ان��ه يت�صح من املقارنات 
بني الدول املتقدمة يف هذا اجلانب 
اأنه يف الواليات املتحدة االمريكية 
ي�������ص���م���ح ل����ل����رك����اب ب����ال����ن����زول من 
الطائرة بعد 3 �صاعات يف الرحالت 
الرحالت  يف  �صاعات  و4  الداخلية 
الطريان  ���ص��رك��ة  وت��ق��وم  ال��دول��ي��ة 
من  �صاعتني  بعد  الطعام  بتوفري 
اأخ���رى  دول  ويف  ال���ط���ائ���رة،  ت���اأخ���ر 
ي�صمح  املتحدة  واململكة  كندا  مثل 
بعد  الطائرة  من  بالنزول  للركاب 
4 �صاعات من تاأخر الطائرة اثناء 
اأن مناق�صة  واك��د  ال�صباب.   ت�صكل 
االحوال  ب�صوء  املتعلقة  التحديات 
ت��ع��د م���ن االم������ور املهمة  اجل���وي���ة 

الطريان  ���ص��اع��ات  نتيجة  اجل��وي��ة 
يف  الهبوط  ع��دم  ب�صبب  اال�صافية 

الوقت املحدد.
  وت���ط���رق ح�����ص��ن احل���م���ادي نائب 
رئي�س اأول اإدارة العمليات بطريان 
اأبرز التحديات التي  اإىل  االإم��ارات 
خالل  ال��ط��ريان  �صركات  تواجهها 
ال�صباب  وت�صكل  الطق�س  تقلبات 
ومن بينها اتخاذ القرار يف اللحظة 
االخ����رية ال���ص��ت��خ��دام م��ط��ار بديل 
اإىل  احل���رك���ة  اإع������ادة  اأن  م��و���ص��ح��اً 
ال�صبكة قد ي�صتغرق  طبيعتها عرب 
ع���دة اأي����ام وك��ذل��ك ���ص��ع��وب��ة وجود 
مطارات  بني  الركاب  لنقل  و�صائل 
الدولة وعدم امكانية اإنزال الركاب 
وعدم  التاأ�صرية  متطلبات  ب�صبب 
جاهزية املطارات يف بع�س مناطق 
الدولة ومن امثلة ذلك املعدات اأو 

ال�صاالت.
   ودعا احلمادي يف مقرتحاته اإىل 

ا�صتيعابية  طاقات  وتتطلب  كبريا 
ك��ب��رية ع��ل��ى ���ص��رك��ات ال���ط���ريان اأو 
يتطلب  مم���ا  امل�����ص��غ��ل��ة  ال�������ص���رك���ات 
الو�صول اإىل مقرتحات واجراءات 
فاعلة لتعزيز التعاون بني اجلهات 
امل�صتقبل.    يف  اأك��رب  ب�صورة  املعنية 
ال�صويدي  حم��م��د  ���ص��ي��ف  وحت����دث 
ال��ط��ريان املدين  ع��ام هيئة  م��دي��ر 
ع����ن اأب�������رز ال���ت���ح���دي���ات واحل���ل���ول 
االأحوال  �صوء  ح��االت  يف  املقرتحة 
اإىل  ال�صباب داعياً  اجلوية وت�صكل 
ت�صكيل جلنة وطنية برئا�صة الهيئة 
مع  للتعامل  وطنية  خطة  لو�صع 
الدولة  يف  اال�صتثنائية  ال��ظ��روف 
ت�صدرها  احت��ادي��ة  وو���ص��ع الئ��ح��ة 
ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ط��ريان املدين 
حلماية حقوق الركاب يف الظروف 
اخل�صائر  اإىل  ون����وه  اال���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
�صركات  لها  تتعر�س  التي  الكبرية 
الرحالت  ت��اأخ��ر  ب�صبب  ال��ط��ريان 

العاملية  املمار�صات  تطبيق  �صرورة 
واإلغاء  اجل���وي���ة  احل���رك���ة  ب��ت��ق��ل��ي��ل 
وتوفري  املجدولة  الرحالت  بع�س 
امل�صافرين  مغادرة  لت�صهيل  املرونة 
ال���دول���ة وتوفري  م��ب��اين م���ط���ارات 
جلاهزية  االأدن����ى  احل��د  متطلبات 
م�����ص��ب��ح مبارك  وق����دم  امل����ط����ارات. 
مدينة  لبلدية  ال��ع��ام  امل��دي��ر  امل���رر 
اأب��وظ��ب��ي ب���االإن���اب���ة جم��م��وع��ة من 
املقرتحات التطويرية ومن اأبرزها 
التي  ال���ق���وان���ني  ال��ن��ظ��ر يف  اإع������ادة 
تخت�س برتخي�س مركبات جديدة 
مثل  النقل  لو�صائل  بدائل  وايجاد 
النقل  حت�صني  وزي����ادة  ال��ق��ط��ارات 
اجلماعي بني االإم��ارات وا�صتخدام 
ال�صائقني  لتحذير  الذكية  االأب��راج 
المت�صا�س  احل���راري���ة  واالأع���م���دة 
م�صارات  وت��خ�����ص��ي�����س  ال�������ص���ب���اب 
النقل  و�صيارات  للحافالت  خا�صة 

اجلماعي. 

�سيف بن زايد ي�سهد توقيع مذكرة تفاهم بني "الداخلية" و"اإح�ساء اأبوظبي" 
•• اأبوظبي -وام:

�صهد الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير الداخلية �صباح ام�س 
يف مقر ال��وزارة توقيع مذكرة بني 
 � االإح�صاء  ومركز  الداخلية  وزارة 
االإح�صائي  التعاون  ب�صاأن  اأبوظبي 
وت���ب���ادل ال��ب��ي��ان��ات االإح�����ص��ائ��ي��ة .  
الفريق  وقعها  التي  املذكرة  وتاأتي 
ال�����ص��ع��ف��ار وكيل  ع����ب����داهلل  ���ص��ي��ف 
اأحمد  وب���ط���ي  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة 
مدير  القبي�صي  بطي  ب��ن  حممد 
ع��ام م��رك��ز االإح�����ص��اء � اأب��وظ��ب��ي .. 
الطرفني  ح���ر����س  م���ن  ان���ط���الق���ا 
على دعم وتعزيز عالقات ال�صراكة 
اال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة ال���ق���ائ���م���ة بني 
فعال  ب�صكل  احلكومية  املوؤ�ص�صات 
العمل الوطني  للم�صاهمة يف دعم 
امل��وؤ���ص�����ص��ي امل�����ص��رتك و���ص��ع��ي��ا نحو 
ت��ك��ام��ل اجل��ه��ود وت��ب��ادل اخلربات 

اإىل  ما مييز وزارة الداخلية الفتا 
والتن�صيق  التوا�صل  تعزيز  اأهمية 
ال���دوائ���ر وامل��وؤ���ص�����ص��ات املحلية  م��ع 
ب��اع��ت��ب��اره مبداأ  امل��ع��ن��ي��ة  االأخ�����رى 
االإ�صرتاتيجية  امل��ب��ادئ  م��ن  مهما 
الداخلية  وزارة  ت��ن��ت��ه��ج��ه��ا  ال��ت��ي 
وتطلعاتها  روؤي����ت����ه����ا  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
ال�����وزارة  اأن  واأك�����د     . امل�صتقبلية 
يف  العليا  ال��ق��ي��ادة  توجيهات  تنفذ 
والتعاون  ال��ت��ك��ام��ل  ن��ح��و  ���ص��ع��ي��ه��ا 
وت���ب���ادل اخل����ربات وال��ت��ج��ارب مع 
واملحلية  االحت��ادي��ة  اجلهات  كافة 
يرتقي  مب����ا  م��ن��ه��ا  واال�����ص����ت����ف����ادة 
م�صرية  ال��ت��ط��وي��ري��ة يف  ب��اجل��ه��ود 
ال�صالح  وحتقيق  واالأم����ان  االأم���ن 
املتطورة  اخلدمات  وتقدمي  العام 
ب���اأف�������ص���ل امل�������ص���ت���وي���ات م����ن خالل 
املعنية  اجل���ه���ات  م���ع  ال�������ص���راك���ات 
قال  جانبه  من    . الوطن  خلدمة 
مذكرة  توقيع  اإن  القبي�صي  بطي 
يعد  الداخلية  وزارة  م��ع  التفاهم 

على  االع��ت��م��اد  وتقلي�س  االإداري����ة 
ال��ع��بء واجلهد  يقلل  امل�����ص��وح مب��ا 
ويحقق اال�صتخدام االأمثل للموارد 
وت���ط���وي���ر ال�����ق�����درات وال���ك���ف���اءات 
املذكرة  وت��ن�����س    . االإح�������ص���ائ���ي���ة 
واملعلومات  ال��ب��ي��ان��ات  ت��ب��ادل  ع��ل��ى 
وت�����ط�����وي�����ر م�������ه�������ارات وم�����ع�����ارف 
االإح�صاء  جم����االت  يف  ال��ع��ام��ل��ني 
احلكومية  اجل���ه���ات  يف  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
وامل�صرتكة وخلق قوة عاملة تتمتع 
بيانات  وت��ن��ت��ج  م��ت��م��ي��زة  مب���ه���ارات 
عالية اجلودة مما ميكن احلكومة 
املتعلقة  ال������ق������رارات  ات����خ����اذ  م����ن 
  . ال�صيا�صات  و�صياغة  بالتخطيط 
جمال  يف  التعاون  على  تن�س  كما 
اإجراء امل�صوح وا�صتطالعات الراأي 
ذات ال�صلة وفقا لالإجراءات املتبعة 
القدرات  وبناء  الطرفني  قبل  من 
خالل  من  والتدريب  االإح�صائية 
التدريبية  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م��ا  تقييم 
التدريبي  ب��ال��ربن��ام��ج  واالل����ت����زام 

جمال  يف  اأداء  اأف�������ص���ل  وحت��ق��ي��ق 
وتطويره  االإح�صائي  العمل  دع��م 
اجلهات  م����ع  ال���ك���ام���ل  ب���ال���ت���ع���اون 
يف  واالحت��ادي��ة  املحلية  احلكومية 
اإجراء امل�صوح االإح�صائية وتطوير 
ال���ن���ظ���ام االإح�������ص���ائ���ي ال�������ص���ام���ل .  
اأوا�صر  تعزيز  اإىل  املذكرة  وتهدف 
التعاون املوؤ�ص�صي بني الطرفني يف 
ب�صورة  االإح�صائي  العمل  جم��ال 
منهجية حتقق التكامل يف اجلهود 
االإح�صائية على م�صتوى االإمارة ، 
وو�صع اإطار عمل منهجي ومنظم 
البيانات  اإ����ص���دار  واإع�����ادة  ل��ت��ب��ادل 
االإلكرتونية  االأن��ظ��م��ة  ف��ي��ه��ا  مب��ا 
واجل�������داول ال��زم��ن��ي��ة واإج�������راءات 
االأطراف  ب��ني  بالبيانات  التزويد 

املعنية .
االلتزام  ت��ع��زي��ز  اإىل  ت��ه��دف  ك��م��ا 
املعتمدة  وامل���ع���اي���ري  ب��امل��ن��ه��ج��ي��ات 
واالرتقاء بجودة البيانات وحتقيق 
لل�صجالت  االأم����ث����ل  اال����ص���ت���خ���دام 

املوؤ�ص�صية  ال����ق����درة  ب���ن���اء  ب���ه���دف 
ال�صلة  ذات  املجاالت  يف  للطرفني 
.  ح�صر مرا�صم التوقيع من وزارة 
الداخلية العميد حممد حميد بن 
دملوج الظاهري االأمني العام ملكتب 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  �صمو 
والعقيد  ب��االإن��اب��ة  الداخلية  وزي��ر 
االأحمد مدير  عبدالعزيز عبداهلل 
االحتادية  االأمنية  املعلومات  اإدارة 
مركز  ج���ان���ب  وم�����ن   . ب������ال������وزارة 
االإح�صاء را�صد بن الحج املن�صوري 
رئي�س جمل�س اإدارة املركز وحممد 
التنفيذي  امل��دي��ر  ال�����ص��ح��ى  �صعيد 
ال�صويدي  وم��ن��ى  ال���دع���م  ل��ق��ط��اع 
االإح�صاء  لقطاع  التنفيذى  املدير 
مدير  الفال�صي  واأح��م��د  ب��االإن��اب��ة 
الفريق  وق���ال    . اخل���دم���ات  اإدارة 
هذه  ت��وق��ي��ع  اإن  ال�����ص��ع��ف��ار  ���ص��ي��ف 
اإمياننا  من  انطالقا  ياأتي  املذكرة 
موؤ�ص�صيا  اأ�صبح  اليوم  العمل  ب��اأن 
وهذا  �صليمة  منهجية  على  قائما 

على  امل�صتمر  االإح�صائية وحر�صه 
اإح�صائية  وخدمات  اأدوات  تطوير 
اأنظمة  ت��ط��وي��ر  ب��ج��ان��ب  ح��دي��ث��ة 
بطرق  االإح�صائي  العمل  واآل��ي��ات 
اأكرث  اآلية تعاون  مبتكرة وتاأ�صي�س 
فاعلية بهدف اال�صتفادة الق�صوى 
م��ن امل����وارد االإح�����ص��ائ��ي��ة يف اإم���ارة 
اإح�صائي  ن���ظ���ام  وب���ن���اء  اأب���وظ���ب���ي 
را�صخة  علمية  اأ�ص�س  على  يرتكز 

فر�صة لتعزيز اأوا�صر التعاون مبا 
ي��ت��واك��ب م��ع خ��ط��ط االإم�����ارة نحو 
تعزيز م�صرية التنمية واال�صتقرار 
االج��ت��م��اع��ي واالق��ت�����ص��ادي اإدراك����ا 
والبيانات  امل���ع���ل���وم���ات  مت��ث��ل��ه  مل���ا 
االإح�������ص���ائ���ي���ة ك���رك���ي���زة ه���ام���ة يف 
و�صيا�صات  اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ات  ب��ن��اء 
ا����ص���ت���ع���داد  واأك���������د    . ال����ط����رف����ني 
املجاالت  ك��اف��ة  يف  للتعاون  امل��رك��ز 

ويقدم موؤ�صرات عالية اجلودة من 
واملالئمة  والتوقيت  ال��دق��ة  حيث 
الحتياجات امل�صتخدمني مبختلف 
ب��ال��دور احليوي  واأ���ص��اد    . فئاتهم 
الداخلية  وزارة  ب���ه  ت��ق��وم  ال����ذي 
وح���ر����ص���ه���ا ع���ل���ى ت����وف����ري االأم�����ن 
واملقيمني  للمواطنني  واال�صتقرار 
يف دولة االإمارات لتحقيق التنمية 

ال�صاملة وامل�صتدامة .

جناح وزارة الداخلية يف معر�ش دبي لالإجنازات احلكومية ي�ستقطب الزوار
•• ابوظبي-وام:

دبي  م��ع��ر���س  رواد  م��ن  ك��ب��ريا  اق��ب��اال  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  من�صة  ا�صتقطبت 
لالإجنازات احلكومية الذين تفاعلوا مع امل�صروعات واملبادرات التطويرية 
تناف�صية  وتعزز  ال���وزارة  موظفي  ل��دى  واالإب���داع  االبتكار  روح  تعك�س  التي 
االإمارات عرب اخت�صار الوقت واجلهد يف اخلدمات التي تقدمها للجمهور.

ل���الأداء  ب��رن��ام��ج دب���ي  ال���ذي نظمه  امل��ع��ر���س  ال�����وزارة يف  وعك�صت م�����ص��ارك��ة 
احلكومي املتميز يف مركز دبي التجاري العاملي مدى تطور خدماتها الإ�صعاد 
املتعاملني من خالل جمموعة من خدماتها وم�صروعاتها االبتكارية والتي 
اإ�صعاد املتعاملني واملنافذ الذكية ونظام دولفني ملكافحة  اإدارة  �صملت نظام 
احل��رائ��ق واحل����وادث واب��ت��ك��ار اإم��ارات��ي لك�صف اجل����وازات وال��وث��ائ��ق املزورة 
ومبادرة ال�صيارة الرملية "فورد رابرت" فيما �صارك االإ�صعاف الوطني �صمن 

جناح الوزارة بجهاز حماكاة قيادة �صيارة االإ�صعاف.

ال�صرطة  رئي�س  ن��ائ��ب  متيم  خلفان  �صاحي  الفريق  ال����وزارة  من�صة  وزار 
واالأم��ن العام يف دب��ي وال��ل��واء عبداهلل امل��ري قائد ع��ام �صرطة دب��ي واللواء 
خبري را�صد ثاين املطرو�صي مدير عام الدفاع املدين يف دبي وعدد من كبار 
�صباط ال��وزارة وجمع غفري من املخت�صني وال��زوار. واأك��د الفريق �صاحي 
خلفان حر�س دولة االم��ارات العربية املتحدة على اأن تكون يف طليعة دول 
العامل من حيث تقدمي اخلدمات املتميزة والتي ت�صهم يف اإ�صعاد املتعاملني 
التي  للخدمات  وال��ري��ادة  التطوير  نهج  تعزز  رائ���دة  وطنية  اف��ك��ار  وتبني 

تقدمها الوزارة على م�صتوى الدولة.
وحث نائب رئي�س ال�صرطة واالأمن العام بدبي املبتكرين وا�صحاب االفكار 
اخلالقة والرائدة يف جهاز ال�صرطة واالأمن اإىل موا�صلة هذا النهج الطيب 
االرتقاء  العليا يف  القيادة  اأه��داف وتطلعات  والتي حتقق  اأفكارهم  بتقدمي 

باخلدمات املقدمة للجمهور.
واأ�صاف اأن مبتكرات الوزارة يف املعر�س متثل اأفكار متميزة ي�صتحق ا�صحابها 

من منت�صبي ال�صرطة الت�صجيع والتحفيز لتطوير بيئة العمل ال�صرطي اإىل 
ومتابعة  للم�صتجدات  مواكبة  بروؤية  امل�صتقبل  وا�صت�صراف  اأرقى  م�صتويات 
التطوير ال�صامل الذي ت�صهده م�صرية اخلري والعطاء يف  االإم��ارات . كما 
�صارك اللواء خبري را�صد ثاين املطرو�صي يف مبادرة " ا�صاأل قادة احلكومة " 

مبن�صة وزارة الداخلية.
وتعد املبادرة من �صمن ابرز الفعاليات التي ي�صهدها املعر�س الأهميتها يف 
واالأفكار  االآراء  تبادل  من  اال�صتفادة  عرب  احلكومية  اجلهات  اداء  تطوير 
والتجارب بني امل�صاركني من خمتلف ال�صرائح اأو جهات م�صاركة اأو موظفني 
وقادة لتقلي�س امل�صافة بني هذه االأطراف واإتاحة الفر�صة للجميع للتعبري 

عن اآرائهم واأفكارهم.
التي  اخل��دم��ات  ح��ول  مبا�صر  ل��ق��اء  يف  اجلمهور  املطرو�صي  ال��ل��واء  وح���اور 
انواع  خمتلف  الإط��ف��اء  ا�صتجابته  و���ص��رع��ة  امل���دين  ال��دف��اع  ج��ه��از  يقدمها 
احلرائق ومدى التطور الذي �صهدته اليات ومعدات الدفاع املدين للتعامل 

بحرفية عالية مع خمتلف انواع وت�صنيفات احلرائق.  واأكد يف ت�صريح له 
باأحدث  امل�صاركة  على  امل��دين  للدفاع  العامة  االإدارة  حر�س  الزيارة  �صمن 
العديد  اأن��ه ج��رى ت�صميم  اإىل  امل��دين م�صريا  الدفاع  االبتكارات يف جم��ال 
منها بعقول و�صواعد اإماراتية لتقدمي اأف�صل االأ�صاليب واملمار�صات العاملية 

يف جمال احلماية والوقاية واملكافحة.
وا�صت�صراف  االبتكار  روح  عك�صت  باملعر�س  الداخلية  وزارة  من�صة  اأن  وقال 
امل�صتقبل ومدى التطور التقني يف خمتلف حقول العمليات واخلدمات التي 

تقدمها خمتلف قطاعات الوزارة ومنها قطاع الدفاع املدين.
واأكدت تلك االإجنازات مدى احلر�س على حتقيق روؤية الوزارة " اأن تكون 
اأم��ن��ا و�صالمة"  ال��ع��امل  اأف�����ص��ل دول  امل��ت��ح��دة م��ن  العربية  دول���ة االم����ارات 
من  املتعاملني  الإ���ص��ع��اد  التطبيقات  واأف�����ص��ل  التقنيات  اأح���دث  با�صتخدام 
وثقافاتهم  جن�صياتهم  اخ��ت��الف  على  متييز  دون  املجتمع  ف��ئ��ات  خمتلف 

وفئاتهم العمرية.
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اأخبـار الإمـارات
�سحة دبي تطبق " الباركود " يف جميع معامالت ال�سيدلة والدواء مب�ست�سفياتها ومراكزها

•• دبي -وام:

بداأت هيئة ال�صحة بدبي يف تطبيق نظام " الباركود " يف جميع معامالت 
ال�صيدلة والدواء مب�صت�صفياتها ومراكزها ال�صحية كافة يف خطوة غري 
م�صبوقة على م�صتوى الدولة متخطية بذلك املراحل النمطية واملاألوفة 

لعمليات �صرف الدواء .
تاأتي هذه اخلطوة �صمن جهود الهيئة املبذولة الإحداث الطفرة النوعية 
العاملية  االأن��ظ��م��ة  باأف�صل  ورب��ط��ه  ب��دب��ي  ال�صحي  ال��ق��ط��اع  يف  املطلوبة 

والتقنيات املتطورة والذكية .
تخفي�س  �صاأنه  " باركود" من  االأدوي���ة  اأ�صناف  من  �صنف  لكل  واأ�صبح 
احتماالت اخلطاأ يف �صرف اأي دواء اإىل ال�صفر اإ�صافة اإىل حتقيق اأعلى 

معايري �صالمة االأدوية املتبعة عامليا .

جاء ذلك بناء على اأعمال التن�صيق التي اأجرتها الهيئة مع كربى ال�صركات 
العاملية املنتجة واملوردة لالأدوية وا�صتنادا للتقنيات فائقة امل�صتوى التي 
ت�صتعني بها يف اإدارة وتنظيم القطاع ال�صحي وبالتحديد ما يت�صل باإدارة 

ال�صيدلة واالأنظمة الذكية التي تتميز بها هيئة ال�صحة بدبي .
العام  املدير  االإدارة  رئي�س جمل�س  القطامي  وقال معايل حميد حممد 
لهيئة ال�صحة بدبي اإن الهيئة ت�صخر جميع اإمكانياتها ملواكبة توجهات 
الدولة الذكية وحكومة دبي على وجه التحديد .. م�صريا اإىل اأن �صحة 
العاملية  واملعايري  اال���ص��رتاط��ات  جميع  تطبيق  يف  و�صعا  تدخر  ل��ن  دب��ي 
الدواء  ب�صالمة  منها  يتعلق  م��ا  خا�صة  ال�صحة  ق��ط��اع  يف  بها  املعمول 
وماأمونيته وذلك حتقيقا لر�صا املتعاملني و�صعادتهم و�صمان ح�صولهم 

على خدمات عالية اجلودة .
اأنظمتها  اأمتتة  ت�صهد حتوال مهما على طريق  الهيئة  اأن  اأكد معاليه  و 

الذكية  والتطبيقات  والتقنيات  التجهيزات  باأف�صل  وربطها  وخدماتها 
اأعينها هدف تعزيز القدرات التناف�صية ملدينة دبي يف  وهي ت�صع ن�صب 
وفق  امل�صتوى  فائقة  الطبية  اخلدمات  خريطة  وت�صدر  ال�صحي  املجال 
توجيهات �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي " رعاه اهلل " ودعم �صمو ال�صيخ 
املجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ب��ن  ح��م��دان 
التنفيذي واملتابعة احلثيثة من �صمو ال�صيخ حمدان بن را�صد اآل مكتوم 

نائب حاكم دبي وزير املالية رئي�س هيئة ال�صحة بدبي .
ويوفر نظام "الباركود" احللول ال�صاملة والذكية يف عمليات اإدارة قطاع 
لنظام  ال��ع��امل��ي  امل��ع��ي��ار  على  ذل��ك  يف  معتمدا  ال����دواء  و���ص��رف  ال�صيدلة 
الباركود" GS1 Standards" و هو النظام العاملي للباركود االأكرث 
انت�صارا و املطبق من قبل اأغلبية ال�صركات العاملية و�صركات االأدوية على 

�صركات  جميع  اإل��زام  ذلك  واقت�صى   .. الباركود  لنظام  اخل�صو�س  وجه 
ت��وري��د االأدوي����ة و امل�صتح�صرات  ب�����ص��رورة  و وك���الء و م���وردي االأدوي����ة 
 GS1" ال�صيدالنية للهيئة مرمزة ب�" الباركود" ح�صب النظام العاملي
يعد  "الذي   2D Data Matrix" بت�صميم  " و   Standards

الت�صميم االأحدث عامليا و امل�صتخدم يف اأحدث االأنظمة.
اإدارة ال�صيدلة يف هيئة ال�صحة بدبي  و قال الدكتور علي ال�صيد مدير 
اإن " الباركود " قائم على تطبيق نظام " Software " املركزي الذي 
لالأنظمة  ا�صتيفائه  من  والتاأكد  لقراءته  ال�صيدلة  اإدارة  قبل  من  يدار 
ا�صتريادها من اخلارج  التي يتم  "الباركود" لالأدوية  املعتمدة و طباعة 
10 باملائة  مبا�صرة للهيئة و التي ت�صكل ن�صبة حمدودة جدا ال تتعدى 
من جممل االأدوية املخزنية يف الهيئة مما ال ي�صكل اأي عبء اإ�صايف على 

الهيئة.

 

امل�صت�صفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�صت�صفى املفرق                     5823100
 م�صت�صفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�صيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�صت�صفى توام                         7677444
م�صت�صفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�صت�صفى را�صد                       3371111
م�صت�صفى دبى                          2714444
م�صت�صفى الرباحة                   2710000
م�صت�صفى املكتوم                     2221211         
م�صت�صفى االمل                      3444010
م�صت�صفى الو�صل                    2193000

ال�صارقة 
م�صت�صفى القا�صمى                 5386444
م�صت�صفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�صت�صفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�صت�صفى ام القيوين                7656888
را�س اخليمة 

م�صت�صفى �صقر                       2223666
م�صت�صفى �صيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�صت�صفى الفجرية                  2242999

 امل�صت�صفيات اخلا�صة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�صت�صفى االأهلى مرد�س         6262666
م�صت�صفى النور                       6139111
امل�صت�صفى االماراتى الفرن�صى 6265722

 دبى
م�صت�صفى ولكري                      2829900
امل�صت�صفى االأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�صت�صفى الدولية  اخلا�صة 2212484

ال�صارقة 
م�صت�صفى الزهراء اخلا�صة     5619999
م�صت�صفى زليخة                      5658866
امل�صت�صفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�صت�صفى امللكى                       5452222

العني
م�صت�صفى الواحة                     7221251

�صيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�صيدلية النور اجلديدة          6264264
�صيدلية الرازى                      6326671
ال�صيدلية االأهلية املركزية     6269545
�صيدلية رميا                          6744214
�صيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�صيدلية م�صفح                      5546674
�صيدلية دار ال�صفاء                 6411299
�صيدلية ابن �صينا -  الدانا بالزا  6669240

عجمان
�صيدلية عجمان                     7446031 
�صيدلية مكة                           7446343 
�صيدلية املدينة                       7468424
�صيدلية االمارات                    7474900
�صيدلية االأم                           7429006

دبى 
�صيدلية املدينة                       2240566 
�صيدلية اجلامعة                    3967335 
�صيدلية االأحتاد                      3935619
�صيدلية ابن �صينا -  بر دبى   3556909 
�صيدلية جراند بن �صينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�صيدلية العني                        7655120  
�صيدلية فرح                           7630120 
�صيدلية ال�صالم اجلديدة       7543887

ال�صارقة
�صيدلية م�صافى                      5732221 
�صيدلية حمد                          5582800
�صيدلية مكة                           5656994 
�صيدلية الرازى                      5565262 
�صيدلية نادين                        5733311 
�صيدلية ابن  �صينا الكورني�س  5726885 
�صيدلية ال�صارقة                    5623850 

ام القوين
�صيدلية احلرم                       7660292

ال�صرطة / املطافى           
االمارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

الرتبية تعلن عنها قبل بدء الدوام جلهازية املدار�س وق�صر اأيام التمدر�س

اعتماد جداول امتحانات نهاية العام الدرا�سي جلميع ال�سفوف الدرا�سية

جت�صيدا للقيم الإن�صانية مببادرة رئي�س الدولة )عام اخلري( وتعزيزا للم�صوؤولية الجتماعية

بلدي�����������ة مدين����ة اأبوظب���ي ت������زور م����ر�س���������ى م�ست�س�فى ليف كري يف م�سفح

•• دبي- حم�شن را�شد

والتعليم  الرتبية  وزارة  اعتمدت 
نهاية  امتحانات  مواعيد   ، اأم�����س 
الدرا�صي  للعام  الدرا�صي  الف�صل 
  ،2017-2016 اجل�������������اري، 
يف   "12  1-  " م����ن  ل��ل�����ص��ف��وف 
واخلا�س  ال��ع��ام  التعليم  م��دار���س 
الرتبية، مبا  وزارة  ملنهاج  املطبقة 
الف�صل  منت�صف  "اختبارات  فيها 
ف�صال  الق�صرية"،  وامل����رك����زي����ة 
االمتحانات  تطبيق  مواعيد  ع��ن 
امل�صتمر  التعليم  لطلبة  املركزية 

املتكامل، بكل م�صاراته.
امتحانات  تنطلق  اأن   املقرر  ومن 
لطلبة  ال����درا�����ص����ي  ال����ع����ام  ن���ه���اي���ة 

من ال�صهر نف�صه.
تطبيق  م��واع��ي��د  تعميم  وبح�صب 
االمتحانات املركزية، على مدار�س 
املطبقة  واخل��ا���س  ال��ع��ام  التعليم 
ملنهاج وزارة الرتبية الذي ح�صلت 
تقرر  منه،  ن�صخة  " الفجر" على 
اأن تبداأ اختبارات منت�صف الف�صل، 
اب��ري��ل اجل���اري وت�صتمر   30 ي��وم 
لل�صفوف  امل��ق��ب��ل  م���اي���و   7 ح��ت��ى 
ال�صفوف  طلبة  فيما   ،12 4اإىل 
مع  م���وع���د  ع��ل��ى   12 1اإىل  م���ن 
اخ��ت��ب��ار ال��ت��ح��دث واال���ص��ت��م��اع ملادة 
بني  ال��ف��رتة  يف  االجنليزية  اللغة 
8 اإىل 18 مايو املقبل، ف�صال عن 
الت�صميم  م��ادة  يف  االمتحان  اداء 
االبداعي واالبتكار لطلبة ال�صفني 

"امل�صار االكادميي والدرا�صة  ع�صر 
املقبل  ي��ون��ي��و   18 ي���وم  امل��ن��زل��ي��ة، 
يوؤدي  فيما  منه،   22 يف  وتنتهي 
 11 اإىل   8 م��ن  ال�����ص��ف��وف  طلبة 
اإىل   7 االكادميي" وطلبة  "امل�صار 
امتحان  املنزلية،  "الدرا�صة   11
م��وؤج��ل ن��ه��اي��ة ال��ع��ام يف ي���وم 11 
يونيو املقبل حتى 14 من ال�صهر 
ال�صف  ب������اأن ط��ل��ب��ة  ع��ل��م��ا  ذات�������ه، 
ال�صنة  االمية"  "حمو  ال�����ص��اب��ع 
امتحان  ي�����ص��م��ل��ه��م  ال  ال����راب����ع����ة، 
االإعادة. وبح�صب التعميم، �صيكون 
12"الدرا�صة  ال�����ص��ف��وف  ط��ل��ب��ة 
االأكادميي"،  و"امل�صار  املنزلية" 
اإىل   8 م��ن  النقل  �صفوف  وطلبة 
على  االكادميي"،  11"امل�صار 

 28 " متقدم" ي��وم  ال��ث��اين ع�صر 
طلبة  ي�صتهل  فيما  امل��ق��ب��ل،  م��اي��و 
االمتحانات  "عام"  ع�صر  ال��ث��اين 
30 من ال�صهر ذاته، وتنتهي  يوم 
 ،2017 ي��ون��ي��و   4 ي���وم  لكالهما 
نهاية  امتحانات  �صباق  يبداأ  فيما 
 ،11 اإىل   1 م��ن  لل�صفوف  ال��ع��ام 
يوم 11 يونيو وتنتهي يف 18 من 

ال�صهر ذاته.
18 يونيو  ي���وم  ال�����وزارة  وح����ددت 
امل��ق��ب��ل، م��وع��دا الم��ت��ح��ان املوؤجل 
واالإع���������ادة  ل��ط��ل��ب��ة ال���ث���اين ع�صر 
 22 يف  وينتهي  واملتقدم"  "العام 
املوؤجل  امتحان  يبداأ  بينما  منه،  
 11 1اإىل  م��ن  ال�صفوف  لطلبة 
 22 وينتهي  املقبل  يوليو   2 ي��وم 

امل��ق��ب��ل وتنتهي يف  م��اي��و   30 ي���وم 
امتحانات  تنطلق  فيما  منه،   22
يوم  املنزلية"،  "الدرا�صة  ط��ل��ب��ة 
يونيو   5 حتى  وت�صتمر  منه   28
امل����ق����ب����ل، وت�������ص���م���ل االم���ت���ح���ان���ات 
اال�صالمية  املواد"الرتبية  يف 
والعلوم  االجتماعية  وال��درا���ص��ات 
من  ك���ل  ي���ب���داأ  ف��ي��م��ا  ال�صحية."، 
االمية"  "حمو  ال�����ص��اب��ع  ���ص��ف��وف 
لل�صنة الرابعة، و8اإىل11 "امل�صار 
"الدرا�صة  و11-7  االكادميي" 
يوم  يف  االم��ت��ح��ان��ات  املنزلية"،  
حتى  وت�صتمر  املقبل  م��اي��و   14

منه.  22
اأن تبداأ امتحانات االعادة   وتقرر 
وموؤجل نهاية العام لطلبة الثاين 

املقبل. يونيو   8 يوم  و11   10
 12-4 وي���ب���داأ ط��ل��ب��ة ال�����ص��ف��وف 
الق�صري  امل�����رك�����زي  االم����ت����ح����ان 
الثاين، الذي ي�صم "مادة الرتبية 
اال�صالمية والدرا�صات االجتماعية 
 15 ي��وم��ي  الوطنية"  وال��رتب��ي��ة 
يلتقي  اأن  على  املقبل،  مايو  و16 
لل�صفوف  ال����ع����ام  امل�������ص���ار  ط��ل��ب��ة 
اإدارة  م�����ادة  م���ع  10و11و12 
ذاته.  ال�صهر  من   17 يف  االعمال 
الوزارة   ح��ددت  مت�صل،  �صياق  ويف 
االمتحانات  ت��ط��ب��ي��ق  م���واع���ي���د 
امل�صتمر   التعليم  لطلبة  املركزية 
امتحانات  ت��ب��داأ  ح��ي��ث  امل��ت��ك��ام��ل، 
لطلبة  اجل���������اري  ال�����ع�����ام  ن���ه���اي���ة 
"االكادميي"  امل�صار  ع�صر   الثاين 

االإعادة  امتحان موؤجل  موعد مع 
حتى  املقبل  �صبتمرب   10 ي��وم  يف 
لقرار  وفقاً   (((""" منه.    14
جمل�س الوزراء اخلا�س بالتقومي 
يونيو     22 يوم  �صيكون  املدر�صي، 
الطلبة،  دوام  جميع  نهاية  املقبل 
الهيئات  دوام  ن��ه��اي��ة  ي��ول��ي��و  و6 
ب��ل��غ عدد  ال��ت��دري�����ص��ي��ة، يف وق����ت 
اأي������ام ال���ت���م���در����س ال���ع���ام اجل����اري 
الهيئات  دوام  ويبداأ  يوماً،   184
الدرا�صي  ال���ع���ام  يف  ال��ت��دري�����ص��ي��ة 
 3 يوم   ،2018-2017 اجلديد 
�صبتمرب املقبل، فيما يبداأ الطلبة 
ويبلغ  ذات���ه،  ال�صهر  م��ن   10 ي��وم 
ع��دد اأي���ام ال��درا���ص��ة ال��ع��ام اجلديد 

يوماً."""((((  181

•• اأبوظبي –الفجر:

ال�صمو  ���ص��اح��ب  مل��ب��ادرة  جت�صيدا 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ 
رئي�س الدولة حفظه اهلل باعتبار 
عام 2017 عام اخلري ، قام وفد 
اأبوظبي بزيارة  من بلدية مدينة 
م�صت�صفى اليف كري يف م�صفح مت 
خاللها تفقد املر�صى واالطمئنان 
وتقدمي  ال�صحية  اأحوالهم  على 
لهم  وال��دع��اء  التذكارية  الهدايا 
ب��ال�����ص��ف��اء ال��ع��اج��ل وال���ع���ودة اإىل 
ذوي��ه��م وق���د اأمت����وا ال��ع��الج وهم 

ب�صح�ة وعافي�ة.
وت��اأت��ي ه��ذه ال��زي��ارة ت��اأك��ي��دا على 

وم�����ص��ارك��ت��ه��م و���ص��د اأزره����م ورفع 
روح��ه��م امل��ع��ن��وي��ة، ح��ي��ث حتر�س 
املبادرة  ه��ذه  خ��الل  م��ن  البلدية 
التنوع يف  ق��اع��دة م��ن  اإي��ج��اد  اإىل 
من  املجتمعية  اخل��دم��ات  تقدمي 
خالل هذه الزيارات كما تعرب عن 
منوذج اإيجابي تقوم به يف العديد 
الفرحة  امل��ن��ا���ص��ب��ات الإدخ�����ال  م��ن 
وتفقدهم  امل��ر���ص��ى  ن��ف��و���س  ع��ل��ى 

واالطمئنان على �صحتهم.
البلدية  وف��د  برنامج  �صمل  وق��د 
غ���رف���ه���م  يف  امل�����ر������ص�����ى  زي������������ارة 
واالطمئنان  ال��ي��ه��م  وال���ت���ح���دث 
�صحتهم  ع��ل��ى  وال���وق���وف  عليهم 
املعنوية  وامل��وؤازرة  الدعم  وتقدمي 

البلدية  ال�������ص���وؤون  دائ�����رة  ال���ت���زام 
اأبوظبي  مدينة  – بلدية  والنقل 
وتفعيل  املجتمعية  ب��امل�����ص��وؤول��ي��ة 
واالجتماعية  االإن�صانية  املبادرات 
ت���ك���ري�������س قيم  ع���ل���ى  وح����ر�����ص����ه 
وتعزيز  وال�����رتاح�����م  ال���ت���وا����ص���ل 
التكافل االجتماعي ، وتاأكيدا على 

امل�صاركة بفعاليات عام اخلري.
اإطار  ال���زي���ارة �صمن  ت��ن��درج  ك��م��ا 
مدينة  لبلدية  العامة  االأه����داف 
االجتماعية  وامل���ب���ادرات  اأب��وظ��ب��ي 
اإب�������راز  اإىل  ال����ه����ادف����ة  ال����ب����ن����اءة 
يف  امل��ج��ت��م��ع  خ���دم���ات  اإدارة  دور 
ال���ب���ل���دي���ة يف امل�������ص���ان���دة وال���دع���م 
باملجتمع  الفئات  جلميع  املعنوي 

لهم وادخال الفرحة اىل قلوبهم 
الهدايا  ب��ع�����س  ت���ق���دمي  مت  ك��م��ا 
والدعاء  ال�����ورود  م��ع  ال��ت��ذك��اري��ة 
ل��ه��م ب��ال�����ص��ح��ة وال��ع��اف��ي��ة، حيث 
تقديرهم  ع���ن  امل���ر����ص���ى  اأع������رب 
النف�صي  واأث��ره��ا  البلدية  مل��ب��ادرة 
واالجتماعي عليهم وعلى ذويهم.

واأكدت اأن هذه الزيارات اخلا�صة 
ل���ل���م���ر����ص���ى ت����ع����رب ع�����ن من�����وذج 
املجتمعية  ال�صراكة  م��ن  اإيجابي 
ت�صعى  التي  االأخ��رى  مع اجلهات 
البلدية نحو تكري�صها من خالل 
ت��ب��ي��ن��ه��ا ل��ل��ع��دي��د م����ن ال���ربام���ج 
املجتمعية بال�صراكة مع املوؤ�ص�صات 

والدوائر احلكومية واخلا�صة.

الأر�سيف الوطني يدعم اأر�سيف بلدية دبا احل�سن بال�ست�سارات املهنية املتطورة
•• ابوظبي-الفجر:

يف اإطار تقدمي الدعم واخلدمات 
اال�����ص����ت���������ص����اري����ة وال����ت����دري����ب����ي����ة 
بالدولة،  احلكومية  للموؤ�ص�صات 
املوؤ�ص�صات  اأر�صيفات  اأداء  وتطوير 
ا���ص��ت��ع��ر���س خرباء   - احل��ك��وم��ي��ة 
وخم����ت���������ص����ون م������ن االأر������ص�����ي�����ف 
الوطني لدولة االإمارات العربية 
اأر�صيف  اأم����ام وف���د م��ن  امل��ت��ح��دة 
اأف�صل  دبا احل�صن  بلدية مدينة 
املمار�صات املتعلقة باإدارة الوثائق 
واالإل��ك��رتون��ي��ة، ونظام  ال��ورق��ي��ة 
املرا�صالت، ومدى اال�صتفادة من 
ي��ق��دم��ه��ا ق�صم  ال���ت���ي  اخل���دم���ات 
االأر�صيفات احلكومية على �صعيد 
احلكومية  االأر����ص���ي���ف���ات  ت��ن��ظ��ي��م 
بالدولة، ودور ق�صم اأر�صيف املركز 
وجهود  ال��وط��ن��ي،  االأر����ص���ي���ف  يف 
جمال  يف  ال���وط���ن���ي  االأر�����ص����ي����ف 
الرتجمة، ومعلومات مف�صلة يف 

جماالت اأخرى.
ج����اء ذل����ك ان���ط���الق���اُ م���ن م���واد 
ل�صنة   7 رق��م  االحت���ادي  القانون 
الوطني  االأر�صيف  ب�صاأن   2008
التنفيذية،  والئحته  وتعديالته 
وب���ق�������ص���د حت���ق���ي���ق االأر�����ص����ي����ف 
ال��وط��ن��ي الأه���داف���ه ال��رام��ي��ة اإىل 
بناء اأر�صيف وطني حديث؛ يبذل 
كبرية  جهوداً  الوطني  االأر�صيف 
يف �صبيل تنظيم وتطوير اأر�صيف 
بالدولة  احل��ك��وم��ي��ة  امل��وؤ���ص�����ص��ات 
وفق اأف�صل املمار�صات وال�صيا�صات 
املعمول  واالأ�ص�س  واال���ص��رتاط��ات 

بها يف جمال اإدارة االأر�صيف.
وق�������د ح����ف����ل االج�����ت�����م�����اع ال�����ذي 
الزعابي  جن����الء  ال�����ص��ي��دة  ���ص��م 
املركزي  االأر���ص��ي��ف  ق�صم  رئ��ي�����س 
احل�صن،  دب����ا  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  يف 
ال�صيدة زليخة ح�صن  ومرافقتها 
م��ن�����ص��ق اأر����ص���ي���ف���ات م����ع خ����رباء 
وال�صجالت  ال���وث���ائ���ق  اإدارة  يف 
واالأن�����ظ�����م�����ة االإل�����ك�����رتون�����ي�����ة يف 

با�صتحداث  امل��وؤ���ص�����ص��ة  ت��ق��وم  اأن 
وحفظ  الإدارة  تنظيمية  وح���دة 
االأر�صيف اأو ت�صكيل جلنة داخلية 
تعنى بتنظيم االأر�صيف، واأكد اأنه 
ق��ام بها  التي  ال��زي��ارات  بناًء على 
اإىل  الوطني  االأر�صيف  فريق من 
اأر�صيفات املوؤ�ص�صات احلكومية قد 
التو�صيات  م��ن  ع���دد  ت��ق��دمي  مت 
الالزمة حلفظ وتنظيم وتطوير 
اأف�صل  مع  يتوافق  مبا  االأر�صيف 
املجال،  هذا  يف  املتبعة  املمار�صات 
يتابع  الوطني  االأر�صيف  زال  وما 
تنفيذ هذه التو�صيات، وكان لتلك 
بالنهو�س  ك��ب��ري  دور  امل��ت��اب��ع��ات 
ب��ال��ك��ث��ري م���ن االأر����ص���ي���ف���ات التي 
والت�صريب  ال��ه��در  ت��ع��اين  ك��ان��ت 
واالإه������م������ال ل��ت�����ص��ب��ح م����ن اأك����رث 

االأر�صيفات تنظيماً. 
الوطني  االأر����ص���ي���ف  وح��ق��ق  ك��م��ا 
اإجنازاً اآخر متثل يف �صبط عملية 
يف  للوثائق  الع�صوائي  االإت����الف 
اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة م���ن خالل 
الرجوع اإىل جلنة اإتالف الوثائق 
والتن�صيق  الوطني  االأر���ص��ي��ف  يف 

معها بهذا ال�صاأن.

ق�صم  ورئي�س  الوطني،  االأر�صيف 
عن  باإي�صاحات   - املركز  اأر�صيف 
خل�صت  االإل��ك��رتون��ي��ة  االأر���ص��ف��ة 
االأر�صفة  اأنظمة  حت��دي��د  اأن  اإىل 
االإل���ك���رتون���ي���ة ت����اأت����ي ب���ن���اء على 
اأو  اجلهة  ومتطلبات  احتياجات 
املوؤ�ص�صة، باالإ�صافة اإىل اخلدمات 
يقدمها  ال����ت����ي  االإل����ك����رتون����ي����ة 
املنتجة  ال��وث��ائ��ق  كمية  اأو  وع���دد 

وامل�صتلمة.
االأر�صيف  يف  امل���را����ص���الت  وع����ن 
اإدارة  اأن  املخت�س  اأو�صح  الوطني 
الوطني  االأر�صيف  يف  املرا�صالت 
املرا�صالت  اإدارة  ع��ل��ى  ت��ق��ت�����ص��ر 
با�صتخدام  وال�������ص���ادرة  ال�������واردة 
متطورة  اإل���ك���رتون���ي���ة  اأن���ظ���م���ة 
وح��دي��ث��ة، وت���ن���اول ال��ل��ق��اء مدى 
اإم��ك��ان��ي��ة اال���ص��ت��ف��ادة مم��ا يقدمه 
من  احلكومية  االأر�صيفات  ق�صم 
املجال،  ه��ذا  يف  متعلقة  خ��دم��ات 
تنظيم  ����ص���ع���ي���د  ع����ل����ى  ودوره 
بالدولة،  احلكومية  االأر�صيفات 
الوطني  االأر�����ص����ي����ف  اأن  وب�����ني 
احلكومية  املوؤ�ص�صات  مع  يتعاون 
ب���ال���دول���ة وال��ت��ن�����ص��ي��ق م��ع��ه��ا بعد 

وت���ط���رق ل���ق���اء ت���ب���ادل اخل����ربات 
جتربة  اإىل  االأر����ص���ف���ة  جم���ال  يف 
االأر�صيف  يف  امل��رك��زي  االأر���ص��ي��ف 
الت�صنيف  اآل�����ي�����ات  و  ال���وط���ن���ي 
وال������رتم������ي������ز واإج������راءات������ه������م������ا 
اأي�صاً  اللقاء  وحفل  ومراحلهما، 
ب�صرح مطول عن نظام املرا�صالت 
االإلكرتوين الداخلي يف االأر�صيف 
هذا  يف  الوثيقة  ورح��ل��ة  الوطني 
النظام، و�صبل حفظها وفهر�صتها، 
و�صلط ال�صوء على االهتمام الذي 
يوليه االأر�صيف الوطني للوثيقة 
والورقي،  االل��ك��رتوين  ب�صكليها 
الورقية  الوثيقة  اأن  اإىل  منوهاً 
حت��ظ��ى ب��اه��ت��م��ام ك��ب��ري الأن����ه قد 
التاريخي،  االأر���ص��ي��ف  اإىل  ت���وؤول 
القانون االحتادي رقم  واأن مواد 
واخلا�س   2008 ل�صنة  لعام   7
ب�����ص��وؤون االأر���ص��ي��ف ال��وط��ن��ي قد  
اأحاطت الوثيقة ب�صكليها الورقي 
واالهتمام  بالعناية  واالإلكرتوين 
مرحلة  وح����ت����ى  ن�������ص���اأت���ه���ا  م���ن���ذ 
�صجالت  اإىل  �صمها  اأو  اإت��الف��ه��ا 
بنّي  كما  التاريخية،  االأر�صيفات 
الورقية  ال��وث��ائ��ق  حفظ  اأ���ص��ل��وب 

يف علب اأر�صيف وحافظات امللفات 
امل��خ�����ص�����ص��ة ل��ه��ذا ال��غ��ر���س وفق 

اأرقى املمار�صات العاملية.
اللقاء  يف  ال�����ص��وء  ت�����ص��ل��ي��ط  ومت 
ُيعنى  ال��ذي  الرتجمة  ق�صم  على 
وال�صجالت  ال���ك���ت���ب  ب���رتج���م���ة 
بتاريخ  اخل���ا����ص���ة  االأر����ص���ي���ف���ي���ة 
ومنطقة  وث��ق��اف��ت��ه��ا  االإم���������ارات 
اخلليج، العربي وتراثها، وال�صريرَ 
وامل����ذك����رات، ووق���ائ���ع امل���وؤمت���رات 

التي ينظمها االأر�صيف الوطني.
ال�صيدة  جالت  اللقاء  نهاية  ويف 
رئ���ي�������س ق�صم  ال���زع���اب���ي  جن�����الء 
دبا  بلدية  امل��رك��زي يف  االأر���ص��ي��ف 
ال�صيدة  وم��راف��ق��ت��ه��ا  احل�����ص��ن، 
اأر�صيفات يف  زليخة ح�صن من�صق 
رح���اب االأر���ص��ي��ف ال��وط��ن��ي حيث 
اط��ل��ع��ت��ا ع���ل���ى ق�����ص��م االأر����ص���ي���ف 
الرئا�صي الذي يعمل على توثيق 
تاريخ دولة االإمارات عرب حر�صه 
على جمع وتوثيق م�صرية القائد 
�صلطان  بن  زاي��د  ال�صيخ  املوؤ�ص�س 

اآل نهيان »طيب اهلل ثراه«.
ال�����صمو  ���ص��������������������اح��ب  واأن�����ص��ط��ة   
اآل  زاي�����د  ب�����ن  خ����ليفة  ال�ص��������يخ 
ال���دول���ة »حفظه  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان 
وثائقياً  فيلماً  ت��اب��ع��وا  ث��م  اهلل«، 
عن  عالية  بتقنية  االأبعاد  ثالثي 
االإم���ارات وحا�صرها  دول��ة  تاريخ 
قاعة  يف  م�����ص��ت��ق��ب��ل��ه��ا  واآف�����������اق 
ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي���د للواقع 
ق�����اعة  االفرتا�صي، واط������لعوا يف 
ال�����ص��ي��خ زاي�����د ب���ن ���ص��ل��ط��ان على 
املكتوبة،  ال���وث���ائ���ق  م����ن  من������اذج 
وال�صور الفوتوغرافية التاريخية 
و�صملت  ال��ت��اري��خ��ي��ة،  واخل��رائ��ط 
اجلولة مكتبة االإمارات وهي من 
بتاريخ  املتخ�ص�صة  املكتبات  اأب��رز 
االإم��ارات، ومنطقة  وثقافة دولة 
مهماً  م���رج���ع���اً  وت���ع���ّد  اخل���ل���ي���ج، 
للباحثني ملا حتتويه من امل�صادر 
واملراجع والكتب العامة ب�صكليها 

الورقي واالإلكرتوين.   

اأبوظبي للتعليم يكرم احلا�سلني 
على �سهادة الأمن اللكرتوين

•• اأبوظبي -وام:

لالأمن  الوطنية  الهيئة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  نظم 
االلكرتوين"  "االأمن  �صهادة  على  للحا�صلني  تكرمي  حفل  االإل��ك��رتوين 
اإىل  الرامية  الهيئة  م��ب��ادرات  �صمن  وذل��ك  يا�س  بني  يف  العزة  مبدر�صة 
مت  والتي  االل��ك��رتوين  ب��االأم��ن  والثالثة  الثانية  احللقتني  طلبة  توعية 
على  ق��ادري��ن  رقميا  موؤهلني  مواطنني  لتخريج  وت�صميمها  تطويرها 
وال�صبكة  االل��ك��رتوين  الف�صاء  م��ع  تعاملهم  اأث��ن��اء  امل�����ص��وؤول��ي��ات  حتمل 

العنكبوتية.
املقر  170 معلما ومعلمة و18 موظفا من  و مت خالل احلفل تكرمي 
التدريبي  الربنامج  يف  �صاركوا  ممن  للتعليم  اأبوظبي  ملجل�س  الرئي�س 
االإلكرتوين  التوا�صل  �صهادة ثقافة   3 �صي  �صايرب  �صهادة  للح�صول على 

التي تعد ال�صهادة االأوىل من نوعها يف دولة االمارات العربية املتحدة.
العمليات  لقطاع  التنفيذي  املدير  الظاهري  �صامل  �صعادة حممد  اأ�صار  و 
رفع  على  يحر�س  املجل�س  اأن  اإىل  للتعليم  اأبوظبي  مبجل�س  املدر�صية 
وتطوير كفاءة املعلمني و الطلبة وذلك من خالل برامج التنمية املهنية 
التي تقدم جلميع العاملني يف امليدان الرتبوي بهدف توفري برامج رائدة 
ت�صهم يف التطوير املهني واملعريف للمعلمني بالتعاون مع خمتلف اجلهات 
واملوؤ�ص�صات املحلية كالهيئة الوطنية لالأمن االلكرتوين لتقدمي الدعم 

التدريبي يف املجال التقني والرقمي ال �صيما االأمن االلكرتوين.
االلكرتوين  التوا�صل  ب�صاأن  واملعلمني  الطلبة  تثقيف  اأهمية  اإىل  الفتا 
ت�صتهدف  و  ال��راه��ن  الوقت  التوا�صل يف  اأه��م قنوات  اأح��د  وال��ذي يعترب 

خمتلف �صرائح املجتمع.
لالأمن  الوطنية  الهيئة  م��ع  بالتعاون  نظم  ال��ذي   - امل�صروع  ه��ذا  ي��اأت��ي 
طالبية  اأج��ي��ال  تاأهيل  على  املجل�س  حر�س  منطلق  م��ن   - االل��ك��رتوين 

واعية.
ا���ص��ت��ه��دف ال��ربن��ام��ج ال��ت��دري��ب��ي ب�صكل اأك����رب اأع�����ص��اء ال��ه��ي��ئ��ة االإداري�����ة 
من  واحلديثة  التقنية  املفاهيم  اإي�صال  يف  لدورهم  وذل��ك  والتدري�صية 
اأجل تاأهيل اأجيال طالبية واعية وحم�صنة ذاتيا وقادرة على التعامل مع 
املخاطر والتحديات املعا�صرة يف العامل االإلكرتوين وخلق ثقافة االأمن 

االإلكرتوين يف الدولة.
وتتلخ�س اأهم تطلعات اخلطة امل�صتقبلية للمبادرة يف ا�صتهداف وا�صتقطاب 
واخلا�صة  احلكومية  الدولة  مدار�س  جميع  يف  املعلومات  تقنية  معلمي 
وذلك حر�صا على ن�صر ثقافة االأمن االإلكرتوين بني اأكرب �صريحة ممكنه 
وموؤثرة يف املجتمع حلماية اأبنائنا من التحديات والتهديدات احلالية يف 
الت�صدي  امل�صاهمة يف  قادر على  اأكادميي  وبناء جيل  االإلكرتوين  العامل 

للتهديدات واملخاطر االإلكرتونية اجلديدة.
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اأخبـار الإمـارات

خالل املوؤمتر ال�صحفي باإطالق الحتفالت بالعالقات الثقافية بني الإمارات والهند:

نهيان بن مبارك: تكرمي ال�سيخ حممد بن زايد مبوكب اليوم الوطني للهند اأبرز قوة العالقات بني البلدين
•• اأبوظبي-الفجر:

اأكد معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك 
وتنمية  ال��ث��ق��اف��ة  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل 
بالعالقات  االح���ت���ف���اء  اأن  امل��ع��رف��ة 
العربية  االإم�������ارات  ب���ني  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
املتحدة والهند يعك�س عمق العالقة 
الدولتني  ب��ني  القائمة  التاريخية 
التعاون  ج�����ص��ور  م���د  ع��ل��ى  وي���رك���ز 
كما  البلدين،  ب��ني  وامل��ع��ريف  الثقايف 
تدعم االحتفاليات التبادل الفني و 
االن�صاين و املعريف بني البلدين من 
االزدهار،  و  التطور  من  مزيد  اجل 
النجاحات  ا���ص��ت��ع��را���س  ت��غ��ف��ل  وال 
ال�صابقة لهذا التعاون املثمر، وذلك 
البلدين من  �صباب  لتمكني  حتفيزاً 
الثقايف،  و  التجاري  التبادل  خ��الل 
ال�صمو  �صاحب  زي��ارة  اأن  اإىل  منبها 
ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
اإىل الهند يف يناير  للقوات امل�صلحة 
اليوم  موكب  يف  تكرميه  و  املا�صي، 
الوطني للجمهورية الهندية  اأبرزت 
مدى قوة تلك العالقة بني البلدين 

ال�صديقني.
ج��اء ذل��ك خ��الل امل��وؤمت��ر ال�صحفي 
وتنمية  الثقافة  وزارة  نظمته  الذي 
املجموعة  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  امل���ع���رف���ة 
الإطالق  املهنية  لالأعمال  الهندية 
بالعالقات  االح���ت���ف���االت  ف��ع��ال��ي��ات 
الثقافية بني االإمارات والهند حتت 
اجل  رائ��د من  ثقايف  "تعاون  ر  �صعا 
وح�صور  ب��رع��اي��ة  زاهر"  م�صتقبل 

اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
نائب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان 
امل�صلحة،  ل��ل��ق��وات  االأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
ت��ت�����ص��ارك م���ع ال��ه��ن��د يف ال��رغ��ب��ة يف 
على  واالنفتاح  الت�صامح  قيم  تعزيز 
االآخر ودعم ال�صالم العاملي واالأمن 
واالزده���������ار وال����رف����اه مل��ج��ت��م��ع��ات و 
و�صلنا  التي  باحل�صارة  اال�صتمتاع 
ال��ي��ه��ا، م��ع��ربا ع��ن اأم��ل��ه ب���اأن تكون 
ه��ذه االح��ت��ف��ال��ي��ات اإ���ص��اف��ة جديدة 
الثابتة لدى  املرتكزات  لتعزيز هذه 

البلدين. 
الهنود  ب��امل��واط��ن��ني  معاليه  واأ����ص���اد 
الذين يعي�صون بالدولة وبجهودهم 
التطور  يف  اأ�صا�صيا  دورا  لعبت  التي 
العربية  االإم�����ارات  ل��دول��ة  ال�صريع 
االقت�صاد  جم�������االت  يف  امل����ت����ح����دة 
وال�صحة والنقل و التجارة والتعليم 
وال��ري��ا���ص��ة وال�����ص��ي��اح��ة، م��ع��رب��ا عن 
تقديره لالإ�صهامات الكبرية للهنود 
غ���ري امل��ق��ي��م��ني ال���ذي���ن ن��رح��ب بهم 

دائما داخل االإمارات.
اأن  الطبيعي  "من  معاليه  وق���ال    
نحتفل بتنوع وثراء ومتيز ثقافاتنا، 
لدينا من م�صرتكات كثرية يف  وم��ا 
كافة امل��ج��االت، وه��و م��ا ب��رز بو�صح 
يف دعم كل منا لالآخر اأثناء االإعداد 
" معربا  ل��ه��ذه ال��ف��ع��ال��ي��ة ال���ك���ربى 
الهندية  لل�صفارة  �صكره   عن عميق 
وجمموعة االأعمال املهنية الهندية 
وزارة  مع  وتعاونهم  حما�صهم  على 
موؤكدا  امل��ع��رف��ة،  وت��ن��م��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة 
اأن ه����ذا ال���ت���ع���اون ب�����داأ ع��ل��ى ار����س 

هذه  ب��ت��د���ص��ني  اإن����ن����ا  مبارك"  ب����ن 
االحتفالية اإمنا ندعم كافة اجلهود 
لبناء ع��الق��ات ق��وي��ة و مم��ت��دة بني 
امل��ج��ت��م��ع االم�����ارات�����ي و ال���ه���ن���دي و 
الثقايف  و  الفكري  بالتنوع  االحتفاء 
ودعم  املعرفة  قيم  تعزيز  و  بينهما 
امل��واه��ب و امل��ه��ارات و االجن����ازات يف 
ك��اف��ة امل���ج���االت، ول��ع��ل��ن��ا  ن��ت��ذك��ر كل 
بيئة طورتها  هذا ونحن جنتمع يف 
ظبي  اأب��و  تاريخ  ميزت  التي  الروؤية 
املتحدة،  العربية  االإم�����ارات  ودول���ة 
و ���ص��ارك ���ص��ك��ان ال��دول��ة م��ن الهند 
الكثري  االع���م���ال يف  رج����ال  خ��ا���ص��ة 
دولة  حققتها  التي  النجاحات  م��ن 
االإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة حتى 
االإمارات  دول��ة  احت��اد  يقوم  اأن  قبل 

العربية املتحدة". 
بني  التعاون  اأن  على  معاليه  ورك��ز 

ب���ن مبارك  ن��ه��ي��ان  ال�����ص��ي��خ  م���ع���ايل 
�صوري  نافديب  و�صعادة  نهيان،  اآل 
االإم����ارات،  ل��دى  الهند  دول���ة  �صفري 
ال�����ص��اب��ري وكيل  و����ص���ع���ادة ع���ف���راء 
وزارة الثقافة وتنمية املعرفة، وعدد 
والفكرية  الثقافية  ال��ق��ي��ادات  م��ن 
ورج���ال االأع���م���ال، وذل���ك يف ال�صوق 
باأبوظبي  امل���اري���ا  ب��ج��زي��رة  ال��ع��امل��ي��ة 
معايل  افتتاح  �صبقه  وال���ذي  اأم�����س، 
امل�صاحب  الفني  للمعر�س  ال��وزي��ر 
ل��ل��م��وؤمت��ر ال����ذي ت�����ص��م��ن االإع����الن 
�صتقام  التي  الفعاليات  ع�صرات  عن 
خ�����الل االح����ت����ف����االت وي�����اأت�����ي على 
الهندية  ل���الأف���الم  ع��رو���س  راأ���ص��ه��ا 
واالإم����ارات����ي����ة ب��ح�����ص��ور جن����وم من 
البلدين اإ�صافة اإىل املعار�س الفنية 

والرتاثية والفنون ال�صعبية. 
نهيان  ال�������ص���ي���خ  م����ع����ايل  وق�������ال     

مبني  امل��ج��االت  جميع  يف  ال��ب��ل��دي��ن 
القيم  على  يقوم  را�صخ،  اأ�صا�س  على 
العميق،  واالح���������رتام  االإن�������ص���ان���ي���ة 
واالأعراق  الثقافات  لتنوع  والتقدير 
واللغات واالأديان واملعتقدات، موؤكدا 
ومنذ  املتحدة  العربية  االأم���ارات  اأن 
باإذن  ل��ه  املغفور  ي��د  على  تاأ�صي�صها 
�صلطان  ب��ن  زاي��د  ال�صيخ  تعايل  اهلل 
اآل نهيان طيب اهلل ثراه، ومن بعده 
�صاحب  يف  ممثلة  الر�صيدة  قيادتنا 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال���دول���ة اأع������ّزه اهلل، 
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  و�صاحب 
را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
ال�����وزراء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����س جمل�س 
ال�صمو  اأ�صحاب  واإخ��وان��ه  اهلل  رع��اه 
االأعلى  امل��ج��ل�����س  اأع�������ص���اء  ال�����ص��ي��وخ 
ل��الحت��اد ح��ك��ام االم�����ارات و�صاحب 

امل�صرتكة، وخا�صة  بقيمنا  د�صتورها 
وااللتزام  ال��ق��ان��ون  ���ص��ي��ادة  اح����رتام 
املجتمعات،  يف  ال�صلمية  بالتعددية 
وال�صتني  ال��ث��ام��ن  ال��ع��ي��د  ك���ان  ك��م��ا 
للجمهورية حلظة ال تن�صى يف تاريخ 

ال�صداقة بني االإمارات والهند.
وم���ن ج��ان��ب��ه ع��ل��ق ال��دك��ت��ور ب. ر. 
االأعمال  جم��م��وع��ة  رئ��ي�����س  ���ص��ي��ت��ي، 
يف  "نحن  قائال  الهند  يف  واملهنيني 
الهندية،  املهنية  االأعمال  جمموعة 
ال���ت���ع���اون م���ع وزارة  ي�����ص��رف��ن��ا ه����ذا 
الثقافة وتنمية املعرفة القائم على 
تفعيل التبادل الثقايف بني البلدين 
بالتعاون  اي�صا  ونقوم  ال�صديقني، 
مع جمعيات اخرى من اأجل تطوير 
املجتمع  ق��ادة  يقودها  التي  اجلهود 
يف ج��م��ي��ع اأن����ح����اء دول�����ة االإم�������ارات 
اأي�صا  ون��ت��ط��ل��ع  امل��ت��ح��دة،  ال��ع��رب��ي��ة 
ال�صركاء  م���ن  ال��ع��دي��د  اإق���ام���ة  اإىل 
اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ني ل��ك��ل ف��ع��ال��ي��ة يف 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم��������ارات  دول����ة 
العالقات بني  تعزيز  والهند بهدف 

البلدين" 

ال���واق���ع  يف ال��رب��ي��ع امل��ا���ص��ي عندما 
نظمت الوزارة مع ال�صفارة الهندية 
وجمموعة االأعمال املهنية الهندية 
العمال  م��ن  االآالف  ت��ك��رمي  م��ب��ادرة 
الذين ي�صاهمون يف بناء هذا البلد.

  واأ�صاف معاليه اأن ال�صعار اخلا�س 
بالعالقات  االح���ت���ف���اء   " مب����ب����ادرة 
الثقافية بني دولة االإمارات العربية 
طبيعة  ي��ع��ك�����س  الهند"  و  امل��ت��ح��دة 
عالقتنا. ويظهر هذا ال�صعار اأعالم 
امل��ت��ح��دة و  العربية  االإم�����ارات  دول���ة 
ال��ه��ن��د م��زروع��ة يف اأ���ص��وك��ا ���ص��ق��را و 
حيث  ال���غ���اف،  ���ص��ج��رة  اأوراق  ت��ع��ل��و 
تعك�س االأربعة والع�صرين درجة من 
"االأ�صوكا �صقرا" اال�صتعداد للدخول 
اىل امل�صتقبل مع �صجرة الغاف التي 
كما  ال��ت��اري��خ��ي��ة،  ال��ع��الق��ات  تعك�س 
بتكملة  الهندي  العلم  األ���وان  ت��ق��وم 
األ���وان علم دول��ة االإم����ارات العربية 
ال�صجاعة  اإىل  يرمز  ال��ذي  املتحدة 
وال����ت����ف����اوؤل وال�������ص���الم وق������وة عقل 
كما  املتنوعة،  ثقافاتنا  تتحد  حيث 
يذكرنا جميعا احتفال الهند باإقامة 

نافديب  ال�صفري  �صعادة  ع��رب  فيما 
����ص���وري، ���ص��ف��ري ال��ه��ن��د ل����دى دول���ة 
االإمارات العربية املتحدة عن فخره 
دولة  يف  الهندي  املجتمع  مب�صاركة 
امل��ت��ح��دة �صواء  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�������ارات 
كان يف جماالت االأعمال اأو الرعاية 
ال�صياحة،  اأو  التعليم  اأو  ال�صحية 
بني  الوثيقة  ال��ع��الق��ات  اأن  م��وؤك��دا 
البلدين تلقت دفعة قوية على مدى 
العامني املا�صيني، بدءا من الزيارة 
الهندي  ال��وزراء  لرئي�س  التاريخية 
اأغ�صط�س  يف  ل������الإم������ارات  م�������ودي 
ال�صمو  ���ص��اح��ب  زي����ارة  و   2015
ال�صيخ حممد بن زايد للهند يف 26 
الفعالية  ه��ذه  اإق��ام��ة  مثمنا  يناير، 
ب��رع��اي��ة م��ع��ايل ال�����ص��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
الثقافة  وزارة  ن��ه��ي��ان  اآل  م���ب���ارك 
االحتفالية  ل��ه��ذه  امل��ع��رف��ة،  وتنمية 
الثقافية  ال��رواب��ط  على  تركز  التي 
العربية  واالإم�����������ارات  ال���ه���ن���د  ب����ني 
طبيعي  ام�����ت�����داد  وه������ي  امل����ت����ح����دة، 
والتبادالت  اال�صرتاتيجية  لل�صراكة 

ال�صيا�صية والثقايف بني البلدين.

نهيان بن مبارك ي�ستقبل وفدا من الربملان الربيطاين
•• اأبوظبي-وام:

الربملان  وف��دا من  بق�صره  ام�س  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزي��ر  نهيان  ال  مبارك  بن  نهيان  ال�صيخ  معايل  ا�صتقبل 
الربيطاين . يف بداية اللقاء رحب معاليه بالوفد الزائر م�صيدا بالعالقات القوية التي تربط ال�صعبني ال�صديقني 
العالقات  معاليه  ا�صتعر�س  حيث  املتحدة  واململكة  االم���ارات  دول��ة  ب��ني  املتميزة  الثنائية  العالقات  بحث  ومت   .

اال�صرتاتيجية و�صبل تعزيز التعاون امل�صرتك يف خمتلف املجاالت.
من جانبهم ا�صاد وفد الربملان الربيطاين بالعالقات التي تربط البلدين وانها يف تطور م�صتمر على كافة ال�صعد 
اململكة  املزروعي �صفري الدولة لدي  ال�صيخ حممد بن نهيان بن مبارك ال نهيان و�صعادة �صليمان  اللقاء  . ح�صر 
املتحدة ونا�صر اخلاجة من اأدارة ال�صوؤون االأوروبية بوزارة اخلارجية والتعاون الدويل و�صعادة نفديب �صينغ �صوري 

�صفري جمهورية الهند لدي الدولة وعدد من رجال االأعمال يف الدولة.
واأقام معاليه يف ختام اللقاء ماأدبة غداء على �صرف الوفد الزائر .

نهيان بن مبارك ي�ستقبل وفد �سورى �سباب ال�سارقة 
•• اأبوظبي -وام:

ا�صتقبل معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة 
ال�صارقة"  �صباب  "�صورى  وفد  ام�س يف ق�صره  املعرفة  وتنمية 
وطموحاتهم  تهمهم  ال��ت��ي  الق�صايا  خمتلف  معهم  ون��اق�����س 

وكيفية دعم مواهبهم وما ميتلكونه من طاقات .
التو�صيات اخلا�صة  اللقاء  ال�صيخ نهيان خالل  وناق�س معايل 
ال�صاد�س  الت�صريعي  الف�صل  من  الثاين  العادي  االنعقاد  بدور 
للمجل�س واخلا�صة باملحور الثقايف والتي عر�صها على معاليه 
عبداهلل علي ال�صالوبي رئي�س الوفد حيث نا�صد نواب جمل�س 
االهتمام  زي��ادة  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  ال�صباب  �صوري 
بالعلوم االإن�صانية واالآداب والعمل على املوازنة بينها وبني العلوم 

االأخرى .  كما طالب نواب املجل�س الوزارة بالعمل على زيادة 
لدى  االأدبية  بالتن�صئة  احلكومية  والهيئات  املوؤ�ص�صات  اهتمام 
ال�صباب  �صورى  نواب جمل�س  واأو�صى   . وال�صباب  الن�سء  جيل 
املعنيني يف وزارة الثقافة وتنمية املعرفة ب�صرورة التعاون بني 
ال�صعب يف دولة  الفنية لعامة  الثقافة  اجلهات املخت�صة لرفع 
االإمارات كما دعوا الوزارة اإىل تعيني مرتجمني للغة االإ�صارة 
 .. عامة  احلكومية  واملوؤ�ص�صات  خا�صة  الثقافية  املوؤ�ص�صات  يف 
ثقافة  ون�صر  للعامة  االإ�صارة  للغة  عمل  وور���س  دورات  واإقامة 

التعامل مع املتحدثني بها .
وتنمية  الثقافة  وزارة  ال�صباب  �صورى  جمل�س  ن��واب  واأو���ص��ى 
اأفراد  بني  التطوعي  العمل  ثقافة  ن�صر  على  بالعمل  املعرفة 

املجتمع كافة .

ال�صارقة منربا حرا لطرح  ال�صباب يف  �صورى  ويعترب جمل�س 
بال�صباب  تعنى  ال��ت��ي  امل�صكالت  وم��واج��ه��ة  املختلفة  الق�صايا 
ومناق�صتها مع امل�صوؤولني يف الدولة يف جو ت�صوده الدميقراطية 

وال�صفافية .
ويتكون املجل�س من ال�صباب املنت�صبني ملراكز النا�صئة املنت�صرة 
يف اإمارة ال�صارقة وطالب وطالبات املرحلة االإعدادية والثانوية 
. ويف ختام اللقاء اأ�صاد معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان 
ب��دع��م ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ ال��دك��ت��ور ���ص��ل��ط��ان ب��ن حممد 
لنواب جمل�س  ال�صارقة  االأعلى حاكم  املجل�س  القا�صمي ع�صو 
�صورى ال�صارقة وتبني اأفكارهم ووجهات نظرهم وتطلعاتهم .

�صورى  ملجل�س  بق�صره  غ��داء  حفل  معاليه  اأق��ام  اللقاء  وعقب 
ال�صباب .

قائد القوات البحرية ي�ستقبل رئي�ش هيئة الأركان البحرية الربيطانية

موظفو الأمانة العامة ملجل�ش الوزراء يزورون "واحة الكرامة" يف اأبوظبي
•• اأبوظبي-وام:

ملجل�س  العامة  االأم��ان��ة  موظفو  زار 
�����ص����وؤون جمل�س  ب��������وزارة  ال���������وزراء 
الكرامة"  "واحة  وامل�صتقبل  الوزراء 
ت�صييدها  مت  وال���ت���ي  اأب���وظ���ب���ي  يف 
االإم����ارات  ���ص��ه��داء  ل��ذك��رى  تخليدا 
االأبرار. بداأت الزيارة من اأمام ن�صب 
ل��وح��ا من   31 م��ن  امل��ك��ون  ال�صهيد 
كل  ي�صتند  التي  ال�صخمة  االأل����واح 
منها على االآخر ومبا يرمز للوحدة 
اأبناء  ب���ني  وال���ت���الح���م  وال���ت���ك���ات���ف 
اإ�صافة  وال��ق��ي��ادة  االإم����ارات  جمتمع 
اإىل القوة وال�صجاعة وال�صمود التي 

متيز �صعب االإمارات.
وتوقف املوظفون عند اللوح املعدين 
الذي مت نق�س ق�صم القوات امل�صلحة 
جناح  وزاروا  عليه  االإم���ارات  لدولة 
ال�صرف الذي يت�صمن األواحاً نق�صت 
ال����ق����راآن الكرمي  اآي�����ات م���ن  ع��ل��ي��ه��ا 
واأ����ص���م���اء ���ص��ه��داء اأب���ن���اء االإم������ارات 

البوا�صل ومعلومات عنهم.
اعتزازهم  ع���ن  امل��وظ��ف��ون  واأع�����رب 
وف����خ����ره����م ب���ت�������ص���ح���ي���ات ����ص���ه���داء 
�صتبقى  ال���ت���ي  االأب��������رار  االإم���������ارات 
اأمامنا  م��اث��ل��ة  ودرو����ص���ه���ا  ذك���راه���ا 
واأمام االأجيال املقبلة يف الدفاع عن 

ثوابتنا وقيمنا التي نعتز بها.

•• اأبوظبي-وام:

ا�صتقبل �صعادة اللواء الركن بحري 
اإبراهيم �صامل امل�صرخ قائد القوات 
قيادة  يف  مبكتبه  ام�����س  ال��ب��ح��ري��ة 
القوات البحرية باأبوظبي الفريق 
جونز  فيليب  ال�����ص��ري  ب��ح��ري  اأول 
البحرية  االأرك�������ان  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 
باململكة املتحدة الذي يزور البالد 

حاليا.
ومت خالل املقابلة - التي ح�صرها 
البحرية  القوات  �صباط  من  عدد 
تبادل   - لل�صيف  امل��راف��ق  وال��وف��د 
النظر  ووجهات  الودية  االأح��ادي��ث 
يف ع��دد م��ن االأم���ور ذات االهتمام 
���ص��ي��م��ا يف جم����االت  ال  امل�������ص���رتك 

التعاون البحري بني اجلانبني.

الأول الربع  يف  التخ�س�سي  خليفة  مراجعي  % زيادة   60
•• راأ�س اخليمة – الفجر

زاد عدد مراجعي م�صت�صفى ال�صيخ 
خليفة لتخ�ص�صي يف راأ�س اخليمة 
العام اجلاري  االأول من  الربع  يف 
مراجعاً،  األ����ف   18 اإىل  ل��ي�����ص��ل 
بزيادة وقدرها 60 يف املئة مقارنة 
ب��ال��ف��رتة ذات��ه��ا م��ن ال��ع��ام املا�صي 
األف   11 ا�صتقبال  �صهدت  والتي 
امل�صت�صفى  اأج����رى  ك��م��ا  م��راج��ع��اً، 
نوعية،  ج��راح��ي��ة  عملية   370
ب��زي��ادة وق��دره��ا 90 يف امل��ئ��ة عن 

الفرتة ذاتها من العام املا�صي . 
الرئي�س  اأف���اد  ذل��ك  على  وتعليقاً 
التنفيذي مل�صت�صفى ال�صيخ خليفة 
هون  ميونغ  الدكتور  التخ�ص�صي 
الذين  املراجعني  اأع��داد  اأن  �صونغ 
يق�صدون م�صت�صفى ال�صيخ خليفة 
متوا�صل  ازدي����اد  يف  التخ�ص�صي 
عام  من  فرباير  يف  افتتاحه  منذ 
للم�صتوى  نظرا  وذل��ك   ،2015
وزيادة  الطيبة  وال�صمعة  الرفيع 
الوعي بخدمات امل�صت�صفى وارتفاع 
والفنية،  الطبية  ب��ك��وادره  الثقة 
ف�������ص���ال ع�����ن اف����ت����ت����اح ع������دد من 
عمليات  كق�صم  اجلديدة  االأق�صام 
العظام  واق�������ص���ام  ال���واح���د  ال���ي���وم 
واالأنف واالأذن واحلنجرة والعيون 
التي تدعم مراكز التميز الثالث 
طب  يف  امل�صت�صفى  ي�صمها  ال��ت��ي 
وجراحة  وط��ب  االأورام  وج��راح��ة 
ال��دم��وي��ة وطب  واالأوع��ي��ة  القلب 
وجراحة االأع�صاب والتي �صاهمت 
يف ارت����ف����اع اع������داد امل���راج���ع���ني يف 
ي�صمها  التي  التميز  مراكز  كافة 

امل�صت�صفى بال ا�صتثناء.

وزير �صوؤون الرئا�صة، مما كان له 
امل�صت�صفى  حتقيق  يف  االأث���ر  ب��ال��غ 
تعزز  ال��ت��ي  املتميزة  امل��ك��ان��ة  ل��ه��ذه 
القطاع ال�صحي يف الدولة وتعمل 
الطبية  باخلدمات  االرت��ق��اء  على 
املقدمة ملواطني ومقيمي الدولة.  
 واأو�صح اأن امل�صت�صفى ا�صتقبل 10 
اآالف حالة يف العيادات اخلارجية 
اآالف  ال��ع��ام م��ق��ارن��ة ب6  يف ه���ذا 
فيما   ،2015 ال��ع��ام  يف  م��راج��ع��ا 
العام  يف  ال��ط��وارئ  ق�صم  ا�صتقبل 
بزيادة  م��راج��ع��اً  اآالف   8 اجل���اري 
وقدرها  100 يف املئة عن الفرتة 
2015، ك��م��ا مت  ذات��ه��ا م��ن ع���ام 
ت��ن��ومي ن��ح��و 900 م��ري�����ص��اً  يف 

االأق�صام الداخلية .
اأك����د رئ��ي�����س االت�صال  م��ن ج��ه��ت��ه 
الدولية  وال���ع���الق���ات  احل��ك��وم��ي 

الزيادة  بهذه  نفخر  اإننا  واأ���ص��اف 
والتي  املراجعني  ب��اأع��داد  الكبرية 
وال�صمعة  الرفيعة  املكانة  تعك�س 
امل�صت�صفى  و�صلها  ال��ت��ي  الطيبة 
توجيهات  بف�صل  حتققت  وال��ت��ي 
ال�����ص��ي��خ خليفة  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
باإن�صاء  وج���ه  ال����ذي  اهلل،  ح��ف��ظ��ه 
ي��ع��د ا�صافة  امل�����ص��ت�����ص��ف��ى  وال�����ذي 
ال���ط���ب���ي على  ل���ل���ق���ط���اع  ن���وع���ي���ة 

م�صتوى الدولة.
ال�صمو  ث��م��ن ً دع���م ���ص��اح��ب  ك��م��ا 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
واملتابعة  امل�صلحة،  للقوات  االأعلى 
يوليها  التي  وامل�صتمرة  احلثيثة 
اآل  زاي��د  بن  من�صور  ال�صيخ  �صمو 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 

م�صطفى  ال��دك��ت��ور  امل�صت�صفى  يف 
ال���زي���ادة يف  اأن  ال��ه��ا���ص��م��ي   ال�صيد 
الن�صبة  ب���ه���ذه  امل���راج���ع���ني  ع����دد 
التي  امل�����ص��ن��ي��ة  ي��ع��ك�����س اجل���ه���ود 
الطبي  ال����ك����ادر  اأع�������ص���اء  ق��دم��ه��ا 
واالإداري  وال���ف���ن���ي  وال�������ص���ي���ديل 
باخلدمات  لالرتقاء  للم�صت�صفى 

املقدمة .
تد�صني  اأن  ال��ه��ا���ص��م��ي  واع����ت����رب 
ال�صحة  تعزيز  مل��رك��ز  امل�صت�صفى  
يف ال�صهر االأخري من العام املا�صي 
ك���ان اإ���ص��اف��ة م��ه��م��ة ع��ل��ى �صعيد 
اخلدمات التي يقدمها امل�صت�صفى 
العديد من طالبي   ا�صتقبل  حيث 
ه��ذه اخل��دم��ة يف ال��رب��ع االأول يف 
الك�صف  اإىل  تهدف  ب��اق��ات  ثالثة 
املبكر عن اأمرا�س القلب واالأورام 

واالأمرا�س املزمنة.

حماًل جتاريًا خمالفًا براأ�ش اخليمة   114
•• راأ�س اخليمة - الفجر 

اأ�صفرت احلمالت التفتي�صية التي نظمتها اإدارة ال�صحة يف بلدية راأ�س اخليمة 
يف مار�س املا�صي وعددها 411 جولة تفتي�صية وغطت 1120 حمال جتاريا 
574.7 �صنفا من املواد الغذائية ومواد التجميل  . وت�صمنت  عن م�صادرة 
114 حمال خمالفا للقوانني  النتائج التي اأعلنت عنها ادارة ال�صحة �صبط 
اإنذارا   28 ا�صتملت على حترير  ال�صحية وفر�صت عليها عقوبات  وال�صروط 
ممار�صة  يف  ت�صتخدم  كتنت  �صيارة   11 حجز  مت  بينما  حمال   114 وتغرمي 
اأن�صطة خمالفة لقوانني البلدية. ومن جهة اأخرى اأ�صدرت ادارة ال�صحة يف 
مار�س املا�صي  2018 بطاقة �صحية و102 �صهادة �صحية . اأما على �صعيد 
وذبح  بالفلية  امل��رك��زي  املق�صب  راأ���ص��ا يف   6609 ذب��ح  فقد مت  امل�صالخ  ن�صاط 

. اخليمة  را�س  م�صلخ  يف  راأ�س  و754  �صوكة  مق�صب  يف  راأ�صا   729
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اأخبـار الإمـارات

املوارد الب�سرية بعجمان تبداأ م�سروع تطوير الكفاءات الفنية وال�سلوكية
•• عجمان ـ الفجر 

لتنمية  امل���رك���زي���ة  االإدارة  ع���ق���دت 
امل�����وارد ال��ب�����ص��ري��ة ب��ع��ج��م��ان  اأم�س 
تطوير  م�������ص���روع  ل���ب���دء  اج��ت��م��اع��ا 
وال�صلوكية  ال���ف���ن���ي���ة  ال����ك����ف����اءات 
اإدارات  ممثلي  بح�صور  وملحقاته 
واأق�صام  املوارد الب�صرية يف الدوائر 
املحلية بحكومة عجمان  و ذلك يف 

فندق فريمونت عجمان.
و اأكد را�صد عبدالرحمن بن جربان 
ال�صويدي- املدير التنفيذي لالإدارة 
املركزية لتنمية املوارد الب�صرية  اأن 
عقد االإجتماع ياأتي يف اإطار  تعزيز 
التعاون والتن�صيق فيما بني اإدارات 
الب�صرية يف حكومة عجمان  املوارد 
واالتفاق على اآلية موحدة لتطوير 
و�صيا�صات  خ��ط��ط  وت��ن��ف��ي��ذ  االأداء 

يدعم ذلك العمليات املتعلقة باإدارة 
ومنها،  عليها،  واملحافظة  امل��واه��ب 
التعلم  وال���ت���ع���ي���ني،  اال���ص��ت��ق��ط��اب 

والتطوير، اإدارة االأداء الوظيفي.
االإجتماع  يف  ال�صام�صي  وت��ط��رق��ت 
ومراحله،  بامل�صروع  التعريف  اإىل 
و دور ممثلي اجلهات احلكومية يف 
امل�صروع، و تقييم نظام  امل�صاركة يف 
امل�صتخدمة  واالأط�����ر  االأداء  اإدارة 
ح��ال��ي��اً  م���ع ت��و���ص��ي��ح ن��ق��اط القوة 
وجم���������االت ال����ت����ط����وي����ر، وحت���دي���د 
وحتديد  م���رح���ل���ة  ك����ل  م��ت��ط��ل��ب��ات 

االأدوار وامل�صوؤوليات.
عر�س  االإج�����ت�����م�����اع  خ������الل  مت  و 
املعمول  ال�صلوكية  الفنية  الكفاءات 
احلكومية  اجل��ه��ات  يف  ح��ال��ي��ا  ب��ه��ا 
اآلية  و�����ص����رح    ، ع���ج���م���ان  ب�����اإم�����ارة 
و  الفنية  ال��ك��ف��اءات  اإط���ار  ت�صميم 

ت�صريعات  وفاعلية  تكامل  �صمان 
و�صيا�صات املوارد الب�صرية.

االإدارة  ب�������اأن   ال�������ص���وي���دي  واأف��������اد 
بناء  على  كذلك  حتر�س  املركزية  
والقادرة  املوؤهلة  املواطنة  ال��ك��وادر 
املت�صارعة  التطورات  مواكبة  على 

امل�����وارد ال��ب�����ص��ري��ة،  ب��االإ���ص��اف��ة اىل 
واأف�صل  اخل����ربات  ت��ب��ادل  ت�صجيع 
امل���م���ار����ص���ات ف��ي��م��ا ب����ني اال����دوائ����ر 
احل��ك��وم��ي��ة يف ع��ج��م��ان  يف جمال 
ت��اأه��ي��ل واع�����داد امل�����وارد ال��ب�����ص��ري��ة ، 
م�صريا اإىل  حر�س حكومة عجمان  
بقيادة �صاحب ال�صمو ال�صيخ حميد 
املجل�س  ع�صو  النعيمي-  را�صد  بن 
ع���ج���م���ان  لدعم  االأع�����ل�����ى ح����اك����م 
ا�صتثمار الكوادر الب�صرية، وتر�صيخ 
اال�صرتاتيجية  واالأه������داف  ال��ق��ي��م 
روؤية  لتحقيق  الب�صرية   ل��ل��م��وارد 
2021  من خالل تعزيز  عجمان 
الب�صري، و تعزيز  املال  راأ�س  تنمية 
و توفري  املعرفة واخل��ربات،  تبادل 
بيئة عمل جاذبة، اإىل جانب تنمية 
�صمان  و  الب�صرية  امل����وارد  ك��ف��اءات 
و  وفاعلية،  بكفاءة  املعرفة  تنمية 

امل�صاريع  و  امل����ب����ادرات  خ����الل  م���ن 
اأعلى   حت���ق���ق  ال����ت����ي  امل�������ص���ت���ح���دث���ة 
املوؤ�ص�صي  االأداء  يف  التميز  درج���ات 
بكفاءة  امل�����ص��ت��ق��ب��ل  ال����ص���ت�������ص���راف 
ا�صت�صراف  اإن  مو�صحا   وفاعلية، 
امل�����ص��ت��ق��ب��ل ي��ت��ط��ّل��ب ت��وظ��ي��ف هذه 
امل���������وارد مب����ا ي����خ����دم امل�����ص��ت��ق��ب��ل و 
املتغريات  ي���واك���ب  مب���ا  ت��ط��وي��ره��ا 

ال�صريعة التي ت�صهدها الدولة.
من جهتها اأو�صحت موزة ال�صام�صي- 
يف  ال�صيا�صات   و  النظم  اأول  مدير 
خالل  من  ت�صعى  املركزية   االإدارة 
اج��ت��م��اع م�����ص��روع ال��ك��ف��اءات الفنية 
تطوير  اإىل  وملحقاته  وال�صلوكية 
وال�صلوكية  الفنية  الكفاءات  اأط��ر  
واملهارات  املعارف  حتديد  �صبيل  يف 
ال�صلة  ذات  وال�صلوكيات  والقدرات 
مب��وظ��ف��ي ح��ك��وم��ة ع��ج��م��ان بحيث 

الفاعلة  امل�صاركة  و  امل�����ص��روع،  عمل 
خ�������الل االج����ت����م����اع����ات ال�����دوري�����ة 
املتعلقة بامل�صروع، وتوفري البيانات 
�صمن  ال�����ص��ل��ة  ذات  وامل���ع���ل���وم���ات 
االأط����ر ال��زم��ن��ي��ة امل���ح���ددة، واإب����داء 

و  امل�صتويات  حتديد  مع  ال�صلوكية 
القيا�صية  املعايري  وو�صع  املوؤ�صرات 
لقيا�س االإجناز، كما مت  ا�صتعرا�س 
يف  احلكومية  اجل��ه��ات  ممثلي  دور 
االلتزام بخطة  امل�صروع من حيث  

الراأي الفني �صمن االأطر الزمنية 
اجلهة  يف  املعرفة  ن�صر  و  امل��ح��ددة، 
الكفاءات  اإط�����ار  حم��ت��وي��ات  ح����ول 
انتهاء  ع��ن��د  وال�����ص��ل��وك��ي��ة  ال��ف��ن��ي��ة 

امل�صروع.

مبادرات هيئة كهرباء ومياه دبي جتتذب زوار معر�ش الإجنازات احلكومية
•• دبي-وام:

معر�س  م��ن  اخلام�صة  ال���دورة  يف  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  من�صة  �صهدت 
اأ�صادوا  الذين  املعر�س  زوار  من  وا�صعاً  اق��ب��ااًل  احلكومية  ل��الإجن��ازات  دب��ي 

مب�صروعات الهيئة ومبادراتها املبتكرة .
مبادراتها  ع��ل��ى  اط��ل��ع��وا  ال��ذي��ن  امل�����ص��وؤول��ني  م��ن  ع���دد  ال��ه��ي��ئ��ة  من�صة  زار 
اآل  را�صد  بن  حممد  جممع  ت��ط��ورات  واآخ��ر  االبتكار  جم��ال  يف  وم�صاريعها 
لربط  دبي"  "�صم�س  الذكية  الهيئة  وم��ب��ادرات  ال�صم�صية  للطاقة  مكتوم 
الطاقة ال�صم�صية يف املنازل واملباين والتطبيقات الذكية من خالل عدادات 
�صحن  وحمطات  التحتية  البنية  الإن�صاء  االأخ�صر  وال�صاحن  ذكية  و�صبكات 

ال�صيارات الكهربائية.
�صمن  مبادراتها  على  ال�صوء  الهيئة  �صلطت  املعر�س  يف  م�صاركتها  وخالل 

حمطة  اأول  اإن�����ص��اء  وتت�صمن  ح��ت��ا  ملنطقة  ال�صاملة  ال��ت��ط��وي��ري��ة  اخل��ط��ة 
اإنتاجية  بقدره  اخلليج  منطقة  م�صتوى  على  الكهرباء  لتوليد  كهرومائية 
لت�صميم  للجامعات  العاملية  امل�صابقة  وك��ذل��ك  ميجاوات   250 اإىل  ت�صل 
االأبنية املعتمدة على الطاقة ال�صم�صية التي تنظم للمرة االأوىل يف منطقة 

ال�صرق االأو�صط واإفريقيا.
اجلاري  اجل��دي��د  ال��رئ��ي�����س  مل��ب��ن��اه��ا  ال��ه��ي��ئ��ة من���وذج���اً  من�صة  ت�صمنت  ك��م��ا 
واأذك��ى مبنى حكومي  واأك��رب  اأعلى  "ال�صراع" و�صيكون  ا�صم  اإن�صاوؤه ويحمل 
ال�صم�صية  االأل��واح  تركيب  بعد  "�صفر" انبعاثات كربونية  العامل يحقق  يف 

الكهرو�صوئية.
واإ�صافة اإىل ا�صتعرا�س م�صروعاتها ومبادراتها املبتكرة نظمت هيئة كهرباء 
ومياه دبي عدداً من املحا�صرات وور�س العمل التوعوية التي �صهدت م�صاركة 

وا�صعة من زوار من�صة الهيئة.

�سحة دبي تختتم م�ساركتها مبعر�ش دبي الدويل لالإجنازات احلكومية 
•• دبي-وام:

الدول�ي  دبي  ام�س م�صاركتها مبعر�س  بدبي  ال�صحة  اختتمت هيئة 
العاملي  دبي  اأي��ام مبركز  ا�صتمر ثالثة  ال��ذي  لالإجن�ازات احلكومي�ة 

للموؤمترات واملعار�س.
ال��ه��ي��ئ��ة خ����الل م�����ص��ارك��ت��ه��ا ح���زم���ة م���ن اخلدمات  وا���ص��ت��ع��ر���ص��ت 
والتطبيقات وامل�صاريع الذكية مثل تطبيق طفلي و�صحتي وحياتي 
را�صد  مب�صت�صفى  الفعلي  تطبيقها  ب��داأت  التي  الذكية  وال�صيدلية 
اأقل  12 و�صفة طبية يف  ب�صرف  تقوم  امل�صتوى  فائقة  تقنيات  وفق 
من دقيقة واحدة اإ�صافة اإىل القدرة على تخزين اأكرث من 35 األف 

علبة دواء من خالل باركود خا�س لكل �صنف دواء حيث يتم �صرف 
االأدوية ب�صغطة زر من دون احتماالت الأية اأخطاء .

وتطرقت الهيئة اإىل م�صروع خدمات التربع ونقل الدم وجهاز  �صلمت 
وتطبيق �صمكة بطوين الهادف اىل رفع الوعي ال�صحي باأهمية �صرب 
املاء ونظام املحاكاة للتعليم الطبي لرفع م�صتوى املمار�صات الطبية 
االإلكرتوين  ال��ط��ب��ي  امل��ل��ف  وم�����ص��روع  للهيئة  ال�صحية  امل��ن�����ص��اآت  يف 
اإىل  باالإ�صافة    DXH ال�صحية  دب��ي  "�صالمة" وجتربة  ال�صامل 
م�صروع تقنية الطباعة ثالثية االأبعاد ونظام التكاليف الذكي وغري 
ذلك من املبادرات وامل�صروعات التي تنفذها الهيئة والهادفة اإىل دعم 

وتعزيز النظام ال�صحي بدبي.

خليفة الإن�سانية تتلقى دعما ب� 4 ماليني درهم لربناجمها التعليمي من بنك دبي الإ�سالمي

دب���ي  ب���ن���ك  م�����ص��اه��م��ة  اأن  واأك��������د 
امل�����ب�����ادرة  دع�������م  االإ������ص�����الم�����ي يف 
االأثر  كبري  له  �صيكون  التعليمية 
اجلامعيني  ال��ط��الب  م�صاعدة  يف 
ع����ل����ى ت����ذل����ي����ل ب���ع�������س ال����ع����وائ����ق 
كثرية  اأحيانا  حتول  والتي  املادية 
متابعة  م��ن  ال��ب��ع�����س  مت��ك��ن  دون 
االإ�صتقرار  م��ن  ج��و  يف  تعليمهم 

النف�صي واملادي.
اأن عدد طلبة  اىل  واأ�صار اخل��وري 
امل������درا�������س واجل�����ام�����ع�����ات ال���ذي���ن 
املوؤ�ص�صة خالل  ا�صتفادوا من دعم 

باإ�صافة  اإال  ي��ك��ت��م��ل  وال  ي��ت��ح��ق��ق 
التعليم  يف  اال�صتثمار  م��ن  امل��زي��د 
وت��ن��م��ي��ة ال��ع��ن�����ص��ر ال��ب�����ص��ري من 
بني  لل�صراكة  اأط��ر  خ��الل حتديد 
وكذلك  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  احل��ك��وم��ات 

االأفراد.
واأو����ص���ح م��ن خ���الل ه���ذا التعاون 
�صيتم دعم 1775 طالبا وطالبة 
يف التعليم العايل من ذوي الدخل 
االإقت�صادية  واحل�����االت  امل���ح���دود 
حممول  ك��م��ب��ي��وت��ر   915 ب���ع���دد 

و860 جهازا لوحيا "اآيباد" .

وقيم التعاون والتكافل والت�صامح 
االماراتي  املجتمع  بها  ينعم  التي 
وال�����ذي ي���وؤم���ن وي��ع��م��ل ب��ه��ا بنك 
بالدور  واأ����ص���اد  اال����ص���الم���ي.  دب���ي 
الذي تقوم به موؤ�ص�صة خليفة بن 
زايد اآل نهيان لالأعمال االإن�صانية 
تعنى  التي  االإن�صانية  ومببادراتها 
على  ال�صحية  والرعاية  بالتعليم 

ال�صعيدين املحلي والدويل.
االإ�صالمي  دبي  بنك  واك��د حر�س 
واإدارت����������ه امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ع���ل���ى دعم 
الطلبة الذين ميثلون ثروة وطنية 

خليفة االإن�صانية �صيك التربع من 
�صعادة عبد الرزاق العبداهلل رئي�س 
بنك  املجتمعية يف  اإدارة اخلدمات 

دبي االإ�صالمي.
املبادرة  ه����ذه  اإن  اخل�����وري  وق����ال 
امل�صرتكة  التعليمية   - االإن�صانية 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  موؤ�ص�صة  ب��ني 
وبنك  االإن�صانية  لالأعمال  نهيان 
دبي االإ�صالمي - جاءت من�صجمة 
التعليم  "عام اخلري" ولت�صع  مع 
ب���راجم���ه���م���ا حيث  اأول������وي������ة  ف����ى 
ت��وؤم��ن امل��وؤ���ص�����ص��ت��ان اأن ال��ن��ج��اح ال 

اأكرث  اىل  و�صل  املا�صية  ال�صنوات 
األ��ف طالب وطالبة يف   160 من 

اأنحاء الدولة.
عبدالرزاق  �صعادة  قال  من جانبه 
عبداهلل العبداهلل .. اإن هذا الدعم 
اإطار  ياأتي يف  الذي يقدمه البنك 
وال�صراكة  وال��ت��ن�����ص��ي��ق  ال���ت���ع���اون 
املجتمعية بني خمتلف القطاعات 
يف  خ�صو�صا  الدولة  يف  املجتمعية 
ع��ام اخل��ري ال���ذي اأط��ل��ق��ه �صاحب 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  ال�صمو 
روح  يعك�س  الدعم  ه��ذا  ان  موؤكدا 

ف��ي��م��ا ت��ت��م م�����ص��اع��دة ال���ط���ال���ب و 
ال��ط��ال��ب��ة ب��ع��د اإج����راء ب��ح��ث حالة 
ي�����ص��ت��ح��ق هذه  ك����ان  اإن  ل��ل��ت��دق��ي��ق 
اجلهاز  ه�����ذا  وي����ك����ون  امل�������ص���اع���دة 
�صروريا والزما الإ�صتكمال درا�صته 

اجلامعية.
االإ�صالمي  دبي  بنك  بدعم  واأ�صاد 
زايد  بن  خليفة  ملوؤ�ص�صة  املتوا�صل 
اآل نهيان لالأعمال االإن�صانية مما 
الأداء  املوؤ�ص�صة  موا�صلة  يف  ي�صهم 
الدعم  بتقدمي  املتمثلة  ر�صالتها 

لطلبة التعليم اجلامعي.

•• اأبوظبي-وام:

اآل  زايد  بن  موؤ�ص�صة خليفة  تلقت 
تربعا  االن�صانية  لالأعمال  نهيان 
درهم  ماليني  اأربعة  بقيمة  ماليا 
م���ن ب��ن��ك دب����ي االإ����ص���الم���ي دعما 
يعد  ال���ذي  التعليمي  لربناجمها 
من اأهم الربامج املحلية اخلا�صة 
بطلبة التعليم العايل يف جامعات 
التفاهم  مل��ذك��رة  ت��ن��ف��ي��ذا  ال���دول���ة 
بداية  املوؤ�ص�صتني  بني  وقعت  التي 

االأ�صبوع اجلاري.
وي��اأت��ي ه��ذا ال��ت��ربع م��ن بنك دبي 
مبادرة  م��ع  اإن�صجاما  االإ���ص��الم��ي 
�صاحب  اأطلقها  ال��ت��ي  اخل��ري  ع��ام 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
ح��ي��ث ت��ع��د ف��ر���ص��ة ���ص��ان��ح��ة لبناء 
القطاعني  ب���ني  وث��ي��ق��ة  ���ص��راك��ات 
العام واخلا�س وتعزز فر�س جناح 
ويحول  اخلا�س  القطاع  مبادرات 
مفهوم  اإىل  املجتمعية  ب��راجم��ه��ا 
اإن�صانية  ق��ي��م��ا  ي��ج��م��ع  م��ت��ك��ام��ل 
اأ�صلوب  وف���ق  وت��ن��ف��ذ  وجم��ت��م��ع��ي��ة 
باخلري  ي����ع����ود  م�����درو������س  ع���ل���م���ي 

والفائدة على امل�صتفيدين.
����ص���ع���ادة حم���م���د حاجي  وت�������ص���ل���م 
ملوؤ�ص�صة  ال���ع���ام  امل���دي���ر  اخل������وري 

ن�صعى لالإهتمام بهم وم�صاعدتهم 
ي�صاهموا  لكي  م�صتقبلهم  بناء  يف 
ال��ن��ه�����ص��ة التي  يف ن��دع��م م�����ص��رية 

ت�صهدها الدولة.
دبي  ب��ن��ك  اأن  االإ����ص���ارة اىل  جت���در 
االإ�صالمي �صاهم يف مار�س 2015 
وقدم للربنامج التعليمي ملوؤ�ص�صة 
ماليني  �صبعة  االإن�صانية  خليفة 
و800 األف درهم وبلغ عدد طلبة 
من  امل�صتفيدين  ال��ع��ايل  التعليم 
2650 طالبا  املبادرة وقتها  هذه 

وطالبة يف التعليم العايل.
يذكر اأن موؤ�ص�صة خليفة االإن�صانية 
"امل�صاعدات  م�������ص���روع  اأط���ل���ق���ت 
والطالبات  ل��ل��ط��الب  العينية" 
الدرا�صي2011  ال��ع��ام  ب��داي��ة  يف 
وزارة  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون   2012  -
واملجال�س  وال���ت���ع���ل���ي���م  ال���رتب���ي���ة 

واملناطق التعليمية يف الدولة .
امل�صروع  �صمل  الحقة  مرحلة  ويف 
لي�صل  ال����ع����ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  ط��ل��ب��ة 
ع����دد ال��ط��ل��ب��ة امل�����ص��ت��ف��ي��دي��ن من 
 160 اأك��رث من  امل�صروع اىل  ه��ذا 
املدار�س  يف  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب  األ����ف 
ال���دخ���ل  ذوي  م����ن  واجل����ام����ع����ات 
 650 امل�����ح�����دود م����وزع����ني ع���ل���ى 
يف  اجلامعات  اىل  اإ�صافة  مدر�صة 

الدولة.

مليون درهم دعم م�سرف الإمارات الإ�سالمي لنزلء املوؤ�س�سة العقابية
•• راأ�س اخليمة – الفجر

اأكد اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي 
 " اأن مبادرة  قائد عام �صرطة راأ�س اخليمة، 
اإح���دى م��ب��ادرات القيادة  " ه��ي  �صلة اخل��ري 
العامة ل�صرطة راأ�س اخليمة، يف عام اخلري 
اإىل كافة املتربعني  2017م، وتتيح املجال 
من خمتلف فئات و�صرائح املجتمع، بتقدمي 
العون االإن�صاين، وجميع اأنواع الدعم املادي 
العقابية  امل��وؤ���ص�����ص��ة  ن����زالء  اإىل  وامل���ع���ن���وي، 
واالإ�صالحية واأ�صرهم، وفق �صوابط ولوائح 
وق���وان���ني م��ن�����ص��و���ص��ة، وذل����ك ب��غ��ر���س دعم 

النزالء املع�صرين مادياً.
ج���اء ذل���ك اأث���ن���اء ت�����ص��ّل��م ���ص��ع��ادت��ه ق��ائ��د عام 
مليون  وق���دره  مبلغ  اخليمة،  راأ����س  �صرطة 
من  مقدمة  اإماراتي،  درهم   1000.000
م�صرف االإمارات االإ�صالمي ، وذلك بح�صور 
احلديدي  خمي�س  اهلل  عبد  العميد  �صعادة 
راأ���س اخليمة، وعدد  �صرطة  قائد عام  نائب 
املبلغ  اإي���داع  مت  حيث  ال�صرطة،  �صباط  من 
يف " �صلة اخل��ري " اإح���دى م��ب��ادرات �صرطة 
2017م،  اخل��ري  ع��ام  �صمن  اخليمة  راأ����س 
كما رّحب �صعادته مبمثلي م�صرف االإمارات 
الرحيم  عبد  ع��واط��ف  ال�صّيدة  االإ���ص��الم��ي، 

الت�صغيلية  اجل��ودة  العام  املدير  الهرمودي 
والعمليات، وال�صّيد عبد العزيز �صامل مدير 
– ف��رع راأ�س  م�صرف االإم����ارات االإ���ص��الم��ي 

اخليمة.
ووجه قائد عام �صرطة راأ�س اخليمة، ال�صكر 
وال��ث��ن��اء وال��ت��ق��دي��ر اإىل م�����ص��رف االإم�����ارات 
بامل�صئولية  ���ص��ع��وره��م  م��ث��م��ن��اً  االإ����ص���الم���ي، 
املجتمعية عرب م�صاهمتهم املثمرة والفّعالة 
يف دعم النزالء املع�صرين وذويهم، مبا ير�ّصخ 
واالإن�صانية  االإي��ج��اب��ي��ة  واالأه������داف  ال��ق��ي��م 
يخفف  مم��ا  2017م،  اخل��ري  لعام  النبيلة 
اأهمية  موؤكداً  واأ�صرهم،  النزالء  معاناة  من 

واالإ�صالحية  العقابية  املوؤ�ص�صة  ن��زالء  دعم 
والتكافل  ال����رتاب����ط  ل��ت��ح��ق��ي��ق  واُ�����ص����ره����م، 

املجتمعي.
االإمارات  م�صرف  ممثلي  اكد  جانبهم،  من 
االإ�����ص����الم����ي، ح���ر����س امل�������ص���رف ع��ل��ى ن�صر 
ال�����ص��ع��ادة وال��ط��اق��ة االإي��ج��اب��ي��ة ب���ني نزالء 
واأُ�صرهم،  واالإ�صالحية  العقابية  املوؤ�ص�صة 
يحقق  لهم، مبا  ال��الزم  الدعم  تقدمي  عرب 
حتى  وج���ه،  اأك��م��ل  على  املجتمعية  ال�صعادة 
يتمكنوا من م�صايرة مطالبهم واحتياجاتهم 
اأُ�صرهم  ونفقات  نفقاتهم  واإدارة  اليومية، 

باأ�صلوب اف�صل.

مطارات اأبوظبي ت�ست�سيف "�سباق اخلري" مب�ساركة 2500 مت�سابق
•• اأبوظبي-وام:

�صبارتان  �صباقات  مع  بالتعاون  اخلري"  �صباق   " اأبوظبي  مطارات  ا�صت�صافت 
2017 مب�صاركة اجلهات  ل�عام اخل��ري  وذل��ك دعما  ال��غ��زال للجولف  ن��ادي  يف 
لل�صياحة  اأبوظبي  وهيئة  اأبوظبي  يف  واخلا�صة  احلكومية  و�صبه  احلكومية 
الذي  الرئي�صي  ال�صباق  مع  وبالتزامن  الريا�صي.  اأبوظبي  وجمل�س  والثقافة 

جتاوز عدد امل�صاركني فيه اأكرث من 2500 مت�صابق مت تنظيم �صباقات خا�صة 
باالأطفال وذلك لت�صجيعهم على االبتعاد عن األعابهم االلكرتونية واال�صتفادة 
من االأثر االإيجابي للن�صاطات الريا�صية على �صحتهم وثقتهم باأنف�صهم. وقال 
عبد املجيد اخلوري الرئي�س التنفيذي باالإنابة ملطارات اأبوظبي اإن ال�صباق حقق 
امل�صاركني  �صهدنا ح�صورا كبريا من  فقد  االأ�صعدة  رائعا على خمتلف  جناحا 
واملتفرجني من جميع الفئات العمرية . وكانت اأجواء الزمالة ملمو�صة ب�صكل 

وا�صح بني جميع املت�صابقني من اجلهات احلكومية يف اأبوظبي املختلفة.. وكان 
يوما رائعا مليئا باملرح الأفراد العائلة باالإ�صافة اإىل جمع التربعات لعدد من 
وذوي  االإن�صانية  للرعاية  العليا  زاي��د  موؤ�ص�صة  بينها  من  اخلريية  اجلمعيات 
االحتياجات اخلا�صة ومركز االإمارات للتوحد وذلك دعما ملبادرة "عام اخلري" 
املعنية  اخلريية  للجمعيات  بطاقة  األ��ف  اأبوظبي  مطارات  قدمت  و  الوطنية. 

باالأطفال وذوي االحتياجات اخلا�صة للم�صاركة يف هذا احلدث.

انطالق معر�ش الإمارات للوظائف 9 اأبريل
•• دبي-وام:

الفرتة  يف  للوظائف  االإم���ارات  معر�س  العاملي  التجاري  دب��ي  مركز  ينظم 
من 9 اإىل 11 اأبريل اجلاري بالتعاون مع موقع " هوب�صكوت�س" املوؤ�ص�صة 

املهتمة بتاأمني وظائف مرنة وتدريبات جمانية للن�صاء يف املنطقة .
ويقام على هام�س املعر�س " موؤمتر متكني امل��راأة " وذلك يوم 10 اأبريل 
وي�صهد م�صاركة 150 �صيدة ملناق�صة التحديات التي تواجهها املراأة العاملة 
يف الدولة. و قالت اأ�صماء ال�صريف مديرة املعار�س لدى املركز : " ن�صعى 
الفر�س  اأف�صل  توفري  اإىل  للوظائف  االإم���ارات  معر�س  خ��الل  من  دائما 
املراأة  اإطالق موؤمتر متكني  وياأتي  ال�صابة  االإماراتية  للمواهب  الوظيفية 
التزامنا بهذا الهدف" . و قالت هيلني ماكواير  العام �صمن  يف دورة هذا 
من موقع "هوب�صكوت�س": وقعنا �صراكة ا�صرتاتيجية مع معر�س االإمارات 
للوظائف وموؤ�ص�صات اأخرى الإجناح هذه املبادرة الهامة اإذ اأنه من املعروف اأن 
هذه ال�صركات تتخذ موقفا م�صاندا لتمكني املراأة وتدعم ق�صيتها. و اأو�صح 
لالأمن  دب��ي  ل��دى مركز  االمتثال  ودع��م  التعاون  اإدارة  �صرف مدير  عامر 
االإلكرتوين اأن املركز يقدم حقوقا وظيفية مت�صاوية بني الرجال والن�صاء 
اإيجابية لهن تتفهم احتياجاتهن  وهو ملتزم بتحفيزهن عرب توفري بيئة 
.. " .. وقال : " نعمل اأي�صا على توفري منح درا�صية للطالب االإماراتيني 

و�صنتلقى الطلبات خالل م�صاركتنا يف معر�س االإمارات للوظائف" .
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العدد 11987 بتاريخ 2017/4/5

اإعــــــــــالن
فور�صايت  ال�ص�����ادة/جمموعة  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�صة رقم:CN 1428469  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة فهد �صالح �صلطان عبداهلل �صالح ال�صام�صي %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف حممد فريد ح�صني ال دروي�س
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11987 بتاريخ 2017/4/5

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/بقالة نور الفجر

رخ�صة رقم:CN 1051560  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة �صادق توتام ح�صينار توتام %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حممد ح�صني احمد العبيديل من مالك اىل وكيل خدمات

تعديل ن�صب ال�صركاء
حممد ح�صني احمد العبيديل من 100% اىل %0

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11987 بتاريخ 2017/4/5

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/مطعم 

امل�صكوف العراقي - فرع اأبوظبي 3
رخ�صة رقم:CN 1539937 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 11987 بتاريخ 2017/4/5

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/كمال  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
عثمان جمجوم للتجارة �س.ذ.م.م - نعومي �صواريه - 

CN 1538320:فرع اأبوظبي 26 رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب الغاء رخ�صة

االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 11987 بتاريخ 2017/4/5

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/لوزينا للزهور

رخ�صة رقم:CN 2039802  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة رفيعه خليل مطر علي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف مبارك عبداهلل حممد عبداهلل البلو�صي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11987 بتاريخ 2017/4/5

اإعــــــــــالن
للزهور  ال�ص�����ادة/االماكن  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

والهدايا  رخ�صة رقم:CN 1083167  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة ب�صرى حكاكى حممد احمد %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف حليمه راقي

تعديل وكيل خدمات
حذف نورهان عبداللطيف عبدالرحمن ابراهيم الهندي الزعابي

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11987 بتاريخ 2017/4/5

اإلغاء اعالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/بي�صت فا�صيليتي 
الدارة العقارات ذ.م.م  الرخ�صة رقم:CN 1956684  قد 
جريدة  يف  ال�صادر  ال�صابق  االعالن  الغاء  يف  رغبتهم  ابدوا 
الوطن يف العدد رقم:1746 بتاريخ:2016/7/18 واعادة الو�صع 

كما كان عليه
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة 
ن�صر هذا  تاريخ  اأ�صبوع من  االقت�صادية خالل  التنمية  دائرة 
االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11987 بتاريخ 2017/4/5

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/بيفوت 

انرتنا�صيونال لالملنيوم والزجاج
رخ�صة رقم:CN 2072251 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 11987 بتاريخ 2017/4/5

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صوبر �صتار للمقاوالت العامة

رخ�صة رقم:CN 2292546  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/احمد حممد عمر ال�صاذيل الربيكي من مالك اىل �صريك

تعديل ن�صب ال�صركاء/احمد حممد عمر ال�صاذيل الربيكي من 100% اىل %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة حممد ابو احل�صن حممد علي %49

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�صاحة 0.45*0.20 اىل 0.45*0.20

تعديل �صكل قانوين من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل ا�صم جتاري من/�صوبر �صتار للمقاوالت العامة 

SUPER STAR GENERAL CONTRACTING
اىل/�صوبر �صتار للمقاوالت العامة ذ.م.م   

SUPER STAR GENERAL CONTRACTING LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11987 بتاريخ 2017/4/5

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/حدائق عدن

رخ�صة رقم:CN 1046587  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة عرفات �صامل حممد علي امل�صكري %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة العبد فرحان عطيه %49
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف عرفات �صامل حممد علي امل�صكري

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�صاحة 0.20*0.50 اىل 0.50*0.20

تعديل �صكل قانوين من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل ا�صم جتاري من/حدائق عدن 

EDEN GARDENS
اىل/حدائق عدن ذ.م.م   

EDEN GARDENS LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11987 بتاريخ 2017/4/5

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/غيوم الظفرة للمقاوالت العامة ذ.م.م

رخ�صة رقم:CN 1164356  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�صب ال�صركاء/عبدالبا�صط علوي من 49% اىل %5

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة عيد علي ملحاق قوي�س العتيبي %44
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة حمود عبداهلل خمود ح�صن اجلابري %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف خالد ح�صن ابراهيم �صامل احلو�صني
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�صاحة 0.20*0.50 اىل 0.3*0.2

تعديل ا�صم جتاري من/غيوم الظفرة للمقاوالت العامة ذ.م.م 
GHAYOOM AL DHAFRA GENERAL CONTRACTYING LLC

اىل/روؤية االمري للمقاوالت وم�صاريع املباين ذ.م.م   
ROYAAT ALAMEER CONTRACTING & BUILDING PROJECT LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11987 بتاريخ 2017/4/5

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/ال�صاحل ال�صمايل 

CN 1133925:العمال اال�صباغ رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة كنه �صعيد عبيد ثاين الظاهري %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف ح�صن را�صد ح�صن حممد ال�صام�صي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11987 بتاريخ 2017/4/5

اإعــــــــــالن
ال�صبو�س  لتجارة  خان  ح�صن  ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

واالعالف رخ�صة رقم:CN 1102877  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة عبدالرحمن دران حممد احمد البلو�صي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف ح�صن خان بلو�صن خان
تعديل وكيل خدمات/ حذف �صليمان ع�صيد عبيد ال�صام�صي
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�صاحة 1*2.50 اىل 1*3

تعديل ا�صم جتاري من/موؤ�ص�صة ح�صن خان لتجارة ال�صبو�س واالعالف 
HASSAN KHAN SUBUS & FODDER TRADING

اىل/�صيف و�صتاء لتجارة ال�صبو�س واالعالف   
SAIF WA SHITA SUBUS AND FODDER TRADING

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11987 بتاريخ 2017/4/5

اإعــــــــــالن
الروماين  ال�ص�����ادة/الفن  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1890020:العمال احلجر رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة �صيف عبداهلل حممد بخيت العرياين %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل �صلطان حمد �صلطان العرياين

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11987 بتاريخ 2017/4/5

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/بقالة ن�صيم مزيد 

رخ�صة رقم:CN 1125641 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة �صيف عبداهلل حممد بخيت العرياين %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل �صلطان حمد �صلطان العرياين
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11987 بتاريخ 2017/4/5

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صركة الوني�س للمقاوالت العامة 

ذ.م.م رخ�صة رقم:CN 1134587 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة معتز جربيل حممد عربا�صي %49
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة �صامل جمعه �صامل مطر الكتبي %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف خلفان حا�صر مبارك حا�صر بخيت املهريي
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف نادر عبد خطيب
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11987 بتاريخ 2017/4/5

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/اقراأ للديكور ذ.م.م

 رخ�صة رقم:CN 1157714  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حمد �صعيد �صامل عمري الكتبي من �صريك اىل مالك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ حمد �صعيد �صامل عمري الكتبي من 51% اىل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف عبدالعزيز حممد عبدالفتاح

تعديل را�س املال/من null اىل 0
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين/من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اىل موؤ�ص�صة فردية
تعديل ا�صم جتاري من/اقراأ للديكور ذ.م.م 

IQRAA DECORATION LLC
اىل/اقراأ للديكور   

IQRAA DECORATION
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11987 بتاريخ 2017/4/5

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/فود بوينت لتجارة املواد 

الغذائية رخ�صة رقم:CN 1052034  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة حممد احمد �صامل �صالح املزروعي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف �صعيد عبيد احمد حممد بليد املرر
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11987 بتاريخ 2017/4/5

اإعــــــــــالن
للمالب�س  ال�ص�����ادة/�صوبا  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

والهدايا رخ�صة رقم:CN 1033903 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة �صالح را�صد عبداهلل علي احلمادي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف باال�صاندران ابو - كوتي
تعديل وكيل خدمات

حذف عتيق مطر ذياب املن�صوري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11987 بتاريخ 2017/4/5

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/القامو�س 

CN 1770261:للو�صاطة التجارية رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�صبوع  خالل  االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر :

اأمنية  حت��ق��ي��ق  م��وؤ���ص�����ص��ة  ت�صلمت   
ماليا  ت���ربع���ا  ال���ي���وم  اأب���وظ���ب���ي  يف 
م���ن جم��ل�����س ال��ع��م��ل االأم���ري���ك���ي يف 
وم�صاندة  ل��دع��م  وذل����ك  اأب���وظ���ب���ي 
ول�صالح  االإن�صانية  املوؤ�ص�صة  برامج 
اأمنيات  حتقيق  ب��رام��ج  وم�����ص��اع��دة 
امل���ر����س ودعما  ���ص��دي��دي  االأط���ف���ال 
جل��ه��وده��م امل�����ص��ت��م��رة ال��رام��ي��ة اإىل 
لالأطفال  واالأم����ل  ال��راح��ة  حتقيق 
ح���االت �صحية  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن 
املبادرة  هذه  وتاأتي   ، حياتهم  تهدد 
م���ن جم��ل�����س ال��ع��م��ل االأم���ري���ك���ي يف 
واملجتمعي  االإن�صاين  التعاون  اإط��ار 
للموؤ�ص�صة مع �صركائها من الهيئات 
القطاع  وم���وؤ����ص�������ص���ات  احل���ك���وم���ي���ة 
اخلا�س ، واإمياناً من املجل�س وكافة 
اأع�صائه بالدور امل�صرتك يف جت�صيد 
كافة  جتاه  االإن�صانية  م�صوؤوليتهما 
اأفراد املجتمع على امل�صتويني املحلي 
والعاملي ويف ظل احتفاالت االمارات 
بعام اخل��ري ال��ذي وج��ه ب��ه �صاحب 
ال  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 

نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل .
ج���اء ذل���ك خ���الل ا���ص��ت��ق��ب��ال ال�صيد 
التنفيذي  الرئي�س  الزبيدي  ه��اين 
مل���وؤ����ص�������ص���ة حت���ق���ي���ق اأم���ن���ي���ة ال���ي���وم  
وب��ح�����ص��ور ال�����ص��ي��دة م���ريي ك����ورادو 
رئي�س املجل�س اال�صت�صاري للموؤ�ص�صة 
���ص��ري��ف فهمي  االأع����م����ال  ل���رج���ل   ،

االأمريكي  ال��ع��م��ل  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
ترييزا  ال�صيدة  وح�صور  باأبوظبي 
لغرفة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  امل����دي����ر  وي�����رب 
التجارة االأمريكية والدكتور اليا�س 
بطر�س ال�صياح ع�صو املجل�س وعدد 
م���ن رج�����ال االأع����م����ال االأم���ري���ك���ان 

اأع�صاء املجل�س يف اأبوظبي.
ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  الرئي�س  واأ���ص��اد 
اأم���ن���ي���ة مب����ب����ادرة جمل�س  حت��ق��ي��ق 
الدائم  وجت��اوب��ه  االأم��ري��ك��ي  العمل 
ال�صاحة  على  املوؤ�ص�صة  ب��رام��ج  م��ع 
املجل�س  اأن  اإىل  م�صريا   ، االإن�صانية 
ظل يقدم دعمه وم�صاندته الأن�صطة 
باالمارات  اأم��ن��ي��ة  حتقيق  موؤ�ص�صة 

املختلفة وبراجمها االإن�صانية.
واأك�����د ال�����ص��ي��د ه����اين ال���زب���ي���دي اأن 
لتعزيز  دائ����م����ا  ت�����ص��ع��ى  امل���وؤ����ص�������ص���ة 
املوؤ�ص�صات  و  االأف����راد  م��ع  �صراكتها 
امل��ح��ل��ي��ة الإظ����ه����ار اأك������رب ق�����در من 
اأمنيات  م��ع  ال��ت��ج��اوب  و  الت�صامن 
االأطفال �صيدي االأمرا�س ، م�صيفاً 
اأن�صطتها  و  امل��وؤ���ص�����ص��ة  ب��رام��ج  ب����اأن 
وانت�صاراً  م�����ص��ت��م��راً  ت��و���ص��ع��اً  ت�صهد 
االأردن  يف  وع��رب��ي��ا  حم��ل��ي��ا  ك���ب���رياً 
وال���ي���م���ن ووغ����ريه����ا م���ن االأق���ط���ار 
التي  امل�������ص���ان���دة  و  ال���دع���م  ب��ف�����ص��ل 
املتربعني  و  الداعمني  من  جتدها 
ال����ذي����ن ه����م خ���ل���ف ك����ل م����ا حتققه 

املوؤ�ص�صة من اإجنازات على ال�صعيد 
االإن�صاين.

وم����ن ج��ان��ب��ه ق����ال رج����ل االأع���م���ال 
�صريف فهمي رئي�س جمل�س العمل 
املجل�س  اأن  اأب��وظ��ب��ي  يف  االأم��ري��ك��ي 
بجهود  ي�����ص��ي��د  اأع�������ص���ائ���ه  وك����اف����ة 
اأمنية  حت��ق��ي��ق  م��وؤ���ص�����ص��ة  وب���رام���ج 
لقرينة  الفخرية  الرئا�صة  ظ��ل  يف 
بن  �صلطان  ال��دك��ت��ور  ال�صيخ  �صمو 
خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي����د ال ن��ه��ي��ان ممثل 
�صمو  الدولة  رئي�س  ال�صمو  �صاحب 
ال�����ص��ي��خ��ة ���ص��ي��خ��ة ب���ن���ت ���ص��ي��ف بن 
حممد ال نهيان الرئي�صة الفخرية 
للموؤ�ص�صة ومبتابعة ال�صيخ زايد بن 

رئي�س  نهيان  ال  �صلطان بن خليفة 
املجل�س  االدارة   وي�صعى  جمل�س 
وبراجمها  املوؤ�ص�صة  ان�صطة  لدعم 
االأعمال  ويقدر  جهودها  وم�صاندة 
االأطفال  وم�����ص��اع��دات  االإن�����ص��ان��ي��ة 
للفئات  ي��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي  امل���ر����ص���ى 
املحلية  ال�����ص��اح��ة  ع��ل��ى  االإن�����ص��ان��ي��ة 
والدولية. واأ�صاف : لقد كانت دائما 
موؤ�ص�صات  بني  املجتمعية  امل�صوؤولية 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���س وال�����ص��رك��ات على 
العمل  االأول�����وي�����ات جم��ل�����س  راأ�������س 
اأبوظبي ونحن ن�صعى  االأمريكي يف 
بيننا  فيما  احل�صنة  النوايا  لتعزيز 
بني موؤ�ص�صة حتقيق اأمنية مل�صاعدة 
البهجة  ور���ص��م  امل��ر���ص��ى  االأط���ف���ال 

على حمياهم .
وقال الدكتور اإليا�س بطر�س �صياح 
ال��ع��م��ل االأم���ري���ك���ي يف  اإن جم��ل�����س 
اأبوظبي قام بدعم اجلهود اخلريية 
موؤ�ص�صة  ترعاها  التي  واالإن�صانية 
حت���ق���ي���ق اأم���ن���ي���ة ع���ل���ى م����ن خ���الل 
ال�صنوي  احل��ف��ل وال�����ص��وق اخل���ريي 
ينفذها  التي  االإن�صانية  وامل�صاريع 
اخلريية  االأع��م��ال  ل�صالح  املجل�س 
واالن�صانية ، م�صرياً اإىل اأن موؤ�ص�صة 
الريادة  يف  دائ���م���اً  اأم��ن��ي��ة   حت��ق��ي��ق 
ال��ت��ي تعمل  ال��ه��ي��ئ��ات  م��ق��دم��ة  ويف 
ال��ع��م��ل االإن�������ص���اين وفق  يف جم����ال 
حتقيق  ملوؤ�ص�صة  ال���دويل  احل�����ص��ور 
اأم��ن��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة رغ���م ال��ع��دي��د من 
اجلهات التي تعمل يف هذا املجال . 

•• اأبوظبي-وام:

الطالب  لتمكني  خليفة  برنامج  فاز 
“ اأقدر” بجائزة » GOV » يف فئة 
اأف�صل م�صروع يف امل�صوؤولية املجتمعية 
لالألعاب  “اأقدر  مل��ب��ادرة  للموؤ�ص�صات 
املوؤ�ص�صات  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  الذكية” 

االحتادية وموؤ�ص�صات اأبوظبي.
وقال العقيد الدكتور اأبراهيم الدبل 
املن�صق العام لربنامج خليفة لتمكني 
بهذه  “اأقدر”  ف�����وز  اأن  ال����ط����الب 
ال��رائ��دة يف جم��ال التحول  اجل��ائ��زة 
حر�س  يوؤكد  الذكية  احلكومة  نحو 
ا�صرتاتيجية  تنفيذ  على  ال��ربن��ام��ج 
التي  املجتمعية  االح��ت��ي��اج��ات  تلبي 
ت��ط��وي��ر ق�����درات الطلبة  ت��رك��ز ع��ل��ى 
التحديات  مل���واج���ه���ة  وم���ه���ارات���ه���م 

اإدارة  م��ن  ومتكينهم  ب��ه��م  امل��ح��ي��ط��ة 
االآخرين..  م��ع  وعالقتهم  اأنف�صهم 
يوا�صل  ال���ربن���ام���ج  اأن  اإىل  م�����ص��ريا 
ت��وع��ي��ة ج��م��ي��ع ق��ط��اع��ات امل��ج��ت��م��ع يف 
ومنها  املمكنة  ال�صبل  وبكل  مكان  اأي 

االلكرتونية.
“اأقدر  م��ب��ادرة  ت�صميم  اإن  واأ���ص��اف 
اأهدافها  حققت  الذكية”  ل��الأل��ع��اب 
املوؤ�ص�صات  اإح�������دى  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
الوطنية الرائدة يف هذا املجال ممثلة 
االفرتا�صية  التكنولوجيا  مركز  يف 
خم�صة  اإط�����الق  مت  اذ  دب���ي  ب�����ص��رط��ة 
األ��ع��اب ذك��ي��ة وه���ي: م��دي��ن��ة املعرفة، 
وري��ا���ص��ة ال���دراج���ات وال�����ص��ي��ارات، و 
الهجن،..  �صباق  و  امل��اله��ي،  مدينة 
حتقيق  ع���ل���ى  االأل������ع������اب  وارت������ك������زت 
م�����ص��م��ون ت���رب���وي وت��ع��ل��ي��م��ي يهدف 

اإىل اإي�صال املعلومات واملعارف ب�صكل 
ثقافتنا  وي�صتلهم  وج��دي��د  اإب���داع���ي 
املتميزة  االإم����ارات����ي����ة  وح�������ص���ارت���ن���ا 
االجتماعي  امل���خ���زون  ع��ل��ى  وي��ع��ت��م��د 
مراحل  ع���رب  ل���ل���دول���ة  وال���ت���اري���خ���ي 

التاريخ املختلفة.
وذك��ر اأن االأل��ع��اب ت�صمنت ع��ددا من 
امل��ع��ارف وامل��ع��ل��وم��ات وامل���ه���ارات التي 
تربوية  م�����ص��ام��ني  ع�����دة  ت���وؤط���ره���ا 
لتعزيز الوعي الوطني والوقاية من 
االإلكرتونية  اجلرائم  مثل  اجلرمية 
وح�����م�����اي�����ة ال�����ن�����������سء م������ن خم���اط���ر 
ال�صخ�صية  املهارات  املخدرات وتنمية 
اأهمية  م���ث���ل  ال�����ص��ح��ي��ة  وامل�����ع�����ارف 
مفيدة  معلومات  وقدمت  النظافة.. 
وتعلم  اخل���ط���رية  االأم����را�����س  ح����ول 
واحلماية  االأولية:  االإ�صعافات  طرق 

يف امل���ن���زل. وح��ر���س ال��ربن��ام��ج على 
االأل����ع����اب جم��م��وع��ة من  اأن حت��ق��ق 
مهارات  بتعزيز  املرتبطة  االأه����داف 
املعرفة واالنتباه والرتكيز والتعامل 
االإيجابي الفاعل مع الو�صائل املرئية 
التفاعل  وم����ه����ارات  ال�����ذات  وت��ن��م��ي��ة 
والتفوق  االج���ت���م���اع���ي  وال���ت���وا����ص���ل 

الدرا�صي والبيئة وفن اإدارة الوقت.
نا�صر  من�صور  الدكتور  املقدم  واأك��د 
التوعية  جل���ن���ة  رئ���ي�������س  ال�����رزوق�����ي 
خليفة  ب���رن���ام���ج  يف  االل���ك���رتون���ي���ة 
اإجناز  اأن  “اأقدر”  ال��ط��الب  لتمكني 
ب��ال��ع��دي��د م���ن املراحل  االأل���ع���اب م���ر 
االحتياجات  م��ع  التعامل  ت�صتهدف 
ال��واق��ع��ي��ة ل��الأج��ي��ال وال���ط���الب من 
تدريبية  وج���ل�������ص���ات  ور��������س  خ�����الل 

وخرباء وخمت�صني.

متميز  م�صتوى  ذات  اأنها  اإىل  م�صريا 
من االإبداع معربة عن روؤية ح�صارية 
وت���ف���اع���ل خمتلف  اإم����ارات����ي����ة  ب������روح 
عامليا  اأو  حمليا  معها  املجتمع  فئات 
واح��ت��ل��ت بع�س االأل��ع��اب ال��رق��م “ 1 
“ يف العديد من دول العامل حتميال 
وج����اري ح��ال��ي��ا ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت�صميم 
عدة األعاب جديدة اإ�صافة اإىل تطوير 

االألعاب التي مت اإطالقها.
ال���ذي نظمته  ال��ت��ك��رمي  ح��ف��ل  ح�صر 
“ الدولية  “ اأي.ت����ي.ب����ي  م��وؤ���ص�����ص��ة 
باأبوظبي  وود  روز  ف��ن��دق  يف  م��وؤخ��را 
املالزم اأول داوود حممد ح�صن نائب 
االلكرتونية  ال��ت��وع��ي��ة  جل��ن��ة  رئ��ي�����س 
وامل��الزم احمد علي ال��ب��دواوي ع�صو 

يف جلنة التوعية االلكرتونية.
جائزة  اإط�������الق  مت  اأن������ه  اإىل  ي�������ص���ار 

على  ال�������ص���وء  ل��ت�����ص��ل��ي��ط   GOV
ال��ت��ق��دم ال���الف���ت ال����ذي حت����رزه دول 
جمال  يف  اخلليجي  التعاون  جمل�س 
احلكومة  من��������وذج  ن���ح���و  ال����ت����ح����ول 
الذكية وت�صجيع توظيف تكنولوجيا 

تطوير  يف  االأمثل  بال�صكل  املعلومات 
ال���ع���م���ل وحت�������ص���ني ج������ودة احل����ي����اة.. 
وا���ص��ت��م��ل��ت اجل���ائ���زة ع��ل��ى ع���دة فئات 
منها: اأف�صل تطبيق حكومي واأف�صل 
للدوائر  م��وج��ه��ة  ح��ك��وم��ي��ة  خ��دم��ة 

حكومية  خدمة  واأف�����ص��ل  احلكومية 
مبادرة  واأف�����ص��ل  للجمهور  م��وج��ه��ة 
ل��ل��م��دن ال��ذك��ي واأف�����ص��ل ���ص��راك��ة بني 
اخلا�س  وال���ق���ط���اع  ح��ك��وم��ي��ة  ج��ه��ة 

وغريها.

•• دبي-وام:

لالإجنازات  ال���دويل  دب��ي  معر�س  فعاليات  ام�س  اختتمت 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  رعاية  حتت  عقد  ال��ذي  احلكومية 
حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 

الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” وا�صتمر ثالثة اأيام.
وحقق املعر�س - الذي نظمه برنامج دبي لالأداء احلكومي 
التنفيذي الإمارة دبي يف  املتميز باالأمانة العامة للمجل�س 
مركز دبي التجاري العاملي - ح�صورا الفتا وجناحا منقطع 

النظري وبلغت ن�صبة ر�صا امل�صاركني واحل�صور99 %.
للمجل�س  ال��ع��ام  االأم���ني  ال�صيباين  ع��ب��داهلل  ���ص��ع��ادة  اأك���د  و 
اأن  املتميز  احلكومي  ل��الأداء  دبي  برنامج  رئي�س  التنفيذي 
احلكومية حقق جناحا  ل��الإجن��ازات  ال���دويل  دب��ي  معر�س 
العاملية  االإم���ارات  دول��ة  ير�صخ مكانة  العام مما  ه��ذا  الفتا 
اجلهات  تتبعه  نهجا  ك��ون��ه  احلكومي  التميز  جم���االت  يف 
ب�صكل خا�س  دب��ي  واإم���ارة  ع��ام  ب�صكل  الدولة  احلكومية يف 
بهدف حتقيق روؤية القيادة الر�صيدة والتي ت�صعى للو�صول 

بدولة االإمارات اإىل املركز االأول عامليا يف املجاالت كافة.
للموظفني  املنا�صبة  العمل  بيئة  توفري  اإن  �صعادته  ق��ال  و 
املبدعة  واأف��ك��اره��م  طاقاتهم  اإط���الق  يف  ي�صهم  ع��ام  ب�صكل 
واخل���الق���ة وه���و م��ا ا���ص��ت��ط��اع امل��ع��ر���س اأن ي��ج�����ص��ده و�صط 
امل�����ص��ارك��ة مما  الكبري م��ن اجل��ه��ات احلكومية  ال��ع��دد  ه��ذا 
مو�صحا  احلكومية  جهاتنا  جميع  يف  التميز  مفهوم  يعزز 
روؤية  جت�صد  وعاملية  اإقليمية  م�صاركات  �صهد  املعر�س  اأن 
نائب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” 
اأمن���وذج عاملي رائ��د يف  اإم���ارة دب��ي اإىل  الرامية اإىل حتويل 

التميز احلكومي.
لالإجنازات  ال����دويل  دب���ي  م��ع��ر���س  ف��ع��ال��ي��ات  اإن  واأ����ص���اف 
احل��ك��وم��ي��ة اخ��ت��ت��م��ت ب��ع��د جن����اح الف����ت وح�����ص��ور متميز 

وم�صاركات رائدة عرب من�صاته وفعالياته املتنوعة.
لالأداء  دب��ي  برنامج  عمل  فريق  بجهود  ال�صيباين  اأ���ص��اد  و 
احلكومي املتميز ودوره يف اإجناح فعاليات املعر�س .. وثمن 
جهود اجلهات امل�صاركة من عار�صني ورعاة وجهات حكومية 
وااللتقاء  املعارف  لتبادل  للمتعاملني  الفر�صة  اأت��اح  حيث 
احلكومية  املوؤ�ص�صات  وق��ادة  القرار  �صناع  مع  لوجه  وجها 
الذين ا�صتمعوا اإىل اقرتاحاتهم واأجابوا عن ا�صتف�صاراتهم 
وهو  اإل��ي��ه  جميعا  ن�صعى  جوهريا  هدفا  حقق  بذلك  وه��و 

حتقيق اأعلى م�صتويات الر�صا وال�صعادة للمتعاملني.
العام  املن�صق  ال��ن�����ص��ريات  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  ق��ال  م��ن جانبه 
لربنامج دبي لالأداء احلكومي املتميز اإن املعر�س حقق هذا 
امل�صاركني  ر�صا  ن�صبة  فاقت  حيث  ا�صتثنائيا  جناحا  العام 
اأن  اإىل  م�صريا   .. %  99 بلغت  اإذ  ال��ت��وق��ع��ات  واحل�����ص��ور 

نوعية وحمتوى املعر�س ت�صتحق االإعجاب واالحرتام.
و اأ�صاف اإن املعر�س كان من�صة للتالقي والتحاور والتعلم 
التي  املمار�صات وهذه �صبغة للحكومات احلية  اأف�صل  من 
حترتم النا�س وتركز على خدمتهم وتعمل من اأجل اإ�صعادهم 
.. كما اأنه كان ا�صتثمارا جيدا للجهات احلكومية امل�صاركة .. 
مو�صحا اأن الدوائر احلكومية اطلعت على جتارب حكومية 
االأخ��رى وجتارب  لدى اجلهات  وناجحة موجودة  متميزة 
و   .. والعاملية  واالإقليمية  املحلية  احلكومية  اجلهات  لدى 

�صرحت للنا�س واملتعاملني خدماتها واإجنازاتها.
قيا�صها  ي�صعب  املعر�س  نتائج  اأن  اإىل  الن�صريات  واأ���ص��ار 
و�صينعك�س  اإيجابي  بالتاأكيد  التاأثري  لكن  باالأرقام  جميعا 

التطوير  ل��ي��ك��ون  االإداري  وال��ف��ك��ر  ال��ث��ق��اف��ة  ت��غ��ي��ري  ع��ل��ى 
والتجديد امل�صتمر ديدن احلكومات والدوائر احلكومية.

وق����ال اإن����ه ع��ن��دم��ا ت���رى جت����ارب ن��اج��ح��ة وج��ي��دة ومفيدة 
اأج��ل تطوير نف�صك  فاأنت تعمل من  لدى ج��ارك وزميلك 
اأقا�صي  اإىل  نذهب  ونحن  منها  ا�صتفادتك  اإىل  باالإ�صافة 
الدنيا من اأجل التعلم من اأف�صل املمار�صات وهذه املمار�صات 
موجودة يف مكان واحد وحتت �صقف واحد هو معر�س دبي 
الدويل لالإجنازات احلكومية وباإمكان اأي موظف اأو مدير 

اأو م�صوؤول اأن ياأتي ويطلع عليها ويتعلم منها.
 “ “ا�صاأل قادة احلكومة  ملبادرة  املخ�ص�صة  املن�صة  و�صهدت 
م�صاركة العديد من املديرين العامني الذين اأتاحوا للزوار 
واملتعاملني فر�صة احلوار معهم وتقدمي اقرتاحاتهم حول 
حت�صني اخلدمات واالأداء وحول ما يحقق ال�صعادة لهوؤالء 

املتعاملني.
املدير  الري�صي  ج��الل  حممد  ���ص��ع��ادة  املن�صة  يف  ح�صر  و 
اأحمد  و���ص��ع��ادة  “وام”  االإم����ارات  اأن��ب��اء  لوكالة  التنفيذي 
حمبوب م�صبح املدير العام جلمارك دبي و�صعادة الدكتور 
علي املري املدير التنفيذي لكلية حممد بن را�صد لالإدارة 
العام  املدير  جلفار  عبدالكرمي  اأحمد  و�صعادة  احلكومية 
املدير  املهريي  ع�بيد  ع��ارف  و�صعادة  املجتمع  تنمية  لهيئة 
اإبراهيم نائب املدير  التنفيذي ملركز دبي لالإح�صاء وعلي 

العام القت�صادية دبي.
و اأطلع �صعادة حممد جالل الري�صي املدير التنفيذي لوكالة 
م�صاركتهم  خ��الل   - املعر�س  زوار  “وام”  االإم����ارات  اأن��ب��اء 
مببادرة “اأ�صال قادة احلكومة” يف من�صة املجل�س الوطني 

لالإعالم - على اآلية العمل يف وكالة اأنباء االإمارات.
واأكد �صعادته اأن وكالة اأنباء االمارات “وام” بداأت يف الفرتة 

للو�صول مبا�صرة  الرقمي  االإع��الم  الرتكيز على  االأخ��رية 
اإىل اجلمهور. و اأجاب �صعادته على عدد من االأ�صئلة التي 
اأنباء االإمارات  التي تغطيها وكالة  تركزت على القطاعات 
امل�صتقبلية  واخل��ط��ط  ت�صتخدمها  ال��ت��ي  وال��ل��غ��ات  “وام” 

وكيفية تطوير خدمات الوكالة.
ال����ذي توفرها  ال��ذك��ي��ة  اإىل اخل���دم���ات  ���ص��ع��ادت��ه  ت��ط��رق  و 
اأطلقت  االإم����ارات  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  اأن  اإىل  .. م�صريا  ال��وك��ال��ة 
موؤخرا تطبيقها عرب الهواتف الذكية “حمرر وام” الذي 
اخلرب  كتابة  من  الوكالة  يف  العاملني  ال�صحفيني  ميكن 
واإرفاق �صوره ومقاطع الفيديو مبا�صرة واإر�صاله اإىل نظام 
الوكالة االإلكرتوين من اأي مكان وهو ما يوؤدي اإىل �صرعة 

بث االأخبار.
التنفيذي  املدير  امل��ري  علي  الدكتور  �صعادة  التقى  ب��دوره 
لكلية حممد بن را�صد لالإدارة احلكومية زوار املعر�س عرب 
املن�صة وتطرق اإىل اأن�صطة الكلية والتي ترتكز يف البحوث 

والتعليم التنفيذي والربامج االأكادميية .
مت عر�س الربامج اإىل جانب احلديث عن منتدى التعليم 
الذي عقد يف �صهر مار�س املا�صي وتقدمي نبذة عن جمل�س 

املعرفة اال�صت�صاري.
وج���رى ت��ع��ري��ف احل�����ص��ور ب��ربام��ج امل��اج�����ص��ت��ري يف االإدارة 
وفقا  تطويرها  مت  التي  امل�صتقبل  حكومة  وبرامج  العامة 
مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ل��روؤي��ة 
وبرامج  العامة  ال�صيا�صات  خ��الل  م��ن  امل�صتقبل  حلكومة 

االبتكار وبرنامج املاج�صتري التنفيذي يف االإدارة العامة.
االأكادميية  ال��ربام��ج  على  وا���ص��ع��ا  اإق��ب��اال  املن�صة  و���ص��ه��دت 
وال��ت��ع��ل��ي��م ال��ت��ن��ف��ي��ذي االأم����ر ال����ذي ي��وؤك��د اه��ت��م��ام القادة 

واملوظفني احلكوميني بتطوير وتنمية مهاراتهم.

»معر�ش دبي الدويل لالإجنازات احلكومية « يختتم فعالياته بنجاح كبري

م�صيدًا بدعم واهتمام �صيخة بنت �صيف

جمل�ش العمل الأمريكي  يدعم برامج موؤ�س�سة حتقيق اأمنية

برنامج “اأقدر” يفوز بجائزة رائدة يف جمال التحول نحو احلكومة الذكية

ال�صام�صي يوؤكد على توفري املناخ الوظيفي املبدع لكل الكوادر الب�صرية 

بلدية احلمرية تزور مري�سا من ق�سم النظام وتطمئن 
على حالته ال�سحية �سمن مبادراتها لعام اخلري 

•• ال�شارقة _ الفجر:

اأكد مبارك را�صد ال�صام�صي مدير بلدية احلمرية على اأهمية 
توفري املناخ والبيئة الوظيفية املبدعة لكافة الكوادر الب�صرية 
متطلبات  من  اأ�صيل  كجزء  االجتماعية  ب�صوؤونهم  واالعتناء 
احل���ي���اة ال��وظ��ي��ف��ي��ة وخ��ل��ق ف��ر���س م���ن ال��ت��وا���ص��ل واالهتمام 

باالإن�صان العامل  ال�صيما خالل عام اخلري .
واملبادرات  االأع��م��ال  العديد من  له  ع��ام اخل��ري  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
وتفقد  وعيادتهم  املوظفني  ب�صحة  االهتمام  بينها  والتي من 

اأو�صاعهم ودعمهم متى تطلب االأمر 
جاء دلك خالل تروؤ�صه لوفد البلدية الزائر لعامل ق�صم النظافة 
وال�صرف ال�صحي حممد معني الدين والذي اأجريت له عملية 
ا�صتئ�صال الزائدة الدودية باأحد م�صت�صفيات الدولة اخلمي�س 

�صحة  على  االإطمئنان  على  ال�صام�صي  حر�س  حيُث  املا�صي، 
. ال�صت�صفائه  املحددة  بالفرتة  احتياجاته  من  وتاأكد   العامل 
وقال  مبارك را�صد ال�صام�صي اأن بلدية احلمرية حري�صة كل 
االإم���ارات مببادراتها  دول��ة  قيادة  روؤي��ة  ترجمة  احلر�س على 
واالأ�صرة  الفريق  روح  زرع  طريق   عن  اخل��ري  لعام  االن�صانية 
عام  ب�صكل  وامل��ج��ت��م��ع  خ��ا���س  ب�صكل  موظفيها  ب��ني  ال���واح���دة 
املوظفني  بني  واالجتماعية  االإن�صانية  الروابط  لزيادة  وذلك 
مبختلف االأطر الكفيلة بخلق موظف منتج وقادر على املبادرة 

والتطوع يف بيئة وظيفية حتمل كافة معايري ال�صعادة.
الف��ت��ا اإىل ح��ر���س ك����وادر ب��ل��دي��ة احل��م��ري��ة ع��ل��ى ج��ع��ل بلدية 
االإن�صاين  ال�صعيد  ع��ل��ى  باملنطقة  االأول  ال���رائ���د  احل��م��ري��ة 
واالبتكار  امل��ب��ادرة  ال��ري��ادة يف  خ��الل  م��ن  وامل��ه��ن��ي  واملجتمعي 

مبختلف االأ�صعدة.

•• دبي -وام:

ال�صحي  والتعزيز  التثقيف  ب���اإدارة  ممثلة  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة  وزارة  اأطلقت 
مدر�صة  لطلبة  �صنوات”  اك�صب  ج��رام��ات  “اخ�صر  برنامج  م��ن  ال�صابعة  ال���دورة 
ال�صارقة للخدمات االإن�صانية وي�صتمر حتى 25 مايو املقبل. يهدف الربنامج اإىل 
توجيه وت�صجيع الطلبة امل�صاركني من ذوي االحتياجات اخلا�صة الذين يعانون من 
زيادة الوزن على تعلم اإجراء تغيريات ايجابية يف اأمناط حياتهم عن طريق اتباع 
الدكتورة ف�صيلة حممد  اأك��دت  و  البدين.  الن�صاط  نظام غذائي �صحي وممار�صة 
اأن  اإدارة التثقيف والتعزيز ال�صحي بوزارة ال�صحة ووقاية املجتمع  �صريف مديرة 
الربنامج ما�س يف حتقيق اأهدافه وتو�صيع ال�صريحة امل�صتفيدة بعد جناح الدورات 
العمليات  خم��اط��ر  ع��ن  بعيدا  املجتمع  م��ن  متنوعة  ف��ئ��ات  ا�صتقطاب  يف  ال�صابقة 
اإطار  يندرج يف  الربنامج  ه��ذا  اأن  اإىل  لفتت  و  ال��وزن.  واأدوي���ة تخ�صي�س  اجلراحية 
املبادرة الوطنية “ تعزيز الوعي باأمناط احلياة ال�صحية “ اإحدى مبادرات اخللوة 
الوزارية والتي تهدف اإىل بناء جمتمع �صحي عن طريق متكني االأفراد من تبني 
اأمناط حياة �صحية وخلق بيئة داعمة لل�صحة “بيئية وت�صريعية” ت�صاهم يف احلد 
من انت�صار االأمرا�س املزمنة مبمار�صة الن�صاط البدين وتناول الغذاء ال�صحي. من 
ناحيتها قالت نوف خمي�س نائبة مدير اإدارة التثقيف والتعزيز ال�صحي اإن الهدف 
من الربنامج اإ�صعاد فئة الطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة الذين يعانون من 
زيادة الوزن من خالل تعليمهم اتباع عادات غذائية و�صلوكية �صحية وتكون اأ�صعب 
وكمية  نوعية  حتديد  هي  ال��وزن  لتخفيف  غذائي  نظام  اختيار  عملية  يف  مرحلة 
والنف�صي  ال�صحي  و�صعهم  ي�صهم يف حت�صني  ال��وزن  تقليل  اأن  .. مو�صحة  الطعام 
واال�صتمتاع بحياتهم اليومية وتعزيز املقدرة على النوم والتنف�س وتقليل اال�صابة 
باأمرا�س مزمنة مثل امرا�س القلب وال�صكري. وتبداأ املرحلة االأوىل من الربنامج 
بت�صلم اال�صتمارات واختيار امل�صاركني تعقبها جل�صات القيا�س وت�صلم امللف ال�صحي 
الغذائي  لنظامهم  فردية  عمل  خطة  وو�صع  للم�صاركني  اليومية  املذكرة  وتوزيع 
املرحلة  تت�صمن  و  ال�صحي.  والتثقيف  التغذية  اإخ�صائي  مع  اجلديد  والريا�صي 
الثانية جل�صات الربنامج الغذائي والريا�صي مبعدل مرة كل اأ�صبوعني وور�س عمل 

ويختتم بحفل تكرمي الفائزين يف 25 مايو املقبل.

ال�سحة تطلق برناجما خل�سارة الوزن 
لطلبة مدر�سة ال�سارقة للخدمات الإن�سانية

•• دبي-وام:

االإدارة  يف  ممثلة  دب��ي  ل�صرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  وق��ع��ت 
االإم���ارات  م�صرف  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة  للمالية  العامة 
املخالفات  تق�صيط  خ��دم��ة  ت��وف��ري  ب��ه��دف  االإ���ص��الم��ي 
من  ال�صادرة  االإئتمانية  البطاقات  خالل  من  املرورية 
قبله بن�صبة فائدة %0 ولفرتة ترتواح بني 3 و6 و9 

و12 �صهرا.
لالإجنازات  ال���دويل  دب��ي  معر�س  �صمن  امل��ذك��رة  وق��ع 
احلكومية الذي اختتم فعالياته ام�س نيابة عن مدير 

مدير  اخلطيب  نعيم  العميد  للمالية  العامة  االإدارة 
اإدارة االإيرادات وعن م�صرف االإمارات االإ�صالمي ح�صان 

منري رئي�س ق�صم البطاقات االئتمانية.
ب���ن���اء على  امل���ذك���رة ج����اء  ت��وق��ي��ع  اأن  اأك�����د اخل��ط��ي��ب  و 
توجيهات من �صعادة اللواء عبداهلل خليفة املري القائد 
حممد  �صيف  العميد  من  وباإ�صراف  دبي  ل�صرطة  العام 
اإىل  م�صريا   .. للمالية  العامة  االإدارة  مدير  عابد  ب��ن 
مع  للمتعاملني  ومي�صرة  قناة جديدة  توفر  املذكرة  اأن 
املرورية وتق�صيطها على  املخالفات  �صرطة دبي يف دفع 
مدد ترتاوح بني 3 اإىل 12 �صهرا على اأن تكون القيمة 

الدنيا للمخالفة 500 درهم.
�صرطة  قبل  ابتكارية من  تعترب  اأن اخلدمة  اإىل  واأ�صار 
على  للتي�صري  اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  خطتها  اإط����ار  يف  دب���ي 
ويف  اخل��ا���س  القطاع  م��ع  ال�صراكة  وحتقيق  املتعاملني 
املجتمع  اإ���ص��ع��اد  اال���ص��رتات��ي��ج��ي  ه��دف��ه��ا  حتقيق  �صبيل 
ال�صرطية من خالل عدة قنوات  عرب توفري اخلدمات 
ومنافذ. و�صكر �صعادة جمال بن غليطة املدير التنفيذي 
مل�����ص��رف االإم������ارات االإ���ص��الم��ي حل��ر���ص��ه ع��ل��ى التعاون 
ت�صاهم يف  خ��دم��ات  يوفر  دب��ي مب��ا  �صرطة  م��ع  امل�صتمر 

التي�صري على املتعاملني.

�سرطة دبي توقع مذكرة تفاهم مع م�سرف الإمارات الإ�سالمي لتق�سيط املخالفات املرورية
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اإعــــــــــالن
للمقاوالت  ال�صاخمه  العرب  ال�ص�����ادة/اأبراج  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

وال�صيانة العامة ذ.م.م  رخ�صة رقم:CN 1426795  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/م�صعل حممد يو�صف مفتاح احلمادي من �صريك اىل مالك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ م�صعل حممد يو�صف مفتاح احلمادي من 51% اىل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف عبدال�صتار عمر الطباع

تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�صاحة 0.60*0.40 اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين/من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اىل موؤ�ص�صة فردية

تعديل ا�صم جتاري من/اأبراج العرب ال�صاخمه للمقاوالت وال�صيانة العامة ذ.م.م 
AL SHAMIKHA ARAB TOWERS GENERAL CONTRACTING & MAINTENANCE EST LLC

اىل/اأبراج العرب ال�صاخمه للمقاوالت وال�صيانة العامة    
AL SHAMIKHA ARAB TOWERS GENERAL CONTRACTING & MAINTENANCE

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11987 بتاريخ 2017/4/5

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/املربوك  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 188685:لتجارة الديكور رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�صبوع  خالل  االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  مكتب عالمة للملكية الفكرية
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 234350         بتاريخ : 2015/05/27م
تاريخ اإيداع االأولوية:   /   /            م

با�ص��م: بيمبيك�س توريزم تيك�صتيل اوتوموتيف �صانايى يف تيجاريت اونونيم �صريكيتي
 - او�صمانغازي   ،2/1 دي��ره:   ،1 كات:  اأي�س مركيزي،  كا�صابوجلو  �صوكاك،  ار  اولويول  وعنوانه: 

بور�صة / تركيا
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

التنانري؛ رداء قطعة واح��دة؛ قفازات  الراأ�س؛ طواقي؛ قبعات؛  واأغطية  القدم  املالب�س ولبا�س 
)امل��الب�����س( م�صنوعة م��ن احل��ري��ر؛ اجل���وارب م�صنوعة م��ن احل��ري��ر، االأو���ص��ح��ة م�صنوعة من 
احلرير؛ اأو�صحة العنق م�صنوعة من احلرير، �صاالت م�صنوعة من احلرير، �صاالت م�صنوعة من 

الك�صمري، ربطات العنق م�صنوعة من احلرير، ربطات م�صنوعة من احلرير
بالفئة: 25

و�صف العالمة: عبارة عن كلمة ipekevi مكتوبة باحرف التينية ب�صكل خا�س فوقها ر�صمة 
معني داخله �صكل زخريف باللون اال�صود

اال�ص��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد 

، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  مكتب عالمة للملكية الفكرية
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 234351         بتاريخ : 2015/05/27م
تاريخ اإيداع االأولوية:   /   /            م

با�ص��م: بيمبيك�س توريزم تيك�صتيل اوتوموتيف �صانايى يف تيجاريت اونونيم �صريكيتي
 / بور�صة   - او�صمانغازي   ،2/1 دي��ره:   ،1 ك��ات:  مركيزي،  اأي�س  كا�صابوجلو  �صوكاك،  ار  اولويول  وعنوانه: 

تركيا
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات جتميع ت�صكيلة من الب�صائع ل�صالح الغري للمالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س؛ طواقي؛ قبعات؛ 
احلرير،  من  م�صنوعة  اجل��وارب  احلرير؛  من  م�صنوعة  )املالب�س(  قفازات  واح��دة؛  قطعة  رداء  التنانري؛ 
االأو�صحة م�صنوعة من احلرير؛ اأو�صحة العنق م�صنوعة من احلرير، �صاالت م�صنوعة من احلرير، �صاالت 
م�صنوعة من الك�صمري، ربطات العنق م�صنوعة من احلرير، ربطات م�صنوعة من احلرير، وذلك لتمكني 
البيع  الزبائن من معاينتها و�صرائها عند احلاجة، وقد تقدم مثل هذه اخلدمات من خالل متاجر  عامة 
االأو�صاط االإلكرتونية  اأو بوا�صطة  املبا�صر  البيع باجلملة، كتالوجات الطلب عرب الربيد  اأ�صواق  بالتجزئة، 

من �صمنها املواقع االإلكرتونية اأو برامج الت�صوق التلفزيونية
بالفئة: 35

و�صف العالمة: عبارة عن كلمة ipekevi مكتوبة باحرف التينية ب�صكل خا�س فوقها ر�صمة معني داخله 
�صكل زخريف باللون اال�صود

اال�ص��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  مكتب عالمة للملكية الفكرية
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 234352         بتاريخ : 2015/05/27م
تاريخ اإيداع االأولوية:   /   /            م

با�ص��م: كوجاير تيك�صتيل �صانايي يف تيجاريت انونيم �صريكيتي
وعنوانه: ادنان مينديري�س فولفاري، نو:53، جومو�صلري مركيز – دنيزيل / تركيا

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
م�صتح�صرات  املالب�س،  وك��ي  غ�صل  يف  ت�صتعمل  اأخ���رى  وم���واد  االأقم�صة  تبيي�س  م�صتح�صرات 
غ�صول  جتميل،  م�صتح�صرات  عطرية،  وزي��وت  عطور  �صابون،  وك�صط،  وجلي  و�صقل  تنظيف 

)لو�صن( لل�صعر، منظفات اأ�صنان؛ ماء الكولونيا 
بالفئة: 3

و�صف العالمة: عبارة عن كلمة Chakra باحرف التينية باللون االبي�س داخل �صكل منحنى 
باللون الر�صا�صي الداكن

اال�ص��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد 

، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  مكتب عالمة للملكية الفكرية
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 234354         بتاريخ : 2015/05/27م
تاريخ اإيداع االأولوية:   /   /            م

با�ص��م: كوجاير تيك�صتيل �صانايي يف تيجاريت انونيم �صريكيتي
وعنوانه: ادنان مينديري�س فولفاري، نو:53، جومو�صلري مركيز – دنيزيل / تركيا

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
داخلية؛ بيجامات؛  �صبا�صب؛ مالب�س  ا�صتحمام؛  اأرواب  الراأ�س؛  واأغطية  القدم  املالب�س ولبا�س 

بناطيل؛ �صراويل لالأطفال )مالب�س(
بالفئة: 25

و�صف العالمة: عبارة عن كلمة Chakra باحرف التينية باللون االبي�س داخل �صكل منحنى 
باللون الر�صا�صي الداكن

اال�ص��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد 

، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  مكتب عالمة للملكية الفكرية
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 234355         بتاريخ : 2015/05/27م
تاريخ اإيداع االأولوية:   /   /            م

با�ص��م: كوجاير تيك�صتيل �صانايي يف تيجاريت انونيم �صريكيتي
وعنوانه: ادنان مينديري�س فولفاري، نو:53، جومو�صلري مركيز – دنيزيل / تركيا

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
لتغطية  اأخ��رى  وم��واد  االأر�صيات  فر�س  وم�صمع  احل�صري  ومفار�س  واحل�صر  والب�صط  ال�صجاد 

االأر�صيات القائمة ومطرزات تعلق على اجلدران )من مواد غري ن�صيجية(
بالفئة: 27

و�صف العالمة: عبارة عن كلمة Chakra باحرف التينية باللون االبي�س داخل �صكل منحنى 
باللون الر�صا�صي الداكن

اال�ص��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد 

، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  مكتب عالمة للملكية الفكرية
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 234356         بتاريخ : 2015/05/27م
تاريخ اإيداع االأولوية:   /   /            م

با�ص��م: كوجاير تيك�صتيل �صانايي يف تيجاريت انونيم �صريكيتي
وعنوانه: ادنان مينديري�س فولفاري، نو:53، جومو�صلري مركيز – دنيزيل / تركيا

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات الدعاية واالإعالن واإدارة وتوجيه االأعمال وتفعيل الن�صاط املكتبي؛ خدمات جتميع ت�صكيلة من الب�صائع 
تنظيف  املالب�س، م�صتح�صرات  وكي  ت�صتعمل يف غ�صل  اأخ��رى  وم��واد  االأقم�صة  تبيي�س  مل�صتح�صرات  الغري  ل�صالح 
و�صقل وجلي وك�صط، �صابون، عطور وزيوت عطرية، م�صتح�صرات جتميل، غ�صول )لو�صن( لل�صعر، منظفات اأ�صنان، 
ماء الكولونيا، املن�صوجات ومنتجات الن�صيج غري الواردة يف فئات اأخرى ، اأغطية الفرا�س واملوائد، منا�صف للوجه 
من الن�صيج، قما�س الزجاج )منا�صف(، منا�صف من الن�صيج، بيا�صات )اأغطية( لالأ�صّرة، بيا�صات لال�صتعمال املنزيل، 
�صبا�صب،  ا�صتحمام،  اأرواب  الراأ�س،  واأغطية  القدم  ولبا�س  املالب�س  للمخدات،  اأغطية  املالب�س،  عدا  حمام  بيا�صات 
احل�صري  ومفار�س  واحل�صر  والب�صط  ال�صجاد  )مالب�س(،  لالأطفال  �صراويل  بناطيل،  بيجامات،  داخلية،  مالب�س 
القائمة ومطرزات تعلق على اجل��دران )من مواد غري  االأر�صيات  اأخرى لتغطية  االأر�صيات ومواد  وم�صمع فر�س 
من  اخلدمات  هذه  مثل  تقدم  وقد  احلاجة،  عند  و�صرائها  معاينتها  من  الزبائن  عامة  لتمكني  وذل��ك  ن�صيجية(، 
اأو بوا�صطة االأو�صاط  اأ�صواق البيع باجلملة، كتالوجات الطلب عرب الربيد املبا�صر  خالل متاجر البيع بالتجزئة، 

االإلكرتونية 
بالفئة: 35

و�صف العالمة: عبارة عن كلمة Chakra باحرف التينية باللون االبي�س داخل �صكل منحنى باللون الر�صا�صي 
الداكن

اال�ص��رتاطات: 
اإر�صاله  اأو   ، االقت�صاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوباً  به  التقدم  ذل��ك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
 اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/9/6   املودعة حتت رقم  259559 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم مركزاللولو)�س.ذ.م.م.( 
 وعنوانه  �س.ب: 60188 ، دبي، دولة االإمارات العربية املتحدة. 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
�صابون اللوز ؛ حليب اللوز الأغرا�س التجميل ؛ م�صتح�صرات االألوا فريا الأغرا�س التجميل ؛ كهرمان ) 
؛  التجميل  ؛ قاب�صات لالأوعية الأغرا�س   ) زينة  م��واد  للعرق )  ؛ م�صادات  للعرق  ؛ �صابون م�صاد   ) عطر 
بل�صم بخالف امل�صتخدم لغايات طبية ؛ اأمالح اإ�صتحمام لي�صت لغايات طبية ؛ م�صتح�صرات اإ�صتحمام لي�صت 
لغايات طبية ؛ اأقنعة جتميلية ؛ م�صتح�صرات تنظيف ؛ حليب منظف لغايات الزينة ؛ م�صتح�صرات جتميل 
للمغاط�س ) لالإ�صتحمام ( ؛ م�صتح�صرات جتميل لرمو�س العني ؛ اأطقم جتميل ؛ اأقالم جتميل ؛ كرميات 
اأع��واد تنظيف قطنية  الأغرا�س  ؛  ؛ م�صتح�صرات جتميل  بالب�صرة  للعناية  ؛ م�صتح�صرات جتميل  جتميل 
التجميل / اأعواد قطن الأغرا�س التجميل ؛ غزل قطني الأغرا�س التجميل ؛ �صابون الإزالة الروائح الكريهة 
؛ م�صتح�صرات اإزالة ال�صعر / مزيالت �صعر ؛ �صمع اإزالة ال�صعر ؛ ماء الكولونيا ؛ زيوت عطرية من خ�صب 
االأرز ؛ زيوت عطرية من الليمون ؛ زيوت عطرية من الكباد ؛ زيوت اأثريية / زيوت عطرية ؛ خال�صات زهور 
) عطور( ؛ م�صتح�صرات جتميل احلواجب ؛ اأقالم احلواجب ؛ رمو�س م�صتعارة ؛ اأظافر م�صتعارة ؛ غ�صوالت 
م�صتح�صرات جتعيد   / ال�صعر  م�صتح�صرات جتعيد  ؛  لل�صعر  ملونات   / لل�صعر  اأ�صباغ  ؛  لل�صعر   ) لو�صن   (
لل�صعر ؛ رذاذ ) �صرباي ( لل�صعر ؛ ملطفات ) منعمات ( لل�صعر ؛ م�صتح�صرات ت�صريح ال�صعر ؛ حناء ) اأ�صباغ 
جتميل ( ؛ ماء اخلزامى ؛ زيت اخلزامى ؛ ملمعات �صفاه ؛ علب الأحمر ال�صفاه ؛ اأحمر �صفاه ؛ غ�صوالت ) 
لو�صن ( الأغرا�س التجميل ؛ م�صتح�صرات مكياج ؛ م�صتح�صرات اإزالة املكياج ؛ مكياج ؛ ما�صكارا ؛ م�صك ) 
ل�صناعة العطور( ؛ طالء اأظافر / ملمع اأظافر ؛ م�صتح�صرات العناية باالأظافر ؛ مل�صقات فنية لالأظافر 
؛ زيوت لغايات التجميل ؛ عطورات ؛ عطور ؛ هالم ذو ا�صا�س برتويل الأغرا�س التجميل ؛ مراهم الأغرا�س 
؛  الب�صرة  تبيي�س  الأج��ل  / كرميات   الب�صرة  تبيي�س  ؛ كرميات  م�صتح�صرات حالقة  ؛  �صامبو  ؛  التجميل 
�صابون ؛ م�صتح�صرات لت�صمري الب�صرة بالتعر�س لل�صم�س ) م�صتح�صرات جتميل ( ؛ م�صتح�صرات للوقاية 
من اأ�صعة ال�صم�س ؛ م�صحوق التالك الإ�صتعماالت الزينة ؛ مناديل ورقية م�صربة بغ�صوالت ) لو�صن ( جتميلية 

؛ مناديل ورقية م�صربة مب�صتح�صرات اإزالة املكياج ؛ ماء الزينة ؛ مواد الزينة .
 الواقعة بالفئة :     3 

"BLSH" مكتوبة بطريقة مميزة مع  و�صف العالمة : تتاألف العالمة من احلروف الالتينية الكبرية 
خط اأفقي يف االأعلى واالأ�صفل على خلفية م�صتطيلة ، كما هو مو�صح.

 اال�ص��رتاطات :   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.          
اإدارة العالمات التجارية   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية

الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
 اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2007/4/18   املودعة حتت رقم  93171 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم برميا ليميتد . 
وعنوانه  201 كيبيل رود  �صنغافورة   099419      
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

غري   ( ال�صمك  ؛  ال�صمك  من  املحفوظ  الطعام  ؛   ) حية  غري   ( الق�صريات  ؛  املركز  امل��رق  ؛  املركز  احل�صاء 
؛  ؛ اخل�صروات  اللحوم  ؛  البي�س  املكونة من  املقومات  ؛  الطعام  ، دهن  املحفوظة  الب�صتان  اأع�صاب  ؛   ) حي 
الطعام البحري ؛ الزيوت واالده��ان القابلة لالأكل الإعداد املواد الغذائية ؛ املك�صرات املح�صرة ؛ غبار طلع 
معد كمادة غذائية ؛ �صل�صة مرق اللحم ؛ خال�صات اللحوم ؛ هالم حلوم ؛ اللحوم املحفوظة ؛ قريد�س ) 
غري حي ( ؛ بروتني لال�صتهالك الب�صري ؛ اأ�صماك ق�صرية ) غري حية ( ؛ جمربي ) غري حي ( ؛ املقومات 
املواد  ؛  واخلليط  املكعبات  ؛  البودرة  ؛  ال�صوربة  ؛ معجون   ) فول �صويا خممر   ( توفو  ؛  الطعام  لتح�صري 
الغذائية  املحفوظة ؛ الب�صل ؛ االأع�صاب ؛ الفلفل احلار املحفوظ ومعجون الفلفل احلار ؛ الب�صل املحفوظ ؛ 
الثوم املحفوظ ؛ املخلالت ؛ معجون الثوم ؛ ح�صوات للوجبات اخلفيفة ؛ الفواكه املجففة ؛ منتجات الفواكه 
لالأكل م�صنوع من  قابل  ؛ هالم  لالأكل  �صالح  بي�س  ؛  املجففة  ؛ اخل�صروات  املجففة  االأع�صاب  ؛  املجففة 
االأطعمة  منتجات  ؛  املطهوة  املك�صرات  من  امل�صنوعة  االأطعمة  منتجات  ؛  اخل�صروات  ومنتجات  احلليب 
امل�صنوعة من الفواكه املحفوظة ؛ حلوى ختام الطعام من الفواكه ؛ ح�صوات الفواكه ؛ هالم الفواكه املحتوي 
على االأع�صاب ؛ م�صتح�صرات الفواكه على �صكل �صراب ؛ خلطات حتتوي مواد غذائية حمفوظة ، اأو جمففة 
اأو مطهوة ؛ خلطات من املك�صرات والفواكه املجففة ؛ منتجات املك�صرات ؛ املعاجني امل�صنوعة من الفواكه ؛ 
املعاجني امل�صنوعة من املك�صرات ؛ املعاجني امل�صنوعة من البقول ؛ خلطات امل�صاحيق لال�صتخدام على حلوى 
ختام الطعام ؛ امل�صتح�صرات لعمل الهالم ؛ املك�صرات املعاجلة ؛ حلوى ختام الطعام املح�صرة م�صبقا املحتوية 
على احلليب مع اجليالتني كعامل متا�صك ؛ حلوى ختام الطعام املح�صرة م�صبقا املحتوية على احلليب مع 

الن�صا كعامل متا�صك .
 الواقعة بالفئة :    29 

و�صف العالمة :  ر�صم ل�صكل بي�صاوي باإطار باللون االأ�صود ر�صم داخلة فنجان �صاي يطلع منه بخار وكتبت 
الكلمات PRIMA TASTE  باحلروف الالتينية وبع�س االأحرف ال�صينية باللون االأبي�س  .

 اال�ص��رتاطات     :   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.       
اإدارة العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
 اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/11/2   املودعة حتت رقم  262481 
رقم وبلد االولوية 87033147 الواليات املتحدة االمريكية

  تاريخ اإيداع االأولوية 11 مايو 2016 
 با�صم فام ، ال ال �صي 

وعنوانه  5553 بانديني بوليفارد ، �صويت بي ، بيل ،  كاليفورنيا ،90201، الواليات املتحدة االمريكية 
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

اأجهزة   ، حتديدا   ، يوغا  ،معدات  ريا�صة   معدات   ، بدنية  لياقة  ،معدات  مترين   معدات   ، ريا�صية  معدات 
لتمرين البطن على �صكل األواح للبطن  ، اأوزان الكاحل ، اأكيا�س معدة خ�صي�صا  ملعدات القاعات الريا�صية  
، كرات موازنة ، اأجهزة مترين اجل�صم ، حتديدا ، االأربطة  التي تثبت على االأب��واب كمرتكز الإداء  متارين 
متنوعة  باإ�صتخدام مقاومة وزن اجل�صم ، حبال مترين ، حتديدا ، حبال تثبت  على مقاب�س االبواب  كمرتكز 
الإداء  متارين متنوعة باإ�صتخدام مقاومة وزن اجل�صم  ، الدمبل ) اأثقال لتمارين اليدين( ، كرات مترين 
اإ�صطوانات رغوية ، مقاب�س يد   ، ، اأثقال مترين  ،عجالت مترين  اأربطة �صد للتمرين   ، ، ق�صبان مترين  
لتدريبات الوزن والقوة ، اأحزمة رفع ثقل الورك والفخذ ، كرات مترين قابلة للنفخ  ، حبال قفز ، حبال قفز 
مع عداد ال�صعرات احلرارية ، اأربطة رفع االأثقال ، اأثقال كاحل ممغنطة  للتمرين ، اأثقال  ركبة ممغنطة 
للتمرين ،اأحزمة خ�صر ممغنطة للتمرين ، اأجهزة مترين يدوية لل�صاق ، معدات مترين تدار يدويا ، كرات 
طبية ، مفار�س ) ح�صر( مترين �صخ�صية ، كرات موازنة متحركة لريا�صة اليوغا ومتارين البياليت�س ) 
 ، مقاومة  اأربطة   ،  ) بدنية  لياقة  ) متارين  بياليت�س  ت�صتخدم يف متارين  اأربطة   ،  ) بدنية  لياقة  متارين 
م�صدات كتف باإ�صتخدام  كبالت مقاومة  ، حبال مقاومة  الإداء  متارين متنوعة  باإ�صتخدام مقاومة وزن 
اجل�صم ،اأجهزة متارين ان�صطة التجديف ، اأحزمة  تنحيف على �صكل اأحزمة متارين لتعديل  اخل�صر ، اأربطة 
�صد ، مو�صعات �صد الإداء  متارين متنوعة  باإ�صتخدام  مقاومة وزن اجل�صم  ، اأربطة �صد ، اأجهزة الإنقبا�س 
ع�صالت االأفخاذ ، اآالت �صد اجلذع ، األواح اخل�صر ، اأحزمة تنحيف اخل�صر على �صكل اأحزمة متارين لتعديل  
اخل�صر ، اأحزمة متارين لتعديل اخل�صر ، اأحزمة رفع  االأثقال ، كرات ذات اأثقال ، ق�صبان رفع ذات اأثقال ، 
كرات مترين ذات اأثقال ، اأثقال ، قفازات تدريب و قفازات رفع االأثقال ، اأحزمة مع�صم ومرفق ذات اأثقال ، 
اأثقال للمع�صم ، قوالب ملمار�صة اليوغا ، طوب ملمار�صة اليوغا ، ُعدد حمل ح�صر )مفار�س(  اليوغا  تتاألف من 
حمور لف مركزي  مثبت اىل اأغطية ذات نهايات �صهلة النزع ، حقائب حمل ح�صر ) مفار�س ( اليوغا ، اأربطة 
حمل ح�صر ) مفار�س ( اليوغا ، جرابات  حمل ح�صر ) مفار�س ( اليوغا  ، ح�صر ) مفار�س ( لليوغا واأربطة 

ملمار�صة اليوغا ،منا�صف لتمارين اليوغا مهياأة خ�صي�صا حل�صر ) مفار�س ( اليوغا.
 الواقعة بالفئة :  28 

 و�صف العالمة :  الكلمة ZOBHA كتبت باحلروف الالتينية . 
 اال�ص��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.     

اإدارة العالمات التجارية  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية

الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  مكتب عالمة للملكية الفكرية
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 234344         بتاريخ : 2015/05/27م
تاريخ اإيداع االأولوية:   /   /            م

با�ص��م: اري�س بالكاله اي�صاجنور �صانايي يف تيجاريت ليتمد �صريكيتي
– اآدانا  يوراير  �صري�صام،   ،4 نو:  اوردو جادي�صي،  بوجلي�صي،  �صانايي  اورجانيزي  �صاباجنه  وعنوانه: حاجه 

/ تركيا
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

اآالت وعدد اآلية، حمركات ومكائن )عدا ما كان منها للمركبات الربية( ، قارنات اآلية وعنا�صر نقل احلركة 
)عدا ما كان منها للمركبات الربية( ، معدات زراعية )عدا ما يدار باليد( ، اأجهزة تفقي�س البي�س؛ اآالت 
بيع اأوتوماتية؛ اأجهزة ف�صل )ف��رازات(؛ اأجهزة ف�صل البخار عن النفط؛ فرازات طرد مركزي؛ اآالت طرد 
اأو مكائن(؛  اآالت  م��رك��زي؛ ط��واح��ني ط��رد م��رك��زي؛ م�صخات ط��رد م��رك��زي؛ مر�صحات )ف��الت��ر( )اأج���زاء 
�صمامات )اأجزاء اآالت(؛ مبادالت حرارية )اأجزاء اآالت(؛ اآالت واملعنى بها اآالت ت�صنيع الزبدة؛ اآالت واأجهزة 
الأغرا�س التنظيف؛ اآالت ت�صنيع االألبان؛ اآالت لتح�صري امل�صروبات؛ عنا�صر واجزاء اآالت وعدد اآلية؛ اآالت 
الت�صنيع الطعام؛ اآالت معاجلة الكيميائية واآالت �صناعة الن�صيج؛ اآليات حتكم لالآالت اأو املكائن اأو املحركات 

بالفئة: 7
و�صف العالمة: عبارة عن كلمة ares  باحرف التينية مكتوبة باللون االبي�س بحيث حرف E كتب على 
�صكل 3 �صرطات فوق بع�صها باللون البطيخي وحواف الكلمة حماطة باطار باللون االرزق ا�صفلها �صرط مع 

اأحرف PHE باللون االرزق
اال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  مكتب عالمة للملكية الفكرية
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 234353         بتاريخ : 2015/05/27م
تاريخ اإيداع االأولوية:   /   /            م

با�ص��م: كوجاير تيك�صتيل �صانايي يف تيجاريت انونيم �صريكيتي
وعنوانه: ادنان مينديري�س فولفاري، نو:53، جومو�صلري مركيز – دنيزيل / تركيا

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
وامل��وائ��د؛ منا�صف  الفرا�س  اأغطية   ، اأخ��رى  فئات  ال��واردة يف  الن�صيج غري  املن�صوجات ومنتجات 
للوجه من الن�صيج؛ قما�س الزجاج )منا�صف(؛ منا�صف من الن�صيج؛ بيا�صات )اأغطية( لالأ�صّرة؛ 

بيا�صات لال�صتعمال املنزيل؛ بيا�صات حمام عدا املالب�س؛ اأغطية للمخدات 
بالفئة: 24

و�صف العالمة: عبارة عن كلمة Chakra باحرف التينية باللون االبي�س داخل �صكل منحنى 
باللون الر�صا�صي الداكن

اال�ص��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد 

، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
 اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/11/24   املودعة حتت رقم  263892 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم  بيدروك ا�س ايه 
وعنوانه  4 ، ت�صيمني دي�س فريجريز ، جنيف 1208 ، �صوي�صرا

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
اخلدمات املالية ؛ توفري املنتجات املالية ؛ املعلومات والتقييمات املالية ؛ االإدارة املالية ؛ معلومات واإ�صت�صارات 
التاأمني ، ال�صوؤون املالية ؛ اخلدمات املالية بوا�صطة  اأنظمة احلا�صوب ؛ توفري�صناديق االإ�صتثمارواملنتجات 
املالية االأخرى ؛ خدمات اإدارة الرثوات ؛ خدمات م�صرفية ؛ خدمات م�صرفية جتارية ؛ خدمات  اال�صت�صارة  
الديون،  حت�صيل  ؛  ؛القرو�س  التجارية  ال�صندات  اإدارة  ؛  ال��رثوات  ب���اإدارة  يتعلق  فيما  واالأف���راد  لل�صركات 
اإ�صدار ال�صيكات ال�صياحية وخطابات االإعتماد ؛ خدمات االكتتاب ) التعهد بالتمويل ( ؛ خدمات �صناديق 
التباديل  التمويل  املالية؛ خدمات توزيع  اال�صت�صارات  االأم��وال،  اإدارة و�صم�صرة  امل�صاريع؛  التحوط ؛ متويل 
وخدمات ال�صم�صرة ، خدمات تقدمي امل�صورة املتعلقة باالإ�صتثمار ، خدمات اال�صتثمار العقاري ؛ خدمات ادارة 
التمويل التباديل وخدمات امل�صورة يف االإ�صتثمار ؛ خدمات تتعلق بال�صوؤون املالية ؛ ال�صوؤون املالية وامل�صرفية 
؛ توفري معلومات مالية عرب اأنظمة احلا�صوب ؛ اخلدمات امل�صرفية االإلكرتونية عرب �صبكة حا�صوب عاملية 
عرب  وامل�صرفية   املالية  للخدمات  التفاعلية  االإلكرتونية  املعاجلة  االإن��رتن��ت(؛  عرب  امل�صرفية  )اخلدمات 
�صبكات حا�صوب عاملية ؛ �صوؤون البور�صة، مبا فيها التداول يف االأوراق املالية و العقود االختيارية والعمالت؛ 
ال�صوؤون املالية ؛ الن�صح املايل املتعلق بالو�صايا ؛ خدمات ال�صم�صرة  و �صم�صرة العقود  و / اأو االإ�صت�صارة فيما 
يخ�س التاأمني، وال�صوؤون املالية وال�صوؤون امل�صرفية وال�صوؤون العقارية وال�صوؤون النقدية ؛ ال�صوؤون العقارية 
؛ اإ�صتثمارالعقارات ؛ خدمات وكاالت العقارات؛ تاأجري العقارات؛ تثمني العقارات؛ خدمات �صم�صرة العقارات 
؛ اإدارة العقارات؛ التقييم املايل للعقارات؛ تقييمات العقارات ؛ ال�صوؤون العقارية؛ اإدارة اال�صتثمارات العقارية 
التمويالت  ؛  االأم��الك  اإ�صتثمارات  العقارات؛  ب�صوؤون  املتعلقة  اخلدمات  العقارية؛  ال�صركات  اإدارة  املوحدة؛ 
العقارية ؛ اال�صت�صارات املالية يف جمال اأنظمة الدفع؛ اإدارة موؤ�ص�صات �صناديق التحوط ؛ خدمات املعامالت 
املالية؛ اال�صت�صارة يف جمال التخطيط املايل واالإدارة املالية؛ اخلدمات يف جمال اال�صتثمار واإدارة املخاطر؛ 
االدارة املالية؛خدمات الو�صاية )االإئتمان( املالية ؛ التقييمات املالية ؛ و�صع التقارير املالية ؛ تخمني قيمة 
لل�صركات  املالية  اجلوانب  ب�صاأن  والن�صح  التنظيم  واالأم���وال؛  االأ���ص��ول  اإدارة  ؛  املالية  الكفاالت  االأ���ص��ول؛ 
 ، ، وبيع وتاأجري االأم��الك  لنف�س البائع  اإيجار براأ�س مال م�صتدان   املختلطة وال�صراكات املحدودة وعقود 
واالأبنية امل�صتاأجرة القريبة من بع�صها البع�س  ؛ و�صاية ) ائتمان ( وحدة االأمالك ؛ تنظيم �صفقات م�صاركة 
اإ�صتثمار راأ���س املال ؛  االأ�صهم ؛ تطوير وتنظيم كيانات مالية الإ���ص��داراالأوراق املالية ؛  ا�صتثمار االأم��وال ؛  
متويل االإيجار املنتهي بالتمليك ؛ التاأمني فيما يتعلق بالعقارات؛ �صم�صرة االأوراق املالية وال�صندات ؛ مكاتب 
التوفري؛  امل��ايل؛ م�صارف  التحليل  ؛  االأجنبية  العمالت  تبادل  الديون؛ مكتب  وك��االت حت�صيل  ؛  االئتمان 
خطط مدخرات التقاعد ؛  خدمات بطاقات االئتمان ؛ خدمات بطاقات املدين ؛  خدمات ال�صمان؛ التمويل 
التباديل؛ االإ�صت�صارات املالية واإ�صت�صارات التاأمني واإ�صت�صارات اال�صتثمار املايل واإ�صت�صارات �صوق االأوراق املالية 
، عر�س ا�صعار البور�صة ؛ �صم�صرة االوراق املالية ؛ مكاتب االإئتمان؛ حفظ االأ�صياء الثمينة كوديعة ؛ خدمات 
ودائع وقائية ؛ اإ�صدار بطاقات �صراء ذات قيمة ؛ اإ�صدار ال�صيكات ، التحقق من ال�صيكات ؛ اإ�صدار ال�صيكات 
ال�صياحية ؛ اإ�صدار فاتورة باحل�صاب ) حواالت ( وخطابات االعتماد وبطاقات االئتمان والبطاقات التعريفية 
؛ الدفع عن طريق ال�صيكات، خطابات االعتماد، فاتورة باحل�صاب ) حواالت ( ؛  ادارة وتوزيع  االأوراق النقدية 
والعمالت املعدنية ؛ التوفري ؛ �صناديق اال�صتثمار؛ �صناديق املعا�س ؛ ا�صتثمارات راأ�س املال؛ �صم�صرة ا�صتثمار 
راأ�س املال؛ ال�صرافة ،  اخلدمات امل�صرفية؛ املعامالت املالية ؛ القرو�س املق�صطة  ؛ دفع االأموال؛ القرو�س 
)التمويل(؛ االإقرا�س ب�صمان ؛ املعامالت املالية ؛ حتويل االأموال الكرتونيا؛ معلومات مالية؛ االإدارة املالية 
وامل�صرفية ؛ بحث و فح�س االأ�صواق املالية بهدف اال�صتثمار وادارة االأوراق املالية  القابلة للتحويل ؛ خدمات 
م�صرفية على اخلط املبا�صر ؛ املعلومات على اخلط املبا�صر  حول احل�صابات امل�صرفية والعمالت االأجنبية 
واأ�صعار �صرف العمالت االأجنبية باالإ�صت�صهاد بعر�س اأ�صعار االوراق املالية ووحدات الو�صاية )االإئتمان (  ؛ 
اإدارة  اإدارة ال�صندات التجارية ؛ خدمات املدفوعات والقرو�س وال�صمان ؛  حت�صيل الديون؛ بيع الديون ؛ 
املدخرات اجلماعية لالآخرين ؛ اإدارة و�صاية )اإئتمان ( الوحدات  لل�صركات مع خطط وفر كما  تك�صب  ؛ 
�صم�صرة   احلياة؛  على  التاأمني  ؛  ال�صرائب  حول  امل�صورة  خدمات  ال�صرائب؛  تقديرات  ؛  املالية  التقييمات 
التاأمني ؛ اإ�صدار املحافظ االإلكرتونية؛ خدمات االكتتاب ) التعهد بالتمويل (  ؛  حت�صيل الديون ؛ اإدارة 
ال�صندات التجارية  ؛ التقييم املايل )التاأمني واالعمال امل�صرفية والعقارات( ؛ خدمات التمويل؛ التمويل 
التباديل ؛ اخلدمات امل�صرفية املبا�صرة ؛ القرو�س )التمويل(؛ القرو�س ب�صمان ؛ االإدارة املالية وامل�صرفية؛ 
يف  الو�صاطة  خدمات  ؛  للتحويل  القابلة  املالية  االأوراق  اإدارة  عن  و  املالية  االأ���ص��واق  عن  والتفتي�س  البحث 
واملوؤ�ص�صات  االعتباريني  واالأ�صخا�س  ال�صركة  �صراكات  يف  امل�صاركة  ا�صكال  من  وغريها  االأ�صهم  وبيع  �صراء 
املالية؛ جميع  االآخرين فيما يتعلق بالرتتيبات  االأخ��رى؛ اال�صت�صارة والتفاو�س الأجل  امل�صابهة   والكيانات 
اإدارة االأوراق املالية القابلة للتحويل ؛ خدمات املعلومات  هذه اخلدمات قد يتم توفريها عرب االإنرتنت ؛ 

واال�صت�صارة وامل�صورة فيما يتعلق بجميع اخلدمات املذكورة اآنفا .
 الواقعة بالفئة :     36 

 و�صف العالمة :  الكلمة BEDROCK كتبت باحلروف الالتينية . 
 اال�ص��رتاطات :   

اأو   ، االقت�صاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  الإدارة  به مكتوباً  التقدم  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  فعلى من 
اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.       

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
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•• دكا -وام:

ا�صتقبلت دولة �صيخة ح�صينة واجد 
بنغالدي�س  جمهورية  وزراء  رئي�صة 
ال�����ص��ع��ب��ي��ة م���ع���ايل ال���دك���ت���ورة اأم���ل 
املجل�س  رئي�صة  القبي�صي  اهلل  عبد 
ال���وط���ن���ي االحت�������ادي رئ��ي�����ص��ة وفد 
ال�����ص��ع��ب��ة ال���ربمل���ان���ي���ة االم����ارات����ي����ة 
ال�  اجلمعية  اجتماعات  يف  امل�صارك 
الدويل  ال���ربمل���اين  ل��الحت��اد   136

املنعقد يف دكا عا�صمة بنغالدي�س.
ويف بداية اللقاء نقلت معايل رئي�صة 
ال��وط��ن��ي حت��ي��ات �صاحب  امل��ج��ل�����س 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 
ال��دول��ة حفظه اهلل،  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان 
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  و�صاحب 
را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
ال�صيخ  ال�صمو  و���ص��اح��ب  اهلل  رع���اه 
ن���ه���ي���ان ويل  اآل  زاي������د  ب����ن  حم���م���د 
االعلى  القائد  نائب  ابوظبي  عهد 
للقوات امل�صلحة اإىل فخامة حممد 
جمهورية  رئ���ي�������س  ع���ب���داحل���م���ي���د 
دولة  واإىل  ال�����ص��ع��ب��ي��ة  ب��ن��غ��الدي�����س 
�صيخة ح�صينة واجد رئي�صة الوزراء. 
موؤكدة حر�س دولة االإمارات قيادة 
وح��ك��وم��ة و���ص��ع��ب��ا ع��ل��ى م���د ج�صور 
والتعاون  وال���ت���وا����ص���ل  ال�������ص���داق���ة 
امليادين مع خمتلف  �صتى  البناء يف 

دول العامل.
�صعيد  الدكتور  �صعادة  اللقاء  ح�صر 
بن حجر ال�صحي �صفر الدولة لدي 

جمهورية بنغالدي�س ال�صعبية.
القبي�صي  الدكتورة  معايل  واأعربت 
الوطني  املجل�س  واأع�����ص��اء  با�صمها 
جلمهورية  تهنئتها  ع��ن  االحت���ادي 
و�صعبا  وحكومة  ق��ي��ادة  بنغالدي�س 
اال�صتقالل،  ي���وم  ذك���رى  مبنا�صبة 
م��ت��م��ن��ي��ة ل��ب��ن��غ��الدي�����س م���زي���دا من 
بح�صن  م�صيدة  واالزده�����ار  ال��ت��ق��دم 

ال�صيافة وحفاوة اال�صتقبال.
ورحبت دولة رئي�س وزراء بنغالدي�س 
ب��وف��د امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي االحت����ادي 

برئا�صة معايل الدكتورة القبي�صي.
البلدين  ب��ني  العالقات  اأن  م��وؤك��دة 
ملحوظا  ت���ط���ورا  وت�����ص��ه��د  م��ت��ي��ن��ه 
افاق  اإىل  بها  ال��دف��ع  على  وح��ر���ص��ا 
العديد  يف  ال��ت��ع��اون  لتفعيل  اأرح���ب 
االقت�صادية  خ��ا���ص��ة  امل��ج��االت  م��ن 

والتجارية واال�صتثمارية.
وزراء  رئ���ي�������ص���ة  دول���������ة  وح����م����ل����ت 
املجل�س  رئي�صة  م��ع��ايل  بنغالدي�س 
ال��وط��ن��ي االحت����ادي حت��ي��ات فخامة 
حممد عبداحلميد رئي�س جمهورية 
القيادة  اإىل  ال�صعبية  ب��ن��غ��الدي�����س 

احلكيمة لدولة االمارات .
الر�صمية  ال���زي���ارة  بنتائج  م�صيدة 
االإمارات  دول��ة  اإىل  بها  قامت  التي 
بداية  كانت  وال��ت��ي   2014 ع��ام  يف 
لتطوير  م��ه��م��ة  وف���ر����ص���ة  ط��ي��ب��ة 
القائم  والتعاون  ال�صداقة  عالقات 

بني البلدين وال�صعبني.
بنغالدي�س  وزراء  رئي�صة  واأع��رب��ت 

املهم  ب��ال��دور  الكبري  اإع��ج��اب��ه��ا  ع��ن 
�صمو  “اأم االإمارات”  الذي تقوم به 
ال�صيخة فاطمة بنت مبارك رئي�صة 
الرئي�صة  ال��ع��ام  ال��ن�����ص��ائ��ي  االحت����اد 
االأ�صرية  التنمية  ملوؤ�ص�صة  االأع��ل��ى 
لالأمومة  االأع��ل��ى  املجل�س  رئي�صة 
وال���ط���ف���ول���ة ال���ت���ي ا���ص��ت��ط��اع��ت اأن 
تقدم منوذجا عامليا متميزا يف دعم 
وتنمية قدرات وطموحات واإمكانات 
اإىل  بها  واالنتقال  االإماراتية  امل��راأة 
عامليا...م�صيفة  االأوىل  امل���راك���ز 
لنا  وم��ث��اال  ق��دوة  تعترب  �صموها  ان 

وجلميع الن�صاء.
الدكتورة  معايل  اك��دت  جانبها  من 
االمارات”  “اأم  �صمو  اأن  القبي�صي 
هي �صيدة العطاء وقدوة يف التفاين 
وبناء  الوطن  اج��ل  من  والت�صحية 
االأج���ي���ال وا���ص��ت��ط��اع��ت ���ص��م��وه��ا ان 
ت���ق���دم من���وذج���ا ع��امل��ي��ا م��ت��م��ي��زا يف 
وطموحات  ق������درات  وت��ن��م��ي��ة  دع����م 

وامكانيات املراأة االإماراتية.
�صاحبة  �����ص����م����وه����ا  ان  م�������وؤك�������دة 
واالأفكار  امل��ب��ادرات  الف�صل يف ط��رح 

اإىل اجنازات  التي حتولت  وال��روؤى 
وم��ك��ت�����ص��ب��ات ح��ق��ي��ق��ي��ة ل��ي�����س فقط 
وجتاوز  املجتمع  ل�صائر  ب��ل  للمراأة 
اأثرها البالغ كل حدود ليعم العامل 

اأجمع.
وجرى خالل اللقاء بحث العالقات 
بتعزيز  الكفيلة  وال�صبل  الثنائية 
ال�����ت�����ع�����اون ب�����ني دول��������ة االإم�����������ارات 
وبنغالدي�س خ�صو�صا يف القطاعات 
التي  االق��ت�����ص��ادي��ة واال���ص��ت��ث��م��اري��ة 
ال�صديقني  ال��ب��ل��دي��ن  ع��ل��ى  ت���ع���ود 
و���ص��ع��ب��ي��ه��م��ا ب��اخل��ري وامل��ن��ف��ع��ة اإىل 
الق�صايا  م��ن  ع��دد  مناق�صة  ج��ان��ب 

ذات االهتمام امل�صرتك.
ال�صياحة  تعزيز  اإىل  اللقاء  وتطرق 
والدفع قدما بالتوقيع على اتفاقية 
البلدين  ب���ني  امل��ف��ت��وح��ة  االأج�������واء 
الأهميتها يف تفعيل عالقات التعاون 
التاأكيد  م��ع  القطاعات  خمتلف  يف 
اال�صتثمارات  زي����ادة  ����ص���رورة  ع��ل��ى 
الذي  النمو  لتج�صيد  البلدين  يف 

ت�صهده العالقات الثنائية.
واأ�صادت دولة رئي�صة وزراء بنغالدي�س 

بروؤية قيادة وحكومة دولة االإمارات 
يف التنويع االقت�صادي واال�صتثماري 
قيم  وت��ب��ن��ي  امل�صتقبل  وا���ص��ت�����ص��راف 
على  واحلر�س  وال�صعادة  الت�صامح 
حتقيق االأمن وال�صالم واال�صتقرار 
وال�����ع�����امل.. مثمنة  امل��ن��ط��ق��ة  ل����دى 
االإم��������ارات يف تقدمي  دول�����ة  ج���ه���ود 
والإمنائية  االإن�����ص��ان��ي��ة  امل�����ص��اع��دات 
ملختلف دول العامل ويف التعامل مع 
للملفات  وتبنيها  الالجئني  ق�صية 
والق�صايا ذات البعد االإن�صاين لتعد 
م��ن ال����دول ال���رائ���دة ع��ل��ى م�صتوى 
العامل يف هذا ال�صاأن. واأكدت اأهمية 
زيارة وفد املجل�س الوطني االحتادي 
القبي�صي  الدكتورة  معايل  برئا�صة 
هذه  يف  للم�صاركة  بنغالدي�س  اإىل 

الفعالية الربملانية الدولية.
م�����ص��ددة ع��ل��ى اأه��م��ي��ة اإن�����ص��اء جلان 
البلدين  ب����ني  ب���رمل���ان���ي���ة  ����ص���داق���ة 
به  ت�صطلع  ال����ذي  ال����دور  الأه��م��ي��ة 
ال��ربمل��ان��ات ل��دع��م وت��ق��وي��ة وتفعيل 
ال����ع����الق����ات ال���ق���ائ���م���ة ب����ني ال�����دول 
عقد  لدى  احلكومات  عمل  وتعزيز 
����ص���راك���ات واب�������رام ات���ف���اق���ي���ات كون 
بالعمل  تعنى  ال��ربمل��ان��ي��ة  امل��ج��ال�����س 
الت�صريعي الذي يوؤطر العالقات يف 

خمتلف القطاعات.
القبي�صي  الدكتورة  معايل  واأعربت 
بنغالدي�س  جلمهورية  �صكرها  عن 
الجتماعات  ال��ت��ن��ظ��ي��م  ح�����ص��ن  ع��ل��ى 
ال�����دويل وعلى  االحت�����اد ال���ربمل���اين 

حفاوة اال�صتقبال وكرم ال�صيافة.
�صودري  �صابر  معايل  بدور  م�صيدة 
رئ��ي�����س االحت����اد ال���ربمل���اين ال���دويل 
وب���اجل���ه���ود ال����ذي ي��ب��ذل��ه��ا الإجن����اح 
اجتماعات االحتاد ولتعزيز م�صاركة 
خمتلف الربملانات الوطنية يف هذه 

االجتماعات.
تفعيل  على  املجل�س  حر�س  موؤكدة 
ملواكبة  ال���ربمل���ان���ي���ة  دب��ل��وم��ا���ص��ي��ت��ه 

توجهات الدولة و�صيا�صتها الر�صمية 
خالل امل�صاركة يف الفعاليات الدولية 
ال �صيما يف االحتاد الربملاين الدويل 
بعالقات  املجل�س  مع  يرتبط  ال��ذي 
باالتفاقية  تتوجت  و�صراكة  تعاون 
االأوىل  وتعد  اجلانبني  املربمة بني 
من نوعها التي يعقدها االحتاد مع 
موؤ�ص�صة برملانية على م�صتوى العامل 

منذ تاأ�صي�صه يف عام 1889.
القبي�صي  الدكتورة  معايل  واأ�صادت 
بنغالدي�س  ت�صهده  ال���ذي  بالتقدم 
على  وبحر�صها  امل��ج��االت  �صتى  يف 
الذي  االإمن��ائ��ي��ة  االأه������داف  تنفيذ 
اجتماعات  خ��الل  عنه  االإع���الن  مت 
االحت��������اد وك�������ان حم����ط االإع����ج����اب 

والتقدير من قبل امل�صاركني.
املو�صوعات  �صمن  م��ن  اإن  وق��ال��ت 
امل��ه��م��ة ال��ت��ي ي��ت��م م��ن��اق�����ص��ت��ه��ا على 
امل�����ص��ت��وى ال��ربمل��اين ال����دويل والتي 
باتت حتظى باالأولوية لدى خمتلف 
الالجئني  ق�����ص��ي��ة  ال����ع����امل  دول 
وال�صباب  امل����راأة  وال��ه��ج��رة ومت��ك��ني 
و���ص��ي��ادة ال����دول وع����دم ال��ت��دخ��ل يف 
الطائفية  واإث��ارة  الداخلية  �صوؤونها 
واحل����������روب وم����واج����ه����ة االإره���������اب 
امل�صلحة..  وامليلي�صيات  وال��ت��ط��رف 
م�صيفة اأن منطقة ال�صرق االأو�صط 
ا�صحبت من اأكرث املناطق يف العامل 
التي تعاين دولها من هذه امل�صاكل.

واك�����دت اأن ال��ع��الق��ات ب���ني ال���دول 
مبادئ  على  مبنية  ت��ك��ون  اأن  يجب 
الكامل  ح�����ص��ن اجل����وار واالح�����رتام 
ل�صيادة الدول وا�صتقاللها و�صالمة 
اأرا���ص��ي��ه��ا وف��ق��ا ل��ل��ق��ان��ون ال����دويل 
ومواجهة  امل��ت��ح��دة  االأمم  وم��ي��ث��اق 
ال��ت��ح��دي��ات واالأزم��������ات م���ن خالل 

الو�صائل الدبلوما�صية وال�صلمية.
وتطرقت معايل الدكتورة القبي�صي 
اإىل ق�صية اجلزر االماراتية الثالث 
ال�صغرى  وط��ن��ب  ال��ك��ربى  “طنب 

واأبو مو�صى” املحتلة من قبل ايران 
واملطالب امل�صروعة لدولة االإمارات 
بامل�صاعي  �صواء  الق�صية  ه��ذه  بحل 
حمكمة  اإىل  ال��ل��ج��وء  اأو  ال�صلمية 

العدل الدولية.
وق��ال��ت اإن دول��ة االإم����ارات ع�صو يف 
واالإ�صالمي  ال��ع��رب��ي  ال��ت��ح��ال��ف��ني 
ومبداأ دولة االإم��ارات توفري االأمن 
واال�صتقرار واإعادة ال�صرعية ووقف 
احلوثي  والعبث  االإي���راين  التدخل 

يف ا�صتقرار اليمن.
م�صرية اإىل اأن دولة االإم��ارات تقوم 
خاللها  تركز  التي  التنمية  بجهود 
على امل�صاعدات االإن�صانية وم�صاريع 

ال�صحة والتعليم والبنية التحتية.
املجل�س  رئ��ي�����ص��ة  م��ع��ايل  وت���ن���اول���ت 
م���ا ت�����ص��ه��ده امل��ن��ط��ق��ة م���ن اح����داث 
وت���ط���ورات خ��ا���ص��ة االإره������اب الذي 
بات يهدد �صعوب املنطقة والعامل.. 
اإىل  االإ�������ص������اءة  “نرف�س  وق����ال����ت 
امليلي�صيات  ق���ب���ل  م����ن  االإ�������ص������الم 
االإره���اب���ي���ة ال���ت���ي ل��دي��ه��ا اأج���ن���دات 
ت�صئ اإىل الدين االإ�صالمي احلنيف 

و�صماحته وعدالته«.

بني  التعاون  تعزيز  اأهمية  م��وؤك��دة 
ال�صباب  لتح�صني  ال���دول  خمتلف 
يدفعهم  ال��ذي  املتطرف  الفكر  من 

اإىل االإرهاب.
ال���ت���اأك���ي���د على  ال���ل���ق���اء  خ����الل  ومت 
واح���د وهو  ل��ه مفهوم  االإ���ص��الم  اأن 
واحرتام  وامل�صاواة  بال�صالم  ينادي 
مفهوم  واأن  ج���م���ع���اء  االإن�������ص���ان���ي���ة 
عندما  الت�صامح  وم��ب��ادئ  ال�صعادة 
للمجتمع  �صامن  خ��ري  ه��ي  تنت�صر 
من  لتح�صينها  القادمة  ولالأجيال 
اأية حماوالت ال�صتهداف ا�صتقرارها 
واأمنها وازدهارها.. واننا كم�صلمني 
اإيجابي  دور  ل��ن��ا  ي���ك���ون  ان  ي��ج��ب 
اجلماعات  جت��اه  وم�صرتك  وف��اع��ل 

ال�صالة التي ت�صئ لالإ�صالم.
كما مت التاأكيد اأن مواجهة االإرهاب 
ت���ق���ع ع���ل���ى عاتق  ه����ي م�������ص���وؤول���ي���ة 
اجلميع فرادى وجمعات وحكومات 
واملنظمات  امل���وؤ����ص�������ص���ات  وخم��ت��ل��ف 
الدولية، الأن امل�صتفيد من االإرهاب 
لديهم اأهداف لتفتيت وحدة الدول 
وجمتمعات  واأم��ن��ه��ا  وا���ص��ت��ق��راره��ا 

وحتويلها اإىل كيانات متناحرة.

•• دكا-وام: 

الوطني  للمجل�س  االإم���ارات���ي���ة  ال��ربمل��ان��ي��ة  ال�����ص��ع��ب��ة  ���ص��ارك��ت 
اإحدى  ال��دول��ي��ني  وال�صلم  االأم���ن  جلنة  اجتماع  يف  االحت���ادي 
اللجان ال��دائ��م��ة ل��الحت��اد ال��ربمل��اين ال���دويل ال��ذي عقد على 
امل��ن��ع��ق��دة يف  136 ل��الحت��اد  ال����  ه��ام�����س اج��ت��م��اع��ات اجلمعية 
ال����ذي م��ث��ل ال�صعبة  ب��ن��غ��الدي�����س . وج����رى خ���الل االج��ت��م��اع 
ع�صو  املحرزي  عبداهلل  حممد  الدكتور  �صعادة  فيه  الربملانية 
م�صروع  م�صودة  مناق�صة   .. االإماراتية  الربملانية  ال�صعبة  وفد 
قرار حول “دور الربملان يف منع التدخل اخلارجي يف ال�صوؤون 

الداخلية للدول ذات ال�صيادة” والتعديل عليه واعتماده .
التدخل  منع  يف  الربملانات  دور  مناق�صة  خالل  االإ�صارة  ومتت 

..اإىل حق  ال�صيادة  ذات  للدول  الداخلية  ال�صوؤون  اخلارجي يف 
تعانيه  م��ا  معظم  واأن  �صيما  ال  م�صريها  حتديد  يف  ال�صعوب 
دول العامل من حروب ونزاعات هو اأي�صا نتيجة تدخل بع�س 
الدول يف �صوؤون غريها . كما متت االإ�صارة اإىل “ تعريف مبداأ 
عدم التدخل يف ال�صوؤون الداخلية للدول واإن�صاء مر�صد تابع 

لالحتاد الربملاين الدويل يعمل يف اإطار القانون الدويل .
واأ�صار �صعادة املحرزي اإىل اأن العديد من حاالت ال�صراع التي 
االأو�صط ما  ال�صرق  العامل وبالتحديد يف منطقة  يعاين منها 
لن�صر  اإم��ا  ���ص��وؤون غريها  ال��دول يف  نتاج لتدخل بع�س  اإال  هو 
اأدى  مم��ا  ال�صيا�صية  اأج��ن��دت��ه��ا  لتنفيذ  اأو  الدينية  عقائدها 
والنزاعات  االإره���اب  وانت�صار  امل�صلحة  امليلي�صيات  ظهور  اإىل 
واحلروب الداخلية التي بدورها اأدت اإىل تفاقم م�صكلة الهجرة 

فكرة  توؤيد  االإماراتية  الربملانية  ال�صعبة  اأن  واأك��د   . واملجاعة 
ملعنى  وا�صح  تعريف  اإيجاد  ب�صرورة  وتطالب  القرار  م�صروع 
طبيعة  تو�صيح  يتم  واأن  للدول  الداخلية  ال�صوؤون  يف  التدخل 
على  التاأكيد  كما مت   . القرار  م�صروع  ال��وارد يف  املر�صد  عمل 
حقوق  وتطوير  الدميقراطية  تعزيز  يف  الربملانات  م�صوؤولية 
الداخلية  النزاعات  لت�صوية  والنقا�س  احل��وار  ودع��م  االإن�صان 
الوحدة  الإر���ص��اء  ال��الزم��ة  ال�صبل  بكل  وال�صعي  �صلمية  بطرق 
اأطياف املجتمع حيث  الوطنية والنقا�س ال�صلمي بني خمتلف 
ترى ال�صعبة الربملانية االإماراتية اأهمية التاأكيد على اأن عمل 
املجتمع مما  اأط��ي��اف  ه��و متثيل جميع  االأ���ص��ا���ص��ي  ال��ربمل��ان��ات 
نقا�صات  املختلفة يف خلق  اأدواره��ا  اأن متار�س  عليها  ي�صتوجب 

�صلمية ت�صاهم يف اإر�صاء الوحدة الوطنية .

•• منطقة الظفرة-الفجر: 

املجتمع  ب��اإدارة خدمة  املرفاأ متمثاًل  املدن و�صواحيها مبدينة  نظم قطاع خدمات 
العربي  اليتم  يوم  والثقافة فعالية مبنا�صبة  لل�صياحة  اأبوظبي  بالتعاون مع هيئة 
حتت �صعار “عام اخلري” وتهدف اإىل تعزيز قيم التكافل االجتماعي وبناء ج�صور 
التوا�صل مع املجتمع، انطالقاً من توجيهات قيادتنا الر�صيدة ورعايتها لكافة افراد 
املجتمع حيث ان مفهوم اليتم احلقيقي لي�س له وجود يف اماراتنا الأننا نعي�س كاأ�صرة 

واحدة يف ظل رعاية قادتنا الر�صيدة. 
وت�صمنت الفعالية العديد من الفقرات التي اأدخلت ال�صعادة على قلوب االأيتام ومت 
الفقرات  اىل  وباالإ�صافة  وتلوين  ر�صم  وور���س  االأعمار  ق��راءة ملختلف  ور���س  اإع��داد 

الرتفيهية واجلوائز والهدايا.
وقال عثمان عبد الرحمن احلمادي مدير اإدارة خدمة املجتمع اأن القطاع حري�س 
على التفاعل مع االحداث واملنا�صبات املحلية واالقليمية والدولية وياأتي االحتفاء 
بيوم اليتيم العربي �صمن هذا التوجه واال�صرتاتيجية الهادفة اىل تعزيز اوا�صر 
العالقات مع املجتمع. واأكد اأن هذه الفعالية قائمة على املبادئ والقيم االأخالقية 
االإن�صانية واملجتمعية، ون�صعى من خاللها لتوثق وتثبيت اأ�صالة جمتمعنا، وتعزيز 
العمل  اأرك���ان  وتوطيد  االج��ت��م��اع��ي،  التكافل  قيمة  واإب����راز  االجتماعية،  رواب��ط��ه 
اخلريي الذي يثمر جمتمعا متما�صكا �صحيا، ينعم باالأمن واالأمان وال�صالم، وهي 
منا�صبة طيبة لنت�صارك مع اأبنائنا يف هذه الفعالية ون�صتمع اإليهم ون�صاركهم الفرح 
وال�صعادة، وهذا لي�س اإال جزءا من التزامنا االأخالقي واملجتمعي جتاه كافة اأفراد 
والفعاليات  االأن�صطة  يف  امل�صاركة  على  الظفرة  منطقة  بلدية  وحتر�س  املجتمع. 
باملنطقة انطالقاً من روؤيتها الرامية اإىل توفري نظام بلدي ذو كفاءة عاملية يحقق 
اإمارة ابوظبي. وتوفري  التنمية امل�صتدامة املن�صودة ويعزز معايري جودة احلياة يف 
ببيئتها  تتميز  ج��اذب��ة  منطقة  يف  الغربية  املنطقة  ل�صكان  العي�س  و�صهولة  متعة 
ال�صحية ومظاهرها احل�صرية من خالل توفري بنية حتتية وخدمات بلدية مميزة.  
وتوجهت بلدية منطقة الظفرة بال�صكر اإىل جميع ال�صركاء اال�صرتاتيجيني الذين 
اأن ت�صافر  اأبو ظبي لل�صياحة والثقافة موؤكدة  �صاهموا يف الفعالية ممثلني بهيئة 
واالإن�صانية  املجتمعية  امل��ب��ادرة  ه��ذه  لنجاح  احلقيقي  وال�صبب  الدافع  هو  اجلهود 

واخلدمية.

ح�سينة واجد ت�ستقبل القبي�سي وت�سيد بروؤية قيادة الإمارات با�ست�سراف امل�ستقبل وتبني قيم الت�سامح وال�سعادة

•• العني -وام: 

يف  نهيان  اآل  طحنون  ب��ن  �صعيد  ال�صيخ  م��ع��ايل  ح�صر 
�صعيد  اأقامه  الذي  االإحتفال  العني  مبنطقة  ال�صليمات 
“عو�س  اأبنائه  تخرج  مبنا�صبة  ال�صاعدي  �صامل  حممد 
وخليفة وفي�صل واأحمد وحممد “ من خمتلف الكليات 
اإىل  ودع��اه��م  اخلريجني  معاليه  وهناأ   . والتخ�ص�صات 

من  امل�صتمدة  والو�صطية  الكرمية  ب��االأخ��الق  التحلي 
وبذل  التفوق  على  وحثهم  احلنيف  االإ���ص��الم��ي  ال��دي��ن 

املزيد من اجلهد والعطاء حلفظ وطنهم الغايل .
والطالب  ال�صام�صي  �صعيد  ب��ن  علي  ال�صاعران  واأل��ق��ى 
الق�صائد  م��ن  ال��ع��دي��د  ال�����ص��اع��دي  �صليمان  ب��ن  �صعيد 
ال�صعرية عربا فيها عن حبهما ال�صادق ووالئهما لدولة 
ال�صيخ  بزيارة معايل  وت�صرفهما  و�صعبا  قيادة  االإم��ارات 

�صعيد بن طحنون ملنزلهم . ويف ختام احلفل قدم والد 
اخلريجني واأبناوؤه درعا تذكارية ملعايل ال�صيخ �صعيد بن 
طحنون اآل نهيان مل�صاركته اأبناء “بني �صاعده” فرحتهم 
بالتخرج . ح�صر احلفل ال�صيخ م�صلم بن �صامل بن حم 
�صاعة  بني  قبيلة  وم��ع��رف  االإ���ص��ت�����ص��اري  املجل�س  ع�صو 
�صلطان  و�صقيقاه  ال�����ص��اع��دي  ح��م��د  ب��ن  �صعيد  خمي�س 

وحمد وزمالء اخلريجني وذويهم.

�سعيد بن طحنون يح�سر حفل تخرج 5 من اأبناء 
قبيلة بني �ساعدة يف العني

ال�سعبة الربملانية الإماراتية ت�سارك يف اجتماع جلنة الأمن وال�سلم الدوليني

بلدية منطقة الظفرة حتتفل مبنا�سبة يوم اليتيم العربي

•• اأبوظبي-وام:

اأع��ل��ن��ت ال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة ل���الأم���ن االإل����ك����رتوين ام�����س عن 
“املغامرة  م�صابقة  م��ن  الرابعة  ال�صنوية  الن�صخة  اإط���الق 
ورفع  الطلبة  م��ه��ارات  �صقل  اإىل  والهادفة  االإلكرتونية” 
الوعي لديهم يف جمال االأمن االإلكرتوين وتقام فعالياتها 

يف اأبوظبي يف الفرتة ما بني 9 و12 اأبريل اجلاري.
الطالب  مب�صاركة  ال��راب��ع��ة  ن�صختها  يف  امل�صابقة  تتميز  و 
امل���وه���وب���ني م���ن خم��ت��ل��ف م���دار����س ال���دول���ة وط����رح ن�صخة 
خا�صة من امل�صابقة للطلبة اجلامعيني للمرة االأوىل وذلك 
الرتبية  وزارة  و  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
يف  �صاهموا  الذين  املعرفة  وتنمية  الثقافة  ووزارة  والتعليم 
لل�صنة  االلكرتونية  املغامرة  برنامج  واإجن���اح  امل��ب��ادرة  دع��م 

الرابعة على التوايل.
ويعد برنامج املغامرة االإلكرتونية م�صابقة تعليمية تفاعلية 
املتميزة  امل��واه��ب  اكت�صاف  اإىل  تهدف  وامل���رح  باملتعة  مليئة 
يف جم���ال اأم���ن امل��ع��ل��وم��ات و اإط����الع ال��ط��الب ع��ل��ى اأحدث 
مداركهم  وتو�صيع  الرقمية  التقنيات  ع��امل  يف  امل�صتجدات 
التحتية  البنية  حماية  باأهمية  وتعريفهم  �صغفهم  وحتفيز 
احلا�صر  يف  االأم��ة  وتقدم  الزده���ار  ملحة  كحاجة  الرقمية 
وامل�����ص��ت��ق��ب��ل ف�����ص��اًل ع���ن ت�����ص��ج��ي��ع ال���ط���الب ع��ل��ى موا�صلة 
الوطنية  الهيئة  اأكدت  و  القطاع احليوي.  درا�صتهم يف هذا 
لالأمن االإلكرتوين يف بيان �صحفي اليوم اأنه انطالقاً من 
الذكية  احلكومة  اىل  التوجه  حول  الر�صيدة  قيادتنا  روؤي��ة 
يعد تعريف االأجيال القادمة باأهمية االأمن االإلكرتوين اأحد 
اال�صرتاتيجية  روؤيتنا  عليها  تقوم  التي  االأ�صا�صية  الركائز 

االآمن  اال�صتخدام  ثقافة  ن�صر  اإىل  والرامية  االأم��د  طويلة 
للف�صاء االإلكرتوين يف الدولة.

تعليمية  من�صة  االإلكرتونية”  “املغامرة  م�صابقة  وتوفر 
تفاعلية تهدف اإىل التعرف على املواهب املتميزة يف جمال 
والثانوية  االإع��دادي��ة  املرحلتني  طلبة  م��ن  االآيل  احلا�صب 
والطالب اجلامعيني يف الدولة وذلك �صعياً نحو �صقل هذه 
املهارات وتعزيز وعي الطلبة باأهمية االأمن االإلكرتوين يف 

الدولة.
و�صت�صتمر فعاليات امل�صابقة على مدى اأربعة اأيام تقام خاللها 
م�صابقة املغامرة االلكرتونية حتدي املدار�س يف اليوم االأول 
من امل�صابقة تليها حتدي اجلامعات يف اليوم الثاين و�صي�صهد 
املغامرة  م�صابقة  فعاليات  م��ن  وال��راب��ع  ال��ث��ال��ث  ال��ي��وم��ان 
الزائرين.  للطلبة  جتريبية  م�صابقات  تنظيم  االإلكرتونية 
وتعترب هذه االأن�صطة مبثابة ن�صخة جتريبية تتيح الفر�صة 
اأجل  للم�صابقة من  الفعلي  التحدي  لتجربة  الطالب  اأمام 
وتتطلب  املقبل.  العام  برنامج  يف  امل�صاركة  على  ت�صجيعهم 
باإجناز مهام متعددة ميكن  املت�صابقني  امل�صابقات قيام  هذه 
االإج���راءات  م��ن  �صل�صلة  ات��خ��اذ  م��ن خ��الل  اأو  حلها منفردة 
ذات ال�صلة باحلا�صب االآيل واأمن املعلومات معتمدين على 
املعرفة التي اكت�صبوها يف الربنامج وتتبع امل�صابقة النهائية 
على  “اال�صتحواذ  العاملية  امل�صابقات  نظام  املدار�س  لطالب 
العلم”،ولطالب اجلامعات نظام التمارين ال�صيربانية التي 
ت�صمل اأ�صلوبني اأ�صا�صيني هما اأ�صلوب الهجوم والدفاع حيث 
�صبكة معزولة،  الدفاع عن  اأنظمة ليتوىل  يعطى كل فريق 
اأن��واع خمتلفة من  يقوم على حل  ال��ذي  املخاطرة  واأ�صلوب 

التحديات.

» الوطنية لالأمن اللكرتوين« تنظم م�سابقة 
»املغامرة الإلكرتونية«
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اأخبـار الإمـارات

•• مان�ش�شرت -وام:

العريقة  مان�ص�صرت  جامعة  كرمت 
يف ب��ري��ط��ان��ي��ا ال��ن��اب��غ��ة االإم����ارات����ي 
النابغة  و�صقيقته  البلو�صي  اأدي����ب 
العلمية  الإجنازاتهما  البلو�صي  دانة 
ال��ط��ب��ي��ة وعلوم  ال��ع��ل��وم  يف جم���ايل 
الف�صاء. مت التكرمي يف ق�صم املعهد 
الوطني للغرافني بجامعة مان�ص�صرت 
���ص��ع��ادة جيم�س  ك����ٍل م���ن  ب��ح�����ص��ور 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي يف جامعة  امل��دي��ر  ب��ي��ك��ر 
مان�ص�صرت باملعهد الوطني للغرافني 
فيجاياراغافان  اأراف��ي��ن��د  وال��دك��ت��ور 
ال��ب��اح��ث امل��خ��ت�����س مب����ادة ال��ن��ان��و يف 
اجلامعة وال�صيد دني�س كورتيز من 
واملهند�س  مان�ص�صرت  جامعة  اإدارة 
م�صممي  ك����ب����ري  ف����ون����ت����ني  ب��������ول 
�صعادة  و�صلم  التكنولوجيا.  م�صاريع 
العامل  ع��ن  بالنيابة  بيكر  جيم�س 
كو�صتايا  ال�������ص���ري  وال���ربوف���ي�������ص���ور 
ن��وف��و���ص��ي��ل��وف احل���ائ���ز ع��ل��ى جائزة 
مكت�صف   2010 الفيزياء  يف  نوبل 
النابغة   .. ال��رائ��دة  ال��غ��راف��ني  م���ادة 
و�صقيقته  البلو�صي  اأديب  االإماراتي 
النابغة دانة البلو�صي �صهادة التكرمي 
لكل منهما يف جمايل العلوم الطبية 

وعلوم الف�صاء.
بحثا  ق��دم  البلو�صي  اأدي��ب  ان  يذكر 
ع��ل��م��ي��ا م���ن���ف���ردا م�����ص��ت��خ��دم��ا م���ادة 

اخرتاعاته  اأح������دث  يف  ال���غ���راف���ني 
الطبية االإن�صانية، وهو جهاز خا�س 
ال�صن،  ك��ب��ار  م��ن  امل�����ص��اج��د  مب�صلي 
واأ�صحاب احلاالت الطبية اخلا�صة.. 
دانة  ال�����ص��غ��رى  �صقيقته  ب��ح��ث  اأم���ا 
ف���ك���ان م��ت��ع��ل��ق��ا ب���ا����ص���ت���خ���دام م����ادة 
الغرافني يف بع�س اأجزاء بدلة رواد 
الف�صاء .. وقد ناق�س بحثها �صعادة 
فيجاياراغافان  اأراف��ي��ن��د  ال��دك��ت��ور 
ال��ب��اح��ث امل��خ��ت�����س مب����ادة ال��ن��ان��و يف 

جامعة مان�ص�صرت العريقة.
واأدي������ب ال��ب��ل��و���ص��ي و���ص��ق��ي��ق��ت��ه دانة 
يعدان اأول واأ�صغر طفلني يناق�صان 
ك��ام��ل مع  بحث علمي م��ع م�����ص��روع 

للغرافني يف جامعة  الوطني  املعهد 
لرثاه  املعهد  اإدارة  اأذه��ل  مان�ص�صرت 

البحثي املنطقي والعلمي..
ونقل بيكر ر�صالة �صفوية من العامل 
ت�صمنت  ودان��ة  الأدي��ب  نوفو�صيلوف 
باهتماماتهما  ال�����ص��دي��د  اإع���ج���اب���ه 
ب�صغر  م���ق���ارن���ة  امل���م���ي���زة  ال��ع��ل��م��ي��ة 
باإجنازاتهما  وان����ب����ه����اره  ���ص��ن��ه��م��ا 
ال���دول���ي���ة ال���راق���ي���ة.. م�����ص��ددا على 
النهج  بنف�س  ا���ص��ت��م��راره��م��ا  اه��م��ي��ة 

مهما كانت املعوقات.
الطفلني  ه��ذي��ن  ب���اأن  ثقته  م��وؤك��دا 
و�صعوا  قد  ال�صقيقني  االإم��ارات��ي��ني 
خانة  يف  االآن  وم���ن���ذ  ب�����ص��م��ات��ه��م 

العلماء الرواد االأوائل.
املعهد  ادارة  ووف��د من  بيكر  وراف��ق 
اأدي�������ب ودان�������ة يف ج���ول���ة يف ارج�����اء 
وقدموا  للغرافني  ال��وط��ن��ي  املعهد 
البحوث  لهما �صرحا عن خمتربات 
الغرافني  مب���ادة  اخل��ا���ص��ة  العلمية 

الرائدة.
واأ����ص���اد ال�����ص��ي��د دن��ي�����س ك��ورت��ي��ز من 
ب��ن��ب��وغ ومتيز  ج��ام��ع��ة م��ان�����ص�����ص��رت 
اأديب  االإم��ارات��ي��ني  الطفلني  عقلية 
ودانة موؤكدا باأنهما ميلكان مهارات 

علمية وعقلية مذهلة.
وقال : لفت انتباهي بكل تاأكيد نبوغ 
اأديب ودانة البلو�صي .. فهما ميلكان 

طاقات عقلية مذهلة تفوق عمرهما 
اأديب  ويتميز  م�صاعفة..  اأ�صعافا 
فعندما  ب�صراحة..  ربانية  مبوهبة 
�صورة  ت��خ��ت��ف��ي   ، اأدي�������ب  ي���ت���ح���دث 
الطفل من اأمامي الأرى بروفي�صورا 
.. ت�صغي  اآ�صرا  خم�صرما وحم��اورا 
االآذان ملا يتحدث به علما ومنطقا .

وا���ص��اف “ ك��م��ا ل��ف��ت ان��ت��ب��اه��ي اأمر 
ب�����ص��راح��ة يف ه��ذي��ن الطفلني  اآخ���ر 
اأال  ال����ع����ل����م����ي..  اب����داع����ه����م����ا  غ�����ري 
وه�����و ت��وا���ص��ع��ه��م��ا واأدب����ه����م����ا اجلم 
ب�صراحة هما  العالية..  واأخالقهما 
الهام  وم�صدر  االأمم  جلميع  فخر 
ثانية  القادمة«. من جهة  لالأجيال 
املزروعي  �صليمان  ���ص��ع��ادة  ا�صتقبل 
يف  املتحدة  اململكة  يف  الدولة  �صفري 
مقر ال�صفارة يف لندن كل من اأديب 
البلو�صي و�صقيقته اأ�صغر متدربة يف 
برامج ادارة الف�صاء يف نا�صا.. واطلع 
وال�صهادات  ال��ت��ك��رمي  على  �صعادته 

التي منحت لهما.
�صعادته  ع��ن  ال�صفري  ���ص��ع��ادة  وع��رب 
وحثهما  ودان������ة  اأدي������ب  ب�����اإجن�����ازات 
اهتماماتهما  يف  ق��دم��ا  امل�صي  على 
وتقديره  اعجابه  واأب���دى  العلمية، 
الإبتكار اأديب اجلديد املتعلق بجهاز 
امل�����ص��اج��د م���ن ك��ب��ار ال�صن  م�����ص��ل��ي 
واأ�صحاب احلاالت الطبية اخلا�صة.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

م�صاركتها  اخليمة  راأ���س  غرفة  اختتمت 
يف م��ع��ر���س دب����ي ال������دويل ل����الإجن����ازات 
دبي  برنامج  نظمه  وال���ذي  احلكومية، 
ن�صخته  يف  امل��ت��م��ي��ز  احل��ك��وم��ي  ل������الأداء 
العاملي  التجاري  دب��ي  مبركز  اخلام�صة 
حتت �صعار “حكومات وطنية - اإجنازات 
ال�صبب  ح�صن  حم��م��د  واأو����ص���ح  ع��امل��ي��ة« 
بالوكالة  راأ�س اخليمة  مدير عام غرفة 
تاأتي  احل����دث  يف  ال��غ��رف��ة  م�����ص��ارك��ة  اأن 
املبذولة  اجل���ه���ود  ع��ر���س  م��ن��ط��ل��ق  م���ن 
يف امل��وؤ���ص�����ص��ة وم���ا ت��ق��دم��ه م��ن خدمات 
على  ال�صوء  والإل��ق��اء  االأع��م��ال،  ملجتمع 
والتعريف  واإجن��ازات��ه��ا  الغرفة  جت���ارب 
مل��ا ميثله  ن��ظ��راً  ال���دويل  املجتمع  بها يف 
وا�صتقطابه  دولية،  اأهمية  من  املعر�س 
للعديد من امل�صاركني من خمتلف دول 
العامل، باالإ�صافة اإىل التعرف على اآخر 
العمل  يف  واالإب���داع  االبتكار  م�صتجدات 

واأف�صل  اخل�����ربات  وت���ب���ادل  احل��ك��وم��ي 
امل���م���ار����ص���ات، ول��ل��ع��م��ل ع���ل���ى ال���رتوي���ج 
القت�صاد االإمارة والتنمية التي ي�صهدها 

و�صائل  اأح������دث  ا���ص��ت��خ��دام  خ����الل  م���ن 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا.  وع��ر���ص��ت غ��رف��ة راأ����س 
اخليمة خالل املعر�س 4 تطبيقات ذكية 

للغرفة و�صملت التطبيق الذكي للغرفة، 
وه���و ت��ط��ب��ي��ق ي��ت��ي��ح ل���الأط���راف تقدمي 
الفرعية  واخل����دم����ات  امل��ن�����ص��اأ  خ���دم���ات 

املرتبطة باإ�صدار �صهادات املن�صاأ كخدمة 
من  التاأكد  وخدمة  االإل��ك��رتوين  الدفع 
الدولة  منافذ  يف  املن�صاأ  �صهادات  �صحة 
حتديث  للعميل  ميكن  كما  وخ��ارج��ه��ا، 
بياناته وبيانات املن�صاأة، ويتيح التطبيق 
ت�صجيل �صهادة املن�صاأ يف اأي وقت والتحقق 
من حالة اعتماد الطلب، لتمكني اأع�صاء 
ال��غ��رف��ة وجم��ت��م��ع االأع���م���ال م��ن توفري 
بتجربة  واال�صتمتاع  وج��ه��ده��م  وقتهم 
للو�صول  فاعلية  واأك���رث  واأ���ص��رع  اأ�صهل 
ل��ل��خ��دم��ات، ون���ظ���ام ���ص��ق��ر، وه����و نظام 
اخلا�صة  االأداء  م��وؤ���ص��رات  ملتابعة  ذك���ي 
املرحلة  و�صملت  الغرفة،  با�صرتاتيجية 
�صهادات  م���وؤ����ص���رات  ل��ل��م�����ص��روع  االأوىل 
واإح�صائيات  وال���ت�������ص���دي���ق���ات،  امل��ن�����ص��اأ 
املوارد  وم��وؤ���ص��رات   الع�صوية،  ت�صجيل 
ويتم  وال��ت��ط��وي��ر،  وال��ت��دري��ب  الب�صرية 
ق������راءة امل����وؤ�����ص����رات ب�����ص��ك��ل حل��ظ��ي من 
قواعد البيانات املختلفة، وعر�صها على 
ت�صاعد  خمتلفة  بيانية  ر�صومات  �صكل 

اأ���ص��ح��اب ال��ق��رار وامل��ع��ن��ي��ني ع��ل��ى اتخاذ 
القرارات واالإجراءات الالزمة، ومتابعة 
واملوظفني،  االإدارات  واأداء  امل�صتهدفات 
االأداء  ان����ح����راف  ح����ال  يف  وت��وج��ي��ه��ه��م 
ي�����ص��ه��م بتقليل  امل��ن��ا���ص��ب، مم���ا  ب��ال��وق��ت 

املخاطر والتكاليف الت�صغيلية.
ال�صامل،  الكتاب  تطبيق  اإىل  باالإ�صافة 

جمموعات  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي  تطبيق  وه���و 
عديدة من الكتب االقت�صادية والعلمية 
واالج��ت��م��اع��ي��ة، واإ����ص���دارات غ��رف��ة راأ�س 
معلومات  توفري  اإىل  وي��ه��دف  اخليمة، 
لتوفري  و�صل�صة،  �صهلة  بطريقة  للقراء 
وتطبيق  ا�صتفادة،  اأكرب  الوقت وحتقيق 
اإع���������داده  جن������وم ال���������ص����ع����ادة ال��������ذي مت 

بالتعاون مع الربنامج الوطني لل�صعادة 
واالإي��ج��اب��ي��ة، وي��ت��م م��ن خ��الل��ه جتميع 
عطائهم،  ع��ل��ى  ل��ل��م��وظ��ف��ني  ال���ن���ق���اط 
ويهدف التطبيق اإىل رفع معدل �صعادة 
اإيجابية  ع��م��ل  ب��ي��ئ��ة  وخ��ل��ق  امل��وظ��ف��ني 
وحمفزة على العطاء لتحقيق االأهداف 

املن�صودة. 

غرفة راأ�ش اخليمة ت�سارك يف معر�ش دبي الدويل لالإجنازات احلكومية

جامعة مان�س�سرت تكرم اأديب البلو�سي و�سقيقته دانة لنبوغهما العلمي الالفت

جامعة حمدان بن حممد الذكية ت�ستعر�ش اإجنازات الإمارات 
مبجال التعليم ب� »جامعة جنوب كوينزلند«

•• الفجرية-الفجر:

نظمت اإدارة املرور والدوريات بالقيادة العامة ل�صرطة الفجرية  
ور�صة عمل حول التعديالت اجلديدة على الالئحة التنفيذية 
ب�صاأن قواعد واإجراءات ال�صبط املروري التي ت�صمنها القرار 
الوزاري رقم 178 ل�صنة 2017 ، ح�صرها عدد من ال�صباط 
، قدمها  وال��دوري��ات  امل��رور  ب���اإدارة  العاملني  ال�صف  و�صباط 
االإدارة  مدير  اليماحي  عوا�س  بن  را�صد  علي  دكتور  العميد 

املواد  على  التعديالت  الأب��رز  �صامل  تو�صيح  فيها  تناول  وق��د 
واملخالفات املرورية املعدلة يف القانون املروري اجلديد والتي 
اأكد فيها �صرورة التعرف على ما يرتتب عليها من عقوبات 
املرور  رج��ال  وتعريف  تثقيف  بهدف   ، بها  اجلمهور  لتعريف 
تطبيق  اإلزامية  امل���روري  للقانون  اجل��دي��دة  التعديالت  على 
اأهداف  امل��روري اجلديدة لتحقيق  قواعد واإج��راءات ال�صبط 
وزارة الداخلية والقيادة العامة ل�صرطة الفجرية الذي �صيتم 

البدء يف العمل بتطبيقه اعتباراً من 1 يونيو 2017 م .

ور�سة عمل حول التعديالت اجلديدة على 
الالئحة التنفيذية لقانون ال�سري واملرور

جمعية “اأ�سدقاء مر�سى ال�سرطان” تدعم 
ا�سرتاتيجية خليجية موحدة ملكافحة املر�ش

•• عمان-وام:

افتتح �صعادة بالل ربيع بالل البدور �صفري الدولة لدى اململكة 
االأردنية الها�صمية اأم�س االأول مركز تدريب للخياطة مبنطقة 
تنمية  جمعية  حتت�صنه  ال��ذي  عمان  العا�صمة  �صرقي  ابوعلندا 

وتاأهيل املراأة الريفية.
تنمية  جمعية  رئي�صة  املرافق  والوفد  ال�صفري  ا�صتقبال  يف  وكان 
وتاأهيل املراأة الريفية �صيته احلنيطي احلديد وعدد من اع�صاء 

اجلمعية ووجهاء املنطقة.
الذي اعتمدته دولة  “عام اخلري”  اإط��ار  امل�صروع يف  وياأتي هذا 
االإمارات �صعارا لعام 2017 و�صمن العمل اخلريي واالإن�صاين 
الفعال واملبارك الذي تقدمه موؤ�ص�صة حممد بن را�صد لالأعمال 

اخلريية واالإن�صانية اإجتاه االأ�صقاء واالأ�صدقاء وحر�صا منها على 
تنفيذ توجيهات �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” 
مب�صاعدة االأ�صر املتعففة وتدريبها حيث قدمت املوؤ�ص�صة متويال 
ملبادرة �صفارة الدولة يف عمان التي تت�صمن اإن�صاء خم�صة مراكز 

خياطة تدريب بعدة مناطق يف اململكة.
ويقوم امل�صروع على توزيع نحو 170 ماكينة خياطة مبوا�صفات 
5 م�صاغل تدريب مت ان�صاوؤها لهذه الغاية  عالية ومتميزة على 
وذل�����ك يف ج��م��ع��ي��ة زم�����ال اخل���ريي���ة مب��ح��اف��ظ��ة ارب�����د وجمعية 
تنمية  وجمعية  امل��ف��رق  مبحافظة  اخل��ريي��ة  لالأ�صرة  الرياحني 
وتاأهيل املراأة الريفية مبحافظة العا�صمة عمان وجمعية ابو بنا 
للتنمية االجتماعية مبحافظة الطفيلة وجمعية �صيدات البادية 

اجلنوبية مبنطقة احل�صينية مبحافظة معان.
واكد �صعادة ال�صفري البدور اأن هذا امل�صروع ياأتي �صمن عام اخلري 
ويهدف اىل تنمية قدرات واإمكانات املراأة الت�صغيلية واالفراد من 

االأ�صر املتعففة الإدامة اإعالة العائلة.
و�صكر امل�صتفيدون من مركز اخلياطة يف ابوعلندا واالهايل دولة 
االمارات على مبادراتها امل�صتمرة جتاه ال�صعب االردين موؤكدين 

اهمية هذه املبادرة يف هذه املناطق واملحافظات امل�صتهدفة.
واأعربوا عن �صكرهم ملوؤ�ص�صة حممد بن را�صد لالأعمال اخلريية 
متويل  على  كافة  االإم��ارات��ي��ة  اخل��ريي��ة  واملوؤ�ص�صات  واالإن�صانية 
مبختلف  االخ���رى  اخل��ريي��ة  االإم��ارات��ي��ة  وامل�صاريع  امل�صروع  ه��ذا 
املحلية  املجتمعات  تنمية  ت�صهم جميعها يف  والتي  اململكة  انحاء 

باملحافظات.

�سفري الدولة لدى الأردن يفتتح مركز تدريب للخياطة يف منطقة ابوعلندا �سرقي عمان

•• ال�شارقة -وام:

اأعلنت جمعية اأ�صدقاء مر�صى ال�صرطان خالل م�صاركتها يف 
املوؤمتر اخلليجي امل�صرتك االأول لل�صرطان م�صاء اأم�س االأول 

دعمها للتو�صيات والروؤى التي اأطلقها احلدث .
ت��وح��ي��د اجلهود  ����ص���رورة  اإىل  امل���وؤمت���ر  امل�����ص��ارك��ون يف  دع���ا  و 
دول  �صعيد  على  ال�صرطان  مكافحة  اإىل  الرامية  التوعوية 
موحدة  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  واإط����الق  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س 
امل�صرتك  للعمل  ع���ام  اإط����ار  ور���ص��م  امل��ن��ط��ق��ة  دول  ك��ل  ت�صمل 
وحتفيز املوؤ�ص�صات االأكادميية والهيئات ال�صحية على تو�صيع 
نطاق اأن�صطتها يف البحوث العلمية للو�صول اإىل اأف�صل �صبل 

العالج والوقاية من املر�س.
ك���ان امل���وؤمت���ر ال����ذي ق���د ع��ق��د ي��وم��ي 2 و3 اأب���ري���ل اجل���اري 
الواقع  ال��ت��وع��ي��ة:  “ا�صرتاتيجية  ���ص��ع��ار  حت���ت  ال��ك��وي��ت  يف 
مب�صاركة عدد من اجلمعيات واملوؤ�ص�صات العاملة  والطموح” 
التعاون  جمل�س  دول  يف  ال�صرطان  مر�س  مكافحة  جم��ال  يف 
االأورام  ع��الج  يف  املتخ�ص�صني  االأط��ب��اء  من  ونخبة  اخلليجي 

واالأخ�صائيني النف�صيني واالجتماعيني.
�صم وفد جمعية اأ�صدقاء مر�صى ال�صرطان امل�صارك يف املوؤمتر 
اجلمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  جعفر  �صو�صن  �صعادة  من  كال 
تنفيذي  مرعي  وهيا  العام  اأمينها  املا�صي  �صو�صن  والدكتورة 

الربامج.
و�صلط املوؤمتر ال�صوء على الدور الذي يلعبه عامل التوعية 
املنظمات  مع  اخل��ربات  تبادل  واأهمية  ال�صرطان  مكافحة  يف 
االإقليمية يف جمال تطوير برامج العالج والوقاية من املر�س 
و اأبرز املوؤمتر اجلهود التي تقوم بها املوؤ�ص�صات يف القطاعني 
وتقدمي  املر�س  على  ال�صيطرة  �صبيل  يف  واخلا�س  احلكومي 
اأ�صكاله للم�صابني .. و �صهد تقدمي جمموعة  الدعم بجميع 
ما  اآخ��ر  مو�صع  ب�صكل  ا�صتعر�صت  التي  العلمية  االأوراق  من 

تو�صل اإليه العامل على �صعيد مكافحة ال�صرطان.
و قالت �صعادة �صو�صن جعفر :” نتطلع اليوم ملا �صينبثق عنه 
وتو�صيات  خم��رج��ات  م��ن  االأول  امل�صرتك  اخلليجي  امل��وؤمت��ر 
نظرا ملا ميثله هذا التعاون من اأهمية كبرية يف توحيد اجلهود 
واملحلية  واالقليمية  العاملية  اخل��ربات  تبادل  من  واال�صتفادة 
التوعية يف  املمار�صات يف جمال  اأف�صل  على  ال�صوء  وت�صليط 
املحاور الثالثة التي يتناولها املوؤمتر خالل انعقاده الطبي و 

االإعالمي واملحور« .

العمل �صمن حماور  اإىل جهود اجلمعية يف  وتطرقت جعفر 
االأعوام  خ��الل  ا�صرتاتيجيتها  خ��الل  م��ن  وحر�صها  امل��وؤمت��ر 
تعزيز  خ��الل  م��ن  الطبي  امل��ح��ور  على  الرتكيز  على  املا�صية 
التوعية مبر�س ال�صرطان و�صبل الوقاية منه يف جمتمع دولة 
احلكومي  القطاعني  مع  بالتعاون  املتحدة  العربية  االإم��ارات 

واخلا�س .
عام  اجلمعية  اأطلقتها  ال��ت��ي  ال��وردي��ة  القافلة  م��ب��ادرة  وت��ع��د 
2011 لن�صر الوعي عن �صرطان الثدي و�صبل الك�صف املبكر 
املحلي واإمنا  ال�صعيد  املبادرات لي�س فقط على  اأهم  عنه من 

جتاوزت ذلك لت�صل اإىل امل�صتوى العاملي .
اأ�صا�صي يف عمل جمعية  النف�صي حمور  املحور  اأن  اأو�صحت  و 
املبادرات  العديد من  لديها  اأن  اإذ  ال�صرطان  اأ�صدقاء مر�صى 
والتي تدعم و متكن  ل��ون عاملي  م��ب��ادرة  املجال منها  ه��ذا  يف 
مري�صات ال�صرطان نف�صيا ومعنويا ومبادرة عربة املرح للدعم 
اإىل  امل�صت�صفيات  داخ��ل  ال�صرطان  مر�صى  الأط��ف��ال  النف�صي 
توؤمن  االإعالمي حيث  املحور  �صعيد  على  به  تقوم  ما  جانب 
دور  خ�صو�صا  املجتمع  على  الكبري  اأث���ره  باأهمية  اجلمعية 
النظم  اأهم  من  اأ�صبحت  والتي  االجتماعي  التوا�صل  و�صائل 
االإعالمية الفعالة وكان لتجربة اجلمعية يف هذا ال�صدد اأثر 
كبري يف تفعيل االإعالم الهادف يف مبادرات اجلمعية التوعوية. 
من جانبه قال الدكتور خالد ال�صالح ا�صت�صاري االأورام ورئي�س 
ق�صم العالج اال�صعاعي يف مركز الكويت ملكافحة ال�صرطان اإن 
ب�صكل الفت على  بال�صرطان  االإ�صابة  ن�صب  ارتفاعا يف  هناك 
العام  يف  به  االإ�صابة  معدالت  اأن  ونلحظ   .. العامل  م�صتوى 
1974 مل تتعد 70 حالة لكل مائة األف ن�صمة فيما ا�صتمر 
2003 اإىل ما يقارب  يف االرتفاع اإىل اأن و�صل بحلول العام 
120 حالة لكل مائة  األف ن�صمة ثم  110 حاالت لكل مائة 
األف ن�صمة يف العام 2013 وهو ما يوؤكد اأن معدالت االإ�صابة 

باملر�س يف ازدياد ال�صيما �صرطان الثدي والقولون.
و اأ�صار ال�صالح اإىل اأهمية التوعية الفاعلة يف حماربة عوامل 
اخلطورة املتعلقة بال�صرطان مثل التدخني وامللوثات البيئية 
ال��ف��ريو���ص��ي��ة وال�صمنة وال�����ص��راه��ة يف  واالأ���ص��ع��ة واالل��ت��ه��اب��ات 
اأن  موؤكدا   .. وغريها  الكحول  وتعاطي  احلمراء  اللحوم  اأكل 
بن�صبة  به  االإ�صابة  تقليل  ت�صهم يف  املر�س  التوعية مبخاطر 
30 باملائة وهذا يعني بلغة االأرقام اأن نحو 700 �صخ�س من 
االأ�صخا�س املهددين باالإ�صابة باملر�س كل عام ميكن اأن ينجو 

من االإ�صابة به يف حال جتنب عوامل اخلطورة.

•• دبي -وام: 

ا�صتعر�س الدكتور من�صور العور رئي�س “جامعة 
حمدان بن حممد الذكية” رئي�س جمل�س اأمناء 
التعليم  يف  املعلومات  لتقنيات  اليوني�صكو  معهد 
التي حققتها  الهامة  واملكت�صبات  االإجن��ازات  اأه��م 
دولة االإمارات العربية املتحدة عموما واجلامعة 
حتديدا يف م�صرية الريادة والتقدم نحو االرتقاء 
الذكي والتعلم مدى احلياة على  التعليم  بقطاع 

ال�صعيدين العربي والعاملي .
ونوه بالدور املحوري لل�صباب والكفاءات ال�صاعدة 
ال��رام��ي��ة اإىل حتقيق  ال��دول��ي��ة  امل�����ص��اع��ي  يف دع���م 
التنمية امل�صتدامة والنه�صة احل�صارية ال�صاملة.

ج���اء ذل���ك خ���الل م�����ص��ارك��ة ال���ع���ور ب�����ص��ف��ت��ه اأول 
���ص��خ�����ص��ي��ة ع��رب��ي��ة ت��ل��ق��ي ك��ل��م��ة رئ��ي�����ص��ة يف حفل 
اإحدى  كوينزالند”  ج��ن��وب  “جامعة  خ��ري��ج��ي 
التعليم  جمال  يف  الرائدة  االأكادميية  املوؤ�ص�صات 
والذي  اأ���ص��رتال��ي��ا  يف  بعد  ع��ن  والتعلم  اجلامعي 
توومبا  مبدينة  اجلامعة  ح��رم  يف  م��وؤخ��را  اأق��ي��م 
امل�صوؤولني  كبار  م��ن  نخبة  بح�صور  االأ�صرتالية 

ورواد القطاع يف الدولة.
التخريج  ح��ف��ل  خ����الل  ك��ل��م��ت��ه  ال���ع���ور يف  وع����رب 
ال�صخ�صيات  نخبة  اإىل  باالن�صمام  �صعادته  ع��ن 
امل���وؤث���رة ع��ل��ى اخلارطة  االأ���ص��رتال��ي��ة وال���دول���ي���ة 

التعليمية العاملية .
اإىل جميع  ال��ق��ل��ب��ي��ة  ال��ت��ه��ن��ئ��ة  ب��خ��ال�����س  وت���ق���دم 
اخلريجني واخلريجات على جناحهم االأكادميي 
وامل�صاهمة  الثقة  حتقيق  على  وحر�صهم  املتميز 
الفاعلة يف ر�صم مالمح امل�صتقبل مبا يحمله لهم 

من اإجنازات وحتديات وفر�س واعدة.

و�صلط العور ال�صوء على اأهم املنجزات واجلهود 
النوعية لدولة االإمارات يف ظل القيادة الر�صيدة 
اال�صرتاتيجية  اأولوياتها  مقدمة  يف  ت�صع  التي 
اال�صتثمار االأمثل يف العن�صر الب�صري من خالل 
حتقيق التح�صيل العلمي واملعريف الأفراد املجتمع 
مب��خ��ت��ل��ف ف��ئ��ات��ه و���ص��رائ��ح��ه وال��ن��ه��و���س بقطاع 
التعليم عن طريق الريادة واالبتكار والتميز مبا 
والدويل  املحلي  امل�صتويني  على  املجتمع  يخدم 
م��ث��م��ن��ا امل��ك��ان��ة ال��ط��ل��ي��ع��ي��ة ال��ت��ي ت��ت��ب��واأه��ا دولة 
االإمارات باعتبارها وجهة الأملع العقول يف العامل 
خ�صبة  واأر���ص��ا  واملبتكرين  للمبدعني  ومق�صدا 
اأحالمهم  ل��رتج��م��ة  وال��ع��امل��ي  ال��ع��رب��ي  ل��ل�����ص��ب��اب 

واأفكارهم االإبداعية على اأر�س الواقع.
و�صلت  فيما  االأه����م  العن�صر  اأن  ال��ع��ور  وك�����ص��ف 
اإل��ي��ه دول���ة االإم������ارات م��ن ت��ق��دم وازده�����ار خالل 
فرتة زمنية ق�صرية يتمثل يف التح�صني امل�صتمر 
اإىل  التعليم  ببيئة  واالرتقاء  التعليمية  بالعملية 
اأعلى امل�صتويات العاملية من خالل اإطالق املبادرات 
غري امل�صبوقة التي ر�صخت املكانة الرائدة لدولة 
االإم�����ارات ودب���ي حت��دي��دا ك��م��رك��ز ع��امل��ي للتعليم 
امل�صتجدات  اآخر  ملواكبة  ومنارة ع�صرية  احلديث 
يفر�صها  التي  والتعليمية  الرتبوية  والتطورات 

القرن احلادي والع�صرون.
الذكية”  حممد  بن  حمدان  “جامعة  اإىل  ولفت 
التغيري اجلذري  عاتقها مهمة  اأخ��ذت على  التي 
لها  وك���ان  ال��ع��رب��ي��ة  املنطقة  يف  التعليم  ملفاهيم 
ن�����ص��ر ث��ق��اف��ة اجل�����ودة والبحث  ع��ظ��ي��م االأث�����ر يف 
العلمي من خالل ا�صتقدام مفهوم التعليم الذكي 
والتعلم عن بعد والتعلم مدى احلياة اإىل العامل 
العربي حتى اأ�صبحت منوذجا �صباقا ال�صت�صراف 

امل�صتقبل وقيادة م�صرية الريادة واالبتكار والتقدم 
يف جمال التعليم.

الرتبوية  حياته  م��ن  م��الم��ح  ال��ع��ور  وا�صتعر�س 
احلا�صرين  اأمام  امل�صتفي�صة  واملهنية  والتعليمية 
موجها الن�صائح احلياتية واالإر�صادات للخريجني 
التفوق  درب  ع��ل��ى  ق��دم��ا  للم�صي  واخل��ري��ج��ات 
االأكادميي وت�صخري املكت�صبات العلمية وتوظيفها 
التفوق  م�صتويات  اأعلى  لتحقيق  االأمثل  بال�صكل 

والتميز يف خمتلف املناحي احلياتية واملهنية.
وج�����رى ع��ل��ى ه��ام�����س زي������ارة “ ال���ع���ور “ حلرم 
توقيع  باأ�صرتاليا  كوينزالند”  جنوب  “جامعة 
م��ذك��رة ت��ف��اه��م م�����ص��رتك ب��ني ال��ط��رف��ني لبحث 
اأوا�صر التعاون وا�صتك�صاف الفر�س  �صبل تر�صيخ 
امل���ت���اح���ة ل��ت��وط��ي��د ال���ع���الق���ات يف امل����ج����االت ذات 
الربامج  تطوير  ذل��ك  يف  مبا  امل�صرتك  االهتمام 
التعاوين  امل��ه��ن��ي  ال��ت��ط��وي��ر  وب���رام���ج  التعليمية 
والتبادل الطالبي باالإ�صافة اإىل تنظيم الندوات 
امل�صرتكة  االأك��ادمي��ي��ة  وامل��وؤمت��رات  العمل  وور����س 
وتبادل  البحثية  وال��ت��دري��ب��ات  ال��ب��ح��وث  واإج����راء 

املواد واملحتوى التدري�صي لدى اجلامعتني.
ال��ت��ف��اه��م قال  م��ذك��رة  ع��ل��ى  تعليقه  م��ع��ر���س  ويف 
مع  ال���ت���ف���اه���م  م����ذك����رة  ت���وق���ي���ع  “ياأتي  ال����ع����ور: 
التزامنا  اإط���ار  يف  كوينزالند”  ج��ن��وب  “جامعة 
االأكادميي  للمحتوى  امل�صتمر  بالتطوير  املطرد 
وتبادل اخلربات واملعرفة والتجارب مع نظرائنا 
املوؤ�ص�صات  و���ص��ي��م��ا  ال���ع���امل  اأن���ح���اء  خم��ت��ل��ف  م���ن 
والطموح  ال����روؤي����ة  ت�����ص��ارك��ن��ا  ال��ت��ي  االأك���ادمي���ي���ة 
والتعلم  ال��ذك��ي  التعليم  بثقافة  قدما  لالرتقاء 
ال�صراكة  ل��ه��ذه  ق��دم��ا  نتطلع  ون��ح��ن  ب��ع��د..  ع��ن 
اال�صرتاتيجية مع واحدة من كربيات اجلامعات 

الأكرث  ميتد  عريق  بتاريخ  حتظى  التي  العاملية 
من خم�صة عقود من التميز والريادة والرقي يف 
جمال التعليم اجلامعي والتعليم الذكي وهو ما 
اإىل  الرامية  احلثيثة  مل�صاعينا  قوية  دفعة  ي�صكل 
اإىل  واملحلي  العربي  التعليمي  بامل�صهد  الو�صول 
االإم����ارات  دول���ة  وج��ع��ل  العاملية  امل�صتويات  اأرق���ى 
الذكي على  العايل والتعليم  اأوىل للتعليم  وجهة 
اخلارطة العاملية«. من جانبه قال جون دورنبو�س 
ملن  “اإنه  كوينزالند”:  ج��ن��وب  “جامعة  رئي�س 
عربية  �صخ�صية  ن�صتقبل  اأن  ���ص��رورن��ا  دواع�����ي 
املوؤثر  الثقايف  واحل�صور  االإبداعي  بالفكر  متتاز 
مل�صاركة  والعاملية  االإقليمية  التعليم  خارطة  على 
اخلريجني واخلريجات اأ�صمى اخلربات واملعرفة 
املعمقة يف قيادة م�صرية الريادة واالإبداع واالبتكار 
حد  على  وال�صخ�صية  املهنية  احلياة  يف  والتفرد 
جديدة  دفعة  بتخريج  نحتفي  اإذ  ونحن  ���ص��واء.. 
من ال�صباب القادرين على تويل دفة امل�صوؤولية يف 
امل�صتقبل ي�صرفنا اأن ندخل اأي�صا يف مذكرة تفاهم 
ب��ن حممد  ح��م��دان  “جامعة  م��ع  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
التعاونية  ال��ع��الق��ات  ع���رى  ل��ت��وط��ي��د  الذكية” 
والعمل املت�صافر من اأجل تر�صيخ مفهوم التعليم 
اأه��م��ي��ة االب��ت��ك��ار والبحث  ال��ذك��ي وال��ت��اأك��ي��د على 

العلمي .
ال�صباب  من  نخبة  احلفل  ختام  يف  العور  والتقى 
جنوب  “جامعة  يف  ال���درا����ص���ني  م���ن  االإم����ارات����ي 
بالكفاءات  وا���ص��ع��ة  اإ����ص���ادة  و���ص��ط  كوينزالند” 
الو�صول  يف  جن��ح��ت  ال���ت���ي  ال��ع��ال��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
العامل  اأن��ح��اء  خمتلف  اإىل  االإم��ارات��ي��ة  بالثقافة 
العلمية  وال��ن��ج��اح��ات  امل�صتويات  اأرق���ى  وحتقيق 

واملهنية الرائدة.
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دعا االأمني العام للحلف االأطل�صي ين�س �صتولتنربغ املانيا ام�س اىل 
الوفاء بالتزامها بزيادة نفقاتها الع�صكرية بينما ت�صكل هذه النقطة 

مو�صوع نقا�س داخل االئتالف احلاكم للم�صت�صارة انغيال مريكل.
وقال �صتولتنبورغ يف مقابلة مع �صحيفة هاندل�صبالت االقت�صادية 
االأملانية من احلا�صم بنظري ان تتفق املانيا والواليات املتحدة على 
االمريكي  الرئي�س  وك��ان    . الدفاعية  م�صاهمتنا  نزيد  اأن  ���ص��رورة 
دونالد ترامب انتقد املانيا حتديدا وم�صى حتى التاأكيد بانها تدين 
ع�صكرية  نفقات  مقابل  طائلة  مببالغ  املتحدة  وال��والي��ات  للحلف 
غري كافية يف املا�صي. و�صدد �صتولتنربغ على ان املانيا ودول احللف 
ب��رف��ع ن�صبة   2014 ال��ع��ام  ات��خ��ذت��ه يف  ال��ت��زام��ا  االخ����رى حت���رتم 
واكد  ال��داخ��ل��ي.   ناجتها  اج��م��ايل  م��ن  ب�2%  الع�صكرية  م�صاركتها 
االمني العام اأن االمر ال يتعلق بار�صاء وا�صنطن بل بامن اوروبا فهي 
اقرب اىل االزمات والتهديدات من الواليات املتحدة، وهي اقرب اإىل 
رو�صيا، واأقرب اإىل �صوريا والعراق .  ومع ان �صتولتنربغ ا�صاد بجهود 
املانيا وم�صاركتها يف العديد من املهمات خ�صو�صا يف اخلارج، اال انه 
مل يخف رغبته يف ان تزيد املانيا م�صاهمتها الع�صكرية حتى 2%.  
وحدها خم�س دول اع�صاء يف احللف حققت ذلك بينما ال تزال املانيا 
واعترب �صتولتنربغ ان رومانيا �صتبلغ هذا الهدف هذا  عند 1،2%. 
العام بينما ليتوانيا والتفيا العام املقبل. لي�س بالهدف ال�صهل لكننا 

ال نتوقع اي�صا ان حتققه املانيا يف غ�صون عام او عامني .
 

و�صع �صكان يف �صان بطر�صربج الزهور على �صريح ُن�صب عند مدخل 
حمطة مرتو �صينايا بلو�صت�صاد ام�س  تاأبينا ل�صحايا انفجار وقع يف 
عربة مرتو اأم�س االأول واأ�صفر عن مقتل 14 �صخ�صا واإ�صابة 50 
مل  م�صدر  عن  لالأنباء  الرو�صية  اإنرتفاك�س  وكالة  ونقلت  اآخرين. 
اأ�صالء ُعرث عليها يف موقع  اإن  القانون قوله  اإنفاذ  ُت�صمه من قوات 

احلادث اأ�صارت اإىل اأنه تفجري انتحاري. 
بجماعات  �صلة  على  به  ُم�صتبها  ال�صرطة حددت  اإن  الوكالة  وقالت 

مت�صددة حمظورة يف رو�صيا.
ومل تعلن اأي جهة م�صوؤوليتها عن احلادث بعد لكن م�صوؤولني قالوا 
اإنهم يتعاملون معه على اأنه اإرهابي. كما مل ي�صدر اأي تاأكيد ر�صمي 

على �صلة احلادث مُبت�صددين .
وقالت اللجنة الوطنية املعنية مبكافحة االإرهاب اإن عبوة نا�صفة ُعرث 
عليها يف حمطة اأخرى بعد اأن كانت خُمباأة داخل �صندوق خُم�ص�س 
خلرطوم مكافحة احلريق لكن جرى اإبطال مفعولها. ونقلت وكالة 
االأنباء الرو�صية عن وزير اخلارجية �صريجي الفروف قوله اإن من 
ال�صخرية واحلقارة و�صف تفجري �صان بطر�صربج باأنه عمل انتقامي 

من ت�صرفات رو�صيا يف �صوريا.

قال مايكل روث نائب وزير اخلارجية االأملاين اإن ال�صحفي الرتكي - 
االأملاين الذي ت�صبب اعتقاله يف االأرا�صي الرتكية يف توتر العالقات 
اجل  من  ت�صغط  اأملانيا  لكن  ال�صجن  يف  ي��رام  ما  على  البلدين  بني 
الذي  يو�صيل  دن��ي��ز  الرتكية  ال�صلطات  واعتقلت  ���ص��راح��ه.  اإط���الق 
يحمل اجلن�صيتني الرتكية واالأملانية يف فرباير �صباط بتهم الدعاية 

دعما ملنظمة اإرهابية والتحري�س على اأعمال عنف عامة.
القن�صلية  بعد حديثه مع حمام من  ال�صحفيني  اإىل  وحتدث روث 

االأملانية كان قد زار يو�صيل يف ال�صجن يف ا�صطنبول.
واأ�صاف روث يف �صوء هذه الظروف ال�صيد يو�صيل على ما يرام . ما 
الرتكية  ال�صلطات  روث  و�صكر  االن��ف��رادي.  كاهله هو احلب�س  يثقل 
على اإتاحة الفر�صة للم�صوؤولني القن�صليني للقاء يو�صيل بعد رف�س 
النهاية  لي�صت  ه��ذه  لكن  وق���ال روث  اأ���ص��اب��ي��ع.  م��دى  زي��ارت��ه��م على 
بالن�صبة لنا. نحن ما زلنا ن�صغط من احل اإطالق �صراح دنيز يو�صيل. 

ويواجه يو�صيل ال�صجن حتى ع�صر �صنوات ون�صف يف حال اإدانته.
جتمعات  حظر  اأعقاب  يف  وتركيا  اأملانيا  بني  العالقات  توتر  وتفاقم 
مزمعة لوزراء اأتراك يف اأملانيا حل�صد الدعم للرئي�س الرتكي رجب 

طيب اإردوغان .

عوا�شم

برلني

�أنقرة

مو�سكو

ال�سينيون قلقون من نظام ثاد الأمريكي 
•• هوجن كوجن/بكني-رويرتز:

يقول خرباء اإن ال�صني تعار�س ب�صدة ن�صر اأنظمة اأمريكية متطورة م�صادة 
لل�صواريخ يف كوريا اجلنوبية الأنها ال تعرف ما اإذا كانت هذه االأنظمة، التي 
الربنامج  قادرة على تعقب وجمابهة  ال�صمالية،  ت�صتهدف �صواريخ كوريا 

النووي ال�صيني.
واأ�صبحت مقاومة بكني لن�صر نظام ثاد امل�صاد لل�صواريخ جنوبي �صول عقبة 
مناق�صة  املتوقع  ومن  املتحدة  الواليات  مع  الثنائية  العالقات  يف  رئي�صية 
بينغ  الرئي�س �صي جني  االأ�صبوع بني  ُيعقد هذا  االأم��ر خالل اجتماع قمة 
اإن  تقول  املتحدة  الواليات  اأن  الرغم من  وعلى  ترامب.  دونالد  والرئي�س 
نظام ثاد �صروري حلماية �صول من التهديد الذي متثله الربامج النووية 
اال�صرتاتيجيني  اخل���رباء  بع�س  يعتقد  ال�صمالية  لكوريا  وال�����ص��اروخ��ي��ة 

ال�صينيني اأنها ت�صكل تهديدا لبقاء الردع النووي ال�صيني.
النووي  ال���ردع  ب�صاأن  ال�صني  ���ص��وؤون  ب��او ه��وي وه��و خبري يف  ت�صانغ  وق��ال 
حقيقي  ب�صكل  يعرف  م��ن  ال�صني  يف  يوجد  ال  اأن��ه  ال��وا���ص��ح  م��ن  ال�صيني 
�صرية  لثاد  الكاملة  ال��ق��درات  امل�صكلة.  من  ج��زء  وه��ذا  لثاد  الفنية  القدرة 
اال�صرتاتيجيني  اخل����رباء  ل���دى  امل��ع��رف��ة  يف  ه���وة حقيقة  ف��ه��ن��اك  ول��ذل��ك 
ال�صينيني. اإذا ُو�صعت يف غري حملها فاإنهم على االأقل حمقون يف قلقهم 

وعليهم افرتا�س اأ�صوا ال�صيناريوهات.
التوازن  ا�صتقرار  اإنها تعرت�س على ثاد الأنه يزعزع  ور�صميا تقول ال�صني 
املدى  ب�صاأن  قلقهم  اأي�صا  �صينيون  م�صوؤولون  واأب��دى  املنطقة.  يف  االأمني 
اأن  كيلومرت ومي��ك��ن  األ��ف��ي  يبلغ  ال���ذي  القوية  ث��اد  رادار  الأج��ه��زة  امل��ذك��ور 
ق�صرية  االعرتا�صية  ال�صواريخ  عن  ف�صال  الرئي�صي  ال��رب  عمق  يخرتق 

املدى لهذا النظام والتي ميكن اأن ت�صتهدف �صواريخ كوريا ال�صمالية.
اأدى نظام  وعالوة على االإ�صرار بالعالقات العالقات االأمريكية ال�صينية 

ثاد اأي�صا اإىل ت�صدع العالقة بني �صول وبكني. 

مبا�صرة ق�صية عدلية �صد وكيله:

غلق امللهى الذي اأدرج �سوت الآذان يف مو�سيقى راق�سة
 وزارة ال�صوؤون الدينية تدعو اإىل عدم الجنرار وراء ردود الفعل املت�صنجة

العبادي: �سراع �سيا�سي جراء ق�سية علم كرد�ستان .. 300 األف �سخ�ش فروا من املو�سل

ال�صخ�صيات  اح��د  يبقى  امل  احل��ل��م: 
م��ن ذاك ال��زم��ن، ال��رادي��ك��ايل هرني 
�صهريا   ،1970-1884 ك���ووي���ل 
 “ امل��خ��ت��ارة  امل��ق��ول��ة  ت��ل��ك  بف�صل  اإاّل 
يف  ج��دا  خطرية  م�صكلة  هناك  لي�س 
غ��ي��اب احلل  وي��ن��ت��ه��ي  اإاّل  ال�����ص��ي��ا���ص��ة 

بحّلها«.
ال��وج��ه االآخ���ر للعملة  مل���اذا نن�صى      
االأقل عتمة. تلك ال�صنوات هي اأي�صا 
االجتماعية  املكا�صب  تر�صيخ  �صنوات 
للتحرير والأوىل املعاهدات االأوروبية 

الكبرية، على ار�س الواقع.
   ك��م��ا ك����ان ل��ه��ا اأي�����ص��ا رج����ل دول����ة، 
فران�س  م��ن��دي�����س  ب��ي��ري  ال���رادي���ك���ايل 
يف  ُع�����نّي  ال�����ذي   ،  1982-1907
ائتالف  ق���ب���ل  م����ن   1954 ي���ون���ي���و 
متباين. مت االنقالب عليه بعد �صبعة 
و�صقط  اآخ��ر،  ائتالف  يد  على  اأ�صهر 
برملاين يف  لنظام  �صحية خلل جيني 
قابال  جتعله  ال  كاريكاتورية  ���ص��ورة 
للحياة. من ي�صتطيع اأن يقول ما كان 
�صيفعله مع موؤ�ص�صات اأقوى كالتي يف 

حوزتنا اليوم؟

اإميانويل ماكرون  اأن ت�صّدر      منذ 
و�صائل  ت�صعى  ال����راأي،  ا�صتطالعات 
�صوابق  ل���ه  ل��ت��ج��د  االإع������الم ج���اه���دة 
ت��اري��خ��ي��ة. واالأك����رث ح�����ص��ورا يف هذا 
ال��ب��ح��ث ه���و ج���ان ل��ي��ك��ان��وي��ت، الذي 
اأ�صبح �صهريا بف�صل ن�صبة 18 باملائة 
1965. ولئن كان  التي حّققها عام 
الربنامج  بخ�صو�س  ت�����ص��اب��ه  ه��ن��اك 
- احل���داث���ة وال��ق��ن��اع��ة االأوروب����ي����ة-، 
ف��ان ال�صكل ال��ع��ام ي��خ��ت��ل��ف.      مثل 
اجلمهورية  حت���ت  ال��و���ص��ط��ي��ني  ك���ل 
اخلام�صة، انتهى ليكانويت، امل�صحوق 
م���ن ق��ب��ل اال���ص��ت��ق��ط��اب ال��ث��ن��ائ��ي يف 
ان���ت���ه���ى كقوة  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة،  احل����ي����اة 
اإ�صافية لليمني.     ويراهن اإميانويل 
ب���ني املع�صكر  ان���ه م���ا  م���اك���رون ع��ل��ى 
املحافظ، املخنوق من طرف اجلبهة 
وي�صار  املتطرفة،  اليمينية  الوطنية 
تعد  مل   ، م��ع�����ص��ك��ري��ن  اإىل  م��ن��ق�����ص��م 
واأنه  �صاحلة،  احلزبية  الثنائية  هذه 
و�صطية  ح��رك��ة  لظهور  ال��وق��ت  ح��ان 
اأنها  ن��ت��ذك��ر  اأن  امل��ف��ي��د  ك��ب��رية. وم���ن 
كانت موجودة، لنف�س االأ�صباب، زمن 

ال��ف��رن�����ص��ي ل���الأمم���ي���ة ال���ع���م���ال���ي���ة( ، 
حتطمت على اأوىل االأ�صالك ال�صائكة 
 1947 م����اي����و  ال������ب������اردة:  ل���ل���ح���رب 
اال�����ص����رتاك����ي رم����ادي����ي����ه اط�������رد من 
الذين  ال�صيوعيني،  ال����وزراء  مكتبه 
ملو�صكو  امل��ط��ل��ق��ة  ت��ب��ع��ي��ت��ه��م  ���ص��ح��ب��ت 
منهم اجل����دارة ب��ال��ث��ق��ة.    ب��ق��ي اإذن 
للمعتدلني،  جتّمع  ال�صلطة،  الإدارة 
والدميقراطيني  وال���رادي���ك���ال���ي���ني، 
وحتت  واال���ص��رتاك��ي��ني.  امل�صيحيني، 
الثالثة”  “القوة  خمتلفة،  م�صميات 
“اجلبهة   ،1951 ع��������ام  ح����ت����ى 
عام  ان��ت��خ��اب��ات  خ��الل  اجلمهورية” 
حتى  النظام  على  �صيطروا   ،1956
ميكن  ال      .1958 ع����ام  ���ص��ق��وط��ه 
اآنذاك  فرن�صا  ب��ني  �صيء  ك��ل  مقارنة 
واليوم. الق�صية احلارقة االأوىل التي 
احلروب  ك��ان��ت  ال��ف��رتة،  تلك  �صغلت 
اأوال،  ال�صينية  الهند   - اال�صتعمارية 
ث���م اجل����زائ����ر- اآف�����ة ت��خ��ل�����ص��ن��ا منها 
اأي�صا  ت���غ���ريت  ك��م��ا  حل�����ص��ن احل�����ظ. 
االأول  “احلزب  ال��ف��اع��ل��ة.  اجل���ه���ات 
يكن  مل  اأع����اله  امل��ذك��ور  فرن�صا”  يف 

اجلمهورية الرابعة.

ان�صحاب ديغول، وطرد 
ال�صيوعيني ...

    احلكومة التي انت�صبت �صيف عام 
1944 جتمع، حتت قيادة اجلرنال 
من  املولودة  االأح��زاب  جميع  ديغول، 
رحم املقاومة. وهكذا جند ال�صيوعيني 
واال�صرتاكيني املنت�صبني اإىل الف�صيل 
العمالية،  ل����الأمم����ي����ة  ال���ف���رن�������ص���ي 
الذين  امل�صيحيني  والدميقراطيني 
اجلمهوريني  ح��رك��ة  حينها  اأ���ص�����ص��وا 
الراديكاليني،  وب��ع�����س  ال�����ص��ع��ب��ي��ني، 
على االأقل الذين مل يتورطوا منهم 
الّتجّمع  ه����ذا  اأث���ن���اء االح�����ت�����الل.    
ديغول،  ط��وي��ال.  يعّمر  مل  اجل��م��ي��ل، 
جدا  الربملاين  الد�صتور  من  غا�صب 
ال���ذي ك���ان ب�����ص��دد االإع�����داد، ه��و اأول 
يناير  يف  ال�صلطة  م��ن  ان�صحب  م��ن 
من  ال���ق�������ص���رية  ال����ف����رتة   .1946
تلت  ال��ت��ي  احلزبية”،  “الثالثية  
بعد ذلك )احلزب ال�صيوعي، وحركة 
والف�صيل  ال�صعبيني،  اجلمهوريني 

ولكن  ال���وط���ن���ي���ة،  اجل���ب���ه���ة  ح��ي��ن��ه��ا 
احلزب ال�صيوعي، الذي تختلف طبعا 
مدونته االأيديولوجية، دون اأن نن�صى 
دوغمائية حركة اأعمتها �صتالينيتها.     
على اجلانب االآخر من امل�صرح، هناك 
الذي  الفرن�صي،  ال�صعب  جتمع  اأوال 
تاأ�ص�س عام 1947 للتح�صري لعودة 
دي��غ��ول ال��و���ص��ي��ك��ة، وال��ت��ي مل حتدث 
اأب�������دا. وب��ي��ن��م��ا ك����ان اجل������رنال يعرب 
ال�����ص��ح��راء، م��ت��وّق��ع��ا نهاية  م��ع��زوال 
ال��ت��ائ��ه��ة ال حم��ال��ة الأن��ه��ا مل  فرن�صا 
دخلوا  الديغوليني  ف��اإن  ت��ري��ده،  تعد 
تدريجيا يف النظام.     عام 1953، 
ن�صبة  ال��ب��وج��ادّي��ة،  عا�صفة  ان��دل��ع��ت 
لبيري بوجاد، القرطا�صي الذي متّرد 
برناجمه  ال�صريبية.  ال�صلطات  على 
- كراهية االأجانب، ومعاداة ال�صامية، 
وم���ن���اه�������ص���ة ال����ن����ظ����ام ال�����ربمل�����اين، 
ال  وه���و   - وال�صوفينية  واحل��م��ائ��ي��ة، 
اليوم..  ل��وب��ان  م��اري��ن  ع��ن  يختلف 
علما اأّن والد هذه االأخرية، كان اأحد 
اأع��ل��ى ال��ن��واب ال��ب��وج��ادي��ني �صجيجا 

الذين دخلوا الربملان عام 1956.

حتالفات ه�ّصة
البالد  كانت  ب��اأخ��رى،  اأو  بطريقة     
امل�صيحيني  احت�������اد  م����ن  حم���ك���وم���ة 
االجتماعيني اإىل اال�صرتاكيني، وهذا 
اإميانويل  اإليه  يطمح  ما  اإىل  يحيلنا 
انهيارها  فب�صبب  ال���ي���وم.  م���اك���رون 
اجلزائرية  االأزم��������ة  خ�����الل  امل����ري����ع 
اجلمهورية  ف���ق���دت   ،1958 ع����ام 
اأّن  درج���ة  اإىل  م�صداقيتها  ال��راب��ع��ة 

ا�صتح�صارها يبدو مدمرا. 
النظام  ُيعترب      هل لهذه الدرجة؟ 
احل��ال يف كثري من  ه��و  كما  �صعيفا، 
االأح���ي���ان. وحت��ال��ف��ات، ه�����ّص��ة، تدفع 
اإىل اجلمود نتيجة عدم القدرة على 
ال���ق���رار، وال ت�صمد  احل�����ص��م وات��خ��اذ 
كان  ك��م��ا  ج������ّدي،  خ����الف  اأول  اأم������ام 
اأحدثت  عندما   ،1951 ع��ام  احل��ال 
م�����ص��ال��ة امل��در���ص��ة ���ص��ق��اق��ا ب��ني حركة 
املنا�صرة   ، ال�صعبيني  اجل��م��ه��وري��ني 
واال�صرتاكيني  اخل��ا���ص��ة،  للمدر�صة 

العلمانيني ب�صدة.
   عدد من ال�صخ�صيات التي متثل تلك 
يثري  ما  جرابها  يف  يكن  مل  املرحلة، 

رئي�صي لتنظيم داع�س يف العراق.
املدينة  غرب  �صمال  ال�صتعادة  حاليا  العراقية  القوات  وتقاتل 
من التنظيم لكن عدد القتلى من املدنيني زاد يف اأحياء املدينة 

القدمية املكتظة بال�صكان الذين يتغلغل بينهم املقاتلون.
امل��زي��د من  اأن���ه يتوقع ف���رار  اإىل  امل��ت��ح��دة  ب��ي��ان االأمم  واأ���ص��ار 
�صمال  يف  النازحني  خميمات  وتو�صع  القتال  من  االأ�صخا�س 

و�صرق املو�صل .
من جهة اخرى، قال رئي�س الوزراء العراقي حيدر العبادي اإن 
اإقليم كرد�صتان العراق يف حمافظة كركوك يرتبط  رفع علم 
ب�صراع �صيا�صي بني اأط��راف يريد كل منها اإح��راج االآخ��ر، وال 

تهمه م�صلحة البلد.

•• بغداد-وكاالت:

األف   300 اأك��رث من  اأن  الثالثاء  ام�س  املتحدة  االأمم  اأعلنت 
�صخ�س فروا من املو�صل منذ بدء احلملة الع�صكرية املدعومة 
من الواليات املتحدة لطرد تنظيم داع�س من املدينة الواقعة 

ب�صمال العراق يف اأكتوبر ت�صرين االأول.
وقال مكتب املن�صق االإن�صاين التابع لالأمم املتحدة يف العراق 
النازحني  اأع���داد  تقدر  ال��دول��ي��ة  الهجرة  منظمة  اإن  بيان  يف 

حاليا بحوايل 302400 نازح.
وا����ص���رتدت ال���ق���وات ال��ع��راق��ي��ة امل��دع��وم��ة م��ن حت��ال��ف تقوده 
اآخ���ر معقل  امل��و���ص��ل  اأح��ي��اء مدينة  امل��ت��ح��دة معظم  ال��والي��ات 

واأك���د ال��ع��ب��ادي اأن علم االإق��ل��ي��م م��رف��وع منذ اأك���رث م��ن ع�صر 
رغم  العراقي  العلم  جانب  اإىل  كركوك  حمافظة  يف  �صنوات 

وجود حالة رف�س له.
قرار  للرتاجع عن  م�صتعدة  الكردية  االأط��راف  اأن  اإىل  واأ�صار 

رفع العلم حال توفر ال�صيغة املنا�صبة للرتاجع.
املحافظة  ان�صمام  ا�صتفتاء على  اإج��راء  واأق��ر جمل�س كركوك 
الإقليم كرد�صتان العراق، واأعلن يف نف�س الوقت مت�صكه برفع 
العلم الكردي فوق املوؤ�ص�صات احلكومية متحديا رف�س الربملان 

والقوى ال�صيا�صية العراقية هذه اخلطوة.
و���ص��ّوت املجل�س ال��ي��وم ال��ث��الث��اء ع��ل��ى امل�����ص��ي ب��اجت��اه اإج���راء 
ا���ص��ت��ف��ت��اء يف امل��ح��اف��ظ��ة ل��ت��ح��دي��د م�����ص��ريه��ا ب��االن�����ص��م��ام اإىل 

اإقليم كرد�صتان العراق، اأو البقاء �صمن �صلطة حكومة بغداد 
املركزية.

جمل�س  مقر  يف  عقد  اجتماع  بعد  باالأغلبية  الت�صويت  وج��اء 
املحافظة، وقاطعته الكتلتان العربية والرتكمانية.

ويعترب اإجراء ا�صتفتاء يف كركوك اإحدى ثالث خطوات اأقرها 
الد�صتور العراقي باملادة 140 لتحديد م�صري تلك املحافظة، 

وتبداأ بالتطبيع ثم االإح�صاء وتنتهي باإجراء اال�صتفتاء.
قانوين  اال�صتفتاء  اإج��راء  اإن  املحافظة  اأع�صاء مبجل�س  وقال 
تقم  ح��ال مل  اأن��ه يف  واأ���ص��اف��وا  تنفيذه.  املعنية  وعلى اجلهات 
جهات  مع  �صينفذه  املجل�س  ف��اإن  بواجبها  بغداد  يف  احلكومة 

اأخرى.

االعتداء  مو�صوعها  ���ص��ده  عدلية 
والتجاهر  احلميدة  االأخ���الق  على 

بفاح�س القول.
الدينية  ال�����ص��وؤون  وزارة  وع����رّبت     
�صجبها  عن  لها،  ب��الغ  يف  التون�صية 
اإي���ق���اع  م����ع  االآذان  م�����زج  ل���واق���ع���ة 
امل���اله���ي مبدينة  ب���اأح���د  م��و���ص��ي��ق��ي 
رف�صها  ع��ل��ى  م�����ص��ددة  احل���م���ام���ات، 
مب�صاعر  “لال�صتهزاء  ال��ق��ط��ع��ي 
الدينية”،  وق��ي��م��ه��م  ال��ت��ون�����ص��ي��ني 

وللم�صا�س باملقد�صات وال�صعائر.
  ودع��ت ال���وزارة اإىل ع��دم االجنرار 
وراء ردود االأفعال املت�صنّجة والتعّقل 
واع��ت��م��اد امل��وع��ظ��ة احل�����ص��ن��ة يف نبذ 

مثل هذه الت�صرفات .
القيادي بحركة  ق��ال     من جانبه، 
اجلال�صي،  احلميد  عبد  النه�صة 
كان  ليلية  علبة  يف  االآذان  رف��ع  اأّن 
التون�صيني  ال����ه����اء  م���ن���ه  ال����ه����دف 
املتعلقة  احلقيقية  م�صاغلهم  ع��ن 

بالت�صغيل والتنمية.
توقيت  اأّن  اجل���ال����ص���ي،  واأك�������د     

•• الفجر – تون�س - خا�س
   مت اتخاذ ق��رار بالغلق احليني يف 
ليلية مبدينة احلمامات  �صاأن علبة 
وذلك  نابل  التون�صية من حمافظة 
يف  االآذان  ���ص��وت  اإدراج  خلفية  على 
 ، اأف��اد به  مو�صيقى راق�صة، وفق ما 

حمافظ نابل منور الورتاين.
   واأكد املحافظ اأنه مت فتح حتقيق 
يف احلادثة ملزيد التحري يف املو�صوع 
واتخاذ االإج��راءات الالزمة يف �صاأن 
امل�صا�س  اأن  على  م�صددا  املخالفني، 
ب��ال�����ص��ع��ائ��ر ال��دي��ن��ي��ة خ���ط اح��م��ر ال 

يجب جتاوزه.
  وب��ّرر املحافظ ق��راره ب��اأن “االأمر 
، وال ميكن  ال���ع���ام  ب���االأم���ن  ي��ت��ع��ل��ق 
النا�س  مب�صاعر  بالتالعب  ال�صماح 
بقية  ا�صتكمال  انتظار  يف   ، الدينية 

االإجراءات و االأبحاث« .
   وكان عز الدين الفرامي املندوب 
تقرر  اأن���ه  اأع��ل��ن  لل�صياحة  اجل��ه��وي 
ف��ت��ح حت��ق��ي��ق ح���ول ال��ف��ي��دي��و الذي 

التوا�صل  م��واق��ع  ع��ل��ى  ت���داول���ه  مت 
االآذان  رف��ع  بخ�صو�س  االجتماعي 
ب����اإح����دى ال���ع���ل���ب ال��ل��ي��ل��ي��ة وال�����ذي 
اأح���دث �صجة وا���ص��ع��ة.     ي�صار اإىل 
ال�صهرة  اأح��ي��ا  ال���ذي  ال��دي��دج��ي  اأن 
اأحيا  وق���د  اجلن�صية  اأمل����اين  املعنية 
الرتاب  ال�صبت وغ��ادر  احلفل م�صاء 
فيعود  الليلي  امللهى  اأم��ا  التون�صي، 
مل�����ص��ت��ث��م��ر ت��ون�����ص��ي ���ص��اح��ب اإح����دى 

القنوات الف�صائية.
   وق��د ع��رّب الديدجي عن اعتذاره 
لل�صعب التون�صي موؤكدا اأنه مل يكن 

يق�صد االإ�صاءة الأحد.
    وي��ذك��ر اأن ه���ذه احل��ادث��ة اأث���ارت 
غ�����ص��ب ب��ع�����س احل��ا���ص��ري��ن، منهم 
امل��ك��ان والعديد م��ن ردود  م��ن غ��ادر 
التوا�صل  م����واق����ع  ع���ل���ى  االأف�����ع�����ال 
االج��ت��م��اع��ي ال��ت��ي ا���ص��ت��ن��ك��رت هذه 
امل�صالح  وت����ول����ت       . احل�����ادث�����ة 
ب��ن��اب��ل االح��ت��ف��اظ بوكيل  االأم��ن��ي��ة 
ب��اإذن من  الليلي باحلمامات   امللهى 
ق�صية  ومبا�صرة  العمومية  النيابة 

ت�صريب الفيديو وتزامنه مع بع�س 
االأحداث التي ت�صهدها البالد يوؤكد 
يف  ال�صيا�صية  االأط��راف  بع�س  غاية 
وغلوهم  التون�صيني،  انتباه  ت�صتيت 

بهذه  االه����ت����م����ام  يف  وم���ب���ال���غ���ت���ه���م 
يف  رغبتهم  يوؤكد  اإعالميا  احل��ادث��ة 

الهاء النا�س عن املوا�صيع املهمة.
على  ان�������ه  اجل����ال�����ص����ي  واأف������������اد     

ال���ت���ون�������ص���ي���ني االن����ت����ب����اه مل���ث���ل ه���ذه 
الق�صاء  اأّن  اإىل  م�����ص��ريا  ال��ف��خ��اخ، 
اأّن احلادثة  �صياأخذ جمراه، معتربا 

تعترب م�صا باملقد�صات.

يعتقد اإميانويل ماكرون اأّن الثنائية احلزبية مل تعد �ساحلة يف فرن�سا

الثنائية احلزبية يف فرن�صا:

هل ينجح ماكرون حيث ف�سلت اجلمهورية الرابعة..؟ 
يراهن مر�صح اإىل الأمام على انه ما بني مع�صكر حمافظ وي�صـار منق�صــم حـان الوقت لظهور حركة و�صطية كبرية

ماكرون ن�صخة من جان ليكانويت

هل يقبل الفرن�صيون بتجمع 
و�صطي ال ي�صار وال ميني

مارين لوبان ن�صخة من بيري بوجاد

الديدجي الذي اأحيى ال�صهرة املعنية اأملاين اجلن�صية غلق امللهى

ماكرون واالختبار ال�صعب

•• الفجر - فران�شوا رينريت – ترجمة خرية ال�شيباين
    يف جانب من امل�صهد ال�صيا�صي، حزب قوي، “الأول يف فرن�صا” من حيث الناخبني، ولكنه اأي�صا مرعب جدا يف نظر معظم 
الفرن�صيني مما يحول دون توّقع ت�صكيل حتالفات ت�صمح له باحلكم.    من جهة اأخرى، خطباء اأ�صحاب اأ�صوات قوية، 
تق�صف ما ُيفرت�س اأنها اأحزاب حكم منبوذة. ويف الو�صط، ائتالف متنوع يحاول الدفاع عن الإ�صالحية الجتماعية، 

والقناعات واملبادئ الأوروبية. هل يذكركم هذا ب�صيء؟

الديدجي الأملاين اجلن�سية الذي اأحيا ال�سهرة املعنية يعتذر
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2015/3/11   املودعة حتت رقم  228853 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم  اأبردين اإنرتنا�صيونال م.م.ح 
وعنوانه  اجلزيرة احلمراء ، املنطقة احلرة يف راأ�س اخليمة ،  راأ�س اخليمة ،  دولة االمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
التبغ ؛ اأدوات املدخنني ؛ الثقاب ؛ �صجائر ؛ �صيجاريلو ) �صيجار رفيع ( ؛ �صيجار ؛ قداحات مدخنني ؛

�صعوط ؛ غاليني تبغ ؛ اأكيا�س تبغ ؛ تبغ م�صغ ؛ ورق �صجائر ؛ مر�صحات ) فالتر ( �صجائر .
 الواقعة بالفئة : 34 

 و�صف العالمة : الكلمة   DARKIS  كتبت باحلروف الالتينية . 
 اال�ص��رتاطات :   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.  

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/9/18   املودعة حتت رقم  259980 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم مريك �صارب اآند دوم كورب . 
املتحدة  ال��والي��ات   ،  08889 نيوجري�صي   ، �صتي�صن  واي��ت��ه��او���س   ، دراي���ف  م��ريك  وان  وع��ن��وان��ه  

االأمريكية
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

م�صتح�صرات �صيدالنية )الفئة 5( .
 الواقعة بالفئة : 5 

 و�صف العالمة :  الكلمة PREVYMIS  كتبت باحلروف الالتينية. 
 اال�ص��رتاطات :   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد 
، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.    

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/9/18   املودعة حتت رقم  259981 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم مريك �صارب اآند دوم كورب . 
املتحدة  ال��والي��ات   ،  08889 نيوجري�صي   ، �صتي�صن  واي��ت��ه��او���س   ، دراي���ف  م��ريك  وان  وع��ن��وان��ه  

االأمريكية
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

م�صتح�صرات �صيدالنية )الفئة 5( .
 الواقعة بالفئة : 5 

 و�صف العالمة :  الكلمة ZEMVETIS  كتبت باحلروف الالتينية. 
 اال�ص��رتاطات :   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد 
، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.    

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/9/1   املودعة حتت رقم  259376 
تاريخ اإيداع االأولوية رقم وبلد االولوية  

 با�صم  اي�صت وي�صت ايجيا�س اليف ان�صوران�س كوربوري�صن 
وعنوانه  الطابق اخلام�س ع�صر ، وان ورلد بلي�س ، ال�صارع الثاين والثالثني ، بونيفا�صيو جلوبال 

�صيتي ، تاجويج ، 1634 ، ميرتو مانيال ، الفلبني
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات التاأمني ؛ التاأمني على احلياة .
 الواقعة بالفئة : 36 

و�صف العالمة :  الكلمة TROO كتبت باحلروف الالتينية باللون االأ�صود بطريقة مميزة.
 اال�ص��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد 
، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.     

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/9/6   املودعة حتت رقم  259567 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم ال�صيد /  حممد منيب اأديب 
 وعنوانه  ال�صنك ، بغداد � العراق 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
وق��ود )مبا يف ذلك وقود   ، الغبار  اإمت�صا�س وترطيب وتثبيت  ، مركبات  ، مزلقات  زي��وت و�صحوم �صناعية 

املحركات( ومواد االإ�صاءة ، و�صموع وفتائل االإ�صاءة .
 الواقعة بالفئة : 4 

و�صف العالمة :  العبارة GOLDEN  KATO  كتبت باحلروف الالتينية الكبرية باللون االأبي�س يف االأعلى  
و حتتها كتبت كلمة Lubricant   باللون االأبي�س على خلفية م�صتطيلة باللون االأحمر مع خطوط حمراء مائلة 

 من جهة اليمني وجميعها على خلفية م�صتطيلة ال�صكل باللون االأ�صود بطريقة مميزة . 
 اال�ص��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.    

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/9/6   املودعة حتت رقم  259569 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم  ال�صيد /  حممد منيب اأديب 
 وعنوانه  ال�صنك ، بغداد � العراق 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
وق��ود )مبا يف ذلك وقود   ، الغبار  اإمت�صا�س وترطيب وتثبيت  ، مركبات  ، مزلقات  زي��وت و�صحوم �صناعية 

املحركات( ومواد االإ�صاءة ، و�صموع وفتائل االإ�صاءة .
 الواقعة بالفئة : 4 

و�صف العالمة :  العبارة SUPER KATO   كتبت باحلروف الالتينية الكبرية باللون االأبي�س يف االأعلى  و 
حتتها كتبت كلمة Lubricant   باللون االأبي�س على خلفية م�صتطيلة باللون االأحمر مع خطوط حمراء مائلة 

 من جهة اليمني وجميعها على خلفية م�صتطيلة ال�صكل باللون االأ�صود بطريقة مميزة . 
 اال�ص��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.  

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/9/8   املودعة حتت رقم  259653 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم بانا�صونيك كوربوري�صن 
 وعنوانه  1006 اوازا كادوما ، كادوما – �صي ، او�صاكا 8501 – 571 ، اليابان 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
مكان�س كهربائية واالأجزاء واللوازم املتعلقة بها ) يف الفئة 7 ( .

 الواقعة بالفئة : 7 
و�صف العالمة :  العبارة  MEGA CYCLONE  كتبت باحلروف الالتينية.

 اال�ص��رتاطات     :   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد 

، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.     
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/9/4   املودعة حتت رقم  259424 
رقم وبلد االولوية 927،889/86  الواليات املتحدة االأمريكية

  تاريخ اإيداع االأولوية 2016/3/3      
 با�صم اإيك�صيليك�صي�س ، اإنك . 

وعنوانه  210 اإي�صت جراند اأفينيو ، �صاوث �صان فران�صي�صكو ،  كاليفورنيا 94080 الواليات املتحدة االأمريكية 
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

م�صتح�صرات �صيدالنية لعالج ال�صرطان واالأمل والعدوى واالإلتهاب واإ�صطرابات الهرمونات واإ�صطرابات 
العظام واالإ�صطرابات العقلية ؛ م�صكنات ؛ هرمونات ؛ موؤثرات عقلية ؛ م�صادات عدوى ؛ م�صادات التهاب 

؛ م�صتح�صرات م�صادة لل�صرطان .
 الواقعة بالفئة : 5 

CABOMETYX  كتبت باحلروف الالتينية  وعلى ي�صارها ر�صم ل�صكل  الكلمة     : العالمة  و�صف 
هند�صي يتاألف من ثالثة اأ�صكال �صبه مثلثة ذات روؤو�س مدببة تغطي جزء من الكلمة من االأعلى بطريقة 

مميزة.
 اال�ص��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.    

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/9/1   املودعة حتت رقم  259379 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم اي�صت وي�صت ايجيا�س اليف ان�صوران�س كوربوري�صن 
وعنوانه  الطابق اخلام�س ع�صر ، وان ورلد بلي�س ، ال�صارع الثاين والثالثني ، بونيفا�صيو جلوبال 

�صيتي ، تاجويج ، 1634 ، ميرتو مانيال ، الفلبني
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات التاأمني ؛ التاأمني على احلياة .
 الواقعة بالفئة : 36 

البع�س  بع�صها  م��ع  متال�صقة  التينية  ب��ح��روف  كتبت   TROO الكلمة    : العالمة  و�صف 
بطريقة مميزة.

 اال�ص��رتاطات     :   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد 

، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.     
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/9/1   املودعة حتت رقم  259382 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم  اي�صت وي�صت ايجيا�س اليف ان�صوران�س كوربوري�صن 
وعنوانه  الطابق اخلام�س ع�صر ، وان ورلد بلي�س ، ال�صارع الثاين والثالثني ، بونيفا�صيو جلوبال 

�صيتي ، تاجويج ، 1634 ، ميرتو مانيال ، الفلبني
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات التاأمني ؛ التاأمني على احلياة .
 الواقعة بالفئة : 36 

مع  بحروف التينية متال�صقة  م��رات  عدة  كتبت مكررة   TROO الكلمة    : العالمة  و�صف 
بع�صها البع�س بطريقة مميزة.
 اال�ص��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد 
، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.      

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/9/8   املودعة حتت رقم  259752 
تاريخ اإيداع االأولوية رقم وبلد االولوية  

 وعنوانه  25 �صميث �صرتيت ، فيتزروي ، فيكتوريا 3065 ، ا�صرتاليا 
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

املنزل  الت�صوق من  ، خدمات  املبا�صر  بالتجزئة على اخلط  البيع  ، خدمات  بالتجزئة  البيع  خدمات متاجر 
عرب الهاتف  واأطراف الت�صوق من املنزل التي تخ�س منتجات التجميل و مواد زينة جتميلية و م�صتح�صرات 
ال�صخ�صية ؛ خدمات  العناية  الروائح الطيبة ومنتجات  بال�صعر و  العناية  بالب�صرة و م�صتح�صرات  العناية 
املنظفات  و  التجميل  التجميل و م�صتح�صرات  التي تخ�س منتجات  املبا�صر  املحو�صبة على اخلط  الطلبات 
، خدمات  الت�صويق  ، خدمات  ال�صلة  ذات  واملنتجات  الطيبة  الروائح  و  بالب�صرة  العناية  منتجات  و  املنزلية 
العناية  منتجات  بيع  يخ�س  فيما  خ�صو�صاً  عامة  عر�س  خدمات   ، وال��رتوي��ج  التخفي�صات(  )اأو  املبيعات 

بالب�صرة والعناية باجل�صم والعناية بال�صعر و م�صتح�صرات التجميل والعطور.
 الواقعة بالفئة : 35 

 و�صف العالمة :  الكلمة AESOP كتبت باحلروف الالتينية. 
 اال�ص��رتاطات :   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/9/6   املودعة حتت رقم  259566 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم  ال�صيد /  حممد منيب اأديب 
 وعنوانه  ال�صنك ، بغداد � العراق 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
زيوت و�صحوم �صناعية ، مزلقات ، مركبات اإمت�صا�س وترطيب وتثبيت الغبار ، وقود )مبا يف ذلك 

وقود املحركات( ومواد االإ�صاءة ، و�صموع وفتائل االإ�صاءة .
 الواقعة بالفئة : 4 

 و�صف العالمة :  الكلمة DOKAT كتبت باحلروف الالتينية  . 
 اال�ص��رتاطات :   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد 
، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.   

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/9/4   املودعة حتت رقم  259426 
رقم وبلد االولوية 927،896/86 الواليات املتحدة االأمريكية

  تاريخ اإيداع االأولوية 2016/3/3    
 با�صم  اإيك�صيليك�صي�س ، اإنك . 

وعنوانه  210 اإي�صت جراند اأفينيو ، �صاوث �صان فران�صي�صكو ،  كاليفورنيا 94080 الواليات املتحدة االأمريكية 
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

م�صتح�صرات �صيدالنية لعالج ال�صرطان واالأمل والعدوى واالإلتهاب واإ�صطرابات الهرمونات واإ�صطرابات 
العظام واالإ�صطرابات العقلية ؛ م�صكنات ؛ هرمونات ؛ موؤثرات عقلية ؛ م�صادات عدوى ؛ م�صادات التهاب 

؛ م�صتح�صرات م�صادة لل�صرطان .
 الواقعة بالفئة : 5 

و�صف العالمة : ر�صم ل�صكل هند�صي يتاألف من ثالثة اأ�صكال هند�صية �صبه مثلثة ذات روؤو�س مدببة مت�صلة 
مع بع�صها البع�س بطريقة مميزة.

 اال�ص��رتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.       
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/9/8   املودعة حتت رقم  259754 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم  ميدا ايه بي 
 وعنوانه  بايرب�س فاج 2 ، بوك�س 906 ، 09 170 �صولنا ، ال�صويد 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
معدة  حمية  وم���واد  اأغ��ذي��ة  ؛  طبية  لغايات  �صحية  م�صتح�صرات  ؛  �صيدالنية  م�صتح�صرات 

لالإ�صتعمال الطبي ؛ مكمالت غذائية للب�صر ؛ ل�صقات ومواد �صماد .
 الواقعة بالفئة : 5 

 و�صف العالمة :  الكلمة Mestinon كتبت باحلروف الالتينية. 
 اال�ص��رتاطات :   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد 
، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.  

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/9/4   املودعة حتت رقم  259430 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم  موؤ�ص�صة م�صار الثقة  لتجارة قطع غيار ال�صيارات 
 وعنوانه  �س.ب. 117260 ، دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
زيوت و�صحوم �صناعية ؛ مواد ت�صحيم ؛ مركبات امت�صا�س  وترطيب وتثبيت الغبار ؛   وقود )مبا 

يف ذلك وقود املحركات( ، مواد اإ�صاءة ؛ �صموع وفتائل لالإ�صاءة .
 الواقعة بالفئة : 4 

 و�صف العالمة :  الكلمة Gatperiler كتبت باحلروف الالتينية . 
 اال�ص��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد 
، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.    

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/9/6   املودعة حتت رقم  259562 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم  مركزاللولو)�س.ذ.م.م.( 
 وعنوانه  �س.ب: 60188 ، دبي، دولة االإمارات العربية املتحدة. 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
جموهرات

 الواقعة بالفئة : 14 
و�صف العالمة :  العبارة  Tom Smith كتبت باحلروف الالتينية باللون االأ�صود حيث كتب 

احلرفني  “T”  و  “S” بحجم كبري وبقية احلروف بحجم �صغري .
 اال�ص��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد 
، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.      

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/9/6   املودعة حتت رقم  259570 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم مركزاللولو)�س.ذ.م.م.( 
 وعنوانه  �س.ب: 60188 ، دبي، دولة االإمارات العربية املتحدة. 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
حقائب يد ، اأحزمة ، حمافظ جيب ، مظالت .

 الواقعة بالفئة : 18 
االأ�صود حيث  باللون  Tom Smith كتبت باحلروف الالتينية  العبارة      : العالمة  و�صف 

 كتب احلرفني  “T”  و  “S” بحجم كبري وبقية احلروف بحجم �صغري . 
 اال�ص��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد 
، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.    

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/9/6   املودعة حتت رقم  259571 
تاريخ اإيداع االأولوية رقم وبلد االولوية  

 با�صم  مركزاللولو)�س.ذ.م.م.( 
 وعنوانه  �س.ب: 60188 ، دبي، دولة االإمارات العربية املتحدة. 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
مالب�س لالإرتداء لالأطفال الر�صع  واالأوالد والبنات والرجال والن�صاء ؛ جوارب ق�صرية ؛ لبا�س 

القدم .
 الواقعة بالفئة : 25 

و�صف العالمة    :  العبارة  Tom Smith كتبت باحلروف الالتينية باللون االأ�صود حيث 
كتب احلرفني  “T”  و  “S” بحجم كبري وبقية احلروف بحجم �صغري .

 اال�ص��رتاطات     :   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد 

، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.      
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/9/6   املودعة حتت رقم  259560 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم مركزاللولو)�س.ذ.م.م.( 
 وعنوانه  �س.ب: 60188 ، دبي، دولة االإمارات العربية املتحدة. 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
) متجر  للم�صتهلكني  ون�صائح  ؛ معلومات جتارية  االأعمال  واالأخبار عن  املعلومات  ؛  واالإع��الن  الدعاية    
ن�صح امل�صتهلك ( ؛ عر�س ال�صلع ؛ االإعالن بالربيد املبا�صر ؛ ن�صر مواد الدعاية واالإعالن ؛ توزيع العينات ؛ 
الت�صويق ؛ تنظيم عرو�س االأزياء للغايات الرتويجية ؛ خدمات الدعاية ؛ خدمات جتميع ت�صكيلة من ال�صلع 
الزبائن من  لتمكني عامة   ،  ) نقلها  ما عدا   ( التجميل  العطورات وم�صتح�صرات  فيها  الغري، مبا  ل�صالح 
معاينتها و�صراءها عند احلاجة ؛ مثل هذه ال�صلع قد يتم توفريها بوا�صطة متاجر البيع بالتجزئة اأو منافذ 
البيع باجلملة اأو بوا�صطة كاتالوجات الطلب بالربيد اأو بوا�صطة و�صائل الو�صائط االإلكرتونية ، على �صبيل 

املثال ، عرب املواقع ال�صبكية اأو عرب برامج الت�صوق التلفزيوين .
 الواقعة بالفئة : 35 

مميزة  بطريقة  مكتوبة   "BLSH" الكبرية  الالتينية  احل��روف  من  العالمة  تتاألف    : العالمة  و�صف 
 مع خط اأفقي يف االأعلى واالأ�صفل على خلفية م�صتطيلة ، كما هو مو�صح. 

 اال�ص��رتاطات     :   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.    
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/3/8   املودعة حتت رقم  269401 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم  مركزاللولو)�س.ذ.م.م.( 
 وعنوانه  �س.ب: 60188 ، دبي، دولة االإمارات العربية املتحدة. 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
الطالء  ؛  امل��ع��ادن  �صبك  ؛  امل��ع��ادن  �صقي  ؛  امل��ع��ادن  ؛ معاجلة  باملعادن  الطلي  ؛  بالذهب  الطالء 

بالف�صة .
 الواقعة بالفئة : 40 

و�صف العالمة : العبارة LULU GOLD AND DIAMONDS كتبت باحلروف 
الالتينية االإعتيادية .

 اال�ص��رتاطات     :   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد 

، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.     
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987
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عربي ودويل

اآفاق تون�ش: يا�سني ابراهيم 
يخلف يا�سني ابراهيم

•• الفجر - تون�س
اأ���ص��غ��ال امل��وؤمت��ر ال��ث��اين حل��زب اآف���اق تون�س بانتخاب يا�صني  ُت��ّوج��ت      
اإبراهيم رئي�صا للحزب بعد ح�صوله على 353 �صوتا وذلك من جملة 
اأّكده  ما  وفق   ،506 عددهم  بلغ  الذين  املقرتعني  املوؤمترين  اأ�صوات 

رئي�س املوؤمتر ه�صام بن احمد.
   واأ�صاف بن احمد اأّن املر�صح الثاين فوزي عبد الرحمان حت�صل على 
153 �صوتا اأي بن�صبة 30 فا�صل 2 باملائة مقابل املر�ّصح الفائز يا�صني 
اإبراهيم الذي حت�صل على ن�صبة 69 فا�صل 8 باملائة من اإجمايل عدد 
االأ�صوات امل�صرح بها.     من جانبه، اأكد يا�صني اإبراهيم اأنه �صيعمل خالل 
املرحلة املقبلة على جعل حزب اآفاق تون�س يف طليعة االأحزاب ال�صيا�صية 
اال�صتحقاقات  يف  ال��ف��وز  نحو  ب��احل��زب  وال�صري  ال��ب��الد،  لقيادة  املوؤهلة 
االنتخابية املقبلة وتعزيز متوقعه يف امل�صهد ال�صيا�صي الوطني، على حد 
قوله.    ي�صار اإىل اأّن حزب اآفاق تون�س ممثل يف الربملان، ومن اأحزاب 

االئتالف احلاكم، واملوقعني على ميثاق قرطاج.

فرن�سا تدعو لجتماع  دويل طارئ بعد جمزرة الغاز يف اإدلب.. تاأجيل تنفيذ اتفاق لإجالء 4 مناطق حما�سرة  يف �سوريا
االربع اأعربوا عن حتفظاتهم حيال االتفاق، م�صريا اىل جتدد املفاو�صات حول 
م�صري م�صايا والزبداين بعد تنفيذ عملية االجالء. واأفاد عبد الرحمن انه 
البع�س  الن  �صيغادرون  وال��زب��داين  م�صايا  �صكان  كافة  كان  اذا  وا�صحا  لي�س 
اذا كانت قوات النظام �صت�صيطر ب�صكل  البقاء، كما لي�س وا�صحا  منهم يريد 
العلم  برفع  فقط  يق�صي  اتفاق  اىل  التو�صل  �صيتم  او  املدينتني  على  كامل 

ال�صوري فيهما .
ويف ما يتعلق بالفوعة وكفريا، فمن املتوقع ح�صول اجالء كامل لل�صكان من 

مدنيني ومقاتلني والذين يقدر عددهم ب�16 الف �صخ�س، وفق املر�صد.
تنفيذه،  تاأجيل  بر�س  لفران�س  لالتفاق  احلكومي  املن�صق  �صرف  ح�صن  واأك��د 
مو�صحا انه �صيتم اجالء اأهايل كفريا والفوعة بالكامل “فيما لن يخرج من 

الزبداين وم�صايا �صوى الراغبني بذلك«.
واأ�صار اىل انه �صيتم توزيع اهايل الفوعة وكفريا على مراكز اإيواء يف الالذقية 

•• عوا�شم-وكاالت:

اأرجئ اأم�س الثالثاء تنفيذ اتفاق ين�س على اإجالء مدنيني ومقاتلني ب�صكل 
متزامن من اأربع مناطق �صورية حما�صرة، جراء جتدد املفاو�صات يف اللحظة 

االخرية، وفق ما اأفاد املر�صد ال�صوري حلقوق االن�صان.
وكان يفرت�س بح�صب املر�صد اجالء اأكرث من ثالثني الف �صخ�س من بلدتي 
الفوعة وكفريا ال�صيعيتني املحا�صرتني من الف�صائل املقاتلة يف �صمال غرب 
�صوريا، ومن مدينتي الزبداين وم�صايا املحا�صرتني من قوات النظام يف ريف 

دم�صق، وذلك مبوجب اتفاق مت التو�صل اليه موؤخراً برعاية قطر وايران .
واف���اد امل��ر���ص��د ع��ن ت��اأج��ي��ل تنفيذ االت��ف��اق اىل وق��ت الح��ق اال���ص��ب��وع احلايل 

مرجحا تطبيقه بني يومي اخلمي�س واالحد.
وقال مدير املر�صد رامي عبد الرحمن لوكالة فران�س بر�س ان �صكان املناطق 

او لدى اقاربهم يف مناطق اخرى. وت�صيطر ف�صائل مقاتلة على كامل حمافظة 
اال�صهر  ويف  النظام.  لقوات  املواليتني  وكفريا  الفوعة  بلدتي  با�صتثناء  ادلب 
االخ��رية، متت عمليات اجالء عدة من مناطق كانت حتت �صيطرة الف�صائل 
وحما�صرة من قوات النظام، ال �صيما يف حميط دم�صق. واملناطق االربع حمور 
اتفاق مت التو�صل اليه بني احلكومة ال�صورية والف�صائل برعاية االمم املتحدة 
يف اأيلول �صبتمرب 2015، ويت�صمن وقفا الإطالق النار. وين�س على وجوب 

ان حت�صل كل عمليات االجالء وادخال امل�صاعدات ب�صكل متزامن.
وحتولت �صيا�صة احل�صار خالل �صنوات النزاع الذي ت�صهده �صوريا منذ العام 

2011 اىل �صالح حرب رئي�صي ت�صتخدمه كافة اطراف النزاع.
ويعي�س وفق االمم املتحدة 600 األف �صخ�س على االقل يف مناطق حما�صرة 
بغالبيتها من قوات النظام واربعة ماليني اآخرين يف مناطق ي�صعب الو�صول 
اإىل  ام�س  اإي���رو  م��ارك  الفرن�صي ج��ان  وزي��ر اخلارجية  دع��ا  ذل��ك،  اليها. اىل 

اجتماع طارئ ملجل�س االأمن بعد ما قال اإنه هجوم �صائن بالغاز على حمافظة 
اإدلب الواقعة حتت �صيطرة املعار�صة ال�صورية.

ي��راق��ب احل��رب م��ن مقره يف  ال��ذي  االإن�����ص��ان  ال�صوري حلقوق  وق��ال املر�صد 
تابعة  مقاتلة  ط��ائ��رات  �صنته  ك��ي��م��اوي  ه��ج��وم  ب��اأن��ه  ي�صتبه  م��ا  اإن  بريطانيا 
 58 عن  يقل  ال  ما  بحياة  اأودت  الرو�صي  اجلو  ل�صالح  اأو  ال�صورية  للحكومة 

�صخ�صا بينهم 11 طفال يف اإدلب ب�صمال غرب �صوريا.
واأ�صاف يف بيان وقع هجوم كيماوي جديد وخطري هذا ال�صباح يف حمافظة 
اإدلب. املعلومات االأولية ت�صري اإىل اأن هناك عددا كبريا من ال�صحايا بينهم 

اأطفال. اأدين هذا الت�صرف ال�صائن.
اأدع���و اجلميع  ال���دويل  االأم���ن  التي تهدد  الت�صرفات اخل��ط��رية  يف ظ��ل ه��ذه 
اإىل عدم التمل�س من م�صوؤولياتهم. ومع و�صع هذا االأمر يف االعتبار اأطلب 

اجتماعا طارئا ملجل�س االأمن.

تنظيمها  تاأخر  رغــم   
عدد  حمــاولــة  ب�صبب 
من الأحزاب تعطيلها، 
رمبــــــــا لنـــــهـــــا غــري 
غمار  خلو�س  جاهزة 
انتخابي  ا�ــصــتــحــقــاق 
اأن  وبـــعـــد  ــــد،  جــــدي
العليا  الهيئة  ح�صمت 
لالنتخابات  امل�صتقلة 
يف  مــقــرتحــة  موقفها 
اإجــراء  موعد  الأخــري 
البلدية  النتخابات 

، فان طيفا من االأحزاب ال�صيا�صية 
املوعد، ويدعو  م��ازال يرف�س هذا 
ذاتية  م����ربرات  ت��اأج��ي��ل��ه حت��ت  اإىل 

ومو�صوعية عديدة.
   ه���ذا ال��رف�����س، ق���د ي��ع��ي��د خلط 
والنقا�س  للجدل  ويطرح  االأوراق، 
االنتخابات  اإج���راء  م��وع��د  م�صالة 
البلدية من جديد، ورمبا تاأجيلها 
اأّن بع�س  2018  خا�صة  اإىل عام 
امل���ع���ار����ص���ني ي���ع���ّد م����ن االأح�������زاب 

الفاعلة واملمثلة يف الربملان.

الإنقاذ تطعن
القيادي  اأف�����اد  ال�����ص��ي��اق،  ه���ذا  ويف 
موؤ�ص�صي  واأح�����د  االإن���ق���اذ  ب��ج��ب��ه��ة 
ت��ون�����س، ر���ص��ا بلحاج،  ن����داء  ح���زب 
املكونة  االأح��������زاب  جم��م��وع��ة  اأن 
يف  بطعن  �صتتقدم  االإن��ق��اذ  جلبهة 
االإداري��ة يف  للمحكمة  “االإظهار” 
الذي  البلدية  االن��ت��خ��اب��ات  ت��اري��خ 
امل�صتقلة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ه��ي��ئ��ة  اأق����رت����ه 
ل���الن���ت���خ���اب���ات.    واأ����ص���اف بلحاج 
تقدمي  �صيتم  اأن��ه   ، الثالثاء  اأم�س 
دي�صمرب   17 ت���اري���خ  يف  ال��ط��ع��ن 
حال اإدراجه مبوقع الهيئة، م�صريا 
املذكورة �صت�صكل  اأّن املجموعة  اإىل 
التاريخ  يف  للطعن  قانونية  جلنة 
اأّن اللجنة  اإىل  امل���ذك���ور.    واأ���ص��ار 
�صتجتمع   ل��ل��ج��ب��ه��ة  ال���ق���ان���ون���ي���ة 
الإعداد عري�صة يف الطعن تتعلق ب� 
“ق�صية يف االإلغاء” بتجاوز �صلطة 

واإيقاف تنفيذ.
�صليم  اأو�������ص������ح  ج����ان����ب����ه،  م�����ن     
ال��ري��اح��ي م��وؤ���ص�����س ح���زب االحتاد 
الوطني احلر، اأنه ال ميكن اإجراء 
وقبل  اال�صتعداد  دون  االنتخابات 
ع��ل��ى جم��ل��ة اجلماعات  امل�����ص��ادق��ة 
املحلية، الفتا النظر اإىل اأنه وبعد 
اإجراء  �صيتم  البلدية  االنتخابات 
االن��ت��خ��اب��ات اجل��ه��وي��ة، ق��ائ��ال اإن 
“الو�صع احلايل للبالد ي�صتوجب 
التق�صف ويريدون اإجراء انتخابات 

متتالية«.

عدم توفر ال�صروط
    يف حني قال االأمني العام حلركة 
م�����ص��روع ت��ون�����س حم�����ص��ن م����رزوق، 
البلدية  االن���ت���خ���اب���ات  ن��ت��ائ��ج  اأّن 
احل�صيلة  “�صتعك�س  ال���ق���ادم���ة 
الكارثية حلكم االأحزاب ال�صيا�صية 
ويف  �صنوات   5 امتداد  على  للبالد 

القائمات  مل�������ص���ان���دة  اجل����ه����ات  يف 
املرت�صحة لالنتخابات.

العليا  ال��ه��ي��ئ��ة  اأّن  اإىل  ي�����ص��ار     
امل�����ص��ت��ق��ل��ة ل��الن��ت��خ��اب��ات ك��ان��ت قد 
الر�صمي  املوعد  اأّن  االثنني  اأعلنت 
البلدية  االن����ت����خ����اب����ات  الإج���������راء 
�صيكون يوم 17 دي�صمرب 2017، 
واأن عملية الت�صجيل �صتكون بداية 
 10 غ���اي���ة  اإىل  ي���ون���ي���و   19 م����ن 
رئي�صها  ح�صب   ،2017 اأغ�صط�س 

�صفيق �صر�صار.
اأّن م�صاركة  اإىل  واأ�صار �صر�صار     
وال��ع�����ص��ك��ري��ني يف هذا  االأم���ن���ي���ني 
قبل  �صيكون  االنتخابي  اال�صتفتاء 
ب��اأ���ص��ب��وع اأي يوم  امل��وع��د ال��ر���ص��م��ي 
اأنه  مبينا   ،2017 دي�صمرب   10
نتائج  ع��ن  االأويل  االإع���الن  �صيقع 
االنتخابات البلدية بني 17 و20 
النتائج  وع���ن   ،2017 دي�����ص��م��رب 
 2018 يناير   24 ي��وم  النهائية 

على اأق�صى تقدير.
حتديد  اأن  ���ص��ر���ص��ار  واأ�����ص����اف     
بعد  ج�������اء  دي�������ص���م���رب   17 ي�������وم 
احلكومة  رئ��ا���ص��ة  م���ع  م�������ص���اورات 
ورئا�صة اجلمهورية وجمل�س نواب 

ال�صعب.

حتذير وتعجيل
هذا وقد حذر مر�صد �صاهد ملراقبة 
موا�صلة  مغبة  م��ن   ، االن��ت��خ��اب��ات 
ل�صنة  ال��ب��ل��دي��ات  ب��ق��ان��ون  ال��ع��م��ل 
االلتفاف  حم��اول��ة  وم��ن   1975
على خيار الالمركزية الذي اقره 
داعيا  الد�صتور  من  ال�صابع  الباب 
بطرح  ال��ت��ع��ج��ي��ل  اإىل  احل���ك���وم���ة 
القانون  مل�صروع  النهائية  الن�صخة 
باجلماعات  امل��ت��ع��ل��ق  االأ����ص���ا����ص���ي 
النواب  اأنظار جمل�س  املحلية على 

ملناق�صته والت�صويت عليه.
   وط��ال��ب امل��ر���ص��د جم��ل�����س نواب 
اأم�س  اأ�����ص����دره  ب���ي���ان  يف  ال�����ص��ع��ب 
الهيئة  حتديد  اث��ر  على  الثالثاء 
العليا امل�صتقلة لالنتخابات للموعد 
ال��ر���ص��م��ي ل��الن��ت��خ��اب��ات ال��ب��ل��دي��ة ، 
التنفيذية  ال�صلطة  ب�ال�صغط على 
للتعجيل بتقدمي م�صروع القانون 
وامل�صادقة  مبناق�صته  واالل���ت���زام 
عليه يف اأقرب االآجال ، واحلكومة 
التطبيقية  ال��ن�����ص��و���س  ك��ل  ب�����ص��ّن 
واإ�صدار  املحلية  اجلماعات  ملجلة 
االأمر املتعلق ب�صبط �صقف االإنفاق 

للحملة االنتخابية.
اأح��������زاب  مم���ث���ل���ي  اأن  وي�����ذك�����ر     
ال����ت����ي����ار ال�������ص���ع���ب���ي واجل����م����ه����وري 
ال��وط��ن��ي احل��ر والتكتل  واالحت����اد 
العمل  اأج�����ل  م���ن  ال���دمي���ق���راط���ي 
واحل����ري����ات وت���ي���ار امل��ح��ب��ة وحزب 
تون�س،  م�����ص��روع  ال��ع��م��ال وح��رك��ة 
ت�صاوري  لقاء  يف  �صاركوا  وال��ذي��ن 
امل��ا���ص��ي مع  م��ار���س   14 انتظم يف 
اإج����راء  ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ل��ي��ا دع����وا اإىل 
�صهر  يف  ال���ب���ل���دي���ة  االن����ت����خ����اب����ات 
2018 وب��رروا مقرتحهم  مار�س 
م�صادقة  م��ن  االن��ت��ه��اء  ب�����ص��ع��وب��ة 
جملة  على  ال�صعب  ن���واب  جمل�س 
التمكن  وع��دم  املحلية،  اجلماعات 
النيابات  ح���ل  م���ن  االن���ت���ه���اء  م���ن 
املحدد،  امل��وع��د  قبل  اخل�صو�صية 
احليادية  �صمان  ب�صرورة  واأي�صا 

املطلوبة للكوادر املحلية. 

مقدمتها حركة النه�صة امل�صوؤولة 
لتون�س  اليوم  يح�صل  عما  االأوىل 

يف كافة املجاالت«.
مدى  ح����ول  �����ص����وؤال  ع��ل��ى  وردا     
تون�س  م�����ص��روع  ح���رك���ة  ج��اه��زي��ة 
الإجراء االنتخابات البلدية يف 17 
دي�صمرب 2017 ، قال م��رزوق اإّن 
هناك �صروط مو�صوعية ومبدئية 
ود�صتورية يتعنّي اأن توجد الإجراء 
امل�صادقة  اأهمها  االنتخابات  ه��ذه 
على جملة اجلماعات املحلية وحل 

النيابات اخل�صو�صية.
    ولفت يف هذا ال�صياق اإىل اأهمية 
وال�صفافية  ال��ن��زاه��ة  م��ب��دا  ت��وف��ر 
ال�صلطات  ح����ي����ادي����ة  و�����ص����م����ان 
اجلهوية واملحلية وهو ما مل يقع 
اح���رتام���ه وف���ق ت��ق��دي��ره م��ن قبل 
اجلديدة”  ب”الرتويكا  ا�صماه  ما 
تون�س  ون���داء  النه�صة  ح��رك��ة  اأي 
وح���زب اآف����اق يف احل��رك��ة االأخ���رية 
قامت  اإنها  ق��ال  التي  للمعتمدين 

على املحا�ص�صة ال�صخ�صية .
ال���ع���ام حلركة      ورّج�����ح االأم�����ني 
مكونات  تتجه  ان  تون�س  م�صروع 
االت����ف����اق يف  اإىل  االإن�����ق�����اذ  ج��ب��ه��ة 
القادمة حول �صرورة  اجتماعاتها 
تاأجيل االنتخابات البلدية ال�صيما 
ميزانية  م��ن��اق�����ص��ة  م���ع  ل��ت��زام��ن��ه��ا 
التكميلي  امل��ال��ي��ة  وق��ان��ون  ال��دول��ة 
�صيا�صية  غ��ن��ي��م��ة  ت��ك��ون  ال  وح��ت��ى 

ح�صب تو�صيفه لبع�س االأحزاب.
   وخل�س اإىل التاأكيد على �صرورة 
اأن يت�صم �صلوك اخل�صوم ال�صيا�صية 
بالتوا�صع وان يبتعدوا عن التوتر 
والت�صنج ال�صيما وان جبهة االإنقاذ 

ل����ل����م����وع����د ال�����ن�����ه�����ائ�����ي الإج�����������راء 
االنتخابات البلدية.

االأح�������زاب  ب��ع�����س  اأن  واأو������ص�����ح     
البلدية  ت��ري��د اجن���از االن��ت��خ��اب��ات 
هذا  اأن  اإىل  م�����ص��ريا  ع��ج��ل��ة،  ع��ل��ى 
اال�صتحقاق ي�صتوجب تغيري جملة 
اجلماعات املحلّية.    ودعا القيادي 
يف  ال��ت��اأين  اإىل  ال�صعبية  باجلبهة 
حت��دي��د امل���وع���د ال��ن��ه��ائ��ي الإج����راء 
االن���ت���خ���اب���ات ح��ت��ى ي��ق��ب��ل ب��ه��ا كل 

االأطراف ال�صيا�صية يف البالد.
   وع��ن كيفية م�صاركة اجلبهة يف 
قال  القادمة  البلدية  االنتخابات 
زياد االأخ�صر اإن اجلبهة �صت�صارك 
يف قائمات موحدة على غرار بقية 

االنتخابات ال�صابقة.

النداء يقرتح
القيادي بحركة  ق��ال  املقابل،     يف 
نداء تون�س ورئي�س كتلتها مبجل�س 
اإن  ط��وب��ال،  �صفيان  ال�صعب  ن���واب 
حزبه اقرتح اأن جترى االنتخابات 
اأ�صبوع  بعد  اأي  دي�صمرب   24 ي��وم 
من املوعد املقرتح من طرف هيئة 

االنتخابات.
   وب��نّي اأن ن��داء تون�س اق��رتح هذا 
عدم  اأهمها  اعتبارات  ل�عدة  املوعد 
لتنظيم  د���ص��ت��وري��ة  ه��ي��ئ��ات  وج����ود 
االن��ت��خ��اب��ات ال��ب��ل��دي��ة ع���الوة على 
اجلماعات  جم��ل��ة  تغيري  ���ص��رورة 

املحلّية.
   ولفت طوبال يف �صياق مت�صل اإىل 
�صتتزامن  البلدية  االنتخابات  اأن 
مع مناق�صة ميزانية ال�صنة املقبلة، 
�صيكونون  ال����ن����واب  اأن  ح����ني  يف 

وال����ت����ق����ّدم، وّق���ع���ت االأح������د خالل 
التاأ�صي�صي  ال��ب��ي��ان  ع��ل��ى  م���وؤمت���ر 
كان  التي  والتقدم  االإن��ق��اذ  جلبهة 
بالدعوة  ب������ادر  م�������رزوق  حم�����ص��ن 
فرباير  �صهر  م��ن��ذ  تكوينه���ا  اإىل 

. 2016

امل�صهد  لتنظيم  اأح��دث��ت  وال��ت��ق��دم 
ال�������ص���ي���ا����ص���ي وت����ق����دمي االإ����ص���اف���ة 

املن�صودة وفق تعبريه.
�صيا�صية  اأح���زاب   10 اأّن  ي��ذك��ر      
ال�صخ�صيات  م�����ن  وجم����م����وع����ة 
االإنقاذ  جلبهة  امل��ك��ون��ة  ال��وط��ن��ي��ة 

اإجراوؤها  وج���ب  ل��ك��ن  االن��ت��خ��اب��ي، 
الإر�صاء جمال�س بلدية جديدة.

اأن رئي�س     و���ص��دد االأخ�����ص��ر على 
الهيئة العليا امل�صتقلة لالنتخابات 
لنف�صه  ي�صتمع  ���ص��ر���ص��ار  ���ص��ف��ي��ق 
حتديده  يف  االأح���������زاب  ول��ب��ع�����س 

ل للعجلة
اأم��ني عام  ق��ال  ال�صياق     ويف ذات 
الدميقراطيني  ال��وط��ن��ي��ني  ح���زب 
املوحد والقيادي باجلبهة ال�صعبية 
ال���ب���الد غري  اإن  االأخ�������ص���ر،  زي�����اد 
قادرة على تنظيم هذا اال�صتحقاق 

جبهة االنقاذ تطعن يف موعد االنتخابات القو�س مل يغلق بعد امام هيئة االنتخابات

مرزوق: النتخابات البلدية القادمة �ستعك�ش 
احل�سيلة الكارثية حلكم الأحزاب ال�سيا�سية للبالد

الرياحي: ل ميكن اإجراء النتخابات دون
 ال�ستعداد وقبل امل�سادقة على جملة اجلماعات املحلية

زياد خل�صر ال للعجلةالنداء يقرتح موعدا جديدا

نداء تون�س يقرتح اأن جترى النتخابات بعد اأ�صبوع من املوعد املقرتح من طرف هيئة النتخابات
املطالبة باعتماد جملة اجلماعات املحلية والنتهاء من حل النيابات اخل�صو�صية و�صمان حياد الإدارة

تباينت مواقف الأحزاب مرة اأخرى:

تون�ش: نحو الطعن يف موعد اإجراء النتخابات البلدية..!
اجلبهة ال�صعبية: البالد غري قادرة على تنظيم هذا ال�صتحقاق النتخابي

•• الفجر - تون�س - خا�س

يا�صني ابراهيم يعاد انتخابه
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/9/22   املودعة حتت رقم  260248 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

با�صم ال�صيارة لنقل الركاب باملركبات الفارهة  �صركة ال�صخ�س الواحد ملالكها مقر العامل لل�صفريات ذ.م.م
 وعنوانه  �س ب : 3393، ال�صارقة ، دولة االإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
تاأجري الدراجات الهوائية ؛ تاأجري ال�صيارات ؛ خدمات ال�صائق اخلا�س ؛ تاأجري ال�صيارات ذات املحركات ؛ 
تاأجري املركبات ذات املحركات ؛ تاأجري الدراجات النارية ؛ توفري معلومات تتعلق  بخدمات تاأجري ال�صيارات 
؛ تاأجري �صيارات اأربعة راكب ؛ تاأجري احلافالت ؛  تاأجري �صيارات يقودها �صائق ؛ تاأجري احلافالت الكبرية ؛  
تاأجري  املركبات التجارية ؛ تاأجري ال�صاحنات ؛ تاأجري �صاحنات نقل ال�صوائل ؛ تاأجري مركبات النقل ؛  تاأجري 

�صاحنات النقل واملقطورات ؛ تاأجري �صاحنات النقل ؛ تاأجري املركبات.
 الواقعة بالفئة :     39 

�صكلني  من  يتاألف  منها   S واحل��رف  الالتينية  باحلروف  كتبت   SAYARA الكلمة    : العالمة  و�صف 
وبقية  واالأ���ص��ود  واالأب��ي�����س  واالأزرق  االأح��م��ر  ب��االأل��وان  االأ���ص��ف��ل  يف  لعجلتني  ر�صم  م��ع  منحنيني  هند�صيني 

 احلروف باللون االأبي�س وجميعها على  خلفية  غامقة اللون بطريقة مميزة . 
 اال�ص��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.          

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/9/19   املودعة حتت رقم  259986 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم بانا�صونيك كوربوري�صن 
 وعنوانه  1006 اوازا كادوما ، كادوما – �صي ، او�صاكا 8501 – 571 ، اليابان 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
واالأجزاء  ؛ مكان�س كهربائية  بها  املتعلقة  وال��ل��وازم   االأج��زاء  و  بال�صمع   التلميع  اأو  لل�صقل  اآالت كهربائية 

واللوازم املتعلقة بها .
 الواقعة بالفئة : 7 

و�صف العالمة    :  ر�صم الأربعة م�صتطيالت رفيعة باللونني الر�صا�صي واالأزرق على �صكل الرتكيب احلريف 
. مميزة  بطريقة   IT

 اال�ص��رتاطات     :   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.     
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/9/21   املودعة حتت رقم  260160 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم ذي فوتبول ا�صو�صيي�صن ليميتد 
وعنوانه  وميبلي �صتاديوم  وميبلي ، لندن ات�س ايه 9  0 دبليو ا�س اململكة املتحدة  

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
اأنواع مالب�س الريا�صة ؛ بذالت ريا�صية  اأنواع املالب�س اخلارجية ؛ جميع  املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س ؛  جميع 
 ، ، تنانري  ، �صراويل ق�صرية ، قم�صان فوقية   ف�صفا�صة  ؛ قم�صان ، قم�صان تعرق /  �صرتات ، قم�صان تائية ن�صف كم  
بنطلونات ، اأردية �صروالية من قما�س الدينم  ، جوارب ق�صرية ؛ قفازات ، ربطات عنق ) لالإرتداء( ، اأو�صحة ، �صدريات ، 
األب�صة خارجية من قطعة واحدة لالأطفال ال�صغار ؛  األب�صة  نوم لالأطفال ؛ جميع اأنواع املالب�س املحبوكة  وجميع اأنواع  
املالب�س امل�صنوعة من مواد حمبوكة ، معاطف م�صمعة مع قبعة ، جاكيتات ، اأردية مطرية ؛ مباذل ؛ بيجامات ؛ جميع اأنواع 
اأحزمة لالإرتداء ؛ �صياالت ؛  اأحذية برقبة طويلة لالأطفال ؛  املالب�س الداخلية ؛ �صراويل ق�صرية ف�صفا�صة )بوك�صر( ؛ 

ع�صابات للمع�صم ؛ األب�صة �صباحة ؛ األب�صة لكرة القدم ، لبا�س القدم  و اأغطية الراأ�س.
 الواقعة بالفئة : 25 

مل�����ص��ت��ط��ي��ل ع���م���ودي ذو  ب���احل���روف ال��الت��ي��ن��ي��ة داخ�����ل ر����ص���م  THE FA CUP ك��ت��ب��ت  ال���ع���ب���ارة  و����ص���ف ال��ع��الم��ة :  
اإن���ح���ن���اءة م���ن ج��ه��ة ال��ي��م��ني ب��ال��ل��ون��ني االأب���ي�������س واالأح����م����ر وع��ل��ى ج��ه��ة ال��ي�����ص��ار ر���ص��م ل��ن��ف�����س امل�����ص��ت��ط��ي��ل م���ع اإنحناءة 
م����ن ج���ه���ة ال���ي�������ص���ار ويف داخ����ل����ه ر����ص���م ع���ل���ى ���ص��ك��ل ك����اأ�����س ي��ل��ف��ه م����ن االأ����ص���ف���ل ����ص���ري���ط م���ت���م���وج وم�����ن االأع�����ل�����ى  يظهر 

 منه �صريطني متموجني على كال اجلانبني باللونني االأبي�س واالأزرق بطريقة مميزة . 
 اال�ص��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.     

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/9/18   املودعة حتت رقم  259938 
رقم وبلد االولوية UK00003180853 اململكة املتحدة 

 تاريخ اإيداع االأولوية 2016/8/17 
 با�صم اك�صي�صورايز ليميتد 

 وعنوانه  1 نيكوال�س رود لندن ، اجنلرتا  دبليو 11  4 ايه ان   
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

اأردية �صيقة لتغطية جميع الراأ�س والعنق ماعدا جزء الوجه ت�صنع  اأنواع املالب�س ، اأغطية راأ�س ، قبعات ،  جميع 
ب�صكل اأ�صا�صي من ال�صوف ، واقيات اأذن ،  قبعات ذات حافات واقية  ، اأردية لالإرتداء حول العنق ، األب�صة �صباحة ، 
اأثواب �صباحة ، مالب�س �صباحة نوع  بيكيني ، بدالت راكبي االأمواج ، اأردية �صباحة ،  اأثواب ،  األب�صة لالإرتداء على 
اأردي��ة خارجية   ، اإ�صتحمام خارجية ف�صفا�صة  اأث��واب   ، ال�صاحل  األب�صة خارجية ف�صفا�صة لالإرتداء على   ، ال�صاحل 
األب�صة   ، ريا�صة  األب�صة   ، ن�صائية  داخلية  ، مالب�س  داخلية  ، مالب�س  ، مباذل  نوم  األب�صة   ، القدم  لبا�س   ، ف�صفا�صة 
مطرية ، اأحذية لالإرتداء ، اأحذية ، اأحذية برقبة طويلة ، اأحذية ريا�صية خفيفة ، �صبا�صب ، �صنادل ، قفازات ، عباءة 
ق�صرية من دون اأكمام ، قفازات تف�صل بني االإبهام و بقية االأ�صابع ، اأو�صحة ، �صبكة �صعر زينية للن�صاء لالإرتداء على 
موؤخرة الراأ�س ، ع�صابات للمع�صم  ، قبعات ، قبعات ذات حافة من االأمام ، جوارب ق�صرية حمبوكة ، اأثواب �صيقة ، 
�صاالت ، اأردية �صوفية �صميكة ف�صفا�صة مع فتحة للراأ�س يف الو�صط ، قفطان ، مناديل مزخرفة و اأحزمة لالإرتداء 

؛ مالب�س ) اأزياء ( مزخرفة .
 الواقعة بالفئة : 25 

العبارة ANGELS BY ACCESSORIZE كتبت باحلروف الالتينية . و�صف العالمة : 
 اال�ص��رتاطات     :   

اإر�صاله  اأو   ، االقت�صاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوباً  به  التقدم  ذل��ك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/9/18   املودعة حتت رقم  259940 
رقم وبلد االولوية UK00003180853 اململكة املتحدة 

  تاريخ اإيداع االأولوية 2016/8/17 
 با�صم اك�صي�صورايز ليميتد 

وعنوانه  1 نيكوال�س رود لندن ، اجنلرتا  دبليو 11  4 ايه ان  
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

حلي لل�صعر ، اأدوات لل�صعر ، دبابي�س لل�صعر ، مالقط  لل�صعر ، اأ�صرطة لل�صعر ، م�صابك لل�صعر ، اأربطة �صعر ، 
اأربطة راأ�س ، اأربطة �صعر مطاطية ، اأربطة بال�صتيكية مرنة لل�صعر ، �صفائر ، اأ�صرطة ، املخرمات ، املطرزات 

و ال�صارات ؛ اأزرار ؛ اخلطافات ) الكالبات ( والعراوي ، الدبابي�س واالأبر ، الزهور االإ�صطناعية.
 الواقعة بالفئة : 26 

و�صف العالمة :  العبارة ANGELS BY ACCESSORIZE كتبت باحلروف الالتينية .
 اال�ص��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.          

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/9/21   املودعة حتت رقم  260167 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم فياكوم 18 ميديا برايفيت ليميتد 
وعنوانه  زايون بيز ورلد ، �صوبها�س رود ’ ايه ‘ ، فايل بارل ) اي�صت ( ، مومباي-400057 ، الهند

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
برامج حا�صوب ) برجميات قابلة للتنزيل( ؛ ملفات �صور قابلة للتنزيل ؛ ملفات مو�صيقى قابلة للتنزيل 
موا�صري  ؛  م�صجلة   ، حا�صوب  برجميات  ؛  احلا�صوب  لت�صغيل  م�صجلة  برامج  ؛  احلا�صوب  األ��ع��اب  برامج  ؛ 
تو�صيل �صوتية ؛ و�صائط تخزين بيانات مغناطي�صية ؛ اأو�صاط تخزين بيانات ب�صرية ؛ اأجهزة بينية الأجهزة 

احلا�صوب ؛ �صناديق نغم مو�صيقية ؛ لوحات اإعالنات اإلكرتونية ؛ اأجهزة اإر�صال ال�صور تلغرافيا .
 الواقعة بالفئة : 9 

 و�صف العالمة :  الكلمة VOOT كتبت باحلروف الالتينية 
 اال�ص��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.               

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/9/18   املودعة حتت رقم  259916 
رقم وبلد االولوية UK00003180853 اململكة املتحدة 

  تاريخ اإيداع االأولوية 2016/8/17 
 با�صم اك�صي�صورايز ليميتد 

وعنوانه  1 نيكوال�س رود لندن ، اجنلرتا  دبليو 11  4 ايه ان  
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

العالج  زي��وت   ، الكولونيا  ماء   ، الزينة  ماء   ، عطور   ، عطورات  ؛  ال�صخ�صي  لالإ�صتخدام   ، و�صامبو  �صابون 
تنعيم )تلطيف(    ، زينة غري طبية الإ�صتعمالها يف  ؛ م�صتح�صرات  زي��وت عطرية  ؛  روائ��ح طيبة   ، بالعطور 
والعناية بالب�صرة  واجل�صم  وفروة الراأ�س ؛ م�صتح�صرات اإزالة ال�صعر ؛ م�صتح�صرات حالقة ؛ م�صتح�صرات 
�صعر غري طبية  ؛ منظفات اأ�صنان ؛ م�صادات تعرق ؛ م�صتح�صرات لالإ�صتحمام  واالإ�صتحمام بالد�س ؛ زيوت 
اإ�صتحمام ، اأمالح اإ�صتحمام ؛ م�صحوق التالك ؛ م�صتح�صرات جتميل ؛ مكياج ؛ ظالل عيون ، األواح مكياج 
ذات األوان ، حمددات عيون ، اأحمر خدود ، اأحمر �صفاه ، م�صاحيق  وكرميات اأ�صا�س للوجه ؛ طالء ال�صفاه 
اأظافر ؛ ل�صقات لالأظافر ؛  منتجات  اأظافر م�صتعارة  ؛ ملمع   ، ، بل�صم �صفاه ، حمدد �صفاه  ، ملمع �صفاه 

وم�صتح�صرات لتزيني  وتنظيف  والعناية ب�  و معاجلة  االأظافر ؛ م�صتح�صرات اإزالة  املكياج .
 الواقعة بالفئة : 3 

و�صف العالمة :  العبارة ANGELS BY ACCESSORIZE كتبت باحلروف الالتينية .
 اال�ص��رتاطات :   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.  

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/9/18   املودعة حتت رقم  259923 
رقم وبلد االولوية UK00003180853 اململكة املتحدة 

  تاريخ اإيداع االأولوية 2016/8/17 
 با�صم اك�صي�صورايز ليميتد 

 وعنوانه  1 نيكوال�س رود لندن ، اجنلرتا  دبليو 11  4 ايه ان   
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

ال�صعر ؛ لفافات  ال�صعر ؛ مكاوي جتعيد  ال�صعر لل�صفر ؛ مالقط لتجعيد  ال�صعر ؛ مكاوي ت�صريح  مكاوي ت�صريح 
�صعر �صاخنة ؛  اأدوات العناية بال�صعر تدار بوا�صطة  الغاز اأو االإحرتاق التحفيزي اأو الكهرباء ؛ مالقط جتعيد ) 
عق�س( ، مالقط ت�صريح ، جمعدات و جمعدات �صعر ؛  اأجزاء  من االأدوات املذكورة اآنفا ؛ مكاوي  كهربائية ؛ موازين 
لالإ�صتعمال املنزيل وال�صخ�صي ؛ اآالت حا�صبة ، حافظات حلا�صبات اجليب ؛ كبالت كهربائية ، قواب�س  كهربائية ، 
مفاتيح كهربائية ؛ اأجزاء لل�صلع املذكورة اآنفا ؛ اأجهزة واأدوات ب�صرية ؛  زجاج وعد�صات ب�صرية ؛ نظارات ؛ نظارات 
�صم�صية ؛ اأطر ، عد�صات ، علب ، اأربطة و �صال�صل للنظارات ؛ عد�صات ال�صقة ؛ حافظات واأغطية للهواتف النقالة 
واأدوات جميعها  اأجهزة   ؛  الفوتوغرايف  الت�صوير  واأدوات  اأجهزة  ؛  اللوحية  واأغطية الأجهزة احلا�صوب  ؛ حافظات 
الإ�صتقبال و اإر�صال و ت�صجيل ون�صخ ال�صوت  وال�صور املرئية  والفيديو ؛ اأجهزة حا�صوب ؛ برامج حا�صوب و األعاب 
اأ�صرطة  و �صرائح الذاكرة و  اأقرا�س الفيديو الرقمية  و كا�صيتات و  اأقرا�س مدجمة و  حا�صوب ؛  فيديوهات  و 

�صواقات الناقالت املت�صل�صلة العامة امل�صجلة م�صبقا  اأو الفارغة.
 الواقعة بالفئة : 9 

العبارة ANGELS BY ACCESSORIZE كتبت باحلروف الالتينية . و�صف العالمة : 
 اال�ص��رتاطات     :   

اإر�صاله  اأو   ، االقت�صاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوباً  به  التقدم  ذل��ك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.    

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/9/18   املودعة حتت رقم  259934 
رقم وبلد االولوية UK00003180853 اململكة املتحدة 

  تاريخ اإيداع االأولوية 2016/8/17 
 با�صم اك�صي�صورايز ليميتد 

 وعنوانه 1 نيكوال�س رود لندن ، اجنلرتا  دبليو 11  4 ايه ان   
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

�صكل  ،  �صال�صل على  اأ�صاور   ، ، قالئد  اأق��راط  ؛  الثمينة   املجوهرات غري  ؛  املقلدة  املجوهرات واملجوهرات 
فنية  بلورات  ؛  تيجان مزينة  ؛  و�صاعات كبرية  �صاعات   ، اأحجار كرمية   ، خ��وامت   ، للزينة  دبابي�س   ، خلخال 
لو�صعها على اجل�صم ) بلورات لتزيني اجل�صم ( ؛ جموهرات ؛ جموهرات لو�صعها على اجل�صم ؛ جموهرات 
لو�صعها على اجل�صم م�صنوعة من البلور ؛  و�صوم من البلور ) بلور لزينة اجل�صم ( ؛ املعادن النفي�صة وكل 
اأج��زاء ول��وازم جلميع  ؛  اأحجار كرمية  ؛  اأو مطلية بها  امل�صنوعة من معادن نفي�صة  خليط منها واملنتجات 

ال�صلع املذكورة اآنفا.
 الواقعة بالفئة :     14 

و�صف العالمة :  العبارة ANGELS BY ACCESSORIZE كتبت باحلروف الالتينية .
 اال�ص��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.       

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/9/18   املودعة حتت رقم  259936 
رقم وبلد االولوية UK00003180853 اململكة املتحدة 

  تاريخ اإيداع االأولوية 2016/8/17 
 با�صم اك�صي�صورايز ليميتد 

وعنوانه  1 نيكوال�س رود لندن ، اجنلرتا  دبليو 11  4 ايه ان  
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

حقائب   ، ت�صوق  حقائب   ، كتف  حقائب   ، يد  حقائب   ، حمل  حقائب   ، حقائب  ؛  �صفرية  وحقائب  �صناديق 
ريا�صية ، حقائب من ن�صيج �صويف ، حقائب �صغرية على �صكل اأجربة مع حزام تلب�س حول اخل�صر اأو الورك 
؛ حقائب  الن�صاء احلوامل  و  واالأط��ف��ال  الر�صع  و  ال�صغار   ، حقائب و حافظات حلمل  منتجات لالأطفال 
مل�صتح�صرات التجميل ، حقائب الأمتعة ال�صفر ، حقائب جلدية حتمل باليد ، حقائب ظهر للتخييم، حقائب 
ظهر ، حقائب للكتب ، حقائب لل�صفر ، حمافظ جلدية م�صطحة للوثائق واالأوراق ، حقائب لالأمتعة ، اأكيا�س 
ت�صوق قابلة الإعادة االإ�صتخدام ؛ حمافظ جيب ، حمافظ نقود ،  حافظات بطاقات االإئتمان ؛  مواد م�صنوعة 
اأو تقليد اجللود ؛ مظالت و�صما�صي ؛ مالب�س للكالب والقطط و اأط��واق و مقود و حقائب و  من اجللود  

بطانيات للكالب والقطط . 
 الواقعة بالفئة : 18 

و�صف العالمة : العبارة ANGELS BY ACCESSORIZE كتبت باحلروف الالتينية .
 اال�ص��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.       

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/9/21   املودعة حتت رقم  260171 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم فياكوم 18 ميديا برايفيت ليميتد 
وعنوانه  زايون بيز ورلد ، �صوبها�س رود ’ ايه ‘ ، فايل بارل ) اي�صت ( ، مومباي-400057 ، الهند

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
اأفالم  بخالف   ، االأف��الم  اإنتاج  ؛  الرتفيه  عن  معلومات  ؛  الرتفيه  ؛  امل�صيف  خدمات  ؛  �صينمائية  عرو�س 
املكتبات  خدمات  ؛  احلا�صوب  �صبكة  من  املبا�صر  اخل��ط  على  املقدمة  االأل��ع��اب  خدمات  ؛  واالإع���الن  الدعاية 
اأو  للتعليم   ( املباريات  تنظيم  ؛  ال�صينما  دور  ؛ عرو�س  ال�صينمائية  االأف��الم  �صتديوهات �صناعة  ؛  املتجولة 
الرتفيه( ؛ تنظيم العرو�س ) خدمات متعهدي احلفالت (؛ تنظيم املباريات الريا�صية ؛ عر�س التمثيليات 
احلية ؛ تقدمي التقارير امل�صورة ؛ اإنتاج املو�صيقى ؛ اإنتاج برامج الراديو والتلفاز ؛ اإنتاج العرو�س ؛ الرتفيه 

التلفزيوين.
 الواقعة بالفئة : 41 

 و�صف العالمة :  الكلمة VOOT كتبت باحلروف الالتينية 
 اال�ص��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.   

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/9/25   املودعة حتت رقم  260311 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم  �صالون ا�صاب لتجميل ال�صيدات 
 وعنوانه  منطقة ال�صاملية ، جممع اأمنية ، �صارع �صامل املبارك ، الكويت                            

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
عطور ) زيوت عطرية ( ؛ اأمالح اإ�صتحمام ، لي�صت لغايات طبية ؛ اأقنعة جتميل ؛ اأطقم جتميل ؛ م�صتح�صرات 
اإزالة ال�صعر ؛  اأو للحيوانات ؛ م�صتح�صرات  جتميل ؛ كرميات جتميلية ؛ مزيالت الروائح الكريهة للب�صر 
ماء الكولونيا ؛ زيوت عطرية ؛ ملونات لل�صعر ؛ اأ�صباغ لل�صعر ؛ غ�صوالت ) لو�صن ( لل�صعر ؛ رذاذ ) �صرباي 
اإزالة املكياج ؛ جل  ( لل�صعر ؛ غ�صوالت ) لو�صن ( الأغرا�س التجميل ؛ م�صتح�صرات مكياج ؛ م�صتح�صرات 
تدليك ) م�صاج ( بخالف امل�صتخدم لغايات طبية ؛ م�صك ) ل�صناعة العطور ( ؛ زيوت لغايات التجميل ؛ 
؛  ؛ �صابون  الب�صرة  تبيي�س  ؛ كرميات  �صامبو  ؛  ؛ عطورات  الزينة  لغايات  ؛ زيوت  والروائح  للعطور  زيوت 

م�صتح�صرات للوقاية من ال�صم�س ؛ م�صحوق التالك لالإ�صتخدام الزيني ؛ مواد زينة ؛ �صمع اإزالة ال�صعر . 
 الواقعة بالفئة : 3 

االأ�صود على خلفية  وباللون  الالتينية بخط عري�س  باحلروف  كتبت   ASAP الكلمة    : العالمة  و�صف 
واالأ�صود ويف  االأبي�س  باللونني  نهاية مدببة  اإط��ار غري مغلق مع  ذو  ل�صكل هند�صي مربع  االأبي�س  باللون 

 االأعلى ر�صم على �صكل مثلث �صغري يتجه اإىل االأعلى باللون الذهبي بطريقة مميزة . 
 اال�ص��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.  

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/9/21   املودعة حتت رقم  260163 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم جالنبيا بوبليك ليميتد كومباين 
 وعنوانه  جالنبيا هاو�س ، كيلكيني ، 866 ئي95اآر ، اآيرلندا 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
مواد غذائية للحيوانات

 الواقعة بالفئة : 31 
 و�صف العالمة :  الكلمة GAIN كتبت باحلروف الالتينية .  

 اال�ص��رتاطات     :   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد 

، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.    
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/9/22   املودعة حتت رقم  260264 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم  اإنرتكنتيننتل توباكو كومبني – م م ح 
وعنوانه  املنطقة احلرة ، عجمان ، دولة االإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
تبغ ؛ اأدوات املدخنني ؛ ثقاب ؛ �صجائر ؛ �صيجاريلو )�صيجار رفيع( ؛ �صيجار ؛ والعات للمدخنني ؛ �صعوط ؛ 

غاليني التبغ ؛ اأكيا�س التبغ ؛ تبغ للم�صغ؛ ورق ال�صجائر ؛ مر�صحات ال�صجائر .
 الواقعة بالفئة : 34 

و�صف العالمة :  الكلمة Bluemount كتبت باحلروف الالتينية يف اأعلى ر�صم لعلبة �صجائر وحتتها 
اأ�صكال هند�صية  اأفقي وعدة  العلبة ر�صم خلط منحني  افقية منحنية ويف و�صط  ر�صم لعدة خطوط رفيعة 
 KING SIZE FILTER CLASS A  وحتتها عبارة   20 مربعة وم�صتطيلة ومثلثة مع عبارة 
عبارة  كتبت  االأ���ص��ف��ل  يف  و  �صغري  بحجم  ال��ي�����ص��ار  ج��ه��ة  م��ن  العلبة  و���ص��ط  يف  الالتينية  ب��احل��روف  كتبت 

. مميزة  بطريقة  الالتينية  باحلروف   American Blend
 اال�ص��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.     

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/9/22   املودعة حتت رقم  260271 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم  اإنرتكنتيننتل توباكو كومبني – م م ح 
وعنوانه  املنطقة احلرة ، عجمان ، دولة االإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
تبغ ؛ اأدوات املدخنني ؛ ثقاب ؛ �صجائر ؛ �صيجاريلو )�صيجار رفيع( ؛ �صيجار ؛ والعات للمدخنني ؛ �صعوط ؛ 

غاليني التبغ ؛ اأكيا�س التبغ ؛ تبغ للم�صغ؛ ورق ال�صجائر ؛ مر�صحات ال�صجائر .
 الواقعة بالفئة : 34 

ر�صم  االأ�صفل  الالتينية وبحجم كبري ويف  باحلروف  كتبت   JALMAHAL الكلمة    : العالمة  و�صف 
على �صكل ق�صر بطريقة مميزة .

 اال�ص��رتاطات     :   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.    
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/9/22   املودعة حتت رقم  260281 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم �صن غلوبال م.د.م.�س 
وعنوانه   وحدة رقم 3801 ، بالتنيوم تاور ، ابراج بحريات جمريا ،  دبي ، دولة االمارات العربية 

املتحدة   
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

االإطارات للدراجات الهوائية ، وللدراجات ؛ االإطارات لعجالت املركبات ؛ اأدوات مانعة النزالق 
اإطارات املركبات ، االإطارات ، اإطارات غري جموفة لعجالت املركبات .   

 الواقعة بالفئة : 12 
و�صف العالمة :  الكلمة RIDAN  كتبت باحلروف الالتينية بطريقة مميزة .

 اال�ص��رتاطات     :   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد 

، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.     
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/9/25   املودعة حتت رقم  260309 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم  ليجاتوم املحدودة 
 وعنوانه  �س.ب. 506625 ، دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
التعوي�س لالآخرين؛ معلومات ون�صائح  برامج  اأعمال  اإدارة  ؛  ال�صبكي  املوقع  االأعمال عرب  واالأخبار عن  املعلومات  توفري 
خدمات  ؛  لالآخرين  الغري  وخدمات  �صلع  لرتخي�س  التجارية  االإدارة  ؛   ) امل�صتهلك  ن�صح  متجر   ( للم�صتهلكني  جتارية  
الو�صاطة التجارية ؛ عر�س ال�صلع ؛ ن�صر مواد الدعاية واالإعالن ؛ اإعداد القوائم احل�صابية ؛ التنبوؤات االإقت�صادية ؛ درا�صات 
الت�صويق ؛ ابحاث الت�صويق ؛  التفاو�س واإبرام ال�صفقات التجارية الأطراف ثالثة ؛ الدعاية واالإعالن على اخلط املبا�صر على 
�صبكات احلا�صوب ؛ توفري اأ�صواق على اخلط املبا�صر مل�صرتين وباعة ال�صلع واخلدمات ؛ تنظيم املعار�س للغايات التجارية 
؛  بالتجزئة  البيع  لغايات  اإت�صاالت  و�صائل  ال�صلع على  ؛ عر�س   ) االأعمال  امل�صاعدة يف   ( التعهيد  ؛  خدمات  االإعالنية  اأو 
خدمات توفري اأو تاأمني لالآخرين ) �صراء �صلع وخدمات الأعمال اأخرى ( ؛ ن�صر ن�صو�س الدعاية واالإعالن ؛ ترويج املبيعات 
لالآخرين ؛ خدمات ال�صكرتارية ؛ تنظيم املعلومات يف قواعد بيانات حا�صوب ؛ ن�صخ املرا�صالت ) تفعيل الن�صاط املكتبي ( ؛ 
خدمات املحا�صبة ؛ اإدارة االأعمال ؛ توجيه االأعمال ؛ خدمات اإ�صت�صارة االأعمال ؛ اأبحاث االأعمال وتوفريمعلومات وتقارير 
حول االأعمال ؛ اإدارة املكتب ؛ تنفيذ االأن�صطة املكتبية ؛ خدمات جتميع ت�صكيلة من ال�صلع ل�صالح الغري ) ما عدا نقلها ( ، 
لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�صراءها عند احلاجة حتديدا ، املالب�س  واالآثاث و القرطا�صية ؛ خدمات نقل االأعمال.

 35  الواقعة بالفئة :  
و�صف العالمة :  ر�صم على �صكل قائد عجلة حربية وهو يرتدي خوذة و مم�صكا بقو�س و�صهم  حماوال اإطالق ال�صهم اإىل 

االأعلى بطريقة مميزة .
 اال�ص��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.   

اإدارة العالمات التجارية   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/9/25   املودعة حتت رقم  260310 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم  ليجاتوم املحدودة 
 وعنوانه  �س.ب. 506625 ، دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
اإ�صتثمار روؤو�س االأموال؛ جمع التربعات اخلريية ؛ التقييم املايل ) التاأمني واالأعمال امل�صرفية والعقارات( 
املالية  االإدارة  ؛  االإئتمان   / الو�صاية  ؛  االأم���وال  اإ�صتثمار  ؛  ال�صبكي  املوقع  عرب  مالية  معلومات  توفري  ؛ 
الوكاالت  ؛ خدمات  املايل  والتحليل  التقييم  ؛  مالية  وتقارير  مالية  توفري معلومات  ؛  املالية  واالإ�صت�صارة 
املكاتب  واإ�صتئجار  تاأجري  ؛  العقارات  ؛ وك��االت  العقارات  اإدارة و�صم�صرة  ؛  التاأمني  املالية ؛ خدمات وك��االت 

و ال�صقق ال�صكنية .
 الواقعة بالفئة : 36 

و�صف العالمة :  ر�صم على �صكل قائد عجلة حربية وهو يرتدي خوذة و مم�صكا بقو�س و�صهم  حماوال اإطالق 
ال�صهم اإىل االأعلى بطريقة مميزة .

 اال�ص��رتاطات     :   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.          
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/3/8   املودعة حتت رقم  269403 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم  مركزاللولو)�س.ذ.م.م.( 
 وعنوانه  �س.ب: 60188 ، دبي، دولة االإمارات العربية املتحدة. 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
املن�صوجات و بدائل املن�صوجات ؛ بيا�صات لالإ�صتعمال املنزيل ؛ �صتائر من الن�صيج اأو البال�صتيك 

 الواقعة بالفئة : 24 
و�صف العالمة : العبارة LULU SAREES كتبت باحلروف الالتينية االإعتيادية .

 اال�ص��رتاطات     :   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد 

، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.   
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/3/8   املودعة حتت رقم  269404 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم  مركزاللولو)�س.ذ.م.م.( 
 وعنوانه  �س.ب: 60188 ، دبي، دولة االإمارات العربية املتحدة. 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
املالب�س و لبا�س القدم  واأغطية الراأ�س .

 الواقعة بالفئة : 25 
و�صف العالمة : العبارة LULU SAREES كتبت باحلروف الالتينية االإعتيادية .

 اال�ص��رتاطات     :   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد 

، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.      
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987
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عربي ودويل
اأنقرة تقاطع موؤمتر بروك�سل حول �سوريا  حتذير اأممي من تراجع امل�ساعدات لالجئني ال�سوريني 

•• بروك�شل-اأ ف ب:

حذرت االأمم املتحدة اأم�س من ان حمنة ماليني 
مع  يائ�صة  تعترب  ا�صبحت  ال�صوريني  الالجئني 
تراجع امل�صاعدات وذلك خالل لقاء للدول املانحة 
املرحلة  ل��ب��ح��ث  ب��روك�����ص��ل  دول���ي���ة يف  وم��ن��ظ��م��ات 

املقبلة.
ويرتاأ�س االحتاد االأوروبي واالأمم املتحدة موؤمترا 
ل��ي��وم��ني م��ن اج���ل م��ت��اب��ع��ة ن��ت��ائ��ج اج��ت��م��اع لندن 
ال�صنة املا�صية الذي جمع 11 مليار يورو لربامج 
املنكوب.  البلد  ه��ذا  م�صاعدة  اج��ل  م��ن  امل�صاعدة 

ال��الج��ئ��ني لدى  ل�����ص��وؤون  ال�صامي  امل��ف��و���س  وق���ال 
ي�صبح  الو�صع  ان  غراندي  فيليبو  املتحدة  االمم 

يائ�صا.
ارت��ي��اد املدار�س  ن��رى اط��ف��اال ال ميكنهم  واأ���ص��اف 
او  اإيجاد ماأوى منا�صب  وعائالت غري قادرة على 

تاأمني احتياجاتها االأ�صا�صية .
وقالت مفو�صية الالجئني وبرنامج االمم املتحدة 
ت�صعر، على غرار منظمات م�صاعدة  انها  للتنمية 
التمويل  م�صتويات  ازاء  �صديد  بقلق  وح��ك��وم��ات، 
مل�����ص��اع��دة م��الي��ني الالجئني  امل��ت��دن��ي��ة  احل��ال��ي��ة 

ال�صوريني واملجتمعات التي ت�صتقبلهم . 

اىل  ���ص��وري  ماليي�������ن  خم�ص������ة  م��ن  اأك��رث  وف������ر 
فيما  وتركي�������ا  ول��ب��ن��ان  واالأردن  وال��ع��راق  م�صر 
كم�����ا جاء  اوروبا  اىل  اي�ص��������ا  كبي����������را  توجه عدد 

يف بيان.
واأ�صاف البيان فيما ي�صتعد العامل لعقد اجتماع يف 
بروك�صل، مت تلقي ق�صم فقط من االموال املطلوبة 

مل�صاعدتهم .
امل�صاعدات  من  االحتياجات  املتحدة  االأمم  وتقدر 
 3،4 بحواىل  �صوريا  داخ��ل  ال�صنة  هذه  االإن�صانية 
ي��ورو مطلوبة  4،7 مليار  ي��ورو اىل جانب  مليار 

مل�صاعدة الالجئني.

اأّن مدير املجل�س الوطني     يف حني 
ل��ل��ت��ج��ارة، ب��ي��رت ن���اف���ارو، ت��ل��ق��ى 10 
رابطة  اأم��ام  كلمة  دوالر معلوم  اآالف 

م�صنعي ... التوابيت.
عن لونوفال اوب�صرفاتور

جبل طارق، التي عرّب عنها رئي�س 
ال���������وزراء ف���اب���ي���ان ب����ي����ك����اردو: مع 
تت�صّرف  اأن  ُيخ�صى  الربيك�صيت، 
“طاغية”  الطاغية،  مثل  ا�صبانيا 
هذا  على  نظره  وجهات  �صيفر�س 

الكيان ال�صغري.
عن لوبوان الفرن�صية

تلقى  �صتيبني،  بيل  االأب��ي�����س  للبيت 
عام 2016، اأكرث من 5 اآالف دوالر 
لعبة  ل�صركة  ا�صت�صاري  عمل  مقابل 
ال��ب��وك��ر ع��ل��ى االن���رتن���ت وم��ق��ره��ا يف 

جزيرة مان.

)تزوجت ق�ّصا من فلوريدا(.

حتى التوابيت مل ت�صلم
    ت�صريحات الدخل ه��ذه، ت�صّمنت 
ال�صيا�صي  امل���دي���ر  اأخ������رى:  ����ص���ذرات 

•• الفجر - خرية ال�شيباين
    يف ظّل حكم كينيدي، كانوا حمّل 
اإعجاب ب�صبب فكرهم املبهر وقدرتهم 
ع��ل��ى ال��ع��م��ل. يف ذل���ك ال��وق��ت، كانوا 
واليوم،  واالأذك���ى.  باالأف�صل  يلقّبون 
م�����ص��اع��دو ال��رئ��ي�����س االأم���ري���ك���ي هم 

بب�صاطة االأغنى يف التاريخ.

وزيرة التعليم حتلق عاليا
البيت  ن�صر  االأ���ص��ب��وع،  ه��ذا  نهاية      

االأب���ي�������س ، ك���م���ا ي���ن�������ّس ال���ق���ان���ون ، 
�صخ�صا     180 ودخ������ل  مم��ت��ل��ك��ات 
ت���رام���ب.  اإدارة  يف  اأه���م���ي���ة  االأك�������رث 
وح�صب وا�صنطن بو�صت، فان ثروة ال� 
27 االأغنى وحدها، ت�صاوي 2 فا�صل 

3 مليار دوالر.
البيت االبي�س  با�صم  املتحدث   وقال 
اأن���ع���م اهلل على  ���ص��ني ���ص��ب��ي�����ص��ر، ل��ق��د 

م�صاعدي الرئي�س.
   وال �صك انه كان يفّكر يف م�صت�صار 
لي�س   ال��ذي  االإ�صرتاتيجية،  ال�صوؤون 

غاري كوهن، الذي تتجاوز ممتلكاته 
250 مليون دوالر. 

ف�صتان زفاف
   ورمبا كان يف ذهنه ت�صريح ال�صابة 
امل�صت�صار  م�������ص���اع���دة  خ������ان،  ج���ول���ي���ا 
اخل���ا����س ال���ق���وي ���ص��ت��ي��ف ب���ان���ون. مل 
ت�صاوي  لكنها  ع��ام��ا،   25 ال���  تتجاوز 

اليوم مليوين دوالر.
البيت  يف  ب��ال��ع��م��ل  ال��ت��ح��اق��ه��ا  فقبل   
للموقع  ت���ك���ت���ب  ك����ان����ت  االأب�����ي�����������س، 

جاريد  ت��رام��ب،  دون��ال��د  �صهر  �صوى 
 240 ثروته  تتجاوز  ال��ذي  كو�صرن، 
مليون دوالر، اأو وزيرة التعليم بيت�صي 
دي��ف��و���س، م��وؤ���ص�����ص��ة جم��م��وع��ة ويند 
كا�صت ، التي “تزن” اأكرث من 500 
تيلر�صون،  ريك�س  اأو  دوالر،  مليون 
اأ�صبح  ال���ذي  ال�صابق  اك�صون  رئي�س 
قيمته  تبلغ  ال��ذي  للخارجية،  وزي��را 
اأو  دوالر،  م��ل��ي��ون   230 م���ن  اأك����رث 
االقت�صادية،  ال�������ص���وؤون  م�����ص��ت�����ص��ار 
جولدمان،  لبنك  ال�صابق  والرئي�س 

بريتبارت،  ل��رئ��ي�����ص��ه��ا،  االل���ك���رتوين 
وحت�����������ص�����ل�����ت م�����ق�����اب�����ل ك����ت����اب����ات����ه����ا 
دوالر  األ��ف   117 على  التحري�صية 
األف   71 م��ن  واأك����رث   ،2016 ع���ام 

دوالر الإ�صهاماتها يف حمطة اإذاعية.
   ولكن، رمبا كان �صني �صبي�صر يفكر 
اأي�صا يف اأومارو�صا مانيغولت، مديرة 
االت�����ص��ال يف ال��ب��ي��ت االأب��ي�����س، التي 
بداأت حياتها املهنية يف برنامج ترامب 
امل��ب��ت��دئ، وق���د �صّرحت  ال��ت��ل��ف��زي��وين 
25 األف دوالر  بف�صتان زفاف قيمته 

•• الفجر - خرية ال�شيباين
ت��ظ��ل ه���ذه االأر������س ال�صغرية       
جبل طارق م�صدر توتر بني  لندن 
م���ن���ذ ثالثة  وم�����دري�����د، وخ���ا����ص���ة 
الربيك�صيت،  ع�صية  ولكن  ق���رون. 
يوما  تّت�صح  خطوطه  باتت  ال��ذي 

املعاهدات االأوروبية، وحيث ي�صبح 
مزعجا  مزعجا،  االأي��ب��ريي  اجل��ار 

جدا.
   وكما كان احلال اأيام الديكتاتور 
فرانكو، ميكن ملدريد تقييد حركة 
اإغالق  اأو  واالأ���ص��خ��ا���س،  الب�صائع 
احل��دود. من هنا خماوف �صلطات 

بعد يوم، انقلبت االأدوار: يف �صمال 
ويف  احلربية،  البّزة  ُتلب�س  املان�س، 
ُيعتمد  ال��ربي��ن��ي��ه،  ج��ب��ال  ج��ن��وب 
النف�س.  �صبط  اإىل  اق���رب  م��وق��ف 
املتحدة  امل��م��ل��ك��ة  يف  اأن���ا����س  ه��ن��اك 
االثنني  �صّرح  اأع�صابهم،  يفقدون 
وزير اخلارجية اال�صباين األفون�صو 

ه����ددت   ،2016 ع�����ام  ن���ه���اي���ة      
برفع  اال���ص��ب��ان��ي��ة  ال��دب��ل��وم��ا���ص��ي��ة 
ال  التي  ط��ارق،  جبل  و�صط  علمها 
يريد معظم �صكانها ال�صماع بفكرة 
اإحلاقهم مبدريد. ولفرتة طويلة، 
خّفف من حّدة هذا النزاع الثنائي، 
معطى اأّن اململكة املتحدة واإ�صبانيا 

ع�صوان يف االحتاد االأوروبي.
املتحدة،  اململكة  ان�صحاب  وم��ع     
���ص��ل��ط��ة ال���و����ص���اي���ة، م����ن ال���ن���ادي 
االأوروبي، كل �صيء يتغري. وي�صبح 
اإقليما ال تنطبق عليه  جبل طارق 

حدة بقوله اإننا �صوف نحمي جبل 
طارق، مهما كانت النتائج.

عزل جبل طارق قريبا؟
الق�صية؟  ه��ذه  ه��ي خلفية  فما     
ك����ان����ت م����ع����اه����دة اأوت������رخ������ت ع���ام 
اململكة  كّر�صت ملكّية  1713، قد 
لكن  االأب���د،  اإىل  لل�صخرة  املتحدة 
بندا ين�ّس على اأنه يف حالة تغيري 
الو�صع، فان املنطقة يجب اأن تعود 
منذ  تتوقف  التي مل  اإ�صبانيا،  اإىل 

ذلك الزمن على املطالبة بها.

وحيث  30الفا-  ح��وايل   - �صعبها 
القانونية  اخل�صائ�س  تتناق�س 
اجلارة  يف  الو�صع  مع  وال�صريبية 
ا�صبانيا.   اإذا كانت مدريد ترف�س 
احل�����ل، ف�����اإن امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة قد 
تلجاأ اإىل احل��رب، قال زعيم حزب 
هوارد،  مايكل  ال�صابق  املحافظني 
مارغريت  ف��ع��ل��ت��ه  م���ا  غ����رار  ع��ل��ى 
عمال  ب�صنها   1982 ع��ام  تات�صر 
ع�صكريا �صد االأرجنتني بخ�صو�س 
جزر فوكالند. وزاد وزير الدفاع يف 
حكومة مايو، مايكل فالون االإيقاع 

تاأّثره  وا���ص��ح��ا  وك����ان  دا���ص��ت��ي�����س، 
ال�صائد،  ال��دب��ل��وم��ا���ص��ي  ب��ال��ت��وت��ر 

اأ�صّجعهم على اأن يهدوؤوا.
    يف اإ�صارة اإىل الت�صريحات املفاجئة 
التي �ُصمعت نهاية هذا االأ�صبوع يف 
املتحدة بخ�صو�س منطقة  اململكة 
جبل طارق، امل�صتعمرة الربيطانية 
امل��ج��اورة الأق�صى  6.5 ك��م م��رب��ع، 
جنوب �صبه اجلزيرة االيبريية، يف 

نهاية م�صيق يحمل ذات اال�صم.
    منطقة متفردة ومزدهرة، حيث 
عدد  تقريبا  ال�صركات  ع��دد  يعادل 

هذا ما ك�صفه الت�صريح باملمتلكات

ا ..! ا َجًمّ م�ست�سارو دونالد ترامب ُيحّبون املال ُحًبّ
 مدير املجل�س الوطني للتجارة روبرت نافارو تلقى 10 اآلف دولر مقابل كلمة اأمام رابطة م�صنعي ... التوابيت

اأومارو�صا مانيغولت اىل جانب ترامب

وزير خارجية ا�صبانيا يدعو الربيطانيني للهدوء

بريطانيا تلوح باحلرب

جاريد كو�صرن انعم اهلل عليه باملال وال�صلطة غاري كوهن  تتجاوز ممتلكاته 250 مليون دوالر وزير اخلارجية ال ينق�صه املال وزيرة الرتبية  تزن 500 مليون دوالر

وزيرة التعليم »تزن« اأكرث من 500 مليون دولر
جاريد كو�صرن �صهر ترامب تتجاوز ثروته 240 مليون دولر

م�صت�صار ال�صوؤون القت�صادية غاري
 كوهن تتجاوز ممتلكاته 250 مليون دولر
وزير اخلارجية ريك�ش تيلر�سون تبلغ قيمته اأكرث من 230 مليون دولر

مديرة الت�صال يف البيت الأبي�س 
�صّرحت بف�صتان زفاف قيمته 25 األف دولر

من م�صاعفات الربيك�صيت:

جبل طارق: ا�ستعال الفتيل بني لندن ومدريد..!
وزير الدفاع مايكل فالون: �صنحمي جبل طارق مهما كانت النتائج
زعيم حزب املحافظني الربيطاين يهدد ا�سبانيا باللجوء اإىل احلرب
ميكن ملدريد تقييد حركة الب�صائع والأ�صخا�س اأو اإغالق احلدود

وزير خارجية ا�سبانيا: هناك اأنا�ش يف اململكة 
املتحدة فقدوا اأع�سابهم واأ�سّجعهم على اأن يهدوؤوا
 بان�سحاب لندن من النادي الأوروبي ي�سبح جبل 
طارق اإقليما ل تنطبق عليه املعاهدات الأوروبية

من �صيتك�صر على هذه ال�صخرةالربيك�صيت يفجر �صراعا جديدا قدميا

دوالر  مليار   11 بتقدمي  وع��ود  خالله  قطعت  وال��ذي  لندن، 
لربامج م�صاعدات ان�صانية يف �صوريا.

الرئي�س  ادارة  اع���الن  امل��وؤمت��ر  ع��ل��ى  يهيمن  ان  امل��رج��ح  وم���ن 
االمريكي دونالد ترامب انها لن تركز من االآن ف�صاعدا على 
احلرب  تو�صيع  على  بل  اال�صد،  ب�صار  ال�صوري  الرئي�س  رحيل 

�صد االإرهاب وي�صمل ذلك حماربة تنظيم داع�س.
2،9 مليون الجئ  اأك��رث من  اال�صد  تعادي  التي  تركيا  وت�صم 

�صوري م�صجلني بح�صب االمم املتحدة.
م�صاهماتها  يف  �صت�صتمر  اأن��ق��رة  ان  االن��ا���ص��ول  وك��ال��ة  وق��ال��ت 
ل�صالح الالجئني ال�صوريني وذلك عرب ح�صور اجلانب التقني 

من املوؤمتر، كما فعلت �صابقا يف موؤمترات م�صابهة.

•• ا�شطنبول-اأ ف ب:

اأوردت وكالة انباء االأنا�صول الرتكية احلكومية ان تركيا لن 
حول  موؤمتر  يف  للم�صاركة  لها  �ص��يا�صيني  ممثلني  اي  تر�صل 
واالأمم  االأوروب������ي  االحت����اد  وي�صت�صيفه  ب��روك�����ص��ل  يف  ���ص��وري��ا 

املتحدة.
وذكرت الوكالة ان تركيا مل حت�صل على اأجوبة مر�صية تت�صل 

ب�صكل املوؤمتر بحيث يكون لها م�صاهمة قيمة فيه.
وتع����ذر احل�ص������ول على تعلي�������ق من وزارة اخلارجية الرتكية. 
وو�صفت وزيرة خارجية االحتاد االأوروبي فدريكا موغرييني 
يف  املا�صي  العام  املانحني  ملوؤمتر  تكملة  باأنه  بروك�صل  موؤمتر 
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/11/2   املودعة حتت رقم  262451 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم  فام ، ال ال �صي 
وعنوانه  5553 بانديني بوليفارد ، �صويت بي ، بيل ،  كاليفورنيا ،90201، الواليات املتحدة االمريكية 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
لركوب  �صيقة  اأث��واب   ، اأحزمة   ، ، حتديدا  و مالب�س  يوغا  األب�صة  و  بدنية  لياقة  األب�صة  و  واألب�صة مترين  ريا�صية   األب�صة 
الدراجات الهوائية  ، �صرتات ريا�صية خفيفة، قم�صان ف�صفا�صة ، األب�صة خارجية على �صكل حماالت �صدر فوقية ، حماالت 
�صدر ، م�صدات �صيقة فوقية ،  قبعات ذات حافة من االأمام ، معاطف ، اأثواب ، لبا�س قدم ، قفازات ، مباذل ، قم�صان فوقية 
�صيقة بدون اأكمام ، قبعات ، األب�صة راأ�س  ، جاكيتات او قم�صان تعرق مقل�صنة ، مالب�س حمبوكة ، جاكيتات ، بنطلونات جينز 
، بدالت للعدو ) امل�صي( ،  طماقات ) اأغطية لل�صاق( ، مالب�س �صيقة ملمار�صة التمارين او  للرق�س ، مالب�س ن�صائية داخلية ، 
جوارب نايلون ، بيجامات ، �صراويل داخلية ق�صرية ، �صراويل ، جوارب م�صرولة طويلة و�صيقة ، كنزات �صوفية ، مباذل ، نوع 
من املالب�س يتاألف من قطعة طويلة من القما�س تلف حول اجل�صم  ، اأو�صحة ، قم�صان ، اأحذية ،  �صراويل ق�صرية ، تنانري ، 
�صراويل ق�صرية ت�صبه التنورة ، اأخفاف ، اأحذية خفيفة ، جوارب ق�صرية ، جوارب طويلة ، بذالت ، بنطلونات تعرق ، قم�صان 
تعرق ، �صراويل ق�صري للتعرق ، بذالت تعرق ، �صرتات ، األب�صة �صباحة ، اأثواب �صباحة ، قم�صان تائية ن�صف كم ، اأثواب  فوقية 
�صيقة  بدون اأكمام ، قم�صان فوقية ن�صف كم ، اأربطة ، قم�صان فوقية ، قم�صان طويلة ف�صفا�صة على �صكل اأثواب ، مالب�س 

داخلية ، اأردية داخلية ، مالب�س لريا�صة اليوغا ، �صراويل لريا�صة اليوغا  ، قم�صان لريا�صة  اليوغا. 
 الواقعة بالفئة : 25 

الكلمة ZOBHA   كتبت باحلروف الالتينية .   و�صف العالمة : 
 اال�ص��رتاطات :   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.   

  اإدارة العالمات التجارية  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/11/2   املودعة حتت رقم  262482 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم فام ، ال ال �صي 
وعنوانه  5553 بانديني بوليفارد ، �صويت بي ، بيل ،  كاليفورنيا ،90201، الواليات املتحدة االمريكية 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات حمالت البيع بالتجزئة  على اخلط املبا�صر يف جماالت االألب�صة الريا�صية  واألب�صة التمرين و األب�صة 
اليوغا و املالب�س  و معدات التمرين  ومعدات اللياقة البدنية و معدات اليوغا و اأكيا�س التمرين  والتجارة 
العامة  ؛ خدمات حمالت البيع بالتجزئة يف جماالت االألب�صة الريا�صية  واألب�صة التمرين و األب�صة اليوغا و 

املالب�س  و معدات التمرين  ومعدات اللياقة البدنية و معدات اليوغا و اأكيا�س التمرين  والتجارة العامة  .
 الواقعة بالفئة : 35 

 و�صف العالمة :  الكلمة ZOBHA كتبت باحلروف الالتينية . 
 اال�ص��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.      

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/11/2   املودعة حتت رقم  262484 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم  فام ، ال ال �صي 
املتحدة  ال��والي��ات   ،90201، كاليفورنيا    ، بيل   ، بي  �صويت   ، بوليفارد  بانديني   5553 وعنوانه  

االمريكية 
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

اأجهزة متارين ، حتديدا ، كرات تدليك ) م�صاج ( ، ق�صبان تدليك ) م�صاج ( ، اإ�صطوانات  تدليك 
) م�صاج ( من الرغوة .

 الواقعة بالفئة : 10 
 و�صف العالمة :  الكلمة ZOBHA كتبت باحلروف الالتينية . 

 اال�ص��رتاطات     :   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد 

، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.       
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/11/9   املودعة حتت رقم  262893 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم  ذي وان جروب  ال ال �صي   
ال��والي��ات املتحدة   ، ن��ي��وي��ورك 10014   ، ن��ي��وي��ورك   ، ال��راب��ع ع�صر  ال�����ص��ارع  وع��ن��وان��ه  411 دبليو. 

االمريكية
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

التعليم والتهذيب ؛ توفري التدريب ؛ الرتفيه ؛ االأن�صطة الريا�صية والثقافية .
 الواقعة بالفئة : 41 

 و�صف العالمة :  العبارة STK BEACH  كتبت باحلروف الالتينية . 
 اال�ص��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد 
، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.    

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/11/9   املودعة حتت رقم  262895 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم  ذي وان جروب  ال ال �صي   
وعنوانه  411 دبليو. ال�صارع الرابع ع�صر ، نيويورك ، نيويورك 10014 ، الواليات املتحدة االمريكية

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات املقاهي ؛ خدمات توفري االأطعمة وامل�صروبات ؛ خدمات املطاعم ؛ خدمات املطاعم مبا فيها خدمات 
توفري   ، حت��دي��داً   ، املطاعم  خ��دم��ات  ؛  ال�صفرية  الوجبات  مطاعم  وخ��دم��ات  املطعم  داخ��ل  الطعام  تقدمي 
خدمات  ؛  ال�صفرية  الوجبات  مطاعم  خدمات  ؛  املبنى  وخ��ارج  داخ��ل  يف  لالإ�صتهالك  وامل�صروبات  االأطعمة 

ال�صيافة )االأطعمة وامل�صروبات( .
 الواقعة بالفئة : 43 

 و�صف العالمة :  العبارة STK BEACH  كتبت باحلروف الالتينية . 
 اال�ص��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.   

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/11/14   املودعة حتت رقم  263193 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم ات�س . لوندبيك ايه/ا�س 
 وعنوانه اوتيليافيج 9 ، 2500 فالبي ، الدمنارك 
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

و  االإ�صطرابات  وع��الج  للوقاية من  وم��واد �صيدالنية  ؛ م�صتح�صرات  ؛ مطاعيم  و طبية  وم��واد �صيدالنية  م�صتح�صرات 
االأمرا�س يف اأو املتولدة من اأو التي تعمل على اجلهاز الع�صبي املركزي ؛ م�صتح�صرات ومواد �صيدالنية تعمل على اجلهاز 
االأمرا�س  للوقاية من ومعاجلة  وم��واد �صيدالنية   ؛ م�صتح�صرات  املركزي  الع�صبي  املركزي ؛ حمفزات اجلهاز  الع�صبي 
ومر�س  اإ�صطراب   ، اجلنون  ومعاجلة  من  للوقاية  �صيدالنية  وم��واد  م�صتح�صرات  ؛  والع�صبية  النف�صية  واالإ�صطرابات 
املتعلقة  واالأمرا�س  االإ�صطرابات  و  االإدراك��ي  ال�صعف   ، الكاآبة   ، الدماغية  ال�صكتة   ، املر�صية  النوبات   ، ال��دوار   ، الزهامير 
ُة لينوك�س غا�صتو ) اعتالل دماغي  ِزمرَ باالإدراك ، اإ�صطرابات املزاج ، الذهان ، القلق ، الالمباالة ) التبلد( ، ال�صرع ، ُمترَالرَ
 ،  ) املكت�صبة  اأو  املوروثة  االإ�صطرابات  الربفرييا ) جمموعة من   ، ،الت�صلب  ا���س(  ال جي   ( االأط��ف��ال(  املن�صاأ عند  �صرعي 
اإ�صطراب ومر�س هنتنجتون ) اإ�صطراب االأع�صاب الوراثي( ، االأرق ، اإ�صطراب ومر�س باركن�صون ، االإنهيار ، اإ�صطرابات 
واأمرا�س احلركة ، اإنف�صام ال�صخ�صية ، اإ�صطرابات ومر�س ثنائي القطبية ، ا�صطراب فرط الن�صاط ونق�س االنتباه ) اإيه 
دي اإت�س دي (، ال�صرطان ) ورم خبيث ( ، ال�صداع الن�صفي ، االأمل ، االإدمان على امل�صكرات ومر�س االإعتمادية ؛ م�صتح�صرات 

ومواد وكوا�صف وعوامل لالأغرا�س الت�صخي�صية والطبية.
 الواقعة بالفئة : 5 

الكلمة LEXAPRO كتبت باحلروف الالتينية.   و�صف العالمة : 
 اال�ص��رتاطات :   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.      

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/11/1   املودعة حتت رقم  262408 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم  اأمرييكان ايرالينز ، اإنك. 
وعنوانه  4333 امون كارتر بوليفارد ، فورت وورث ، تك�صا�س 76155 ، الوالي��ات املت�ح��دة االأمريكي�ة.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
الت�صجيعية  اجلوائز  وبرنامج  احل�صومات  وبرنامج  ال��والء  برنامج  بوا�صطة  الغري  وخدمات  ب�صائع  ترويج 
والذي مبوجبه يتم ك�صب او منح نقاط ال�صراء مل�صرتيات قام بها البائعني امل�صرتكني اأو ال�صفر الذي جرى 

من قبل امل�صرتكني االأع�صاء والتي ميكن اإ�صرتدادها بعدئذ الأغرا�س التجارة وال�صفر.
 الواقعة بالفئة : 35 

باحلروف  كتبت    AADVANTAGE PLATINUM PRO ال��ع��ب��ارة    : ال��ع��الم��ة  و���ص��ف 
الالتينية .

 اال�ص��رتاطات     :   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.    
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/11/1   املودعة حتت رقم  262409 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم اأمرييكان ايرالينز ، اإنك. 
وعنوانه  4333 امون كارتر بوليفارد ، فورت وورث ، تك�صا�س 76155 ، الوالي��ات املت�ح��دة االأمريكي�ة.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
، توفري خدمات  النقل اجلوي للم�صافرين واحلموالت وال�صحن ؛ توفري خدمات وكاالت ال�صفر ، حتديداً 
حجوزات ال�صفر لالآخرين وخدمات حجوزات النقل اجلوي لالآخرين وخدمات حجوزات املركبات لالآخرين 
وخدمات حجوزات الرحالت لالآخرين وخدمات حجوزات عطالت ال�صفر لالآخرين بوا�صطة برنامج الوالء 

وبرنامج اجلوائز الت�صجيعية ؛ توفري برنامج رحالت اإ�صافية للم�صافرين كثريو االأ�صفار.
 الواقعة بالفئة : 39 

باحلروف  كتبت    AADVANTAGE PLATINUM PRO ال��ع��ب��ارة    : ال��ع��الم��ة  و���ص��ف 
الالتينية .

 اال�ص��رتاطات     :   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.         
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/11/1   املودعة حتت رقم  262410 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم  اأمرييكان ايرالينز ، اإنك. 
وعنوانه  4333 امون كارتر بوليفارد ، فورت وورث ، تك�صا�س 76155 ، الوالي��ات املت�ح��دة االأمريكي�ة

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
الت�صجيعية  اجلوائز  وبرنامج  احل�صومات  وبرنامج  ال��والء  برنامج  بوا�صطة  الغري  وخدمات  ب�صائع  ترويج 
والذي مبوجبه يتم ك�صب او منح نقاط ال�صراء مل�صرتيات قام بها البائعني امل�صرتكني اأو ال�صفر الذي جرى 

من قبل امل�صرتكني االأع�صاء والتي ميكن اإ�صرتدادها بعدئذ الأغرا�س التجارة وال�صفر.
 الواقعة بالفئة : 35 

 و�صف العالمة :  العبارة PLATINUM PRO كتبت باحلروف الالتينية . 
 اال�ص��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.   

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/11/1   املودعة حتت رقم  262411 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم  اأمرييكان ايرالينز ، اإنك. 
وعنوانه  4333 امون كارتر بوليفارد ، فورت وورث ، تك�صا�س 76155 ، الوالي��ات املت�ح��دة االأمريكي�ة

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
، توفري خدمات  النقل اجلوي للم�صافرين واحلموالت وال�صحن ؛ توفري خدمات وكاالت ال�صفر ، حتديداً 
حجوزات ال�صفر لالآخرين وخدمات حجوزات النقل اجلوي لالآخرين وخدمات حجوزات املركبات لالآخرين 
وخدمات حجوزات الرحالت لالآخرين وخدمات حجوزات عطالت ال�صفر لالآخرين بوا�صطة برنامج الوالء 

وبرنامج اجلوائز الت�صجيعية ؛ توفري برنامج رحالت اإ�صافية للم�صافرين كثريو االأ�صفار.
 الواقعة بالفئة : 39 

 و�صف العالمة :  العبارة PLATINUM PRO كتبت باحلروف الالتينية . 
 اال�ص��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.   

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/11/14   املودعة حتت رقم  263196 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم ات�س . لوندبيك ايه/ا�س 
 وعنوانه  اوتيليافيج 9 ، 2500 فالبي ، الدمنارك 
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

و  االإ�صطرابات  وع��الج  للوقاية من  وم��واد �صيدالنية  ؛ م�صتح�صرات  ؛ مطاعيم  و طبية  وم��واد �صيدالنية  م�صتح�صرات 
االأمرا�س يف اأو املتولدة من اأو التي تعمل على اجلهاز الع�صبي املركزي ؛ م�صتح�صرات ومواد �صيدالنية تعمل على اجلهاز 
االأمرا�س  للوقاية من ومعاجلة  وم��واد �صيدالنية   ؛ م�صتح�صرات  املركزي  الع�صبي  املركزي ؛ حمفزات اجلهاز  الع�صبي 
ومر�س  اإ�صطراب   ، اجلنون  ومعاجلة  من  للوقاية  �صيدالنية  وم��واد  م�صتح�صرات  ؛  والع�صبية  النف�صية  واالإ�صطرابات 
املتعلقة  االإدراك��ي و االإ�صطرابات واالأمرا�س  ، ال�صعف  الكاآبة   ، ال�صكتة الدماغية   ، املر�صية  النوبات   ، ال��دوار    ، الزهامير 
ُة لينوك�س غا�صتو ) اعتالل دماغي  ِزمرَ باالإدراك ، اإ�صطرابات املزاج ، الذهان ، القلق ، الالمباالة ) التبلد( ، ال�صرع ، ُمترَالرَ
 ،  ) املكت�صبة  اأو  املوروثة  االإ�صطرابات  الربفرييا ) جمموعة من   ، ،الت�صلب  ا���س(  ال جي   ( االأط��ف��ال(  املن�صاأ عند  �صرعي 
اإ�صطراب ومر�س هنتنجتون ) اإ�صطراب االأع�صاب الوراثي( ، االأرق ، اإ�صطراب ومر�س باركن�صون ، االإنهيار ، اإ�صطرابات 
واأمرا�س احلركة ، اإنف�صام ال�صخ�صية ، اإ�صطرابات ومر�س ثنائي القطبية ، ا�صطراب فرط الن�صاط ونق�س االنتباه ) اإيه 
دي اإت�س دي (، ال�صرطان ) ورم خبيث ( ، ال�صداع الن�صفي ، االأمل ، االإدمان على امل�صكرات ومر�س االإعتمادية ؛ م�صتح�صرات 

ومواد وكوا�صف وعوامل لالأغرا�س الت�صخي�صية والطبية.
 الواقعة بالفئة :     5 

 و�صف العالمة :  الكلمة CIPRALEX كتبت باحلروف الالتينية. 
 اال�ص��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.          

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/11/14   املودعة حتت رقم  263197 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم  ات�س . لوندبيك ايه/ا�س 
 وعنوانه اوتيليافيج 9 ، 2500 فالبي ، الدمنارك 
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

و  االإ�صطرابات  وع��الج  للوقاية من  وم��واد �صيدالنية  ؛ م�صتح�صرات  ؛ مطاعيم  و طبية  وم��واد �صيدالنية  م�صتح�صرات 
االأمرا�س يف اأو املتولدة من اأو التي تعمل على اجلهاز الع�صبي املركزي ؛ م�صتح�صرات ومواد �صيدالنية تعمل على اجلهاز 
االأمرا�س  للوقاية من ومعاجلة  وم��واد �صيدالنية   ؛ م�صتح�صرات  املركزي  الع�صبي  املركزي ؛ حمفزات اجلهاز  الع�صبي 
ومر�س  اإ�صطراب   ، اجلنون  ومعاجلة  من  للوقاية  �صيدالنية  وم��واد  م�صتح�صرات  ؛  والع�صبية  النف�صية  واالإ�صطرابات 
املتعلقة  االإدراك��ي و االإ�صطرابات واالأمرا�س  ، ال�صعف  الكاآبة   ، الدماغية  ال�صكتة   ، املر�صية  النوبات   ، ال��دوار    ، الزهامير 
ُة لينوك�س غا�صتو ) اعتالل دماغي  ِزمرَ باالإدراك ، اإ�صطرابات املزاج ، الذهان ، القلق ، الالمباالة ) التبلد( ، ال�صرع ، ُمترَالرَ
 ،  ) املكت�صبة  اأو  املوروثة  االإ�صطرابات  الربفرييا ) جمموعة من   ، ،الت�صلب  ا���س(  ال جي   ( االأط��ف��ال(  املن�صاأ عند  �صرعي 
اإ�صطراب ومر�س هنتنجتون ) اإ�صطراب االأع�صاب الوراثي( ، االأرق ، اإ�صطراب ومر�س باركن�صون ، االإنهيار ، اإ�صطرابات 
واأمرا�س احلركة ، اإنف�صام ال�صخ�صية ، اإ�صطرابات ومر�س ثنائي القطبية ، ا�صطراب فرط الن�صاط ونق�س االنتباه ) اإيه 
دي اإت�س دي (، ال�صرطان ) ورم خبيث ( ، ال�صداع الن�صفي ، االأمل ، االإدمان على امل�صكرات ومر�س االإعتمادية ؛ م�صتح�صرات 

ومواد وكوا�صف وعوامل لالأغرا�س الت�صخي�صية والطبية.
 الواقعة بالفئة : 5 

الكلمة CIPRAMIL كتبت باحلروف الالتينية.   و�صف العالمة : 
 اال�ص��رتاطات :   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.              

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/11/14   املودعة حتت رقم  263198 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم ات�س . لوندبيك ايه/ا�س 
 وعنوانه  اوتيليافيج 9 ، 2500 فالبي ، الدمنارك 
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

و  االإ�صطرابات  وع��الج  للوقاية من  وم��واد �صيدالنية  ؛ م�صتح�صرات  ؛ مطاعيم  و طبية  وم��واد �صيدالنية  م�صتح�صرات 
االأمرا�س يف اأو املتولدة من اأو التي تعمل على اجلهاز الع�صبي املركزي ؛ م�صتح�صرات ومواد �صيدالنية تعمل على اجلهاز 
االأمرا�س  للوقاية من ومعاجلة  وم��واد �صيدالنية   ؛ م�صتح�صرات  املركزي  الع�صبي  املركزي ؛ حمفزات اجلهاز  الع�صبي 
ومر�س  اإ�صطراب   ، اجلنون  ومعاجلة  من  للوقاية  �صيدالنية  وم��واد  م�صتح�صرات  ؛  والع�صبية  النف�صية  واالإ�صطرابات 
املتعلقة  االإدراك��ي و االإ�صطرابات واالأمرا�س  ، ال�صعف  الكاآبة   ، ال�صكتة الدماغية   ، املر�صية  النوبات   ، ال��دوار    ، الزهامير 
ُة لينوك�س غا�صتو ) اعتالل دماغي  ِزمرَ باالإدراك ، اإ�صطرابات املزاج ، الذهان ، القلق ، الالمباالة ) التبلد( ، ال�صرع ، ُمترَالرَ
 ،  ) املكت�صبة  اأو  املوروثة  االإ�صطرابات  الربفرييا ) جمموعة من   ، ،الت�صلب  ا���س(  ال جي   ( االأط��ف��ال(  املن�صاأ عند  �صرعي 
اإ�صطراب ومر�س هنتنجتون ) اإ�صطراب االأع�صاب الوراثي( ، االأرق ، اإ�صطراب ومر�س باركن�صون ، االإنهيار ، اإ�صطرابات 
واأمرا�س احلركة ، اإنف�صام ال�صخ�صية ، اإ�صطرابات ومر�س ثنائي القطبية ، ا�صطراب فرط الن�صاط ونق�س االنتباه ) اإيه 
دي اإت�س دي (، ال�صرطان ) ورم خبيث ( ، ال�صداع الن�صفي ، االأمل ، االإدمان على امل�صكرات ومر�س االإعتمادية ؛ م�صتح�صرات 

ومواد وكوا�صف وعوامل لالأغرا�س الت�صخي�صية والطبية.
 5  الواقعة بالفئة :  

الكلمة SEROPRAM كتبت باحلروف الالتينية.   و�صف العالمة : 
 اال�ص��رتاطات :   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.     

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/11/14   املودعة حتت رقم  263201 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم ات�س . لوندبيك ايه/ا�س 
 وعنوانه  اوتيليافيج 9 ، 2500 فالبي ، الدمنارك 
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

و  االإ�صطرابات  وع��الج  للوقاية من  وم��واد �صيدالنية  ؛ م�صتح�صرات  ؛ مطاعيم  و طبية  وم��واد �صيدالنية  م�صتح�صرات 
االأمرا�س يف اأو املتولدة من اأو التي تعمل على اجلهاز الع�صبي املركزي ؛ م�صتح�صرات ومواد �صيدالنية تعمل على اجلهاز 
االأمرا�س  للوقاية من ومعاجلة  وم��واد �صيدالنية   ؛ م�صتح�صرات  املركزي  الع�صبي  املركزي ؛ حمفزات اجلهاز  الع�صبي 
ومر�س  اإ�صطراب   ، اجلنون  ومعاجلة  من  للوقاية  �صيدالنية  وم��واد  م�صتح�صرات  ؛  والع�صبية  النف�صية  واالإ�صطرابات 
املتعلقة  االإدراك��ي و االإ�صطرابات واالأمرا�س  ، ال�صعف  الكاآبة   ، ال�صكتة الدماغية   ، املر�صية  النوبات   ، ال��دوار    ، الزهامير 
ُة لينوك�س غا�صتو ) اعتالل دماغي  ِزمرَ باالإدراك ، اإ�صطرابات املزاج ، الذهان ، القلق ، الالمباالة ) التبلد( ، ال�صرع ، ُمترَالرَ
 ،  ) املكت�صبة  اأو  املوروثة  االإ�صطرابات  الربفرييا ) جمموعة من   ، ،الت�صلب  ا���س(  ال جي   ( االأط��ف��ال(  املن�صاأ عند  �صرعي 
اإ�صطراب ومر�س هنتنجتون ) اإ�صطراب االأع�صاب الوراثي( ، االأرق ، اإ�صطراب ومر�س باركن�صون ، االإنهيار ، اإ�صطرابات 
واأمرا�س احلركة ، اإنف�صام ال�صخ�صية ، اإ�صطرابات ومر�س ثنائي القطبية ، ا�صطراب فرط الن�صاط ونق�س االنتباه ) اإيه 
دي اإت�س دي (، ال�صرطان ) ورم خبيث ( ، ال�صداع الن�صفي ، االأمل ، االإدمان على امل�صكرات ومر�س االإعتمادية ؛ م�صتح�صرات 

ومواد وكوا�صف وعوامل لالأغرا�س الت�صخي�صية والطبية.
 الواقعة بالفئة : 5 

 و�صف العالمة :  الكلمة SEROPLEX كتبت باحلروف الالتينية. 
 اال�ص��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.   

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/11/21   املودعة حتت رقم  263647 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم جا�صتون جيه. جلوك �صتايل ال بي 
املتحدة  ال��والي��ات   ،  30082 ، ، ج��ورج��ي��ا  ، �صمرينا   ئ��ي  ا���س  اآر.  ري���دج  دي  وع��ن��وان��ه  300 ليك 

االمريكية
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

�صكاكني
 الواقعة بالفئة : 8 

اإطار  ذو  دائ��ري  ل�صكل  ر�صم  داخ��ل  مائل  ب�صكل  بالالتينية  كتب   G احل��رف    : العالمة  و�صف 
عري�س بطريقة مميزة.

 اال�ص��رتاطات     :   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد 

، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.    
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/11/21   املودعة حتت رقم  263652 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم  جا�صتون جيه. جلوك �صتايل ال بي 
املتحدة  ال��والي��ات   ،  30082 ، ، ج��ورج��ي��ا  ، �صمرينا   ئ��ي  ا���س  اآر.  ري���دج  دي  وع��ن��وان��ه  300 ليك 

االمريكية
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

�صكاكني
 الواقعة بالفئة : 8 

 O احل��رف  الالتينية بحجم كبري مع  باحلروف  كتبت   Gaston الكلمة    : العالمة  و�صف 
G باحلروف الالتينية ب�صكل  اإط��ار عري�س وبداخلها كتب احلرف  دائ��رة ذات  منها على �صكل 

مائل بطريقة مميزة.
 اال�ص��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد 
، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.             

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/11/24   املودعة حتت رقم  263891 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم  بيدروك ا�س ايه 
وعنوانه  4 ، ت�صيمني دي�س فريجريز ، جنيف 1208 ، �صوي�صرا

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
اإدارة االأعمال ؛ توجيه االأعمال ؛ تفعيل الن�صاط املكتبي ؛ خدمات االأبحاث التجارية، مبا فيها جمع وتخزين 
والتحليل  االقت�صادية  التنبوؤات  التقارير؛  وتقدمي  االأبحاث  حتليل  املالية،  واملعلومات  االأعمال  ومعاجلة 
؛  العقارات )لالآخرين(  اأعمال  اإدارة  ؛  االأعمال  اإدارة وتقييم خماطر  ؛ خدمات  واملالية  التجارية  للغايات  
خدمات امل�صورة املتعلقة بخدمات الدعاية واالإع��الن  فيما يخ�س التقييمات العقارية ؛ خدمات الت�صويق؛ 
خدمات الرتويج ؛ خدمات اإدارة قاعدة البيانات؛ خدمات ا�صت�صارات و توجية اإدارة �صوؤون املوظفني ؛ خدمات 
اإ�صت�صارات وتوجيه نظام ك�صوف الرواتب ؛ تنظيم  معلومات  ادارة �صوؤون املوظفني يف قواعد بيانات حا�صوب 
بجميع  املتعلقة  واال�صت�صارة  وامل�صورة  املعلومات  خدمات  ال�صرائب؛  تنظيم  خدمات  ؛  ال�صرائب  خدمات  ؛ 

اخلدمات املذكورة اآنفا.
 الواقعة بالفئة : 35 

 و�صف العالمة :  الكلمة BEDROCK كتبت باحلروف الالتينية . 
 اال�ص��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.         

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/3/8   املودعة حتت رقم  269405 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم  مركزاللولو)�س.ذ.م.م.( 
 وعنوانه  �س.ب: 60188 ، دبي، دولة االإمارات العربية املتحدة. 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
اإدارة برامج الوالء للعمالء ؛ املعلومات واالأخبار عن االأعمال؛ اإ�صتف�صارات عن االأعمال ؛ معلومات جتارية 
الدعاية  ؛  الت�صويق  ؛  العينات  توزيع  ؛  ال�صلع  عر�س  ؛   ) امل�صتهلك  ن�صح  متجر   ( للم�صتهلكني  ون�صائح 
واالإعالن اخلارجي ؛ عر�س ال�صلع على و�صائل اإت�صاالت لغايات البيع بالتجزئة ؛ توفري املعلومات واالأخبار 
عن االأعمال عرب موقع �صبكي ؛ توفري اأ�صواق على اخلط املبا�صر مل�صرتي وباعة ال�صلع واخلدمات ؛ خدمات 
الت�صويق عن بعد ؛ خدمات جتميع ت�صكيلة من ال�صلع ل�صالح الغري )ما عدا نقلها( ، لتمكني عامة الزبائن 
من معاينتها و�صراءها عند احلاجة مبا فيها املن�صوجات و بدائل املن�صوجات ؛ بيا�صات لالإ�صتعمال املنزيل ؛ 
املالب�س و لبا�س القدم  واأغطية الراأ�س ؛ مثل هذه اخلدمات قد يتم توفريها بوا�صطة متاجر البيع بالتجزئة 
اأو منافذ البيع باجلملة اأو بوا�صطة كاتالوجات الطلب بالربيد اأو بوا�صطة و�صائل الو�صائط االإلكرتونية ، 

على �صبيل املثال ، عرب املواقع ال�صبكية اأو عرب برامج الت�صوق التلفزيوين .
 الواقعة بالفئة : 35 

و�صف العالمة : العبارة LULU SAREES كتبت باحلروف الالتينية االإعتيادية .
 اال�ص��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.  

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:
بتاريخ 2017/3/8   املودعة حتت رقم  269397 

رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية
 با�صم  مركزاللولو)�س.ذ.م.م.( 

 وعنوانه  �س.ب: 60188 ، دبي، دولة االإمارات العربية املتحدة. 
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

اإدارة برامج الوالء للعمالء ؛ املعلومات واالأخبار عن االأعمال؛ اإ�صتف�صارات عن االأعمال ؛ معلومات جتارية 
الدعاية  ؛  الت�صويق  ؛  العينات  توزيع  ؛  ال�صلع  عر�س  ؛   ) امل�صتهلك  ن�صح  متجر   ( للم�صتهلكني  ون�صائح 
واالإعالن اخلارجي ؛ عر�س ال�صلع على و�صائل اإت�صاالت لغايات البيع بالتجزئة ؛ توفري املعلومات واالأخبار 
عن االأعمال عرب موقع �صبكي ؛ توفري اأ�صواق على اخلط املبا�صر مل�صرتي وباعة ال�صلع واخلدمات ؛ خدمات 
الت�صويق عن بعد ؛ خدمات جتميع ت�صكيلة من ال�صلع ل�صالح الغري )ما عدا نقلها( ، لتمكني عامة الزبائن 
واالأحجار  املجوهرات   ؛  منها  خليط  وك��ل  النفي�صة  املعادن  فيها  مبا  احلاجة  عند  و�صراءها  معاينتها  من 
الكرمية واالأحجار �صبه الكرمية ؛ اأدوات قيا�س الوقت واأدوات قيا�س الوقت الدقيقة ؛ مثل هذه اخلدمات 
الطلب  كاتالوجات  بوا�صطة  اأو  باجلملة  البيع  منافذ  اأو  بالتجزئة  البيع  بوا�صطة متاجر  توفريها  يتم  قد 
اأو عرب برامج  ال�صبكية  املواقع  املثال ، عرب  ، على �صبيل  اأو بوا�صطة و�صائل الو�صائط االإلكرتونية  بالربيد 

الت�صوق التلفزيوين .
 الواقعة بالفئة : 35 

و�صف العالمة : العبارة LULU GOLD كتبت باحلروف الالتينية االإعتيادية .
 اال�ص��رتاطات :   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.    

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ  2017/3/8   املودعة حتت رقم  269398 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�صم  مركزاللولو)�س.ذ.م.م.( 
 وعنوانه �س.ب: 60188 ، دبي، دولة االإمارات العربية املتحدة. 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
الطالء  ؛  امل��ع��ادن  �صبك  ؛  امل��ع��ادن  �صقي  ؛  امل��ع��ادن  ؛ معاجلة  باملعادن  الطلي  ؛  بالذهب  الطالء 

بالف�صة .
 الواقعة بالفئة : 40 

و�صف العالمة : العبارة LULU GOLD كتبت باحلروف الالتينية االإعتيادية .
 اال�ص��رتاطات :   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد 
، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.        

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  اإبريل 2017 العدد 11987
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اأحكم ال�صيخ خالد بن في�صل القا�صمي، 
قائد فريق اأبوظبي لل�صباقات، قب�صته 
العام  ال��رتت��ي��ب  ال��ث��اين يف  امل��رك��ز  على 
اليوم  ن��ه��اي��ة م��ن��اف�����ص��ات  امل����وؤق����ت م���ع 
ال�صحراوي  اأبوظبي  رايل  من  الثالث 
ب��ط��ول��ة كاأ�س  ال��ث��ال��ث��ة م���ن  - اجل���ول���ة 
الطويلة  ال�صحراوية  للراليات  العامل 
يفوز  التوايل  على  الثالثة  وللمرة   –
امل��راح��ل اخلا�صة  ب��و���ص��اف��ة  ال��ق��ا���ص��م��ي 
ب��رف��ق��ة م���الح���ه خ���ال���د ال���ك���ن���دي على 
داكار  رايل  بلقب  الفائزة  ال�صيارة  منت 
دي.ك���ي���ه.اآر.   3008 بيجو   2017
الثالثة  املرحلة  في�صل  بن  خالد  قطع 
)مرحلة مياه العني( يف 4:05:06.0 
���ص��اع��ة مب��ت��و���ص��ط ���ص��رع��ة ب��ل��غ 70.7 
كلم/�س، وبهذا يكون البطل االإماراتي 
امل�صافة  ع��ن ن�صف  م��اي��زي��د  اج��ت��از  ق��د 
ال�صحراوي  اأبوظبي  لرايل  االجمالية 
بو�صافة  متم�صكاً  كلم   2073 البالغة 
الرتتيب العام املوؤقت على منت �صيارة 
الدفع اخللفي التي ي�صرف عليها فريق 
ب��ي.ات�����س. ���ص��ب��ورت. وات�����ص��ع ال��ف��ارق يف 
و�صاحب  القا�صمي  بني  العام  الرتتيب 

املركز الثالث الت�صيكي مارتن بروكوب 
 1:04:57.3 اإىل  ب�صكل كبري لي�صل 
���ص��اع��ة. ب��ل��غ ال��ط��ول االإج���م���ايل ملرحلة 

منها  تقريباً  كلم   380 الثالث  ال��ي��وم 
واجه  بال�صرعة  كلم خا�صة   288.73
القا�صمي  ال�صيخ خالد بن في�صل  فيها 

امل�صار  اأ�صعنا  وق���ال:  ج��دي��دة  حت��دي��ات 
ثماين  ح���وايل  وخ�صرنا  ال��ي��وم  م��رت��ني 
دق����ائ����ق ب���ع���دم���ا مت حت���وي���ل امل�������ص���ار يف 

تقريباً  االأوىل  الع�صرين  الكيلومرتات 
وعلقنا يف الرمال لكننا مل نخ�صر حينها 
وقتاً كبرياً. ا�صطررنا للبحث عن م�صار 

ثميناً.  وق��ت��اً  ذل��ك  كلفنا  ول��ك��ن  ج��دي��د 
واجهتنا  االأخ�����رية  ال��ك��ي��ل��وم��رتات  ويف 
ن�صري  اأن  وح��اول��ن��ا  كبرية  رملية  ت��الل 

احلدود  م��ع  الفا�صل  ال�صور  مب��ح��اذات 
ال�����ص��ع��ودي��ة وك�����ان م���ن ال�����ص��ع��ب على 
الرملية  ال��ت��الل  م��ع  التعامل  ال�صيارة 

العالية التي ت�صتهر بها �صحراء الربع 
ب�صكل  ال��ق��ا���ص��م��ي:  واأ�����ص����اف  اخل�����ايل. 
حيث  ال��ي��وم  بنتيجتنا  �صعيد  اأن����ا  ع���ام 
الثاين  باملركز  املرحلة  انهاء  جنحنا يف 
الرتتيب  يف  ل��ل��رايل  و�صافتنا  وع��ززن��ا 
�صابقاً،  قلت  كما  ول��ك��ن  امل��وؤق��ت.  ال��ع��ام 
ال��ن��ت��ي��ج��ة م��ه��م��ة ط��ب��ع��اً ول���ك���ن االأه����م 
اأكت�صبها  التي  اخل��ربة  بالن�صبة يل هي 
يف كل كيلومرت اأقطعه يف رايل اأبوظبي 
ال�صحراوي. هذا وكان ال�صيخ خالد بن 
في�صل القا�صمي، قد تقدم اأربعة مراكز 
الحتالل املركز الثاين يف الرتتيب العام 
بفارق  االأول  ال��ي��وم  ن��ه��اي��ة  م��ع  امل��وؤق��ت 
اأرب���ع دق��ائ��ق اأم���ام ال��رو���ص��ي فالدميري 
الرايل مرتني  بلقب  الفائز  فا�صيلييف 
اليوم  يف  وع���زز  و2015(.   2014(
ال��ث��اين م��ن و���ص��اف��ت��ه ل��ل��رتت��ي��ب العام 
بروكوب  مارتن  الت�صيكي  ح�صاب  على 
بفارق 34:01.3 دقيقة.  يبلغ الطول 
االأخ���رية من  االإج��م��ايل للمرحلة قبل 
)مرحلة  ال�����ص��ح��راوي  اأب��وظ��ب��ي  رايل 
 250.25 396.4 كلم منها  اأدنوك( 

كلم خا�صة بال�صرعة.

حقق فريق »كلينوفا« االماراتي فوزا 
كبريا على فريق في�صتا جيت كافالري 
الربيطاين  البولو  ي��وم  انطالقة  يف 
ع��ل��ى اجل��م��ال ليحقق ب��ط��ول��ة ال����« ذا 

�صيجر«.
ل��ع��ب��ة البولو  ا���ص��ت��ط��اع��ت ج��ل��ب  دب���ي 
الربيطانية العريقة وقامت بدجمها 
ليتم لعب  الرا�صخة،  االمارة  بتقاليد 
البولو على اجلمال بدال من اخليول، 
مما منح هذه الريا�صة مذاقا جديدا 
من احلما�س واالث��ارة يف ظل تواجد 
ع���دد ك��ب��ري م���ن ال�����ص��ي��وف م���ن كبار 
االأحداث  م��ن  وال��ع��دي��د  ال�صخ�صيات 

املمتعة امل�صاحبة للمناف�صات.
وخالل االحتفال الكبري بالدمج بني 
واالماراتية  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ال��ت��ق��ال��ي��د 
كلينوفا  ف���ري���ق  ا���ص��ت��ط��اع  ال��ع��ري��ق��ة، 
ت���اري���خ���ي ع���ل���ى فريق  حت��ق��ي��ق ف�����وز 
في�صتا جيت كافالري. وخالل املباراة 
ثالثة  ت�صجيل  جاريت  روب  ا�صتطاع 

اأه�������داف ح��ا���ص��م��ة، يف ال���وق���ت ال���ذي 
وت�صاريل  فيليب�س،  اأدري����ان  فيه  ق��دم 
روث��رام، وروبرت هوجويرف م�صاندة 
على  �صاعدتهم  كلينوفا  لفريق  قوية 

حتقيق االنت�صار.
وتعليقا على املناف�صات احلامية، قال 
اأر�صالن كرمي، الع�صو املوؤ�ص�س لفريق 
كلينوفا، املوؤ�ص�صة الربيطانية العاملية 

ال�صحية:  ب��اخل��دم��ات  امل��ت��خ�����ص�����ص��ة 
امل�صاركة يف يوم البولو الربيطاين يف 
لنا.  بالن�صبة  ثرية  كتجربة  دبي جاء 
يف  الفوز  بتحقيق  حقا  �صعداء  ونحن 

م���ب���اراة ال��ي��وم ب��ب��ط��ول��ة ال��ب��ول��و على 
اجلمال.

الفائز  الفريق  ا�صتلم  امل��ب��اراة  وبعيد 
مميزة  احتفالية  يف  �صيجر  ذا  ك��اأ���س 

�صمن فعاليات يوم البولو الربيطاين 
يف دبي. وتابع اأر�صالن كرمي: ريا�صة 
امللوك،  ريا�صة  اأن��ه��ا  م��ع��روف  البولو 
يف  م��وؤخ��را  كبري  ب�صكل  تنت�صر  وه��ي 

االم��������������ارات، ل����ذل����ك ن���ح���ن ����ص���ع���داء 
ن��ك��ون ج����زءا م���ن رح��ل��ة انت�صار  ب����اأن 
الريا�صة  وه��ذه  الدولة.  يف  الريا�صة 
ملهارات  ب��ح��اج��ت��ه��ا  مت���ت���از  ال��ع��ري��ق��ة 

التدريب  الكثري من  خا�صة وتتطلب 
الالعب  ي�صتطيع  ح��ت��ى  وال��ت��م��اري��ن 
مم��ار���ص��ت��ه��ا ع��ل��ى م�����ص��ت��وى اح����رتايف. 
اجل�صد  يح�صل  اأن  ال�����ص��روري  وم��ن 
املباراة  امل��ي��اه خ��الل  م��ن  على حاجته 
حتى يكون قادرا على تقدمي اأداء جيد 
واحلفاظ على ن�صبة املاء واالأمالح يف 

اجل�صد اأثناء املباريات.
وريا�صة البولو على اجلمال م�صابهة 
لريا�صة البولو على اخليول ال�صهرية 
الالعبون  ي��ق��وم  ح��ي��ث  ب��ري��ط��ان��ي��ا  يف 
ب�صرب الكرة وهم على ظهر اخليول. 
ويف الن�صخة العربية من لعبة امللوك، 
متت اال�صتعا�صة عن اخليول باجلمال 

يف جتربة ثرية وفريدة من نوعها. 
وهي اأ�صبحت من االأحداث ال�صهرية 
قاعدة  ت�����ص��ت��ق��ط��ب  وال����ت����ي  دب�����ي  يف 
ب���االم���ارة ا�صافة  ك��ب��رية  ج��م��اه��ريي��ة 
وال�صخ�صيات  امل�صاهري  م��ن  للعديد 

الهامة.

احتاد  رئي�س  الدرعي  ثعلوب  بن  حممد  اعتمد 
برنامج  بوك�صينغ  والكيك  واجل���ودو  امل�صارعة 
اأبطال  ب��ط��ول��ة  مل��ن��اف�����ص��ات  اجل���ول���ة اخل��ت��ام��ي��ة 
املجموعة   2017-2016 اجل���ودو مل���و����ص���م 
ال��ث��ان��ي��ة وال��ت��ي حت���دد ل��ه��ا ي���وم اجل��م��ع��ة القادم 
االحت���اد  ب�����ص��ال��ة  احل����ايل  14/اأبريل  امل���واف���ق 
على  ظبي  اأب���و  يف  امل�����ص��رف  مبنطقة  الرئي�صية 
اجلودو  �صعبة  م��ع  عقد  ال���ذي  االجتماع   ���ص��وء 
الرتتيبات  لبحث  االأول  اأم�����س  م�صاء  ب��االحت��اد 
اخلا�صة باإقامة احلفل اخلتامي للبطولة التي 
ت�صهد م�����ص��ارك��ة ك��اف��ه ال��ف��رق ال��ت��ي ���ص��ارك��ت يف 
والتي  اجلزيرة  فريق  ت�صدرها  االأوىل  املرحلة 
للبطولة  العامة  لل�صروط  وفقا  جم��ددا  ت��اأت��ي 
امل�صاركني  كافه  ال���وزن  اإج����راءات  ي�صبقها  التي 
وذل�����ك اع���ت���ب���ارا م���ن ال��ت��ا���ص��ع��ة ���ص��ب��اح��ا وحتى 
البطولة  ت���اري���خ  ن��ف�����س  وال��ن�����ص��ف يف  ال��ع��ا���ص��رة 
�صباحا  ع�صرة  احلادية  املناف�صات يف  تبداأ  ،فيما 
بال�صالة  التا�صعة  يتواجد اجلميع قبل  اأن  على 
اجلمعة  ل�صالة  املناف�صات  وتتوقف  الرئي�صية 

وتناول الغداء يف �صيافة االحتاد.
اأ�صماء  اإر�صال  وحددت �صروط البطولة باأن يتم 
الأوزان  وفقا  البطولة  يف  امل�صاركني  الالعبني 
وذلك  جمموعتهم  مناف�صات  وتاريخ  الالعبني 
ق��ب��ل م��وع��د ال��ب��ط��ول��ة ب��ث��الث��ة اأي����ام ع��ل��ى االأقل 
ي��ت��اأخ��ر يف  ال���ذي  ال��ف��ري��ق  وال ي�صمح مب�����ص��ارك��ة 

باأعمار  اجلميع  يتقيد  اأن  على  الك�صف،  اإر���ص��ال 
للعب  ي�صمح  وال   ، ف��ئ��ة  ل��ك��ل  امل���ح���ددة  امل��وال��ي��د 
اأن  الع��ب  الأي  ي�صمح  ال  كما  االأك����رب،  الفئة  يف 
ميثل مركزين خالل املو�صم الواحد، وال ي�صمح 
لالعب بامل�صاركة يف اأكرث من فئة عمرية واحدة، 
و�صمحت الالئحة مب�صاركة كل فريق بالعبني يف 
كل وزن مع التاأكيد على اإبراز االأوراق الثبوتية 
موا�صفات  حددت  التي  البطولة  ل�صروط  وفقا 
ال����الع����ب امل�������ص���ارك والئ����ح����ة امل����درب����ني خالل 
الالعبني  ت��ع��ادالت  فيها  تعتمد  التي  البطولة 
ال�صكور   ) بنظام  املباريات  حل�صم  العمل  و�صيتم 

الذهبي )، وفقاً لتعديالت القانون الدويل للعبه 
. وحددت الالئحة مناف�صات فئة ما بني �صن 11 
باأوزان   2006 –  2005 ملواليد  �صنة   12 –

حتت  46 كجم ، 50 - ، 55 - ، 60كجم ،وفئة 
 –  2000 ملواليد  – 16   17�صنة  حتت 15 
– 2002 فقد حتددت اأوزانهم بتحت   2001

-كجم 73 - ، 81 - ، 90  وف��وق  90كجم .. 
�صنة   20  -  19 –  18 ال�صباب حت��ت  فئة  اأم��ا 
فقد   1999  –  1997  –  1998 مل��وال��ي��د 

حتددت اأوزانهم حتت  81  كجم، 90 - ، 100 
،وفوق  100كجم ، اأما فئة الر جال فقد حتددت 
اأوزان��ه��م حت��ت- 60  ، 66 - ، 73 - ، 81 - ، 
90 - ، 100 حتت وفوق 100 كجم.. و�صكلت 
للبطولة  واالإداري��ة  والتنظيمية  الفنية  اللجنة 
م���ن خ��ل��ي��ف��ة ال��ق��ب��ي�����ص��ي ب��ج��ان��ب اخل��ب��ري الفني 
اأ�صرف  ي��ون��ي��دا  ،وم�صاعده  ت��وي��واك��ي  ال��ي��اب��اين 
ح�صني واآخرين و�صمت اللجنة الفنية الدكتور 
���ص��الم حم��م��د اخل��ط��اط وي�����ص��رف ع��ل��ى اللجنة 

التحكيمية احلكم الدويل اأحمد البلو�صي.
من جهته اأ�صاد حممد بن ثعلوب الدرعي بدعم 
البرتولية  الدولية  اال�صتثمارات  �صركة  ورعاية 
ل��ن�����ص��اط االحت������اد م��وا���ص��ل��ة للدور  )اآي���ب���ي���ك( 
ال�صركة  ب��ه  ت��ق��وم  ال���ذي  واملجتمعي  ال��ري��ا���ص��ي 
ال��وط��ن��ي��ة ال���رائ���دة، م��وؤك��دا ب���اأن ت��ل��ك البطولة 
واملجتمعية  الفنية  املكا�صب  من  الكثري  اأف��رزت 
التي ت�صتحق االإ�صادة، خا�صة اأن البطولة بلغت 
واجل���ودة  التميز  درج����ات  م��ن  متقدمة  م��رت��ب��ه 
اعتمادا على النوعية من الالعبني ال�صاعدين 
ال���ذي���ن مي��ث��ل��ون م�����ص��ت��ق��ب��ل ال��ل��ع��ب��ة مم���ا اأف����رز 
االحت��اد حاليا  لها  اعد  التي  الواعدة  املجموعة 
االوملبي  باملجمع  ي��ق��ام  م��ت��ق��دم  اإع����داد  مع�صكر 
بالعا�صمة  ل��ل��ج��ودو  ال�����دويل  ل���الحت���اد  ال��ت��اب��ع 
م�صتواهم  على  ينعك�س  مما  بوداب�صت،  املجرية 

خالل البطولة املقبلة.

حممد بن ثعلوب يعتمد برنامج اجلولة اخلتامية ملناف�سات بطولة اأبطال 
اجلودو ملو�سم 2016-2017 املجموعة الثانية

يف مبادرة نالت ثناء الو�صط الريا�صي على من�صات التوا�صل 
االجتماعي تقدير ملبادرة نادي احلمرية الريا�صي الثقايف 
بزيارة اأحد الالعبني الدي تعر�س لالإ�صابة خالل املباراة 
التي جمعت نادي احلمرية بنادي مليحه موؤخرا يف دوري 

كرة القدم .
ح��ي��ث ق���م  �صامل غ���امن ال�����ص��ام�����ص��ي ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س 

اأحمد  بن  يرافقه   الثقايف  الريا�صي  نادي احلمرية  اإدارة 
معيل الكتبي رئي�س اللجنة الريا�صية اأمني ال�صر امل�صاعد 
ن��ادي مليحة  �صيف احلويدي العب  الالعب مهند  بزيارة 
اأثناء  اأ�صيب  ال��ذي  القيوين  ب��اأم  خليفة  ال�صيخ  مب�صت�صفي 
على  واالأطمئنان  له  ال��ورد  وقدمو  احلمرية  مع  مباراته 

�صالمته .

تتالقى  والتي  الزيارة  اأهمية  ال�صام�صي  �صامل غامن  واأك��د 
اإط��ار القيم الريا�صية التي تعزز من عالقات الود بني  يف 
الالعبني واالهتمام باحلميع ال�صميا ونحن يف عام اخلري 
ال��الع��ب مهند �صيف  اأن���ه مت االط��م��ئ��ن��ان ع��ل��ى  اإىل  ول��ف��ت 
احلويدي جراء تعر�صه ال�صابة خالل املباراة بني احلمرية 

ومليحة .

اأكدت قيم الأخالق الرفيعة 

 نادي احلمرية الريا�سي يعود لعبا من نادي مليحه 
اأ�سيب يف املباراة التي جمعت بينهما 

اجلولة الثالثة من بطولة كاأ�س العامل للراليات ال�صحراوية الطويلة

خالد القا�سمي يحكم قب�سته على و�سافة رايل اأبوظبي ال�سحراوي

فريق »كلينوفا«يحقق فوزًا تاريخيًا على فريق »في�صتا جيت كافالري«

ريا�سة البولو على اجلمال ت�ستحوذ على �سعبية عالية يف الإمارات بدًل من ممار�ساتها التقليدية يف العامل على اخليول
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ي���اأم���ل ال�����ص��ائ��ق امل��ق��ي��م يف االإم�������ارات 
اأف�صل  ي���ق���دم  اأن  م����اردي����ن����ي  ب�������ص���ار 
من  ال��ث��ام��ن  امل��و���ص��م  يف  فئته  يف  اأداء 
بطولة حت��دي ك��اأ���س ب��ور���ص��ه ج��ي تي 
لي�س ف��ق��ط يف  االأو����ص���ط،  ال�����ص��رق   3
الف�صية،  الفئة  تتويج  من�صة  بلوغه 
اإلهام  م�صدر  مبثابة  ليكون  اأي�صاً  بل 
ل��ل�����ص��ائ��ق��ني امل��ح��ل��ي��ني ل��ي�����ص��ارك��وا يف 
املوا�صم املقبلة من ال�صل�صلة. وو�صلت 
اجلولة ال�صاد�صة من البطولة االأكرث 
�صباقات  يف  واح���رتاف���ي���ة  ت��ن��اف�����ص��ي��ة 
ال�صيارات يف املنطقة اإىل البحرين يف 
ختام مثري للمو�صم الذي مت ت�صكيله 
وتطوير  الوثيق  التناف�س  خ��الل  من 
املحليني.  املناف�صني  من  جديد  جيل 
وك����ان ���ص��ح��ذ امل���واه���ب اجل���دي���دة من 
ال�صمة  ه���و  ال��ط��م��وح��ني  امل��ت�����ص��اب��ق��ني 
خلتام  ت�صتعد  ال��ت��ي  ل�صل�صلة  امل��م��ي��زة 
�صيكون  وال�������ذي  ال���ث���ام���ن  م��و���ص��م��ه��ا 
داعم  ك�صباق  باإقامة  للحما�صة  مثرياً 
جل��ائ��زة ال��ب��ح��ري��ن ال��ك��ربى لطريان 
و16   15 ي���وم���ي   2017 اخل��ل��ي��ج 
اأبريل اجلاري. وفيما يطمح مارديني 
يحتل  حيث  الف�صية،  الفئة  يف  للفوز 
اأن  ياأمل  اأن��ه  اإال  ال��راب��ع،  املركز  حالياً 
املنطقة  من  ال�صائقني  زمالئه  يتابع 
ال��ن��ه��ائ��ي��ة، وكان  ت��ق��دم��ه يف اجل���ول���ة 
الت�صويق وال�صباقات وتطوير مهاراته 
لل�صائق املقيم  اخلا�صة حافزاً رئي�صياً 
االإمارات العربية املتحدة وتركت اأثراً 
فيه خالل اأول مو�صم كامل له يف هذه 
يكون  اأن  يف  ي�صعى  اأن��ه  بيد  ال�صل�صلة، 
ريا�صة  لتطوير  اأك��رب  معنى  جلهوده 
ال�����ص��ي��ارات يف امل��ن��ط��ق��ة. وق��ب��ي��ل ختام 
املو�صم الثامن من بطولة حتدي كاأ�س 
بور�صه جي تي 3 ال�صرق االأو�صط، قال 
ب�صار مارديني: “قبل هذا العام، كنت 
هذه  يف  ال�صباقات  متعة  ت��ذوق��ت  ق��د 
بالن�صبة  كافياً  ذل��ك  وك��ان  ال�صل�صلة، 
االلتزام  اأردت  �صيء  اأن��ه  اأدرك  كي  يل 
ال���ك���ام���ل ب����ه وحت������دي ن��ف�����ص��ي، وك����ان 
كامل  ملو�صم  ال�صل�صلة  اإىل  االن�صمام 
جت��رب��ة ال ت�����ص��دق ح��ي��ث مت��ك��ن��ت من 
تطوير مهاراتي اخلا�صة يف ال�صباقات 
واختبار نف�صي اأمام اأف�صل ال�صائقني. 
ومتعة  �صغفاً  ميثل  ال�صيارات  ف�صباق 
جتد  اأن  ال�صعب  ومن  متناهية.  غري 
�صيئا اأكرث اإثارة من امل�صاركة يف كاأ�س 
3، وت��ط��وي��ر نف�صك  ب��ور���ص��ه ج��ي ت��ي 
واخ���ت���ب���ار ه����ذه احل��ل��ب��ات ال���رائ���ع���ة يف 
اأ����ص���رع وق���ت مم��ك��ن، لكنه ع��م��ل �صاق 
وهذا  الرتكيز،  م��ن  الكثري  ويتطلب 

بالن�صبة  ال�صل�صلة  يف  جزء  اأف�صل  هو 
التقدم  ع���ل���ى  ق����درت����ي  وك����ذل����ك  يل، 
يف م��ه��ارات ال��ق��ي��ادة، وب��ال��ت��اأك��ي��د فقد 
اأ���ص��ي��اء عن  وتعلمت  اأ���ص��رع  اأ���ص��ب��ح��ت 
وامل�صارات”.  وال�����ص��ي��ارات  م��ه��ارات��ي، 
من�صة  بلوغ  اأري��د  بالتاأكيد  واأ���ص��اف: 
ال��ت��ت��وي��ج ال��ن��ه��ائ��ي��ة ه����ذا ال���ع���ام الأنه 
من  مذهل  مو�صم  راأ����س  على  �صياأتي 
ال�صباقات، حيث �صيكون ذلك كمكافاأة 
ع���ل���ى ال���ع���م���ل ال�������ص���اق ال������ذي ق�����ام به 
�صائقني  هناك  كان  اإذا  ولكن  فريقي. 
املتحدة  العربية  االإم�����ارات  يف  �صباب 
�صباقاتي  وم�صاهدة  تقدمي،  يتابعون 
ذلك،  فعل  على  قدرتهم  يف  والتفكري 

ف����اإن ذل���ك ���ص��ي��ك��ون مب��ث��اب��ة حتقيقي 
لريا�صة  ج���داً  متحم�س  ف��اأن��ا  ال��ف��وز، 
موا�صلة  اأرى  اأن  واأري�����د  ال�����ص��ي��ارات 
العربية  االإم��������ارات  دول�����ة  يف  من���وه���ا 
املتحدة وال�صرق االأو�صط. ولكي نفعل 
ذلك، نحتاج اإىل اجليل القادم للم�صي 
قدماً ب�صكل اأكرب جراأة، وجتربة هذه 
الأكرث  ال�صائقون  وينتمي  الريا�صة. 
الدولة  ذل���ك  يف  مب��ا  دول،  ع�صر  م��ن 
العربية  البحرين واالإمارات  امل�صيفة 
ال�صعودية،  العربية  واململكة  املتحدة 
ال�����ص��ه��ر املقبل  و���ص��ي�����ص��ط��ف��ون خ���الل 
ال  التي  ال�صباق  بتجربة  لال�صتمتاع 
ك��ج��زء م��ن عطلة نهاية  ت��ك��رر ك��ث��رياً 

حيث  البحرين،  يف  الكربى  االأ�صبوع 
يتناف�صون عرب فئات متعددة، ب�صيارات 
بور�صه 911 جي تي 3 املذهلة، على 
 5،4 ب��ط��ول  ال��ك��ربى  حلبة اجل��ائ��زة 
ك��ل��م يف ال�����ص��خ��ري، ح��ي��ث ي��ت��وق��ع ان 
للمو�صم  اخل��ت��ام��ي��ة  اجل���ول���ة  ت���ك���ون 
الثامن اأكرث اجلوالت اإثارة وحما�س. 
من جانبه قال والرت ليخرن موؤ�ص�س 
وم��دي��ر حت��دي ك��اأ���س ب��ور���ص��ه ج��ي تي 
اأن توا�صل  ناأمل  االأو�صط:  ال�صرق   3
ال�صائقني  تطوير  يف  دوره��ا  ال�صل�صلة 
ذل��ك، فعلى مدار  م��ن  اأك��رث  املحليني 
8 موا�صم من املناف�صة ا�صتمر حتدي 
كاأ�س بور�صه جي تي 3 يف النمو، وبناء 

ال�صرق  يف  اجل��دد  املت�صابقني  مهارات 
االأو�صط، وقد و�صعنا هذا العام معياراً 
ي�صجع  اأن  ون���اأم���ل  ل���الإث���ارة،  ج���دي���داً 
ال�صباب  م���ن  ال��ري��ا���ص��ة  ه���ذه  ع�����ص��اق 
الذين يتابعون ال�صل�صلة اأن يتحم�صوا 
�اويف  احللبات  يف  �صواء  ي�صاهدونه  ملا 
اأوم�������ن خالل  ال�������ص���ح���ف وامل�����ج�����الت 
يف  يعر�س  الذي  التلفزيوين  العر�س 
و�صائل  وع��ل��ى  املنطقة،  اأن��ح��اء  جميع 
يحم�صهم  واأن  االجتماعي،  التوا�صل 
ذلك على امل�صاركة، فنحن نعلم جميعاً 
بريا�صة  املنطقة  �صغف هذه  اأن مدى 
ال�صيارات، ولكننا نريد للح�صول على 
بن�صاط  للم�صاركة  النا�س  من  املزيد 
فر�صة  ال�صل�صلة  ومتنحهم  ذل��ك،  يف 
امل�صاركة  ال��ت��ط��ور م��ن خ���الل ف��ر���ص��ة 
يق�صون  ف�����ص��ائ��ق��ي��ن��ا  ال�����ص��ب��اق��ات،  يف 
اأف�صل  الخ���ت���ب���ار  و����ص���اع���ات  ����ص���اع���ات 
امل�������ص���ارات يف ال�����ص��رق االأو����ص���ط حيث 
وم�صاعدتهم  اأدائ���ه���م  بتحليل  ن��ق��وم 
يعر�صوا  ث��م  م��ه��ارات��ه��م،  �صقل  ع��ل��ى 
مواهبهم لالختبار يف ال�صباقات التي 
االأكرث  ال�����ص��ي��ارات  �صباقات  لنا  ت��وف��ر 
مدى  وعلى  املنطقة،  يف  ومتعة  اإث��ارة 
من  بع�س  تطوير  يف  �صاعدنا  �صنوات 
اأف�����ص��ل ال�����ص��ائ��ق��ني م��ن ه���ذه املنطقة 
ال�صائقني  ولكن هناك عدد كبري من 
ال�صباب هناك الذين ميكننا اأن ن�صاعد 
على تطوير اأدائهم. ناأمل اأن تلهمهم 
اجلولة االأخرية لالنخراط يف املو�صم 
الحق  وق��ت  يف  �صيبداأ  وال���ذي  التا�صع 
م�صاركة  وي��ع��ت��رب   . ال���ع���ام  ه����ذا  م���ن 
حتدي كاأ�س بور�صه جي تي 3 ال�صرق 
االأ�صبوع  ن��ه��اي��ة  ع��ط��ل��ة  يف  االأو����ص���ط 
الكربى يف البحرين هي دفعة كبرية 
اإعطاء  مع  املحلية  ال�صيارات  لريا�صة 
االإقليميني  ال�صائقني  اأف�صل  بع�س 
حني  مواهبهم  لعر�س  ن���ادرة  فر�صة 
احلالية  النجوم  مع  املرحلة  تتقا�صم 
ال�صباق  ي�صهد  وال   ،1 الفورموال  من 
عودة عاطفية للمتناف�صني على حلبة 
البحرين الدولية، التي تعد القاعدة 
فح�صب،  ليخرن  ل�صباقات  الرئي�صية 
ال�صائقني يف املنطقة  اأف�صل  اأي�صاً  بل 
الذين يلعبون دوراً رائداً يف واحدة من 

اأكرب االأحداث يف ال�صرق االأو�صط.
ال�صاد�صة  اجل���ول���ة  ���ص��ب��اق��ي  و���ص��ي��ق��ام 
ال��ث��ام��ن يومي  ل��ل��م��و���ص��م  اخل��ت��ام��ي��ة 
ال�صبت 15 اأبريل واالأحد 16 اأبريل 
الدولية،  البحرين  حلبة  على  املقبل، 
ك�صباق داعم جلائزة البحرين الكربى 

لطريان اخلليج 2017.

اإىل  للتايكواندو   الريا�صي  ال�صارقة  نادي  فريق  و�صل  
مع�صكره يف  بلجيكا ليق�صي عددا من االأيام يف تدريباته 

مع املنتخب البلجيكي.
ومن �صاأن املع�صكر اأن مينح العبي نادي ال�صارقة فر�صة 
العبني  مع  االحتكاك  خ��الل  من  كبرية  وف��ائ��دة  نوعيه 
اأوملبيني واأبطال دوليني لهم خربة يف البطوالت اخلا�صة 
التدريب  من  جزء  املع�صكر  ويعد   . التايكوندو  بريا�صة 
احلايل للتجهيز  لبطولة اآ�صيا لل�صباب املقامه بجمهورية 

لالعبي  عايل  م�صتوى  عن  املع�صكر  وك�صف  كازاخ�صتان 
نادي ال�صارقة الريا�صي يف ظل االإعجاب من قبل مدرب 
العايل  الفريق  مب�صتوى  بامل�صتوى  البلجيكي  املنتخب 
وقال مدرب منتخب بلجيكا اأن هناك عنا�صر من الفريق 
للتاأهل الوملبياد طوكيو   وير�صحهم  العايل  امل�صتوى  ذي 
الكابنت  االإم���ارات  الفريق م��درب منتخب  وق��ال م��درب 
لالأف�صل  يتح�صن  ال��ف��ري��ق  م�صتوى  اأن  ح��امت  ع��ب��داهلل 
بدرجه �صريعه وهذا يرجع للدعم لالحمدود من ال�صيخ 

اأحمد بن عبداهلل اآل ثاين رئي�س نادي ال�صارقه واأع�صاء 
جمل�س ومتابعة اإدارة النادي وعبدالعزيز النومان اأمني 
هام  املع�صكر  اأن  موؤكدا  الريا�صي  ال�صارقه  جمل�س  ع��ام 
لل�صباب  اآ�صيا  لبطولة  حاليا   للتجهيز  الفريق  الأع�صاء 
الفريق  اإداري  قال  فيما  كازاخ�صتان  بجمهورية  املقامه 
قبل  من  الكبري  الدعم  بهدا  �صعداء  اإننا  رم�صان  را�صد 
االإجن�����ازات  لتحقيق  االإدارة  جم��ل�����س  واأع�����ص��اء  رئ��ي�����س 

لريا�صة التايكوندو.

الفجر الريا�ضي

حت��ت رع��اي��ة وب��ح�����ص��ور م��ع��ايل ال�صيخ ن��ه��ي��ان بن 
املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزي���ر  نهيان  اآل  م��ب��ارك 
والريا�صة  ال�صباب  لرعاية  العامة  الهيئة  رئي�س 
االآ�صيوي  االحت��اد  بطولة  ت�صفيات  معاليه  افتتح 
املوؤهلة  للربيدج  ع�صرة  التا�صعة  االأو�صط  وال�صرق 
اإىل كاأ�س العامل للربيدج والذي �صتقام يف مدينة 
ليون بجمهورية فرن�صا يف �صهر اأغ�صط�س من هذا 
اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�صيخ  معايل  ورح��ب  العام. 

نهيان يف كلمته ب�صيوف الدولة والوفود امل�صاركة 
الذهنية  االألعاب  من  واإنها  الربيدج  بلعبة  واأ�صاد 
لل�صطرجن  االإم����ارات  احت��اد  وي�صت�صيف  املتميزة. 
اإبريل   11-03 م��ن  ال��ف��رتة  خ���الل  الت�صفيات 
البطولة  يف  ي�صارك  حيث  دبي  اإم��ارة  يف   2017
عدد 115 العبا والعبة ميثلون عدد 8 دول وهي 
والكويت  واالأردن  وال��ه��ن��د  ب��ن��ج��الدي�����س  اآ���ص��ي��وي��ة 
االإمارات  ودول��ة  و�صريالنكا  وفل�صطني  وباك�صتان 

من  البطولة  مناف�صات  و�صتقام  املتحدة  العربية 
خ���الل ث��الث��ة ف��ئ��ات ال��ب��ط��ول��ة امل��ف��ت��وح��ة وبطولة 
والثاين  االأول  يتاأهل  ال��ك��ب��ار،  وبطولة  ال�صيدات 
باأن  علماً  للربيدج،  العامل  كاأ�س  اإىل  فئة  كل  من 
البطولة تقام للمرة االأوىل يف دول جمل�س التعاون 
املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  وفريق  اخلليجي 

هو بطل الن�صخة ال�صابقة. 
�صهد حفل االفتتاح �صعادةاإبراهيم عبدامللك االأمني 

والريا�صة  ال�����ص��ب��اب  ل��رع��اي��ة  ال��ع��ام  للهيئة  ال��ع��ام 
نادي  رئي�س  املعال  عبدالعزيز  بن  �صعود  وال�صيخ 
عي�صى  خالد  و�صعادة  لل�صطرجن  الثقايف  ال�صارقة 
املدفع االأمني العام امل�صاعد للهيئة العامة لرعاية 
ال�صباب والريا�صة و�صعادة ح�صني خلفان ال�صام�صي 
لل�صطرجن، و�صهد  االإم���ارات  العام الحت��اد  االأم��ني 
احلفل ح�صور متميز من االحتاد الدويل للربيدج 
الفخري  الرئي�س  جويل  ك��ي.  اآ���ص��و  �صعادة   منهم 

الرئي�س  نائب  جعفري  مزهر  وال�صيد   ل��الحت��اد 
وال�صيد م. اأزويرول هاجيو االأمني العام.

���ص��رح��ان ح�����ص��ن املعيني  ال���دك���ت���ور  ���ص��ع��ادة  واأك�����د 
دولة  ح��ر���س  لل�صطرجن  االإم������ارات  احت���اد  رئ��ي�����س 
الريا�صية  االأح������داث  ا���ص��ت�����ص��اف��ة  ع��ل��ى  االإم������ارات 
اإدارتها  يف  والتميز  والعاملية  واالآ�صيوية  العربية 
من خالل دعم القيادة الر�صيدة واملكانة املرموقة 
من  الكبرية  والثقة  ال��دول��ة  عليها  ح�صلت  ال��ت��ي 

االإم��ارات، وتقدم  اأبناء  العاملية بقدرات  االحت��ادات 
اآل نهيان  ال�صيخ  نهيان بن مبارك  بال�صكر ملعايل 
لرعايته الكرمية ودعمه امل�صتمر لكافة الريا�صات 
والريا�صيني ومتنى للوفود امل�صاركة طيب االإقامة 

والتوفيق.
�صعادة   للبطولة  املنظمة  العليا  اللجنة  وي��راأ���س 
مديراً  مكي  عمرو  وال�صيد   املدفع  حممد  اأحمد 

للبطولة وال�صيد وليد املنياوي رئي�صاً للحكام.

افتتاح بطولة الحتاد الآ�سيوي وال�سرق الأو�سط التا�سعة ع�سرة للربيدج

فريق نادي ال�سارقة للتايكوندو يع�سكر ببلجيكا جتهيزا 
لبطولة اآ�سيا لل�سباب املقامه بجمهورية كازاخ�ستان 

ال�صائقون ي�صتعدون للجولة احلا�صمة  

حتدي كاأ�ش بور�سه جي تي 3 ال�سرق الأو�سط : ب�سار مارديني ياأمل يف 
حتقيق اأداء قوي ليكون مبثابة م�سدر اإلهام لل�سائقني من املنطقة 

االأو�صط   ال�صرق  يف  للدراجات  حت��دي  اأك��رب  منظمو  اأعلن 
حتدي �صبين�س دبي 92 للدراجات عن فتح باب الت�صجيل 
يف حدث العام الذي يقام على طرقات تامة االإغالق بتاريخ 

حت�صريية. �صباقات  اأربعة  وت�صبقه  دي�صمرب،   15
منذ  م��ط��رداً  ل��ل��دراج��ات من���واً  دب��ي  �صبين�س  �صهد حت��دي 
انطالقته االأوىل قبل ثمان �صنوات، وي�صارك فيه حالياً ما 
يزيد على 2،000 دراج من جميع اأنحاء العامل، ويتناف�س 
للتحدي  حديثاً  اأ�صيفت  التي  الفئة  �صمن  منهم  الكثري 
)يو �صي اآي جران فوندو( واملوؤهلة اإىل بطولة يو �صي اآي 

جران فوندو العاملية للدراجات. 
ُو�صتهل مو�صم حتدي �صبين�س دبي 92 للدراجات 2017 
ب�����اأوىل اجل�����والت ال��ت��ح�����ص��ريي��ة امل���ق���ررة ي����وم اجل��م��ع��ة 8 
دي�صرتيكت  م�صمار  على  وتقام  ك��م،   35 مل�صافة  �صبتمرب 
حيث  مكتوم،  اآل  را�صد  بن  حممد  مبدينة  للدراجات  وان 
املمتعة  الفعاليات  من  بالعديد  ال��دراج��ات  قرية  �صتزخر 
اإف��ط��ار �صهي  ال��ت��ي يقدمها رع���اة احل����دث، مب��ا يف ك��ذل��ك 
لالأطفال.  موجهة  ومتنوعة  م�صلية  واألعاب  �صبين�س  من 
الدراجات  متجر  دب���ي،  ريفولو�صن  دراج����ات  و�صتتواجد 
الر�صمي للحدث، يف موقع التحدي وجوالته التح�صريية 
لتقدمي العون والرعاية حلديثي العهد يف هذه الريا�صة 
وتزويدهم باإر�صادات ومعلومات قّيمة لبدء رحلتهم املمتعة 
يف ركوب الدراجات، وتوفري دراجات عالية االأداء للتاأجري. 
وقال دونال كياليل من اللجنة املنظمة للتحدي: اكت�صبت 
ريا�صة ركوب الدراجات يف ال�صرق االأو�صط زخماً قوياً على 

الذين  النا�س  م��ن  الكثري  ت�صتقطب  وراح���ت  ال�صنني  م��ر 
وت�صكل  اخل��ا���ص��ة،  الهوائية  دراج��ات��ه��م  اقتناء  اإىل  ب���ادروا 
للدراجات  التح�صريية   92 دب��ي  �صبين�س  حت��دي  ج��والت 
ف��ر���ص��ة ك���ب���رية ل��ل��م��ب��ت��دئ��ني وك���ذل���ك الأ����ص���ح���اب اخل���ربة 
اأدائهم من خالل زيادة  لتطوير مهاراتهم والوقوف على 

م�صافة ال�صباق مع كل جولة. 
امل�صاركني  اأع���داد  يف  امل�صتمرة  ال��زي��ادة  اإىل  كياليل  واأ���ص��ار 
منذ انطالقة احلدث االأوىل،  واأرجع الف�صل يف ذلك اإىل 
�صركاء احلدث ورعاته واإىل جمل�س دبي  الريا�صي وهيئة  
الطرق  واملوا�صالت و�صرطة دبي الذين مل يدخروا جهداً 

يف توفري �صبل النجاح للحدث. 
التنفيذي  الرئي�س  ه��ول��ت��زه��وزن،  ج��اين  ق��ال  جانبه  م��ن 
من  ال��ع��ام  ه��ذا  جم���دداً  نكون  اأن  ي�صعدنا  دب��ي:  ل��صبين�س 
من  مزيد  ل��روؤي��ة  ونتطلع  للتحدي،  الرئي�صني  ال�صركاء 
التح�صريية خالل  ت�صارك يف اجل��والت  الوجوه اجلديدة 
يف  االأخ����ري  ال��ت��ح��دي  يف  وك��ذل��ك  املقبلة  القليلة  االأ���ص��ه��ر 
دي�صمرب، الأن �صبين�س يويل اأهمية كبرية  لل�صحة واحلياة 
امل�صاركة  زبائننا وموظفينا على  اأن ن�صجع  ال�صليمة، ونود 
يف مثل هذه التحديات نظراً الن�صجام ذلك مع �صعارنا »ُكْل 

جيداً تع�س هنيئاً«.  
وك�صف املنظمون اأي�صاً عن عودة �صباقات التحدي لل�صغار 
مل�صافة 2.5 كم و15 كم و30 كم وذلك للدراجني الذين 
ترتاوح اأعمارهم بني 6 و15 �صنة، وتقام يف دبي اأوتودروم 

اخلمي�س 14 دي�صمرب.

فتح باب الت�سجيل يف حتدي �سبين�ش 
دبي للدراجات 2017
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الفجر الريا�ضيالفجر الريا�ضي

�صاطئ  البحرية يف  للريا�صات  ال��دويل  نادي دبي  ينظم 
ام �صقيم )كايت بيت�س( يوم ال�صبت املقبل �صباق اجلولة 
للدراجات  االإم�����ارات  بطولة  م��ن  واخل��ت��ام��ي��ة  ال�صابعة 
امل��ائ��ي��ة وذل���ك �صمن روزن���ام���ة ال�����ص��ب��اق��ات ال��ب��ح��ري��ة يف 

املو�صم الريا�صي 2017-2016.
ق��د نظم  البحرية  للريا�صات  ال���دويل  دب��ي  ن��ادي  وك��ان 
على  والثالثة  الثانية  اجلولتني  احل��ايل  املو�صم  خ��الل 
االأوىل  املفتوح  جمريا  �صاطئ  ا�صت�صاف  حيث  ال��ت��وايل 
بينما اقيمت الثانية يف بحرية املمزر لتنتقل البطولة يف 
اجلولة اخلتامية ملكان جديد هو �صاطئ ام �صقيم )كايت 

بيت�س(
واأكملت اللجنة املنظمة يف نادي دبي الدويل للريا�صات 

ال��ب��ح��ري��ة ك��اف��ة ال��ت��ج��ه��ي��زات ال��الزم��ة الإجن����اح ال�صباق 
ويف  اال�صرتاتيجني  ال�صركاء  م��ع  وال��ت�����ص��اور  بالتن�صيق 
مدينة  و�صلطة  دبي  ل�صرطة  العامة  القيادة  مقدمتهم 
ال�صاحلية  املنطقة  اإدارة  ق�صم  دب���ي  وب��ل��دي��ة  امل��الح��ي��ة 
لالإعالم  دب��ي  وموؤ�ص�صة  البيئة  ب���اإدارة  املائية  والقنوات 
)ق��ن��اة دب���ي ال��ري��ا���ص��ي��ة( وال��ت��ي ���ص��ت��ق��وم ب��ن��ق��ل ال�صباق 
بنادي  املنظمة  اللجنة  واعتمدت  مبا�صرة.  الهواء  على 
دب���ي ال����دويل ل��ل��ري��ا���ص��ات ال��ب��ح��ري��ة ال��ربن��ام��ج الزمني 
بطولة  من  واخلتامية  ال�صابعة  اجلولة  حلدث  الكامل 
ال�صبت  يوم  تقام  اأن  واملقرر  املائية  للدراجات  االإم���ارات 
الت�صجيل  اإج���راءات  املقبل  اجلمعة  ي��وم  ت�صتكمل  حيث 
والقيد يف مقر النادي بامليناء ال�صياحي على اأن يعقد يف 

الفرتة امل�صائية االجتماع التنويري بني اللجنة املنظمة 
واملت�صابقني . وتقرر اأن تبدا التجارب الر�صمية لل�صباق 
والن�صف  التا�صعة  ال�صاعة  مت��ام  يف  املقبل  ال�صبت  ي��وم 
املناف�صات  ب��دء  ذل��ك  يعقب  كاملة  �صاعة  ومل���دة  �صباحا 
جال�س  هي  فئات   6 ت�صمل  والتي  ال�صباحية  الفرتة  يف 
اك�صبريت  حم���دود  وواق���ف  دق��ائ��ق   8 �صتوك   مبتدئني 
دقائق وجال�س �صتوك اك�صبريت 12 دقيقة وواقف   10
حمرتفني 12 دقيقة وواقف نا�صئني 8 دقائق وجال�س 
مع  امل�صائية  الفرتة  وتنطلق  دقيقة(.   15( حمرتفني 
الثانية  املائية الطائرة عند  عرو�س ومناف�صات االأل��واح 
وهي  املتقبية  للفئات  الثانية  الفرتة  ذلك  يعقب  ظهرا 
وواقف  دقائق   8 �صتوك  مبتدئني  جال�س  هي  فئات   7

10 دقائق وجال�س �صتوك اك�صبريت  حمدود اك�صبريت 
12 دقيقة وواقف حمرتفني 12 دقيقة وواقف نا�صئني 
8 دقائق وجال�س حمرتفني 15 دقيقة اإ�صافة اإىل فئة 

احلركات اال�صتعرا�صية دقيقتني لكل م�صارك.
االلتزام  اإىل  املت�صابقني  جميع  املنظمة  اللجنة  ودع��ت 
اإجراءات  وخا�صة  وال�صروط  التعليمات  بكافة  الكامل 
املراكز  اأ���ص��ح��اب  وخ��ا���ص��ة  ال�صباق  وب��ع��د  قبل  الفح�س 
عليهم  يتوجب  وال��ل��ذي��ن  فئة  ك��ل  يف  االأوىل  اخلم�صة  
ال�صباق  نهاية  بعد  الفني  الفح�س  منطقة  اإىل  التوجه 
مبا�صرة وكذلك التقيد بتعليمات بلدية دبي ق�صم اإدارة 
البيئة وهيئة  باإدارة  املائية  والقنوات  ال�صاحلية  املنطقة 

الطرق واملوا�صالت

بورتالند  �صيفه  ت��اأه��ل  متربوولفز  ميني�صوتا  اأج��ل 
ب��ف��وزه ع��ل��ي��ه ب�صعوبة  ال��ب��الي  ب���الي���زرز اىل  ت��راي��ل 
اأم�س  اقيمت  التي  الوحيدة  امل��ب��اراة  يف   109-110

االأول يف دوري كرة ال�صلة االأمريكي للمحرتفني.
وكانت املباراة مقررة يف ال�صاد�س من اآذار مار�س لكنها 
جعل  ان  بعد  ال��الع��ب��ني  �صحة  على  حفاظا  ت��اأج��ل��ت 
ال�صالة زلقة وغري �صاحلة  ار�صية  الكثيف  التكييف 

يف تلك الليلة.
ع�����ص��ر يف  ال���ث���اين  امل���رك���ز  ���ص��اح��ب  واحل����ق ميني�صوتا 
هزمية(   45 مقابل  انت�صارا   31( الغربية  املنطقة 
وال��ذي خرج من دائ��رة املناف�صة على اح��دى بطاقات 
اخل�صارة  االق�����ص��ائ��ي��ة،  االدوار  اىل  ال��ث��م��اين  ال��ت��اأه��ل 
يف  وال�39  م��ار���س  اآذار   21 منذ  ببورتالند  االوىل 
ال��ب��ط��ول��ة )م��ق��اب��ل 38 ف�����وزا( واب���ق���اه ع��ل��ى الئحة 

االنتظار يف املركز الثامن.
وقطع ميني�صوتا �صل�صلة ناجحة من �صبعة انت�صارات 
يف  الثانية  بخ�صارته  مني  ال��ذي  لبورتالند  متتالية 
الفرتة  وب��ات��ت مهمته �صعبة يف  م��ب��اري��ات،   10 اآخ��ر 
املقبلة حيث �صيخو�س ثالث مباريات الثالث التالية 
�صد فرق �صمنت تاأهلها اولها الثالثاء �صد يوتا جاز 

مقابل   36( التا�صع  ناغت�س  دنفر  مينح  ق��د  م��ا 
40( فر�صة جدية ملناف�صته على البطاقة 

االخرية.
قائمة  ت��زال  التاأهل ال  لكن فر�صة 

حال  يف  بورتالند  اىل  بالن�صبة 
خل�صارته  ي��ث��اأر  ان  ا�صتطاع 

ي�صت�صيف  ع�����ن�����دم�����ا 
ميني�صوتا  اخل��م��ي�����س 

م�����ودا  ����ص���ال���ت���ه  يف 
�صنرت.

كارل  واح�صن 
ان�������ط�������وين 

ت�������اون�������ز 
ة  د قيا

ميني�صوتا اىل الفوز ال�صريف بت�صجيله 34 نقطة مع 
اندرو  م��ن  ك��ل  املهمة  وع��اون��ه يف اجن��از  12 متابعة، 
قام  ال��ذي  ريبو  ريكي  واال�صباين  نقطة   29 ويغينز 
 11 ت�صجيل  م��ع  متابعة(   16( ه��ائ��ل  دف��اع��ي  ب���دور 

نقطة.
وعلى الطرف االخر، كان داميان ليالرد )25 نقطة( 
والفاروق امينو )20 نقطة و7 متابعات( وماوري�س 
هاركلي�س 17 نقطة و8 متابعات و�صي دجيه ماكولوم 

17 نقطة االف�صل يف �صفوف بورتالند.
يف  الغربية  املنطقة  يف  الع��ب  اف�صل  ل��ي��الرد،  و�صرح 
�صهر اآذار مار�س، اعتقد باننا اأ�ص�صنا ل�صيء ما. لالأ�صف 
انقطعت �صل�صلتنا نحو رقم قيا�صي. االن، ا�صبح لكل 
مباراة، لكل ثانية ولكل ح�صة تدريبية ثمن من اجل 
م��ا نحن  وه���ذا  ال��ف��وز،  ي�صتطيع حتقيق  ف��ري��ق  ب��ن��اء 
بحاجة للبحث عنه . وانهى بورتالند ال�صوط االأول 
-23 57-49 الربع االول  8 نقاط  متقدما بفارق 

29 والثاين 34-20 ثم و�صعه خالل الربع الثالث 
اىل 12 نقطة، لكن العبيه مل يح�صنوا احلفاظ على 
هذا التقدم حتى النهاية فخ�صروه 26-37 وتخلفوا 
احل�صة  يح�صموا  ان  قبل  نقاط   3 ب��ف��ارق  نهايته  يف 

االخرية يف م�صلحتهم بفارق �صلة واحدة 24-26.
وتقدم ميني�صوتا بفارق 4 نقاط 110-

�صلتني  بعد  ثانية   35 قبل   106
للفاروق  دان�����ك  ال��ك��ب�����س  ب��ط��ري��ق��ة 
الفارق  قل�س  ويغنز  لكن  امينو، 
 4،9 قبل  واح���دة  نقطة  اىل 
بورتالند  م��ان��ح��ا  ث�����وان 
اخ��رية ذهبت  فر�صة 
جر�س  الأن  ه��ب��اء 
اللقاء  ن��ه��اي��ة 

كان االأ�صرع.

ذك���رت �صحيفة م��ارك��ا امل��ق��رب��ة م��ن ري���ال م��دري��د ان 
م��ت�����ص��در ال������دوري اال����ص���ب���اين ل��ك��رة ال���ق���دم م�صتعد 
ثيو  الفرن�صي  �صم  اج��ل  م��ن  اجل��زائ��ي  البند  ل��دف��ع 
واملعار  اتلتيكو  �صفوف  يف  االي�صر  املدافع  هرنانديز 

اىل ديبورتيفو االفي�س.
ع��ام��ا(، العب  االي�صر هرنانديز )19  امل��داف��ع  واث��ار 

منتخب �صباب فرن�صا، اعجاب امل�صوؤولني 
مو�صم  ط������وال  امل���ل���ك���ي  ال����ن����ادي  يف 

االع��ارة وب�صكل خا�س يف املباراة 
ال���ت���ي ف����از ف��ي��ه��ا ري�����ال على 

االفي�س 3-�صفر االحد.
وكتبت ماركا يف تقرير 
ريال  “تو�صل  ح�صري 
ات����ف����اق  اىل  م������دري������د 
م�����ع ث���ي���و ه���رن���ان���دي���ز 
قيمة  دف��ع  بخ�صو�س 

ال���ب���ن���د اجل���زائ���ي 
يف عقده مع 

اتلتيكو البالغة 24 مليون يورو )25،6 مليون دوالر( 
من اجل �صمه ال�صيف املقبل وملدة �صت �صنوات”.

العبه  ع��ن  ب�صهولة  يتنازل  ل��ن  م��دري��د  اتلتيكو  لكن 
خ�صو�صا انه حمظور عليه �صم العبني جدد ال�صيف 
التحكيم  ام��ام حمكمة  القرار  ا�صتاأنف  انه  مع  املقبل 

الريا�صي )كا�س(.
ال��ودي بني  و�صتك�صر ال�صفقة ان متت االتفاق 
قطبي العا�صمة اال�صبانية والقا�صي بعدم 
توقيع  على  للح�صول  منهما  اي  �صعي 
اي العب من االخر، وذلك منذ و�صول 
النادي  رئ��ا���ص��ة  اىل  ب��ريي��ز  ف��ل��ورن��ت��ي��ن��و 

امللكي الول مرة يف العام 2000.
ال�صابق  االرج��ن��ت��ي��ن��ي  ال������دويل  وك�����ان 
�صانتياغو �صوالري اآخر العب يعرب بني 

الناديني قبل 17 عاما.
�صيتواجه  االآن���ت���ق���ال،  ���ص��ف��ق��ة  مت���ت  واذا 
 21( ول��وك��ا���س  ث��ي��و  ه��رن��ان��دي��ز:  ال�صقيقان 
�صفوف  يف  ا�صا�صيا  مدافعا  ا�صبح  ال��ذي  عاما( 

اتلتيكو، ل�صنوات طويلة يف دربي العا�صمة.
ال��ف��ري��ق��ني يف الدربي  ب��ني  امل��واج��ه��ة  وت��ت��ج��دد 
ال�������ص���ب���ت امل���ق���ب���ل يف امل���رح���ل���ة احل����ادي����ة 
�صانتياغو  م��ل��ع��ب  ع��ل��ى  وال���ث���الث���ني 

برنابيو اخلا�س بريال مدريد.
 

�صاطئ )كايت بيت�س( يحت�صن احلدث

خت��ام ال��دراج���ات املائي���ة يف �ساط���ئ اأم �سقي���م ال�سب�ت
)دبي البحري( يكمل جتهيزاته لإقامة احلدث الكبري

ميني�سوتا يوؤجل تاأهل بورتالند 
اإىل البالي اوف 

ريال يدفع البند اجلزائي ل�سم 
ثيو هرنانديز 

نظريه  ام���ام  لل�صيدات  ال��ق��دم  ك���رة  يف  الفل�صطيني  املنتخب  خ�����ص��ارة  ان  �صحيح 
كلودي  ل��ق��ائ��دت��ه  بالن�صبة  م��زع��ج��ة  االث��ن��ني  االأول  ام�����س  �صفر-6  ال��ت��اي��الن��دي 
�صالمة، غري انها فخورة بزميالتها ل�صمودهن يف امللعب ويف مواجهة ثقافة متنع 
ممار�صتهن اللعبة. وت�صت�صيف فل�صطني مباريات املجموعة الثالثة من الت�صفيات 

املوؤهلة اىل نهائيات كاأ�س ا�صيا التي ي�صت�صيفها االردن عام 2018.
وي�صعى منتخبا تايالند وتايوان للفوز ب�صدارة املجموعة التي ان�صحب منها منتخبا 
لبنان وغ��وام، غري ان املنتخب الفل�صطيني الذي مت جتميعه منذ حوايل ع�صرين 
يوما، يطمح اىل �صيء اخر رمزي. وبداأت ريا�صة كرة القدم لل�صيدات باالنت�صار يف 
االرا�صي الفل�صطينية يف العام 2009، حينما مت ت�صكيل اول منتخب ن�صوي و�صط 
بر�س  لوكالة فران�س  اللعبة. وقالت �صالمة  امل��راأة هذه  جدل ثقايف حول ممار�صة 
بعد املباراة “كرة القدم بالن�صبة لنا يف فل�صطني هي التحدي. نواكب الكرة العاملية 

ونلعبها يف بلد فيه نظرة متخلفة للفتاة اذا ارادت ممار�صة هذه اللعبة”.
وا�صافت “نحن ال نواجه العامل فقط، وامنا نواجه �صعبنا لنثبت للجميع ان من 
وتابعت “لهذا كله، انا فخورة ببنات  حقنا ممار�صة هذه اللعبة ون�صتطيع لعبها”. 
الفريق وهذا اكرث ما ميكن ان نقدمه يف املباراة خا�صة وانه مت جتميعنا حديثا”. 
وبعد انطالق اللعبة يف 2009، مت تنظيم بطولة من �صتة فرق يف املالعب املفتوحة 
و11 فريقا يف ال�صاالت املغلقة، غري ان عدد الفرق تناق�س على م�صتوى املالعب 

املفتوحة اىل اربعة وارتفع يف ال�صاالت املغلقة اىل 20 فريقا.
وح�صب الدائرة الن�صوية يف االحتاد الفل�صطيني، هناك حوايل 400 العبة من عمر 

14 عاما فما فوق م�صجالت ر�صميا لدى االحتاد.
التي  امل��ب��اراة  ملتابعة  اريحا  مدينة  من  عاما(   20( املغربي  ريهام  الفتاة  وقدمت 
 )2001 العام  القيادي في�صل احل�صيني )تويف يف  ا�صم  اقيمت على ملعب يحمل 
بر�س  فران�س  لوكالة  ريهام  و�صرحت  القد�س.  مدينة  من  القريبة  ال��رام  بلدة  يف 
وا�صافت   . حراما  وال  عيبا  لي�صت  فل�صطني  يف  للن�صاء  بالن�صبة  القدم  ك��رة  لعبة 
اللعبة تعرب عن قدرة وموهبة وارادة، وميكن  الفل�صطيني هذه  بالعلم  وهي تلوح 
ان تفيد الفتاة والبلد والوطن، وما دامت هناك روح ريا�صية وتقدم فيها الفتاة ما 
الن�صوية يف  الدائرة  رئي�صة  الدين  نا�صر  لديها فنحن ندعمها. وال تخفي هنادي 
االحتاد الفل�صطيني لكرة القدم وجود معوقات ثقافية تواجه ممار�صة الن�صاء لكرة 
القدم يف االرا�صي الفل�صطينية ا�صافة اىل عراقيل متعلقة باالحتالل اال�صرائيلي. 
وتقول “هناك معوقات كثرية منها على �صبيل املثال التقاليد التي نعي�صها. ت�صل 
الفتاة اىل عمر معني ومن ثم ال ت�صتطيع اكمال اللعب، ا�صافة اىل عراقيل �صببها 
املعوقات  هذه  عن  االبتعاد  االمكان  قدر  نحاول  وت�صيف  االإ�صرائيلي”.  االحتالل 
وال�صعوبات ونحاول التواجد دائما يف كافة املحافل الدولية . ومل تختلف تهاين 
مع قائدة املنتخب، واكدت ان النتائج بالن�صبة للمنتخب الفل�صطيني “غري مهمة يف 
وتقول “نحن نريد ان نظهر للعامل  املرحلة احلالية بقدر ما هي اثبات للوجود”. 
اننا ق��ادرون على ا�صت�صافة املنتخبات �صواء ا�صيوية او عربية او دولية، مهما تكن 
ا�صرائيل  �صكان  من  فل�صطينيات  العبات  الن�صوي  املنتخب  مع  وي�صارك  النتائج”. 
ما  او  ا�صرائيل  �صكان  من  العبات  خم�س  للمنتخب  الفني  اجلهاز  ا�صتدعى  حيث 

ا�صطلح على ت�صميته “فل�صطينيي الداخل”.

الكرة الن�سوية الفل�سطينية 
اأكرب من مواجهة 

عامليا  ���ص��اب��ع��ة  امل�صنفة  ك��ون��ت��ا  ج��وان��ا  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  اأع��ل��ن��ت 
لكرة  الدولية  االأمريكية  ت�صارل�صتون  دورة  من  ان�صحابها 
ب��رمي��ري لل�صيدات  ال������دورات االل���زام���ي���ة  اح����دى  امل�����ص��رب، 
اول  كونتا،  و�صنفت  دوالر.  ال��ف   776 جوائزها  والبالغة 
على  النهائي  يف  ال�صبت  بفوزها  ميامي  يف  تتوج  بريطانية 
وكان  االول،  امل��رك��ز  ف��وزن��ي��اك��ي، يف  ك���ارول���ني  ال��دمن��ارك��ي��ة 
ان�صحابها يف �صالح اال�صرتالية داريا غافريلوفا التي �صنفت 
يف املركز التا�صع واعفيت من خو�س الدور االول على غرار 
كيز  مادي�صون  االم��ريك��ي��ة  رف��ع��ت  فيما  االول��ي��ات،  الثماين 
ان�صحابها  كونتا  وع��زت  االول.  املركز  اجل��دول يف  اعلى  اىل 
ال��ذي حل بها يف دورة  اىل ا�صابة يف الكتف ونتيجة للتعب 
وانا كنت  دورة عظيمة  ت�صارل�صتون  بيان  وقالت يف  ميامي، 

فعال ب�صدد امل�صاركة فيها، لكني ا�صكو من ا�صابة يف الكتف 
ومن تعب امل بي بعد نهاية دورة ميامي . وكانت الت�صيكية 
بني  ال�صحايا  اول  ع�����ص��رة  ال�����ص��اد���ص��ة  �صينياكوفا  ك��ات��ري��ن��ا 
امل�صنفات وخرجت من الدور االول بخ�صارتها االثنني امام 
بطلة اوملبياد ريو 2016 البورتوريكية مونيكا بويغ 6-2 
و1-4 ثم باالن�صحاب. وتاأهلت التون�صية ان�س جابر امل�صاركة 
اثر  الثاين  ال��دور  اىل  الت�صفيات،  يف  خا�صرة  اف�صل  ب�صفة 
فوزها على النيوزيلندية مارينا ايراكوفيت�س 6-4 و1-6. 
ويف الدور االول، تغلبت ال�صربية يلينا يانكوفيت�س امل�صنفة 
الك�صندروفا  ايكاترينا  الرو�صية  على  �صابقا  العامل  يف  اوىل 
�صيغموند على االوكرانية  6-�صفر و6-4، واالملانية الورا 
 ،)4-7( و6-7  و2-6   )8-6(  7-6 ت�����ص��ورن��ك��و  لي�صيا 

الر�صون  يوهانا  ال�صويدية  على  او�صاكا  ناومي  واليابانية 
6-7 )4-7( و6-4 و6-2، واالوكرانية كاترينا بوندارنكو 
اي�صا  وف���ازت  و5-7.   4-6 رودي��ن��ا  يفغينيا  الرو�صية  على 
االم��ريك��ي��ة ال��ي�����ص��ون ري�����ص��ك ع��ل��ى م��واط��ن��ت��ه��ا ك��اي��ال داي 
والالتفية  و6-�صفر،  و6-4   5-7 دع��وة  ببطاقة  امل�صاركة 
و2-6،   4-6 بوغدان  اآن��ا  الرومانية  على  او�صتابنكو  يلينا 
اروابارينا  الرا  اال�صبانية  على  بتكوفيت�س  اندريا  واالملانية 
بطلة  �صتيفنز  ���ص��ل��وان  االم��ريك��ي��ة  وت��وج��ت  و2-6.   5-7
للدورة العام املا�صي بفوزها يف النهائي على الرو�صية ايلينا 
في�صنينا 7-6 )7-4( و6-2. وتغيب �صتيفنز عن امل�صاركة 
ولن تدافع عن اللقب، فيما �صنفت في�صنينا يف املركز الرابع 

و�صتبداأ م�صوارها اعتبارا من الدور الثاين.

ق���رر االحت����اد االأوروب�����ي ل��ك��رة ال��ق��دم اأم�����س اق��ام��ة نهائي 
ا�صبوع  خالل  ليغ  يوروبا  ونهائي  االبطال  دوري  م�صابقة 
على  ل��ك��ن   ،2019-2018 م��و���ص��م  م��ن  اع��ت��ب��ارا  واح����د 

ملعبني خمتلفني كما هي احلال راهنا.
وق���ال االحت���اد االوروب����ي يف ب��ي��ان يف خ��ت��ام اج��ت��م��اع جلنته 
نهائي  اق��ام��ة  على  امل��واف��ق��ة  مت��ت  هل�صنكي  يف  التنفيذية 
االوروب���ي(  )ال����دوري  ليغ  ي��وروب��ا  االب��ط��ال ونهائي  دوري 

خالل ا�صبوع واحد يف الفرتة من 2018 اىل 2021.
وع��ل��ي��ه، ���ص��ي��ق��ام ن��ه��ائ��ي ال�����دوري االوروب�����ي ل��ع��ام 2019 
االربعاء يف 29 اأيار مايو، ونهائي دوري االبطال ال�صبت يف 

االأول من حزيران يونيو.

اقامة نهائي  التغيري هو  واأو�صح االحتاد الهدف من هذا 
يوروبا ليغ بعد انتهاء البطوالت املحلية .

ي��ذك��ر ان ن��ه��ائ��ي ه���ذه امل�����ص��اب��ق��ة ل��ع��ام 2017 ���ص��ي��ق��ام يف 
املرحلة  م��ن  اي���ام  ق��ب��ل  اي  م��اي��و  اأي����ار   24 يف  �صتوكهومل 
االخ��رية يف ال��دوري االي��ط��ايل، يف حني يقام نهائي دوري 

ابطال اوروبا يف الثالث من حزيران يونيو يف كارديف.
الذي  اال���ص��الح  م��ن  ا�صهر  ع��دة  بعد  التغيري  ه��ذا  وي��اأت��ي 
اوروبا والقا�صي ب�صمان  ادخل على م�صابقة دوري ابطال 
وانكلرتا  وا�صبانيا  املانيا  اندية من كل من  اربعة  م�صاركة 
النتائج اجليدة التي  وايطاليا يف دور املجموعات مبوجب 

حققتها �صابقا.

نهائيا الكوؤو�ش الأوروبية يف اأ�سبوع واحد ومبلعبنيان�سحاب كونتا وجابر تتاأهل يف ت�سارل�ستون للم�سرب

انرت ميالن يف�سل يف 
ا�ستعادة املركز اخلام�ش 

ف�صل انرت ميالن يف ا�صتعادة املركز اخلام�س الذي كان يتقا�صمه مع اتاالنتا 
املرحلة الثالثني  1-2 يف ختام  برغامو، ب�صقوطه امام �صيفه �صمبدوريا 
 45 من الدوري االإيطايل لكرة القدم. على ملعب جوزيبي مياتزا وامام 
الف متفرج، �صجل انرت ميالن هدف ال�صبق بعد ح�صوله على ركلة ركنية 
نفذها االرجنتيني ايفر بانيغا وتابعها دانيلو دامربوزيو بيمناه يف ال�صباك 
ادرك  الثاين،  ال�صوط  ويف  املو�صم.  ه��ذا  البطولة  يف  االأول  هدفه  م�صجال 
الدويل الت�صيكي باتريك �صيك التعادل لل�صيوف من متابعة راأ�صية لكرة 

رفعها الربازيلي برونو فرناندي�س دي �صوزا من ركلة ركنية.
وح�صل �صمبدوريا على ركلة حرة عند قو�س املنطقة ا�صفرت عن ركلة جزاء 
مار�صيلو  الكرواتي  على  يد  مل�صة  ت�صيلي  دومينيكو  احلكم  احت�صاب  بعد 
�صقف  يف  ال��ك��رة  وا�صعا  بنجاح  كوالياريال  فابيو  نفذها  بروزوفيت�س 

ال�صبكة.
و�صعد  نقطة،   55 بر�صيد  ال�صاد�س  املركز  يف  ميالن  ان��رت  وبقي 
 44 ول��ه  تا�صعا  فاأ�صبح  ال��رتت��ي��ب  �صلم  على  درج���ة  �صمبدوريا 

نقطة.

فاران يغيب عن لقاءات 
اتلتيكو وبايرن وبر�سلونة

ل��ك��رة القدم  ال�����دوري اال���ص��ب��اين  �صيغيب م��داف��ع ري����ال م��دري��د م��ت�����ص��در 
الذي تعر�س الإ�صابة يف احلالب االي�صر،  ف��اران  رافايل  الفرن�صي  ال��دويل 
عن مباريات فريقه حتى نهاية ني�صان ابريل مبا فيها القمتان مع بايرن 

ميونيخ يف دوري ابطال اوروبا والكال�صيكو املحلي مع بر�صلونة.
ام�س  اأج��ري��ت  التي  الفحو�س  بعد  مقت�صب  بيان  يف  امللكي  ال��ن��ادي  وذك��ر 
ع�صالت  م��ن  اثنتني  يف  بتمزق  ا�صيب  ان��ه  تبني  ف����اران،  راف��اي��ل  لالعبنا 

احلالب االي�صر .
ال�صحافة  تقارير  لكن  دف��اع��ه،  قلب  غياب  م��دة  م��دري��د  ري��ال  يحدد  ومل 

اال�صبانية رجحت غيابه حتى نهاية ال�صهر احلايل.
ا�صابة  ب�صبب  �صهر  نحو  غياب  بعد  املالعب  اىل  عاما(   23( ف��اران  وع��اد 
ري��ال مدريد على �صيفه  فيها  فاز  التي  املباراة  االح��د يف  و�صارك  مماثلة، 
جتدد  ب�صبب  فقط  دقائق   10 م��رور  بعد  خ��رج  لكنه  االفي�س،  ديبورتيفو 

اال�صابة.
و�صيغيب فاران عما يو�صف ب�صباق احلواجز يف الفرتة املقبلة لريال مدريد 
الذي يخو�س ال�صبت على ملعبه �صانتياغو برنابيو دربي العا�صمة مع جاره 
البافاري يف  الفريق  اوروب��ا �صد  ابطال  نهائي دوري  ربع  اتلتيكو، ولقاءي 
بر�صلونة يف  التقليدي  ي�صت�صيف غرميه  ان  قبل  ابريل  ني�صان  و18   12

كال�صيكو االياب يف 23 منه.



    
طبق فول يت�سبب ب�سجن رجل

ورط م�صري نف�صه بعد اإقدامه على جماملة �صديقه امل�صجون 
مبنحه اأقرا�س عقار ترامادول املخدر، اأخفاها داخل طبق فول 

اأثناء حماكمة االأخري.
واكت�صف رجال ال�صرطة مبحافظة املنيا ب�صعيد م�صر الواقعة، 
اأثناء  املحكمة  قاعة  داخ��ل  امل�صري  ال�صاب  على  القب�س  واألقوا 
بعد  امل���خ���درات،  تعاطي  ق�صية  يف  �صديقه  حماكمة  ح�����ص��وره 
ال���رتام���ادول يف طبق فول  اأق��را���س  اإق��دام��ه على منح االأخ���ري 

لتناوله يف قف�س االتهام قبل ا�صتكمال حماكمته.
الفول ل�صديقه  املتهم عقب تقدميه طبق  االأمن  وفت�س رجال 
اإىل  احل�صي�س  خم��در  م��ن  قطع  على  ليعرثوا  القف�س،  داخ���ل 
عليه  اجلنائي  الك�صف  ليتم  اأخ���رى،  ت��رام��ادول  اأق��را���س  جانب 
ويتبني اتهامه م�صبًقا يف 9 ق�صايا تعاط واجتار باملواد املخدرة. 
ليدخل  الق�صية  ذمة  على  املتهم  حب�س  العامة  النيابة  وق��ررت 
فعله  مبا  ليعرتف  معه  التحقيق  ومت  �صديقه  برفقة  ال�صجن 
جماملة ل�صديقه، الذي يعاين من �صعوبة احل�صول على املواد 

املخدرة.

اإدمان ال� “�سيلفي” ينهي حياة فتاتني 
التقاط  اأثناء  �صغرية  طائرة  �صدمتهما  بعدما  الفتاتان  وتوفيت 
املكان، مما  متوقفة يف  كانت  �صاحنة �صغرية  داخ��ل  ال�صور  بع�س 

ت�صبب بارتطام راأ�صيهما باالأر�س ووفاتهما فوراً.
“مريور”  �صحيفة  ن�����ص��رت��ه  ل��ل��ح��ادث،  م�����ص��ور  ت�صجيل  واأظ���ه���ر 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة، ه��ب��وط ط��ائ��رة ���ص��غ��رية ب��ال��ق��رب م��ن ال��ف��ت��ات��ني، يف 
املنا�صب  الوقت  الطائرة يف  روؤي��ة  ال�صحيتان من  تتمكن  حني مل 
املك�صيكية  االإع���الم  و�صائل  وق��ال��ت  بجناحها.  ت�صدمهما  اأن  قبل 
االأخ��ري من  عامها  وكالري�صا يف  القانون  تدر�س  كانت  نيت�صيا  اإن 
املدر�صة الثانوية، وكانت الفتاتان يف زيارة مل�صمار لل�صباق بجوار 
مدرج هبوط الطائرات. وقال بع�س �صهود العيان اإنهم طلبوا من 
الفتاتني  لكن  خطري  ذل��ك  الأن  ال�صيارة  من  اخل��روج  املراهقتني 
اإن  العام  املدعي  با�صم مكتب  التحذيرات. وقال متحدث  جتاهلتا 
ال�صلطات حتقق يف الق�صية يف حني مل ي�صدر اأي تعليق من قبل 
�صيئة  اأح��وال جوية  اأي  االإب��الغ عن  ال�صحيتني، كما مل يتم  اأ�صر 

بالتزامن مع وقوع احلادث.

يدفع حياته ثمنًا ل�سحيفته 
اآخر  احتجاز  اأملانيا، ومت  ليونربج غربي  بلدة  لقي رجل حتفه يف 
بعد �صجار دموي بينهما حول موعد تو�صيل �صحيفة جمانية اإىل 

منزل القتيل.
ب�صبب  امل��ت��ك��ررة  القتيل  �صكاوى  اإن  ليونربج  يف  ال�صرطة  وق��ال��ت 
تاأخري ا�صتالمه لل�صحيفة املجانية قد خرج عن نطاق ال�صيطرة 
اأول من ال�صبت املا�صي عندما دفع موزع ال�صحيفة )41 عاماً( اإىل 

اإ�صهار �صكني وطعن الرجل بها عدة مرات.
ومتكن �صاهد عمره 23 عاماً من االإم�صاك بالقاتل حتى و�صول 
ال�صرطة. وتويف الرجل الذي يبلغ 51 عاماً متاأثراً بالطعنات بعد 

و�صوله اإىل امل�صت�صفى. 

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة  
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

قبيلة ل كلمة فيها للرجال
ك�صفت �صحيفة الغارديان الربيطانية عن وجود جمتمع متكامل ال ميلك فيه الرجل الكلمة االأوىل حتت�صنه قبيلة 
التبت التي تعي�س يف واد خ�صب مبحافظة يونان الواقعة جنوب غرب ال�صني يف �صفوح جبال الهيمااليا باأق�صى 

ال�صرق.
وو�صفت ال�صحيفة يف تقرير لها ذلك املجتمع با�صم مملكة الن�صاء، التي تتكون من جمتمع بدون اآباء وبدون زواج 

اأو طالق.
واأبناوؤها  املائدة  راأ���س  العادية، حيث جتل�س اجلدة على  االأُ�صرة  املجتمع ال يعرف معنى  اإن هذا  ال�صحيفة  وقالت 
وبناتها واأطفالهم يعي�صون معها، الفتة اإىل اأن الرجال يف هذه القبيلة جمرد ُملقح للن�صاء وال ي�صاركون تقريًبا يف 

تربية اأطفالهم.
ويتكون هذا املجتمع القبلي القدمي، بح�صب ال�صحيفة، من البوذيني التبتيني ويطلق عليه ا�صم “مو�صو”، ويعي�س 

اأفراده وفق الطريقة احلديثة، حيث تعامل فيه الن�صاء على قدم امل�صاواة اإن مل يكن اأكرث منزلة من الرجال.
وبح�صب معتقدات تلك القبيلة فكل من الرجل واملراأة لهما احلق يف اتخاذ عدد االأزواج، الذي يحلو لهما وتتوىل 

االأ�صر املمتدة تربية االأطفال ورعاية امل�صنني.
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قطتان تطلبان الطعام بقرع الأجرا�ش
يف م�صهد مده�س، اأظهر ت�صجيل م�صور ن�صر على موقع تويرت للتوا�صل 
الطعام  ط��اول��ة  اإىل  جنب  اإىل  جنباً  جتل�صان  وه��م��ا  قطتني  االج��ت��م��اع��ي، 

وتطلبان الطعام عرب قرع االأجرا�س. 
وظهرت القطتان وهما تقرعان اجلر�صني املوجودين بجوارهما كلما اأنهتا 
الطعام الذي يقدم اإليهما.  ولقي مقطع الفيديو رواجاً كبرياً على مواقع 
التوا�صل االجتماعي وح�صل على عدد م�صاهدات كبري وتعليقات باالآالف. 
وكان من بني املتابعني للفيديو زعيم حزب العمال الربيطاين توم وات�صون 

الذي قال باأنه مل ي�صتطع التوقف عن م�صاهدة هذا الفيديو. 
وعلقت املهتمة ب�صوؤون القطط جوليا كراوت�س قائلة: يا اإلهي، هذا اأف�صل 

فيديو اأ�صاهده منذ فرتة طويلة .
ل��درا���ص��ة م���دى ذك���اء القطط  ال��ف��ي��دي��و �صمن جت��رب��ة علمية  وي��اأت��ي ه���ذا 

وقدرتها على القيام ببع�س املهام الفريدة من نوعها.
وتهدف التجربة اأي�صاً اإىل م�صاعدة مالكي القطط على تدريبها على بع�س 

العادات املفيدة، وفقاً ملا ورد يف �صحيفة ديلي ميل الربيطانية. 

ي�سقي اأبقاره “اجلعة” يومًيا 
للحم  الرائع  الطعم  اأ�صرار  اأحد  اأن  ديرزيل  البلجيكي هيوز  املنمي  يعتقد 
االأب��ق��ار ه��و اجل��ع��ة، ول��ذل��ك ق��رر منح بع�س اأب��ق��اره 4 ل���رتات م��ن اجلعة 

الداكنة يومًيا خالل االأ�صهر القليلة املا�صية.
اأن منتجي  اأن قراأ  اإنه تبنى القرار بعد  اأوديتي يقول ديرزيل  ووفًقا ملجلة 
االأبقار ويعزفون لها  اليابانيني يف �صركة كوبي بيف يدلكون  البقر  حلوم 

املو�صيقى، ومينحونها اجلعة.
وببحث �صريع على حمرك غوغل ات�صح اأن هذه الفكرة جمرد اأ�صطورة ذات 
�صعبية كبرية، لكن هذا مل يوؤثر على املربي البلجيكي فمنذ �صهر نوفمرب 
�صارة  م��ن جعة  ل���رتات   4 م��ن قطيعه  بقرتني  وه��و مينح  ال��ث��اين  ت�صرين 
ون�صيج  طعم  من  ذلك  يح�صن  اأن  اآم��اًل  الداكنة،  املحلية  �صيلرنيوك�س  دي 

حلومها.
وبرر ديرزيل قراره الغريب قائاًل: �صاألت نف�صي، ملاذا ال نقلد اليابانيني يف 

طرقهم الإنتاج اللحوم الفاخرة، ونعتمد بع�س �صبلهم لتح�صني االإنتاج .
 5 �صارة دي �صيلرنيوك�س هي جعة قوية ج��داً حتتوي على ن�صبة  اأن  يذكر 
% كحول، لكن هيوز ديرزيل يرى اأن االأبقار لي�صت معر�صة لل�صكر ب�صبب 
وجود البكترييا يف اأج�صامها، اإذ تقوم البكترييا بحرق معظم الكحول على 
الفور وت�صل ن�صبة قليلة جًدا منه للدم. وقد بداأ ديرزيل منح بع�س اأبقاره 
اآذار  25 من مار�س  ال���  2016 ويف  البرية يومياً يف نوفمرب  ل��رتات من   4
قام ب�صحن الكميات االأوىل من حلم البقر املعزز باجلعة ملتاجر حمددة يف 
بلجيكا، معترباً اأن النظام الغذائي اخلا�س الذي ابتكره يجعل اللحم اأكرث 

تكلفة بع�س ال�صيء من حلوم البقر االأخرى.

اكت�ساف بقايا هرم 
جديد يف م�سر 

اإنها  امل�����ص��ري��ة  االآث����ار  وزارة  ق��ال��ت 
يعود  ه������رم  ب���ق���اي���ا  ع���ل���ى  ع������رثت 
ع�صرة  ال��ث��ال��ث��ة  االأ�����ص����رة  ل��ع�����ص��ر 
امل���ي���الد(  ق���ب���ل   1649-1783(
يف امل��ن��ط��ق��ة ال��واق��ع��ة ج��ن��وب هرم 
املنحني بجبانة ده�صور يف  �صنفرو 

حمافظة اجليزة.
واالأ�������ص������رة ال���ث���ال���ث���ة ع�������ص���رة هي 
غزو  ع�����ص��ره��ا  يف  ب����داأ  اأ����ص���رة  اأول 
ت�صنف  وه����ي  مل�����ص��ر  ال��ه��ك�����ص��و���س 
الدولة  ع�����ص��ر  ���ص��م��ن  ال��ت��اري��خ  يف 

الو�صطى يف م�صر القدمية.
ون���ق���ل ب���ي���ان ل�����ل�����وزارة ع����ن عالء 
املركزية  االإدارة  رئي�س  ال�صحات 
الآث���ار ال��ق��اه��رة واجل��ي��زة ق��ول��ه اإن 
اجلزء املكت�صف من الهرم يف حالة 

جيدة من احلفظ.
واأ�صاف اأن البعثة االأثرية امل�صرية 
ت�صتكمل  �صوف  باملنطقة  العاملة 
اأع���م���ال ح��ف��ائ��ره��ا ب��امل��وق��ع خالل 
الفرتة القادمة يف حماولة للك�صف 

عن باقي اأجزائه.
وي�����ص��اف االك��ت�����ص��اف اجل��دي��د اإىل 
البارزة  االكت�صافات  من  جمموعة 
ال���ت���ي اأع��ل��ن��ت ع��ن��ه��ا م�����ص��ر خالل 
مبناطق  املا�صية  القليلة  االأ�صهر 
م��ت��ف��رق��ة يف ال����ق����اه����رة واأ�����ص����وان 

واالأق�صر.
اآثار  وقال عادل عكا�صة مدير عام 
ده�صور اإن بقايا الهرم املكت�صف هي 
وهو  له،  الداخلي  البناء  من  جزء 
ع��ب��ارة ع��ن مم��ر ي����وؤدي اإىل داخل 
الهرم ثم يرتفع عن م�صتوى �صطح 
منحدر  ممر  اإىل  ليوؤدي  االأر�صية 
م���ن ج��ه��ة اجل���ن���وب وم���دخ���ل اإىل 

حجرة اأخرى من جهة الغرب.

وا�سنطن تفتتح متحفًا عن الإجنيل
اأن���ه���م يعرفون  ي��ع��ت��ق��دون  ال���ذي���ن  ال������زوار 
الختبار  ف��ر���ص��ة  ل��دي��ه��م  �صتكون  االإجن��ي��ل 
عرب  مبيعاً  االأعلى  الكتاب،  بهذا  معرفتهم 
اف��ت��ت��اح متحف االإجن��ي��ل يف  ال��ع�����ص��ور، عند 

وقت الحق من العام اجلاري يف وا�صنطن.
املتحف  اإن�����ص��اء  عملية  م��ازال��ت  االآن  وح��ت��ى 
ج���اري���ة ع��ل��ى اأر������س م�����ص��ت��ودع ���ص��اب��ق تبلغ 
األ��ف مرت مربع وقريبة من   40 م�صاحتها 
مركز وا�صنطن التجاري. لكن القائمني على 
االإجنيل"  "متحف  اأن  من  واثقون  العمل، 
يف  موعده  يف  �صيفتتح  خا�س  ب�صكل  املمول 
نوفمرب املقبل. وميكن للزوار توقع اأن يكون 
يف ا�صتقبالهم �صفحة عمالقة من االإجنيل 
ع��ن��د امل��دخ��ل، ق��ب��ل ال��ت��وج��ه اإىل ب��ه��و ي�صم 
اأعمااًل حجرية ورموز �صخمة من االإجنيل 
تتدىل من ال�صقف. و�صيتيح ال�صطح املغطى 
الكابيتول الربملان  بالزجاج م�صاهدة مبنى 
من  وال��ع��دي��د  وا�صنطن  ون�صب  االأم��ري��ك��ي 
املركز  يف  تقع  التي  �صميث�صونيان  متاحف 

التجاري القريب.

تلحق بزوجها ب�عد 4 دقائق من وفاته 
بعد  91 عاًما،  العمر  تبلغ من  توفيت عجوز بريطانية، 
4 دقائق فقط من وفاة زوجها، الذي بقيت برفقته نحو 
71 عاًما مل يفرتقا خاللها ليوم واحد. واأفادت �صحيفة 
امل�صت�صفى  يف  توفيت  رو�صيل  فريا  اأن  الربيطانية  مرتو 
من  دقائق   4 ح��وايل  بعد  الربيطانية  لي�صرت  مدينة  يف 
موت زوجها ويلف، البالغ من العمر 93 عاًما، يف ماأوى 
للعجزة على مقربة من امل�صت�صفى. وقالت ال�صحيفة اإن 
الزوجني مل يفرتقا لليلة واحدة قبل اأن يتم نقل الزوج 
اإىل ماأوى العجزة، ب�صبب �صوء حالته؛ ما اأدى اإىل تدهور 
حفيدتها  عن  ونقلت  امل�صت�صفى.  اإىل  ونقلها  ف��ريا  حالة 
�صتيفاين ول�س قولها: حتطم قلب جدتي بعد نقل جدي 
اأنها  معرفتها… اعتقد  على  قدرته  وع��دم  للم�صت�صفى 

كانت تنتظر اأن يرحل حتى ترحل هي بدورها.
كانت  ج��دت��ي  فيها  راأي����ت  م���رة  اآخ���ر  �صتيفاين  واأ���ص��اف��ت 
ف��ت��ح��ت عينيها و���ص��األ��ت��ن��ي عن  امل��ا���ص��ي وي��وم��ه��ا  االأح����د 
جدي ثم قالت يل: نحن زوجان منا�صبان جًدا لبع�صنا 
فقد  ال�صحيفة،  وبح�صب   . ذلك  تعتقدين  اأال  البع�س.. 
75 �صنة ومتت خطوبتهما  التقى ويلف بفريا قبل نحو 
للقوات  مهمة  �صمن  اإيطاليا،  اإىل  اإر���ص��ال��ه  يتم  اأن  قبل 
اجلوية الربيطانية خالل احلرب العاملية الثانية. وبعد 

عودته تزوج بها واأجنبا ثالثة اأبناء وخم�صة اأحفاد.

ي�ساعد �سقيقته على الهروب ويبلغ باختطافها
�صاعد م�صري �صقيقته يف الهروب مع ع�صيقها، ثم خدع 
بعد  باختطافها،  حم�صر  لتحرير  معه  بالذهاب  زوجها 
اتفاق بينهما على فعل ذلك الإجبار الزوج على طالقها. 

حم�صر  بتحرير  االإ�صكندرية  حمافظة  يف  ال���زوج  وق��ام 
�صقيق  برفقة  اأي���ام  االأرب��ع��ي��ن��ي��ة منذ  ل��زوج��ت��ه  اخ��ت��ط��اف 
زوجته ، وقاال اإن بع�س االأ�صخا�س طالبوه عرب الهاتف 
واإنهم هددوه  الزواج منها،  اأحدهم يف  بتطليقها، لرغبة 
يف حال رف�صه ذلك. وتركت الزوجة طفليها البالغني من 
�صقة  ع�صيقها يف  لتقيم مع  اأع���وام،   6 و  عاماً   11 العمر 
تبني  والتحريات،  وبالفح�س  املح�صر.  املبلغ يف  �صقيقها 
وجود الزوجة يف �صقة �صقيقها برفقة ع�صيقها وبرتتيب 

م�صبق معه قبل ذهابه مع زوجها لتحرير املح�صر.
واأل���ق���ى رج����ال االأم����ن ال��ق��ب�����س ع��ل��ى ال���زوج���ة و�صقيقها 
وخداعهما  ح���دث  مب��ا  التحقيق  ج��ه��ات  اأم����ام  ل��ي��ع��رتف��ا 

لزوجها الإجباره على الطالق وتهديده.
وواجه ال�صقيقان تهماً تتعلق باإزعاج ال�صلطات عرب البالغ 
 4 حب�صهما  مت  حيث  احل��رام،  اجلن�س  وممار�صة  الكاذب 
اأيام على ذمة التحقيقات يف ق�صم اأول الرمل باملحافظة.

لوحة زيتية مقابل 12.6 مليون دولر 
بيعت لوحة للفنان االأمريكي اآندي وارهول ت�صور الزعيم 
12.6 مليون دوالر  ت�صي تونغ مببلغ  ال�صابق ماو  ال�صيني 
يف مزاد بهوجن كوجن وهو ما يقل عن املبلغ الذي كان من 

املتوقع اأن تباع به وهو 15 مليون دوالر.
وبيعت اللوحة جلامع حتف اآ�صيوي يف مزاد ل�صوذبي .

1972 عندما  �صل�صلته من ر�صومات م��او يف  وب��داأ واره��ول 
الباردة حينذاك  العالقات بني اخل�صمني يف احلرب  بداأت 
تاريخية  زي��ارة  بعد  التح�صن  املتحدة يف  والواليات  ال�صني 
قام بها الرئي�س االأمريكي ال�صابق ريت�صارد نيك�صون لبكني.

ع�ساء رومان�سي يجمع بني 
ايفا لونغوريا وزوجها

يف  ام�س  لونغوريا  ايفا  للنجمة  ���ص��وراً  ال��ب��اب��ارات��زي  ك��ام��ريات  عد�صات  التقطت 
انتونيو  خو�صيه  زوجها  برفقة  عاماً   42 العمر  من  البالغة  اإيفا  وكانت  مدريد. 

با�صتون البالغ من العمر 48 عاماً حيث تناوال الع�صاء يف احد املطاعم.
ملدة  جمعتهما  عالقة  بعد  املا�صي،  م��اي��و   اأي���ار  يف  املك�صيك  يف  ت��زوج��ا  الثنائي 

ثالث �صنوات. واإنه ثالث زواج الإيفا حيث اأنها كانت متزوجة من املمثل تايلر 
كري�صتوفر من عام 2002 حتى عام 2004، ومن جنم كرة ال�صلة توين باركر 
منذ عام 2007 حتى عام 2011. اإيفا وخو�صيه يتواجدان يف مدريد من اأجل 

حفل Global Gift Gala الذي يقام الليلة يف العا�صمة االإ�صبانية.

�صائح يلتقط �صورة �صيلفي خلف منظار عام على �صطح عال يف هونغ كونغ.  )ا ف ب(

هبوط طائرة على 
طريق �سريع 

اأ�صيب ال�صائقون بالذعر وال�صدمة 
�صغرية  ط��ائ��رة  م�صاهدتهم  ل��دى 
تقوم بهبوط ا�صطراري على اأحد 
من  ب��ال��ق��رب  ال�صريعة  ال��ط��رق��ات 
بعدما  االإ�صبانية  بر�صلونة  مدينة 

تعطل اأحد حمركاتها.
وكان عطل طراأ على اأحد حمركات 
ال��ط��ائ��رة بعد اإق��الع��ه��ا ب��ث��وان من 
االأمر  االإ���ص��ب��اين،  �صاباديل  م��ط��ار 
الهبوط  اإىل  قائدها  ا�صطر  الذي 
ب��ه��ا ا���ص��ط��راري��اً ع��ل��ى ط��ري��ق على 
ده�صة  و�����ص����ط  امل���دي���ن���ة  اأط���������راف 

ال�صائقني. 
الهبوط  م�����ن  ال����ط����ي����ار  ومت����ك����ن 
جانب  ع���ل���ى  ب�������ص���الم  ب���ط���ائ���رت���ه 
الطريق لكي يتحا�صى اأي ا�صطدام 
احلادث  وقع  امل�صرعة.  بال�صيارات 
�صيارات  وهرعت  االأح��د  ظهر  بعد 
الطوارئ اإىل املكان حت�صباً لوجود 

اإ�صابات. 
وحل�صن احلظ مل ي�صب اأحد باأذى 
يف ه����ذا احل�����ادث ب��ح�����ص��ب م���ا قال 
امل��رور مبقاطعة  اإدارة  با�صم  ناطق 

كاتالونيا االإ�صبانية. 
واأ�صاف الناطق: لقد جنح الطيار 
بال�صيارات  ا�صطدام  اأي  جتنب  يف 
على الطريق وذلك بف�صل خربته 
يتجنب  م��ا جعله  وه���ذا  وح��ن��ك��ت��ه، 

وقوع كارثة حقيقية.
م����ن اجل����دي����ر ب���ال���ذك���ر ب������اأن فرق 
ب��اإف��راغ الطائرة  ق��ام��ت  ال��ط��وارئ 
املطار  اإىل  نقلها  قبل  ال��وق��ود  من 
ب��ح�����ص��ب م���ا ورد يف  الإ����ص���الح���ه���ا، 

�صحيفة مريور الربيطانية.  

الر�سع يف بريطانيا وكندا واإيطاليا الأكرث بكاء 
قال باحثون اإن الر�صع يف بريطانيا وكندا واإيطاليا 
وهولندا اأكرث بكاء منهم يف اأي دولة اأخرى يف حني 
االأقل  هم  واليابان  واأملانيا  الدمنرك  يف  الر�صع  اأن 
اأنحاء العامل  اإطار درا�صة لبكاء الر�صع يف  بكاء. يف 
علماء  و���ص��ع  عمرهم  م��ن  ال��ث��الث��ة  ال�صهور  خ��الل 
ملعدالت  عاملية  خ��رائ��ط  اأول  بريطانيا  م��ن  النف�س 

البكاء عند الر�صع خالل هذه الفرتة.
التي  الدرا�صة  الباحثني يف  ووك��ر كبري  وق��ال ديرت 
ال��ر���ص��ع يف مدة  وري����ك يختلف  ب��ج��ام��ع��ة  اأج���ري���ت 

بكائهم يف االأ�صابيع االأوىل من عمرهم.
ينخف�س  ثقافات  يف  البحث  عند  املزيد  نعلم  "قد 
ال�صبب  ك��ان  اإذا  م��ا  ذل��ك  البكاء مب��ا يف  فيها معدل 
ترتبط  اأخ�����رى  ع��ن��ا���ص��ر  اأو  االأب����وي����ن  اإىل  ي���رج���ع 

بخربات احلمل اأو الوراثة.
كانت  املغ�س  معدالت  اأعلى  اأن  الدرا�صة  واأو�صحت 
يف الر�صع يف بريطانيا وكندا وايطاليا بينما جاءت 
اأقل معدالت االإ�صابة باملغ�س يف الدمنرك واأملانيا. 
وي�صخ�س االأطباء املغ�س ك�صبب للبكاء عندما يبكي 

الطفل اأكرث من ثالث �صاعات يوميا على االأقل ملدة 
ال تقل عن ثالثة اأيام يف االأ�صبوع.

يف  يحدث  الر�صع  بكاء  اأن  اإىل  ال��درا���ص��ة  وتو�صلت 
االأ�صبوعني  يف  ال��ي��وم  يف  �صاعتني  لنحو  امل��ت��و���ص��ط 
االأول����ني م��ن ال��ع��م��ر. واأ���ص��اف��ت اأن��ه��م ي��ب��ك��ون اأكرث 
ت�صل  اأن  اإىل  التالية  القليلة  االأ���ص��اب��ي��ع  يف  بقليل 
معدالت البكاء اإىل الذروة وتكون نحو �صاعتني و15 
دقيقة يف اليوم عند بلوغهم �صتة اأ�صابيع. واأو�صحت 
ذلك  ب��ع��د  تنخف�س  ال��ب��ك��اء  م��ع��دالت  اأن  ال��درا���ص��ة 
بلوغ  عند  املتو�صط  يف  دقائق  وع�صر  ل�صاعة  لت�صل 

الر�صع 12 اأ�صبوعا.
الر�صع  بع�س  اأن  اإذ  وا�صعة  خ��الف��ات  ه��ن��اك  ول��ك��ن 
ال��ي��وم يف ح��ني يبكي  30 دق��ي��ق��ة يف  ل��ن��ح��و  ي��ب��ك��ون 

اآخرون الأكرث من خم�س �صاعات.
هي  االأطفال  دوري��ة طب  ن�صرت يف  التي  والدرا�صة 
دول  8700 ر�صيع يف  �صملت نحو  لدرا�صات  حتليل 
واإيطاليا  وك��ن��دا  وال��ي��اب��ان  وال��دمن��رك  اأملانيا  بينها 

وهولندا وبريطانيا.


