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الإمارات تدين التفجري الإرهابي يف البحرين
•• اأبوظبي-وام:

اأدانت دولة الإم��ارات الهجوم الإرهابي الذي وقع يف املنامة مبملكة 
البحرين ال�شقيقة، واأ�شفر عن اإ�شابة عدد من رجال ال�شرطة.

واأعربت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل يف بيان لها ام�س عن اإدانة 
موؤكدة   .. اجلبان  الإرهابي  العمل  لهذا  وا�شتنكارها  الإم��ارات  دول��ة 
العنف والإرهاب.  اأ�شكال  الثابت والراف�س ملختلف  الإم��ارات  موقف 
خارجيا  واملدعومة  اخل�شي�شة  الإرهابية  العمليات  هذه  اأن  واأ�شافت 
الر�شيدة  ال�شقيق وحكومته  البحريني  ال�شعب  تنال من عزمية  لن 
وم�شرية التنمية والإزدهار التي تعرب ب�شدق عن مكانة البحرين يف 
املنطقة و دوليا. واأكدت وقوف دولة الإمارات وت�شامنها مع حكومة 
مملكة البحرين ال�شقيقة يف مواجهة العنف والإرهاب داعية املجتمع 
الدويل اإىل التكاتف يف مواجهة هذه الآفة اخلطرية التي تهدد اأمن 
ال��وزارة عن  العامل واجتثاثها من جذورها. وع��ربت  وا�شتقرار دول 

متنياتها بال�شفاء العاجل للم�شابني.

حامد بن زايد يـد�شــن بوابة املقطع
•• اأبوظبي-وام:

انطالقا من حر�س �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة على موا�شلة 
املمار�شات  اأف�شل  وتبني  الدولية  التجارية  اخلدمات  كفاءة  حت�شني 
ب��ا���ش��ت��خ��دام اأح����دث ال��ت��ق��ن��ي��ات ومب���ا يحقق روؤي����ة اأب��وظ��ب��ي 2030 
ومبتابعة حثيثة من �شمو ال�شيخ هزاع بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
الأعمال يف  اأبوظبي لتعزيز تناف�شية بيئة  التنفيذي لإمارة  املجل�س 
اأبوظبي وزيادة جاذبيتها ل�شتقطاب ال�شتثمارات اخلارجية.. د�شن 
�شمو ال�شيخ حامد بن زايد اآل نهيان رئي�س ديوان ويل عهد اأبوظبي 
بوابة املقطع وذلك خالل ح�شوره ام�س احتفال الطالق الذي اأقيم 

بفندق ريتز كارلتون اأبوظبي.                            )التفا�شيل �س4(

حممد بن زايد خالل زيارته خليفة حممد اخلييلي يف م�شت�شفى زايد الع�شكري  )وام(

حممد بن زايد يزور خليفة اخلييلي يف امل�شت�شفى
•• دبي -وام:

اأمر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
رعاه اهلل بت�شيري ج�شر جوي لتقدمي اإم��دادات اإغاثة 
يف  ميامنار  من  الفارين  الروهينجا  لالجئي  عاجلة 
اأع��م��ال العنف وال���ش��ط��ه��اد �شدهم  ظ��ل ت��زاي��د ح��دة 
الالجئني  خم��ي��م��ات  يف  املعي�شية  ال��ظ��روف  وت��ده��ور 
الذين يقدر عددهم حتى الآن بحوايل ن�شف مليون 
ن���زوح تعد الأك���رب م��ن نوعها منذ  لج��ئ��ي يف م��وج��ة 
عقود الأمر الذي ي�شكل �شغطا كبريا على املوؤ�ش�شات 
هذه  وتاأتي  للم�شاعدات.  املوفرة  واجلهات  الإن�شانية 
اللفتة الكرمية من �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
را�شد اآل مكتوم تاأكيدا على نهج دولة الإمارات يف مد 
معاناة  م��ن  للتخفيف  و�شعيا  حم��ت��اج  لكل  ال��ع��ون  ي��د 
على  التغلب  على  وم�شاعدتهم  الروهينجا  لج��ئ��ي 
الأو�شاع املعي�شية ال�شعبة يف ظل �شح املعونات ومواد 
الإعا�شة ودعما جلهود الأمم املتحدة ومنظمات العمل 
الإن�شاين غري احلكومية الرامية اإىل معاجلة واحدة 
من اأكرب امل�شكالت الإن�شانية التي يواجهها العامل يف 
للخدمات  العاملية  املدينة  و�شتتوىل  ال��راه��ن.  الوقت 

الإن�شانية يف دبي ت�شيري اجل�شر اجلوي الذي انطلقت 
اأوىل رحالته اأم�س الثنني اإ�شافة اإىل ثالثة رحالت 
اإ�شافية ل�شحن املعونات الإن�شانية واإمدادات الإغاثة.
) التفا�شيل �س2(

•• اأبوظبي -وام:

زار �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
الأع��ل��ى للقوات  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ويل عهد 
اخلييلي  حم��م��د  خليفة  ال��ع��م��ي��د  ام�����س  امل�����ش��ل��ح��ة 
اأبوظبي  ب�شرطة  والدوريات  امل��رور  مدير مديرية 
اإثر  الع�شكري لالطمئنان عليه  زايد  يف م�شت�شفى 

تعر�شه حلادث مروري.
اآل  زاي��د  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  واأع��رب �شاحب 

نهيان عن متنياته للعميد خليفة حممد اخلييلي 
بال�شفاء العاجل.

بال�شكر  اخلييلي  خليفة  العميد  تقدم  جانبه  من 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اىل  وال��ع��رف��ان 
والتي  ل��ه،  وزي��ارت��ه  اهتمامه  على  نهيان  اآل  زاي��د 
تعرب عن مدى اهتمام قيادتنا احلكيمة باملواطنني 

وتالحمها وتعا�شدها معهم.
رافق �شموه يف زيارته �شعادة حممد مبارك املزروعي 

وكيل ديوان ويل عهد اأبوظبي.

•• عدن-وام:

وزعت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي اأم�س م�شاعدات 
متكاملة  غذائية  �شلة  باألف  تقدر  �شرورية  متوينية 
لأهايل مديريتي الو�شيع ومودية يف حمافظة اأبني 
التي باتت تعاين اأزمات اإن�شانية متعددة جراء احلروب 

الإن�شانية من  امل�شاعدات  وتاأتي هذه  الدائرة هناك. 
قبل هيئة الهالل الأحمر الماراتي ا�شتجابة للحالة 
املادية املتدهورة واإ�شهاما منها للتخفيف من الأعباء 
وطاأة  حتت  ال��رازح��ة  الأ���ش��ر  بع�س  عاتق  على  امللقاة 

الفقر واملعاناة امل�شتمرة.
) التفا�شيل �س4(
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اإحباط تهريب اأجهزة ات�شالت لالنقالبيني يف ماأرب
•• عوا�صم-وكاالت:

عن  الثالثاء،  ام�س  اليمنية،  الداخلية  وزارة  اأعلنت 
اإحباط قوات الأمن يف حمافظة ماأرب )�شمال �شرق 
�شنعاء(، عملية تهريب فا�شلة لأجهزة ات�شالت، كانت 
خمباأة، يف حماولة من املهربني لإخفائها ومتريرها 

من حواجز التفتي�س الأمنية والع�شكرية.
ونقلت الداخلية اليمنية يف بيان ن�شرته على موقعها 
اأن رجال الأمن  اأمني يف م��اأرب  الر�شمي، عن م�شدر 
على  امل��ج��م��ع��ة  جن���د  تفتي�س  ح��اج��ز  يف  امل��ت��م��رك��زي��ن 
والبي�شاء،  م���اأرب  حمافظتي  ب��ني  ال��راب��ط  ال��ط��ري��ق 
اأجهزة  وج���ود  واكت�شفوا  التهريب،  عملية  اأح��ب��ط��وا 
ك����رات����ني معجون  ك���ان���ت خم����ب����اأة داخ������ل  ات�������ش���الت 
الإجراءات  باتخاذ  القيام  اأن��ه مت  واأك��دت،  الطماطم. 

عن  تف�شح  مل  لكنها  امل�شبوطات،  ب�شاأن  القانونية 
اأجهزة  ونوعية  املهربات  ه��ذه  وجهة  ح��ول  تفا�شيل 
اأخرى ذكرت،  اأن م�شادر  الت�شالت امل�شبوطة، غري 
لأغرا�س  وت�شتخدم  ل�شلكية  ات�شالت  اأج��ه��زة  اأنها 
احلوثي  ميلي�شيات  اىل  طريقها  يف  وكانت  ع�شكرية 

واملخلوع �شالح النقالبية.
واأ�شاد امل�شدر الأمني، باليقظة واحل�س الأمني العايل 
التفتي�س،  ح��اج��ز  يف  الأم����ن  رج���ال  ب��ه  يتمتع  ال���ذي 
اأ�شكال  وحثهم على مزيد من اليقظة والتنبه ل�شتى 

وعمليات التهريب.
اأن ق��وات الأم��ن مب��اأرب اأحبطت م��رات عديدة  يذكر 
متفجرة  وم����واد  اأ���ش��ل��ح��ة  ل�شحنات  ت��ه��ري��ب  عمليات 
امليلي�شيات  اىل  كانت يف طريقها  اإلكرتونية،  واأجهزة 

النقالبية، خالل العامني املا�شيني.

مظاهرة حا�شدة يف بر�شلونا تاأييدا لالإنف�شال واحتجاجا على عنف ال�شرطة )ا ف ب(

مواقــيت ال�صالة

نتانياهو يتعهد بطفرة ا�ستيطانية ورف�ض الوفاق الفل�سطيني

ال�شي�شي للفل�شطينيني: العامل يرتقب م�شاحلتكم والتاريخ �شيحا�شب من ي�شيع الفر�شة 

ا�شراب عام يف بر�شلونة و 300 األف متظاهر
•• بر�صلونة-وكاالت:

بداأت كاتالونيا مبا فيها نادي اف 
اأم�س  عاماً  اإ�شرابا  بر�شلونة،  �شي 
»حقوقها«  ع��ن  ل��ل��دف��اع  ال��ث��الث��اء 
الأم��ن على  ق��وات  والتنديد بعنف 
امل�شري  ت��ق��ري��ر  ا���ش��ت��ف��ت��اء  ه��ام�����س 
الأحد املحظور يف حني تت�شع الهوة 

على ما يبدو اأكرث مع مدريد. 
التي  الكبرية  التعبئة  ه��ذه  وتاأتي 
تتخللها تظاهرات، بعد يومني من 

تنظيم ال�شتفتاء. 
الأ�شبانية  ال�����ش��رط��ة  واق��ت��ح��م��ت 
مكتب  م����ئ����ة  امل��������دين  واحل������ر�������س 
ت�شويت مل�شادرة �شناديق القرتاع 
ومعداته، لكن ذلك مل يحدث من 

دون عنف. 
بر�شلونة  �شرطة  اأعلنت  ذل��ك،  اىل 
اأن نحو 300 الف �شخ�س �شاركوا 
يف ت��ظ��اه��رات خ��رج��ت ال��ث��الث��اء يف 
فلتخرج  هتافات  وقع  على  املدينة 
ق��وات الح��ت��الل وال�����ش��ارع �شيكون 
ل��ن��ا ع��ل��ى ال������دوام، اح��ت��ج��اج��ا على 
ا���ش��ت��خ��دام ال�����ش��رط��ة ل��ل��ع��ن��ف ملنع 
كاتالونيا  ا�شتقالل  على  ا�شتفتاء 
ج���������رى خ���������الل ع����ط����ل����ة ن���ه���اي���ة 

عليها  وك���ت���ب  ال���ط���ل���ب���ة.  ���ش��ن��ع��ه��ا 
حي  ا�شم  )وه��و  نافا�س-�شاغريرا 
ال�شالم  اأج����ل  م���ن  ب��ر���ش��ل��ون��ة(  يف 
اأيد  والدميوقراطية حتت طبعات 

�شغرية وملونة.
مالك  وهو  فيدال،  األفريدو  وق��ال 
م�شبغة يبلغ من العمر 68 عاما، 
ال�����ش��ب��اب، م�شريا  وق���ف  ل مي��ك��ن 
�شاروا  ال��ذي��ن  ال��ط��ل��ب��ة  م��ئ��ات  اإىل 
اأعالم  وق��د لف كثري منهم  ببطء 
واحلمراء  ال�����ش��ف��راء  الن��ف�����ش��ال 

والزرقاء على اأكتافهم.

الأ�شبوع.
وتدفق املحتجون نحو مركز املدينة 
عاما  اإ���ش��راب��ا  الإق��ل��ي��م  �شهد  فيما 
ما  فوقهم،  مروحية  حلقت  فيما 
الكاتالونيني  تنديدا من  ا�شتدعى 
ب���ع���د من  ال����ذي����ن مل ي�����ش��ت��ف��ي��ق��وا 
�شدمة العنف الذي �شهدته اجزاء 

من املنطقة ال�شبانية الأحد.
اأجل  وك��ت��ب على لف��ت��ة مغلق م��ن 
واأطفال  اأه��ال  ك�شف  فيما  ال��ث��ورة، 
ا���ش��ت��خ��دم��ت كمركز  م���ن م��در���ش��ة 
اق���رتاع الأح���د ع��ن لف��ت��ة �شخمة 

•• القد�س-القاهرة-وكاالت:

عبدالفتاح  امل�شري  الرئي�س  وج��ه 
ال�����ش��ي�����ش��ي، ام�����س ال���ث���الث���اء، كلمة 
الفل�شطيني  ال�شعب  اإىل  م�شجلة 
ال�شحايف  امل����وؤمت����ر  خ����الل  وذل�����ك 
امل�����������ش�����رتك ل����رئ����ي���������س ال�������������وزراء 
ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي رام�������ي احل����م����داهلل 
اللواء  امل�شرية  امل��خ��اب��رات  ورئي�س 

خالد فوزي يف غزة.
يرتقب  ال��ع��امل  اإن  ال�شي�شي  وق���ال 
الفل�شطينية،  امل�����ش��احل��ة  حت��ق��ي��ق 
ت��ن��ب��ع من  اأن  اأن���ه���ا ي��ج��ب  م����وؤك����داً 
اأي  دون  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي،  ال����داخ����ل 

تدخالت خارجية.
اإيفاد  اأن  امل�شري  الرئي�س  واأ�شاف 
فل�شطني  اإىل  امل���خ���اب���رات  رئ��ي�����س 
دل��ي��ل ع��ل��ى ح��ر���ش��ن��ا ع��ل��ى حتقيق 

امل�شاحلة.
فر�شة  ه���ن���اك  ال�����ش��ي�����ش��ي:  وق������ال 
�شانحة لتحقيق ال�شالم يف املنطقة 
���ش��ري��ط��ة ت�����ش��اف��ر ك��ل الأط������راف.. 
جهودكم  يرتقب  باأ�شره  العامل  اإن 
لتحقيق الوفاق بني اأطياف ال�شعب 
على  اإ�شراركم  ويثمن  الفل�شطيني 

الت�شدي لكافة العقبات.
اأن القوى  اإن��ن��ي ع��ل��ى ث��ق��ة  وت��اب��ع: 
ال���ع���امل ع��ن��دم��ا ترى  ال���ك���ربى يف 

وعي  على  الفل�شطينية  الأط����راف 
وباأهمية  امل��رح��ل��ة  بطبيعة  ك��ام��ل 
ال�شالم  اه�����داف  لتحقيق  احل�����وار 
ال�شالم  هذا  حتقيق  على  �شت�شاعد 

ال�شامل يف املنطقة.
واأ�����ش����اف: اوؤك�����د ل��ل��ج��م��ي��ع اأن���ن���ا ل 
التاريخ  واإن  لن�شيعه  وق��ت��اً  منلك 
اإ�شاعة  يف  يت�شبب  م��ن  �شيحا�شب 

ال��ق��د���س امل��ح��ت��ل��ة، وب��ت��ن��ف��ي��ذ طفرة 
املحيطة  ب��امل��ن��ط��ق��ة  ال��ت��ع��م��ري  يف 

باملدينة.
وحتدث نتنياهو يف اجتماع م�شرتك 
مع رئي�س بلدية م�شتوطنة معاليه 
القطاع  يف  وم�������ش���وؤول���ني  اأدوم����ي����م 

ال�شناعي.
ال���ق���د����س كلها  اإ����ش���رائ���ي���ل  وت��ع��ت��رب 

موؤكداً  لل�شالم،  احلالية  الفر�شة 
ثقته باإدراك القيادات الفل�شطينية 
حل�����ش��ا���ش��ي��ة امل���رح���ل���ة واأه����م����ي����ة... 

حتقيق الوحدة.
اىل ذل�����ك، ت��ع��ه��د رئ��ي�����س ال������وزراء 
نتانياهو،  ب��ن��ي��ام��ني  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي، 
م�شتوطنة  بتو�شيع  الثالثاء،  ام�س 
ك���ربى يف ال�����ش��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة، قرب 

عا�شمة اأبدية وغري قابلة للتق�شيم، 
اأي�شاً  ولكن الفل�شطينيني يريدون 

القد�س ال�شرقية عا�شمة لهم.
وتعترب معظم دول العامل اأن و�شع 
القد�س، ق�شية يجب تقريرها عرب 

املفاو�شات.
نتانياهو،  ق���ال  اأخ����رى  ج��ه��ة  وم���ن 
ل��ل��ق��ب��ول مب�شاحلة  ل جم���ال  اإن����ه 
ي�شبقها  مل  اإذا  وهمية  فل�شطينية 
���ش��الح ح��رك��ة حما�س يف غزة،  ن��زع 
وق���ط���ع ع���الق���ة احل���رك���ة ب����اإي����ران، 

والعرتاف باإ�شرائيل.
يبحث  ملن  نقول  نتانياهو  واأ���ش��اف 
عن م�شاحلة فل�شطينية، اعرتفوا 
ان���زع���وا �شالح  اإ����ش���رائ���ي���ل،  ب���دول���ة 
اأقطعوا  حل��م��ا���س،  امل�����ش��ل��ح  اجل��ن��اح 
ع��الق��ت��ه��ا ب���اإي���ران ال��ت��ي ت��دع��و اإىل 
كن النظر يف الأمر  تدمرينا، ثم ميمُ

بعد ذلك.
تزامن  ب���ي���ان  يف  ن��ت��ان��ي��اه��و  وق�����ال 
م���ع ل����ق����اءات ب���ني م�������ش���وؤول���ني من 
لتجاوز  غ������زة،  يف  وح���م���ا����س  ف���ت���ح 
الداخلية  الفل�شطينية  اخل��الف��ات 
احلكومة  رئي�س  و���ش��ول  مبنا�شبة 
ل�شنا  ال��ق��ط��اع  اإىل  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 
مب�شاحلة  ل���ل���ق���ب���ول  م�����ش��ت��ع��دي��ن 
التوافق  وهمية بني ف�شائل تدعي 

على ح�شاب وجودنا. 

رئي�س الوزراء الفل�شطيني يرتاأ�س اجتماعا للحكومة يف غزة عقب التفاق على امل�شاحلة   )رويرتز(
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حممد بن را�شد ياأمر بت�شيري ج�شر جوي مل�شاعدة لجئي الروهينجا

الهالل الأحمر يوزع م�شاعدات على اأهايل الو�شيع ومودية يف اأبني

وفاة رئي�س العراق ال�شابق جالل طالباين
•• بغداد-وكاالت:

والرئي�س  الكردي  الزعيم  طالباين  جالل  اإن  العراقي  التلفزيون  قال 
ال�شابق للعراق تويف ام�س الثالثاء.

2014 بعد فرتة عالج طويلة يف  الرئا�شة يف  وترك طالباين من�شب 
اأعقاب اإ�شابته بجلطة دماغية يف 2012.

م��ق��را حلكومة  اأ�شبحت  ال��ت��ي  اأرب��ي��ل  ق��رب   1933 ع��ام  ول��د طالباين 
وانتخب  للعراق  عربي  غري  رئي�س  اأول  وك��ان  ال��ع��راق.  كرد�شتان  اإقليم 
عام 2005 بعد الغزو الذي قادته الوليات املتحدة والذي اأطاح ب�شدام 

ح�شني.

قتياًل يف ا�شتباكات جنوب ال�شودان  90
•• جوبا-وكاالت:

لقي 90 �شخ�شاً حتفهم يف جنوب ال�شودان يف موجة جديدة من القتال 
بني قوات احلكومة واملتمردين املوالني لنائب الرئي�س ال�شابق رياك م�شار، 
ح�شبما اأفاد اأحد امل�شوؤولني ام�س. وذكر املتحدث با�شم اجلي�س، لول رواي 
كوانغ، اأن ال�شتباكات وقعت الإثنني يف منطقة وات بولية بيه ، م�شيفاً 
اأن ح�شيلة القتلى �شملت مدنيني وجنوداً ومتمردين، وقال: لقد فقدنا 4 
جنود يف املعارك، وقتلت قواتنا البا�شلة 80 متمرداً، بينما لقي 6 مدنيني 
الأ�شخا�س  النار. ولقي ع�شرات الآلف من  اإط��الق  تبادل  حتفهم خالل 
�شلفا كري  الرئي�س  ال�شودان منذ ت�شاعد اخلالف بني  حتفهم يف جنوب 

ونائبه ال�شابق م�شار اإىل حد ال�شراع الع�شكري يف دي�شمرب 2013.
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اأخبـار الإمـارات
بلدية دبي ت�شتقطب 1500 متطوع خالل مبادرة �شاعة مع عامل النظافة

•• دبي -وام:

ا�شتقطبت بلدية دبي خالل مبادرة التطوع املجتمعي �شاعة مع عامل 
النظافة 1500 متطوع من كافة فئات املجتمع مبن فيهم املوظفون 
والطلبة والعائالت واأ�شحاب الهمم من املهتمني مبجال خدمة البيئة 
وخا�شة  حكومية  موؤ�ش�شات  اإىل  ينت�شبون  وال��ذي��ن  امل��دي��ن��ة  ون��ظ��اف��ة 
واأهلية. واأكد املهند�س عبداملجيد �شيفائي مدير اإدارة النفايات رئي�س 
على  دبي  ببلدية  للنفايات  امل�شتدامة  الإدارة  جمال  يف  التوعية  فريق 
اأهمية �شناعة ودعم الفر�س التطوعية ملا لها من اإ�شهامات وا�شحة يف 
دعم جهود املحافظة على البيئة واملظهر احل�شاري لالإمارة ..مو�شحا 
املدينة  املتعلقة مبجال تنظيف  املبادرات  اأهم  املبادرة تعد من  ان هذه 
والعمل اخلريي للراغبني يف التطوع الأمر الذي ي�شهم ب�شكل وا�شح 

اننا  واأ�شاف  املجتمع.  اأف��راد  لدى  املجتمعية  امل�شوؤولية  ثقافة  ن�شر  يف 
ا�شتطعنا خالل م�شاركة الفرق التطوعية البيئية يف الن�شف الأول من 
هذا العام جمع اأكرث من 130 األف من اأعقاب ال�شجائر خالل 170 
هذا  بداية  ..ومنذ  فقط  الغاية  لهذه  متخ�ش�س  تطوعي  عمل  �شاعة 
 1500 1500 �شاعة عمل تطوعي نفذها  العام مت اجناز ما يقارب 
العام  32 موؤ�ش�شة وذلك بزيادة كبرية عن  اأكرث من  م�شارك ميثلون 
يوؤكد  اجل��ه��ات  م��ن خمتلف  املتطوعني  ع��دد  ارت��ف��اع  اأن  واأك���د  املا�شي. 
النجاح الذي حققته املبادرة يف جذب اأكرب عدد من امل�شاركني والت�شويق 
واأ�شار  الجتماعي.  التوا�شل  مواقع  يف  لفعالياتها  املتميز  الإع��الم��ي 
املبادرة  ه��ذه  خ��الل  من  �شاهموا  املتطوعني  اأن  اإىل  �شيفائي  املهند�س 
يف اإجناز مهام النظافة مثل اإزالة اأعقاب ال�شجائر من على ال�شواطئ 

واإزالة املل�شقات الإعالنية الع�شوائية يف املناطق التجارية .

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�س املانيا بيوم الوحدة لبالده

•• ابوظبي-وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان � رئي�س الدولة حفظه 
فالرت  ف��ران��ك  الدكتور  الحت���ادي  الرئي�س  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل 
يوم  ذك��رى  مبنا�شبة  وذل��ك  الحت��ادي��ة  اأملانيا  جمهورية  رئي�س  �شتاينماير 
الوحدة لبالده. كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
رع��اه اهلل و�شاحب  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب 
القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
الرئي�س  فخامة  اإىل  مماثلتني  تهنئة  برقيتي  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى 

الحتادي الدكتور فرانك فالرت �شتاينماير.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�س غينيا بعيد ا�شتقالل بالده

•• ابوظبي-وام: 

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
رئي�س  ك��ون��دي  األ��ف��ا  الربوفي�شور  الرئي�س  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل 
ا�شتقالل بالده. كما بعث �شاحب  جمهورية غينيا وذلك مبنا�شبة ذكرى 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
اآل  زاي��د  ب��ن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  رع��اه اهلل و�شاحب  دب��ي  ال���وزراء حاكم 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة برقيتي تهنئة 

مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س األفا كوندي.

تاأكيدا على نهج الإمارات يف مد يد العون لكل حمتاج 

حممد بن را�شد ياأمر بت�شيري ج�شر جوي مل�شاعدة لجئي الروهينجا

انطالق ملتقى عيال زايد فى لو�س اأجنلو�س مب�شاركة الطلبة الإماراتيني وال�شعوديني املبتعثني يف اجلامعات الأمريكية

•• دبي -وام:

الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  اأم��ر �شاحب 
لتقدمي  ج��وي  ج�شر  بت�شيري  اهلل  رع��اه  دب��ي  حاكم  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
ظل  يف  ميامنار  م��ن  الفارين  الروهينجا  لالجئي  عاجلة  اإغ��اث��ة  اإم����دادات 
املعي�شية  الظروف  وتدهور  �شدهم  وال�شطهاد  العنف  اأعمال  ح��دة  تزايد 
يف خميمات الالجئني الذين يقدر عددهم حتى الآن بحوايل ن�شف مليون 
لجئي يف موجة نزوح تعد الأكرب من نوعها منذ عقود الأمر الذي ي�شكل 
�شغطا كبريا على املوؤ�ش�شات الإن�شانية واجلهات املوفرة للم�شاعدات. وتاأتي 
اآل مكتوم  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو  الكرمية من �شاحب  اللفتة  هذه 
تاأكيدا على نهج دولة الإمارات يف مد يد العون لكل حمتاج و�شعيا للتخفيف 
الأو�شاع  على  التغلب  على  وم�شاعدتهم  الروهينجا  لج��ئ��ي  م��ع��ان��اة  م��ن 
الأمم  ودعما جلهود  الإعا�شة  وم��واد  املعونات  �شح  ال�شعبة يف ظل  املعي�شية 
معاجلة  اإىل  الرامية  احلكومية  غري  الإن�شاين  العمل  ومنظمات  املتحدة 
واحدة من اأكرب امل�شكالت الإن�شانية التي يواجهها العامل يف الوقت الراهن. 
و�شتتوىل املدينة العاملية للخدمات الإن�شانية يف دبي ت�شيري اجل�شر اجلوي 
الذي انطلقت اأوىل رحالته اأم�س الثنني اإ�شافة اإىل ثالثة رحالت اإ�شافية 

ل�شحن املعونات الإن�شانية واإمدادات الإغاثة من املقرر اأن تنطلق من دبي يف 
احلادي ع�شر والثالث ع�شر واخلام�س ع�شر من �شهر اأكتوبر اجلاري كامتداد 
الأ�شابيع  م���دار  على  الروهينجا  لالجئي  دب��ي  وفرتها  ال��ت��ي  للم�شاعدات 
املا�شية اإذ تبلغ قيمة مواد الإغاثة املقدمة لهم من خالل ال�شحنات الثالث 
4.4 مليون درهم  املدينة حوايل  التي مت ت�شيريها حتى الآن بتن�شيق من 

نحو 1.2 مليون دولر .
بت�شيري  اأم��ر  ق��د  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وك��ان 
لإغاثة  بتوفريها  �شموه  وج��ه  خا�شة  ط��ائ��رات  منت  على  جويتني  رحلتني 
لجئي الروهينجا يف الثاين ع�شر وال�شاد�س ع�شر من �شهر �شبتمرب املا�شي 
 125 حملت معونات متنوعة تركزت يف الأ�شا�س على مواد الإعا�شة لنحو 
األف �شخ�س وخيام لإيواء ملا يقدر بحوايل 8500 اأ�شرة حيث مت حتى الآن 
قيمة  تتجاوز  بينما  امل�شاعدات  من  مكعبا  طنا   270 على  يزيد  ما  اإر���ش��ال 
اأكرث  اإىل لجئي الروهينجا  املعونات الإن�شانية املقدمة من دولة الإم��ارات 
الأ�شا�شية  الإغاثة  م��واد  لتوفري  1.7 مليون دولر  دره��م  6.3 مليون  من 

واملاأوى املوؤقت من خالل مفو�شية الأمم املتحدة ل�شوؤون الالجئني.
امدادات  م��ن  الأط��ن��ان  املقبلة مئات  ال��رح��الت  ال��ط��ائ��رات خ��الل  و�شتحمل 
اأمنتها وكالة  اإعا�شة  الأ�شا�شية ومن بينها مواد غذائية وجتهيزات  الإغاثة 

لل�شليب  ال��دول��ي��ة  واللجنة  الإم���ارات���ي  الأح��م��ر  ال��ه��الل  وهيئة  الالجئني 
العاملية ومنظمة  الهجرة  اإىل منظمة  بالإ�شافة  واأطباء بال حدود  الأحمر 
ال�شحة العاملية من خالل م�شتودعات الأمم املتحدة لال�شتجابة الإن�شانية 
وباإ�شراف  الإن�شانية  للخدمات  العاملية  املدينة  و�شتتوىل  دبي.  يف  املتواجدة 
�شمو  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ح��رم  م��ن  مبا�شر 
اجل�شر  ت�شيري  ج��ه��ود  تن�شيق  امل��دي��ن��ة  رئي�شة  احل�����ش��ني  ب��ن��ت  ه��ي��ا  الأم����رية 
اللذين تقطعت بهم  املعونات ب�شورة عاجلة لالجئني  اإي�شال  والعمل على 
ال�شبل بعيدا عن وطنهم وديارهم حيث �شيعزز اجل�شر قدرة منظمات العمل 
ال�شتجابة  على  الإن�شانية  للخدمات  العاملية  املدينة  يف  الأع�شاء  الإن�شاين 

حلالت الطوارئ وتقدمي امل�شاعدة ب�شرعة وفعالية للمت�شررين.
و�شريت ج�شرا جويا يف  �شبق  الإن�شانية  للخدمات  العاملية  املدينة  اأن  يذكر 
العام 2014 بتوجيهات مبا�شرة من �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
اآل مكتوم لتقدمي امل�شاعدات الإن�شانية لالأ�شقاء الفل�شطينيني عقب الق�شف 
 36 اأقل من  الإ�شرائيلي الغا�شم لقطاع غزة حيث جاء وقت ال�شتجابة يف 
�شاعة حيث مت نقل اإمدادات الإغاثة اإىل وكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل 
الأردنية عمان و�شلت قيمتها  العا�شمة  اأونروا يف  الفل�شطينيني  الالجئني 

الإجمالية اإىل حوايل 26 مليون درهم.

•• لو�س اأجنلو�س-وام:

برعاية كرمية من �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأجنلو�س  لو�س  يف  انطلقت  امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي 
فعاليات ملتقى عيال زايد مب�شاركة فعالة من الطلبة الإماراتيني وال�شعوديني 
املبتعثني يف اجلامعات الأمريكية وممثلي عدد من اجلهات الوطنية يف دولة 
اإىل  اإ�شافة  ال�شقيقة  ال�شعودية  العربية  واململكة  املتحدة  العربية  الإم��ارات 
احياء فعاليات ثقافية وفنية تغنت بحب الوطن والقادة، حيث تفاعل معها 
�شبابا  الذي جمع  امللتقى  �شعداء مبثل هذا  كانوا  الذين  والطلبة  احل�شور 
�شبابيا  ملتقى  اأول  زاي��د  عيال  ملتقى  ويعترب   . وال�شعودية  الإم���ارات  من 
اأجنلو�س �شمن  لو�س  والإم���ارات يف  ال�شعودية  املبتعثني من  الطلبة  يجمع 
البلدين، وجت�شيداً  اأبناء  القوية بني  للرغبة  نتيجة  واح��دا،  ثقافيا  ملتقى 
الدكتور  امللتقى معايل  افتتاح  البلدين. ح�شر  امل�شرتك بني قيادة  للتعاون 
اأحمد بن عبد اهلل حميد بالهول الفال�شي وزير دولة ل�شوؤون التعليم العايل 
و�شعادة الدكتور حممد بن عبداهلل العي�شى امللحق الثقايف للملكة العربية 
ال�شعودية يف الوليات املتحدة الأمريكية و�شعادة عبداهلل ال�شبو�شي القن�شل 
العام لدولة الإمارات يف لو�س اأجنلو�س و�شعادة اللواء مكتوم علي ال�شريفي 
املنظمة  اللجنة  رئي�س  الهاملي،  حممد  و�شعادة  اأبوظبي  �شرطة  عام  مدير 
الكبري،  زاي��د  ال�شيخ  جامع  خطيب  يو�شف  و�شيم  ال�شيخ  وف�شيلة  للملتقى 
وعدد من امل�شوؤولني واملعنيني. وقال معايل الدكتور احمد بالهول الفال�شي 
يف كلمة له خالل امللتقى ان م�شتقبل اأي اأمة يرتكز على ال�شباب، فهم عماد 
نه�شتها و�شر تقدمها، وهم اأي�شا من يحملون مفاتيح النجاح وهم قادرون 

على اإحداث ب�شمة فارقة وموؤثرة يف امل�شتقبل.
واأ�شاف معاليه لهو فخر جلميع ال�شباب ال�شعودي والإماراتي بوطنهم الذي 
وفر لهم فر�شا ل ح�شر لها لي�شكل �شبابه الطموح ودليله الروؤية الر�شيدة، 
ل�شناعة كوكبة من قادة الفكر وخرباء ال�شناعة وال�شخ�شيات القيادية التي 

تقود م�شرية الإجنازات يف كال البلدين ال�شقيقني .
امللحق  العي�شى  ع��ب��داهلل  ب��ن  حممد  ال��دك��ت��ور  �شعادة  ا�شتعر�س  جانبه  م��ن 
الثقايف للملكة العربية ال�شعودية يف الوليات املتحدة الأمريكية دور امللتقيات 
ال�شبابية التي تعزز الأفكار الإيجابية وتناق�شها، وتعزز اأي�شاً التح�شن �شد 
الأفكار املتطرفة، موؤكدا انه حتماً �شيجني املبتعثون ال�شعوديون والإماراتيون 
ابتعاثهم  فرتة  اأثناء  وقدراتهم  مهاراتهم  على  اإيجاباً  و�شتنعك�س  نتائجها، 
م�شريا اىل اأن الطلبة املبتعثني ال�شعوديني والإماراتيني امل�شاركني يف ملتقى 
باأن�شطتهم عن  يحيدوا  ولن  بالدهم،  م�شرفة عن  �شورة  نقلوا  زاي��د  عيال 

خدمة الوطن، و�شيكونون �شفراء لبلدانهم يف كل مكان.
ونبه امللحق الثقايف للملكة العربية ال�شعودية اأن م�شاركة الطلبة ال�شعوديني 
يف ملتقى عيال زايد تاأتي تلبية لدعوة الإخوة الإماراتيني يف م�شاركة اأبناء 
البتعاث،  ب��الد  يف  امل�شرتكة  ق�شاياهم  ويناق�شون  م��ع��اً،  ليكونوا  البلدين 
وتعزز اأي�شاً الرتابط بني اأبناء البلدين؛ م�شرياً اإىل اأن هذه امل�شاركة لي�شت 

م�شتغربة بني اأبناء البلدين، وحر�شهم ال�شديد على الرتابط والتاآخي.
باحل�شور  الفتتاحية  كلمته  يف  رح��ب  قد  ال�شبو�شي  عبداهلل  �شعادة  وك��ان 
الكرام والطالب الإماراتيني وال�شعوديني املبتعثني الدار�شني يف اجلامعات 
املطلوب  الذي حقق جناحه  زايد  واأثنى على دور ملتقى عيال   ، الأمريكية 
الطلبة  الفكرية هو م�شاركة  �شبب جناح احللقات احلوارية  ان  م�شريا اىل 

الإماراتيني وال�شعوديني على حد �شواء يف النقا�س وحتديد الأهداف.
ال�شعودية  اأجنلو�س اجلهات  لو�س  الإم��ارات يف  العام لدولة  القن�شل  و�شكر 
الداعمة مللتقى عيال زايد وم�شاركة الطلبة املبتعثني ال�شعوديني فيها، ومن 
الثقافية  وامللحقية  اأجنلو�س،  لو�س  يف  ال�شعودية  القن�شلية  اجلهات:  تلك 
التي  وامل�شاركات  باملقرتحات  ج��داً  فخور  باأنه  وق��ال  اأمريكا..  يف  ال�شعودية 
باإذن اهلل �شرناها على اأر�س الواقع، ونرى يف العام القادم النتائج واحللول، 

وتذليل العقبات.
من جانبه نقل �شعادة حممد خليفة الهاملي رئي�س اللجنة املنظمة للملتقى 
يف كلمته حتيات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان م�شريا اإىل 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  تعطيها  التي  الكبرية  الأهمية  يج�شد  احل��دث  اأن 
الذي  التطور  يعك�س  و  ال�شاملة  التنمية  حم��ور  باعتباره  للتعليم  املتحدة 

ي�شهده مفهوم التعليم يف الدولة.
املنظمة قررت  اللجنة  ان  2018 عام زايد  واأعلن �شعادته تزامنناً مع عام 
عيال  ملتقى  م�شمى  حتت  اللجنة  تنظمها  التي  امللتقيات  م�شميات  توحيد 

زايد.
اما ال�شيخ و�شيم يو�شف خطيب جامع ال�شيخ زايد الكبريفابرز يف كلمة له 
ف�شيلة الوفاء للوطن ورد اجلميل له داعيا الطلبة اىل احلر�س على اظهار 

ال�شورة امل�شرفة لأبناء الوطن يف الغربة .
و�شهد ملتقى عيال زايد م�شاركة غنائية لكل من الفنانني الإماراتيني فايز 
ال�شاعر  اأحياها  �شعرية  م�شاركات  اإىل  اإ�شافة   ، املنهايل  عي�شة  و  ال�شعيد 
جمعة الغوي�س، وال�شاعر ال�شعودي املبتعث نايف ال�شمري، وجمموعة من 

الطلبة حيث تغنى ال�شعراء بحب الوطن والقادة.

حممد بن زايد خالل زيارته خليفة اخلييلي يف امل�ست�سفى

بلدية دبي تخ�ش�س 763 هكتارا 
لإقامة منطقة جديدة لإ�شكان 

املواطنني باأم نهد الثالثة
•• دبي - وام:

�شكنية جديدة  الالزمة لتخطيط منطقة  الإج��راءات  بلدية دبي  اأنهت 
للمواطنني يف منطقة اأم نهد الثالثة على طريق دبي - العني مب�شاحة 
7626080 مرتا  يعادل  ما  اأي  763 هكتارا  تقدر بحوايل  اإجمالية 
اأكتوبر   11 ي�شادف  ال��ذي  لالإ�شكان  العاملي  ال��ي��وم  م��ع  تزامنا  مربعا 
الأ�شرة  تنظيم  �شعار  حتت  العام  ه��ذا  املتحدة  الأمم  به  حتتفي  وال��ذي 
لتمكني النا�س ولتنمية الأمم من اأجل زيادة الوعي بالق�شايا ال�شكانية 

مبا يف ذلك عالقاتها بالبيئة والتنمية.
كما ياأتي ذلك انطالقا من توجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
املواطنني  رفاهية  حتقيق  على  الر�شيدة  احلكومة  وح��ر���س  اهلل  رع��اه 
والتي تاأتي على راأ�س اأولوياتها وتوفري كافة متطلبات احلياة الكرمية 
وتاأمني ال�شكن املالئم لهم ولأ�شرهم مبا ينعك�س اإيجابا على ا�شتقرارهم 

الجتماعي والقت�شادي ويعزز م�شاهمتهم يف البناء والتنمية.
وقال �شعادة املهند�س ح�شني نا�شر لوتاه مدير عام بلدية دبي اإن البلدية 
انتهت من الإجراءات الالزمة تخطيط هذه املنطقة ال�شكنية اجلديدة 
العمرانية  ال�شتدامة  ج��وان��ب  التخطيط  يف  روع��ي  حيث  للمواطنني 
وتوفري بيئة �شحية لل�شكان بت�شجيعهم على ممار�شة الريا�شة اليومية 
من خالل تخطيط م�شمار للدراجات وامل�شاة ومالعب ريا�شية.. لفتا 
املنطقة  اأرا�شى  بتوزيع  �شتبداأ قريبا  البلدية  املعنية يف  اأن اجلهات  اإىل 
على املواطنني الذين �شدرت لهم موافقة من موؤ�ش�شة حممد بن را�شد 

لالإ�شكان.
البلدية  عام  مدير  م�شاعد  الهاجري  داوود  املهند�س  اأو�شح  جهته  من 
تبلغ  املنطقة  م��ن  ال��واح��دة  القطعة  اإن  والهند�شة  التخطيط  لقطاع 
12 األف قدم مربع وبارتفاع  1100 مرت مربع اأي  م�شاحاتها حوايل 
ي�شمل دور اأر�شي ودورين.. م�شريا اإىل اأنه مت يف املنطقة اجلديدة مراعاة 
للمواطنني  وال�شتقرار  الرفاهية  حتقيق  يف  الإ�شهام  �شاأنه  من  ما  كل 
العامة  اخل��دم��ات  من  ال�شكان  باحتياجات  يفي  ما  توفري  ذل��ك  يف  مبا 
من م�شاجد ومدار�س وحدائق عامة بالإ�شافة اإىل اخلدمات التجارية 

املختلفة.

القوات امل�شلحة تنبه اجلمهور على �شو�شاء اآليات عرو�س ح�شن الحتاد 2 على كورني�س اخلان بال�شارقة
•• اأبوظبي-وام:

حول  العالية  الأ���ش��وات  توقع  اىل  الكرمي  اجلمهور  امل�شلحة  القوات  نبهت 

 2 الحت���اد  ح�شن  ل��ع��رو���س  لال�شتعداد  ن��ظ��را  بال�شارقة  اخل���ان  كورني�س 
وال�شادرة عن حركة طائرات الهليكوبرت والطائرات املقاتلة وناقالت اجلند 
لتلك  التح�شريات  ب��دء  م��ع  وذل��ك  ال�شريعة  الهجومية  وال����زوارق  امل��درع��ة 
تزامنا مع  املقبل  نوفمرب   3 يوم  اقامتها م�شاء  املزمع  الع�شكرية  العرو�س 

يوم العلم .
وحتر�س القيادة العامة للقوات امل�شلحة واللجنة املنظمة على اإتاحة الفر�شة 
اأمام اجلمهور مل�شاهدة عر�س حّي ومبا�شر يج�شد التفاين والقدرات العالية 
اأجل حماية البالد ومواطنيها  التي تبديها القوات امل�شلحة الإماراتية من 

واملقيمني على اأر�شها. واأعلنت القوات امل�شلحة ان الدعوة حل�شور فعاليات 
تفا�شيل  متابعة  من  خاللها  اجلمهور  و�شيتمكن  عامة   2 الحت��اد  ح�شن 
العر�س الع�شكري من قلب احلدث يف مياه و�شواطئ واأجواء كورني�س اخلان 
يف اإمارة ال�شارقة ، وعرب �شا�شات عمالقة �شيتم و�شعها على جانبي املن�شة 
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اأخبـار الإمـارات

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى املفرق                     5823100
 م�شت�شفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�شيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى توام                         7677444
م�شت�شفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى را�شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى الرباحة                   2710000
م�شت�شفى املكتوم                     2221211         
م�شت�شفى المل                      3444010
م�شت�شفى الو�شل                    2193000

ال�سارقة 
م�شت�شفى القا�شمى                 5386444
م�شت�شفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�شت�شفى ام القيوين                7656888
را�ض اخليمة 

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

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�شت�شفى الأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى النور                       6139111
امل�شت�شفى الماراتى الفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
امل�شت�شفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�شت�شفى الدولية  اخلا�شة 2212484

ال�سارقة 
م�شت�شفى الزهراء اخلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
امل�شت�شفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�شت�شفى امللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية النور اجلديدة          6264264
�شيدلية الرازى                      6326671
ال�شيدلية الأهلية املركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية دار ال�شفاء                 6411299
�شيدلية ابن �شينا -  الدانا بالزا  6669240

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية املدينة                       7468424
�شيدلية المارات                    7474900
�شيدلية الأم                           7429006

دبى 
�شيدلية املدينة                       2240566 
�شيدلية اجلامعة                    3967335 
�شيدلية الأحتاد                      3935619
�شيدلية ابن �شينا -  بر دبى   3556909 
�شيدلية جراند بن �شينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�شيدلية العني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية ال�شالم اجلديدة       7543887

ال�سارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية الرازى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية ابن  �شينا الكورني�س  5726885 
�شيدلية ال�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

�شحة دبي تبداأ اأعمال الدورة الثالثة من برنامج م�شرعات دبي امل�شتقبل 
•• دبي-وام:

بداأت هيئة ال�شحة بدبي اأعمال الدورة الثالثة من برنامج م�شرعات 
دبي امل�شتقبل التي متتد اإىل ثمانية اأ�شابيع وفق ما مت اإعالنه من قبل 

م�شرعات دبي امل�شتقبل .
وقال الدكتور حممد الر�شا مدير مكتب التحول التنظيمي يف هيئة 
ال�شحة بدبي اإن الدورة اجلديدة �شت�شهد تفاعال بني اأف�شل ال�شركات 
ورواد الأعمال يف قطاعات البتكار وال�شحة من جميع اأنحاء العامل 
وال�شركاء املميزين يف دبي وذلك من اأجل الو�شول اإىل احللول املثلى 

لتحديات القطاع ال�شحي ومتكني الهيئة من مقومات امل�شتقبل.

واأو�ش������ح اأن ال������دورة ال������ثالثة تت�شمن اأربعة م�شارات رئي�شة ت�شتهدفها 
اله�������يئة لتم�������كني من���������شاآتها م�����ن تقدمي خدماتها الطبية وفق اأرقى 

الأ�شاليب والو�شائل الذكية املت���قدمة عامليا .
.م�شريا اإىل اأن امل�شار الأول يت�������شل باأح�������دث الت������جهيزات والتقنيات 
اأنواع  م����������ن  باأي  امل�شابني  امل�����ر�شى  وع��������الج  تاأه����يل  لإعادة  الفائقة 
وبطريقة  قيا�شي  وقت  يف  وذل��ك  الدماغية  واجللطة  الأع�شاب  خلل 

اآمنة.
اإنه عبارة عن و�شيلة  وفيما يخ�س امل�شار الثاين قال الدكتور الر�شا 
ذكية اأخرى متمثلة يف قمي�س ل�شق للج�شم ميكن اأن يرتديه املري�س 
واحلركة  والتنف�س  القلب  نب�شات  ملعدل  الدقيقة  التفا�شيل  لقيا�س 

للج�شم  املهمة  احليوية  امل��وؤ���ش��رات  ذل��ك من  وغ��ري  وال��ن��وم  والن�شاط 
املوؤ�شرات عن بعد  املري�س متابعة تلك  اأهل  اأو  والتي ميكن للطبيب 
الهواتف  وع��رب  اأي ط��ارئ عليها من خ��الل تطبيق متطور  ومراقبة 
تاأ�شي�س من�شة ذكية  ي�شتهدف  الذي  الثالث  امل�شار  اإىل  الذكية، لفتا 
وذلك  ال��ط��ارئ��ة  املر�شية  واحل����الت  ال�شحية  الأزم����ات  م��ع  للتعامل 

بالتعاون مع اجلهات املعنية واملخت�شة.
اأما ما يتعلق بامل�شار الرابع فذكر اأنه يت�شمن منظومة ذكية متكاملة 
احلكومية  امل�شت�شفيات  بني  الأ�شعة  �شور  لتبادل  نوعها  من  فريدة 
تكرار  يف  املبذول  جهدهم  وعن  املر�شى  كاهل  عن  تخفيفاً  واخلا�شة 
من  اأي  مراجعته  ل��دى  املري�س  �شيتمكن  حيث  بالأ�شعة  الت�شوير 

امل�شت�شفى  م��ن  الأ���ش��ع��ة  ���ش��ور  على  احل�����ش��ول  اخل��ا���ش��ة  امل�شت�شفيات 
احلكومي والعك�س.

واأ�شاف الدكتور الر�شا اأن هيئة ال�شحة بدبي ملتزمة مبا مت اعتماده 
واإعالنه يف �شاأن م�شرعات دبي امل�شتقبل وباجلدول الزمني واأهداف كل 
اأن هيئة ال�شحة بدبي قطعت  دورة من دورات امل�شرعات، م�شريا اإىل 
�شوطا مهما من برنامج امل�شرعات واأن جميع اخلطوات التي اتخذتها 
ت�شب يف م�شلحة املري�س وجمهور املتعاملني مع �شحة دبي بوجه عام 
منوها باأن الدورة الثالثة �شت�شهد املزيد من املناق�شات واحلوارات التي 
العاملية  ال�شركات  من  املطروحة  العرو�س  اأف�شل  اختيار  على  ترتكز 

للم�شي يف امل�شارات الأربعة املحددة.

حماكم راأ�س اخليمة و�شوق اأبوظبي العاملي تبحثان التعاون�شيف بن زايد ي�شتقبل وزير الداخلية البحريني
•• اأبوظبي- وام:

ا�شتقبل الفريق �شمو ال�شيخ �شيف 
رئي�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
الداخلية،  وزي���ر  ال����وزراء  جمل�س 
باأبوظبي،  البطني  مطار  يف  ام�س 
ال�شيخ  م���ع���ايل  ال����رك����ن  ال���ف���ري���ق 
وزير  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  را�شد 
البحرين  مم��ل��ك��ة  يف  ال���داخ���ل���ي���ة 

ال�شقيقة والوفد املرافق.
 ورحب الفريق �شمو ال�شيخ �شيف 
وزير  نهيان، مب��ع��ايل  اآل  زاي���د  ب��ن 
ال���داخ���ل���ي���ة ال���ب���ح���ري���ن���ي وت���ب���ادل 
تناول  ك���م���ا  ال�����ودي�����ة،  الأح�����ادي�����ث 
املو�شوعات  م��ن  ع����ددا  حديثهما 

ذات الهتمام امل�شرتك.

من الق�شاة.
علي  �شيف  الدكتور  �شعادة  وق��ال 
مدير  ال�������ش���وي���دي  ب��وخ��ط��ام��ني 
ع����ام حم���اك���م راأ�������س اخل��ي��م��ة ان 
�شل�شلة  �شمن  يندرج  اللقاء  ه��ذا 
تعقدها  ال����ت����ي  ال����ل����ق����اءات  م����ن 
العديد من اجلهات  ال��دائ��رة مع 
واملحلية  الحت���ادي���ة  احل��ك��وم��ي��ة 
معهم  والتعاون  للتن�شيق  وذل��ك 
مبينا  امل�شرتكة  الأه���داف  �شمن 
التعاون  اآف��اق  لفتح  اللقاء  اأهمية 
اأبوظبي  �شوق  مع  ال�شرتاتيجي 
امل�شالح  ي����خ����دم  مب�����ا  ال����ع����امل����ي 
متميزة  خدمات  ويقدم  الوطنية 

للمتعاملني.

التعاون.
حماكم  جانب  من  اللقاء  ح�شر 
امل�����ش��ت�����ش��ار يو�شف  راأ�����س اخل��ي��م��ة 
ا�شتئناف  حم��ك��م��ة  رئ��ي�����س  رج���ب 
وامل�������ش���ت�������ش���ار ع���ب���د ال���غ���ف���ار عبد 
امل���ن���ع���م امل���������ش����رف ع���ل���ى ال���رب���ط 
واإبراهيم  الإل��ك��رتوين  والتحول 
وامل�شريف  امل��ايل  اخلبري  الزعابي 
ال��ل��ط��ي��ف مدير  ع���ب���د  وف��ي�����ش��ل 
ومن  امل�����ش��ان��دة  اخل���دم���ات  اإدارة 
اأبوظبي  ����ش���وق  حم���اك���م  ج���ان���ب 
اللورد ديفيد هوب رئي�س املحاكم 
تنفيذي  رئي�س  األ��ن  فيتز  وليندا 
املحادين  واإي��اد  املحاكم  وم�شجل 
وعدد  ال��ع��ام  ال��ق��ان��وين  امل�شت�شار 

•• راأ�س اخليمة-وام: 

بحثت دائرة حماكم راأ�س اخليمة 
مع  ال�شرتاتيجي  التعاون  اآف��اق 
العاملي  اأب���وظ���ب���ي  ���ش��وق  حم��اك��م 
وذلك متهيدا لعقد مذكرة تفاهم 
يف املجالت القانونية والق�شائية 

والتي جتمع كال الطرفني.
ج��������اء ذل��������ك خ��������الل ل�����ق�����اء بني 
�شوق  ال��ط��رف��ني يف مقر حم��اك��م 
املارية  بجزيرة  العاملي  اأب��وظ��ب��ي 
ب���اأب���وظ���ب���ي ح���ي���ث ج�����رى خالل 
التعاون  اأوج��ه  ا�شتعرا�س  اللقاء 
امل�����ش��رتك��ة والت����ف����اق ع��ل��ى بنود 
الت����ف����اق����ي����ة وت����ع����زي����ز ع���الق���ات 

بعد ح�سر النواق�ض والفائ�ض

الرتبية تبادر ب�شد النواق�س من الكتب املدر�شية خالل 48 �شاعة
 •• دبي – حم�صن را�صد 

من  احتياجاتها  بح�شر   ، امل��دار���س  كافة  والتعليم  الرتبية  وزارة  دع��ت 
 ، الكتب املوجودة لديها لكافة املواد الدرا�شية النواق�س منها والفائ�س 
http://bit. : من خالل دخول الدارات املدر�شية اإىل الرابط التايل

ly/2yT7A69 ، وذلك يف اإطار اآلية و�شعتها الوزارة ، ل�شتكمال كافة 
املوجودة  الزيادات  ورد   ، املدار�س  ببع�س  الدرا�شية  الكتب  النواق�س من 
ال��وزارة لتتبعها املدار�س  اإج��راءات عممتها  مبدار�س اأخرى ، وذلك وفق 

فيما يخ�س ا�شتالم وت�شليم الكتب الدرا�شية الفائ�شة والناق�شة .
على  الفجر  ح�شلت  بتعميم  اأم�����س  امل��دار���س  مبخاطبة  ال���وزارة  وق��ام��ت 
ن�شخة منه ، مرفق به مناذج ل�شتمارات دون فيها املادة الدرا�شية والكتاب 
 ، الناق�شة  اأخر للكتب  ، ومنوذج  الزيادة  الفائ�شة  املقرر ، منوذج للكتب 
موؤكدة على �شرورة تعبئة تلك النماذج ، وت�شليم الكتب الزائدة عن حاجة 
املدار�س ، وكذا ت�شليم قوائم النواق�س من املدار�س التي تعاين نق�شا يف 

مادة ما يف اعداد الكتب ، وذلك مبعهد تدريب املعلمني يف عجمان اليوم 
�شباحا  الربعاء وغدا اخلمي�س 4 و5 من اأكتوبر اجلاري من ال�شاعة 8 

وحتى الثالثة ظهرا .
واأكدت وزارة الرتبية يف كتابها لإدارات املدار�س ، على اأنه وبعد احل�شر 
اأو  حاجة  لديها  يوجد  التي  امل��دار���س  اإىل  الناق�شة  الكتب  ت�شليم  �شيتم 
املطلوبة وذل��ك من معهد تدريب  الكميات  ، وفق  الكتب  نق�س فعلي يف 
املعلمني يف عجمان يوم ال�شبت املوافق 7 اأكتوبر اجلاري من ال�شاعة 8 
عنه  ينوب  اأو من  املدر�شة  يقوم مدير  اأن  ، على  م�شاًء   3 �شباحا وحتى 
بالتوقيع على كافة �شفحات الطلبات مع ختمها بختم املدر�شة ، موؤكدة 
يف  الإداري����ني  العاملني  اأح��د  طريق  ع��ن  �شيكون  الكتب  ا�شتالم  اأن  على 
املدر�شة ) مدير املدر�شة ، م�شاعد مدير املدر�شة ، رئي�س وحدة ، �شكرتري 
( مع اح�شار الهوية الإماراتية ، لفتة اىل انه لن تقبل اأي طلبات عرب 
بالوقت  ال�شخ�شي  احل�شور  عرب  واإمن��ا  الهاتف  اأو  الإل��ك��رتوين  الربيد 

املحدد اأعاله .

املرورية النقاط  لتخفي�ض  لل�سائقني  تاأهيلية  برامج   3

ال�شريفي يوؤكد حر�س �شرطة اأبوظبي على تعزيز الإيجابية واللتزام بالقوانني
•• اأبوظبي-الفجر:

اأك�����د ����ش���ع���ادة ال����ل����واء م��ك��ت��وم علي 
�شرطة  ع�����ام  م���دي���ر  ال�������ش���ري���ف���ي، 
تخفي�س  ب����رام����ج  اأن  اأب����وظ����ب����ي، 
النقاط املرورية التي ي�شتفيد منها 
جميع ال�شائقني الذين مت ت�شجيل 
املروري  �شجلهم  يف  مرورية  نقاط 
لرتكابهم خمالفات مرورية، تاأتي 
ان�شجاماً مع حر�س �شرطة اأبوظبي 
الإيجابية،  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  امل�����ش��ت��م��ر 
واإتاحة الفر�شة ملرتكبي املخالفات 
�شلوكياتهم  مل���راج���ع���ة  امل�����روري�����ة 
بالقوانني  وال���ت���ق���ي���د  ب����الل����ت����زام 
ال�شتفادة  اإىل  ودع��اه��م  وال��ل��وائ��ح، 
التدريبية، مبا  ال��ربام��ج  ه��ذه  من 
اإطار  املبذولة يف  يعزز من اجلهود 

اأبوظبي، اإن نظام تخفي�س النقاط 
اإىل زي���ادة الوعي  ي��ه��دف  امل��روري��ة 
امل���روري���ة ملخالفي  ال��ث��ق��اف��ة  ون�����ش��ر 
ق��ان��ون ال�����ش��ري وامل�����رور م��ن خالل 
تاأهيل  على  تعمل  تدريبية  دورات 
وتدريب ال�شائقني امل�شجلة بحقهم 

النقاط املرورية. 
واأ�شاف املزروعي، اأن نظام تخفي�س 
النقاط املرورية ي�شتمل على ثالثة 
الربنامج  م��ن  وي�شتفيد  ب���رام���ج، 
الأول كل �شائق يحمل رخ�شة قيادة 
املرورية  النقاط  بحقه  وم�شجلة 
وي�شمح  ن��ق��ط��ة،  )8اإىل23(  م��ن 
بدخول الربنامج مرة واحدة فقط 
يف العام لكل �شابقة مرورية، ويتم 
يف  م��روري��ة  نقاط   )8( تخفي�س 
ح���ال اج��ت��از ال������دورة. واأ����ش���ار  اإىل 

املرور  مديرية  يف  تعقد  الربنامج 
املعهد  اأو  اأب��وظ��ب��ي،  وال���دوري���ات يف 
اإىل  العني، ولالنت�شاب  امل��روري يف 
ال��ربن��ام��ج مي��ك��ن  الإت�������ش���ال على 
هاتف رقم )600566006 ( اأو 
احل�شور اإىل مقر انعقاد الدورات.

املركبات  ���ش��ائ��ق��ي  اخل��ي��ي��ل��ي،  ودع����ا 
ال�شري  ب����ق����ان����ون  الإل�������ت�������زام  اإىل 
والإر�شادات  اللوائح  واتباع  وامل��رور 
ب��ت��اأن، والنتباه  امل��روري��ة وال��ق��ي��ادة 
حفاظاً  ال���ط���ري���ق  م���ف���اج���اآت  اإىل 
لرتكاب  وت��ف��ادي��اً  �شالمتهم،  على 

املخالفات املرورية. 
ل�شرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  اأن  ي��ذك��ر 
هيكلها  �شمن  ا�شتحدثت  اأبوظبي 
املتابعة  اإدارة  اجلديد،«  التنظيمي 
الالحقة«،  وال���رع���اي���ة  ال�����ش��رط��ي��ة 

ل�شرطة  ال�شرتاتيجية  الأول��وي��ة 
اأبوظبي جلعل الطرق اأكرث اأمناً.  

اأبوظبي  �شرطة  ع��ام  م��دي��ر  وح���ّث 
بقوانني  الل��ت��زام  على  ال�شائقني 
واأن���ظ���م���ة ال�������ش���ري وامل��������رور وع����دم 
ال��ت��ي يرتتب  ارت���ك���اب امل��خ��ال��ف��ات 
�شجلهم  يف  ن��ق��اط  ت�شجيل  عليها 
املروري، والتي قد ت�شل اإىل �شحب 
القيادة  واإي��ق��اف��ه��م ع��ن  ال��رخ�����ش��ة، 
ي�شهموا  واأن  امل����رك����ب����ة،  وح����ج����ز 
ال�شالمة  م�����ش��ت��وي��ات  حت�����ش��ني  يف 
امل����روري����ة ب��اع��ت��ب��اره��م ����ش���رك���اء يف 

امل�شوؤولية املجتمعية.
وم����ن ج��ان��ب��ه ق����ال ال��ع��م��ي��د اأحمد 
اإدارة  م���دي���ر  امل�����زروع�����ي،  م�����ش��ع��ود 
امل���ت���اب���ع���ة ال�������ش���رط���ي���ة وال���رع���اي���ة 
ل�شرطة  العامة  بالقيادة  الالحقة، 

والثالثة  والثانية  الأوىل  امل��روري��ة 
وت�شمل الرخ�س املوؤقتة والدائمة، 
اأن تكون  ال��ربن��ام��ج  ���ش��روط  وم���ن 
وا�شتوفت   فعلياً،  �شحبت  الرخ�شة 

املدة القانونية )لل�شحب(.
الثالث  ال���ربن���ام���ج  اأن  واأو������ش�����ح  
عليها  مركبة  �شائق  كل  ي�شتهدف 
املركبة  ح��ج��ز  ت��ت�����ش��م��ن  خم��ال��ف��ة 
الدورة  يف  الت�شجيل  �شروط  وم��ن 
للمرور  املخالف  ال�شائق  مراجعة 
اأن  ع��ل��ى  ال��ربن��ام��ج،  اإىل  لتحويله 
حجزها  مت  ق���د  امل��رك��ب��ة  ت��ك��ون  ل 
النتهاء  بعد  املخالفة  ودفع  فعلياً، 
م���ن ال���ربن���ام���ج ال��ت��دري��ب��ي. وقال 
املقدم اأحمد جمعه اخلييلي، رئي�س 
يف  امل��روري��ة،  النقاط  برنامج  ق�شم 
دورات  اأن  ال�شرطية،  املتابعة  اإدارة 

منه   ي�شتفيد  الثاين  الربنامج  اأن 
الأ�شخا�س الذين مت �شحب  رخ�س 
للحد   املتجاوزين   ، منهم  القيادة 
 24  ( املرورية  للنقاط  الرتاكمي 
ال�شوابق  اأ����ش���ح���اب  م���ن  ن��ق��ط��ة   )

تقوم  املجتمع،  اأم���ن  ق��ط��اع  �شمن 
من �شمن مهامها بتاأهيل وتدريب 
خم��ال��ف��ي ق���ان���ون ال�����ش��ري وامل�����رور، 
متميزة  �شرطية  خ��دم��ات  وت��وف��ري 
املتقدمة،  املمار�شات  اأف�شل  �شمن 
النقاط  تخفي�س  برنامج  ويهدف 
فر�شة  اإع������ط������اء  اإىل  امل������روري������ة 
رخ�شة  �شحب  ل��ت��ف��ادي  لل�شائقني 
القيادة، واإعادة تاأهيلهم من خالل 
تقدميها  ي��ت��م  ال���ت���ي  امل���ح���ا����ش���رات 

للملتحقني بالربنامج.
وي�����ش��ه��م ال��ربن��ام��ج ب�����ش��ك��ل ع���ام يف 
اأفراد  ب��ني  امل��روري��ة  الثقافة  ن�شر 
احلوادث  ن�شبة  وتقليل  املجتمع، 
املرورية، وتعزيز جهود ن�شر الأمان 
العودة  ن�شبة  وتقليل  الطرقات،  يف 

اإىل ارتكاب املخالفات املرورية.

ال�شفارة الهندية بالدولة حتتفل بذكري املهامتا غاندي
•• اأبوظبي-وام:

احتفلت �شفارة جمهورية الهند باأبو ظبي بذكرى ميالد املهامتا 
غاندي الذي ي�شادف الثاين من اكتوبر ويعد اليوم العاملي ل ل 
املهامتا  مب�شرية  احتفاًل  املتحددة  الأمم  اعتمدته  الذي  للعنف 

غاندي التي متلوؤها قيم املحبة والت�شامح وال�شالم.
وع���دة عرو�س  غ��ان��دي  ح��ي��اة  ع��ن  ا���ش��ت��ع��را���س فيلم ق�شري  ومت 
املواطنة  ت��ك��رمي  احل��ف��ل  خ��الل  مت  فيما  ق�شرية  و�شعرية  فنية 
املوت  من  هنديا  �شائقا  اأنقذت  التي  الكميتي  جواهر  الماراتية 
بكل �شجاعة واقتدار وتكرمي عدد من طالب املدار�س املتفوقني . 
ح�شر احلفل �شعادة نفديب �شينغ �شوري �شفري جمهورية الهند 

املعلومات  ل�����ش��وؤون  ال��ث��اين  ال�شكرتري  راج  وكابيل  ال��دول��ة  ل��دى 
والت�شال والثقافة والتعليم بال�شفارة واملواطنة جواهر الكميتي 
وال�شتاذة لبنى القا�شم، نائبة الرئي�س التنفيذي لبنك المارات 
رئي�س جمعية  الظنحاين  خالد  والأدي��ب  وال�شاعر  الوطني  دبي 
الفجرية الجمتاعية الثقافية وال�شيد �شدير كومار �شيتي رئي�س 
�شركة المارات لل�شرافة وال�شيد ار�شاد ال�شكرتري العام جلمعية 

غاندي باأبوظي.
ا ال�شيف  و رحب �شعادة نفديب �شينغ �شوري باحل�شور وخ�شو�شً
العزيز لدى ال�شفارة وهي املواطنة جواهر �شيف الكميتي م�شيًفا 
احلافلة  �شائق  باإنقاذها حياة  وامل��روءة  لل�شجاعة  رم��ًزا  تعد  انها 

الهندي.

ا عرب  وا�شتعر�س �شفري جمهورية الهند خالل كلمته رحلته اي�شً
تلك  يف  �شاهده  وم��ا  الدبلوما�شي  عمله  خ��الل  املختلفة  ال��ب��الد 
البالد من قيم واخالقيات تاأثرت من املهامتا غاندي معتربا اأن 
المارات العربية املتحدة خري دليل على ذلك من خالل اميانها 
تعي�س يف  200 جن�شية  هناك  والعدالة حيث  بالت�شامح  القوي 
 2.7 يعي�س  فيما  وان�شجام  وتقدير  بكرامة  ويعملون  الإم���ارات 

مليون هندي ويعملون ب�شالم يف هذا البلد.
الكميتي  �شيف  الماراتية جواهر  املواطنة  قالت  كلمتها  وخالل 
واإنقاذ  العمل اخل��ريي والإن�شاين  اإط��ار  ياأتي يف  به  اإن ما قامت 
اإن�شان كان يف اأم�س احلاجة للم�شاعدة، م�شرية اإىل اأنها مل ترتدد 
للحظة يف اإنقاذ حياة ال�شائق ومل تغادر املكان اإل بعدما اطماأنت 

على حالته حيث ترعرعنا ون�شاأنا على حب اخلري من خالل نهج 
دولتنا الغالية وقيادتها احلكيمة.

خالل  الهندي  بال�شاأن  املهتمة  القا�شم،  لبنى  ال���ش��ت��اذة  وق��ال��ت 
اإن املهامتا غاندي هو رمز الن�شال الذي �شاهم  كلمتها باحلفل 
الربيطاين  احل��ك��م  م��ن  الهند  ا�شتقالل  ح��رك��ة  يف  كبري  ب�شكل 
التخرج  حتى  طفولتها  م��راح��ل  خ��الل  ب��ه  ت��اأث��ره��ا  ع��ن  معربة 

والعمل.
والقى الديب وال�شاعر خالد الظحناين رئي�س جمعية الفجرية 
بذكرى ميالد  احتفاًل  �شعرية  ابيات  الثقافية عدة  الجتماعية 
ين�شر  الي���ام لكي  ه��ذه  ع��ودت��ه يف مثل  غ��ان��دي متمنًيا  امل��ه��امت��ا 

ال�شالم من جديد.
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اأخبـار الإمـارات
طحنون بن حممد ي�شتقبل حاكم عام اأ�شرتاليا والوفد املرافق

•• العني-وام:

ا�شتقبل �شمو ال�شيخ طحنون بن حممد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة العني ام�س معايل ال�شري 
بيرت كو�شغروف احلاكم العام لأ�شرتاليا والوفد املرافق له.

حول  احلديث  اأ�شرتاليا  حاكم  مع  اللقاء  خالل  نهيان  اآل  حممد  بن  طحنون  ال�شيخ  �شمو  وتبادل 
عالقات ال�شداقة بني دولة الإمارات واأ�شرتاليا يف خمتلف املجالت.

واأقام �شموه ماأدبة غداء تكرميا ملعايل حاكم عام اأ�شرتاليا والوفد املرافق له.
ح�شر ال�شتقبال واملاأدبة ال�شيخ هزاع بن طحنون اآل نهيان وكيل ديوان ممثل احلاكم مبنطقة العني 
اأ�شر  �شوؤون  نهيان مدير مكتب  اآل  وال�شيخ خليفة بن طحنون  نهيان  اآل  ذياب بن طحنون  وال�شيخ 
الكتبي  �شامل  الدكتور عبيد احلريي  اأبوظبي ومعايل  ال�شمو ويل عهد  دي��وان �شاحب  ال�شهداء يف 
�شفري الدولة لدى اأ�شرتاليا واآرثر ميلتون �شبايرو �شفري اأ�شرتاليا لدى الدولة وعدد من امل�شوؤولني 

واأعيان ووجهاء البالد يف مدينة العني.

اطباء الإمارات ينجزون مائة الف �شاعة تطوعية لعالج العمال يف الدولة
•• اأبوظبي-وام:

جنح اأطباء الإمارات من املتطوعني يف برنامج الإمارات للتطوع 
اآلف  املجتمعي والتخ�ش�شي حتت �شعار العطاء �شعادة بعالج 
اإم��ارات الدولة من  العمال من خمتلف اجلن�شيات يف خمتلف 
خالل التطوع مبائة الف �شاعة عمل يف عيادات وم�شت�شفيات 
التطوعي  العطاء يف من��وذج مميز للعمل  زاي��د  مل��ب��ادرة  اخل��ري 

والعطاء الن�شاين.
اأف�شل اخلدمات  الأطباء قي فريق متطوعي الم��ارات  وق��دم 
اخلري  عيادات  با�شتخدام  والوقائية  والعالجية  الت�شخي�شية 

املتنقلة وامل�شت�شفى امليداين املجهز باأحدث التقنيات احلديثة 
اإط����ار حملة العطاء  ال��ع��امل��ي��ة وذل���ك يف  امل��ع��اي��ري  اأف�����ش��ل  وف���ق 
املليونية وان�شجاماً مع توجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
عام  ي��ك��ون  ب���اأن  اهلل  ال��دول��ة حفظة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 

للخري. عاماً   2017
ويعمل اطباء اخلري املتطوعون يف العيادات املتنقلة وامل�شت�شفى 
العمالية  ال�شحية  للرعاية  الإم���ارات  برنامج  �شمن  امليداين 
التطوعية وحتت اإ�شراف مبادرة زايد العطاء ومببادرة اإن�شانية 
م�شرتكة مع جمعية دار الرب وموؤ�ش�شة بيت ال�شارقة اخلريي 
مميز  من���وذج  يف  الأمل����اين  ال�����ش��ع��ودي  م�شت�شفيات  وجم��م��وع��ة 

تبني  على  وامل�شتمر  الدائم  اللتزام  توؤكد  الإن�شانية  لل�شراكة 
اأفكار لإ�شعاد العمال ورعايتهم والهتمام بهم و�شون حقوقهم 

بغ�س النظر عن اللون اأو اجلن�س اأو الديانة اأو العرق.
واأ�شار الدكتور عادل ال�شامري الرئي�س التنفيذي ملبادرة زايد 
بالعمال  للعناية  امليداين  الإم���ارات  م�شت�شفى  اأن  اإىل  العطاء 
عناية قدم نقلة نوعية يف اخلدمات ال�شحية للعمال يف خمتلف 
امارات الدولة و�شكل اإ�شافة اإىل اخلدمات املميزة التي تقدمها 
القدرة  خ��الل  م��ن  واخلا�شة  احلكومية  ال��دول��ة  م�شت�شفيات 
على الو�شول باخلدمات التخ�ش�شية للعمال يف اأماكن عملهم 

وجتمعاتهم ال�شكنية .

 الهالل الأحمر يوزع م�شاعدات متوينية 
على اأهايل الو�شيع ومودية مبحافظة اأبني

•• عدن-وام:

وزعت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي اأم�س م�شاعدات متوينية �شرورية تقدر 
باألف �شلة غذائية متكاملة لأهايل مديريتي الو�شيع ومودية يف حمافظة 
اأبني التي باتت تعاين اأزمات اإن�شانية متعددة جراء احلروب الدائرة هناك. 
الماراتي  الأحمر  الهالل  هيئة  قبل  من  الإن�شانية  امل�شاعدات  هذه  وتاأتي 
ا�شتجابة للحالة املادية املتدهورة واإ�شهاما منها للتخفيف من الأعباء امللقاة 
على عاتق بع�س الأ�شر الرازحة حتت وطاأة الفقر واملعاناة امل�شتمرة. واأعرب 
اأهايل اأبني عن �شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات وقيادتها الر�شيدة على 
امل�شاعدات التي تقدمها لهم با�شتمرار للتخفيف من معاناتهم .. مثمنني 
جهود هيئة الهالل الأحمر الإماراتي يف اي�شال هذه امل�شاعدات التي ت�شفي 

م�شاعر الرتياح والبهجة على امل�شتفيدين.

الإمارات ت�شتعر�س جتربة قطاع الف�شاء الوطني خالل املوؤمتر الدويل للمالحة با�شرتاليا
•• اأدياليد – اأ�صرتاليا-وام:

بن  وم��رك��ز حممد  للف�شاء  الإم����ارات  وك��ال��ة  م��ن  ر�شمي  وف��د  ا�شتعر�س 
اأحمد بن عبد اهلل حميد بالهول  را�شد للف�شاء برئا�شة معايل الدكتور 
الفال�شي وزير دولة ل�شوؤون التعليم العايل ورئي�س جمل�س اإدارة الوكالة 
على  ال�����ش��وء  �شلطت  نوعية  اأك��ادمي��ي��ة  ودرا����ش���ات  بحثية  اأوراق  ثمانية 
الإماراتي وذلك خالل م�شاركتهم يف  الف�شاء  الناجحة لقطاع  التجارب 
فعاليات الدورة ال� 68 من املوؤمتر الدويل للمالحة الف�شائية الذي عقد 

يف مدينة اأدياليد الأ�شرتالية.
واأكد معايل الدكتور اأحمد بن عبد اهلل حميد بالهول الفال�شي اأن امل�شاركة 
الف�شائية  للمالحة  ال��دويل  امل��وؤمت��ر  فعاليات  يف  ال��دول��ة  لوفد  الفاعلة 
تاأتي كونه يعترب واحدا من بني اأهم واأب��رز فعاليات قطاع الف�شاء على 
م�شتوى العامل حيث يوفر فر�شة لتعريف جمتمع الف�شاء العاملي باآخر 
امل�شتجدات على امل�شتوى الوطني م�شريا اإىل اأن تقدمي الأوراق البحثية 

يظهر للعامل حجم م�شاهمة دولة الإمارات يف اجلهود العلمية والعاملية 
للقطاع.

اإطار  تاأتي يف  امل��وؤمت��ر  الإم���ارات يف  دول��ة  اأن م�شاركة  اإىل  واأ���ش��ار معاليه 
اخلطط ال�شرتاتيجية للوكالة الرامية اإىل تعزيز اأوا�شر التعاون والعمل 
ال��دويل لتعزيز دور دول��ة الإم��ارات �شمن  امل�شرتك مع جمتمع الف�شاء 
املوؤمتر قدم فر�شة حقيقية للنهو�س بالعالقات  اأن  اإىل  القطاع م�شريا 
مع ال�شركاء ال�شرتاتيجيني التي جنحت الدولة بتاأ�شي�شها خالل الفرتة 

املا�شية على امل�شتوى العاملي.
من جانبه اأكد �شعادة الدكتور املهند�س حممد نا�شر الأحبابي مدير عام 
الطبيعة  ب�شبب  املوؤمتر  امل�شاركة يف  اأهمية  الإم��ارات للف�شاء على  وكالة 
املتغرية لعلوم الف�شاء وا�شتك�شافه م�شريا اإىل عزم الوكالة رفد القطاع 
الوطني باأحدث التطورات الدولية التي �شتنعك�س على امل�شاريع القائمة 

وامل�شتقبلية مبا ين�شجم مع اخلطط ال�شرتاتيجية للوكالة.
العلمية  امل��ب��ادرات  من  العديد  عن  م�شوؤولة  الوكالة  اإن  الأحبابي  وق��ال 

وال�شتك�شافية وهو ما يدفعها للحفاظ على نهجها امل�شتمر يف الطالع 
الدويل  امل�شتوى  على  الف�شاء  ا�شتك�شاف  ج��ه��ود  اإل��ي��ه  و�شلت  م��ا  اآخ���ر 
حيث يعترب املوؤمتر فر�شة لتطوير فهم متعمق حول اأحدث البتكارات 

والتقنيات يف القطاع.
وقدم كل من الدكتور مثنى املحمود اأخ�شائي اأول الهند�شة والت�شميم يف 
وكالة الإمارات للف�شاء والدكتور اإجنني زاو من جامعة نيويورك اأبوظبي 
ورقة بحثية بعنوان فوائد وجود حمطة اأر�شية للف�شاء العميق يف دولة 
الإمارات وقدمت الدكتورة فاطمة العيدرو�س اأخ�شائي اأول علوم الف�شاء 
يف وكالة الإمارات للف�شاء ورقة بحثية حملت عنوان كيف ميكن للتجربة 
التطوعية  امل�شاركة  ال�شباب من خالل  تلهم جيل  اأن  ال�شاملة  التفاعلية 
للف�شاء  الإم���ارات  وكالة  يف  ت�شميم  مهند�س  البلو�شي  هيام  قدمت  كما 
ورقة بحثية تقيم دور برنامج التدريب على اأ�شا�شيات الف�شاء الذي اأطلق 

بالتعاون بني وكالة الإمارات للف�شاء و لوكهيد مارتن و مبادلة.
اأخرى  بحثية  ورق��ة  الوكالة  يف  متدرب  مهند�س  ال�شحي  عبداهلل  وق��دم 

الف�شائية  للمركبات  الهوائية  الديناميكية  جم��ال  يف  حتليال  عر�شت 
الهابطة على �شطح املريخ وقدمت املهند�شة مرمي ال�شام�شي قائد فريق 
الأدوات العلمية يف م�شروع الإمارات لكت�شاف املريخ – م�شبار الأمل ورقة 
عمل بعنوان م�شروع الإمارات ل�شتك�شاف املريخ اأهداف ور�شد علمي كما 
عر�شت املهند�شة اأمل اأمني مهند�س اأول التخطيط ال�شرتاتيجي ورقة 
التعليم حتديات   ..  2020 املريخ  الإم��ارات ل�شتك�شاف  بعنوان م�شروع 
التوعية عن الف�شاء وقدم املهند�س حم�شن العو�شي مهند�س اأنظمة يف 
املوؤمتر كما قدم  م�شروع الإم��ارات ل�شتك�شاف املريخ ورقتي عمل خالل 
املهند�س خالد الزرعوين مهند�س اإلكرتونيات يف م�شبار الأمل ورقة عمل 
الثالث  العلمية  الأدوات  عن  الناجتة  واملعلومات  ومهام  ت�شميم  تناولت 

التي يحتويها امل�شبار.
الدويل  الحت���اد  ينظمه  الف�شائية  للمالحة  ال���دويل  امل��وؤمت��ر  اأن  يذكر 
للمالحة الف�شائية ب�شكل �شنوي وح�شلت وكالة الإم��ارات للف�شاء على 

ع�شوية الحتاد العام املا�شي.

••  اأبوظبي-وام:

انطالقا من حر�س �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة على موا�شلة حت�شني 
با�شتخدام  املمار�شات  اأف�شل  وتبني  الدولية  التجارية  اخلدمات  كفاءة 
حثيثة  ومبتابعة   2030 اأب��وظ��ب��ي  روؤي���ة  يحقق  ومب��ا  التقنيات  اأح���دث 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ هزاع  �شمو  من 
لإمارة اأبوظبي لتعزيز تناف�شية بيئة الأعمال يف اأبوظبي وزيادة جاذبيتها 
ل�شتقطاب ال�شتثمارات اخلارجية.. د�شن �شمو ال�شيخ حامد بن زايد اآل 
نهيان رئي�س ديوان ويل عهد اأبوظبي بوابة املقطع وذلك خالل ح�شوره 

ام�س احتفال الطالق الذي اأقيم بفندق ريتز كارلتون اأبوظبي.
 وح�شر حفل تد�شني امل�شروع معايل الدكتور ثاين بن اأحمد الزيودي وزير 
وزير  اجلابر  اأحمد  بن  �شلطان  الدكتور  ومعايل  والبيئة  املناخي  التغري 
دولة رئي�س جمل�س ادارة موانئ ابوظبي ومعايل املفو�س علي بن �شبيح 
الكعبي رئي�س الهيئة الحتادية للجمارك ومعايل الدكتور اأحمد مبارك 
املزروعي الأمني العام للمجل�س التنفيذي ومعايل جا�شم حممد بوعتابه 
الزعابي رئي�س مكتب اأبوظبي التنفيذي ومعايل �شيف حممد الهاجري 
التنفيذيومعايل حممد  املجل�س  الإقت�شادية ع�شو  التنمية  دائرة  رئي�س 
التنفيذي  املجل�س  ع�شو  وال�شياحة  الثقافة  دائ��رة  رئي�س  املبارك  خليفة 
ذات  واجل��ه��ات  ال�شركاء  عن  وممثلني  احلكوميني  امل�شوؤولني  من  وع��دد 
ال�شلة بنظام بوابة املقطع مبا فيها اإدارات اجلمارك والتفتي�س ومطارات 

اأبوظبي والحتاد للقطارات ومنطقة خليفة ال�شناعية.
العربية  الم���ارات  دول��ة  ان  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ال�شيخ حامد  �شمو  واأك���د 
ال�شديدة  الروؤية  املتحدة تبواأت مكانة مرموقة يف كافة املجالت بف�شل 
ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل 
.. م�شريا اىل ان التطور يف البنى التحتية احليوية التي ت�شهدها امارة 
ابوظبي ياأتي انطالقا من حر�س �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة لرت�شيخ 
مفاهيم التميز والبتكار يف العمل احلكومي واملوؤ�ش�شي وا�شتثمار املوارد 
بال�شكل الأمثل يف دفع عجلة التنمية امل�شتدامة وتعزيز التناف�شية يف كافة 

القطاعات.
تبني  يف  الوطنية  املوؤ�ش�شات  تبذلها  التي  الكبرية  باجلهود  �شموه  واأ�شاد 
الدولة  بيئة الع��م��ال يف  واأك��رثه��ا تطورا يف جم��ال دع��م  اأف�شل احللول 

مزاولة  مناخ  وتعزيز  اخلدمات  وم�شتوى  بنوعية  الرتقاء  يف  ي�شهم  مبا 
الأعمال وامل�شاهمة يف النمو القت�شادي والجتماعي.

احليوي  امل�شروع  ه��ذا  على  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حامد  ال�شيخ  �شمو  واأثنى 
الذي عملت موانئ اأبوظبي و�شركاوؤها على ت�شميمه واختباره واإطالقه 
ر�شميا.. م�شريا اىل اأهمية م�شاعفة اجلهود والرتقاء بالعمل وموا�شلة 
اجلابر  اأحمد  �شلطان  الدكتور  اأ�شاد معايل  والب��داع. من جانبه  التميز 
بالدعم الذي حظي به امل�شروع من جانب القيادة احلكيمة منذ مبا�شرة 

العمل به يف دي�شمرب 2014 وحتى اإجنازه.
والعمل  اجلهود  ب��ذل  يف  ما�شية  اأبوظبي  موانئ  �شركة  اأن  معاليه  واأك��د 
الدوؤوب لتنفيذ روؤية القيادة وامل�شاهمة يف بناء اقت�شاد م�شتدام ومتنوع 
واأ�شحاب  ال�����ش��رك��ات  ت�شجيع  يف  ي�شهم  مب��ا  والب��ت��ك��ار  العلم  على  ق��ائ��م 

امل�شاريع على العمل يف بيئة اقت�شادية متطورة.
اأح������دث احللول  ا���ش��ت��ث��م��رت يف  اأب���وظ���ب���ي  ان م���وان���ئ  واأ�����ش����اف م��ع��ال��ي��ه 
م�شروع  اأن  موؤكدا  الرقمية  التجارة  ع�شر  اإىل  لالنتقال  التكنولوجية 
اأبوظبي  خطة  حتقيق  يف  بامل�شاهمة  ال�شركة  التزام  يعك�س  املقطع  بوابة 
للتنمية القت�شادية الهادفة اإىل بناء اقت�شاد قائم على املعرفة وتقدمي 
الأعمال  بيئة  وتعزيز  لتطوير  الذكية  الإلكرتونية  احلكومة  خ��دم��ات 
ولت�شهم يف الرتقاء بالبنية التحتية متا�شيا مع اأهدافها باعتماد وتقدمي 

حلول جمتمع املوانئ املبتكرة والتكنولوجيا الرقمية يف قطاع التجارة.
روؤية  جت�شد  خ��ط��وة  يف  املقطع  ب��واب��ة  بتطوير  اأب��وظ��ب��ي  م��وان��ئ   وقامت 
ال�شركة ومبادراتها الرامية اإىل اعتماد حلول التجارة الرقمية وت�شهيل 
تبادل املعلومات ف�شاًل عن تقدمي منافع مهمة للعمالء بدولة الإمارات 

و�شائر دول العامل.
باأنظمة  تقنياً  وارتبطت  العمالء  من  العديد  املقطع  بوابة  وا�شتقطبت 
اآ�شيا واأوروب��ا لال�شتعالم عن  جمتمعات املوانئ العاملية يف 10 موانئ يف 

م�شار ال�شفن وتتبع ال�شحنات قبل خروجها من امل�شدر.
لدولة  ف��ري��دا  م�شروعا  املقطع  ب��واب��ة  يف  امل��وان��ئ  جمتمع  ن��ظ��ام   وميثل 
الإمارات واملنطقة ي�شهم يف تعزيز القدرة التناف�شية للدولة �شعيا لت�شهيل 
اإىل  للو�شول  الإج��راءات  اجناز  و�شرعة  الأداء  بكفاءة  والرتقاء  التجارة 
املعلومات اخلا�شة بال�شحنات وال�شفن بالزمن الفعلي ف�شاًل عن توفري 

قدر اأكرب من ال�شالمة والأمان لنقل الب�شائع.
بوابة  ت�شتخدم  ال�شفافية  م��ن  اأك��رب  ق��در  تقدمي  اإىل  تهدف  خطوة  ويف 
كافة  على  الط��الع  للعمالء  تتيح  حيث  والتتبع«  »املتابعة  تقنية  املقطع 

الأم��ر الذي  العامل  اأي وقت ومكان يف  التفا�شيل اخلا�شة بعملياتهم يف 
مّيكن اجلهات ذات ال�شلة يف معرفة الب�شائع و�شفن ال�شحن القادمة قبل 

و�شولها فعلياً.
وقال الكابنت حممد جمعة ال�شام�شي الرئي�س التنفيذي ملوانئ اأبوظبي 
» مي��ث��ل جمتمع م��وان��ئ اأب��وظ��ب��ي م�����ش��روع��ا مم��ي��زا مت اإجن����ازه ب����الإرادة 
اأحدث  على  وب��الع��ت��م��اد  املبدعة  امل��واط��ن��ني  ط��اق��ات  وت�شخري  وال��ت��ع��اون 
لتطبيق  املتقدمة  الدول  توليه  الذي  الهتمام  اإن  التكنولوجيا..  و�شائل 
وتعظيم  التجاري  النمو  تعزيز  يف  املحوري  لدورها  يعود  الأنظمة  ه��ذه 

الإيرادات وتقليل التكاليف الت�شغيلية«.
 واأ�شاف » جنح نظام جمتمع املوانئ يف بوابة املقطع يف تطوير اأكرث من 
تبني  على  العمالء  �شجع  مما  ال�شتخدام  و�شهلة  فعالة  خدمة   100
والت�شدير  ال�شفن  اإدارة  عمليات  كافة  يف   100% بن�شبة  النظام  هذا 
النظام اجلديد  املا�شية.. وجنح هذا  الفرتة  البحري خالل  وال�شترياد 
يف  ت�شميمها  مت  البحري  النقل  جم��ال  يف  كليا  ذكية  خ��دم��ات  ابتكار  يف 

اأبوظبي و�شجلت كرباءة اخرتاع«.
ومن جانبها قالت الدكتورة نورة الظاهري مدير عام بوابة املقطع » اإن 
وال��دوؤوب لتحويل  العمل اجل��اد  لأع��وام من  املنا�شبة ت�شكل تتويجاً  هذه 
التجارة نحو التجارة الرقمية.. وقد جنحنا يف بناء هذا النظام املجتمعي 
ن��ظ��ام بوابة  ب��ن��اء  ال��ع��الق��ة وال��ع��م��الء يف  اأ���ش��ح��اب  اإ���ش��راك  املتكامل بعد 
اإط��الق خدمات  املقطع«.  واأ�شافت » يف م�شروع بوابة املقطع عملنا على 
ت�شاهي وتتفوق على اأف�شل اخلدمات املتاحة عامليا.. من هنا تقدم بوابة 
املقطع خدمات �شحن ونقل الب�شائع املتعددة بنحو اأ�شرع واأكرث �شال�شة 
الأمر الذي ي�شهم يف تعزيز التبادل التجاري.. وخالل فرتة العداد مل 
تقت�شر طموحاتنا على م�شاهمة بوابة املقطع يف تعزيز التجارة فح�شب 
يف  وامل�شاهمة  التكاليف  وت��وف��ري  البيئية  املنافع  م��ن  ع��دد  حتقيق  يف  ب��ل 
يعادل  ال��ورق مبا  ا�شتخدام  بتخفي�س  املا�شي قمنا  العام  التوطني.. ويف 
عملية جتارية للتقليل من انبعاثات ثاين اأوك�شيد الكربون  مليون   4.9
وتوفري 27 مليون درهم ل�شالح العمالء وال�شركاء.. واإننا نفخر باإدارة 
هذا امل�شروع الرقمي ال�شخم بفريق عمل �شاب ومبدع يتاألف من 60% 
البوابة يف خمترب  ت�شارك هذه اخل��ربات يف تطوير  املواطنني حيث  من 

البتكار الرقمي التابع ملوانئ اأبوظبي«.
100 خدمة متنح العمالء منافع كبرية  اأكرث من   وتقدم بوابة املقطع 
من بينها �شهولة الت�شجيل وخدمات ال�شفن وخدمات عمليات احلاويات 

والب�شائع العامة واملدحرجة وال�شفن ال�شياحية ودفع الر�شوم وغريها.. 
باأكرث من  املقطع  بوابة  ارتبطت  ت�شغيلها  الق�شرية من  الفرتة  وخالل 
50 نقطة تكامل مع اأكرث من 35 جهة حملية وعاملية.. وخالل املرحلة 
التجريبية منذ عام 2016 �شجلت بوابة املقطع 37 األف �شفينة واأكرث 
ال��ذي ميثل موؤ�شرا مهما  الأم��ر  رقمية  3.6 مليون عملية جتارية  من 

للخدمات اللكرتونية التي تعزز من �شال�شة و�شهولة اأداء القطاع.
التكامل مع خدمات  املقبلة يف  ال�شنوات  املقطع يف  بوابة   وتتمثل خطط 
املوانئ  اأنظمة جمتمع  �شائر  2019 وم��ع  ع��ام  النقل اجل��وي والأر���ش��ي 

الأخرى بحلول عام 2020.
»بوابة  وت�شغيله  بتطويره  يقوم  اجلديد  النظام  اإن  اإىل  الإ���ش��ارة  جت��در 
املقطع ذات امل�شوؤولية املحدودة«، اململوكة بالكامل ل�شالح موانئ اأبوظبي، 
اأبوظبي  اإمارة  التجارية واملجتمعية يف  للموانئ  وامل�شغل  الرئي�س  املطور 
ال��ف��ج��رية وم��دي��ن��ة خليفة  ال��ف��ج��رية يف م��ي��ن��اء  ب��الإ���ش��اف��ة اإىل م��راف��ئ 

ال�شناعية يف اأبوظبي.
 ويعترب نظام جمتمع املوانئ يف بوابة املقطع اأول نظام متكامل من نوعه 
يف دولة الإم��ارات يقدم خدمات رقمية للعديد من ال�شركات واملوؤ�ش�شات 
نقل  و�شركات  واجل��م��ارك  والتجار  ال�شحن  وك���الت  فيها  مب��ا  التجارية 
الب�شائع ووكالت التخلي�س وذلك من خالل نافذة واحدة تربط املوانئ 
واجلمارك وم�شغلي املرافئ وجمتمع املناطق ال�شناعية اإ�شافة اإىل اأنظمة 

جمتمع املوانئ الأخرى.
باعتبارها  امل�شتويات  اأعلى  على  رفيع  بتقدير  املقطع  بوابة  حظيت   وقد 
واحدة من املبادرات ال�شرتاتيجية املهمة لإمارة اأبوظبي وموانئ اأبوظبي 
يف تقدمي حلول التجارة الرقمية امل�شتقبلية عالية الكفاءة والأداء. ومن 
وبراً  املرونة بحراً وجواً  خاللها قدرتها على توفري حلول جتارة عالية 
وعرب خطوط ال�شكك احلديدية ويف املناطق احلرة، وي�شهم هذا النظام 
اأي�شاً يف الرتقاء مبعايري اأنظمة جمتمع املوانئ التقليدية لي�شمل منوذج 

نقل متعدد الأمناط.
والتجارية  القت�شادية  التنمية  تعزيز  يف  م�شاهمتها  اإىل   وبالإ�شافة 
املقطع  ب��واب��ة  تعمل  القت�شادي،  التنوع  عجلة  ودف��ع  اأبوظبي  اإم���ارة  يف 
الأمن  وزي���ادة  والر�شائل  املعلومات  بتبادل  اخلا�شة  املعايري  و�شع  على 
نقطة  وت��وف��ري  ال�شفافية  م�شتويات  رف���ع  خ���الل  م��ن  امل��خ��اط��ر  وتقليل 
العمالء  اأجهزة  ال�شاعة مبا�شرة يف  واح��دة على مدار  ات�شال ومعلومات 

املحمولة.

حــامد بــن زايــد يـد�شــن بــوابــة املــقطع
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اأخبـار الإمـارات
حماية البيئة تطلق الرتخي�س البيئي 

•• راأ�س اخليمة- الفجر

اأعلن د. �شيف حممد الغي�س املدير التنفيذي لهيئة حماية 
يف  التحول  يف  ال��ب��دء  ع��ن  اخليمة  ب��راأ���س  والتنمية  البيئة 
ذكياً  ترخي�شاً  لت�شبح  للهيئة  البيئية  الرتاخي�س  عملية 
بدًل عن الرتخي�س احلايل . و اأو�شح الدكتور الغي�س يف 
معر�س حدثيه خالل التعميم ال�شحفي للهيئة، باأن فكرة 
اخلدمة جاءت من منطلق توجه الهيئة لتحويل خدماتها 
�شاحب  لتوجيهات  تنفيذاً  وذك��ي��ة،  اإل��ك��رتون��ي��ة  خل��دم��ات 
املجل�س  ع�شو  القا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو 
الأعلى حاكم راأ�س اخليمة )حفظه اهلل( بخ�شو�س تطبيق 

خ��ط��ة ال��ت��ح��ول الإل���ك���رتوين و ال��ذك��ي ب���الإم���ارة. واأ�شاف 
�شعادة املدير التنفيذي للهيئة باأن من �شمن اأهداف اإطالق 
اخلدمة اجلديدة حتقيق روؤية الهيئة يف تطوير اآلية العمل، 
و تطبيق الت�شهيالت واحللول الإلكرتونية املمكنه للعمالء 
الكفاءات  رف��ع  و  التعامالت  مب�شتوى  للرقي  الإم����ارة  يف 
اخلدمة  ب��اأن  الغي�س  الدكتور  اأ�شار  ذل��ك  اإىل  احلكومية.  
اجلديدة معنية باخلطوة الإخرية من الإجراءات املطبقة 
حالياً وهي مرحلة ال�شتالم ،  حيث �شي�شتلم العميل رمز 
 SMS ق�شيوؤة  ر�شالة  طريق  عن  الرتخي�س  فور   QR
�شواء  املعنية  ل��ل��دائ��رة  وال��ت��وج��ه   ، الإل��ك��رتوين  ال��ربي��د  اأو 
كانت الهيئة نف�شها اأو اأي جهة اأخرى ل�شتكمال اإجراءاته 

املطلوبة كما �شيتمكن العميل من حفظ ال�شهادات اخلا�شة 
به على الأجهزة الإلكرتونية ) الهاتف املحمول اأو الأجهزة 
املن�شاأة  على  يو�شع  �شغري  مل�شق  خالل  من  اأو  اللوحية( 

املعنية لت�شهيل عمل املفت�س و اإجراءات الهيئة الالحقة. 
باأن تنفيذ اخلدمة  الغي�س يف ختام حديثه  الدكتور  واأك��د 
وتعميمها ليتم تداولها ب�شكل تام يعد خطوة رائدة و �شباقة 
اأن  حيث  احلكومية  امل�شتندات  و  الوثائق  تاأمني  جم��ال  يف 
النتائج املتوقعة من تطبيق اخلدمة �شتعود بالفائدة على 
اأنها �شتحفز املتعاملني على  جميع اجلهات احلكومية كما 
جتديد رخ�شهم قبل اأو فور الإنتهاء وا�شتبعاد فكرة تخطي 

الإجراءات القانونية باأية و�شيلة. 

�سوق ال�سارقة ي�سم اأنواعا كثرية من احليوانات الأليفة وطيور الزينة

ال�شوق ي�شتقبل اأعدادا كبرية من الهواة واملربني طوال العام وميتاز بالتنوع الكبري يف املعرو�س
•• ال�صارقة ـ الفجر 

ي�شتقطب �شوق الطيور واحليوانات 
كبرية  اأع���داد   ، بال�شارقة  الليفة 
من الزوار من كافة اأنحاء الدولة 
اأي�����ش��ا زائ��ري��ن م��ن دول  ب��ل ي�شم 
ي�شم  فال�شوق   ، جم��اورة  خليجية 
اأنواع خمتلفة ومتعددة من الطيور 
واحليوانات الأليفة ، بحيث يرتدد 
الهواة  كبري من  ال�شوق عدد  على 
جانب  واإىل  اجلن�شيات،  كافة  من 
ي�شم  والطيور  احل��ي��وان��ات  جت��ارة 
ال�شوق كذلك الإك�ش�شوارات ملحبي 
ال�شوق  ومي���ت���از  ال���ه���واي���ات،  ه����ذه 
مما  امل��ع��رو���س  يف  الكبري  بالتنوع 
يزيد من اأعداد زوار ال�شوق ب�شكل 

عام طوال ايام ال�شبوع.
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال ���ش��ك��ري ح�����ش��ني � 
بائع، ان �شوق الطيور واحليوانات 
ب��ال�����ش��ارق��ة ي��ف��ت��ح اأب����واب����ه ط���وال 
متنوعة  اأ�شكال  وي�شم   ، الأ�شبوع 
اأو  ال����زي����ن����ة  ������ش�����واء م�����ن ط����ي����ور 
ال�شوق  ع��ل��ى  ، وي��ق��ب��ل  احل��ي��وان��ات 
عدد كبري من املواطنني واملقيمني 

، ���ش��واء ك��ان��وا ه��واة مم��ن يتابعون 
كل جديد بال�شوق اأو للتعرف على 
كثري  ال�شوق  ي���زور  كما   ، الأ���ش��ع��ار 
هوايات  على  للتعرف  ال���زوار  م��ن 
واأن��واع جديدة ، ويعترب الكثريين 
اأن زيارتهم تندرج يف اإطار التعارف 
وكنوع من تغيري �شغوطات العمل 
الأ�شبوعية ، كما اأن لل�شوق اأهمية 
وكذلك  ال����دول����ة  م�����ش��ت��وى  ع���ل���ى 
اع��داد كبرية  دول اخلليج وت��واف��د 
الطيور  جت���ارة  ان  وا���ش��اف  منهم 
واحل�����ي�����وان�����ات اأ����ش���ب���ح���ت رائ���ج���ة 
ل����ش���ي���م���ا يف ظ�����ل زي���������ادة اأع��������داد 
الهاويني لها ، حيث اأعطى ال�شوق 
دفعة للكثريين بالتعرف على مثل 
ه���ذه ال���ه���واي���ات ف��ك��ث��ريا م���ا ياأتي 
ال��ب��ع�����س ل��ل��ت��ع��رف ث���م الن���دم���اج 
يف  والأع����داد   ، بالهواية  تدريجيا 
ال�شوق  اأ���ش��ب��ح  دائ��م��ا حيث  ت��زاي��د 
للكثريين  وقبلة  وا�شعة  �شهرة  ذو 

ممن يحبذون هذه الهوايات.
�شوق  اأن  بائع،   � ر�شا  ت�شليم  وق��ال 
ال�شارقة ميتاز بالعديد من املزايا 
ك���اف���ة م����ا يخ�س  ب�����ش��ب��ب وج������ود 

ترفيهي  ع��ن�����ش��ر  ال�������ش���وق  ي��ع��ت��رب 
ل���ل���ع���دي���د م�����ن ال�����ش����خ����ا�����س بل 
والعائالت للتعرف على احليوانات 
من  وتزيد  الزينة  وطيور  الليفة 
اع�����داد ال���ه���اوي���ني ل��ت�����ش��ب��ح جتارة 
احليوانات والليفة وطيور الزينة 
جت����ارة رائ���ج���ة ووج�����ود م��ث��ل هذا 
ال�����ش��وق ي��زي��د م��ن ت��ن��وع املعرو�س 
مم��ا ي��زي��د ع���دد ال��ه��اوي��ني ب�شبب 
زي�������ارة ال���ك���ث���ري ل��ل�����ش��وق م����ن باب 
والغريب  اجل��دي��د  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف 

احل���ي���وان���ات وال���ط���ي���ور م���ن طعام 
اإىل  وادوية واك�ش�شورات بالإ�شافة 
تنوع املعرو�س كما ان ال�شوق ياأتي 
الدولة  ان��ح��اء  ك��اف��ة  ا�شخا�س  ل��ه 
ومن كافة اجلن�شيات نظرا لوجود 
احليوانات  واأن�����واع  اأ���ش��ك��ال  جميع 
وال��ط��ي��ور مم���ا ي�����ش��اع��د ال�����زوار يف 

الختيار الن�شب لهم.
�شاحب   � ح���م���زة  ج��ع��ف��ر  وا����ش���اف 
ال�شوق  ان  الزينة،  لأ�شماك  حمل 
ي�شتقبل اأعداد كبرية من اجلمهور 

اأن��واع��ه يف امل��ع��رو���س ، وطالب  ل��ه 
املخت�شة ب�شرورة متابعة  اجلهات 
ال�����ش��وق وخ��ا���ش��ة ي���وم اجل��م��ع��ة يف 
البائعني  م���ن  ال��ع��دي��د  ت����ردد  ظ���ل 
حممد  واب��دى  مرخ�شني.   الغري 
�شعد � زائر، اإعجابه ال�شديد ب�شبب 
والطيور  احل��ي��وان��ات  م��ن  ال��ت��ن��وع 
 ، الكثريين  تنا�شب  والتي  الأليفة 
األفة  ال�شوق به  اأن  مو�شحا كذلك 
كبرية ب�شبب وجود الزحام ووجود 
وال�شراء  البيع  عملية  يف  املفا�شلة 

م��ن احل��ي��وان��ات ، فكل اأ���ش��ب��وع من 
ال�شوق ي�شم ويحوي اأنواع جديدة 

تلفت اأنظار الكثريين .
واكد حممد انور � بائع، اأن �شمولية 
من  يزيد  املعرو�س  وتنوع  ال�شوق 
فال�شوق  ع��ل��ي��ه  امل���رتددي���ن  اأع�����داد 
ي���وج���د ب���ه ال���ع�������ش���رات م���ن اأن�����واع 
ال��ط��ي��ور واحل���ي���وان���ات وال���ت���ي لها 
من  جديد  بكل  مهتمني  اأ�شخا�س 
اأن��واع��ه��ا ، وق���ال اأن الإق��ب��ال كبري 
ك��ل مو�شم  اأن  ب�شبب  ال��ع��ام  ط��وال 

ك��م��ا ي��ع��ت��رب ال��ك��ث��ريي��ن م���ن زوار 
للرتفيه  زي����ارت����ه����م  اأن  ال�������ش���وق 
والتعرف على كل ما هو جديد يف 
الليفة  احليوانات  وتربية  جت��ارة 
وطيور وا�شماك الزينة، بالإ�شافة 
اإىل اأن زحمة ال�شوق تعطي نوع من 
اأن  الكثريين  يعترب  بحيث  الألفة 
الزحمة وتنوع املعرو�س واختالفه 
الأ�شواق  جاذبية  اأ�شباب  اأه��م  م��ن 

ب�شكل عام .
بائع،   � وق��ال حممد عمران احل��ق 

، كما اعترب زيارة ال�شوق لها جزء 
ترفيهي و�شياحي كبري الن�شبة له، 
حيوانات  ي�شم  ال�����ش��وق  اأن  وق���ال 
م��ت��ف��اوت��ة م��ن الأ���ش��ع��ار مم��ا تلبي 

جميع رغبات مرتددين ال�شوق.
وط��ال��ب ع���دد م��ن ب��ائ��ع��ي املحالت 
ب�شرورة تقنيني اعداد البائعني يف 
اخلارج يوم اجلمعة واحلر�س على 
تنظيم ال�شوق مبا يخدم مرتاديه، 
خا�شة وان ال�شوق يوم من كل يوم 
جمعة ي�شهد اأعداد كبري من هواة 

الطيور واحليوانات الليفة.
واكدوا بزيادة اأعداد الدخالء على 
جتارة الطيور واحليوانات الأليفة 
وا�شح  ت���واج���ده���م  اأ����ش���ب���ح  ح���ت���ى 
بال�شوق ويوؤثر عليه ب�شكل مبا�شر 
، فتوافق ال�شوق يوم اجلمعة اأعطى 
الفر�شة للكثريين بالتواجد ب�شكل 
اأن  البع�س  اعترب  وبالتايل  دوري، 
اإ�شافية  ال�شوق يوفر فر�شة عمل 
دون وج��ود اخل��ربة وه��ذا ما يوؤثر 
بال�شلب على ال�شوق ، لذلك وجبت 
ال�شرورة باملراقبة وتقنني الو�شع 

وعمليات البيع.

حممد عمران احلق حممد انور�سكري ح�سني جعفر حمزة ت�سليم ر�سا

حماكم دبي تنهي ا�شتعداداتها للم�شاركة 
يف ا�شبوع جيتك�س للتقنية 2017

•• دبي-الفجر:

ال�شابعة  ال��دورة  فعاليات  يف  للم�شاركة  ا�شتعداداتها  دبي  حماكم  اأكملت 
على  ال�����ش��وء  لت�شلط   ،2017 للتقنية  جيتك�س  مل��ع��ر���س  وال��ث��الث��ني 
والإداري  الق�شائي  القطاع  خلدمة  ابتكرتها  التي  الذكية  التطبيقات 
امل�شاند له، من خالل امل�شروعات املبتكرة التي تعتزم عر�شها على اجلمهور 
... خدمات  امل�شتقبل  �شعار ) حماكم  وذل��ك حتت  التقنية  اأ�شبوع  خالل 
مراحل  ب��اإط��الق  ال�شابقة  امل�شروعات  وتعزيز  �شعيد(،  ملجتمع  مبتكرة 

اأك��رث تطورا ومبا  جديدة 
يف  التنمية  عجلة  ي��واك��ب 
الإم��������ارة وم����ا ي���ط���راأ من 
تطور �شريع يف هذا املجال 
على م�شتوى العامل، وذلك 
حكومة  م��ن�����ش��ة  ����ش���م���ن 
ومن�شة  ال����ذك����ي����ة  دب�������ي 
ال�شيخ  حماكم دبي بقاعة 
دب����ي  3 مب����رك����ز  ����ش���ع���ي���د 
، الذي  ال��ع��امل��ي  ال��ت��ج��اري 
ي��ع��د احل���دث الأب�����رز على 
املنعقد  الإقليمي  امل�شتوى 
 12  -  8 م���ن  ال���ف���رتة  يف 
مركز  يف  امل��ق��ب��ل  اأك���ت���وب���ر 
العاملي،  ال���ت���ج���اري  دب�����ي 
موؤ�ش�شة  م��ن�����ش��ة  ���ش��م��ن 
التي  حكومة دبي الذكية، 
اإىل  دب���ي  لتحويل  ت�شعى 

الأذك��ى والأ�شعد يف  املدينة 
العامل.

حماكم  يف  املعلومات  تقنية  ادارة  مدير  امل�شرب  عبدالرحيم  اأك��د  حيث 
دبي، اأهمية امل�شاركة، لإبراز دور الدائرة على �شعيد البتكار والتطوير،  
الذكية،  بخدماتها  وللتعريف  امل��ت��غ��ريات،  �شناعة  م��ن  ج���زءاً  لتكون  و 
مبا  احتياجاتهم  اإىل  والتعرف  املتعاملني،  مع  الفعال  التوا�شل  وتعزيز 
هذا  امل�شاركة  وتت�شمن  املقدمة،  احلكومية  اخلدمات  مب�شتوى  يرتقي 
تفاعلية  تقنية  من�شة  خ��الل  م��ن  املتميزة  امل��ب��ادرات  م��ن  العديد  ال��ع��ام 
�شريحة كبرية  اهتمام  التي تالم�س  العديد من اخلدمات  حتتوي على 
من املتعاملني واأ�شار اإننا نحر�س على حتقيق روؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دب��ي، رع��اه اهلل، من خالل اط��الق عدد من اخلدمات الذكية واملبادرات 
التي  الذكية  املدن  اإىل جنب م�شرية حتول مدينة دبي نحو  التي تعمل 
تعتمد على الإبداع، و قائمة على املعرفة و اإميانها الرا�شخ بان التحول 
اإىل املدينة الذكية ل يتعلق بالتكنولوجيا فح�شب، بل بتحقيق ال�شعادة 
تطوير  فقط  تريد  ل  الر�شيدة  فقيادتنا  فيها،  واملقيمني  دب��ي  ملواطني 
اخلدمات بل تريد تغيري طريقة احلياة يف دبي، ومل ت�شع لنا اأهدافاً يف 

ر�شا املتعاملني، بل الهدف هذه املرة هو �شعادة الإن�شان. 

الدفاع املدين ينفذ يف مركز املعمورة ال�شامل جتربة ال�شالمة املهنية
•• راأ�س اخليمة – الفجر

املعمورة  �شرطة  م��رك��ز  ا�شت�شاف 
، وفداً من  براأ�س اخليمة  ال�شامل 
براأ�س اخليمة  املدين  الدفاع  اإدارة 
توعوية  حم��ا���ش��رة  تنظيم  ب��ه��دف 
ح�����ول اأن���������واع ط���ف���اي���ات احل���ري���ق 
والتعامل  ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا  وك��ي��ف��ي��ة 
معها ، وذلك �شمن خطة التوعية 

الرئي�شية لالإدارة لعام 2017 .
األقاها  التي  املحا�شرة  وت�شمنت 
عبداهلل  ����ش���ره���ان  اأول  امل�������ش���اع���د 
املدين  الدفاع  اإدارة  من  ال�شرهان 
الطفايات  ب���اأن���واع  ال��ت��ع��ري��ف  ع��ل��ى 
وامكانياتها  م���ك���ون���ات���ه���ا  واأه�������م 
وفئاتها  املختلفة  ا���ش��ت��خ��دام��ات��ه��ا 
، وت��ل��ق��ى امل�����ش��ارك��ون خ��الل��ه��ا على 
ك���اف���ة الإر�������ش������ادات والإج����������راءات 
ا�شتخدامها  عند  اتباعها  الواجب 
التدريب العملي عليها  من خالل 

، واطلعوا على ا�شرتاطات الوقاية 
وتفاعل   ، ال���ع���ام���ة  وال�������ش���الم���ة 
امل�شاركون مع املحا�شرة عرب طرح 
املتعلقة  والأ���ش��ئ��ل��ة  ال���ش��ت��ف�����ش��ارات 
ال�شرهان  وذك������ر   ، مب�����ش��م��ون��ه��ا 
ع��ن��د ن�شوب  ال�����ش��الم��ة  اإج�������راءات 

ال���ق���ي���ادة  ح����ر�����س  اإىل  ب����الإن����اب����ة 
راأ�س اخليمة على  ل�شرطة  العامة 
مع  امل�شتمرين  والتن�شيق  التعاون 
الأمنية  والإدارات  القيادات  جميع 
الأمنية  امل��ن��ط��ق��ة  يف  وال�����ش��رط��ي��ة 
وكذلك جميع اجلهات   ، ب��الإم��ارة 

املطبخ  اأو  امل����ن����زل  داخ������ل  ح���ري���ق 
ا�شطوانات  على  احل��ف��اظ  وكيفية 
اأماكن احلرارة  الغاز واإبعادها عن 

العالية .
رئي�س  بلهون  را�شد  النقيب  واأك��د 
ال�شامل  امل���ع���م���ورة  ����ش���رط���ة  رك�����ز 

واحلكومية  امل��ح��ل��ي��ة  وال�����دوائ�����ر 
ع������دد من  ل��ت��ن��ف��ي��ذ   ، ب���امل���ج���ت���م���ع 
البيئة  ث��ق��اف��ة  لن�شر  امل��ح��ا���ش��رات 
بني  املهنية  وال�����ش��الم��ة  وال�����ش��ح��ة 
واملجمع  ال�شرطة  منت�شبي  ك��اف��ة 
�شمن  امل�شتمرة  املعرفة  ن�شر  عرب 

كيفية  ع���ل���ى  ال���ت���وع���وي���ة  اخل���ط���ة 
بعيدة  اآم��ن��ة  بيئة  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة 
ع��ن امل�����ش��اك��ل وامل��خ��اط��ر ع��رب تلك 
امل���ح���ا����ش���رات ال���ت���وع���وي���ة وور������س 
العمل اخلا�شة بها تقام على مدار 

العام .

مرور راأ�س اخليمة واملجتمعية حتذران الطالب من القيادة بدون رخ�شة 
•• راأ�س اخليمة – الفجر 

راأ�س اخليمة  ل�شرطة  العامة  القيادة  نفذت 
مم��ث��ل��ة ب��ف��رع ال��ت��وع��ي��ة والإع������الم امل����روري 
ال�شرطة  وال����دوري����ات وف����رع  امل����رور  ب������اإدارة 
 ، ال�شامل  املدينة  �شرطة  مبركز  املجتمعية 
حم��ا���ش��رة ت��وع��وي��ة م��روري��ة ح���ول خماطر 
ع��ق��دت��ه��ا لطلبة   ، ب�����دون رخ�����ش��ة  ال���ق���ي���ادة 
الإداري����ة  الهيئة  بح�شور  اجل���ودة  م��در���ش��ة 

والتدري�شية باملدر�شة .
ال�شوء على  ت�شليط  اإىل  املحا�شرة  وهدفت 
املركبات  قيادة  الواقعة وهي  املخالفات  اأهم 
ت�شكله من خطر  وم��ا  �شياقة  ب��دون رخ�شة 
و�شالمة  �شالمتهم  ع��ل��ى  مبا�شر  وت��ه��دي��د 
والتي  ال��ط��ري��ق  م�شتخدمي  م��ن  الآخ��ري��ن 
اإ�شابات  م���ن  م��ف��ج��ع��ة  ن��ت��ائ��ج  ع���ن  ت�����ش��ف��ر 

ووفيات .

األقى املحا�شرة امل�شاعد اأول اأحمد كندر من 
فرع التوعية والإعالم املروري باإدارة املرور 
والدوريات ، وتناول فيها العديد من املحاور 
القيادة  ت�����ش��ع��ى  ال��ت��ي  وال��رئ��ي�����ش��ي��ة  ال��ه��ام��ة 
على  وتكثيفها  عليها  الت�شديد  على  العامة 
التوعوية  خطتها  خ���الل  م��ن  ال��ع��ام  م����دار 
عرب  التعليمية  املراحل  جميع  �شملت  التي 
القيادة  مبخاطر  ال��الزم��ة  التوعية  تقدمي 
ال�شور  بعر�س  مرورية  �شوق  رخ�شة  ب��دون 
واملج�شمات التو�شيحية ، وتنظيم امل�شابقات 
كافة  ال��ف��ع��ل��ي��ة يف  وامل�����ش��ارك��ة   ، وامل���ع���ار����س 
من  التي  املجتمعية  والفعاليات  الأن�شطة 
�شاأنها تدعم اجلهود وتو�شل الر�شالة لأكرب 

�شريحة ممكنة لال�شتفادة منها
وح���ث ك��ن��در اأول���ي���اء الأم������ور والأ����ش���ر على 
الإ���ش��ه��ام يف احل��د م��ن ه��ذه الظاهرة وعدم 
ال�شماح لأبنائهم بقيادة املركبات بال رخ�شة 

رخ�شة  دون  القيادة  خماطر  على  م�شدداً   ،
�شوق و�شرورة احلذر وعدم ترك احلبل على 
حتت  املركبات  لقيادة  ال�شن  ل�شغار  الغارب 
قلة خربة  ب�شبب  وذل��ك  �شبب  اأو  اأي ظ��رف 

وع����دم معرفتهم  امل��رك��ب��ة  ب��ق��ي��ادة  ال�����ش��ب��اب 
يعر�شهم  مما  املرورية  واللوائح  بالقوانني 
اإىل اأن  والآخ��ري��ن خلطر احل���وادث ، لف��ت��اً 
اإىل  املركبة  ومالك  ال�شائق  �شيعر�س  ذل��ك 

امل�شائلة القانونية .
 وذكر كندر خالل املحا�شرة خمالفة القيادة 
دون رخ�شة وفقا لالئحة املرورية اجلديدة 

حجز املركبة ملدة )30( يوم .
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1 رخ�شة رقم:CN 1988137 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عاي�س جودت عاي�س م�شطفى الربغوثي %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عمر جودت عاي�س م�شطفى الربغوثي %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد جودت عاي�س م�شطفى الربغوثي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عمر را�شد احمد لوتاه
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف علي حممد �شامل ابو عد�س
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4

اإعــــــــــالن )قبل �سدور الرتخي�ض(
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ديزاين المارات خلياطة املالب�س 
ذ.م.م الرخ�شة رقم:CN 1499370 قد ابدو رغبتهم يف الغاء العالن ال�شابق 
واعادة   2016/08/14 بتاريخ   13615 رقم  العدد  الوحدة يف  ال�شادر يف جريدة 

الو�شع كما كان عليه. ثم تقدموا بطلب اجراءات التعديالت التالية:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شالح علوي احمد بوح�شنون احلامد

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل علوي احمد بوح�شنون احلامد
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة فاطمة عيدرو�س �شالح بن�شبة %10

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة علوي احمد بوح�شنون احلامد بن�شبة %10
احلامد  عمر  �شالح  عمر  عيدرو�س  عمر  وبيع/ا�شافة  تنازل  ال�شركاء  تعديل 

الها�شمي بن�شبة %40
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/دار اخلليج للمقاولت 

العامة ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1024048 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عبداللطيف ابراهيم �شعد البطيح %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد عبدالرحمن عبداهلل حممد احلمادي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/القائم لتجارة العدد احلديدية

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1074810 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة زهره عي�شى حممد %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذيفه معز كاليفال من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ حذيفه معز كاليفال من 100% اىل %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عبدالقادير كوتوب بهاي بينتري %24
تعديل وكيل خدمات/حذف احمد يحيى حممد علي الرميثي

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة الإعالن/اجمايل من م�شاحة 0.9*4 اىل 8*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
 تعديل ا�شم جتاري من/القائم لتجارة العدد احلديدية

AL QAIM HARDWARE TRADING
اىل/�شيلفر تيك لتجارة العدد احلديدية ذ.م.م 

SILVER TECH HARDWARE TRADING LLC
تعديل عنوان/من ابوظبي م�شفح ال�شناعية م�شفح ال�شناعية م 9 ق 83 بناية ورثة مانع رحمة 

علي الرحمة اىل ابوظبي امل�شفح م 9 ق 116 حمل 5 70513 70513 فرج م�شعود �شامل واخرين
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ملبار ل�شوي الأ�شماك 

رخ�شة رقم:CN 1817728 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد �شعيد �شالح عو�س %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عبدال�شالم يو�شف ح�شن را�شد اليافعي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4

اإعــــــــــالن
ذ.م.م  فطرية  ال�ش�����ادة/م�شرت  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 2183767 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة مطر احمد احلو�شني %1
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف فهد ح�شن ابراهيم احلو�شني
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/اأريج  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
اأبوظبي  )فرع من الطاير ان�شغنيا)�س.ذ.م.م((- فرع 
4 رخ�شة رقم:CN 1122976 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/بوبي  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
بروان )فرع من الطاير ان�شغنيا �س.ذ.م.م(- فرع اأبوظبي 

2 رخ�شة رقم:CN 1135282 قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�شة

العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون 

 CN 1034882:ماريو لل�شيدات رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/اخلط  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الول للمقاولت الفنية ذ.م.م - فرع ابوظبي
 رخ�شة رقم:CN 1181339  قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/لفة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1949588:شال لالك�ش�شوارات  رخ�شة رقم�
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/داي�شن 

للتجارة �س.ذ.م.م - فرع ابوظبي 1
رخ�شة رقم:CN 1047701 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/البتكار للحجر

 رخ�شة رقم:CN 1784825 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شعيد عبداهلل فهيد ح�شني احلارثي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف امنه حممد �شامل باكودح
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4

اإعــــــــــالن
اخلتم  ال�ش�����ادة/جنوب  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1196193:لرتكيب احلجر وال�شراميك  رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شعيد عبداهلل فهيد ح�شني احلارثي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف امنه حممد �شامل باكودح

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/فيديرال بريو لال�شتثمار

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2147926 
تعديل لوحة الإعالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

 تعديل ا�شم جتاري من/فيديرال بريو لال�شتثمار
FEDERAL LNVESTMENT BUREAU

اىل/ ذا مونارك العقارية 
TEH MONARCH PROPERTIES

تعديل ن�شاط/ا�شافة خدمات تاجري العقارات وادارتها )6820001(
تعديل ن�شاط/ا�شافة خدمات ال�شراف الداري للعقارات )6820008(

تعديل ن�شاط/حذف ال�شتثمار يف امل�شروعات ال�شياحية وتاأ�شي�شها وادارتها )6499005(
تعديل ن�شاط/حذف ال�شتثمار يف امل�شروعات التجارية وتاأ�شي�شها وادارتها )6499001(

تعديل ن�شاط/حذف ال�شتثمار يف الموال اخلا�شة )6499013(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4

اإعــــــــــالن
للتجارة  بريو  ال�ش�����ادة/فيديرال  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة رخ�شة رقم:2144659 
تعديل لوحة الإعالن/اجمايل من م�شاحة 0.20*0.50 اىل 1*1

 تعديل ا�شم جتاري من/فيديرال بريو للتجارة العامة
FEDERAL BUREAU GENERAL TRADING

اىل/ ذا مونارك تريدينج 
THE MONARCH TRADING

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة ميك�شيكو لعمال الملنيوم 

CN  قد تقدموا الينا بطلب وجتارة لوازم املطبخ رخ�شة رقم:1338485 
تعديل لوحة الإعالن/اجمايل من م�شاحة 4*1 اىل 1*1

 تعديل ا�شم جتاري من/موؤ�ش�شة ميك�شيكو لعمال الملنيوم وجتارة لوازم املطبخ
MEXICO ALUMINIUM WORKS & KITCHEN TRADING EST

اىل/ موؤ�ش�شة ميك�شيكو لعمال الملنيوم 
MEXICO ALUMINIUM WORKS

تعديل ن�شاط/ ا�شافة اعمال تركيبات الملنيوم )4330013(
تعديل ن�شاط/حذف بيع معدات املطاعم واملطابخ ولوازمها - بالتجزئة )4773927(

تعديل ن�شاط/ حذف ور�شة لرتكيبات الملنيوم والزجاج )2592006(
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/وي�شت �شتورم للتجارة العامة

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1830586 
تعديل لوحة الإعالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

 تعديل ا�شم جتاري من/وي�شت �شتورم للتجارة العامة
WEST STORM GENERAL TRADING

اىل/ نورث �شتورم لل�شيانة العامة 
NORTH STORM GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/ ا�شافة �شيانة املباين )4329901(
تعديل ن�شاط/ حذف جتارة عامة )4610001(

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/قمة ال�شموخ للنقليات 

CN 1881618:واملقاولت العامة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة ح�شن علي �شالح املر�شدي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ثريا حمد �شامل غ�شيل الكربي

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة توب لعمال  التنمية القت�شادية بان  دائ���رة  تعلن 

ال�شحية رخ�شة رقم:CN 1122329 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد علي عمدا مياه %100
تعديل وكيل خدمات

ا�شافة حميد حمد �شعيد مظفر ال�شام�شي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حميد حمد �شعيد مظفر ال�شام�شي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اأخبـار الإمـارات
تراأ�ض اجتماع اللجنة العليا الدائمة لالأمن الداخلي

ال�شعفار يكرم الفائزين بجائزة وزير الداخلية للدورة الرابعة لعام 2017
•• دبي-الفجر:

وزارة  وك��ي��ل  ال�شعفار،  اهلل  عبد  �شيف  ال��ف��ري��ق  ���ش��ع��ادة  ت��راأ���س 
الداخلية رئي�س اللجنة العليا الدائمة لالأمن الداخلي بوزارة 
الداخلية، الجتماع الدوري للجنة يف نادي �شباط �شرطة دبي، 

بح�شور اأع�شاء اللجنة.
وزارة  ا�شرتاتيجية  �شمن  ي��اأت��ي  ال���ذي  الج��ت��م��اع  خ��الل  ومت 
منها،  تنفيذه  مت  وم��ا  ال�شابقة  ال��ق��رارات  مناق�شة  الداخلية، 
ومتارين  ودورات  ب��رام��ج  اأداء  وم��وؤ���ش��رات  نتائج  وا�شتعرا�س 

بالإ�شافة  امل�شتقبلية،  واخل��ط��ط  وامل�شاريع  ال��داخ��ل��ي،  الم��ن 
والتو�شيات  للجنة  �شنوي  الن�شف  التقرير  الط��الع على  اىل 
امل��ن��ج��زة. وع��ل��ى ه��ام�����س الج��ت��م��اع ك���رم ���ش��ع��ادة ال��ف��ري��ق �شيف 
ال�شعفار الفائزين بجائزة وزير الداخلية للدورة الرابعة لعام 
المن، بالإ�شافة اىل  ل�شوؤون  امل�شاعد  الوكيل  لقطاع   2017
اأع�شاء فريق التقييم واملن�شقني بقطاع الوكيل امل�شاعد، وذلك 

تقديراً للجهود التي بذلوها يف الفوز باجلائزة.
للتوجهات  وفقاً  ياأتي  التكرمي  هذا  اإن  ال�شعفار  الفريق  وق��ال 
وحثهم  املتميزين  حتفيز  على  وحر�شها  ال�شرطية  القيادية 

الرتقاء  ي�شهم يف  ال��ذي  والتفوق  املزيد من اجلهد  بذل  على 
مب�شتوى الأداء الأمني متا�شياً مع القيم ال�شرتاتيجية لوزارة 
عملهم  يف  املتميزين  ت��ك��رمي  على  حر�شه  م��وؤك��داً  ال��داخ��ل��ي��ة، 
املعنوية  روحهم  ورف��ع  والعطاء  اجلهد  ب��ذل  على  لتحفيزهم 
للنهو�س  الفعالة  امل��ب��ادرات  روح  واذك���اء  التناف�س  روح  ون�شر 

بالعمل وتطويره اىل اأف�شل معايري اجلودة والتميز.
ويف اخلتام قام الفريق �شيف ال�شعفار بتوزيع الدروع و�شهادات 
حياتهم  يف  التوفيق  للجميع  متمنياً  املكرمني،  على  التقدير 

وعملهم. 

دفاع مدين عجمان يطلق مبادرة خلدمة امل�شنني واأ�شحاب الهمم يف منازلهم
•• عجمان-وام: 

ال�شن  كبار  خلدمة  دارك  يف  نخدمك  بعنوان  مبادرة  بعجمان  امل��دين  للدفاع  العامة  الإدارة  اأطلقت 
واأ�شحاب الهمم يف الإمارة، من خالل تقدمي خدمات مركز �شعادة املتعاملني باإدارة احلماية املدنية 

وال�شالمة يف منازلهم دون احلاجة اإىل مراجعة املركز، تزامناً باليوم العاملي للم�شن .
ال�شباط  م��ن كبار  امل��دين وع��دد  ال��دف��اع  ع��ام  امل��رزوق��ي قائد  ال��ل��واء جا�شم  �شعادة  ح�شر الط���الق 
امل�شوؤولني. وقال العميد عبدالعزيز علي ال�شام�شي، مدير الإدارة العامة للدفاع املدين بعجمان اأن 
مركز �شعادة املتعاملني، �شيوفر اخلدمات التي تقدمها اإدارة احلماية املدنية وال�شالمة لكبار ال�شن 
واأ�شحاب الهمم يف منازلهم بكل �شهولة وي�شر، وذلك من خالل الت�شال على رقم 067035500 
لطلب اخلدمة، التي تعترب مبادرة خلدم فئة كبار ال�شن وا�شحاب الهمم من جمتمع اإمارة عجمان 
اأعمال اجلمهور والو�شول  بت�شهيل  الر�شيدة،  القيادة  روؤية  تاأتي متا�شياً مع  املبادرة  ان هذه  موؤكدا 

اإليهم اأينما كانوا، خ�شو�شاً كبار ال�شن واأ�شحاب الهمم.

حررت 78 خمالفة ودعت اإىل التقيد بال�سروط واملعايري

 بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ حملة توعية وتفتي�س على مواقع البناء والإن�شاء والطرق العامة للحد من املظاهر ال�شلبية
•• اأبوظبي –الفجر:

توعوية  حملة  البلدية  املراكز  مع  بالتعاون  اأبوظبي  مدينة  بلدية  نفذت 
املظاهر  العامة للحد من  البناء والإن�شاء والطرق  وتفتي�شية على مواقع 
اأعلى  لتوفري  امل�شتمرة  جهودها  �شمن  وذل��ك  الأم��اك��ن،  ه��ذه  يف  ال�شلبية 
معايري ال�شحة وال�شالمة والبيئية يف مواقع العمل كافة، واحلفاظ على 
�شالمة اجلميع، و�شعيها الدائم لإبراز املظهر احل�شاري واجلمايل ملدينة 

اأبوظبي و�شواحيها.
 ، اأبوظبي  وكورني�س  املارينا  البطني  مناطق  غطت  التي  احلملة  وخ��الل 
ال�شعديات،  وج��زي��رة  ال�شناعية،  وم�شفح  زاي��د،  ومدينة  ال��رمي،  وج��زي��رة 
البلدية  مفت�شو  ح��رر  وال�شاخمة،  يا�س،  وبني  الريف  مدينة  اإىل  اإ�شافة 
ا�شتناداً اإىل القانون رقم 2 ل�شنة 2012 ب�شاأن احلفاظ على املظهر العام، 
ال�شركات  بحق  خمالفة   78 ح��رر   2009 ل�شنة   16 رق��م  البناء  وقانون 
اإنتاج  وم�شانع  و���ش��رك��ات  والن�����ش��اء  ال��ب��ن��اء  ق��ط��اع  يف  العاملة  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
اخلر�شانة اجلاهزة لعدم التقيد بال�شروط املعمول بها، واملعايري الواجب 

توافرها يف املواقع الإن�شائية والطرق العامة. 
الهدف من هذه احلملة مراقبة مواقع  اأن  اأبوظبي  بلدية مدينة  واأك��دت 
و�شبط  للبلدية  تابعة  اأ���ش��ول  بو�شفها  العامة  وال��ط��رق  والإن�شاء  البناء 
اأ�شرار �شركات نقل اخلر�شانات  التجاوزات والأ�شرار الناجتة واملتمثلة يف 
اجلاهزة من حيث ت�شاقط اخلر�شانات الأ�شمنتية، وعدم تغطية خراطيم 

اتباع اأف�شل املمار�شات ال�شليمة والآمنة للحد من ظاهرة ت�شرب اخلر�شانة 
اجلاهزة وتراكم الطني والرمل يف الطرق العامة ومواقع البناء والإن�شاء، 
من بينها �شرورة اأخذ الحتياطات ال�شحية والبيئية الالزمة ملنع انت�شار 
انت�شار  ومنع  ل��ه،  امل��ج��اورة  واملناطق  املوقع  بهواء  الإ�شمنت  وذرات  الغبار 
ال�شاحنات  تكون  واأن  بال�شو�شاء،  والتلوث  وللبيئة  للهواء  امللوثة  الغازات 

الناقلة للخر�شانة اجلاهزة يف حالة جيدة.
على  التفتي�شية  باجلولت  ا�شتمرارها  اإىل  اأبوظبي  مدينة  بلدية  واأ�شارت 
على مدار  ب�شكل منتظم  العامة  والطرق  املختلفة  والإن�شاء  البناء  مواقع 
ال�شالمة  معايري  واأف�شل  اأرق��ى  وتوفري  حتقيق  على  منها  حر�شاً  العام، 

والبيئة وال�شحة العامة جلميع اأفراد املجتمع.
اجلدير بالذكر، اأنه وبح�شب القانون رقم 2 ل�شنة 2012 ب�شاأن احلفاظ 
على املظهر العام، وقانون البناء رقم 16 ل�شنة 2009 حترر خمالفة بحق 
ال�شركة اأو املن�شاة املخالفة مببلغ من 10 اآلف درهم، وي�شل اإىل 100 األف 
درهم، وعند اإبداء املخالف رغبته بالت�شالح واللتزام باإزالة اأ�شباب املخالفة 
وال�شرر على البنية التحتية والأ�شول العامة خالل مدة �شهر بحد اأق�شى 
%50 من قيمة املخالفة، ويف  ح�شب نوع املخالفة، ي�شمح له بدفع قيمة 
حال عدم اللتزام حتال املخالفة اإىل النيابة العامة لتخاذ الإجراء الالزم. 
و تهيب البلدية بجميع اأفراد املجتمع �شرورة التبليغ عن اأي خمالفات من 
خالل الت�شال عرب مركز ات�شال حكومة ابوظبي 800555 ليتم التعامل 

مع تلك البالغات ب�شكل فعال و�شريع. 

اإ�شافة اإىل الإ�شرار  اأثناء ال�شري على الطرقات،  اخلالطات الإ�شمنتية يف 
بالأ�شول العامة، اإذ تتجمع الأتربة واخلر�شانة على الطرقات والأر�شفة، 
كما يت�شبب مرور ال�شاحنات باأ�شرار يف الطرق العامة والأر�شفة، واأ�شرار 
�شركات ال�شيانة العامة واأعمال الديكور والأ�شباغ من حيث تطاير حاويات 

الأ�شباغ ومواد البناء على الطريق اأثناء �شري املركبات.
ودعت البلدية املقاولني وال�شت�شاريني العاملني يف قطاع البناء والإن�شاء 
بتاأمني  اللتزام  �شرورة  اإىل  اجلاهزة  اخلر�شانة  اإنتاج  وم�شانع  و�شركات 
ملواقع  املجاورة  والأر�شفة  ال�شفلت،  مداخل معبدة واحلفاظ على نظافة 

والآليات �شمن  املركبات  لغ�شل  اإىل جتهيز حمطات  بالإ�شافة  الن�شاءات، 
وال�شالمة،  وال�شحة  البيئة  معايري  مراعاة  مع  الن�شاءات  مواقع  نطاق 
و�شمان عدم ت�شاقط اأجزاء اخلر�شانة على الطرق، كذلك �شرورة غ�شيل 
اإط�����ارات امل��رك��ب��ات والآل���ي���ات ق��ب��ل م��غ��ادرت��ه��ا م��واق��ع الن�������ش���اءات، وتوفري 
اخلر�شانية  املخلفات  لإزال���ة  ال�شرورية  المكانيات  وت��اأم��ني  التجهيزات 

وغريها بالو�شائل ال�شديقة للبيئة . 
اأبوظبي  مدينة  بلدية  مفت�شو  ح��ث  والتفتي�س  التوعوية  حملة  وخ���الل 
على  والإن�����ش��اء  البناء  قطاع  يف  والعاملني  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  اأ�شحاب 

جمارك راأ�س اخليمة تطور خدماتها مبعايري 7 جنوم افتتاح قاعة البتكار مب�شت�شفى ابراهيم بن حمد عبيداهلل

م�شت�شفى خليفة العام باأم القيوين يبداأ بتطبيق نظام 
الجراءات التمري�شية با�شتهداف 1700 كادرا

•• راأ�س اخليمة - الفجر

افتتح اأم�س الدكتورعبداهلل احمد 
ال��ن��ع��ي��م��ي م���دي���ر م��ن��ط��ق��ة راأ������س 
اخليمة الطبية مب�شاركة الدكتور 
م�شت�شفي  م��دي��ر  ال��ط��ري  ي��و���ش��ف 
اب�����راه�����ي�����م ب�����ن ح����م����د ع���ب���ي���داهلل 
كبار  ل��ع��الج  عبيداهلل  وم�شت�شفى 
ال�شيخوخة  واأم������را�������س  ال�������ش���ن 
ال�شفدي  ح�شن  من�شور  وح�شور 
امبا ومن�شور  ل�شركه  العام  املدير 
الأحمر  الهالل  مديرفرع  النقبي 
راأ���س اخليمة وع��دد من روؤ�شاء  يف 
ال�شحية  وال�����وح�����دات  الق�������ش���ام 
مب�شت�شفى  البتكار  خمترب  غرفة 

ابراهيم بن حمد عبيدا هلل .

قاعة البتكار:
حت������دث  الف��������ت��������ت��������اح  ح������ف������ل  يف 
مدير  النعيمي  ال��دك��ت��ورع��ب��داهلل 
املنطقة معربا عن �شروره لوجوده 
بامل�شت�شفى  الب����ت����ك����ار  ق���اع���ة  يف 
بيئة حمفزة  لإيجاد  تهدف  والتي 
التفكري  من  متكنهم  للموظفني، 
بطريقة  اجل���دي���دة،  الأه������داف  يف 
تطوير  ع��ل��ى  ت�شجعهم  م��ب��ت��ك��رة، 
تنعك�س  اإب���داع���ي���ة  ب��ط��رق  اأدائ���ه���م 

ايجابا على اأداء املنطقة.
الطري  ال��دك��ت��وري��و���ش��ف  واأع�������رب 
م���دي���ر م�����ش��ت�����ش��ف��ى اب���راه���ي���م بن 
عبيدا  وم�شت�شفى  عبيداهلل  حمد 
وامرا�س  ال�����ش��ن  ك��ب��ار  ل��ع��الج  هلل 
بوجود  �شعادته  .ع��ن  ال�شيخوخة 
بامل�شت�شفي  البتكار  خمترب  غرفة 
البتكار  ع��ل��ى  امل��وظ��ف��ني  وحت��ف��ي��ز 
املعرفة  لتبادل  اأر�شية  تاأمني  عرب 
جميع  يف  امل����وظ����ف����ني  وت����ف����اع����ل 
الأق�شام من خالل تقدمي اأفكارهم 

وابتكاراتهم . 

•• راأ�س اخليمة – الفجر

ت���واك���ب دائ������رة اجل����م����ارك ب���راأ����س 
وتطوير مراكزها  اخليمة حتديث 
اجل����م����رك����ي����ة مب�����ا ي���ت���م���ا����ش���ى مع 
حكومة  وت����وج����ه����ات  م���ت���ط���ل���ب���ات 
خدمات  بتقدمي  اخلا�شة  الإم���ارة 
وتعميم  لعمالئها  مم��ي��زة  ن��وع��ي��ة 
تلك  تقدمي  اأثناء  ال�شعادة  مفهوم 
اخل���دم���ات ل��ه��م ح��ي��ث جت��ل��ى ذلك 
م����ن خ�����الل م�������ش���روع ال�����دائ�����رة يف 
حت��دي��ث وت��ط��وي��ر ك��ل م��ن مركزي 
جمرك ميناء �شقر وجمرك ميناء 
7 جنوم  ال  راأ���س اخليمة اىل فئة 
واخلدمات  الت�شهيالت  تقدمي  يف 
الدكتور  واأك��د  لعمالئها.  النوعية 
امل��ح��رزي م��دي��ر ع��ام دائرة  حممد 
�شعي  اأن  اخليمة  ب��راأ���س  اجل��م��ارك 
وتطوير  حت���دي���ث  اإىل  ال�����دائ�����رة 
تنفيذا  ي��اأت��ي  اجلمركية  م��راك��زه��ا 
لتوجيهات الأمانة العامة للمجل�س 
اخليمة  راأ����س  حلكومة  التنفيذي 
اخلدمات  ت��ق��دمي  يف  التميز  ن��ح��و 
الإدارية  البيئة  وتطوير  ملتعامليها 
وتطوير  وال��ت��ق��ن��ي��ة  وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
الكوادر الب�شرية الالزمة ، حيث مت 

اخلا�شة بالتخلي�س اجلمركي قبل 
العمالء،  خ��دم��ة  مل��وظ��ف  حتويلها 
خا�س  م����وق����ف  اإ�����ش����اف����ة  مت  ك���م���ا 
لأ�شحاب الهمم يلبي احتياجاتهم، 
واإ�شافة م�شليني للرجال والن�شاء 
اأكرب  ع��دداً  لي�شتوعب  وتو�شعتهما 
قاعة  حتديث  مت  كما  امل�شلني  من 
وتزويدها  ب��امل��رك��ز  الج���ت���م���اع���ات 
ف�شال  لذلك،  ال��الزم��ة  بالتقنيات 
للمتعاملني  ال�شيافة  ت��وف��ري  ع��ن 
VIP خلدمة  ب��ال���  خ��ا���س  ورك����ن 
م����ن عمالء  ال����ك����ربى  ال�������ش���رك���ات 
ال����دائ����رة.  وا����ش���اف امل���ح���رزي اأنه 
النتهاء  على  حاليا  العمل  يجري 
م���ن جت��ه��ي��ز م��رك��ز ج��م��رك ميناء 
���ش��ق��ر مب��ب��ن��اه اجل���دي���د ال�����ذي مت 
ي��ت�����ش��م��ن موقعا  ب��ح��ي��ث  ت��و���ش��ع��ت��ه 
تزويده  املركبات حيث مت  لتفتي�س 
ب�����اأج�����ه�����زة ال���ت���ف���ت���ي�������س احل���دي���ث���ة 
دقة  يف  �شت�شاهم  ال��ت��ي  وامل��ت��ط��ورة 
و�شرعة اإجناز املعامالت اجلمركية 
عمالء  �شعادة  حتقيق  ي�شمن  مب��ا 

وموظفي الدائرة .
التي  ال���ت���ع���دي���الت  ب������اأن  واأو������ش�����ح 
ي��خ�����ش��ع ل���ه���ا ال���ط���اب���ق الأر�����ش����ي 
الهدف  ل��ل��دائ��رة  الرئي�شي  باملبنى 

ت�شكيل فريق النجوم بالدائرة الذي 
العام  منت�شف  منذ  اأع��م��ال��ه  با�شر 
املا�شي وعقد عددا من الجتماعات 
ل��و���ش��ع وم��ت��اب��ع��ة ت��ن��ف��ي��ذ اخلطط 
بتطبيق  املتعلقة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
م��ع��اي��ري اخل���دم���ات امل��ت��م��ي��زة التي 
املتعاملني  خ��دم��ة  م��راك��ز  تقدمها 
7 جن�������وم مبا  ت�������ش���ن���ي���ف  ح�������ش���ب 
دولة  حكومة  توجهات  مع  يتواكب 
�شياغة  ب��اإع��ادة  اخلا�شة  الإم���ارات 
مفهوم تقدمي اخلدمات يف القطاع 
اأعلى وكفاءه يف  العام وفق معايري 
العمليات جتعل من املتعامل املحور 
ت��ت��م��ي��ز اخلدمة  ح��ي��ث  ال��رئ��ي�����ش��ي 
ب��ال�����ش��رع��ة وال�����ش��ه��ول��ة والإب�������داع. 
واعتمد  ت��ب��ن��ى  ال��ف��ري��ق  اأن  وذك����ر 
والتغيري  ال���ت���ط���وي���ر  م���ق���رتح���ات 
اجلذري ملبنى مركز جمرك ميناء 
متطلبات  م��ع  يتواكب  حتى  �شقر 
والتي  جن���وم،  ال�7  خ��دم��ة  م��راك��ز 
5 كاونرتات  ع��دد  زي���ادة  متثلت يف 
الطلب  لتلبية  اجل��م��ارك  ل�شباط 
املعامالت  تخلي�س  ع��ل��ى  امل��ت��زاي��د 
اجل���م���رك���ي���ة م�������ش���ت���ق���ب���اًل، ك���م���ا مت 
ا�شتحداث وظيفة موظف ا�شتقبال 
يقوم بالتاأكد من ا�شتكمال الأوراق 

•• اأم القيوين ـ الفجر 

ن�شري  ح�������ش���ام  ال����دك����ت����ور  ك�������ش���ف 
مب�شت�شفى  ال���ت���م���ري�������س  رئ���ي�������س 
القيوين  ب��اأم  ال��ع��ام  خليفة  ال�شيخ 
الج�����راءات  ن��ظ��ام  تطبيق  اأن����ه مت 
التمري�شية اللكرتونية ليبنكوت 
اإىل تقدمي خدمات  وال��ذي يهدف 
�شت�شهم  وف��ع��ال��ة  اآم��ن��ة  متري�شية 
الكادر  ك���ف���اءات  ع��م��ل  ت��ط��وي��ر  يف 
قدراتهم  وحت�����ش��ني  ال��ت��م��ري�����ش��ي 

العملية والعلمية. 
اجل����دي����د  ال���ت���ط���ب���ي���ق  اإن  وق���������ال 
من  اأك����رث  ي���ق���ارب  م���ا  �شي�شتخدم 
يف  مت���ري�������ش���ي���ا  ك���������ادرا   1700

ادارة  اأن  بامل�شت�شفى  التمري�شي 
باأم  العام  خليفة  ال�شيخ  م�شت�شفى 
القيوين تهدف اإىل تعزيز العالقة 
واملراجعني  املر�شى  مع  التكاملية 
ولتطوير الجراءات املتعلقة ب�شاأن 
اخلدمات  ع��ل��ى  اأك�����رث  ال��ت��ع��ري��ف 
يف  امل��ق��دم��ة  وال�شحية  ال��ع��الج��ي��ة 
ووا�شح  مي�شر  ب�شكل  امل�شت�شفى 

لكافة املتعاملني.
اأن���ه ي��ت��م ال��ع��م��ل وفق  م�����ش��رية اإىل 
اأف�شل املوا�شفات العاملية ال�شحية 
وم��زود ب��اأح��دث الأج��ه��زة واملعدات 
ال��ت��ي تتمتع  ال��ب�����ش��ري��ة  وال����ك����وادر 
عاليتني مبا جعله  وخ��ربة  بكفاءة 
واح����داً م��ن اأف�����ش��ل م��راك��ز تقدمي 

يف  العاملة  التخ�ش�شات  خمتلف 
ملبادرات  التابعة  امل�شت�شفيات  كافة 
الدولة  رئ��ي�����س  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
كافة  ح��ر���س  م��ب��ي��ن��ا  اهلل،  ح��ف��ظ��ه 
النظام  ت��ط��ب��ي��ق  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ني 
بهدف  اجل�����دي�����د  ال���ت���م���ري�������ش���ي 
الرعاية  اأف�����ش��ل  وت��ق��دمي  حت�شني 
ال��ت��م��ري�����ش��ي��ة ال���ت���ي ت���ت���واف���ق مع 
امل��ع��اي��ري امل��ح��ل��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة مثل 
امل�شرتكة الدولية لعتماد  اللجنة 
تنعك�س  والتي  ال�شحية  املنظمات 
اإي����ج����اب����ا ع���ل���ى ج�������ودة اخل����دم����ات 
نزهه  لفتت  جانبها  م��ن  املقدمة. 
التعليم  ق�����ش��م  ح�����ش��ني احل����اج م��ن 
للكادر  ال�������ش���ري���ري  ال���ت���دري���ب  و 

خدمة  م���رك���ز  اإىل  حت��وي��ل��ه  م��ن��ه��ا 
معايري  م��ع  ي��ت��واف��ق  مب��ا  للعمالء 
املتعاملني  اإ���ش��ع��اد  م��راك��ز  ت�شنيف 
ال�7 جنوم حيث �شيتم تو�شعة ق�شم 
ليمكنه  وال��رتاخ��ي�����س  ال��ت�����ش��ج��ي��ل 
م���ن ت��ق��دمي اخل���دم���ة ل��ع��دد اأكرث 
م��ن ال��ع��م��الء، ك��م��ا مت زي����ادة عدد 
ال���ذي من  الم���ر  الق�شم  م��وظ��ف��ي 
 ، املعامالت  تخلي�س  �شرعة  �شاأنه 
للتدريب  قاعة  اإ�شافة  عن  ف�شال 
خمترب  واإن�شاء  متدرباً  ل�24  ت�شع 
الب����داع والب��ت��ك��ار ب��ال��دائ��رة ، كما 
للرجال  م�شليني  اإ���ش��اف��ة  �شيتم 
والن�شاء وتو�شعة مكاتب ق�شم نظم 

املعلومات بالدائرة.

والعالجية  ال��وق��ائ��ي��ة  اخل���دم���ات 
احلديثة  والتعزيزية  والتاأهيلية 

على م�شتوى الدولة.

التحديات  ان  ام��ب��ا  ل�����ش��رك��ه  ع���ام 
وال����ط����م����وح ه����و م����ا ي���دف���ع���ن���ا اىل 
البتكار والطموح وبذلك �شاهمنا 
يف ان�شاء املخترب وذلك عن طريق 
اخلا�س  ال���ق���ط���اع  م���ع  ال���ت���وا����ش���ل 
ال����ع����ام بهدف  ال���ن���ف���ع  وج���م���ع���ي���ات 
والبحث  الب��ت��ك��ار  ث��ق��اف��ة  ت��ع��زي��ز 

العلمي ودعم عقول املوظفني .
اىل جانب ا�شاف �شيادته ال�شراكة 
بني القطاعني احلكومي واخلا�س 
وت���ط���وي���ر  الب�����ت�����ك�����ار  يف جم�������ال 
القطاع  ان  احل��ك��وم��ي��ة  اخل��دم��ات 
زي�������ادة  اىل  م�����������ش�����وؤول  اخل�����ا������س 
التنمية  م�����ش��اري��ع  يف  م�����ش��اه��م��ت��ه 

امل�شتدامة يف املجتمع.

معر�ض البتكار:
وا����ش���ت���م���ل ح���ف���ل الف����ت����ت����اح على 
نظمته  ال�����ذي  الب���ت���ك���ار  م��ع��ر���س 
دائ���رة الأ���ش��غ��ال ث��م حما�شره عن 
امل��ب��ت��ك��ر الي���ج���اب���ي حت��دث��ت فيها 

 واأ�شاف اأن قاعة البتكار توؤدي اىل 
الإبداع ومتكن املوظف من التخيل 
والو�شول اإىل حلول اإبداعية تعزز 
تطوير وترقية خدمات امل�شت�شفى 
ب�����ش��ك��ل خم��ت��ل��ف ك���م���ا ي���ج���د فيها 
التحديات  ملواجهة  طرقاً  املوظف 

وحلها.

تفاعل املوظفني:
وا�شارالطري اىل جتربة امل�شت�شفي 
م���ع م��وظ��ف��ي��ه��ا م���ن خ����الل غرفة 
البتكار كانت م�شجعة وانها مل�شت 
امل��وظ��ف��ني يف جميع  ت��ف��اع��ال م���ن 
خالل  م����ن  والأق���������ش����ام  الدارات 
وابتكاراتهم  اأف����ك����اره����م  ت���ق���دمي 

والهتمام بها وابرازها.
كما تقدم يف �شكر ا اىل امل�شاركني يف 
تنفيذ هذا املخترب وت�شامنهم مع 
والداعمني  اخلا�شة  اجلهود  كافه 

وامل�شاهمني . 
ال�����ش��ف��دي مدير  وق�����ال م��ن�����ش��ور 

 : قائلة  املعمري  فاطمه  الباحثة 
مل يتم الربط بني اليجابية وبني 
البتكار على الرغم من اختالفهما 
ان يكون  املبتكر يحتاج  فال�شخ�س 
اي��ج��اب��ي��ا م��ت��ف��ائ��ال ����ش���ب���ورا حتي 
ولذلك  املرجوة  النتائج  اىل  ي�شل 
مفهوم  ب���اأن  اأول  ن��ع��رف  ان  علينا 
الي��ج��اب��ي��ة ال�����ش��ح��ي��ح��ة وال���ت���ي ل 
الأخطاء  ع��ن  التغافل  اب���دا  تعني 
امنا الوقوف عليها وقفه �شحيحة 

و البحث عن حل واقعي لها .
من  ك����ل  ت���ك���رمي  مت  اخل����ت����ام  ويف 
البتكار  اجن���از خم��ت��رب  ���ش��اه��م يف 
ح�شن  من�شور  من  كل  بامل�شت�شفي 
امبا  ل�شركه  م��دي��رع��ام  ال�شفدي 
ب��ن ���ش��راي رئي�س  وم��ه��ره حممد 
وجمعية  املجتمعية  املبادرات  ق�شم 
الجتماعية  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  الم�������ارات 
وراك مول ودائرة ال�شغال واملركز 
ت��ن��ف��ي��ذه��م غرفة  ع���ل���ى  ال���ث���ق���ايف 

البتكار.
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اأخبـار الإمـارات

•• اال�صكندرية-وام:

وقعت هيئة الفجرية للثقافة والإعالم مذكره تعاون م�شرتك 
م��ع مكتبة الإ���ش��ك��ن��دري��ة ب��ه��دف ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون ال��ث��ق��ايف بني 

املوؤ�ش�شتني وتبادل اخلربات فيما بينهم.
الكعبي مدير  كرم  �شعادة حمدان  وقعها  التي  املذكرة  وتهدف 
عام الهيئة و �شعادة م�شطفى الفقي مدير مكتبة ال�شكندرية 
اىل تعزيز التعاون التعاون من اأجل الإ�شهام يف ن�شر املعلومات 

عن احلياة والثقافة يف البلدين من خالل تبادل الكتب وتنظيم 
املوؤمترات والندوات واملعار�س واأي�شا من خالل تبادل اخلرباء 
يف جميع فروع علم املكتبات كما تهدف ايل التعاون يف جمال 
توقيع  ح�شر  وترميمها.  الورقية  الوثائق  حفظ  تكنولوجيا 
املذكرة من الهيئة اأ�شماء الكعبي مدير مركز الكتب والتوثيق 

ومروة اخلدمي رئي�س ق�شم العالقات العامة اخلارجية.
امل�شروعات  قطاع  رئي�س  ع��زب  خالد  الإ�شكندرية  مكتبة  وم��ن 

واخلدمات املركزية .

•• دبي-وام: 

ت�شارك وزارة تنمية املجتمع يف معر�س جايتك�س 2017 
اأكتوبر اجل��اري يف   12 8 اإىل  وال��ذي �شيقام يف الفرتة 
مركز دبي العاملي للموؤمترات واملعار�س مبجموعة من 

الربامج واخلدمات الذكية الداعمة لتنمية املجتمع.
لطرح  توجهاتها  جايتك�س  يف  ال��وزارة  م�شاركة  وتعك�س 
بهدف  املجتمع  فئات  لكافة  داعمة  وم�شاريع  م��ب��ادرات 
احلاجة  دومنا  للجميع  ومي�شرة  �شهلة  اإجراءاتها  جعل 
للتقاء  فر�شة  وتعد  ال��وزارة  مكاتب  اإىل  احل�شور  اإىل 
اخلدمات  اأب���رز  على  ل��الط��الع  املجتمع  ف��ئ��ات  خمتلف 

يف  امل�شاهمة  واملالحظات  املقرتحات  طرح  يف  وامل�شاركة 
ال��وزارة يف  وتت�شمن م�شاركة  ال���وزارة.  تطوير خدمات 
التطبيقات  من  حزمة  ا�شتعرا�س  التقني  احل��دث  ه��ذا 
ال�شنعة  وت��ط��ب��ي��ق  من���و  كتطبيق  ال��ذك��ي��ة  واخل���دم���ات 

وموقع الوزارة الإلكرتوين.
وتقدم الوزارة خالل املعر�س فقرات متنوعة ل�شتقطاب 
الذكية وطرح  ال��وزارة  اجلمهور والتعرف على خدمات 
اأفكارهم لتطوير وابتكار خدمات ومبادرات تدعم العمل 
اأي�شا خدمات  ال��وزارة  املجتمعي يف الدولة و�شت�شعر�س 

مركز معني واملقدمة لأ�شحاب الهمم.
و�شت�شت�شيف ال��وزارة �شركة اآي بي ام يف جل�شة حوارية 

ل���ش��ت��ع��را���س اأف�����ش��ل احل��ل��ول ال��ذك��ي��ة ل��دع��م مبادرات 
واأن�����ش��ط��ة اأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م ..ف��ي��م��ا ���ش��ت��وف��ر ال�����وزارة يف 
عرب  والت�شجيل  التطوع  يف  للراغبني  فر�شة  من�شتها 
خا�شة   ، .اإم����ارات  متطوعني  للتطوع  الوطنية  املن�شة 
ال��ت��خ�����ش�����ش��ي يف جم����ال تقنية  ال��ت��ط��وع  ال���راغ���ب���ني يف 

املعلومات.
تفاهم  ع��دد من اجلهات مذكرات  ال���وزارة مع  و�شتوقع 
باأفكار وطرق  املجتمعي وتطويره  العمل  اأجل دعم  من 
بني  الل��ك��رتوين  الربط  تفعيل  اإىل  بالإ�شافة  مبتكرة 
اجلهات املختلفة ذات ال�شلة ومن بينها الهيئة الحتادية 

للهوية واجلن�شية.

تنمية املجتمع ت�شتعر�س خدماتها الذكية يف جايتك�س 2017  الفجرية للثقافة والإعالم ومكتبة 
ال�شكندرية توقعان مذكرة تعاون 

ويل عهد ال�شارقة يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي

ويل عهد ال�شارقة ي�شدر قرارا بت�شكيل اللجنة العليا للتحويل الرقمي

اأكد ريادة موؤ�س�سة ال�سارقة لالإعالم يف ا�ستحداث الربامج واملبادرات

�شلطان بن اأحمد القا�شمي يكّرم اخلريجني يف الن�شخة 
الثانية من دبلوم على الهواء 

ويل عهد ال�شارقة ي�شتقبل وفد هيئة الطوارئ والأزمات

افتتاح يوم التوعية ال�شحية واملجتمعية ال�شنوي يف جامعة ال�شارقة

•• ال�صارقة -وام:

القا�شمي  �شلطان  ب��ن  حممد  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  اأك���د 
املبذولة من  اأهمية اجلهود  ال�شارقة  نائب حاكم  و  ويل عهد 
والكوارث يف  والأزم��ات  الطوارئ  لإدارة  الوطنية  الهيئة  قبل 
الأزمات  ملواجهة  الوا�شحة  وال�شرتاتيجيات  اخلطط  و�شع 
التي  الآث���ار  من  يخفف  لها  اجلاهزية  اأن  اإىل  �شموه  م�شرياً 
قد تولدها الأزم��ات.  جاء ذلك خالل ا�شتقبال �شموه �شباح 
لإدارة  ال��وط��ن��ي��ة  الهيئة  وف���د  احل��اك��م  �شمو  مكتب  يف  ام�����س 
جمال  الدكتور  �شعادة  برئا�شة  والكوارث  والأزم��ات  الطوارئ 

العام للهيئة.  واأثنى �شمو ويل عهد  حممد احلو�شني املدير 
ال�شارقة على دور الهيئة يف التن�شيق مع خمتلف اجلهات من 
القطاعني العام واخلا�س للتعامل مع ما يحدث من حالت 
ع��ل��ى جاهزية  ينعك�س  وال���ك���وارث مم��ا  والأزم������ات  ل��ل��ط��وارئ 
املجتمع ككل.  واطلع �شموه خالل اللقاء على خطط وبرامج 
الهيئة التوعوية والتثقيفية والتمارين امل�شرتكة التي تنفذها 
وقدم  واملحلية.   الحت��ادي��ة  احلكومية  اجلهات  مع  بالتعاون 
�شلطان  بن  �شلطان بن حممد  ال�شيخ  �شمو  اإىل  �شكره  الوفد 
القا�شمي على دعمه الدائم للهيئة وتوجيهاته احلكيمة التي 

ت�شب يف تطوير العمل.

•• ال�صارقة-الفجر:

مدير  النعيمي  جم��ول  حميد  الدكتور  الأ�شتاذ  �شعادة  افتتح 
ال�شنوي  واملجتمعية  ال�شحية  التوعية  يوم  ال�شارقة  جامعة 
ال����ذي تنظمه ع��م��ادة ����ش���وؤون ال��ط��الب ب��امل��رك��ز ال��ط��الب��ي يف 
اأحمد  ال�شديق  الدكتور  الأ���ش��ت��اذ  الفتتاح  ح�شر  اجلامعة. 
الأكادميية،  لل�شوؤون  اجلامعة  مدير  نائب  ال�شيخ  امل�شطفى 
والأ����ش���ت���اذ م��اج��د اجل�����روان ن��ائ��ب م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ل�شوؤون 
عميد  دراب�شة  حممود  الدكتور  والأ���ش��ت��اذ  العامة،  العالقات 
���ش��وؤون ال��ط��الب، والأ���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور اأمي��ن ن��ور ال��دي��ن عميد 
كلية  عميد  ه��الل  ن�شال  الدكتور  والأ���ش��ت��اذ  ال�شيدلة،  كلية 
ب��اأع��م��ال عميد  ق��ائ��م  امل��رزوق��ي  اأم��ي��ن��ة  وال��دك��ت��ورة  الهند�شة، 
م�شوؤول  احلليم  عبد  ه�شام  والدكتور  ال�شحية،  العلوم  كلية 
من  كبري  وعدد  الفعالية،  على  وامل�شرف  الطالبية  الأن�شطة 

امل�شوؤولني واأع�شاء الهيئتني التدري�شية والإدارية والطلبة.
تقيمها جامعة  التي  التوا�شل  اأه��م ج�شور  اأح��د  املعر�س  يعد 
توعوية  ج��رع��ة  ت��ق��دمي  ب��ه��دف  املحلي  املجتمع  م��ع  ال�شارقة 
�شحية، من خالل تعريف املجتمع اجلامعي باجلهات ال�شحية 
لدى  والإدراك  الوعي  م�شتوى  ورف��ع  وخدماتها،  ال�شاأن  ذات 
الأفراد  و�شحة  ب�شحته  يهتم  جيل  لإن�شاء  وال�شعي  الأف���راد 
املجانية  القيا�شات  م��ن  العديد  املعر�س  ت�شمن  ح��ول��ه،  م��ن 
ه�شا�شة  وف��ح��و���ش��ات  ال���دم  و�شغط  ال�شكري  قيا�شات  م��ث��ل: 

املل�شقات  م��ن  ال��ع��دي��د  ت��وزي��ع  امل��ع��ر���س  ال��ع��ظ��ام، كما ت�شمن 
املناعة  نق�س  ومر�س  املخدرات  باأخطار  للتوعية  والكتيبات 
لالأ�شخا�س  اليومي  بالغذاء  وامللح  وال��ده��ون  ال�شكر  وكمية 
املجتمع اجلامعي،  ال�شليمة يف  ال�شحية  املفاهيم  ن�شر  بهدف 
منها  اخلاطئ  وتغري  ال�شوية  ال�شحية  املفاهيم  بناء  واأي�شا 
نوعية  حت�شني  اأج��ل  من  ال�شليم  ال�شحي  ال�شلوك  تر�شيخ  و 
الأمرا�س.  حدوث  خف�س  خالل  من  واملجتمع  للفرد  احلياة 
�شارك يف املعر�س كليات الطب وال�شيدلة والعلوم ال�شحية يف 
جامعة ال�شارقة بجميع اأق�شامها املختلفة، والأمن اجلامعي، 
ال�شارقة،  ل�شرطة  العامة  بالقيادة  اخلا�س  التاأهيل  ومركز 
وهيئة  الطبية،  ال�شارقة  مبنطقة  ال�شحي  التثقيف  واإدارة 
البيئة واملحميات الطبيعية بال�شارقة، والإدارة العامة للدفاع 
املدين بال�شارقة، والقيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة ق�شم اإدارة 
املوؤ�ش�شة  واإدارة  والتاأهيل  الإ�شالح  وق�شم  املخدرات  مكافحة 
الإماراتي،  الأح��م��ر  ال��ه��الل  وهيئة  والإ���ش��الح��ي��ة،  العقابية 
ب�شرطة  املجتمعية  وال�شرطة  املنتجة،  لالأ�شر  �شاند  وبرنامج 
مليون  وحملة  الطبية،  للبحوث  ال�شارقة  ومعهد  ال�شارقة، 
ومراكز  ل��الأدوي��ة،  بل�س  ف��ارم��ا  و�شركة  للوطن،  ولء  توقيع 
و�شركات  ال�شارقة،  واأطفال ح�شانة جامعة  نيوتر�شن،  دكتور 
قام  احل��دث  نهاية  ويف  فارم�شي.   �شيتي  و�شركة  ميد،  �شيبا 
عميد  ي�شاحبهما  العامة  للعالقات  ونائبه  اجلامعة  مدير 

�شوؤون الطالب بتكرمي جميع امل�شاركني يف املعر�س.

•• ال�صارقة-وام:

تراأ�س �شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان 
القا�شمي ويل العهد نائب حاكم ال�شارقة رئي�س 
ام�س  �شباح  ال�شارقة  لإم��ارة  التنفيذي  املجل�س 
يف مكتب �شمو احلاكم اجتماع املجل�س التنفيذي 
ع��دد من  حيث ج��رى خ��الل الجتماع مناق�شة 
املو�شوعات الهامة املتعلقة بتطوير �شري العمل 
احلكومي والطالع على امل�شروعات التنموية يف 

خمتلف املجالت اخلدمية.
ال�شابقة  الت�شديق على حم�شر اجلل�شة   وبعد 
القا�شمي  ���ش��ع��ود  ب���ن  حم��م��د  ال�����ش��ي��خ  ع���ر����س 

الالئحة  م�شروع  املركزية  املالية  دائ��رة  رئي�س 
التنفيذية ب�شاأن النظام املايل حلكومة ال�شارقة، 
وبعد مناق�شة مواد وبنود الالئحة التي ت�شمل 
املكملة  التنظيمية  امل��ال��ي��ة  اجل���وان���ب  خم��ت��ل��ف 
النظام  ب�����ش��اأن   2017 ل�شنة   4 رق��م  للقانون 
اأع�شاء  ال�شادة  واإب��داء  ال�شارقة،  حلكومة  املايل 
املجل�س مالحظاتهم حولها وجه املجل�س بالأخذ 
املعنية.  م��ع اجل��ه��ات  وال��ت��ن�����ش��ي��ق  ب��امل��الح��ظ��ات 
واعتمد املجل�س اأ�شماء امل�شرحني للدفعة الثانية 

من الدبلوم املهني للخدمة الجتماعية.
واأو����ش���ح���ت ���ش��ع��ادة ع��ف��اف امل����ري رئ��ي�����س دائ���رة 
ياأتي  ال���دب���ل���وم  اأن  الج���ت���م���اع���ي���ة  اخل����دم����ات 

وف���ق الت��ف��اق��ي��ة امل��ربم��ة ب��ني دائ����رة اخلدمات 
ال�شارقة،  بجامعة  املجتمع  وكلية  الجتماعية 
موظفي  م���ن  املتخ�ش�شني  م���ن  ع���دد  ل��ت��اأه��ي��ل 
التي  مهاراتهم  تطوير  يف  ي�شهم  مبا  احلكومة 
م�شرية  الوظيفية  مهامهم  اأداء  على  تنعك�س 
من  مر�شحاً   17 ت�شم  الثانية  الدفعة  ان  اىل 
ال�شارقة.  اإم��ارة  يف  احلكومية  اجلهات  خمتلف 
ال�شارقة  حلكومة  امل�شتقبلية  ال��روؤي��ة  و�شمن 
للمدن  واحل�شرية  العمرانية  بالبيئة  للرقي 
م�شروع  على  املجل�س  اطلع  اجل��دي��دة  واملناطق 

دليل ت�شاميم الواجهات املعمارية.
واأو�شح �شعادة املهند�س خالد بن بطي املهريي 

امل�شروع  اأن  وامل�شاحة  التخطيط  دائ���رة  رئي�س 
مت اع��داده من خالل درا�شة علمية متخ�ش�شة 
بالتعاون  ال��دائ��رة  موظفي  م��ن  ع��دد  قبل  م��ن 
م��ع اأح����د ب��ي��وت اخل����ربة ح��ي��ث ي��ه��دف امل�شروع 
هوية  وايجاد  العمرانية،  بالبيئة  الرت��ق��اء  اإىل 
ل��ل��م��ن��ط��ق��ة، واحل���ف���اظ ع��ل��ى الطابع  ع��م��ران��ي��ة 
احل�شاري والعمراين، وتقدمي مبادئ و�شيا�شة 
الت�شاميم،  روؤية  لتنفيذ  للم�شتثمرين  وا�شحة 
فيما يت�شمن الدليل عددا من العنا�شر املتعلقة 
املعمارية  وال�����ش����رتاط����ات  اخل���ارج���ي  ب��احل��ي��ز 
وال��ن��م��اذج امل��ع��م��اري��ة امل��ق��رتح��ة، ووج���ه املجل�س 

بالتن�شيق مع اجلهات املعنية. 

•• ال�صارقة-وام: 

�شلطان  بن  حممد  بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  اأ�شدر 
قرارا  ال�شارقة  ح��اك��م  ون��ائ��ب  عهد  ويل  القا�شمي 
اللجنة  م�شمى  حت��ت  دائ��م��ة  جلنة  بت�شكيل  ام�����س 
�شيا�شة  تنفيذ  اإىل  تهدف  الرقمي  للتحويل  العليا 
التحويل الرقمي الذكي يف كافة خدماتها املقدمة 
التي  للعاملية  م��واك��ب��ًة  ال�����ش��ارق��ة  اإم����ارة  �شكان  اإىل 
اخلدمات  تقدمي  يف  الم����ارات  دول��ة  اإليها  و�شلت 

الذكية اللكرتونية اإقليميا وعامليا.
القا�شمي  �شلطان  بن  فاهم  ال�شيخ  اللجنة  يرتاأ�س 
رئي�س دائرة العالقات احلكومية.. وال�شيخ حممد 
بن عبداهلل اآل ثاين رئي�س دائرة الح�شاء والتنمية 
احلكومة  دائ���رة  ..وت��ع��د  للرئي�س  نائبا  املجتمعية 
اللكرتونية اجلهة املنفذة للم�شروع برئا�شة ال�شيخ 
خالد القا�شمي رئي�س دائرة احلكومة اللكرتونية. 

وت�شم اللجنة .. ال�شيخ خالد بن ع�شام القا�شمي 
رئي�س دائرة الطريان املدين والعميد �شيف الزري 
قائد عام �شرطة ال�شارقة و�شعادة �شلطان بن هده 
ال�شويدي رئي�س دائرة التنمية القت�شادية و�شعادة 
ال�شارقة  وك��ه��رب��اء  م��ي��اه  هيئة  رئي�س  الليم  را���ش��د 
و���ش��ع��ادة خ��ال��د ب��ن ب��ط��ي رئ��ي�����س دائ����رة التخطيط 
وامل�شاحة و�شعادة �شامل النقبي رئي�س دائرة �شوؤون 
ال��ب��ل��دي��ات وال���زراع���ة وه���دى ال��ي��ا���ش��ي م��دي��ر اإدارة 
واملهند�س  امل��رك��زي��ة  املالية  دائ���رة  يف  امل��ايل  النظام 
ال�شارقة  مل��ج��ل�����س  ال���ع���ام  الم�����ني  ع��ل��ي  اآل  خ���ال���د 
ال�شام�شي  نيلة  واملهند�شة  ال��ع��م��راين  للتخطيط 
امل�شاندة يف دائرة التخطيط  اإدارة اخلدمات  مدير 
لدائرة  املالية  الدارة  ترمي مدير  و�شهد  وامل�شاحة 

الطريان املدين.
ل�شمو  �شكره  ع��ن  القا�شمي  ف��اه��م  ال�شيخ  واأع����رب 
ال�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان القا�شمي ويل 

اللجنة  ت�شكيل  لقرار  ال�شارقة  حاكم  نائب  العهد 
وخطى  ي��ت��واف��ق  ال����ذي  ال��رق��م��ي  للتحويل  ال��ع��ل��ي��ا 
متطلبات  تلبية  يف  وي�شاهم  التطويرية  ال�شارقة 
اأهدافه  ال�شارقة لتحقيق  باإمارة  التحويل الرقمي 
مبا ينعك�س على تطور اخلدمات احلكومية ب�شكل 

عام يف اإمارة ال�شارقة.
تعترب  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��وي��ل  ت�شكيل جل��ن��ة  اإن  وق���ال 
اإمارة  املقدمة يف  نقلة نوعية للخدمات احلكومية 
واحلرفية  التقنية  ع��ل��ى  ت��رت��ك��ز  وال��ت��ي  ال�����ش��ارق��ة 
اأف�شل  ع��ل��ى  وت�����ش��ت��ن��د  احل��ك��وم��ي  اجل���ه���از  اأداء  يف 

التطبيقات واملمار�شات العاملية.
�شتتوىل  اللجنة  فاإن  القا�شمي  لل�شيخ فاهم  ووفقا 
ر�شم ال�شيا�شات وال�شرتاتيجيات املتعلقة بالتحول 
ال��رق��م��ي ع��ل��ى م�����ش��ت��وى الأج���ه���زة ال��ع��ام��ة وو�شع 
و�شمان  لتنفيذها  ال���الزم���ة  وال���ربام���ج  اخل��ط��ط 

تن�شيق املبادرات املت�شلة بذلك.

���ش��ل��ط��ان القا�شمي  ب��ن  ال�����ش��ي��خ ف��اه��م  وا���ش��ت��ع��ر���س 
خالل اجتماع اللجنة العنا�شر الرئي�شة يف م�شروع 
التغريات  اإىل  احل��ك��وم��ي��ة..لف��ت��ا  اخل��دم��ات  رب���ط 
التكنولوجية التي طراأت على اخلدمات احلكومية 
ال��ذك��ي��ة ودور ربط  اإن�����ش��اء ف��ك��رة احل��ك��وم��ة  م��ن��ذ 
الجراءات  ت�شهيل  يف  احلكومية  اخلدمات  جميع 

واملعامالت املختلفة.
احل�شول  اأه���م���ي���ة  اإىل  ال��ل��ج��ن��ة  رئ���ي�������س  واأ������ش�����ار 
التخطيط  يف  احل��ك��وم��ة  ل���دع���م  م��ع��ل��وم��ات  ع��ل��ى 
املرتكز  ه��و  الن�����ش��ان  اأن  م��وؤك��دا  ال���ش��رتات��ي��ج��ي.. 
ال��رئ��ي�����س لإن�����ش��اء امل�����ش��روع ن��ح��و ت��ع��زي��ز اخلدمات 
احلكومية مبا ينعك�س ايجابا على الأفراد وتتوىل 
اجلهة احلكومية �شلطة التنفيذ يف م�شروع التحول 
القا�شمي على جهود  فاهم  ال�شيخ  واأثنى  الرقمي. 
اأع�����ش��اء ال��ل��ج��ن��ة وم�����ش��ارك��ت��ه��م يف حت��دي��د اخلطة 

الرقمية لإمارة ال�شارقة.

•• ال�صارقة-الفجر:

اأحمد  ب����ن  ����ش���ل���ط���ان  ال�������ش���ي���خ  ك������ّرم 
ال�شارقة  جمل�س  رئي�س  القا�شمي، 
ال�شارقة  موؤ�ش�شة  رئي�س  ل��الإع��الم، 
ل���الإع���الم، اأم�����س )ال��ث��الث��اء( اأوائ���ل 
الثانية  ال�����������دورة  يف  اخل����ري����ج����ني 
، التي  ال��ه��واء  ل��ربن��ام��ج دب��ل��وم على 
انطلقت على اإذاعة ال�شارقة )94.4 
ع��ن��وان دب��ل��وم امل���دراء  حت��ت   )FM
اجلدد ، بهدف تقدمي �شهادات اإدارية 

تخ�ش�شّية معتمدة للم�شتمعني.
اأمُق��ي��م يف مقر  ال���ذي  وح�شر احل��ف��ل 
من  كل  ل��الإع��الم،  ال�شارقة  موؤ�ش�شة 
�شعادة حممد ح�شن خلف، مدير عام 
وح�شن  ل��الإع��الم،  ال�شارقة  موؤ�ش�شة 
البلغوين، معد ومقدم برنامج دبلوم 
العبيديل،  واإ���ش��ح��اق   ، ال���ه���واء  ع��ل��ى 
عدد  ج��ان��ب  اإىل  ال��ربن��ام��ج،  من�شق 
باملوؤ�ش�شة،  امل�شوؤولني واملوظفني  من 
من  الثانية  الن�شخة  يف  وامل�شاركني 

الربنامج.
وتخرج من الدورة الثانية للربنامج 
دورات  ل�شت  خ�شعوا  منت�شباً   31
تدريبية على مدى 18 حلقة، حيث 
الدفعة  ع��ل��ى  م��ن��ه��م  الأوىل  ج����اءت 
ح�شن،  حممد  اأحمد  �شارة  املنت�شبة 
ونالت مبلغ 7 اآلف درهم، ويف املركز 
الكلباين  ع���ب���داهلل  م����رمي  ال����ث����اين، 
درهم،  اآلف   5 مبلغ  على  وح�شلت 
فيما جاء حممد عبد الرحمن عمر 
اآلف   3 الثالث ون��ال مبلغ  يف املركز 
امل�شاركني،  وت��ق��دي��راً جل��ه��ود  دره���م، 
بادرت �شركة ليفن برت لال�شت�شارات 
لكل  ج��وائ��ز  بتخ�شي�س  وال��ت��دري��ب، 
املركز  ���ش��ح��ادة يف  ع��ي��د  ن��اي��ف��ة  م���ن 
الكلباين يف  ع��ب��داهلل  وميثة  ال��راب��ع، 
امل��رك��ز اخل��ام�����س، ون��ال��ت ك��ل واحدة 

منهن مبلغ 3 اآلف درهم.
اأحمد  ب����ن  ���ش��ل��ط��ان  ال�����ش��ي��خ  وق������ال 
موؤ�ش�شة  يف  ي�����ش��ع��دن��ا  ال��ق��ا���ش��م��ي: 
ال�شارقة لالإعالم اأن نكون �شركاء اإىل 
الأكادميية  الدولة  موؤ�ش�شات  جانب 
والتعليمّية، يف تخريج كوادر موؤهلة 

ب�����ش��وق ال��ع��م��ل، وحتويل  ل��الل��ت��ح��اق 
ت�شاف  حّية  منجزات  اإىل  جهودهم 

النه�شوية،  ال�������ش���ارق���ة  ����ش���رية  اإىل 
تاأ�شي�شها  م��ن��ذ  م�����ش��ت  ف��امل��وؤ���ش�����ش��ة 

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ب��ت��وج��ي��ه��ات ���ش��اح��ب 
الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي 

ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة، 
لتتجاوز دورها الإعالمي، وتكون يداً 
م�شاهمة يف بناء الفرد داخل املجتمع 

الإماراتي .
هو  باملجتمع  الرتقاء  لأن  واأ���ش��اف: 
برنامج  جاء  املوؤ�ش�شة،  اأولويات  اأحد 
لروؤيتنا،  جت�شيداً  الهواء  على  دبلوم 
وجتربة نوعية ت�شاف اإىل ما حتققه 
على امل�شتوى الإعالمي، فكل خريج 
ال����دور الذي  ت��اأك��ي��ٌد ع��ل��ى  منكم ه��و 
ميكن اأن نت�شارك فيه لإحداث فرق، 
وا���ش��ت��ث��م��ار طاقات،  ق������درات،  وب���ن���اء 
الرائد  التنموي  امل�شروع  يف  ت�شاهم 

لالإمارة والدولة .
الهواء  ع��ل��ى  دب���ل���وم  ب��رن��ام��ج  وي���ع���د 
ال�شارقة،  اإذاع������ة  م����ب����ادرات  اإح�����دى 
جمانية  ت��دري��ب��ي��ة  دورات  وي���ق���دم 
جل��م��ي��ع امل�����ش��ت��م��ع��ني ع����رب الأث������ري، 
يقدم  م��ه��ن��ي  دب����ل����وم  اأول  وي���ع���ت���رب 
املنطقة، حيث مينح  الأث���ري يف  ع��رب 
دوراته  يف  امل�شاركني  م��ن  الفائزين 
�شهادات  ع��م��ل��ه  وور������س  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
قبل  من  معتمدة  تخ�ش�شية  اإداري���ة 
الإعالمي،  للتدريب  ال�شارقة  مركز 
لال�شت�شارات  ب����رت  ل��ي��ف��ن  و���ش��رك��ة 
والتدريب، وجنح الربنامج حتى الآن 
ال�شتغناء  اإمكانية  فكرة  تر�شيخ  يف 
ع����ن ق����اع����ات ال��ت��ع��ل��ي��م وال���ت���دري���ب 
النمطية، واإلزامية احل�شور ور�شوم 
الت�شجيل، ليفتح بذلك املجال وا�شعاً 
واملتقاعدين  املنازل  ورب��ات  للطالب 

واملوظفني للح�شول على الدبلوم.
وركزت الدورة الثانية من الربنامج 
على فئة املوظفني الذين يطمحون 
وتويل  الوظيفي  لم  ال�شمُ يف  للرتقي 
منا�شب قيادية يف امل�شتقبل القريب، 
املنا�شب  املوظفني اجلدد يف  بجانب 
خالل  امل�����ش��ارك��ني  واكت�شب  ق��ي��ادي��ة، 
ال�����دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة جم��م��وع��ة من 
املهارات الإدارية والقيادية يف جمال 
العالقات  واإدارة  امل���ك���ات���ب،  اإدارة 
الدبلوما�شية الوظيفية ، ف�شاًل عن 
ال��ع��ر���س، والإل���ق���اء، وجدولة  ف��ن��ون 

الوقت، والذكاء العاطفي.

فقدان جواز �سفرت
رم�شيد   / امل����دع����و  ف���ق���د 
ال���ه���ن���د    ، ن������اي������اك������اري������ت 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )1888422( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 050/2625620

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / دولور ، خان 
باك�شتان   ، ، خان  �شيال�س 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )4111722( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 050/7930509

فقدان جواز �سفرت
ك����اري����ن   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
دوك�����������ش�����ون ا������ش�����ك�����ارول ، 
جواز   - اجلن�شية  الفلبني 
�شفره رقم )7524747(  
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 055/8159851



األربعاء   4   أكتوبر    2017  م   -   العـدد  12138  
Wednesday  4   October   2017  -  Issue No   12138 اأخبـار الإمـارات

09

للمرة الأوىل يف الإمارات وال�سرق الأو�سط

 ال�شارقة ال�شينمائي الدويل للطفل ينفرد بتقدمي العر�س الأول ل�شبعة اأفالم عاملية

اإعالمي حكومة دبي ينظم برنامج الت�شال ال�شرتاتيجي 
الأول لأع�شاء �شبكة الدبلوما�شية الإعالمية والت�شال

•• دبي -وام:

ن��ّظ��م امل��ك��ت��ب الإع���الم���ي حل��ك��وم��ة دب���ي ام�����س اجلل�شة 
الأوىل �شمن برنامج الت�شال ال�شرتاتيجي املخ�ش�س 
الإعالمية  للدبلوما�شية  دب��ي  �شبكة  لأع�شاء  ح�شرياً 

والت�شال .
الت�شال  ق��ي��ادات  ق��درات  تعزيز  اإىل  الربنامج  ويهدف 
يف عدد من موؤ�ش�شات دبي احلكومية و�شبه احلكومية، 
عرب اإمداد امل�شاركني بخربات نظرية وعملية من �شاأنها 
ت��ع��زي��ز ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات الت�����ش��ال مب��ا يف ذل���ك تطوير 
ال�شتفادة منها يف  و�شبل  العامة  الدبلوما�شية  اأ�شاليب 

تو�شيل الر�شالة املن�شودة ب�شورة اإيجابية وموؤثرة.
و�شيحا�شر خالل الربنامج املمتد على مدار �شهر كامل 
جمموعة من اخل��رباء ذوي اخلربة الطويلة يف جمال 
اأع�شاء  باإمكان  و�شيكون  والت�شال.  الدولية  العالقات 
ال�شبكة، التي اأطلقها �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن 
را�شد اآل مكتوم، ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي، 
مار�س املا�شي، من خالل الربنامج الذي ينّظمه املكتب 
، ح�شور  اأكادميية المارات الدبلوما�شية  بالتعاون مع 
حما�شرات نظرية وتدريبات عملية تعني على القرتاب 
اأكرث من اأف�شل ممار�شات الت�شال على م�شتوى العامل، 
ر�شالة  نقل  على  الت�شال  م�شوؤويل  قدرة  لتاأكيد  �شعياً 
ي���ربز مكانتها كمدينة  ال���ذي  الأم��ث��ل  ب��الأ���ش��ل��وب  دب���ي 

منوذجية من مدن امل�شتقبل.
املدير  امل��ّري،  غ��امن  منى  �شعادة  ثّمنت  املنا�شبة،  وبهذه 
اأكادميية  العام للمكتب الإعالمي حلكومة دبي، جهود 
واج��ب وطني  به من  الدبلوما�شية وما تقوم  الإم���ارات 
لتمثيل  م��وؤه��ل��ة  وطنية  ك���وادر  اإع����داد  يف  يتج�شد  مهم 
بالأدوات  واإمدادها  املختلفة  الدولية  املحافل  دولتنا يف 
التي متكنها من نقل ر�شالة الإمارات اإىل العامل بكفاءة 
الأكادميية مبا متلكه من خربات  اأن  موؤكدة  واق��ت��دار، 
متميزة متثل ال�شريك الأمثل لتحقيق اأهداف برنامج 
يكون  اأن  امل��ك��ت��ب  اأراد  ال���ذي  ال���ش��رتات��ي��ج��ي  الت�����ش��ال 
للدبلوما�شية  دب��ي  ل�شبكة  التدريبية  ال��ربام��ج  ب��اك��ورة 
املكثف.  ال�شنوي  ن�شاطها  �شمن  والت�شال،  الإعالمية 
ورحبت �شعادة منى املري باملحا�شرين وامل�شاركني وهم 
م�شوؤولو الت�شال يف عدد من الدوائر احلكومية و�شبه 
احلكومية يف دبي، وقالت: ي�شعدنا التعاون مع اأكادميية 
اإعداد  الإمارات الدبلوما�شية وهي اجلهة امل�شوؤولة عن 
وتدريب جيل من الكوادر القادرة على متثيل الدولة يف 
اخلارج وحمل ر�شالتها اإىل العامل، اإذ وجدنا فيما متلكه 
عرب  اأ�شحابها  اكت�شبها  عملية  خ��ربات  من  الأكادميية 
اأم�شوها يف العمل �شمن حمافل دولية  �شنوات طويلة 

مهمة ومنا�شب وم�شوؤوليات رفيعة امل�شتوى خري عون 
ال�شبكة  اأع�شاء  اإط��الع  اإليه من  على حتقيق ما نتطلع 
من  الت�شال  جم��ال  يف  العاملية  املمار�شات  اأف�شل  على 
واأدوات����ه من  با�شرتاتيجياته  ��لِّ��م  يمُ م��ا  م��ع  اأج��ل مواكبة 
ت��ط��ور ���ش��ري��ع . واأ����ش���اف���ت: ن��ع��م��ل ع��ل��ى ت��رج��م��ة روؤي���ة 
قيادتنا الر�شيدة التي طاملا ا�شتلهمنا منها الدرو�س يف 
املوؤثر  الأ�شلوب  منها  وتعلمنا  الفعال  التوا�شل  كيفية 
خالل  م��ن  ن�شعى  ال��ي��وم  ون��ح��ن  ال��ر���ش��ال��ة،  تو�شيل  يف 
لأع�شاء  حقيقية  م�شافة  قيمة  تقدمي  اإىل  الربنامج 
ال�شبكة من خالل تدريب نوعي يعتمد اأف�شل التجارب 
لها  اأكادميية  جهة  مع  بالتعاون  املجال  هذا  يف  العاملية 
وزنها وثقالها، اإذ �شيعتمد الربنامج منوذجاً يقوم على 
العملية  وال��ت��دري��ب��ات  النظرية  امل��ح��ا���ش��رات  ب��ني  امل���زج 
للتعاطي  ال�شبل  اأف�شل  للتعرف على  املواقف  وحماكاة 
�شياغة  كيفية  وك��ذل��ك  الإع��الم��ي��ة  الناحية  م��ن  معها 
من  وذل���ك  ممكنة  ���ش��ورة  باأف�شل  ال��ر���ش��ائ��ل  وتو�شيل 
خ���الل الق�����رتاب اأك����رث م��ن ت��ف��ا���ش��ي��ل جت����ارب واقعية 
وخربات اكت�شبها املحا�شرون يف مواقف مروا بها على 

مدار �شنوات طويلة .
واأو���ش��ح��ت ���ش��ع��ادت��ه��ا اأن اأه��م��ي��ة ال��ربن��ام��ج ال����ذي يتم 
الدبلوما�شية  الإم��ارات  اكادميية  مع  بالتعاون  تنظيمه 
وا�شرتاتيجيات  لعمليات  املتنامية  القيمة  م��ن  تنبع 
ال��ذي ت�شهد فيه املنطقة  ال��راه��ن  ال��وق��ت  الت�����ش��ال يف 
والعامل حتديات كبرية تتطلب قدرة اأكرب على التعبري 
الوا�شح لنقل الأفكار واحلقائق باأ�شاليب فعالة وموؤثرة 
القيادة  طموحات  حجم  تعك�س  �شليمة  �شورة  وتقدمي 
الر�شيدة للم�شتقبل والإجنازات املتحققة على اأر�س دبي 
والإمارات عموما وتنقل للعامل �شورة دقيقة عما يجري 
تنفيذه من م�شاريع ومبادرات عمالقة ل تهدف فقط 
اإىل خدمة اأهل الإمارات ولكن تعمل على حتقيق النفع 
العام  امل��دي��ر  ولفتت  عموماً.  وال��ع��امل  املنطقة  ل�شعوب 
التن�شيق  اأهمية  اإىل  دب��ي  حلكومة  الإع��الم��ي  للمكتب 
الدائم وامل�شتمر بني خمتلف القطاعات �شواء احلكومية 
اأو �شبه احلكومية وكذلك اخلا�شة، مبا يكفل الو�شول 
اإىل اآليات موحدة لتبادل املعلومات والبيانات واحلقائق 
ل�شمان خروج ر�شالتنا اإىل العامل يف اإطار مت�شق وموؤثر 
اإىل �شرورة مواكبة  ورائها، م�شريًة  الهدف من  يحقق 
التطورات املت�شارعة يف جمال الت�شال، والرتكيز على 
الت�شال  م�شوؤويل  ا�شتيعاب  وتعزيز  احلديثة،  اأدوات���ه 
املحيطة،  والدولية  الإقليمية  التحولت  اأبعاد  ملختلف 
من  املت�شارعة  للمتغريات  تعمقاً  اأك��رث  ق��راءة  وحتقيق 
اإجن����اح عمليات  اأث���ر مبا�شر يف  ل��ذل��ك م��ن  ح��ول��ن��ا مب��ا 

الت�شال على تنوع م�شاراتها وتاأكيد مدى تاأثريها.

•• ال�صارقة-الفجر:

ن�شخته  يف  للطفل،  ال���دويل  ال�شينمائي  ال�����ش��ارق��ة  م��ه��رج��ان  ينفرد 
واملوؤمترات،  للمنا�شبات  اجلواهر  مركز  يف  اإقامتها  املقرر  اخلام�شة 
اأكتوبر اجل��اري، بتقدمي العر�س الأول   13 8 وحتى  يف الفرتة من 
يف دولة الإم��ارات وال�شرق الأو�شط ل�شبعة اأفالم من اأبرز ما اأنتجته 

ال�شينما العاملية، لنخبة من املخرجني احلائزين على جوائز عاملية. 
وت��ت��ن��اول الأف�����الم ال�����ش��ب��ع��ة، م��وا���ش��ي��ع جت��م��ع ب���ني اخل���ي���ال الوا�شع 

والتفا�شيل الكثرية، لتجذب الأطفال وال�شباب
اإىل الق�شايا التي تهم نظرائهم حول العامل، مثل احلرب، وال�شالم، 
والهوية، والأحالم، دون اأن ين�شى خمرجو ومنتجو هذه الأفالم القيم 
منهم  واحد  كل  نظرة  كانت  واإن  يت�شاطرها اجلميع،  التي  واملفاهيم 
والأحالم،  وال�شعادة،  والعائلة،  ال�شداقة،  بينها  ومن  خمتلفة،  اإليها 
بهم،  املحيطة  احلياة  معامل  على  للتعرف  لهم  اإلهام  م�شدر  لت�شكل 
اأنها  نظن  التي  الأح���داث  مع  اأو���ش��ع  باأفق  التعامل  اأهمية  واكت�شاف 
عابرة اأو غري مهمة.  وي�شكل فيلم األبيون: اخليل ال�شحري ، فاحتة 
لنتتبع  واخليال  الواقع  اأحداثه بني  تدور  العام، حيث  مهرجان هذا 
و�شاحبة  املراهقة،  �شن  عتبة  على  الواقفة  الفتاة  اإيفي،  م�شرية  فيه 
الطموح العايل، وامل�شوؤولية الكبرية، العا�شقة للخيل وتربيتها، فهي 
تقوم برعاية والدها املقعد، الذي اعتادت على ال�شتماع اإىل حكاياته 
على ظهر  فجاأة  اإيفي  اإليه  تنتقل  ال��ذي  اخل��ي��ايل،  األبيون  ع��امل  عن 
ح�شان اأ�شود اللون، حيث تبداأ باكت�شاف هذا العامل وتلم�س مالحمه 
اأنها هي الوحيدة التي متتلك مفتاح  بطريقٍة طفولية، لتعلم لحقاً 
هذا العامل ال�شحرّي. وقد ح�شل الفيلم على تقييم %93 من قبل 
بولية  ال�شينمائي  بنتونفيل  مهرجان  يف  ع��ر���س  عندما  اجلمهور 
روائي  فيلم  لأف�شل  الكربى  التحكيم  بجائزة جلنة  وفاز  اأركن�شا�س، 

يف مهرجان اإكو�س ال�شينمائي بنيويورك.
وتتحدث اآن ماري فليمينغ، املخرجة الكندية ذات الأ�شول اليابانية، 

يف فيلمها نافذة اخليول ، عن بناء ج�شر يربط النق�شامات الثقافية 
ي�شمح  الأخ���رى، مبا  والثقافات  الأف��ك��ار  على  النفتاح  على  ي�شجع  و 
حكاية  ي���روي  ح��ي��ث  اجل��م��ي��ل��ة،  الكلمة  ط��ري��ق  ع��ن  ال����ذات  باكت�شاف 
�شاعرة كندية �شابة تدعى روزي مينغ، تعي�س مع جّدها وجدتها منذ 
الأمور  تنقلب  ما  �شرعان  لكن  باري�س،  اإىل  الذهاب  وتتمنى  ال�شغر 
ويتم دعوتها لإلقاء ق�شائدها ال�شعرية يف مهرجان لل�شعر يف اإيران، 
وهنا تبداأ املغامرة، خ�شو�شاً اأنها مل تكن قد �شافرت وحدها من قبل، 
اأجربها  ما  فار�شيني  ب�شعراء  روزي  تلتقي  هناك  وجودها  اأثناء  ويف 
ال�شوي�شري �شتيفان  على مواجهة ما�شيها.  يبحث املخرج الأثيوبي 
جاقار، مع اأنطون �شومر، بطل فيلمه �شومر الكبري ، الذي يعي�س يف 
وهي   -( )ال�شكوينجن  ل�شناعة  حمرتفاً  �شوي�شرية  مدينة  �شواحي 
حتى  كذلك  ويظل  ال�شعادة،  عن  قدمية،  �شوي�شرية  يدوية  �شناعة 
ياباين،  ن�شف  �شبي  مع  اليابان،  اإىل  الأوىل يف حياته  للمرة  ي�شافر 
وهناك يعيد اكت�شاف احلياة ويجد طريقها ويتغلب على وحدته، فهل 
�شي�شعره ذلك بال�شعادة؟ وكان املخرج جاقار قد فاز يف عام 2015، 
ال�شينمائي  ال�شارقة  مهرجان  يف  طويل  روائ��ي  فيلم  اأف�شل  بجائزة 

الدويل للطفل، عن فيلمه الأفق اجلميل . 
وم�شتندة على رواية للكاتب جوك فان ليوين حتمل ال�شم ذاته اليوم 
الذي اأ�شبح فيه والدي �شجرية ، حتّلق املخرجة نيكول فان كلي�شدونك 
يف ف�شاءات تودا، الطفلة ال�شغرية التي تعودت على العي�س يف اأح�شان 
والدها اخلباز، ويف اأحد الأيام تدق احلرب طبولها، وي�شطر والدها 
اإىل احلدود والدفاع  اإىل تركها برعاية جدتها، ليتمكن من الذهاب 
البلدة  نحو  برحلة طويلة  ت��ودا  تقوم  الأث��ن��اء  تلك  ويف  ال��وط��ن،  عن 
املجاورة من اأجل العثور على والدتها، خاللها تتعرف على مغامرات 

و�شخ�شيات جديدة، وتقيم عالقات �شداقة خمتلفة. 
اأما فيلم على م�شتوى العني ، في�شعى فيه الفتى اليتيم مايكل جاهداً 
للعثور على والده، توم، الذي ل يعرف �شيئا عن وجوده، وما اأن يعرث 
البن على والده، حتى يكت�شف اأنه قزم، الأمر الذي يدخله يف دّوامة، 

يعي�س  ال��ذي  وال��ده  اختالف  وقبول  عائلة،  امتالك  يف  الرغبة  بني 
اآخ��ر ي�شّمى الأب��ّوة ، يرتك املخرج الأملاين  هو الآخ��ر حتّدياً من نوع 
اي��ف��ي ج��ول��دب��ران��ر، وم��واط��ن��ه امل��وؤل��ف ي��واخ��ي��م دول��ه��وب��ف ب�شمتهما 
الفّذة على هذا العمل. بدوره يحمل �شاد�س الأفالم، بالد من التبت 
خ�شبة  رح��ل��ة  يف  امل��ه��رج��ان  ج��م��ه��ور  واي،  ت�شانغ  ال�شيني  مل��خ��رج��ه 
الأط��ف��ال من  م��ن  ع��دد  يعاين  التبت، حيث  اإىل  الب�شرية  ب��امل��ف��ردات 
العامل  لروؤية  جاهدين  ي�شعون  لكنهم  عيونهم،  يف  وظيفي  اختالل 
احلكاية،  تبداأ  هنا  ومن  الظالم متاماً،  بحار من  يغرقوا يف  اأن  قبل 
فلكل واحد من ال�شخ�شيات يف الفيلم طموحاته واأحالمه اخلا�شة، 
قادرة  تزال  اأنها ل  تثبت جلدتها  اأن  الفتاة اجلميلة حتاول  فدروما، 
يعمل  ال��ذي  �شونام  ي�شعى  فيما  تلفزيوين،  برنامج  يف  امل�شاركة  على 
اأخ�شائي ر�شاقة، اإىل التخل�س من وظيفته اململة، لينطلق نحو اآفاق 

اأو�شع، بينما يالحق ال�شبي كال�شانغ الآخرين من خالل ال�شوت. 
ال�شغري  ال��دم��اء  ا�س  م�شّ فيلم  م��ع  ف�شتكون  ال��ع��رو���س،  خامتة  اأم��ا 
مل��خ��رج��ه الأمل����اين ري��ت�����ش��ارد ك��الو���س، ال���ذي ي��ت��ن��اول اأح����داث �شل�شلة 
الأملانية  للكاتبة  العنوان  نف�س  حتمل  والتي  مبيعاً  الأك��رث  الق�ش�س 
اأجنيال زومر بودنبريغ، حيث يتطرق الفيلم اإىل ق�شة رودلف، وهو 
حتت  عائلته  تقع  ع��ام��اً،   13 العمر  م��ن  يبلغ  �شغري  دم��اء  م�شا�س 
الب�شر  م��ن  ب�شبّي  رودل���ف  ويلتقي  متوح�س،  دم��اء  م�شا�س  تهديد 
بنف�س عمره يمُدعى طوين، يهوى القالع القدمية واملقابر وم�شا�شي 
الدماء، ويت�شاعدان اأثناء مواجهة خ�شومهما يف معركة ملوؤها الإثارة 
وي�شبحان  رودول��ف،  عائلة  باإنقاذ  وينجحان  والكوميديا،  والت�شويق 

�شديقني خمل�شني.
واملوؤمترات،  للمنا�شبات  اجل��واه��ر  مركز  يف  الأف���الم  ه��ذه  و�شتعر�س 
الإلكرتوين  املوقع  خالل  من  العر�س  مواعيد  على  التعرف  وميكن 
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•• ال�صارقة-وام:

حت��ت رع��اي��ة ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�شيخ 
القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور 
ال�شارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�شو 
الرحمن  عبد  ب��ن  �شامل  ال�شيخ  �شهد 
احلاكم  �شمو  مكتب  رئي�س  القا�شمي 
املوؤمتر  فعاليات  انطالق  ام�س  �شباح 
التعليم  ال��راب��ع حت�شني نظم  ال��دويل 
الدولية  الدرا�شات  بيانات  خالل  من 
وذلك يف قاعة ال��رازي مبجمع كليات 
بجامعة  ال�����ش��ح��ي��ة  وال���ع���ل���وم  ال���ط���ب 
ال�����ش��ارق��ة.  وي�����ش��ل��ط امل���وؤمت���ر ال�شوء 
النظام  وتطوير  ا���ش��الح  كيفية  على 
من  ال���ش��ت��ف��ادة  خ��الل  م��ن  التعليمي 
ال��ت��ي توفرها  امل��وؤ���ش��رات وامل��ع��ل��وم��ات 
ب���ي���ان���ات ال����درا�����ش����ات ال��وط��ن��ي��ة حول 
ال��ط��ال��ب وامل��ع��ل��م وامل���در����ش���ة وامل�����وارد 

واملمار�شات التعليمية.
 ا�شتهلت فعاليات املوؤمتر بكلمة معايل 
وزير  احل���م���ادي  اإب��راه��ي��م  ب��ن  ح�شني 
الرتبية والتعليم رئي�س جمل�س اإدارة 
الرتبوي  للتخطيط  الإقليمي  املركز 
تقدم مب�شتهلها ببالغ ال�شكر والتقدير 
الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإىل 
���ش��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي ع�شو 
على  ال�شارقة  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س 
دعامة  �شكلت  التي  ال�شخية  عطاءاته 
رئي�شة يف تطور املنظومة التعليمية يف 
وعلى  اخل�شو�س  وج��ه  على  ال�شارقة 
وما  ع��م��وم��اً  الإم�����ارات  دول���ة  م�شتوى 
واإ�شهامات  ن��ت��اج��ات  م��ن  عنها  ان��ب��ث��ق 
بارزة ل�شموه يف تعزيز احلراك الثقايف 
الإم���ارات فح�شب  لي�س يف  والتعليمي 

واإمنا على امل�شتوى الدويل اأي�شاً .
اأن حماور وجل�شات  اأ�شاف معاليه  و   
ه��ذا احل���دث امل��ه��م ال���ذي يجمع حتت 
واأ�شحاب  ال��ت��ع��ل��ي��م  خ�����رباء  م��ظ��ل��ت��ه 
القرار الرتبوي واملخت�شني يف �شوؤون 
وق�شايا  جت��ارب  ل�شتعرا�س  التعليم 
لبع�شها  ومكملة  مت�شل�شلة  رئي�شة 
التعليم حت��م��ل يف  ق��ط��اع  ال��ب��ع�����س يف 

ث��ن��اي��اه��ا اأه����داف����اً وغ���اي���ات ت��ع��زز من 
وت�شت�شرف  دولنا  يف  التعليم  م�شرية 
اآف�����اق ال��ع��م��ل ال���رتب���وي ال��ر���ش��ني اإن 
م��ث��ل ه���ذه امل���وؤمت���رات ت��دع��م جهودنا 
متكاملة  عمل  منهجية  حتقيق  نحو 
وو�شع  خططنا  ملراجعة  وم�شتقبلية 
وما  التعليم  لواقع  الأمثل  التو�شيف 
يتعني اأن نعمل به اأو نلفظه اأو نغريه 
ملواكبة الطموحات والرقي باملمار�شات 
جودة  ع��ل��ى  ينعك�س  م���ا  وه���و  امل��ت��ب��ع��ة 

خمرجات التعليم .
 واأ�شار وزير الرتبية والتعليم اإىل اأن 
تت�شل  املوؤمتر  هذا  يف  النقا�س  حمور 
ب��ت��ح�����ش��ني ن��ظ��م ال��ت��ع��ل��ي��م م���ن خالل 
تعلم  تقييم  درا�شات  وموؤ�شرات  اأرق��ام 
الطلبة وا�شعة النطاق والتي جتريها 
فاعلة  اأداه  وتعترب  دول��ي��ة  موؤ�ش�شات 
مل��ق��ارب��ة الإجن����ازات وم��ع��رف��ة الفوارق 
التعليمية  ال��ن��ظ��م  يف  وال���ت���ح���دي���ات 
لدينا مقارنة بالنظم العاملية واإجراء 
وامل�شتقبلية  ال��ط��ارئ��ة  الت�شحيحات 
ال��ت��ي ت��رق��ى مب��ك��ون��ات ال��ت��ع��ل��ي��م عرب 

اتباع اأف�شل ال�شيا�شات التعليمية.
الإمارات   وقال معاليه نحن يف دولة 
وبتوجيهات من القيادة الر�شيدة التي 

اأول����ت ق��ط��اع ال��ت��ع��ل��ي��م م��ك��ان��ة خا�شة 
الوطني  ال��ع��م��ل  جم����ال  يف  واأول����وي����ة 
متهيداً لتحقيق قفزات ا�شتثنائية فيه 
قطاعات  يف  وطنية  اأج��ن��دة  و���ش��ع  مت 
اإدراج  ومت  ال��ت��ع��ل��ي��م  وم��ن��ه��ا  ع���دي���دة 
لتحقيقها  ع���دة  تعليمية  م���وؤ����ش���رات 

بحلول العام 2021.
والتعليم  الرتبية  ان وزارة  واأ�شار اىل 
امل�شتهدفات  ه��ذه  حتقيق  على  تعمل 
تعليمية  خ���ط���ة  و�����ش����ع  خ������الل  م����ن 
اخلا�س  امل����وؤ�����ش����ر  وي���ع���ت���رب  حم��ك��م��ة 
الدولية  ال��ط��ل��ب��ة  ت��ق��ي��ي��م  ب���درا����ش���ات 
املوؤ�شرات  م��ن   TIMSS، PISA
تطوير  يف  ت�شب  التي  الأهمية  بالغة 
خ��ط��ة ال��ت��ع��ل��ي��م وال���ت���ي اأي�������ش���اً تعترب 
كونه  ب��ل��وغ��ه  اإىل  ن�����ش��ع��ى  م�����ش��ت��ه��دف��اً 
الوطنية  املوؤ�شرات  قائمة  على  يرتبع 
للنقا�س  جم��اًل  �شي�شكل  املحور  وه��ذا 
وال���ب���ح���ث واحل��������وار ال���ب���ن���اء ع����رب ما 
رائدة  جت���ارب  م��ن  ا�شتعرا�شه  �شيتم 

للم�شاركني باملوؤمتر .
 واأك�����د وزي�����ر ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م اأن 
والهدف  الطموح  هو  التعليم  تطوير 
اأنه  اإىل  م�����ش��رياً  الإم�������ارات  دول����ة  يف 
اإح���داث تغيريات جذرية يف  لب��د من 

التعليمية  املنظومة  مكونات  خمتلف 
تقت�شيها  اع��ت��ب��ارات وحم����ددات  وف���ق 
وخطط  ال�شمولية  التنموية  النه�شة 
ال�شياق  ه��ذا  ويف  امل�شتقبلية  ال��دول��ة 
ت��ب��ن��ت ال������وزارة جم��م��وع��ة م��ن الأط���ر 
املعا�شرة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  وال�����ش��ي��ا���ش��ات 
الداعمة لهذا الغر�س، لتكون مبثابة 
والتح�شني  للتغيري  الأ�شا�س  املحرك 

املطلوب.
ملتطلبات  وف���ق���اً  اأن����ه  م��ع��ال��ي��ه  وت���اب���ع   
يتعني  ال��دول��ة  يف  الوطنية  الأج��ن��دة 
قائمة  �شمن  بالدولة  الو�شول  علينا 
20 دولة على م�شتوى العامل  اأف�شل 
لختبار  ال��ت��ق��ي��ي��م��ي��ة  ال����درا�����ش����ات  يف 
اأف�شل  ق��ائ��م��ة  و���ش��م��ن   TIMSS
الت�شنيف  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  دول����ة   15
العاملي لختبار PISA بحلول العام 
لل�شعوبات  اإدراك���ن���ا  ورغ����م   2021
بداأنا  ���ش��ن��واج��ه��ه��ا  ال��ت��ي  وال��ت��ح��دي��ات 
لتحقيق  را�شخة  وفق منهجية  العمل 
ال���دول���ة وخططها  واأه������داف  روؤي��ت��ن��ا 
اإ�����ش����رار وحتدي  ال��ت��ط��وي��ري��ة وك��ل��ن��ا 
املوؤ�شرات  ه����ذه  حت��ق��ي��ق  يف  وت����ف����اوؤل 
وك���ان���ت ال��ن��ت��ائ��ج ال��ت��ي ح�����ش��دن��اه��ا يف 
ال��دورة الأخ��رية لالختبارات الدولية 

املركز  ت�شدرنا  حيث  باخلري  مب�شرة 
الأول على م�شتوى الدول العربية.

الرتبية  وزارة  اأن  احل���م���ادي  وب����ني   
والتعليم ويف اإطار �شعيها نحو حتقيق 
و�شع  على  فعال عكفت  تعليمي  نظام 
منظومة  يف  ت��ت��م��ث��ل  م�����ش��ان��دة  اأداة 
ل��ت��ك��ون و�شيلة  ال��وط��ن��ي��ة  الخ��ت��ب��ارات 
الرتبوي  ال���ق���رار  مل��ت��خ��ذي  م�����ش��اع��دة 
اإىل  ل��ل��رج��وع  التعليمية  ب��امل��وؤ���ش�����ش��ات 
تفرزها  ال���ت���ي  وامل����وؤ�����ش����رات  ال��ن��ت��ائ��ج 
وحتللها مبا ي�شهم يف حتقيق مكا�شب 
عدة تعود على عملية التعليم برمتها 
عملية  ���ش��ي��ج��ع��ل  وذل������ك  ب���ال���ف���ائ���دة 
متاحة  التعليمي  النظام  جودة  قيا�س 
ال�شيا�شات  و�شهلة ومراجعة وت�شميم 
واخل���ط���ط وامل�������ش���روع���ات وال���ربام���ج 
ب�شورة �شاملة وتكاملية والك�شف عن 

الفجوات يف التعلم الكادميي.
امل��وؤمت��ر ح�شد اجلهود  اأه����داف   وم��ن 
وامل�شوؤوليات  ب��الأدوار  الفهم  وتوحيد 
تقييم  درا�شات  خالل  من  والتوقعات 
الطلبة الدولية والتعرف على جتارب 
املتعلقة  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ن��ج��اح  وق�����ش�����س 
التعليمي  ال���ن���ظ���ام  اأداء  ب��ت��ح�����ش��ني 
ب��ي��ان��ات م��وث��وق��ة �شادقة  م��ن خ���الل 
املوؤمتر  وي��ت�����ش��م��ن  ك��م��ا  وم���ع���ي���اري���ة 
جل�شات واأوراق عمل غنية باملعلومات 
الإ�شافة  ت��ق��دم  اأن  امل��ت��وق��ع  م��ن  ال��ت��ي 
للمناق�شة  كبرياً  مت�شعاً  ويوفر  املثلى 
وت����ب����ادل وج���ه���ات ال��ن��ظ��ر واخل�����ربات 
املح�شلة  يف  يعود  مب��ا  امل�شاركني  ب��ني 
ال��ن��ه��ائ��ي��ة ب���ال���ف���ائ���دة امل����رج����وة على 

اجلميع.
 ويت�شمن املوؤمتر عدة حماور رئي�شية 
التح�شيل  يف  اجلندرية  الفجوة  هي: 
التجارب  م���ن  امل�����ش��ت��ف��ادة  وال����درو�����س 
ال���ع���امل يف  ال��ن��ج��اح يف دول  وق�����ش�����س 
وقيا�س  امل��ب��ك��رة  ال��ط��ف��ول��ة  جم�����الت 
عن  ف�شاًل  املعلمني  ودع���م  ال��ق��رائ��ي��ة 
حت��ف��ي��ز ال��ط��ل��ب��ة ع��ل��ى ال��ت��ع��ل��م ودع���م 

املعلمني.
 ك��م��ا األ��ق��ى ال��دك��ت��ور ح��م��د ب��ن �شيف 

اليون�شكو  م��ك��ت��ب  م���دي���ر  ال��ه��ّم��ام��ي 
العربية  ال��دول  يف  للرتبية  الإقليمي 
اإىل دور  ف��ي��ه��ا  اأ����ش���ار  ك��ل��م��ة  ب���ب���ريوت 
تطوير  يف  الإ����ش���ه���ام  يف  ال��ي��ون�����ش��ك��و 
اأن  ..م���و����ش���ح���ا  ال����ع����امل  ال��ت��ع��ل��ي��م يف 
يف  فعالة  م�شاهمة  ت�شاهم  اليون�شكو 
وت�شاهم  امل�شتدامة  الأه���داف  حتقيق 
الفقر  على  والق�شاء  ال�شالم  بناء  يف 
واحل������وار ب���ني ال��ث��ق��اف��ات م���ن خالل 
براجمها يف التعليم والعلوم والثقافة 

والت�شال واملعلومات .
هو  التعليم  اأن  على  الهمامي  و�شدد   
واملق�شود  الن�����ش��ان  ح��ق��وق  م���ن  ح���ق 
للجميع  ال�شامل  اجليد  التعليم  هنا 
والتعليم مدى احلياة كما ن�س عليه 
امل�شتدامة  للتنمية  ال���راب���ع  ال���ه���دف 
املتفرعة  غ��اي��ات  وال�����ش��ب��ع��ة   2030
يدخل  التعليم  اأن  م��ن  وبالرغم  منه 
اإل  ع�شر  ال�شبعة  الأه���داف  معظم  يف 
ولأول  اجلميع  وبتعاون  اليون�شكو  اأن 
م��رة متكنت من اف��راد ه��دف م�شتقل 

للتعليم يف هذه الأهداف.
ال��راب��ع من  ال��ه��دف  ام���ا فيما يخ�س 
هذه الأهداف وهو هدف التعليم فان 
للجنة  امل��ن�����ش��ق  وب�شفتها  اليون�شكو 
باإ�شداء  تقوم  التعليم  لهدف  الدولية 
الأع�شاء  للدول  وم�شورات  توجيهات 
ال�������ش���ي���ا����ش���ات وت���ع���م���ل مع  يف جم�����ال 
الأوىل  الفئة  م��ن  املخت�شة  اأجهزتها 
بال�شارقة  ه��ذا  مركزنا  مثل  والثانية 
قدرات  بناء  على  بالريا�س  ومركزنا 

الكوادر الوطنية للدول يف هذا املجال.  
وبني الهمامي اأن رغم كل اجلهود التي 
بذلت يف جمال التعليم للجميع وهذه 
الهدف  يف  حاليا  تبذل  التي  اجل��ه��ود 
طالعنا  امل�����ش��ت��دام��ة  للتنمية  ال���راب���ع 
اليون�شكو  مل��ع��ه��د  الأخ������ري  ال��ت��ق��ري��ر 
الدويل لالإح�شاء يف �شبتمرب الفائت 
مفادها  اأخ�����رى  اح�����ش��ائ��ي��ة  ب�����ش��دم��ة 
طفل  م���ل���ي���ون   617 م����ن  اأك������رث  ان 
على  يح�شلون  ل  العامل  يف  وم��راه��ق 
القرائية  امل���ه���ارات  الأدن����ى م��ن  احل���د 
والريا�شيات اأو احل�شاب وب�شكل اأكرث 
56 باملائة ممن هم يف �شن  دق��ه ف��اإن 
ممن  باملائة  و61  البتدائية  املرحلة 
الأدنى  ال��ث��ان��وي��ة  امل��رح��ل��ة  �شن  ه��م يف 
وال�شدمة  امل��ه��ارات  ه��ذه  ميتلكون  ل 
الأق�����وى ف���اإن ثلثي ه���ذا ال��ع��دد ممن 
للقراءة  الأدن��������ى  احل�����د  مي���ل���ك���ون  ل 
الدرا�شة  ف�شول  داخ��ل  هم  واحل�شاب 
التعليم  م��ن  امل��ح��روم��ني  م��ن  ولي�شوا 
هذا بدوره ي�شع عالمة ا�شتفهام عن 
التي تقدم من مناهج  التعليم  نوعية 
وطرائق  ل��ل��م��ع��ل��م  وت���دري���ب  درا����ش���ي���ة 

التدري�س والو�شائط التعليمية .
مديرة  امل��ط��وي��ع��ي  مل���ه���رة  ك��ل��م��ة  ويف   
الرتبوي  للتخطيط  الإقليمي  املركز 
اأن امل��رك��ز ي��ح��ر���س م��ن خالل  ب��ي��ن��ت 
ب���راجم���ه وم�����ش��اري��ع��ه امل��خ��ت��ل��ف��ة على 
املوؤ�ش�شية يف تخطيط  تنمية القدرات 
للكوادر  متميز  لأداء  و�شول  التعليم 
املعرفة  ون�����ش��ر  وان���ت���اج  وامل���وؤ����ش�������ش���ات 

واملمكنة  التعليم،  ل�شيا�شات  الداعمة 
ل��ت��خ��ط��ي��ط ال���ن���ظ���م ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة من 
املوؤ�ش�شات  م��ع  ال�شراكات  بناء  خ��الل 
واملنظمات ذات العالقة على امل�شتويات 

الوطنية والإقليمية والدولية.
القليمي  امل����رك����ز  ح���ر����س  واأك��������دت   
ال�شتفادة  على  ال��رتب��وي  للتخطيط 
اأبرز اخلربات الدولية والتجارب  من 
الدولية  الدار�شات  جم��ال  يف  العاملية 
يف ه����ذا امل���وؤمت���ر ال�����ذي ي�����ش��ارك فيه 
حما�شرين ميثلون عدد من الوزارات 
و امل��وؤ���ش�����ش��ات ال��ع��امل��ي��ة و ال��وط��ن��ي��ة يف 

جمال التعليم.
عبدالرحمن  ب��ن  ���ش��امل  ال�شيخ  وزار   
القا�شمي واحل�شور املعر�س امل�شاحب 
ل���ل���م���وؤمت���ر، وت����وق����ف ع���ن���د ع�����دد من 
امل��ن�����ش��ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة م�����ش��ت��م��ع��اً اإىل 
ال��ت��ي ي�شعون  الأه������داف  ���ش��رح ح���ول 
مبادرة  على  اطلع  كما  حتقيقها  اإىل 
املدر�شة الإماراتية التي تتبناها وزارة 
اإن�شاء  خ���الل  م��ن  والتعليم  ال��رتب��ي��ة 
عاملية  قيا�شية  مب��وا���ش��ف��ات  م��دار���س 
علمية  مناهج  اإىل  بال�شتناد  امل�شتوى 

حديثة ومتطورة.
 ح�شر انطالق فعاليات املوؤمتر �شعادة 
م���روان اأح��م��د ال�����ش��وال��ح وك��ي��ل وزارة 
الرتبية والتعليم لل�شوؤون الأكادميية 
والدكتور علي بن عبد اخلالق القرين 
العربي  ال��رتب��ي��ة  ع����ام م��ك��ت��ب  م��دي��ر 
ل�������دول اخل���ل���ي���ج وع�������دد م����ن ممثلي 

اجلهات الرتبوية والتعليمية.

برعاية حاكم ال�سارقة

�شامل القا�شمي ي�شهد موؤمتر حت�شني نظم التعليم

•• اأبوظبي-وام: 

الدورة  ودب��ي  باأبوظبي  حرميها  يف  زاي��د  جامعة  اأطلقت 
اجل��دي��دة ل��ربن��اجم��ه��ا ال�����ش��ن��وي ال��ت��دري��ب وال��ت��ع��ل��م الال 

�شفي والتفاعل الطالبي .
الطلبة  اأن�شطة واهتمامات  نقل  املبادرة على  وتقوم هذه 
�شاعات  الدرا�شية حيث تفرغوا طيلة  القاعات  اإىل خارج 
ب��رن��ام��ج م��ن الفعاليات  ال��درا���ش��ي وان��ت��ظ��م��وا يف  ال����دوام 
املتزامنة التي �شملت ور�س عمل ودورات تدريبية واأن�شطة 

قامت  وم�شاركات  تقدميية  عرو�س  جانب  اإىل  تفاعلية 
بها بع�س املوؤ�ش�شات مثل هيئة دبي للمنطقة احلرة وبنك 

الفجرية الوطني وهيئة تنمية املجتمع بدبي.
وت�����ش��ع��ى اجل��ام��ع��ة م��ن خ���الل ه���ذه امل���ب���ادرة اإىل حتفيز 
الطلبة على الندماج يف فرق مع زمالء واأقران لهم من 
امل�شاركة  تخ�ش�شات و�شنوات درا�شية خمتلفة من خالل 
يف اأن�شطة جماعية خارج �شفوف الدرا�شة تقوي مهاراتهم 

وتنوع اهتماماتهم وتعزز روح املبادرة لديهم.
زايد  جامعة  مدير  املهيدب  ريا�س  الدكتور  �شعادة  واأك��د 

اأهمية الربنامج يف تطوير �شخ�شية الطالب من خالل 
م�شاعدته يف ا�شتك�شاف قدراته واإ�شاءة الطريق اأمامه اإىل 

تكوين خيارات م�شتقبلية ومهنية تالئم هذه القدرات.
الفعاليات  ت�شود  التي  التفاعلية  الأج���واء  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
تب�شر الطلبة باأهمية العمل اجلماعي وتعزز ح�س املبادرة 
لديهم وهو ما يتج�شد اأثره يف اأفكار ابتكارية وممار�شات 
الفريق..  ب���روح  م��ع��ا  الطلبة  يقدمها  جماعية  علمية 
اجلامعية  احلياة  اأن مينح  ذلك  �شاأن  اأن من  اإىل  م�شريا 
الأداء  على  اإيجابا  بالتايل  وينعك�س  احليوية  من  مزيدا 

الدرا�شي للطلبة ب�شكل عام. واأ�شاف اأن الربنامج يهدف 
اإىل تنمية مهارات الطلبة مبا يخدم م�شاراتهم املهنية يف 
التعلم اجلامعي وتوفري خربات متعددة  امل�شتقبل ودعم 
تدعم التنمية املهنية وال�شخ�شية لكل طالب اأو طالبة يف 

بيئات غري تقليدية للتعلم والطالع على اأفكار جديدة.
زايد  جامعة  تنفذه  ال���ذي  ال��ربن��ام��ج  فعاليات  وت��ن��وع��ت 
داخ��ل احل��رم اجلامعي عمال  الطالبات  ففي دبي كرمت 
قامت  كما  عليهم  هدايا  بتوزيع  وقمن  املعاونة  اخلدمة 
ع��دد م��ن ط��ال��ب��ات اجل��ام��ع��ة ب��زي��ارة امل��ر���ش��ى ال�شغار يف 

�شملت  لهم  ترويحية  اأن�شطة  وتنظيم  لطيفة  م�شت�شفى 
قراءة الق�ش�س والر�شم والتلوين.

ويف اأب��وظ��ب��ي ق��ام ف��ري��ق م��ن ال��ط��ال��ب��ات ب��زي��ارة دمل��ا مول 
النظافة  وع��م��ال  الأم���ن  موظفي  لدعم  فعالية  وتنظيم 
وخدمة  ل��ل��ق��راءة  فعالية  بتنظيم  اآخ���ر  ف��ري��ق  ق��ام  بينما 

املجتمع يف املجمع الثقايف.
كما نظم مكتب �شوؤون اخلريجني بالتعاون مع موؤ�ش�شة 
زايد العليا للرعاية الإن�شانية وذوي الحتياجات اخلا�شة 

فعالية خا�شة لأطفال التوحد.

جامعة زايد تطلق برنامج التدريب والتعلم الال�شفي والتفاعل الطالبي 



األربعاء   4   أكتوبر    2017  م   -   العـدد  12138  
Wednesday  4   October   2017  -  Issue No   12138اأخبـار الإمـارات

1810
ال�شعبة الإماراتية ت�شارك يف اجتماع اجلمعية الربملانية الآ�شيوية بكمبوديا

جلنة ال�شوؤون الد�شتورية للوطني الحتادي ت�شتكمل مناق�شة 
مو�شوع �شيا�شة وزارة العدل يف تطوير الت�شريعات 

جلنة الوطني الحتادي لل�شوؤون الإ�شالمية تعتمد خطة عملها ملناق�شة م�شروع قانون رعاية امل�شاجد 

تدوير تناق�س خطة مكافحة اآفات ال�شحة العامة

بـ 850 عنوانا لـ12 جهة ثقافية يف الدولة 

 الثقافة تطلق اليوم فعاليات جناح الدولة ك�شيف �شرف بعمان الدويل للكتاب
•• اأبوظبي-الفجر: 

جميع  ا�شتكمالها  عن  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  اأعلنت 
ال�شتعدادات لإطالق فعاليات جناحها مبعر�س عمان الدويل 
للكتاب، ك�شيف �شرف يف الدورة ال�شابعة ع�شرة و الذي يقام 
حتت رعاية كرمية من �شاحب اجلاللة امللك عبداهلل الثاين 
4 من  بن احل�شني الذي ينطلق م�شاء اليوم الربعاء املوافق 

اأكتوبر اجلاري وي�شتمر على مدى 11 يوم .
ومن جانبه اأو�شح اأحمد الهدابي مدير اإدارة املكتبات بوزارة 
الثقافة وتنمية املعرفة اأن امل�شاركة يف مثل هذا احلدث الثقايف 
الثقافة  لن�شر  ج��ي��دة  فر�شة  ���ش��رف  ك�شيف  ال��ه��ام،  ال���دويل 
الإماراتية على امل�شتويني العربي والدويل بالإ�شافة لتقدمي 
الر�شمي  اجلناح  خ��الل  الإم��ارات��ي من  وامل��ب��دع  الثقايف  املنتج 
ال��وزارة منذ  امل�شوؤولية التي تقوم بها  ال��دور و  ، وهو  للدولة 
النجاحات،  م��ن  العديد  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  حققت  حيث  �شنوات 
املعر�س يحظى برعاية واهتمام خا�س من معايل  ان  موؤكدا 
ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وتنمية املعرفة 
باعتباره ميثل الثقافة واملعرفة الماراتية ب�شكل عام ويطرح 
الب����داع والفكر  ال���رائ���دة  ال��ث��ق��اف��ي��ة  املن�شة  ه���ذه  م��ن خ���الل 
الماراتي للجمهور العربي والعاملي كما يتابع معاليه ب�شكل 
الدولة ك�شيف �شرف مبا  مل�شاركة  التجهيزات  م�شتمر جميع 
يليق بحجم ومكانة المارات على امل�شتوى العربي والدويل 

كمركز عاملي لن�شر الثقافة واملعرفة .
تكون  ان  اي�����ش��اً  حري�شة  ال�����وزارة  ان  اإىل  ال��ه��داب��ي  ول��ف��ت 
الأعمال  كافة  الدولة  جناح  ي�شم  وان  متميزة  م�شاركتها 
اإ�شافة لتقدمي  الفكرية والثقافية لكبار مبدعي الإمارات 
الأجيال اجلديدة من املواهب الإماراتية من خالل عر�س 
ا�شدارات الوزارة التي تهتم بهذا اجلانب وتنظيم الندوات 

والفعاليات الثقافية .
وقال الهدابي اأن قرار اختيار المارات �شيف �شرف مل يكن 
وليد اللحظة، بل جاء نتيجة ملا خلفته امل�شاركة الماراتية 
يف الدورات ال�شابقة من اأ�شداء اإيجابية ، اإ�شافة اإىل نوعية 
دولة  با�شتمرار  تنظمها  التي  املتميزة،  الثقافية  الأن�شطة 
الفعاليات  وت��ب��ادل  الردن  ال�شقيقة  ال��دول��ة  يف  الم����ارات 

الثقافية امل�شتمرة.
واأو�شح ان اجلناح ي�شم العديد من اجلهات الثقافية التي 
متثل دولة الإمارات وعلى راأ�شها الر�شيف الوطني ا�شافة 
للدار�شات  الم��ارات  ومركز  لالإعالم  الوطني  املجل�س  اإىل 
والبحوث ال�شرتاتيجية و دائرة الثقافة - حكومة ال�شارقة 
وندوة  زاي���د  ب��ن  �شلطان  م��رك��ز  و  ل��ل��رتاث  ال�شارقة  معهد 
والرتاث  للثقافة  امل��اج��د  جمعة  وم��رك��ز  وال��ع��ل��وم  الثقافة 
واحت���اد ك��ت��اب وادب����اء الم����ارات وث��ق��اف��ة ب��ال ح���دود ونادي 
اجلناح  �شيعمل  كما  النا�شرين  وجمعية  الم����ارات  ت���راث 

على الرتويج مل�شاريع الدولة الثقافية بهدف تعزيز ال�شلة 
والتفاعل مع اجلهات الثقافية يف العامل العربي. 

�شتكون  املعر�س  يف  الإم��ارات  م�شاركة  ان  الهدابي  واأ�شاف 
للثقافة  الردين  اله���ت���م���ام  ل���ت���واك���ب  وك���ب���رية  م��و���ش��ع��ة 
الماراتية و�شت�شتمر 11 يوم بدءا من افتتاح املعر�س حتى 
14 من اأكتوبر اجلاري لفتا اإىل ان هذه امل�شاركة �شت�شيء 
حمطات كثرية يف م�شرية النه�شة الثقافية التي ت�شهدها 

دولة المارات.
الدويل  عمان  مبعر�س  ال��دول��ة  جناح  ان  الهدابي  وك�شف 
والأجنبية  ال��ع��رب��ي��ة  الإ�����ش����دارات  اأح�����دث  ي�����ش��م  ل��ل��ك��ت��اب 
مبا  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  ت�شارك  حيث  والعاملية، 
والإبداعات  الإ����ش���دارات  م��ن  ع��ن��وان  م��ن )850(  ي��ق��ارب 
درا�شات  و�شل�شلة  ب��ال��وزارة،  اخلا�شة  وال��رتج��م��ات  ال�شابة 
الكتب  من  طويلة  قائمة  جانب  اإىل  الإماراتية،  املكتبة  يف 
الثقافية،  وامل��ج��الت  امل��ع��ارف  خمتلف  ت�شمل  واملطبوعات 
باجلناح،  امل�شاركة  ب��ال��دول��ة  الثقافية  املوؤ�ش�شات  تقدمها 
امل�شاحبة  الثقافية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
للمعر�س منها قاعة املرئيات والذي يعر�س فيها بانوراما 
�شاملة لكافة اجن��ازات دول��ة الم��ارات منذ ان�شائها و ركن 
للفنون الت�شكيلة بجانب ركن للخط العربي وركن احلرف 
اأم�شيات ثقافية والعديد  اإىل  وال�شناعات الرتاثية ا�شافة 
والكتاب  املفكرين  من  لكوكبة  واملحا�شرات  ال��ن��دوات  من 

واملثقفني الماراتية.

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي   – النفايات  اإدارة  مركز  ت��دوي��ر  نظمت 
ام�س اجتماع الطاولة امل�شتديرة اخلا�س مبناق�شة 
بح�شور  العامة  ال�شحة  اآف��ات  مكافحة  م�شاريع 

عدد من ممثلي و�شائل الإعالم يف الدولة.
ع���دد من  ع��ر���س ومناق�شة  الج��ت��م��اع  خ���الل  مت 
امل�����ش��روع��ات وامل��وا���ش��ي��ع ال��ت��وع��وي��ة ال��ه��ام��ة التي 
ت�����ش��ط��ل��ع ب��ه��ا ت���دوي���ر يف جم����ال م��ك��اف��ح��ة اآف����ات 
العامة  التوعية  ن�شر  اإىل  �شعياً  العامة  ال�شحة 
وتعزيز ثقافة املجتمع حول اأهمية مكافحة اآفات 
ال�شحة العامة والتعريف باخلدمات التي تقدمها 
يف هذا ال�شدد وكذلك كيفية ح�شول امل�شتهلكني 
ال��ت��وا���ش��ل م��ع م��رك��ز الت�شال  عليها م��ن خ��الل 
منها.  امل��رج��وة  ال�شتفادة  حتقق  لكي  احلكومي 
اإدارة  م��دي��ر  امل��رزوق��ي  حممد  املهند�س  واأو���ش��ح 
العامة يف تدوير  ال�شحة  اآف��ات  م�شاريع مكافحة 
خ��دم��ات مكافحة  ت��ق��دمي  ع��ل��ى  تعمل  ت��دوي��ر  ان 

املتكاملة  امل��ك��اف��ح��ة  ن��ظ��م  ت��ط��ب��ي��ق  ع���رب  الآف������ات 
واملتبعة  املعتمدة  امل��م��ار���ش��ات  اأف�����ش��ل  وا���ش��ت��خ��دام 
فئاته حول  بكل  املجتمع  بتوعية  نقوم  كما  عاملياً 
اأ�ش�س الوقاية من الآف��ات ونبني ق��درات مواطنة 
واحليوي  احل��دي��ث  عملنا  جم��ال  يف  متخ�ش�شة 
اأبو  لإم����ارة  وم�����ش��ت��دام  �شحي  م�شتقبل  ل�شمان 
ظبي. واأ�شاف املهند�س املرزوقي اإن نظام الإدارة 
املتكاملة لالآفات ي�شمل عدة مراحل تبداأ بر�شد 
اأماكن توالد تلك الآفات ويتم من خالل التفتي�س 
وامل�شح احل�شري يليه حتديد نوعية الآفة وحتليل 
املكافحة  تاأتي مرحلة  ثم  املتوفرة عنها  البيانات 
مثل  عاملياً  املتبعة  الو�شائل  ا�شتخدام  خ��الل  من 
ا�شتخدام مبيدات برتكيبات متطورة ذات فعالية 
عالية طويلة الأمد وذات تاأثري اآمن و�شليم على 
البيئة اأو العتماد على مواد غري كيميائية واأخرياً 
م�شائد احل�شرات املا�شة للدم حيث تقوم تدوير 
ب��رتك��ي��ب حم��ط��ات ث��اب��ت��ة ع��ل��ى م�شتوى الإم����ارة 
وخا�شة  للدم  املا�شة  الطائرة  احل�شرات  لر�شد 

على  عالية  ب��ق��درة  تتميز  تقنية  وه��ي  البعو�س 
جذب هذا النوع من احل�شرات وخا�شة البعو�س 

من خالل و�شائل جذب متعددة.
ت��دوي��ر ل  دور  اأن  اإىل  امل��رزوق��ي  املهند�س  واأ���ش��ار 
بعد  التدخل  اأو  العملية  املكافحة  على  يقت�شر 
ا�شتباقية  خطط  ذل��ك  ي�شبق  بل  امل�شكلة  ح��دوث 
واملكافحة  ال��رق��اب��ة  واإج����راءات  اأ�شاليب  لتطوير 
منها اإعداد خطط وبرامج دورية اأو جتهيز خطط 
للطوارئ يتم تفعيلها عند حدوث زيادة مفاجئة 
اأو  مناخية  ظ���روف  نتيجة  معينة  اآف���ة  اأع����داد  يف 
اأمرا�س عاملية تنقلها الآف��ات كما حتر�س  ظهور 
ال��ع��ام��ل��ني يف املكافحة  ت��دوي��ر ع��ل��ى رف���ع ك��ف��اءة 
وم�������زودي اخل���دم���ة ع���رب ا���ش��ت��ق��ط��اب اخل����ربات 
الأج��ن��ب��ي��ة ل��ع��م��ل��ي��ات ال���ت���دري���ب وال���ت���ع���رف على 
يتم  ذل��ك  مع  وبالتوازي  املتبعة  الو�شائل  اأح��دث 
املكافحة  وو�شائل  التقنيات  اأح��دث  على  الط��الع 
املتبعة عاملياً من خالل ح�شور املوؤمترات العاملية 

والندوات ذات ال�شلة.

•• دبي-الفجر:

الإ�شالمية  ال�����ش��وؤون  جل��ن��ة  ع��ق��دت 
والأوقاف واملرافق العامة للمجل�س 
ام�س  اجتماعها  الحت��ادي  الوطني 
مقر  يف  اأكتوبر2017   3 الثالثاء 
بدبي،  للمجل�س  ال��ع��ام��ة  الأم���ان���ة 
ب��رئ��ا���ش��ة ���ش��ع��ادة ع��ائ�����ش��ة ���ش��امل بن 
�شمنوه رئي�شة اللجنة، اعتمدت فيه 
ب�شاأن مناق�شة م�شروع  خطة عملها 
رعاية  �����ش����اأن  يف  احت��������ادي  ق����ان����ون 

امل�شاجد.
اللجنة  اأع�����ش��اء  الج��ت��م��اع  ح�����ش��ر 
�شهي�ل  خ��ل��ي��ف��ة  م�����ن:  ك����ل  ����ش���ع���ادة 
وم���روان  اللجنة،  م��ق��رر  امل��زروع��������ي 
اأح�����م�����د ب�����ن غ���ل���ي���ط�������������������ة، واأح����م����د 
حم�����د  ومط���ر  احل���م���ودي،  حم��م��د 
الجتماع  ح�شر  كما  ال�شام�ش����ي، 
الظاهري  ���ش��ب��ي��ب  اأح���م���د  ����ش���ع���ادة 

الأمني العام للمجل�س.
وا�شتعر�شت اللجنة خالل الجتماع 
خطة عملها ملناق�شة م�شروع قانون 
امل�شاجد،  رع���اي���ة  ����ش���اأن  يف  احت�����ادي 
العالقة  ذات  دع��وة اجلهات  وق��ررت 

ويهدف  ال��ق��ادم��ة.   اجتماعاتها  يف 
م�شاجد  جعل  اإىل  القانون  م�شروع 
للدولة  ح�شارية  واج��ه��ات  ال��دول��ة 
لتكون  و�شروط  �شوابط  وفق  تبنى 
وال��ق��راآن، فال يدر�س  للعلم  منارات 
فيها غري املوؤهلني، املاأذون لهم ، ول 
يروج فيها لفكر منحرف، ول ي�شمح 
لأحد با�شتغاللها للتحزب والتفرق، 
كما ل ي�شمح فيها بجمع التربعات 
و�شع  اأو  كتب  توزيع  اأو  وامل�شاعدات 

ومل�شقات  وم���ن�������ش���ورات  اإع����الن����ات 
اإق��ام��ة امل��وائ��د وال��ولئ��م اأو النوم  اأو 
املخت�شة،  اجل���ه���ات  م���ن  ب������اإذن  اإل 
اأو  امل�شاجد  يف  الت�شول  يحظر  كما 
اإدارت��ه��ا من غري  �شوؤون  التدخل يف 
ال�شلطات  م��ن  امل��خ��ول��ني  امل��وظ��ف��ني 
قد�شية  على  حفاظاً  وذل��ك  املعنية، 
ب��ي��وت ال��رح��م��ن، ح��ت��ى ت��ك��ون واحة 
وال�شكينة  والإمي����ان،  للعبادة  اآم��ن��ة 

والطمئنان.

ق���ان���ون رعاية  م�����ش��روع  وي��ت�����ش��م��ن 
الي�شاحية  املذكرة  ح�شب  امل�شاجد 
 )23( على  مق�شمة  ف�شول  خم�شة 
التمهيدية  الأح��ك��ام  تناولت   ، م��ادة 
والتعريفات ونطاق �شريان القانون، 
�شوؤون  بتنظيم  املتعلقة  والأح���ك���ام 
امل�شاجد: ال�شلطة املخت�شة بت�شمية 
املخت�شة  وال�������ش���ل���ط���ة  امل�������ش���اج���د، 
وغريها  امل�شاجد،  على  ب��الإ���ش��راف 
من الأحكام ذات ال�شلة. كما تناولت 

الف�شول الأحكام املتعلقة بالعاملني 
تعيينهم،  �����ش����روط  امل�������ش���اج���د  يف 
عليهم  امل���ف���رو����ش���ة  والل����ت����زام����ات 
ال�شلة،  ذات  الأح��ك��ام  م��ن  وغ��ريه��ا 
خمالفة  على  املفرو�شة  والعقوبات 
الأحكام  اإىل  اإ�شافة  القانون  اأحكام 
املتعلقة بتوفيق الأو�شاع. ويحر�س 
املجل�س الوطني الحتادي با�شتمرار 
مع  ت��وا���ش��ل��ه  اأدوات  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
خمتلف اأطياف املجتمع، من خالل 
لجتماعات  اجل��ه��ات  خمتلف  دع��وة 
امليدانية  بالزيارات  والقيام  اللجان 
ال����وزارات  بع�س  م��ق��ار  ت�شمل  ال��ت��ي 
جميع  يف  الحت����ادي����ة  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
احللقات  وع���ق���د  ال����دول����ة،  اأرج�������اء 
املوؤ�ش�شات  ممثلي  ودع��وة  النقا�شية 
وجمعيات  واملجتمعية  احل��ك��وم��ي��ة 
وذوي  ال��راأي  واأ�شحاب  العام  النفع 
لال�شتنارة  والخ��ت�����ش��ا���س،  اخل���ربة 
ومقرتحاتهم  واآرائ���ه���م  ب��اأف��ك��اره��م 
ح���������ول م�����������ش�����روع�����ات ال�����ق�����وان�����ني 
املجل�س  يتبناها  التي  واملو�شوعات 
القرارات  اإىل  للتو�شل  ويناق�شها 

املنا�شبة يف �شاأنها.

•• بنوم بنه - كمبوديا-وام: 

�شاركت ال�شعبة الربملانية الإماراتية 
ل��ل��م��ج��ل�����س ال���وط���ن���ي الحت�������ادي يف 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي الأول  امل��ج��ل�����س  اج��ت��م��اع 
الذي  الآ�شيوية  الربملانية  للجمعية 
الول يف  اأم�������س  اأع���م���ال���ه  ان��ط��ل��ق��ت 
كمبوديا  مبملكة  ب��ن��ه  ب��ن��وم  م��دي��ن��ة 
ميزانية  ب�شاأن  مقرتحاتها  وقدمت 
ال�شعبة  وف������د  ودع��������ا  اجل���م���ع���ي���ة. 
ال��ربمل��ان��ي��ة الإم��ارات��ي��ة ال���ذي ي�شم 
ال���دك���ت���ور �شعيد  ك���ل م����ن:  ����ش���ع���ادة 
ع���ب���داهلل امل���ط���وع وامل��ه��ن��د���ش��ة عزة 
املجل�س  ع�شوا  �شليمان  بن  �شليمان 
الوطني الحتادي خالل مداخلة له 
للجنة  التابع  القرار  م�شروع  ب�شاأن 
ال��دائ��م��ة لأن��ظ��م��ة ���ش��وؤون املوظفني 
ال�شعبة  ع��ر���ش��ت��ه  وال�����ذي  وامل���ال���ي���ة 
خالل اجتماع اللجنة الذي عقد يف 

 2017 مايو  يف  اأبوظبي  العا�شمة 
ب� و�شع ميزانية اجلمعية  واخلا�س 
يتم  اأن  اإىل  الآ���ش��ي��وي��ة  ال��ربمل��ان��ي��ة 
الطلب من الأمانة العامة للجمعية 
التوا�شل مع جميع اأع�شاء اجلمعية 
ح������ول اخ���ت���ي���ار ال����ن����م����وذج الأم����ث����ل 
ل���ل���م�������ش���اه���م���ات ال�������ش���ن���وي���ة ل���ل���دول 
الأع�����ش��اء يف امل��ي��زان��ي��ة م��وؤك��دا على 
مع  توا�شل  هناك  يكون  اأن  �شرورة 
يقدموا  مل  الذين  الأع�شاء  جميع 
م��واق��ف��ه��م وم��ق��رتح��ات��ه��م ب��ع��د من 
اأجل التو�شل �شويا اإىل منوذج حمدد 

حول كيفية اختيار امل�شاهمة.
اجتماع  يف  اأن����ه  اإىل  ال���وف���د  واأ����ش���ار 
 2017 الذي عقد يف مايو  اللجنة 
اأب��وظ��ب��ي مت ت��ق��دمي ع���دة مناذج  يف 
حول كيفية احت�شاب امل�شاهمات من 

الدول الأع�شاء يف اجلمعية.
ال��ت��ن��ف��ي��ذي الأول  امل��ج��ل�����س  ون��اق�����س 

الآ�شيوية  ال���ربمل���ان���ي���ة  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة 
الربملانية  ال�������ش���ع���ب���ة  م����ق����رتح����ات 
الإم��ارات��ي��ة وم�����ش��روع ق��راره��ا الذي 
اأدخلت  ال��ت��ي  وال��ت��ع��دي��الت  عر�شته 
عليه من قبل امل�شاركني يف الجتماع، 
ومت مناق�شة كل املقرتحات من اأجل 
ال��ن��م��وذج الأم��ث��ل لحت�شاب  اخ��ت��ي��ار 
التنفيذي  املجل�س  وق��رر  امليزانية. 
اأخرى  ال��دول مرة  اأن يتم خماطبة 
مثلما جاء يف ق��رار اللجنة التي مت 
بتوجيه  اأب��وظ��ب��ي  يف  عليه  الت��ف��اق 
الربملانية  للجمعية  العامة  الأمانة 
ب��ال��ت��وا���ش��ل م���ع جميع  الآ����ش���ي���وي���ة 
النموذج  اخ��ت��ي��ار  ���ش��اأن  الأع�����ش��اء يف 

الأمثل لحت�شاب امليزانية.
املجل�س  اجتماع  افتتاح  وك��ان قد مت 
التنفيذي الأول للجمعية الربملانية 
رئي�س  األ���ق���اه���ا  ب��ك��ل��م��ة  الآ����ش���ي���وي���ة 
نهيل  نغون  الدكتور  �شعادة  املجل�س 

الوطنية  اجل��م��ع��ي��ة  رئ��ي�����س  -ن���ائ���ب 
فيها  رح����ب  ك���م���ب���ودي���ا-  يف مم��ل��ك��ة 
ب��الأع�����ش��اء امل�����ش��ارك��ني م�����ش��ريا اإىل 
امل��و���ش��وع��ات امل���درج���ة ع��ل��ى جدول 

اأعمال الجتماع.
اأعماله  ج����دول  الج��ت��م��اع  واع��ت��م��د 
انتخاب  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة  وب����ن����وده 
انتخاب  مت  اإذ  املكتب  هيئة  اأع�����ش��اء 
ليكون  الحت��ادي��ة  رو�شيا  من  ع�شو 
التنفيذي  امل��ج��ل�����س  ل��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب��ا 
وانتخاب ع�شو من فل�شطني ليكون 

مقررا لالجتماع.
ومن ثم األقى معايل �شامديت�س اأكا 
مملكة  يف  الوطنية  اجلمعية  رئي�س 
�شكره  عن  فيها  عرب  كلمة  كمبوديا 
تو�شلت  ملا  فخره  وع��ن  للم�شاركني 
اإل��ي��ه ال��ل��ج��ان الأرب�����ع ال��دائ��م��ة من 
الوطنية  الت�شريعات  تخدم  ق��رارات 

يف الدول الآ�شيوية.

اأم���ني ع��ام اجلمعية  ت��ال  م��ن جهته 
الأمانة  تقرير  الآ�شيوية  الربملانية 
الجتماعات  حول  للجمعية  العامة 
الأربعة  الدائمة  للجانها  ال�شابقة 
والجتماع احلايل وما مت مناق�شته 
املقرتحة  ال��ق��رارات  م�شروعات  من 
والتي مت  الدائمة  اللجان  وق��رارات 
الج��ت��م��اع احلايل  ا���ش��ت��ع��را���ش��ه��ا يف 
الجتماع  يف  لع���ت���م���اده���ا  مت��ه��ي��دا 
القادم للجمعية الربملانية الآ�شيوية 

املقرر عقده يف تركيا.
7 م�����ش��ودات ق����رارات  و مت اع��ت��م��اد 
لل�شوؤون  ال��دائ��م��ة  للجنة  مقرتحة 
اإ�شالم  يف  اجتمعت  التي  ال�شيا�شية 
اآباد بجمهورية باك�شتان الإ�شالمية 
خ��الل ال��ع��ام اجل���اري 2017 وهي 
م�شروعات قرارات ب�شاأن نحو برملان 
اآ�شيوي و احلوكمة الر�شيدة و �شيادة 
القانون ومتكني الق�شاء و املمار�شة 

الربملانية الر�شيدة و تعزيز الزدهار 
ال�شداقة  ط����ري����ق  ع����ن  اآ�����ش����ي����ا  يف 
ت����ع����اون احل���ك���وم���ات  وال����ت����ع����اون و 
لتعزيز  الآ����ش���ي���وي���ة  وال����ربمل����ان����ات 
اآ���ش��ي��ا و ت��ق��دمي الدعم  الزده����ار يف 
الفل�شطيني  لل�شعب  حم���دود  ال��ال 
ت��و���ش��ي��ات من  اإ����ش���اف���ة  ك��م��ا مت   ..

اللجنة  اإىل  لإر�شالها  برملانات  ع��دة 
القادم  الج���ت���م���اع  يف  وم��ن��اق�����ش��ت��ه��ا 
م�شودات   6 اعتماد  وكذلك مت  لها. 
لل�شوؤون  ال��دائ��م��ة  للجنة  ق�����رارات 
امل�شتدامة  وال��ت��ن��م��ي��ة  الق��ت�����ش��ادي��ة 
ب�شاأن  ق��������رارات  م�������ش���روع���ات  وه�����ي 
املتكاملة  للطاقة  الآ�شيوي  ال�شوق 

و الق�شايا البيئية و ال�شوؤون املالية: 
و  القت�شادي  للنمو  �شمان اجلهود 
برملانات  دور  و  الفقر  على  الق�شاء 
بدعم  الآ�شيوية  الربملانية  اجلمعية 
تطبيق اأهداف التنمية امل�شتدامة و 
توفري املاء وقنوات ال�شرف ال�شحي 

للجميع يف اآ�شيا .

•• دبي-الفجر:

الد�شتورية  ال�شوؤون  جلنة  ا�شتكملت 
وال���ت�������ش���ري���ع���ي���ة وال�����ط�����ع�����ون خ����الل 
اج��ت��م��اع��ه��ا ي����وم الث���ن���ني امل����واف����ق 2 
الأمانة  م��ق��ر  يف  2017م،  اأك��ت��وب��ر 
ال�شيخ  �شعادة  برئا�شة  ب��دب��ي،  العامة 
رئي�س  ال���ن���ع���ي���م���ي  ع����ب����داهلل  حم���م���د 
اللجنة، مناق�شة مو�شوع �شيا�شة وزارة 
العدل يف تطوير الت�شريعات ، بح�شور 

ممثلني عن وزارة العدل.
ك��م��ا اع��ت��م��دت ال��ل��ج��ن��ة خ��ط��ة عملها 
العدل  وزارة  �شيا�شة  مو�شوع  ملناق�شة 
ادخال  بعد   ، امل��ح��ام��اة  مهنة  ���ش��اأن  يف 
بهدف اجناز  عليها  التعديالت  بع�س 

املجل�س  اإىل  ورف��ع��ه  ب�شاأنه  تقريرها 
اأع�شاء  الج��ت��م��اع  ح�����ش��ر  مل��ن��اق�����ش��ت��ه. 
جا�ش����م  م�����ن:  ك����ل  ����ش���ع���ادة  ال��ل��ج��ن��ة 
اللجنة،  م���ق���رر  ال��ن��ق��ب�����������������ي  ع���ب���داهلل 
واأحم���د  غليط����ة،  بن  اأحمد  وم��روان 
عبداهلل  وخلفان  احلم���ودي،  حمم�����د 
الكمال���ي،  عل����ي  وحمم����د  يوخ����ة،  بن 

وماج����د حم����د ال�شام�ش�ي. 
عبداهلل  حم��م��د  ال�شيخ  ���ش��ع��ادة  وق���ال 
اللجنة  اإن  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  النعيمي 
�شيا�شة  م��و���ش��وع  مناق�شة  ا�شتكملت 
الت�شريعات،  تطوير  يف  ال��ع��دل  وزارة 
رئي�شني  حم����وري����ن  ي�������ش���م  وال��������ذي 
ه��م��ا ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة وامل�����ب�����ادرات يف 
واخلدمات  الت�شريعات  تطوير  ���ش��اأن 

ال��ق��ان��ون��ي��ة، وم���راح���ل واآل���ي���ة اإع�����داد 
الت�شريعات يف اللجنة الفنية.

تناق�س  اللجنة  اأن  اإىل  �شعادته  واأ�شار 
امل���و����ش���وع ���ش��م��ن خ��ط��ة ع��م��ل��ه��ا التي 
ممثلي  جمموعة  ا�شت�شافة  تت�شمن 
اجل����ه����ات احل���ك���وم���ي���ة وامل���وؤ����ش�������ش���ات 
القطاعات  وخم���ت���ل���ف  الك����ادمي����ي����ة 
وم��وؤ���ش�����ش��ات امل��ج��ت��م��ع امل������دين، حيث 
وزارة  اليوم مع ممثلني عن  اجتمعت 
دور  ع��ن  اللجنة  وا�شتف�شرت  ال��ع��دل، 
الت�شريعية  ال����دورة  ���ش��اأن  يف  ال�����وزارة 
ال��ق��وان��ني وكيفية  وت��ع��دي��ل  لإ����ش���دار 
وتنفيذ  تطبيق  يف  الالحقة  الرقابة 

تلك القوانني.
ردوا  العدل  وزارة  ممثلي  اإن  واأ���ش��اف 

اللجنة ب�شكل  ا�شتف�شارات  على جميع 
مالحظات  اإىل  ال���ش��ت��م��اع  ومت  واف، 
م�شريا  املو�شوع،  عن  اللجنة  اأع�شاء 
اليوم  الج��ت��م��اع  ع��ل��ى  ب��ن��اء  اأن����ه  اإىل 
العامة  الأم������ان������ة  ال���ل���ج���ن���ة  وج����ه����ت 
تقرير  ب����اإع����داد  ال���وط���ن���ي  ل��ل��م��ج��ل�����س 
وزارة  �شيا�شة  مو�شوع  ح��ول  اللجنة 
ليتم  الت�شريعات،  تطوير  يف  ال��ع��دل 
اأع�شاء  ق��ب��ل  ال��ت��ق��ري��ر م��ن  م��ن��اق�����ش��ة 
القادم وت�شمينه  اللجنة يف الجتماع 
املو�شوع  ب�������ش���اأن  ال��ل��ج��ن��ة  ت��و���ش��ي��ات 
ملناق�شته  للمجل�س  ل��رف��ع��ه  مت��ه��ي��دا 

واقراره.
واأ����ش���اد ب��ال��ت��ع��اون الإي��ج��اب��ي م��ن قبل 
ت�شت�شيفها  التي  احلكومية  اجل��ه��ات 

اخت�شا�شها  مل���ن���اق�������ش���ة  ال����ل����ج����ن����ة 
ال��ت�����ش��ري��ع��ي وال���رق���اب���ي، م���ع���رب���اً عن 
اإثراء  يف  اجلهات  تلك  لتجاوب  �شكره 
النقا�س واخل��روج بتو�شيات ت�شب يف 
جلان  اأن  موؤكدا  املتعاملني،  م�شلحة 
حتر�س  الحت����ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س 
على دعوة ذوي اخلربة والخت�شا�س 
وممثلي خمتلف املوؤ�ش�شات احلكومية 
م�شروعات  مناق�شة  خ��الل  والأهلية، 
العامة  وامل����و�����ش����وع����ات  ال����ق����وان����ني 
لت�شمني تقاريرها باأف�شل الت�شورات 
للمجل�س،  برفعها  وتقوم  والتو�شيات 
يج�شد  ال������ذي  ب��ال�����ش��ك��ل  مل��ن��اق�����ش��ت��ه��ا 
الر�شيدة  القيادة  وتطلعات  توجيهات 

واهتمامات املواطنني. 

حممد  ال�شيخ  ���ش��ع��ادة  ق���ال  ذل���ك  اإىل 
خالل  ال��ل��ج��ن��ة  اإن  النعيمي  ع��ب��داهلل 
اجتماعها اليوم اعتمدت خطة عملها 
���ش��ي��ا���ش��ة وزارة  م��و���ش��وع  م��ن��اق�����ش��ة  يف 
امل��ح��ام��اة، بعد  ���ش��اأن مهنة  ال��ع��دل يف 
ادخال بع�س التعديالت عليها، م�شريا 

اإىل اأن اللجنة �شتناق�س املو�شوع �شمن 
عدة حماور وهي: الت�شريعات املنظمة 
ملهنة امل��ح��ام��اة - ق��ان��ون احت���ادي رقم 
تنظيم  ���ش��اأن  يف   1991 ل�شنة   23
توطني  وب���رام���ج   ،- امل���ح���ام���اة  م��ه��ن��ة 
الجتماعي  وال�شمان  املحاماة،  مهنة 

ل��ل��م��ح��ام��ني امل���واط���ن���ني، والن����ت����داب 
للمحامني  اجل����ن����اي����ات  ق�������ش���اي���ا  يف 
املحاماة  مهنة  وتراخي�س  املواطنني، 
واملحلي،  الحت�������ادي  امل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
لغري  املحاماة  مكاتب  ترخي�س  واأث��ر 

املواطنني يف املناطق احلرة.

بلحيف النعيمي: قطاع الإ�شكان احلكومي و�شعادة املواطن من اأولويات القيادة

 �شفري الدولة يف اليونان يفتتح 
نادي اأبطال 1940 بعد ترميمه

•• خالكيذا - اليونان-وام: 

العلي  م��اج��د  �شلطان حم��م��د  ���ش��ع��ادة  اف��ت��ت��ح 
اليونانية  اجل��م��ه��وري��ة  ل��دى  ال��دول��ة  �شفري 
مبنطقة  ال��ري��ا���ش��ي   1940 اأب���ط���ال  ن����ادي 
اأ���ش��رف��ت �شفارة  ال����ذي  ال��ي��ون��ان��ي��ة  خ��ال��ك��ي��ذا 
وذلك  جتديده  واإع��ادة  ترميمه  على  الدولة 
التي   2017 اخل���ري  ع���ام  م���ب���ادرة  اإط����ار  يف 
اعلنها �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
وعلى   . اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
���ش��ع��ادة خري�شتو�س  ت��ق��دم  احل����دث،  ه��ام�����س 
ب��ل��دي��ة خ��ال��ك��ي��ذا بال�شكر  ب��اغ��ون��ي�����س رئ��ي�����س 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  لدولة  والمتنان 
املبادرة  ه��ذه  اأن  اىل  م�شريا  قدمته،  ما  على 
والإن�شانية  ال��ت�����ش��ام��ن  م�����ش��اع��ر  ع���ن  ت��ع��رب 
القوية  والعالقات  الإن�شاين  للعطاء  ورم��زاً 

بني البلدين.

•• دبي-وام:

اأكد معايل الدكتور عبداهلل بن حممد بلحيف النعيمي 
اإدارة  وزير تطوير البنية التحتية رئي�س جمل�س 
برنامج ال�شيخ زايد لالإ�شكان اأن قطاع الإ�شكان 
احلكومي ي�شكل اأولوية من اأولويات حكومة 
دولة الإمارات واأن القيادة الر�شيدة جادة يف 
حيث  للمواطنني  ال��ك��رمي  العي�س  توفري 
اأبرز املحاور التي  كان حمور الإ�شكان من 
ال�شنوية  الجتماعات  خالل  مناق�شتها  مت 
مئوية  لتحقيق  و���ش��ول  الإم�����ارات  حل��ك��وم��ة 
حتقيق  �شبيل  يف  وذل���ك   2071 الإم����ارات 

ال�����ش��ع��ادة مل��واط��ن��ي ال��دول��ة ك��ون الإن�����ش��ان ي�شكل حم��ور عملية 
التنمية ال�شاملة يف الدولة.

واأو�شح معاليه يف كلمة له ام�س مبنا�شبة اليوم العاملي لالإ�شكان 
ال�شتقرار  تاألو جهدا يف حتقيق  الإم���ارات ل  دول��ة  اإن حكومة 
ال�شكني وتوفري احلياة ال�شعيدة والرفاهية للمواطنني يف ظل 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  برئا�شة  الر�شيدة  القيادة  من  توجيهات 
واأخيه  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شاحب 
رع��اه اهلل و�شاحب  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات امل�شلحة واأ�شحاب ال�شمو حكام الإمارات.

اإن  النعيمي  بلحيف  حممد  بن  عبداهلل  الدكتور  معايل  وق��ال 

لالإ�شكان  زاي��د  ال�شيخ  وبرنامج  التحتية  البنية  تطوير  وزارة 
يدركان اأهمية الرتقاء والتوافق بني الأداء املوؤ�ش�شي الحتادي 
بقطاع  النهو�س  اأج��ل  من  وال���روؤى  اخلطط  وتوحيد  واملحلي 
على  حثيث  ب�شكل  يعمالن  نراهما  لذلك  احلكومي  الإ���ش��ك��ان 
بذلك  ال��ن��ه��و���س  ع��ل��ى  ق����ادرة  م�شتقبلية  وخ��ط��ط  اأف��ك��ار  تبني 
حتققت  التي  العاملية  وريادته  متيزه  م�شرية  ليوا�شل  القطاع 
خالل ال�شنوات املا�شية و�شاهمت بتبوء الدولة مكانة مرموقة 
عامليا بف�شل تكاتف خمتلف اجل�هات املع�نية مدعومة بالق�يادة 
منذ  اأ�شدر  لالإ�شكان  زاي��د  ال�شيخ  برنامج  اأن  وذك��ر  الر�شيدة. 
�شكني  دع���م  ق���رار  األ���ف   57 ح���وايل   1999 اإن�����ش��ائ��ه يف ع���ام 
ال��دول��ة توزعت ما  اإم���ارات  30 مليار دره��م يف خمتلف  بقيمة 
بني قرو�س ومنح وتنوعت ما بني بناء م�شكن جديد وا�شتكمال 

م�شكن  و���ش��راء  م�شكن  على  واإ���ش��اف��ة  م�شكن  و�شيانة  م�شكن 
املتكاملة  ال�شكنية  الأح��ي��اء  م�شاريع  �شمن  حكومي  وم�شكن 
املرافق والوفاء بقر�س م�شكن منوها باأن عدد امل�شاكن املنجزة 
منذ ن�شاأة الربنامج بلغ 30 األف م�شكن فيما بلغ عدد امل�شاكن 
يف مرحلة التنفيذ حوايل 27 األف م�شكن. واأ�شاف معايل وزير 
تطوير البنية التحتية رئي�س جمل�س اإدارة برنامج ال�شيخ زايد 
لالإ�شكان يف كلمته ان ال�شكن يعد اأحد العنا�شر الأ�شا�شية التي 
حتقق الأمن وال�شتقرار للفرد لذلك يحتل الأولوية يف �شيا�شة 
الدولة ما يتطلب العمل وفق برامج اإ�شكانية متكاملة والتحول 
ومنها  امل�شاكن  م��ن  ع�شرية  نوعيات  اإىل  ال��ع��ادي  امل�شكن  م��ن 
الأحياء ال�شكنية املتكاملة املرافق وهو النهج الذي تعمل وفقه 

الوزارة والربنامج .
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كاتالونيا  اإقليم  حكومة  ام�����س  ال�شبانية  الداخلية  وزارة  اتهمت 
مت  التي  ال�شرطة  ق��وات  تعر�شت  بعدما  التمرد  على  التحري�س  ب� 
اإىل  الأ���ش��ب��وع  نهاية  ج��رى  ال�شتقالل  على  ا�شتفتاء  ملنع  اإر���ش��ال��ه��ا 

م�شايقات من قبل املتظاهرين.
اأكرث فاأكرث كيف  ايغنا�شيو زويدو نرى  الداخلية خوان  وقال وزير 
تدفع حكومة كاتالونيا ال�شكان نحو الهاوية وحتر�س على التمرد يف 
اأن حكومته �شتتخذ اجراءات ملنع امل�شايقات بحق  ال�شوارع، م�شيفا 

ال�شرطة الوطنية.
وحاولت ال�شرطة ال�شبانية منع تنظيم ال�شتفتاء الذي جرى الأحد 
حيث ا�شتخدمت الهراوات والر�شا�س املطاطي لتفريق احل�شود يف 
واأوروبا  ا�شبانيا  يف  الأ�شخا�س  من  للعديد  �شدمة  �شكلت  م�شاهد 
احلر�س  وعنا�شر  ال�شرطيني  بحق  امل�شايقات  وت��زاي��دت  وال��ع��امل. 
بكاتالونيا  فيها  يتواجدون  كانوا  التي  املراكز  او  الفنادق  يف  امل��دين 

بعد تدخلهم الحد ملنع ال�شتفتاء.
واأثار ال�شتفتاء الذي �شارك فيه عدد كبري من الكاتالونيني الزمة 

ال�شيا�شية العمق التي متر بها ا�شبانيا منذ عقود.
اح��ادي عن  ب�شكل  الع��الن  ينوون  انهم  الغني  الإقليم  ق��ادة  واعلن 
ال�شتقالل بعدما اأ�شاروا اإىل اأن اأكرث من 90 باملئة من امل�شاركني يف 

ال�شتفتاء �شوتوا ل�شالح النف�شال، بح�شب نتائج غري نهاية.

اللجوء والهجرة ثيو فرانكن  ل�شوؤون  البلجيكي  الدولة  اأعلن وزير 
الكبري  بروك�شل  اأئ��م��ة م�شجد  اأب���رز  اح��د  اإق��ام��ة  ع��دم جتديد  ام�س 

لعتباره حمافظا مت�شددا و�شديد اخلطورة على المن القومي .
لإذاع����ة  الفلمنكيني  ال��ق��وم��ي��ني  ح���زب  اىل  امل��ن��ت��م��ي  ال���وزي���ر  واأك�����د 
بروك�شل  م�شجد  م��ع  م�شكلة  وج��ود  لك�شمبورغ-بلجيكا  وتلفزيون 
الكبري، اجلميع يعلم ذلك. واتخذت قرار �شحب تاأ�شرية الإقامة من 
ال�شلفية  مكافحة  �شيا�شة  �شمن  القرار  ويندرج   . امل�شجد  هذا  اإم��ام 
الليربايل  يراأ�شها  ال��ت��ي  للحكومة  اول��وي��ة  فرانكن  اعتربها  ال��ت��ي 
�شديدة  ا�شارات  ر�شدنا  فرانكن  تابع  مي�شال.  �شارل  الفرنكوفوين 
وي�شكل  و�شلفي وحمافظ جدا  انه رجل مت�شدد جدا  الو�شوح على 
الم���ام عبد  ع��ن  ، متحدثا  ال��ق��وم��ي  وام��ن��ن��ا  خ��ط��را على جمتمعنا 
لحقا  الوزير  مكتب  اأو�شح  ما  على  ال�شل  امل�شري  �شويف  الهادي 
لوكالة فران�س بر�س. وطعن �شويف بقرار عدم جتديد اإقامته الذي 
الذي  التحكيم لالأجانب  امام جمل�س   2017 اذار مار�س  اتخذ يف 
ما  على  اكتوبر،  الول  ت�شرين   24 يف  امللف  يف  ينظر  ان  يفرت�س 
اعلنت متحدثة با�شم مكتب �شوؤون الجانب م�شرية اإىل ان الطعن ل 
يعلق القرار وما زال يتحتم على �شويف مغادرة الرا�شي البلجيكية 

قبل نهاية ايار مايو 2017.
 

تنظر احلكمة العليا المريكية جمددا يف ملف الف املهاجرين الذي 
تعر�شوا لالعتقال لفرتات مطولة يف مراكز الهجرة للبت يف منحهم 

احلق يف جل�شة ا�شتماع من اجل احل�شول على افراج بكفالة.
الثاين  ت�شرين  يف  العليا  املحكمة  ام���ام  الق�شية  ه��ذه  ط��رح  و�شبق 
قرروا،  اآن���ذاك  ثمانية  ك��ان��وا  ال��ذي��ن  الق�شاة  لكن   2016 نوفمرب 
على الرجح ب�شبب انق�شامهم بالت�شاوي، اإرجاء اجلل�شة اإىل املرحلة 
احلالية وعودة ن�شابهم اإىل ت�شعة ق�شاة بعد تعيني القا�شي املحافظ 
نيل غور�شت�س. يف الوقت الراهن، مي�شي املهاجرون الذين يطعنون 
والذين  الأم��ريك��ي��ة  احل���دود  على  التوقيف  بعد  ترحيلهم  ق��رار  يف 
يوقفون ب�شبب جنحة تعاقب بالرتحيل ويختارون املكافحة للبقاء، 
اأ���ش��ه��را وح��ت��ى ���ش��ن��وات ق��ي��د الع��ت��ق��ال. وي��ع��ت��رب الحت����اد المريكي 
للحريات املدنية هذا الو�شع غري مقبول وهو يدعم دعوى جماعية 
وقال  املهاجرين.  من  وع��دد  رودريغيز  اليخاندرو  املك�شيكي  رفعها 
تكمن  الفظاعة  ان  كول  ديفيد  اجلمعية  يف  القانوين  الق�شم  مدير 
يف ح�شول املواطن المريكي املوقوف لرتكابه جرمية على جل�شة 
ا�شتماع يف غ�شون 48 �شاعة، يتم اإثرها الفراج عنه يف حال عجزت 

احلكومة يف هذه املهلة عن اثبات خطر فراره او تهديده للمجتمع.

عوا�صم

مدريد

وا�شنطن

بروك�شل

تعطل احلركة يف بر�شلونة ب�شبب الحتجاجات
•• بر�صلونة-رويرتز:

اأغلقت حمطات مرتو الأنفاق يف بر�شلونة ون�شبت حواجز لقطع الطرق 
الرئي�شية ومل يذهب موظفو احلكومة لأعمالهم ام�س ا�شتجابة لإ�شراب 
دعت اإليه جماعات موؤيدة ل�شتقالل قطالونيا بعد اإ�شابة املئات يف حملة 

نفذتها ال�شرطة الأ�شبانية على ا�شتفتاء حمظور.
اإ���ش��راب ع��ام على  ب��ادئ الأم���ر باأنها  واأث���رت الإ���ش��راب��ات، التي و�شفت يف 
م�شتوى الإقليم لكن تن�شلت منها احتادات العمال الرئي�شية، على القطاع 

العام واملوا�شالت العامة واخلدمات الأ�شا�شية.
وب���دت حم��ط��ات م��رتو الأن��ف��اق امل��زدح��م��ة ع���ادة يف بر�شلونة م��ه��ج��ورة مع 
�شارع  يف  امل��رور  املحتجون  وعطل  كبرية  بدرجة  القطارات  خدمة  خف�س 

جران وعطلت الحتجاجات �شت طرق �شريعة رئي�شية يف املنطقة.
بع�س  ففتحت  متباينة  ل��الإ���ش��راب  ال�شتجابة  ك��ان��ت  اأخ���رى  مناطق  ويف 
بوكرييا يف  �شوق  وب��دا  اأخ��رى.  واأغلقتها  اأبوابها  واملقاهي  الكربى  املتاجر 

بر�شلونة خاليا.
قطالونيا  يف  العمالية  والحت���ادات  لال�شتقالل  امل��وؤي��دة  اجلماعات  ودع��ت 
بالقوة  الإ�شبانية  ال�شرطة  ح��اول��ت  اأن  بعد  الثالثاء  ال��ي��وم  ع��ام  لإ���ش��راب 
اإجراء  الد�شتورية  املحكمة  اأن حظر  بعد  الأح��د  يوم  اق��رتاع  اإغ��الق جلان 

ا�شتفتاء على ا�شتقالل قطالونيا عن اإ�شبانيا.
واأثارت م�شاهد اأفراد ال�شرطة الإ�شبانية امل�شلحون بالهراوات وهم يطلقون 
الر�شا�س املطاطي على ناخبني م�شاملني اإدانات وا�شعة النطاق ودعا الحتاد 

الأوروبي لإجراء حمادثات لك�شر اجلمود بني مدريد وبر�شلونة.
اإن ال�شتفتاء ف�شل يف حني  وقال رئي�س ال��وزراء الأ�شباين ماريانو راخوي 
تعهد كارل�س بودجمون زعيم قطالونيا بامل�شي قدما بعد اأن �شوت املاليني 

ل�شالح ال�شتقالل.

عبا�س يطالب بت�شليم ال�شلطة كافة املهام يف غزة

•• اميان-اأ ف ب:

اميانويل  الفرن�شي  الرئي�س  ب��داأ 
الولوية  باإعطاء  املتهم  ماكرون 
لالأكرث ثراء مبادرته الجتماعية 
مع  فرن�شا  �شمال  اميان  يف  بلقاء 
م�شاكلهم  ط��ب��ع��ت  م�شنع  ع��م��ال 

احلملة النتخابية الرئا�شية.
ايار  يف  املنتخب  ال��رئ��ي�����س  ووع���د 
املدينة م�شقط  اإىل  بالعودة  مايو 
معمل  اىل  وخ�������ش���و����ش���ا  راأ������ش�����ه 
الأمريكية  وي��رل��ب��ول  مل��ج��م��وع��ة 
لالأدوات الكهربائية املنزلية حيث 
النتخابية  ح��م��ل��ت��ه  اث���ن���اء  ت��ل��ق��ى 
الدورتني  ب��ني  غا�شبا  ا�شتقبال 

الرئا�شيتني.
ف���ب���ع���دم���ا ك������ان امل�������ش���ن���ع م���ه���ددا 
ا�ش�����رتته  اآن��������ذاك،  بالإغ�������الق 
ال��ت��ي يفرت�س  ان  دب��ل��ي��و  ���ش��رك��ة 

و�����ش����رح مم���ث���ل ن���ق���اب���ة الحت������اد 
للعمل  الدميوقراطي  الفرن�شي 
لدينا  مرحبا  �شينوكيه  باتري�س 
اليوم �شركة جديدة �شتتخذ مقرا 
طبعا.  ي�شعدنا  وه���ذا  امل��وق��ع،  يف 
)الرئي�س( ماكرون وعد بالعودة، 

وها هو ينفذ وعده .
اأ���ش��اد ن��ائ��ب ح��زب الي�شار  ك��ذل��ك 
املتطرف فرن�شا املتمردة فران�شوا 
العامة  ال�شلطات  مبوقف  روف��ان 
ال  يجب  لكن  م�شيفا  احلري�س 
بها  ت�شببت  التي  ال���ش��رار  نن�شى 

العوملة وما زالت .
اإىل  بالن�شبة  ال��زي��ارة  ه��ذه  وتاأتي 
اجتماعية  مبادرة  �شمن  ماكرون 
اتهامه  ب���ع���د  ي��ت��خ��ذه��ا  وا����ش���ع���ة 
موؤخرا باأنه رئي�س الثرياء ب�شبب 
التعديالت لقانون العمل واملالية 
ت�شديدا  ال��ن��ق��اب��ات  ت��ب��دي  ف��ي��م��ا 

وظيفة   277 ف��ي��ه  تفت�������ح  ان 
جديدة.

لذلك بدت الأجواء اكرث ارتياحا 
ملاكرون  الثانية  ال��زي��ارة  ه��ذه  مع 
للتحادث مع  الثالثاء  الذي وفد 

العمال واملمثلني النقابيني.
بحوار  الفرن�شي  الرئي�س  ورح��ب 
ويرلبول  ل���دى  يعمل  اج��ت��م��اع��ي 
يراهنوا  مل  ال��ع��م��ال  ان  م�شيفا 
توقع  ����ش���ي���ا����ش���ة  ع���ل���ى  اط�����الق�����ا 
بنفعه  ياأتي  الأمر  الأ�شواأ...وهذا 

.
وك�����ان ال���ش��ت��ق��ب��ال ح�����ادا يف 26 
ن���ي�������ش���ان اب�����ري�����ل ع���ن���دم���ا واج�����ه 
م���اك���رون غ�����ش��ب ال��ع��م��ال طوال 
�شاعة فيما ا�شتغلت زعيمة اليمني 
ل��وب��ن الفر�شة  امل��ت��ط��رف م��اري��ن 
وخاطفة  مفاجئة  زي���ارة  واأج���رت 

اىل امل�شنع.

للمواقف ازاء م�شاريع احلكومة.
الرئي�س  يفتتح  ان  امل��ق��رر  وم���ن 
م�شنع  زي�������ارة  ب���ع���د  ال���ف���رن�������ش���ي 
ويرلبول موقعا جديدا ملجموعة 
ي�شكل  م���ا  امل��ن��ط��ق��ة،  يف  ام�������ازون 
ف��ر���ش��ة ل��الإ���ش��ادة ب��ف��ر���س العمل 
ال�شركات  توفرها  التي  اجلديدة 
ال���ع���م���الق���ة يف ع�����امل الن���رتن���ت 
والتكنولوجيا، ولو انه ي�شعى اىل 

زيادة ال�شرائب عليها.

الونروا : البنك الدويل يتوجه 
لإن�شاء �شندوق لدعم الوكالة

•• غزة -وام:

اأكد املفو�س العام لوكالة غوث وت�شغيل الالجئني الفل�شطينيني “الونروا” 
بيري كرينهبول وقوف املجتمع الدويل مع ال�شعب الفل�شطيني م�شددا على 
ان الونروا �شتوا�شل تقدمي خدماتها يف قطاع غزة وانها تتطلع اىل تعاون 

مع احلكومة الفل�شطينية لتح�شني او�شاع �شكان غزة.
ان ما  م��وؤمت��ر �شحفي عقد يف مقر الون���روا بغزة  وق��ال كرينبول خ��الل 
يحدث يف غزة واإمت��ام امل�شاحلة فر�شة للعمل �شويا من اجل خلق الأمل 
الونروا  ا�شتعداد  على  موؤكدا  غ��زة  �شكان  حياة  يف  حقيقي  تغري  واح��داث 

للتعاون مع احلكومة بهدف حت�شني الأو�شاع املعي�شية ل�شكان القطاع.
واكد اأهمية ازالة احل�شار والحتالل وحل الق�شايا ال�شا�شية التي يعاين 
منها قطاع مبا فيها ملف الكهرباء م�شددا على حق املر�شى وخا�شة مر�شى 
ال�شرطان بال�شماح لهم اخلروج لتلقي العالج “. وحول تفوي�س الونروا 
ق��ال “170 دول���ة اي���دت مت��دي��د عمليات الون����روا وه��ن��اك ثقة ك��ب��رية يف 
تفوي�شها وعملياتها ومل�شنا ذلك خالل اجتماعات اجلمعية العامة لالمم 
املتحدة الخرية وا�شتطعنا تقلي�س العجز من 126 مليون اىل 76 مليون 

دولر بتربع دويل لدول مثل المارات وال�شويد”.

اإر���ش��اء ع���ودة ال�شلطة  يف ق��ط��اع غ���زة، يف خ��ط��وة اوىل على ط��ري��ق 
الفل�شطينية املعرتف بها دوليا اىل القطاع اخلا�شع ل�شيطرة حركة 
واأكد عبا�س ان ال�شلطة الفل�شطينية �شتقف   .2007 حما�س منذ 
وال����وزارات،  والأم���ن  املعابر  ان  مو�شحا  غ��زة  قطاع  يف  املعابر  على 
غزة.  قطاع  يف  الفل�شطينية  ال�شلطة  بيد  يكون  اأن  يجب  �شيء  كل 
واأ�شاف لأكون وا�شحا اأكرث، لن اأقبل ولن اأن�شخ او ا�شتن�شخ جتربة 
حزب اهلل يف لبنان . والتخلي عن المن يف قطاع غزة يعني التخلي 
عن ال�شيطرة ل�شالح ال�شلطة الفل�شطينية. وبالإ�شافة اىل ق�شية 
ادخال  ع�شكرية جن��ح��ت يف  ت��ر���ش��ان��ة  ح��م��ا���س متتلك  ف���اأن  امل��ع��اب��ر، 
الر�س،  حتت  ان�شاأتها  التي  النفاق  عرب  غزة  قطاع  اىل  غالبيتها 
على  ا�شرائيل  �شنتها  التي  احل��روب  خ��الل  ا�شرائيل  بها  وواج��ه��ت 

•• رام اهلل-اأ ف ب:

ان  تلفزيونية  مقابلة  يف  عبا�س  حممود  الفل�شطيني  الرئي�س  قال 
الفل�شطينية �شتت�شلم كل �شيء يف غزة بعد توجه حكومة  ال�شلطة 
ال��وف��اق ال��وط��ن��ي اىل ال��ق��ط��اع م��وؤك��دا يف ال��وق��ت ذات���ه على وجوب 
املقابلة مع قناة �شي  ن�شيان اخلالفات مع حما�س. وقال عبا�س يف 
�شديدة  لدينا رغبة  الفل�شطينية   امل�شاحلة  امل�شرية حول  �شي  بي 
يف اإمتام امل�شاحلة وبعد 11 عاما يجب اأن تعود اللحمة اإىل ال�شعب 
الفل�شطيني واإىل الأر�س الفل�شطينية موؤكدا انه بدون الوحدة ل 
برئا�شة  الفل�شطينية  احلكومة  وعقدت   . فل�شطينية  دول��ة  توجد 
رام���ي احل��م��د اهلل ال��ث��الث��اء اأول اج��ت��م��اع ل��ه��ا م��ن��ذ ال��ع��ام 2014 

يف  ذل��ك  اىل  اي�شا  عبا�س  وت��ط��رق  املا�شية.  ال�شنوات  خ��الل  غ��زة 
مقابلته م�شريا ان هذا املو�شوع يجب اأن يعالج على اأر�س الواقع. 
هناك دولة واحدة بنظام واحد بقانون واحد ب�شالح واحد . وتبنى 
انه رمبا  الفل�شطيني نربة ت�شاحلية يف مقابلته مو�شحا  الرئي�س 
ندخل  نحن  ول��ك��ن  بع�شنا،  و�شتمنا  بع�شنا،  ح��ق  يف  اخ��ط��اأن��ا  كلنا 
عبا�س  واع���رتف   . املا�شي  نن�شى  ان  علينا  ويجب  ج��دي��دة  مرحلة 
بوجود خالفات مع حركة حما�س موؤكدا انها مل تخرج من ثوبها 
حتى بعد تعديل ميثاقها، نختلف معها بالأيديولوجيا، وال�شيا�شة 
الفل�شطيني، وهم كذلك،  ال�شعب  لكن وان اختلفنا نحن جزء من 
لكن عندما يريدون الن�شمام ملنظمة التحرير الفل�شطينية، يجب 

اأن يتواءموا ويلتزموا ب�شيا�شتها .

ماكرون يطلق مبادرته الجتماعية 

ارتفاع ح�سيلة الهجوم الإرهابي اىل 59 قتياًل و 527 جريحًا

املحققون يحاولون ك�شف دوافع منفذ جمزرة لو�س اجنلو�س  
•• ال�س فيغا�س-اأ ف ب:

ي�شعى املحققون المريكيون لفهم الدوافع التي حملت 
النارية على فتح  متقاعدا ميلك تر�شانة من ال�شلحة 
الهواء  النار على ح�شد كان يح�شر حفال مو�شيقيا يف 
الطلق يف ل�س فيغا�س، فيما �شككت ال�شلطات يف �شحة 

تبني تنظيم الدولة ال�شالمية العملية.
 59 اإىل  لت�شل  الث��ن��ني  م�����ش��اء  احل�����ش��ي��ل��ة  وت��ف��اق��م��ت 
اأ�شيبوا  قتيال على الأقل و527 جريحا. واإىل الذين 
اأو ب�شظايا الر�شا�س، جرح العديدون وهم  بالر�شا�س 

يحاولون الفرار من املوقع.
وب�������داأت و����ش���ائ���ل الإع�������الم الأم���ريك���ي���ة ك�����ش��ف هويات 
والأو�شاط،  ال��ولي��ات  خمتلف  من  القادمني  ال�شحايا 
تيني�شي  كاليفورنيا وممر�شة من  وبينهم مدر�شة من 

و�شكرترية من نيومك�شيكو وغريهن.
ال��ذي كان متمركزا يف طابق مرتفع من  النار  ومطلق 
من  اأم��ريك��ي��ا  ك��ان  املو�شيقي،  احلفل  على  مطل  فندق 
بادوك،  كرايغ  �شتيفن  يدعى  عاما   64 عمره  البي�س 
الكازينوهات.  رواد  م��ن  ث���ري  متقاعد  حم��ا���ش��ب  وه���و 
فندق  يف  غرفته  ال�شرطيون  يقتحم  اأن  قبل  وانتحر 

ماندالي باي .
ال�شرطيون  وع��رث  بعناية  لعمليته  ال��ن��ار  مطلق  واأع���د 
م��ن عيارات  ���ش��الح  23 قطعة  ال��ف��ن��دق على  غ��رف��ة  يف 
خمتلفة بينها بنادق هجومية، يعتقد اأنه نقلها يف اأكرث 
من ع�شر حقائب، بح�شب ما افاد رئي�س �شرطة املدينة 

جوزيف لومباردو.
وبع�س البنادق كان يحمل جهاز ت�شويب، وكان امل�شلح 
يخبئ يف �شيارته مادة نرتات الأمونيوم وهو �شماد ميكن 

ا�شتخدامه ل�شنع متفجرات.
كما عرث لحقا يف منزله يف بلدة مي�شكيت على م�شافة 
تر�شانة  ع��ل��ى  ف��ي��غ��ا���س  ل�����س  م���ن  ك��ل��م   120 ح�����واىل 
الذخائر  واآلف  اإ�شافية  19 قطعة �شالح  كاملة ت�شم 

واملتفجرات.
ورف�س مكتب التحقيقات الفدرايل )اإف بي اآي( فر�شية 
م�شوؤوليته  داع�س  تنظيم  اعلن  بعدما  جهادي  اعتداء 

عن الهجوم.
وو�شف التنظيم اجلهادي منفذ الهجوم باأنه اأحد جنود 
اخلالفة اعتنق ال�شالم قبل عدة اأ�شهر ويدعى بح�شب 

بيان التبني اأبو عبد الرب الأمريكي .

يف  فيغا�س  ل���س  مكتب  املكلف  اخل��ا���س  العميل  وق���ال 
ال�شرطة الفدرالية المريكية اآرون راوز مل نتثبت من 
اإرهابية  اأي جمموعة  الوقت احلا�شر مع  راب��ط يف  اأي 
النار  اإط��الق  �شحايا  عدد  احل�شيلة  وتتخطى   . دولية 
يف ملهى ليلي ملثليي اجلن�س يف حزيران يونيو 2016 
يف اأورلندو، حني قتل 49 �شخ�شا بر�شا�س رجل بايع 

تنظيم داع�س .
ومل يتطرق الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب يف اإعالن 
تاله �شباح الثنني من البيت الأبي�س اإىل الإرهاب ول 

اإىل م�شاألة حيازة الأ�شلحة.
ال�شر،  ي��دم��ره��ا  ان  مي��ك��ن  ل  ���ش��ف��ن��ا  وح����دة  اإن  وق����ال 
�شعورنا  ورغ���م  ال��ع��ن��ف.  يحلها  ان  ميكن  ل  ورواب��ط��ن��ا 
ما  احل��ب هو  ف��ان  ب�شبب قتل مواطنينا،  ع��ارم  بغ�شب 

يعرف عنا اليوم .
ومت لزوم دقيقة �شمت الثنني يف البيت الأبي�س حيث 
يزور  اأن  على  الكونغر�س  يف  وك��ذل��ك  الأع����الم،  نك�شت 

الرئي�س ل�س فيغا�س الأربعاء.
�شتيت  اإمباير  ب��رج  اأ���ش��واء  اأطفئت  ت�شامن،  اإ���ش��ارة  ويف 
بيلدينغ يف نيويورك كما اأطفئت اأ�شواء برج اإيفل م�شاء 
ال�شموع  باري�س، ونظمت �شهرات على �شوء  الثنني يف 

عن نف�س ال�شحايا.
تعزية  برقية  الثانية  اإليزابيث  اإنكلرتا  ملكة  ووجهت 
وكتبت نرفع افكارنا و�شلواتنا اإىل ال�شحايا وعائالتهم 

واإىل الذين اأ�شيبوا .
ال�32  الطابق  تر�شانته يف  مع  ب��ادوك  �شتيفن  ومتركز 
م��ن ف��ن��دق م��ان��دالي ب��اي م��ن حيث ك��ان ي�شرف على 
اجلانب  يف  يجري  ال��ذي  الكانرتي  مو�شيقى  مهرجان 

الآخر من جادة ل�س فيغا�س ال�شهرية.
وك����ان اأك����رث م���ن 22 األ����ف ���ش��خ�����س ي��ح�����ش��رون حفال 
الطلقات  دوت  حني  األ��دي��ن  جي�شون  للمغني  مو�شيقيا 
بالتوقيت   22،08 ال�����ش��اع��ة  ق���راب���ة  الأوىل  ال��ن��اري��ة 
املحلي. وبعد الوهلة الأوىل التي ظن فيها اجلميع انها 

مفرقعات، �شيطر الذعر على احل�شود.
وميكن �شماع ر�شقات ر�شا�شة غزيرة يف مقاطع الفيديو 
الجتماعي،  التوا�شل  م��واق��ع  تتناقلها  التي  الكثرية 
اآخرون  يتمدد  فيما  الفرار لالحتماء  البع�س  ويحاول 

اأر�شا اأو فوق اأقرباء لهم حلمايتهم باأج�شادهم.
رودريغيز  رال��ف  املعلوماتية  جم��ال  يف  امل�شت�شار  وروى 
املو�شيقي  املهرجان  حل�شور  اأجنلي�س  لو�س  من  القادم 

مل ندر من اأين كان الر�شا�س ياأتي، فرحنا نهرب من 
غري اأن ندري اأين نذهب م�شيفا راأينا جثثا مطروحة 

اأر�شا .
اأما جاني�س غرين فكانت تنزل يف فندق الأق�شر املطل 
على احلفل اي�شا وهي �شمعت الر�شقات الر�شا�شة وظنت 
فران�س  لوكالة  ت��ق��ول  مفرقعات.  اأن��ه��ا  الأم���ر  ب���ادئ  يف 
بر�س وهي مت�شح دموعها خيم ال�شمت، ثم انطلق ر�شق 

جديد  وقلت لنف�شي اإنه اإطالق نار .
ومل ي��ك��ن امل��ح��ق��ق��ون ح��ت��ى ل��ي��ل الث��ن��ني ي��رج��ح��ون اأي 
ال�شرطيني مل يعرثوا على  اإن  فر�شية وقال لومباردو 
من  حت��رك  النار  مطلق  اأن  معتربا  بيان،  اأو  وثائق  اأي 

تلقاء نف�شه.
ام���ا �شقيق امل�����ش��ل��ح، اري���ك ب����ادوك، ف��ب��دا م��ذه��ول امام 
اي  له  لي�س  و  ثريا  ك��ان  �شقيقه  اأن  موؤكدا  الكامريات، 
انتماء ديني او �شيا�شي و لي�س من هواة ال�شلحة على 

الطالق .
يف  ال�شرطة،  مع  متاعب  يوما  النار  مطلق  يواجه  ومل 
اأكرب  ب��ادوك كان من  اأن وال��ده باتريك بنجامني  حني 
الفارين املطلوبني من الإف بي اآي يف ال�شتينات بعدما 

قام بعمليات �شطو على م�شارف.

 62( دانلي  ماريلو  النار  مطلق  �شديقة  اإىل  بالن�شبة 
ع���ام���ا(، ف��ق��د اأع��ل��ن��ت ح��ك��وم��ة ك��ان��ب��ريا ال��ث��الث��اء اأنها 
قبل  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  يف  للعي�س  انتقلت  اأ���ش��رتال��ي��ة 
ذكرت  ف��ي��م��ا  ال��ك��ازي��ن��وه��ات،  يف  للعمل  ع��ام��ا  ع�����ش��ري��ن 

ال�شحافة الأ�شرتالية اأنها جدة.
تود  اأنها  بال�شا�س  الأمريكية  ال�شرطة  اأعلنت  وبعدما 
اأي  وا�شتبعدوا  لحقا  املحققون  ع��اد  دان��ل��ي،  ا�شتجواب 
دور لها يف الهجوم. وقال لومباردو اإنها كانت موجودة 

الثنني يف طوكيو.
وو�شل امل�شلح يف 28 ايلول �شبتمرب اإىل اجلناح املوؤلف 
من غرفتني الذي حجزه يف الفندق من غري اأن يالحظ 

طواقم الفندق يف اي وقت اأنه اأدخل اأ�شلحة.
وح���ط���م زج�����اج ال���ن���اف���ذة ل��ي��ت��م��ك��ن م���ن اإط������الق النار 

ب�شهولة.
اأن تفجر وحدات  ق��ب��ل  ان��ت��ح��ر  اأن���ه  ال�����ش��رط��ة  واأف�����ادت 

التدخل باب الغرفة قبل منت�شف الليل.
لفر�س  بالتحرك  الكونغر�س  الدميوقراطيون  وطالب 
البيت  اأن  غ��ري  ال��ن��اري��ة  الأ�شلحة  ح��ي��ازة  على  �شوابط 
الأب��ي�����س رد اأن اجل���دل ح��ول الأ���ش��ل��ح��ة ال��ن��اري��ة �شابق 

لأوانه يف هذه املرحلة الأولية من التحقيق.

رو�شيا تهدد بالرد على اقتحام قن�شليتها يف �شان فران�شي�شكو 

ال�شلطات  ات�شاع نطاق حتقيق جتريه  ظلت قائمة مع 
الوليات  مو�شكو  اأم���رت  مت��وز  يوليو  ويف  الأمريكية. 

•• مو�صكو-رويرتز:

قالت وزارة اخلارجية الرو�شية اإن م�شوؤولني اأمريكيني 
اقتحموا مباين �شكنية بقن�شليتها يف �شان فران�شي�شكو 
وه��ددت بالرد على ما و�شفته باأنه عمل عدائي وغري 

قانوين.
بعد  املا�شي  ال�شهر  القن�شلية  الرو�شي  الطاقم  وغ��ادر 
اأفراد بعثتها  اأن اأمرت وا�شنطن مو�شكو باإجالء بع�س 
الدبلوما�شية يف اإطار �شل�شلة من الإجراءات النتقامية 
امل��ت��ب��ادل��ة خ���الل م��رح��ل��ة ���ش��ائ��ك��ة م���ن ال��ع��الق��ات بني 

البلدين.
وقالت الوزارة يف بيان اإن امل�شوؤولني الأمريكيني �شغلوا 
منذ ذل��ك احل��ني الأج���زاء الإداري���ة من املجمع لكنهم 
ال��ط��اق��م لدى  اأغ��ل��ق��ه��ا  ال��ت��ي  امل��ب��اين ال�شكنية  دخ��ل��وا  

رحيله.
ال�شلطات  ت�����ش��ت��م��ع  مل  حت���ذي���رات���ن���ا  رغ����م  واأ����ش���اف���ت 
نواياها غري  تتخل عن  املنطق ومل  ل�شوت  الأمريكية 

القانونية .
املعاملة  مفهوم  ال��رد.  يف  بحقنا  نحتفظ  البيان  وتابع 
ب���امل���ث���ل ك�����ان و���ش��ي��ظ��ل دائ����م����ا ه����و ح���ج���ر ال�����زاوي�����ة يف 

الدبلوما�شية .

الرو�شي  التلفزيون  على  بثها  تكرر  لقطات  واأظ��ه��رت 
اأمريكيني  بك�شر م�شوؤولني  املذيع  احلكومي ما و�شفه 

لالأقفال يف اأجزاء من املجمع ودخول املباين.
بكامله  املقر  ا�شتولوا على  الدخالء  اإن  ال��وزارة  وقالت 

مبا يف ذلك مقر اإقامة القن�شل العام.
وتابعت لذلك نفهم اأن الأمريكيني باقتحامهم مبانينا 
رو�شيا  يف  بعثاتهم  تتعر�س  اأن  قبلوا  قد  الدبلوما�شية 

للمعاملة نف�شها .
وا�شنطن  ب��وت��ني  ف��الدمي��ري  ال��رو���ش��ي  الرئي�س  وات��ه��م 
املقار  م��ع  لئ��ق  غ��ري  ب�شكل  بالتعامل  امل��ا���ش��ي  ال�شهر 
واأمر  الأمريكية  الأرا�شي  على  الرو�شية  الدبلوما�شية 
وزارة اخلارجية باتخاذ اإجراء قانوين اإزاء مزاعم عن 

انتهاكات حلقوق امللكية الرو�شية.
طرد  عندما  املا�شي  العام  املتبادلة  الإج���راءات  وب��داأت 
الرئي�س الأمريكي ال�شابق باراك اأوباما 35 دبلوما�شيا 
رو�شيا ردا على تدخل رو�شي مزعوم يف النتخابات التي 

اأو�شلت دونالد ترامب للبيت الأبي�س.
وتوىل ترامب ال�شلطة يف يناير كانون الثاين قائال اإنه 
يرغب يف حت�شني العالقات مع رو�شيا يف حني حتدث 

بوتني كذلك ب�شكل اإيجابي عن ترامب.
لكن مزاعم التدخل يف النتخابات التي نفتها مو�شكو 

العاملني يف رو�شيا  دبلوما�شييها  املتحدة بخف�س عدد 
بنحو 60 باملئة اإىل 455 فردا.

قتلى بهجوم على قاعدة هندية يف ك�شمري    4
•• �رسيناغار-اأ ف ب:

قتل ثالثة م�شلحني ي�شتبه يف انهم من املتمردين اأم�س عند 
ال�شطر  الرئي�شي يف  املطار  اقتحامهم قاعدة ع�شكرية قرب 
ا�شتباكات  اىل  ادى  مم��ا  ك�شمري  م��ن  الهند  لدارة  اخلا�شع 

بال�شلحة ا�شفرت اي�شا عن مقتل جندي، بح�شب ال�شرطة.
وا�شيب اربعة من القوات �شبه الع�شكرية و�شابط يف ال�شرطة 
بجروح اي�شا عندما قام ثالثة مهاجمني باإلقاء قنابل يدوية 
الرئي�شية  ال��ب��واب��ة  على  ر�شا�شة  ا�شلحة  م��ن  ال��ن��ار  واط���الق 
لقاعدة قوة امن احلدود القريبة من مطار �شريناغار قبيل 
ا�س بي فايد  العام لل�شرطة  املدير  الفجر، بح�شب ما اعلنه 

لوكالة فران�س بر�س.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

وادي ال�شحراء لتجارة املوا�شي
رخ�شة رقم:CN 1183943 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بي ون 

خلدمات التزويد بعاملني حتت الطلب
رخ�شة رقم:CN 2265619 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/النايفة لل�شيانة العامة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1017280 
تعديل لوحة الإعالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

 تعديل ا�شم جتاري من/النايفة لل�شيانة العامة
AL NAIFA GENERAL MAINTENANCE

اىل/ موؤ�ش�شة النايفة للنقليات وال�شيانة العامة 
AL NAIFA TRANSPORT & GENERAL MAINTENANCE EST

تعديل ن�شاط/ ا�شافة نقل املواد العامه بال�شاحنات الثقيلة )4923009(
تعديل ن�شاط/ ا�شافة نقل املواد العامة بال�شاحنات اخلفيفة )4923010(

تعديل ن�شاط/حذف اعمال الطابوق )4330001(
تعديل ن�شاط/حذف اعمال تبليط الأر�شيات واجلدران )4330019(

تعديل ن�شاط/حذف اعمال التطيني للمباين )البال�شرت( )4330009(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم �شيالكوت 

رخ�شة رقم:CN 1322764 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد ليف عبيد ليف املهريي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد جمعه ح�شن حممد البلو�شي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ال�شيف لاللكرتونيات

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1779864 
تعديل لوحة الإعالن/اجمايل من م�شاحة 1*3 اىل 1*1

 تعديل ا�شم جتاري من/ال�شيف لاللكرتونيات
AL SEEF ELECTRONIC

اىل/ ا�شتوديو اميج 
IMAGE STUDIO

تعديل ن�شاط/ ا�شافة ا�شتوديو ت�شوير )7420003(
تعديل ن�شاط/ا�شافة خدمات الطباعة وت�شوير امل�شتندات )8219001(

تعديل ن�شاط/ حذف بيع الهواتف املتحركة ولوازمها - بالتجزئة )4741011(
تعديل ن�شاط/حذف بيع اجهزة احلا�شب اليل ولوازمها - بالتجزئة )4741003(

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة الدروبي 

CN 1116503:للمقاولت العامة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شيف احمد ابراهيم حممد البلو�شي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف علي �شيف علي �شليم النعيمي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم كر�شت فودز 

رخ�شة رقم:CN 2126700 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة هزاع بن خليفة بن �شلطان الهنائي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف امل وارين كري�شتوفر ليونارد لورينج
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4

اإعــــــــــالن
 )3( رقم  ال�ش�����ادة/حمل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1102060:لتجارة اخلطار والفواكه رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة جمال خليفة �شامل عبيد ال�شام�شي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شريف عو�س عبداهلل عيديد العامري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   
 اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/07478/2017 / �سكني  
اىل املدعى عليه : اأحمد حممد �شيبان املهريي  

مبا اأن املدعي : خمزن بيك العام    
قد اأقام �شدكم الدعوى 02/07478/2017/�شكني  ايجارات امام املركز 

بطلب الزامكم بالتايل
بدون  العقد  جتديد  عن  ميتنع  عليه  املدعي  ان   - ايجار  عقد  جتديد 

مربر قانونا رغم انتهائه يف 2017/8/31 
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�شائية اعالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم الثنني 
)اللجنة  الق�شائية  اللجنة  ام��ام  2.30م  ال�شاعة   2017/10/9 امل��واف��ق 
املنازعات  ف�س  مركز  مبقر  واملنعقدة  الإبتدائية  بالدائرة  ال�شاد�شة( 
الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�شري مدة امل�شافة اىل ثالثة ايام 
من تاريخ الن�شر. فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي 

ما لديكم من دفاع وم�شتندات 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   
 اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/07579/2017 / �سكني  
اىل املدعى عليه : حممود عقيل عبداهلل قا�شم  

مبا اأن املدعي : �شانفورد ميدل اي�شت دي دبليو �شي - �س ذ م م     
قد اأقام �شدكم الدعوى 02/07579/2017/�شكني  ايجارات امام املركز 

بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه )املوؤجر( ب�شداد مبلغ وقدره )28000( 

درهم تاأمني حجز الفيال 
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�شائية اعالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم الثنني 
)اللجنة  الق�شائية  اللجنة  ام��ام  2.30م  ال�شاعة   2017/10/9 امل��واف��ق 
املنازعات  ف�س  مركز  مبقر  واملنعقدة  الإبتدائية  بالدائرة  اخلام�شة( 
الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�شري مدة امل�شافة اىل ثالثة ايام 
من تاريخ الن�شر. فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي 

ما لديكم من دفاع وم�شتندات 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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 اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/07579/2017 / �سكني  
اىل املدعى عليه : الفهد للعقارات   

مبا اأن املدعي : �شانفورد ميدل اي�شت دي دبليو �شي - �س ذ م م     
قد اأقام �شدكم الدعوى 02/07579/2017/�شكني  ايجارات امام املركز 

بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه )املوؤجر( ب�شداد مبلغ وقدره )28000( 

درهم تاأمني حجز الفيال 
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�شائية اعالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم الثنني 
)اللجنة  الق�شائية  اللجنة  ام��ام  2.30م  ال�شاعة   2017/10/9 امل��واف��ق 
املنازعات  ف�س  مركز  مبقر  واملنعقدة  الإبتدائية  بالدائرة  اخلام�شة( 
الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�شري مدة امل�شافة اىل ثالثة ايام 
من تاريخ الن�شر. فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي 

ما لديكم من دفاع وم�شتندات 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   
دائرة الرا�سي والأمالك

اعالن حكم /بالن�سر - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 02/05257/2017 جتاري ايجارات   

املحكوم له طالب العالن / بلو باي للعقارات - �س ذ م م 
العنوان / منطقة اخلليج التجاري - �شارع الأبراج - برج بلو باي - 216 

املحكوم عليها املطلوب اعالنه / فيني لأعمال تنفيذ الت�شميم الداخلي - �س ذ م م 
ب��اي - مكتب  ب��رج بلو  اإم��ارة دب��ي - منطقة اخلليج التجاري - �شارع الب��راج -  العنوان / 

319 - الطابق الثالث  
منطوق احلكم ال�شادر بجل�شة 2017/10/1    

حكمت اللجنة مبثابة احل�شوري : 
الزام املدعي عليها باخالء العني املوؤجرة وت�شليمها للمدعية خالية من �شواغلها 

بالزام املدعي عليها ب�شداد مبلغ وقدره 26.250 �شتة وع�شرون الفا ومائتان وخم�شون درهما 
للفرتة من 2017/1/7 وحتى 2017/6/6 بال�شافة اىل ما ي�شتجد من ايجار حتى تاريخ 

الخالء التام والزامتها بامل�شروفات ورف�شت ما دون ذلك من طلبات. 
وحيث ان القانون قد الزم باعالن احلكم الغيابي للمحكوم عليه ليمكنه من الطعن لذلك 
نعلنكم باحلكم متهيدا لي�شبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد القانونية ال 15 

يوما من تاريخ العالن. 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/04145/2017 / �سكني   
ال�سادر يف الدعوى رقم  امر اداء 242017 / �سكني- ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �شده: رائد ال�شيد عبده حجاج   - جمهول حمل القامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ : بلو باي للعقارات - �س ذ م م 

ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�شي بالتي:
1- الزام املنفذ �شده ب�شداد مبلغ 117550 درهم وامل�شاريف

2- الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 
لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�شة ع�شر يوم 
من تاريخ الن�شر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �شوف 

يتم اتخاذ الجراءات القانونية املنا�شب لتنفيذه.
افادة  التنفيذ تلقائيا حال عدم ت�شليم  اإغالق ملف  )مالحظة / �شيتم 
الإعالن بالن�شر خالل ع�شرة ايام من تاريخ ا�شتالمه وفقا للقرار رقم 

21 ل�شنة 2017( 
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/05308/2017 / �سكني   
ال�سادر يف الدعوى رقم  امر اداء 201730 / �سكني- ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �شده : عو�س حمد فيا�س العنزي - جمهول حمل القامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ : ال�شياح انف�شتمنت منطقة حرة - ذ م م  

ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�شي بالتي:
1- الزام املنفذ �شده ب�شداد مبلغ 30000 درهم والر�شوم وامل�شاريف

2- الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 
لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�شة ع�شر يوم 
من تاريخ الن�شر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �شوف 

يتم اتخاذ الجراءات القانونية املنا�شب لتنفيذه.
افادة  التنفيذ تلقائيا حال عدم ت�شليم  اإغالق ملف  )مالحظة / �شيتم 
الإعالن بالن�شر خالل ع�شرة ايام من تاريخ ا�شتالمه وفقا للقرار رقم 

21 ل�شنة 2017( 
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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دائرة الرا�سي والأمالك

اعالن حكم بالن�سر - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 02/05790/2017   ايجارات   

املحكوم له طالب العالن /  جمموعة احلبتور - �س ذ م م 
 - احلبتور  جمموعة  مبنى   - الثانية  ال�شفا   - الو�شل  ���ش��ارع   - دب��ي   / ال��ع��ن��وان 

الإمارات العربية املتحدة -  هاتف رقم 0501116448  - 043941444 
املحكوم عليها املطلوب اعالنه/ عبدالرحيم حممد عبد الرحيم ابراهيم كلداري 
 - التجاري  املركز  - منطقة  زاي��د  ال�شيخ  �شارع   - بردبي   - دب��ي  اإم���ارة   / العنوان 
، الإم��ارات العربية املتحدة - هاتف رقم  �شارع الثاين من دي�شمرب - الطابق 40 

  0562965900 :
منطوق احلكم ال�شادر بجل�شة 2017/7/25    

حكمت اللجنة مبثابة احل�شوري : 
الزام املدعي عليه : بالزام املدعي عليه 1200 درهم مقابل �شيانة 

الر�شوم وامل�شاريف : واملنا�شب من الر�شوم  وامل�شروفات ورف�س ما عدا ذلك. 
من  ليمكنه  عليه  للمحكوم  الغيابي  احلكم  باعالن  ال��زم  قد  القانون  ان  وحيث 
عليه يف  الطعن  عدم  حالة  نهائي  لي�شبح  باحلكم متهيدا  نعلنكم  لذلك  الطعن 

املواعيد القانونية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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     اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/07116/2017 جتاري 
اإىل املدعي عليه: جكونو�س لتجارة الفراء - �س ذ م م  ، واليا�س جكونو�س  

مبا اأن املدعي : ال�شويب للعقارات - �س ذ م م 
قد اأقام �شدكم الدعوى 02/07116/2017  جتاري  اإيجارات اأمام املركز بطلب اإلزامكم بالتايل: 

 مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�شداد ما قد ي�شتجد من اجره من تاريخ 2017/8/1   وحتى تاريخ الخالء الفعلي التام
تاريخ  تاريخ 2017/4/1 وحتى  الدعوى من  الأج��رة للعني حمل  �شداد  املدعي عليه ميتنع عن   - اإخ��الء عقار   -
2017/7/31   ورغم اأن املدعي اأعذر املدعي عليه باإنذار عديل بتاريخ  2017/6/19  اإل انه تعذر الإنذار فتم اإعالنه 
بالن�شر باجلريدة بتاريخ  2017/7/16  ب�شداد الإيجار اأو الإخالء اإل اأنه مل يحرك �شاكنا الأمر الذي كان معه اأن 

اأقام املدعي تلك الدعوى للق�شاء له بطلب الإخالء الثابت باخالل املدعي عليه ب�شداد الأجرة 
- مطالبة مالية - املدعي عليه ميتنع عن �شداد الجرة للعني حمل الدعوى من تاريخ 2017/4/1 وحتى تاريخ 
2017/7/31 حيث �شيك اليجار املرجتع واملرفق بالدعوى فرت�شد يف ذمته مبلغ 25000 درهم ورغم اإنذاره بتاريخ 
انه مل  اإل   ، اليجارية  القيمة  ب�شداد  بتاريخ 2017/7/16  بالن�شر  اعالنه  الن��ذار فتم  تعذر  انه  اإل    2017/6/19

يحرك �شاكنا فاأقاما املدعي تلك الدعوى للق�شاء له ب�شداد الجره املتاأخرة.  
- مطالبة مالية اأن عقد الإيجار ت�شمن الن�س يف البند مالحظة بال�شحيفة الوىل على غرامة رجوع ال�شيك  دون 
�شرف مببلغ 1000 درهم وقد ارجتع عدد �شيك واحد دون �شرف الأمر الذي يكون معه املدعي عليه ملزم ب�شداد 

تلك الغرامة ، حيث اأنه اأقر بها بتوقيعه على عقد الإيجار. 
اإلزام بت�شليم م�شتندات -  اأن امل�شتاأجر هو امللزم بقيمة ا�شتهالك الكهرباء واملياه ولبد من تطهري املاأجور من تلك 

اللتزامات ليمكن اإعادة النتفاع به. 
- مطالبة مالية - اإلزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 

وقررت اللجنة الق�شائية اإعادة اإعالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم الحد املوافق 2017/10/8  ال�شاعة 2.30 م 
اأمام اللجنة الق�شائية  )اللجنة الرابعة( بالدائرة البتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات اليجارية لنظر 
الدعوى وقد اأمر بتق�شري مدة امل�شافة اإىل ثالثة اأيام من تاريخ الن�شر فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونا 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

منوذج اعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  املالك:�شركة اأبوظبي للزيوت النباتية

CHEF SPOON طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية :ملعقة ال�شيف

املودعة بالرقم :278400     بتاريخ : 2017/8/20
بيانات الولوية:

با�ش������م :�شركة اأبوظبي للزيوت النباتية 
وعنوانه:اأبوظبي ميناء زايد البحري ، هاتف:026730400 ، فاك�س:026732410

�شندوق الربيد:7125 ، الربيد اللكرتوين:ismail@uae.ae-advoc اأبوظبي.
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:29 الزيوت والدهون ال�شاحله لالأكل.

باللون  مكتوبة  والنكليزي  بالعربي  ال�شيف  ملعقة   CHEF SPOON العالمة:كلمة  و�شف 
الأ�شفر وعليها ملعقتني باللون الف�شي على �شكل x وفوقهم وجه �شيف يلب�س قبعة باللون الأ�شود.

ال�شرتاطات:.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو 

اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

منوذج اعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  املالك:مطعم اليمن للمندي

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية :مطعم اليمن للمندي
املودعة بالرقم :260037     بتاريخ : 2016/9/20

بيانات الولوية:
با�ش������م :مطعم اليمن للمندي 

وعنوانه:حمل رقم 7 و 8 ملك عبداهلل علي ال�شرهان- ديرة هور العنز هاتف: 042662207 
�شندوق الربيد: 84926 امييل: yemen.restdxb@gmail.com دبي.

وخدمات  وامل�شروبات  الطعمة  ت��ويف  خدمات  بالفئة:43  الواقعة  اخل��دم��ات  اأو  ال�شلع  لتمييز  وذل��ك 
اليواء املوؤقت.

البني  ب��الل��وان  مميزة  دائ��رة  ن�شف  ادن��اه��ا  للمندي(  اليمن  )مطعم  الكتابة  العالمة:عبارة  و�شف 
والخ�شر والربتقايل والخ�شر والبي�س ر�شم يف الدائرة �شكل بيت حجري باللوان البني وال�شود 

والبي�س والعالمة على خلفية باللون الربتقايل.
ال�شرتاطات:احلماية للعالمة يف جمملها والتنازل عن الكلمات مطعم ، مندي ، اليمن كل على حده 

يف الو�شع العادي.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو 

اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138 العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/6554   

                           املنذر: مدينة دبي املالحية - �س ذ م م 
املنذر اليه: مطعم ال�شاهني الأزرق - �س ذ م م - فرع  - )جمهولة حمل القامة(. 

ملا كنتم قد وقعتم على عقد ايجار مع مدينة دبي املالحية بتاريخ 15 نوفمرب 2015 من اجل ايجار ور�شة 
، املوجودة يف منطقة مدينة دبي املالحية ، و�شندا لعقد اليجار توجب بذمتكم مبلغ   W-175 رقم

قيمته 123.666 درهم اإماراتي من تاريخ 30 اأبريل 2017 )املبلغ امل�شتحق( 
وملا كنتم حتى تاريخه ، ل زلتم متخلفني عن ت�شديد قيمة املبلغ امل�شتحق بذمتكم بالرغم من مطالبة  

املنذر املتكررة لكم ، 
وملا كان املنذر قد حاول ار�شال انذار بوا�شطة كاتب العدل لكم بتاريخ 20 يوليو 2017 ولكن مل يتمكن 

ممثل كاتب العدل من ابالغكم النذار لعدم متكنه من حتديد مكان اقامتكم 
وملا كانت حمكمة دبي قد فو�شت املنذر من اأجل توجيه النذار عن طريق ن�شره يف ال�شحيفة 

 ، املبلغ امل�شتحق بنتيجة  عقد اليجار  ، يعترب هذا الن��ذار مبثابة مطالبة نهائية ل�شداد كامل  لذلك 
ويف حال عدم ال�شداد خالل مهلة ثالثون )30( يوما من تاريخ ن�شر هذا النذار ، ان ذلك �شيوؤدي اىل 
املطالبة الفورية لخالء املاأجور ا�شتنادا لحكام املادة 25-1 )اأ( من القانون رقم 33 ل�شنة 2008 بال�شافة 

اىل مطالبتكم بت�شديد املبلغ امل�شتحق. 
ميكن للمنذر اليه التوا�شل مع املنذر على العنوان التايل : مكتب دبي ال ايه بيرب ميدل اي�شت ال ال بي 
، وعنوانه و�شط مدينة دبي - اعمار �شكوير ، برج �شتاندرد �شارترد - الطابق 9 - �شندوق بريد : 121662 

، دبي - هاتف : 4386325-04 ،فاك�س : 4386101-04 - امل�شت�شار القانوين رامي بو رعد.   
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/6554   

                           املنذر: مدينة دبي املالحية - �س ذ م م 
املنذر اليه: كاليك�س للخدمات البحرية - �س ذ م م   - )جمهولة حمل القامة(. 

ملا كنتم قد وقعتم على عقد ايجار مع مدينة دبي املالحية بتاريخ 15 مايو 2016 من اجل ايجار ور�شة 
اليجار  لعقد  و�شندا   ، املالحية  دبي  مدينة  منطقة  يف  املوجودة   ،  W400B-WH454س� رقم 

توجب بذمتكم مبلغ قيمته 158.99.40 درهم اإماراتي من تاريخ 12 اأكتوبر 2016 )املبلغ امل�شتحق( 
وملا كنتم حتى تاريخه ، ل زلتم متخلفني عن ت�شديد قيمة املبلغ امل�شتحق بذمتكم بالرغم من مطالبة  

املنذر املتكررة لكم ، 
وملا كان املنذر قد حاول ار�شال انذار بوا�شطة كاتب العدل لكم بتاريخ 8 اأغ�شط�س 2017 ولكن مل يتمكن 

ممثل كاتب العدل من ابالغكم النذار لعدم متكنه من حتديد مكان اقامتكم 
وملا كانت حمكمة دبي قد فو�شت املنذر من اأجل توجيه النذار عن طريق ن�شره يف ال�شحيفة 

 ، املبلغ امل�شتحق بنتيجة  عقد اليجار  ، يعترب هذا الن��ذار مبثابة مطالبة نهائية ل�شداد كامل  لذلك 
ويف حال عدم ال�شداد خالل مهلة ثالثون )30( يوما من تاريخ ن�شر هذا النذار ، ان ذلك �شيوؤدي اىل 
املطالبة الفورية لخالء املاأجور ا�شتنادا لحكام املادة 25-1 )اأ( من القانون رقم 33 ل�شنة 2008 بال�شافة 

اىل مطالبتكم بت�شديد املبلغ امل�شتحق. 
ميكن للمنذر اليه التوا�شل مع املنذر على العنوان التايل : مكتب دبي ال ايه بيرب ميدل اي�شت ال ال بي 
، وعنوانه و�شط مدينة دبي - اعمار �شكوير ، برج �شتاندرد �شارترد - الطابق 9 - �شندوق بريد : 121662 

، دبي - هاتف : 4386325-04 ،فاك�س : 4386101-04 - امل�شت�شار القانوين رامي بو رعد.   
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل
خ�شم لبارزاين مر�شح وحيد لرئا�شة كرد�شتان 

 •• ال�صليمانية-اأ ف ب:

ان مر�شحا  اأم�س  العراق  كرد�شتان  العليا لالنتخابات يف  املفو�شية  اأعلنت 
من  الول  يف  املقررة  القليم  رئا�شة  انتخابات  يف  للم�شاركة  تقدم  وحيدا 
احلايل  الرئي�س  معار�شي  اأب��رز  من  وه��و  املقبل،  نوفمرب  الثاين  ت�شرين 
ب��ارزاين. وقال رئي�س جمل�س املفو�شني ياري حاجي عمر لوكالة  م�شعود 
فران�س بر�س انه ت�شلم كل الوثائق الالزمة من املر�شح حممد توفيق رحيم 
لكي يكون الوحيد الذي قدم نف�شه للمناف�شة على من�شب رئا�شة القليم .

وينتمي رحيم حلركة التغيري التي كان يتزعمها الراحل ن�شروان م�شطفى 
وهو من قيادة الب�شمركة ال�شابقني. ويعد املر�شح البالغ من العمر 63 عاما، 
من اأ�شد معار�شي الرئي�س م�شعود بارزاين واعلن ب�شكل �شريح معار�شته 

يف  ال�شناعة  وزي��ر  من�شب  رحيم  و�شغل  القليم.  لزعامة  وليته  لتمديد 
حكومة جمل�س احلكم اول حكومة عراقية ت�شكلت بعد �شقوط نظام �شدام 

ح�شني. واعلن بارزاين مرارا انه ل ينوي الرت�شح لولية جديدة.
ان  �شبتمرب  اي��ل��ول   12 يف  اع��ل��ن��ت  ل��الن��ت��خ��اب��ات  العليا  املفو�شية  وك��ان��ت 
النتخابات الرئا�شية والت�شريعية يف اقليم كرد�شتان �شتجري يف الول من 
ت�شرين الثاين نوفمرب. وقد �شادقت على 21 لئحة ا�شتعدادا لالنتخابات 
الت�شريعية. وكانت اآخر انتخابات رئا�شية يف كرد�شتان اجريت عام 2009. 
ل�شنتني   2013 ع��ام  الربملان مددها  ان  ال  �شنوات  ارب��ع  الرئي�س  وولي��ة 
مت  ان��ه  ال  عامة،  انتخابات  ج��رت   2013 �شبتمرب  ايلول  ويف  ا�شافيتني. 
الثاين نوفمرب2015 وبقي م�شعود  ت�شرين  الربملان منذ  ن�شاط  جتميد 

بارزاين رئي�شا.
 

اأول حكومة اأقلية يف تيمور ال�شرقية توؤدي اليمني 
•• ديلي-رويرتز:

اأدى بقية اأع�شاء حكومة تيمور ال�شرقية اجلديدة اليمني الد�شتورية ام�س اأمام الرئي�س فران�شي�شكو 
لو اأولو جوتريي�س الذي حث اأول حكومة اأقلية منذ ال�شتقالل على الرتكيز على حت�شني الأحوال 
املعي�شية وتفادي التوتر ال�شيا�شي. وتواجه احلكومة اجلديدة التي يقودها ماري األكاتريي �شغوطا 
لتعزيز اإنتاج النفط الذي ي�شهد تراجعا يف بلد يبلغ تعداد �شكانه 1.3 مليون ن�شمة ويعاين من تف�شي 
البطالة والفقر. وتنحى األكاتريي، الذي كان اأول رئي�س وزراء لتيمور ال�شرقية بعد ال�شتقالل يف 
600 جندي.  اأ�شعلها ف�شل  ا�شطرابات  اأعقاب موجة  2006 يف  عام  2002 عن من�شبه يف  عام 
وفاز حزب فرتيلني الذي يراأ�شه باأغلب الأ�شوات يف انتخابات اأجريت يف يوليو متوز لكنه ف�شل يف 
بدون  ر�شيدا  يتوقع حكما  البلد  اإن  الربملان  اأم��ام  كلمة  وق��ال جوتريي�س يف  اأغلبية مطلقة.  تاأمني 
تفريط. واأ�شاف تطوير الرخاء يف اأر�شنا ل ميكن حتقيقه بالتوتر ال�شيا�شي. ميكن حتقيقه بالعمل 

ومب�شاركة اجلميع وبالتفاين .

ـــت �ـــســـورتـــه  ـــل ـــت اح
الحـــــــــد املـــا�ـــســـي 
التلفزيون  �سا�سات 
ـــحـــاء  ان جـــمـــيـــع  يف 
مبنا�سبة  الــــعــــامل، 
ا�ــســتــفــتــاء تــقــريــر 
الكاتالوين.  امل�سري 
للجمهور  معروف  غري 
الرجل  هـــذا  الــعــام، 
ـــن الــعــمــر  الـــبـــالـــغ م
ــــا،  ـــني عــــام ـــس ـــ� ـــم خ
واملتحفظ، هو الرجل 
كاتالونيا  يقود  الذي 

نحو النف�سال.
للحمل  املخادعة  ال�شورة  ف���وراء 
بويغدميون  ل��ك��ارل��ي�����س  ال���ودي���ع 
يتخفى متطرف �شر�س راديكايل، 
ال��ذي ل �شيء، ول حتى التهديد 
يدفعه  او  يمُثنيه  يبدو  بال�شجن، 
“الق�شية”،  دام���ت  م��ا  ل��ل��رتاج��ع 
م���ع���رك���ة ح����ي����ات����ه: ال����ش���ت���ق���الل 
رئي�شا  ���خ���ب  ان���تمُ ال����ك����ات����ال����وين. 
���ش��وء ف��ه��م يف  ل��ك��ات��ال��ون��ي��ا نتيجة 
يناير عام 2016، يف وقت ل اأحد 
كان يراهن حقا عليه، وهو اليوم 

رمزا لالنف�شاليني.

البداية، حلم طفل...
العاطفة على  لب�شع ثوان، طغت 
قال  عندما  بويغدميون  كارلي�س 
املنطقة  ���ش��ك��ان  اأن  الح���د  م�����ش��اء 
“احلق يف احل�شول  ب���  ف���ازوا  ق��د 
�شكل  ت��اأخ��ذ  م�شتقلة  دول���ة  ع��ل��ى 
امللكية  عن  وف�شلها  جمهورية”، 
اأعلن  وم��ب��ت�����ش��م��ا،  الإ����ش���ب���ان���ي���ة. 
م�شتقلة  “دولة  ل����  “نعم”  اأن 
 90 بن�شبة  ف��از  قد  وجمهورية” 
اأ�شاب  باملائة. ورغم العنف الذي 
من  ال��رغ��م  وعلى  �شخ�شا   848
ال�شراع يف مدريد، حقق كارلي�س 

بويغدميون حلم الطفولة.
 الأ�شطورة التي نقلتها ال�شحيفة 
“ل  ال����ي����وم����ي����ة  ال����ك����ات����ال����ون����ي����ة 
الطفل  اأن  ت��ق��ول  فانغارديا”، 
كارلي�س بويغدميون تو�شل جدته 
الكتالوين  ال��ع��ل��م  ل���ه  ت��خ��ي��ط  ان 
ال�شفراء  بخطوطه  النف�شايل 
للرواية  بالن�شبة  ه��ذا  وال��زرق��اء. 
ال��ق�����ش�����ش��ي��ة. ون��ع��ل��م اأي�������ش���ا اأن���ه 
امار،  م��ن  حمافظة  عائلة  �شليل 
ك��ات��ال��ون��ي��ة حتتفظ  ب���ل���دة  وه����ي 
باآثار خمبزة  على خرائط غوغل 

والديه.
ه���ن���اك، يف عائلة  وت���رع���رع  ن�����ش��اأ   
مكونة من ثمانية اأطفال، حوايل 
جريونا  م��ن  ك��ي��ل��وم��رتا  خم�شني 
 ... ق��رن  ن�شف  بعد  اأ�شبح  حيث 
ن��ح��ن يف عام  ب��ل��دي��ت��ه��ا.  رئ��ي�����س 
2011، كارلي�س بويدميون 49 
الذين  بال�شرتاكيني  اأط��اح  عاما 

ع������دة م����ن���������ش����ورات ل����ل����دف����اع عن 
الهوية الكاتالونية: وكالة النباء 
“كاتالونيا  ث����م  ال���ك���ات���ال���ون���ي���ة، 
باللغة الإجنليزية  جملة  اليوم” 
مار�شيال  زوج���ت���ه،  ف��ي��ه��ا  ع��م��ل��ت 
التي اجنبت منه طفلني.  توبور، 
مارك  فران�شي�شك  املحلل  ويقول 
ميكن  ل  الأق�����ل  “على  األ����ف����ارو: 
ان ي���الم ب��ك��ون��ه م���ن امل��ن��ت��م��ني يف 
ال�شاعة الخ��رية فقد داف��ع دائما 
عن بالده، كاتالونيا، كاأولوية”..

ويعرّب  ال���ل���غ���ات  م��ت��ع��دد  ال���رج���ل 
الكاتالونية  ب��ال��ل��غ��ة  ب�����ش��ه��ول��ة 
والإ������ش�����ب�����ان�����ي�����ة والإجن����ل����ي����زي����ة 

والرومانية والفرن�شية... 

الدابة ال�سوداء لراخوي
عندما انتخب بويغدميون رئي�شا 
كان   ،2016 ي��ن��اي��ر  ل��ك��ات��ال��ون��ي��ا 
ت�شعر  مل  ج�����دا.  ���ش��غ��ري  ب���ف���ارق 
ب��ال��ف��زع، وك��ان��ت ل تراه  م��دري��د 
�شوى دمية من اآرثر ما�س، زعيم 
التكتم جراء ف�شائح  جمرب على 
الف�شاد. لكن املحللني ال�شيا�شيني 
ال�شيا�شي للرجل،  امل�شري  توقعوا 
ع���ل���ى غ�������رار ف����رن����ان����دو اأون���ي���غ���ا 
الذي  فانغارديا”  “ل  ب�شحيفة 
ال�شيا�شي  ال�شعود  م�شبقا  توقع 
وم�شّمم،  “جّدي،  ال��رج��ل  ل��ه��ذا 
واأك������رث ه�����دوء ورادي���ك���ال���ي���ة من 
حينها  ال�شحفي  وتوقع  ما�س”. 
�شيكون  م��دري��د  م��ع  الت�شادم  اأن 
يعتقد  يكن  ومل  عنفا”.  “اأكرث 
ال�شواب... فبتحقيق  انه �شيقول 
الن��ف�����ش��ال��ي��ني مبختلف  حت��ال��ف 
اأ�شبح  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة،  م�����ش��ارب��ه��م 
ب���ع���د اخر  ����ش���ه���را  ب���وي���غ���دمي���ون 
ل�شتفتاء  والثمني  املاهر  ال�شانع 

الأول من اأكتوبر 2017.
كارلي�س  �شيقدم  املقبلة،  الأيام  يف 
ال������ربمل������ان  اإىل  ب�����وي�����غ�����دمي�����ون 
ال�شتفتاء،  ن��ت��ائ��ج  ال���ك���ات���ال���وين 
اإعالن  اأم��ام  الباب  ومن ثم يفتح 
ال����ش���ت���ق���الل م���ن ج���ان���ب واح����د. 
الرجل  ي�����ش��ت��ه��دف  اأن  ومي���ك���ن 
ب��ع��ق��وب��ات ق�����ش��ائ��ي��ة. ف��ف��ي 25 
العام  ال���ن���ائ���ب  ق�����ال  ���ش��ب��ت��م��رب، 
كارلي�س  اع��ت��ق��ال  ان  الإ����ش���ب���اين 
بويغدميون اأمر وارد. ويف الوقت 
الراهن، يخ�شع هو وكل ال�شلطة 
لتحقيق  الكاتالونية  التنفيذية 
“الع�شيان،  ب���ت���ه���م���ة  ج���ن���ائ���ي 
وال��ت��ع��دي ع��ل��ى مم��ت��ل��ك��ات الغري، 
يف  العامة”  الأم����وال  واخ��ت��ال���س 

ارتباط بال�شتفتاء.
النف�شاليني،  داخليا، وحتى بني 
يتمتع  ب����وي����غ����دمي����ون  ي����ع����د  مل 
ا�شتقال  ال�شيف،  ه��ذا  بالإجماع. 
اأربعة نواب من حركته حمدثني 
�����ش����ج����ة، وات�����ه�����م�����وه ب�����اأن�����ه “مت 
عار�شوه.  لأن���ه���م  تطهريهم” 
بطموحات  اآخ���رون  نقاد  ويتهمه 
كن�شها  ادع���اءات  قاتلة..  �شيا�شية 
ق���ب���ل اأي���������ام م�����ن خ������الل ال���وع���د 
اإذا  ال�شيا�شية  ال�شاحة  مب��غ��ادرة 

فازت ال� “نعم”.
عن لونوفال اوب�سرفاتور

البلدية  رئي�س  يحتكرون من�شب 
برت�شحه  ف��ران��ك��و  ���ش��ق��وط  م��ن��ذ 
حتت األوان التوافق الدميوقراطي 
القومي  اليمني  بكاتالونيا، حزب 
معلن،  ان���ف�������ش���ايل  امل����ح����اف����ظ. 
جريونا  ت�شمية  اإع���ادة  اإىل  ���ش��ارع 
العلم  رف�����ع  ث����م  ب���ال���ك���ات���ال���ون���ي���ة، 
الكتالوين النف�شايل، فوق �شرفة 
البلدية بدل من العلم ال�شباين. 
ن��ح��ت ب���وي���غ���دمي���ون خ����الل تلك 

يف  ب��ه  ال�شتهانة  مت  لطاملا  ال��ذي 
البداية، عمل يف جمال ال�شحافة 
يف  ال�شيا�شة  اإىل  يتحول  اأن  قبل 
ن�����ش��ط يف �شفوف  وق���ت م��ت��اأخ��ر. 
منظمة ثقافية الت�شامن للدفاع 
�شارك  ذل�����ك  وب���ع���د  ال���ل���غ���ة،  ع����ن 
القومي  ال�������ش���ب���اب  ت��اأ���ش��ي�����س  يف 

الكتالوين يف جريونا.
يلقبه  ال���������ذي  ال�����ت�����خ�����رج،  ب����ع����د 
اأطلق  “بويدجي”  ب���  ا���ش��دق��اوؤه 

ومتكن  بل  ال�شيف،  ف�شل  خالل 
اإنتاج  موؤ�ش�شة  مع  التفاو�س  من 
لت�شوير حلقة  العرو�س”  “لعبة 
ه���ن���اك.. وك��ان��ت ج��ريون��ا ديكورا 
ولكاتدرائية  ب���راف���و����س  ل�����ش��وق 

بورت-ريال.

ال�شنوات على راأ�س جريونا �شورة 
واحلديث،  التوافقي  النف�شايل 
ي��ج��وب م��دي��ن��ت��ه م��ت��ف��ق��دا، وركز 
مكان،  ك���ل  الن���رتن���ت جم��ان��ا يف 
وقام بتجديد و�شط املدينة لهدف 
ال�شياح  ع��دد  تكثيف  وه��و  معلن، 

الرئي�شية  بويغدميون  ورق��ة  ف��اإن 
املريحة.  بالغته  تبقى  الرابحة 
لكاتالونيا  احل���ايل  الرئي�س  لن 
اآداب.  ����ش���يء رج����ل  ك���ل  ه���و ق��ب��ل 
الأدب،  يف  وخريج  التكوين  لغوي 
الت�شال  لعبة  يف  امل��ت��ف��وق  وه���ذا 

اأمري الت�سال
متاأخر  ط��ال��ب  �شعر  يخدعكم  ل 
يمُخفي  بب�شاطة  فاإنه  درا�شته،  يف 
حادث  ع��ن  ن��اج��م��ة  قبيحة  ن��دب��ة 
الع�شرين.  ���ش��ن  يف  وه���و  ط��ري��ق 
وعلى الرغم من تكتمه وحتفظه، 

علم الطفولة يرفرف يف الكهولة حقق حلم الكثريين

ل �شيء، ول حتى التهديد بال�شجن، ُيثنيه اأو يدفعه للرتاجع ما دامت الق�شية معركة حياته
ورقة حلم الطفولة

مهدد بال�شجن بتهم عديدة

رجل الدب ..يحرك برك ال�شيا�شة

رغم تكتمه وحتفظه، فاإن ورقة بويغدميون الرئي�شية الرابحة تبقى بالغته وقدرته على التوا�شل

ا�ستهانت به مدريد.. وتوقع له املحللون م�ستقبال �سيا�سيا كبريا

تبنى الق�سية الكاتالونية �سبّيا:

بويغدميون: خّريج الآداب.. ومفتاح النف�شال...!
الرجل متعدد اللغات ويعرّب ب�سهولة باللغة الكاتالونية والإ�سبانية والإجنليزية والرومانية والفرن�سية

ال�سورة  وراء 
املــــخــــادعــــة 
الوديع  للحمل 
ــــض  ــــ� ــــي ــــارل ك
ــون  ــدمي ــغ ــوي ب
يـــــتـــــخـــــفـــــى 
�سر�سا  متطرفا 
راديــــكــــالــــيــــا

تـــــــــــقـــــــــــول 
اأن  الأ�سطورة 
الطفل كارلي�ض 
جدته  تو�سل 
تــخــيــط  اأن 
ـــم  ـــل ـــع لـــــــه ال
ـــوين  ـــال ـــت ـــك ال
النـــفـــ�ـــســـايل

•• الفجر – خرية ال�صيباين
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منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم : 274124    بتاريخ : 2017/05/30
باإ�شم :  �ش�ييارام �ش�يلك ميلز ليمتد

 ، ، مومباي 013 400  باريل  ، لور  م��ارج  بابات  �ش�يناباتي   ، �ش�يتي  ، كامال  ، تريد وورل��د  ب��ي/5    : وعنوانه 
الهند.

بيانات الأولوية : 
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 24
وال�شاري  والقم�شان  البذل  اأقم�شة  ذلك  اأخ��رى مبا يف  فئات  ال��واردة يف  الن�شيج غري  ومنتجات  املن�شوجات 

والف�شاتني.
و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة MOZZO باللغة الإجنليزية.

  ال�شرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

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

التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم : 272587    بتاريخ :2017/05/03
باإ�شم :  �شلطة مدينة دبي املالحية

وعنوانه : �س.ب. رقم 117774 ، دبي ،الإمارات العربية املتحدة.
بيانات الأولوية : 
�شورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 16
من�شورات مطبوعة ، ن�شرات اإخبارية دورية ، جرائد ، ن�شرات ، كتب ، كتب ملخ�شة ، جمالت ، �شحف ، مطبوعات احلا�شوب 
، كتب موجزة )اأدلة( ، دفاتر ، تعلميات الت�شغيل ، مواد التوجيه والتدري�س )عدا الأجهزة( ، دفاتر قطع )قرطا�شية( ، ورق 
مرو�س ، مغلفات )قرطا�شية( ، ملفات لالأوراق ، اأقالم حرب ، كتيبات ، بطاقات ، األبومات ، تقاومي ، اأعالم )من الورق( ، 
بطاقات بريدية ، اإعالنات كبرية ، بطاقات اإعالن )قرطا�شية( ، حافظات للورق ال�شائب ، بطاقات تهنئة ، بطاقات دليلية 
)قرطا�شية( ، ورق ، �شفائح من الورق )قرطا�شية( ، كرا�شات ، دوريات ، بيانات اإعالنية ، اأختام توثيق ، اأختام )طبعات( ، 
طبعات )اأختام( ، دفرت الق�شا�شات ، ل�شاقات )قرطا�شية( ، �شور معدة للنقل ، تقاومي للمالحظات ، ملفات لل�شهادات ، 
اأطال�س ، اأكيا�س ورقية خمروطية ، اأكيا�س )مغلفات واأجربة( من الورق اأو البال�شتيك للتغليف ، �شناديق من الورق املقوى 
اأو الورق ، كتالوجات )دليل م�شور( ، قرطا�شية واأدوات كتابة ، خرائط جغرافية ، اأحرف الطباعة ، دفاتر كتابة اأو ر�شم ، 

دفاتر قطع للكتابة ، ورق كتابة.
كلمات حتتهم  مميز  بخط  العربية  باللغة  الفرتا�شي  البحري  دب��ي  جتمع  كلمات  عن  عبارة  العالمة   : العالمة  و�شف 
الأربع  زواياه  الكلمات ر�شم مميز ملربع على  الإجنليزية وفوق  باللغة   Dubai Maritime Virtual Cluster

جمموعة من اخلطوط.
ال�شرتاطات :

اإر�شاله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 
امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 272588    بتاريخ :2017/05/03

باإ�شم :  �شلطة مدينة دبي املالحية
وعنوانه : �س.ب. رقم 117774 ، دبي ،الإمارات العربية املتحدة.

بيانات الأولوية : 
�شورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 41
 ، ال�شمينار  واإدارة  تنظيم   ، املوؤمترات  واإدارة  تنظيم   ، الدرا�شية  احللقات  واإدارة  تنظيم   ، والتعليم(  )للرتبية  الأكادمييات 
تنظيم واإدارة الندوات ، تنظيم واإدارة ور�شات العمل )تدريب( ، خدمات النوادي )الرتفيهية اأو التعليمية( ، التوجيه املهني 
(ن�شائح تعليمية اأو تدريبية) ، تنظيم املباريات اأو املناف�شات )للتعليم اأو للتناف�س( ، دورات درا�شية باملرا�شلة ، معلومات عن 
الرتبية والتعليم ، الإمتحانات التعليمية ، خدمات الرتبية والتعليم ، تنظيم املعار�س لالأغرا�س الثقافية اأو التعليمية ، 
توفري ت�شهيالت املتاحف )عر�س ومعار�س( ، ن�شر الكتب ، ن�شر الكتب وال�شحف الإلكرتونية الفورية ، ن�شر ن�شو�س ما عدا 

ن�شو�س الدعاية والإعالن ، التدري�س ، كتابة ن�شو�س ما عدا ن�شو�س الدعاية والإعالن.
كلمات حتتهم  مميز  بخط  العربية  باللغة  الفرتا�شي  البحري  دب��ي  جتمع  كلمات  عن  عبارة  العالمة   : العالمة  و�شف 
الأربع  زواياه  الكلمات ر�شم مميز ملربع على  الإجنليزية وفوق  باللغة   Dubai Maritime Virtual Cluster

جمموعة من اخلطوط.
  ال�شرتاطات :

اإر�شاله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 
امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

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

التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية :

املودعة بالرقم : 273810    بتاريخ : 2017/05/24
باإ�شم :  مدر�شة براميو�س اخلا�شة �س.ذ.م.م

وعنوانه : �س.ب 62012 ، الورقاء ، دبي ،  الإمارات العربية املتحدة.
بيانات الأولوية : 
�شورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 41
التعليم والتهذيب ، التدريب ، الرتفيه ، الأن�شطة الريا�شية والثقافية.

 PRIVATE ث���م  ال��الت��ي��ن��ي��ة  ب��ال��ل��غ��ة   PRIMUS ك��ل��م��ات  ال��ع��الم��ة ع���ب���ارة ع���ن   : ال��ع��الم��ة  و���ش��ف 
اأ�شكال  به  لدرع  مميز  ر�شم  الكلمات  وفوق  رفيع  خط  بينهم  الإجنليزية  باللغة   SCHOOL L.L.C

هند�شية خمتلفة فوقه �شريط به كلمات AUDE SAPERE باللغة الالتينية.
ال�شرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 272849    بتاريخ : 2017/05/08

باإ�شم :  ماجد الفطيم العقارية )�س.ذ.م.م(
وعنوانه : �س.ب. 60811 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

بيانات الأولوية : 
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 41
الرتفيه ، الأن�شطة الريا�شية والثقافية ، معلومات عن الرتفيه ، تنظيم املباريات اأو املناف�شات )للرتفيه( ، 

تنظيم املعار�س لالأغرا�س الثقافية ، تنظيم عرو�س الأزياء للرتفيه.
و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمات WORLD of  Fashion باللغة الإجنليزية على ي�شارهم 

الكلمات عامل من الأزياء باللغة العربية بخط وطريقة مميزة باللونني الأزرق والأ�شود.
ال�شرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 272846    بتاريخ : 2017/05/08

باإ�شم :  جون�ش�ون اأند جون�ش�ون
وعنوانه : وان جون�شون اأند جون�شون بالزا ، نيو برنزويك ،

 نيو جري�شي ، 08933 الوليات املتحدة الأمريكية.   
بيانات الأولوية : 

�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 3
م�شتح�شرات تبيي�س الأقم�شة ، م�شتح�شرات تنظيف و�شابون جميعها لال�شتخدام الب�شري ، عطور ، زيوت 

عطرية ، م�شتح�شرات جتميل ، غ�شولت )لو�شن( لل�شعر ، منظفات اأ�شنان ، �شامبو.
و�شف العالمة : العالمة عبارة عن ر�شم ثنائي الأبعاد لزجاجة �شامبو بتدرجات الأ�شفر يف و�شطها ر�شم 
shampoo باللغة الإجنليزية حتتهما �شامبو  baby ثم  على �شكل دمعة باللون الربتقايل به كلمات 
باللون  دمعة  �شكل  على  �شغري  ر�شم  فوقهم  الأبي�س  باللون  الكلمات  وجميع  العربية  باللغة  لالأطفال 

الزهري.
  ال�شرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 273252    بتاريخ : 2017/05/15

باإ�شم :  جون�ش�ون اأند جون�ش�ون
املتحدة  ال��ولي��ات   08933  ، جري�شي  نيو   ، ب��رن��زوي��ك  نيو   ، ب���الزا  جون�شون  اأن���د  جون�شون  وان   : وع��ن��وان��ه 

الأمريكية.   
بيانات الأولوية : 

�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 5
الذاتية  املناعة  واأم��را���س  الفريو�شية  الأم��را���س  م��ن  وال��ع��الج  للوقاية  ب�شرية  �شيدلنية  م�شتح�شرات 
والأمل  امل��رك��زي  الع�شبي  اجل��ه��از  واأم��را���س  ال��دم��وي��ة  والأوع��ي��ة  القلب  واأم��را���س  الإلتهابية  والأم���را����س 
ال�شتقالبية  والأم��را���س  بالعدوى  املرتبطة  والأم��را���س  اله�شمي  اجلهاز  واأم��را���س  اجللدية  والأم��را���س 

)الأي�شية( واأمرا�س الأورام واأمرا�س العيون واأمرا�س اجلهاز التنف�شي.
و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة INTREEF باللغة الإجنليزية.

  ال�شرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 273320    بتاريخ : 2017/05/16

بيانات الأولوية : 
باإ�شم :  �شركة املبادلة للعالمات التجارية القاب�شة ذ.م.م

وعنوانه : �س. ب. 45005 ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة    

  
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 41

واملعار�س  العمل  وور���ش��ات  الدرا�شية  واحللقات  والجتماعات  وامل��وؤمت��رات  املعار�س  واإدارة  وترتيب  تنظيم 
التف�شريية والأحداث لغايات ثقافية وتعليمية وترفيهية ، توفري ون�شر املعلومات املتعلقة بجميع اخلدمات 
اآنفة الذكر مبا يف ذلك املواد املتعلقة  باملعار�س واملوؤمترات والجتماعات واحللقات الدرا�شية وور�شات العمل 
املعلومات  ون�شر  توفري   ، وترفيهية  وتعليمية  ثقافية  لغايات  لالأغرا�س  والأح���داث  التف�شريية  واملعار�س 
املقدمة  املعلومات  تلك  ذلك  يف  مبا  والعار�شني  والزائرين  وامل��وؤمت��رات  املعار�س  ل��رواد  وامل�شورة  وامل�شاعدة 
اإلكرتونياً مبا يف ذلك املواقع اللكرتونية ، ن�شر املواد املتعلقة جميعها باملعار�س واملوؤمترات والجتماعات 

واحللقات الدرا�شية وور�شات العمل واملعار�س التف�شريية والأحداث لغايات ثقافية وتعليمية وترفيهية.
و�شف العالمة : العالمة عبارة عن الأحرفWCF  باللغة الإجنليزية.

 ال�شرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 272613    بتاريخ : 2017/05/03

باإ�شم :  اأني�شتيجا  يو ا�س اإيه اإنك.
وعنوانه : 9903 ا�س. 78 اأفينيو هيكوري هيلز، اآي ال 60457 ، الوليات املتحدة الأمريكية.

بيانات الأولوية : 
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 9
علب للعد�شات الال�شقة ، علب للنظارات الطبية والنظارات ال�شم�شية والعد�شات الال�شقة ، نظارات طبية 
ونظارات �شم�شية ، عد�شات تقومي الب�شر )ب�شرية( ، عد�شات �شيئية )ب�شرية( ، عد�شات ب�شرية ، نظارات 
 ، الطبية  للنظارات  اأمُط��ر   ، للنظارات  اأمُط��ر   ، ب�شرية  �شلع   ، الطبية  للنظارات  ، عد�شات  للنظارات  ، عد�شات 

زجاج ب�شريات.
و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة  ANESTHESIA باللغة الإجنليزية .

  ال�شرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 272589    بتاريخ : 2017/05/03

باإ�شم :  جون�ش�ون اأند جون�ش�ون
املتحدة  ال��ولي��ات   08933  ، جري�شي  نيو   ، ب��رن��زوي��ك  نيو   ، ب���الزا  جون�شون  اأن���د  جون�شون  وان   : وع��ن��وان��ه 

الأمريكية.   
بيانات الأولوية : 

�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 10
كهربائية  واأدوات طبية جراحية  باملناظري  الروؤية  واأنظمة  مناظري طبية  واأجهزة جراحية حتديداً  اأدوات 
اإدارة ال�شوائل يف العمليات اجلراحية  لإ�شتئ�شال الأن�شجة الرخوة يف العمليات اجلراحية باملنظار واأجهزة 
باملنظار وم�شخات لفتح البطن وم�شخات تنظري واأدوات نفخ واأجزائها وقطعها الواقعة يف الفئة 10 وغري 

املت�شمنة يف فئات اأخرى.
و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمات JOIN THE REVUELUTION  باللغة الإجنليزية .

  ال�شرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 272612    بتاريخ : 2017/05/03

باإ�شم :  ديبوي �شينثي�س، اإنك
وعنوانه : 700 اأورثوبيديك درايف وار�شو ، اإنديانا 46581 ، الوليات املتحدة الأمريكية.

بيانات الأولوية : 
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 10
كهربائية  واأدوات طبية جراحية  باملناظري  الروؤية  واأنظمة  مناظري طبية  واأجهزة جراحية حتديداً  اأدوات 
اإدارة ال�شوائل يف العمليات اجلراحية  لإ�شتئ�شال الأن�شجة الرخوة يف العمليات اجلراحية باملنظار واأجهزة 
باملنظار وم�شخات لفتح البطن وم�شخات تنظري واأدوات نفخ واأجزائها وقطعها الواقعة يف الفئة 10 وغري 

املت�شمنة يف فئات اأخرى.
DEPUY SYNTHES VUE باللغة  اأح���رف و ك��ل��م��ات   ال��ع��الم��ة ع��ب��ارة ع��ن  ال��ع��الم��ة :  و���ش��ف 

الإجنليزية.
  ال�شرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 272753    بتاريخ : 2017/05/07

باإ�شم :  جون�ش�ون اأند جون�ش�ون
املتحدة  ال��ولي��ات   08933  ، جري�شي  نيو   ، ب��رن��زوي��ك  نيو   ، ب���الزا  جون�شون  اأن���د  جون�شون  وان   : وع��ن��وان��ه 

الأمريكية.   
بيانات الأولوية : 

�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 5
الذاتية  املناعة  واأم��را���س  الفريو�شية  الأم��را���س  م��ن  وال��ع��الج  للوقاية  ب�شرية  �شيدلنية  م�شتح�شرات 
والأمل  امل��رك��زي  الع�شبي  اجل��ه��از  واأم��را���س  ال��دم��وي��ة  والأوع��ي��ة  القلب  واأم��را���س  الإلتهابية  والأم���را����س 
ال�شتقالبية  والأم��را���س  بالعدوى  املرتبطة  والأم��را���س  اله�شمي  اجلهاز  واأم��را���س  اجللدية  والأم��را���س 

)الأي�شية( واأمرا�س الأورام واأمرا�س العيون واأمرا�س اجلهاز التنف�شي.
و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة RETRESKA باللغة الإجنليزية.

  ال�شرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 273337    بتاريخ : 2017/05/16

بيانات الأولوية : 
باإ�شم :  �شركة املبادلة للعالمات التجارية القاب�شة ذ.م.م

وعنوانه : �س. ب. 45005 ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة      

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 41
تنظيم وترتيب واإدارة املعار�س واملوؤمترات والجتماعات واحللقات الدرا�شية وور�شات العمل واملعار�س التف�شريية والأحداث 
لغايات ثقافية وتعليمية وترفيهية ، توفري ون�شر املعلومات املتعلقة بجميع اخلدمات اآنفة الذكر مبا يف ذلك املواد املتعلقة  
باملعار�س واملوؤمترات والجتماعات واحللقات الدرا�شية وور�شات العمل واملعار�س التف�شريية والأحداث لالأغرا�س لغايات 
ثقافية وتعليمية وترفيهية ، توفري ون�شر املعلومات وامل�شاعدة وامل�شورة لرواد املعار�س واملوؤمترات والزائرين والعار�شني مبا 
يف ذلك تلك املعلومات املقدمة اإلكرتونياً مبا يف ذلك املواقع اللكرتونية ، ن�شر املواد املتعلقة جميعها باملعار�س واملوؤمترات 

والجتماعات واحللقات الدرا�شية وور�شات العمل واملعار�س التف�شريية والأحداث لغايات ثقافية وتعليمية وترفيهية.
باللغة    WORLD CONNECTIVITY FORUM ك��ل��م��ات  ع��ن  ع��ب��ارة  ال��ع��الم��ة   : ال��ع��الم��ة  و���ش��ف 

الإجنليزية.
 ال�شرتاطات :

اإر�شاله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 
امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 273339    بتاريخ : 2017/05/16

بيانات الأولوية : 
باإ�شم :  �شركة املبادلة للعالمات التجارية القاب�شة ذ.م.م

وعنوانه : �س. ب. 45005 ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة    

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 38
الهواتف  بوا�شطة  وال��ر���ش��وم��ات  والبيانات  لل�شوت  واملحلي  امل��دى  طويل  الإر���ش��ال  حت��دي��داً  الت�����ش��الت  خ��دم��ات 
والربقيات والكبالت وبث الأقمار ال�شناعية ، اإر�شال البث عرب الأقمار ال�شناعية ، الإر�شال الكبلي والإر�شال عرب 
عرب  الت�شال  خدمات   ، ال�شناعية  الأقمار  عرب  والإر���ش��ال  الكبلي  الإر���ش��ال  خدمات   ، للربامج  ال�شناعية  الأقمار 
ال�شتقبال  ت�شغيل هوائيات   ، ال�شناعية  الأقمار  اإىل  الأر���س  التلفزيون من  ت�شغيل مر�شالت   ، ال�شناعية  الأقمار 
من الأقمار ال�شناعية اإىل الأر�س ، ت�شغيل الأقمار ال�شناعية اخلا�شة بالت�شالت ، تاأجري وقت البث عرب الأقمار 
اإر�شال ال�شور عرب  اإعادة   ، اأطقم بث واأنتينات وهوائيات ا�شتقبال البث عرب الأقمار ال�شناعية  ال�شناعية ، تاأجري 

الأقمار ال�شناعية ، اإر�شال ال�شوت وال�شورة عرب الأقمار ال�شناعية اأو عرب �شبكات الو�شائط املتعددة التفاعلية.
  YAHSAT GOVERNMENT SOLUTIONS كلمات  عن  عبارة  العالمة   : العالمة  و�شف 

باللغة الإجنليزية.
 ال�شرتاطات :

اإر�شاله  اأو  الإقت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 273418    بتاريخ : 2017/05/17

باإ�شم :  جون�ش�ون اأند جون�ش�ون
املتحدة  ال��ولي��ات   08933  ، جري�شي  نيو   ، ب��رن��زوي��ك  نيو   ، ب���الزا  جون�شون  اأن���د  جون�شون  وان   : وع��ن��وان��ه 

الأمريكية.   
بيانات الأولوية : 2017/03/08

�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 5
الذاتية  املناعة  واأم��را���س  الفريو�شية  الأم��را���س  م��ن  وال��ع��الج  للوقاية  ب�شرية  �شيدلنية  م�شتح�شرات 
والأمل  امل��رك��زي  الع�شبي  اجل��ه��از  واأم��را���س  ال��دم��وي��ة  والأوع��ي��ة  القلب  واأم��را���س  الإلتهابية  والأم���را����س 
ال�شتقالبية  والأم��را���س  بالعدوى  املرتبطة  والأم��را���س  اله�شمي  اجلهاز  واأم��را���س  اجللدية  والأم��را���س 

)الأي�شية( واأمرا�س الأورام واأمرا�س العيون واأمرا�س اجلهاز التنف�شي ، مطاعيم.
و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة ALPRENSO باللغة الإجنليزية.

  ال�شرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 273522    بتاريخ : 2017/05/18

باإ�شم :  جون�ش�ون اأند جون�ش�ون
املتحدة  ال��ولي��ات   08933  ، جري�شي  نيو   ، ب��رن��زوي��ك  نيو   ، ب���الزا  جون�شون  اأن���د  جون�شون  وان   : وع��ن��وان��ه 

الأمريكية.   
بيانات الأولوية : 2017/03/08

�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 5
الذاتية  املناعة  واأم��را���س  الفريو�شية  الأم��را���س  م��ن  وال��ع��الج  للوقاية  ب�شرية  �شيدلنية  م�شتح�شرات 
والأمل  امل��رك��زي  الع�شبي  اجل��ه��از  واأم��را���س  ال��دم��وي��ة  والأوع��ي��ة  القلب  واأم��را���س  الإلتهابية  والأم���را����س 
ال�شتقالبية  والأم��را���س  بالعدوى  املرتبطة  والأم��را���س  اله�شمي  اجلهاز  واأم��را���س  اجللدية  والأم��را���س 

)الأي�شية( واأمرا�س الأورام واأمرا�س العيون واأمرا�س اجلهاز التنف�شي ، مطاعيم.
و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة BALVERSA باللغة الإجنليزية.

ال�شرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 273526    بتاريخ : 2017/05/18

باإ�شم :  جون�ش�ون اأند جون�ش�ون
املتحدة  ال��ولي��ات   08933  ، جري�شي  نيو   ، ب��رن��زوي��ك  نيو   ، ب���الزا  جون�شون  اأن���د  جون�شون  وان   : وع��ن��وان��ه 

الأمريكية.   
بيانات الأولوية : 2017/03/08

�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 5
الذاتية  املناعة  واأم��را���س  الفريو�شية  الأم��را���س  م��ن  وال��ع��الج  للوقاية  ب�شرية  �شيدلنية  م�شتح�شرات 
والأمل  امل��رك��زي  الع�شبي  اجل��ه��از  واأم��را���س  ال��دم��وي��ة  والأوع��ي��ة  القلب  واأم��را���س  الإلتهابية  والأم���را����س 
ال�شتقالبية  والأم��را���س  بالعدوى  املرتبطة  والأم��را���س  اله�شمي  اجلهاز  واأم��را���س  اجللدية  والأم��را���س 

)الأي�شية( واأمرا�س الأورام واأمرا�س العيون واأمرا�س اجلهاز التنف�شي ، مطاعيم.
و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة ERDELFA باللغة الإجنليزية.

  ال�شرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 273528    بتاريخ : 2017/05/18

باإ�شم :  جون�ش�ون اأند جون�ش�ون
املتحدة  ال��ولي��ات   08933  ، جري�شي  نيو   ، ب��رن��زوي��ك  نيو   ، ب���الزا  جون�شون  اأن���د  جون�شون  وان   : وع��ن��وان��ه 

الأمريكية.   
بيانات الأولوية : 2017/03/08

�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 5
الذاتية  املناعة  واأم��را���س  الفريو�شية  الأم��را���س  م��ن  وال��ع��الج  للوقاية  ب�شرية  �شيدلنية  م�شتح�شرات 
والأمل  امل��رك��زي  الع�شبي  اجل��ه��از  واأم��را���س  ال��دم��وي��ة  والأوع��ي��ة  القلب  واأم��را���س  الإلتهابية  والأم���را����س 
ال�شتقالبية  والأم��را���س  بالعدوى  املرتبطة  والأم��را���س  اله�شمي  اجلهاز  واأم��را���س  اجللدية  والأم��را���س 

)الأي�شية( واأمرا�س الأورام واأمرا�س العيون واأمرا�س اجلهاز التنف�شي ، مطاعيم.
و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة ERFANDEL باللغة الإجنليزية.

  ال�شرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 273530    بتاريخ : 2017/05/18

باإ�شم :  جون�ش�ون اأند جون�ش�ون
املتحدة  ال��ولي��ات   08933  ، جري�شي  نيو   ، ب��رن��زوي��ك  نيو   ، ب���الزا  جون�شون  اأن���د  جون�شون  وان   : وع��ن��وان��ه 

الأمريكية.  
بيانات الأولوية : 2017/03/08

�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 5
الذاتية  املناعة  واأم��را���س  الفريو�شية  الأم��را���س  م��ن  وال��ع��الج  للوقاية  ب�شرية  �شيدلنية  م�شتح�شرات 
والأمل  امل��رك��زي  الع�شبي  اجل��ه��از  واأم��را���س  ال��دم��وي��ة  والأوع��ي��ة  القلب  واأم��را���س  الإلتهابية  والأم���را����س 
ال�شتقالبية  والأم��را���س  بالعدوى  املرتبطة  والأم��را���س  اله�شمي  اجلهاز  واأم��را���س  اجللدية  والأم��را���س 

)الأي�شية( واأمرا�س الأورام واأمرا�س العيون واأمرا�س اجلهاز التنف�شي ، مطاعيم.
و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة SERPLANO باللغة الإجنليزية.

  ال�شرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 273382    بتاريخ : 2017/05/16

باإ�شم :  دبي القاب�شة �س.ذ.م.م 
وعنوانه : �س.ب. 73311 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

بيانات الأولوية : 
�سورة العالمة       

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 14
املعادن النفي�شة وكل خليط منها واملنتجات امل�شنوعة من معادن نفي�شة اأو مطلية بها غري الواردة يف فئات اأخرى ، املجوهرات 
 ، ، خرز ل�شناعة املجوهرات  ، متائم )جموهرات(  الدقيقة  الوقت  واأدوات قيا�س  الوقت  اأدوات قيا�س   ، الكرمية  والأحجار 
�شال�شل   ، �شل�شلية )جموهرات(  ، قالئد  للزينة )جموهرات(  دبابي�س   ، اأ�شاور )جموهرات(   ، نفي�شة  معادن  �شناديق من 
، علب جموهرات  نفي�شة  للقبعات من معادن  ِحلي   ، اأق��راط   ، ، جموهرات جمتزعة  ، حلي �شغرية )جم��وه��رات(  �شاعات 
قالئد   ، اأكمام  )مرابط(  زمامات   ، �شغرية(  �شال�شل  اأو  �شغرية  )حلي  للمفاتيح  حلقات   ، مقّلدة  جموهرات   ، )�شناديق( 
اأو ن�شف  نفي�شة غري م�شغولة  ، معادن  امل�شغوط  الكهرمان  لآل��ئ من   ، لآل��ئ )جموهرات(   ، زينة  دبابي�س   ، )جموهرات( 
، �شوار �شاعات ، علب  ، دبابي�س ربطات العنق  ، م�شابك ربطات العنق  اأحجار �شبه كرمية   ، م�شغولة ، خوامت )جموهرات( 

�شاعات ، اأ�شالك من معادن نفي�شة )جموهرات( ، اأ�شغال فنية من معادن نفي�شة.
و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمات DUBAI PEARL MUSEUM باللغة الإجنليزية.

 ال�شرتاطات :
اإر�شاله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 

امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138
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عربي ودويل
توقيف 35 موظفا يف ا�شطنبول لعالقتهم بغولن 

 •• ا�صطنبول-اأ ف ب:

الرتكية توقيف  النا�شول احلكومية  انباء  اعلنت وكالة 
ا�شطنبول  يف  اخل��دم��ة  يف  او  �شابقا  ب��ل��دي��ا  م��وظ��ف��ا   35
الثالثاء لتهامهم بالرتباط مبحاولة النقالب يف متوز 

يوليو 2016، فيما يجري البحث عن 77 غريهم.
و�شدرت مذكرات توقيف بحق 112 موظفا بلديا �شابقا 
او يف اخلدمة بينهم 35 على القل مت توقيفهم، بتهمة 
ال���ذي تتهمه  ال��داع��ي��ة فتح اهلل غ��ول��ن  الت�����ش��ال بحركة 

انقرة بتدبري حماولة انقالب 15 متوز يوليو 2016.
وتتعلق التهم خ�شو�شا با�شتخدام هوؤلء تطبيق الر�شائل 

اأداة  ال��رتك��ي��ة  ال�شلطات  تعتربه  ال���ذي  ب��اي��ل��وك  امل�شفرة 
التوا�شل الرئي�شية بني النقالبيني، بح�شب النا�شول.

وتاأتي هذه التوقيفات بعد اأقل من ا�شبوعني على ا�شتقالة 
13 عاما توىل  رئي�س بلدية ا�شطنبول قادر توبا�س بعد 
العدالة  راي���ة احل���زب احل��اك��م  امل��ن�����ش��ب حت��ت  فيها ه���ذا 
والتنمية. وتزامنت ا�شتقالته مع خالفات ب�شاأن م�شاريع 
اإعمارية يف املدينة اأعطى احلزب ال�شوء الأخ�شر لها رغم 
الرتكي  الرئي�س  اعالن  اأتت عقب  كما  توبا�س.  معار�شة 
رجب طيب اردوغان يف ال�شهر الخرية عن ارادة جتديد 
�شفوف حزبه ا�شتعدادا لالنتخابات الت�شريعية والرئا�شية 
بلدي  ا�شتحقاق  بعد   2019 نوفمرب  الثاين  ت�شرين  يف 

وا�شتبدل  م��ن��ه.  م��ار���س  اآذار  يف  ام��ت��ح��ان  مب��ث��اب��ة  يعترب 
توبا�س �شريعا مبولود اأوي�شال من احلزب نف�شه.

الثالثاء  ال��رتك��ي��ة  ال�شلطات  اأ���ش��درت  اأخ���رى  جهة  م��ن 
من  �شابقا  �شرحوا  موظفا   116 بحق  توقيف  مذكرات 
و21  من�شبهم  يف  زال��وا  ما  و5  الوطنية  الرتبية  وزارة 
موظفا �شابقا يف وزراة ال�شباب والريا�شة، ل�شبهات مماثلة 

بالت�شال بالنقالب الفا�شل.
وب��داأت ال�شلطات الرتكية عقب حماولة النقالب حملة 
50 األف  تطهري وا�شعة النطاق �شملت توقيف اأكرث من 
الفا يف   140 اأك��رث من  تعليق مهام  او  وت�شريح  �شخ�س 

خمتلف القطاعات.

املحكمة الأوروبية تدين اإ�شبانيا لطردها مهاجرين 
•• �صرتا�صبورغ-اأ ف ب:

ب�شورة  لطردها  اإ�شبانيا  ام�س  الإن�شان  حلقوق  الأوروب��ي��ة  املحكمة  دان��ت 
جيب  اإىل  و�شال  مهاجرين  ق�شائي  اأو  اإداري  ق��رار  اأي  وب���دون  جماعية 

مليلية الإ�شباين يف �شمال املغرب.
مقدمي  على   2014 اأغ�شط�س  اآب   13 يف  الإ�شبانية  ال�شرطة  وقب�شت 
ال�شياج  كانا يعربا  العاج، فيما  و�شاحل  ال�شكوى وهما يتحدران من مايل 
ب�  احل��ال  الإ�شبانية، وقامت يف  والأرا���ش��ي  املغربية  الأرا���ش��ي  الفا�شل بني 
اأكرث من  م�شافة  فا�س على  اإىل  املغرب وحتديدا  اإىل  واإعادتهما  تكبيلهما 
300 كلم. وكان الرجالن يقيمان منذ عدة اأ�شهر يف خميم مونت غوروغو 
الع�شوائي حيث يتجمع مئات املهاجرين يف انتظار اأن ينجحوا يف الدخول 

اإىل اجليبني الإ�شبانيني، حني قاما بالنتقال اإىل مليلية.

•• �صرتا�صبورغ-اأ ف ب:

احراز  لعدم  اأ�شفه  عن  اأم�س  الوروب���ي  ال��ربمل��ان  عرب 
ببدء  ي�شمح  ل  ما  بريك�شت  مفاو�شات  يف  ك��اف  تقدم 
مرحلة جديدة وفتح حمادثات حول طبيعة العالقة 

امل�شتقبلية بني بروك�شل ولندن.
ويف ق������رار دع���م���ت���ه ال���ك���ت���ل ال��رئ��ي�����ش��ي��ة ال����ث����الث يف 
علنية  جل�شة  خالل  الوروبيون  النواب  دعا  الربملان، 
الدول  ق��ادة  )ي�شم  الوروب���ي  املجل�س  ب�شرتا�شبورغ، 
اىل  ال��ه��ادف  تقييمه  تاأجيل  يقرر  ان  اىل  الع�����ش��اء( 
القمة  اث��ن��اء  كافيا  امل��ح��رز  التقدم  ك��ان  اذا  م��ا  حتديد 
الول  ت�شرين  و20   19 املقررة يف  املقبلة  الوروب��ي��ة 

اكتوبر بربك�شل.
ومت تبني القرار باأغلبية �شاحقة من 557 نائبا مقابل 
الت�شويت.  عن   29 امتنع  فيما  عليه  اعرت�شوا   92
ال��ربمل��ان الوروب���ي ح��ول بريك�شت غي  ووق��ع��ه من�شق 
فريهوف�شتات رئي�س كتلة الليرباليني ونظرياه رئي�شا 

كتلتي اليمني والي�شار.
وجاء يف القرار ان الربملان الوروب��ي يرى ان اجلولة 
ال��راب��ع��ة م��ن امل��ف��او���ش��ات ال��ت��ي ع��ق��دت ب��ني 25 و28 
ب�����ش��ان حقوق  ك��اف��ي��ا  ت��ق��دم��ا  ت��ت��ح  �شبتمرب مل  اي��ل��ول 
ال�����ش��م��ال��ي��ة، وت�شوية  امل��واط��ن��ني واي��رل��ن��دا واي��رل��ن��دا 

اللتزامات املالية للمملكة املتحدة .
التي  املالية  الل��ت��زام��ات  ه��ذه  قيمة  بروك�شل  وت��ق��در 
يتعني على لندن الوفاء بها مبا بني 60 ومئة مليار 

يورو.
مي�شال  لربيك�شت  الوروبيني  املفاو�شني  كبري  وق��ال 
ب��ارن��ي��ي��ه خم��اط��ب��ا ال��ربي��ط��ان��ي��ني ل��ي�����س ه��ن��اك فدية 
+ايك�شت بيل+ هناك فقط كوننا نطلب منكم دفع ما 

عليكم، ل اكرث ول اقل .
وا����ش���اف ن��ح��ن ن��ح��ت��اج ال��ث��ق��ة ب��ي��ن��ن��ا لإق���ام���ة عالقة 
م�����ش��ت��دام��ة. وم��ف��ت��اح ه���ذه ال��ث��ق��ة يتمثل اي�����ش��ا يف ان 

تقبلوا مو�شوعيا �شداد ح�شاباتكم .

ويعود لبارنييه امر تقييم م�شتوى التقدم يف املباحثات 
بني بروك�شل ولندن وان يعر�س متى حتقق ذلك على 
الدول الع�شاء ال 27 قبول البدء يف بحث م�شتقبل 
الذي  ب��ني الحت���اد وبريطانيا. وه��و الم���ر  ال��ع��الق��ة 
النتهاء  باأ�شرع ما ميكن وقبل  تريد بريطانيا بحثه 

من اتفاق الن�شحاب.
وتدور املباحثات حتى الن حول حقوق ثالثة ماليني 
مواطن اوروبي يقيمون يف اململكة املتحدة، والعالقة 
اي��رل��ن��دا )ال��ب��ل��د الع�شو يف الحت����اد الوروب����ي(  ب��ني 
واقليم ايرلندا ال�شمالية التابع لربيطانيا وخ�شو�شا 
باللتزامات  يتعلق  ال��ث��ال��ث  وامل��ل��ف  بينهما.  احل���دود 
امل��ال��ي��ة ل��ربي��ط��ان��ي��ا مب��وج��ب ع�����ش��وي��ت��ه��ا يف الحت���اد 

الوروبي.
وا����ش���ار ب��ارن��ي��ي��ه اىل ت��ق��دم يف م�����ش��ال��ة ح��م��اي��ة حقوق 
جدية  خالفات  اىل  ا�شار  لكنه  الوروبيني،  املواطنني 

ب�شاأن الت�شوية املالية .
كلود  الوروب��ي��ة جان  املفو�شية  رئي�س  قال  من جهته 
ثم  ال��ط��الق،  ب��ن��ود  ب�����ش��اأن  نتفق  ان  اول  علينا  يونكر 
�شرنى ان كان باإمكاننا ان نلتقي جمددا مع �شيء من 

الود .
ي���در����س ق����ادة دول الحت�����اد الوروب�����ي  وي��ف��رت���س ان 
خ��������الل  املباحثات  يف  التق���������دم  م�ش����������توى   27 ال��� 
قمتهم املقررة يومي 19 و20 ت�شرين الول اكتوبر 

بربوك�شل.
اخلط���������وط  الوروب��ي��������ون  الن������������واب  وح�����������دد 

احلم�����������راء .
املتحدة  اململكة  وا���ش��اروا اىل ح��الت متييز �شجلت يف 
وبع�س الدول الع�شاء وان لذلك عواقب على احلياة 

اليومية من خالل احلد من حقوقهم .
كما تطرقوا اىل املرحلة النتقالية التي �شتكون بنحو 
عامني بعد التاريخ الر�شمي لإجناز النف�شال بنهاية 
اآذار مار�س 2019 والتي اقرتحتها رئي�شة احلكومة 
الربيطانية ترييزا ماي يف خطابها الخري بايطاليا.

•• الفجر - خرية ال�صيباين
يف ال�شابع ع�شر من فرباير 2008، 
ال�شتقالل  الكو�شويف  الربملان  اأعلن 
امل���رك���زي���ة  احل����ك����وم����ة  اإرادة  ����ش���د 
الأوروبي  الحت��اد  مغرقا  ال�شربية، 
والدول الأع�شاء يف ماأزق م�شتمّر اىل 
اليوم. بعد ما يقارب الع�شر �شنوات، 
امل�شار.  ذات  ات��ب��اع  لكاتالونيا  ميكن 
املناطق يف الحتاد  اأغنى  واح��دة من 
الأوروب�����ي حت��ق��ق ان��ف�����ش��ال��ه��ا.. وهي 
�شابقة اأوىل من نوعها. وواقعيا، فاإن 
قانونيا  �شداعا  ي�شكل  التطور  ه��ذا 
ل  اذ  الأوروب��ي��ة  للموؤ�ش�شات  حقيقيا 
امل��ع��اه��دات الأوروب��ي��ة ين�ّس  �شيء يف 
ع��ل��ى م��ث��ل ه���ذه ال��ف��ر���ش��ي��ة. غ��ري ان 
ل�����ش��ّده��ا، وهكذا  ال��ث��غ��رات م���وج���ودة 
ت�����ش��ت��ن��د امل��ف��و���ش��ي��ة الأوروب����ي����ة على 
هذه  مثل  يف  للبت  “برودي”  م��ب��داأ 

احلالت.
فقد اأكد الرئي�س ال�شابق للمفو�شية 

برودي  رومانو  الإيطايل  الأوروبية، 
من  ت���ول���د  دول�����ة  اأن   ،2004 ع����ام 
النف�شال عن دولة ع�شو يف الحتاد 
الأوروب�����ي ل��ن ت�شبح ال��ي��ا ج���زء من 
وعليها  ا�شتبعادها،  �شيتم  الحت���اد.. 
الع�شوية  ع���ل���ى  احل�������ش���ول  ط���ل���ب 

جمددا. 
املنطقة  ع��ل��ى  امل��ن��ط��ل��ق،  ه����ذا  وم����ن 
املفو�شية،  ا���ش��ت�����ش��ارة  الن��ف�����ش��ال��ي��ة 
ت�شويت  على  واحل�شول  وال��ربمل��ان، 
ب���الإج���م���اع يف امل��ج��ل�����س الأوروب��������ي، 
الن�شمام  اتفاقية  على  وامل�����ش��ادق��ة 

من طرف جميع الدول الأع�شاء.
املفو�شية،  با�شم  املتحدث   وقد �شدد 
املبدا  ه��ذا  اأن  �شينا�س،  مارغريتي�س 
املفو�شيات  ج��م��ي��ع  اع��ت��م��دت��ه  “قد 

ال�شابقة و�شاري  املفعول اليوم.”

موافقة ا�سبانيا �سرورية
كاتالونيا،  م�شري  لف�شل  جم��ال  ل 
الوزيرة  ت�شغط  ال��ت��ي  وا���ش��ك��ت��ل��ن��دا، 

ك��ات��ال��ون��ي��ا، ي��ف��ر���س احل�����ش��ول، قبل 
اإىل الحت����اد الأوروب������ي،  الن�����ش��م��ام 

على موافقة ا�شبانيا.
تتعر�س  ب��������رودي  ع���ق���ي���دة  ان  ال   
الباحثني:  بع�س  ومقاومة  لت�شريح 
ب��احل��ق يف  ت��ع��رتف  امل���ع���اه���دات  “اإن 
ال���رت����ش���ح ل���الحت���اد الأوروب���������ي، ويف 
تتوقع  مل  ولكنها  ع�شوا،  ت�شبح  ان 
ان���ف�������ش���ال داخ��������ل اإح���������دى ال������دول 
ليفرات،  نيكول  ي��ق��ول  الأع�شاء”، 
ال����دويل يف جامعة  ال��ق��ان��ون  اأ���ش��ت��اذ 
“احلق  تقرير حول  وموؤلف  جنيف، 
ال�شرعي لكتالونيا يف اتخاذ القرار”، 

بطلب من احلكومة الكاتالونية.
ومن وجهة نظره، لي�س هناك اأ�شا�س 
كاتالونيا.  ل�شتبعاد  �شليم  ق��ان��وين 
القانونية  اإدارت��ه��ا  للمفو�شية  “اإن 
يعود  واحل�شم  البت  ولكن  اخلا�شة، 

ملحكمة العدل. 
كانت  املفو�شية  م�شالح  اأن  وح���دث 
الباحث، معتقدا  يقول  على خطاأ”، 

من  ����ش���ت���ورج���ي���ون  ن���ي���ك���ول  الأوىل 
اأج�����ل اإج������راء ا���ش��ت��ف��ت��اء ج���دي���د بعد 
الر�شالة  ه���ي  ه����ذه  ال��ربي��ك�����ش��ي��ت.  
�شبتمرب  منت�شف  يف  ح��م��ل��ه��ا  ال��ت��ي 
يونكر،  كلود  ج��ان  املفو�شية،  رئي�س 
الذي يعار�س اأي “جتزئة” لالحتاد 
الأوروب���ي. وم��ن وجهة نظره، يجب 
“اتباع  ا�شكتلندا  كما  كاتالونيا  على 
التي  الن�������ش���م���ام  اإج����������راءات  ن��ف�����س 
الأع�شاء  ال����دول  ج��م��ي��ع  اع��ت��م��دت��ه��ا 
الحتاد  اإىل  ان�شمت  التي  الأخ���رى 

الأوروبي عام 2004”.
 اذن، لن تكون هناك معاملة خا�شة 
الرغم  على  النف�شالية،  للمنطقة 
م���ن مت�����ّش��ك��ه��ا ب���الحت���اد الأوروب������ي: 
 1994 ع���ام  م��ن��ذ  ف��ع��ال  لكاتالونيا 
ع��ل��ى بعد  ب��روك�����ش��ل،  دائ��م��ة يف  بعثة 

خطوات قليلة من املوؤ�ش�شات.
ادارتها  حتليل  اىل  املفو�شية  ت�شتند 
ال��ق��ان��ون��ي��ة لإ���ش��ف��اء ال�����ش��رع��ي��ة على 
حالة  يف  وه�������و  ب�����������رودي،  م����ذه����ب 

بكاتالونيا  الع�������رتاف  ���ش��ي��ت��م  ان����ه 
امل�شتقلة يف النهاية من طرف الدول 
الأوروبية “من منطلق براغماتي”.

وت���اأوي���ل ل يحظى  ت��ف�����ش��ري  ه���ذا  ان 
ب����الإج����م����اع. وح�������ش���ب، ال���ب���اح���ث يف 
جامعة لوفان البلجيكية، فان امل�شاألة 
تتنّزل يف اإطار القانون الدويل: “اإذا 
ت�شبح  دول���ة،  ع��ن  منطقة  انف�شلت 
اأي  دول���ة ج��دي��دة ولي�شت ج���زء م��ن 
منظمة دولية. لذلك يجب اأن تن�شّم 
الأوروبي  لالحتاد  �شواء  جديد،  من 

اأو الأمم املتحدة. “

حتايل
من هو على حق، ومن هو على خطاأ؟ 
يبقى ال�شوؤال بدرجة اوىل نظريا. يف 
تغادر  ان  اأبعد من  كاتالونيا  الواقع، 
كاتالونيا  اأب���واب  “فتح  ان  ا�شبانيا. 
العرتاف  يعني  الن�شمام،  لعملية 
فان�شن  ي����الح����ظ  كدولة”،  ب���ه���ا 
نظره  وج����ه����ة  وم�����ن  لب�������������وردوري. 
ف���ان ال����دول الأوروب����ي����ة ل��ن تعرتف 
با�شتثناء  ال���ش��ت��ق��الل،  ب��اإع��الن  اأب���دا 
ايرلندا ودول البلطيق.. فالأخريين 
ال�شتفتاء  ع��رب  امل����رور  عليهم  ك���ان 

لالنف�شال عن الحتاد ال�شوفياتي.
ا�شتقالل  ان  م���وؤك���د،  وح���ي���د  ����ش���يء 
كو�شوفو  با�شتقالل  يذّكر  كاتالونيا 
ال��ت�����ش��ع��ي��ن��ات. ول  ع����ن ���ش��رب��ي��ا يف 
اأع�شاء يف الحتاد  دول  ت��زال خم�شة 
الوروب��������ي، م���ن ب��ي��ن��ه��ا ا���ش��ب��ان��ي��ا، ل 
التحايل  مت  وال���ي���وم  ب���ه���ا.  ت���ع���رتف 
على امل�شكلة بذكاء. ففي الت�شريعات 
تذكر  كو�شوفو  ت���زال  ل  الأوروب���ي���ة، 
اأ�شفل  مع جنمة �شغرية وهام�س يف 
ال�شفحة للتذكري مبوقعها اخلا�س، 

وخ�شو�شا، مراعاة للح�شا�شيات.
عن لوبوان الفرن�سية

ا�ستقاللها يذّكر با�ستقالل كو�سوفو:

كاتالونيا: ال�شتقالل.. �شداع اأوروبي...!

ل �سيء يف املعاهدات الأوروبية ين�ّض على فر�سية النف�سال لكن الثغرات موجودة ل�سّدها

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر الآخر

•• فريدريك كولر

ال�شعبوي  اليمني  يح�شد  اخ���رى،  بعد  انتخابات 
البديل  النجاحات. وعقب الخ��رتاق الذي حققه 
ان  املتوقع  برلني، من  م��وؤخ��را يف  املانيا  اج��ل  من 
اأكتوبر   15 ال��ن��م�����ش��اوي يف  ي��وؤك��د ح���زب احل��ري��ة 
يف  ثانية  �شيا�شية  كقوة  مرتبته  فيينا  يف  ال��ق��ادم 
الئتالف  يف  للم�شاركة  جيدة  فر�شة  م��ع  ال��ب��الد 
احلاكم اجلديد. ومع الإع��الن عن النتيجة التي 
خريت  قدم  املانيا،  اجل  من  البديل  حزب  حققها 
ملخ�شا  الهولندي،  احلرية  ح��زب  زعيم  وي��ل��درز، 
�شريعا على ت��وي��رت: ح��زب احل��ري��ة ه��و ال��ث��اين يف 
الثانية يف فرن�شا،  الوطنية هي  هولندا، واجلبهة 
وحزب احلرية هو الثاين يف النم�شا، وحزب البديل 
“الر�شالة  اأن  اإىل  ليخل�س  اأملانيا،  يف  الثالث  هو 

وا�شحة.. نحن ل�شنا دول ا�شالمية “.
بالإمكان  وك��ان  القائمة،  وي��ل��درز  مل يغري خ��ريت 
الوليات  الأول يف  ت��رام��ب ه��و  ي��ك��ون: دون��ال��د  اأن 
املتحدة، وفيكتور اأوربان هو الأول يف املجر، وحزب 
القانون والعدالة يحكم بولندا، وال�شكندنافيون 
حت��ت ت��اأث��ري م��ت��زاي��د لأح�����زاب ال�����ش��ع��ب، وامل�شهد 
عقدين  طيلة  عليه  هيمن  ال�شوي�شري  ال�شيا�شي 
تقريبا حزب ال�شعب، الذي كثريا ما يمُ�شت�شهد به 
لليمني  الأخ���رى  ان��ه ملهم جميع احل��رك��ات  على 

القومي الأوروبي.

“الختبار ال�ساغط” لل�سعبوية
اليمني  عن  تتحدثان  النم�شا  اأو  فرن�شا  كانت  اإذا 
اأماكن  ت��زال م��رتددة، ويف  اأملانيا ل  املتطرف، ف��اإن 
المر  ليقت�شر  الن��ك��ار  اىل  اللجوء  يكون  اخ��رى 
ال�شعبوية،  الف�شفا�س  امل�شطلح  ا�شتخدام  على 
اختالف  وخا�شة  �شيا�شية،  ثقافة  م�شاألة  وه��ذه 

التاريخ الوطني. 
واأي��ا كان ال�شم، فكل هذه الح��زاب تتموقع على 
ومتالحما،  ع�شويا  �شعبا  ��ّج��د  متمُ اليمني،  مي��ني 
ث��ق��اف��ي��ة، وتنتقد  زع���ي���م، وه���وي���ة  ع��ل��ى  ���ث���ن���ي  وتمُ
والنخب  الأوروب����ي  والحت���اد  العوملة  خطر  ب�شدة 
ويتغذى  منهم.  امل�شلمني  وخا�شة   - والالجئني 
لال�شتقرار،  املزعزعة  العوملة  اآث��ار  من  اإحباطهم 

�شواء كانت من البوابة القت�شادية اأو الهجرة.

الرئا�شة  ا�شتحقاق  يف  احل��ري��ة  ح���زب  ف�شل  ب��ع��د 
ت�شكيل  يف  الهولندي  احلرية  وح��زب  النم�شاوية، 
احلكومة الهولندية، اأو اجلبهة الوطنية يف تويل 
رئا�شة الدولة الفرن�شية يف بداية العام، متكنا من 
طماأنة اأنف�شنا على �شالمة النظم الدميوقراطية: 
فقد اجتازت الختبار ال�شاغط لل�شعبوية. وهكذا 
و�شلنا اإىل ما اعتمُرب انت�شارات يف حني كان يجب 
اعتبارها هزائم: التقدم امل�شتمر، والت�شويت بعد 
ال��ق��وم��ي��ة، وال��ت��ع��اي�����س مع  ال��ق��وى  الخ���ر ل�شالح 

خطابهم. 
ان املباراة مل تنتهي بعد.. ويف احلقيقة، اإن ال�شدود 
اأملانيا من  تبنّي يف  الخ��ر، كما  تلو  ال��واح��د  تنهار 
خالل جناح حزب البديل، وهو احلزب الذي ي�شم 
نواة �شلبة من متطرفني �شيجل�شون يف الربملان، 
امر ما كان لم�س قريب بالإمكان ت�شوره. ما هو 
�شقف تقدمهم؟ ربع، ثلث الناخبني كما هو احلال 
لقد  ب��ول��ن��دا؟  يف  كما  غ��دا  الأغلبية  �شوي�شر؟  يف 
لنغالق  اجندتهم  لفر�س  يكفي  م��ا  بعد  حققوا 

وانعزال معظم البلدان.

درع الو�سط
ويتزامن ظهور هذه القومية ال�شعبوية مع انهيار 
�شيناريو  يف  الدميقراطية  ال�شرتاكية  الأح���زاب 
اأو  اأو فرن�شا  اأو هولندا  النم�شا  �شواء يف  متطابق، 

اأملانيا. 
يتج�شد  اليميني،  الجن����راف  ه���ذا  م��واج��ه��ة  ويف 
اأن ن�شعها يف  �شّد الدفاع اليوم يف ت�شورات ميكن 
التق�شيمات  يتجاوز  ال��ذي  الكبري،  الو�شط  خانة 
اإميانويل  ميني:   - ي�شار  القدمية  الأيديولوجية 
اأو  اأمل��ان��ي��ا،  اأجن��ي��ال مريكل يف  م��اك��رون يف فرن�شا، 
فكل  النم�شا.  يف  بيلني  دي���ر  ف���ان  األ��ك�����ش��ن��در  ح��ت��ى 
املناف�س  وابتلع  مع�شكره  حّيد  ق��د  طريقته  على 
اأو و�شط الي�شار. ويف عامل  ال�شابق، ميني الو�شط 
الأخرية  الآم���ال  يج�شدون  فانهم  بو�شلته،  فقد 
اأرحب،  افق  على  منفتحة  ليربالية  لدميقراطية 
النجاح،  واج��ب  عليهم  ان  امل�شتقبل.  يف  ثقة  ولها 
�شّيارة  طريقا  �شيفتح  الغد،  عامل  يف  ف�شلهم،  لن 

�شالكة لأق�شى اليمني.

ترجمة خرية ال�سيباين

يف متييع ال�شعبوية القومية...!

••  رئي�س حترير �شابق ل�شحيفة لوطون ال�شوي�شرية

ان�سمام كاتالونيا اإىل الحتاد 
الأوروبي ي�ستوجب موافقة ا�سبانيا

فتح اأبواب كاتالونيا لعملية 
الن�سمام، يعني العرتاف بها كدولة

رومانو برودي حدد قاعدة الع�شوية يف الحتاد جونكر لمتييز بني كاتالونيا وا�شكتلندا

من  ـــد  ـــول ت دولـــــة 
دولة  عن  النف�شال 
الحتــــاد  يف  عــ�ــشــو 
ت�شبح  لن  الأوروبــي 
اآليا جزءًا من الحتاد

ا�شتقالل كو�شوفو قد يتحول اىل منوذج

ال�شتقالل و�شداع العرتاف به

اأ�شف اأوروبي لعدم التقدم يف مفاو�شات بريك�شت 



األربعاء   4   أكتوبر    2017  م   -   العـدد  12138  
Wednesday  4   October   2017  -  Issue No   1213816

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 273380    بتاريخ : 2017/05/16

باإ�شم :  دبي القاب�شة �س.ذ.م.م 
وعنوانه : �س.ب. 73311 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

بيانات الأولوية : 
�سورة العالمة      

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 16
ال�شور   ، الكتب  م��واد جتليد   ، املطبوعات   ، اأخ��رى  فئات  واردة يف  وغ��ري  امل��واد  ه��ذه  امل�شنوعة من  واملنتجات  املقوى  وال���ورق  ال��ورق 
اأو التلوين  اأو لغايات منزلية ، مواد الفنانني ، فرا�شي الدهان  ، القرطا�شية ، مواد الل�شق امل�شتعملة يف القرطا�شية  الفوتوغرافية 
، الآلت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا الأثاث( ، مواد التوجيه والتدري�س )عدا الأجهزة( ، مواد التغليف البال�شتيكية )غري الواردة 
يف فئات اأخرى( ، حروف الطباعة ، الكلي�شيهات )الرا�شمات( ، من�شورات مطبوعة ، كتب ، جمالت ، الإعالنات الكبرية ، لوازم مكتبية 
ومدر�شية ، بطاقات فال�س )تعليمية( ، كتب التلوين ، كتب للر�شوم الهزلية ، اأغلفة للكتب ، كتب الر�شم ، ورق لتجليد الكتب ، كتب 
اأن�شطة املل�شقات ، كتالوجات )دليل م�شور( ، بطاقات ، جملدات ، حافظات ، األبومات ، اأدوات الكتابة ، م�شابك للورق ، اأدوات الر�شم ، 
مواد الر�شم ، رقعات ل�شقة ، تقاومي ، بطاقات تهنئة ، ق�شائم هدايا ، ق�شائم هدايا للكتب ، بطاقات بريدية ، موؤ�شرات الكتب ، دفاتر 
يوميات ، مواد اللف والتغليف ، اأقوا�س ورقع ، ورق الكتابة ، دفاتر ، بطاقات املالحظات ، اأقالم حرب ، اأقالم ر�شا�س ، علب لأقالم 
احلرب واأقالم الر�شا�س ، حّمايات ، اأقالم التلوين ، اأقالم حتديد ، اأطقم الدهان اأو التلوين ، مطبوعات ت�شويرية ، رزنامات ، بطاقات 
اإعالن )قرطا�شية( ، اأكيا�س )مغلفات واأجربة( من الورق اأو البال�شتيك للتعبئة ، ورق لعب )�شدة( ، �شور معدة للنقل ، ر�شوم بيانية 
، دفاتر واأقالم ر�شم ، مغلفات )قرطا�شية( ، ن�شرات اإعالنية ، ملفات )قرطا�شية( ، مناذج )مطبوعة( ، كتب موجزة )اأدلة( ، بطاقات 

دليلية )قرطا�شية( ، بطاقات غري ن�شيجية ، جمالت )دوريات( ، ن�شرات اإخبارية دورية ، دفاتر قطع )قرطا�شية(.
و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمات DUBAI PEARL MUSEUM باللغة الإجنليزية.

 ال�شرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك 

خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 273392    بتاريخ : 2017/05/16

باإ�شم :  دبي القاب�شة �س.ذ.م.م 
وعنوانه : �س.ب. 73311 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

بيانات الأولوية : 
�سورة العالمة       

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 20
اأو ال�شف�شاف او  اأو الق�شب اأو اخليزران  اأو الفلني  املنتجات )غري ال��واردة يف فئات اأخرى( امل�شنوعة من اخل�شب 
ال�شندان اأو العظام اأو العاج اأو عظم فك احلوت اأو ال�شدف اأو الكهرمان اأو املحار اأو املر�شوم اأو اللوؤلوؤ واملواد البديلة 
لكل هذه املواد اأو من املواد البال�شتيكية ، عرق اللوؤلوؤ )غري م�شغول اأو �شبه م�شغول( ، عرق اللوؤلوؤ ، عرق اللوؤلوؤ 
اخلام ، كهرمان اأ�شفر ، قرون وعل ، اأ�شغال فنية من اخل�شب اأو ال�شمع اأو اجلب�س اأو البال�شتيك ، خيزران ، اأ�شغال 
خ�شبية ، علب من اخل�شب اأو البال�شتيك ، مرجان ، هياكل �شغرية من اخل�شب اأو ال�شمع اأو اجلب�س اأو البال�شتيك ، 
عاج غري م�شغول اأو ن�شف م�شغول ، مر�شوم ، قطع متحركة )للديكور( ، �شدف املحار ، اإطارات �شور ، �شدف ، عظم 

حوت غري م�شغول اأو �شبه م�شغول ، اأ�شغال من الق�س ، اأجرا�س تقرع بحركة الهواء )للديكور( ، كهرمان اأ�شفر.
و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمات DUBAI PEARL MUSEUM باللغة الإجنليزية.

 ال�شرتاطات :
اإر�شاله  اأو  الإقت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 273397    بتاريخ : 2017/05/16

باإ�شم :  دبي القاب�شة �س.ذ.م.م 
وعنوانه : �س.ب. 73311 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

بيانات الأولوية : 
�سورة العالمة     

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 35
خدمات الدعاية والإعالن ، اإدارة وتوجيه الأعمال ، تفعيل الن�شاط املكتبي  ، خدمات جتميع ا�شكيلة من ال�شلع ل�شالح الغري 
بالطلب  والإع��الن  الدعاية   ، والإع��الن  الدعاية  وك��الت   ، الزبائن من معاينتها و�شرائها عند احلاجة  وذل��ك لتمكني عامة 
املعلومات  ، تقدمي  الإعالنية  امل�شاحات  تاأجري   ، الدعاية والإع��الن  م��واد  ن�شر   ، الدعاية والإع��الن  م��واد  ، حتديث  الربيدي 
التجارية والن�شح للم�شتهلكني )موؤ�ش�شة اإر�شاد امل�شتهلكني( ، امل�شاعدة يف اإدارة الأعمال ، ل�شق الإعالنات ، امل�شاعدة يف اإدارة 
الأعمال التجارية اأو ال�شناعية ، عر�س ال�شلع على و�شائل الت�شال لغايات بيعها بالتجزئة ، عر�س ال�شلع ، الإعالن بالربيد 
املبا�شر ، ن�شر مواد الدعاية والإعالن ، توزيع العينات ، تنظيم املعار�س لغايات جتارية اأو دعائية ، تنظيم عرو�س الأزياء لغايات 
ترويجية ، خدمات الت�شميم لغايات الدعاية والإعالن ، خدمات الن�شح يف اإدارة الأعمال ، الت�شويق ، اأبحاث الت�شويق ، درا�شات 
 ، الكمبيوتر  املبا�شرة على �شبكات  الإع��الن والدعاية   ، املبيعات  اأو ترويج  الدعاية والإع��الن  اإع��داد مناذج  ، خدمات  الت�شويق 
الدعاية والإعالن اخلارجي ، املعاجلة الإدارية لطلبات ال�شراء ، خدمات ال�شراء لالآخرين )�شراء ال�شلع واخلدمات لالأعمال 

الأخرى( ، ترويج املبيعات )لالآخرين( ، خدمات الت�شويق عرب الهاتف ، الدعاية والإعالن عرب الراديو و التلفزيون.
و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمات DUBAI PEARL MUSEUM باللغة الإجنليزية.

 ال�شرتاطات :
اإر�شاله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 

امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 273399    بتاريخ : 2017/05/16

باإ�شم :  دبي القاب�شة �س.ذ.م.م 
وعنوانه : �س.ب. 73311 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

بيانات الأولوية : 
�سورة العالمة       

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 36
التاأمني ، ال�شوؤون التمويلية ، ال�شوؤون املالية ، ال�شوؤون العقارية ، مكاتب العقارات وال�شقق ال�شكنية ، اإدارة العمارات 
املايل  التقييم   ، العقارات  ، �شم�شرة  العقارات  اإدارة   ، العقارات  ، وك��الت  العقارات  ، تثمني  ال�شقق واملكاتب  تاأجري   ،
البيع  ، متويل  ال�شمانات   ، التمويلية  ، اخلدمات  املالية  الكفالت   ، املالية  الإدارة   ، املالية  ال�شت�شارات   ، للعقارات 
بالتق�شيط ، وكالء الإ�شكان ، ال�شم�شرة ، �شم�شرة التاأمني ، ا�شت�شارات التاأمني ، معلومات التاأمني ، متويل ال�شراء 
واليجار ، تاأجري العقارات ، الأعمال امل�شرفية اخلا�شة بالرهانات ، تنظيم التح�شيل ، ا�شتثمار روؤو�س الأموال ، 
جمع التربعات اخلريية ، حت�شيل اليجارات ، مكاتب الئتمان ، خدمات بطاقات الئتمان ، خدمات بطاقات الدين 
، وكالت حت�شيل الديون ، القرو�س املالية ، ال�شمانات ، اإ�شدار بطاقات �شراء ذات قيمة ، اإ�شدار ال�شيكات ال�شياحية 

، اإ�شدار �شندات ذات قيمة ، اإ�شدار ق�شائم �شراء .
و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمات DUBAI PEARL MUSEUM باللغة الإجنليزية.

 ال�شرتاطات :
اإر�شاله  اأو  الإقت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 273384    بتاريخ : 2017/05/16

باإ�شم :  دبي القاب�شة �س.ذ.م.م 
وعنوانه : �س.ب. 73311 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

بيانات الأولوية : 
�سورة العالمة      

 

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 14
املعادن النفي�شة وكل خليط منها واملنتجات امل�شنوعة من معادن نفي�شة اأو مطلية بها غري الواردة يف فئات اأخرى ، املجوهرات 
 ، ، خرز ل�شناعة املجوهرات  ، متائم )جموهرات(  الدقيقة  الوقت  واأدوات قيا�س  الوقت  اأدوات قيا�س   ، الكرمية  والأحجار 
�شال�شل   ، �شل�شلية )جموهرات(  ، قالئد  للزينة )جموهرات(  دبابي�س   ، اأ�شاور )جموهرات(   ، نفي�شة  معادن  �شناديق من 
، علب جموهرات  نفي�شة  للقبعات من معادن  ِحلي   ، اأق��راط   ، ، جموهرات جمتزعة  ، حلي �شغرية )جم��وه��رات(  �شاعات 
قالئد   ، اأكمام  )مرابط(  زمامات   ، �شغرية(  �شال�شل  اأو  �شغرية  )حلي  للمفاتيح  حلقات   ، مقّلدة  جموهرات   ، )�شناديق( 
اأو ن�شف  نفي�شة غري م�شغولة  ، معادن  امل�شغوط  الكهرمان  لآل��ئ من   ، لآل��ئ )جموهرات(   ، زينة  دبابي�س   ، )جموهرات( 
، �شوار �شاعات ، علب  ، دبابي�س ربطات العنق  ، م�شابك ربطات العنق  اأحجار �شبه كرمية   ، م�شغولة ، خوامت )جموهرات( 

�شاعات ، اأ�شالك من معادن نفي�شة )جموهرات( ، اأ�شغال فنية من معادن نفي�شة.
و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمات متحف دبي للوؤلوؤ باللغة العربية.

 ال�شرتاطات :
اإر�شاله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 

امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 273381    بتاريخ : 2017/05/16

باإ�شم :  دبي القاب�شة �س.ذ.م.م 
وعنوانه : �س.ب. 73311 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

بيانات الأولوية : 
�سورة العالمة       

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 16
ال�شور   ، الكتب  م��واد جتليد   ، املطبوعات   ، اأخ��رى  فئات  واردة يف  وغ��ري  امل��واد  ه��ذه  امل�شنوعة من  واملنتجات  املقوى  وال���ورق  ال��ورق 
اأو التلوين  اأو لغايات منزلية ، مواد الفنانني ، فرا�شي الدهان  ، القرطا�شية ، مواد الل�شق امل�شتعملة يف القرطا�شية  الفوتوغرافية 
، الآلت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا الأثاث( ، مواد التوجيه والتدري�س )عدا الأجهزة( ، مواد التغليف البال�شتيكية )غري الواردة 
يف فئات اأخرى( ، حروف الطباعة ، الكلي�شيهات )الرا�شمات( ، من�شورات مطبوعة ، كتب ، جمالت ، الإعالنات الكبرية ، لوازم مكتبية 
ومدر�شية ، بطاقات فال�س )تعليمية( ، كتب التلوين ، كتب للر�شوم الهزلية ، اأغلفة للكتب ، كتب الر�شم ، ورق لتجليد الكتب ، كتب 
اأن�شطة املل�شقات ، كتالوجات )دليل م�شور( ، بطاقات ، جملدات ، حافظات ، األبومات ، اأدوات الكتابة ، م�شابك للورق ، اأدوات الر�شم ، 
مواد الر�شم ، رقعات ل�شقة ، تقاومي ، بطاقات تهنئة ، ق�شائم هدايا ، ق�شائم هدايا للكتب ، بطاقات بريدية ، موؤ�شرات الكتب ، دفاتر 
يوميات ، مواد اللف والتغليف ، اأقوا�س ورقع ، ورق الكتابة ، دفاتر ، بطاقات املالحظات ، اأقالم حرب ، اأقالم ر�شا�س ، علب لأقالم 
احلرب واأقالم الر�شا�س ، حّمايات ، اأقالم التلوين ، اأقالم حتديد ، اأطقم الدهان اأو التلوين ، مطبوعات ت�شويرية ، رزنامات ، بطاقات 
اإعالن )قرطا�شية( ، اأكيا�س )مغلفات واأجربة( من الورق اأو البال�شتيك للتعبئة ، ورق لعب )�شدة( ، �شور معدة للنقل ، ر�شوم بيانية 
، دفاتر واأقالم ر�شم ، مغلفات )قرطا�شية( ، ن�شرات اإعالنية ، ملفات )قرطا�شية( ، مناذج )مطبوعة( ، كتب موجزة )اأدلة( ، بطاقات 

دليلية )قرطا�شية( ، بطاقات غري ن�شيجية ، جمالت )دوريات( ، ن�شرات اإخبارية دورية ، دفاتر قطع )قرطا�شية(.
و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمات متحف دبي للوؤلوؤ باللغة العربية.

 ال�شرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، 

وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن.  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 273394    بتاريخ : 2017/05/16

باإ�شم :  دبي القاب�شة �س.ذ.م.م 
بيانات الأولوية :  وعنوانه : �س.ب. 73311 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة. 

�سورة العالمة     

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 20
املنتجات )غري الواردة يف فئات اأخرى( امل�شنوعة من اخل�شب اأو الفلني اأو الق�شب اأو اخليزران اأو ال�شف�شاف او ال�شندان اأو 
العظام اأو العاج اأو عظم فك احلوت اأو ال�شدف اأو الكهرمان اأو املحار اأو املر�شوم اأو اللوؤلوؤ واملواد البديلة لكل هذه املواد اأو 
من املواد البال�شتيكية ، عرق اللوؤلوؤ )غري م�شغول اأو �شبه م�شغول( ، عرق اللوؤلوؤ ، عرق اللوؤلوؤ اخلام ، كهرمان اأ�شفر ، قرون 
وعل ، اأ�شغال فنية من اخل�شب اأو ال�شمع اأو اجلب�س اأو البال�شتيك ، خيزران ، اأ�شغال خ�شبية ، علب من اخل�شب اأو البال�شتيك 
، مرجان ، هياكل �شغرية من اخل�شب اأو ال�شمع اأو اجلب�س اأو البال�شتيك ، عاج غري م�شغول اأو ن�شف م�شغول ، مر�شوم ، 
قطع متحركة )للديكور( ، �شدف املحار ، اإطارات �شور ، �شدف ، عظم حوت غري م�شغول اأو �شبه م�شغول ، اأ�شغال من الق�س 

، اأجرا�س تقرع بحركة الهواء )للديكور( ، كهرمان اأ�شفر.
و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمات متحف دبي للوؤلوؤ باللغة العربية.

 ال�شرتاطات :
بالربيد  اإر�شاله  اأو  الإقت�شاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذلك  اعرتا�س على  لديه  فعلى من 

امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 273398    بتاريخ : 2017/05/16

باإ�شم :  دبي القاب�شة �س.ذ.م.م 
بيانات الأولوية :  وعنوانه : �س.ب. 73311 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة. 

�سورة العالمة    

   
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 35

خدمات الدعاية والإعالن ، اإدارة وتوجيه الأعمال ، تفعيل الن�شاط املكتبي  ، خدمات جتميع ا�شكيلة من ال�شلع ل�شالح الغري 
بالطلب  والإع��الن  الدعاية   ، والإع��الن  الدعاية  وك��الت   ، الزبائن من معاينتها و�شرائها عند احلاجة  وذل��ك لتمكني عامة 
املعلومات  ، تقدمي  الإعالنية  امل�شاحات  تاأجري   ، الدعاية والإع��الن  م��واد  ن�شر   ، الدعاية والإع��الن  م��واد  ، حتديث  الربيدي 
التجارية والن�شح للم�شتهلكني )موؤ�ش�شة اإر�شاد امل�شتهلكني( ، امل�شاعدة يف اإدارة الأعمال ، ل�شق الإعالنات ، امل�شاعدة يف اإدارة 
الأعمال التجارية اأو ال�شناعية ، عر�س ال�شلع على و�شائل الت�شال لغايات بيعها بالتجزئة ، عر�س ال�شلع ، الإعالن بالربيد 
املبا�شر ، ن�شر مواد الدعاية والإعالن ، توزيع العينات ، تنظيم املعار�س لغايات جتارية اأو دعائية ، تنظيم عرو�س الأزياء لغايات 
ترويجية ، خدمات الت�شميم لغايات الدعاية والإعالن ، خدمات الن�شح يف اإدارة الأعمال ، الت�شويق ، اأبحاث الت�شويق ، درا�شات 
 ، الكمبيوتر  املبا�شرة على �شبكات  الإع��الن والدعاية   ، املبيعات  اأو ترويج  الدعاية والإع��الن  اإع��داد مناذج  ، خدمات  الت�شويق 
الدعاية والإعالن اخلارجي ، املعاجلة الإدارية لطلبات ال�شراء ، خدمات ال�شراء لالآخرين )�شراء ال�شلع واخلدمات لالأعمال 

الأخرى( ، ترويج املبيعات )لالآخرين( ، خدمات الت�شويق عرب الهاتف ، الدعاية والإعالن عرب الراديو و التلفزيون.
و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمات متحف دبي للوؤلوؤ باللغة العربية.

 ال�شرتاطات :
بالربيد  اإر�شاله  اأو  الإقت�شاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذلك  اعرتا�س على  لديه  فعلى من 

امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 273402    بتاريخ : 2017/05/16

باإ�شم :  دبي القاب�شة �س.ذ.م.م 
بيانات الأولوية :  وعنوانه : �س.ب. 73311 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة. 

�سورة العالمة       

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 39
تاأجري   ، باحلافالت  النقل   ، ال�شاحة  خدمات   ، وال�شفر  الرحالت  تنظيم   ، ال�شلع  وتخزين  تغليف   ، النقل 
ت�شليم   ، البحري  النقل  ، عقود  امل�شافرين  ، حرا�شة  ال�شيارات  ، خدمات قيادة  بال�شيارات  النقل   ، ال�شيارات 
الر�شائل ، تاأجري احلافالت ، نقل الركاب ، العتالة )التحميل والتنزيل( ، نقل امل�شافرين ، احلجز لل�شفر ، 
تاأجري كرا�شي املقعدين ، خدمات احلجز حلجز التذاكر اأو املقاعد لل�شفر عرب اجلو اأو الرب اأو البحر ، توفري 
معلومات عن ال�شفر والنقل ، تنظيم الرحالت والرحالت ال�شياحية ، ارتياد الأماكن )ال�شياحية( ، خدمات 
يتعلق  وامل�شورة فيما  املعلومات وال�شت�شارات  ، توفري خدمات  النقل  ال�شم�شرة يف  ، خدمات  ال�شفر  وك��الت 

بجميع اخلدمات اآنفة الذكر.
و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمات DUBAI PEARL MUSEUM باللغة الإجنليزية.

 ال�شرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 273404    بتاريخ : 2017/05/16

باإ�شم :  دبي القاب�شة �س.ذ.م.م 
بيانات الأولوية :  وعنوانه : �س.ب. 73311 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة. 

�سورة العالمة    

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 41
التعليم والتهذيب ،  التدريب ، الرتفيه ، الأن�شطة الريا�شية والثقافية ، حدائق املالهي ، الت�شلية ، تنظيم واإدارة احللقات 
الدرا�شية ، تنظيم واإقامة احلفالت املو�شيقية ، تنظيم واإدارة املوؤمترات ، تنظيم واإدارة الإجتماعات ، تنظيم واإدارة الندوات 
، تنظيم واإدارة ور�شات العمل )تدريب( ، خدمات مع�شكرات العطالت )للرتفيه( ، خدمات املع�شكرات الريا�شية ، خدمات 
النوادي )للرتفيه اأو التعليم( ، تنظيم املباريات اأو املناف�شات )للتعليم اأو الرتفيه( ، خدمات امل�شيف ، معلومات عن الرتفيه 
 ، الإ�شتجمام  ، معلومات عن  الأزي��اء لغايات الرتفيه  ، تنظيم عرو�س  التعليمية  اأو  الثقافية  املعار�س لالأغرا�س  ، تنظيم 
توفري ت�شهيالت املتاحف )عر�س ومعار�س( ، تنظيم حفالت )ترفيه( ، عر�س متثيليات حية ، توفري ت�شهيالت الإ�شتجمام 
، معلومات عن الإ�شتجمام ، توفري ت�شهيالت الت�شلية والرتفيه ، توفري ت�شهيالت ريا�شية ، توفري ت�شهيالت لتنظيم ور�شات 
 ، ال�شينما  توفري جتهيزات   ، )ترفيه(  التذاكر  تدبري  ، خدمات  تدريبية  وبرامج  درا�شية  وحلقات  تعليمية وح�ش�س  عمل 
توفري نوادي ال�شتجمام والت�شهيالت الريا�شية والريا�شة البدنية عرو�س الفرق املو�شيقية ، مراكز الألعاب ، ن�شر الكتب 
واملجالت والدوريات واملطبوعات ، توفري معلومات وخدمات ال�شت�شارات وخدمات امل�شورة املتعلقة بجميع اخلدمات اآنفة 

الذكر الواقعة يف الفئة 41.
و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمات DUBAI PEARL MUSEUM باللغة الإجنليزية.

 ال�شرتاطات :
اإر�شاله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 

امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 273406    بتاريخ : 2017/05/16

باإ�شم :  دبي القاب�شة �س.ذ.م.م 
وعنوانه : �س.ب. 73311 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

بيانات الأولوية : 
�سورة العالمة     

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 43
خدمات الفنادق واملوتيالت والنزل ، خدمات الإقامة املوؤقتة ، خدمات املطاعم واملقاهي ، خدمات التزويد بالطعام وال�شراب 
، توفري اأماكن الإقامة عن طريق امل�شاكن والفنادق والغرف )بخالف تاأجري ال�شقق اأو املنازل( ، خدمات تقدمها الفنادق 
واملوتيالت والنزل وخميمات العطالت ، توفري اأماكن الإقامة والغرف ، حت�شري الطعام وال�شراب ، خدمات حجز اأماكن 
الإقامة املوؤقتة ، خدمات رعاية الأطفال وت�شهيالت احل�شانات النهارية ودور احل�شانة ، توفري معلومات متعلقة بالفنادق 
واملوتيالت وخدمات املطاعم املبا�شرة من قاعدة بيانات حا�شوب اأو عرب النرتنت اأو ال�شبكات اخلارجية ، تاأجري الكرا�شي 
الدرا�شية  واحللقات  وامل��وؤمت��رات  واملعار�س  واملعاهدات  الجتماعات  وغ��رف  الزجاجية  والأواين  املوائد  وبيا�شات  واملوائد 
والولئم ، خدمات احلجز واحلجوزات جميعها تتعلق مبا ذمُكر الواقعة يف الفئة 43 وغري الواردة يف فئات اأخرى ، خدمات 
تقدمها  خدمات   ، ال�شريعة  الوجبات  مطاعم  و/اأو  الذاتية  اخلدمة  مطاعم  خدمات   ، املطاعم  وخدمات  الطعام  تقدمي 
الكافترييات واملقاهي ومطاعم الوجبات اخلفيفة ومطاعم ال�شندوي�شات واملطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة )الكانتينات( وم�شارب 

القهوة وحمالت القهوة وغرف ال�شاي ، خدمات امل�شورة وال�شت�شارات املتعلقة بجميع اخلدمات اآنفة الذكر.
و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمات DUBAI PEARL MUSEUM باللغة الإجنليزية.

 ال�شرتاطات :
اإر�شاله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 

امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 273408    بتاريخ : 2017/05/16

باإ�شم :  دبي القاب�شة �س.ذ.م.م 
وعنوانه : �س.ب. 73311 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

بيانات الأولوية : 
�سورة العالمة     

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 44
اخلدمات الطبية ، اخلدمات البيطرية،  خدمات العناية ال�شحية واملحافظة على اجلمال للكائنات الب�شرية 
ال��زراع��ة املائية ، زراع���ة احل��دائ��ق ، زراعة  ال��زراع��ة والب�شتنة وال��غ��اب��ات ، خ��دم��ات  اأو احل��ي��وان��ات ، خ��دم��ات 

امل�شطحات الأر�شية.
و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمات DUBAI PEARL MUSEUM باللغة الإجنليزية.

 ال�شرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 273400    بتاريخ : 2017/05/16

باإ�شم :  دبي القاب�شة �س.ذ.م.م 
بيانات الأولوية :  وعنوانه : �س.ب. 73311 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة. 

�سورة العالمة      

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 36
التاأمني ، ال�شوؤون التمويلية ، ال�شوؤون املالية ، ال�شوؤون العقارية ، مكاتب العقارات وال�شقق ال�شكنية ، اإدارة 
العمارات ، تاأجري ال�شقق واملكاتب ، تثمني العقارات ، وكالت العقارات ، اإدارة العقارات ، �شم�شرة العقارات ، 
التقييم املايل للعقارات ، ال�شت�شارات املالية ، الإدارة املالية ، الكفالت املالية ، اخلدمات التمويلية ، ال�شمانات 
، معلومات  التاأمني  ا�شت�شارات   ، التاأمني  �شم�شرة   ، ال�شم�شرة   ، الإ�شكان  ، وكالء  بالتق�شيط  البيع  ، متويل 
التاأمني ، متويل ال�شراء واليجار ، تاأجري العقارات ، الأعمال امل�شرفية اخلا�شة بالرهانات ، تنظيم التح�شيل 
، ا�شتثمار روؤو�س الأموال ، جمع التربعات اخلريية ، حت�شيل اليجارات ، مكاتب الئتمان ، خدمات بطاقات 
الئتمان ، خدمات بطاقات الدين ، وكالت حت�شيل الديون ، القرو�س املالية ، ال�شمانات ، اإ�شدار بطاقات 

�شراء ذات قيمة ، اإ�شدار ال�شيكات ال�شياحية ، اإ�شدار �شندات ذات قيمة ، اإ�شدار ق�شائم �شراء .
و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمات متحف دبي للوؤلوؤ باللغة العربية.

 ال�شرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 273403    بتاريخ : 2017/05/16

باإ�شم :  دبي القاب�شة �س.ذ.م.م 
بيانات الأولوية :  وعنوانه : �س.ب. 73311 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة. 

�سورة العالمة      

 
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 39

تاأجري   ، باحلافالت  النقل   ، ال�شاحة  خدمات   ، وال�شفر  الرحالت  تنظيم   ، ال�شلع  وتخزين  تغليف   ، النقل 
ت�شليم   ، البحري  النقل  ، عقود  امل�شافرين  ، حرا�شة  ال�شيارات  ، خدمات قيادة  بال�شيارات  النقل   ، ال�شيارات 
الر�شائل ، تاأجري احلافالت ، نقل الركاب ، العتالة )التحميل والتنزيل( ، نقل امل�شافرين ، احلجز لل�شفر ، 
تاأجري كرا�شي املقعدين ، خدمات احلجز حلجز التذاكر اأو املقاعد لل�شفر عرب اجلو اأو الرب اأو البحر ، توفري 
معلومات عن ال�شفر والنقل ، تنظيم الرحالت والرحالت ال�شياحية ، ارتياد الأماكن )ال�شياحية( ، خدمات 
يتعلق  وامل�شورة فيما  املعلومات وال�شت�شارات  ، توفري خدمات  النقل  ال�شم�شرة يف  ، خدمات  ال�شفر  وك��الت 

بجميع اخلدمات اآنفة الذكر.
و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمات متحف دبي للوؤلوؤ باللغة العربية.

 ال�شرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 273405    بتاريخ : 2017/05/16

باإ�شم :  دبي القاب�شة �س.ذ.م.م 
بيانات الأولوية :  وعنوانه : �س.ب. 73311 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة. 

�سورة العالمة      

 
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 41

التعليم والتهذيب ،  التدريب ، الرتفيه ، الأن�شطة الريا�شية والثقافية ، حدائق املالهي ، الت�شلية ، تنظيم واإدارة احللقات 
الدرا�شية ، تنظيم واإقامة احلفالت املو�شيقية ، تنظيم واإدارة املوؤمترات ، تنظيم واإدارة الإجتماعات ، تنظيم واإدارة الندوات 
، تنظيم واإدارة ور�شات العمل )تدريب( ، خدمات مع�شكرات العطالت )للرتفيه( ، خدمات املع�شكرات الريا�شية ، خدمات 
النوادي )للرتفيه اأو التعليم( ، تنظيم املباريات اأو املناف�شات )للتعليم اأو الرتفيه( ، خدمات امل�شيف ، معلومات عن الرتفيه 
 ، الإ�شتجمام  ، معلومات عن  الأزي��اء لغايات الرتفيه  ، تنظيم عرو�س  التعليمية  اأو  الثقافية  املعار�س لالأغرا�س  ، تنظيم 
توفري ت�شهيالت املتاحف )عر�س ومعار�س( ، تنظيم حفالت )ترفيه( ، عر�س متثيليات حية ، توفري ت�شهيالت الإ�شتجمام 
، معلومات عن الإ�شتجمام ، توفري ت�شهيالت الت�شلية والرتفيه ، توفري ت�شهيالت ريا�شية ، توفري ت�شهيالت لتنظيم ور�شات 
 ، ال�شينما  توفري جتهيزات   ، )ترفيه(  التذاكر  تدبري  ، خدمات  تدريبية  وبرامج  درا�شية  وحلقات  تعليمية وح�ش�س  عمل 
توفري نوادي ال�شتجمام والت�شهيالت الريا�شية والريا�شة البدنية عرو�س الفرق املو�شيقية ، مراكز الألعاب ، ن�شر الكتب 
واملجالت والدوريات واملطبوعات ، توفري معلومات وخدمات ال�شت�شارات وخدمات امل�شورة املتعلقة بجميع اخلدمات اآنفة 

الذكر الواقعة يف الفئة 41.
و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمات متحف دبي للوؤلوؤ باللغة العربية.

 ال�شرتاطات :
اإر�شاله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 

امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن.  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 273407    بتاريخ : 2017/05/16

باإ�شم :  دبي القاب�شة �س.ذ.م.م 
بيانات الأولوية :  وعنوانه : �س.ب. 73311 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة. 

�سورة العالمة       

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 43
خدمات الفنادق واملوتيالت والنزل ، خدمات الإقامة املوؤقتة ، خدمات املطاعم واملقاهي ، خدمات التزويد بالطعام وال�شراب 
، توفري اأماكن الإقامة عن طريق امل�شاكن والفنادق والغرف )بخالف تاأجري ال�شقق اأو املنازل( ، خدمات تقدمها الفنادق 
واملوتيالت والنزل وخميمات العطالت ، توفري اأماكن الإقامة والغرف ، حت�شري الطعام وال�شراب ، خدمات حجز اأماكن 
الإقامة املوؤقتة ، خدمات رعاية الأطفال وت�شهيالت احل�شانات النهارية ودور احل�شانة ، توفري معلومات متعلقة بالفنادق 
واملوتيالت وخدمات املطاعم املبا�شرة من قاعدة بيانات حا�شوب اأو عرب النرتنت اأو ال�شبكات اخلارجية ، تاأجري الكرا�شي 
الدرا�شية  واحللقات  وامل��وؤمت��رات  واملعار�س  واملعاهدات  الجتماعات  وغ��رف  الزجاجية  والأواين  املوائد  وبيا�شات  واملوائد 
والولئم ، خدمات احلجز واحلجوزات جميعها تتعلق مبا ذمُكر الواقعة يف الفئة 43 وغري الواردة يف فئات اأخرى ، خدمات 
تقدمها  خدمات   ، ال�شريعة  الوجبات  مطاعم  و/اأو  الذاتية  اخلدمة  مطاعم  خدمات   ، املطاعم  وخدمات  الطعام  تقدمي 
الكافترييات واملقاهي ومطاعم الوجبات اخلفيفة ومطاعم ال�شندوي�شات واملطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة )الكانتينات( وم�شارب 

القهوة وحمالت القهوة وغرف ال�شاي ، خدمات امل�شورة وال�شت�شارات املتعلقة بجميع اخلدمات اآنفة الذكر.
و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمات متحف دبي للوؤلوؤ باللغة العربية.

 ال�شرتاطات :
اإر�شاله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 

امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 273409    بتاريخ : 2017/05/16

باإ�شم :  دبي القاب�شة �س.ذ.م.م 
وعنوانه : �س.ب. 73311 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

بيانات الأولوية : 
�سورة العالمة      

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 44
اخلدمات الطبية ، اخلدمات البيطرية،  خدمات العناية ال�شحية واملحافظة على اجلمال للكائنات الب�شرية 
ال��زراع��ة املائية ، زراع���ة احل��دائ��ق ، زراعة  ال��زراع��ة والب�شتنة وال��غ��اب��ات ، خ��دم��ات  اأو احل��ي��وان��ات ، خ��دم��ات 

امل�شطحات الأر�شية.
و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمات متحف دبي للوؤلوؤ باللغة العربية.

 ال�شرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 273677    بتاريخ : 2017/05/22

باإ�شم :  جون�ش�ون اأند جون�ش�ون
املتحدة  ال��ولي��ات   08933  ، جري�شي  نيو   ، ب��رن��زوي��ك  نيو   ، ب���الزا  جون�شون  اأن���د  جون�شون  وان   : وع��ن��وان��ه 

الأمريكية.   
بيانات الأولوية : 2017/03/08

�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 5
الذاتية  املناعة  واأم��را���س  الفريو�شية  الأم��را���س  م��ن  وال��ع��الج  للوقاية  ب�شرية  �شيدلنية  م�شتح�شرات 
والأمل  امل��رك��زي  الع�شبي  اجل��ه��از  واأم��را���س  ال��دم��وي��ة  والأوع��ي��ة  القلب  واأم��را���س  الإلتهابية  والأم���را����س 
ال�شتقالبية  والأم��را���س  بالعدوى  املرتبطة  والأم��را���س  اله�شمي  اجلهاز  واأم��را���س  اجللدية  والأم��را���س 

)الأي�شية( واأمرا�س الأورام واأمرا�س العيون واأمرا�س اجلهاز التنف�شي ، مطاعيم.
و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة JUMULTRI باللغة الإجنليزية.

  ال�شرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 
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املتحدة  ال��ولي��ات   08933  ، جري�شي  نيو   ، ب��رن��زوي��ك  نيو   ، ب���الزا  جون�شون  اأن���د  جون�شون  وان   : وع��ن��وان��ه 

الأمريكية.   
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�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 5
الذاتية  املناعة  واأم��را���س  الفريو�شية  الأم��را���س  م��ن  وال��ع��الج  للوقاية  ب�شرية  �شيدلنية  م�شتح�شرات 
والأمل  امل��رك��زي  الع�شبي  اجل��ه��از  واأم��را���س  ال��دم��وي��ة  والأوع��ي��ة  القلب  واأم��را���س  الإلتهابية  والأم���را����س 
ال�شتقالبية  والأم��را���س  بالعدوى  املرتبطة  والأم��را���س  اله�شمي  اجلهاز  واأم��را���س  اجللدية  والأم��را���س 

)الأي�شية( واأمرا�س الأورام واأمرا�س العيون واأمرا�س اجلهاز التنف�شي ، مطاعيم.
و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة JAMULTRI باللغة الإجنليزية.

ال�شرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 
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الأمريكية.   
بيانات الأولوية : 2017/03/08

�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 5
الذاتية  املناعة  واأم��را���س  الفريو�شية  الأم��را���س  م��ن  وال��ع��الج  للوقاية  ب�شرية  �شيدلنية  م�شتح�شرات 
والأمل  امل��رك��زي  الع�شبي  اجل��ه��از  واأم��را���س  ال��دم��وي��ة  والأوع��ي��ة  القلب  واأم��را���س  الإلتهابية  والأم���را����س 
ال�شتقالبية  والأم��را���س  بالعدوى  املرتبطة  والأم��را���س  اله�شمي  اجلهاز  واأم��را���س  اجللدية  والأم��را���س 

)الأي�شية( واأمرا�س الأورام واأمرا�س العيون واأمرا�س اجلهاز التنف�شي ، مطاعيم.
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بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 
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الفجر الريا�ضي

بني دموع جريار بيكيه وال�شراب العام 
امل�شاركة  بر�شلونة  ن���ادي  اأع��ل��ن  ال���ذي 
فيه، انعك�س ا�شتفتاء ال�شتقالل لقليم 
كاتالونيا �شدمة يف الريا�شة ال�شبانية، 
ب��ع��د الح��ت��ج��اج��ات وال�����ش��دام��ات التي 
جرح فيها الع�شرات، مع تدخل ال�شرطة 

بالقوة ملنع القرتاع.
و�شهد القليم ا�شطرابات وا�شعة الأحد 
ترف�شه  ال��ذي  ال�شتفتاء  هام�س  على 
احلكومة املركزية، مع اقتحام ال�شرطة 
الت�شويت  ل���وق���ف  الق��������رتاع  مل����راك����ز 
 92 لإ�شابة  اأدت  ال�شارع  و�شدامات يف 

�شخ�شا على الأقل.
وان��ع��ك�����ش��ت ال���ش��ط��راب��ات ع��ل��ى ملعب 
اختار  اذ  لرب�شلونة،  ال��ت��اب��ع  ن��و  ك��ام��ب 
اأمام �شيفه ل�س باملا�س  اإقامة مباراته 
ومن  مو�شدة  اأب��واب  خلف  )-3�شفر( 
النادي  اأك����د  خ��ط��وة  يف  ج��م��ه��ور،  دون 
ال���ك���ات���ال���وين ل���ك���رة ال����ق����دم ان���ه���ا اأت����ت 
�شهدها  التي  الأح���داث  على  احتجاجا 

اليوم نف�شه.
ب�شكل مبا�شر على  الأح��داث  وانعك�شت 
الذي  بيكيه  منهم  ل�شيما  ال��الع��ب��ني، 
ب�شاعات،  امل���ب���اراة  ق��ب��ل  ب�����ش��وت��ه  اأدىل 
ع��ل��م��ا ان���ه مل ي��خ��ف م��ن��ذ م���دة موقفه 
املوؤيد حلق القليم يف تقرير م�شريه. 
على  ال�شديد  التاأثر  ب��دا  امل��ب��اراة،  وبعد 
ق���ال والدموع  ال����ذي  ال����دويل  امل���داف���ع 
وكل  بكاتالونيا  ج��دا  فخور  اأن��ا  تغالبه 

�شكانه )...( على رغم كل ال�شتفزازات، 
ال�شبانية(  املركزية  )ال�شلطات  ورغبة 
�شلمي  ب�شكل  ���ش��ارك��وا  ب��ه��م،  ب��الي��ق��اع 

واأ�شمعوا �شوتهم ب�شكل عال وقوي .
حول ملعب كامب نو الذي يت�شع لنحو 
مع  الفو�شى  �شادت  متفرج،  األف   99
قبل  امل�����ش��ج��ع��ني  اآلف  ع�����ش��رات  جت��م��ع 
ا���ش��ت��ع��دادا لدخول  امل��ب��اراة  م��ن  �شاعات 
امللعب. ال ان قرار اإقامة اللقاء من دون 
جمهور مل ي�شدر �شوى قبل نحو ن�شف 

�شاعة من موعد �شافرة البداية.
رغبته  ال��ك��ات��ال��وين  ال��ن��ادي  يخف  ومل 

يف اإرج�������اء امل����ب����اراة ن���ظ���را ل����الأح����داث، 
ب��ع��د رف�س  خ��ا���ش��ه��ا  ان����ه  اىل  واأ�����ش����ار 
اأي تعديل يف  ال��دوري ال�شباين  رابطة 
على  اأ���ش��ر  بر�شلونة  ان  ال  م��وع��ده��ا. 
التعبري ب�شكل �شريح عن موقفه، وهذا 
ما دفعه اىل اتخاذ قرار خو�شها خلف 

اأبواب مو�شدة.
انق�شاما  املباراة  خو�س  خطوة  واأث��ارت 
يف اأو�شاط النادي، مع تقارير �شحافية 
م�شوؤوليه  م����ن  اث����ن����ني  ت����ق����دمي  ع����ن 
تعقد  ان  امل���ق���رر  وم����ن  ا���ش��ت��ق��ال��ت��ه��م��ا. 
الثنني،  ا�شتثنائيا  اج��ت��م��اع��ا  الدارة 

يتوقع ان ي�شدر عنه بيان �شحايف.
الدارة  جمل�س  ان  الأح���د  بيكيه  وق��ال 
حاول الغاء املباراة لكن الأم��ر مل يكن 
اأت����وا وحت���دث���وا م��ع الالعبني  مم��ك��ن��ا. 
واتخذنا قرار اللعب. كان من ال�شعب 
جدا اأن نلعب املباراة. كانت ا�شواأ جتربة 

احرتافية يف حياتي .
النكليزي  �شيتي  مان�ش�شرت  مدرب  اأما 
ج���و����ش���ي���ب غ�������واردي�������ول، وال��������ذي ق���اد 
حملية  األ���ق���اب  �شل�شلة  اىل  ب��ر���ش��ل��ون��ة 
وقارية بني العامني 2008 و2012، 

فاأكد انه مل يكن ليوافق على اللعب.

اأ�شاف يف حال قررمت يف نهاية املطاف 
ال����ل����ع����ب، ع��ل��ي��ك��م ال����ق����ي����ام ب����ذل����ك مع 

اجلمهور، ولتتحملوا النتائج .
م�شاركته  الثنني  بر�شلونة  نادي  واأك��د 
ال�����ذي دع����ي اليه  ال���ع���ام  يف ال�����ش����راب 

الثالثاء يف كاتالونيا.
ن���ادي بر�شلونة  ان  ب��ي��ان اىل  واأ���ش��ار يف 
ال�شراب  اىل  �شين�شم  ال���ق���دم  ل��ك��رة 
العام الثالثاء، وكنتيجة لذلك، �شيكون 
الفرق  ان  م����وؤك����دا   ، م��ق��ف��ال  ال����ن����ادي 
لن  التدريب  مركز  ونا�شئي  املحرتفة 

يتدربوا غدا .

النق�شام  ه���ذا  ان��ع��ك��ا���ش��ات  تت�شح  ومل 
والريا�شة  القدم  ك��رة  على  ا�شبانيا  يف 
ع��م��وم��ا، ل���ش��ي��م��ا م���ع دخ����ول منتخب 
خلو�س  ال�شتعداد  مرحلة  القدم  ك��رة 
�شمن  امل��ق��ب��ل��ة  الأي��������ام  يف  م���ب���ارات���ني 
ال��ت�����ش��ف��ي��ات الأوروب�����ي�����ة امل���وؤه���ل���ة اىل 
مونديال 2018 يف رو�شيا، �شد األبانيا 

وا�شرائيل.
اإحراز  ومل يخف بيكيه الذي �شاهم يف 
امل��ن��ت��خ��ب ل��ق��ب ك���اأ����س ال���ع���امل 2010 
2012، حت��ف��ظ��ات��ه يف  اأوروب�����ا  وك���اأ����س 
هذا املجال، علما انه مل ي�شلم يف مرات 

�شابقة من انتقاد زمالء له على خلفية 
مواقفه ال�شيا�شية.

اأوقات  ال��دف��اع يف  اأع��ل��ن قلب  ويف ح��ني 
���ش��اب��ق��ة ن��ي��ت��ه الع�����ت�����زال دول����ي����ا بعد 
مونديال 2018، اأملح اىل انه قد يقدم 
ع��ل��ى ه���ذه اخل��ط��وة ق��ب��ل ذل���ك يف حال 
لوبيتيغي  خولن  املنتخب  م��درب  وج��د 
اأو الحت���اد ال���ش��ب��اين ل��ك��رة ال��ق��دم، ان 
مواقف الالعب ال�شيا�شية تتعار�س مع 

دوره الريا�شي.
ال�شتهجان  ب�����ش��اف��رات  بيكيه  وق��وب��ل 
اإه�����ان�����ت�����ه و����ش���ت���م���ه م�����ن قبل  ومت�������ت 

املع�شكر  من  الول  اليوم  يف  اجلماهري 
التدريبي للمنتخب ال�شباين، بالقرب 
اجلماهري  واط����ل����ق����ت  م�����دري�����د.  م����ن 
بلدك  اإ���ش��ب��ان��ي��ا  ن���ذل،  بيكيه،  �شيحات 
ورفعت يافطات معادية خالل ا�شتقبال 
التدريبية  احل�����ش��ة  خ����الل  ال���الع���ب 

الق�شرية التي نظمت اليوم.
على  ال�شتفتاء  انعكا�شات  تقت�شر  ومل 
اأع��رب جنم كرة امل�شرب  كرة القدم، اذ 
عن  ن���ادال  راف��اي��ل  عامليا  اأول  وامل�شنف 

حزنه ملا جرى.
وقال من ال�شني حيث ي�شتعد خلو�س 
برغبة  اأ�شعر  بكني،  بطولة  مناف�شات 
فيه  عرفنا  بلدا  اأرى  عندما  البكاء  يف 
جيدا  مثال  نكون  وكيف  نتعاي�س  كيف 
الو�شع.  ه��ذا  اىل  ي�شل  ال��ع��امل،  لبقية 
اىل  قدمناها  التي  ال�شورة  ان  اأعتقد 
اإبداء  ، علما انه �شبق له  العامل �شلبية 

معار�شته لال�شتفتاء.
وتابع ابن جزيرة مايوركا الفائز ب�16 
لقبا يف البطولت الكربى كانت حلظة 
ك���ان غ��ارق��ا )باحلزن(  ق��ل��ب��ي  ح��زي��ن��ة، 
�شعور  اأن  اىل  م�����ش��ريا   ، ال���ي���وم  ط����وال 
متابعة ما ح�شل عن بعد )من ال�شني( 

خمتلف .
ووا����ش���ل اأم�����ش��ي��ت اأج������زاء ك���ث���رية من 
ح��ي��ات��ي يف ك��ات��ال��ون��ي��ا، حل��ظ��ات مهمة، 
وروؤية املجتمع ي�شل اىل هذا التطرف 

تفاجئني وتزعجني جدا .

اإ�شـــابـــة ريبـيــــري تبعـــده اأ�شـــابيـــع
اأكد نادي بايرن ميونيخ بطل الدوري الملاين لكرة القدم يف املوا�شم 
اخلم�شة املا�شية، ان لعب و�شطه الفرن�شي فرانك ريبريي �شيبتعد 

عن املالعب لأ�شابيع ب�شبب تعر�شه لتمزق يف اأحد اربطة الركبة.
وخرج ريبريي يف الدقيقة 62 من املباراة التي تعادل فيها بايرن مع 
هرتا برلني 2-2 الحد برغم تقدمه -2�شفر يف املرحلة ال�شابعة من 

الدوري الملاين، ب�شبب ا�شابة قوية تعر�س لها دون احتكاك باأحد.
ويف بيان اأكد النادي البافاري ان الركبة الي�شرى التي تعر�س ريبريي 
لالإ�شابة بها، �شتتم معاجلتها ب�شكل متاأن واإراحتها لأ�شابيع ، ما يعني 

يف الوقت نف�شه ان الالعب لن يخ�شع لعملية جراحية.
واأو�شح النادي ان لعبه البالغ 34 عاما، بداأ برنامج تاأهيل، و�شيتم 
الذي  العالج والتدريب  ب�شاأن جدول  القرار يف مرحلة لحقة  اتخاذ 

�شيخ�شع له بح�شب جتاوبه وتعافيه من ال�شابة. ونقل بيان النادي 
لتعر�س  ناأ�شف  قوله  رومينيغه  هاينت�س  كارل  التنفيذي  رئي�شه  عن 

فرانك لالإ�شابة. نتمنى له تعافيا �شريعا وجيدا .
وكانت تقارير �شحافية اأ�شارت يف وقت �شابق الثنني اىل ان ريبريي 
قناة  واأف���ادت  اأ�شهر.  اىل ثالثة  ت�شل  لفرتة  امل��الع��ب  ع��ن  يغيب  ق��د 
�شكاي ان ريبريي تعر�س اىل متزق يف احد اربطة ركبته الي�شرى وانه 
�شيبتعد لفرتة ترتاوح بني �شهرين وثالثة ا�شهر، م�شرية اىل انه لن 
يخ�شع لعملية جراحية. وقال ريبريي يف مطار ميونيخ عقب العودة 
فالرباط  جيدة،  الم��ور  تبدو  ول  المل  من  بكثري  ا�شعر  برلني  من 

اخلارجي رمبا تعر�س ل�شرر، واآمل ال يكون المر ا�شواأ من ذلك .
وت�شكل ال�شابة �شربة لالعب الفرن�شي، خا�شة وان عقده مع النادي 

نوير  مانويل  احل��ار���س  قائده  بايرن  ويفتقد  املو�شم.  اآخ��ر  يف  ينتهي 
اي�شا حتى كانون الثاين يناير ب�شبب ك�شر يف القدم.

وفرط بايرن بالفوز يف الدوري للمرة الثانية بعد تقدمه بهدفني، اذ 
خرج متعادل اي�شا مع �شيفه فولف�شبورغ 2-2 يف املرحلة ال�شاد�شة، 
وهو يبتعد حاليا بفارق خم�س نقاط خلف بورو�شيا دورمتوند املت�شدر. 
ال�شابق  باإ�شراف لعبه  املباراة �شد هرتا برلني  بايرن يخو�س  وكان 
ان�شيلوتي  كارلو  اليطايل  امل��درب  اقالة  بعد  �شانيول  ويلي  الفرن�شي 
الفرن�شي �شفر3-  �شان جرمان  باري�س  اأمام  القا�شية  عقب اخل�شارة 
اأوروب��ا. وذك��رت تقارير �شحافية ان  ابطال  املا�شي يف دوري  الربعاء 
مدرب  ناغل�شمان  ويوليان  ال�شابق  دورمت��ون��د  م��درب  توخل  توما�س 

هوفنهامي هما املر�شحان البارزان خلالفة ان�شيلوتي.

ا�شتفتاء كاتالونيا ينعك�س �شدمة يف الريا�شة 

ي��ع��اين امل�����ش��ري ي��و���ش��ف ح�����ش��ام، لع���ب كرة 
العربي  ال�����ش��اب )19 ع��ام��ا(، وه���و  امل�����ش��رب 
مئة  اأول  �شمن  امل�شنف  الوحيد  والفريقي 
للعثور على  ع��ام��ا،   20 دون  مل��ا  ���ش��اب  لع��ب 
احرتافية  لعبة  يف  م�شتقبال  له  ي�شمن  راع 

�شديدة التناف�س.
ت�شنيف  �شمن   334 امل��رت��ب��ة  ح�شام  يحتل 
 22 لعبي كرة امل�شرب املحرتفني، واملرتبة 
ملن هم دون 20 عاما، بح�شب ت�شنيف رابطة 

حمرتيف كرة امل�شرب العاملية )اآي تي بي(.
وح�شد الالعب امل�شري األقابا عدة يف بالده، 
واأحرز بطولة افريقيا لل�شباب ثالث �شنوات 
تواليا منذ العام 2014، يف مناف�شات تواجه 
خاللها مع لعبني من الع�شرة الأوائل عامليا 

يف فئته العمرية.
للعلوم  م�������ش���ر  ج����ام����ع����ة  ح�������رم  ب�����اح�����ة  يف 
اأك���ت���وب���ر غرب   6 وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا مب��دي��ن��ة 
ال��ق��اه��رة، مي�����ش��ي ي��و���ش��ف و���ش��ق��ي��ق��ه الأك���رب 
كرمي اجلزء الأكرب من وقتهما يف ملعب كرة 
امل�شرب، واأكرث من الوقت الذي مي�شيانه يف 
قاعات كلية اللغات يف اجلامعة حيث يدر�شان 

اللغة النكليزية.
النكليزية  درا�شة  ان  مبت�شما،  ح�شام  ويقول 
ي��ت��ع��ل��ق بح�شور  ف��ي��م��ا  ت��ق��ي��ي��دا  الأق������ل  ه���ي 

الف�شول.
وال�شعر  ال��ن��ح��ي��ل  اجل�����ش��د  ذو  ح�����ش��ام  اخ���ت���ار 
الأ����ش���ود، م���زاول���ة ك���رة امل�����ش��رب يف ب��ل��د تعد 
دون  الأوىل  ال�شعبية  اللعبة  فيه  القدم  ك��رة 

منازع.
ويقول “لقد اأعجبتني فكرة اأن امار�س لعبة 
ل ميار�شها الكثريون”، م�شريا اىل انه يحلم 
باأن يتمكن يوما من خو�س مناف�شات بطولة 

وميبلدون النكليزية، ثالث البطولت الأربع 
الكربى يف كرة امل�شرب.

����ش���ار ي��و���ش��ف ع��ل��ى خ��ط��ى ���ش��ق��ي��ق��ه ك����رمي يف 
م��غ��ازل��ة ال��ك��رة ال�����ش��ف��راء م��ن��ذ ���ش��ن مبكرة، 
م�شريا اىل ان “)ال�شوي�شري( روجيه فيدرر 
هو جنمي املف�شل ولكن يظل �شقيقي الأكرب 

هو مثلي الأعلى”.
�شريع،  ب�شكل  الأ���ش��غ��ر  الأخ  م��وه��ب��ة  ب����رزت 
وجعلت التلميذ يتفوق على الأ�شتاذ، ل�شيما 

وانه يتدرب بانتظام يف فرن�شا.
وي��رى ك��ريي اأب��اك��ار م��درب الالعب امل�شري 
ني�س  م��دي��ن��ة  م��ورات��وغ��ل��و يف  اأك���ادمي���ي���ة  يف 
ان ي�شبح يف  ان يو�شف قادر على  الفرن�شية، 
اأ�شلوب  “لديه  ال��ب��ارزي��ن  الالعبني  م�شاف 
فني اأعلى من املعدل، وقوة هائلة يف �شرباته، 
م�شيفا ان ذلك لي�س كافيا لأن ي�شبح لعب 
اإىل هيكل تنظيمي  كرة م�شرب، فهو يحتاج 

ورعاة على امل�شتوى نف�شه”.
ويقول ماريو�س بارزيو مدرب كرة امل�شرب يف 
اجلامعة، وقد بدا عليه احلما�س منذ ثالث 
�شنوات حققت فوزا على يو�شف ب�شتة ا�شواط 
مقابل ل �شيء، اأما اليوم يحدث العك�س فهو 

يتطور ب�شكل مبهر.
اللعب  ح�شام  ي�شارك  ال��ذي  ب��ارزي��و  وي�شيف 
اأف�شل  بني  يو�شف  ي�شبح  اأن  “ميكن  اأحيانا 
مائة لعب على م�شتوى العامل ولكنه يواجه 
حتديا يف اأن يجد الدعم املايل املنا�شب القادر 

على ان يجعل منه جنما.
يونيك�س  ال�شهرية  اليابانية  ال�شركة  اأن  بيد 
انتاج ما يحتاجه لعبو كرة  واملتخ�ش�شة يف 
امل�����ش��رب، ت��وف��ر امل��الب�����س وامل���ع���دات ليو�شف 

ح�شام.

وي��و���ش��ح وك��ي��ل ال�����ش��رك��ة ال��ي��اب��ان��ي��ة يف م�شر 
ذوي  ال�������ش���ب���ان  ع����ن  “نبحث  ن���اف���ع  ����ش���ري���ف 
يو�شف  اقرتحنا  عندما  الكبرية.  المكانات 
ح�������ش���ام، واف����ق����ت ����ش���رك���ة +ي���ون���ي���ك�������س+ على 

الفور”.
ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى ال�����ش��خ�����ش��ي، ل ي��ب��دي ح�شام 
منطقة  يف  يقيم  فهو  ال�شكوى.  م��ن  الكثري 
راقية من العا�شمة امل�شرية، يقود �شيارة من 
طراز “جاغوار” ويحاول امل�شي يف م�شريته 
معتمدا على ثروة وال��ده الذي ميلك �شركة 

كبرية تعمل يف جمال التاأثيث.
ال ان ثروة عائلة بورجوازية ل تكفي ملواجهة 
القدرة املالية لرعاة الكبار يف كرة امل�شرب، اذ 
يحتاج حمرتفو اللعبة اىل مدرب جيد بدوام 
�شخ�شي  وطبيب  ب��ه  حميط  وف��ري��ق  ك��ام��ل، 
ان  اأج��ل  وذل��ك من  البدنية،  للياقة  وم��درب 
يقول  كما  �شحيح”،  ب�شكل  الأم���ور  “ت�شري 

الالعب.
امل�شري  امل�شرب  كرة  احتاد  اأن  ويتابع ح�شام 
حت�شنت  فقد  ي�شتطيع.  م��ا  “بقدر  ي�شاعده 
ت��زال غري كافية”،  الأم��ور موؤخرا ولكنها ل 
م��ا بني  امل��ا���ش��ي  ال��ع��ام  تلقى  ان��ه  م�شريا اىل 
الحتاد،  من  جنيه  اآلف  و�شتة  اآلف  خم�شة 
اأي ما يوازي 300 يورو فقط، وهو مبلغ ل 
اأو بالن�شبة اىل  يذكر على �شعيد الح��رتاف 

لعب ياأمل يف ان ي�شبح من �شمن الكبار.
“اأنا  اآم��ال��ه  على  يبقي  ح�شام  يو�شف  ان  ال 
متفائل والأمور ت�شري على ما يرام بالن�شبة 
بني  ي�شبح  ان  ه��و  ه��دف��ه  ان  م��وؤك��دا  اإيل”، 
اجناز  وه���و  ع��امل��ي��ا،  الأوائ�����ل  امل��ئ��ة  امل�شنفني 
ا�شماعيل  منذ  م�شري  لع��ب  اأي  يحققه  مل 

ال�شافعي يف ال�شبعينات من القرن املا�شي.

فان ديك يجدد رغبته يف الن�شمام لليفربوليو�شــف ح�شــام لعــب كـــرة م�شـــرب م�شـــري واعــــد 
اأو�شح الالعب الهولندي فريجيل فان ديك، مدافع فريق �شاوثهامبتون الإجنليزي، 
فرتة  خالل  ليفربول،  اإىل  ان�شمامه  ف�شل  �شبب  كان  به،  الكبري  ناديه  مت�شك  اأن 
النتقالت ال�شيفية املا�شية. وقال فريجيل فان ديك، يف ت�شريحات متلفزة لقناة 
كل  �شاأعطي  ليفربول،  اإىل  ان�شمامي  اإمت��ام  لعدم  بالندم  اأ�شعر  ل  �شبورت  فوك�س 
اإىل  اأرغب يف الن�شمام  بالتاأكيد كنت  واأ�شاف فان ديك  اأملك ل�شاوثهامبتون.  ما 
الريدز، والقيام بخطوة اأف�شل يف م�شريتي الكروية، لكن �شاوثهامبتون مت�شك بي 
ورف�س متاماً رحيلي. واختتم املدافع الهولندي حديثه قائاًل �شرنى ماذا ميكن اأن 
يحدث مل�شتقبلي يف منت�شف املو�شم اجلاري مع بداية املريكاتو ال�شتوي لالعبني، 

خالل �شهر يناير كانون ثان املقبل.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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انطــالق مناف�شــات دوري مبادلــة املجتمعـــي لكــرة القـدم يف اأبوظبـي
مبادلة  دوري  م��ن  الثانية  الن�شخة  مناف�شات  انطلقت 
املالعب  يف   2018  -  2017 ال��ق��دم  ل��ك��رة  املجتمعي 

الفرعية مبدينة زايد الريا�شية باأبوظبي.
وتاأتي البطولة �شمن املبادرات املجتمعية ل�شركة مبادلة 
لال�شتثمار يف اإطار برامج التفاقية امل�شرتكة مع جمل�س 
اأبوظبي الريا�شي. وي�شارك يف الدوري الذي يقام بنظام 
الذهاب والإي��اب 40 فريقا مق�شمني على 4 جمموعات 
بواقع ع�شرة فرق يف كل جمموعة ويتاأهل اأول وثاين كل 
�شي�شهد مرحلة  ال��ذي  النهائي  ربع  ال��دور  اإىل  جمموعة 

ومن  النهائي  ن�شف  ال��دور  اإىل  للو�شول  املغلوب  خ��روج 
وتقام  ال��ب��ط��ل.  ه��وي��ة  لتحديد  النهائية  امل��ب��اراة  اإىل  ث��م 
اإذ  اخلمي�س  اإىل  الأح���د  م��ن  اأ�شبوعيا  ال���دوري  م��ب��اري��ات 
واخلالدية  ال��رمي  ف��رق  م��ن  ك��ل  الأوىل  املجموعة  ت�شم 
اأبوظبي  وب��واب��ة  وال��زع��اب  وامل�����ش��رف  وال��روي�����س  وغنتوت 
واملارية وال�شمحة وال�شمالية فيما ت�شم املجموعة الثانية 
وال�شاخمة  وال��رح��ب��ة  والبطني  وال��ك��رام��ة  الباهية  ف��رق 
وت�شم  وت���وام  وط��ري��ف  والغربية  وال��ظ��ف��رة  والكورني�س 
ي��ا���س وي��ا���س وال�شعديات  ب��ن��ي  ف���رق  ال��ث��ال��ث��ة  امل��ج��م��وع��ة 

وامل��ق��ط��ع وح��ف��ي��ت وامل��ف��رق وال��رو���ش��ة وال��ري��ف والفالح 
ال��راب��ع��ة ف���رق اليحر  امل��ج��م��وع��ة  وامل����رور يف ح��ني �شمت 
والعني وليوا والوثبة واخلتم وم�شفح واحل�شن والهيلي 

والعجبان والدانة.
ال��ع��ام ملجل�س  ال��ع��واين الأم���ني  واأك���د �شعادة ع���ارف حمد 
اأبوظبي الريا�شي اأهمية ومكانة دوري مبادلة املجتمعي 
جمل�س  ب��ني  امل�شرتكة  التفاقية  ب��رام��ج  يف  ال��ق��دم  ل��ك��رة 
اأبوظبي الريا�شي ومبادلة مبينا اأن املجل�س حري�س على 
حتت�شن  التي  للبطولة  وال�شامل  الكامل  الدعم  تقدمي 

اأبوظبي  يف  املجتمعية  الفرق  خمتلف  من  فريقا   40
ان��ط��الق��ا من  ال��ري��ا���ش��ي  ال��ت��وا���ش��ل وال��ت��ف��اع��ل  لتحقيق 
الأهداف الرامية لتعزيز منط احلياة ال�شحية باملمار�شة 

الريا�شية لكافة اأفراد املجتمع.
واأ�شار اإىل اأن امل�شاركة الكبرية تدل على ا�شتكمال البداية 
اجليدة للبطولة يف املو�شم الأول 2016 2017- ومدى 
احلدث  يف  ح�شورها  بت�شجيل  املجتمعية  الفرق  اهتمام 
امل��ه��م، م��ع ب��داي��ة امل��و���ش��م ال��ري��ا���ش��ي احل���ايل. م��ن جانبه 
التنفيذي  الرئي�س  نائب  ال�شمري  حميد  �شعادة  اأع���رب 

للمجموعة لل�شوؤون املوؤ�ش�شية والرئي�س التنفيذي للموارد 
“مبادلة” عن  جمموعة  يف  امل�شاندة  وال�شوؤون  الب�شرية 
فخره بالنجاح الذي حققه دوري مبادلة املجتمعي لكرة 
القدم يف ن�شخته الأوىل والأثر الإيجابي الذي تركه بني 
املواطنني واملقيمني امل�شاركني من ع�شاق ممار�شة ريا�شة 
ك��رة ال��ق��دم. واأك���د اأن ال��ه��دف م��ن خ��الل ه��ذه املبادرات 
وال�شراكات بالتعاون مع خمتلف اجلهات هو حتفيز اأفراد 
الإم���ارات من مواطنني ومقيمني على  دول��ة  املجتمع يف 

اتباع منط معي�شة ن�شط و�شحي.

•• اأبوظبي-الفجر:

فاطمة  ال�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت   
رعاها  الإم����ارات(  )اأم  م��ب��ارك  بنت 
بنت  فاطمة  اأكادميية  اأعلنت  اهلل، 
م��ب��ارك ل��ل��ري��ا���ش��ة ال��ن�����ش��ائ��ي��ة، عن 
فاطمة  لبطولة  التامة  اجلهوزية 
بنت مبارك للغولف لل�شيدات التي 
تنطلق بعد 4 اأ�شابيع خالل الفرتة 
�شاطئ  ن������ادي  يف  ن���وف���م���رب   4-1

ال�شعديات للغولف يف اأبوظبي.
وي�����ش��ت��ق��ط��ب امل���و����ش���م ال���ث���اين من 
البطولة خالل الأيام الأربعة الزوار 
بني  املناف�شات  مل�شاهدة  وامل�شجعني 
قرب،  عن  الغولف  لعبات  اأف�شل 
مب�شاركة  ال��ب��ط��ول��ة  تنطلق  ح��ي��ث 
126 لعبة حمرتفة يف اليومني 
منهن   60 ل����ي����ت����اأه����ل  الأول�����������ني 
على  للمناف�شة  النهائية  للمرحلة 
اجل���ائ���زة ال��ك��ربى وق���دره���ا 550 

األف دولر اأمريكي. 
وقال �شعادة عارف العواين الأمني 
الريا�شي:  اأب��وظ��ب��ي  ملجل�س  ال��ع��ام 
فاطمة  ب��ط��ول��ة  منظمو  “ي�شعى  
بنت مبارك لغولف ال�شيدات ببذل 

ق�شارى جهودهم ل�شمان اإدراجها 
الريا�شية  الفعاليات  اأج��ن��دة  على 
بني  م��ن  واح���دة  بو�شفها  العاملية 
اأهم بطولت غولف ال�شيدات، مبا 
اأبوظبي  م��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز  يف  �����ش��ه��م  يمُ

كعا�شمة عاملية للريا�شة.”.
وميكن للزوار وامل�شجعني ال�شتمتاع 
بهذا احلدث العائلي واملميز الذي 

الريا�شية  الفعاليات  �شمن  يندرج 
وذلك  اأب��وظ��ب��ي،  لإم���ارة  والعائلية 
ال��ع��دي��د م��ن الأن�شطة  م��ن خ���الل 
وال����ع����رو�����س، حيث  وال���ف���ع���ال���ي���ات 
بدرو�س  ال�شتمتاع  ل��ل��زوار  ميكن 
نادي  من  املقدمة  الكريكيت  حول 
اإىل  بالإ�شافة  للكريكيت  اأبوظبي 
ال��رج��ب��ي وال���غ���ول���ف امل��ق��دم��ة من 

برعاية  امل�شتقبل  �شقور  ب��رن��ام��ج 
ب��ن��ك اأت�����س اأ�����س ب��ي ���ش��ي  وغريها 
بول”  “بينت  مثل  الأن�����ش��ط��ة  م��ن 
املقدم  اجل����ن����اح  يف  وال�����ش����رتخ����اء 
م��ن ط���ريان الحت���اد وال��ع��دي��د من 

�شاحنات املاأكولت.
بالتعاون  البطولة  تنظيم  وي��اأت��ي 
الريا�شي  اأب���وظ���ب���ي  جم��ل�����س  ب���ني 

ب��ن��ت مبارك  ف��اط��م��ة  واأك���ادمي���ي���ة 
ت�شجيع  بهدف  الن�شائية  للريا�شة 
اأبوظبي على ممار�شة  ال�شيدات يف 
ريا�شة الغولف وغر�س ثقافتها يف 

املجتمع. 
وقالت الدكتورة مي اجلابر، ع�شو 
فاطمة  اأك���ادمي���ي���ة  اإدارة  جم��ل�����س 
الن�شائية:  للريا�شة  م��ب��ارك  بنت 
تقدمي  يف  �شننجح  اأن���ن���ا  “اأعتقد 
الإلهام للجيل القادم من ال�شابات 
اللعبة  يف  الن����خ����راط  اأج�����ل  م���ن 
جاذبية  البطولة  منح  خ��الل  م��ن 
وغالباً  للعائالت.  بالن�شبة  خا�شًة 
ما تعمل م�شاألة تقدمي الريا�شات 
لل�شباب �شمن بيئة ممتعة ومميزة 
امل��زي��د م��ن الهتمام  ت��ول��ي��د  ع��ل��ى 
فيها  الن���خ���راط  ع��ل��ى  والت�شجيع 
ع��ل��ى امل�����دى ال���ط���وي���ل وم���ن���ذ �شن 

مبكرة”.
جماين  احل�������ش���ور  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 
ل���ب���ط���ول���ة ف���اط���م���ة ب���ن���ت م���ب���ارك 
تنطلق  وال��ت��ي  لل�شيدات،  للغولف 
فعالياتها خالل الفرتة من 2 اإىل 
�شاطئ  ن���ادي  يف  املقبل  نوفمرب   5

ال�شعديات للغولف. 

احتـــاد ال�شطـــرجن يطلـــب ا�شت�شافــــة الوملبيــــاد الـعــــاملـــي 2022

بطولة فاطمة بنت مبارك لغولف ال�شيدات تعلن عن 
ا�شتعدادها للمو�شم الثاين

ق�������رر احت��������اد ال���������ش����ط����رجن، ال���ت���ق���دم 
ل�شت�شافة الأوملبياد العاملي للعبة لعام 
2022، وجتهيز ملف كامل لتقدميه 
لالحتاد الدويل يف اجلمعية العمومية 
ذلك  ج��اء  املقبل،  ال��ع��ام  �شتعقد  ال��ت��ي 
الحتاد  اإدارة  جمل�س  اجتماع  خ��الل 
�شرحان  ال���دك���ت���ور  ب��رئ��ا���ش��ة  الأخ�����ري 
املعيني وح�شور جميع الأع�شاء مبقر 
الحتاد، وت�شت�شيف جورجيا الأوملبياد 
 .2020 ع���ام  ورو���ش��ي��ا   ،2018 ع���ام 
واطلع الجتماع، على تقارير م�شاركة 
العامل  بطولة  يف  الوطنية  املنتخبات 
العاملي،  بالإجناز  والإ���ش��ادة  للنا�شئني 
الوطنية  املنتخبات  م�شاركة  وتقرير 
يف بطولة اآ�شيا لل�شالت املغلقة الذي 
ق��دم��ه م��ه��دي ع��ب��دال��رح��ي��م الأم����ني 
العام امل�شاعد لالحتاد واإداري البعثة، 

واأ���ش��ب��اب اع��ت��ذار ع���دد م��ن الالعبني 
قائمة  اع��ت��م��اد  ك��م��ا مت  وال���الع���ب���ات، 
الالعبني والالعبات الذين �شيمثلون 
املنتخبات الوطنية يف بطولة الأوملبياد 
ال��ع��رب��ي ال���ث���اين وامل���ق���رر اإق���ام���ت���ه يف 
املغرب يف نهاية �شهر نوفمرب، واعتماد 
الن�شرة الفنية للربع الثالث من العام 
ملت�شدر درع التفوق العام لفئة الذكور 
والإناث واأف�شل الالعبني والالعبات 

يف فئات اجلوائز ال�شنوية.
من  عدد  تنظيم  الجتماع  ناق�س  كما 
لالعبي  املغلقة  ال��دول��ي��ة  ال��ب��ط��ولت 
املنتخبات الوطنية ا�شتعداد لالأوملبياد 
العربي الثاين لل�شطرجن الذي �شيقام 
املقبل،  نوفمرب  �شهر  نهاية  املغرب  يف 
يف الوقت الذي اعتمد جمل�س الإدارة 
امل�شاركة يف اجتماعات الحتاد الدويل 

برتكيا  اأنطاليا  مدينة  يف  لل�شطرجن 
اأكتوبر   16 اإىل   07 م����ن  اب�����ت�����داًء 

.2017
اأمني  ال�شام�شي  خلفان  ح�شني  واأك���د 
عام الحتاد اأن الإم��ارات باتت موؤهلة 
بحجم  ع����امل����ي  ح������دث  ل����ش���ت�������ش���اف���ة 
الأوملبياد، ولدينا من�شاآت كبرية واأندية 
ع��ل��ى اأع��ل��ى م�����ش��ت��وى ب��ج��ان��ب اخلربة 
من  العديد  ا�شت�شافة  يف  التنظيمية 
العاملية، وعليه قرر جمل�س  الأح��داث 
ال�شت�شافة  ب��ط��ل��ب  ال��ت��ق��دم  الإدارة 
عمل  ف��ري��ق  وت�شكيل   ،2022 ل��ع��ام 
لإع��������داد امل���ل���ف ال������ذي ���ش��ي��ع��ر���س يف 
لالحتاد  العمومية  اجلمعية  اجتماع 
الدويل العام املقبل كما �شيتم ت�شويق 
امل��ل��ف ع��ل��ى ال�����ش��رك��ات ال��راع��ي��ة �شواء 
احلكومية اأو اخلا�شة من اأجل البحث 

الكبري،  ال���ع���امل���ي  احل�����دث  رع�����اة  ع���ن 
الوقت  م��ن  مت�شع  اأم��ام��ن��ا  و���ش��ي��ك��ون 

للتجهيز للحدث.
الجتماع  اأن  اإىل  ال�شام�شي  واأ����ش���ار 
ناق�س نقاط درع التفوق العام، و�شيتم 
التي  ب���ال���ن���ق���اط  الأن�����دي�����ة  خم���اط���ب���ة 
ومعرفة  الآن  ح��ت��ى  ع��ل��ي��ه��ا  ح�����ش��ل��وا 
وهو  التفوق،  كاأ�س  ن��اٍد من  كل  موقع 
البطولت  يف  ل���ه���م  حت��ف��ي��ز  مب���ث���اب���ة 

املقبلة.
اعتمدت  الحت���اد  اإدارة  اأن  اإىل  ون���وه 
اأ�����ش����م����اء ال����الع����ب����ني امل���������ش����ارك����ني يف 
والالعبني  باملغرب  العربي  الأوملبياد 
بهم  ال�شتعانة  �شيتم  الذين  ال��ب��دلء 
يف ح��ال اع��ت��ذار اأي لع��ب كما اأن��ه مت 
الختيار بناء على ن�شب لالختيار من 
ونتائج  الفني  واجل��ه��از  امل��درب��ني  قبل 

الالعبني وت�شنيفهم.
التقرير  ت���ن���اول  الج���ت���م���اع  اأن  اأك�����د 
حفل  ب�����ش��اأن  ق��دم��ن��اه  ال����ذي  الإداري 
للجنة  ال�شكر  وت��وج��ي��ه  امل��و���ش��م  خ��ت��ام 
بال�شكل  ن��ظ��م��ت احل��ف��ل وخ����رج  ال��ت��ي 
الالئق، ووجه الحتاد ال�شكر اإىل نادي 
ا�شت�شافة  على  لل�شطرجن  ال�����ش��ارق��ة 
احلفل، منوها اإىل اإعادة ت�شكيل جلنة 
اأ�شماء  ب��اإ���ش��اف��ة  والب��ت��ك��ار  الت�����ش��ال 
جديدة خا�شة التي عملت مع الحتاد 

خالل الفرتة املا�شية.
اللجنة  ع���ق���دت  اأخ������رى،  ن��اح��ي��ة  م���ن 
ال��ت�����ش��وي��ق��ي��ة ل����الحت����اد اج���ت���م���اع���ا يف 
اأب��و ظبي بح�شور  الإم���ارات يف  ق�شر 
اللجنة،  ال��ع��زي��ز خ����وري رئ��ي�����س  ع��ب��د 
واأ������ش�����م�����اء  الم�������������ريي،  اهلل  وع�����ب�����د 
العديد  اللجنة  ون��اق�����ش��ت  امل���رزوق���ي، 
بت�شويق  اخل��ا���ش��ة  امل��و���ش��وع��ات  م���ن 
املرزوقي  اأ���ش��م��اء  واق���رتح���ت  ال��ل��ع��ب��ة، 
احرتافية  ت�����ش��وي��ق��ي��ة  خ��ط��ة  ت�����ش��ك��ي��ل 
وا�شحة املعامل بال�شور والرقام ليتم 
ا�شتخدامها كمرجع لحتاد ال�شطرجن 

م��ن خ���الل ط��ري��ق��ة ل��ع��ر���س اإجن����ازات 
انت�شار  وخ��ط��ة  ل��ل�����ش��رك��ات،  الحت�����اد 

اللعبة وزيادة جماهرييتها.
ك��م��ا ح���دد الج��ت��م��اع م��راك��ز الت�شوق 

البطولت  ا���ش��ت�����ش��اف��ة  يف  امل��ت��ع��اون��ة 
امل�������ش���غ���رة يف دب���ي  ال����ش���ت���ع���را����ش���ي���ة 
ال�شركات  وا���ش��ت��ع��را���س  ظ��ب��ي،  واأب�����و 
وامل��وؤ���ش�����ش��ات ال��ت��ي مت ال��ت��وا���ش��ل معها 

الدولة  رئ��ي�����س  ك���اأ����س  رع���اي���ة  ب�����ش��اأن 
وال����الع����ب����ني اأ�����ش����ح����اب ال���ب���ط���ولت، 
ال�شركات اخلا�شة بخطط  وخماطبة 

الت�شويق.
العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/05053/2017 / جتاري   
ال�سادر يف الدعوى رقم  02/05962/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �شده : فاجنارد ما�شيرني للتجارة العامة - �س ذ م م 
واك�شيانفا زهاجن  - جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : اأحمد حممد �شريف   
ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�شي بالتي:

1- وما ي�شتجد حتى الخالء الفعلي مع الزام املدعي عليها الوىل بتقدمي براءة ذمة 
من هيئة كهرباء ومياه 

2- الزام املدعي عليها الوىل باخالء املاأجور وت�شليمه للمدعية خاليا من ال�شواغل 
3- الزام املدعي عليهما بالت�شامن بان يوؤديا للمدعي مبلغ 200.000.00 درهم كقيمة 

ايجارية عن الفرتة من 2017/1/15 وحتى 2017/9/14 
2- الزام املدعي عليهما مب�شاريف الدعوى 

تاريخ  م��ن  ي��وم  ع�شر  خم�شة  خ��الل  احلكم  ه��ذا  بتنفيذ  مكلفون  انكم  نعلمكم  لذلك 
الن�شر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �شوف يتم اتخاذ الجراءات 

القانونية املنا�شب لتنفيذه.
)مالحظة / �شيتم اإغالق ملف التنفيذ تلقائيا حال عدم ت�شليم افادة الإعالن بالن�شر 

خالل ع�شرة ايام من تاريخ ا�شتالمه وفقا للقرار رقم 21 ل�شنة 2017(
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   
   اعالن حكم بالن�سر 

اإعالن حكم غيابي يف الدعوى  رقم  02065352017  اإيجارات  
املحكوم له طالب العالن /  كوت دي ازور ون ديفيلوبرز ليمتد 

العنوان : ور�شان بناية بي 20 حمل رقم 14 ور�شان الوىل ، ت : 0557038944 
املحكوم عليه املطلوب اعالنه / النجم الف�شي للخدمات الفنية - �س م م 

العنوان : ور�شان الوىل مبنى U11 رقم العقار : 306 رقم الر�س : 0-375 
منطوق احلكم ال�شادر بجل�شة 2017/10/1 

حكمت اللجنة مبثابة احل�شوري :
الزام املدعي عليه : باخالء املاأجور وت�شليمه خايل من ال�شواغل 

الزام بقيمة ايجارية : الزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ 17000 درهم متاأخرات الجرة من 
تاريخ 2017/3/1 وحتى تاريخ 2017/6/30 وما ا�شتجد من اجر حتى الخالء الفعلي 

الزام املدعية عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 14904 درهم غرامة املخالفات على املاأجور 
حتى  امل��اأج��ور  على  امل�شتحقة  للفواتري  وامل��ي��اه  الكهرباء  من   : ذم��ة  ب��راءة  املدعية  ت�شليم 

الخالء الفعلي 
الر�شوم وامل�شاريف : والزامه بالر�شوم وامل�شروفات.  

وملا كان هذا احلكم قد �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكتوم حاكم 
دبي وتلي علنا مبثابة احل�شوري ، فهو قابل لالإ�شتئناف خالل 15 يوما اعتبارا من تاريخ 

ن�شر هذا الإعالن واإل �شار نهائيا قابال للتنفيذ

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/559  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1- نا�شيونال مارين اليان�س م.د.م.�س جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ �شركة ايكارو�س املتحدة للخدمات البحرية/م�شاهمة املقفلة وميثله: حممود 
املدعي عليهما  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  ح�شني علي احمد قد 
وقدره  مبلغ  للمدعية  يوؤديا  ب��ان  بينهما  فيما  والت�شامم  بالت�شامن  والثاين  الوىل 
)600.000 درهم(  والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ا�شتحقاق كل �شيك وحتى 
متام ال�شداد والزمتهما بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة . وحددت لها جل�شة 
لذا   Ch 2.E.22 بالقاعة  9.30 �س  ال�شاعة    2017/10/19 امل��واف��ق   اخلمي�س  ي��وم 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  . 
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2877  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- جونا جامارا لوباجنو جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك 
ام القيوين الوطني �س.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�شام�شي قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ  وقدره )36.104.23 
املحاماة والفائدة 2% �شهريا  بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب  املدعي عليه  درهم( ت�شمني 
لها  وح���ددت  ال��ت��ام.  ال�شداد  وحتى  يف:2011/12/20  احلا�شل  ال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن 
جل�شة يوم الثنني املوافق 2017/10/9  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.12 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  . 
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/2875  جتاري جزئي

ف���رياي م��ن��ري���س جمهول  ل��وري��د���س  امل��دع��ي عليه / 1- م��اري��ا  اىل 
�س.م.ع  ال��وط��ن��ي  القيوين  ام  بنك  امل��دع��ي/  ان  الق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
اأقام  قد  ال�شام�شي  العمران  عمران  عبداهلل  حمد  وميثله:عبداهلل 
مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك 
املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )19.580.30( وق��دره 

والفائدة 2.49% �شهريا من:2011/12/20 وحتى ال�شداد التام.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2016/2081  مدين  جزئي 

املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  الفزنى  وئ��ام  عليه/1-  املحكوم  اىل 
حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/2/16  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/
ت���وؤدي للمدعي  ب��ان  امل��دع��ي عليها  ب��ال��زام  امل��رك��ز الغربي لتقومي وط��ب ال���ش��ن��ان 
مبلغ )24000( درهموالفائدة القانونية عنه بواقع 9% �شنويا من تاريخ املطالبة 
الق�شائية يف:2016/12/8 وحتى متام ال�شداد على ال يتجاوز ا�شل الدين املق�شي 
به والزمتها بالر�شوم وامل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما 
مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/244  جتاري كلي 
القامة  حمل  جمهول  ���س.م.ح  للتجارة  برتوليوم  رويالتي  �شركه  عليه/1-  املحكوم  اىل 
املذكورة  الدعوى  يف    2017/4/26 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
حتمد  �شهاب  اجم��د  وميثلها  ����س.ذ.م.م  لل�شحن  البحري  الطريق  ل�شالح/�شركه  اع��اله 
املدعي  وب��ال��زام  ب��ت��اري��خ:2016/2/22  الدعوى  امل��ربم بني طرفني  العقد  بف�شخ  الربغ�س 
عليها ان توؤدي للمدعية مبلغ )2.723.569.25( درهم والفائدة بواقع 9% �شنويا من تاريخ 
املطالبة الق�شائية احلا�شل يف:2017/1/11 حتى متام ال�شداد والزمتها بامل�شاريف ومبلغ 
الف درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12138 بتاريخ 2017/10/4   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/2777  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- ا�شماعيل حممد كونهي حممد مو�شى جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ بنك ام القيوين الوطني �س.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران 
العمران ال�شام�شي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
ا�شماعيل حممد كونهي حممد مو�شى مببلغ وقدره )30.357.05( درهم والر�شوم 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 2.49% من:2011/12/20 وحتى ال�شداد التام.
وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق :2017/10/17 ال�شاعة:8.30 �س بالقاعة 
Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي

اأملانيا تالقي ايرلندا ال�شمالية بغياب فرينر 
يف  ال��ق��دم  ل��ك��رة  المل���اين  املنتخب  م�شاكل  ت�شاعفت 
�شمن  ال�شمالية  ايرلندا  لقائه  قبيل  الهجوم  خط 
ت�شفيات كاأ�س العامل 2018، مع العالن عن غياب 

العامل  اأبطال  ت�شكيلة  املهاجم تيمو فرينر عن 
.2014

وحقق املنتخب الملاين ثمانية انت�شارات 
م��ت��ت��ال��ي��ة يف ال��ت�����ش��ف��ي��ات الأوروب����ي����ة، 
وي���ح���ت���اج اىل ن��ق��ط��ة م���ن ل��ق��ائ��ه مع 

م�����ش��ي��ف��ت��ه اي���رل���ن���دا ال�����ش��م��ال��ي��ة يف 
ل�شمان  اخل��م��ي�����س،  ب��ل��ف��ا���ش��ت 

بلوغه املونديال الرو�شي 
ال�شنة املقبلة.

غياب  اإع������الن  وم����ع 
فرينر )21 عاما(، 
����ش���ي���ج���د امل��������درب 
ي������واك������ي������م ل�����وف 
مفتقدا  ن��ف�����ش��ه 
ع������ن�������������ش������ري������ن 
اأ�����ش����ا�����ش����ي����ني يف 
خ�����ط ال���ه���ج���وم، 
ن����ظ����را لب���ت���ع���اد 

امل����ه����اج����م الآخ������ر 
غوميز  م������اري������و 

ال�شابة  ب�شبب 
اأي�شا.

وت�����ع�����ر������س 
غ�������وم�������ي�������ز 
)32 عاما( 
لل��ت��واء يف 

ال���ك���اح���ل 
ل�شهر  ا
املا�شي، 

بينما 

م�شاكل  ب�شبب  ليبزيغ،  ن��ادي  لع��ب  فرينر  �شيغيب 
يف الرقبة والعمود الفقري، بداأت مالحمها بالظهور 
عندما عانى من دوار يف املباراة مع ب�شيكتا�س الرتكي 

�شمن دوري اأبطال اأوروبا ال�شبوع املا�شي.
الآن  رالف ها�شنهوتل  وقال مدرب ليبزيغ 
علينا  اللعب،  ب�شاأن  للتفكري  الوقت  لي�س 
ت��ي��م��و جاهز  ان  م���ن  ال���ت���اأك���د  ب��ب�����ش��اط��ة 
بدنيا ، وذلك يف اأعقاب غياب فرينر عن 
الأحد  كولن  �شيفه  �شد  فريقه  م��ب��اراة 
ال�شابعة  امل��رح��ل��ة  ���ش��م��ن 
املانيا،  ب��ط��ول��ة  م���ن 
والتي انتهت بفوز 

امل�شيف 1-2.
وك�������������ان ل������وف 
اأك������د ان�����ه لن 
ي�������ش���ت���دع���ي 
ب������������������������دلء 
لت�شكيلته، 
قع  يتو و
ن  ا
يدفع 
بالعب 
�شيا  و ر بو
م������ون�������������ش������ن������غ������الدب������اخ 
او لعب  ���ش��ت��ي��ن��دل،  لر�����س 
فاغرن،  ���ش��ان��درو  ه��وف��ن��ه��امي 
�شيتي  م��ان�����ش�����ش��رت  لع����ب  اأو 

النكليزي لوروا �شانيه.
ك���ذل���ك قائدها  اأمل���ان���ي���ا  ع���ن  وي��غ��ي��ب 
ميونيخ  بايرن  جنم  مرماها،  وحار�س 
ان يغيب عن  ال��ذي يتوقع  مانويل نوير 
الت�شكيلة حتى كانون الثاين يناير، اىل حني 

تعافيه من ك�شر يف القدم.
ويف خط الو�شط، يفتقد اأبطال العامل الثالثي 
غوتزه،  وماريو  خ�شرية  �شامي  اأوزي���ل،  م�شعود 
بايرن جريوم  دفاع  ان يعود قلب  يتوقع  بينما 
بواتنغ اىل ت�شكيلة املنتخب للمرة الأوىل منذ 

اأكرث من عام.
مهمة  المل���اين  املنتخب  ي��واج��ه  ان  وي��رج��ح 
مرمى  يتلق  مل  ح��ي��ث  بلفا�شت،  يف  �شعبة 
املنتخب اليرلندي ال�شمايل اأي هدف حتى 
كاأ�س  ت�شفيات  �شمن  مباريات  اأرب��ع  يف  الآن 

العامل خا�شها على اأر�شه.
بنتيجة  اأمل��ان��ي��ا  ف����ازت  ال���ذه���اب،  م���ب���اراة  ويف 
ت�شرين الأول اكتوبر  يف  هانوفر،  يف  -2�شفر 

املا�شي.

اعلن نادي تورينو اليطايل لكرة القدم ان مهاجمه 
اربعة  املالعب  �شيغيب عن  بيلوتي  اندريا  ال��دويل 
ا�شابيع ب�شبب ا�شابة يف اربطة الركبة، وان�شم اىل 
الت�شفيات  املباراتني الخريتني من  الغائبني عن 

املوؤهلة اىل مونديال 2018 يف رو�شيا.
�شد  املباراتني  عن  عاما(   23( بيلوتي  و�شيغيب 
�شمن  املقبل  الث��ن��ني  والبانيا  اجلمعة،  مقدونيا 
ايطاليا  حتتل  حيث  ال�شابعة  املجموعة  مناف�شات 
امل��رك��ز ال��ث��اين ب��ر���ش��ي��د 19 ن��ق��ط��ة ب��ف��ارق ثالث 

نقاط خلف ا�شبانيا.
ا�شتمرت احلال على ما هي عليه حتى نهاية  واذا 
ا�شبانيا  �شتخطف  املرجح،  الم��ر  وه��و  الت�شفيات 
ايطاليا  �شتخو�س  فيما  املبا�شر،  ال��ت��اأه��ل  بطاقة 
امللحق الوروبي منت�شف ت�شرين الثاين نوفمرب، 

وقد ل ي�شتطيع بيلوتي امل�شاركة فيه اي�شا.
تورينو  م��ع  مثالية  ب��داي��ة  �شاحب  بيلوتي،  ويعد 
هذا املو�شم حيث �شجل ثمانية اهداف، احد اعمدة 
املنتخب اليطايل الذي دافع عن الوانه حتى الن 

يف 11 مباراة �شجل خاللها اربعة اهداف.
وي��ع��اين م���درب اي��ط��ال��ي��ا ج��ان��ب��ي��ريو ف��ي��ن��ت��ورا من 
فرياتي  ماركو  اىل  بيلوتي  ان�شم  حيث  الغيابات 

ولورنت�شو بيليغريني ودانييلي دي رو�شي.
�شيخلفه  ال���ذي  ال��ف��راغ  ل�شد  ف��ي��ن��ت��ورا  وا���ش��ت��دع��ى 
هداف  اينغليزي،  روبرتو  اخل��ربة،  ا�شحاب  غياب 
كييفو فريونا، وروبرتو غاليارديني )انرت ميالن( 
ب��اري��ال )ك��ال��ي��اري(، ولول م���رة براين  ون��ي��ك��ول��و 

كري�شتانتي، لعب و�شط اتالنتا برغامو.

بايل يغيب عن ويلز بلقائي 
جورجيا واإيرلندا

ت�شكيلة  من  ال�شباين،  مدريد  ري��ال  لع��ب  بايل  غاريث  الويلزي  ا�شتبعد 
واي��رل��ن��دا يف مباراتني  ي��الق��ي ج��ورج��ي��ا  ال���ذي  ب���الده  منتخب 
اأعلن  2018، بح�شب ما  مهمتني �شمن ت�شفيات كاأ�س العامل 

الحتاد الويلزي لكرة القدم ام�س.
واأكد الحتاد يف بيان ان غاريث بايل �شيغيب عن ت�شفيات كاأ�س 

العامل املقبلة �شد جورجيا وجمهورية ايرلندا .
و�شكلت لياقة بايل )28 عاما( م�شدر قلق بالن�شبة اىل املنتخب 
الوطني منذ تعر�شه لإ�شابة ع�شلية يف ربلة ال�شاق خالل 
مباراة ناديه �شد م�شيفه بورو�شيا دورمتوند الملاين 
املا�شي، والتي  اأوروب��ا ال�شبوع  اأبطال  �شمن دوري 

انتهت بفوز النادي امللكي 1-3.
وغ���اب اجل��ن��اح ال��وي��ل��زي ع��ن ل��ق��اء ري���ال و�شيفه 
انه  ال  ا�شبانيا،  بطولة  �شمن  الأح��د  ا�شبانيول 

التحق مبع�شكر منتخب بالده يف اليوم التايل.
واأو���ش��ح الحت���اد ال��وي��ل��زي ان ال��الع��ب و���ش��ل مع 
باقي الالعبني اىل املع�شكر، ولكن بعد توا�شل مع 
اإج��راء فح�س لبايل واأك��دت النتائج  ريال مدريد، مت 

انه لن يكون موؤهال للم�شاركة يف املباراتني.
الأوروبية  املجموعة  يف  ال��ث��اين  امل��رك��ز  وي��ل��ز  وحت��ت��ل 
الرابعة مع 14 نقطة، بفارق اأربع نقاط عن �شربيا 
ال��ث��ال��ث��ة. وياأمل  اي��رل��ن��دا  ع��ن  امل��ت�����ش��درة، ونقطة 
اأر����س جورجيا  على  ال��ف��وز  ال��وي��ل��زي يف  املنتخب 
اجلمعة، وعلى �شيفه اليرلندي الثنني املقبل، 
يف  وامل�شاركة  الثاين  املركز  الأق��ل  على  لي�شمن 

امللحق الأوروبي املوؤهل للمونديال الرو�شي.
الأوروبية  املجموعات  م��ن  ك��ل  مت�شدر  ويتاأهل 
بينما  مبا�شرة،  العامل  كاأ�س  نهائيات  اىل  الت�شع 
املركز  يف  حلت  منتخبات  ثماين  اأف�شل  تخو�س 
منه  منتخبات  اأرب��ع  تتاأهل  قاريا  ملحقا  الثاين 

اىل املونديال.
اأم��ام لعب  املجال  بايل  يف�شح غياب  ان  ويتوقع 
عاما(   17( وودب���ورن  بني  النكليزي  ليفربول 
ال�شعيد  على  الأوىل  للمرة  كاأ�شا�شي  للم�شاركة 
امل��ب��اراة �شد النم�شا  اأداء لفتا يف  ال��دويل، اذ ق��دم 
بت�شجيله  )-1�شفر(،  �شبتمر  اأيلول  من  الثاين  يف 
دقائق من م�شاركته كبديل  بعد خم�س  الفوز  هدف 

يف ال�شوط الثاين.

الالعبني  اأ�شماء  ان  الفرن�شية  فوتبول  فران�س  جملة  اأعلنت 
متنحها  التي  الذهبية  الكرة  جائزة  لنيل  املر�شحني  الثالثني 
�شنويا لأف�شل لعب كرة قدم يف العامل، �شتعلن يف التا�شع من 

ت�شرين الأول اكتوبر.
خمتلف  ع��رب  ك�شفها  �شيتم  ال���ش��م��اء  ان  اىل  امل��ج��ل��ة  واأ����ش���ارت 
الريا�شية  ال��ف��رن�����ش��ي��ة  ليكيب  ل�شحيفة  ال��ت��اب��ع��ة  ال��و���ش��ائ��ط 
املتخ�ش�شة، مبا ي�شمل املواقع اللكرتونية والقناة التلفزيونية، 

على امتداد اليوم املذكور.
مدريد  ري���ال  جن��م  رون���ال���دو  كري�شتيانو  ال��ربت��غ��ايل  وه��ي��م��ن 

على  بر�شلونة،  جن��م  مي�شي  ليونيل  والرجنتيني  ال���ش��ب��اين، 
هذه اجلائزة منذ العام 2008. ويبدو الربتغايل )32 عاما( 
بها  قويا لالحتفاظ  املا�شي، مر�شحا  العام  اجلائزة  نال  الذي 
هذه ال�شنة، بعدما قدم مو�شما لفتا قاد خالله النادي امللكي 
اىل �شل�شلة األقاب منها بطولة ا�شبانيا للمرة الأوىل منذ العام 

اأوروبا. اأبطال  دوري  بلقب  والحتفاظ   ،2012
مرات  ع��دد  مي�شي يف  م��ع  �شيت�شاوى  رون���ال���دو،  ف��وز  ح��ال  ويف 
املا�شي،  اأغ�شط�س  اآب  يف  ال��ربت��غ��ايل  واخ��ت��ري   .)5( اإح���رازه���ا 

اأف�شل لعب يف م�شابقات الحتاد الأوروبي لكرة القدم.

بيلوتي ين�شم اىل الغائبني عن الآزورياإعالن املر�شحني للكرة الذهبية 9 اجلاري

كافاين يوؤكد طي �شفحة 
اخلالف مع نيمار 

اأك���د امل��ه��اج��م ال����دويل الأوروغ����واي����اين اإدي��ن�����ش��ون ك��اف��اين ط��ي �شفحة 
نيمار،  الربازيلي  الفرن�شي  �شان جرمان  باري�س  زميله يف  مع  اخلالف 
حول اأي منهما �شيتوىل تنفيذ ركالت اجلزاء، معتربا ان الق�شية كانت 

م�شخمة.
وقال كافاين بعيد و�شول منتخب بالده اىل كراكا�س ملواجهة فنزويال 
“هذه  رو���ش��ي��ا،  2018 يف  ال��ع��امل  ك��اأ���س  اىل  امل��وؤه��ل��ة  الت�شفيات  �شمن 
الأمور جزء من كرة القدم. ت�شخم يف بع�س الحيان  ب�شكل اكرب مما 
هي عليه يف الواقع. كل هذه المور حتل يف غرف املالب�س. كل م�شكلة 

لها حل، من الن و�شاعدا، كل �شيء هادىء”.
واأث��ري اجل��دل حول هوية من يتوىل تنفيذ رك��الت اجل��زاء التي ينالها 
�شان  فيها  ف��از  التي  امل��ب��اراة  �شبتمرب يف  اأي��ل��ول   19 العا�شمة، يف  فريق 
جرمان على ليون )2-�شفر(. ويف تلك املباراة، ا�شتح�شل زميل كافاين 
الفرن�شي كيليان مبابي، على ركلة جزاء طلب نيمار تنفيذها،  ونيمار، 

ليواجه برف�س من قبل كافاين الذي اأهدر املحاولة.
بعدما  قد ح�شم،  الركالت  منفذ  اجل��دل حول  ان  بدا  املا�شي،  وال�شبت 
توىل نيمار ت�شديد الركلة التي احت�شبت لفريقه �شد بوردو خالل الفوز 

ال�شاحق لفريقه 6-2، من دون ان يعرت�س كافاين على ذلك.
واعترب الأخري الثالثاء ان الأهم هو الكفاح من اجل هدف واحد.

العا�شمة  ف��ري��ق  ع��ن  ابراهيموفيت�س  زلت���ان  ال�����ش��وي��دي  رح��ي��ل  وم��ن��ذ 
ل�شالح  اجل���زاء  رك���الت  تنفيذ  ك��اف��اين  ت��وىل   ،2016 ع��ام  الفرن�شية 

فريقه.

وينكز بدل من ديلـف يف 
ت�شكيلة انكلرتا 

ا�شتدعى مدرب املنتخب النكليزي لكرة القدم غاريث �شاوثغيت لعب و�شط 
توتنهام هاري وينكز ليحل حمل فابيان ديلف، لعب و�شط مان�ش�شرت �شيتي، 
ملباراتي �شلوفينيا اخلمي�س وليتوانيا الحد �شمن الت�شفيات الوروبية املوؤهلة 
اىل مونديال 2018 يف رو�شيا. والتحق ديلف وكذلك فيل جونز، قلب دفاع 
مان�ش�شرت يونايتد، بفريقيهما دون ان يحدد الحتاد النكليزي للعبة طبيعة 

ا�شابتهما.
توتنهام  و�شط  لعب  �شلوفينيا  �شد  املباراة  يف  انكلرتا  ت�شكيلة  عن  و�شيغيب 
ديلي اأيل املوقوف، ا�شافة اىل داين ويلبيك )ار�شنال( وطوم هيتون )برينلي( 
وجيمي فاردي )لي�شرت �شيتي( وناينثنييل �شالوباه )واتفورد( ب�شبب ال�شابة. 
وهي املرة الوىل التي ي�شتدعى فيها وينكز، لعب منتخب �شباب انكلرتا دون 

اىل املنتخب الول. عاما،   21
وتت�شدر انكلرتا املجموعة ال�شاد�شة بر�شيد 20 نقطة، وحتتاج اىل نقطتني 
و�شت  �شلوفاكيا  عن  نقاط  خم�س  بفارق  تبتعد  كونها  النهائيات  لبلوغ  فقط 

نقاط عن �شلوفينيا وا�شكتلندا.
وهنا الت�شكيلة:

)�شاوثمبتون(  فو�شرت  وف��راي��زر  يونايتد(  ه��ام  )و�شت  ه��ارت  جو  للمرمى:   -
وجاك باتالند )�شتوك �شيتي( وجوردان بيكفورد )ايفرتون(

- للدفاع: راين برتراند )�شاوثمبتون( وارون كري�شويل )و�شت هام يونايتد( 
وهاري  يونايتد(  )مان�ش�شرت  �شمولينغ  وكري�س  )ت�شل�شي(  كايهيل  وغ���اري 
ماغري )لي�شرت �شيتي( وجون �شتونز وكايل ووكر )مان�ش�شرت �شيتي( ومايكل 

كني )ايفرتون( وكريان ترايبيري )توتنهام(
اأيل )توتنهام( ورحيم �شتريلينغ  داير وهاري وينكز وديلي  اإريك  - للو�شط: 
وجوردان  البيون(  بروميت�س  )و�شت  ليفرمور  وجايك  �شيتي(  )مان�ش�شرت 
لينغارد  وجي�شي  )ل��ي��ف��رب��ول(  ت�شامربلين  اوك�شاليد  واليك�س  هندر�شون 
يونايتد(  )مان�ش�شرت  را�شفورد  ماركو�س  للهجوم:   - يونايتد(  )مان�ش�شرت 
وه���اري ك��اي��ن )ت��وت��ن��ه��ام( وج��ريم��اي��ن دي��ف��و )ب���ورمن���وث( ودان��ي��ال �شتاريدج 

)ليفربول(.

اأع���ل���ن ن����ادي ال�����ش��ب��اب ال�����ش��ع��ودي ل��ك��رة ال���ق���دم تعيني 
بعد  م��درب��ا،  كارينيو  دان��ي��ال  خو�شيه  الأوروغ���وي���اين 
والنجم  امل��درب  مع  التعاقد  اإنهاء  على  اأ�شبوعني  نحو 
ال�شعودي ال�شابق �شامي اجلابر ب�شبب نتائج متوا�شعة. 
ل��الع��الن ع��ن تعيني  ال��ن��ادي م��وؤمت��را �شحافيا  وعقد 
ليخو�س جتربته  54 عاما،  العمر  البالغ من  امل��درب 
 2014 ع��ام  الن�شر  ق��اد  بعدما  ال�شعودية،  يف  الثانية 
للقبي الدوري وكاأ�س ويل العهد. وقال املدرب اجلديد 
تويرت  موقع  على  النادي  ح�شاب  عنه  نقل  ما  بح�شب 
التدريبية،  �شاأبداأ مرحلة جديدة يف م�شريتي  اليوم   ،
واأمتنى ان اأقدم مع ال�شباب كل ما اأملك ، م�شيفا الآن 

فاأنا  كبريا،  عمال  اأي�شاً  مني  ويحتاج  كبري  ن��اد  يف  اأن��ا 
لدي اأهداف كبرية �شاأعمل على حتقيقها .

وتابع الإدارة �شرحت يل و�شع النادي، و�شيكون هناك 
، موؤكدا  امل�شتقبل  الإيجابية يف  التغيريات  الكثري من 
ا�شتفيد  و�شوف  وك��م��درب،  ك�شخ�س  للجابر  احرتامه 

من كل الأ�شياء الإيجابية التي عملها .
اأحمد  للنادي  العام  الأم��ني  اأو�شح  نف�شه،  املوؤمتر  ويف 
ال��ع��ق��ي��ل ان ع��ق��د ك��اري��ن��ي��و مي��ت��د ح��ت��ى ن��ه��اي��ة املو�شم 

احلايل، مع امكان التجديد ملو�شم.
الأف�����ش��ل للفريق يف هذه  امل����درب ه��و  ان  ع��ل��ى  و���ش��دد 
املرحلة ، متمنيا ان يعود ال�شباب اىل و�شعه الطبيعي 

لعبيه  خلو�س  �شورا  النادي  ن�شر  الثنني،  وم�شاء   .
�شبق له خو�س  ال��ذي  امل��درب  باإ�شراف  الأول  تدريبهم 
جتارب عدة يف بالده، ا�شافة اىل تدريب ناديي العربي 
وق��ط��ر ال��ري��ا���ش��ي ال��ق��ط��ري��ني. وك����ان ال�����ش��ب��اب اأعلن 
منت�شف اأيلول �شبتمرب اإنهاء تعاقده مع اجلابر الذي 
توىل ال�شراف عليه مطلع املو�شم املا�شي بعقد لثالث 
�شنوات. ال ان الالعب الدويل ال�شابق ف�شل يف حتقيق 
النتائج املرجوة من الفريق، اذ احتل املركز ال�شاد�س يف 
ال�شباب حاليا  املا�شي.  ويحتل  املو�شم  الدوري املحلي 
من  نقاط  �شت  مع  ال���دوري،  ترتيب  يف  التا�شع  املركز 

خم�س مباريات، من فوزين وثالث خ�شارات.

كارينيــو مــدربــا لل�شبــاب بــدل عــن اجلابـــــر 

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

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم : 275313    بتاريخ : 2017/06/19
EUIPO -2017/04/02 - 01654726 : بيانات الأولوية 

باإ�شم : فلوريان  ماك
وعنوانة : اإم �شتيجيلر 4 ، دينجني / تيك )73265(، اجلمهورية الملانية

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :09
عد�شات ل�شقة ، نظارات ، نظارات �شم�شية ، منتوجات ب�شرية.

يف  ويوجد  الالتينية  باللغة  "lens.ME" مكتوبة  كلمة  عن  عبارة  التجارية  العالمة   : العالمة  و�شف 
نهاية الكلمة ر�شم دائري تتو�شطها كلمة "ME" ومكتوبة باأحرف كبرية وباللونني البي�س والزرق.

ال�شرتاطات : 
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

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

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم : 275319    بتاريخ : 2017/06/19
 EUIPO -2017/04/02 - 01654726 : بيانات الأولوية 

باإ�شم : فلوريان  ماك
وعنوانة : اإم �شتيجيلر 4 ، دينجني / تيك )73265(، اجلمهورية الملانية

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :35
خدمات بيع التجزئة من خالل و�شائل الت�شال ملنتوجات العناية  والتجميل.

يف  ويوجد  الالتينية  باللغة  "lens.ME" مكتوبة  كلمة  عن  عبارة  التجارية  العالمة   : العالمة  و�شف 
نهاية الكلمة ر�شم دائري تتو�شطها كلمة "ME" ومكتوبة باأحرف كبرية وباللونني البي�س والزرق.

ال�شرتاطات : 
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138

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

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم : 275314    بتاريخ : 2017/06/19
EUIPO -2017/04/02 - 01654726 : بيانات الأولوية 

باإ�شم : فلوريان  ماك
وعنوانة : اإم �شتيجيلر 4 ، دينجني / تيك )73265(، اجلمهورية الملانية

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :44
خدمات الب�شريات.

يف  ويوجد  الالتينية  باللغة  "lens.ME" مكتوبة  كلمة  عن  عبارة  التجارية  العالمة   : العالمة  و�شف 
نهاية الكلمة ر�شم دائري تتو�شطها كلمة "ME" ومكتوبة باأحرف كبرية وباللونني البي�س والزرق.

ال�شرتاطات : 
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  اأكتوبر 2017 العدد 12138



    
ترتك هدايا ميالد ابنتها بعد وفاتها

مل ترغب �شيدة اإيطالية اأن حترم طفلتها الر�شيعة من هدايا عيد 
تكفي حتى  لها هدايا  وفاتها، فرتكت  بعد  امليالد  ميالدها وعيد 
بلوغ الطفلة �شن ال� 17 عام. ومل تتمكن اإلي�شا غروتو )40 عاماً( 
اآنا �شوى عيد ميالد واح��د، حيث توفيت يف  من م�شاركة طفلتها 
الأ�شبوع املا�شي، بعد اأن خ�شرت معركتها مع ال�شرطان، ولكن قبل 
وفاتها، حر�شت مديرة البنك ال�شابقة، على اأن حت�شل ابنتها على 
هدية يف كل عيد ميالد لها كل عام من والدتها، بح�شب �شحيفة 

مريور.
يوم  بعد  الثدي،  ب�شرطان  اإلي�شا  اإ�شابة  �شخ�شوا  الأط��ب��اء،  وك��ان 
العام  )اآب( من  اأغ�شط�س   21 واحد فقط من ولدة طفلتها، يوم 
األي�شيو  واأخ��رب زوجها  تعي�س طوياًل.  لن  اأنها  واأخربوها  املا�شي، 
اختارت  زوج��ت��ه  اأن  املحلية،  روبابليكا  ل  �شحيفة  فين�شينزوتو 
الطفلة  باأعياد ميالد  والهدايا اخلا�شة  والألعاب  الدمى  بنف�شها 

لل�شنوات القادمة.
و�شجلت اإلي�شا ر�شالة �شوتية اأرفقتها مع كل هدية، بالإ�شافة اإىل 
كتب وتوجيهات موجهة من الأم اإىل الطفلة، يف حماولة لتعوي�س 

الدور الذي تقوم به كل اأم بتعليم وتوجيه ابنتها.
طريق  ع��ن  ال��ه��داي��ا  جميع  اإل��ي�����ش��ا  طلبت  فين�شينزوتو  واأ����ش���اف 

الإنرتنت، كان يتوجب علينا فعل كل �شيء قبل رحيلها .
توزيع جمموعة من  على  زوجها، حيث حر�شت  اإلي�شا  تن�س  ومل 

الر�شائل موجهة له يف جميع زوايا املنزل.

تعاين من اأورام �شخمة تغطي وجهها 
حتدثت فتاة هندية للمرة الأوىل عن معانتها مع الأورام اخل�شمة 
التي تغطي وجهها يف اأعقاب وفاة والدتها، والتي جعلتها حبي�شة 

املنزل، لتعتمد ب�شكل كامل على والدها يف �شوؤونها اليومية.
مر�شية،  حالة  من  ع��ام��اً(   18( روب��ي  تدعى  التي  الفتاة  وتعاين 
ت�شمى الورم الليفي الع�شبي منذ نحو 13 عام، والتي تت�شبب بنمو 
بح�شب  املعتاد،  من  بكثري  اأ�شخم  ب�شكل  املناطق  بع�س  يف  اجللد 

�شحيفة مريور الربيطانية.
كامل  ب�شكل  تعتمد  وب��ات��ت   ،2013 ع��ام  يف  روب��ي  وال���دة  وتوفيت 
منذ ذلك الوقت على والدها ال�شيد ل موين )68 عاماً(، ل�شراء 
الطعام واملالب�س واحلاجيات الأخرى، لعدم قدرتها على اخلروج 

من املنزل ب�شبب مظهرها الغريب.
اأ�شرة كغريها من  ب��اأن تتزوج وتن�شىء  ت��زال حتلم  اأن روب��ي ل  اإل 
الفتيات، حيث تقول لدي وجه مرعب، وكغريي من الفتيات، اأحلم 
ا�شتعداد  لن يكون على  اأح��داً  الزفاف، لكن  بالزواج وارت��داء ثوب 

للزواج مني بهذا الوجه .
وب����داأ وال���د روب���ي مب��الح��ظ��ة ك��ت��ل ���ش��غ��رية ع��ل��ى وج��ه��ه��ا، عندما 
كانت تبلغ من العمر 3 �شنوات فقط، وعر�شاها على العديد من 
الأطباء، اإل اأن اأياً منهم مل يتمكن من عالجها. وعندما تقدمت 
يف العمر، حاولت روبي اأن تعي�س حياة طبيعية، لكن الأورام ازدادت 
�شوءاً، مما ا�شطرها اإىل ترك املدر�شة، ب�شبب التعليقات ال�شلبية 

لزميالتها، وامتنعت اأي�شاً عن اخلروج من املنزل لنف�س ال�شبب.
ويكمن العالج الوحيد لهذه احلالة يف العمليات اجلراحية، التي 
ميكن اأن ت�شاعد على تخفيف حجم الأورام، ولكن مع هذا املر�س، 

ميكن اأن تعود الأورام لتنمو من جديد بعد ب�شع �شنوات.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

في�شبوك تخترب خا�شية التعرف على الوجوه 
تخترب في�شبوك و�شيلة جديدة ميكن للم�شتخدمني اعتمادها قريبا يف ا�شرتجاع ح�شاباتهم املقفولة ب�شبب فقدانهم 

كلمات املرور. 
وتعمل في�شبوك على تطوير خا�شية التعرف على الوجوه لت�شجيل الدخول يف تطبيقها من اأجل حماية امل�شتخدمني 

والتحقق من هوياتهم.
وميكن لعدد قليل من امل�شتخدمني الآن الولوج اإىل هذه امليزة والتي مت ت�شميمها كبديل للر�شائل الن�شية الق�شرية 

SMS، اأو التحقق عرب الربيد الإلكرتوين امل�شتخدم لإعادة تعيني كلمات املرور اأو ا�شرتداد احل�شابات.
وتعد هذه امليزة اأحدث �شل�شلة التقنيات التي تعمل في�شبوك على تطويرها لأغرا�س اأمنية، وقد جلبت اآبل تقنية 
التعرف على الوجه Face ID يف هاتفها اجلديد اآيفون اإك�س، كما تعتمد عدة هواتف ذكية تعمل بنظام الت�شغيل 

اأندرويد هذه اخلا�شية لفتح اجلهاز مثل �شام�شونغ نوت 8.
وخالفا لأ�شاليب اآبل و�شام�شونغ، فاإن في�شبوك متتلك كمية كبرية من البيانات عن وجوه امل�شتخدمني، وهو ما 
ال�شخ�شي،  اإىل احل�شاب  الوجه للدخول  التعرف على  ا�شتخدام ميزة  اإنه عند  اإذ  ي�شهل عمل اخلا�شية اجلديدة، 
ميكن لفي�شبوك التحقق مما اإذا كنت مالك احل�شاب اأم ل من خالل فح�س ومقارنة الوجه مع ال�شور والفيديوهات 

التي تتواجد فيها عرب التطبيق، ويف حال التطابق �شيتم فتح احل�شاب املقفل.
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طفلة تدغدغ اأحالم كرة القدم الن�شائية
 مل تتجاوز زمينا ليكافي�شيوت العا�شرة من عمرها، ال ان الطفلة الليتوانية 
باتت اأ�شغر هدافة يف تاريخ كرة القدم يف بالدها، وتدغدغ اأحالم تطوير 

هذه الريا�شة يف بلد حتظى كرة ال�شلة فيه بال�شعبية الأو�شع.
القدم  ك��رة  فريق  األ���وان  ع��ن  الطويل  الأ�شقر  ال�شعر  ذات  الطفلة  ت��داف��ع 
م��ب��اراة �شد فريق  ال��ك��روي��ة. ويف  زال��غ��ريي�����س  ال��ت��اب��ع لأك��ادمي��ي��ة  للفتيات 
مناف�شات  تخو�س  التي  ليكافي�شوت  دخلت  فيلكافي�شكيو،  دو  �شي�شوبي 
الفئات العمرية الأكرب منها، يف ال�شوط الثاين، لت�شجل هدفا بعد خم�س 
دقائق فقط. مل تكتف الطفلة النحيلة بهذا الهدف، بل �شاهمت اأي�شا يف 

متريرة حا�شمة لفريقها الذي فاز -10�شفر.
ويقول مدير الأكادميية �شفايونا�س �شرتافين�شكا�س لوكالة فران�س بر�س، 
)الثانية  الأوىل  الدرجة  دوري  يف  الأوىل  للمرة  ت�شارك  كانت  الطفلة  ان 

عمليا(، واأ�شبحت اأ�شغر هدافة يف تاريخ ليتوانيا .
بداأت احلكاية قبل اأربعة اأعوام، بح�شب ما تقول ليكافي�شوت والبت�شامة ل 
تفارق ثغرها كنت مع والدي يف طريق العودة من حديقة لالأطفال، وراأينا 

مل�شقا يدعو الطفال اىل مزاولة كرة القدم .
يف املدر�شة البتدائية، بداأت ليكافي�شوت بالتدرب مع اأطفال ذكور.

كبري  ب�شكل  �شجعناها  عاما(   42( ليكافي�شو�س  اأفالدا�س  والدها  ويقول 
على اللعب ، موؤكدا انه من عا�شقي كرة القدم ل�شيما الفرق ال�شغرية يف 
اي�شلندا ودول البلقان. ويو�شح ان طفلته ال�شغرية تتمتع ب�شخ�شية قوية 

على اأر�س امللعب، ا�شافة اىل متيزها عن زميالتها بال�شرعة.
الأخ�شر  الأكادميية  قمي�س  وترتدي  العا�شر،  عامها  بعد  الطفلة  تتم  مل 
3، وه��و ال��رق��م نف�شه ال���ذي ي��رت��دي��ه وال��ده��ا عندما  ال���ذي يحمل ال��رق��م 
رغم  على  الطفلة،  وباتت  الهواية.  �شبيل  على  قدم  كرة  مباريات  يخو�س 

�شنها ال�شغرية، اأمال لكرة القدم الن�شائية يف ليتوانيا.

اإطفاء اأنوار »اإيفل« تكرميا ل�شحايا ل�س فيجا�س ومر�شيليا 
اأطفئت الأنوار يف برج اإيفل يف باري�س تكرميا ل�شحايا هجمات ل�س فيجا�س 
ومر�شيليا.. واأطلق اأمريكي متقاعد النار م�شاء يوم الأحد بالتوقيت املحلي 
الواقع على  باي  الثاين والثالثني من فندق ماندالي  بالدور  نافذة  من 
باملدينة  ال�شهري  وال��ف��ن��ادق  امل��اله��ي  طريق  �شرتيب  فيجا�س  ل���س  طريق 
واأ�شفر عن �شقوط 59 قتيال على الأقل قبل اأن يوجه امل�شلح �شالحه اإىل 
نف�شه. واأمُ�شيب اأكرث من 500 بجروح بع�شهم جراء ال�شقوط حتت الأقدام 
التاريخ الأمريكي  النارية يف  اأ�شواأ حادث قتل جماعي بالأ�شلحة  وذلك يف 

احلديث.
ووقع احلادث بعد عدة �شاعات من مقتل امراأتني عقب تعر�شهما للطعن 
باأنه  م�شوؤولون  و�شفه  فيما  مر�شيليا  يف  قطار  مبحطة  هجوم  يف  ب�شكني 

عمل اإرهابي. وقتل جندي يف دورية ع�شكرية منفذ الهجوم يف مر�شيليا.

عمار خان: فيلمي القادم 
اأهم من اآخر اأعمايل 

ق���ال جن���م اأف�����الم ب��ول��ي��وود عامر 
الذي تدور  التايل،  اإن فيلمه  خان 
اأحداثه حول فتاة يف �شن املراهقة 
ت�شتخدم  �شغرية  ب��ل��دة  يف  تعي�س 
عامل  يف  جنمة  لت�شبح  الإن��رتن��ت 
ال���غ���ن���اء، ���ش��ي��ك��ون اأه����م ك��ث��ريا من 

فيلمه الأخري.
ويلعب خان )52 عاما( دور منتج 
مو�شيقي يف فيلم )�شيكريت �شوبر 
البطل  �شيكون  اإن��ه  وي��ق��ول  �شتار( 
هي  ال��ف��ي��ل��م  ب��ط��ل��ة  واإن  ال����ث����اين 
التي  و�شيم  زاي���را  ال�شابة  املمثلة 
باملدر�شة  تلميذة  �شخ�شية  ت��ق��دم 
املحافظة  امل�شلمة  تتحدى عائلتها 

لتحقق حلم الغناء.
اأحداث فيلم خان الأخري  وت�شتند 
حقيقية  ق�����ش��ة  اإىل  )داجن���������ال( 
مل�����ش��ارع ���ش��اب��ق ي����درب اث��ن��ت��ني من 
بطالت  م��ن  ت�شبحا  ح��ت��ى  ب��ن��ات��ه 

هذه الريا�شة.
وق��������ال خ������ان خ������الل م���ق���اب���ل���ة يف 
الفيلم  عر�س  بدء  قبل  �شنغافورة 
الفيلمني  اأن  ح��ني  يف  ال�شهر  ه��ذا 
يتناولن متكني الفتاة فاإنني اأ�شعر 
فيلم  ���ش��ت��ار(  �شوبر  )�شيكريت  اأن 
واأن��ت��ج خ��ان وزوجته   . اأه���م بكثري 

الفيلم.
واأ�شاف يف حني اأن )داجن��ال( كان 
عن حلم اأب حتققه ابنتاه فاإن هذا 
اآم��ال وتطلعات  ي��دور حول  الفيلم 
14 ع��ام��ا م���ن بلدة  ف��ت��اة ع��م��ره��ا 
كيف  اأدري  ل  ال��ه��ن��د.  يف  ���ش��غ��رية 
اأهم  فيلم  لكنه  الإي���رادات  �شتكون 
من )داجنال( من ناحية الر�شالة 

التي يحاول تو�شيلها .

جيرن تنفق مبلغًا 
خياليًا على طفلها 

ان���ت�������ش���رت اأخ�����ب�����ار ع����ن اأّن���ك���اي���ل���ي 
كبرياً  م��ب��ل��غ��اً  اأن���ف���ق���ت  ج���ن���ريق���د 
واأك�ش�شوارات  مالب�س  ���ش��راء  على 

لطفلها املنتظر.
الربيطانية  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  واأك������دت 
 70 اإىل  اأّن املبلغ قد و�شل  م��ريور 
ده�شة  اأث����ار  م��ا  وه����ذا  دولر  األ����ف 

جمهورها.
يذكر ان حبيب كايلي ال�شابق، مغني 
الراب العامليتايغا، ن�شر �شورة عرب 
مواقع  اأح��د  على  اخل��ا���س  ح�شابه 
اخلرب  عن  الجتماعي،  التوا�شل 
الذي انت�شر اأخريا عن حمل كايلي 
�شكوت،  جيرن من حبيبهاترافي�س 
ق��ال فيه :  ال�شورة بتعليق  واأرف��ق 
بالتاأكيد ل، اإنه طفلي ، لكنه اأعاد 

م�شح ال�شورة بعد ن�شرها.

يغامر بحياته للتهرب من فاتورة الفندق  
دف���ع فاتورة  ل��ل��ت��ه��ّرب م��ن  ب��ح��ي��ات��ه  غ��ام��ر رج���ل �شيني 
اإقامته بالفندق، لكن هذه املغامرة املتهورة مل تنته فقط 
بتدليه بالهواء بل بف�شيحة �شّجت بها مواقع التوا�شل 

الجتماعي.
التزحلق  ع��ل��ى  ال�����ش��ني  اأق����دم رج���ل يف  ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل،  ويف 
م�شتعيناً بحبل �شبكة الهاتف من غرفة كان يقطن فيها 
املوجود يف  املبنى  اإىل  الو�شول  بغية  الفنادق  اأح��د  داخ��ل 
اأن  اإّل  الفندق  ف��ات��ورة  دف��ع  م��ن  للتهرب  املقابلة  اجلهة 

حظه العاثر خذله.
وهو  ب��ال��ه��واء  متدلياً  امل��ت��داول  فيديو  يف  ال��رج��ل  وظهر 
التي  ال��ه��ات��ف  ب��اأ���ش��الك  مم�شكاً  بحياته  ال��ن��ج��اة  ي��ح��اول 
���ش��ن، وقعت  دي��ل��ي  م��وق��ع  املبنيني. وبح�شب  ب��ني  ت��رب��ط 
هذه احلادثة التي �شورها اأحد املارة يف مقاطعة قويت�شو 
بال�شني غري اأنه مل يتم حتديد تاريخ وقوع احلادثة اأو 

هوية املواطن ال�شيني وكيفية اإنقاذه.

حمفظة تعود اإىل �شاحبها بعد 47 عامًا 
اأم��ري��ك��ي م�����ش��ن م���ن م��دي��ن��ة نيوجر�شي  ا���ش��ت��ع��اد رج���ل 
حمفظته بعد حوايل 47 عاماً من �شرقتها اأثناء عملية 

�شطو على منزل والديه.
و�شتمونت،  منطقة  من  عاماً(   78( هيلمر  دني�س  تلقى 
اأخربه  اأي��ام من �شخ�س يدعى دون ويليامز،  مكاملة قبل 
فيها باأنه عرث على حمفظة حتتوي على وثائق با�شمه يف 

علّية منزله الذي ا�شرتاه موؤخراً. 
وت�����ش��م��ن��ت حم��ت��وي��ات حم��ف��ظ��ة ه��ي��ل��م��ر ب��ط��اق��ة خدمة 
�شانت  وم��ي��دال��ي��ة   ،1957 ع����ام  اإىل  ت���ع���ود  اج��ت��م��اع��ي��ة 
كري�شتوفر، واإي�شال ب� 168 دولراً كان قد دفعها كر�شوم 
ت�شجيل يف جامعة دريك�شيل، بالإ�شافة اإىل �شور لهيلمر 

مع زمالئه يف مدر�شة كيدمني الثانوية. 
خالل  يبدو  م��ا  على  �شرقت  املحفظة  ب��اأن  هيلمر  وق��ال 
ع��م��ل��ي��ة ���ش��ط��و ع��ل��ى م��ن��زل وال���دي���ه يف 1970، واأن�����ه مل 
يعرف باأن املحفظة كانت مفقودة حتى ات�شل به ويليامز 
كري�شتوفر  �شانت  ميدالية  باأن  هيلمر  واأ�شاف  موؤخراً.  
كانت هدية من جدته، واأنه نقلها اإىل حمفظته احلالية 
لأن جدته كانت قد طلبت منه عدم التفريط بها، بح�شب 

ما ورد يف موقع يو بي اآي الإلكرتوين. 

طفل ي�شدر �شوتًا غريبًا عندما يتنف�س 
هل ت�شاءلت يوماً ما الذي يحدث يف حال ابتلعت �شفارة 
علقت يف حنجرتك؟ هذا ما حدث مع طفل يف الأرجنتني، 
�شفارة  ابتالعه  بعد  غريب،  �شفري  �شوت  باإ�شدار  ب��داأ 
غوميز  �شانتياغو  الدكتور  واأج���رى  اخل��ط��اأ.  طريق  عن 
العمر  زوفرييا موؤخراً، عملية جراحية لطفل يبلغ من 
داخل  علقت  �شفارة،  اخلطاأ  طريق  عن  ابتلع  �شنوات،   8
ال��ه��وائ��ي��ة، وك��ان��ت اجل��راح��ة ه��ي احل��ل الوحيد  ق�شبته 

لإخراجها، بح�شب موقع اأوديتي �شنرتال.
ت�شوير  الطبيب  ق��رر  اجلراحية،  العملية  اإج���راء  وقبل 
موقع  على  فيديو  مقطع  ون�شر  يتنف�س،  وه��و  الطفل 
اأولياء  حتذير  بهدف  ب��وك،  في�س  الجتماعي  التوا�شل 
الأمور، دون اأن يتوقع اأن يحظى الفيديو ب�شعبية كبرية، 

وي�شاهده اأكرث من 9 ماليني �شخ�س. العالمية و�سفرية النوايا احل�سنة تهامة بريقدار حتتفل بعيد ميالدها مع الالجئني يف لبنان

وفاة مغني الروك 
توم بيتي 

ت�����ويف م��غ��ن��ي ال�������روك الأم���ري���ك���ي 
 66 عمر  ع��ن  بيتي  ت��وم  املخ�شرم 
بعدما  قلبية  �شكتة  نتيجة  ع��ام��ا 
الفنية  م�شريته  عرب  ب�شمة  ت��رك 
اأغنيات  واأداء  اجل���ي���ت���ار  ب���ع���زف 
و)فري  )رف��ي��وج��ي(  مثل  ناجحة 

فولينج( و)اأمريكان جريل(.
مدير  دمييرتيادي�س  ت��وين  وق��ال 
اأع��م��ال بيتي م��ن��ذ وق���ت ط��وي��ل يف 
اأ�شيب  ال���راح���ل  امل��غ��ن��ي  اإن  ب��ي��ان 
ب�شكتة قلبية وعرث عليه يف منزله 
يف  للوعي  ف��اق��دا  ماليبو  مبنطقة 
�شاعة مبكرة من �شباح اأم�س الأول 
)يو.�شي.اإل.اإيه(  مركز  اإىل  ونقل 

الطبي لكن مل يت�شن اإنعا�شه.
اأ�شرة  ع��ن  نيابة  ب��ي��ان  يف  واأ���ش��اف 
وفاة  نعلن  حمطمة  بقلوب  بيتي 
والقائد  وال�����ش��ق��ي��ق  وال�����زوج  الأب 

وال�شديق توم بيتي .
�شتون(  )رول��ي��ن��ج  ملجلة  ب��ي��ان  ويف 
و�شف بوب ديالن املغني الأمريكي 
نوبل  جائزة  على  احلائز  ال�شهري 

وفاة بيتي باأنها نباأ �شادم .
وخا�س بيتي جتربة الغناء املنفرد 
)ذي  ف��رق��ة  يف  ع�شوا  ك��ان  بعدما 
ه��ارت��ربي��ك��رز( وك��ذل��ك ف��رق��ة )ذا 

ترافلينج ويلربيز(.
ك�������ان ب���ي���ت���ي ق�����د ب���������داأ م�����ع )ذي 
الوليات  يف  ج��ول��ة  ه��ارت��ربي��ك��رز( 
بالذكرى  ل���الح���ت���ف���ال  امل���ت���ح���دة 
وقدما  الفرقة  لت�شكيل  الأرب��ع��ني 
م���ع���ا ث������الث ح����ف����الت يف اأواخ�������ر 
هوليوود  قاعة  يف  اأي��ل��ول  �شبتمرب 
باول مبدينة لو�س اأجنلي�س. وكان 
من املقرر اأن حتيي الفرقة حفلتني 

يف نيويورك ال�شهر املقبل.

مونودراما فل�شطينية .. حكاية وطن �شائع 
ت�شيد الكاتبة واملمثلة الفل�شطينية رائدة طه مبفردها 
على خ�شبة امل�شرح بيتا فل�شطينيا بعمرانه واأثاثه و�شوت 
يعرف  م��ا  قبل  �شكانه  وت�شتعيد  ورائ���ه  م��ن  حيفا  بحر 
بالنكبة لتحكي من خالله ق�شة عائلتني فل�شطينيتني 

ت�شكالن رمزا للق�شية و�شتات نا�شها.
الواحد( يف  املمثل  املونودراما )م�شرحية  اأح��داث  تدور 
حيفا زمن هجرة الفل�شطينيني من اأر�شهم عام 1948 
وحتديدا يف �شارع يحمل ا�شم العمل امل�شرحي 36 �شارع 

عبا�س - حيفا وهو عنوان منزل العائلتني.
ت���ب���داأ امل�����ش��رح��ي��ة ال���ت���ي ا���ش��ت��م��رت ع��ل��ى م����دى �شاعة 
بالن�شيد  وتنتهي  ال�شرائيلي  بالن�شيد  ال�شاعة  ون�شف 

الفل�شطيني يف دللة على ا�شتمرارية فل�شطني.
وق���د ان��ط��ل��ق ع��ر���س امل�شرحية ع��ل��ى م�����ش��رح امل��دي��ن��ة يف 
15 اكتوبر  28 �شبتمرب ايلول وي�شتمر حتى  بريوت يف 
اأدوارا ل�شخ�شيات  وت��وؤدي فيه رائدة طه  الأول  ت�شرين 
اإىل  النكبة  من  الزمن  بني  وتتنقل  اخل�شبة  على  ع��دة 

النك�شة ثم فل�شطني احلالية وواقعها.
توىل  فيما  �شخ�شية  جتربة  عن  الن�س  ه��ذا  طه  كتبت 

الإخ��راج اللبناين جنيد �شري الدين حمول بنيته اإىل 
�شكل  ت��اأخ��ذ  ق�ش�س  على  حتتوي  حكواتية  م��ون��ودرام��ا 

الكوميديا ال�شوداء.
يقع يف  اإىل منزل  رائ��دة طه  امل�شرح تدخل  على خ�شبة 
لرتوي  حمتوياته  ب��ني  وتنقب  حيفا  يف  عبا�س  ���ش��ارع 
عام  حيفا  مغادرتها  ل��دى  غيدا  اب��و  اأحمد  عائلة  ق�شة 
1948 . يف تلك احلقبة تقول طه يف امل�شرحية اإن النا�س 
�شاهدوا �شفنا حاملة فل�شطينيني رايحني و�شفنا حاملة 

يهود جايني .
ويحتل  ع���دة  دول  ع��ل��ى  الفل�شطينية  ال��ع��ائ��ل��ة  تت�شتت 
اب��راه��ام وم��ن��ه ي�شرتي  ي��دع��ي  منزلها رج��ل من�����ش��اوي 
فيها  ي�شكن  �شقة  ال��راف��ع  ع��ل��ي  الفل�شطيني  امل��ح��ام��ي 
امل�شرحية  ف�شول  تبداأ  هنا  وم��ن  زوج��ت��ه.  مع  الآن  اإىل 
املالكني  اإع��ادة  على  الرافع  عائلة  ت�شميم  بعد  وحتتدم 

الأوائل اإىل منزلهم.
تلك  اإىل  بالنتماء  يوما  ال��راف��ع  زوج��ة  �شارة  ت�شعر  مل 
الدار وكانت تعمد دائما اإىل تربية اأولدها على اأن هذا 

البيت لي�س لهم.

ليدي غاغا تتربع 
ل�شحايا الأعا�شري 

م�شتعدة  اأنها  غاغا  ليدي  العاملية  الفنانة  اأعلنت  ان�شانية،  خطوة  يف 
مل�شاعدة �شحايا جميع الكوارث الطبيعية الأخرية.

ن�شرت  الجتماعي  التوا�شل  مواقع  اأحد  على  اخلا�س  ح�شابها  وعرب 
قرارها وهو انها �شتتربع مببلغ مليون دولر لإغاثة �شحايا الأعا�شري 

والزلزل الأخرية.
دولر  مليون  اأي�شاً مببلغ  اأت���ربع  ي��وم،  ك��ل  اأدع���و  بينما  غ��اغ��ا:  وكتبت 
جل��ه��ود الإغ��اث��ة م��ن اأج���ل الأع��ا���ش��ري ه���اريف واإرم����ا وخو�شيه وماريا 
ر�شالة  غاغا  ليدي  وّجهت  �شابق،  وقت  ويف   . مك�شيكو  وزل��زال مدينة 
طريقة  ب�شبب  ترامب  للرئي�س  ال�شيئة  القيادة  اىل  اللهجة  �شديدة 

تعامله مع الع�شار الذي هز بورتوريكو.


