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الإمارات تنفي فتح جمالها اجلوي 
ال�سيادي اأمام الطائرات امل�سجلة يف قطر

•• اأبوظبي -وام:

نفت دولة الإمارات فتح جمالها اجلوي ال�سيادي اأمام عبور الطائرات 
امل�سجلة يف دولة قطر.

واأكدت الهيئة العامة للطريان املدين يف الدولة يف بيان ام�س.. نفيها 
فتح املجال اجلوي اأمام الطائرات امل�سجلة يف قطر..مو�سحة اأن ما 
مت ال�سماح به هو ا�ستخدامها الأجواء التي تقع فوق املياه الدولية و 

تديرها دولة الإمارات.

مدير الهالل الأحمر الإماراتي يف عدن يلتقي 
حمافظ ال�سالع ويطلع على احتياجات املحافظة

•• عدن-وام:

يف  الإم��ارات��ي  الأحمر  الهالل  مدير  الكتبي  حممد  املهند�س  التقى 
عدن ام�س ف�سل اجلعدي حمافظ حمافظة ال�سالع ملناق�سة و�سع 

املحافظة يف املجالت املختلفة واأبرز احتياجاتها.
تطرق اجلعدي خالل اللقاء اإىل متطلبات حمافظة ال�سالع وو�سع 
ج��راء احلرب  بها  ال��ذي حلق  الدمار  فيها وحجم  املرافق اخلدمية 
وقدم   .. 2015م  مار�س  املحافظة يف  على  النقالبيون  �سنها  التي 
خا�سة  عاجل  تدخل  اإىل  بحاجة  التي  امل�ساريع  اأب��رز  �سملت  درا���س��ة 

مبجال املياه والكهرباء والنظافة العامة.
ه��و دعم  املحافظة حاليا  م��ا حتتاجه  اأب���رز  اأن  اإىل  اأ���س��ار اجل��ع��دي  و 

�سندوق النظافة لتح�سني مظهر املدينة .
واطلع مدير الهالل الأحمر الإماراتي يف عدن على الدرا�سة املقدمة 
ب��ال��رد قريبا على م��ا �سيتم اع��ت��م��اده م��ن هذه  م��ن امل��ح��اف��ظ ووع���د 

امل�ساريع التي ت�سمنتها و حتتاجها حمافظة ال�سالع.
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حممد بن را�سد وحممد بن زايد يف حوار وطني )وام(

•• دبي-وام:

الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  التقى �ساحب 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل واأخوه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
امل�سلحة يف  الأعلى للقوات  القائد  نائب  اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زايد  بن 

دبي ظهر ام�س. وقد جتاذب �سموهما اأطراف احلديث حول عدد من الأمور 
على  والتاأكيد  واجتماعيا  واقت�ساديا  �سيا�سيا  والإقليمية  الوطنية  والق�سايا 
ل�سعبنا  الوطنية  امل�سالح  على  اإيجابا  ينعك�س  مبا  املنطقة  يف  ال�سالم  اأهمية 
وجمتمعنا وتعزيز مكانة دولتنا كدولة خري وعطاء وراعية لل�سالم وال�ستقرار 

الإقليمي والدويل.                                          )التفا�سيل �س2(

الأمم املتحدة: 20 مليون ميني يحتاجون امل�ساعدة

هيومان رايت�س توؤكد ارتكاب احلوثيني جرائم حرب

قوات النظام ال�سوري تقرتب من حدود الأردن

)ق�سد( تتقدم ببطء يف الرقة ووا�سنطن تزيد ت�سليحها
•• عوا�صم-وكاالت:

تتقدم قوات �سوريا الدميوقراطية 
)ق�سد(،  باإ�سم  اإخت�ساراً  املعروفة 
ب�سبب  الرقة  ببطء داخل مدينة 
الإرهابي  داع�����س  تنظيم  �سرا�سة 
يف الدفاع عن معقله معتمداً على 
كثافة الألغام وقنا�سة حمرتفني، 
اأكدت املتحدثة الر�سمية  وفق ما 
با�سم حملة غ�سب الفرات جيهان 

�سيخ اأحمد.
اأحمد يف ت�سريحات  �سيخ  وقالت 
لوكالة فران�س بر�س من مكتبها 
الواقعة  عي�سى  ع��ني  م��دي��ن��ة  يف 
خم�سني  م����ن  اأك�������ر  ب���ع���د  ع���ل���ى 
الرقة  م���دي���ن���ة  م����ن  ك���ي���ل���وم���رتا 
داخل  التقدم  يف  قواتنا  “ت�ستمر 

الرقة ولكن ب�سكل بطيء«.
حتى  احلملة  ب��دء  منذ  وا�سافت 
الن ا�ستطعنا حترير ت�سعة اأحياء 
من اجلهتني ال�سرقية والغربية، 
ب��ع�����س��ه��ا ك��ب��ري ووا�����س����ع واخ����رى 
�سوريا  ق��وات  ان  م��وؤك��دة  �سغرية 
ت�سيطر  ب��ات��ت  ال��دمي��وق��راط��ي��ة 
املئة  يف  خم�سني  م��ن  اأك���ر  ع��ل��ى 

من م�ساحة املدينة.
عن  تركية  م�سادر  وك�سفت  ه��ذا 
جديدة  �سحنة  وا�سنطن  اإر���س��ال 
قوات  حت��ال��ف  اإىل  الأ�سلحة  م��ن 
���س��وري��ا ال��دمي��ق��راط��ي��ة يف اإط���ار 
تنظيم  ط���رد  عملية  يف  ال��ت��ع��اون 

داع�س من الرقة.
وذك�������رت وك����ال����ة الأن����ا�����س����ول اأن 
مبعدات  حمملة  �ساحنة   112
ع�����س��ك��ري��ة دخ���ل���ت احل�����س��ك��ة عرب 
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حممد بن را�سد وحممد بن زايد يبحثان 
عددا من الق�سايا الوطنية والإقليمية

ال��ه��الل الأح��م��ر الإم���ارات���ي ي��وزع 
م�ساعدات غذائية على مر�سى ال�سرطان 
باملكال الكلوي  بالف�سل  وامل�سابني 

•• املكال -وام:

وزع������ت ه��ي��ئ��ة ال����ه����الل الأح���م���ر 
غذائية  م�����س��اع��دات  الإم����ارات����ي 
على مر�سى ال�سرطان وامل�سابني 
بالف�سل الكلوي يف مديرية املكال 
اإطار احلملة الن�سانية  وذلك يف 
ال���ت���ي ت��ن��ف��ذه��ا دول�����ة الإم�������ارات 
من  اأك���ر  على  امل��ت��ح��دة  العربية 
���س��ع��ي��د مل�������س���اع���دة الأ�����س����ق����اء يف 
معاناتهم  من  والتخفيف  اليمن 
املعي�سية  ظ���روف���ه���م  وحت�������س���ني 

والقت�سادية.
نائب رئي�س  النيادي  اأحمد  واأك��د 
الإماراتي  الأحمر  الهالل  فريق 
على  الهيئة  حر�س  بح�سرموت 
امل�����س��اه��م��ة ف���ى رف���ع امل��ع��ان��اة عن 
منهم  املر�سى  خا�سة  املحتاجني 
والذين هم يف اأم�س احلاجة لهذه 
امل�ساعدات الغذائية.. مو�سحا اأن 
�سل�سة  �سمن  تاأتي  املعونات  هذه 
الإن�سانية  للم�ساعدات  ح��م��الت 
ت�����س��ع��ى ه��ي��ئ��ة ال���ه���الل الأح���م���ر 
الإم������ارات������ي ل��ت��ق��دمي��ه��ا لأب���ن���اء 
خطة  وف��ق  ح�سرموت  حمافظة 
الأه��ايل يف  لنداء  تلبية  و  عملها 
املنطقة ومدا ليد العون والإخاء 

اإليهم.
)التفا�سيل �س3(

���س��ب��اب م���ب���ادرة زاي��د 
ال��ع��ط��اء ي��ت��ط��وع��ون 
ال�سومالية ال��ق��رى  يف 

•• اأبوظبي- وام:

مت����ك����ن ن����خ����ب����ة م������ن ����س���ب���اب 
الم������ارات م���ن امل��ت��ط��وع��ني يف 
للتطوع  الم��������ارات  ب���رن���ام���ج 
من  والتخ�س�سي  املجتمعي 
املئات  م��ع��ان��اه  م��ن  التخفيف 
م����ن الط�����ف�����ال وامل�������س���ن���ني يف 
ال���ق���رى ال�����س��وم��ال��ي��ة وذل���ك 
العاملي  ال����ي����وم  م����ع  ت���زام���ن���ا 
الثاين  يوافق  وال��ذي  لل�سباب 
ع�����س��ر م��ن اأغ�����س��ط�����س م��ن كل 
ع������ام. وي����اأت����ي ذل�����ك يف اط����ار 
املليونية وحتت  العطاء  حملة 
�سعادة”  “العطاء  ����س���ع���ار 
توجيهات  ان�سجاما مع  وذلك 
خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
رئي�س  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د  ب����ن 
ب��ان يكون  ال��دول��ة حفظه اهلل 
للخري  ع����ام����ا   2017 ع�����ام 
م�سرتكة  ان�سانية  ومب���ب���ادرة 
وجمعية  ال���ع���ط���اء  زاي�����د  م���ن 
بيت  وم���وؤ����س�������س���ة  ال������رب  دار 
وجمموعة  اخلريية  ال�سارقة 
ال�سعودي الملاين  م�ست�سفيات 
للعمل  مم�����ي�����ز  من�����������وذج  يف 
الغاثة  الن�ساين يف جمالت 

الطبية التخ�س�سية.
)التفا�سيل �س2(

•• عوا�صم-وكاالت:

اإن  الأرب��ع��اء،  اأم�����س  ووت�����س،  رايت�س  هيومان  منظمة  قالت 
مدنياً توفوا على الأقل وجرح اأكر من 160 اآخرين   30
اإثر هجمات مدفعية �سنها احلوثيون والقوات املوالية لهم 

مبحافظة تعز )275 كم جنوب �سنعاء(.
الر�سمي،  موقعها  على  ن�سرته  بيان  يف  املنظمة،  واأ�سافت 
متكررة  مدفعية  هجمات  �سنت  �سالح   - احلوثي  ق��وات  اأن 
اأكرب مدينة يف  ثالث  تعز،  �سكنية يف  اأحياء  وع�سوائية على 
اليمن، يف انتهاك لقوانني احلرب. خالل فرتة 10 اأيام يف 

مايو )اأيار( املا�سي.
وقالت املديرة التنفيذية لق�سم ال�سرق الأو�سط يف هيومان 

تنفذه  ال��ذي  الق�سف  اإن  وي�سنت،  ليا  �سارة  ووت�س،  رايت�س 
يت�سبب يف  امل��اأه��ول��ة  امل��ن��اط��ق  ق���وات احل��وث��ي - �سالح على 
�سالح  و  احل��وث��ي  ق���ادة  على  امل��دن��ي��ني،  ب��ني  هائلة  خ�سائر 
وعلى  ف��وراً،  الع�سوائية  الهجمات  اإىل وقف هذه  يدعوا  اأن 
خارج  مماثلة  هجمات  �سّن  ع��دم  �سمان  احلكومية  القوات 

املدينة.
واأ�سافت ويت�سن على قادة قوات احلوثي - �سالح اأن يدركوا 
اأنهم قد يواجهون ُتهماً بارتكاب جرائم حرب لأنهم اأمروا 
ب�سن هجمات ع�سوائية على اأحياء �سكنية يف تعز، على جميع 
الأطراف التقيد بقوانني احلرب لتقلي�س ال�سرر الالحق 

باملدنيني الذين يواجهون القتال منذ اأكر من عامني.
ل�سوؤون  امل��ت��ح��دة  الأمم  م��ف��و���س��ي��ة  مم��ث��ل  اأك����د  ذل����ك،  اىل 

وجود  اأهمية  ع��ازر،  اأ�سرف  الدكتور  القاهرة،  يف  الالجئني 
ال�سحي  النظام  يف  اخللل  م��ع  للتعامل  ق��وي  �سحي  نظام 
ك��ان��ت دول���ة م�سيافة  ال��ي��م��ن  اأن  اإىل  ال��ي��م��ن، لف��ت��اً  داخ���ل 
الأحداث  اأن  اإل  الالجئني،  من  كثري  ا�ستقبال  يف  و�سخية 
ت�سببت يف نزوح كثري من اليمنيني داخل الدولة، فاأ�سبحوا 

نازحني داخل دولتهم.
وقال عازر خالل موؤمتر �سحايف يف القاهرة ام�س الأربعاء، 
وا�ستجابت  مل�سر،  اللجوء  طلبوا  اليمنيني  بع�س  هناك  اإن 
م��ل��ي��ون ميني   20 ن��ح��و  ه��ن��اك  اأن  م��و���س��ح��اً  ل��ه��م،  املنظمة 
اكت�ساف حالت  باأنهم يحاولون  للدعم، م�سيفاً  يحتاجون 
حتتاج للعالج وتتم اإحالتهم اإىل م�ست�سفيات يف �سنعاء ليتم 

الفح�س والتاأكد والعالج يف خمتلف م�ست�سفيات �سنعاء.

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

بيونغ  نظام  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س  توعد 
ال�سمالية  ك��وري��ا  ه���ددت  فيما  والغ�سب  ب�النار  ي��ان��غ 
الأربعاء بق�سف من�ساآت يف جزيرة غوام التابعة لالإدارة 

الأمريكية يف املحيط الهادئ.
اأنها تدر�س بعناية خطة العمليات  واأعلنت بيونغ يانغ 
املحيطة بجزيرة غوام  املناطق  ن��اري يف  لإقامة ح��زام 
هوا�سونغ  املدى  متو�سط  البال�ستي  ال�ساروخ  بوا�سطة 
ال�سمالية  الكورية  الأنباء  وكالة  اوردت  ما  وفق   ،12

الر�سمية.
واأ�سافت الوكالة اأن هذه اخلطة قد يتم تنفيذها يف اأي 
حلظة، فور اتخاذ كيم جونغ اأون القائد العلى قرارا 

بذلك.

بالغ  حتذيرا  ترامب  دونالد  وجه  ب�ساعات،  ذلك  قبل 
ال�سدة اإىل النظام ال�سيوعي، متوعدا ب�النار والغ�سب. 
وقال الرئي�س الأمريكي من نادي الغولف الذي ميلكه 
اإجازة  يق�سي  حيث  نيوجري�سي  بولية  بدمن�سرت  يف 
�سيكون من الف�سل لكوريا ال�سمالية األ توجه مزيدا 

من التهديدات اإىل الوليات املتحدة.
واأكد اأن هذه التهديدات اإذا ما توا�سلت �ستواجه بالنار 

والغ�سب، ملوحا برد مل ي�سهد العامل له مثيال.
وي�����س��ك��ل ت��ه��دي��د ت���رام���ب ت�����س��ع��ي��دا ك��ب��ريا يف خطاب 
وا�سنطن حيال الربناجمني البال�ستي والنووي لكوريا 
ال�سمالية اللذين كلفا بيونغ يانغ ال�سبوع املا�سي دفعة 

�سابعة من العقوبات ال�سادرة عن المم املتحدة.
ودعت وزارة اخلارجية الأملانية الربعاء كوريا ال�سمالية 

والوليات املتحدة اىل �سبط النف�س.

ترامب يتوعد كوريا ال�سمالية بالغ�سب والنار
بيونغ يانغ تهدد ب�سرب جزيرة غوام الأمريكية

يف عملية نوعية ا�ستباقية:
تون�س: مقتل اإرهابَينينْ 

والقب�س على اآخر حالته حرجة
•• الفجر - تون�ص - خا�ص

العميد  التون�سي  للدرك  العامة  الإدارة  با�سم  الر�سمي  الناطق  ك�سف 
اأن قوات احلر�س الوطني متكنت من القب�س خالل  خليفة ال�سيباين، 
ال�ساعات الأوىل من فجر اأم�س الربعاء، على عن�سر اإرهابي ثالث حالته 
ال�سحية حرجة وخطرية جّدا نتيجة ال�سابات التي تعر�س اليها خالل 
عملية ا�ستباقية نوعية انطلقت منذ الثالثاء بجبل بريينو مبحافظة 

الق�سرين و�سط تون�س.
وا�ساف ال�سيباين انه مت الق�ساء قبل ذلك على اإرهابيني اثنني وحجز 
ا�سلحة من نوع كال�سينكوف، خالل الكمني الذي ن�سبته م�ساء الثالثاء 
نف�س  ويف  املنطقة  بنف�س  ارهابية  ملجموعة  الوطني  للحر�س  وح���دات 

العملية، م�سريا اىل اأن العملية مازالت متوا�سلة.
و�سّدد على اأن هذه العملية جاءت رّدا على الفيديو الذي ُن�سر الثالثاء 
اأنها اإهداء  حول عملية ذبح ال�سهيد الراعي خليفة ال�سلطاين، معتربا 
وفق  لروحه ورد على امل�سككني يف عمل وجمهودات املوؤ�س�سة الأمنية”، 
اأعوان  اإ�سابات يف �سفوف  اأي��ة  ت�سجيل  يتم  اأّن��ه مل  اىل  واأ�سار  تعبريه. 

احلر�س الوطني.                                          )التفا�سيل �س15(

العراقية، وتوجهت نحو  احلدود 
يف  الكردي  املكون  متركز  مناطق 
اإىل  ال��وك��ال��ة  واأ���س��ارت  التحالف. 
ال��ف��ور نوعية  اأن��ه مل يعرف على 
الأ�سلحة التي كانت حتملها تلك 

ال�ساحنات.
اخلا�س  الأمريكي  املبعوث  وكان 
تنظيم  ����س���د  ال���ت���ح���ال���ف  ل������دى 
داع�������س، ق���د ق���ال يف وق���ت �سابق 
نحو  اإن  احل�������ايل،  ال�����س��ه��ر  م����ن 
ما  التنظيم  من  مقاتل   2000
الرقة  زالوا موجودين يف مدينة 
ال�����س��وري��ة، وي��ح��ارب��ون م��ن اأجل 
قوات  ت�سنه  ه��ج��وم  اأم����ام  ال��ب��ق��اء 
املدعومة  الدميقراطية،  �سوريا 
امل����ت����ح����دة، منذ  ال������ولي������ات  م����ن 
مكغورك  و�سرح  حزيران.  يونيو 
الرقة  يف  ال���ي���وم  ل��ل�����س��ح��اف��ي��ني: 
ي��ح��ارب )م�����س��ل��ح��و( داع�����س حتى 
اآخ����ر م��ب��ن��ى وي��ق��ات��ل��ون م��ن اأجل 

نحو  ه���ن���اك  اأن  ن���ق���در  ب��ق��ائ��ه��م. 
داع�س مازالوا  من  مقاتل   200

باقني يف الرقة.
ال�سوري  النظام  اأعلن  ذل��ك،  اىل 
���س��ي��ط��رة ق���وات���ه ع��ل��ى ع����دد من 
التالل ال�سرتاتيجية التي تزيد 
كيلومرت   100 على  م�ساحتها 
م��رب��ع ق��رب احل���دود ال�����س��وري��ة - 

الأردنية.
م�����ن ج����ان����ب����ه����ا، اأك����������دت اإح�������دى 
الف�سائل املن�سوية حتت اجلي�س 
م�سرية  امل���ع���ط���ي���ات،  ه����ذه  احل����ر 
بئر  على  النظام  �سيطرة  اأن  اإىل 
ال�سابون وتل جارين وتل رياحي 
ان�سحاب  ب��ع��د  ج����اءت  اأ����س���د  وت���ل 
جي�س اأحرار الع�سائر من املنطقة 

ب�سكل مفاجئ.
اأي��ام من  وي��اأت��ي ه��ذا التقدم بعد 
على  وامليلي�سيات  النظام  �سيطرة 
بريف   30 واملخفر  احلربية  ت��ل 

يف  ال�سرطة  من   4 ا�ست�سهاد 
�سيناء �سمال  اإرهابي  هجوم 

•• القاهرة-وكاالت:

قالت م�سادر اأمنية وطبية م�سرية 
بينهم �سابط  4 رج��ال �سرطة  اإن 
ام�س،  ب��ال��ر���س��ا���س،  ا���س��ت�����س��ه��دوا 
�سيارتهم  ع��ل��ى  م�����س��ل��ح  ه��ج��وم  يف 
مبحافظة  العري�س  مدينة  غربي 
���س��م��ال ���س��ي��ن��اء ال���ت���ي ي��ن�����س��ط بها 
م�سلحون موالون لتنظيم داع�س. 
امل�سلحني  اأن  امل�����س��ادر  واأ����س���اف���ت 
ن�سبوا كميناً ل�سيارة كان ي�ستقلها 
ال�����س��رط��ة واأط��ل��ق��وا عليها  رج����ال 
الر�سا�س مبنطقة مالحة �سبيكة 
ك��ربى مدن  وه��ي  العري�س  غربي 
بالقرب  الهجوم  ووق��ع  املحافظة. 

من حاجز اأمني باملنطقة.

جنودًا  ده�ست  �سيارة  �سبط 
به م�ستبه  واعتقال  بباري�س 

•• باري�ص-وكاالت:

اأكد رئي�س الوزراء الفرن�سي، اإدوار 
للم�ستبه  ال�سرطة  اعتقال  فيليب، 
فرن�سيني  جنود  على  هجوم  يف  به 

يف اإحدى �سواحي باري�س، ام�س.
اأ�سئلة  جل�سة  خ��الل  ل��ن��واب  وق���ال 
به  امل�ستبه  اعتقال  مت  ال��ربمل��ان  يف 
ال�سالعة  ال�سيارة  يقود  كان  ال��ذي 
ال�سريع  الطريق  على  الهجوم  يف 

بني باري�س وبولوين �سور مري.
وك������ان م�������س���در ق�����س��ائ��ي ق�����ال اإن 
ب�سيارته  ���س��دم  اأن���ه  ي�ستبه  رج���اًل 
جم��م��وع��ة م���ن اجل���ن���ود الأرب���ع���اء 
العا�سمة  ����س���واح���ي  اإح��������دى  يف 
الفرن�سية باري�س، اأطلق عليه النار 
واعتقل على طريق �سريع يف �سمال 

فرن�سا.

غ��زة  ع��ل��ى  بق�سف  ج��رح��ى 
بال�سفة ده���م  وع��م��ل��ي��ات 

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

ال�سرائيلي  احلربي  الطريان  �سن 
عدة غارات جوية ا�ستهدفت مواقع 
ت��اب��ع��ة حل��م��ا���س يف ق��ط��اع غ���زة ما 
ا�سابات  ث����الث  وق�����وع  ع���ن  ا���س��ف��ر 
وا�سرار كبرية، وفق م�سادر اأمنية 
طبي  م�سوؤول  وق��ال  عيان.  و�سهود 
غزة  مبدينة  ال�سفاء  م�ست�سفى  يف 
امل�����س��ت�����س��ف��ى ثالثة  اىل  و���س��ل  ان���ه 
م�سابني احدهم مواطن يبلغ 26 
ع��ام��ا وه���و يف ح��ال��ة خ��ط��رة جراء 
ال����راأ�����س اثر  ب�����س��ظ��ي��ة يف  ا���س��اب��ت��ه 
�سمال  ع��ل��ى  ال���س��رائ��ي��ل��ي  الق�سف 

غزة.
بر�س  لفران�س  اأمني  م�سدر  واأف��اد 
“نّفذ  ال���س��رائ��ي��ل��ي  ال���ط���ريان  ان 
لكتائب  موقعني  ا�ستهدفت  غ��ارات 
حلركة  الع�سكري  )اجلناح  الق�سام 
ا�سابات   3 ع��ن  ا�سفر  م��ا  حما�س( 
وا�سرار ج�سيمة يف املواقع واملنازل 

القريبة منها.
 16 الف  ط����ائ����رات  ان  وا�����س����اف 
�سواريخ  “باأربعة  ا����س���ت���ه���دف���ت 
التابع  )الع�سكري  ال�سفينة  موقع 
ال�سودانية  م��ن��ط��ق��ة  يف  ل��ل��ق�����س��ام( 
)���س��م��ال م��دي��ن��ة غ����زة(، م��ا احدث 
ثالثة  ا���س��اب��ة  اىل  وادى  ا����س���رارا 
ال�سكنية  امل��ن��ط��ق��ة  يف  م���واط���ن���ني 
وب�ساروخني  امل��وق��ع،  م��ن  القريبة 
موقع فل�سطني التابع اي�سا للق�سام 
ونقطة مراقبة قريبة منه يف بلدة 

بيت لهيا )�سمال القطاع(.
اجلي�س  اأعلن  الغربية  ال�سفة  ويف 
فل�سطينيني  ج����رح  الإ����س���رائ���ي���ل���ي 
اث����ن����ني وج�����ن�����دي ل���ي���ل الأرب�����ع�����اء 
بيت حلم يف  ق��رب  بر�سا�س جنود 

ال�سفة الغربية املحتلة.

)اإف.ب���������ي.اآي( ي��داه��م 
ترامب  حملة  م��دي��ر  م��ن��زل 

•• وا�صنطن-رويرتز:

بو�ست  وا���س��ن��ط��ن  �سحيفة  ذك����رت 
ام�س الأربعاء اأن �سباطا من مكتب 
التحقيقات الحتادي )اإف.بي.اآي( 
���س��ادروا وث��ائ��ق وم���واد اأخ���رى من 
منزل بول مانافورت املدير ال�سابق 

حلملة الرئي�س الأمريكي ترامب.
وت���اأت���ي امل���داه���م���ة ال��ت��ي مت���ت قبل 
يجريه  حت��ق��ي��ق  اإط������ار  يف  ال��ف��ج��ر 
رو�سيا  ت��دخ��ل  يف  خ��ا���س  م�ست�سار 
الرئا�سية  الن��ت��خ��اب��ات  يف  املحتمل 

.2016
وقالت ال�سحيفة نقال عن اأ�سخا�س 
مطلعني على التحقيق مل حتددهم 
على  بناء  ج��رت  التي  املداهمة،  اإن 
دون حتذير  ن��ف��ذت  ت��ف��ت��ي�����س،  اأم����ر 
وذلك  مت��وز  يوليو   26 يف  م�سبق 
ب��ع��د ي���وم م��ن ل��ق��اء م��ان��اف��ورت مع 
مبجل�س  امل��خ��اب��رات  جلنة  اأع�����س��اء 

ترامب يهدد كوريا ال�سمالية خالل جل�سة اإعالمية يف نيوجري�سي    )رويرتز(

قوات �سوريا الدميقراطية حتقق تقدما يف الرقة     )رويرتز(
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اأخبـار الإمـارات
مركز جنيف حلقوق الإن�سان: مبادرة مركز امللك عبداهلل للحوار تر�سخ ثقافة الت�سامح

•• دبي -وام:

اأ�سدر مركز جنيف حلقوق الإن�سان واحلوار العاملي بيانا يثمن فيه 
مبادرة مركز امللك عبداهلل للحوار اطالق اول �سبكة لتباع الديانات 

والثقافات فى العامل العربي.
عبداهلل  امللك  مركز  التزام  تعك�س  الرائدة  اخلطوة  هذه  ان  واعترب 
ل��ل��ح��وار وامل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة مب��واج��ه��ة خ��ط��اب التطرف 
يف  والإره����اب  العنف  انت�سار  اإىل  ق��اد  ال���ذي  والعن�سرية  والإق�����س��اء 

العامل الإ�سالمي.
واأكد معايل الدكتور حنيف ح�سن القا�سم رئي�س جمل�س اإدارة مركز 

يف  املوجودة  والثقافات  بالأديان  املتعلقة  املعرفة  ن�سر  اأهمية  جنيف 
واملعلومة  ال�سحيحة  املعرفة  لأن  اأجمع  العامل  ويف  العربي  العامل 
احلقيقية هي اخلطوة الأوىل لتكوين الثقافة املت�ساحمة التي تقبل 
التي  املنفتحة  العقلية  بناء  يف  الأوىل  اللبنة  كذلك  وه��ي  التعاي�س 

تقبل الآخر وتتعاي�س معه وحترتم الختالف والتعدد والتنوع.
الآخر  معرفة  على  بني  الإ���س��الم��ي  ال��دي��ن  اأن  اىل  القا�سم  واأ���س��ار 
باأفكارها  بالتعريف  الأخ��رى  الأمم  بق�س�س  مليء  الكرمي  فالقراآن 

وعقائدها.
الدينية  امل��ع��رف��ة  بن�سر  املتعلقة  امل���ب���ادرة  ه���ذه  اأن  معاليه  واأ����س���اف 
خطوة  هي  العربي  العامل  يف  امل��وج��ودة  الكيانات  جلميع  والثقافية 

متميزة يجب اأن تتلوها خطوات اآخرى ومنها اإدخال هذه املعارف يف 
املناهج التعليمية خ�سو�سا الدرا�سات الجتماعية والتاريخ.

م�����س��ددا ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال��ت��ع��ري��ف ب��ال��دور ال��ت��اري��خ��ي جلميع الأدي����ان 
بناء ح�سارته  دورا يف  ولعبت  العربي  العامل  �سكلت  التي  والثقافات 
املتعددة املتنوعة التي �ساهم فيها رواد ومفكرون واأدباء و�سعراء من 

جميع الأديان والثقافات.
واأكد معاليه يف ختام بيانه ا�ستعداد مركز جنيف للتعاون مع مركز 
والإ���س��ه��ام يف  امل��ب��ادرة  بهذه  التعريف  دع��م  للحوار يف  ع��ب��داهلل  امللك 
جناحها خ�سو�سا اأن مركز جنيف قد اأ�سبح مركزا ا�ست�ساريا خا�سا 

لالأمم املتحدة وجمل�سها القت�سادي والجتماعي.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�س �سنغافورة بالعيد الوطني لبالده

•• ابوظبي -وام: 

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان  رئي�س الدولة » حفظه 
اهلل« برقية تهنئة اإىل فخامة الرئي�س توين تان كينغ يام رئي�س جمهورية 

�سنغافورة وذلك مبنا�سبة العيد الوطني لبالده .
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي » رعاه اهلل« و �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 

امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س توين تان كينغ يام.

حممد بن را�سد وحممد بن زايد يبحثان عددا من الق�سايا الوطنية والإقليمية
•• دبي-وام:

التقى �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
ال�سيخ  ال�سمو  واأخ��وه �ساحب  ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل  رئي�س جمل�س 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 

امل�سلحة يف دبي ظهر ام�س.
وق��د جت��اذب �سموهما اأط���راف احل��دي��ث ح��ول ع��دد م��ن الأم���ور والق�سايا 
اأهمية  على  والتاأكيد  واجتماعيا  واقت�ساديا  �سيا�سيا  والإقليمية  الوطنية 
ل�سعبنا  الوطنية  امل�سالح  على  اإي��ج��اب��ا  ينعك�س  مب��ا  املنطقة  يف  ال�����س��الم 
وجمتمعنا وت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة دول��ت��ن��ا ك��دول��ة خ��ري وع��ط��اء وراع��ي��ة لل�سالم 
�سيف  ال�سيخ  �سمو  الفريق  اللقاء  ح�سر  وال���دويل.  الإقليمي  وال�ستقرار 
بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية و�سمو ال�سيخ 
طحنون بن زايد اآل نهيان م�ست�سار الأمن الوطني ومعايل الدكتور �سلطان 
جهاز  رئي�س  املبارك  خليفة  خلدون  ومعايل  دول��ة  وزي��ر  اجلابر  اأحمد  بن 
ال�سوؤون التنفيذية والفريق الركن جمعة اأحمد البواردي الفال�سي م�ست�سار 
مبارك  حممد  �سعادة  ح�سره  كما  امل�سلحة.  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب 
املزروعي وكيل ديوان ويل عهد اأبوظبي و�سعادة خليفة �سعيد �سليمان مدير 

عام دائرة الت�سريفات وال�سيافة يف دبي وعدد من امل�سوؤولني.

�سباب مبادرة زايد العطاء يتطوعون يف القرى ال�سومالية •• اأبوظبي- وام:

مت��ك��ن ن��خ��ب��ة م���ن ���س��ب��اب الم�����ارات 
المارات  برنامج  يف  املتطوعني  من 
والتخ�س�سي  امل��ج��ت��م��ع��ي  ل��ل��ت��ط��وع 
ال��ت��خ��ف��ي��ف م���ن م��ع��ان��اه املئات  م���ن 
القرى  وامل�����س��ن��ني يف  الط���ف���ال  م���ن 
اليوم  مع  تزامنا  وذل��ك  ال�سومالية 
العاملي لل�سباب والذي يوافق الثاين 

ع�سر من اأغ�سط�س من كل عام.
العطاء  اط���ار حملة  ذل��ك يف  وي��اأت��ي 
»العطاء  ����س���ع���ار  وحت�����ت  امل��ل��ي��ون��ي��ة 
�سعادة« وذلك ان�سجاما مع توجيهات 
ال�����س��ي��خ خليفة بن  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه 
عاما   2017 ع���ام  ي��ك��ون  ب���ان  اهلل« 
م�سرتكة  ان�سانية  ومب��ب��ادرة  للخري 
الرب  دار  وجمعية  العطاء  زاي��د  من 
ال�����س��ارق��ة اخلريية  ب��ي��ت  وم��وؤ���س�����س��ة 
ال�سعودي  م�ست�سفيات  وجم��م��وع��ة 
للعمل  مم���ي���ز  من������وذج  يف  المل��������اين 
الن�ساين يف جمالت الغاثة الطبية 
وبالتن�سيق  التطوعية  التخ�س�سية 
والتطوعية  ال�سحية  املوؤ�س�سات  مع 
م�ساركة  ت���اأت���ي  ك��م��ا  ال�����س��وم��ال��ي��ة. 
املهام  يف  العطاء  زاي��د  مبادرة  �سباب 
المارات  ك�سفراء  العاملية  الن�سانية 
ل��ل��ت��ط��وع لإب��������راز ال�������دور ال����ري����ادي 
لل�سباب الإماراتي يف جمال التنمية 
امل�ستدامة  والقت�سادية  املجتمعية 
احلركة  اث���راء  يف  �ساهموا  وال��ذي��ن 
مبا  ال��ت��ط��وع  خ���الل  م��ن  التطوعية 
�ساعة  م���الي���ني  ���س��ت��ة  ع���ل���ى  ي���زي���د 
خالل  وال��ك��رتون��ي��ة  ميدانية  ت��ط��وع 
�ساهمت  املا�سية  �سنة  ع�سر  ال�سبعة 
ب�سكل فعال يف تر�سيخ ثقافة العمل 
التطوعي والعطاء الن�ساين و�سكلت 
الن�ساين  ل��ل��ع��ط��اء  مم��ي��زا  من��وذج��ا 
املوؤ�س�سات  ق���ب���ل  م����ن  ب����ه  ي���ح���ت���ذى 
وعامليا  حمليا  واخلا�سة  احلكومية 
من خالل تبني افكار خالقة ت�ساهم 
مل�ساكل  م��ب��ت��ك��رة  ح���ل���ول  اي���ج���اد  يف 
يف  واقت�سادية  واجتماعية  �سحية 
خم��ت��ل��ف امل��ج��ت��م��ع��ات. واك�����د ج���راح 
ال���دك���ت���ور عادل  ال��ق��ل��ب الم����ارات����ي 

ال�سمو  و���س��اح��ب  اهلل«  »رع�����اه  دب���ي 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
الأعلى  القائد  نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد 

للقوات امل�سلحة.
واكدت ان فريق متطوعني المارات 
ال���ق���رى  يف  احل����ال����ي����ة  حم���ط���ت���ه  يف 
ال�سومالية ا�ستطاع ان يقدم منوذجا 
يحتذى  الن�ساين  العطاء  يف  مميزا 
انت�سار  م���ن  احل���د  ���س��ي�����س��اه��م يف  ب���ه 
برامج  خالل  من  املزمنة  المرا�س 
المرا�س  املبكر عن  للك�سف  مكثفة 
املزمنة وو�سع اف�سل برامج للعالج 
العنود  ���س��ع��ادة  واك�����دت  وال��ت��وع��ي��ة. 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملركز  امل���دي���ر  ال��ع��ج��م��ي 
زايد  م��ب��ادرة  ان  للتطوع  الم�����ارات 
الإن�سانية  ال���ربام���ج  ت���ويل  ال��ع��ط��اء 
وال�سحية املوجهة لالأطفال والن�ساء 
ان  اىل  م�����س��رية  اه��ت��م��ام��ه��ا،  اوىل 
املرحلة القادمة �ست�سهد نقلة نوعية 
الطبي  الن�ساين  العطاء  جم��ال  يف 
العيادات  م���ن  ���س��ل�����س��ل��ة  خ����الل  م���ن 
يف  املتحركة  وامل�ست�سفيات  املتنقلة 

خمتلف القرى ال�سومالية.
املتطوع  الطبي  الفريق  اأن  واأ�سافت 
وامل�ست�سفى  امل��ت��ن��ق��ل��ة  ال���ع���ي���ادات  يف 
امليداين املتحرك يف حمطته احلالية 
طبيبا   50 نحو  ي�سم  ال�سومال  يف 
اختيار  اإىل  م�سرية  واإداري�����ا،  وفنيا 
التعامل  يف  خ����ربة  ل���ه  ط��ب��ي  ك�����ادر 
م��ع خمتلف احل����الت امل��ر���س��ي��ة بني 
الأطفال وامل�سنني اإ�سافة اإىل اأطباء 
الطوارئ  اأم��را���س  يف  متخ�س�سني 
وال���ب���اط���ن���ي���ة وال������س�����رة والط����ف����ال 

والن�ساء والعناية املركزة.
املر�سى  اه�����ايل  ث��م��ن  ج��ه��ت��م  وم����ن 
ال����ذي����ن ا�����س����ت����ف����ادوا م����ن ال����ربام����ج 
املجانية  وال����وق����ائ����ي����ة  ال���ع���الج���ي���ة 
الطبية  للكوادر  التطوعية  اجلهود 
الذين  وال�����س��وم��ال��ي��ة  الم���ارات���ي���ة 
التخفيف  يف  ف��ع��ال  ب�سكل  ���س��اه��م��وا 
وامل�سنني  الط�����ف�����ال  م���ع���ان���اه  م����ن 
والتقدير  بال�سكر  وتقدموا  املر�سى 
لدولة الإم��ارات حكومة و�سعبا على 
جهودها يف جمالت العمل الن�ساين 

يف خمتلف دول العامل.

ملبادرة  التنفيذي  الرئي�س  ال�سامري 
زايد العطاء رئي�س برنامج المارات 
والتخ�س�سي  امل��ج��ت��م��ع��ي  ل��ل��ت��ط��وع 
ا�ستطاعت  العطاء  زاي��د  م��ب��ادرة  ان 
اإطالق   2000 عام  تاأ�سي�سها  ومنذ 
ب�سكل  ���س��اه��م��ت  م��ب��ت��ك��رة  م����ب����ادرات 
ا�ستقطاب  يف  مبا�سر  وغ��ري  مبا�سر 
ال�سباب  م�����س��ارك��ة  وتفعيل  وت��اأه��ي��ل 
ال���ت���ط���وع���ي���ة يف خم��ت��ل��ف امل���ج���الت 
والثقافية  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال�����س��ح��ي��ة 
خدمة  م��ن  ومتكينهم  وال��ري��ا���س��ي��ة 
اإ�سافة  والعاملية،  املحلية  املجتمعات 

حملة  وتبني  الن�ساين  للعمل  زاي��د 
العطاء املليونية ل�ستقطاب ال�سباب 
امل�ساركة  يف  ومت��ك��ي��ن��ه��م  وت��اأه��ي��ل��ه��م 
الجتماعية  ال��ت��ن��م��ي��ة  يف  ال��ف��ع��ال��ة 
�سعار  حتت  امل�ستدامة  والقت�سادية 
بان  ال�سامري  ون��وه  �سعادة.  العطاء 
�سباب المارات املتطوعني يف قوافل 
كبرية  اخل��ري حققوا جناحات  زاي��د 
التطوعي  الطبي  العمل  جم��ال  يف 
امليداين من خالل التطوع يف تنظيم 
امل��ل��ت��ق��ي��ات ال��ت��ط��وع��ي��ة وامل�����س��ارك��ة يف 
وامل�ست�سفيات  امل��ت��ن��ق��ل��ة  ال���ع���ي���ادات 

وحتفيز  لتفعيل  ت��اأت��ي  ال�سومالية 
ال�سراكة الن�سانية والعمل امل�سرتك 
والتطوعية  ال�سحية  املوؤ�س�سات  بني 
وال�سومالية  الماراتية  والن�سانية 
العطاء  ح��م��ل��ة  ب���رن���ام���ج  اإط�������ار  يف 
الآلف  اإىل  ل��ل��و���س��ول  الن�������س���اين 
م��ن الأط���ف���ال وامل�����س��ن��ني يف خمتلف 
يعك�س  وال���ذي  ال�سومالية  ال��ق��رى 
عمق العالقات التي تربط البلدين 
التطوعي  العمل  وي��ع��زز  ال�سقيقني 
الطبية  ال������ك������وادر  ب����ني  امل�������س���رتك 
ومتكينها  وال�سومالية  الإم��ارات��ي��ة 

املوؤ�س�سات  خم��ت��ل��ف  ت�����س��ج��ي��ع  اإىل 
تبني  م����ن  واخل����ا�����س����ة  احل���ك���وم���ي���ة 
ت�����س��ه��م يف عجلة  م���ب���ادرات مم��اث��ل��ة 
تاأ�سي�س  اأب��رزه��ا  والتنمية  التطوير 
املجتمعي  للتطوع  الم��ارات  برنامج 
وال��ت��خ�����س�����س��ي وال��ت��ن��ظ��ي��م ال����دوري 
للملتقى العربي لتمكني ال�سباب من 
العطاء  وملتقى  ال��ت��ط��وع��ي  ال��ع��م��ل 
الن�ساين  زاي�����د  وم��ل��ت��ق��ى  ال���ع���رب���ي 
وحلقات  للتطوع  الم��ارات  وموؤمتر 
الأعمال  واإط��الق رواد  �سباب اخلري 
اكادميية  وت��اأ���س��ي�����س  الج��ت��م��اع��ي��ني 

ب�سكل  ���س��اه��م��ت  وال���ت���ي  امل��ت��ح��رك��ة 
العطاء  ث���ق���اف���ة  ت��ر���س��ي��خ  يف  ف���ع���ال 
وال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي والن�������س���اين يف 
ال�سراكة  وت��ع��زي��ز  الطبية  ال���ك���وادر 
واخلا�سة  احلكومية  املوؤ�س�سات  بني 
التخفيف  يف  ت�ساهم  م�ساريع  لتبني 
من  املر�سى  من  الآلف  معاناه  من 
دول  خمتلف  يف  وامل�سنني  الط��ف��ال 
العتيبة  موزة  �سعادة  وقالت  العامل. 
ع�����س��و جم��ل�����س ام��ن��اء م���ب���ادرة زايد 
احلالية  الن�سانية  املهام  ان  العطاء 
ل�سباب مبادرة زايد العطاء يف القرى 

للم�ساركة يف عالج احلالت املر�سية 
امل��ع��وزة وت��وف��ري ال��ربام��ج العالجية 
للعطاء  مم��ي��ز  من���وذج  يف  للمر�سى 
الذي  النهج  مع  ان�سجاما  الن�ساين 
اأر�سى قواعده املغفور له ال�سيخ زايد 
بن �سلطان ال نهيان طيب اهلل ثراه 
والعطاء  اخل��ري  مل�سرية  وا�ستكمال 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة » حفظه 
اهلل » و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د  ب���ن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 

�سرطة اأبوظبي تعزز جهود التوعية لل�سائقني مبخاطر ا�ستخدام الإطارات منتهية ال�سالحية
•• اأبوظبي-وام:

جهودها  اأبوظبي،  ب�سرطة  وال��دوري��ات  امل��رور  مديرية  ع��ززت 
منتهية  الإط�����ارات  ا���س��ت��خ��دام  مبخاطر  ال�سائقني  توعية  يف 
ال�سالحية، والإطارات التي توجد فيها عيوب، مما يوؤدي اىل 

انفجارها ووقوع حوادث مرورية  ج�سيمة.
واملرور  ال�سري  بقانون  الل��ت��زام  على  املركبات  قائدي  وحثت   
اإطار  املركبات يف  كافية بني  ال�سرعات وترك م�سافة  وخف�س 
ابوظبي  �سرطة  اأطلقتها  التي  حوادث”  بال  �سيف  “حملة 

وت�ستهدف ال�سالمة املرورية خالل ال�سيف.   
اإن احلملة  وقال النقيب خالد العزيزي امل�سرف على احلملة 
ال�سائقني وحثهم على  �سملت توزيع كتيبات توعوية لتثقيف 
ا�ستخدام الإطارات اجليدة واملطابقة للموا�سفات، وتزويدهم 
الطار  �سناعة  ت��اري��خ  ت�سمل  وال��ت��ي  ال�����س��روري��ة  باملعلومات 
امل��ن��ا���س��ب��ة ومدة  ال��ت��ي يتحملها واحل��م��ول��ة  احل�����رارة  ودرج����ة 

�سالحيته.
اط���ارات  �سالمة  م��ن  ال��ت��اأك��د  اىل  ال�سائقني  ال��ع��زي��زي  ودع���ا   
�سالحيتها،  انتهاء  حالة  يف  وتبديلها  وفح�سها  مركباتهم 

الإطارات  ا�ستخدام  ت�سققات عليها، وحثهم على  اأي  اأو وجود 
اجليدة واملطابقة للموا�سفات لتجنب احلوادث املرورية التي 
تقع ب�سبب انفجارها، وحثهم على اتباع التعليمات ال�سحيحة 

ل�سمان �سالمة الطارات.
 ولفت اإىل اجلهود امليدانية التي قامت بها الدوريات املرورية 
ل�سرطة ابوظبي مبرافقة فنيي اإطارات من �سركة برج�ستون، 
�سراكتها  خ��الل  من  املبذولة  اجلهود  على  ميدانياً  للوقوف 
ال�سرتاتيجية والدعم الفني الذي تقدمه من خالل احلملة 

لفح�س �سالمة الطارات.
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اأخبـار الإمـارات

•• املكال -وام:

وزعت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي 
مر�سى  ع���ل���ى  غ���ذائ���ي���ة  م�������س���اع���دات 
الكلوي  بالف�سل  وامل�سابني  ال�سرطان 
اإط�����ار  امل���ك���ال وذل������ك يف  يف م���دي���ري���ة 
دولة  تنفذها  التي  الن�سانية  احلملة 
اأكر  على  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
من �سعيد مل�ساعدة الأ�سقاء يف اليمن 
وحت�سني  معاناتهم  م��ن  والتخفيف 

ظروفهم املعي�سية والقت�سادية.
واأكد اأحمد النيادي نائب رئي�س فريق 
الهالل الأحمر الإماراتي بح�سرموت 
امل�ساهمة فى رفع  الهيئة على  حر�س 
املر�سى  املعاناة عن املحتاجني خا�سة 
اأم�����س احلاجة  ه��م يف  وال��ذي��ن  منهم 
مو�سحا  الغذائية..  امل�ساعدات  لهذه 
�سل�سة  ت��اأت��ي �سمن  امل��ع��ون��ات  ه��ذه  اأن 
الإن�سانية ت�سعى  حمالت للم�ساعدات 
ه��ي��ئ��ة ال����ه����الل الأح����م����ر الإم�����ارات�����ي 
لتقدميها لأبناء حمافظة ح�سرموت 
لنداء  ت��ل��ب��ي��ة  و  ع��م��ل��ه��ا  خ���ط���ة  وف�����ق 

العون  ليد  وم��دا  املنطقة  الأه���ايل يف 
والإخاء اإليهم.

ال�سحي  الدعم  تقدمي  اأن  اإىل  ن��وه  و 
ل���ل���م���واط���ن���ني وامل������راك������ز وامل���ن�������س���اآت 

ال�����س��ح��ي��ة ي��ح��ظ��ى ب���الأول���وي���ة �سمن 
خ��ط��ة ع��م��ل ال��ه��ي��ئ��ة ب��اع��ت��ب��اره واجبا 
الإخاء  روح  يج�سد  واأخالقيا  اإن�سانيا 
بني البلدين ال�سقيقني خا�سة يف هذه 

الظروف التي مير به اليمن.
ت�سلموا  الذين   - امل�ستفيدون  واأع��رب 
�سعادتهم  ع��ن   - الغذائية  امل�ساعدات 
بال�سكر  وت����ق����دم����وا  امل�����ب�����ادرة  ب���ه���ذه 

وقيادتها  الإم���ارات،  لدولة  والتقدير 
م�سرفة  وقفتها  كانت  التي  الر�سيدة 
ال�سابقة  الأو�ساع  من  املت�سررين  مع 
اأنهم  م��وؤك��دي��ن  ال��ب��الد  �سهدتها  التي 

الذي  الهتمام  م��دى  ق��رب  عن  مل�سوا 
توليه الإمارات لأو�ساعهم وظروفهم 
املتميزة  بالربامج  واأ�سادوا  الإن�سانية 
الأحمر  ال��ه��الل  هيئة  تنفذها  ال��ت��ي 

خمتلف  يف  ال���ي���م���ن،  يف  الإم������ارات������ي 
وال�سحية  ال���ت���ن���م���وي���ة  امل������ج������الت 
واخلدمات  والإغ���اث���ي���ة،  والتعليمية 

ال�سرورية .

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�ست�سفى املفرق                     5823100
 م�ست�سفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�سيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�ست�سفى توام                         7677444
م�ست�سفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�ست�سفى را�سد                       3371111
م�ست�سفى دبى                          2714444
م�ست�سفى الرباحة                   2710000
م�ست�سفى املكتوم                     2221211         
م�ست�سفى المل                      3444010
م�ست�سفى الو�سل                    2193000

ال�سارقة 
م�ست�سفى القا�سمى                 5386444
م�ست�سفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�ست�سفى ام القيوين                7656888
را�س اخليمة 

م�ست�سفى �سقر                       2223666
م�ست�سفى �سيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�ست�سفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�ست�سفى الأهلى مرد�س         6262666
م�ست�سفى النور                       6139111
امل�ست�سفى الماراتى الفرن�سى 6265722

 دبى
م�ست�سفى ولكري                      2829900
امل�ست�سفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�ست�سفى الدولية  اخلا�سة 2212484

ال�سارقة 
م�ست�سفى الزهراء اخلا�سة     5619999
م�ست�سفى زليخة                      5658866
امل�ست�سفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�ست�سفى امللكى                       5452222

العني
م�ست�سفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�سيدلية النور اجلديدة          6264264
�سيدلية الرازى                      6326671
ال�سيدلية الأهلية املركزية     6269545
�سيدلية رميا                          6744214
�سيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�سيدلية م�سفح                      5546674
�سيدلية دار ال�سفاء                 6411299
�سيدلية ابن �سينا -  الدانا بالزا  6669240

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

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

العني
�سيدلية العني                        7655120  
�سيدلية فرح                           7630120 
�سيدلية ال�سالم اجلديدة       7543887

ال�سارقة
�سيدلية م�سافى                      5732221 
�سيدلية حمد                          5582800
�سيدلية مكة                           5656994 
�سيدلية الرازى                      5565262 
�سيدلية نادين                        5733311 
�سيدلية ابن  �سينا الكورني�س  5726885 
�سيدلية ال�سارقة                    5623850 

ام القوين
�سيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
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حاكم راأ�س اخليمة: نهج زايد د�ستور حياة ل�سعب الإمارات
•• راأ�ص اخليمة-وام: 

اأ�ساد �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى 
حاكم راأ�س اخليمة باإعالن �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
2018 » عام زايد » اعتزازا بالإجنازات  رئي�س الدولة »حفظه اهلل« عام 
�سلطان  بن  زايد  ال�سيخ  له  املغفور  املوؤ�س�س  الوالد  �سطرها  التي  اخلالدة 
اآل نهيان »طيب اهلل ثراه« وتخليدا ل�سريته العطرة التي كر�سها يف اإر�ساء 
دعائم الحتاد وبناء دولة ع�سرية وح�سارية حتظى مبكانة دولية و�سمعة 
عاملية. وقال �سموه » تعد هذه املبادرة الوطنية التي اطلقها �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« فر�سة نوؤكد 
نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور  وال��دن��ا  بنهج  مت�سكنا  فيها 

ل��الإرث احل�ساري  ث��راه« وجن�سد من خاللها وفاءنا وولءن��ا  »طيب اهلل 
والإن�سانية الذي تركه لنا » زايد اخلري« فهو القائد امللهم الذي قاد �سعبه 
بخطى ثابتة نحو احللم الذي طاملا اآمن به وجتاوز ال�سعوبات والتحديات 
لي�سبح واقعا نعي�سه اليوم وهو قيام احتاد دولة الإمارات العربية املتحدة 
للعامل  ليقدم  ال�ساملة  التنمية  فيها م�سرية  انطلقت  التي  اللحظة  فهي 
اأجنح جتربة احتادية عرفها الإن�سان وينعم �سعب الإمارات بعدها بالأمن 
اأر�سها  على  ومقيم  مواطن  لكل  الكرمي  والعي�س  والزده���ار  وال�ستقرار 

الطيبة.
واأ�ساف �سموه » �سيمثل عام 2018 عالمة بارزة يف تاريخ دولتنا احلبيبة 
و�سنقدم للعامل جتربة زايد اخلري التي ج�سد فيها جتربة بناء الأوطان 
وال���س��ت��ث��م��ار يف الإن�����س��ان واإع�����الء ق��ي��م ال��ع��ط��اء واخل���ري وم���د ي��د العون 

للمحتاجني واملنكوبني حول العامل من دون تفريق بني عرق اأو مذهب اأو 
دين كما كان يويل العلم والتعليم جل اهتمامه وعلى �سلم اأولوياته اإميانا 
اأبناء الإم��ارات لقيادة  باأهمية العقول النرية وال�سواعد املتعلمة من  منه 
الإمارات  ل�سعب  د�ستور حياة  هو  زايد  فنهج   .. ال�ساملة  النه�سة  م�سرية 
ن�ستمد منه الدرو�س والعرب للعمل باإخال�س وتفان من اأجل رفعة الوطن 
ور�سم حا�سر وم�ستقبل الإمارات«. واأكد �ساحب ال�سمو حاكم راأ�س اخليمة 
�سطروا  حيث  ث���راه«  اهلل  »طيب  زاي��د  ال�سيخ  بنهج  ال��وط��ن  اأب��ن��اء  مت�سك 
بالت�سحيات التي قدموها يف �سبيل الوطن والذود عن حماه اأجمل معاين 
لتثمر جيال  �سعبه  نفو�س  زاي��د يف  ال�سيخ  له  املغفور  التي غر�سها  الوفاء 
الوطنية  امل�سلحة  املحافظة على مكت�سباته ي�سع  باأهمية  مثقفا وواع��اي 

ن�سب عينيه ورفعة الوطن واأمنه وا�ستقراره على �سلم اأولوياته.

جمل�س اأبوظبي للتخطيط العمراين يعزز مبادئ دليل ت�سميم 
الأماكن العامة يف اأبوظبي مبا يتما�سى مع اأف�سل املعايري الدولية

•• اأبوظبي-الفجر: 

للتخطيط  اأبوظبي  جمل�س  اأطلق 
الأماكن  ت�سميم  دليل  العمراين 
العامة يف ن�سخته اجلديدة يف اإطار 
اإر�ساء  �سمان  اإىل  الرامية  جهوده 
يف  ت�سهم  عاملية  ت�سميمية  مبادئ 
توفري اأماكن عامة ناب�سة باحلياة 
الأن�سطة  مم��ار���س��ة  ع��ل��ى  ُت�����س��ج��ع 
اخلارجية ويتيح الدليل اإمكانيات 
ت�ساعدهم  للمخططني  ع���دي���دة 
على تخطيط املنتزهات والواجهات 
املائية وال�سوارع مبا يجعلها توفر 
وفر�س  ال��راح��ة  م�ستويات  اأع��ل��ى 

التوا�سل بني ال�سكان.
ُي�����س��ك��ل دل���ي���ل ت�����س��م��ي��م الأم���اك���ن 
بالن�سبة  مرجعاً  اجل��دي��د  العامة 
جميع  لتقييم  يعتمده  للمجل�س 
امل���خ���ط���ط���ات ال����ع����ام����ة اجل����دي����دة 

وخمططات امل�ساريع القائمة. 
كما يهدف املجل�س من خالل هذا 
الدليل اإىل و�سع الأ�س�س اخلا�سة 

وجدير بالذكر اأن الدليل اجلديد 
ال����ذي ي��ت��ك��ون م���ن ث����الث ف�سول 
وتفا�سيل  �سروحات  ُيغط  رئي�سية 
الأماكن  اأن��واع  خمتلف  بخ�سو�س 
العامة وال�سوارع وامل�ساحات العامة 
املفتوحة، وكيفية تخطيطيها مبا 
ال�سكان  جل��م��ي��ع  م��ت��اح��ة  يجعلها 
اأن  ال�سواء حيث  وال���زوار على حد 
وقوع  ���س��رورة  على  ي��وؤك��د  الدليل 
الأم����اك����ن ال��ع��ام��ة امل��ف��ت��وح��ة على 
مرتاً،   350 اأق�ساها  م�سافة  بعد 
املنتزهات  على  ا�ستمالها  ووج��وب 
وامل�سطحات  ال��ري��ا���س��ي��ة  وامل���راف���ق 
امل���ائ���ي���ة وامل�����الع�����ب.  وق�����د �سرح 
ال�����س��اه��ي املدير  ال�����س��ي��د ع��ب��دال��ل�����ه 
التخطيط  ل���ق���ط���اع  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
جمل�س  يف  ال���ت���ح���ت���ي���ة  وال���ب���ن���ي���ة 
اأبوظبي للتخطيط العمراين على 
للن�سخة  املجل�س  اإ����س���دار  ه��ام�����س 
الثانية من دليل ت�سميم الأماكن 
�سهدت  بقوله:  اأبوظبي  يف  العامة 
اأب��وظ��ب��ي اإجن���از الكثري من  اإم���ارة 

فريق عمل اإعداد الإ�سدار اجلديد 
العامة  الأماكن  دليل ت�سميم  من 
على جمموعة وا�سعة من الربامج 
الت�سميمية؛  واملعايري  وال��وث��ائ��ق 
التي نذكر من بينها م�ستوى تقييم 
العامة  الأم��اك��ن  وفئات  اخل��دم��ات 
ودرا�سات  الهرمية  والت�سل�سالت 
الت�سميم،  وع���ن���ا����س���ر  ال�����رم�����وز 
اأنواع  على  التعرف  اإىل  بالإ�سافة 

امل�ستخدمني لهذه الأماكن.
الإ�سدار  ه���ذا  يف  ال��دل��ي��ل  يعتمد 
على م�ستوى اخلدمة لل�سكان بناًء 
على طبيعة املجتمعات العمرانية، 
وذلك  الإم�����ارة،  مناطق  جميع  يف 
ت�سهم  بيئة  اإر�ساء  على  للم�ساعدة 
امل�ستقبلية  ال�����روؤي�����ة  ت���ع���زي���ز  يف 
لإم�����ارة اأب��وظ��ب��ي وت��رج��م��ت��ه��ا اإىل 
التزام  واقع ملمو�س، ومتا�سياً مع 
الريادة  م�ستوى  بتحقيق  املجل�س 
يف التخطيط العمراين من خالل 
قام  ال���س��ت��دام��ة،  مقايي�س  اعتماد 
امل��ج��ل�����س ك���ذل���ك ب���������اإدراج حم����اور 

وفقاً  ال��ع��ام��ة  الأم��اك��ن  بتخطيط 
مراحل  تغطي  وا���س��ح��ة،  ملنهجية 
والت�سغيل  والتخطيط  الت�سميم 
حتديد  اإليها  ا�ستناداً  ي�سهل  التي 
عملية  فيه  ت��ن��درج  ال���ذي  ال�سياق 
الأماكن  اأن����واع  خمتلف  تخطيط 
العامة، واإجراءات اعتماد املوافقات 
الإ�����س����دار اجلديد  ُي��ت��ي��ح  ع��ل��ي��ه��ا. 
ك����ذل����ك ب��ف�����س��ل ح����زم����ة امل����ب����ادئ 
اإمكانية  يت�سمنها  التي  ال�ساملة 
املدى  نتائج مدرو�سة على  حتقيق 
البعيد، ف�ساًل عن �سمانه تطوير 
مع  يتما�سى  مب��ا  العامة  الأم��اك��ن 
خطة اأبوظبي الطموحة، والهادفة 
ي�سهل  م�ستدامة  اإم��ارة  اإر�ساء  اإىل 
ال����س���ت���ف���ادة م����ن ج��م��ي��ع امل���راف���ق 
وال��ت�����س��ه��ي��الت ال���ت���ي ت���وف���ره���ا يف 
الدليل  ي�سعى  كما  اأرجائها.  كافة 
اأب��وظ��ب��ي على  م��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز  اإىل 
اخلارطة الدولية من حيث اإر�ساء 
عمرانية  وجمتمعات  عامة  اأماكن 

تراعي اأرقى املقايي�س.

بتح�سني  ال��دائ��م  التزامنا  يعك�س 
وذات  فعالة  عمل  اآل��ي��ات  وتطوير 
كفاءة عالية انطالقاً من حر�سنا 
التخطيط  قطاع  يف  ال��ري��ادة  على 
الإقليمي  امل�ستوى  على  العمراين 

والدويل.«
دليل  اإ����س���دار  اأن  ال�����س��اه��ي  واأك�����د 
لإمارة  العامة  الأم��اك��ن  تخطيط 
ي�سكل  الثانية  ن�سخته  يف  اأبوظبي 
الأدلة  ح��زم��ة  ي��ع��زز  مهماً  اإجن����ازاً 
التي اأ�سدرها املجل�س منذ تاأ�سي�سه.  
كما اأنه ياأتي تتويجاً للفهم العميق 
امل��ج��ل�����س يف هذا  ��ل��ه  ح�����سَّ ال������ذي 
تبني  اإىل  ال��دائ��م  و�سعيه  امل��ج��ال، 
وتابع  الدولية،  املمار�سات  اأف�سل 
املنهجي  ال���س��ت��خ��دام  اإن  ب��ال��ق��ول: 
توفر  �سي�سمن  اجلديد  لالإ�سدار 
املقومات  ع��ل��ى  ال��ع��ام��ة  الأم����اك����ن 
ل�ستقبال  ال����الزم����ة  وال�������س���روط 
�سكان وزوار املناطق التي �ستتواجد 
فيها، ويعك�س – يف الوقت ذاته – 
هوية الإمارة الفريدة. وقد اعتمد 

يف  الناجحة  التطويرية  امل�ساريع 
اأول  اإط��الق  منذ  اأنحائها  خمتلف 
عام  ال��ع��م��راين  للتخطيط  دل��ي��ل 
2011. وقد توجت هذه اجلهود 
بت�سنيف اأبوظبي يف املرتبة الثانية 
عاملياً على موؤ�سر »اإب�سو�س موري« 
ل��ل��م��دن ال��ع��امل��ي��ة ب�����س��ف��ت��ه��ا ثاين 
ال��ع��امل للعي�س  اأف�����س��ل م��دي��ن��ة يف 

ومزاولة الأعمال.
ب��ال��ق��ول: »اإن��ن��ا فخورون  واأ���س��اف 
ب���ه���ذا الع������رتاف ال������دويل، ال���ذي 

اعتبارات  �سمن  الأربع  الإ�ستدامة 
تطبيق  ت�سمل  والتي  الدليل،  هذا 
اللوؤلوؤ  ب���درج���ات  ال��ت��ق��ي��ي��م  ن��ظ��ام 
مل���رح���ل���ة ال��ت�����س��م��ي��م. وي����ذك����ر اأن 
للتخطيط  اأب����وظ����ب����ي  جم���ل�������س 
دليل  ب�����اإط�����الق  ق�����ام  ال����ع����م����راين 
�سابقاً  ال��ع��ام��ة  الأم���اك���ن  ت�سميم 
مبثابة  ل��ي��ك��ون   ،2011 ع����ام  يف 
لعمل  اأ����س���ا����س���ي���ة  ت��خ��ط��ي��ط  اأداة 
البلديات واملطورين وامل�ست�سارين، 
ت�سميم  على  امل�ساعدة  يف  وي�سهم 
متكاملة  ع���ام���ة  اأم���اك���ن  وت���وف���ري 
ال�سيا�سات  م���ن  مل��ج��م��وع��ة  وف���ق���اً 
والإر�سادات والتو�سيات التي تعزز 
العامة  الأم��اك��ن  اإط��ار عمل  خطة 
اأبوظبي.  كما  اإم��ارة  وت�سل�سلها يف 
جتدر الإ�سارة اإىل اأن دليل ت�سميم 
الأماكن العامة يتم حتديثه ب�سكل 
القطاعني  م���ع  بالتن�سيق  دوري 
ا�ستجابته  ل�سمان  واخلا�س  العام 
وما  ومتطلباتهم  لح��ت��ي��اج��ات��ه��م 

يخدم اأهداف خطة اأبوظبي. 

اله��الل ي�س��ري ق��واف��ل اإغ��اث�ية ل�س��كان �س��بوة

الهالل الأحمر الإماراتي يوزع م�ساعدات غذائية على مر�سى ال�سرطان وامل�سابني بالف�سل الكلوي باملكال

•• �صبوة -وام:

م�ساعدات  قافلتي  ام�س،  الإم��ارات��ي  الأحمر  الهالل  هيئة  �سريت 
�سبوة  مبحافظة  ميفعة  م��دي��ري��ة  يف  ع���زان  منطقة  اىل  غ��ذائ��ي��ة 
لدعم  الإن�سانية  حملتها  اإط��ار  يف  ال�سكان  على  توزيعها  مت  حيث 

ال�سعب اليمني و للتخفيف من معاناة الأهايل وم�ساعدتهم على 
مواجهة اأعباء احلياة . وعرب الأهايل عن �سعادتهم الغامرة بهذه 
امل�ساعدات.. م�سيدين باجلهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية 

املتحدة وذراعها الإن�ساين يف اليمن ..الهالل الأحمر .
و اأكد رئي�س فريق الهالل حممد �سيف املهريي اأن الهيئة م�ستمرة 

من  اإنطالقاً  املحافظة  اأه��ايل  على  الغذائية  امل�ساعدات  توزيع  يف 
حر�س دولة الإمارات العربية املتحدة على مد يد العون وامل�ساعدة 
ت�سهدها  التي  الغذائية  الفجوة  ل�سد  كافة  �سبوة  لأبناء حمافظة 

املحافظة ب�سبب الو�سع الإقت�سادي ال�سعب .
اأع��رب مدير عام مديرية ميفعة مبحافظة �سبوة عبداهلل  ب��دوره 

عاتق باعو�سة، عن بالغ التقدير للهالل الأحمر الإماراتي وفريق 
الفئات  اإىل  للو�سول  رائعة  جهوداً  يبذل  ال��ذي  باملحافظة  عمله 
مثمناً  �سبوة..  حمافظة  ومديريات  مناطق  خمتلف  يف  املحتاجة 
دعم دولة الإم��ارات العربية املتحدة وجهودها النوعية على كافة 

الأ�سعدة الإن�سانية والتنموية والأمنية .
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اأخبـار الإمـارات
عتيق املزروعي: 2018 عام زايد منا�سبة وطنية عظيمة على نفو�سنا

•• الظفرة -الفجر:

عام  املزروعي مدير  املهند�س عتيق خمي�س حمد  �سعادة  وقال 
بلدية منطقة الظفرة بالإنابة ميثل 2018 عام زايد منا�سبة 
وطنية عظيمة على نفو�سنا ملا قدمه املغفور له باإذن اهلل ال�سيخ 
والإن�سانية  اآل نهيان طيب اهلل ثراه للوطن  �سلطان  زايد بن 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���ع���امل، وه���و م��وؤ���س�����س نه�سة وح�����س��ارة دولة 
و�سيا�سته احلكيمة  وبف�سل جهوده  املتحدة  العربية  الم��ارات 
وراأيه ال�سديد اأ�سبحت المارات يف م�ساف الدول املتقدمة يف 
كافة املجالت ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية والثقافية.  

وقد عمل ال�سيخ زايد على توحيد دولة المارات وتنميتها يف 
بالإن�سان  اأهتم  كما  ال��ع��امل،  خ��رباء  بذلك  اأ���س��اد  قيا�سي  زم��ن 
الذي يعترب الركيزة الأ�سا�سية يف بناء الوطن وعمل غر�س قيم 
املحبة وال�سالم والت�سامح يف نفو�س اأبناء المارات وحر�س على 
وفر  حيث  لهم،  اخلدمات  اأف�سل  وتوفري  وتثقيفهم  تعليمهم 
اأف�سل  ال�سكن املالئم لالأ�سر املواطنة كما حر�س على توفري 
امل�ست�سفيات واخلدمات العالجية وتوفري املدار�س واجلامعات 
املوروث  على  واملحافظة  ب��ال��رتاث  واأه��ت��م  الثقافية،  وامل��راك��ز 
الثقايف الذي تزخر به دولة المارات العربية املتحدة، وغر�سه 
يف نفو�س الأجيال، وبروؤيته الثاقبة وغر�سه الطيب و�سل اأبناء 

المارات اإىل مراكز متقدمة يف �ستى املجالت.
وكان رجل الإن�سانية الأول و�سهد له بذلك القا�سي والداين 
عطاء  وامتد  املظلوم  وجن��دة  امللهوف  اإغاثة  على  حر�س  فقد 
امل����اأوى واملاأكل  ال��ع��امل، ح��ي��ث وف���ر  ب��ق��اع  ك��ل  البي�ساء  اي��ادي��ه 
الالجئني  واآوى  وال�سراعات،  واحلروب  بالكوارث  للمتاأثرين 
والنازحني، وُعرف بالكرم واجلود وال�سجاعة والراأي ال�سديد 
زاي���د باملراأة  ال�سيخ  ب����اإذن اهلل  ل��ه  امل��غ��ف��ور  واحل��ك��م��ة.  واأه��ت��م 
لها  ال��ع��م��ل  ف��ر���س  وت��وف��ري  وت��دري��ب��ه��ا  بتعليمها  الإم���ارات���ي���ة 
املنا�سب يف خمتلف  العديد من  الإماراتية  امل��راأة  حيث تبواأت 
املجالت. وو�سع ال�سيخ زايد منهج قومي يف احلكم وال�سيا�سة 

م�سرية  ت��وا���س��ل  ال��ت��ي  ال��ر���س��ي��دة  حكومتنا  نهجه  على  ت�سري 
العطاء والنماء بقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل، و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة. 
�ساهداً  وخ��ارج��ه��ا  ال��دول��ة  داخ��ل  العظيمة  اإجن��ازات��ه  و�ستظل 
على حبه للوطن واأبناء الوطن والإن�سانية، ون�ساأل اهلل العلي 
به  ينعم  ق��دم من خري  ما  بقدر  له  اأن يرحمه ويغفر  القدير 

املواطنني واملقيمني على اأر�س وطننا الغايل.

املوارد الب�سرية ب�سرطة راأ�س اخليمة تنظم الع�سف الذهني 

جمارك راأ�س اخليمة تطلق مبادرة »�سفراء ال�سعادة «

•• راأ�ص اخليمة – الفجر

ت����راأ�����س ال��ع��م��ي��د ع������ادل ع���ب���د اهلل 
امل�������وارد  اإدارة  م����دي����ر  ال���ن���ع���ي���م���ي 
راأ�����س اخليمة،  ب�����س��رط��ة  ال��ب�����س��ري��ة 
اجتماع الع�سف الذهني حول رفع 
ال��راأي عن ر�سا  ن�سبة ا�ستطالعات 
ل�سرطة  العامة  بالقيادة  العاملني 
بح�سور  وذل������ك  اخل���ي���م���ة،  راأ��������س 
نائب  النعيمي  يو�سف  العقيد عمر 
مدير اإدارة املوارد الب�سرية، وروؤ�ساء 
الأق�����س��ام وم���دراء الأف���رع ب����الإدارة، 

املبادرات  ن��ت��ائ��ج  بتقييم  وامل��دن��ي��ة، 
التي تعزز �سعادة املوظفني، وتخلق 
لالأداء  وحمفزة  �سعيدة  عمل  بيئة 
ال�����س��رط��ي امل��ت��م��ي��ز، ث��م ر���س��د اآراء 
عن  لال�ستفتاء  مبا�سرة  املوظفني 
مدى ر�ساهم عن اخلدمات املقدمة 
معايري  وف��ق  متميزة  ب�سورة  لهم 
وال�سفافية،  وال����ك����ف����اءة  اجل�������ودة 
ال��داخ��ل��ي��ة يف  مل��ب��داأ وزارة  ان��ت��ه��اج��ا 
طرح  مت  كما  ال�سعادة،  موؤ�سر  دع��م 
بهدف  واملقرتحات  اخلطط  بع�س 
للتغلب  احل����ل����ول   اأف�������س���ل  اإي����ج����اد 

ان����ط����الق����اً م�����ن ح����ر�����س ال���ق���ي���ادة 
راأ�س اخليمة، على  ل�سرطة  العامة 
الذهني  الع�سف  منهجية  تطبيق 
على  ال��ت��ح��ف��ي��ز  اإىل  ت���ه���دف  ال���ت���ي 
التفكري اجلماعي يف توليد الأفكار 
الإبداعية، واإ�سراك جميع املوظفني 

يف اتخاذ القرار.
مناق�سة  الجتماع،  خالل  مت  حيث 
الراأي  ا�ستطالع  ن�سبة  رف��ع  كيفية 
حول ر�سا العاملني بالقيادة العامة 
راأ������س اخل��ي��م��ة، يف كافة  ل�����س��رط��ة 
الع�سكرية  ال��وظ��ي��ف��ي��ة  امل�����س��ت��وي��ات 

ق����د تواجه  ال���ت���ي  امل���ع���وق���ات  ع���ل���ى 
العاملني،  ر�����س����ا  ا����س���ت���ط���الع���ات 
منهجية  تطبيق  ع��ل��ى  ب��ال���س��ت��ن��اد 
ب��دءاً من مرحلة  الذهني،  الع�سف 
ومرحلة  الذهني،  الع�سف  جل�سة 
التقييم  ثم مرحلة  الأفكار،  توليد 
اأف�سلها،  واختيار  الأفكار  وحتديد 
وتقييم  تنفيذ  مرحلة  اإىل  و�سوًل 
يحقق  مبا  الذهني،  الع�سف  نتائج 
ال��راأي عن  ا�ستطالعات  ن�سبة  رفع 

العاملني. 
يف ختام الجتماع، اأ�ساد العميد عادل 

اأهمية  مب���دى  النعيمي،  اهلل  ع��ب��د 
الذهني  الع�سف  منهجية  تطبيق 
تقدمي  على  تعمل  حيث  العمل،  يف 
اأف�����س��ل احل���ل���ول ال��ت��ي ت���واج���ه قد 
جمموعة  بتوليد  ال�سرطي،  العمل 
ملواجهتها،  واخل��ط��ط  الأف��ك��ار  م��ن 
جو  يف  الإب��داع��ي،  بالتفكري  وحلها 
من احلرية والأم��ان ي�سمح بظهور 
ايجابي  ب�سكل  والأف��ك��ار  الآراء  ك��ل 
اإىل  الو�سول  غاية  يحقق  وف��ّع��ال، 
ت��ط��وي��ر وحت�سني  و���س��ائ��ل  اأف�����س��ل 

الأداء اخلدمي ال�سرطي.

•• راأ�ص اخليمة – الفجر

اأكدت مهرة الفالحي رئي�س فريق 
اجلمارك  ب��دائ��رة  ال�سعادة  �سفراء 
الإدارة  �سعي  على  اخليمة  ب��راأ���س 
راأ�سهم  وع��ل��ى  ال���دائ���رة  يف  ال��ع��ل��ي��ا 
ال��دك��ت��ور حم��م��د املحرزي  ���س��ع��ادة 
م��دي��ر ع���ام ال���دائ���رة ع��ل��ى مواكبة 
توجهات حكومة الإمارة بخ�سو�س 
برنامج ال�سعادة ملوظفي احلكومة، 
الطاقة  م�ستوى  رف��ع  اإىل  الهادف 

اأثر  لقيا�س  التقييمية  ال��درا���س��ات 
املوظفني  ع��ل��ى  ال�����س��ع��ادة  ب��رن��ام��ج 
التح�سينية  اخل����ط����ط  وو������س�����ع 

بخ�سو�س ذلك.
باإطالق  بداأ  الفريق  اأن  واأو�سحت 
حزمة من املبادرات اخلا�سة برفع 
ل���دى املوظفني  ال�����س��ع��ادة  ه��رم��ون 
و����س���رتت���ك���ز ه�����ذه امل�����ب�����ادرات على 
اأ���س��ا���س��ي��ة متثلت  خ��م�����س��ة حم�����اور 
يف ع��م��ل��ي مم��ت��ع، ع��اف��ي��ت��ي بخري، 
�سعيدة  ع��ائ��ل��ت��ي  ط��ي��ب��ة،  ع��الق��ت��ي 

باأعلى  ال��ع��م��ل  الإي��ج��اب��ي��ة لإجن����از 
م�ستويات ودرجات التميز.

ع��ل��ى توجيهات  ب��ن��اًء  اأن����ه  وذك����رت 
مدير عام الدائرة فقد مت ت�سكيل 
ليتوىل  ال�����س��ع��ادة  ����س���ف���راء  ف���ري���ق 
داخلية  ومبادرات  فعاليات  اقرتاح 
م����ع جميع  ب���ال���ت���ع���اون  ل��ل�����س��ع��ادة 
خطة  واعتماد  والأق�سام  الإدارات 
لتتواكب  املوظفني  �سعادة  برنامج 
امل�سرتكة  احلكومية  امل��ب��ادرات  مع 
وامل���ب���ادرات ال��داخ��ل��ي��ة، م��ع اإج���راء 

اأنه  اإىل  م�سرية  م�ستقبلي،  وعاملي 
مبادرة  ب��ت��ن��ف��ي��ذ  ف��ع��ل��ي��اً  ال���ب���دء  مت 
خ��ف��ف وال���ت���ي ب����دوره����ا ت���ع���زز من 
وحتارب  ال�سحة  وث��ق��اف��ة  مفهوم 
ال�سمنة حيث مت اطالقها يف الول 
تندرج  و  اأغ�����س��ط�����س اجل�����اري  م���ن 
حتت حمور عافيتي بخري، كما مت 
اطالق مبادرة قوافل ال�سعادة التي 
اجلمركية  امل��راك��ز  ك��اف��ة  �ستجوب 
ال��واق��ع��ة ع��ل��ى ح����دود ام����ارة راأ����س 
اخليمة لتزيد من اوا�سر الرتابط 

والتوا�سل بني الإدارة العليا وبني 
اجلمركية  امل���راك���ز  يف  م��وظ��ف��ي��ه��ا 
والتي تندرج حتت حمور عالقاتي 
ط��ي��ب��ة ك���م���ا  مت اط������الق م���ب���ادرة 
تندرج  ال���ت���ي  ال��ون��ي�����س  اخل��م��ي�����س 
واملعنية  ممتع  عملي  حم��ور  حت��ت 
باإطالق بع�س املفاجاآت للموظفني 
يف نهاية كل خمي�س والذي  بدوره 
�سريفع الروح املعنوية واليجابية 
لدى كافة املوظفني مما �سينعك�س 

على انتاجيته ومتيزه يف العمل.

اقت�سادية راأ�س اخليمة ت�ستقبل املتعاملني يف مكتبها اجلديد بوادي ا�سفني
•• راأ�ص اخليمة -الفجر:

اإي�سال  على  اخليمة  راأ���س  يف  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  حر�س  اإط��ار  يف 
وتو�سيع نطاق اخلدمات التي تقدمها للمتعاملني يف كافة املناطق، خا�سة 
املتعاملني  �سعادة  مركز  يف  للدائرة  جديد  مكتب  افتتاح  مت  منها،  النائية 
ب��وادي ا�سفني التي يقع يف جنوب الإم���ارة، وهو الأم��ر ال��ذي �سوف يعمل 
الوقت واجلهد على  ويوفر  املعامالت،  اإمت��ام  وت�سريع عملية  ت�سهيل  على 

املتعاملني يف هذه املنطقة.
اأن  اإىل  الفروع  اإدارة  ال�سحي مديرة  اإبراهيم  اأ�سارت حنان  املنا�سبة  وبهذه 
تقدمي  يف  ال�ستمرار  على  حر�سها  من  نابع  للدائرة  جديد  مكتب  افتتاح 
بحاجات  يفي  ومب��ا  وفعالة،  اإ�سافية  قيمة  ذات  وف��وري��ة  متميزة  خدمات 
املتعاملني لإجناز معامالتهم مبختلف مناطق الإمارة. واأ�سافت اأن افتتاح 
مكتب جديد للدائرة �سي�سهم يف تقليل الزدحام يف مبنى الرئي�سي للدائرة، 

و�سي�سرع من اإنهاء الطلبات وكافة املعامالت يف الوقت املحدد. 
وبينت ال�سحي اأن املكتب يقدم خدمات متكاملة للمتعاملني مثل طلب فتح 
رخ�سة جديدة، وجتديد رخ�سة واإلغائها، وميكن للمتعاملني من خالله 

تقدمي مالحظات اأو �سكاوى وغريها من احتياجات املتعاملني.

مالية عجمان تطلق اأول ناد
 ل� »تو�ست ما�سرت« يف الإمارة

•• عجمان-وام: 

امل��ال��ي��ة يف عجمان  اأط��ل��ق��ت دائ����رة 
ما�سرت«  ل��ل��ت��و���س��ت  امل��ال��ي��ة  »ن�����ادي 
م�ستوى  ع��ل��ى  ن���وع���ه  م���ن  الأول 
قدرات  تعزيز  يف  لي�ساهم  الإم���ارة 
امل����وظ����ف����ني وت����ط����وي����ر امل�����ه�����ارات 

القيادية لديهم .
املدير  املدحاين  �سامل  اأحمد  وقال 
التنفيذي ل�سوؤون الدعم املوؤ�س�سي 
اإط���ار تنفيذ  اأن��ه يف  املالية  ب��دائ��رة 
للدائرة مت  اخلطة ال�سرتاتيجية 

التو�ست ما�سرت وهو  اطالق نادي 
عجمان  ام��ارة  يف  نوعه  من  الأول 
حيث �سي�ساهم يف اك�ساب الأع�ساء 
بفنون  املتعلقة  الأ�سا�سية  املعارف 
وم������ه������ارات اخل����ط����اب����ة والل�����ق�����اء 
امام  والتحدث  العر�س  وم��ه��ارات 

اجلمهور وو�سائل العالم .
ومن جانبها قالت ح�سة العبيديل 
الب�سرية  امل��������وارد  ق�����س��م  رئ���ي�������س 
يف  �سي�ساهم  ال��ن��ادي  اأن  ب��ال��دائ��رة 
املوظفني  ب���ني  ال��ت��وا���س��ل  ت��ع��زي��ز 
بينهم  واجل��م��ود  احل��واج��ز  وك�سر 

اأ�سبوعية ليتحدث  وميثل م�ساحة 
كل ع�سو يف النادي يف اأي مو�سوع 
التعبري عنه  يختاره ويتدرب على 
زم����ن حمدد  ف��ع��ال��ة ويف  ب�������س���ورة 
ودي  جو  يف  علمية  اأ�ساليب  باتباع 
منظمة  وم���ع���اي���ري  ����س���روط  وف����ق 

التو�ست ما�سرتز العاملية.
يذكر ان تو�ست ما�سرت تعترب اأندية 
و  ال��ع��امل  ح��ول  منت�سرة  تعليمية 
ال��ن��ا���س على  تعمل ع��ل��ي م�����س��اع��دة 
العامة  اأم���ام  وال��ت��ح��دث  التوا�سل 

وتعليمهم مهارات القادة .

�سمن �سيف بالدي.. مركز معار�س راأ�س اخليمة يدعم » مدينة ال�سباب«
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قدم مركز راأ�س اخليمة للمعار�س، اإحدى مبادرات غرفة راأ�س اخليمة، دعماً 
الوطني  الربنامج  من  ع�سر  احل��ادي  املو�سم  فعاليات  �سمن  ال�سباب  ملدينة 
ومبادرة  اخل��ري  ع��ام  اإط���ار  يف  وذل���ك  ب���الدي«،  »�سيف  ال�سيفية  لالأن�سطة 
وتعزيزاً  الهادفة،  املجتمعية  ال�سراكة  حتقيق  منطلق  ومن  �سعادة،  العطاء 

ملفهوم امل�سئولية املجتمعية.
العام لقطاع اخلدمات  املدير  ال�سميلي، م�ساعد  را�سد  اأحمد  الدكتور  وقال 
التجارية وتطوير الأعمال، وامل�سرف العام على فريق عام اخلري بغرفة راأ�س 
اخليمة، اأن الدعم ياأتي �سمن مبادرات الغرفة يف عام اخلري، بالإ�سافة اإىل 

دعم كل ما ي�ساهم يف تنمية املواهب ال�سابة لالرتقاء بقدراتهم ومواهبهم، 
الغرفة  اأن  واأك��د  الوطنية،  الهوية  على  واحلفاظ  الأ�سيلة  القيم  وتر�سيخ 
اأنهم عماد امل�ستقبل، وبهدف توفري  اإدراك��ا منها  حري�سة على دعم ال�سباب 

املزيد من الفر�س لهم على م�ستوى التدريب والتعليم والرتفيه.
للمعار�س  اخليمة  راأ���س  مركز  مدير  باأعمال  املكلف  الطاهر،  جمال  وق��ال 
بهذه املنا�سبة، اأن املركز جزء ل يتجزاأ من املجتمع، ولقد داأب على امل�ساهمة 
املجتمعية بكافة اأنواعها، مع تركيزه هذا العام على اخلري بح�سب التوجيهات 
ال�سامية للقيادة الر�سيدة، ومن باب امل�ساركة املوؤ�س�سية املتينة دعماً لكل ما 

فيه من ال�سالح العام.
امل�ساندة  ل��ق��ط��اع اخل��دم��ات  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ال��ه��ي��ا���س، م�ساعد  اإمي����ان  وق��ال��ت 

اخليمة،  راأ���س  بغرفة  والإيجابية  لل�سعادة  التنفيذي  والرئي�س  واملوؤ�س�سية، 
اأن مبادرة العطاء �سعادة تندرج �سمن ال�سرتاتيجية الوطنية لعام اخلري، 
على  الرتكيز  اإىل  املن�سوية حتتها  وامل��ب��ادرات  راأ���س اخليمة،  وتهدف غرفة 
املجتمعية،  الربامج  اإىل  الدعم  املجتمع من خالل تقدمي  العطاء يف  قيمة 
لتحقيق اأكرب قدر من ال�ستفادة لراأ�س اخليمة خا�سة ودولة الإمارات ب�سكل 
اأول مدينة  افتتاح  اأن  ال�سباب  رئي�س جلنة مدينة  الدبل  واأك��د جا�سم  ع��ام. 
�سبابية ريا�سية تعليمية ترفيهية يف مركز راأ�س اخليمة للمعار�س »اإك�سبو«، 
حتت رعاية �سمو ال�سيخ حممد بن �سعود بن �سقر القا�سمي، ويل عهد راأ�س 
رائدة  راأ���س اخليمة يعد خطوة  اخليمة، وبدعم من غرفة �سناعة وجت��ارة 
ا�ستقطبت اأعداداً كبرية من ال�سباب على فرتتني �سباحية وم�سائية لأعمار 

واأهدافه ومتا�سياً  الربنامج  روؤي��ة  وتاأتي �سمن  �سنة،   25 �سنوات وحتى   8
مع رغبات وطموحات �سباب الوطن، لتوفري البيئة اجلاذبة، واملناخ املنا�سب 
لتنفيذ الربامج ال�سبابية الهادفة اىل تر�سيخ القيم الأ�سيلة، وحتافظ على 
وا�ستغالل  العلمية  والفائدة  واملتعة  الرتفيه  قالب من  الوطنية يف  الهوية 

اأوقات الفراغ ال�ستغالل الأمثل«.
و�سمت املدينة عدداً من القرى والأق�سام املتنوعة التي تتنا�سب مع خمتلف 
الهوايات والأن�سطة من اأهمها قرية املعرفة وقرية الرتاث وقرية الهوايات 
وقرية البتكار و�ساحة الفنون وق�سم امل�سرح وملعب ريا�سي داخلي وقاعات 
دورة  مثل  تنظم  التي  التدريبية  ال���دورات  عن  ف�سال  الن�سائية  للريا�سات 

الت�سوير ال�سوئي ودورة اأ�سا�سيات التطوع«.

غرفة عجمان تنظم ور�سة ع�سف ذهني بعنوان »غرفة عجمان على نهج زايد«
•• عجمان ـ الفجر 

نظمت غرفة جتارة و�سناعة عجمان ور�سة ع�سف ذهني بعنوان 
»غرفة عجمان على نهج زايد« مب�ساركة �سعادة �سامل ال�سويدي 
الور�سة يف  الغرفة وقدمت  عام غرفة عجمان وموظفي  مدير 
مقر الغرفة ليلى ال�سعدي رئي�س ق�سم ال�سيانة والدعم الفني 
يف غرفة عجمان. وياأتي تنظيم الور�سة �سمن حر�س وا�ستعداد 
غرفة عجمان بجملة من الفكار واملبادرات لربطها وموائمتها 
يواكب  مبا   ،2018 للعام  للغرفة  ال�سرتاتيجية  اخلطة  مع 
اأه��داف عام زاي��د 2018 ومنها اب��راز دور املغفور له ب��اإذن اهلل 

تاأ�سي�س  يف  ث��راه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ 
الم��ارات وت�سليط ال�سوء على اجن��ازات الدولة حمليا وعاملية 
اإرث  وتخليد  ومبادئه   اهلل  زاي��د رحمه  ال�سيخ  �سخ�س  وتقدير 

ال�سيخ زايد عرب م�سروعات ومبادرات م�ستقبلية. 
يف بداية الور�سة اكد �سامل ال�سويدي اأن اعتماد �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان- رئي�س الدولة حفظه اهلل عام 
مواطنني  من  والفراد  املوؤ�س�سات  �سُيمكن  زايد«  »عام   2018
ال�سيخ  اهلل  ب��اإذن  له  للمغفور  التعبري عن حبهم  ومقيمني من 
زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه والتعريف مببادئه وما 
ار�ساه من قواعد كانت اأ�سا�س  بناء وتطور وازدهار دولة المارات. 

هذا وتناولت ليلى ال�سعدي نبذة عن �سرية ال�سيخ زايد – طيب 
الن�سان  وبناء  والقت�ساد  وال�سحة  التعليم  يف  ودوره  ثراه  اهلل 
اهداف  وامل��ب��ادرات �سمن  الفكار  بع�سرات  الور�سة  وقد خل�ست 
عام زاي��د.  كما اأكد موظفي الغرفة على ان »عام زايد« �سيكون 
مبثابة دليل ومرجع للعامل كله يف التعريف بال�سيم واخل�سال 
التي زرعها زايد يف ابناء المارات، واملبادئ التي تنتهجها الدولة 
وحر�سها على بناء الن�سان باملقام الول، وليدرك اجلميع مدى 
حب ابناء الوطن للمغفور له باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 
نهيان طيب اهلل ثراه، وولئهم حلكومتهم الر�سيدة وانتمائهم 

اخلال�س لوطنهم المارات. 



اخلميس   10   أغسطس    2017  م   -   العـدد  12093  
Thursday  10   August   2017  -  Issue No   12093

05

اأخبـار الإمـارات
غامن الهاجري... اختيار عام 2018 عام زايد هو جزء من رد اجلميل

••  العني – الفجر

�سرح مدير عام املوؤ�س�سة العامة حلديقة احليوان و الحياء 
اإن اختيار عام  املائية �سعادة غامن مبارك الهاجري قائال :« 
2018 عام زايد يف الإمارات، مبنا�سبة الذكرى املئوية مليالد 
املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه ، 
هو جزء من رد اجلميل ال��ذي يالزمنا لأك��ر من 50 عاما 
اأبوظبي حتى يومنا هذا  اإم��ارة  منذ توليه مقاليد احلكم يف 
. فلم يكن زايد قائدا لدولة و �سعب وامنا قائدا لالن�سانية 

و العطاء و احلكمة ، ما جعل دولة المارات تفخر مبكانتها 
الرفيعة يف مقدمة الدول و دورها الريادي اليجابي املوؤثر .

ق��راأت �سفحات  ثاقبة  نظرة  ذو  و  �سباقا  رحمه هلل  ك��ان  لقد 
التاريخ  ع��ل��ى  ���س��اه��دا  الم�����ارات  اجن����ازات  فجعلت  امل�ستقبل 
الن�ساين ووجهة �سياحية و اقت�سادية و اجتماعية و ثقافية 
ي�سعى اليها العامل و يقتدي بها ، لذلك وجب علينا تقدمي 
الم���ارات من  به  الع���رتاف مبا حظيت  و  العرفان  و  ال�سكر 

احرتام و �سمعة عاملية كان له الف�سل الول فيها .
اننا حني ن�ست�سهد باجنازات زايد العاملية فال بد ان  ل �سك 

تكون حديقة احليوانات بالعني على راأ�س هذه املفاخر ، فقد 
حلفظ  حممية  يف  زاي��د  تبناه  توجه  و  فكرة  حديقتنا  كانت 
تطورت  و   ، النباتي  الغطاء  دع��م  و  احل��ب��ارى  و  العربي  املها 
ال�سياحية  الوجهات  من  واح��دة  لت�سبح  رعايته  و  باهتمامه 
العاملية ال�سهرية ، و الوىل على م�ستوى ال�سرق الو�سط ، و 
نحن بدورنا �سعينا للحفاظ  على فكر زايد من خالل جهودنا 
احليوانات  حماية  و  الفطرية  احل��ي��اة  و  الطبيعة  ���س��ون  يف 
ال�سيخ  مركز  ان�ساء  ج��اء  ثم   ، العامل  يف  بالنقرا�س  املهددة 
زايد لعلوم ال�سحراء  امل�ستدام الول من نوعه على م�ستوى 

عملية  منارة  و  ثقايف  �سرح  فهو   ، العامل  و  الو�سط  ال�سرق 
الكفاح يف  زاي��د و معجزات ال�سرب و  و تاريخية حتكي ق�سة 

�سحراء المارات املعطاءة  .
اإننا �ساكرون لكل ما قدمه لنا زايد الب و القائد طيب اهلل 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ل�سيدي  �ساكرون  و   ، ث��راه 
الختيار  ه��ذا  على  اهلل  الدولة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
نهج  توؤكد م�سينا قدما على  التي  الكرمية  اللفتة  و  املتفرد 
زاي���د و حتقيق روؤي��ت��ه يف رف��ع راي���ة الم����ارات خفاقا ب��ع��زة و 

كرامة على م�ستوى العامل« .

خالل م�ساركته يف موؤمتر تعزيز جاذبية التعليم التقني واملهني يف اأملانيا 

ال�سام�سي : التعليم التقني يف الإمارات يكت�سب الريادة العاملية بجهود ودعم القيادة الر�سيدة
رئي�س»يونيفوك«: الإمارات �سباقه يف التعليم التقني ونرحب بان�سمامها للمنظمة

برناجمًا اإذاعيًا وبث مبا�سر من امل�ساعر املقد�سة  12

اإذاعة القران الكرمي من اأبوظبي تواكب مو�سم احلج بدورة براجمية خا�سة

•• اأبوظبي - الفجر

الدويل  املوؤمتر  تو�سيات  توافقت 
ال����������ذي ن����ظ����م����ه امل������رك������زال������دويل 
التقني  وال�����ت�����دري�����ب  ل���ل���ت���ع���ل���ي���م 
ملنظمة  التابع  واملهني«يونيفوك« 
اليون�سكو، موؤخراً يف مقره مبدينة 
اإ�سرتاتيجية  م��ع  الأمل���ان���ي���ة،  ب���ون 
والتدريب  للتعليم  اأبوظبي  مركز 
ال��ت��ق��ن��ي وامل���ه���ن���ي، ال���رام���ي���ة اإىل 
واملهني  ال��ت��ق��ن��ي  ال��ت��ع��ل��ي��م  ج���ع���ل 
الدولة  مل���واط���ن���ي  الأول  اخل���ي���ار 
بتطوير  املبا�سر  لرت��ب��اط��ه  وذل��ك 
ال��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة  ال��ت��ي ُتعترب من 
والدعامة  الإن���ت���اج،  ع��ن��ا���س��ر  اأه���م 
الأ�سا�سية لتحقيق اأهداف التنمية 

التقني  للتعليم والتدريب  الدويل 
املوؤمتر  خالل  واملهني«يونيفوك«، 
اأن اإ�سرتاتيجية العمل يف »اأبوظبي 
بالريادة  ل��ه��ا  م�����س��ه��ود  ال��ت��ق��ن��ي« 
وال�سمولية كونها تت�سمن خمتلف 
التعليم  ب��ج��ع��ل  ال��ك��ف��ي��ل��ة  ال�����س��ب��ل 
وهو  جاذبية  اأك��ر  واملهني  التقني 
اأه���داف  ال���ذي ين�سجم م��ع  الأم����ر 
الأهداف  وكذلك   ، ال«يونيفوك« 
املوؤمتر،  ه���ذا  ع��ل��ي��ه��ا  ي��ع��م��ل  ال��ت��ي 
الدوليني  اخل��رباء  اأن  اىل  م�سرياً 
امل�ساركني من خمتلف دول العامل، 
ب�سرورة  امل��وؤمت��ر  ختام  يف  اأو���س��وا 
الرتكيز على اأربعة حماور رئي�سية 
واملهني  التقني  التعليم  يكون  لكي 
اأكر جاذبية وهي : جودة التعليم 

تطوير  يف  املتخ�س�سة  ال�سناعية 
املوؤهالت ، وبالتايل اإ�ستمرار وزيادة 
الإقبال من الطلبة على موؤ�س�سات 
التعليم التقني واملهني  وموا�سلة  
التخ�س�سات  يف  درا������س�����ات�����ه�����م 
ال�����س��ن��اع��ي��ة وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة ومبا 
م�ستقبلية  ف����ر�����س  ل���ه���م  ي���ف���ت���ح 
متنوعة باإذن اهلل.   كما قدم �سعادة 
م���ب���ارك ال�����س��ام�����س��ي ع��ر���س��اً حول 
العربية  الإم�����ارات  ج��اه��زي��ة دول���ة 
املتحدة ممثلة يف »اأبوظبي التقني« 
العاملية  امل��ه��ارات  م�سابقة  لتنظيم 
�سهر  خ����الل   ،2017 اأب���وظ���ب���ي 
 1300 مب�ساركة  املقبل  اك��ت��وب��ر 
م��ت�����س��اب��ق مي��ث��ل��ون اأك����ر م���ن 70 
جماًل   51 يف  ي��ت��ن��اف�����س��ون  دول����ة، 

احلياة  وتوفري  والتقدم  ال�ساملة 
الكرمية لل�سعوب.

ال�سام�سي  م���ب���ارك  ���س��ع��ادة  وك����ان 
للتعليم  اأبوظبي  مركز  عام  مدير 
رئي�س  واملهني  التقني  وال��ت��دري��ب 
وفد الدولة قد اإ�ستعر�س يف كلمته 
الرئي�سية  امل��الم��ح  امل��وؤمت��ر  خ��الل 
اأبوظبي  م���رك���ز  لإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
للتعليم والتدريب التقني واملهني، 
التقني  التعليم  ج��اذب��ي��ة  ل�سمان 
وامل���ه���ن���ي، وال���ت���ي م���ن ب��ي��ن��ه��ا تنوع  
التخ�س�سات التقنية واملهنية وفقا 
و�سمان   ، ال��ع��م��ل  ���س��وق  ملتطلبات 
امل����رون����ه يف ان���ت���ق���ال ال��ط��ل��ب��ة من 
واملهني،  التقني  اىل  العام  التعليم 
للموؤ�س�سات  ال��ف��اع��ل��ة  امل�����س��ارك��ة  و 

ت��ق��ن��ي��اً وم��ه��ن��ي��اً، م����وؤك����داً ع��ل��ى اأن 
الإمارات تكت�سب الريادة التي اأ�سار 
اليها خرباء العامل خالل املوؤمتر، 
واملتنامية  الكبرية  اجلهود  نتيجة 
الرائد  وامل��ع��ن��وي  امل����ادي  وال���دع���م 
الر�سيدة،  ال��ق��ي��ادة  ت��ق��دم��ه  ال���ذي 
لكافة القطاعات احليوية بالدولة 
التقني  ال��ت��ع��ل��ي��م  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف 
وامل���ه���ن���ي، مب���ا ي�����س��م��ن الإرت����ق����اء 
الب�سري  ب��ال��ع��ن�����س��ر  امل���ت���وا����س���ل 
املواطن باعتباره الروة احلقيقية 
امل�سروعات  وب�����ه  ل����ه  ت���ق���ام  ال���ت���ي 
ت�سيدها  التي  الكربى  التطويرية 
الإمارات يف حا�سرها وم�ستقبلها.

الربوفي�سور  ق�����ال  ج��ه��ت��ه  وم�����ن 
املركز  رئ��ي�����س  ���س��ي��م��ال م��اج��م��دار 

فخره  ع��ن  معرباً  اليونيفوك،  يف 
لقبول »ابوظبي التقني«اإ�ست�سافة 
للمركز  ال���ق���ادم  ال�����دويل  امل���وؤمت���ر 
التقني  للتعليم والتدريب  الدويل 
وذلك  اليونيفوك  و�سبكة  واملهني، 
الأو����س���ط،  ال�����س��رق  يف  م����رة  لأول 
العاملية  امل�����س��اب��ق��ه  ه��ام�����س  وع��ل��ى 
وهو   ،2017 اأب��وظ��ب��ي  للمهارات 
امل����وؤمت����ر ال������ذي ي���ت���م م����ن خالله 
حت���ق���ي���ق اأه������������داف ال���ي���ون���ي���ف���وك  
مب�������س���ارك���ة ال�������دول الأع���������س����اء يف 
واملمار�سات  ال�����س��ي��ا���س��ات  ت��ط��وي��ر 
تنمية  ع��ل��ى  ال����ق����ادرة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
العمل.   ف��ر���س  وت��ع��زي��ز  امل���ه���ارات 
�سعادة  عقد  امل��وؤمت��ر  هام�س  وعلى 
والوفد  ال�سام�سي  �سعيد  م��ب��ارك 

وقدرته   ، العمل  ل�سوق  ومالئمته 
ع��ل��ى ت��وف��ري ف��ر���س ع��م��ل جمزية 
بو�سعهم  وارت���ق���ائ���ه  ل��ل��خ��ري��ج��ني 
التو�سيات   وه����ذه  الج���ت���م���اع���ي   
ال��ت��ي يعمل مركز  ه��ي الأول���وي���ات 
اأب����وظ����ب����ي ل��ل��ت��ع��ل��ي��م وال����ت����دري����ب 
 ، ع��ل��ى حتقيقها  وامل��ه��ن��ي  ال��ت��ق��ن��ي 
من خالل  نظامه التعليمي الذي 
ينمي الإبداع والبتكارو يركز على 
البحتة  بني  العلوم  ُت��وازن  مناهج 
و التطبيقية  والعلوم الجتماعية 

والإن�سانية، والفنون. 
�سيمال  ال��ربوف��ي�����س��ور  اأع���ل���ن  ك��م��ا 
اأن  امل��وؤمت��ر ع��ن  ، خ��الل  ماجمدار 
اأن  ع��ن  ب���الإع���الن  يت�سرف  امل��رك��ز 
»اأب��وظ��ب��ي ال��ت��ق��ن��ي« اأ���س��ب��ح ع�سوا 

�سعائر احلج وف�سيلة ال�سيام فيها 
والت�سدق وف�سائل يوم عرفة.

»احلج اآيات وهدايات« 
وه����و ب��رن��ام��ج ي��ت��ن��اول رك����ن احلج 
و�سعائره من خالل ت�سليط ال�سوء 
ال��ت��ي تناولت  ب��ع�����س الآي�����ات  ع��ل��ى 
�����س����روط احل�����ج واأرك������ان������ه واآداب�������ه 
باأ�سلوب مب�سط وبيان موجز، حيث 
اإ�ساءات  مب��ث��اب��ة  ال��ربن��ام��ج  يعترب 
�سيتلم�س  ال��ت��ي  احل���اج  ط��ري��ق  على 
فيها الطريق اإىل اهلل ويب�سر فيها 
م��ع��اين ال��ر���س��اد يف رح��ل��ت��ه ويحقق 

مقا�سد احلج يف �سعائره.

»وم�سات نبوية من حج خري الربية« 
امل�ستمعني  جلمهور  يبني  برنامج 
وم�سات م�سرقة من اأقوال واأحوال 
عليه  اهلل  ���س��ل��ى  ال���ن���ب���ي  واأف�����ع�����ال 
والذي  احل��ج،  مو�سم  خ��الل  و�سلم 
اأهم  ع��ل��ى  خ��الل��ه  م��ن  �سيتعرفون 
واآداب���ه ويطوف بهم  ف�سائل احل��ج 
يف م���ع���امل و����س���ف���ات احل�����ج ال����ذي 
ر���س��ول اهلل �سلى اهلل عليه  ب��ه  ق��ام 
و����س���ل���م، ل��ي��غ��رف امل�����س��ت��م��ع��ون من 
العبودية  حقيقة  الفيا�س  بحرها 
من  وينهلون  ت��ع��اىل،  هلل  ال�سادقة 
درو�ساً  الرقراقة  ال�سافية  معينها 
واملحبة  وال���رح���م���ة  ال��ت�����س��ام��ح  يف 

وال�سالم.

»فقه الن�ساء يف احلج« 
ه���و ب���رن���ام���ج ف��ق��ه��ي ي���ت���ن���اول اأه����ّم 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأع��ل��ن��ت اإذاع����ة ال��ق��راآن ال��ك��رمي من 
اأبوظبي  ل�سبكة  التابعة  اأب��وظ��ب��ي 
ل��الإع��الم عن  اأبوظبي  الإذاع��ي��ة يف 
الالزمة  ال����س���ت���ع���دادات  ات���خ���اذه���ا 
بدورة  املبارك  احلج  مو�سم  ملواكبة 
عدداً  تت�سمن  متنوعة  ب��راجم��ي��ة 
الدينية  وال��ف��ق��رات  ال���ربام���ج  م��ن 
التي ي�سل عددها اإىل 12 برناجماً 

اإذاعياً.
وتركز الدورة الرباجمية اجلديدة 
اأغ�����س��ط�����س على  ت��ن��ط��ل��ق يف  ال���ت���ي 
تقدمي الإر�سادات العامة وال�سحية 
اإطار  احل����رام، يف  اهلل  بيت  حل��ج��اج 
امل�����س��ت��م��ر جت����اه جمهور  ال��ت��زام��ه��ا 
امل�ستمعني بالنظر اإىل مكانتها على 
حجم  ح��ي��ث  م��ن  املنطقة  م�ستوى 

م�ستمعيها ومتابعيها.
وقال عبد الرحمن حممد الطنيجي 
رئ���ي�������س اإذاع��������ة ال�����ق�����راآن ال���ك���رمي: 
ال��ك��رمي من  ال���ق���راآن  اإذاع����ة  ت�سعى 
اإذاعي  حم��ت��وى  لتقدمي  اأب��وظ��ب��ي، 
مبا  متخ�س�س،  ب��راجم��ي  ب��ق��ال��ب 
اأبوظبي  م�ستهدفات  م��ع  ين�سجم 
الذي  الإعالمي  ونهجها  لالإعالم 
حيث  ال��ه��ادف،  املحتوى  على  يركز 
الرباجمية اخلا�سة  ال��دورة  جاءت 
مبو�سم احلج لتلبي حاجة احلجاج 
فري�سة  م��ن��ا���س��ك  لأداء  امل��ت��ج��ه��ني 
�سيمار�سون  الذين  وبخا�سة  احلج 

ال�سعائر لأول مرة.
الإذاع����ة  اأن  اإىل  الطنيجي  واأ����س���ار 

الربامج  راع��ت من خ��الل مواعيد 
يف دورتها اجلديدة اإمكانية متابعة 
ب�سكل  منها  وا�ستفادتهم  اجلمهور 
ك��ب��ري، واأ����س���اف ب����اأن ب��رام��ج احلج 
حظيت بدعم اأ�سحاب الف�سيلة من 
العلماء والوعاظ يف الهيئة العامة 
ل��ل�����س��وؤون الإ����س���الم���ي���ة والأوق������اف 
الذين اأ�سرفوا عليها وذلك يف اإطار 
التعاون والتن�سيق القائم بني اإذاعة 

القراآن الكرمي والهيئة.
التي  ب��اأن الربامج  وذك��ر الطنيجي 
ال������دورة اخل��ا���س��ة ملو�سم  ���س��م��ل��ت��ه��ا 
احلج تنوعت يف م�سامينها وتناولت 
وا�سطالحاً  ���س��رع��اً  احل���ج  م��ف��ه��وم 

وركناً ومنا�سكاً.

»خذوا عني منا�سككم« 
وه����و ب���رن���ام���ج ف��ق��ه��ي ي�����س��ع��ى اإىل 
ت���وع���ي���ة ال���ن���ا����س مب��ن��ا���س��ك احل����ج، 
وي�����س��ل��ي��ط ال�������س���وء ع���ل���ى اأرك����ان����ه 
من  وم�ستحباته  و�سننه  و�سروطه 
خالل ا�ستعرا�س الت�سل�سل الزمني 
املو�سم  بداية  من  احلجاج  لأعمال 

وال�سعائر اإىل نهايتها.

»�سذى العطر من نفحات الع�سر«
توعية  اإىل  ي���ه���دف  ب��رن��ام��ج  وه����و 
من  الع�سر  الأي���ام  بف�سائل  النا�س 
الكرميات  وخ�����س��ال��ه��ا  احل��ج��ة  ذي 
اأهمية  ع���ل���ى  امل�����س��ت��م��ع��ني  وي���ح���ث 
وتعاىل  �سبحانه  هلل  اإىل  ال��ت��ق��رب 
العبادات  باأنواع من  الأي��ام  يف هذه 
وتعظيم  اهلل  ك���ذك���ر  وال����ط����اع����ات 

واأبعاده  الأخالقية  وقيمه  الدينية 
الجتماعية  ور���س��ائ��ل��ه  ال��وط��ن��ي��ة 

والرتبوية.

»ي�ستفتونك« 
ه����و ب���رن���ام���ج ي���وم���ي ي���اأت���ي���ك���م مع 
امل��رك��ز الر�سمي  خ���رية م��ن ع��ل��م��اء 
لل�سوؤون  العامة  الهيئة  يف  لالإفتاء 
ليعر�س  والأوق��������اف  الإ����س���الم���ي���ة 
علمنا  كما  للحج  الفقهية  الأح��ك��ام 
و�سلم  اهلل  �سلى  اهلل  ر���س��ول  اإي��اه��ا 
نعي�سها  وكاأننا  �سحبه  لنا  ونقلها 
معهم ثم ي�ستقبل اأ�سئلة امل�ستفتني 
وي�سر  ب�����س��ه��ول��ة  ع���ن���ه���ا  وي���ج���ي���ب 

واعتدال.

»�سباح النور«
ت��درج اإذاع���ة ال��ق��راآن الكرمي �سمن 
حلقات برنامج »�سباح النور« الذي 
يبث �سباح كل ي��وم من الأح��د اإىل 
و�سعائر  منا�سك  خلدمة  اخلمي�س 
وتقدمي  امل���ب���ارك���ة  امل��ن��ا���س��ب��ة  ه����ذه 
باأخبار  املتعلقة  التفا�سيل  جميع 

احلجيج والتطورات.
»م��ب��ا���س��رة م��ن م��ك��ة« وت��ق��دم اإذاع���ة 
القراآن الكرمي من الأرا�سي املقد�سة 
يف مكة املكرمة خالل مو�سم احلج 
الأول  يومياً  مبا�سرين  برناجمني 
ال�ساعة  م��ك��ة« وم��وع��ده  »يف رح���اب 
وملدة �ساعة زمنية  ظهراً   14:30
م�سوؤويل  خالله  م��ن  �ست�ست�سيف 
عن  ل��ل��ح��وار  الر�سمية  احل���ج  بعثة 
امل��ق��دم��ة حل��ج��اج دولة  اخل���دم���ات 

التي  املعا�سرة  والق�سايا  الأح��ك��ام 
تتعلق بحج املراأة امل�سلمة.

»اأيام من احلج« 
ال�سوء  ي�سلط  برنامج وعظي  وهو 
ابتداًء من  املباركة  احلج  اأي��ام  على 
بيوم النحر  ال��رتوي��ة وم����روراً  ي��وم 
وانتهاًء باآخر اأيام الت�سريق نتعرف 
الأيام  تلك  اأ�سماء  على  خالله  من 
امل���ب���ارك���ة واأ����س���ب���اب ت�����س��م��ي��ت��ه��ا وما 
ي��ن��ب��غ��ي ع��ل��ى احل���ج���اج ف��ع��ل��ه فيها 
املقد�سة  الديار  اأج��واء  اإىل  وينقلك 
رحابها  يف  اإميانيًة  حلظاٍت  لتعي�س 
بقلبك وروحك وت�سارك مب�ساعرك 
ون  حجاج بيت اهلل احلرام وهم يوؤدُّ
م���ك���ة ومنى  ب����ني  م����ا  م��ن��ا���س��ك��ه��م 
وامل��زدل��ف��ة وع��رف��ات ب��اأ���س��ل��وب ماتع 

واأداء جميل.

»احلج �سرية وعربة« 
ه����و ب���رن���ام���ج ق�����س�����س��ي م����ن �سري 
الأن���ب���ي���اء وال�����س��احل��ني ن��ع��ي�����س يف 
رح��اب��ه م��ع ط��اع��ة اإب��راه��ي��م ويقني 
�سالم  عليهم  اإ�سماعيل  وب��ر  هاجر 
الدورة  ت�سمن  كما  اأج��م��ع��ني.  اهلل 
ومقتطفات  ف��وا���س��ل  ال��رباجم��ي��ة 
احلج  وح���ي  م��ن  م�ستقاة  اإمي��ان��ي��ة 

حتت عنوان »لبيك اللهم لبيك«.

»عيديات« 
وه���و ب��رن��ام��ج ي��ع��ر���س يف ي���وم عيد 
الأ�سحى املبارك عيديات تذكريية 
العيد  امل�����س��ت��م��ع��ني مب���ع���اين  ت���ذك���ر 

امل����راف����ق، ع����دة ج��ل�����س��ات ع��م��ل مع 
روؤ�ساء الوفود امل�ساركة، مت خاللها 
العالقات  ت���ط���وي���ر  ����س���ب���ل  ب���ح���ث 
يحقق  مب����ا  اخل����������ربات،  وت�����ب�����ادل 
اإ�سافة  للجميع،  امل��رج��وة  الفائدة 
الفاعلة  يف احللقات  امل�ساركة  اىل 
النقا�سية بني امل�سوؤولني والباحثني 
املوؤمتر،  ح��ول مو�سوع  واخل���رباء، 
ودرا�سة خمتلف التجارب الدولية 
ي�سمن  مبا  اإ�ستعرا�سها،  مت  التي 
ال��ق�����س��وى م���ن كافة  الإ����س���ت���ف���ادة 
التجارب واخلربات يف هذا امليدان 

احليوي والهام.

الإم������ارات ع��ل��ى ام���ت���داد اأي����ام احلج 
للحديث  العلماء  من  لعدد  اإ�سافة 
واأرك���ان احل��ج والثاين  عن منا�سك 
ليبث  »ي�ستفتونك«  برنامج  انتقال 
ع���ل���ى ال����ه����واء م���ب���ا����س���رة م����ن مكة 
التوقيت  وب��ن��ف�����س  ي��وم��ي��اً  امل��ك��رم��ة 

عند اخلام�سة م�ساًء
وخ�����س�����س��ت الإذاع��������ة ����س���اع���ات بث 
امل��ب��ارك، حيث  ع��رف��ة  ي��وم  مبا�سرة 
فرتتني  على  املبا�سر  البث  �سيكون 
ال�ساعة12 ظهراً  تبداأ من  الأوىل 
بتوقيت الإمارات، والتي �ستت�سمن 
ت��ع��ل��ي��ق��اً م��ب��ا���س��راً ي��ر���س��د الأج�����واء 
ل�سيوف  وال��روح��ان��ي��ة  الإمي���ان���ي���ة 
الرحمن يف يوم احلج الأك��رب حتى 
م�سجد منرة  اإىل  الن��ت��ق��ال  م��وع��د 
لنقل وقائع خطبة عرفة و�سالتي 
الظهر والع�سر جمعاً وق�سراً بينما 
ال�ساعة  الثانية عند  الفرتة  �ستبداأ 
تعليقاً  وت�����س��م��ل  ع�����س��راً،  ال��راب��ع��ة 
املكان والزمان  يج�سد روح  مبا�سراً 
ل��ه��ذا ال��ي��وم امل��ب��ارك ال��ع��ظ��ي��م. كما 
�سيتم ا�ست�سافة م�سوؤويل بعثة احلج 
اخلدمات  ع��ن  للحديث  الر�سمية 
والإمكانات املقدمة حلجاج الدولة 
النقل  وي�ستمر  املقد�سة  امل�ساعر  يف 
احلجيج  نفرة  موعد  حتى  املبا�سر 

من عرفات اىل م�سعر مزدلفة.

امل�سرفات يخ�سعن ملجموعة من الربامج التدريبية املعدة ل�سمان اأمن و�سالمة الطلبة 

موا�سالت الإمارات توفر 170 م�سرفة ملدار�س الإمارات الوطنية باأبوظبي
•• دبي–الفجر: 

اأب�����رم�����ت م����وا�����س����الت الإم����������ارات 
املدار�س،  خ��دم��ات  مب��رك��ز  ممثلة 
الأعمال  م��راك��ز  جم��م��وع��ة  ع�سو 
جديداً  ع��ق��داً  للموؤ�س�سة،  التابعة 
الوطنية  الإم�������ارات  م���دار����س  م���ع 
ويتم  ت��ل��ق��ائ��ي��اً،  ي��ج��دد  �سنة  م��دت��ه 
الإ�سراف  خدمات  توفري  مبوجبه 
على احلافالت املدر�سية والف�سول 
اإم������ارة  ال���درا����س���ي���ة ب���امل���در����س���ة يف 

اأبوظبي.
ال�ساعر  حم��م��د  ج��ا���س��م  واأو�����س����ح 
م��دي��ر م��رك��ز خ��دم��ات امل��دار���س يف 
م��وا���س��الت الإم������ارات، ب��اأن��ه وفقاً 
للعقد اجلديد �سيتم توفري 170 
55  لفرع املدر�سة  م�سرفة منهن 
م�سرفة  و115  ال���ع���ني  مب��دي��ن��ة 
اأبوظبي،  مدينة  يف  املدر�سة  لفرع 

وال�سالمة  ال��ع��م��ل،  واأخ���الق���ي���ات 
اإخ����الء احلافلة  امل���روري���ة، وط���رق 
يف ح�����الت ال����ط����وارئ والأزم�������ات، 
واأعمال الدفاع املدين، والإ�سعافات 
الطفل  مع  التعامل  وفن  الأولية، 
اخلا�سة،  الح����ت����ي����اج����ات  وذوي 
الآخرين  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  وم���ه���ارات 
وال�سالمة  الأم������ور،  اأول���ي���اء  م��ث��ل 

وال�سحة املهنية.
اأهم  ال�ساعر  وتف�سياًل ذكر جا�سم 
امل�سرفة،  تتولها  التي  امل�سوؤوليات 
جاهزية  م��ن  بالتاأكد  ت��ب��داأ  وال��ت��ي 
احلافلة ونظافتها، والإملام الكامل 
املنقولني،  الطلبة  منازل  مبعرفة 
على  الطالب  م�ساعدة  جانب  اإىل 
ونظام،  ب���ه���دوء  ل��ل��ح��اف��ل��ة  ���س��ع��ود 
وال��ت��اأك��د م��ن خ��ل��وه��ا م��ن الطلبة 
بعد ان��ت��ه��اء ال��رح��ل��ة امل��در���س��ي��ة، اأو 
من اأي خماطر قد يتعر�سون لها.

لدى الطلبة وذويهم.
واأكد مدير مركز خدمات املدار�س 
الإم���������ارات  م����وا�����س����الت  اأن  ع���ل���ى 
م���ل���ت���زم���ة ب���ت���ط���وي���ر خ���دم���ات���ه���ا، 
ال�سوق،  مل��ت��ط��ل��ب��ات  وال���س��ت��ج��اب��ة 
والإي�������ف�������اء ال�����ت�����ام ب���اح���ت���ي���اج���ات 
اأعمالهم  ل�سري  �سماناً  املتعاملني 
ع��ل��ى ال��ن��ح��و الأم���ث���ل، م�����س��رياً اإىل 

م�سرياً اإىل اأن املوؤ�س�سة ترتبط مع 
بعقد  الوطنية  الإم����ارات  م��دار���س 
�سابق يتم مبوجبه تقدمي خدمات 
الإ�سراف لفروع املدر�سة يف كٍل من 
ال�سارقة وراأ�س اخليمة من خالل 

م�سرفة.  48
واأع�����رب ال�����س��اع��ر ع��ن ب��ال��غ �سكره 
للثقة الغالية التي اأولتها مدار�س 
ملنظومة  ال���وط���ن���ي���ة  الإم�������������ارات 
خ��دم��ات م��وا���س��الت الإم������ارات يف 
جم�����ال خ����دم����ات الإ������س�����راف على 
والف�سول  احل���اف���الت  يف  ال��ط��ل��ب��ة 
املوؤ�س�سة  اأن  م���وؤك���داً  ال��درا���س��ي��ة، 
خدمات  ت���ق���دمي  ع���ل���ى  ح��ري�����س��ة 
وحتقق  املتعاملني  توقعات  تفوق 
ي�سّكل  ال�����ذي  الأم������ر  ���س��ع��ادت��ه��م، 
قيمة م�سافة للخدمات التعليمية 
املدر�سة،  تقدمها  التي  والرتبوية 
ومبا يحقق اأعلى م�ستويات الر�سا 

الطلبة  �سالمة  ت�سع  املوؤ�س�سة  اأن 
امل���ن���ق���ول���ني واأم����ن����ه����م ع���ل���ى راأ������س 
اأولوياتها باعتباره مطلباً �سرورياً 
وم�����س��وؤول��ي��ة ي�����س��رتك اجل��م��ي��ع يف 
يحّتم  ال�������ّذي  الأم�������ر  حت��ق��ي��ق��ه��ا، 
تن�سجم  اإ�سرافية  خدمات  تقدمي 
اأعلى  وتلبي  املمار�سات  اأف�سل  مع 

معايري التميز واجلودة العاملية.
امل�سرفات  ب������اأن  ال�������س���اع���ر  واأف��������اد 
الربامج  م��ن  ملجموعة  يخ�سعن 
ب�����س��ك��ل يحقق  امل���ع���دة  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
والتوعية  ال�سالمة  معايري  اأعلى 
باأدوارهن  ال��ق��ي��ام  م��ن  لتمكينهّن 
ك��م�����س��رف��ات ن��ق��ل و����س���الم���ة، وقد 
باحلقيبة  ي���ع���رف  م���ا  اإط�����الق  مت 
حتتوي  ل��ل��م�����س��رف��ني  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
تعقد من  اأ���س��ا���س��ي��ة،  م���واد   8 على 
خالل دورات تدريبية وور�س عمل 
الوظيفية  التوعية  حول  تتمحور 

املختلفة التي قدد يتعر�سون لها.
وت���ع���م���ل م�������س���رف���ات م���وا����س���الت 
الإم���ارات كذلك على اإع��داد �سجل 
للحافلة  الطلبة  و�سعود  ح�سور 
ال�سجل عناوين م�ساكنهم  وي�سمل 
اأول��ي��اء الأم���ور للتوا�سل  وه��وات��ف 
وتقوم  الأم������ر.  ت��ط��ل��ب  اإن  م��ع��ه��م 
جلو�س  اأم��اك��ن  بتحديد  امل�����س��رف��ة 
العام  داخ��ل احلافة ط��وال  الطلبة 
بو�سع  وم�����س��اع��دت��ه��م  ال���درا����س���ي، 

واأ�ساف، باأن للم�سرفة دور اإر�سادي 
يتمثل بامل�ساهمة يف رفع ن�سبة وعي 
الطلبة واإملامهم بالقاعدة الذهبية 
وتوعيتهم  تطبيقها،  من  والتاأكد 
الواجب  ال�سحيحة  بال�سلوكيات 
�سالمتهم،  ل�������س���م���ان  ات���ب���اع���ه���ا 
ال�سالمة  ب���و����س���ائ���ل  وت��ع��ري��ف��ه��م 
واأن���ظ���م���ة ال����ط����وارئ امل�����س��م��م��ة يف 
احل���اف���الت، واآل��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل معها 
الظروف  ح�����س��ب  وا���س��ت��خ��دام��ه��ا 

احلقيبة املدر�سية يف املكان املنا�سب 
اإعاقة احلركة،  الذي ي�سمن عدم 
اإ���س��اف��ة اإىل م�����س��اع��دة ال��ط��ل��ب��ة يف 
حفظ دعاء الركوب وبع�س الآيات 
لإ�سغالهم  والأن��ا���س��ي��د  ال��ق��راآن��ي��ة 
ب����اأم����ور م���ف���ي���دة، واحل����ف����اظ على 
املدر�سية،  الرحلة  خالل  هدوئهم 
بعدد  القيام  يف  دوره���ا  ج��ان��ب  اإىل 
م���ن امل���ه���ام الأخ�������رى داخ�����ل حرم 

املدر�سة.

يف  يقروؤون  �سعراء   8
بيت �سعر اخلرطوم

•• اخلرطوم-وام:

�سمن فعاليات منتدى الثالثاء ال�سبابي ال�سبوعي، ا�ست�ساف بيت ال�سعر 
من  �سباب  ���س��ع��راء  ثمانية  �سعرية  اأم�سية  يف  الول،  اأم�����س  اخل��رط��وم  يف 
بح�سور  الهند�سة  كلية  اخل��رط��وم-  جامعة  يف  الثقافية  هم�س  جمموعة 

مثقفني وطالب من اجلامعة نف�سها.
وكانت ق�سائد كل من ال�سعراء: عبدامللك حممد اأحمد، وحممد املجذوب، 
العاقب،  مهاجر  ورام���ي  قيلي،  وم���رام  الطيب،  وتي�سري  اإب��راه��ي��م،  وعمر 
تغب  ومل  املا�سي،  حنني  اأب���واب  تطرق  اأم��ني،  واأح��م��د  ال�سنو�سي،  وب�سرى 

الق�سائد العاّمية عن الأم�سية.

�سوؤون ال�سواحي ت�سيد بجهود 
القيادة العامة ل�سرطة ال�سارقة

•• ال�صارقة-وام:

ال�سارقة  التنفيذي لإمارة  املجل�س  ال�سويدي ع�سو  اأ�ساد خمي�س بن �سامل 
رئي�س دائرة �سوؤون ال�سواحي والقرى بحكومة ال�سارقة والتعاون امل�ستمر 
للقيادة العامة ل�سرطة ال�سارقة من خمتلف الإدارات ال�سرطية مع الدائرة 

يف املجالت الأمنية واملجتمعية .
ال�سويدي جهود عدد من ال�سباط الذين بذلوا جهداً ملحوظاً يف  وثمن 
احتواء عدد من احلالت الجتماعية اخلا�سة بالأطفال واملحالة من قبل 
�سلوكيات  يف  ملمو�ساً  تقدماً  �سهدت  والتي  بالدائرة  املجتمع  �سوؤون  اإدارة 

الأطفال .
جاء ذلك خالل زيارة ال�سويدي ملقر القياد العامة ل�سرطة ال�سارقة حيث 
كان يف ا�ستقباله العميد �سيف حممد الزري قائد عام �سرطة ال�سارقة وعدد 

من ال�سباط.
ال�سارقة  ل�سرطة  العامة  القيادة  والقرى  ال�سواحي  �سوؤون  دائرة  وكرمت 
وعدد من �سباطها وذلك يف اإطار جهودهم وتعاونهم امل�ستمر مع الدائرة 
حيث قام خمي�س بن �سامل ال�سويدي رئي�س دائرة �سوؤون ال�سواحي والقرى 
اإ�سماعيل عبدالرحيم نا�سر الزرعوين والرائد حمد حممد  بتكرم املقدم 

الكي مثمناً ح�سن تعاونهم مع الدائرة .
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العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/تي ايه بي للخدمات 

الهند�سيه رخ�سة رقم:CN 1665387 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سذى نا�سيف %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف مروان ازار
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10

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

رخ�سة رقم:CN 1016881 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة امل �سعيد را�سد مطر البادي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف انواره �سيف اهلل ارملة احمد �ساعن خمي�س املهريي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10

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

العامة رخ�سة رقم:CN 1147658 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سلطان �سعيد زهران حمد احلامتي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف خلفان را�سد �ساملني الكياين امل�سماري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10

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

لالدوات ال�سحية
رخ�سة رقم:CN 1086247 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة احمد احمد عبداهلل �سيف علي 
احلارثي عبداهلل �سيف علي احلارثي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سامل خويتم غطيف �سليمان الرا�سدي

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/او�سن فايف لالنتاج العالمي

رخ�سة رقم:CN 1825143  قد تقدموا الينا بطلب
null*null تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل

تعديل ا�سم جتاري من/او�سن فايف لالنتاج العالمي
OCEAN FIVE MEDIA PRODUCTION

 اىل/ او�سن فايف للفعاليات
OCEAN FIVE EVENTS

تعديل ن�ساط/ا�سافة تنظيم وادارة الفعاليات )8230009(
تعديل ن�ساط/حذف انتاج الربامج وامل�سل�سالت التلفزيونية )5911002(

تعديل ن�ساط/حذف دعاية واعالن )7310015(
تعديل ن�ساط/حذف تنظيم املعار�س وادارتها )8230001(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10

تنويه
 12045 رقم  العدد  الفجر يف  بجريدة  ال�سادر  العالن  اىل  بال�سارة 
 )CN-1915098( بتاريخ 2017/06/13 بخ�سو�س الرخ�سة التجارية
دائرة  تنوه  ذ.م.م.  الت�سخي�سي  كوالتي  التجاري/خمترب  بال�سم 
التنمية القت�سادية بانه ورد بطريق اخلطاأ يف العالن  امل�سار اليه 

وال�سحيح انه جاري:
1- ال�سم التجاري اىل خمترب كوالتي الت�سخي�سي - �سركة ال�سخ�س 

الواحد ذ.م.م
بال�سافة اىل التعديالت ال�سابقة.

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

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

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/التالل كابيتال انرتنا�سونال هولدجنز ذ.م.م 

رخ�سة رقم:CN 1418527  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ال�سيخ �سيف بن حممد بن بطي من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ ال�سيخ �سيف بن حممد بن بطي من 95% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف امين ابراهيم علي حممد العفيفي

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/التالل كابيتال انرتنا�سونال هولدجنز ذ.م.م
TILAL CAPITAL INTERNATIONAL HOLDINGS LLC

 اىل/ �سركة التالل كابيتال انرتنا�سيونال هولدينجز - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
 AL TILAL CAPITAL INTERNATIONAL HOLDINGS - SOLE

PROPRIETORSHIP LLC
القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ايه جي فا�سيليتيز �سوليو�سنز للمقاولت 

وال�سيانة العامة ذ.م.م  رخ�سة رقم:CN 2303579 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ا�سم ال�سريك

ا�سافة اي جي فا�سيليتيز �سوليو�سنز ذ.م.م

AG FACILITIES SOLUTIONS LLC

تعديل ا�سم ال�سريك/حذف اي جي فا�سيليتيز �سوليو�سنز  ملالكها حتفة ال�سرق �سركة 

ال�سخ�س الواحد �س.ذ.م.م

 AG FACILITIES SOLUTIONS OWNED BY TOUHFAT AL

ASHARQ INVESTMENT ONE PERSON COMPANY LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10

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

جوليز رخ�سة رقم:CN 1948113 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 50*3.2 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/مطعم ومعجنات جوليز
JULIES RESTAURANT & PASTRY

 اىل/ معجنات ب�س منقو�سة
BAS MANOUCHE PASTERIES

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

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

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10

اإعــــــــــالن
فيفي  ال�س�����ادة/ا�ستوديو  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�سة رقم:CN 1022286 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد يو�سف ابراهيم بو عتابه الزعابي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سلطان عبداهلل �سعيد حمد الغيثي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10

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

القمر ال�ساطع لت�سليح ال�سيارات - فرع 1
 CN 1058009-1:رخ�سة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�سة

العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10

الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
رقم :CN 1084113 بال�سم التجاري الطريق املخت�سر 
لدارة العقارات وال�سيانة العامة بالغاء طلب تعديل 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10

اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

النقل  )ق��ط��اع  ل��ل��م��وا���س��الت  الحت���ادي���ة  الهيئة  تعلن 

البحري( بان /ذا كابنت لتجارة ال�سفن والقوارب قد تقدم 

بطلب ت�سجيل ال�سفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:

ال�سفينة  ه��ذه  ت�سجيل  على  اع��رتا���س  له  كل من  على 

مدة  خ��الل  ابوظبي  ال�سفن  ت�سجيل  مكتب  مراجعة 

اق�ساها 60 يوما من تاريخ هذا العالن.

 اإدارة مراكز �سعادة املتعاملني - مركز اأبوظبي

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�ص والت�سجيل البحري

                   اإ�سم ال�سفينة                    رقم الت�سجيل ال�سابق          العلم ال�سابق
--                       --                      Dino 31                

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10

ايلوفت لال�ست�سارات الهند�سية 
ملالكها امري يا�سر اليعربي-�سركة ال�سخ�س الواحد - ذ م م يعلن 
وال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  احلبيب  عبد  مريال  مكتب 
غري  العمومية  اجلمعية  اجتماع  قرار  مبوجب  انه  الداريه 

العادية ال�سادر بتاريخ 2017/08/08 بحل وت�سفية �سركة
ايلوفت لال�ست�سارات الهند�سية  ملالكها امري يا�سر اليعربي-

�سركة ال�سخ�س الواحد - ذ م م فعلى من لدية اي اعرتا�س 
رقم  هاتف  املعني  امل�سفى  مكتب  اإىل  التقدم  مطالبة  او 
026716055 فاك�س 026716054 �س.ب 53181 ابوظبي بالنادي 
ال�سياحي بناية �سعيد عبداهلل اجلنيبي الطابق )4( مكتب رقم 
)403( واإح�سار امل�ستندات الثبوتيه، وذلك خالل مدة اأق�ساها 

45 يوما من تاريخ هذا العالن.

اإع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10

�سيتي لينك ترافل - ذ م م
احل�سابات  لتدقيق  احلبيب  عبد  مريال  مكتب  يعلن 
اجتماع  قرار  مبوجب  انه  الداريه  وال�ست�سارات 
بتاريخ  ال�سادر  العادية  غري  العمومية  اجلمعية 

2017/07/31 بحل وت�سفية �سركة
�سيتي لينك ترافل-ذ م م

اإىل  التقدم  مطالبة  او  اعرتا�س  اي  لدية  من  فعلى 
فاك�س   026716055 رقم  هاتف  املعني  امل�سفى  مكتب 
ال�سياحي  026716054 �س.ب 53181 ابوظبي بالنادي 
بناية �سعيد عبداهلل اجلنيبي الطابق )4( مكتب رقم 
)403( واإح�سار امل�ستندات الثبوتيه، وذلك خالل مدة 

اأق�ساها 45 يوما من تاريخ هذا العالن.

اإع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10

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

املالب�س الن�سائية
رخ�سة رقم:CN 1014030 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة جابيد نور حممد %100
تعديل وكيل خدمات/ا�سافة �سيخه عي�سى حبيب املزروعي

�سيف  حممد  زوجة  عي�سى  �سيخه  خدمات/حذف  وكيل  تعديل 
كني�س مبارك الهاملي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف اريكان�سول مويدين
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/حمل الدرع للمالب�س اجلاهزة

رخ�سة رقم:CN 1034450  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عبداهلل علي عبداهلل احلمادي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سعيد الرحمن اوتاه %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/�سعيد الرحمن اوتاه

تعديل وكيل خدمات/حذف عبداهلل علي عبداهلل احلمادي
تعديل را�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*10 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/حمل الدرع للمالب�س اجلاهزة
AL DARA READY MADE GARMENTS

 اىل/ مفرو�سات الدرع ذ.م.م
AL DARA FURNITURE LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

منوذج اعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: مطعم كولم ذ.م.م

Akshaya Bhavan: طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم :274498     بتاريخ : 2017/06/5
با�س������م :مطعم كولم ذ.م.م

حمل  القا�سمية  �سارع  خلف  الريموك  ال�سارقة  ام��ارة  املتحدة  العربية  الم��ارات  وعنوانه:دولة 
رقم:3+4+5+6+7+8 - هاتف:0555175845 - �سندوق الربيد:26245 

ال�سارقة  kolamrest@gmail.com :امييل
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43 خدمات توفري الطعمة وامل�سروبات اليواء 

املوؤقت .
و�سف العالمة:العالمة التجارية عبارة عن كلمة Akshaya Bhavan باللغة الالتينية 

باللون ال�سود ب�سكل مميز
ال�سرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  
اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  10  اأغ�سط�ص 2017 العدد 12093

منوذج اعالن الن�سر عن التجديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: 

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم :96110
با�س������م :م�سنع �ستار للوا�سق والراتنجات ال�سناعية

وع����ن����وان����ه:ام ال��ق��ي��وي��ن - ����������س.ب:7558 - ه������ات������ف:7673033 - 
فاك�س:7673022 - المارات العربية املتحدة

بتاريخ: وامل�سجلة حتت رقم:147264 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتبارا من 

تاريخ انتهاء احلماية يف:2017/6/18 وحتى تاريخ:2027/6/17 .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  10  اأغ�سط�ص 2017 العدد 12093

منوذج اعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: �سركة روبا للتجارة العامة ذ.م.م
BALLINO: طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم :271382     بتاريخ : 2017/4/12
با�س������م :�سركة روبا للتجارة العامة ذ.م.م

وعنوانه:مكتب رقم 101 ملك عقارات حكومة دبي ، بردبي ، ال�سوق الكبري ، هاتف:043534325 
فاك�س:043536472، �سنددوق الربيد:27785، امييل hr@rubagen.ae دبي

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:25 املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س.
و�سف العالمة:عبارة عن ر�سم مر�ساة �سفينة مر�سومة ب�سكل مميز فيها احلرف )B( بالالتينية 

كما كتب يف الأدنى )BALLINO( بالالتينية والعالمة باللون ال�سود
ال�سرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  
اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  10  اأغ�سط�ص 2017 العدد 12093
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اأخبـار الإمـارات

•• ابوظبي-وام:

احتفلت وزارة الداخلية بتخريج 51 �سابطاً 
م��ن ���س��ب��اط امل�����س��ار ال��وظ��ي��ف��ي م��ن الدفعة 
العميد  بح�سور  ال�سرطة،  كلية  يف   25 ال��� 
حم��م��د عبيد ال��ظ��اه��ري م��دي��ر ع���ام امل���وارد 

الب�سرية يف الوزارة .
 واأكد الظاهري يف كلمة وجهها للخريجني 
ال��داخ��ل��ي��ة وب��ت��وج��ي��ه��ات من  ، ح��ر���س وزارة 
ت��اأه��ي��ل وتدريب  ع��ل��ى  ال�����س��رط��ي��ة  ال���ق���ي���ادة 
امياناً  فيها  وال���س��ت��ث��م��ار  الب�سرية  ال��ك��وادر 
بالرتقاء  ال��ب�����س��ري  العن�سر  ب��اأه��م��ي��ة  منها 
املختلفة مبا  ال�����س��رط��ي  ال��ع��م��ل  يف جم���الت 
الداخلية  وزارة  اأداء  ع��ل��ى  اي��ج��اب��اً  ينعك�س 

والو�سول اإىل حتقيق التميز املوؤ�س�سي.
هذه  لجتيازهم  ال�سباط اخلريجني  وهناأ   
يف  جديدة  عملية  حلياة  وانتقالهم  املرحلة 
جمالت ال�سرطة املختلفة التي ت�سهد العديد 
من املتغريات والتطورات الأمر الذي يتطلب 
واجتهاد  بجد  والعمل  مواكبتها  جميعاً  منا 
التدريبية  ال���دورات  م��ن  باملزيد  والل��ت��ح��اق 
والتخطيط  التميز  جم��ال  يف  التخ�س�سية 
ال���س��رتات��ي��ج��ي وا���س��ت��غ��الل ال��ف��ر���س املتاحة 
لالرتقاء  ومهاراتهم  قدراتهم  لتطوير  لهم 

بالعمل ال�سرطي اإىل اأعلى امل�ستويات.
لزمالئهم  ق��دوة  ليكونوا  اخلريجني  ودع��ا   
والربط  والن�������س���ب���اط  ب��ال��ع��م��ل  والل����ت����زام 
وا�ستقرار  اأم���ن  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ  ال��ع�����س��ك��ري 

التي  ال��وط��ن��ي��ة  املكت�سبات  وح��م��اي��ة  ال��وط��ن 
متمنياً  ال��ر���س��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا  ظ��ل  يف  حتققت 
ل��ه��م ال��ت��وف��ي��ق وال���ن���ج���اح.  واأل����ق����ى امل����الزم 
ع��ب��داهلل ���س��امل ال��ع��ب��دويل ك��ل��م��ة ن��ي��اب��ة عن 
على  الداخلية  وزارة  فيها  �سكر  اخلريجني، 
دعمها لتطبيق نظام �سباط امل�سار الوظيفي 

واملعلومات  املعارف  اك�سابهم  يف  اأ�سهم  ال��ذي 
الفنية من  وامل���ه���ارات  وال�����س��رط��ي��ة  الأم��ن��ي��ة 
انه  ال��ن��ظ��ام، م��وؤك��داً  ب��ه��ذا  التحاقهم  خ��الل 
اجلنود  �سيبقون  اخل��ري��ج��ني  م��ن  وزم����الءه 
الأوف���ي���اء خل��دم��ة ال��وط��ن ال�����س��اه��ري��ن على 
الظاهري  العميد  وا�ستقراره.  و�ساهد  اأمنه 

واحل�������س���ور ف��ي��ل��م��ا ت�����س��ج��ي��ل��ي��ا ي��و���س��ح اأب����رز 
اخلام�سة  الدفعة  حققتها  التي  الإجن����ازات 
والع�سرون خالل التطبيق يف مراحل امل�سار 
ع��ب��داهلل م�سلم  امل���الزم  ال��ق��ى  ث��م  الوظيفي، 
�سيف   “ ب��ع��ن��وان  �سعرية  ق�سيدة  امل��ح��رم��ي 
الإمارات ».  ويف اخلتام قام مدير عام املوارد 

الب�سرية بتوزيع ال�سهادات على اخلريجني.  
ح�سر احلفل الذي اقيم يف قاعة املحا�سرات 
املن�سوري  ف��رج  �سيف  امل��ق��دم  ال����وزارة  مبقر 
تخطيط  اإدارة  مدير  نائب  باأعمال  القائم 
املوارد الب�سرية وعدد من ال�سباط يف الإدارة 

العامة للموارد الب�سرية .  

•• دبي -وام:

ال�سباب والريا�سة بال�سراكة مع  العامة لرعاية  الهيئة  نظمت 
هيئة كهرباء ومياه دبي وجمل�س الإمارات لل�سباب الحتفالية 
ال�سباب   “ لل�سباب  العاملي  باليوم  الإم����ارات  ل��دول��ة  الر�سمية 
نهيان  ال�سيخ  معايل  رعاية  حتت  اأقيم  “ ال��ذي  ال�سالم  وبناء 
بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وتنمية املعرفة رئي�س الهيئة 
بنت  رمي  معايل  وم�ساركة  والريا�سة  ال�سباب  لرعاية  العامة 
اإبراهيم الها�سمي وزيرة دولة ل�سوؤون التعاون الدويل ومعايل 
�سما بنت �سهيل بن فار�س املزروعي وزيرة دولة ل�سوؤون ال�سباب 
الإمنائي  املتحدة  الأمم  لربنامج  املقيم  املمثل  مورينج  وف��رود 
يف  ال��ب��ارزة  ال�سخ�سيات  من  نخبة  ح�سور  جانب  اإىل  بالإنابة، 

املجال ال�سبابي.
والقى معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان كلمة رحب فيها 
 : تنظمه  ال��ذي  لل�سباب  العاملي  باليوم  الحتفال  يف  باحل�سور 
الهيئة العامة لرعاية ال�سباب والريا�سة بالتعاون مع برنامج 
املتحدة  الأمم  ق��ررت��ه  م��ا  اىل  م�سريا  الإمن��ائ��ي  املتحدة  الأمم 
 Youth« ال��ع��ام ه��و :  ���س��ع��ار الح��ت��ف��ال ه���ذا   : ي��ك��ون  اأن  يف 
دور  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ي��رك��ز  وال����ذي   ،  »Building Peace
ال�سالم والوفاق وحتقيق الأمن والأم��ان ونبذ  ال�سباب يف بناء 
ال�سراع واخلالفات وتاأكيد مبادئ العدل الجتماعي بالإ�سافة 
اإىل تعظيم م�ساركتهم ، يف م�سرية التنمية امل�ستدامة يف املجتمع 
والعامل . واكد ان دولة المارات العربية املتحدة تدعم بكل قوة 
كافة عنا�سر هذا الدور املهم معربا عن التزامنا العميق ، باأن 
يكون ال�سباب هم الأداة احلقيقية للتغيري الإيجابي يف املجتمع 
الفر�س  كافة  اإتاحة  على  وت�سميم  ع��زم  بكل  والعمل  والعامل 
اأنف�سهم  اأمامهم ليكونوا دائما مواطنني قادرين ، على خدمة 
اإىل جانب  ودول��ت��ه��م   ، وخ��دم��ة جمتمعهم  اأ���س��ره��م  وخ��دم��ة   ،
العامل من حولهم واحلر�س على  الكاملة يف م�سرية  امل�ساركة 
والو�سول اىل  للتعلم  ال�سباب  الفر�س للجميع وخا�سة  اإتاحة 
وفكريا  ج�سمانيا   : وال�سليم  ال�سحيح  والنمو  امل�ستويات  اأعلى 
واقت�ساديا و�سيا�سيا وجمتمعيا لتحقيق كل ما وهبه اهلل لهم 

من طاقات وقدرات واإمكانات .
اإتاحة  على  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�سيخ  معايل  اكد  كما 
حتقيق  يف  والإ�سهام  املنتج  للعمل  ال�سباب  اأم��ام  الفر�س  كافة 
يرتبط  اأن  وع��ل��ى  وملجتمعهم  لأنف�سهم  الق��ت�����س��ادي  ال��رخ��اء 

والعمل   ، اخل����ريي  ال��ع��م��ل  مي��ار���س��ون   : مبجتمعهم  ال�����س��ب��اب 
قادرين  با�ستمرار  يكونون  ،بحيث  القومي  وال�سلوك  التطوعي 
على الق�ساء على اأي �سعور بالتهمي�س اأو الإحباط اأو الرتاخي 
بل على عك�س كل ذلك ي�سعون بكل طاقة وجهد اىل عمل اخلري 
 ، اأهدافهم وتاأكيد قدراتهم لالنفتاح على العامل  واإىل حتقيق 
الوطني  ان هدفنا  والهدامة معتربا  املتطرفة  الأفكار  ورف�س 
اأن تظل دولتنا العزيزة منوذجا عامليا رائدا للدور  الأ�سمى هو 
الوطني احلقيقي لل�سباب يف م�سرية املجتمع والدولة والعامل 
وقال “هذا النموذج الرائد اإمنا جنده حقيقة واقعة يف تعاون 
بهم  والع��ت��زاز  ال�سباب  احت�سان  يف  املجتمع  موؤ�س�سات  جميع 
، مبهارات  وت��زوي��ده��م  ب��ل   ، لهم  املنتج  العمل  ف��ر���س  وت��وف��ري 
القدرة اخلالقة  اإىل جانب  ال�سليم  والتفكري  والريادة  القيادة 
، ومتطلباته .. فهذا  على التفاعل الذكي مع حتديات الع�سر 
اأي�سا يف  الإم����ارات جن��ده  ال�سباب يف  لتنمية  ال��رائ��د  ال��ن��م��وذج 
الرجل  اأمام  التقدم والنجاح  احلر�س على توفري كافة فر�س 
العوائق  كافة  ب��اإزال��ة  الكامل  والل��ت��زام  �سواء  حد  على  وامل���راأة 
والعامل حيث  املجتمع  ويبتكروا يف خدمة  يبدعوا  اأمامهم كي 
هناك حر�س تام يف الإمارات على اكت�ساف املواهب لدى ال�سباب 
وعي  هناك  ان  كما  وت��زده��ر  تنمو  ك��ي  ال��ط��رق  بكل  ورعايتها   ،
وط��ن��ي ق��وي وخ��ط��ط عمل ر���س��ي��دة وم��ث��م��رة م��ن اأج���ل حتقيق 
الفائدة الق�سوى لكافة اأبناء وبنات الوطن ، والتعامل الفعال 
الق��ت�����س��ادي��ة والجتماعية   : وامل��ت��غ��ريات  ال��ظ��روف  ك��اف��ة  م��ع 
والب�سرية ، مبا يكفل لهم : حياة �سعيدة وناجحة بل وكذلك ما 

يحقق دورهم املرتقب ، يف خدمة املجتمع والإن�سان« .
واكد معاليه ان ما حتظى به دولة الإمارات العربية املتحدة من 
قيادة ر�سيدة وجمتمع قوي ومتما�سك ، قد اأدى وب�سكل طبيعي 
، يف  ال�سباب والتحدث معهم بلغتهم  الناجح مع  التوا�سل  اإىل 
للتوا�سل  ومتطورة  حديثة  باأ�ساليب  ميوج  ال��ذي  الع�سر  هذا 
يف  حقيقيني  م�ساركني  يكونوا  اأن  م��ن  ومتكينهم  والتخاطب 
اأنهم جزء  م�سرية املجتمع ف�سبابنا وهلل احلمد ي�سعرون دائما 
اأ�سا�سي يف املجتمع واأن الوطن بالفعل يقدرهم ويحر�س عليهم 

وي�سعى اإىل اإ�سهاماتهم وعطائهم بل وجناحاتهم املرتقبة .
اآل نهيان عن العتزاز  ال�سيخ نهيان بن مبارك  واع��رب معايل 
مبا حتظى به دولة الإمارات الغالية من قيادة حكيمة ترى يف 
�سباب الدولة م�ستقبل الوطن بهم ينه�س وب�سواعدهم يرقى 
بهذه  مقدما  وال��ت��ق��دم  التنمية  ي�سنع  خاللهم  وم��ن  ويتقدم 

نهيان،  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإىل  املنا�سبة 
رئي�س الدولة – حفظه اهلل با�سم امل�ساركني يف الحتفال جميعا 
ال�سكر وفائق التقدير والحرتام لتاأكيده الدائم ، باأن ال�سباب 
 ، لها  ي�سكلون  �سوف  الذين  وه��م   ، ال��دول��ة  نه�سة  اأ�سا�س  هم   ،
امل�ستقبل الواعد والناجح ، بطموحاتهم ، وقدراتهم ، واإدراكهم 

الواعي واحل�سيف مبوقعهم الأ�سا�سي ،يف الدولة والعامل .
اإمن���ا حتظى  ك��ذل��ك  الإم�����ارات  ���س��ب��اب  تنمية  اإن  معاليه  وق���ال 
اآل  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  القوي من �ساحب  بالدعم 
مكتوم نائب رئي�س الدولة ، رئي�س جمل�س الوزراء ، حاكم دبي 
يف   ، �سموه  يطلقها  التي  املهمة  املبادرات  كثريا  ل�سموه  ون�سكر 
و�سيلة  هم  ال�سباب  ب��اأن  القوية  قناعته  له  ،ونقدر  املجال  ه��ذا 

الدولة لتحقيق كل الأهداف والغايات .
ولفت معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك ال نهيان اىل ان الهتمام 
ال�سمو  �ساحب  فكر  يف  اأ�سا�سي  جزء  اأي�سا  هو  ال�سباب  بتمكني 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل   ، نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
ال��ق��ائ��د الأع��ل��ى ل��ل��ق��وات امل�سلحة وه���و ال���ذي ي��وؤك��د ل��ن��ا يف كل 
باعتبارهم  ال�سباب  رعاية  اأهمية  على  والعمل  بالقول  منا�سبة 
: الروة احلقيقية للوطن معربا عن اعتزازه دائما بتوجيهات 
�سموه ، باأهمية تكثيف اجلهود الوطنية من اأجل تنمية قدرات 
�سواء  احل��ي��اة  املختلفة يف  ال��ت��ح��دي��ات  م��واج��ه��ة  ع��ل��ى  ال�����س��ب��اب 
العمل  ���س��وق  وحت��دي��ات  الب�سرية  التنمية  حت��دي��ات   : ذل��ك  يف 
وحتديات التقدم التقني بل وحتديات : التغريات القت�سادية 
دائما  نعتز  – اإننا  والعامل  الدولة  يف  املتالحقة  والجتماعية 
القوية يف �سباب هذا الوطن ومبا لديهم من طموحات  بثقته 
وا�سعة وقدرة فائقة على البتكار بل وكذلك عزم وت�سميم على 

خدمة الوطن وحتقيق اأهدافه وغاياته .
و�سبابها  و�سعبها  بقادتها  الإم��ارات  تكون  كله  بهذا  انه  واو�سح 
ب��ال��ي��وم العاملي  : جم���ال م��الئ��م��ا مت��ام��ا لعقد ه���ذا الح��ت��ف��ال 
اأجل  م��ن  مالئمة  بتو�سيات  هنا  م��ن  والن��ط��الق  ب��ل  لل�سباب 
بناء ال�سراكات : املجتمعية والدولية التي ت�سهم يف تعبئة كافة 
التعاون وتبادل اخلربات  اإط��ار من  ال�سباب يف  اجلهود لإع��داد 
املقدمة  يف  ال�سباب  تنمية  تكون  اأن  اأج��ل  من  املخل�س  وال�سعي 
وال��ط��ل��ي��ع��ة يف م��ن��ظ��وم��ة ال��ع��م��ل ال��وط��ن��ي وال�����دويل ع��ل��ى كافة 

امل�ستويات .
يف  الم�����ارات  جن���اح  ق�سة  الها�سمي  رمي  م��ع��اىل  وا�ستعر�ست 
الفوز با�ست�سافة اك�سبوا وهو اإجناز كبري جدا لالإمارات حتقق 

بعزمية ال�سباب وق�سة جناح كبرية وجهد عمل طويل ون�سعى 
اىل جناح ال�ست�سافة واهلل يوفقنا لتحقيق اك�سبو يحاكى �سعى 
المارات اىل ما ت�سبو اليه من جناحات متميزة وتقدمي �سورة 

م�سرقة للدولة.
ان  لها  كلمة  امل��زروع��ي يف  �سهيل  �سما  قالت معاىل  من جانبها 
الم��ارات حتتفل كل يوم باإجنازات ال�سباب م�سرية اىل اهتمام 
واىل  النجاحات  لتحقيق  ودفعه  بال�سباب  الم��ارات  يف  القيادة 
والمكانيات  ال��ف��ر���س  لل�سباب  وت��وف��ر  التنمية  يف  دوره  اخ��ذ 
وتعترب الم��ارات اف�سل منوذج يف التعامل مع ال�سباب منوهة 
ا�ست�سافة  الم��ارات يف  وراء جناح  املواطن  ال�سباب  ب��دور  اي�سا 
اك�سبو 2020 . وخالل اجلل�سة الوىل لالحتفال اكدت معاىل 
رمي الها�سمي يف لقاء مع “ 100 موجه “ ان القائد الناجح 
الفوز  يف  ال��ن��ج��اح  ق�سة  م�ستعر�سة  ن��اج��ح  ع��م��ل  ف��ري��ق  ي��ك��ون 
باإك�سبو 2020 م�سددة على التوا�سل مع ال�سرة خا�سة الب 

والم واأو�ست ال�سباب باأن يكونوا قريبني من الهل.
ومن جانبه اأكد �سعادة خالد عي�سى املدفع الأمني العام امل�ساعد 
للهيئة العامة لرعاية ال�سباب والريا�سة مبنا�سبة اليوم العاملي 
لل�سباب اأن دولة الإمارات حتر�س على الحتفال باليوم العاملي 
م�سرية  يف  حتقيقه  مت  ما  ويتذكر  فيه  اجلميع  ليقف  لل�سباب 
والقت�ساد،  وال�سحة،  التعليم،  يف  امل��ج��الت  �ستى  يف  ال�سباب 

وال�سيا�سة، واتخاذ القرارات، واحلياة العامة ..
�سريا اإىل اأن الهيئة تنتهز هذا اليوم لتاأكيد اأهمية دور ال�سباب يف 
كل جهد وم�سعى لتحقيق التنمية امل�ستدامة وال�سالم، و�سرورة 
حلول  ولإي���ج���اد  واإب��داع��ات��ه��م،  وحما�سهم  ط��اق��ات��ه��م  ا�ستثمار 
حلاجاتهم، واإزالة املعوقات والتحديات التي تقف اأمامهم، وكما 
اأننا نقف بجانبهم لدعم وحتقيق اآمالهم وتطلعاتهم وتطوير 

قدراتهم.
وقال: اننا يف الهيئة العامة لرعاية ال�سباب والريا�سة نتطلع 
ال�سيخ  وتوجيهات معايل  الر�سيدة  القيادة  روؤي��ة  و�سمن  دائما 
نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وتنمية املعرفة، رئي�س 
التنمية  حتقيق  اىل  والريا�سة  ال�سباب  لرعاية  العامة  الهيئة 
مب�ساركة ال�سباب يف عملية التطوير والتغيري واتاحة الفر�سة 
لهم للقيام باأدوارهم بفعالية نحو املجتمع وتعزيز روح الإبداع 
الوطن  اأول��وي��ات  �سلم  على  ال�سباب  وو���س��ع  لديهم،  والب��ت��ك��ار 
التي تعود  ال���روؤى  اأي��دي��ه��م، وه��ي  يبنى على  ال��ذي يطمح لأن 
دوما بالفائدة والنفع الكبري على ال�سباب من خالل املبادرات 

يف  ال�سبابي  للقطاع  التحتية  البنى  من  تعزز  التي  واملكرمات 
الدولة.

العاملي  ال�سباب  بيوم  الإم��ارات  دول��ة  احتفال  اأن  املدفع  واأو�سح 
امل�ساركة والتواجد يف  يعد دليال وا�سحا للحر�س الدائم على 
الدولية  املنظومة  يف  فاعال  ع�سوا  ب�سفتها  الدولية  املحافل 
ف�سال عن امل�ساعي الدوؤوبة للتفاعل مع هذه املنا�سبة من خالل 
اإقامة العديد من الفعاليات املختلفة يف جميع املوؤ�س�سات التابعة 
يف  ال�سباب  دور  على  ال�سوء  ت�سليط  اإىل  تهدف  والتي  للهيئة 
تنمية وتطوير املجتمع بكافة القطاعات ل�سيما اأن ال�سباب هم 
الأمل القادم لقيادة زمام مبادرة التغيري لعامل ينعم بال�سالم 
والرخاء واحلوار املتبادل بني اأطياف املجتمع خا�سة اأنهم قادة 

امل�ستقبل و�سناع التنمية.
كما ثمن الدور الهام الذي توؤديه جميع اجلهات املتعاونة من 
�سركاء ومتعاونني ورعاة لإجناح هذا احلدث واإظهاره ب�سورة 
التي غطت  الإع��الم��ي��ة  والو�سائل  اجل��ه��ات  ع��ن  لئ��ق��ة، ف�سال 
راأ�سها  اليوم وعلى  بهذا  الفعاليات اخلا�سة  كافة  وتواجدت يف 

اإذاعة الأوىل الراعي الإعالمي لالحتفالية.
وما  لل�سباب  العاملي  اليوم  عن  فلم  عر�س  الحتفال  وت�سمن 
حتقق من اإجنازات على اأر�س الوطن بكافة املجالت، بالإ�سافة 
جل�سة “ 100 موجه “ مع معايل رمي بنت اإبراهيم الها�سمي 
وزير الدولة ل�سوؤون التعاون الدويل التي ا�ستعر�ست جتربتها 
�سغل  ت�سمنت  التي  املهنية  وم�سريتها  وخرباتها  ال�سخ�سية 
تنظيم  احتفالية  �سهدت  كما  القيادية.  املنا�سب  م��ن  العديد 
اخل��ا���س واحلكومي  ال��ق��ط��اع  يقدمه  م��ا  ح��ول  ح��واري��ة  جل�سة 
2020 دبي  اك�����س��ب��و  اآل ع��ل��ي م��ن  ل��ل�����س��ب��اب مب�����س��ارك��ة ع��ل��ي��اء 
وفاطمة اجلوكر رئي�س جمل�س ال�سباب يف هيئة كهرباء ومياه 
والبيئة وكارين  املناخي  التغري  ال�سعمي من وزارة  دبي ومرية 
اأنطونياد�س من �سركة ن�سلته ال�سرق الأو�سط فيما ادار اجلل�سة 
الإع��الم��ي��ة اأث���ري ب��ن �سكر م��ن اإذاع����ة الأوىل ال��ت��ي ق��دم��ت بث 

مبا�سر لالحتفالية عرب اأثريها على الإذاعة.
ي�سار اإىل اأن مراكز ال�سباب واجلمعيات ال�سبابية التابعة للهيئة 
مبنا�سبة  احتفالتها  تنظم  والريا�سة  ال�سباب  لرعاية  العامة 
اليوم العاملي لل�سباب بتاريخ 9 اأغ�سط�س وحتى 12 من ال�سهر 
ذاته، وتتنوع برامج وفعاليات املراكز واجلمعيات بني املجال�س 
جت�سد  التي  الفنية  واملعار�س  الرتفيهية  والأن�سطة  ال�سبابية 

�سعار “ ال�سباب وبناء ال�سالم

•• دبي –الفجر:
الكيتوب  ع��ب��داهلل  القا�سي  �سعادة  عقد 
دبي  حماكم  يف  التنفيذ  حمكمة  رئي�س 
املايل،  دب��ي  �سوق  مع  تن�سيقياً  اجتماعاً 
وذل���ك يف اإط����ار ال��ت��ع��اون امل�����س��رتك بني 
املحاكم واملوؤ�س�سات احلكومية  واخلا�سة 

يف الدولة
ال��ق��ا���س��ي عبداهلل  ����س���ع���ادة  اأك�����د  ح��ي��ث 
تن�سيق  وج�����ود  اأه���م���ي���ة  ع��ل��ى  ال��ك��ي��ت��وب 
لتنفيذ  املالني  دب��ي  و�سوق  املحاكم  بني 
الأه����داف  لتحقيق  م�سرتكة  م���ب���ادرات 
ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة حل��ك��وم��ة دب���ي، لتعزيز 
ال�سركاء  م����ع  ال���ت���وا����س���ل  ال���ت���وا����س���ل 
���س��ب��ل تطوير  ل��ب��ح��ث  الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ني 
التعاون بني اجلهتني  خمتلف جمالت 

لتحقيق امل�سالح امل�سرتكة بينهما.
مل��ن��اق�����س��ة ع���دد من  واأن الج��ت��م��اع ج���اء 
ب��ال��ط��رف��ني منها،  امل��ت��ع��ل��ق��ة  امل��وا���س��ي��ع 
اأرب����اح الأ���س��ه��م امل��ح��ول��ة م��ن ق��ب��ل �سوق 
دبي املايل ملحاكم دبي والتي تظل معلقة 
دون �سرفها للجهة امل�ستفيدة يف ملفات 
ال��ت��ح��ف��ظ��ي��ة لأن���ه���ا تخ�سع  احل���ج���وزات 
لالأمور الوقتية والتي ل ميكن �سرفها 
حل���ني رف���ع دع����وى م��و���س��وع��ي��ة لثبوت 
امللفات،  تلك  بيعها يف  احل��ق، ول ميكن 
عليه يتم التحفظ عليها لدى �سوق دبي 

املايل دون حتويلها للمحاكم.
كما �سرح �سعادته ل�سوق دبي املايل نقل 
احل��ج��ز ع��ل��ى الأ���س��ه��م ع��ل��ى الأرب������اح يف 
تويف  الأرب���اح  تلك  قيمة  كانت  اذا  حالة 
فقط  التنفيذ  ملفات  يف  املطالبة  مبلغ 

املحكمة،  اإىل  م��ب��ا���س��رة  امل��ب��ل��غ  وحت��وي��ل 
اخطار  بعد  الأ�سهم  عن  احلجز  ويرفع 
قا�سي  ل�سعادة  مو�سح  بكتاب  املحكمة 
التنفيذ ب الإجراءات التي متت بذلك .

مدير  حممد  يعقوب  اأ�سار  جانبه  وم��ن 
ادارة التنفيذ يف حماكم دبي اإىل �سرعة 
بتحرير  وذل���ك  احل��ج��ز  ق����رارات  تنفيذ 
حم��ا���س��ر احل���ج���ز م���ن ق��ب��ل م���اأم���وري 
الأ�سهم  على  املحاكم  دائ��رة  يف  التنفيذ 
دبي  �سوق  م��ن  ال���وارد  الكتاب  يف  املبينة 
املايل دون احلاجة اإىل النتقال اإىل مقر 

�سوق دبي املايل.
واأك�����د ال��ط��رف��ني ع��ل��ى ����س���رورة تفعيل 
التوا�سل  ل�سرعة  الإل��ك��رتوين  ال��ربي��د 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ ال����ق����رارات وذل�����ك ع���ن طريق 
ال�����رتا������س�����ل ب����ع����د اع�����ت�����م�����اد ال���ت���وق���ي���ع 

الإل���ك���رتوين م��رف��ق ���س��ورة م��ن القرار 
توؤكد  ال���ت���ي  ال�������س���روري���ة  وامل�����س��ت��ن��دات 
ال�سخ�س املطلوب احلجز على ا�سهمه ، 
واعتماده من املعنيني بالأمر مع مراعاة 
اأح��ك��ام م���واد ق��ان��ون الإج�����راءات املدنية 
امل��ن��ف��ذ ����س���ده مبح�سر  اع�����الن  ب�������س���اأن 

احلجز.
اإىل ع��دد من  وتو�سل خ��الل الج��ت��م��اع 
القرارات والتو�سيات منها، عدم حتويل 
اأرباح الأ�سهم يف ملفات  �سوق دبي املايل 
حماكم  اإىل  ال��ت��ح��ف��ظ��ي��ة  احل�����ج�����وزات 
املخاطبات  ع��دم و���س��وح  دب��ي، ويف حالة 
ال�����س��ادرة ل�����س��وق دب���ي امل���ايل ي��ت��م اإع���ادة 
تو�سيح  ع����ن  دب�����ي  حم���اك���م  خم���اط���ب���ة 
قرار  ���س��دور  حالة  ويف  املبهمة،  الأم���ور 
املايل  دب��ي  ل�سوق  ويتبني  الأ�سهم  ببيع 

يتم  املطالبة   قيمة  تغطي  الأرب���اح  ب��اأن 
حتويل قيمة الأرب��اح يف ملفات التنفيذ 

ول يتم بيع الأ�سهم.
انتقال  ع���دم ح��اج��ة  ع��ل��ى  الت���ف���اق  ومت 
املايل  دب���ي  ���س��وق  اإىل  ال��ت��ن��ف��ي��ذ  م���اأم���ور 

لتحرير حم�سر 
املح�سر  بتحرير  يكتفي  وامن��ا  احلجز، 
يف امل��ح��اك��م ب��ن��اًء ع��ل��ى ك��ت��اب ���س��وق دبي 
وقيمتها،  الأ�سهم  به عدد  املو�سح  املايل 
للتن�سيق  دب��ي  مبحاكم  فريق  وت�سكيل 
م��ع ف��ري��ق م��ن ���س��وق دب���ي امل����ايل ب�ساأن 
تذليل العقبات، وتفعيل و�سيلة التوا�سل 
الإلكرتوين عن طريق تدريب موظفي 
امل���ايل على  ���س��وق دب��ي  املحاكم م��ن قبل 
واختيار  الإل���ك���رتوين،  ال��رتا���س��ل  ن��ظ��ام 
الو�سيط من قبل �سوق دبي املايل ح�سب 

ال�����دور ل��ب��ي��ع الأ����س���ه���م م���ع ذك����ر موعد 
للبيع.

وق��د ح�سر الج��ت��م��اع م��ن حم��اك��م دبي 
�سعبة  رئي�س  �سم�سون  كاًل من، عبداهلل 
الإنابات الق�سائية، وعبداهلل املر رئي�س 

واأ�سماء  وال���غ���رام���ات،  ال���ر����س���وم  ���س��ع��ب��ة 
البلو�سي مقرر الجتماع.

وم��ن ���س��وق دب��ي امل���ايل ح�سر ك��اًل من، 
الإي�������داع،  اإدارة  رئ��ي�����س  ق�����داد  ف��اط��م��ة 
وع�����س��ام ال��دي��ن حم��ج��وب ن��ائ��ب رئي�س 

– اخلدمات  م�ساعد ال�سوؤون القانونية 
املوؤ�س�سية، ومرية ال�سام�سي رئي�س ق�سم 
اإدارة   – والت�سجيل  ال�سركات  خ��دم��ات 
الإي����داع، واف��ت��خ��ار ح�سني م��دي��ر تقنية 

املعلومات.  

نهيان ورمي الها�سمي و�سما املزروعي يح�سرون احتفالية الدولة باليوم العاملي لل�سباب

•• ال�صارقة-وام: 

القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ�سدر 
 59 رق��م  الأم����ريي  امل��ر���س��وم  ال�سارقة  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو 

ل�سنة2017 م ب�ساأن اإن�ساء اأكادميية ال�سارقة للفنون.
اأكادميية جامعية  املر�سوم  ُتن�ساأ مبوجب هذا  اأن  املر�سوم على  ون�س 
ل��ل��ف��ن��ون يف اإم�����ارة ال�����س��ارق��ة ُت�����س��م��ى اأك���ادمي���ي���ة ال�����س��ارق��ة ل��ل��ف��ن��ون ، 
الأكادميية  وتكون   ،»Sharjah Academy of the Arts«

واإداري  م��ايل  ا�ستقالل  لها  ربحية  غري  م�ستقلة  فنية  علمية  هيئة 
الت�سرفات  ملبا�سرة  الكاملة  والأهلية  العتبارية  بال�سخ�سية  تتمتع 
مقر  فيكون  للمر�سوم  ووفقاً  اأهدافها.  لتحقيق  الالزمة  القانونية 
فروعاً  تن�سئ  اأن  لها  ويجوز  ال�سارقة  مدينة  يف  الرئي�س  الأكادميية 
الأكادميية  بتنظيم  ق��ان��ون  وي�سدر  ال��دول��ة،  وخ���ارج  داخ��ل  ومكاتب 

واأق�سامها ومراكزها واإداراتها وكافة �سوؤونها.
اأو  يخالف  حكم  اأي  وُيلغى  �سدوره  تاريخ  من  املر�سوم  بهذا  وُيعمل 

يتعار�س مع اأحكامه وين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

•• دبي -وام:

دبي  اإقامة  ع��ام  مدير  امل��ري  حممد  اللواء  �سعادة  اأ�ساد 
مببادرة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
زايد” عنواناً  “عام  باطالق  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س 

ل�سنة 2018 .
زايد”  “عيال  ان  املنا�سبة  ب��ه��ذه  كلمة  يف  امل���ري  وق���ال 
اأبناء دولة الإمارات  ... عبارة يتعرف بها اجلميع على 
والوفاء  احل��ب  على  ت��دل  اأن��ه��ا  حيث  امل��ت��ح��دة،  العربية 
الذي يكنه �سعب دولة الإمارات للوالد واملوؤ�س�س ال�سيخ 

زايد بن �سلطان اآل نهيان رحمه اهلل.

تر�سيخاً  زايد” تاأتي  “عام  مبادرة  ان  اىل  امل��ري  واأ�سار 
كل  يحمله  ال��ذي  وال���ولء  املحبة  ثقافة  ون�سر  ل��ذك��راه 
ال�سيخ  ل��ه  للمغفور  ال��دول��ة  ه��ذه  على  ومقيم  م��واط��ن 
القادم  ال��ع��ام  اأن  م�سيفاً  ن��ه��ي��ان،  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د 
�سيكون مليئاً بالإجنازات التي ت�سهم يف تعزيز رفعة هذا 
الوطن الغايل وازدهاره ا�ستكمال مل�سرية الوالد املوؤ�س�س 

يف بناء هذا الوطن.
من جانبه اكد �سعادة اللواء عبيد مهري بن �سرور نائب 
القائد  م�سرية  ا�ستكمال  اهمية  دب��ي  اإق��ام��ة  ع��ام  مدير 
املحبة  روح  وزرع  عليها  تربينا  ال��ت��ي  ال��ق��ي��م  وت��ر���س��ي��خ 

والوفاء يف الأجيال القادمة.

حاكم ال�سارقة ي�سدر مر�سوما اأمرييا ب�ساأن 
اإن�ساء اأكادميية ال�سارقة للفنون

املري: “عام زايد” تر�سيخ لثقافة املحبة والولء

•• ابوظبي-وام: 

رئي�س جمل�س  الأحبابي  �سعادة عبداهلل علي م�سلح  اأ�ساد 
اإدارة هيئة مياه وكهرباء اأبوظبي مبنا�سبة اإعالن �ساحب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
اهلل” العام 2018 يف دولة المارات “عام زايد  “حفظه 
رم��ز اخل��ري واحلكمة وال��ع��ط��اء . وا���س��ار اىل م��ا ام��ت��از به 
املغفور له من ب�سرية نافذة ا�ستطاعت ا�ست�سراف امل�ستقبل 
بكل ممكناته و�سعوباته وحتدياته، فخطط لتاأ�سي�س دولة 
من  اليوم  حققته  ما  لتبلغ  والدعائم  الأرك���ان  متما�سكة 
نه�سة تنموية بقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” ومتابعة وتوجيهات 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
امل�سلحة، رئي�س  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي، 

املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي.
“عام زايد”   2018 ال��ع��ام  اإع���الن  واأ���س��اف الأح��ب��اب��ي ان 
له  فاملغفور  امل�ستقبل،  اىل  ال��دول��ة  طموحات  مع  يتوافق 
باإذن اهلل قد تخطى بروؤيته الزمن احلا�سر حينما ا�ستطاع 
تاأ�سي�س اأول احتاد عربي، مما يعد وعيا �سابقا لزمنه، حيث 
يحتذى  عاملي  من��وذج  تقدمي  من  ال��دول��ة  بف�سله  متكنت 
الدول  من  فاأ�سبحت  وتطورها،  ال��دول  نه�سة  جم��ال  يف 
التي  املدنية واحل�سارية  اإث��راء احلياة  ال��رائ��دة يف جم��ال 

ت�سعى ال�سعوب للو�سول اإىل م�ستواها.

تخريج الدفعة 25 من �سباط امل�سار الوظيفي بالداخلية الأحبابي : ال�سيخ 
زايد ا�ست�سرف 
م�ستقبل الدولة

حماكم دبي تطق اآلية عمل جديدة مع �سوق دبي املايل
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منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
بيانات الأولوية :  املودعة بالرقم : 271663    بتاريخ : 2017/04/17 

باإ�سم :  جمموعة اأغذية �س.م.ع
وعنوانه : �س.ب. 37725 ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.

�سورة العالمة      

 

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 29
وجمففة  حمفوظة  وخ�سروات  فواكه   ، اللحوم  خال�سات   ، وال�سيد  ال��دواج��ن  وحل��وم  والأ�سماك  اللحوم 
ومطهوة ، هالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر ، البي�س واحلليب ومنتجات احلليب ، الزيوت 

والدهون ال�ساحلة لالأكل.
agthia باللغة الإجنليزية على  اأغذية باللغة العربية وكلمة  و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة 
اأ�سا�سيات باللغة العربية بخط وطريقة مميزة ثم  ي�سارهما دائرة بها ر�سم مميز لورقة نبات حتتهم كلمة 

قلب. ل�سكل  مميز  ر�سم  بهم  يحيط  �سغري  بخط  الإجنليزية  باللغة   Essentials
 ال�سرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  10  اأغ�سط�ص 2017 العدد 12093

EAT107010

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
باإ�سم :  �سان ريو كومباين ليمتد املودعة بالرقم : 270705    بتاريخ : 2017/04/02 

بيانات الأولوية :  وعنوانه : 1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان. 
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 18
اجللود املدبوغة واجللود املدبوغة املقلدة واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد غري الواردة يف فئات اأخرى ، جلود احليوانات اخلام اأو 
اأطواق ور�سن ومالب�س   ، ، ال�س�ياط واأطقم احليوانات وال�س�روج  ، املظالت وال�س�ما�س�ي والع�سي  املدبوغة ، حقائب الأمتعة واحلمل 
للحيوانات ، حقائب ، جزادين ، حمافظ جيب وحمافظ وجرابات ، حقائب �سغرية ، حقائب ظهر ، حقائب مالب�س ، اأكيا�س ت�س�وق 
، �سيور جلدية ، اأحزمة كتف ، اأحزمة جلدية ، ع�سي خيزران ، حمافظ للبطاقات )حمافظ جيب( ، اأطواق للحيوانات اأو للحيوانات 
الأليفة ، خمرمات م�سنوعة من اجللد اأو اجللد املقلد ، حقائب �سغرية مل�ستح�سرات التجميل ، كمامات لأفواه احليوانات ، حقائب 
مدر�س�ية ، �سيور ، مقاب�س للحقائب ال�س�فرية ، حقائب �س�فرية ، عدة �سفرية )م�سنوعات جلدية( ، �سناديق ثياب �سفرية ، اأغطية 
مظالت ، مقاب�س للمظالت ، قواعد ع�سي ، اأحزمة حلقائب الأمتعة ، حقائب لل�ساطئ ، حمافظ جلدية ، �سناديق وعلب جلدية اأو 
من األواح جلدية اأو من اجللد املقلد ، حقائب يد ، �س�يور جلدية ، ع�سي ت�س�لق اجلبال ، �سناديق مو�س�يقية ، اأكيا�س م�س�بكة للت�سوق 
، �سنط للظهر ، �سنط مدر�سية ، اأكيا�س من اجللد اأو اجللد املقلد لالأدوات )بحيث تكون فارغة( ، حقائب �سغرية �س�فرية ، حقائب 
لل�سيد ، حقائب واأكيا�س وجرابات من اجللد للحزم ، اأغطية من اجللد اأو اجللد املقلد لالأثاث ، هياكل حقائب اليد ، حقائب حلمل 
الأطفال ، حقائب ت�سوق ذات عجالت ، علب مفاتيح ، حقائب للريا�سة ، مالب�س للحيوانات الأليفة ، اأكيا�س جلدية اأنبوبية ل�سنع 
ال�سجق ، حم�ّالت وحقائب حلمل الأطفال ، اأغطية للحيوانات ، مقود ور�سن واأطقم للحيوانات الأليفة واحليوانات ، هياكل للجزادين 

، علب بطاقات الأعمال ، راند�سل )حقائب مدر�سية يابانية(. 
ل�سخ�سية  مميز  ر�سم  فوقها  الإجنليزية  باللغة  مميزة  وطريقة  بخط   gudetama كلمة  عن  عبارة  العالمة   : العالمة  و�سف 

كاريكاتورية ل�سو�س م�ستلقي على بيا�س البي�سة.
 ال�سرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك 
خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  10  اأغ�سط�ص 2017 العدد 12093

EAT107209

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 271777    بتاريخ : 2017/04/19

بيانات الأولوية : 
باإ�سم :  اإناجيك ماليزيا ا�س دي ان بي اإت�س دي

وعنوانه25 : -6 ذا بوليفارد ، ميد فايل �سيتي ،  لينجكاران  �سيد بوترا ، كوال لمبور 59200 ، ماليزيا.
�سورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 11
من�ساآت ري اآلية ، متديدات قنوات املياه ، اأجهزة واآلت لتنقية املاء ، اأجهزة ومن�ساآت لإزالة ع�سر املاء ، لوازم 
تنظيم و�سالمة لأجهزة املاء ، قوارير املاء ال�ساخن ، اأجهزة تاأين ملعاجلة الهواء اأو املاء ، متديدات توزيع املياه 
، اأجهزة ل�سحب املياه ، لوازم �سالمة لأجهزة وموا�سري املاء اأو الغاز ، من�ساآت اإمداد املياه ، خزانات �سغط املاء 
، من�ساآت تربيد للماء ، متديدات تر�سيح املياه ، من�ساآت تنقية املاء ، مر�سحات )فالتر( ملياه ال�سرب ، لوازم 
تنظيم لأجهزة وموا�سري املاء اأو الغاز ، معقمات ماء ، اأجهزة اإزالة ع�سر املاء ، نوافري املاء ، اأجهزة تاأين للماء 

، مربدات للماء ، اأجهزة توزيع املاء ، وحدات تقطري للماء.
و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمتي KANGEN WATER باللغة الإجنليزية.

 ال�سرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  10  اأغ�سط�ص 2017 العدد 12093

EAT107704

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
باإ�سم :  �سان ريو كومباين ليمتد املودعة بالرقم : 270702    بتاريخ : 2017/04/02 

بيانات الأولوية :  وعنوانه : 1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان. 
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 14
اأكمام من  زمامات )مرابط(   ، نفي�سة  ، �سناديق من معادن  نفي�س�ة  امل�سنوعة من معادن  الت�سكيل  و�سبائك  وكل خليط منها  النفي�س�ة  املعادن 
معادن نفي�سة ، م�سابك ربطات العنق من معادن نفي�سة ، دبابي�س ربطات العنق من معادن نفي�سة ، اأ�سغال فنية من معادن نفي�سة ، دبابي�س زينة 
اأحذية من معادن نفي�سة ، ن�سب من معادن نفي�سة ، متاثيل �سغرية من معادن نفي�سة ، جموهرات واأحجار كرمية  من معادن نفي�سة ، حلي 
و�سبه كرمية ، جموهرات مقلدة وحلي ، اأحجار كرمية ، اأدوات قيا�س الوقت واأدوات قيا�س الوقت الدقيقة ، دبابي�س للزينة ، قالئد �س�ل�س��لية 
)جموهرات( ، حلي �سغرية حللقات املفاتيح و�سال�سل املفاتيح ، حلي �سغرية من املجوهرات ، قطع نقدية ، م�س�كوكات حتديداً ميداليات و/اأو 
قطع نقدية ، زمامات )مرابط( اأكمام ، اأقراط ، خيوط ذهبية ، علب جواهر ، علب جموهرات ، قالئد ، دبابي�س )جموهرات( ، دبابي�س لطية 
�سدر ال�سرتة ، خوامت )جموهرات( ، متاثيل ومتاثيل �سغرية من املعادن النفي�س�ة ، �ساعات كبرية و�س�اعات واأجزائها وقطعها ، �س�يور �ساعات 
، �سوار �ساعات ، �سال�سل �ساعات ، علب �ساعات ، �ساعات توقيت ، حلي )جموهرات( ، دبابي�س زينة ، ميداليات ، حلقات للمفاتيح ، حلي �سغرية 
و�س�ال�س�ل �سغرية ، �سال�سل للمفاتيح وعلب/حامالت للمفاتيح من معادن نفي�س�ة و/اأو اأحجار كرمية ، حلي متدلية ، اأ�س�اور )جموهرات( ، علب 
�س�اعات اجليب واليد )لالإهداء( ، علب �ساعات ، �ساعات حائط و�ساعات جيب ويد كهربائية ، �ساعات �سم�سية ، اأملا�س ، جموهرات غري ثمينة ، 
اأحجار �سبه كرمية ، اأ�س�غال فنية من معادن نفي�س�ة ، �ساعات منبهة ، زمامات )مرابط( اأكمام �سنيل ، دبابي�س للفاع العنق )دبابي�س لربطات العنق( 
، متاثيل �سغرية من معادن نفي�س�ة ، نيا�سني اأو اأو�سمة من معادن نفي�سة ، حلي اأحذية من معادن نفي�سة ، كوؤو�س جوائز من معادن نفي�سة ، دروع 

تذكارية ، حلي جالبة للحظ ، خرز ل�سناعة املجوهرات.
gudetama بخط وطريقة مميزة باللغة الإجنليزية فوقها ر�سم مميز ل�سخ�سية كاريكاتورية  و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة 

ل�سو�س م�ستلقي على بيا�س البي�سة.
 ال�سرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 
30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  10  اأغ�سط�ص 2017 العدد 12093

EAT107207

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
باإ�سم :  �سان ريو كومباين ليمتد املودعة بالرقم : 270708    بتاريخ : 2017/04/02 

بيانات الأولوية :  وعنوانه : 1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان. 
�سورة العالمة    

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 25
املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س ، مراييل )مالب�س( ، مالب�س لل�ساطئ ، مالب�س ال�سباحة واأثواب ال�سباحة ، مالب�س للريا�سة ، مالب�س 
�سراويل لالأطفال   ، ، مالب�س لالأطفال  والن�ساء  والرجال  ، مالب�س لالأطفال  اأحزمة )مالب�س(   ، ، قفافيز  ، قفازات )مالب�س(  للماء  م�سادة 
)مالب�س( ، مراييل لالأطفال غري م�سنوعة من الورق ، مالب�س داخلية ، مالب�س النوم والبيجامات ، اأرواب ا�ستحمام ، حمالت للبنطلونات ، 
قبعات ، قلن�سوات )اأغطية للراأ�س( ، واقيات من ال�سم�س ، برييه )قبعات م�ستديرة م�سطحة( ، اأغطية راأ�س لالإ�ستحمام وحمام الد�س ، اأغطية 
لتدفئة اليدين )مالب�س( ، اأغطية لالأذنني )مالب�س( ، مالب�س للعنق وربطات العنق وكرافاتات )ربطات عنق( ، ربطات فرا�سية ، ربطات فرا�سية 
للعنق ، جوارب ق�سرية وجوارب طويلة وجوارب �سيقة ، اأربطة للجوارب ، حمالت للجوارب الق�سرية واجلوارب الطويلة واجلوارب ال�سيقة ، 
اأحذية واأحذية للريا�سة ، �سبا�سب ، اأحذية لل�س�اطئ ، مالب�س للحفالت التنكرية ، و�ساح (مالب�س( ، بندانات )مناديل للرقبة( ، �سنادل ا�س�تحمام 
، �سبا�سب ا�س�تحمام ، اأحذية تزلج ، اأحذية عالية ال�س�اق ، �س�يالت للمالب�س ، م�س�دات لل�سدر ، بنطلونات ق�سرية )مالب�س( ، قمي�سولت )�س�رتات 
ن�س�وية ق�سرية( ، معاطف ، زمامات الأكمام ، �س�الت من الفرو ، اأربطة للراأ�س )مالب�س( ، اأغطية للراأ�س ، جاكيتات )مالب�س( ، قم�سان �سوفية 
)مالب�س( ، �سدارات )�سدر القمي�س( ، مالب�س حمبوكة ، مالب�س خارجية ، معاطف خارجية ، �س�راويل داخلية ، جاكيتات مقلن�س�ة ، كنزات 
�سوفية ، �سنادل ، لفاعات ، �سالت ، قم�سان ، قم�سان داخلية )مالب�س داخلية( ، جالبيب ، طماقات للكاحل ، اأحذية للريا�سة ، قم�سان للريا�سة 
، بذلت ، اأثواب اإ�س�تحمام ، قم�سان ن�سف كم )تي �س�ريت( ، بناطيل ،  مالب�س داخلية ، اأزياء موحدة ، �سدارات ، بذلت رطبة للتزلج على املاء 
 ، اأحذية للريا�سة البدنية ، �سدارات )بيا�سات( ، مالب�س للريا�سة البدنية ، نطاقات   ، اأ�ساور قم�سان )مالب�س( ، مالب�س الن�ساء الداخلية   ،

مالب�س لراكبي الدراجات ، غطاء للعني عند النوم.
gudetama بخط وطريقة مميزة باللغة الإجنليزية فوقها ر�سم مميز ل�سخ�سية كاريكاتورية  و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة 

ل�سو�س م�ستلقي على بيا�س البي�سة.  ال�سرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 

30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  10  اأغ�سط�ص 2017 العدد 12093

EAT107211

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10

اإعــــــــــالن
اللكرتوميكانيكية  للمقاولت  تك  ال�س�����ادة/جيل  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

وال�سيانة العامة ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1251994  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سا�سني كهولر اندير �سني كهولر %25

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة جيبني بهادران دامودهاران بهادران %24
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حمدان حممد عبداهلل باحلزم اجلعيدي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل علي عبداهلل �سعيد اليحيائي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف انيل كويثارا جو�سيف جو�سيف

تعديل ا�سم جتاري من/جيل تك للمقاولت اللكرتوميكانيكية وال�سيانة العامة ذ.م.م
CHILL TECH ELECTROMECHANICAL CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE LLC

 اىل/ اوجمنتيد ريالتي لالنظمة واحللول ذ.م.م
AUGMENTED REALITY SYSTEMS & SOLUTIONS LLC

تعديل عنوان/ من ابوظبي م�سفح ال�سناعية مكتب رقم 6 م 26 ق 79 بناية عبداهلل �سهيل 
حممد ن�سيب العفاري اىل ابوظبي جزيرة ابوظبي �سرق 3 ق 21 ميزانني مكتب 2 66538 

66538 موزة عبداهلل �سالح واخرين
تعديل ن�ساط/ا�سافة تركيب و�سيانة معدات انظمة الت�سالت ال�سلكية والال�سلكية )3320003(

تعديل ن�ساط/ا�سافة مقاولت �سبكات وحمطات توزيع الطاقة )4220102(
تعديل ن�ساط/ا�سافة ا�ست�سارات تقنية املعلومات )6202003(

تعديل ن�ساط/ا�سافة ا�سالح معدات واجهزة الت�سال ال�سلكي والال�سلكي )9512001(
تعديل ن�ساط/ا�سافة ان�ساء وتاأ�سي�س و�سيانة البنية التحتية للحا�سب اليل )4321004(

تعديل ن�ساط/ا�سافة جتارة نظم وبرامج احلا�سب الآيل - باجلملة )4651002(
تعديل ن�ساط/ا�سافة خدمات حقول ومن�ساأت النفط والغاز الربية والبحرية )0910018(

تعديل ن�ساط/حذف �سيانة املباين )4329901(
تعديل ن�ساط/حذف املقاولت امليكانيكية )4220903(

القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة ن�سيم البحر 

لعمال ال�سباغ
رخ�سة رقم:CN 1124652 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حممد عبداحلكيم حممد م�سهور ال�سعدي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عبداحلكيم حممد م�سهور عبدالقوي ال�سعدي

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

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

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10

اإعــــــــــالن
مليكانيكا  ال�ساد  تل  ال�س�����ادة/كراج  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�سيارات رخ�سة رقم:CN 1135663 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حم�سن عبود كرامه �سيخ العامري من مالك اىل وكيل خدمات
تعديل ن�سب ال�سركاء

حم�سن عبود كرامه �سيخ العامري من 100% اىل %0
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد ميزان حممد �سلطان احمد %100
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10

اإعــــــــــالن
اجهزة  غيار  لقطع  ال�س�����ادة/اأبيك�س  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

التكييف والتربيد  رخ�سة رقم:CN 1383660 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد �سامل را�سد �سعيد الهنائي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ح�سن علي ابراهيم علي البلو�سي
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*3.5 اىل 1*3.5

علي  خلفان  بناية/�سامل  العني  �سناعية  العني  العني  من  عنوان/  تعديل 
 3 حمل   - العرا�س  ال�سناعية  املنطقة  العني  اىل  واخرون  احل�ساين  �سليمان 

60348 - 60348 خلفان مبارك فا�سل �سعيد واخرين
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/حمل جنم ال�سباح

رخ�سة رقم:CN 1163919 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة طالب علي �سامل حممد العي�سائي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف را�سد علي حممد كليب النيادي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10

اإعــــــــــالن
النيل  ال�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اجلنوبي للمقاولت والري
رخ�سة رقم:CN 1102955 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سامل حممد �سامل را�سد الظاهري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف خليفة حممد مبارك �سيف اخليلي

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

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

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10

اإعــــــــــالن
ثريمو  ال�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ترمي لعمال التكييف
رخ�سة رقم:CN 1132502 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حممد �سامل را�سد �سعيد الهنائي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف ح�سن علي ابراهيم علي البلو�سي

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

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

منوذج اعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  املالك: مترة للتجارة �س.ذ.م.م

BELLA SMART ENERGY: طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم :269393     بتاريخ : 2017/3/8
با�س������م :مترة للتجارة �س.ذ.م.م

وعنوانه:مكتب رقم 124 ملك خالد عبداهلل احمد الغرير ، ديرة ، املطينة ، هاتف:0501989692
�سندوق الربيد:377445 ، امييل tamradubai@gmail.com دبي

البخار  وتوليد  والتدفئة  لالنارة  اجهزة  بالفئة:11  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذل��ك 
والطهي والتربيد والتجفيف والتهوية وتوريد املياه ولالأغرا�س ال�سحية .

و�سف العالمة:عبارة عن ر�سم مميز موؤلف من جزئ دائري مميز به خط يعرب عن زر الكهرباء 
بالالتينية   )BELLA SMART ENERGY( على ميينه  وكتب  �سجر  اأوراق  فوقه 

مكتوبة ب�سكل مميز والعالمة باللونني الخ�سر والبي�س
ال�سرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  
اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  10  اأغ�سط�ص 2017 العدد 12093 العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10

اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

والبحرية  الربية  للموا�سالت  الهيئة الحتادية  تعلن 

بطلب  تقدم  ق��د  البحرية  للهند�سة  /البواردي  ب��ان 

ت�سجيل ال�سفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:

ال�سفينة  ه��ذه  ت�سجيل  على  اع��رتا���س  له  كل من  على 

مدة  خ��الل  ابوظبي  ال�سفن  ت�سجيل  مكتب  مراجعة 

اق�ساها 60 يوما من تاريخ هذا العالن.

 قطاع النقل البحري

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�ص والت�سجيل البحري

                   اإ�سم ال�سفينة                    رقم الت�سجيل ال�سابق          العلم ال�سابق
                ART 61                      جديد                    جديد

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
     اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/05721/2017 / �سكني  
اىل املدعى عليه : زهرا خاك�سار هر�سينى  

 مبا اأن املدعي : مري عبداهلل خوري    
بطلب  امل��رك��ز  ام��ام  اي��ج��ارات  /�سكني   ال��دع��وى 02/05721/2017  اأق���ام �سدكم  ق��د 

الزامكم بالتايل
وحتى   2017/3/1 ت��اري��خ  م��ن  اج���ره  عليه  امل��دع��ي  ذم��ة  يف  تر�سد  مالية-  مطالبة 
2017/7/3 حيث انتهاء عقد اليجار وجتديده من تلقاء نف�سه ملدة ايجارية جديدة 
وحيث ان املدعي عليه �سلم مفتاح العني بتاريخ 2017/7/3 فرت�سد يف ذمته مبلغ 
170833 درهم ورغم انذاره بتاريخ 2017/5/15 ب�سداد القيمة اليجارية ، ال انه مل 

يحرك �ساكنا فاقاما املدعي تلك الدعوى للق�ساء له ب�سداد الجرة املتاأخرة.  
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�سائية اإعادة اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الحد  املوافق 
بالدائرة  ال�سابعة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  ام��ام  2.30م  ال�ساعة    2017/8/13
الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر 
بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�سر . فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 

ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
     اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/06261/2017/  �سكني  
اىل املدعى عليه : جها بيندرا با�سيال ، وبهبوراج با�سيال با�سيال ، و�سكاي زيل لتجارة مواد البناء - �س ذ م م  

مبا اأن املدعي : عبدالواحد بن �سبيب العقارية )بن �سبيب العقارية �سابقا(    
قد اأقام �سدكم الدعوى 02/06261/2017 /�سكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - الزام املدعي عليهم مبا ي�ستجد من قيمة ايجارية حتى الخالء التام 
اخالء عقار : ان املدعي عليهم امتنعوا عن �سداد الجرة للماجور للفرتة من انتهاء العقد يف 2017/5/31 وحتى 2017/7/17 
 فرت�سد بذمتهم مبلغ )3425 درهم( وامتنعوا عن �سداده رغم اخطارهم بال�سداد او الخالء يف 2017/6/18 عن طريق الن�سر

يف  العقد  انتهاء  م��ن  للفرتة  اي��ج��اري��ة  كقيمة  دره��م   3425 مبلغ  عليهم  امل��دع��ي  بذمة  تر�سد  ان��ه   - مالية  مطالبة   
2017/5/31 وحتى 2017/7/17 ورغم اخطاره يف 2017/6/18 ميتنع عن ال�سداد 

له  ايجارية وتبني عدم وج��ود ر�سيد  دره��م كقيمة  �سيكني مببلغ 13300  له  املدعي عليهم حرر  ان   - مطالبة مالية 
وامتنعوا عن �سداد مقابلهما 

 مطالبة مالية - ان العقد ت�سمن الن�س على غرامة ارتداد كل �سيك مبلغ 2500 درهم وقد ارتد عدد )2( �سيك دون �سرف 
مطالبة مالية - ان العقد ت�سمن الن�س )ال�سرط اخلا�س البارز واملطبوع بظهر العقد( على غرامة 2000 درهم قي حال فتح 
 بالغ لدى ال�سرط وقد مت فتح بالغ بتاريخ 2017/3/8 برقم 20173611 واي�سا غرامة 3000 درهم يف حال رفع دعوى ايجارية
مطالبة مالية - ان العقد ت�سمن الن�س )ال�سرط اخلا�س البارز واملطبوع بظهر العقد( على غرامة 500 درهم عن كل 
يوم لعدم تقدم املدعي عليهم لتجديد العقد عند انتهائه وان العقد قد انتهي يف 2017/5/31 ومل يقم املدعي عليهم 

بتجديده رغم اخطارهم يف 2017/6/18 عن طريق الن�سر 
الزام بت�سليم م�ستندات - الزام املدعي عليهم بتقدمي براءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي 

مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 
وقررت اللجنة الق�سائية اإعادة  اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الثنني املوافق 2017/8/14 ال�ساعة 2.30م امام 
اللجنة الق�سائية )اللجنة الثانية( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى 
، وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�سر. فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي 

ما لديكم من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
اعالن  حكم بالن�سر

فى الدعوى رقم 2017/04559/02
�سكنى ل�سنه 2017 ايجارات 

اىل املحكوم  عليه :  على �سبيل اهلل عبد اهلل - جمهول  حمل القامه 
 نعلمكم بان اللجنه الق�سائيه البتدايئه باملركز حكمت بجل�ستها   26  /  07 /2017  

فى الدعوى املذكور اعاله  
ل�سالح /  الحمديه لعمال البال�سرت والبالط �س.ذ.م.م

حكمت املحكمه مبثابه احل�سورى  1-ف�سخ عقد اليجار 
2-ال��زام املدعى عليها برد قيمه ال�سيك املدفوع مقدما مببلف )20،000.00( 
ع�سرون الف درهم بال�سافه اىل رد ال�سيكني ارقام 169-170 او قيمتهما فى 

حاله �سرفها .
 3- الزام املدعى عليه باملنا�سب من م�ساريف الدعوى ورف�س ما عدا من طلبات .

وحيث ان القانون قد الزم باعالن احلكم الغيابى للمحكوم عليه ليمكنه من 
الطعن  لذلك نعلنكم باحلكم متهيدا لي�سبح نهائي حاله عدم الطعن عليه 

فى املواعيد القانونيه 
مركز ف�ص املنازاعات اليجاريه 

مركز ف�ص املنازعات اليجارية
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••الفجرية -وام: 

الكعبي مدير عام  اأك��د حمدان كرم 
والإع����الم  للثقافة  ال��ف��ج��رية  هيئة 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  اإع����الن  ان 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة 
بتخ�سي�س  اهلل،  ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة، 
زايد”  “عام   2018 امل��ق��ب��ل  ال��ع��ام 
ف���ر����س���ة ت���اري���خ���ي���ة ل��ل��ت��ع��ب��ري عن 
لأبناء  احل��ق��ي��ق��ي  ال�����س��ع��ور  م��ك��ام��ن 
دولة الم��ارات لباين عزنا وجمدنا 
�سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ  ل��ه  املغفور 
“طيب اهلل ثراه” القائد  اآل نهيان 

ال��ذي غر�س فينا خريا وحبا وولء 
اول،  م���واط���ن  ال���وط���ن  ان  وع��ل��م��ن��ا 
ببناء  بناءها  مكفول  الأوط����ان  وان 
الن�����س��ان ف��ك��ان الإجن�����از اق����رب اىل 
ارادة  ت�����س��اف��رت  ان  ب��ع��د  الإع����ج����از 

�سعب وروؤية قائد.
نتمثل  ب��ان  اأن��ن��ا مطالبون  وا���س��اف 
وكيف  ال����ق����ي����ادة  يف  زاي�������د  جت����رب����ة 
يف  احلكمة  در���س  يكتب  ان  ا�ستطاع 
اجلموع  ع��ل��ى  ي��ف��ي�����س  وان  احل��ك��م 
الوطن  حت��ول  حتى  الب  مب�ساعر 
�سعور  ف��ي��ه  نتنف�س  ك��ب��ري  ب��ي��ت  اىل 
البناء الربرة كي نحفظ حلم الب 

وننتظم يف روؤاه التي تخطت حدود 
امل�ستحيل حتى غدا الوطن التجربة 
ال���ن���م���وذج ال��ت��ي ت����روي ق�����س��ة قائد 

و�سرية نهو�س.
التعبري  ام��ام حلمنا يف  اأننا  واأو�سح 
عن الوفاء والولء والنتماء ..امام 
العميق  احل��ب  مكنون  ع��ن  التعبري 
ل��ق��ائ��د ر����س���م ب���ي���ده ال���ك���رمي���ة اطر 
ح��ي��ات��ن��ا ال��ت��ي ���س��ارت م��ث��ال تتمثله 
حياة  اىل  املتطلعة  احلية  ال�سعوب 
التعبري  يكفينا  ول���ن  ك��رمي��ة  ح���رة 
����س���رورا وح���ب���ورا يف ع���ام ح��م��ل ا�سم 
انف�سنا  جن�����د  ب�����ل  الب  ال����ق����ائ����د 

مطالبني برتجمة كل قول حفظته 
ال���ذاك���رة اجل��م��ع��ي��ة اىل واق����ع عمل 

وتاأويل احالمه بخطوات عملية.
اأي�ساً  مطالبون  جميعا  اإن��ن��ا  وق���ال 
املغفور  لنا  و�سعه  فيما  من�سي  بان 
له ال�سيخ زايد ا�سا�سا و�سوءاً نهتدي 
امل�سوؤولية  ق���در  ع��ل��ى  ن��ك��ون  وان  ب��ه 
م�ست�سرفا  ف��ي��ن��ا  ث��ق��ت��ه  و���س��ع  ال��ت��ي 
“زايد اخلري”  اإي��اه��ا ..ل��ق��د جت��اوز 
اثره  فلنقتفي  امل�ستحيل  ح��دود  كل 
ون��ك��ت��ب ���س��رية ال��ن��ج��اح وال����س���رار 
القائد  لالب  اياها  مهدين  والعمل 
املغفور  عزنا  وب��اين  دولتنا  موؤ�س�س 

له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 
ثراه«. اهلل  “طيب 

•• را�ص اخليمة – الفجر

اأكد الدكتور حممد املحرزي ع�سو 
مدير  الإحت�����ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س 
اخليمة  براأ�س  اجلمارك  دائ��رة  عام 
قيادتنا  م���ب���ادرة  اع��ت��م��اد  اأن  ع��ل��ى 
زايد(  )ع��ام   2018 لعام  الر�سيدة 
ياأتي اإمياناً منها بال�سري على خطى 
امل��غ��ف��ور ل��ه ب���اإذن اهلل ت��ع��اىل ال�سيخ 
زاي����د ب��ن ���س��ل��ط��ان اآل ن��ه��ي��ان طيب 
البذل  ق��ي��م  ت��ر���س��ي��خ  ، يف  ث����راه  اهلل 
والعطاء ، واحتفاءاً منها ب�سخ�سية 
اإن�سانية فذة اأ�سبحت منوذجاً عامليا 
رخاء  على  حتر�س  التي  القيادة  يف 
على  وي�سهد  والأوط������ان،  ال�����س��ع��وب 

م��ن خالل  وال����داين  القا�سي  ذل��ك 
اهلل من  ب��اإذن  له  املغفور  �سطره  ما 
امليادين وخمتلف  �ستى  منجزات يف 

بقاع املعمورة.

واأ���س��اف اأن م��ا اأجن���زه زاي���د اخلري 
م���ن م���اآث���ر ، ���س��ت��ظ��ل  ن���ربا����س���اً ملن 
�سيا�سته  يف   ، وخ��ط��اه  اأث���ره  يقتفي 
التي  ال��ر���س��ي��دة  وق��ي��ادت��ه  احلكيمة 
وتنمية  متني،  ق��وي  لحت��اد  اأ�س�ست 
ع��م رخاوؤها  م�����س��ت��دام��ة،  ح�����س��اري��ة 
ع��ل��ى ج��م��ي��ع ال��ق��اط��ن��ني يف اأرج�����اء 
دولتنا احلبيبة، وفا�س خريها على 
ربوع العامل كافة دون متييز، موؤكداً 
املتعاقبة لن تن�سى ولو  اأن الأجيال 
وكان  اأ�س�س  من  الزمن  من  لربهة 
الكرمي،  البلد  ه��ذا  رخ���اء  يف  �سبباً 
يظل  ح��ت��ى  مناقبة  ن��ذك��ر  و�سنظل 
وجداننا  يف  ح��ا���س��راً  اخل���ري  زاي����د 

ووجدان من ياأتي بعدنا.

•• ابوظبي-وام:

عام  مدير  ال�سيعري  �سالح  �سيف  الدكتور  �سعادة  قال 
اإعالن  مبنا�سبة  بالإنابة  اأبوظبي  وكهرباء  مياه  هيئة 
نهيان رئي�س  اآل  زايد  ال�سيخ خليفة بن  ال�سمو  �ساحب 
اإن  زايد”  “عام   2018 ع���ام  اهلل”  “حفظه  ال���دول���ة 
املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان �سيبقى رمزا 
النه�سة  يف  متجددا  در�سا  التاريخ  يعطي  مهما  عربيا 
الوطن  يف  البناء  م�سرية  ويلهم  والعمران  والتخطيط 

العربي كله. 

زايد  ع��ام   2018 ع��ام  اخ��ت��ي��ار  اأن  ال�سيعري  واأ���س��اف 
يهدف اإىل ا�ستلهام معاين القيادة والريادة لواحدة من 
اأكرب ال�سخ�سيات امللهمة يف التاريخ العربي، فقد امتلك 
ما  وال�سيا�سة  والقيادة  الزعامة  خ�سال  من  له  املغفور 
اأثار اإعجاب العامل اأجمع، ويتجلى ذلك يف العديد من 
امل��وؤل��ف��ات وال��ك��ت��ب ال��ت��ي ت��ن��اول��ت �سريته واإجن���ازات���ه يف 
تاأ�سي�س الدولة وتعزيز اأركانها، يف حقبة زمنية �سهدت 
من  خاللها  متكن  وال��ت��ح��دي��ات،  امل�ساعب  م��ن  الكثري 
بناء دولة حديثة والتخطيط الواعي مل�ستقبلها واإجناح 

م�سريتها.

•• دبي-الفجر:

اأكد العميد اأحمد خلفان املن�سوري، 
الأم�����ني ال���ع���ام جل���ائ���زة حم��م��د بن 
را�سد اآل مكتوم للت�سامح، اأن اإعالن 
الإم�������ارات  دول�����ة  يف   2018 ع����ام 
معنويات  يعزز  نباأ  زايد”،  “عام 
اأب��ن��اء الإم����ارات ومي��ده��م بالطاقة 
الإي��ج��اب��ي��ة وال���ت���ف���اوؤل لأن��ه��م على 
ل�ستذكار  ج��دي��دة  �سنة  م��ع  موعد 
م��اآث��ر ال��ق��ائ��د امل��وؤ���س�����س امل��غ��ف��ور له 
�سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ  اهلل  ب���اإذن 
ومن  ثراه”،  اهلل  “طيب  نهيان  اآل 

اخلري  ي���ج���د  “زايد”  ي�����س��ت��ذك��ر 
بالعمل وال�سعي والبذل والعطاء.

وق����ال امل��ن�����س��وري اإن ك���ل الأع�����وام 
التي تلت قيام احتاد دولة الإمارات 
“زايد اخلري” يف نظر  اأع���وام  ه��ي 
اأثمرت  اأع��وام  اأبناء الإم���ارات، وهي 
باحلكمة وغمرتها  وتكللت  باخلري 
ال��ربك��ة واأغ���دق���ت ب��ال��ع��ط��اء طوال 
اهلل  “طيب  ال��ر���س��ي��د  ح��ك��م��ه  اأي�����ام 
ثراه”، وهي مل تنقطع يوماً يف ظل 
قيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
حكام  واأخ�����وان�����ه  اهلل”  “حفظه 

وازدادت  ا���س��ت��م��رت  ب���ل  الإم��������ارات، 
ت��دف��ق��اً، وه���ا ه���ي الإم�������ارات تزهر 
عاماً تلو عام باخلري الوفري وتنعم 
ورغد  وال��رق��ي  والزده����ار  بالتقدم 
�ستى  يف  ال�����س��دارة  وت��ت��ب��واأ  العي�س 
التميز  ميادين  وخمتلف  املحافل 

والريادة والبتكار.
واأ�ساف املن�سوري اأن جائزة حممد 
بن را�سد اآل مكتوم للت�سامح �ستنهل 
اإرث املغفور له  “عام زايد” من  يف 
باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 
وماآثره  ثراه”،  اهلل  “طيب  نهيان 
وقيمه النبيلة وال�سامية احلا�سرة 

ف��ي��ن��ا ع���ل���ى ال���������دوام، ل��ت��ظ��ل دول����ة 
املوؤ�س�س  الأب  اأراده��ا  الإم���ارات كما 
تن�سر  ل���ل���ع���امل،  ح�����س��اري��ة  م���ن���ارة 
واحلوار  والتعاي�س  الت�سامح  قيم 
الثقافية  ال���ت���ع���ددي���ة  واح����������رتام 
التفرقة  وتناه�س  الآخ���ر  وق��ب��ول 
اجلائزة  اأن  اإىل  م�سرياً  والتمييز، 
جهودها  م�ساعفة  على  �ستحر�س 
روؤية  زايد” لرتجمة  “عام  خ��الل 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  حاكم  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
بث  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  اهلل”،  “رعاه 

اأف���راد  ب��ني  والأل��ف��ة  الت�سامح  روح 
املجتمع، وتقدمي منوذج راق وملهم 
والعامل  املنطقة  دول  م��ن  للكثري 
الثقافية  وال��ت��ع��ددي��ة  الت�سامح  يف 

والدينية والعرقية.

•• دبي-وام: 

تطوير  وزي��ر  النعيمي  بلحيف  حممد  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور  معايل  بحث 
البنية التحتية يف مكتبه بديوان ال��وزارة بدبي مع جريارد �سبري القن�سل 
الأ�سرتايل والوفد املرافق له �سبل تعزيز التعاون امل�سرتك بني البلدين يف 

جمال البنية التحتية وال�سكان.
تطوير  وزارة  وكيل  املن�سوري  جمعة  ح�سن  املهند�س  �سعادة  اللقاء  ح�سر 
البنية التحتية و�سعادة املهند�س حممد املن�سوري املدير التنفيذي بربنامج 

ال�سيخ زايد لالإ�سكان وعدد من م�سوؤويل الوزارة.
خالل  م��ن  ت�سعى  التحتية  البنية  تطوير  وزارة  اأن  ال��وزي��ر  م��ع��ايل  واأك���د 
عملها اإىل تعزيز منظومة البنية التحتية بدولة الإمارات باتباعها اأف�سل 

جمال  يف  جديد  ه��و  م��ا  ك��ل  ومواكبتها  امل��ج��ال  ذل��ك  يف  العاملية  املمار�سات 
التخطيط والت�سميم والتنفيذ وال�سيانة.

البلدين  جتمع  التي  الثنائية  العالقات  على  اللقاء  خ��الل  معاليه  واأثنى 
ال�سديقني يف خمتلف املجالت .

دور  لذلك من  ملا  التحتية  بالبنية  املتعلقة  اخل��ربات  تبادل  باأهمية  منوها 
فعال يف تعزيز العمل املوؤ�س�سي لكال اجلانبني.

من جانبه عرب القن�سل العام الأ�سرتايل عن �سكره على حفاوة ال�ستقبال 
والرتحيب .

البنية  الإم���ارات عامليا يف جم��ال  دول��ة  بها  التي حتظى  املكانة  موؤكدا على 
احليوي  القطاع  لذلك  املتوا�سل  احلكومة  دعم  بف�سل  والإ�سكان  التحتية 
.. م�سيدا مبا تقوم به الوزارة من جهود يف تطوير خدمات البنية التحتية.

بلحيف النعيمي يبحث �سبل التعاون مع القن�سل الأ�سرتايل

حمدان الكعبي: زايد غر�س فينا الولء وحب الوطن

حممد حاجي اخلوري: ال�سيخ زايد كان عنوانا للخري واملحبة وال�سالم والت�سامح والعطاء

املحرزي : » 2018 عام زايد « يعك�س اإجنازات زايد اخلري 

�سيف ال�سيعري: ال�سيخ زايد �سيبقى رمزًا عربيًا مهمًا
املن�سوري: عام تتعزز فيه املعنويات والطاقة الإيجابية

•• اأبوظبي-وام:

قال �سعادة حممد حاجي اخلوري 
املدير العام ملوؤ�س�سة خليفة بن زايد 
ان  الإن�سانية  لالأعمال  نهيان  اآل 
ال�سيخ زايد بن �سلطان  املغفور له 
اآل نهيان “طيب اهلل ثراه” لطاملا 
كان عنواناً للخري واملحبة وال�سالم 
والت�سامح والعطاء الذي ل يعرف 
احلدود يف جمال العمل الإن�ساين 
والإ�سالمي  العربي  امل�ستوى  على 

“رحمه  اأن����ه  واأ�����س����اف  وال�������دويل. 
اهلل” كان �سباقاً يف مد يد العون يف 
كل الق�سايا ذات البعد الإن�ساين يف 
ب�سرف  العامل،  بقاع  بقعة من  اأي 
ال��ن��ظ��ر ع���ن ال��ب��ع��د اجل����غ����رايف اأو 
العرقي  اأو  ال���دي���ن���ي  الخ����ت����الف 
اأك�سبه  ال����ذي  الأم�����ر  ال��ث��ق��ايف،  اأو 
يف  العميقني  والتقدير  الح���رتام 

كافة اأرجاء املعمورة.
الإع����الن عن  ذل���ك مبنا�سبة  ج���اء 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  م����ب����ادرة 

رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
 2018 ع���ام  ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل 
مرور  ي�سهد  حيث  زايد”  “عام 
له  املغفور  ميالد  على  عام   100
نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ 

طيب اهلل ثراه.
الإن�ساين  ال���دور  ه��ذا  ان  وا���س��اف 
جديدا  ل��ي�����س  الإم���������ارات  ل���دول���ة 
عليها فهو توّجه را�سخ يف اأجندتها 
الإن�������س���ان���ي���ة م��ن��ذ ت��اأ���س��ي�����س دول���ة 
الحت�����اد وال���ق���وة وامل���ج���د يف عهد 

ال�سيخ زايد بن �سلطان  املغفور له 
ي��زال رمز  اآل نهيان حيث كان ول 
وملهماً  والعطاء  واخل��ري  احلكمة 

لالأجيال من بعده.
بن  خليفة  موؤ�س�سة  يف  ان��ن��ا  وق���ال 
زايد اآل نهيان لالأعمال الإن�سانية 
والقائد  املوؤ�س�س  نفي  اأن  نقدر  ل 
زايد حقه ولكن جنتهد لكي ن�سل 
اىل ف��ك��ره الإن�������س���اين ال��ن��اب��ع من 
والقيم  احلنيف  الإ�سالمي  الدين 
العربية  وال���ت���ق���ال���ي���د  وال�����ع�����ادات 

لنا  نربا�ساً  كانت  وال��ت��ي  الأ�سيلة 
والإغاثية  التنموية  م�ساريعنا  يف 
90 دولة  التي و�سلت اىل حوايل 

حول العامل.
زايد  ي��وم  �سنوياً  املوؤ�س�سة  وحتيي 
ي�سادف  ال����ذي  الإن�����س��اين  للعمل 
تخليداً  عام  كل  من  رم�سان   19
ل���ذك���رى ق��ائ��د رح����ل ع��ن��ا اىل دار 
الإن�ساين  ع����ط����اءه  ول���ك���ن  احل�����ق 
ال��الحم��دود داخ��ل وخ���ارج الدولة 
ك��ذل��ك على  ي��وم احل��ق  �ساهد اىل 

اإن�ساين غني  اإرث  لنا من  ما ترك 
���س��ي��ظ��ل ل���ن���ا من����وذج����اً م��ل��ه��م��اً يف 

الت�سحية والإخال�س.

اأخبار ال�ساعة:
 ال�سباب ودوره يف م�سروعات امل�ستقبل

•• اأبوظبي-وام:

قالت ن�سرة “اأخبار ال�ساعة” اإنه تزامناً مع احتفال العامل باليوم العاملي 
دولة  ف���اإن  اأغ�سط�س،  م��ن  التا�سع  الأرب���ع���اء  ام�����س  ي��واف��ق  ال���ذي  لل�سباب 
املنا�سبة مب�ساعفة اجلهود لتوفري  املتحدة حتيي هذه  العربية  الإم��ارات 
من  العديد  تبني  خ��الل  من  وذل��ك  بال�سباب،  للنهو�س  الظروف  اأح�سن 
ال�سيا�سات  تطوير  بهدف  املتنوعة  واخل��ط��ط  ال��ربام��ج  وو���س��ع  امل��ب��ادرات، 
م�ساهمة  اأم��ام  اأبوابه  لفتح  اخلا�س  القطاع  وحتفيز  ال�سبابية  احلكومية 
ال�سباب، ومواكبة دور الأ�سرة ودعم املبادرات الفردية ال�سبابية، وهي جهود 
اأبنائه ال�سباب  تتوحد وتتداخل جلعل الوطن ي�ستفيد من اأكرب قدر من 

وتوجيه طاقاتهم نحو التنمية.
واأ�سافت الن�سرة يف افتتاحيتها حتت عنوان “ال�سباب ودوره يف م�سروعات 
امل�ستوى  على  النتائج  من  ع��دداً  اأثمرت  قد  ال�سيا�سة  تلك  امل�ستقبل” ان 
الوطني، حيث باتت دولة الإمارات اليوم ت�سجل اأكرب ن�سبة منو يف املنطقة 
اعتماداً على طاقاتها ال�سبابية وبات ح�سورهم يف الأن�سطة داخل الدولة 
وخارجها اأمراً م�سهوداً يف معظم املنا�سبات والفعاليات والأن�سطة التنموية 
الإمارات  الرائدة لدولة  املكانة  تر�سخ  اإجن��ازات كبرية  الدولية، حمققني 
الكمي  ال��رتاك��م  ي���وم، وه���و م��ا ح��ق��ق قيمة معنوية زادت م��ن  ب��ع��د  ي��وم��اً 
لدولة  املوؤ�س�س  اجليل  الأوىل،  اأ�س�سه  و�سع  ال��ذي  التنمية  مل�سار  والكيفي 
الإمارات العربية املتحدة، وهو جيل نحتفل اليوم برمزه اخلالد، املغفور 
النه�سة  اأب��و  ، فهو  ث��راه  نهيان، طيب اهلل  اآل  �سلطان  زاي��د بن  ال�سيخ  له 
الوارفة  يتفياأ كل مواطن ومقيم بظالل �سجرة عطائه  الذي  الإماراتية 

وينعم با�ستمرار اإجنازاته على يد القيادة الر�سيدة احلالية. 
والبحوث  للدرا�سات  الم��ارات  ت�سدر عن مركز  التي   �� الن�سرة  واأو�سحت 
يف  ال�سباب  جلعل  جهد  اأي  ت��دخ��ر  مل  ال��دول��ة  ق��ي��ادة  ان   ���� ال�سرتاتيجية 
�سميم اأولوياتها، فقامت بتنمية مهاراته وطورت كفاءاته، فح�سدت بتلك 
اليوم  هي  وه��ا  والن��ت��م��اء،  الوطنية  بالقيم  م�سبعاً  وطنياً  جياًل  اجلهود 

توا�سل العطاء نف�سه بتقوميها امل�ستمر ملا حتقق من اإجنازات.
مدى  وحتديد  ال�سباب  لأداء  امل�ستمر  التقومي  �سياق  يف  اأن��ه  اإىل  وا���س��ارت 
ن�سب  ال��دول��ة  ت�سعها  التي  والأه���داف  ال�سعارات  مع  اإجن��ازات��ه  ا�ستجابة 
اأعينها، ياأتي حر�س القيادة الر�سيدة على مواكبة املراحل التي و�سلتها كل 
امل�سروعات، وهو حر�س ين�سجم مع طبيعة املحا�سبة واملراجعة والتقومي.

ال�سيخ  ال�سمو  تركيز �ساحب  يندرج  اأي�سا  ال�سياق  اأنه يف هذا  اإىل  ولفتت 
حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي، رعاه اهلل، على اأهمية تفعيل دور وم�ساركة ال�سباب خالل اطالع �سموه 
على اآخر املراحل التي و�سلت اإليها اأعمال الإن�ساء اجلارية يف موقع اإك�سبو 
والإجن��ازات التي مت حتقيقها  املوظفني  عمل  اآليات  ور�سد  دبي   2020
حتى الآن على �سعيد التح�سريات اجلارية لال�ست�سافة، حيث �سدد �سموه 
 2020 لإك�سبو  التح�سري  رحلة  يف  ال�سباب  م�ساركة  تعزيز  اأهمية  على 
الإرث  له، وتقومي  التخطيط  اإىل تفعيل دوره��م يف عمليات  اإ�سافة  دب��ي، 
موؤكداً  وراءه،  �سيرتكه  ال��ذي  واملعنوي  وامل��ادي  والقت�سادي  الجتماعي 
�سيتم توظيفهم  الذين  املتطوعني  اآلف  اأهمية دور  ذاته  الوقت  �سموه يف 
دبي   2020 اإك�سبو  خ��الل  الإم���ارات  دول��ة  وقيم  ثقافة  جت�سيد  ل�سمان 

الذي ُيتوقع اأن ي�ستقطب 25 مليون زائر، %70 من خارج الإمارات.
وذكرت الن�سرة اأن اهتمام القيادة الر�سيدة بدمج ال�سباب الإماراتي يف كل 
امل�سروعات الوطنية الكربى، ل ياأتي من جمرد حر�سها على توفري فر�س 
عمل، واإمنا ياأتي كذلك من �سعي القيادة لدفع ال�سباب اإىل اأن يكونوا جزءاً 
من �سناعة التقدم والزدهار داخل بلدهم، كما ينطلق من رغبة القيادة يف 
تهيئة اأجيال امل�ستقبل لتحمل امل�سوؤوليات الكربى التي �ستلقى على عاتقهم 
يف ال�سنوات القليلة القادمة، خ�سو�ساً اأن املكانة الكبرية التي حتتلها دولة 
اأوىل للعديد من موؤ�س�سات ال�ستثمار  الإم��ارات اليوم، جتعل منها وجهة 
والإعمار الدولية، وهو ما يتطلب خربات وطنية قادرة على التعامل مع 

كل الظروف ومتتلك اآليات احللول امل�ستدامة ملواجهة حتديات الع�سر.
الر�سيدة  القيادة  متتلكها  التي  ال��روؤي��ة  ه��ذه  مثل  اإن  بالقول  واختتمت 
بخ�سو�س تنمية البلد، اأ�سهمت ب�سكل مبا�سر يف جعل دولة الإمارات حتتل 
بال�سباب  الهتمام  ولي�س  املجالت،  من  العديد  يف  ال�سدارة  موقع  دائماً 
���س��وى دل��ي��ل ع��ل��ى ب��ع��د ت��ل��ك ال���روؤي���ة وق��درت��ه��ا ع��ل��ى ا���س��ت�����س��راف م�ستقبل 

الوطن.

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/02965/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/08716/2016  جتاري - ايجارات بالن�سر

 اىل املنفذ �سده : بي�ست لندري �سريفي�س -  جمهول حمل القامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ : رايا اخرت ا�سحاق   

ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي بالتي:
 1- الزام املنفذ �سده  باخالء العني املوؤجرة وت�سليمها للمنفذ خالية من ال�سواغل
2- الزام بقيمة ايجارية مبلغ 101500 درهم بدل اليجار امل�ستحق من تاريخ 
التام  الخ��الء  تاريخ  حتى  ي�ستجد  وم��ا   2016/10/26 وحتى   2015/12/30
املدعي براءة ذمة من  بت�سليم  املدعي عليه  الزام  �سنويا  بواقع 57000 درهم 

هيئة كهرباء ومياه دبي ، الزمته بر�سوم وم�ساريف الدعوى  
3- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر يوم من 
يتم  �سوف  املبينة  املهلة  التنفيذ خالل  امتناعكم عن  الن�سر ويف حال  تاريخ 

اتخاذ الجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
دائرة الرا�سي والأمالك

اعالن حكم بالن�سر 
يف الدعوى  رقم 02050122017   ايجارات   

1- �سنتيمرت كيوب للعقارات - �س ذ م م   املحكوم له طالب العالن / 

2- ميثاء علي عبداهلل العوي�س                        

املحكوم عليها املطلوب اعالنه/ 1- القرار الذكي لتنظيم املوؤمترات والندوات وادارتها 

2- القرار الذكي لال�ست�سارات الدارية    

3- امينه �سلطان �سعيد املري     

منطوق احلكم ال�سادر بجل�سة 2017/8/8   

حكمت اللجنة مبثابة احل�سوري : 

اىل   2016/8/31 م��ن  امل���دة  ع��ن   193444 وق����دره  مبلغ  ب�����س��داد  الوىل  عليها  امل��دع��ي  ال����زام   -

 2016/11/28

- الزام املدعي عليها الثانية يف حدود ال�سيك املرتد

- الزام املدعي عليها الوىل ب�سداد مبلغ 1000 درهم غرامة ال�سيك املرتد وبالر�سوم وامل�ساريف 

- حيث ان القانون قد الزم باعالن احلكم الغيابي للمحكوم عليه متهيدا لي�سبح نهائيا يف حالة 

عدم الطعن عليه يف املواعيد املقررة قانونا. 

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
دائرة الرا�سي والأمالك

اعالن حكم/ بالن�سر 
اإعالن حكم غيابي  يف الدعوى  رقم 2017/05715   ايجارات   

املحكوم له طالب العالن / مدينة دبي املالحية - �س ذ م م 
العنوان : مدينة دبي املالحية - الق�سم )اأ( ميناء را�سد رقم مكاين - 02532795077   

املحكوم عليها املطلوب اعالنه / اليد لل�سناعات الورقية والبال�ستيكية - �س ذ م م 
العنوان : م�ستودع رقم 440 ملك مدينة دبي املالحية - رقم مكاين )2532795077(  

منطوق احلكم ال�سادر بجل�سة 2017/7/23   
حكمت اللجنة مبثابة احل�سوري : 

- الزام املدعي عليها باخالء املاأجور وت�سليمه للمدعية 
- الزام  املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 295.616.00 درهم كقيمة ايجارية عن 
الفرتةت من 2016/1/1 ، اىل 2017/6/1 وما ي�ستجد من اجور حتى الخالء الفعلي 

- الزام املدعي عليها مب�سروت الدعوى. 
وحيث ان القانون قد الزم باعالن احلكم الغيابي للمحكوم عليه ليمكنه من الطعن 
املواعيد  يف  عليه  الطعن  ع��دم  ح��ال��ة  نهائي  لي�سبح  متهيدا  باحلكم  نعلنكم  ل��ذل��ك 

القانونية

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
 اعالن ح�سور املدعي عليهم  اإعادة اإعالن بالن�سر 

يف الدعوى 2016/8424   اإيجارات  
اىل املدعى عليهم : عبدالرحمن احمد يو�سف ، �سي ات�س جي كوبنهاغن للعقارات 

امنه �سامل حممد الرزي ال�سام�سي ، نوبل هو�س لال�ستثمار - �س ذ م م  
 مبا اأن املدعي : فالدي�سالف ليف �سوجوف   

قد اأقام �سدكم الدعوى 02084242016 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم 
بالتايل : 

- بطالن عقد اليجار من الباطن 
- مطالبة مالية - تعوي�س 

- مطالبة مالية - ا�سرتجاع ر�سوم تاأمني �سكن 
- مطالبة مالية - اخر - مطالبة مالية 

- الزام املوؤجر بت�سليم م�ستندات - الزام املوؤجر بت�سليم م�ستندات 
- تعيني خبري - تعيني خبري  

املوافق  الث��ن��ني  ي��وم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعالنكم  الق�سائية  اللجنة  وق���ررت 
بالدائرة  اخلام�سة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  ام��ام  2.30م  ال�ساعة   2017/8/14
اأمر  الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 
بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�سر . فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 

ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات  

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    

فى الدعوى رقم 2016/34  بيع عقار مرهون 
                               طالب التنفيذ: بنك امل�سرق 

عنوانه : بناية بنك امل�سرق - �سارع عمر اخلطاب ، بجانب الغرير �سنرت - ديره ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة 
املنفذ �سده : نور الكوثر للعقارات - ذ م م - عنوان : اإمارة دبي - ديرة - القرهود ، مكتب رقم 8 ، ملك عبدالرحمن وح�سني 

عبداحلرمي بال�سالح - هاتف رقم 
انه يف يوم الثنني  املوافق 2017/8/14 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع 
العقار املو�سحة او�سافه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات 

للمزادات  www.emiratesauction.ae ( وذلك يف التاريخ املحدد اعاله .
وعلى راغبي ال�سراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه 
اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 

البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :   او�ساف العقار : 
ار�س ف�ساء رقم 52 مبنطقة اجلداف - امل�ساحة 1137.41 مرت مربع - القيمة التقديرية 10.406.522 درهم

ار�س ف�ساء رقم 53 مبنطقة اجلداف - امل�ساحة 1137.50 مرت مربع - القيمة التقديرية 10.407.345 درهم 
ار�س ف�ساء رقم 54 مبنطقة اجلداف - امل�ساحة 1137.50 مرت مربع - القيمة التقديرية 10.407.345 درهم 
ار�س ف�ساء رقم 55 مبنطقة اجلداف - امل�ساحة 1340.87 مرت مربع - القيمة التقديرية 12.268.042 درهم 
ار�س ف�ساء رقم 56 مبنطقة اجلداف - امل�ساحة 1224.55 مرت مربع - القيمة التقديرية 11.203.793 درهم 
ار�س ف�ساء رقم 57 مبنطقة اجلداف - امل�ساحة 1137.41 مرت مربع - القيمة التقديرية 10.406.522 درهم 
ار�س ف�ساء رقم 58 مبنطقة اجلداف - امل�ساحة 1137.41 مرت مربع - القيمة التقديرية 10.773.811 درهم 
ار�س ف�ساء رقم 59 مبنطقة اجلداف - امل�ساحة 1103.50 مرت مربع - القيمة التقديرية 10.452.608 درهم 

ار�س ف�ساء رقم 76 مبنطقة اجلداف - امل�ساحة 1114 مرت مربع - القيمة التقديرية 10.192.336 درهم 
ار�س ف�ساء رقم 75 مبنطقة اجلداف - امل�ساحة 1300.08 مرت مربع - القيمة التقديرية 12.314.659 درهم 
ار�س ف�ساء رقم 74 مبنطقة اجلداف - امل�ساحة 1374.41 مرت مربع - القيمة التقديرية 13.018.730 درهم 
ار�س ف�ساء رقم 73 مبنطقة اجلداف - امل�ساحة 1164.26 مرت مربع - القيمة التقديرية 10.652.181 درهم 
ار�س ف�ساء رقم 60 مبنطقة اجلداف - امل�ساحة 1609.17 مرت مربع - القيمة التقديرية 14.722.803 درهم 

مالحظة : يدفع املبلغ فورا
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اعالن بيع  عقار بالن�سر -  املنفذ �سده    
فى الدعوى رقم 2016/34  بيع عقار مرهون 

                               طالب التنفيذ: بنك امل�سرق 
عنوانه : بناية بنك امل�سرق - �سارع عمر اخلطاب ، بجانب الغرير �سنرت - ديره ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة 

املنفذ �سده : نور الكوثر للعقارات - ذ م م - عنوان : اإمارة دبي - ديرة - القرهود ، مكتب رقم 8 ، ملك عبدالرحمن وح�سني 
عبداحلرمي بال�سالح - هاتف رقم 

انه يف يوم الثنني  املوافق 2017/8/14 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع 
العقار املو�سحة او�سافه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات 

للمزادات  www.emiratesauction.ae ( وذلك يف التاريخ املحدد اعاله .
وعلى راغبي ال�سراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه 
اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 

البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :   او�ساف العقار : 
ار�س ف�ساء رقم 52 مبنطقة اجلداف - امل�ساحة 1137.41 مرت مربع - القيمة التقديرية 10.406.522 درهم

ار�س ف�ساء رقم 53 مبنطقة اجلداف - امل�ساحة 1137.50 مرت مربع - القيمة التقديرية 10.407.345 درهم 
ار�س ف�ساء رقم 54 مبنطقة اجلداف - امل�ساحة 1137.50 مرت مربع - القيمة التقديرية 10.407.345 درهم 
ار�س ف�ساء رقم 55 مبنطقة اجلداف - امل�ساحة 1340.87 مرت مربع - القيمة التقديرية 12.268.042 درهم 
ار�س ف�ساء رقم 56 مبنطقة اجلداف - امل�ساحة 1224.55 مرت مربع - القيمة التقديرية 11.203.793 درهم 
ار�س ف�ساء رقم 57 مبنطقة اجلداف - امل�ساحة 1137.41 مرت مربع - القيمة التقديرية 10.406.522 درهم 
ار�س ف�ساء رقم 58 مبنطقة اجلداف - امل�ساحة 1137.41 مرت مربع - القيمة التقديرية 10.773.811 درهم 
ار�س ف�ساء رقم 59 مبنطقة اجلداف - امل�ساحة 1103.50 مرت مربع - القيمة التقديرية 10.452.608 درهم 

ار�س ف�ساء رقم 76 مبنطقة اجلداف - امل�ساحة 1114 مرت مربع - القيمة التقديرية 10.192.336 درهم 
ار�س ف�ساء رقم 75 مبنطقة اجلداف - امل�ساحة 1300.08 مرت مربع - القيمة التقديرية 12.314.659 درهم 
ار�س ف�ساء رقم 74 مبنطقة اجلداف - امل�ساحة 1374.41 مرت مربع - القيمة التقديرية 13.018.730 درهم 
ار�س ف�ساء رقم 73 مبنطقة اجلداف - امل�ساحة 1164.26 مرت مربع - القيمة التقديرية 10.652.181 درهم 
ار�س ف�ساء رقم 60 مبنطقة اجلداف - امل�ساحة 1609.17 مرت مربع - القيمة التقديرية 14.722.803 درهم 

مالحظة : يدفع املبلغ فورا
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اأخبـار الإمـارات

•• ابوظبي –الفجر:

القيادات  م���ن  ك��ب��ري  ح�����س��ور  و����س���ط 
امل��ح��ل��ي��ة وال�����س��رك��اء واأول����ي����اء الأم����ور 
الثقافة  وزارة  م��رك��ز  م���ن  ك���ل  ن��ظ��م 
وت��ن��م��ي��ة امل��ع��رف��ة يف ع��ج��م��ان وراأ������س 
�سباح  الفجرية  ودبا  وم�سايف  اخليمة 
حفالت  اأغ�سط�س   9 الأرب���ع���اء  ام�����س 
�سيف  الوطني”  ل��ل��ربن��ام��ج  خ���ت���ام  
ثقايف” ت�سمنت العديد من الفقرات 
اإجن��������ازه على  ال���ت���ي ج�������س���دت م����ا مت 
م���دي ال���س��اب��ي��ع ال�����س��ت��ة امل��ا���س��ي��ة من 
التي  للربنامج،  الأوىل  ال���دورة  عمر 
لوحات  من  لإبداعات  عرو�س  �سملت 
اأعمالهم  م���ن  ومن������اذج  ل��ل��م��ن��ت�����س��ب��ني 
مو�سيقية  لعرو�س  اإ���س��اف��ة  املتميزة، 
والتي  املنت�سبني  بها  ق��ام  وم�سرحية 
اكت�سابها  مت  ال��ت��ي  امل���ه���ارات  ع��ك�����س��ت 

بالور�س والن�سطة. 
م��ن ج��ان��ب��ه ا���س��اد ال�����س��ي��خ ارح��م��ة بن 
القا�سمي نائب مدير  �سعود بن خالد 
اأ���س��م��ن��ت الحت�����اد براأ�س  ���س��رك��ة  ع���ام 
الربنامج  واأن�سطة   ب��دورات  اخليمة  
الوطني “�سيف ثقايف” الذي تنظمه 
حتت  امل��ع��رف��ة  وتنمية  الثقافة  وزارة 
رعاية معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك 
ال نهيان وزير الثقافة وتنمية املعرفة 
الربنامج جنح يف جذب  ان  اإىل  لفتا 
مواهبة  اكت�ساف  يتم  لبيئة  الطالب 
مب�ساعدة  وي���ن���م���ي���ه���ا  خ���الل���ه���ا  م����ن 
يف  واملتخ�س�سني  اخل����رباء  م��ن  ع���دد 
والفنون  وامل�سرح  املو�سيقى  جم��الت 
عنه  ي��ن��ت��ج  مم����ا  والدب  ال��ب�����س��ري��ة 
ب���ال���ت���اأك���ي���د اك���ت�������س���اف جم���م���وع���ة من 

الطالب املبدعني الماراتيني.
جاء ذلك خالل ح�سور ال�سيخ ارحمة 
حلفل  القا�سمي   خالد  ب��ن  �سعود  ب��ن 
“�سيف  ال���وط���ن���ي  ال���ربن���ام���ج  خ���ت���ام 
وتنمية  الثقافة  وزارة  ثقايف” مبركز 
امل��ع��رف��ة راأ������س اخل��ي��م��ة ي��راف��ق��ه عدد 
من القيادات املحلية يف الإم��ارة حيث 
ا�ستمع ال�سيخ  اإىل �سرح تف�سيلي من 
م���وزة امل�����س��اف��ري م��دي��ر امل��رك��ز ب�ساأن 
جميع الدورات والأن�سطة والفعاليات 

يف  للمنت�سبني  الربنامج  قدمها  التي 
املركز.

وع���ل���ى ���س��ع��ي��د م��ت�����س��ل  اأك������د احمد 
ال�سريعي مدير اإدارة املراكز الثقافية 
، اأن ال�ستعدادات للمو�سم املقبل �سوف 
ال�ستار على  ا�سدال  تبداأ مبا�سرة فور 
ال��دورة الوىل، وذل��ك من اأج��ل تلبية 
رغ��ب��ات ك��اف��ة ال��ط��الب امل�����س��ارك��ني يف 
اأ�سبح  اأن  ب��ع��د  خ��ا���س��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
الأمور  اأولياء  اأنظار  حمط  الربنامج 
وح���ر����س���اً م����ن ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا على 
ال�ستفادة من اخلربات التي اكت�سبتها 

خالل الدورة الوىل.
اإىل حر�س  اأن  اإىل  ال�سريعي  واأ���س��ار  
ال�سركاء  تكرمي  الثقافية على  املراكز 
والداعمة  امل�ساندة  واجلهات  والرعاة 
تاأكيد  اإط��������ار  يف  ي����اأت����ي  ل���ل���ربن���ام���ج 
ال�سركاء  من  العدد  هذا  مع  ال�سراكة 
يف امل��وؤ���س�����س��ات وال����دوائ����ر وال������وزارات 
احل��ك��وم��ي��ة ال��ت��ي جن���ح ال��ربن��ام��ج يف 
ا�ستقطابها للعمل حتت مظلته داخل 

مراكز الوزارة املنت�سة يف انحاء الدولة 
، ل��ت��ق��دمي  ك���ل م���ا ه���و مم��ي��ز ومفيد 

للطالب.

تختتم  اخلــيــمــة  را�ــــس  ثــقــافــة 
فعاليات �سيف ثقايف  و�سط ح�سد 

من اجلمهور
وال�سباب  الثقافة  وزارة  م��رك��ز  نظم 
اخليمة   را�������س  يف  امل���ع���رف���ة  وت��ن��م��ي��ة 
الوطني  للربنامج   اخلتامي  احلفل 
الدوائر  �سيف ثقايف  بح�سور مدراء 
ما  اإىل  بالإ�سافة  املتعاونة  واجل��ه��ات 
واأولياء  350 من الطالب  يزيد عن 

الأمور. 
بداأت فعاليات احلفل بافتتاح املعر�س 
ال�سيفي والذي ي�سم اأعمال الطالب 
منت�سبي  م����ن   امل���ج���الت  خم��ت��ل��ف  يف 
ور�����س ال��ف��ن��ون ال��ب�����س��ري��ة والأع���م���ال 
انتقل  ثم  الفنية  وامل�سغولت  اليدوية 
التابع  امل�سرح  اإىل  احل�سور  ذلك  بعد 

ل��ل��م��رك��ز ح��ي��ث ق���دم ال���ط���الب عر�س 
امل�سرح   ور���س  منت�سبي  مب�ساركة  فني 
ثم قدم طالب املركز فقرة عن نتائج 
ور����س���ة ال��ف��ن الأدب������ي ت��ل��ه��ا ب��ع��د ذلك 
واملتعاونني  ال�����س��رك��اء  ت��ك��رمي  ف��ق��رة  
واملوؤ�س�سات  اجلهات  املركز  ك��رم  حيث 
فعاليات  و  ب��اأن�����س��ط��ة  ���س��اه��م��ت  ال��ت��ي 

الربنامج.
وقالت موزة امل�سافري مدير املركز ان 
الطريق  للطالب  ف��ت��ح   ث��ق��ايف  �سيف 
نحو الإبداع والتميز والتفوق ومهدت 
لتنميتها  م��واه��ب��ه��م  اك��ت�����س��اف  ل��ه��م 
قدمت  ب��ع��دم��ا  ال��ق��ري��ب  امل�ستقبل  يف 
حول  متميزة  معلوماتية  جرعة  لهم 

اكت�ساف وتنمية مواهبهم.
كانت  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  ان  واأ����س���اف���ت 
اي��ام الربنامج  حري�سة  خ��الل ف��رتة 
على تنوع ومتيز الفعاليات بالإ�سافة 
على تركيز جميع الأن�سطة يف اكت�ساف 
والبتكار  الإب�����داع  وج��وان��ب  امل��واه��ب 
املنت�سبني  جعلت  مم��ا  ال��ط��الب  ل��دى 

مدة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ت�ستمر  اأن  ي��ت��م��ن��ون 
اأطول.

ي�ساركون  الأمور  واولياء  الطالب 
ثقايف  �سيف  فعاليات  ختام   يف 

بعجمان
وتنمية  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  م��رك��ز  ن��ظ��م  
ختام  ح���ف���ل  ع����ج����م����ان   يف  امل����ع����رف����ة 
ف��ع��ال��ي��ات ال��ربن��ام��ج ال��وط��ن��ي �سيف 
العديد  احلفل  ت�سمن  حيث  ث��ق��ايف   
من الفقرات الفنية الثقافية والفنية   
بافتتاح معر�س منتجات   ب��داأ احلفل  
الفنون  والطالبات يف   الطلبة  اأعمال 
ال��ب�����س��ري��ة ال���ت���ي ن���ف���ذت خ����الل مدة 
ال��ربن��ام��ج ���س��م��ت ل���وح���ات ف��ن��ي��ة من 
اإب��������داع ال����ط����الب، ب���ج���ان���ب ع�����دد من 
املو�سيقية    للمواهب  الفنية  الفقرات 
ال���ط���الب ع��ر���س م�سرحي  ق���دم  ك��م��ا 
ي��ق��وم ب���ه ط��ل��ب��ة ور����س���ة امل�����س��رح حتت 
اإ�سراف الفنان ابراهيم �سامل عرب فيه 

املنت�سبني عن حبهم للوطن ويف ختام 
احلفل مت تكرمي اجلهات امل�ساركة يف 
ال��ربن��ام��ج وت��ك��رمي متطوعي  اإجن����اح 
من  املتميزين  وتكرمي  عطاء  برنامج 

الطالب وامل�ساركني .
وق���ال���ت ل��ط��ي��ف��ة ع��ي��د ال���ف���رج  مديرة 
ال��وط��ن��ي �سيف  ال��ربن��ام��ج  اإن  امل��رك��ز 
اأوق�������ات  ث����ق����ايف جن����ح يف  ا����س���ت���غ���الل 
العمرية  الفئات  جميع  م��ن  ال��ط��الب 
اأع���م���ال متميزة  اإن���ت���اج  امل��خ��ت��ل��ف��ة  يف 
اإىل  اإنتاجهم  تقدمي  يف  وم�ساعدتهم 

اجلمهور.
 واأرج����ع����ت ال���ف���رج ه����ذا ال���ن���ج���اح اإىل 
جم��م��وع��ة م��ت��ع��ددة م��ن الأ���س�����س من 
ب���ي���ن���ه���ا  اخل���ط���ة والأن���������س����ط����ة  التي 
للمراكز  ال��ع��ل��ي��ا   ال��ل��ج��ن��ة  و���س��ع��ت��ه��ا 
وعنا�سر  الإم��ك��ان��ي��ات  ك��اف��ة  وت��وف��ري 
امل�سرفني  لهتمام  بالإ�سافة  النجاح  
الرعاية  اأن���واع  كل  وتقدمي  بالطالب 
ل����ه����م  ح���ي���ث ا����س���ت���ط���اع���ت ال���ط���الب 
ممار�سة جميع هواياتهم مهما تعددت 

التي  الفعاليات  لتنوع  نظراً  الهوايات 
تلبي رغبات جميع الطالب، 

�سيف  فعاليات  يختتم  م�سايف 
ثقايف بحفل مميز للطالب

فيما اأقام املركز الثقايف مب�سايف  حفل 
الوطني   ال��ربن��ام��ج  ملنت�سبي  خ���ت���ام   
من  جمموعة  تت�سمن   ثقايف  �سيف 
اداء  م��ن  م�سرحية  م��ن��ه��ا  ال��ع��رو���س  
املنت�سبني لور�سة امل�سرح تبعها فقرات 
معر�س  بجانب  املو�سيقى   دورة  م��ن 
للفنون الب�سرية وفقرة  الر�سم  احلي 
عن  بوربوينت  عر�س  املركز  قدم  كما 
الفنون الب�سرية من بداية الربنامج  
املتميزين  ب��ت��ك��رمي  احل��ف��ل  واخ��ت��ت��م 
حفل  وب��ج��ان��ب  الرئي�سية  ال��ور���س  يف 
خا�س للمنت�سبني التي ي�سادف اليوم 

اخلتامي  تاريخ ميالدهم.
اأن  اأم���ل الكعبي م��دي��ر امل��رك��ز  وق��ال��ت 
الفعاليات  النهائي ت�سمن كل  احلفل 

م��ن ب��داي��ة الأ���س��ب��وع الأول وخ��ت��ام��ا ً 
ب��الأ���س��ب��وع ال�����س��اد���س ال����ذي ع��رب فيه 
امل�ساركني عن مواهبهم التي ا�ستغلوها 

يف جميع الدورات.
 كما عربوا عن ا�ستمتاعهم بالدورات 
وم����دى ال���س��ت��ف��ادة م��ن��ه��ا م���ن خالل 
ال���ذي طرحته  ث��ق��ايف  �سيف  ب��رن��ام��ج 

وزارة الثقافة وتنمية للعام الول. 

بفقرات  وطالبة  طالب   150  
حفل اخلتام يف دبا الفجرية

الثقافة  وزارة  م���رك���ز  ن��ظ��م  ك��م��ا 
الفجرية  دب���ا  امل��ع��رف��ة يف  وت��ن��م��ي��ة 
ثقايف”  ����س���ي���ف   “ خ����ت����ام  ح����ف����ل 
الفجرية  دب��ا  جمعية  م�سرح  على 
امل�����س��رح بح�سور  وف��ن��ون  ل��ل��ث��ق��اف��ة 
املحلية  وال��دوائ��ر  الدارات  م���دراء 
واحلكومية يف دبا الفجرية والذي 
منها  الفقرات  من  العديد  ت�سمن 
بداأت بعر�س فيديو ملنجزات �سيف 
ال�سابقة  ثقايف على مدار ال�سابيع 
تبعها عزف وغناء الن�سيد الوطني 
تبعها  امل��و���س��ي��ق��ى  ور�����س����ة  مل���وه���ب 
تقدمي موهبة يف اللقاء ثم فقرة 

يولة لطالب ور�سة املو�سيقى
ور�سة  “اهلل” ل���ك���ورال  ي����  ون�����س��ي��د 
امل�����س��رح  ك��م��ا ا���س��ت��م��ل احل��ف��ل على 
اأرب�����ع ف���ق���رات ل��ع��زف م��ن��ف��رد على 
الكمان  و  الورج  املو�سيقية  الآلت 
و الك�سلفون  بجانب فقرة حوارية 
مل����واه����ب ور�����س����ة ال���ف���ن���ون الأدب����ي����ة 
ور�سة  ملواهب  ثقايف  �سيف  ون�سيد 
املو�سيقى  تبعها بعد ذلك م�سرحية 
���س��ي��ف ث���ق���ايف مل���واه���ب امل�����س��رح ثم 
الطالب  ي��ت��ك��رمي  احل���ف���ل  اخ��ت��ت��م 
املتطوعني  املوهبني وتكرمي فريق 

وتكرمي املدربني وال�سركاء
وقالت وداد احلمودي مدير مركز 
ال����وزارة ب��دب��ا ال��ف��ج��رية ان احلفل 
واملهارات  ال���س��ت��ف��ادة  ح��ج��م  عك�س 
مدار  على  الطالب  اأكت�سبها  التي 
اأي����ام ال��ف��ع��ال��ي��ات والإق���ب���ال الكبري 

الذي �سهدته الأن�سطة الطالبية.

بعد مرور 6 اأ�سابيع من التدريب واكت�ساف املواهب

املراكز الثقافية يف عجمان وراأ�س اخليمة وم�سايف ودبا الفجرية تنظم حفالت متميزة خلتام »�سيف ثقايف«

•• الفجرية -وام:

�سعيد  حم���م���د  �����س����ع����ادة  اأك��������د 
ال�����س��ن��ح��اين م���دي���ر ال����دي����وان 
املغفور  ان  بالفجرية  الم��ريي 
اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ  ل��ه 
نهيان طيب اهلل ثراه كان ميلك 
نظرة ثاقبة جتاه م�ستقبل دولة 
المارات ومنو اقت�سادها ب�سكل 
رئي�سي  ب�سكل  ترتكز  تدريجي 

على اإميانه العميق بقدرة ابناء 
الوطن على بناء الدولة.

وقال ال�سنحاين – يف ت�سريح 
ت��وج��ي��ه �ساحب  ل���ه مب��ن��ا���س��ب��ة 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
الدولة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل 
 2018 ع�����ام  ي���ك���ون  ب������اأن  اهلل 
مقولة  ان   – زايد”  “عام 
املغفور له ال�سيخ زايد “امل�سانع 
الرجال  ب��ل  اق��ت�����س��ادا  تبني  ل 

يف  تعك�س  امن���ا  ال�سا�س”  ه��م 
على  وا���س��ح��ة  دللت  معانيها 
توجه قائد ميتلك نظرة ثاقبة 
نحو ال�ستثمار يف الن�سان وهو 
الن  عليه  ت�سري  ال���ذي  ال��ن��ه��ج 

قيادة دولة المارات الر�سيدة.
واأو�سح ال�سنحاين اأن الدرا�سات 
ت��ن��اول��ت ن�ساأة  ال��ت��ي  وال��ب��ح��وث 
م����ن����ذ عهد  الم�������������ارات  دول��������ة 
جتتمع   1971 ع����ام  الحت�����اد 

على ان زايد اأ�س�س فكرا ونهجا 
قوميا يف اقت�ساد الدولة غر�سه 
يف ابنائه و�سعب المارات ب�سكل 
عام قوامه اأن اخلري الذي انعم 
اهلل به على دولة الم��ارات امنا 
ح�سارة  لبناء  واأداة  و�سيلة  هو 
دول�����ة ت��ت��م��ت��ع ب��اق��ت�����س��اد قوي 
املعجزات  وم�ستدام وان حتقيق 
هناك  دام  م��ا  بامل�ستحيل  لي�س 
لهذه  وولء  وان���ت���م���اء  امي������ان 

الدولة.
زايد  �سيا�سة  ن��ت��اج  ان  واأ���س��اف 
يجنيه  امل�������ج�������الت  ����س���ت���ى  يف 
وقتنا  الم����ارات يف  دول���ة  �سعب 
به من حياة  يتمتع  ملا  احلا�سر 
كرمية ورفاهية يف العي�س حيث 
والبنى  امل�ساكن  بناء  على  رك��ز 
وال�سحة  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
ك��اأ���س��ا���س ورك���ي���زة م��ه��م��ني من 
الظروف  ي���وف���را  ان  ���س��اأن��ه��م��ا 

امل���الئ���م���ة ل���ل���م���واط���ن يف دول����ة 
الم������ارات ك���ي ي��ن��ت��ج وي���ب���دع يف 

خدمة هذا الوطن املعطاء.
ال���ي���وم من  ن�����راه  اإن م���ا  وق�����ال 
امل����ج����الت  ����س���ت���ى  اإجن����������ازات يف 
امتداد  ه���و  امن����ا  وال��ق��ط��اع��ات 
القومي  ال���ن���ه���ج  ل���ه���ذا  وا�����س����ح 
ال�سيخ  ل��ه  املغفور  ر�سمه  ال��ذي 
�ساحب  خطاه  على  و�سار  زاي��د 
ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل 

نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل 
وقيم  مفاهيم  غر�س  فاملوؤ�س�س 
ال��ق��ائ��د يف ���س��ع��ب��ه وب�����س��ط لهم 
واألهمهم  دول��ت��ه��م  ب��ن��اء  ا���س��ا���س 
وامل�ستقبلية  ال�سادقة  ال��روؤي��ة 
ال��ف��ت��ي��ة وب����ث فيهم  ل��دول��ت��ه��م 
والإخ�����ال������س  ال�����وح�����دة  رووح 
العربية  الم������������ارات  ل�����دول�����ة 
امل��ت��ح��دة وان ال��وط��ن اأم��ان��ة يف 

اأعناق اجلميع.

حممد �سعيد ال�سنحاين: ال�سيخ زايد اآمن بقدرة اأبناء الوطن على بناء الدولة

•• ليما-وام:

التقى �سعادة حممد يو�سف العو�سي �سفري الدولة لدى 
جمهورية  ل��دى  املقيم  غ��ري  ال�سفري  ب���ريو،  جمهورية 
ك��و���س��ت��اري��ك��ا، مب��ع��ايل م��ان��وي��ل غ��ون��زال��ي�����س ���س��ان��ز وزير 

خارجية كو�ستاريكا، يف مقر �سفارة الدولة يف ليما .

املتميزة  العالقات  واأكد اجلانبان خالل الجتماع على 
قيادتي  وحر�س  ال�سديقني  البلدين  بني  تربط  التي 
كافة  يف  بينهما  الثنائي  التعاون  تعزيز  على  البلدين 
ال���زي���ارات ال��ر���س��م��ي��ة بني  امل���ج���الت م��ن��وه��ني مبختلف 
البلدين ودورها يف تنمية العالقات الثنائية مبا يخدم 

م�سلحة البلدين.

�سفري الدولة يف ليما يلتقي وزير 
اخلارجية الكو�ستاريكي

•• دبي -وام:

رقابة  لقطاع  العام  املدير  م�ساعد  العو�سي  �سريف  حممد  خالد  بحث 
البيئة وال�سحة وال�سالمة ببلدية دبي مع وفد من الإدارة العامة للدفاع 

املدين بدبي �سبل تعزيز التعاون مبا ي�سمن حتقيق امل�سلحة العامة.
وياأتي اللقاء يف نطاق الزيارات واللقاءات التي حتر�س عليها بلدية دبي 
اأف�سل  لتحقيق  التعاون  ج�سور  ومد  اخل��ربات  تبادل  اإىل  تهدف  والتي 

النتائج وتطبيق اأف�سل املمار�سات يف جمالت العمل.
ومتت خالل اللقاء مناق�سة عقد اتفاقية بني الطرفني لتاأ�سي�س خمترب 
لأف�سل  وفقا  احل��ري��ق  م��ن  وال�سالمة  ال��وق��اي��ة  لخ��ت��ب��ارات  متخ�س�س 
املرجعية  املنطقة وي�سبح  الأول على م�ستوى  العاملية ليكون  املمار�سات 

املعتمدة بهذا املجال.
واأثنى الوفد على اجلهود التي تبذلها البلدية يف تطبيق اأف�سل املمار�سات 
يف جمالت العمل كافة و�سعيها الدائم للتعاون مع غريها من الدوائر 
لتحقيق التطور العام وامل�ستدام و�سمان الو�سول اإىل اأعلى امل�ستويات يف 

كافة املجالت.

بلدية ودفاع مدين دبي يبحثان 
�سبل تعزيز التعاون بينهما

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   

 اإخطار  بالئحة التنفيذ رقم 04/04465/2017/ �سكني    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/05451/2017  �سكني  

اىل املنفذ �سده / ار�س البتكار لنظمة احل�ساب اليل - �س ذ م م - وعنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �سارع 
الرفاعة - منطقة ال�سوق الكبري - خلف مركز �سرطة الرفاعة - بناء اآي تي �سنرت لون بني - م�ساد على الر�س 
 رقم )312.895( - منطقة ال�سوق الكبري - ال�سقة رقم اأ�س )9( الطابق الثاين - رقم مكاين 277925069 
 : وعنوانه   - �سابقا(  العقارية  �سبيب  )ب��ن  العقارية  �سبيب  بن  عبدالواحد   / التنفيذ  الطالب  اأن  مبا 
العنوان - اإمارة دبي - ديرة - �سارع ابوبكر ال�سديق - منطقة هور العنز - خلف يونايتد هايرب ماركت 

البناء )هور العنز بالزا( - الطابق الثالث - موؤ�س�سة عبدالواحد بن �سبيب العقارية 
تقدم طالب  ،  فقد  ايجارات  �سكني  الدعوى رقم 02/05451/2017  ال�سادر يف  قد حت�سل على احلكم 

التنفيذ بهذه الالئحة لتنفيذ ما ورد يف منطوق احلكم  
ومن ثم فقد تقدم طالب التنفيذ بطلب يلتم�س فيه : 

1- مطالبة مالية - ما ي�ستجد من قيمة ايجارية حتى الخالء الفعلي 
2- اخالء عقار - اخالء لعدم �سداد الجرة 

3- مطالبة مالية - الزام بقيمة ايجارية 12.427.00 درهم 
4- مطالبة مالية - غرامة عدم جتديد 15.000.00 درهم 

5- مطالبة مالية - الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى  
وفقا للحكم والالئحة التنفيذية املرفقة بهذا الإخطار. 

لذلك ، فانكم مكفون بتنفيذ منطوق احلكم من تاريخ ت�سلمكم هذا الخطار ، ويف حال امتناعكم عن 
التنفيذ خالل 15 يوم من تاريخ ا�ستالمكم لهذا العالن �سوف يتم اتخاذ الجراءات القانونية املنا�سبة 

بحقكم وفقا لطلبات طالب التنفيذ.
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ص املنازعات اليجارية
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  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/03117/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/02062/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �سده : بي اي ام لاللكرتونيات - �س ذ م م  - جمهول حمل القامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ : حممد علي عبداهلل العي�سى   

ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي بالتي:
الفعلي  الخ��الء  وحتى مت��ام   2017/2/26 اعتبارا من  اج��ره  ي�ستجد من  وم��ا   -1

بواقع الجرة ال�سنوية مبلغ 76.000 درهم 
وعقد  بال�سحيفة  واملبينه  التداعي  مو�سوع  العني  من  عليه  املدعي  باخالء   -2

اليجار املوؤرخ 2015/3/11 وت�سليمها للمدعي خالية من ال�سواغل 
الجرة  قيمة  دره���م   76.000 مبلغ  للمدعي  ي����وؤدي  ان  عليه  امل��دع��ي  وب���ال���زام   -3
، مع تقدمي براءة ذمة  امل�ستحقة عن الفرتة من 2016/2/26 وحتى 2017/2/25 

من هيئة كهرباء ومياه دبي 
4- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر يوم من تاريخ 
الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �سوف يتم اتخاذ الجراءات 

القانونية املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

فقدان جواز �سفرت
فقد امل��دع��و /ا���س��ف ندمي 
بن غالم ر�سول ، باك�ستان  
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )9456703( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 050/5804606

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو /ح�سن فاروق 
باك�ستان   ، ج�����ول  م��ي��ن��ا 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )8968743( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 056/1740882

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د امل��دع��و /ع��ب��ي��د علي 
باك�ستان    ، دي�����ت�����ا  اهلل 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )1817631( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 056/6411722
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     اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/05774/2017/ �سكني  
اىل املدعى عليه : لوين بدوي  

مبا اأن املدعي : فهدة بنت من�سور بن مانع بن جمعه    
 قد اأقام �سدكم الدعوى 02/05774/2017/�سكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

اخالء عقار - انه اخطر املدعي عليه بالخالء حلاجته للماأجور لال�ستخدام ال�سخ�سي 
يف 2016/5/3 ال انه مل ي�ستجيب ومل يخلي املاأجور

العقار �سوف  العقار للمدعي بعد ان اخربه ان  باع  مطالبة مالية - املدعي عليه الول 
يتم اخالئه يف مايو 2017 وانه قد اخطر املدعي عليهم الثاين والثالث بذلك ومل يتم 
الخالء اىل الن رغم مرور وانق�ساء فرتة النذار وهذا الفعل تدلي�س وغنب من املدعي 

عليه الول بالتعاون مع املدعي عليهم 
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

املوافق  الح��د  ي��وم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اإعالنكم  اإع��ادة  الق�سائية  اللجنة  وق��ررت 
2017/8/13  ال�ساعة 2.30م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة الرابعة( بالدائرة الإبتدائية 
واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�سري مدة 
قانونا  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  الن�سر.  تاريخ  اي��ام من  اىل ثالثة  امل�سافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات  

مركز ف�ص املنازعات اليجارية
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عربي ودويل

يف اخلالف حول ترحيل الأفغان املرفو�س طلبات جلوئهم، اتفقت 
احلكومة الأملانية متمثلة يف وزارتي الداخلية واخلارجية على عدم 
ترحيل الالجئني الأفغان اإىل موطنهم اإل يف حالت ا�ستثنائية، وذلك 
بح�سب تقرير ن�سرته �سحف �سبكة اأملانيا التحريرية ام�س الأربعاء، 

ا�ستناداً اإىل تقييم داخلي جديد للو�سع الأمني العام للبالد.
تقييدها لإج��راءات ترحيل  ر�سمياً  بذلك  الأملانية  واأك��دت احلكومة 
الأفغان الذي تطبقه ب�سورة غري ر�سمية منذ الهجوم على ال�سفارة 

الأملانية يف كابول يف مايو املا�سي.
جتدر الإ�سارة اإىل اأن ترحيل الالجئني اإىل اأفغان�ستان من الق�سايا 
النزاع  ح��دة  ت�ساعد  ب�سبب  اأمل��ان��ي��ا  يف  طويلة  ف��رتة  منذ  اخلالفية 
املتطرفة  الإ�سالمية  “طالبان”  وحركة  الأفغانية  احلكومة  بني 

وا�ستمرار املعارك والهجمات يف اأنحاء متفرقة من البالد.
وي��ع��ت��رب ال��و���س��ع الأم��ن��ي يف اأف��غ��ان�����س��ت��ان اأ����س���واأ م��ن اأي وق���ت م�سى 
الناتو  الأطل�سي  �سمال  حلف  ق��وات  ومهمة  الأم��ري��ك��ي  ال��غ��زو  منذ 

لأفغان�ستان التي اأعقبت هجمات ال�11 من �سبتمرب عام 2001.
اإىل  فيه  ا�ستندت  الذي  التحريرية”  اأملانيا  “�سبكة  تقرير  وبح�سب 
يونيو   30 حتى  اأملانيا  يف  يوجد  اأمنية،  م�سادر  من  حديثة  بيانات 
ال��ب��الد، ليرتاجع  اأف��غ��اين ملزمني مب��غ��ادرة  اآلف   10 نحو  املا�سي 

عددهم مقارنة بالعام املا�سي مبقدار 5 اآلف اأفغاين.
ومت ترحيل 282 اأفغانياً اإىل موطنهم حتى نهاية يونيو املا�سي. مت 

. ترحيل 145 اأفغانياً عام 2016 
التقييم  اإىل  ا�ستناداً  الأملانية  التفاق اجلديد يف احلكومة  وبح�سب 
طلبات  املرفو�س  الأف��غ��ان  ترحيل  ف��اإن  الأمنية،  لالأو�ساع  اجلديد 
اأنهم  على  وامل�سنفني  اجلنائيني  على  �سيقت�سر  اأملانيا  يف  جلوئهم 

خطريون اأمنياً.
كما �ستتخذ احلكومة الأملانية اإجراءات �سد الأفغان الذين يرف�سون 

التعاون يف اإثبات هويتهم.
وبح�سب بيانات احلكومة الأملانية يف اأبريل املا�سي، يبلغ عدد الأفغان 

املقيمني يف اأملانيا نحو 255 األف اأفغاين.

ام�س  اأفريقيا  جنوب  يف  املعار�س  الدميقراطي  التحالف  حزب  دعا 
الأربعاء اإىل حل الربملان واإجراء انتخابات عامة بعد يوم من خ�سارته 

يف القرتاع على حجب الثقة عن الرئي�س جاكوب زوما.
�سيقدم مذكرة بحل  اإن احلزب  وقال زعيم احلزب مو�سي مامياين 
الربملان غدا اخلمي�س مع طلب مناق�ستها يف الربملان يف اأ�سرع وقت 

ممكن.
واأفلت زوما الذي طالته اتهاماته بالف�ساد و�سوء اإدارة القت�ساد من 
حماولة يف الربملان لعزله من من�سبه. لكن الت�سويت اأ�سر به من 
الوطني  املوؤمتر  ح��زب  من  اأف��راد  �سوت  اأن  بعد  ال�سيا�سية  الناحية 

الأفريقي احلاكم الذي ينتمي له مع املعار�سة.
وقال مامياين خالل موؤمتر �سحفي يف كيب تاون اإن النتيجة تظهر 

اأن احلزب احلاكم منق�سم واإن البالد بحاجة لبداية جديدة .
اأن تتاح لهم الفر�سة الآن للتعبري  اأن الناخبني ينبغي  وقال نعتقد 
الدفاع  الأفريقي يف  الوطني  املوؤمتر  �سلوك حزب  ب�ساأن  اآرائهم  عن 
عن جاكوب زوما. باخت�سار نعتقد اأنه ينبغي حل الربملان الآن حتى 

يت�سنى للبالد اإجراء انتخابات مبكرة.

الأمريكي  الرئي�س  ت�سميم  اأن���ه  و�سفته  مب��ا  ام�����س  فرن�سا  اأ���س��ادت 
ال�سمالية بالغ�سب والنار ب�سبب  دونالد ترامب بعد تهديده كوريا 
ب��رن��اجم��ه��ا ال�����س��اروخ��ي وال���ن���ووي.وق���ال امل��ت��ح��دث ب��ا���س��م احلكومة 
ت�سميم  اإن  احلكومة  اجتماع  بعد  كا�ستانري  كري�ستوف  الفرن�سية 
كان  ال���ذي  نف�سه  الت�سميم  ح��ال  اأي  على  ه��و  الأم��ريك��ي  الرئي�س 
باأن  يقبلوا  اأن  ميكن  ل  لأنهم  الأمريكيني  ال��روؤ���س��اء  كل  �سيعتمده 

يتعر�س جزء من اأرا�سيهم لإطالق �سواريخ بال�ستية نووية.

عوا�صم

برلني

جوهان�سربج

باري�س

البنتاغون يدر�س تعزيز امل�ساعدة للفلبني 
•• وا�صنطن-اأ ف ب:

اأعلن م�سوؤول يف وزارة الدفاع الأمريكية ان الوليات املتحدة تدر�س تقدمي 
جنوب  يف  املتطرفني  �سد  ح��رب��ه  يف  الفلبيني  للجي�س  ال��دع��م  م��ن  امل��زي��د 

البالد.
وقال امل�سوؤول الذي مل يك�سف عن هويته لفران�س بر�س ان املحادثات تتقدم 
م�سرّية  درون  ط��ائ��رات  املتحدة  ال��ولي��ات  ت��اأم��ني  ت�سهد  وق��د  كبري،  ب�سكل 

للجي�س الفيليبيني اإ�سافة اىل التدريب.
واأ�ساف امل�سوؤول ان الطائرات ميكن ان ت�ستخدم افرتا�سيا لتنفيذ �سربات، 
مع ان هذا ميكن ان يحدث فقط بهدف الدفاع عن النف�س وحلماية جنود 
ج��دي��دة يف حروب  فتح جبهة  اىل  ت�سري  ول��ن  ق��وات حليفة،  او  امريكيني 
الدرون المريكية.وقال امل�سوؤول لي�س �سروريا الهدف من وجود طائرات 

الدرون هناك، انها هناك من اجل ال�ستطالع املراقبة.
ا�ستخدام  مناق�سة  تتم  مل  ان��ه  الفيليبينية  الوطني  ال��دف��اع  ادارة  وق��ال��ت 

طائرات درون ل�سرب جمموعات اإرهابية م�ستلهمة من تنظيم داع�س.
الدعم  ك��ل  ان  ل��وغ��ان  كري�س  الكولونيل  البنتاغون  با�سم  الناطق  وق���ال 

الع�سكري يف الفيليبني يتم بطلب من احلكومة الفيليبينية.
واأ�ساف نحن نحرتم �سيادة الفيليبني، ول ن�سعى لعمل اأحادي هناك.

وكان الرئي�س الفيليبني رودريغو دوتريتي قد طلب من النواب املوافقة على 
تطويع 20،000 جندي ا�سايف ملواجهة التهديدات املتزايدة يف اجلنوب.
ويخو�س م�سلحون يرفعون اأعالم تنظيم داع�س حربا دامية منذ 23 مايو 
ارتكبوا عمليات قتل  م��راوي يف اجلنوب حيث  الفيليبيني يف  �سد اجلي�س 

وخطفوا رهائن واأحرقوا مباين. 
ورغم اإعالن احلكومة يف البداية عن وجود ب�سع مئات فقط من مقاتلي 
ا�ستعادة  الآن من  تتمكن حتى  اأن قواتها مل  اإل  م��راوي،  داع�س يف  تنظيم 

املدينة.

التح�سري لأول رحلة يقوم بها البابا اىل رو�سيا
فالدميري بوتني وكبار امل�سوؤولني الدينيني، ويف مقدمهم البطريرك كرييل، راأ�س 
الكني�سة الرثوذك�سية الرو�سية.وا�ساف امني �سر دولة الفاتيكان يف هذه اللحظة 
العامل،  انحاء  خمتلف  يف  والنزاعات  التوترات  ازدي��اد  فيها  ن�سهد  التي  التاريخية 
ي�سكل ال�سالم يف نظر البابا فرن�سي�س ويف نظري �سخ�سيا، اولوية وا�سحة ول مفر 
اوروبا  الفاتيكان يبدي اهتماما خا�سا مبنطقة  ان  الكاردينال بارولني  منها.واكد 
ال�سرقية املرتامية التي ت�سطلع “بالإ�سافة اىل ثراء تقاليدها الثقافية والدينية، 
بدور يف البحث عن ا�ستقرار اف�سل للقارة ووحدة اف�سل، مبا يف ذلك على �سعيد 
العالقات بني ال�سرق والغرب«.وخل�س امني �سر دولة الفاتيكان اىل القول بعد فرتة 
املعار�سة اليديولوجية التي ل ميكن بالتاأكيد ان تتال�سى بني ليلة و�سحاها، ومع 
الفاق اجلديدة التي انفتحت منذ نهاية احلرب الباردة، من املهم ال�ستفادة من كل 

الفر�س لت�سجيع الحرتام واحلوار والتعاون املتبادل من اجل تعزيز ال�سالم.

•• روما-اأ ف ب:

اعلن امني �سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيرتو بارولني انه �سيزور مو�سكو من 20 
اىل 24 اغ�سط�س، حيث �سيبحث هناك امكانية قيام البابا فرن�سي�س بزيارة ر�سمية 
اىل رو�سيا، �ست�سكل، كما قال يف مقابلة مع �سحيفة كوريريي ديال �سريا اليطالية، 
�سابقة تاريخية.وقال الكاردينال بارولني ان العداد لزيارة حمتملة لقدا�سة البابا 
نف�سه مواعيده  الوقت  زيارتي، معلنا يف  اه��داف  رو�سيا، هو من بني  فرن�سي�س اىل 
للرحلة.وكان البابا فرن�سي�س اعلن يف مقابلة اجرتها معه يف مار�س املا�سي �سحيفة 
ا�ستطيع  ل  ال��دول��ي��ة،  رح��الت��ه  م�ساريع  ع��ن  ���س��وؤال  على  ردا  المل��ان��ي��ة،  ت�سايت  دي 
الذهاب اىل رو�سيا، لأنه يتعني علي عندئذ ان اذهب اي�سا اىل اوكرانيا.ومل يطرح 
الرئي�س  و�سيلتقي يف مو�سكو  النقطة.  �سوؤال عن هذه  اي  بارولني  الكاردينال  على 

م�سرع اأملاين يريد �سمانات اأمنية لزيارة تركيا 
•• برلني-رويرتز:

الأملانية  اخلارجية  وزارة  من  اأمنية  �سمانات  الي�سار  لأق�سى  ينتمي  حزب  من  اأمل��اين  م�سرع  يريد 
قبل اأن يتوجه يف جولة بقيادة حلف �سمال الأطل�سي لزيارة جنود يخدمون يف قاعدة جوية برتكيا 
البلدين  بني  التوتر  تركية  قواعد  يف  الأمل��ان  اجلنود  زي��ارة  ب�ساأن  النزاعات  املقبل.واأججت  ال�سهر 
احلليفني يف حلف �سمال الأطل�سي. وحذرت اأملانيا مواطنيها من ال�سفر لرتكيا بعد اأن اعتقلت اأنقرة 
ال�سهر املا�سي ع�سرة ن�سطاء يف جمال حقوق الإن�سان بينهم اأملاين �سمن حملة اأمنية.وقال امل�سرع 
ظل  يف  �سالمته  على  قلق  اأن��ه  ت�سايتوجن  اأجلماينه  فرانكفورتر  ل�سحيفة  نوي  األك�سندر  الي�ساري 
اأملانيا والحتاد  اأنه على ات�سال بحزب العمال الكرد�ستاين الذي ت�سنفه  “العبثية”  مزاعم تركيا 
الأوروبي منظمة اإرهابية.وقال نوي “ينبغي اأن يكون وا�سحا اأنني �ساأمتكن من اخلروج من تركيا«.

وقالت وزارة اخلارجية الأملانية اإنها �ستبذل اأق�سى ما يف و�سعها ل�سمان اأن امل�سرعني الأملان ال�سبعة 
الذين �ستختارهم جلنة الدفاع بالربملان باإمكانهم القيام بالزيارة.

نحو 120 لجئا 
ومهاجرا يق�سدون 

احلدود النم�ساوية يوميا
•• فيينا-وام:

وزير  �سوبوتكا  فولفجاجن  ك�سف 
النقاب  ال���ن���م�������س���اوي  ال���داخ���ل���ي���ة 
الذين  الالجئني  اأع��داد  ام�س عن 
غري  ب�سكل  النم�سا  اإىل  ي��دخ��ل��ون 
البلقان  غ��رب  طريق  ع��رب  �سرعي 
ال���راه���ن، مو�سحاً  ال��وق��ت  خ���الل 
ومهاجرا  لج��ئ��ا   120 ن��ح��و  اأن 
ال��ن��م�����س��ا يوميا  ي��ق�����س��دون ح����دود 
ت��ن��ج��ح ق�����وات ح���ر����س احل������دود يف 
م��ن��ه��م فيما    80 ن���ح���و   ت��وق��ي��ف 

ينجح الخرون يف العبور .
واأو�سح الوزير �سوبوتكا، يف ت�سريح 
جلريدة كورير اليومية، اأن النم�سا 
م�سرياً  اخل���ط���ر،  حل���ال���ة  ت�����س��ت��ع��د 
عام  الالجئني يف  تدفق  اأزم��ة  اإىل 
�سيا�سة  ال��وزي��ر  ورف�����س   ،2015
الالجئني  ومت��ري��ر  الب�سر  غ�����س 
تفعيل نظام فح�س  باإعادة  ملوحاً 
امل�سافرين  جميع  دخ��ول  تاأ�سريات 
الربية  احل���دود  ع��رب  النم�سا  اإىل 
 ، اجلنوب  يف  امل�سرتكة  الإيطالية 
قائاًل : ن�ستطيع تفعيل نظام اإدارة 
معرب بريرن مع اإيطاليا يف غ�سون 

24 �ساعة.

اخلارجية الفل�سطينية: الت�سعيد الإ�سرائيلي يطال الإن�سان واحلجر 

منظمة التحرير تدعو اإىل حترك دويل لوقف الإ�ستيطان

مقتل م�سلحني اثنني من التنظيم يف انفجار �سرق اأفغان�ستان

داع�س يحتجز ع�سرات الأفغان بعد املجزرة

الأمن الفل�سطيني يعتقل خم�سة �سحافيني 
•• رام اهلل-اأ ف ب:

خم�سة  املحتلة  الغربية  ال�سفة  يف  الفل�سطينية  الأم���ن  اأج��ه��زة  اعتقلت 
�سحافيني فل�سطينيني، بينما ا�ستدعت �سحافيا �ساد�سا للتحقيق، بح�سب 

ما اعلنت نقابة ال�سحافيني الفل�سطينيني وم�سدر امني فل�سطيني.
ممدوح  الف�سائية  القد�س  قناة  مرا�سل  من  كال  الم��ن  اجهزة  واعتقلت 
ومرا�سل  عرفة،  ابو  عامر  اخلليل  يف  حملية  قناة  يف  وال�سحايف  حمامرة، 
وال�سحايف  زي��د،  ابو  ط��ارق  التابعة حلركة حما�س يف جنني  الأق�سى  قناة 

امل�ستقل قتيبة قا�سم من بيت حلم.
اعتقال  اي�سا  مت  ان��ه  بيان  يف  الفل�سطينيني  ال�سحافيني  نقابة  واأ�سافت 
ا�ستدعي  بينما  القد�س،  قناة  ل��دى  يعمل  ال��ذي  حاليقة  احمد  ال�سحايف 

ال�سحايف ا�سالم �سامل الذي يعمل ب�سكل م�ستقل. 

ونقلت وكالة “وفا” الفل�سطينية الر�سمية عن م�سوؤول اأمني تاأكيده توقيف 
اربعة �سحافيني، م�سريا اإىل اأنهم متهمون بت�سريب معلومات ح�سا�سة اىل 

واأ�ساف لأن املو�سوع قيد التحقيق. جهات معادية”. 
امل�سوؤولية  وحملت  العتقال  عملية  ال�سحافيني  نقابة  دانت  جهتها،  ومن 
وو�سائل  ال�سحافيني  جتنيب  اىل  داع��ي��ة  وال�سيا�سي،  الم��ن��ي  للمراجع 

العالم تداعيات النق�سام الفل�سطيني وجتاذباته.
وكانت قوات المن الفل�سطينية اعتقلت ال�سهر املا�سي مرا�سل قناة فل�سطني 
بعد ت�سويره بهاتفه النقال موكب رئي�س الوزراء الفل�سطيني عند حاجز 

ا�سرائيلي �سمال ال�سفة الغربية املحتلة، ثم افرجت عنه لحقا.
ويتعر�س ال�سحافيون الفل�سطينيون اىل م�سايقات واعتقالت متكررة من 
الجهزة المنية التابعة لل�سلطة الفل�سطينية يف ال�سفة الغربية، وكذلك 

المر من قبل الأجهزة الأمنية التابعة حلركة حما�س يف قطاع غزة.

•• مزار �رشيف-اأ ف ب:

�سمال  م�����ن  ق������روي������ون  حت�������دث 
عنا�سر  عنهم  اأف����رج  افغان�ستان 
و�ساطة،  اإث���ر  طالبان  ح��رك��ة  م��ن 
تنظيم  ارتكبها  التي  امل��ج��ازر  عن 
داع�س الإرهابي يف بلدتهم التي ل 
يزال ع�سرات املدنيني حمتجزين 

فيها.
اح���د  ظ����ف����ري،  داد  ع���ل���ي  وق�������ال 
���س��ك��ان م�����ريزا اول���ون���غ يف ولي���ة 
فران�س  ل���وك���ال���ة  �����س����اري-ب����ول، 
املعارك،  ب�����داأت  “عندما  ب���ر����س، 
حاول النا�س الهرب، لكن مقاتلي 
واأخذوا  منعوهم،  داع�����س  تنظيم 
والن�ساء  ال��رج��ال  م��ن  جم��م��وع��ة 
والط��ف��ال واق��ت��ادوه��م اىل خلف 

تلة لقتلهم«.
���س��ه��دت ال��ق��ري��ة ال�����س��ب��ت جمزرة 
خم�سني  ح���واىل  �سحيتها  ذه���ب 
ال�سلطات  ذك������رت  ك���م���ا  م���دن���ي���ا، 
ذلك  منذ  ت��زال  ل  وه��ي  املحلية. 
احل��ني م��ع��زول��ة ع��ن ال��ع��امل، لأن 
الهواتف  ������س�����ادروا  امل���ه���اج���م���ني 
م�سوؤولو  ق����ال  ك��م��ا  امل���ح���م���ول���ة، 

الولية.
ع��ن��ا���س��ر ط��ال��ب��ان م�ساء  واأف������رج 

على اهبة ال�ستعداد للمقاومة«.
الفغانية  ال�����س��ل��ط��ات  وان���ت���ق���دت 
عنا�سر  ب��ني  امل�����س��رتك��ة  العملية 
ط���ال���ب���ان ال���ذي���ن ���س��ي��ط��روا على 
ا�ستمر  ق��ت��ال  بعد  �سياد  منطقة 
وتنظيم  ال�������س���ب���ت،  ����س���اع���ة   48

داع�س.
اىل ذلك، قتل م�سلحان اثنان على 
الأقل، ينتميان اإىل تنظيم داع�س 
ك���ون���ار �سرق  ب��اإق��ل��ي��م  ان��ف��ج��ار  يف 
ملا ذكرته وكالة  اأفغان�ستان، طبقاً 
لالأنباء  الأف��غ��ان��ي��ة  ب��ر���س  خ��ام��ا 

ام�س الأربعاء.
وذكر فيلق �سالب، رقم 201، من 
قوات اجلي�س الوطني الأفغاين يف 
اإن احلادث وقع مبنطقة  ال�سرق، 
جماورة ملنطقة “ماروارا” م�ساء 

اأم�س الثالثاء.
اأن  ���س��الب  م�����س��وؤول��و فيلق  وذك���ر 
زرع  يف  منهمكني  ك��ان��ا  امل�سلحني 
عبوة نا�سفة بدائية ال�سنع، حيث 
اأ�سفر  مم��ا  اأوان��ه��ا،  قبل  انفجرت 

عن مقتلهما.
امل�سلحة  اجل���م���اع���ات  ت��ع��ل��ق  ومل 
املت�سددة املناه�سة للحكومة، من 
حتى  التقرير  على  داع�����س  بينها 

الآن.

و���س��الح��ي��ات��ه��ا ك��اف��ة ا���س��ت��ن��اداً اإىل 
باإجراء  والقبول  الأ�سا�سي  القانون 

النتخابات العامة.
اخلارجية  وزارة  ق��ال��ت  ذل����ك،  اىل 
“�سلطات  اإن  ال���ف���ل�������س���ط���ي���ن���ي���ة، 
ت�سعد من  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  الح��ت��الل 
املواطنني  بحق  القمعية  اإجراءاتها 
القد�س  ويف  ع��ام��ة  الفل�سطينيني 
مع  بالتزامن  خا�س،  ب�سكل  املحتلة 
يرتكبها  يومية  واع��ت��داءات  ع��رب��دة 
ال�سعب  اأب���ن���اء  ب��ح��ق  امل�����س��ت��وط��ن��ون 

وممتلكاتهم«.
الفل�سطينية  الأن��ب��اء  لوكالة  ووفقاً 
اأ�سارت الوزارة يف بيان اأم�س  “وفا”، 
بلدية  ج���راف���ات  اأن  اإىل  الأرب����ع����اء، 
من  وبحماية  القد�س  يف  الح��ت��الل 

ق����وات الح���ت���الل، ه��دم��ت منزلني 
وبيت  امل����ك����رب  ج���ب���ل  يف  وب����رك���������س����اً 
قرية  يف  جت��اري��ة  وحم���الت  حنينا، 
امل��ح��ت��ل��ة بحجة  ال��ق��د���س  ح���زم���ا يف 
بالإ�سافة  ه���ذا  ال��رتخ��ي�����س،  ع���دم 
احتاللية  وت��داب��ري  خمططات  اىل 
ال�سيخ  حي  على  الكاملة  لل�سيطرة 
ج�����راح يف ال��ع��ا���س��م��ة امل��ح��ت��ل��ة، من 
ا�ستيطانية  م�����س��اري��ع  ع����دة  خ����الل 
عمليات  ت��ن��ف��ي��ذ  وع�����رب  ت��و���س��ع��ي��ة، 
اإخ�����الء وه����دم مل���ن���ازل امل��واط��ن��ني يف 
اأي�ساً يف  هذا احل��ي، وهو ما يجري 
الحتالل  �سلطات  واإق����دام  ���س��ل��وان، 
بهدم مدر�سة  اإخطارات  توزيع  على 
و13 من�ساأة يف بلدة �سواد �سمال رام 

اهلل.

واأ�سافت اأن �سلطات الحتالل تطلق 
ال�ستيطانية  الإره��اب  منظمات  يد 
الأر����س  ع��ل��ى  اع��ت��داءات��ه��ا  لت�سعيد 
املواطنني  وممتلكات  الفل�سطينية 
ومنازلهم، حيث يوا�سل امل�ستوطنون 
اليومية  اع��ت��داءات��ه��م  امل��ت��ط��رف��ون 
اخلليل  ال��ق��دمي��ة يف  ال��ب��ل��دة  ع��ل��ى 
امل�ستوطنون  اأق��دم  كما  ومواطنيها، 
بلدة  يف  اأرا��������س�������ي  اإح�����������راق  ع����ل����ى 
ع��ق��رب��ا مب��ح��اف��ظ��ة ن��اب��ل�����س، وقامت 
ا�ستيطانية  اإره���اب���ي���ة  جم��م��وع��ات 
فل�سطينيتني  م��رك��ب��ت��ني  ب����اإح����راق 
معادية  ع��ن�����س��ري��ة  ���س��ع��ارات  وخ���ط 
مبحافظة  �سفا  اأم  قرية  يف  للعرب 

رام اهلل والبرية.
واأكدت الوزارة اأن �سلطات الحتالل 

ت�سر على ت�سعيد عقابها اجلماعي 
للمقد�سيني على �سمودهم ودفاعهم 
والإن�ساين  ال��وط��ن��ي  وج��وده��م  ع��ن 
ملحاولت  وت�����س��دي��ه��م  ال���ق���د����س،  يف 
الأق�سى  امل�����س��ج��د  ع��ل��ى  ال�����س��ي��ط��رة 
ومكانياً،  زمانياً  وتق�سيمه  امل��ب��ارك 
الإجراءات  من  طويلة  �سل�سلة  عرب 
والتدابري العقابية ت�سمل املالحقات 
ال�����س��ري��ب��ي��ة وف����ر�����س احل����ج����وزات 
التجارية  امل���ح���ال  ع��ل��ى  ب��اجل��م��ل��ة 
اأن  ال���ق���د����س، وي���ب���دو  وامل���ن�������س���اآت يف 
يدفع  املختلفة  واأجهزته  الحتالل 
التوتر وتفجري  م��ن  امل��زي��د  ب��اجت��اه 
الأو�ساع يف القد�س و�ساحة ال�سراع 
اأي ا�ستحقاق  ب�سكل عام، هروباً من 
ا�ستئناف  ي���ح���اول  دويل  ج��ه��د  اأو 

•• رام اهلل-وكاالت:

دعت منظمة التحرير الفل�سطينية، 
اأم�������س الأرب����ع����اء، امل��ج��ت��م��ع ال����دويل 
ال�ستيطان  بوقف  اإ�سرائيل  لإل���زام 
الفل�سطينية،  الأرا�������س������ي  داخ������ل 
ال�سرعية  ب������ق������رارات  والل�������ت�������زام 

الدولية.
التنفيذية  اللجنة  �سر  اأم��ني  وق��ال 
الفل�سطينية،  ال��ت��ح��ري��ر  مل��ن��ظ��م��ة 
الإدارة  اإن  ع�����ري�����ق�����ات،  �����س����ائ����ب 
الدويل  الأمريكية خا�سة واملجتمع 
خيار  ت��ث��ب��ي��ت  اإىل  م���دع���وون  ع��ام��ة 
 1967 ح�������دود  ع���ل���ى  ال����دول����ت����ني 
الإ�سرائيلية بوقف  واإلزام احلكومة 

الن�ساطات ال�ستيطانية كافة.
والأمن  ال�سالم  مفتاح  اأن  واأ���س��اف 
وال�ستقرار والنت�سار على الإرهاب 
ال�سرق  م���ن���ط���ق���ة  يف  وال����ت����ط����رف 
الحتالل  ب��اإن��ه��اء  ي���ب���داأ  الأو�����س����ط، 
فل�سطني  دولة  واإقامة  الإ�سرائيلي، 
القد�س  ب���ع���ا����س���م���ت���ه���ا  امل�������س���ت���ق���ل���ة 
ال�����س��رق��ي��ة ع��ل��ى ح����دود ال���راب���ع من 

حزيران 1967.
���س��دد ع��ري��ق��ات، ع��ل��ى �سرورة  ك��م��ا 
كافة  ال��ن��ه��ائ��ي  ال��و���س��ع  ق�سايا  ح��ل 
امل�ستوطنات،  احل�����دود،  )ال���ق���د����س، 
الأمن، والأ�سرى(  املياه،  الالجئني، 
ال�سرعية  ال����ق����رارات  اإىل  ا���س��ت��ن��اداً 

الدولية ذات العالقة.
اأن  اأكد عريقات،  اأخ��رى،  من ناحية 
بقيام  ت��ب��داأ  النق�سام  اأ���س��ب��اب  اإزال���ة 
حركة حما�س بحل اللجنة الإدارية 
الوفاق  حكومة  ومتكني  احلكومية، 
م�سوؤولياتها  ممار�سة  من  الوطني 

ال�سالم،  عملية  واإح��ي��اء  املفاو�سات 
وال�ستمرار يف �سيا�سته الهادفة اىل 
يف  الفل�سطيني  ال��وج��ود  حم��ا���س��رة 
عملية  لت�سهيل  وك��ان��ت��ون��ات  م��ع��ازل 
التو�سعية  ال���س��ت��ع��م��اري��ة  �سيطرته 
يوؤدي  مبا  ج،  امل�سنفة  املناطق  على 
اىل اإغالق الباب نهائياً اأمام فر�سة 
للحياة  قابلة  فل�سطينية  دولة  قيام 

وذات �سيادة.
الفل�سطينية  اخل���ارج���ي���ة  واأدان�������ت 
العربدة  ه�����ذه  ال����ع����ب����ارات،  ب���اأ����س���د 
الإ�سرائيلية  والإج��راءات  والتدابري 
الفل�سطيني،  ال�سعب  بحق  العنيفة 
الدويل  املجتمع  �سمت  اأن  واأك����دت 
ت�سيطر  ال��ت��ي  ال���الم���ب���الة  وح���ال���ة 
الحتالل  ���س��ل��ط��ات  ي�����س��ج��ع  ع��ل��ي��ه، 
�سرقة  يف  �����س����واء  ال����ت����م����ادي،  ع���ل���ى 
وتهويدها  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة  الأر�������س 
على  ال��ت�����س��ي��ي��ق  اأو  ب��ال���س��ت��ي��ط��ان، 
بالتدريج  لطردهم  الفل�سطينيني 

من وطنهم.
تتابع  اإذ  اإن����ه����ا  ال�����������وزارة،  وق����ال����ت 
الحتالل  يرتكبه  ما  بالغ  باهتمام 
م���ن ان��ت��ه��اك��ات ي��وم��ي��ة ت��رت��ق��ي اىل 
�سد  م�ستوى جرائم حرب وجرائم 
الإن�سانية، مع جميع الدول وقادتها 
املخت�سة،  الأمم��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ات  وم���ع 
فاإنها تعرب عن اأ�سفها و�سدمتها من 
مواقف الدول التي تدعي احلر�س 
على مبادئ حقوق الإن�سان والقانون 
وتتغنى  جنيف،  واتفاقيات  ال��دويل 
بدعمها املعلن حلل ال�سراع بالطرق 
الدولتني،  اأ�سا�س حل  ال�سلمية على 
ل��ك��ن متتنع ع��ن ات��خ��اذ م��وق��ف من 

هذه اجلرائم والعتداءات.

235 م��دن��ي��ا بعد  ال��ث��الث��اء ع��ن 
و����س���اط���ة ق����ام ب��ه��ا وج����ه����اء. لكن 
م�سدرا اأمنيا قال اإن حواىل مئة 

ما زالوا يف عداد املفقودين.
كذلك او�سح حاكم الولية حممد 
ظاهر وح��دات يف ت�سريح ل�سبكة 
رغم  “على  ان����ه  نيوز”  “تولو 
اجلهود التي قام بها الوجهاء، مل 
يتم العثور على جثث ال�سحايا”. 
ونقل هوؤلء الناجون امل�سدومون 
الهزارة  اأقلية  اىل  ينتمون  الذين 

القليم  ع��ا���س��م��ة  اىل  ب�����س��اح��ن��ات 
ما  رووا  حيث  �سيتي،  �ساري-بول 
�سهادات عن هول ما حدث. وكان 
و�سولهم  ل���دى  ي��ب��ك��ون  ك��ث��ريون 

اىل املدينة.
وقال يا�سني ابو ذر دخلوا القرية 
ع�سوائيا.  ال���ن���ار  ي��ط��ل��ق��ون  وه���م 

دفنت ع�سر جثث يف حفرة. 
طالبان  ع��ن��ا���س��ر  ك����ان  واأ�����س����اف 
املنازل  ي��دخ��ل��ون  داع�����س  وتنظيم 
وي���ق���ت���ل���ون م�����ن ف���ي���ه���ا. وب�������داأت 

ل�ستعادة  ال��ع�����س��ك��ري��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات 
هذه القرية ومنطقة �سياد.

جم�سيدي  اهلل  ن�������س���رة  واع����ل����ن 
امل���ت���ح���دث ب��ا���س��م ال��ف��ي��ل��ق 209 
امل��ت��م��رك��ز يف ال�����س��م��ال ق���رب مزار 
�سريف، ان “جمموعة كبرية من 
التي  العمليات  اجلنود ت�سارك يف 
انطلقت الأربعاء ل�ستعادة مريزا 

اولونع والنتقام من املجزرة«.
الف  ح��واىل  ان  “نعتقد  وا���س��اف 
مقاتل موجودون يف القرية، وهم 
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منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 271606    بتاريخ : 2017/04/16

بيانات الأولوية : 
باإ�سم :  �سركة املبادلة للعالمات التجارية القاب�سة ذ.م.م

وعنوانه : �س. ب. 45005 ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة    

   
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 16

، مواد  ، املطبوعات  اأخ��رى  امل��واد وغ��ري واردة يف فئات  امل�سنوعة من ه��ذه  املقوى واملنتجات  ال��ورق وال��ورق 
جتليد الكتب ، ال�سور الفوتوغرافية ، القرطا�سية ، مواد الل�سق امل�ستعملة يف القرطا�سية اأو لغايات منزلية 
، ومواد الفنانني ، فرا�سي الدهان اأو التلوين ، الآلت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا الأثاث( ، مواد التوجيه 
والتدري�س )عدا الأجهزة( ، مواد التغليف البال�ستيكية )غري الواردة يف فئات اأخرى( ، ورق لعب )�سدة( ، 

حروف الطباعة ، الكلي�سيهات )الرا�سمات(.
و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمةMUBADALA  باللغة الإجنليزية بخط مميز فوقها ر�سم 

لكرة اأر�سية  حولها كلمة مبادلة باللغة العربية بخط وطريقة مميزة.
ال�سرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  10  اأغ�سط�ص 2017 العدد 12093

EAT108988

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 271607    بتاريخ : 2017/04/16

بيانات الأولوية : 
باإ�سم :  �سركة املبادلة للعالمات التجارية القاب�سة ذ.م.م

وعنوانه : �س. ب. 45005 ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة       

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 25
املالب�س ، لبا�س القدم ، اأغطية الراأ�س.

و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمةMUBADALA  باللغة الإجنليزية بخط مميز فوقها ر�سم 
لكرة اأر�سية  حولها كلمة مبادلة باللغة العربية بخط وطريقة مميزة.

 ال�سرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  10  اأغ�سط�ص 2017 العدد 12093

EAT108989

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 271608    بتاريخ : 2017/04/16

بيانات الأولوية : 
باإ�سم :  �سركة املبادلة للعالمات التجارية القاب�سة ذ.م.م

وعنوانه : �س. ب. 45005 ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة       

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 28
زينة   ، اأخ��رى  فئات  يف  ال��واردة  غري  الريا�سية  والأدوات  اجلمنازية  الريا�سة  اأدوات   ، اللعب  واأدوات  اللعب 

ل�سجرة عيد امليالد.
و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمةMUBADALA  باللغة الإجنليزية بخط مميز 

فوقها ر�سم لكرة اأر�سية  حولها كلمة مبادلة باللغة العربية بخط وطريقة مميزة.
 ال�سرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  10  اأغ�سط�ص 2017 العدد 12093

EAT108990

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 271609    بتاريخ : 2017/04/16

بيانات الأولوية : 
باإ�سم :  �سركة املبادلة للعالمات التجارية القاب�سة ذ.م.م

وعنوانه : �س. ب. 45005 ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة       

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 35
خدمات الدعاية والإعالن ، اإدارة الأعمال ، توجيه الأعمال ، تفعيل الن�ساط املكتبي.

و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمةMUBADALA  باللغة الإجنليزية بخط مميز 
فوقها ر�سم لكرة اأر�سية  حولها كلمة مبادلة باللغة العربية بخط وطريقة مميزة.

 ال�سرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  10  اأغ�سط�ص 2017 العدد 12093

EAT108991

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 271610    بتاريخ : 2017/04/16

بيانات الأولوية : 
باإ�سم :  �سركة املبادلة للعالمات التجارية القاب�سة ذ.م.م

وعنوانه : �س. ب. 45005 ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة       

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 36
خدمات التاأمني ، ال�سوؤون التمويلية ، ال�سوؤون املالية ، ال�سوؤون العقارية.

و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمةMUBADALA  باللغة الإجنليزية بخط مميز 
فوقها ر�سم لكرة اأر�سية  حولها كلمة مبادلة باللغة العربية بخط وطريقة مميزة.

 ال�سرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  10  اأغ�سط�ص 2017 العدد 12093

EAT108992

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 271611    بتاريخ : 2017/04/16

بيانات الأولوية : 
باإ�سم :  �سركة املبادلة للعالمات التجارية القاب�سة ذ.م.م

وعنوانه : �س. ب. 45005 ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة       

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 37
اإن�ساء املباين ، الإ�سالح ، خدمات الرتكيب اأو التجميع.

و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمةMUBADALA  باللغة الإجنليزية بخط مميز 
فوقها ر�سم لكرة اأر�سية  حولها كلمة مبادلة باللغة العربية بخط وطريقة مميزة.

 ال�سرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  10  اأغ�سط�ص 2017 العدد 12093

EAT108993

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 271612    بتاريخ : 2017/04/16

بيانات الأولوية : 
باإ�سم :  �سركة املبادلة للعالمات التجارية القاب�سة ذ.م.م

وعنوانه : �س. ب. 45005 ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة       

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 40
معاجلة املواد.

و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمةMUBADALA  باللغة الإجنليزية بخط مميز 
فوقها ر�سم لكرة اأر�سية  حولها كلمة مبادلة باللغة العربية بخط وطريقة مميزة.

 ال�سرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  10  اأغ�سط�ص 2017 العدد 12093

EAT108994

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 271613    بتاريخ : 2017/04/16

بيانات الأولوية : 
باإ�سم :  �سركة املبادلة للعالمات التجارية القاب�سة ذ.م.م

وعنوانه : �س. ب. 45005 ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة       

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 42
اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�سميم املتعلقة بها ، خدمات التحاليل والأبحاث ال�سن�اعية 

، خدم�ات ت�سميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوت�ر.
و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمةMUBADALA  باللغة الإجنليزية بخط مميز فوقها ر�سم 

لكرة اأر�سية  حولها كلمة مبادلة باللغة  العربية بخط وطريقة مميزة.
 ال�سرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  10  اأغ�سط�ص 2017 العدد 12093

EAT108995

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 272073    بتاريخ : 2017/04/25

باإ�سم :  هو�سبيتاليتي القاب�سة لإدارة الفنادق )ذ.م.م.(
بيانات الأولوية :  وعنوانه : �س.ب. 66232 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة. 

�سورة العالمة     

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 35
خدمات الدعاية والإعالن ، توجيه الأعمال ، اإدارة الأعمال ، اإدارة اأعمال الفنادق ، تفعيل الن�ساط املكتبي.

و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة باهي بخط وطريقة مميزة فوقها كلمات فنادق ومنتجعات بخط 
 HOTELS & RESORTS ثم كلمات BAHI سغري مميز  والكلمات باللغة العربية حتتهم كلمة�
بخط  الإجنليزية  باللغة   B احل��رف  الكلمات  جميع  ميني  على  الإجنليزية  باللغة  والكلمات  �سغري  بخط 

وطريقة مميزة.
 ال�سرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  10  اأغ�سط�ص 2017 العدد 12093

EAT109245

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 272074    بتاريخ : 2017/04/25

باإ�سم :  هو�سبيتاليتي القاب�سة لإدارة الفنادق )ذ.م.م.(
بيانات الأولوية :  وعنوانه : �س.ب. 66232 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة. 

�سورة العالمة     
  

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 43
خدمات الفنادق ، امل�ساكن ، اأماكن الإقامة املوؤقتة ، حجز اأماكن الإقامة املوؤقتة ، خدمات املقاهي ، الكافترييات ، 
خدمات خميمات العطالت ، توفري ت�سهيالت املخيمات ، املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة )الكانتينات( ، التزويد بالطعام 
 ، الطاولت  اأغطية   ، الطاولت   ، الكرا�سي  تاأجري   ، )املوتيالت(  ال�سغرية  الفنادق   ، الفنادق  حجوزات   ، وال�سراب 
تقدمي  مطاعم   ، الذاتية  اخلدمة  مطاعم   ،  ، املطاعم  خدمات   ، الجتماعات  قاعات  تاأجري   ، الزجاجية  الأواين 

الوجبات اخلفيفة ، اأماكن اإقامة ال�سياح.
و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة باهي بخط وطريقة مميزة فوقها كلمات فنادق ومنتجعات بخط �سغري 
مميز  والكلمات باللغة العربية حتتهم كلمة BAHI ثم كلمات HOTELS & RESORTS بخط �سغري 

والكلمات باللغة الإجنليزية على ميني جميع الكلمات احلرف B باللغة الإجنليزية بخط وطريقة مميزة.
 ال�سرتاطات :

اإر�ساله  اأو  الإقت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  10  اأغ�سط�ص 2017 العدد 12093

EAT109246

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 272366    بتاريخ : 2017/04/30

باإ�سم :  نيكوفنت�سرز هولدجنز ليمتد
وعنوانه : جلوب هاو�س ، 4 متبل بلي�س ، لندن دبليو �سي2اآر 2بي جي ، اململكة املتحدة.

بيانات الأولوية : 2016/11/04
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 34
�سجائر اإلكرتونية ، خراطي�س لل�سجائر الإلكرتونية ، �سوائل لل�سجائر الإلكرتونية ، �سجائر حمتوية على 

بدائل التبغ ، بدائل التبغ ، �سجائر ، تبغ ، منتجات التبغ ، علب �سجائر ، �سناديق �سجائر.
اأبي�س عري�س على خلفية  و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمةPebble  باللغة الإجنليزية بخط 

م�ستطيلة باللون الأخ�سر.
ال�سرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  10  اأغ�سط�ص 2017 العدد 12093

EAT109634

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 272077    بتاريخ : 2017/04/25

باإ�سم :  نيكوفنت�سرز هولدجنز ليمتد
وعنوانه : جلوب هاو�س ، 4 متبل بلي�س ، لندن دبليو �سي2اآر 2بي جي ، اململكة املتحدة.

بيانات الأولوية : 2016/10/26
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 34
�سجائر اإلكرتونية ، خراطي�س لل�سجائر الإلكرتونية ، �سوائل لل�سجائر الإلكرتونية ، �سجائر حمتوية على 

بدائل التبغ ، بدائل التبغ ، �سجائر ، تبغ ، منتجات التبغ ، علب �سجائر ، �سناديق �سجائر.
الإجنليزية بخط وطريقة مميزة  باللغة   VAPE & Co كلمات  العالمة عبارة عن   : العالمة  و�سف 

بتدرجات اللونني الأزرق والربتقايل داخل م�ستطيل اأبي�س حمدد بالأ�سود.
ال�سرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  10  اأغ�سط�ص 2017 العدد 12093

EAT109447

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 272080    بتاريخ : 2017/04/25

باإ�سم :  نيكوفنت�سرز هولدجنز ليمتد
وعنوانه : جلوب هاو�س ، 4 متبل بلي�س ، لندن دبليو �سي2اآر 2بي جي ، اململكة املتحدة.

بيانات الأولوية : 2016/10/26
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 35
يف  لال�ستخدام  ال�سائلة  واملحاليل  الإلكرتونية  ال�سجائر  ببيع  املتعلقة  بالتجزئة  البيع  حم��الت  خدمات 
ال�سجائر الإلكرتونية والتبغ واأدوات املدخنني واأعواد الثقاب واملبخرات وال�سجائر الإلكرتونية ال�سخ�سية 

والنكهات واملحاليل اخلا�سة بها.
الإجنليزية بخط وطريقة مميزة  باللغة   VAPE & Co كلمات  العالمة عبارة عن   : العالمة  و�سف 

بتدرجات اللونني الأزرق والربتقايل داخل م�ستطيل اأبي�س حمدد بالأ�سود.
ال�سرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  10  اأغ�سط�ص 2017 العدد 12093

EAT109448

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 271498    بتاريخ : 2017/04/13

باإ�سم :  دانهيل توباكو اأوف لندن ليمتد
وعنوانه : جلوب هاو�س ، 4 متبل بلي�س ، لندن دبليو �سي2اآر 2بي جي ، اململكة املتحدة.

بيانات الأولوية : 
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 34
�سجائر، تبغ ، منتجات التبغ ، ولعات ، ثقاب ، اأدوات املدخنني.

و�سف العالمة : عالمة1A  عبارة عن ر�سم مميز لقنطرة حتتها الرقم واحلرف 1A باللغة الإجنليزية 
حتتهم خط عري�س.

ال�سرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  10  اأغ�سط�ص 2017 العدد 12093

EAT108939

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 270984    بتاريخ : 2017/04/05

بيانات الأولوية : 2016/10/06
باإ�سم :  بريت�س اأمريكان توباكو )براند�س( ليمتد

وعنوانه : جلوب هاو�س ، 4 متبل بلي�س ، لندن ، دبليو �س�ي2اآر 2بي جي ،   اململكة املتحدة.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 34
تبغ خام اأو ُم�سَنع ، منتجات التبغ ،  بدائل التبغ ) غري املخ�س�سة لغايات طبية( ، جميعها لغايات الت�سخني 
ولي�س للحرق ، اأدوات املدخنني ، اأجهزة الكرتونية وقطعها لغايات ت�سخني التبغ الواقعة يف الفئة 34 وغري 

املت�سمنة يف فئات اأخرى.
و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة NEO باللغة الإجنليزية بخط وطريقة مميزة باللون الأ�سود 

وحرف ال� O باللون الربتقايل حمدد بالأ�سود.
  ال�سرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  10  اأغ�سط�ص 2017 العدد 12093

EAT108745

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 271989    بتاريخ : 2017/04/24

بيانات الأولوية : 
باإ�سم :  مور انتيليجنت فودز)اأم اآي اف( اإنك.

ت��ورت��ول ، اجل��زر العذراء   ، ت��اون  ، رود  ، ك��اي 1 ، ���س. ب. 3085  وعنوانه : �سويت 6 ، ميل م��ول ، ويكهامز 
الربيطانية.

�سورة العالمة      

 
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 30

الدقيق   ، املعكرونة   ، ال�سطناعية  والقهوة  وال�ساغو  والتابيوكا  والأرز  وال�سكر  والكاكاو  وال�ساي  القهوة 
وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب ، اخلبز والفطائر واحللويات واحللويات املثلجة ، ع�سل النحل والع�سل 
الأ�سود ، اخلمرية وم�سحوق اخلبيز ، امللح ، اخلردل ، اخلل وال�سل�سات )التوابل( ، البهارات ، الثلج والبوظة 

)اأي�سكرمي( وعوامل متا�سك البوظة.
باللغة   FOODS كلمة  حتتها    INTELLIGENTكلمة ع��ن  ع��ب��ارة  العالمة   : العالمة  و�سف 

الإجنليزية على ي�سارهما احلرف F باللغة الإجنليزية بخط وطريقة مميزة داخل ر�سم لدائرة.
 ال�سرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  10  اأغ�سط�ص 2017 العدد 12093

EAT108732

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 270469    بتاريخ : 2017/03/29

بيانات الأولوية :
باإ�سم :  بنك اخلليج الأول �س.م.ع.

وعنوانه : بناية ال�سيخ طحنون بن زايد بن �سلطان اآل نهيان ، �سارع ال�سالم ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 36
 ، املايل  الإدارة والتوجيه والتقييم  ، خدمات  املالية  ال�سوؤون   ، امل�سرفية اخلا�سة  ، اخلدمات  التمويلية  ، اخلدمات  التاأمني  خدمات 
ال�سخ�سية وقرو�س  القرو�س والقرو�س   ، القرو�س  تاأمني  ، خدمات  املالية  القرو�س  امل�سورة يف  ، خدمات  التمويل  متويل وتاأمني 
وخدمات  والدخ��ار  الودائع  واأخذ  املالية  امل�سورة  وخدمات  والو�ساية  ال�ستثمارات  واإدارة  امل�سرفية  والأعمال  الرهونات   ، ال�سيارات 
ال�ستثمار ، خدمات ال�ستثمار اجلماعي ، خدمات التوجيه املايل ، خدمات التمويل لتاأمني الأموال ، اإدارة �سناديق املعا�سات ، خدمات 
التمويل لتاأمني الأموال لالآخرين ولتمويل وتنظيم القرو�س ، خدمات متويل قرو�س املنازل ، تقييم املنقولت ، خدمات الرت�سيح 
امللكية اخلا�سة والعامة ، خدمات  املعا�سات ، متويل حقوق  املالية ، خدمات ال�سرائب ، خدمات �سناديق  ، خدمات �سم�سرة الأوراق 
�سناديق العائدات الثابتة ، خدمات حتويل الأموال ، خدمات ا�ستثمار العقارات ، خدمات متويل العقارات ، وكالت �سم�سرة للتاأمني 
اإدارة الأ�سول ، اإ�سدار ال�سيكات ال�سياحية ، خدمات بطاقات الئتمان وبطاقات ال�سحن  اإدارة الروات ، الإدارة املالية ،  والئتمان ، 
وامل�سورة  املايل  التخطيط  خدمات   ، الدين  وبطاقات  الدفع  وبطاقات  ال�سراء  وبطاقات  ال�سيكات  �سمان  وبطاقات  النقد  وبطاقات 
ال�ستثمارية ، توفري خدمات التمويل وال�سرافة وحتويل الموال ، خدمات بطاقات الئتمان ، خدمات بطاقات احل�سم الئتماين 

وبطاقات الولء ، توفري اخلدمات امل�سرفية عرب النرتنت.
و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمات  First AbuDhabi Bankباللغة الإجنليزية بطريقة مميزة داخل م�ستطيل.

ال�سرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك 

خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  10  اأغ�سط�ص 2017 العدد 12093

EAT108539

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 270277    بتاريخ : 2017/03/26

بيانات الأولوية :  2016/10/04
باإ�سم :  جون�س�ون اأند جون�س�ون

وعنوانه : وان جون�سون اأند جون�سون  بالزا ، نيو برنزويك ، نيو جري�سي ،  08933
 الوليات املتحدة الأمريكية.   

�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 5
الذاتية  املناعة  واأم��را���س  الفريو�سية  الأم��را���س  م��ن  وال��ع��الج  للوقاية  ب�سرية  �سيدلنية  م�ستح�سرات 
والأمل  امل��رك��زي  الع�سبي  اجل��ه��از  واأم��را���س  ال��دم��وي��ة  والأوع��ي��ة  القلب  واأم��را���س  الإلتهابية  والأم���را����س 
ال�ستقالبية  والأم��را���س  بالعدوى  املرتبطة  والأم��را���س  اله�سمي  اجلهاز  واأم��را���س  اجللدية  والأم��را���س 

)الأي�سية( واأمرا�س الأورام واأمرا�س العيون واأمرا�س اجلهاز التنف�سي.
و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمةVALTESKA باللغة الإجنليزية.

ال�سرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  10  اأغ�سط�ص 2017 العدد 12093

EAT108360

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 270417    بتاريخ : 2017/03/28

بيانات الأولوية :
باإ�سم :  جون�س�ون اأند جون�س�ون

وعنوانه : وان جون�سون اأند جون�سون  بالزا ، نيو برنزويك ، نيو جري�سي ،  08933 
الوليات املتحدة الأمريكية.   

�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 10
ومنتجات  تدبي�س  خراطي�س   ، جراحية  تدبي�س  اأجهزة  حتديداً  اجلراحة  يف  امل�ستخدمة  الطبية  الأجهزة 

تدبي�س اأخرى )اأدوات جراحية(.
و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمات ECHELON CONTOUR باللغة الإجنليزية.

ال�سرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  10  اأغ�سط�ص 2017 العدد 12093

EAT108451

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 270418    بتاريخ : 2017/03/28

بيانات الأولوية :
باإ�سم :  جون�س�ون اأند جون�س�ون

وعنوانه : وان جون�سون اأند جون�سون   بالزا ، نيو برنزويك ، نيو جري�سي ،  08933 
الوليات املتحدة الأمريكية.   

�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 10
ومنتجات  تدبي�س  خراطي�س   ، جراحية  تدبي�س  اأجهزة  حتديداً  اجلراحة  يف  امل�ستخدمة  الطبية  الأجهزة 

تدبي�س اأخرى )اأدوات جراحية(.
و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمات ECHELON LINEAR باللغة الإجنليزية.

ال�سرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  10  اأغ�سط�ص 2017 العدد 12093

EAT108452
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عربي ودويل
خطر اختيار الأ�سواأ قائم:

لهذا اأ�سبحت احلرب مع كوريا ال�سمالية حمتملة...!
•• الفجر - بيري ها�صكي – ترجمة خرية ال�صيباين

  مرة اأخرى، يلخ�س غالف املجلة الربيطانية ذي 
اإيكونيمي�ست بالكامل م�ساألة معقدة.

 نرى فطرا نوويا مت�ساعدا لل�سماء، وي�سكل وجهني 

اأن  كلمات مكثفة: ميكن  الغالف، ثالث  اأعلى   يف 
يحدث.

   ومن بني كل خماطر الكوكب، وما اكرثها، فان 
الكورية  النووية  الق�سية  وب�سبب  حول  حربا 

ال�سمالية، هي الأعلى اليوم. 

جونغ  كيم  الريبة:  بعني  بع�سهما  اىل  ينظران 
اأون الكوري ال�سمايل، والأمريكي دونالد ترامب. 
وبالطبع  كوريا،  اين  مايد  جانبه،  من  والفطر، 
كيم  لزعيمها  الغام�س  العقل  وثمرة  ال�سمالية، 

جونغ اأون.

يف  ــرون،  ي الذين  بني  من  كنت  طويلة،  لفرتة     
�سواريخ  ــالق  اإط اأو  جديدة  نووية  جتربة  كل 
م�ستحيلة،  احلرب  ان  �سمالية،  كورية  بالي�ستية 
حتى عندما كان اخرون ير�سمون �سيناريو احلرب 

العاملية الثالثة.

»الكل �سيخ�سر«
انتخاب  اأول  ه����و  ت���غ���ري  م����ا     
ت���رام���ب، رئ��ي�����س جاهل  دون���ال���د 
ب��اجل��ي��و���س��ي��ا���س��ي، م��ت��ه��ور، وغري 
م����ت����وق����ع، و�����س����ع����ود ت�������س���ي جني 
الأق���وى  ال�سيني  ال��زع��ي��م  ب��ي��ن��غ، 
الخرية،  ال��ث��الث��ني  ال�سنوات  يف 
الول  ال����رج����ل  اأ����س���ب���ح  وال�������ذي 
عام  ال�سيني  ال�سيوعي  للحزب 

 ،2012
وعلى و�سك اأن ُيتّوج بولية ثانية 
مدتها خم�س �سنوات يف اخلريف 

القادم.
اأي�سا  ت�سع  »الإيكونيمي�ست”،     
ب����ن����اء، على  ����س���ي���ن���اري���و ل���ل���ح���رب 
التقاطع  ع��ل��ى  ال��ت��ح��دي��د،  وج���ه 
اأون،  ب���ني ا���س��ت��ف��زاز ك��ي��م ج��ون��غ 
لدونالد  امل��ن��دف��ع��ة  وال���ذك���وري���ة 

ترامب.
ينتهي  الإيكونيمي�ست  �سيناريو   

ب�سكل �سيء،
العقابية  ال�������س���رب���ة  ان  مب�����ا   
الأمريكية على املن�ساآت الع�سكرية 
يف  �ستت�سّبب  ال�سمالية  ال��ك��وري��ة 
ه��ج��وم ن���ووي ل��ب��ي��ون��غ ي��ان��غ على 
جارتها اجلنوبية، و�سربة نووية 

امريكية على كوريا ال�سمالية،
 �ستقتل بالطبع كيم جونغ، ولكن 

اي�سا مئات الآلف من املدنيني.
“اجلميع  امل��ج��ل��ة  ت�����س��ري  وك���م���ا   

�سيخ�سر«.
الذي  الكارثة،  ال�سيناريو  ه��ذا     
ع�سكري  ا�ستخدام  اأول  �سي�سهد 
للنووي منذ هريو�سيما وناغازاكي 
ملرتبة  وت��دح��رج��ه   1945 ع���ام 
متطرفا،  ي��ب��دو  ق��د  ردع،  ���س��الح 
ال انه للمرة الأوىل ل يبدو غري 

واقعي متاما. اأول،
حققت  ال�����س��م��ال��ي��ة  ك���وري���ا  لأن   
ت��ق��دم��ا ح��ق��ي��ق��ي��ا، ل��ي�����س ف��ق��ط يف 
متكنها من الأ�سلحة النووية ويف 
التقنيات البالي�ستية، وامنا اأي�سا 
لأنه لي�س هناك، يف هذه احلالة، 

�سوى احللول ال�سيئة،
اختيار  خ���ط���ر  ف�����ان  وب���ال���ت���ايل   

الأ�سواأ قائم.

    لكل ه��ذا، واإذا ما كانت هناك 
جُتيب  اأن  ي��ج��ب  ���س��ت��ت��م،  �سفقة 
على العديد من املخاوف، بع�سها 
اىل  وق���ان���وين،  �سيا�سي  ط��اب��ع  ذا 
ج��ان��ب و���س��ع ح��د ر���س��م��ي��ا حلالة 
احلرب املوروثة من عام 1953، 
حيث مل ُتربم اأبدا معاهدة �سالم، 
والبع�س  ه���دن���ة.  جم����رد  ف��ق��ط 
املخاوف جيو�سيا�سي،  الآخ��ر من 
ك���دور ك��ل م��ن ال��ولي��ات املتحدة 
الآ�سيوي.  الإط������ار  يف  وال�����س��ني 
طابع  ذات  خم�������اوف  واخ����������ريا، 
لهذا  الرا�سخة  كالقناعة  نف�سي، 
الطرف او ذاك بالنوايا ال�سريرة 
ي�سري  امل�سكلة، كما  ان  ل��الآخ��ر.   
حملل ا���س��رتايل، هي ع��دم وجود 
ولن  ل��رتام��ب،  اآ���س��ي��وي��ة  �سيا�سة 

تكون هناك على الأرجح .  
حاجزا  ���س��ك  دون  ه����ذا  ومي���ث���ل 
وي�سري  ال���ث���ق���ي���ل.  احل���ج���م  م����ن 
من  وي�سلي،  مايكل  املحلل،  ه��ذا 
الأ�سرتالية  ال��وط��ن��ي��ة  اجل��ام��ع��ة 
حمّقا، اإىل اأن ترامب ينظر لآ�سيا 
ا�سالفه  ك��ل  ع��ن  خمتلف  ب�سكل 

منذ تيودور روزفلت. 
ف����ف����ي ح������ني ك������ان������وا ي���������رون ان 
اآ���س��ي��ا ح��ي��وي��ة وا���س��ا���س��ي��ة للرخاء 
الأم���ري���ك���ي، ي��ع��ت��ق��د ت���رام���ب اأن 
الكرم  ا�ستغالل  ع��رب  تنمو  اآ�سيا 
الأم���ري���ك���ي. وه�����ذه ال����روؤي����ة، اأو 
ادخلت  الروؤية،  انعدام  بالأحرى 
اأمريكا،  بعد  م��ا  ع�سر  اىل  اآ�سيا 
وتدفع دول القارة اىل ان يكونوا 
اأكر ا�ستجابة وتناغما مع القوة 

ال�سينية ال�ساعدة.
ابعد من �سذوذ كيم     ان ما هو 
احلقيقية  واملخاطر  اأون،  جونغ 
ل��ل��ق�����س��ي��ة ال����ن����ووي����ة ال���ك���وري���ة 
الرهان  ج��وه��ر  ه���و  ال�����س��م��ال��ي��ة، 
دونالد  مع  ال���ذراع  لعبة يل  وراء 
ت��رام��ب. الم��ر ال��ذي يجعل هذا 
ال�������س���راع ال���ك���ام���ن، ه����و الأك�����ر 
ويجعل  اليوم،  العامل  خطورة يف 
نبوءة غالف الإيكونيمي�ست ذات 
األ تكون  اأم���ل  ع��ل��ى  م�����س��داق��ي��ة، 

اإمكانية واردة.

كم�سكلة معزولة. وهذا ما يف�سر 
الو�سائل،  متلك  اأن��ه��ا  رغ��م  مل���اذا، 
باعتبارها نقطة العبور الوحيدة 
لكوريا  والإم�������������دادات  ل���ل���وق���ود 
ال�سني  ترف�س  مل���اذا  ال�سمالية، 
منذ  ت���ع���د  مل  ب���ل���د  ذراع  ق���ط���ع 
رغم  حليفا  تعتربه  طويلة  فرتة 
وج���ود م��ع��اه��دة ���س��داق��ة وتعاون 
عام  ُوُقعت  البلدين،  بني  وتبادل 
تونغ  ت�����س��ي  م����او  زم����ن   1961
خالل  اب��ن��ا  فقد  للتذكري،  ال���ذي 
احلرب الكورية 1953-1950 
ال��ت��ي ان��خ��رط ف��ي��ه��ا م��ل��ي��ون من 

املتطوعني ال�سينيني.
انها  ال��ي��وم  ت�سعر  ال�����س��ني  ان     
ق��وي��ة مب��ا ي��ك��ف��ي ل��ت��اأك��ي��د دوره���ا 
دور  اآ�����س����ي����ا،  م��ه��ي��م��ن��ة يف  ك���ق���وة 
ت�سغله منذ عام 1945 الوليات 
ما  لل�سني،  وبالن�سبة  امل��ت��ح��دة. 
الأ�سياء  لطبيعة  ع����ودة  ال  ه��ي 
وال������س�����ول، واغ������الق ق���و����س دام 
ق��رن ون�سف، اي منذ  م��ن  اأك���ر 
ال��ل��ق��اء ب��الأوروب��ي��ني ال���ذي اأنهى 
ال�سينية  الإم��رباط��وري��ة  هيمنة 

على القارة.
   يف ���س��ي��اق ه���ذه ال���روؤي���ة، يجب 
ال���ولي���ات  ت�����س��ت��ف��ي��د  اأن  ت���ف���ادي 

"ال�سديق  بينغ،  جــني  ت�سي 
اجلديد"

  ي��ح��ق ل��الأم��ري��ك��ان ���س��رع��ي��ا، ان 
ي�������س���ع���روا ب���اأن���ه���م م����ه����ددون من 
دولة تعلن طوال اليوم كراهيتها 
خطري  ب�سكل  وتقرتب  لأمريكا، 
تثبيت  يف  ال��ت��ح��ك��م  ن��ق��ط��ة  م����ن 
ن���ووي على �ساروخ  راأ����س ح��رب��ي 
ال�ساحل  اىل  الو�سول  على  ق��ادر 
ال��غ��رب��ي لأم��ري��ك��ا. ول��ع��ل��ه ميلك 
امتالك،  و���س��ك  ع��ل��ى  اأو  ف��ع��ال، 
القدرة على �سرب اأهداف قريبة 
واليابان  اجل��ن��وب��ي��ة  ك��وري��ا  م��ث��ل 
هناك،  الأم���ري���ك���ي���ة  وال���ق���واع���د 
اب��ع��د م���ن ذل����ك، املنطقة  وح��ت��ى 

المريكية هاواي.
   كتب دونالد ترامب يف تغريدة 
بداية هذا العام، بعد اأول اختبار 
ل�������س���اروخ ك����وري ���س��م��ايل، “ لن 
يحدث ذلك”. تاأكيد من ال�سعب 
ترجمته اليوم اإىل واقع، ل �سيما 
التغريدات،  كلمات  ع��دوان��ي��ة  اأن 
تثري لدى كيم جونغ اأون الرغبة 
يف ال�ستمرار، متاأكدا من انه فاز 
ُيفرت�س  ال���ذي  ال��رج��ل  باهتمام 

انه الأقوى يف العامل.
   يف البداية، اعتقد دونالد ترامب 

مل�سكلة  ب�����س��ي��ط��ا  ح���ال  اأن�����ه وج����د 
معقدة وذلك عن طريق تفوي�س 
الكورية  ال��ن��ووي��ة  ال��ق�����س��ي��ة  ح��ل 
ال�سمالية اإىل ال�سني، واعتقد انه 
ت�سي  اجلديد”  “�سديقه  اق��ن��ع 
جني بينغ اوائ��ل اب��ري��ل، يف اجلو 
ال�ساعري ملار لغو، فلوريدا، بني 
وخ�سو�سا  واجل�����نب،  ال��ك��م��رى 
ال�سربة ال�ساروخية على �سوريا، 
وقت  يف  ال�سيني  حم����اوره  اق��ن��ع 

التحلية.
   بعد بع�س التغريدات امل�سجعة، 
ّع��رب دون��ال��د ت��رام��ب م��رة اأخرى 
يف ت���غ���ري���دة، ع���ن ان���زع���اج���ه من 
ال�ستخدام  ترف�س  ال�سني  روؤي��ة 
بيونغ  لإج��ب��ار  ل��ن��ف��وذه��ا  الفعلي 
ي����ان����غ ع���ل���ى ال���ت���ع���ّق���ل، رغ������م اأن 
على  وا�سنطن  م��ع  �سوتت  بكني 
ال��ع��ق��وب��ات اجل��دي��دة ���س��د كوريا 
جمل�س  ق��رره��ا  ال��ت��ي  ال�سمالية 

الأمن التابع لالأمم املتحدة.

ا�سرتاتيجية اآ�سيوية
   ما مل يفهمه دونالد ترامب، هو 
ال�سمالية  كوريا  ُتنّزل  ال�سني  اأن 
ال����ع����ام����ة  ن����ظ����رت����ه����ا  �����س����ي����اق  يف 
ل�سرتاتيجيتها الآ�سيوية، ولي�س 

�سنوات  الأمر  ا�ستغرق  الإيرانية، 
عديدة للمفاو�سي جمموعة “5 
اتفاق،  اإىل  ل��ل��و���س��ول   ”1 زائ���د 
ت���رام���ب تدمريه  دون���ال���د  ي��ري��د 
عك�س  على  اأن��ه  خ�سو�سا،  اليوم. 
ال�سمالية  ك��وري��ا  مت��ل��ك  اإي������ران، 
اتفاقا  وان  ن��ووي��ة،  اأ�سلحة  فعال 
�سي�ساعد دون �سك، على تاأطريها، 
واحلد من غلوائها، وجعلها غري 
اإذا كان  الإم���ك���ان  ق���در  ع��دوان��ي��ة 

ذلك ممكنا.

ع�سر ما بعد اأمريكا
   م���ن���ذ ب���ي���ل ك���ل���ي���ن���ت���ون، ح����اول 
املتحدة  ل���ل���ولي���ات  رئ���ي�������س  ك����ل 
التفاو�س مع كوريا ال�سمالية، بل 
اخلارجية  ب��وزي��رة  الحتفاء  ومت 
مادلني اأولربايت يف ملعب ببيونغ 
يانغ يف وقت بدت فيه املفاو�سات 
ال�سمالية  ك��وري��ا  ان  اإل  واع����دة. 
العمل  بوقف  بالتزاماتها  مل تف 
حني  يف  ال��ن��ووي��ة،  اأ�سلحتها  على 
ك��ان��ت ه��ذه الأخ����رية ت�سك يف ان 
ي���ت���خ���ل���وا، من  الأم���ري���ك���ي���ني مل 
ج��ان��ب��ه��م، ع���ن ت��غ��ي��ري ال���ن���ظ���ام ، 
لالإطاحة ب�سلطة ع�سرية كيم يف 

بيونغ يانغ .

كوريا ال�سمالية، ورمبا ت�سل اىل 
38 ال���ذي يف�سل  خ��ط ال��ع��ر���س 
عام  الهدنة  منذ  الكوريتني  بني 
بيونغ  نظام  انهيار  ملنع   ،1953
املزدرية  يانغ، مهما كانت روؤيتها 

للقيادة الكورية ال�سمالية.
ب��اإم��ك��ان دونالد     اذن، م��ا ال���ذي 
اأن  ي��ف��ع��ل��ه؟ مي��ك��ن��ه  ان  ت���رام���ب 
العنا�سر،  ه�����ذه  ك����ل  ي��ت��ج��اه��ل 
�سيقبلون  ال�سينيني  ان  ويعترب 
اأمريكية  لأحادية  الواقع  بالأمر 
اأث��ب��ت��ت جن��اع��ت��ه��ا يف امل��ا���س��ي ... 
م�سوؤولية  ي���ت���ح���م���ل  ه������ذا  ويف 
امل���خ���اط���رة مب����ف����رده. وي���ب���دو ان 
دبلوما�سييه،  وك��ب��ري  ج���رنالت���ه 
يعار�سون  ت���ي���ل���ر����س���ون،  ري���ك�������س 
الرغبة  ان  غ���ري  ب��و���س��وح،  ذل���ك 
المريكي،  الرئي�س  ل��دى  ق��وي��ة 
املحبط على عدة جبهات، للبحث 
�سهل  ان��ه  يعتقد  ق��د  انت�سار  ع��ن 
يف ه��ذا اجل���زء م��ن ال��ع��امل الذي 
ي�ستطيع  اأو  ب����امل����رة.    ي��ه��ّم��ه  ل 
الدبلوما�سية  ط��ري��ق  ي�سلك  اأن 
جناح  دون  اختبارها  �سبق  ال��ذي 
يف املا�سي، ولكنها ل تزال اأف�سل 
ط��ري��ق��ة حل���ل م�����س��ك��ل��ة م���ن هذا 
ال��ن��ه��اي��ة، يف احلالة  ال��ن��وع. ففي 

انهيار  اح���ت���م���ال  م����ن  امل���ت���ح���دة 
ال��ن��ظ��ام ال��ك��وري ال�����س��م��ايل، يليه 
ت��وح��ي��د ال���ك���وري���ت���ني حت���ت راي���ة 
اقت�ساديا، ومبا  الأق��وى  اجلنوب 
�سي�سمح للوليات املتحدة بتعزيز 
تاأثريها يف �سبه اجلزيرة، وحتى، 
وهو كابو�س بكني، متّدد وجودها 
القوي يف اجلنوب اىل  الع�سكري 

احلدود الربية ال�سينية.

الأحادية اأو الدبلوما�سية
ال�سينية،  دان��دون��غ      يف مدينة 
التي يف�سلها عن املدينة الكورية 
يالو،  نهر  �سينويجو،  ال�سمالية 
ن��ق��ط��ة ال���ع���ب���ور ال��رئ��ي�����س��ي��ة بني 
البلدين، اأبقى ال�سينيون ك�سوكة 
املعدين  اجل�����س��ر  ه��ي��ك��ل  ت���ذك���ري 
الأمريكي  الق�سف  دم���ره  ال���ذي 
ولئن مت  الكورية.  خالل احلرب 
ب��ن��اء ج�����س��ر ح��دي��ث ب��ج��ان��ب��ه، ال 
باملعنى  اث����ارا  اأ���س��ب��ح  ال��ق��دمي  ان 

ال�سيا�سي الوا�سح.
   �سديق عارف جدا بعقلية القادة 
يف  اأن���ه  ع��ل��ى  ي��راه��ن  ال�سينيني، 
حال قيام الوليات املتحدة بعمل 
الكوري  ال��ن��ظ��ام  ���س��د  ع�����س��ك��ري 
ال�سمايل، �ستن�سر ال�سني قوات يف 

ال�سني �ستن�سر قواتها يف كوريا ال�سمالية يف حال �سربة امريكية

ا�سقاط النظام هدف امريكي باهظ الثمن

الزعيم الكوري ال�سمايل علي وعلى اعدائي

غروب الهيمنة المريكية يف املنطقة

ال�سديق اجلديد مل ي�سعف ترامب

التجارب النووية وال�ساروخية الكورية ال�سمالية ياتت ت�سكل تهديدا حقيقيا

يب على العديد من  - »ال�سفقة«املن�سودة يجب اأن تجُ
املخاوف منها ال�سيا�سي والقانوين والنف�سي

- ينظر ترامب اىل اآ�سيا ب�سكل خمتلف عن كل 
اأ�سالفه منذ تيودور روزفلت

- ت�سعى ال�سني اىل تفادي ا�ستفادة الوليات 
املتحدة من فر�سية انهيار النظام الكوري ال�سمايل

نّزل كوريا ال�سمالية يف  - ما مل يفهمه ترامب هو اأن ال�سني تجُ
نظرتها العامة ل�سرتاتيجيتها الآ�سيوية ولي�س كم�سكلة معزولة

- يف حال قيام الوليات املتحدة بعمل ع�سكري �سد النظام الكوري ال�سمايل، �ستن�سر ال�سني قواتها يف كوريا ال�سمالية

- خياران امام ترامب: الأحادية الأمريكية اأو الدبلوما�سية التي �سبق اختبارها دون جناح 

حتليل اخباري
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منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 270703    بتاريخ : 2017/04/02

باإ�سم :  �سان ريو كومباين ليمتد
وعنوانه : 1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.

بيانات الأولوية : 
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 16
الورق ، الورق املقوى املطبوعات ، مواد جتليد الكتب ، ال�سور الفوتوغرافية ، القرطا�سية واللوازم املكتبية 
ماعدا الأثاث ، مواد الل�سق امل�ستعملة يف القرطا�سية اأو لغايات منزلية ، مواد الفنانني ومواد الر�سم ، فرا�سي 
اأغطية واأف��الم واأكيا�س بال�ستيكية للف والتعبئة ، حروف   ، اأو التلوين ، مواد التوجيه والتدري�س  الدهان 
الربيدية  والبطاقات  )دليل م�سور(  والكتالوجات  والكتب  التقاومي   ، )الرا�سمات(  الكلي�سيهات   ، الطباعة 
اأدوات الكتابة ،   ، والإعالنات الكبرية والدوريات واملن�سورات املطبوعة وال�سحف واملجالت ، بطاقات تهنئة 
الأختام املطاطية ، الأختام والدمغات ، خّتامات حتبري الأختام ، ختامات حتبري ، األبومات ال�سور ، حوا�سي 
اخلا�س  الزيتي  الن�ساف  ال��ورق   ، للر�سامني  م�ساند   ، الفوتوغرافية  ال�سور  اأو  ال�سور  اأو  اللوحات  لتاأطري 
الورقية اخلا�سة  الورقية وورق احلمام واملحارم  املحارم   ، ، احلرب  الفوتوغرافية  ، م�ساند لل�سور  باجللود 
باإزالة املاكياج ، املناديل الورقية ، مفار�س مو�سعية ومفار�س واقية للموائد من الورق اأو الورق املقوى ، ورق 
اأ�سخا�س  ، ن�سخ تخطيطية و�سور  بالر�سامني  املائية اخلا�سة  الأل��وان   ، التغليف  اللف ومواد  تغليف وورق 
، مطبوعات حجرية ، الأق��الم واأق��الم الر�سا�س واأق��الم احلرب واأق��الم الروؤو�س ال��دوارة ، اأ�سنان الأق��الم ، 
حامالت الأق��الم ، عبوات لالأقالم واأدوات الكتابة ، ر�سا�س الأق��الم ، اأقالم تلوين ر�سا�س ، اأقالم تلوين 
اأق��الم الر�سا�س ، م�سابك للورق ،  اآلت بري   ، اأق��الم الر�سا�س  ، علب لالأقالم واأق��الم الر�سا�س ، مرباة 
ثقالت ورق ، دبابي�س للورق وم�سابك للر�سم ، اأقالم تلوين �سمع ، معاجني و�سمغ للقرطا�سية اأو لالأغرا�س 
اأ�سرطة ل�سقة  املنزلية ، الورق املعجن ، �سواين ورفوف الر�سائل ، حامالت الر�سائل ، فتاحات الر�سائل ، 
 ، اأطقم ر�سم   ، واأل��واح ر�سم واأق��الم حرب )ل��وازم مكتبية(  ،  م��واد ر�سم  واأوعية �سرف لالأ�سرطة الال�سقة 
البومات للطوابع والعمالت املعدنية ، اأكيا�س )مغلفات واأجربة( من الورق اأو البال�ستيك للتغليف ، مغلفات 
)قرطا�سية( ، ورق ن�ساف ، م�ساند كتب ، عالمات للكتب ، موؤ�سرات للكتب ، خزانات للقرطا�سية ، كنفا للر�سم 
الزيتي ، دفاتر ، دفاتر يوميات ، ملفات )لوازم مكتبية( ، دفاتر قطع للكتابة ودفاتر قطع للمذكرات وورق 
كتابة ، ورق ر�سم ، علب كتابة ، طبا�سري و�سبورات ولوحات لالإعالنات الكبرية ، حمافظ جوازات ال�سفر ، 
حمافظ دفاتر ال�سيكات ، اأربطة مطاطية ، �سور ، �سفائح اإ�ستن�سل ، منتجات للمحو ومماحي و�سوائل للمحو 
، فتاحات ر�سائل كهربائية ، �سفحات الِق�طع املو�سيقية ، ال�سبورات القابلة للمحو ، حلي وزخارف م�سنوعة 
من الورق و/اأو الورق املقوى ، مناديل من الورق ، مفار�س من الورق ، اأكيا�س للغداء ، �سناديق وعلب من 
الورق املقوى ، دفاتر التلوين ، ملفات للتقارير ، ورق التجليد ، دفاتر جيب ، اأقالم اللباد ، �سريط رزم الكتب 
، اأطقم اقالم الر�سا�س الأ�سود ، اأطقم اأقالم التلوين الر�سا�س ، م�ساطر ، م�ساند الكتابة ، دفاتر التواقيع 
)التوغراف( ، م�سابك ت�ستخدم يف املكاتب ، دبا�سات ، قاطعات ال�سرائط ، عالمات من الورق ، اآلت تقديد 
حرارياً  الواقية  الأغلفة  تثبيت  جهاز   ، بالبال�ستيك  التغليف  واأجهزة  اآلت   ، املكتبي(  )لال�ستخدام  ال��ورق 
، زخارف ورقية ل�سناديق  البطاقات )قرطا�سية(  ، حامالت وحافظات  الفوتوغرافية  وال�سور  للم�ستندات 
الغداء اأو املواد الغذائية ، األبومات ، اأكيا�س )مغلفات واأجربة( من الورق اأو البال�ستيك للتعبئة ، حافظات 
للورق ال�سائب ، علب من الورق املقوى اأو الورق ، ورق لعب )�سدة( ، حامالت وحافظات لالأختام والدمغات 
، كتب للر�سوم الهزلية ، فرجار للر�سم ، اأ�سرطة وبطاقات من الورق لت�سجيل برامج الكمبيوتر ، ورق ن�سخ 
)قرطا�سية( ، موائع ت�سحيح )لوازم مكتبية( ، ملفات للم�ستندات ، اأغطية واقية لالأ�سابع )لوازم مكتبية(، 
اأعالم )من الورق( ، جملدات )قرطا�سية( ، جملدات للورق ، اأ�سرطة ل�سقة ، مناديل من الورق ، بطاقات 
دليلية ، اأ�سرطة حتبري ، اأغلفة للورق ، بطاقات غري م�سنوعة من الن�سيج ، خرائط ، بطاقات تهنئة مو�سيقية 
، ن�سرات اإخبارية دورية ، دفاتر قطع )قرطا�سية( ، علب األوان )مواد مدر�سية( ، كرا�سات ، اآلت تقديد الورق 
 ، للموائد  ال��ورق  ، مناديل من  ، ل�ساقات  بريد  ، طوابع  الأق��الم  ، حامالت ر�سا�س  املكتبي(  )لال�ستخدام 
اأغلفة ورقية   ، اأو غري كهربائية(  ، اآلت كاتبة )كهربائية  اأ�سرطة لالآلآت الكاتبة   ، دبابي�س للر�سم ، تذاكر 
)قرطا�سية( ، طبا�سري الكتابة ، ُبر�سامات ، اأغلفة للكتب اأو الر�سائل )قرطا�سية( ، اأغطية من الورق لأوعية 

الزهور ، قطاعات الورق )لوازم مكتبية( ، مراييل من الورق لالأطفال ، اأكيا�س للطبخ با�ستخدام فرن 
امليكروويف ، م�سايف قهوة من الورق ، كتيبات ، ت�ساميم للتطريز ، �سكاكني للورق )لوازم مكتبية( ، اأغطية 
من الورق للموائد ، بيا�سات من الورق للموائد ، لفتات من الورق اأو الورق املقوى ، رقع للبطاقات الدليلية 
، ق�سائم ورقية ، ل�ساقات للهواتف املحمولة ، �سور زيتية )ر�سوم( باإطار اأو بدون اإطار ، منا�سف من الورق ، 
ورق تواليت ، �سفائح للم�ستندات لال�ستخدام املكتبي ، �سناديق قبعات من الورق املقوى ، اأدوات دمغ يدوية ، 

اأقالم حتديد ، �سواين للتلوين ، فرا�سي دهان اأو تلوين ، فرا�سي للر�سامني ، ممحايات لوح الكتابة.
و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة gudetama بخط وطريقة مميزة باللغة الإجنليزية فوقها 

ر�سم مميز ل�سخ�سية كاريكاتورية ل�سو�س م�ستلقي على بيا�س البي�سة.
 ال�سرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  10  اأغ�سط�ص 2017 العدد 12093
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منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 270711    بتاريخ : 2017/04/02

باإ�سم :  �سان ريو كومباين ليمتد
وعنوانه : 1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.

بيانات الأولوية : 
�سورة العالمة       

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 28
، دمى الدببة  األعاب م�سنوعة من املخمل   ، العرائ�س   ، األعاب فيديو  اأجهزة   ، اللعب  اللعب والدمى واأدوات 
وزينة  زخرفات   ، للعب  وبالونات  ك��رات   ، وللريا�سة  البدنية  للريا�سة  اأدوات   ، لعب  واأطقم  دم��ى  اأ�سكال   ،
للحفالت ، زخرفات وزينة لأ�سجار عيد امليالد ، هدايا للحفالت ، مركبات لعب ، مركبات كهربائية )لعب( ، 
األواح ركوب الأمواج ، األواح التزلج على الثلج ، زلجات ذات عجالت ، زلجات جليد ، األواح التزلج ، ح�س�وات 
حماية اأو واقيات للريا�سية والألعاب ، م�سد�سات هوائية )لعب( ، األعاب الرند )الزهر( ، كرات للعب ، اأجرا�س 
زينة �سجرة عيد امليالد ، كرات بليارد ، طاولت بليارد ، قوالب بناء )لعب( ، األعاب لوحية ، حلوى متفجرة 
)مفرقعات نارية لعيد امليالد( ، اأحذية تزلج مرتبط بها زلجات ، اأجهزة واآلت البولنغ ، األعاب بناء ، حامالت 
اأ�سجار عيد امليالد   ، األعاب �سطرجن ، رقع �س�طرجن   ، �سموع لأ�سجار عيد امليالد ، رقع الداما ، لعب الداما 
كوؤو�س   ، نارية(  )األعاب  كو�ساكيوز   ، )األعاب(  �سحر  اأجهزة   ، امليالد  عيد  �سجرة  قواعد   ، ا�سطناعية  كمواد 
، بيوت للدمى  ،  مالب�س للدمى  اأ�س�ّرة للدمى   ، ، لعبة الرند )الزهر(  ال�سهام  ، لعبة  للعبة الرند )الزهر( 
واقيات    ، ريا�سية(  يدوية )متارين  اأثقال   ، الداما  لعبة   ، الداما  رقع   ، الدومينو  العاب   ، للدمى  ،  غرف 
اأجهزة ركوب يف املعار�س ، ر�ساعات للدمى   ، اأجهزة مترين )مو�سعات لل�سدر(   ، لالأكواع )اأدوات ريا�سية( 
اأقرا�س طائرة   ، ال�سمك  ل�سيد  ، طوافات  لل�سباحة  زعانف   ، ال�سمك  �سيد  ، عدة  ال�سمك  �سيد  �سنارات   ،
)لعب( ، األعاب اآلية ، م�سارب للعب ، اأجهزة لالألعاب ، اأجهزة األعاب فيديو ، األعاب حممولة ب�سا�سات عر�س 
 ، الغولف  للعبة  حقائب   ، لها  املخ�س�سة  اخلارجية  الأماكن  يف  الفيديو  األعاب  اأجهزة   ، ال�سائلة  بالبلورات 
م�سارب غولف ، قفازات لعبة الغولف ، قفازات لالألعاب والريا�سة ، لعب اخلدع العملية )األعاب مبتدعة( ، 
بكرات خيوط للطائرات الورقية ، طائرات ورقية ، واقيات للركب )اأدوات ريا�سية( ، املهجونغ )لعبة �سينية( 
 ، نقالة )لعب(  ، هواتف  لعب  اأقنعة   ، اأقنعة م�س�رحية   ، ، دمى متحركة  للعب  اأو زجاجية  ك��رات رخامية   ،
مناذج م�سغرة ملركبات ، ِحلي للحفالت وللرق�سات )هدايا للحفالت( ، ح�س�وات حماية )اأجزاء من املالب�س 
الريا�سية( ، األعاب منزلية ، كب�سولت متفجرة )ُلعب( ، م�س�د�س�ات لعب ، كرات لعب ، دمى متحركة ، م�سارب 
، خ�س�خي�س�ات )اأدوات لعب( ، األعاب حلقية ، اأح�سنة هزازة ، زلجات ذات عجالت ، األواح �س�راعية ، زلجات ، 
عربات جليد )اأدوات ريا�سية( ، زلقات )اأدوات لعب( ، نفاخات فقاقيع �سابون )لعب( ،  لعبة الدوامة )لعب( 
، برك �سباحة )اأدوات لعب( ،  ، دراج��ات هوائية ثابتة للتمارين الريا�سية  ، من�سات وثب )اأدوات ريا�سية( 
 ، ، زلج��ات مائية  ، دمى للحيوانات الأليفة املنزلية  ، ط��اولت تن�س  اأرجوحات   ، وت��رات )زعانف( لل�سباحة 
اآلت ت�سلية   ، اأدوات لعب لل�سباحة والألعاب املائية والألعاب ريا�سية والأن�سطة الريا�سية ، كرات لل�ساطئ 
بينغو  بطاقات   ، املاء  على  التزلج  واأل��واح  للزلجات  اأكيا�س م�سممة خ�سي�ساً   ، وبالنقد  اأوتوماتيكيٌا  تعمل 
، اأحاجي  ، �سبكات �سيد الفرا�سات ، ورق لعب )�س�دة( ، نثار ال��ورق امللون ، زلج��ات م�س�تقيمة ذات عجالت 
ال�سور املقطوعة ، نواظري الأ�س�كال املتغرية ، �سواري  لالألواح ال�س�راعية ، �سبكات اإنزال ل�سيادي ال�سنارة ، 
مركبات لعب يتم التحكم فيها ل�سلكياً ، عجالت م�سننة ، كرات ثلج ، اأحذية الثلج ، ورق لعب ياباين ، �سرتات 
لل�سباحة ، اأحزمة لل�سباحة ، ّطوافات لال�ستحمام وال�سباحة ، اأجهزة عائمة لل�سباحة ، الطوافات )العوامات( 
، قبعات ورقية للحفالت ، اأجهزة بناء الأج�سام ، بطاقات ك�سط لألعاب اليان�سيب ، مناذج م�سغرة ل�سخ�سيات 

كرتونية )األعاب( ، اأجهزة األعاب 
، طائرات  لعب  )روب��وت(  الآيل  الإن�سان   ، لعب(  )اآلت  النقد  بقطع  تعمل  اآلت   ، يابانية(  )لعبة  بات�سينكو 
بدون طيار )لعب( ، اأفالم واقية ُمعدة لل�سا�سات لالألعاب املحمولة ، ق�سبان التوجيه )جوي�ستك( لألعاب 

الفيديو.
و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة gudetama بخط وطريقة مميزة باللغة الإجنليزية فوقها 

ر�سم مميز ل�سخ�سية كاريكاتورية ل�سو�س م�ستلقي على بيا�س البي�سة.
 ال�سرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  10  اأغ�سط�ص 2017 العدد 12093

EAT107212

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 269479    بتاريخ : 2017/03/09

باإ�سم :  فرياغون هولدينغز ليميتد
وعنوانه : زي اأولد ديري ، بريور �سرتيت ، بليت�سينغلري ، �سريي – اأر ات�س 1 4 كيو بي ، اململكة املتحدة.

بيانات الأولوية : 2017/01/30
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 11
 ، املياه  ، معقمات  املياه  تنقية  اأج��ه��زة   ، مياه  )ف��الت��ر(  ، مر�سحات  املياه  ومن�ساآت معاجلة  واأج��ه��زة  وح��دات 
مر�سحات )فالتر( تنقية املياه ، وحدات واأجهزة ومن�ساآت تنقية املياه ، وحدات واأجهزة ومن�ساآت تكييف املياه 
، وحدات واأجهزة ومن�ساآت تر�سيح املياه ، واأجهزة ومن�ساآت معاجلة املياه ، واأجهزة ومن�ساآت ملعاجلة الهواء اأو 
املياه ، اأجهزة توزيع املياه ، وحدات واأجهزة ومن�ساآت تعقيم املياه ، وحدات واأجهزة ومن�ساآت تعقيم املياه من 
الأ�سعة فوق البنف�سجية ، وحدات واأجهزة ومن�ساآت تربيد املياه ، جمففات هواء ، اأجزاء وقطع لل�سلع املذكورة 

اآنفاً والواقعة يف الفئة 11.
و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة VERAGON  باللغة الإجنليزية.

ال�سرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  10  اأغ�سط�ص 2017 العدد 12093

EAT107569

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 270698    بتاريخ : 2017/04/02

باإ�سم :  �سان ريو كومباين ليمتد
وعنوانه : 1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.

بيانات الأولوية : 
�سورة العالمة 

  وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 9
الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�س�احية واأجهزة واأدوات الت�سوير الفوتغرايف وال�س�ينمائي والأجهزة 
والأدوات الب�سرية واأدوات الوزن والقيا�س والإ�س�ارة واملراقبة )الإ�س�راف( والإنقاذ والتعليم ، اأجهزة واأدوات 
كهربائية للتحكم اأو فتح اأو حتويل اأو تنظيم اأو و�سل اأو تكثيف اأو تخزين الطاقة الكهربائية ، اأجهزة ت�س�جيل 
 ، اأقرا�س مدجمة   ، ت�س�جيل  اأقرا�س   ، بيانات مغناطي�س�ية  ، حامالت  ال�سور  اأو  ال�سوت  ن�س�خ  اأو  اإر�س�ال  اأو 
النقد  التي تعمل بقطع  اآليات لالأجهزة   ، الت�سجيل الرقمية  اأقرا�س فيديوية رقمية وغريها من و�سائط 
 ، كمبيوتر  برامج   ، الكمبيوتر  اأجهزة   ، البيانات  معاجلة  معدات   ، حا�سبة  ماكينات   ، النقد  ت�سجيل  اآلت   ،
دادات ، اأجهزة تعليم �سمعية وب�سرية ، بطاريات ، �سناديق بطاريات ، اأجهزة �سحن  اأجهزة اإطفاء احلرائق ، عَّ
 ، وملحقاتها  واأج��زاوؤه��ا  �سينمائي  ت�سوير  كامريات   ، كامريات   ، اآلت حا�س�بة   ، ثنائية  ، منظار  البطاريات 
عد�سات للكامريات ، اأجهزة قيا�س ال�سعة ، �سور كرتونية متحركة ، م�س�جالت الكا�سيت ، �سال�سل للنظارات ، 
اأفالم ت�سوير �سينمائي )معر�سة لل�سوء( ، �ساعات الدوام )اأدوات ت�سجيل الزمن( ، اأجهزة ت�س�غيل الأقرا�س 
املدجمة ، اأقرا�س مدجمة )�س�معية – ب�سرية( ، اأقرا�س مدجمة )لذاكرة القراءة فقط( ، برامج م�س�جلة 
لت�سغيل الكمبيوتر ، برامج كمبيوتر ، برجميات كمبيوتر )م�سجلة( ، اأجهزة كمبيوتر ، طابعات ت�س�تخدم مع 
اأجهزة الكمبيوتر ، عد�سات ل�سقة ، اأوعية للعد�سات الال�سقة ، اأجهزة معاجلة البيانات ، مقايي�س للخياطني 
، اأجرا�س كهربائية لالأبواب ، اأجهزة ترجمة الكرتونية جيبية ، طفايات احلريق ، اأفالم معر�سة لل�سوء ، 
اأدوات اإنذار �سد احلريق ، اأجهزة اإ�ساءة وما�سة ، براويز )اإطارات(  لل�س�رائح ال�سفافة الفوتوغرافية ، اأجهزة 
تنظيم احلرارة ، �سناديق نغم ، عد�س�ات ب�سرية ، موازين للر�س�ائل ، اأحزمة اإنقاذ ، عوامات اإنقاذ ، جاكيتات 
اإنقاذ ، طوافات اإنقاذ ، اأقفال ومفاتيح كهربائية ، و�سائط تخزين بيانات مغناطي�سية ، بطاقات مغناطي�سية 
 ، قيا�س  واأدوات  قيا�س  واأدوات  اأج��ه��زة   ، مكربة  ن��ظ��ارات   ، مغناطي�سيات   ، مغناطي�سية  م�سفرات   ، م�سفرة 
ميكروفونات ، ميكرو�سكوبات )جماهر( ، لفتات نيونية ، مفكرة يف �سكل كمبيوتر �سغري ، اأقالم اإلكرتونية ، 
اأ�سطوانات الفونوغراف ، اآلت ت�سوير ، حا�سبات جيب ، اأجهزة عر�س ، �سا�سات عر�س ، اأجهزة راديو ، اأجهزة 
ت�سغيل اأ�سطوانات ، اأجهزة حتكم عن بعد ، م�ساطر )اأدوات قيا�س( ، موازين ، بطاقات ذكية ) بطاقات الدارات 
املتكاملة( ، كوا�سف الدخان ، قواب�س وماآخذ واأدوات تو�سيل اأخرى ، اأجهزة ت�سجيل ال�سوت ، اأقرا�س ت�سجيل 
ال�سوت ، اأجهزة ن�سخ ال�سوت ، اأجهزة نقل ال�سوت ، علب للنظارات ، اإطارات للنظارات ، عد�سات للنظارات ، 
نظارات �سم�سية ، مفاتيح كهربائية ، قواب�س وماآخذ واأدوات تو�سيل اأخرى )و�سالت كهربائية( ، م�سجالت 
�سريطية ، اأ�س�الك اأجهزة الهاتف واأ�س�الك �سماعات الهاتف واأ�س�الك اأجهزة الإر�س�ال ، تل�سكوبات ، تلفزيونات 
اأجهزة كهربائية ملنع ال�سرقة ، ثريمومرتات ، ثريمو�ستاتات   ، ، موؤ�سرات درجة احلرارة  اأجهزة تلفزيون   ،
)منظمات حرارة( ، كا�س�يتات فيديو ولفافات تخزين األعاب الفيديو ، ا�سطوانات الفيديو ، اأ�سرطة فيديو ، 
�سا�سات فيديو ، م�سجالت فيديو ، معاجلات كلمات ، اأقرا�س مدجمة للفيديو ، اأقرا�س )الفيديو( الرقمية 
املتعددة  الرقمية  )الفيديو(  واأق��را���س  املدجمة  الفيديو  اأق��را���س  ت�س�غيل  اأج��ه��زة   ، ال�س�تعمالت  املتعددة 
�س�معية  لأ�س�رطة  وعلب  وح��ام��الت  مم�س�كات   ، نغمات  اأج��ه��زة  مع  وب�سرية  �س�معية  اأج��ه��زة   ، ال�س�تعمالت 
وب�سرية ولأ�س�رطة الفيديو ولالأقرا�س املدجمة ولأقرا�س الليزر ولأقرا�س الفيديو ولأقرا�س )الفيديو( 
الرقمية املتعددة ال�س�تعمالت  ، لبادات فاأرة الكمبيوتر ، هواتف وهواتف ل�سلكية وهواتف خليوية وهواتف 
متحركة واأجزاوؤها وملحقاتها ولوازمها ، علب اأو اأغطية للهواتف املتحركة ، اأجهزة النداء )بيجر( واأجزاوؤها 
وملحقاتها ، علب اأو اأغطية لأجهزة النداء )بيجر( ، اأكيا�س واأغطية وحاويات وحامالت ومم�س�كات للهواتف 
ومكربات  وميكروفانات  �س�ماعات   ، الأذن  �سماعات   ، ال��راأ���س  �سماعات   ، )بيجر(  النداء  ولأج��ه��زة  املتحركة 
ال�سوت لال�ستخدام مع الهواتف املتحركة ، موؤ�س�رات ات�سال للهواتف والهواتف املتحركة ولأجهزة النداء 

)بيجر( ،مفكرات اإلكرتونية ، اأجرا�س اإنذار كهربائية ، اأجهزة اإنذار ،     
قارئات �سيفرات الأعمدة ، باروميرتات )اأجهزة قيا�س ال�سغط اجلوي( ، طنانات ، طنانات كهربائية ، وحدات 
لوحات   ، الزمن(  ت�سجيل  )اأجهزة  كرونوغرافات   ، متكاملة(  )دارات  رقائق   ، معاجلة مركزية )معاجلات( 
مفاتيح لأجهزة الكمبيوتر ، اأجهزة ذاكرات كمبيوتر ، اأجهزة ملحقة بالكمبيوتر ، قارانات �سوتية ، قارانات 
)معدات معاجلة البيانات( ، و�سائط تخزين بيانات ب�سرية ، اأقرا�س ب�سرية ، اأقرا�س )مغناطي�سية( ، اأجهزة 
اإلكرتونية )وحدات  اأقالم   ، اإلكرتونية  اإعالنات  اأقنعة للغوا�سني ، بذلت للغوا�سني ، لوحات   ، للغوا�سني 

عر�ْس ب�سري(.
و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة gudetama بخط وطريقة مميزة باللغة الإجنليزية فوقها 

ر�سم مميز ل�سخ�سية كاريكاتورية ل�سو�س م�ستلقي على بيا�س البي�سة.
 ال�سرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  10  اأغ�سط�ص 2017 العدد 12093

EAT107205

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 270713    بتاريخ : 2017/04/02

باإ�سم :  �سان ريو كومباين ليمتد
وعنوانه : 1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.

بيانات الأولوية : 
�سورة العالمة       

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 30
القهوة وال�ساي والكاكاو والقهوة ال�سطناعية  ، الأرز ، التابيوكا وال�ساغو ، الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة 
 ، الأ�س�ود  والع�س�ل  والع�سل  ال�سكر   ، لالأكل  �ساحلة  مثلجات   ، واحللويات  والفطائر  اخلبز   ، احلبوب  من 
الب�سكويت   ، الثلج   ، البهارات   ، ، وال�سل�سات )التوابل(  ، اخلل  ، اخل��ردل  امللح   ، اخلمرية وم�سحوق اخلبيز 
و�سكاكر  �سكرية  ، حلويات  اأرز  اأقرا�س   ، للكيك  منكهات   ، لالأكل  للكيك �ساحلة  زخ��ارف   ، كيك  ، م�سحوق 
غمو�س   ، ال�س�وكولتة  ا�س�ا�س�ها   م�س�روبات   ، احلليب  مع  �سوكولتة  م�س�روبات   ، ال�سوكولتة   ،  ) )حلويات 
ا�س�ا�س�ها  ال�س�وكولتة ، حلويات لتزيني اأ�سجار عيد امليالد ، م�س�روبات كاكاو مع احلليب ، منتجات الكاكاو 
، م�س�روبات ا�س�ا�س�ها الكاكاو ، م�سروبات القهوة ، منكهات للقهوة ، خالئط وم�س�تح�سرات ت�س�تخدم كبدائل 
للقهوة ، م�س�روبات اأ�س�ا�س�ها القهوة ، كعك حملى ، بو�سار ، رقائق الذرة ، بوظة )اآي�س كرمي( ، كري )بهار( 
، ك�سرتد ، رقائق احلبوب ، منكهات ما عدا الزيوت العطرية ، حلويات مثلجة ، جلي فواكه )حلويات( ، خبز 
زجنبيل ، قطر ال�سكر ، منقوعات غري طبية ، كت�ساب )�سل�سة( ، �سو�س )حلويات( ، قطع حلوى )حلويات( 
اأقرا�س حمالة )حلويات(   ، ، فطائر حمالة )بانكيك(  املنزلية  ، مطريات حلوم لالأغرا�س  ، فطائر حلم 
ملكي  ، هالم  وال�سل�سة احلمراء(  باجلبنة  رافيول )فطائر   ، ، مهلبية  بيتزا   ، فلفل   ، ، معجنات  ، فطائر 
ونودلز )معكرونة  ، معكرونة  �سل�سلة �سويا   ، )توابل(  الو�س�ابي  ، معجون  ال�سكر   ، الب�س�ري  لالإ�س�تهالك 
رقيقة( و�سعريية ، اأودون )معكرونة رقيقة يابانية( ، �س�و�س�ي ، فانيال )منكهة( ، كعكة الوفل ، لنب جممد 
)حلويات مثلجة( ، برتزل )ب�س�كويت مملح وجاف( ، حلوى اللوز ، م�ستح�سرات عطرية للطعام ، عوامل 
لي�ست  ، علكة  ، كراميل )حلوى(  ، كيك  ، كعك  اإفرجني  ، خبز  البوظة )مثلجات �ساحلة لالأكل(  متا�سك 
لغايات طبية ، دقيق ذرة ، ب�س�كويت رقيق ه�س ، دب�س ال�سكر ، ثلج طبيعي اأو �سناعي ، معكرونة ، مرزبانية 
، مايونيز ، دقيق ال�سوفان ، فلفل )توابل( ، فطائر ، مقّب�الت )توابل( ، قر�س�لة  ، ملح الطعام ، �س�ندوي�س�ات 
، �سل�سة بندورة ، توابل ، �سراب )مثلجات( ، �سباغيتي )معكرونة رفيعة( ، حلويات �س�كرية ، تورتات )كيك 
بالفواكه( ، طحني قمح ، توابل ال�سلطة ، �سل�سات مرق اللحم ، �سل�سلة البا�ستا ، وجبات �سريعة التح�سري 
، رقائق  الأرز  اأ�سا�سها  ، وجبات خفيفة  اأ�سا�سها احلبوب  ،  وجبات خفيفة  الرقيقة(  النودلز )املعكرونة  من 
ذرة ، دقيق ذرة ، طحني الذرة ، رقائق �سوفان ، غلوكوز لأغرا�س الطهو ، قوالب من البقوليات عالية ن�سبة 
الربوتني ، دقيق ، مو�سية حلوى الفاكهة ، طعام اأ�سا�سه ال�سوفان ، عجينة فول ال�سويا )توابل( ، م�سروبات 
اأ�سا�سها ال�ساي ، اأع�ساب ب�ساتني حمفوظة )توابل( ،  اإ�سافات غلوتني لأغرا�س الطهو ، �سل�سات الفواكه ، 

بذور معاجلة لال�ستخدام كتوابل ، راِمن )طبق ياباين اأ�سا�سه النودلز )املعكرونة الرقيقة( .
و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة gudetama بخط وطريقة مميزة باللغة الإجنليزية فوقها 

ر�سم مميز ل�سخ�سية كاريكاتورية ل�سو�س م�ستلقي على بيا�س البي�سة.
 ال�سرتاطات :

اأو  التجارية يف وزارة الإقت�ساد  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  10  اأغ�سط�ص 2017 العدد 12093

EAT107213

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 271775    بتاريخ : 2017/04/19

بيانات الأولوية : 
باإ�سم :  اإناجيك ماليزيا ا�س دي ان بي اإت�س دي

وعنوانه25 : -6 ذا بوليفارد ، ميد فايل �سيتي ،  لينجكاران  �سيد بوترا ، كوال لمبور 59200 ، ماليزيا.
�سورة العالمة       

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 11
من�ساآت ري اآلية ، متديدات قنوات املياه ، اأجهزة واآلت لتنقية املاء ، اأجهزة ومن�ساآت لإزالة ع�سر املاء ، لوازم تنظيم و�سالمة 
لأجهزة املاء ، قوارير املاء ال�ساخن ، اأجهزة تاأين ملعاجلة الهواء اأو املاء ، متديدات توزيع املياه ، اأجهزة ل�سحب املياه ، لوازم 
�سالمة لأجهزة وموا�سري املاء اأو الغاز ، من�ساآت اإمداد املياه ، خزانات �سغط املاء ، من�ساآت تربيد للماء ، متديدات تر�سيح املياه 
، من�ساآت تنقية املاء ، مر�سحات )فالتر( ملياه ال�سرب ، لوازم تنظيم لأجهزة وموا�سري املاء اأو الغاز ، معقمات ماء ، اأجهزة اإزالة 

ع�سر املاء ، نوافري املاء ، اأجهزة تاأين للماء ، مربدات للماء ، اأجهزة توزيع املاء ، وحدات تقطري للماء.
و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمةEnagic  باللغة الإجنليزية بخط مميز فوقها ر�سم لدائرة حمددة بداخلها 

حرف ال� E باللغة الإجنليزية بخط وطريقة مميزة.
 ال�سرتاطات :

اإر�ساله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 
امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  10  اأغ�سط�ص 2017 العدد 12093

EAT107702

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 270700    بتاريخ : 2017/04/02

باإ�سم :  �سان ريو كومباين ليمتد
وعنوانه : 1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.

بيانات الأولوية : 
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 11
والأغرا�س  املياه  واإم��داد  والتهوية  والتجفيف  والتربيد  والطهو  البخار  وتوليد  والتدفئة  لالإنارة  اأجهزة 
ال�سحية ، اأجهزة تكييف هواء ، اأجهزة اإزالة الروائح الكريهة من اجلو ، جمففات هواء )جمففات( ، اأجهزة 
ومكنات تنقية الهواء ، فوهات مانعة لنت�سار ماء احلنفيات ، اأجهزة تر�سيح لأحوا�س تربية الأحياء املائية ، 
�سخانات لأحوا�س تربية الأحياء املائية ، اأ�سواء اأحوا�س ال�سمك ، الأفران ، �سوايات ، لوازم ومعدات للحمام ، 
�س�خانات للحمامات ، دفايات فرا�س ، اأجهزة تربيد امل�س�روبات ، اأ�سواء للدراجات الهوائية ، بطانيات كهربائية 
، اأ�سواء ال�س�قف ، ثريات ، اأ�سواء كهربائية ل�س�جرة عيد  ، مراجل ، حمم�سات خبز ، �سجاد يدفاأ كهربائياً 
امليالد ، مر�سحات )فالتر( كهربائية للقهوة ، مكنات ل�سنع القهوة ، غاليات )اأباريق( للقهوة ، حمم�سات 
بن ، اأوعية تربيد ، اأوعية طهو ، اأجهزة ومعدات طهو ، اأواين طهو كهربائية ، من�ساآت تربيد لل�سوائل واملياه ، 
من�ساآت تربيد للتبغ ، و�سائد )كمادات( تدفئة ، خممدات )تدفئة( ، مقايل عميقة كهربائية ، اأجهزة مطهرة 
 ، ال�سرب  ملياه  )فالتر(  مر�سحات   ، �س�عر  جمففات   ، تقطري  اأجهزة   ، التواليت  يف  املطهرات  توزيع  اأدوات   ،
اأجهزة لتجفيف العلف والكالأ ، م�سابيح كهربائية ، اأ�سواء �سحرية للتزيني يف احلفالت ، مراوح )لتكييف 
الهواء( ، مراوح كهربائية ، م�سخنات كهربائية لر�ساعات الأطفال ، اأجهزة رح�س ، نوافري للزينة ، جممدات 
، حمم�سات فواكه ، قداحات الغاز ، �سواين �سوي كهربائية ، �س�وايات ، اأجهزة جتفيف اليدين عند املغا�سل 
، لوازم تدفئة احلمام بالهواء ال�ساخن ، اأفران الهواء ال�ساخن ، اأطباق �ساخنة ، قوارير املاء ال�ساخن ، اأرقام 
م�سيئة للمنازل ، اأجهزة ترطيب ، ثالجات ، اأوعية ثلج ، اآلت واأجهزة ل�سنع الثلج ، غاليات كهربائية ، اأغلفة 
 ، امل�سابيح  تعليق  ، دعامات  للم�سابيح  ، زجاجات كروية  ، زجاجات م�سابيح  للم�سابيح  ، مداخن  امل�سابيح 
�سنابر للم�سابيح ، عاك�سات �سوء امل�سابيح ، مظالت م�سابيح ، امل�سابيح ، حامالت مظالت امل�سابيح ، فواني�س 
لالإ�ساءة ، جمففات كهربائية للغ�سيل ، ب�سيالت م�سابيح ، من�ساآت اإ�ساءة ، اأفران ميكروويف ، معدات تربيد 
احلليب ، حنفيات خلط ملوا�سري املياه ، دفايات اأطباق ، اأ�سواء جيب كا�سفة ، م�سابيح جيب ، دفايات جيب ، 
اأوعية كهربائية ذات مقاب�س للطهو بال�سغط ، خزانات �سغط للماء ، م�سعات حرارية كهربائية ، حجرات 
تربيد ، حجريات تربيد ، ثالجات ، حمم�سات ، اأجهزة حتمي�س ، اأدوات تدوير �سياخ ال�سوي ، �سياخ �سوي 
، ماآخذ  ، مغا�س�ل  ال�س�المة ، حجريات )مق�سورات( حلمام الدو�س ، حمامات الدو�س  ، م�سابيح  ، �سوايات 
مقاعد   ، تواليت  اأحوا�س   ، خبز  حمم�سات   ، )للت�س�خني(  �س�م�س�ية  لتجميع  اأجهزة   ، الكهربائية  لالأ�سواء 
تواليت ، اأغطية مقاعد التواليت ، مراحي�س متنقلة ، م�ساعل ، مباول ، حمم�سات كهربائية لكعكة الوفل 
، اأ�س�طح حديدية للخبز/الطهي كهربائية ، دفايات لالأ�سّرة ، مغا�سل لليدين ، �سخانات ماء ، اأجهزة واآلت 
لتنقية املاء ، معقمات ماء ، م�سابيح جيب ، اأجهزة كهربائية لتنقية الهواء ، معدات مانعة لتوهج م�سابيح 
ال�سيارات )لوازم ملبات( ، معدات مانعة لتوهج م�سابيح املركبات )لوازم ملبات( ، م�سابيح قو�سية ، اأوتوكالف 
)طناجر �سغط كهربائية( ، اأحوا�س ا�ستحمام )بانيو( ، م�سابيح �سينية ، اأجهزة واقية لالإنارة ، اأدوات ن�س�ر 
ال�سوء ، قداحات )ولعات( ، اأ�سواء لل�سيارات ، اأ�سواء للمركبات ، مواقد ، مواقد )اأجهزة ت�سخني( ، اأوعية 
طهو الأرز ، قدور بخارية ا�سطناعية ، اأجهزة كهربائية ل�سنع الألبان لعمل اللنب الرائب ، �سمامات ثنائية 
ُم�سدرة لل�سوء )ال ئي دي( ، اأجهزة �سوء ، �سخانات للحمامات ، اأجهزة لتدفق املاء الدوامي ، مكنات �سنع 

اخلبز ، اأوعية طهو متعددة الأغرا�س ، نوافري )اأجهزة �سب( كهربائية لل�سوكولتة.
و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة gudetama بخط وطريقة مميزة باللغة الإجنليزية فوقها 

ر�سم مميز ل�سخ�سية كاريكاتورية ل�سو�س م�ستلقي على بيا�س البي�سة.
 ال�سرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  10  اأغ�سط�ص 2017 العدد 12093

EAT107206

\\\

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 270706    بتاريخ : 2017/04/02

باإ�سم :  �سان ريو كومباين ليمتد
وعنوانه : 1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.

بيانات الأولوية : 
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 21
اأدوات واأواين واأوعية لال�ستعمال املنزيل وللمطبخ ، اأم�ساط واأ�سفنج ، فرا�سي )عدا فرا�سي التلوين اأو الدهان( ، مواد �سنع 
الفرا�سي ، اأدوات تنظيف ، زجاج غري م�سغول اأو زجاج �سبه م�سغول )عدا الزجاج امل�ستعمل يف املباين( ، اأواين زجاجية واأواين 
خزف �سيني واأواين خزفية ، اأحوا�س ا�ستحمام لالأطفال )قابلة للحمل( ، �سالل، لالإ�ستخدام املنزيل ، اأقداح ، اأقفا�س طيور 
، خالطات غري كهربائية لالأغرا�س املنزلية ، األواح كي ، ِقَرْب اأو دلء ، فتاحات قوارير ، �سدادات للقوارير م�سنوعة من 
اخلزفيات واخلزف ال�سيني والزجاج والبلور والأواين اخلزفية والفخار والبور�سالن )خزف �سيني( ، قوارير ، زبديات ، 
علب �سابون ، األواح خبز ، دلء )�سطول( ، �سواين ، اأقفا�س للحيوانات املنزلية ، قوالب كيك ، قوالب لكعكة الوفل ، طفايات 
واأواين من اخلزف  ال�سيني  ، حلى من اخلزف  ، علب لالأم�ساط  ، �سناديق للحلويات  ، �سمعدانات  ، حلقات �سموع  �سموع 
ال�سيني ، اأعواد الأكل ، منا�سر مالب�س )للتجفيف( ، فاردات للمالب�س ، قطع قما�س للتنظيف ، �سواين ، خالطات كوكتيل 
، مر�سحات للقهوة ، مطاحن للقهوة ، اأباريق ترويق للقهوة ، اأطقم قهوة )اأدوات مائدة( ، غاليات قهوة ، اأم�ساط كهربائية 
، اأم�ساط للحيوانات ، اأكيا�س للمعجنات ، قوالب للطهو ، اأوعية طهو ، اأ�سياخ �سوي ، دلء ثلج ، مربدات حممولة ، اأجهزة 
اأغطية   ، اأدوات جتميل   ، الفلني  ، فتاحات �سدادات  املنزلية  لتربيد الأطعمة حتتوي على موائع تبادل ح��راري لالأغرا�س 
لل�سحون ، اأغطية لأوعية الزهور ، اأواين فخارية ، اأكواب ، األواح تقطيع للمطبخ ، م�سافق ، مقايل جموفة غري كهربائية 
، �سحون لل�سابون ، اأوعية ت�سريف لل�سابون ، قوارير وكوؤو�س واأحوا�س واأوعية �سرب ، منا�سر جتفيف للغ�سيل ، �سناديق 
نفايات ، اأكواب للبي�س ، معالف ، اأوعية زهور ، م�سائد ذباب ، قفازات لالأغرا�س املنزلية ، اأقداح ، َمبا�سر ، �سواين �سوي غري 
كهربائية ، اأوعية معزولة حرارياً ، �سخانات غري كهربائية لر�ساعات الأطفال ، حامالت للزهور والنباتات ، اأباريق �ساخنة ، 
دلء ثلج ، قوالب مكعبات الثلج ، اأغطية األواح كي ، اأباريق ، غاليات غري كهربائية ، قواعد ل�سكاكني املائدة ، �سواين دّوارة ، 
اأطقم م�سروبات ، �سناديق للوجبات اخلفيفة ، حامالت بطاقات قوائم الطعام ، علب طعام ، مالعق خلط ، مما�سح ، حامالت 
مناديل ، حلقات مناديل ، فوهات لأوعية ر�س املياه ، لبادات للتنظيف ، مقايل ، �سحون من الورق ، قّطاعات للمعجنات ، 
مطاحن فلفل ، حارقات للطيب والعطور والزيوت العطرية والعطريات ، بخاخات عطور ، مرذاذ عطور ، �سالل جمّهزة 
للنزهات ، ح�سالت على �سكل حيوانات ، اأغطية لالأوعية ، اأوعية ، طناجر �سغط ، �سناديق نفايات ، مالحات ، مر�سات فلفل 
، قدور ، �سحون فناجني ، مغارف )اأدوات مائدة( ، لبادات جلي ، فرا�سي حالقة ، فاردات للقم�سان ، فرا�سي لالأحذية ، كرتات 
)لبي�سات( لالأحذية ، قوالب )مو�سعات( لالأحذية ، غرابيل )اأواين منزلية( ، اأجهزة اإمت�سا�س الدخان لالأغرا�س املنزلية 
، حامالت �سابون ، زبديات ح�ساء ، اأطقم بهارات ، حامالت اإ�سفنج ، اإ�سفنج لالأغرا�س املنزلية ، م�ساند لفرا�سي احلالقة 
، م�سايف  الزجاج  اأو  الفخار  اأو  ال�سيني  ، متاثيل �سغرية من اخل��زف  الزجاج  اأو  الفخار  اأو  ال�سيني  ، متاثيل من اخل��زف 
لالأغرا�س املنزلية ، حماقن ل�سقاية الزهور والنباتات ، اأدوات مائدة )ما عدا ال�سكاكني وال�سوك واملالعق( ، اأباريق ، كرات 
لل�ساي ، علب �ساي ، اأوعية لنقع ال�ساي ، اأطقم �ساي )اأدوات مائدة( ، اأباريق �ساي ، فرا�سي تواليت ، حقائب تواليت ، حامالت 
 ، اأ�سنان كهربائية  ، فرا�سي  اأ�سنان  ، فرا�سي  اأواين تواليت   ، التواليت  اأوعية ت�سريف ورق   ، اإ�سفنج تواليت   ، التواليت  ورق 
اأ�سنان ، ق�سبان وحلقات للمنا�سف ، �سناديق نفايات ، �سواين ق�س ، �سواين لالأغرا�س  اأ�سنان ، نكا�سات  حامالت نكا�سات 
املنزلية ، منا�سب ثالثية القوائم )اأواين مائدة( ، مكاوي اأو مكاب�س بناطيل ، فاردات بناطيل ، قوارير خوائية ، علب جتميل 
جمهزة ، مزهريات ، حمم�سات غري كهربائية لكعكة الوفل والفطائر املحالة ، حمم�سات غري كهربائية للطهي واخلبز ، 
األواح غ�سيل ، اأحوا�س غ�سيل ، اأوعية لر�س املياه ، اأدوات �سقاية ، اأجهزة لل�سقل بال�سمع ، حُتف فنية من اخلزف ال�سيني اأو 

الفخار اأو الزجاج ، حلي مزخرفة للنوافذ اأو الأبواب م�سنوعة من ال�سرياميك واخلزف ال�سيني والزجاج والبلور 
اأحزمة  اأو  �سيور   ، لالأ�سنان  خيوط   ، فئران  م�سائد   ، للطعام  واأوعية  �سناديق   ، والبور�سالن  والفخار  اخلزفية  والأواين 
ل�سناديق الوجبات اخلفيفة واأوعية املنزل اأو املطبخ ، اأوعية للعطور وللطيب ، قوارير تربيد ، �سناديق زجاجية ، مكان�س ، 
�سلع الفرا�سي ، �سحون للزبدة ، اأغطية ل�سحون الزبدة ، �سخانات ، اأدوات تنظيف يدوية ، مالقط غ�سيل ، �سناديق تربيد 
حممولة غري كهربائية ، اأوعية الكعك املحلى ، اأواين طهو غري كهربائية ، فرا�سي للحواجب ، فرا�سي للبا�س القدم ، مقايل 
، اأقماع ، قفازات لأعمال احلدائق ، قوارير زجاجية )اأوعية( ، قوارير عزل ، قطن ذر م�ساحيق التجميل ، خالطات ، م�سايف 

�ساي لي�ست من معادن نفي�سة ، بيا�سات ومالءات لال�ستعمال املنزيل اأو للمطبخ.
مميز  ر�سم  فوقها  الإجنليزية  باللغة  مميزة  وطريقة  بخط   gudetama كلمة  عن  عبارة  العالمة   : العالمة  و�سف 

ل�سخ�سية كاريكاتورية ل�سو�س م�ستلقي على بيا�س البي�سة.
 ال�سرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد 
امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  10  اأغ�سط�ص 2017 العدد 12093

EAT107210

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
باإ�سم :  �سان ريو كومباين ليمتد املودعة بالرقم : 270716    بتاريخ : 2017/04/02 

بيانات الأولوية :  وعنوانه : 1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان. 
�سورة العالمة       

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 41
الرتبية  ، خدمات  الت�س�لية  قاعات  ، خدمات  املالهي  ، مدن  املالهي  ، حدائق  املالهي  ، حدائق  الت�سلية   ، الرتفيه 
، تنظيم واإنتاج وتقدمي العرو�س واحلفالت املو�س�يقية والعرو�س احلية والعرو�س امل�س�رحية واملعار�س  والتعليم 
واملباريات الريا�سية والأن�س�طة الريا�سية والثقافية ، قاعات مو�سيقية ، عرو�س الأفالم ال�سينمائية ،  �ستوديوهات 
�سينمائية ، خدمات الدي�سكو ، خدمات النوادي ، ن�سر الكتب والن�سو�س واملجالت وال�سحف والدوريات ،  خدمات 
والألعاب  والريا�سة  والتمثيليات  والعرو�س  املو�سيقية  واحلفالت  واملعار�س  الرتفيه  ت�سهيالت  توفري    ، املكتبات 
املعلومات  توفري   ، العطالت  مع�سكرات  خدمات   ، ال�سحية  النوادي  خدمات   ، والثقافية  ال�ستجمامية  والأن�سطة 
املتعلقة بالتعليم والرتفيه والت�سلية وال�ستجمام والريا�سة والثقافة ، الرتفيه بالراديو والتلفزيون ، اإنتاج برامج 
الراديو والتلفزيون ، اإنتاج الأفالم واأفالم الفيديو ، تاأجري الأفالم ال�سينمائية وال�سور املتحركة واأ�سرطة الفيديو 
  ، ال�سوت  م�سجالت  تاأجري   ، ال�ستعمالت  متعددة  الرقمية  الفيديو  واأقرا�س  الفيديو  واأقرا�س  الليزر  واأقرا�س 
وب�سرية  �سمعية  باأجهزة  املجهزة  والردهات  النوادي   ، ُدور احل�سانة   ، امل�سرحية  وامل�ساهد  العر�س  م�ساهد  تاأجري 
واأجهزة الغناء املرفقة معها ، غرف و�سالت اللعب ، تنظيم م�سابقات اجلمال ، ال�سريك ، دورات درا�سية باملرا�سلة ، 
خدمات امل�سيف ، تنظيم املعار�س لالأغرا�س الثقافية اأو التعليمية ، املراهنات ، تعليمات الريا�سة البدنية ، توفري 
ت�سهيالت املتاحف )عر�س ومعار�س( ، اإدارة اليان�سيب ، خدمات الأورك�سرتا ، تنظيم حفالت ) ترفيه( ، خدمات 
كتابة ال�سيناريو والربامج الإذاعية والتلفزيونية ، الإنتاج امل�سرحي ، خدمات حدائق احليوان ، خدمات الت�سوير 
الرقمي ، الن�سر املكتبي الإلكرتوين ، خدمات الألعاب املقدمة مبا�سرًة من �سبكة كمبيوتر ، تف�سري لغة الإ�سارة ، 
التوجيه املهني )ن�سائح تعليمية اأو تدريبية( ، الت�سوير باملايكروفيلم ، خدمات التاأليف املو�سيقي ، النوادي الليلية 
، الت�سوير الفوتوغرايف ، اإنتاج اأفالم الفيديو ، توفري خدمات الكاروكي ، توفري املطبوعات الإلكرتونية الفورية 
)غري القابلة للتنزيل( ، ن�سر الكتب وال�سحف الإلكرتونية الفورية ، ت�سجيل اأ�سرطة الفيديو ،  ممرات البولينج 
، ا�ستاد اأو قبة �سرب كرة الباي�سبول )األعاب( ، عر�س الأفالم عرب ال�سبكة ، خدمات الرتفيه حتديداً توفري األعاب 
اإلكرتونية تفاعلية من خالل �سبكات الكمبيوتر ، توفري ا�ستخدام موؤقت لالألعاب التفاعلية غري القابلة للتنزيل 
اأفالم  ع��دا  الأف��الم  اإنتاج   ، ال�سحة(  على  واحلفاظ  البدنية  الياقة  تدريب  )خدمات  ال�سحية  ال��ن��وادي  خدمات   ،
الدعاية والإعالن ، عرو�س الأفالم ال�سينمائية ، معلومات عن الرتبية والتعليم ، معلومات عن الرتفيه ، خدمات 
 ، الغولف  لعبة  ت�سهيالت  توفري   ، الألعاب  واأجهزة  معدات  تاأجري   ، كمبيوتر  �سبكة  من  مبا�سرة  املقدمة  الألعاب 
 ، ، ن�سر ن�سو�س ما عدا ن�سو�س الدعاية والإع��الن  القابلة للتنزيل  توفري املطبوعات الإلكرتونية الفورية غري 
توفري ت�سهيالت ال�ستجمام ، معلومات عن ال�ستجمام ، تاأجري معدات اإر�سال واإ�ستقبال ال�سوت وال�سورة ، تاأجري 
كامريات الفيديو ، تاأجري الأفالم ال�سينيمائية ، تاأجري اأجهزة الإ�ساءة للم�سارح اأو �ستوديوهات التلفزيون ، تاأجري 
تاأجري   ، والتلفزيون  الراديو  اأجهزة  تاأجري   ، )اآلت عر�س( وملحقاتها  بروجكرتات  تاأجري   ، ال�سينمائية  الأف��الم 
 ، ال�ستادات  مرافق  تاأجري   ، الريا�سية  املالعب  تاأجري   ، املركبات  عدا  الريا�سة  معدات  تاأجري   ، العر�س  م�ساهد 
تاأجري   ، ال�سريطية  باحلافظات  الفيديو  م�سجالت  تاأجري   ، الفيديو  كامريات  تاأجري   ، م�سرحية  م�ساهد  تاأجري 
اأ�سرطة الفيديو ، تاأجري الألعاب والدمى ، تدريب احليوانات ، التدريب العملي )ا�ستعرا�س( ، الرتجمة ، تنظيم 
واإدارة ور�سات العمل )تدريب( ، خدمات الرتفيه حتديداً توفري املواد ال�سمعية واملرئية وال�سور وبرامج التفزيون 

وال�سور املتحركة عرب �سبكة 
ال�سخ�سيات  عن  املعلومات  توفري   ، مبا�سرة  �سبكات  عرب  والفيديو  وال�سوت  ال�سور  توفري   ، مبا�سرة  كمبيوتر 
اخليالية ، توفري املو�سيقي غري القابلة للتنزيل عرب ال�سبكة ، توفري الفيديو غري القابل للتنزيل عرب ال�سبكة ، 
توفري الأفالم غري القابلة للتنزيل عرب خدمات اإر�سال الفيديو ح�سب الطلب ، توفري برامج التلفزيون غري القابلة 

للتنزيل عرب خدمات اإر�سال الفيديو ح�سب الطلب.
ر�سم  الإجنليزية فوقها  باللغة  gudetama بخط وطريقة مميزة  كلمة  العالمة عبارة عن   : العالمة  و�سف 

مميز ل�سخ�سية كاريكاتورية ل�سو�س م�ستلقي على بيا�س البي�سة.
 ال�سرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  10  اأغ�سط�ص 2017 العدد 12093

EAT107214

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
باإ�سم :  �سان ريو كومباين ليمتد املودعة بالرقم : 270718    بتاريخ : 2017/04/02 

بيانات الأولوية :  وعنوانه : 1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان. 
�سورة العالمة       

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 42
، خدم�ات ت�سميم وتطوير عتاد  املتعلقة بها ، خدمات التحاليل والأبحاث ال�سن�اعية  العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�سميم  اخلدمات 
ر�سم   ، كمبيوتر  برامج  �سيانة   ، الكمبيوتر  برجمة   ، املعمارية  الإ�ست�سارات   ، املعمارية  والإ�ست�سارات  الإ�سراف  ا�ست�سارات   ، الكمبيوت�ر  وبرامج 
ت�ساميم وخمططات الإن�ساء ، ال�ست�سارات يف حماية البيئة ، الت�سميم ال�سناعي ، ت�سميم الديكور الداخلي ، خدمات ت�سميم العبوات ، ت�سميم 
الأزياء ، ت�سميم الفنون التخطيطية ، التنبوؤ بالأحوال اجلوية ، تاأجري وقت الو�سول اإىل الكمبيوتر ، تخطيط املُدن ، ن�سخ برامج كمبيوتر ، 
ت�سميم برامج كمبيوتر ، حتميل برامج كمبيوتر ، ال�ست�سارات يف جمال معدات الكمبيوتر ، حتويل البيانات اأو الوثائق من اأو�ساط مادية اإىل 
، تفعيل  املواقع على �سبكة الإنرتنت لالآخرين ، حتويل بيانات برامج الكمبيوتر ومعلوماته )حتويل غري مادي(  اإن�ساء و�سيانة   ، اإلكرتونية 
مواقع الإنرتنت ، حو�سبة �سحابية ، تاأجري اأجهزة كمبيوتر وا�ست�سارات برامج الكمبيوتر ، حتليل اأنظمة كمبيوتر ، ت�سميم اأنظمة كمبيوتر ، 

ا�ست�سارات تكنولوجيا الكمبيوتر ، حتويل امل�ستندات اإىل ملفات 
تكنولوجيا  املعلومات عن  توفري   ، املوقع  للبيانات خارج  الحتياطي  الن�سخ   ، املعلومات  تكنولوجيا  ا�ست�سارات  ، خدمات  �سوئي(  )م�سح  رقمية 
، الت�سميم الداخلي  ، ا�ست�سارات ت�سميم املواقع الإلكرتونية  ، برامج كخدمات )ا�س ايه ايه ا�س(  اإلكرتوين  الكمبيوتر والربجمة عرب موقع 
للبيانات  به  امل�سرح  غري  الو�سول  ولإكت�ساف  واملالية  ال�سخ�سية  واملعلومات  الكمبيوتر  بيانات  لتاأمني  والتكنولوجيا  الكمبيوتر  خدمات   ،

واملعلومات.
gudetama بخط وطريقة مميزة باللغة الإجنليزية فوقها ر�سم مميز ل�سخ�سية كاريكاتورية  و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة 

ل�سو�س م�ستلقي على بيا�س البي�سة.
 ال�سرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 
30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  10  اأغ�سط�ص 2017 العدد 12093

EAT107215

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم :269092    بتاريخ : 2017/03/02

بيانات الأولوية :  2016/10/04
باإ�سم :  جون�س�ون اأند جون�س�ون

وعنوانه : وان جون�سون اأند جون�سون  بالزا ، نيو برنزويك ، نيو جري�سي ،  08933
 الوليات املتحدة الأمريكية.   

�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 5
الذاتية  املناعة  واأم��را���س  الفريو�سية  الأم��را���س  م��ن  وال��ع��الج  للوقاية  ب�سرية  �سيدلنية  م�ستح�سرات 
والأمل  امل��رك��زي  الع�سبي  اجل��ه��از  واأم��را���س  ال��دم��وي��ة  والأوع��ي��ة  القلب  واأم��را���س  الإلتهابية  والأم���را����س 
ال�ستقالبية  والأم��را���س  بالعدوى  املرتبطة  والأم��را���س  اله�سمي  اجلهاز  واأم��را���س  اجللدية  والأم��را���س 

)الأي�سية( واأمرا�س الأورام واأمرا�س العيون واأمرا�س اجلهاز التنف�سي.
و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة TRANESKA باللغة الإجنليزية.

ال�سرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  10  اأغ�سط�ص 2017 العدد 12093

EAT107744

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 270419    بتاريخ : 2017/03/28

بيانات الأولوية :
باإ�سم :  جون�س�ون اأند جون�س�ون

وعنوانه : وان جون�سون اأند جون�سون  بالزا ، نيو برنزويك ، نيو جري�سي ،  08933 
الوليات املتحدة الأمريكية.   

�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 10
ومنتجات  تدبي�س  خراطي�س   ، جراحية  تدبي�س  اأجهزة  حتديداً  اجلراحة  يف  امل�ستخدمة  الطبية  الأجهزة 

تدبي�س اأخرى )اأدوات جراحية(.
و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمات    ECHELON CIRCULAR باللغة الإجنليزية.

ال�سرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  10  اأغ�سط�ص 2017 العدد 12093

EAT108453
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عربي ودويل

•• الفجر - تون�ص - خا�ص

با�سم  الر�سمي  ال��ن��اط��ق  ك�سف     
التون�سي  للدرك  العامة  الإدارة 
ال��ع��م��ي��د خ��ل��ي��ف��ة ال�����س��ي��ب��اين، اأن 
ق����وات احل��ر���س ال��وط��ن��ي متكنت 
ال�ساعات  خ�����الل  ال��ق��ب�����س  م����ن 
الأربعاء،  اأم�س  فجر  من  الأوىل 
حالته  ثالث  اإرهابي  عن�سر  على 
جّدا  وخ��ط��رية  ح��رج��ة  ال�سحية 
تعر�س  ال��ت��ي  ال���س��اب��ات  نتيجة 
ا�ستباقية  ع��م��ل��ي��ة  خ����الل  ال��ي��ه��ا 
الأول  ام�س  منذ  انطلقت  نوعية 
الثالثاء بجبل بريينو مبحافظة 

الق�سرين و�سط تون�س.
   وا������س�����اف ال�������س���ي���ب���اين ان�����ه مت 
اإرهابيني  الق�ساء قبل ذلك على 
اث���ن���ني وح���ج���ز ا���س��ل��ح��ة م���ن نوع 
كال�سينكوف، خالل الكمني الذي 
وحدات  ال��ث��الث��اء  م�ساء  ن�سبته 
ملجموعة  ال����وط����ن����ي  ل���ل���ح���ر����س 
ارهابية بنف�س املنطقة ويف نف�س 
العملية  اأن  اىل  م�سريا  العملية، 

مازالت متوا�سلة.
العملية  ه���ذه  اأن  ع��ل��ى  و����س���ّدد     
الذي  ال��ف��ي��دي��و  ع��ل��ى  رّدا  ج����اءت 
عملية  ح������ول  ال����ث����الث����اء  ُن�������س���ر 
خليفة  ال����راع����ي  ال�����س��ه��ي��د  ذب�����ح 
“اإهداء  اأنها  معتربا  ال�سلطاين، 
لروحه ورد على امل�سككني يف عمل 
الأمنية”،  املوؤ�س�سة  وجم��ه��ودات 

وفق تعبريه.
اأّن��ه مل يتم ت�سجيل     واأ�سار اىل 
اأي����ة اإ���س��اب��ات يف ���س��ف��وف اأع����وان 

احلر�س الوطني.
   واأفادت وزارة الداخلية التون�سية 
اأم�����س الأرب��ع��اء، باأّن  يف ب��الغ لها 
خالل  حجزت  الأمنية  الوحدات 
متوا�سلة  زال��ت  ل  التي  العملّية 
كال�سينكوف  ن������وع  ب�����ن�����ادق   4
نوع  ل�����س��الح  ت��اب��ع��ة  و7 خم�����ازن 
ك��ال���س��ي��ن��ك��وف ورّم�����ان�����ة ي���دوّي���ة 
وكمية ه��اّم��ة م��ن ال��ذخ��رية، و3 

ال�سايب حمل تفتي�س باجلزائر يف 
ق�سايا اإرهابية منذ �سنة 1992 
وكان قد التحق بكتيبة عقبة بن 
القاعدة  لتنظيم  ال��ت��اب��ع��ة  ن��اف��ع 
اإ������س�����راف  حت�����ت   2012 ����س���ن���ة 
ال�سايب  خالد  الره��اب��ي  �سقيقه 

املكنى ب�لقمان اأبو �سخر.
  و�سبق اأن ان�سم ال�سايب اإىل كتيبة 
لتنظيم  التابعة  اخل��الف��ة  اأج��ن��اد 
واملتمركزة  الإره�����اب�����ي  داع���������س 

بجبال مغيلة وال�سلوم.
ان  امل�������س���ادر  ذات  ذك�����رت  ك��م��ا     
الإرهابي الثاين الذي مت الق�ساء 
التون�سي  ه���و  ال��ع��م��ل��ي��ة  يف  ع��ل��ي��ه 
عاطف احلنا�سي ا�سيل حمافظة 
ع��ن��ه لدى  ج��ن��دوب��ة وه���و مفت�س 
الق�سائية  و  الأم��ن��ي��ة  ال���وح���دات 
اإرهابية  ع��م��ل��ي��ات  يف  مل�����س��ارك��ت��ه 
جندوبة  و  ال��ك��اف  بجبال  ك��ث��رية 
اجلثث  و�ستخ�سع  الق�سرين.  و 
اإىل التحاليل الالزمة للتاأكد من 

الهويات ب�سفة نهائية.
القاء  مت  ال�����ذي  الره����اب����ي  ام����ا 
ال��ق��ب�����س ع��ل��ي��ه م�����س��اب��ا ه��و فخر 
ال���دي���ن ال���ربه���وم���ي وي��ن�����س��ط يف 
اأبو  بكنية  ن��اف��ع  ب��ن  عقبة  كتيبة 
ي�سري التون�سي و�سادرة يف حقه 
واأف��اد م�سدر  تفتي�س.    منا�سري 
ع��ل��ى امري  ب��ال��ق�����س��اء  ان���ه  مطلع 
جزائري وقيادي تون�سي وباإلقاء 
ال��ق��ب�����س ع��ل��ى ع��ن�����س��ر اإره���اب���ي 
ك��م��ني حم��ك��م ن�سب  م�����س��اب يف 
اإرهابية  ملجموعة  بريينو  بجبل 
ت��اب��ع��ة ل��ك��ت��ي��ب��ة ع��ق��ب��ة ب���ن نافع 
الإرهابية والتي كانت قادمة من 
جبال الكاف نحو جبل ال�سعانبي 
بالق�سرين وت�سمى بخلية ورغة، 
التون�سي  ال����درك  وح����دات  ت��ك��ون 
ك��ب��رية هذه  ب��درج��ة  اأ�سعفت  ق��د 
روؤو�سها  ع��ل��ى  ب��ال��ق�����س��اء  اخل��ل��ي��ة 
وامل�سوؤولة  تخطط  التي  امل��دب��رة 
ع�����ن ال����ت����م����وي����ل وال����ت����م����وي����ن و 

اللوج�ستيك.

نع وهواتف  �سواعق تقليدّية ال�سّ
جّوالة.

عملّيات  اأّن  ال������وزارة  واأّك������دت      
متوا�سلة  م����ازال����ت  ال��ت��م�����س��ي��ط 
ب�����امل�����ك�����ان م������ن ط��������رف وح��������دات 

احلر�س.
   من جهته، افاد الناطق الر�سمي 
ملكافحة  ال���ق�������س���ائ���ي  ب���ال���ق���ط���ب 
الرهاب �سفيان ال�سليتي، ان هذه 

ال��ق�����س��ري��ن وج����ب����ال ورغ������ة من 
ولي����ة ال���ك���اف. وي�����س��ت��ب��ه يف كون 
هجومني  يف  ����س���ارك  ع����وف  اأب�����و 
داميني على وحدات من اجلي�س 
عامي  ال��ق�����س��ري��ن  يف  ال��ت��ون�����س��ي 
مقتل  ويف  و2014   2013
املغيلة  جبل  يف  �سقيقني  راعيني 

ب�سيدي بوزيد.
اأن الإرهابي مراد  اإىل     واأ�سارت 

   وا�ساف انه بتقدم البحاث مت 
الق�ساء على عن�سرين ارهابيني 
القاء  الأربعاء مت  ويف فجر ام�س 
القب�س على عن�سر ثالث، م�سريا 
ان هذه العنا�سر تابعة ملا ي�سمى 

بكتيبة عقبة ابن نافع.
هويات  وب��خ�����س��و���س حت���دي���د     
الق�ساء  مت  ال����ت����ي  الط�����������راف 
عليها، اكد ال�سليتي ان التحاليل 

العملية المنية بجبل بريينو هي 
مو�سوع  كانت  ا�ستباقية  عملية 
النيابة  قبل  من  ق�سائي  ا�سراف 
الق�سائي  ب��ال��ق��ط��ب  ال��ع��م��وم��ي��ة 
من  اك��ر  منذ  الره���اب  ملكافحة 
�سهر، كما انها متت بالتن�سيق مع 
الوحدة الوطنية ملكافحة جرائم 
الرهاب بالإدارة العامة للحر�س 

الوطني بالعوينة.

التون�سي متّكنت  ال��درك  وح��دات 
م����ن ال���ق�������س���اء ع���ل���ى الإره�����اب�����ي 
اجل��������زائ��������ري م����������راد ال�������س���اي���ب 
املهاجر”  ع����وف  ب�”اأبو  امل��ك��ن��ى 
وذل����ك مب��رت��ف��ع��ات ج��ب��ل بريينو 
بالق�سرين.   وذكرت اأن الإرهابي 
ق��ي��ادي بكتيبة عقبة  امل��ذك��ور ه��و 
بجبال  امل�����ت�����واج�����دة  ن����اف����ع  ب�����ن 
�سمامة وال�سعانبي من حمافظة 

التعرف  م���ن  ���س��ت��م��ك��ن  اجل��ي��ن��ي��ة 
ال�سدد  ه���ذا  يف  م�سيفا  ع��ل��ي��ه��ا، 
انه ل ميكن اجلزم ب�سفة قاطعة 
احد  تداوله ح��ول هوية  يتم  مبا 
الره��اب��ي��ني م��ن ان��ه امل��دع��و مراد 
املهاجر”  “ابو  وامل��ك��ن��ى  ال�سايب 
التحليل  ن��ت��ائ��ج  ورود  ب��ع��د  ال 

اجليني.
    وك��ان��ت م�����س��ادر ق��د اك���دت ان 

يف عملية نوعية ا�ستباقية:

تون�س: مقتل اإرهابَينينْ والقب�س على اآخر حالته حرجة

من م�سرح العملية�سربة نوعية ا�ستباقية

- ال�سليطي: الرهابيون ينتمون لكتيبة عقبة بن 
نافع.. والعملية الأمنية اأجُعّد لها منذ اأكرث من �سهر 

�سر  - العملية جاءت كرّد على الفيديو الذي نجُ
واملتعّلق بعملية ذبح الراعي خليفة ال�سلطان

- الق�ساء على امري جزائري “اأبو عوف املهاجر” �سقيق لقمان اأبو �سخر

احلكومة الفنزويلية تواجه عزلة دولية 
•• كراكا�ص-اأ ف ب:

واجهت احلكومة الفنزويلية عزلة دولية متزايدة بعد تنديد المم 
امريكية جنوبية  دول  وادان��ة  املفرطة  القوة  با�ستخدامها  املتحدة 

لنتهاكها النظام الدميوقراطي.
احلليفة  ال��دول  ق��ادة  م��ادورو  نيكول�س  الفنزويلي  الرئي�س  ودع��ا 
لبالده مبا فيها كوبا وبوليفيا اىل كراكا�س حيث رددوا ما كان اأكده 

بنف�سه بان موؤامرة امربيالية امريكية ت�ستهدف فنزويال.
وح�����س��ر الج��ت��م��اع وزراء خ��ارج��ي��ة ك��وب��ا وب��ول��ي��ف��ي��ا والك������وادور 

ونيكاراغوا وعدد من دول الكاريبي.
الكربى،  اجل��ائ��زة  ه��ي  “فنزويال  اإن  حلفائه  ام���ام  م����ادورو  وق���ال 

اجلوهرة التي تزين التاج، هذا ما يقولونه يف الروقة يف وا�سنطن”، 
نفطها  ب�سبب  لفنزويال  خمططات  املتحدة  للوليات  ان  معتربا 
للت�سدي  حملتها  كراكا�س  �سعدت  الث��ن��اء،  املعدنية.يف  وم���وارده 
للمعار�سة التي بداأت حتركاتها الحتجاجية تفقد زخمها على ما 
يبدو مع ا�ستداد القمع �سدها، حيث بلغت ح�سيلة اربعة ا�سهر من 

اعمال العنف يف �سوارع فنزويال حواىل 130 قتيال.
وا�سدرت املحكمة العليا يف البالد حكما بال�سجن 15 �سهرا بحق 
للمنا�سب  الرت�سح  يف  حقه  م��ن  وحرمته  معار�س  بلدية  رئي�س 
�ساكاو  بلدية  رئي�س  موت�سات�سو،  رامون  املحكمة  ال�سيا�سية.ودانت 
الفنزويلية  العا�سمة  يف  بلديته  اط��ار  �سمن  التظاهر  منعه  لعدم 
مو�سع  هيئة  وه��ي  التاأ�سي�سية،  اجلمعية  اق��رت  كراكا�س.بدورها 

بعد  امل��ا���س��ي  ال���س��ب��وع  ت�سكيلها  مت  ع��ل��ي��ا  ب�سلطات  تتمتع  ج���دل 
قانونا  تزوير،  بح�سول  وادع��اءات  العنف  اعمال  �سابتها  انتخابات 

جديدا لإن�ساء جلنة تق�سي حقائق ملحاكمة قادة املعار�سة.
العامة  النائبة  باإقالة  ال�سبت  اأم��رت  التاأ�سي�سية  اجلمعية  وكانت 
ان�سقاقها  مل��ادورو بعد  التي ا�سبحت منتقدة �سر�سة  اورتيغا  لويزا 
املتحدة زيد  الن�سان يف المم  ال�سامي حلقوق  املفو�س  عنه.وندد 
رعد احل�سني الثالثاء ب�ال�ستخدام املفرط للقوة على نطاق وا�سع 

وممنهج وبحملة اعتقالت ع�سوائية �سد متظاهرين يف فنزويال.
يهدف  للقوة  املفرط  ال�ستخدام  ان  على  ال�سامي  املفو�س  و�سدد 
والتظاهرات  التجمعات  ومنع  املعار�سة  و�سحق  ال��رع��ب  زرع  اىل 

والو�سول اىل املوؤ�س�سات العامة لتقدمي �سكاوى.

مليار دولر كلفة اإعادة البناء �سنويًا  100

ا�سرتاتيجية اقت�سادية كفيلة باإنهاء احلرب يف �سوريا
•• وا�صنطن-وكاالت:

دونالد  الأمريكي  الرئي�س  اتخذها  التي  الأوىل  اخلطوات 
اأه���داف���ه���ا. ف��ق��د ���س��ع��د تدريجاً  ت��رام��ب يف ���س��وري��ا ح��ق��ق��ت 
ال�سغط الع�سكري �سد داع�س، بالعتماد على جهود بذلتها 

اإدارة اأوباما خالل ال�سنوات الأخرية. 
ويف هذا ال�سياق، كتب يف جملة “نا�سونال اإنرت�ست” اجلرنال 
لدى  رفيع  وم�ست�سار  متقاعد،  اأمريكي  �سابط  األ��ني،  جون 
عمل  ترامب  اأن  اأوهانلون،  مايكل  وزميله  بروكينغز  معهد 
اأي�ساً على ر�سم خط اأحمر حيال ا�ستخدام اأ�سلحة كيماوية، 
وبداأ اأي�ساً حواراً جديداً مع رو�سيا اأثناء اجتماعه يف 7 يوليو 
الرو�سي فالدميري بوتني يف هامبورغ  الرئي�س  الأخ��ري مع 
اأفكار ب�ساأن هدن ت�سمل مناطق  اأدى لطرح عدة  باأملانيا، ما 
�سغرية يف �سوريا. كما جنح امللك عبد اهلل الثاين بامل�ساعدة 
على اإقامة مثل تلك املنطقة يف جنوب �سوريا، وتظهر بوادر 

اأمل باأن تطبق الهدنة يف مناطق اأخرى. 

فكرة واعدة
مفاو�سات  ع��ن  اأي�����س��اً  تخلى  ت��رام��ب  اإن  ال��ك��ات��ب��ان  وي��ق��ول 
جديدة،  وطنية  وح���دة  حكومة  لإن�����س��اء  دع��ت  ال��ت��ي  جنيف 
وهو اأمر ثبت عدم اإمكانية حتقيقه، ب�سبب الدعم ال�سيا�سي 

والع�سكري الرو�سي للنظام ال�سوري الذي حقق مكا�سب على 
الأر���س، خالل الأ�سهر الأخ��رية. وعو�ساً عنه، توؤيد الإدارة 
الأمريكية نقل ال�سلطة، موؤقتاً على الأقل، اإىل عدة مناطق 

واأقاليم فرعية يف �سوريا. 

عنا�سر اأ�سا�سية 
كثرية  لأ�سياء  حاجة  هناك  واأوهانلون،  األني  بح�سب  ولكن، 
اأخرى. اإذ ل تتوافر يف �سوريا ا�سرتاتيجية موحدة معقولة 

ميكن تطبيقها خطوة خطوة.
 فاحلرب هناك فو�سوية ومعقدة بحيث ي�سعب ر�سم م�سار 

كامل لإنهائها.
اأ�سا�سية اإ�سافية لأجل   ولكن اأمريكا بحاجة اأي�ساً لعنا�سر 

ال�سري على طريق اإنهاء احلرب ال�سورية.
 وم���ن اأه����م ت��ل��ك ال��ع��ن��ا���س��ر ت��وظ��ي��ف ق���وة غ��رب��ي��ة وعربية 
مل�ساعدة  حكيمة  ا�سرتاتيجية  �سورة  يف  جمتمعة  اقت�سادية 

مناطق حكم ذاتي عند ت�سكلها. 
بت�سليم مقاليد  الأ���س��د  اإق��ن��اع  ال��ن��ه��ائ��ي يف  ال��ه��دف  وي��ب��ق��ى 
ال�سلطة لنظام لحق، يتم اختياره جزئياً من قبله، ول يكون 
قد تورط اأ�سحابه ب�سفك دماء، وحيث يقبل به اأبناء �سعبه، 
التي  الإع��م��ار  اإع���ادة  م�ساعدة  م��ن  ال�ستفادة  وي�ستطيعون 

�ستتوفر لهم حال ابتعاده عن ال�سلطة. 

�سرط م�سبق
البناء يف �سوريا �ست�سل  اإع��ادة  اأن كلفة  اإىل  الكاتبان  ويلفت 
100 مليار دولر �سنوياً، وهي مبالغ ل ميلكها حلفاء  اإىل 
الأ����س���د. ول����ذا ه��ن��اك ف��ر���س��ة لأن ي�����س��ت��خ��دم ال���غ���رب قوته 

القت�سادية.
وي���رى األ���ني واأوه���ان���ل���ون وج���وب و���س��ع ���س��رط م�سبق قبل 
توظيف مثل تلك ال�سرتاتيجية القت�سادية، وهي حتقيق 
املناطق  تبدو  احل���ايل،  ال��وق��ت  ويف  اأك���رب.  ميدانية  مكا�سب 
م�ساعدات  لتلقي  املهياأة  الوحيدة  �سوريا  �سمال  يف  الكردية 

اقت�سادية. 
ومن جهة اخرى، يدعو الكاتبان الوليات املتحدة وحلفاءها 
لتدريب وت�سليح جمموعات خمتارة من احللفاء على الأر�س، 
للم�ساعدة على اإن�ساء معاقل �سديقة، ومتكينهم من الدفاع 
اإن�ساء مناطق  لفكرة  يكون مطابقاً  لن  وذلك  اأنف�سهم.  عن 
اآمنة منعاً لتكرار ماأ�ساة �سريربينيت�سا يف البو�سنة، اأو �سواها 

من املناطق، عندما قدمت تعهدات بحمايتها مل تنفذ. 

تنظيم واإر�سال
تنظيم  وج���وب  اإىل  الكاتبان  ي�سري  ال��وق��ت،  نف�س  يف  ول��ك��ن 
�سندوق  اإىل  واخلليجية  ال��غ��رب��ي��ة  امل��ال��ي��ة  امل����وارد  واإر����س���ال 
لتلك  الع�سكرية  العنا�سر  دع��م  يف  ا�ستخدامه  ميكن  م��ايل 

ال�سرتاتيجية. 
وي��رج��ح اأن ت��ك��ون معظم اجل��ه��ات ال��واه��ب��ة يف ال��ع��امل، دول 
واأو�سرتاليا،  وك��ن��دا  املتحدة  وال��ولي��ات  الأوروب����ي  الحت���اد 

ال�����دويل، م�ستعدة  وال���ي���اب���ان وك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة، وال��ب��ن��ك 
ل��دع��م مثل اخل��ط��ة الق��ت�����س��ادي��ة، لأن��ه��ا ت��خ��دم م�ساحلهم 

ال�سرتاتيجية يف �سوريا. 

•• جاكرتا-اأ ف ب:

�سيعززان  بلديهما  ان   ، ام�س  والرو�سي  الندوني�سي  وزي��را اخلارجية  اعلن 
تعاونهما على �سعيدي مكافحة الإرهاب والمن املعلوماتي، ملواجهة تزايد 
�سرق  ج��ن��وب  يف  ال��ت��ط��رف  انت�سار  خطر 
الرو�سي  اخلارجية  وزي��ر  اآ�سيا.وقال 
الثاين  ال���ي���وم  لف�����روف يف  ���س��ريغ��ي 
ان  زي��ارت��ه لندوني�سيا،  والخ��ري من 
تعاونا  �ستتعاونان  وجاكرتا  مو�سكو 
لنت�سار  الت�سدي  �سعيد  على  وثيقا 

ايديولوجية تنظيم داع�س .
وا�ساف لفروف يف موؤمتر �سحايف ان 
داع�س  تنظيم  ي�سكله  ال��ذي  التهديد 
منت�سرون  ف���اأع�������س���اوؤه  ي��ت��ال���س.  مل 
ال����ع����امل، مب���ا يف ذلك  اأن����ح����اء  ك���ل  يف 
امل��ن��اط��ق ال��ق��ري��ب��ة م��ن ح���دود رو�سيا 

واأندوني�سيا.توجه مئات من املتطرفني يف اندوني�سيا اىل اخلارج للقتال يف 
�سفوف تنظيم داع�س . و�سهد هذا البلد يف ال�سهر الخرية ارتفاعا كبريا 

ملحاولت العتداء والهجمات املت�سلة بالتطرف .
وتقول ال�سلطات الندوني�سية ان ع�سرات من رعاياها توجهوا اىل مراوي 

ليقاتلوا اىل جانب تنظيم داع�س القوات 
امل�سلمة  امل��دي��ن��ة  ه��ذه  يف  الفيليبينية 

الكبرية يف جنوب الفيليبني.
وت�������س���ه���د م����������راوي م����ن����ذ اك�������ر من 
���س��ه��ري��ن م���ع���ارك ���س��ر���س��ة ب���ني قوات 
ي�سعون  ا�سالميني  ونا�سطني  الم��ن 
داع�����س يف  لتنظيم  اإق��ام��ة خالفة  اىل 
الرئي�س  يقول  كما  الفيليبني،  جنوب 
الفليبيني.واأ�ساف لفروف ان اجهزة 
خا�سة  ع��ن��اي��ة  �ستعنى  ا���س��ت��خ��ب��ارات��ن��ا 
امل�سرتكة  ج��ه��ودن��ا  ت��ن�����س��ي��ق  ب��ت��ع��زي��ز 

ملكافحة هذه الآفة.

•• طوكيو-اأ ف ب:

اأحيت ناغازاكي ام�س ذكرى الهجوم النووي الذي 
ا�ستهدف هذه املدينة يف جنوب غرب اليابان قبل 
موؤثرة  ب��دع��وة  ات�سم  حفل  يف  وذل���ك  ع��ام��ا،   72
جديدة  معاهدة  لتوقيع  بلديتها  رئي�س  وجهها 

لالأمم املتحدة حتظر الأ�سلحة الذرية.
وقال توموهي�سا تاو خماطبا احلكومة يف اإعالن 
وترجم  باليابانية  األ��ق��اه  ال��ذي  ال�سنوي  ال�سالم 
اىل ع���دد ك��ب��ري م��ن ال��ل��غ��ات، مل ت�����س��ارك��وا حتى 
يف امل��ف��او���س��ات. واأ����س���اف ه���ذا اأم���ر م��ن ال�سعب 
التي  امل��ن��اط��ق  ي��ع��ي�����س��ون يف  ال���ذي���ن  ي��ت��ف��ه��م��ه  ان 

ا�ستهدفتها عمليات الق�سف النووية.
البلد  “ب�سفتنا  ال��ق��ول  على  توموهي�سا  و���س��دد 
ال�سلحة،  تلك  وي��الت  م��ن  عانى  ال��ذي  الوحيد 
و�سعكم  يف  م���ا  ب��ك��ل  ت���ق���وم���وا  ان  م��ن��ك��م  اأط���ل���ب 

املفاو�سات،  ه���ذه  يف  وق���ت  اأق����رب  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة 
واإعادة النظر يف �سيا�ستكم الدفاعية التي تعتمد 
التي  وا���س��ن��ط��ن  مظلة  ه��ي  نووية”  مظلة  ع��ل��ى 
تلتزم بحماية حليفها الياباين عرب مبداأ الردع. 
ع�����س��وا يف  دول���ة   122 تبنت  ي��ون��ي��و،  ويف مطلع 
النووية،  ال�سلحة  املتحدة معاهدة حتظر  المم 
املتحدة  -الوليات  العظمى  النووية  القوى  لكن 
ورو�سيا واململكة املتحدة وال�سني وفرن�سا والهند 
قاطعت  واإ�سرائيل-  ال�سمالية  وكوريا  وباك�ستان 
حلف  بلدان  ومعظم  اليابان  وكذلك  املناق�سات، 
العميق  امتنانه  عن  تاو  الطل�سي.واعرب  �سمال 
�سبيل  يف  عملوا  ال��ذي��ن  وجميع  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم 
بو�سوح عن معاناة  تتحدث  “التي  املعاهدة  هذه 
الناجني امل�سابني بالإ�سعاعات هيباكو�سا واجلهود 
“معاهدة  ت�����س��م��ى  ان  ومي���ك���ن  ي��ب��ذل��ون��ه��ا  ال���ت���ي 

هريو�سيما وناغازاكي«.

الذي  اآب���ي  �سينزو  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  ي��ت��ط��رق  ومل 
الوثيقة.  تلك  اىل  بالتف�سيل  الحتفال،  ح�سر 
ال�سطالع  على  العزم  عقدت  “اليابان  ان  وق��ال 
بدور اأ�سا�سي من خالل العمل يف اآن واحد” مع 
القوى العظمى النووية وغري النووية، من اأجل 

التو�سل اىل عامل خال من ال�سلحة النووية.
 11،02 ال�ساعة  يف  جر�س  قرع  اأ�سداء  وت��رددت 
انفجرت  املحلي )2،02 ت غ(، عندما  بالتوقيت 
القنبلة النووية يف التا�سع من اغ�سط�س 1945، 
ال�سحايا،  واأق��ارب  ناجون  ومنهم  اللف  فوقف 

دقيقة �سمت.
األقى المريكيون على ناغازاكي قنبلة البلوتونيوم 
املدمرة التي �سميت “فات مان” وقتلت 74 األف 
“ليتل  اإلقاء قنبلة  اأيام على  �سخ�س، بعد ثالثة 
وال��ت��ي حمت  ال��ي��وران��ي��وم،  م��ن  امل�سنوعة  بوي” 

هريو�سيما وت�سببت مبقتل 140 الف �سخ�س.

ناغازاكي تدعو اليابان لتوقيع معاهدة حظر النووياندوني�سيا ورو�سيا تعززان تعاونهما ملكافحة الإرهاب
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اإعادة اإعالن بالن�سر - بالحالة 
2017/195 جتاري جزئي  

اىل املدعي عليها الثانية / ماهيوين لقر مينا تيب
حيث ان املدعية / منى را�سد خلف خامت الزعابي

قد اقام املدعي الدعوى احلقوقية رقم 2017/195 جتاري جزئي 
الدائرة  اخليمة  ب��راأ���س  املدنية  املحكمة  اىل  ح�سورك  يقت�سي 
اجلزئية الثانية �سباح يوم الربعاء املوافق 2017/9/13 م ال�ساعة 
9.00 ويف حالة تخلفك عن احل�سور فان املحكمة �ستبا�سر نظر 

الدعوى غيابيا  - حرر بتاريخ 2017/8/9 
 اأمني ال�سر

 حكومة  را�ص اخليمة
دائرة املحاكم
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مكتب اإدارة الدعوى - اإعالن بالن�سر  
2017/216 جتاري جزئي 

اىل املدعي عليها : مريتك ميدل اي�ست - ذ م م
وميثلها مديرها / اندرييا�س كيجل املاين اجلن�سية 
حيث ان املدعي / بايرن لتاأجري املعدات - �س ذ م م 

قد اقام املدعي الدعوى احلقوقية رقم 2017/216 جتاري جزئي يقت�سي ح�سورك اىل مكتب ادارة 
 9.00 ال�ساعة  م  املوافق 2017/8/15  الثالثاء  يوم  براأ�س اخليمة �سباح  املدنية  باملحكمة  الدعوى 
التا�سعة �سباحا ، ولالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفك عن 

احل�سور او ار�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى غيابيا بحقك 
و�سف الدعوى  -  اول : ا�ستدعاء املدعي عليه لقرب جل�سة 

ثانيا : بعد ثبوت احلكم بالزام املدعي عليها بدفع مبلغ مايل مقداره )79.246.24( درهم 
ثالثا : الزام املدعي عليها الر�سوم وامل�سروفات   

حرر بتاريخ : 2017/8/8
  مدير  اإدارة الدعوى/ حممد ال�سيد الدوح

 حكومة  را�ص اخليمة
دائرة املحاكم
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 اإعالن بالن�سر 
اىل امل�ستاأنف �سده / 1- �سامل را�سد بن �سامل احلمادي 
اإىل امل�ستاأنف �سده / 2- احمد را�سد بن �سامل احلمادي 

حيث ان امل�ستاأنف / هيثم حممود �سليم احلمامي 
للمطالبة  اخليمة  راأ���س  م��دين  ا�ستئناف   2013/4 رق��م  م��دين  ال�ستئناف  اق��ام  قد 
 ( العمالية  املحكمة  اىل  للح�سور  اعالمكم  تقرر  وحيث   ، العمالية  مب�ستحقاته 
املوافق  الثنني  يوم  والتوطني  الب�سرية  امل��وارد  وزارة   ) العمايل  ال�ستئناف  دائ��رة 
2017/8/21 م ال�ساعة 11.00 �سباحا ، ويف حالة تخلفكما عن احل�سور او عدم ار�سال 

وكيل عنكما يف الوقت املحدد فان املحكمة �ستبا�سر نظر ال�ستئناف غيابيا بحقكما 
 حرر بتاريخ 2017/8/7

 اأمني ال�سر 
       احمد جمال ها�سم ح�سني

 حكومة  را�ص اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1375
اإماراتي    - الزرعوين  علي  عبا�س  حممد  ابراهيم  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  اىل ال�سيدة/ فاطمة 
حممد عبا�س علي الزرعوين - اإماراتية اجلن�سية يف  الرخ�سة )بقالة القمر وال�سم�س( 

والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )603541( 
تعديالت  اخرى : ل يوجد. 

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر

املرجع : 1372
يف  يرغب  اجلن�سية  اإماراتي   - النقاوي  علي  عبدالكرمي  غالم  جا�سم  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�سيد/ حممد فا�سل ماتو مانيل - هندي اجلن�سية  البالغة 100%  اىل  البيع والتنازل عن كامل ح�سته 
ال�سادرة  الرجالية اجلاهزة( مبوجب رخ�سة رقم )727475(  املالب�س  امللكي  لتجارة  ، وذلك يف )الطريق 
من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة  تعديالت اخرى : - مت تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية 
اىل موؤ�س�سة فردية بوكل خدمات  - مت تغيري الن�ساط من )بيع العطور بالتجزئة ، بيع املالب�س الرجالية 
بيع   - بالتجزئة   - اجلاهزة  الرجالية  املالب�س  بيع   ، بالتجزئة(   العطور  )بيع  اىل  بالتجزئة(    ، اجلاهزة 
الحذية الرجالية - بالتجزئة( - مت تغيري ال�سم التجاري من )الطريق امللكي لتجارة املالب�س الرجالية 
اجلاهزة( اىل)الطريق املكلي للتجارة(   وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم 
)4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1368
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ �سليمان ابوبكر عبداهلل - هندي اجلن�سية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيد/ حممد امني �سليمان 
ابوبكر - هندي اجلن�سية يف الرخ�سة امل�سماة )جتارة الروابط للنظارات( تاأ�س�ست باإمارة 

ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )11179( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1370
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ عارف عبدالكرمي ا�سد الرئي�سي - اإماراتية اجلن�سية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  ح�سة اىل ال�سيد/ اف�سل ناريكودان عبدالرحمن 
والكيا�س  العبوات  لتجارة  الزميل   : التجارية  الرخ�سة  يف  اجلن�سية  هندي   - كودان  ناري 
وكيل  ودخوله  لخر  الرخ�سة  �ساحب  تنازل  مت  حيث   -  )600984( رقم  رتخي�س   ، البال�ستيكية 

خدمات عليها وتغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اإىل موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1374
يف  يرغب  اجلن�سية  هندي    - �سيتودادافان  مانكارامكود  �سيندو  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
مويدوتي  بارارات  عبدالرفيق  برارات  لل�سيد/  وذلك    %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع 
رخ�سة   - للرجال  ال�سفراء  ال�سم�س  �سالون   / امل�سماة  التجارية  الرخ�سة  يف  وذلك  اجلن�سية  هندي   -
رقم )709024(  - تعديالت اخرى : مت تنازل مالك الرخ�سة ال�سابق ملالكها احلايل ، ومت تغيري ال�سم 
التجاري للرخ�سة من �سالون ال�سم�س ال�سفراء لالطفال اىل �سالون ال�سم�س ال�سفراء للرجال ، ومت 
وت�سفيف  ق�س  اىل  لالطفال  واحلالقة  ال�سعر  وت�سفيف  ق�س  من  للرخ�سة  التجاري  الن�ساط  تغيري 

ال�سعر واحلالقة للرجال. 
الكاتب  �سان  ل�سنة  2013 يف  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
اليه بعد  امل�سار  الت�سديق  على الجراء  للعلم وانه �سوف يتم  ن�سر هذا العالن  اقت�سى  . فقد  العدل 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1371
البيع  ال�سيد/ ليماء بوهراره - مغربية  اجلن�سية ترغب يف  بان  ليكن معلوما للجميع 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  يف )�سالون اي�سن�س لل�سيدات( مبوجب رخ�سة 
مهنية رقم )214624( وذلك اىل ال�سيدة / جناة اخيطو�س - مغربية اجلن�سية - تعديالت 

اخرى : تنازل مالك الرخ�سة اىل اخر. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1367
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ �ساكريه خاتون حافظ موناوير علي خان  - هندية  
اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ار�سيه 
بالل من�سور حممد بالل - باك�ستانية اجلن�سية يف  الرخ�سة امل�سماة )مغ�سلة املروج( 
تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )523744(  وعمالبن�س املادة )14( فقرة 
)5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد 
اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد 
ذلك عليه مراجعة  اعرتا�س حيال  اي  لديه  العالن فمن  تاريخ هذا  ا�سبوعني من 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1369
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ �سليمان ابوبكر عبداهلل - هندي  اجلن�سية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيد/ حممد امني  �سليمان 
باإمارة  تاأ�س�ست   ) املباين  امل�سماة )البيئة لتنظيف  الرخ�سة  ابوبكر - هندي اجلن�سية يف 

ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )26303( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1372
اجلن�سية  اإماراتي   - احلزمي  �سعيد  غامن  �سعيد  عي�سى  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
نهالو  عبداللطيف  ال�سيد/  اىل    %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
 )726129( رقم  رخ�سة  مبوجب  للدواجن(  )النادر  يف  وذلك   ، اجلن�سية  هندي   - بارامبيل 
ال�سكل  تغيري  مت   -  : اخرى  تعديالت   - بال�سارقة   القت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة 

القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
 يف  النزاع رقم 2017/244 تعيني خربة جتاري 
اىل املتنازع �سدها : ايه كيه تي كون�سانت�سي منطقة حرة - ذ م م 

مبا ان املتنازع / اأمري احمد عادل �سربي احمد ، قد اقام �سدكم النزاع امل�سار 
اليه اعاله ، وحكمت حماكم دبي البتدائية بتعيني اخلبري احل�سابي �ساحب 
الدور لبحث النزاع ، يرجى منكم تقدمي ما لديكم من م�ستندات اىل مكتب 
اخلبري خالل ثالثة ايام من تاريخ العالن على العنوان التايل )دبي ، ديرة 
- �سارع املطينة - بناية رقم )71( - بلوك A - الدور الول - مكتب رقم )12( ، 

البناية التي تلي �سوبر ماركت هابي لند ، التي بها حمل دي كيه �ستار ، 
هاتف رقم  : 2732072 04 ، فاك�س رقم : 2728968  04  

اخلبري املحا�سبي / عبداهلل حممد حيدر    

اإعالن باحل�سور اىل 
مكتب اخلبري املحا�سبي/ عبد اهلل حممد حيدر 

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   

تعلن �سركة / كلريجن هاو�س لتجارة العامة - �س ذ م م ، امل�سجلة لدى دائرة التنمية 
القت�سادية حتت رقم 737357 ، والكائنة يف �سارع ال�سيخ زايد عن قرارها باإغالق 

جميع الن�سطة وت�سفيتها وذلك بناء على قرار جمل�س الدارة . 
لذا ،  يطلب من اير طرف معني لديه مطالبات �سد ال�سركة تقدمي مطالباته 
امل�ستحقة يف  غ�سون 15 يوما من الخطار عن طريق الربيد امل�سجل او الت�سال : 

ا�سم جهة الت�سال : ال�سيد/ فابريزيو دومينغو�س كو�ستا فرييرا
املكتب الكائن يف �سارع ال�سيخ زايد ، 

�س ب : 236438 - دبي - الإمارات العربية املتحدة 
هاتف : 2632990 9714+

ff@clearing-house.ae : الربيد الإلكرتوين
ل توؤخذ بعني العتبار اية مطالبات ترد بعد فرتة الإخطار البالغة 15 يوما.     

ت�سفية رخ�سة 
حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/5280   

املنذر :  �سركة الزاجل للعقارات 
املنذر اليه : �سركة جامايكا التجارية - ذ م م 

املو�سوع : ينذر املنذر / املنذر اليه باأ�سغال املحل 20 الكائن يف بناية اآمنة و�سيخه حممد عبيد املقامة 
على قطعة الر�س 633 مبنطقة ال�سغايه بدبي ، وفتحه وا�ستخدامه او اخالء املاأجور وت�سليمه للمنذر 
خاليا من ال�سواغل وباحلالة التي ت�سلمه عليها مع ا�سالح ما قد يكون حلق به من �سرر وتلف و�سداد 
امل�ستحقات اليجارية املرتتبة عليه وت�سوية املخالفات يف البلدية وت�سديد كل ما يرتتب على املاأجور 
من خمالفات ور�سوم و�سرائب وذلك خالل )ثالثون يوما( من تاريخ ن�سر هذا العالن ، وت�سوية 
الجراءات  كافة  لتخاذ  املنذر  ي�سطر  �سوف  وال   ، للماأجور  �سغله  م��دة  عن  والكهرباء  امل��اء  ح�ساب 
القانونية والق�سائية الالزمة ملطالبة مبا ذكر وما ي�ستجد من قيمة ايجارية مع التعوي�س اجلابر 

للعطل وال�سرر مع حتميل املنذر اليه كافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة.  
  الكاتب العدل

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
 اعـــــــالن       

ب��ادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  :  انا الكاتب العدل  تقدم ايل 
ال�سيد/ ماجد عبداهلل �سلمان فرحان احلمادي ، اجلن�سية : الإمارات - وطلبا 
�سندباد  بقالة  ال��ت��ج��اري  ال���س��م  يف  )ت��ن��ازل(  يت�سمن  حم��رر  على  الت�سديق 
ال�����س��ارق��ة رخ�سة  خ��ورف��ك��ان وال�����س��ادرة م��ن دائ���رة التنمية الق��ت�����س��ادي��ة يف  
القت�سادية  التنمية  دائرة   2009/5/10 بتاريخ  ال�سادر   573453 رقم  جتارية 
 - البلو�سي  عبدالرحمن  ع��ب��داهلل  اح��م��د  ع��ب��داهلل  ال�سيد/  اىل  ب��خ��ورف��ك��ان. 
العدل يف مدينة  الكاتب  ب��ان  للجميع  ليكن معلوما    - الإم���ارات   : اجلن�سية 
خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد 

انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ �سليمان 
الت�سديق على حمرر  ،  وطلب  الإم���ارات   : الزحمي - اجلن�سية  را�سد علي حمدان مبارك 
، ن�ساط  يت�سمن )تنازل(  يف ح�سته البالغة 100% يف ال�سم التجاري ال�سرور للمفرو�سات 
الرخ�سة بيع ال�سجاد - بالتجزئة - بيع احلقائب ال�سفر وتوابعها - بالتجزئة ، بيع البطانيات 
القت�سادية  التنمية  دائ��رة  من  واملرخ�س   ، بالتجزئة   - وال�سرا�سف  اجل��اه��زة  والبيا�سات 
التنمية  دائ��رة  يف   2017/3/12 بتاريخ  ال�سادر   751500 رق��م  جتارية  رخ�سة  خورفكان  يف  
القت�سادية بخورفكان اىل ال�سيد/حممد علي �سامل علي الظهوري ، اجلن�سية : الإمارات -  
ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات 

ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�سة حممد علي 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   

 اعـــــــالن       
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان : ال�سيد/ مالك 
غازي خمل�س - اجلن�سية : بنغالدي�س ، وطلب الت�سديق على حمرر يت�سمن )تنازل( 
يف ح�سته البالغة 100% يف ال�سم التجاري الو�ساح الأخ�سر خلياطة العبايات ، ن�ساط 
، واملرخ�س   الن�سائية(  العربية )العبايات  الن�سائية  الرخ�سة تف�سيل وخياطة املالب�س 
من دائرة التنمية القت�سادية يف  خورفكان رخ�سة مهنية رقم 747665 ال�سادر بتاريخ 
2016/11/30 يف دائرة التنمية القت�سادية بخورفكان  اىل ال�سيد/ �سميم خان رو�ستوم 
علي خان ، اجلن�سية : بنغالدي�س - ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة 
انق�ساء  بعد  املذكور  املحرر  يف  ال�ساأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�سديق  �سيقوم  خورفكان 

ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�سة حممد علي 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   

 اعـــــــالن       
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ حممد ا�سف �سالور 
خان ، اجلن�سية : باك�ستان ، وطلب الت�سديق على حمرر يت�سمن )تنازل( يف ح�سته البالغة 100% يف ال�سم 
التجاري �سم�س الأحالم ملقاولت التك�سية والر�سيات وال�سباغ ، ن�ساط الرخ�سة التك�سية والأر�سيات ، 
ا�سباغ ، مقاولت فئة �ساد�سة ، واملرخ�س من دائرة التنمية القت�سادية يف خورفكان رخ�سة جتارية رقم 
618285 ال�سادر بتاريخ 2012/3/20 يف دائرة التنمية القت�سادية بخورفكان  اىل ال�سيد/ حممد اعظم 
بن �سالور خان - اجلن�سية : باك�ستان ، والذي يرغب بتغيري ال�سم التجاري من �سم�س الأحالم ملقاولت 
التك�سية والأر�سيات وال�سباغ ، ن�ساط الرخ�سة التك�سية والأر�سيات ، ا�سباغ ، مقاولت فئة �ساد�سة اىل 
�سم�س الأحالم ملقاولت تركيب وحدات التكييف ، ن�ساط الرخ�سة مقاولت فئة �ساد�سة ، تركيب وحدات 
التكييف.  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات 

ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.

الكاتب العدل خورفكان
عائ�سة حممد علي 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   

 اعـــــــالن       
 تقدم ايل انا الكاتب العدل ب��ادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ هيام 
اأحمد يعقوب احلو�سني ، اجلن�سية : الإمارات - وطلب الت�سديق على حمرر يت�سمن )تنازل( 
تف�سيل  الرخ�سة  ن�ساط   ، للخياطة  الهيام  دار  التجاري  ال�سم  البالغة 100% يف  يف ح�سته 
وخياطة املالب�س الن�سائية العربية )العباءات الن�سائية( ، تف�سيل وخياطة املالب�س الن�سائية 
التنمية القت�سادية يف  خورفكان رخ�سة  ، واملرخ�س من دائرة  ، تطريز املالب�س اجلاهزة 
بخورفكان.    القت�سادية  التنمية  دائ��رة  2009/3/29 يف  بتاريخ  ال�سادر   572788 رقم  مهنية 
اىل ال�سيدة/ عبري حممد عبداهلل القي�سي احلمادي ، اجلن�سية : الإمارات -  ليكن معلوما 
للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن 

يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�سة حممد علي 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
 مذكرة  اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر    

                        اىل املدعي عليه/ ابوون موبيلتي �سليو�سني - �س ذ م م  
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة 2017/8/16   ال�ساعة 8.30  

م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  ق��ان��ون��ا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�سور 
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف ويف حال 

تخلفكم �سوف ي�سدر احلكم مبثابة احل�سوري.  

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 4453/2017/13
4452/2017/13

م
1
2

ا�سم املدعي
عرفان اهلل جمروز خان 

عبدالرحمن �سبري ح�سني  

مبلغ املطالبة
12500 درهم + تذكرة العودة 
12400  درهم + تذكرة العودة

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
 مذكرة  اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر    

                        اىل املدعي عليه/ �سها اجلزيرة لالن�ساءات - �س ذ م م   
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة 2017/8/16   ال�ساعة 8.30  

م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  ق��ان��ون��ا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�سور 
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف ويف حال 

تخلفكم �سوف ي�سدر احلكم مبثابة احل�سوري )وامرت املحكمة بتق�سري مدة العالن(  

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 6621/2017/13
6622/2017/13

م
1
2

ا�سم املدعي
 �سومون ابو الكالم 

جاكري ح�سني نور احمد 

مبلغ املطالبة
16328 درهم + تذكرة العودة 
18047  درهم + تذكرة العودة

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر    

                        اىل املدعي عليه/ اظهر حممود ملقاولت البناء - �س ذ م م    
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة 2017/8/16  ال�ساعة 8.30  

م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  ق��ان��ون��ا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�سور 
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف ويف حال 

تخلفكم �سوف ي�سدر احلكم مبثابة احل�سوري )مع تق�سري مدة العالن(  

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 7357/2017/13 
 7358/2017/13

م
1
2

ا�سم املدعي
 نعمان �سهزاد غالب خان
افتاب احمد غالب خان 

مبلغ املطالبة
9000 درهم + تذكرة العودة 
9000  درهم + تذكرة العودة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   

اعالن جمموعة اإعالن  بالن�سر     
                      اىل املنفذ �سدها : جاليز للكيك والقهوة - �س ذ م م 

وذلك للزامك  ادن��اه-  بالك�سف  املو�سحة  التنفيذات  اقاموا  التنفيذ  ان طالبي  مبا 
املحكمة  فان  وعليه  التبليغ  تاريخ  من  يوما   )15( خالل  به  املو�سحة  املبالغ  ب�سداد 

�ستتخذ الجراءات التنفيذية بحكم يف حال عدم اللتزام بالقرار املذكور.

 ق�سم الق�سايا العمالية  

ر�سم التنفيذ املبلغ املنفذ به  رقم التنفيذ
846 درهم

1154 درهم

8520 درهم

10467 درهم 

اجلهة طالبة التنفيذ 
 ايفان ايدوين ا�سيدرو

با�سيال 
كري�ستوفر �سوريانو 

لومبوي 

 2017/2494
تنفيذ عمايل

 2017/2574
تنفيذ عمايل

م
1

2
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حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/5319   

املنذرة : موؤ�س�سة ند ال�سبا العقارية 
املنذر اليها :را�سد امل�سعود للتنجيد  

تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سرورة اخالئها للعني املوؤجرة )املحل( يف  تاريخ اق�ساه )30( 
يوما يف تاريخ ا�ستالمها لهذا النذار و�سداد ما ي�ستحق عليها من ايجار حتى الخالء 
املنذر  فان  املنذر اىل طلبه  اجابة طلب  اليها  املنذر  - ويف حالة رف�س  لل�سقة  الفعلي 
املرتتبة  القانونية  الج���راءات  كافة  باتخاذ  الق�ساء  اىل  اللجوء  ا�سفا  ي�سطر  �سوف 
على ذلك التي حتفظ له حقوقه مبا فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س 
وبدل العطل وال�سرر بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة واية م�ساريف 

اخرى قد ترتتب على ذلك. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   

اإعالن بالن�سر
رقم 2017/5317 

املنذرة : �سركة احلبتور لل�سيارات - �س ذ م م 
عنوانها : �سارع بور�سعيد - ديرة - مبني �سركة احلبتور ال�سيارات 

هاتف  رقم : 043941444    هاتف متحرك : 0501116448 
�سد املنذر اليه : حممد ان�سار احلق حممد عني الدين تاب 

عنوانه : اإمارة دبي - �سارع املرا�سي - املارينا  - هاتف رقم : 0508379483  
املو�سوع / انذار بالوفاء مببلغ 35.156 درهم )فقط خم�سة وثالثون الف ومائة و�ستة وخم�سني درهم( 

الذكر وق��دره )35.156 دره��م( )فقط  �سالف  املبلغ  �سداد  ب�سرعة  الن��ذار نخطركم  : - مبوجب هذا  املو�سوع 
ا�ستالمكم  تاريخ  اي��ام عمل من  وذل��ك خالل خم�سة )5(  دره��م(  و�ستة وخم�سني  الف ومائة  خم�سة وثالثون 
لهذا الن��ذار، ويف حالة عدم ال�سداد �سوف تتخذ املنذرة كافة الج��راءات القانونية �سدكم لتح�سيل حقوقها 
املنذر من  املنا�سب عما حلق  والتعوي�س  ذلك  الناجت عن  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  الر�سوم  كافة  وحتميلكم 

ا�سرار ، مع حفظ كامل حقوق املنذرة الخرى. 
  املنذر 
�سركة احلبتور لل�سيارات - �س ذ م م   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   

اإعالن بالن�سر
رقم 2017/5322 

املنذرة : �سركة احلبتور لل�سيارات - �س ذ م م 
عنوانها : �سارع بور�سعيد - ديرة - مبني �سركة احلبتور ال�سيارات 

هاتف  رقم : 043941444    هاتف متحرك : 0501116448 
بوكالة / عمرو احمد عبدالغني مرعي رقم 2017/1/9450  

�سد املنذر اليه : ايلي جورج  جروج 
عنوانه : اإمارة دبي - الرب�سا  - هاتف رقم : 0509447220 

املو�سوع / انذار بالوفاء مببلغ 56.886 درهم )فقط �ستة خم�سون الف وثمامنائة و�ستة وثمانون درهم( 
املو�سوع : - مبوجب هذا النذار نخطركم ب�سرعة �سداد املبلغ �سالف الذكر وقدره )56.886 درهم( )فقط 
�ستة خم�سون الف وثمامنائة و�ستة وثمانون درهم( وذلك خالل خم�سة )5( ايام عمل من تاريخ ا�ستالمكم 
لهذا النذار، ويف حالة عدم ال�سداد �سوف تتخذ املنذر كافة الجراءات القانونية �سدكم لتح�سيل حقوقها 
وحتميلكم كافة الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة الناجت عن ذلك والتعوي�س املنا�سب عما حلق املنذر من 

ا�سرار ، مع حفظ كامل حقوق املنذرة الخرى. 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/5314   

املنذرة : موؤ�س�سة ند ال�سبا العقارية 
املنذر اليها : داين اك�سربي�س لل�سفريات - �س ذ م م 

اق�ساه  تاريخ  يف   )ال�سقة(  املوؤجرة  للعني  اخالئها  ب�سرورة  اليها  املنذر  املنذرة  تنذر 
ايجار حتى  عليها من  ي�ستحق  ما  و�سداد  الن�سر  لهذا  ا�ستالمها  تاريخ  يوما يف   )30(
الخالء الفعلي لل�سقة - ويف حالة رف�س املنذر اليها اجابة طلب املنذر اىل طلبه فان 
املنذر �سوف ي�سطر ا�سفا اللجوء اىل الق�ساء باتخاذ كافة الجراءات القانونية املرتتبة 
على ذلك التي حتفظ له حقوقه مبا فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س 
وبدل العطل وال�سرر بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة واية م�ساريف 

اخرى قد ترتتب على ذلك. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   

اإعالن بالن�سر
رقم 2017/5320 

املنذرة : �سركة احلبتور لل�سيارات - �س ذ م م 
عنوانها : �سارع بور�سعيد - ديرة - مبني �سركة احلبتور ال�سيارات 

هاتف  رقم : 043941444    هاتف متحرك : 0501116448 
بوكالة / عمرو احمد عبدالغني مرعي رقم 2017/1/9450  

�سد املنذر اليه :  غالم ح�سني حممد ا�سلم 
عنوانه : اإمارة دبي - رو�سان - بناية ال�سيبة كومبليك�س - جممع ال�سيبة كومبليك�س - بناية رقم 

ايه - الطابق الرابع - �سقة 404  - هاتف رقم : 0525437140  
املو�سوع : - مبوجب هذا النذار نخطركم ب�سرعة �سداد املبلغ �سالف الذكر وقدره )24.192 درهم( 
ايام عمل من تاريخ  )اربعة وع�سرون الف ومائة واثنان وت�سعون درهم( وذلك خالل خم�سة )5( 
ا�ستالمكم لهذا النذار، ويف حالة عدم ال�سداد �سوف تتخذ املنذرة كافة الجراءات القانونية �سدكم 
لتح�سيل حقوقها وحتميلكم كافة الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة الناجت عن ذلك والتعوي�س 

املنا�سب عما حلق املنذر من ا�سرار ، مع حفظ كامل حقوق املنذرة الخرى. 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/5315   

املنذرة : موؤ�س�سة ند ال�سبا العقارية 
املنذر اليها : بون ابيتيت لتجارة املواد الغذائية - �س ذ م م   

ينبه املنذر املنذر اليها املذكور ا�سمها اعاله  ب�سرورة ، جتديد عقد ايجار العني 
املوؤجرة )املكتب(  و�سداد ما ي�ستحق عليها من ايجار  للمكتب - ويف حالة رف�س 
املنذر اليها اجابة طلب املنذر اىل طلبه فان املنذر �سوف ي�سطر ا�سفا اىل اللجوء 
اىل الق�ساء باتخاذ كافة الجراءات القانونية املرتتبة على ذلك التي حتفظ له 
حقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س وبدل العطل وال�سرر 
قد  اخ��رى  م�ساريف  واي��ة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  الر�سوم  اىل  بال�سافة 

ترتتب على ذلك. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   

اإعالن بالن�سر
رقم 2017/5318 

املنذرة : �سركة احلبتور لل�سيارات - �س ذ م م 
�سد املنذر اليه : حميد ح�سن احمد ح�سني ال ب�سر 

وخم�سة  وثالثمائة  ال��ف  وثمانون  واح��د  )فقط  دره��م   81.375 مببلغ  بالوفاء  ان���ذار   / املو�سوع 
و�سبعون درهم( 

الذكر وق��دره )81.375 دره��م( )واحد  املبلغ �سالف   مبوجب هذا الن��ذار نخطركم ب�سرعة �سداد 
تاريخ  اي��ام عمل من  وذل��ك خ��الل خم�سة )5(  دره��م(  و�سبعني  ال��ف وثالثمائة وخم�سة  وثمانون 
ا�ستالمكم بهذا النذار، ويف حالة عدم ال�سداد �سوف تتخذ املنذرة كافة الجراءات القانونية �سدكم 
لتح�سيل حقوقها وحتميلكم كافة الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة الناجت عن ذلك والتعوي�س 

املنا�سب عما حلق املنذر من ا�سرار ، مع حفظ كامل حقوق املنذرة الخرى. 
  املنذر 
�سركة احلبتور لل�سيارات - �س ذ م م   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   

اإعالن بالن�سر
رقم 2017/5316 

املنذرة : �سركة احلبتور لل�سيارات - �س ذ م م 
عنوانها : �سارع بور�سعيد - ديرة - مبني �سركة احلبتور ال�سيارات 

هاتف  رقم : 043941444    هاتف متحرك : 0501116448 
بوكالة / عمرو احمد عبدالغني مرعي رقم 2017/1/9450  

�سد املنذر اليه : عثمان �سديق احل�سني م�سطفى 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - خلف معر�س �سيارات ني�سان - برج - جممع ا�ستيكو لالعمال - )نف�س بناية حمالت 
الفلمنكي( الطابق الول - 103 - مكتب جريدة الوطن الإماراتية - بجوار �سركة معدات اخلليج العربي )دبي( 

هاتف رقم : 0502545776 -  0505676415 - 043957000   
املو�سوع : - مبوجب هذا النذار نخطركم ب�سرعة �سداد املبلغ �سالف الذكر وقدره )10.000 درهم( )ع�سرة الف 
درهم( وذلك خالل خم�سة )5( ايام عمل من تاريخ ا�ستالمكم لهذا النذار، ويف حالة عدم ال�سداد �سوف تتخذ 
املنذر كافة الجراءات القانونية �سدكم لتح�سيل حقوقها وحتميلكم كافة الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 

الناجت عن ذلك والتعوي�س املنا�سب عما حلق املنذر من ا�سرار ، مع حفظ كامل حقوق املنذرة الخرى. 
  املنذر 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   

اإعالن بالن�سر
رقم 2017/5321 

املنذرة : �سركة احلبتور لل�سيارات - �س ذ م م 
عنوانها : �سارع بور�سعيد - ديرة - مبني �سركة احلبتور ال�سيارات 

هاتف  رقم : 043941444    هاتف متحرك : 0501116448 
بوكالة / عمرو احمد عبدالغني مرعي رقم 2017/1/9450  

�سد  املنذر اليه :  هاريكو مار راجان  راجان 
عنوانه : اإمارة دبي - جبل علي الوىل - دي�سكفري جاردن - �سارع رقم 7 - بناية رقم 4 - �سقة رقم 207 

الإمارات العربية املتحدة - هاتف رقم 0552038242 
املو�سوع : - مبوجب هذا الن��ذار نخطركم ب�سرعة �سداد املبلغ �سالف الذكر وقدره )39.208 درهم( 
)ت�سعة وثالثون الف ومئتان وثمانية درهم ( وذلك خالل خم�سة )5( ايام عمل من تاريخ ا�ستالمكم 
لتح�سيل  القانونية �سدكم  الج��راءات  كافة  املنذر  تتخذ  �سوف  ال�سداد  الن��ذار، ويف حالة عدم  لهذا 
حقوقها وحتميلكم كافة الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة الناجت عن ذلك والتعوي�س املنا�سب عما 

حلق املنذر من ا�سرار ، مع حفظ كامل حقوق املنذرة الخرى. 

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
اعالن بيع  عقار بالن�سر   للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم 2013/43  بيع عقار مرهون            
طالب التنفيذ:  بنك دبي التجاري 

عنوانه / اإمارة دبي  - ديرة منطقة بور�سعيد - بجوار ديرة �ستي �سنرت 
املنفذ �سده :  ناري�س كربالين تيكم دا�س كربالين  

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة برج خليفة - مبنى 8 بوليفلرد والك �سقة رقم 3304 
اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2017/8/14 امل��واف��ق  الث��ن��ني   ي��وم  ان��ه يف 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه  على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط 

بها البيع )�سركة المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله .
وعلى راغبي ال�سراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
الثمن وامل�سارييف خالل  اي��داع كامل  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  الإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة 
ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات : عبارة عن �سقة �سكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم 
الر�س 184 - رقم املبنى : -1 - ا�سم املبنى : بوليفارد واك 8 - رقم العقار : 3304 - الطابق : 33 - القيمة 

التقديرية : 1.426.754 درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
فى الدعوى رقم 2013/43  بيع عقار مرهون            

طالب التنفيذ:  بنك دبي التجاري 
عنوانه / اإمارة دبي  - ديرة منطقة بور�سعيد - بجوار ديرة �ستي �سنرت 

املنفذ �سده :  ناري�س كربالين تيكم دا�س كربالين  
عنوانه : اإمارة دبي - منطقة برج خليفة - مبنى 8 بوليفلرد والك �سقة رقم 3304 

اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2017/8/14 امل��واف��ق  الث��ن��ني   ي��وم  ان��ه يف 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه  على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط 

بها البيع )�سركة المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله .
وعلى راغبي ال�سراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
الثمن وامل�سارييف خالل  اي��داع كامل  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  الإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة 
ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات : عبارة عن �سقة �سكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم 
الر�س 184 - رقم املبنى : -1 - ا�سم املبنى : بوليفارد واك 8 - رقم العقار : 3304 - الطابق : 33 - القيمة 

التقديرية : 1.426.754 درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
اعالن بيع  عقار بالن�سر     

فى الدعوى رقم  2016/183 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ: رمي للتمويل - �س م خ  ،  عنوانه : الإمارات - اإمارة ابوظبي - العني البطني - �سارع بينونة - مبنى 

برج C2 - �سقة الطابق 13 - خلف بناية - �سركة ا�سيل للتمويل وم�سرف ابوظبي ال�سالمي  
املنفذ �سده :  كيفني ميني�س �ساه - واآخرون  ،  عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - بردبي - �سارع ابراج بحريات 

جمريا - مبنى وحدة رقم 2005 انديجو ايكون - �سقة بي ات�س - 1 اف 3 اي - مركز دبي لل�سلع املتعددة 
اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2017/8/14 امل��واف��ق  الث��ن��ني   ي��وم  ان��ه يف 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه امام اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها 
اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة ايداع تاأمني ل 
يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا 
مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف 
املمتلكات  :  �سقة �سكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�س : 174 - رقم املبنى : 2 - ا�سم املبنى : ب د �ستاند 

بوينت ب - رقم العقار : 103 - امل�ساحة : 50.97 مرت مربع - املقدرة ب��� )1.206.999( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
اعالن بيع  عقار بالن�سر   املنفذ �سده    

فى الدعوى رقم  2016/183 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ: رمي للتمويل - �س م خ  ،  عنوانه : الإمارات - اإمارة ابوظبي - العني البطني - �سارع بينونة - مبنى 

برج C2 - �سقة الطابق 13 - خلف بناية - �سركة ا�سيل للتمويل وم�سرف ابوظبي ال�سالمي  
املنفذ �سده :  كيفني ميني�س �ساه - واآخرون  ،  عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - بردبي - �سارع ابراج بحريات 

جمريا - مبنى وحدة رقم 2005 انديجو ايكون - �سقة بي ات�س - 1 اف 3 اي - مركز دبي لل�سلع املتعددة 
اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2017/8/14 امل��واف��ق  الث��ن��ني   ي��وم  ان��ه يف 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه امام اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها 
اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة ايداع تاأمني ل 
يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا 
مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف 
املمتلكات  :  �سقة �سكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�س : 174 - رقم املبنى : 2 - ا�سم املبنى : ب د �ستاند 

بوينت ب - رقم العقار : 103 - امل�ساحة : 50.97 مرت مربع - املقدرة ب��� )1.206.999( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   

اعالن بيع  عقار بالن�سر   املنفذ �سده    
فى الدعوى رقم  2016/183 بيع عقار مرهون 

طالب التنفيذ: رمي للتمويل - �س م خ  ،  عنوانه : الإمارات - اإمارة ابوظبي - العني البطني - �سارع بينونة - مبنى 
برج C2 - �سقة الطابق 13 - خلف بناية - �سركة ا�سيل للتمويل وم�سرف ابوظبي ال�سالمي  

املنفذ �سده :  ميني�س ديفيندرا �ساه  - واآخرون  ،  عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - بردبي - �سارع ابراج بحريات 
جمريا - مبنى وحدة رقم 2005 انديجو ايكون - �سقة بي ات�س - 1 اف 3 اي - مركز دبي لل�سلع املتعددة 

اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2017/8/14 امل��واف��ق  الث��ن��ني   ي��وم  ان��ه يف 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه امام اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها 
اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة ايداع تاأمني ل 
يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا 
مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف 
املمتلكات  :  �سقة �سكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�س : 174 - رقم املبنى : 2 - ا�سم املبنى : ب د �ستاند 

بوينت ب - رقم العقار : 103 - امل�ساحة : 50.97 مرت مربع - املقدرة ب��� )1.206.999( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة : ار جي ا�س للتجارة - �س ذ م م 
 - برج خليفة   - بردبي   - املحدودة  العاملية  عامر  2504 ملك  رقم  : مكتب  العنوان 
القيد  رق��م    569115 الرخ�سة:  رق��م  حم���دودة.  م�سوؤولية  ذات   : القانوين  ال�سكل 
بال�سجل التجاري : 73933 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه 
اأعاله، وذلك  ال�سركة املذكورة  باإنحالل  التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها  قد مت 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/7/27   واملوثق لدى كاتب العدل حماكم 
دبي بتاريخ  2017/7/27  وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي 
العنوان : مكتب رقم 3408 ملك حيدر  �سركة قايد لتدقيق احل�سابات   املعني 
 04-2659550 ه��ات��ف     - التجاري  اخلليج   - بيديف  زوه��ري  كيد  زوه��ري  كيد   علي 
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً    04-2659250  : فاك�س 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي/�سركة قايد لتدقيق احل�سابات 
 العنوان : مكتب رقم 3408 ملك حيدر علي كيد زوهري كيد زوهري بيديف - اخلليج 
التجاري -  هاتف  2659550-04  فاك�س : 2659250-04  مبوجب هذا تعلن دائرة 
التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية 
وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دب��ي بتاريخ  ار جي ا�س للتجارة - �س ذ م م   
   2017/7/27 بتاريخ    دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق    2017/7/27
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه 
امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/5310   

املنذرة : ميزون انرتنا�سيونال جرنال تريدجن - �س م ح 
 املنذر اليها : �سركة اخلليج البحرية لل�سيانة واخلدمات املالحية - دبي - ذ م م )جيمو�س - دبي(

املو�سوع : انذار وتكليف قانوين بالوفاء مببلغ 3.336.196 درهم 
)ثالثة مليون وثالثمائة و�ستة وثالثون الف ومائة و�ستة وت�سعني درهم( 

مليون  )ثالثة  درهم   3.336.196 مببلغ  للمنذرة  الوفاء  ب�سرعة  ونكلفكم  ننذركم  فاننا  وعليه 
وثالثمائة و�ستة وثالثون الف ومائة و�ستة وت�سعني درهم(  - املرت�سد يف ذمتكم ل�سالح املنذرة 
، وذلك خالل خم�سة ايام من تاريخ ن�سر هذا النذار ، ويف حال امتناعكم فاننا �سنقوم باتخاذ 
ب�سداد  بالزامكم  للمطالبة  والق�ساء  املعنية  اجلهات  اىل  واللجوء  قبلكم  القانونية  الج��راءات 

ذلك املبلغ ، مع حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/5299   

املنذر : فندق رامي جي�ست لين ديرة 
املنذر اليه : �سالون �سكيب للرجال - فرع   

)جمهول حمل القامة ( 
ب�سرورة  ويكلفه  عليه  وبناء  اليه  املنذر   - املنذر  ينذر   - الن��ذار  ه��ذا  مبوجب 
تاأخريية  قانونية  فوائد  عليه من  وما يرتتب  درهم   )79.722( الوفاء مببلغ 
بواقع 12% �سنويا من تاريخ ال�ستحقاق وذلك خالل �سبعة ايام من تاريخ هذا 
النذار حتى ل ي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات القانونية حيال الزامكم بدفع 
املبلغ مع ما يرتتب على ذلك من فوائد وتعوي�سات عما حلقه من ا�سرار وما 

يتكبده من ر�سوم. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/5324   

املنذرة : موؤ�س�سة ند ال�سبا العقارية 
املنذر اليها : �سالون الفنان للرجال - موؤ�س�سة فردية 

تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سرورة اخالئها للعني املوؤجرة )املحل( يف  تاريخ اق�ساه )30( 
يوما يف تاريخ ا�ستالمها لهذا النذار و�سداد ما ي�ستحق عليها من ايجار حتى الخالء 
املنذر  فان  املنذر اىل طلبه  اجابة طلب  اليها  املنذر  - ويف حالة رف�س  لل�سقة  الفعلي 
املرتتبة  القانونية  الج���راءات  كافة  باتخاذ  الق�ساء  اىل  اللجوء  ا�سفا  ي�سطر  �سوف 
على ذلك التي حتفظ له حقوقه مبا فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س 
وبدل العطل وال�سرر بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة واية م�ساريف 

اخرى قد ترتتب على ذلك. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/5301   

املنذر : فندق رامي جي�ست لين ديرة 
املنذر اليه : مركز اأر�س امل�ساج للتدليك وال�سرتخاء  

)جمهول حمل القامة ( 
ب�سرورة  ويكلفه  عليه  وبناء  اليه  املنذر   - املنذر  ينذر   - الن��ذار  ه��ذا  مبوجب 
الوفاء مببلغ )182.786( درهم وما يرتتب عليه من فوائد قانونية تاأخريية 
بواقع 12% �سنويا من تاريخ ال�ستحقاق وذلك خالل �سبعة ايام من تاريخ هذا 
النذار حتى ل ي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات القانونية حيال الزامكم بدفع 
املبلغ مع ما يرتتب على ذلك من فوائد وتعوي�سات عما حلقه من ا�سرار وما 

يتكبده من ر�سوم. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/5302   

املنذر : فندق رامي جي�ست لين ديرة 
املنذر اليه : ال�سحي خلدمات النرتنت - �س ذ م م 

)جمهول حمل القامة ( 
ب�سرورة  ويكلفه  عليه  وبناء  اليه  املنذر   - املنذر  ينذر   - الن��ذار  ه��ذا  مبوجب 
تاأخريية  قانونية  فوائد  عليه من  وما يرتتب  درهم   )87.083( الوفاء مببلغ 
بواقع 12% �سنويا من تاريخ ال�ستحقاق وذلك خالل �سبعة ايام من تاريخ هذا 
النذار حتى ل ي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات القانونية حيال الزامكم بدفع 
املبلغ مع ما يرتتب على ذلك من فوائد وتعوي�سات عما حلقه من ا�سرار وما 

يتكبده من ر�سوم. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/5323   

املنذرة : موؤ�س�سة ند ال�سبا العقارية 
املنذر اليها : يرب لتاأجري ال�سيارات - �س ذ م م   

تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سرورة اخالئها للعني املوؤجرة )املحل( يف  تاريخ اق�ساه )30( 
يوما يف تاريخ ا�ستالمها لهذا النذار و�سداد ما ي�ستحق عليها من ايجار حتى الخالء 
املنذر  فان  املنذر اىل طلبه  اجابة طلب  اليها  املنذر  - ويف حالة رف�س  لل�سقة  الفعلي 
املرتتبة  القانونية  الج���راءات  كافة  باتخاذ  الق�ساء  اىل  اللجوء  ا�سفا  ي�سطر  �سوف 
على ذلك التي حتفظ له حقوقه مبا فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�س 
وبدل العطل وال�سرر بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة واية م�ساريف 

اخرى قد ترتتب على ذلك. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/5300   

املنذر : فندق رامي جي�ست لين ديرة 
املنذر اليه : رونالدو ماكيلينج لتجارة الهدايا - �س ذ م م )�سابقا( - هايتك تات�س 

لتجارة الهواتف املتحركة - �س ذ م م  - )حاليا( )جمهول حمل القامة(  
ب�سرورة  ويكلفه  وب��ن��اء عليه  اليه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر-  ينذر  الن���ذار-  ه��ذا  مبوجب 
تاأخريية  قانونية  فوائد  عليه من  وما يرتتب  درهم   )92.246( الوفاء مببلغ 
بواقع 12% �سنويا من تاريخ ال�ستحقاق وذلك خالل �سبعة ايام من تاريخ هذا 
النذار حتى ل ي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات القانونية حيال الزامكم بدفع 
املبلغ مع ما يرتتب على ذلك من فوائد وتعوي�سات عما حلقه من ا�سرار وما 

يتكبده من ر�سوم. 
  الكاتب العدل

العدد 12093 بتاريخ 2017/8/10   
 الدعوى رقم 2015/2726 جتاري جزئي - ابوظبي  

ال�سادة   ا / هاين عاطف ح�سني
بخ�سو�س مو�سوع الدعوى املذكور اعاله احيط �سيادتكم علما بانه وبعد عدة حماولت من 
الو�سول لالت�سال باملدعي عليهما مل تنجح املحاولت لدعوتهما لعقد اجتماع خربة معني 

وبح�سور اطراف النزاع 
وعليه فانكم مكلفني باعالن املدعي عليهم بالن�سر 

املدعي عليهما / 1- موؤ�س�سة انديجو للت�سميم والديكور 
   2- موؤ�س�سة انديجو للت�سميم - �س ذ م م 

Email:info@indc.us & hkarara@indc.us & 025588035 : ت
اجتماع اخلربة مبكتبي يف دبي - ديرة �سيتي �سنرت - يوم الثالثاء املوافق 2017/8/15 يف 
متام ال�ساعة الواحدة وذلك ملناق�سة ال�ستف�سارات الفنية اخلا�سة بالدعوى وال�ستماع لوجهة 
نظركم  وبيان موقفكم التعاقدي مع املدعية ، مع تقدمي ما ترونه منا�سبا من م�ستندات 

يدعم وجهة نظركم
 م / اأحمد بهجت - اخلبري الهند�سي

اإعالن بالن�سر 
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�سارك اأكر من 200 طفل من خمتلف 
الريا�سي  “اليوم  ف��ع��ال��ي��ة  يف  الأع���م���ار 
جمل�س  نظمها  التي  لالأيتام”  املفتوح 
الثالثاء  اأم�����س  م��ن  اأول  الريا�سي  دب��ي 
ال���ت���وايل يف �سالة  ال��ث��ال��ث ع��ل��ى  ل��ل��ع��ام 
عامل دبي للريا�سة مبركز دبي التجاري 
العاملي بالتعاون مع جمعية بيت اخلري 
يف  ر،  الق�سّ و���س��وؤون  الأوق���اف  وموؤ�س�سة 
اإطار مبادرة “عام اخلري” التي اأطلقها 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل 

نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل«.
الفعاليات  الأطفال يف عدد من  و�سارك 
امل��ت��ن��وع��ة م��ث��ل ك���رة القدم،  ال��ري��ا���س��ي��ة 
والري�سة  الطائرة،  والكرة  ال�سلة،  وكرة 
الطائرة، والرتامبيلون، وكرة الطاولة، 
واألعاب النينجا، كما �سارك يف الفعاليات 
ال���ن���ج���م ال���ع���امل���ي ب�����الل اأب�����ي�����دال لعب 

بر�سلونة  نادي  ومدافع  فرن�سا  منتخب 
ال�سابق، وعلي املطوع مدير اإدارة الدعم 
املوؤ�س�سي مبجل�س دبي الريا�سي، وحمدة 
والت�سويق  الت�سال  اإدارة  مدير  العبار 
الأق�سام  م�����دراء  م���ن  وع����دد  ب��امل��ج��ل�����س، 
اإىل جنوم  بالإ�سافة  املجل�س،  ومنت�سبي 
ولعبي  ال��ق��دم  لكرة  الوطني  منتخبنا 
نادي الو�سل ال�سابقني اإ�سماعيل را�سد، 

وعادل خمي�س، ومنذر علي.
ومنت�سبي  القدم  كرة  جنوم  �سارك  وقد 
الأط��ف��ال يف  الريا�سي م��ع  دب��ي  جمل�س 
ا�ستعرا�سية  ق��دم  ك��رة  م��ب��اراة  اللعب يف 
مت��ي��زت ب���امل���رح وال��ل��م��ح��ات ال��ف��ن��ي��ة من 
من  ع��دد  التقط  كما  وال��ك��ب��ار،  ال�سغار 
النجوم،  م��ع  جماعية  ���س��ورة  الأط��ف��ال 
وال���ت���ق���ط���وا ال�������س���ور ال����ت����ذك����اري����ة مع 
ال��الع��ب��ني، واأه����دى ع��ل��ي امل��ط��وع مدير 

الدرع  باملجل�س  املوؤ�س�سي  ال��دع��م  اإدارة 
اأبيدال  ب��الل  اإىل  للمجل�س  ال��ت��ذك��اري��ة 
اإجناح  يف  �ساهمت  ال��ت��ي  اجل��ه��ات  واإىل 

احلدث.
وت��وزع امل�ساركون على عدد من مالعب 
“عامل دبي للريا�سة” الذي يقام �سنويا 
يف ق��اع��ات م��رك��ز دب��ي ال��ت��ج��اري العاملي 
الريا�سي،  دب���ي  جمل�س  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
اأك��رب جمّمع مغلق ملمار�سة  وال��ذي يعد 
الريا�سة، وي�سم مالعب عديدة ملمار�سة 
خمتلف الريا�سات يف مكان واحد مغلق 

يونيو  ���س��ه��ور  خ���الل  وي�ستمر  وم��ك��ّي��ف 
ويوليو واأغ�سط�س من كل عام.

ا�ستمتع  الريا�سية  الفعاليات  نهاية  ويف 
الريا�سي  اليوم  يف  امل�ساركني  الأط��ف��ال 
املفتوح وعائالتهم بق�ساء وقت ممتع يف 
“عامل مده�س” حيث مت توجيه الدعوة 
احلديثة  ب���الأل���ع���اب  ل��ال���س��ت��م��ت��اع  ل��ه��م 
الفعالية  هذه  حتت�سنها  الذي  العديدة 

الرتفيهية العائلي.
�سركة  ب���رع���اي���ة  ال���ف���ع���ال���ي���ة  وح���ظ���ي���ت 
الإ�سالمي لالأغذية التي قامت بتوزيع 

هدايا على الأطفال ومن�سورات توعوية 
ال�سحية  الأغ���ذي���ة  ت���ن���اول  اأه��م��ي��ة  ع���ن 
�سركة  اأعمارهم، كما قامت  التي تالئم 
املياه  زج��اج��ات  ب��ت��وزي��ع  �سويت  ب��وك��اري 
تعوي�س  على  ت�ساعد  ال��ت��ي  الريا�سية 
التي  ال�������س���روري���ة  ب����الأم����الح  اجل�����س��م 
كما  الريا�سة،  ممار�سة  خ��الل  يفقدها 
بطاقات  ال��ط��ب��ي  ب���ريل���ز  ق����دم جم��م��ع 
يف  لالأ�سنان  املجاين  وال��ع��الج  للفح�س 
املركز اإىل الأطفال امل�ساركني يف الفعالية 
وامل�����س��رف��ني م��ع��ه��م، ك��م��ا ق��دم��ت �سركة 

اأكوافينا  مياة  زجاجات  للمرطبات  دبي 
ا  اأي�سً ال���رع���اي���ة  يف  و����س���ارك  وب��ي��ب�����س��ي، 
الأوقاف  وموؤ�س�سة  اخل��ري  بيت  جمعية 
وقت  دبي  تامي  و�ساتل  ر،  الق�سّ و�سوؤون 

الري�سة، ومركز دبي التجاري.
اأطلق  ق��د  الريا�سي  دب��ي  جمل�س  وك��ان 
فعالية اليوم الريا�سي املفتوح من اأجل 
نفو�س  الريا�سة يف  باأهمية  الوعي  ن�سر 
ال�سغار من جميع �سرائح املجتمع، وبث 
قاعدة  وتو�سيع  نفو�سهم،  يف  ال�����س��ع��ادة 
ال�ستفادة  وك��ذل��ك  الريا�سة،  ممار�سي 

الريا�سية  والأدوات  ال�������س���الت  م���ن 
دبي  “عامل  ي�����س��م��ه��ا  ال���ت���ي  امل���ت���ع���ددة 

للريا�سة«.
وي��ن��ظ��م جم��ل�����س دب���ي ال��ري��ا���س��ي اليوم 
ثالثة  منذ  لالأطفال  املفتوح  الريا�سي 
م�ساركة  الفعالية  ت�سهد  حيث  اأع����وام، 
كبرية من الأطفال من خمتلف �سرائح 
امل��ج��ت��م��ع ���س��ن��وًي��ا، ك��م��ا ����س���ارك يف هذه 
الريا�سة  جن����وم  م���ن  ع����دد  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
الأطفال  م��ع  تفاعلوا  ال��ذي��ن  والإع����الم 
هذا  يف  واللعب  الفرحة  معهم  و�ساركوا 

اليوم ال�ستثنائي. 
اأبيدال لعب  �سيلفان  اإري��ك بالل  ويعد 
كرة القدم الفرن�سي من اأبرز الالعبني 
ال��ذي��ن عرفتهم ك���رة ال��ق��دم خ��ا���س��ة يف 
القا�سية  ب�سبب جتربته  الأخرية  الآونة 
مع مر�س ال�سرطان والتي تغلب عليها 

اأبيدل  وكان  بعمليات جراحية ح�سا�سة، 
الإ�سباين  بر�سلونة  ن��ادي  ل�سالح  يلعب 
الظهري  م���رك���ز  يف  ف��رن�����س��ا  وم��ن��ت��خ��ب 
الأي�سر، وانتقل اإىل نادي موناكو ملو�سم 
موؤخًرا  الفرن�سي  الالعب  ووق��ع  واح��د، 
من�سب  توليه  عقد  بر�سلونة  ن��ادي  مع 
�سفريا ً للنادي الكتالوين، كما �سي�سارك 
املباريات  يف  ال��رب���س��ا  اأ����س���اط���ري  ف���ري���ق 

الودية ذات الأهداف اخلريية.
و�سارك اأبيدال مع فريق بر�سلونة خالل 
 ،2013 ح���ت���ى   2007 م����ن  ال����ف����رتة 
لبطولة  األ���ق���اب  �سبعة  خ��الل��ه��ا  ح�����س��د 
ال���دوري الإ���س��ب��اين ل ليغا، واث��ن��ني من 
امللك  ك��اأ���س  يف  ومثلها  الأب���ط���ال،  دوري 
ومونديال  الأوروب�������ي  ال�����س��وب��ر  وك���اأ����س 
الأندية، اإىل جانب ثالثة األقاب يف كاأ�س 

ال�سوبر الإ�سباين.

اأكد جمعة ال�سام�سي رئي�س جمل�س اإدارة نادي احلمرية 
الثقايف الريا�سي على ما حققه نادي احلمرية من جناح 
لفت خالل الأن�سطة ال�سيفية التي طرحها هذا العام 
ن�سختها  يف  ال�سفي  احل��م��ري��ة  ملتقى  فعاليات  �سمن 
اإ�سافة  الفعاليات حققت  اأن  واعترب  والع�سرين  الثالثة 

لفتة للربامج ال�سيفية .
طالب   600 ا�ستقبل  احل��م��ري��ة  ن���ادي  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
مقر  يف  اأقيمت  التي  فعالياته  يف  الع��م��ار  خمتلف  م��ن 
 100 اأك�����ر م���ن  الآن  ون���ظ���م ح��ت��ى  ن�����ادي احل���م���ري���ة 
والثقافية  الريا�سية  اأهدافها  تناغمت  متنوعة  فعالية 
باقة  البع�س لتقدم  والجتماعية واملعرفية مع بع�سها 
متنوعة وجميله من الفعاليات ال�سيفية وت�سهد حراكا 
اللجنة  التي قدمتها  الفعاليات  �سبابيا من خالل زخم 

العليا املنظمة مللتقى احلمرية ال�سيفي �سمن فعاليات 
ال�سباب والريا�سة  العامة لرعاية  �سيف بالدي للهيئة 

وجمل�س ال�سارقة الريا�سي بحكومة ال�سارقة .
تاأكيد  ن��ادي احلمرية جنح يف  اأن  اإىل  ال�سام�سي  واأ���س��ار 
روؤيته يف اأن يكون النادي قريبا من املجتمع من خالل 
خ��دم��ة ال�����س��ب��اب وال��ن�����س وال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ع��زي��ز املفاهيم 
نفو�سهم  يف  والن��ت��م��اء  ال����ولء  روح  وتعميق  ال��وط��ن��ي��ة 
بجانب ن�سر الريا�سة كاأ�سلوب حياة وتر�سيخها يف ثقافة 

الأطفال والنا�سئة وال�سباب.
اأن مت العداد  اإدارة نادي احلمرية  واأكد رئي�س جمل�س 
اأف�سل  وف���ق  وط��رح��ه��اه   ال�سيفية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  خل��ط��ة 
يف  للمنت�سبني  واملوجهه  الهادفة  الريا�سية  املمار�سات 
متخ�س�سني  م��درب��ني  اإ���س��راف  وحت��ت  ال�سيفي  امللتقى 

واإدارة متميزة وباإ�سراف من جمل�س اإدارة نادي احلمرية 
.

والفتيات  لل�سباب  ال�سيفي  احلمرية  ملتقى  اأن  موؤكدا 
امل�ساركني  و�سحة  على عقل  تعود  اإيجابية  عوائد  حقق 
وامل�����س��ارك��ات وع��ل��ى املجتمع ك��ك��ل ك��ون��ه ح���دد الأه����داف 
تنظيم  خ��الل  م��ن  ���س��واء  الن�ساط  ممار�سة  م��ن  الهامة 
واملوؤ�س�سات  للمتاحف  وال��زي��ارات  الريا�سية  البطولت 
وممار�سة  ال�سياحية  للمعامل  بزيارات  والقيام  الوطنية 
وور�س  الذاتية  التنمية  يف  ال���دورات  وح�سور  الريا�سة 

الفنون وغريها.
 واأ�سار ال�سام�سي اأن امللتقى حر�س من خالل فعالياته 
التي جتاوزت 100 فعالية على اإتاحة الفر�سة اأمام كافة 
الريا�سية  مواهبهم  لتنمية  ال�سيفي  امللتقى  منت�سبي 

والفنية والثقافية والبداعية  من خالل برامج ريا�سية 
نوعية ومكثفة وفعاليات ثقافية وجمتمعية اإىل جانب 
الأن�سطة الريا�سية الرئي�سية مثل كرة القدم وال�سباحة 
والزيارات والتعاون مع عدد من اجلهات ويف مقدمتها 

بلدية احلمرية . 
والريا�سة  ال�سباب  لرعاية  العامة  الهيئة  ب��دور  واأ���س��اد 
وبلدية  الرعاية  واجلهات  الريا�سي  ال�سارقة  وجمل�س 
احلمرية  مطقة  يف  العامة  املوؤ�س�سات  وكافة  احلمرية 
اإجناح  يف  الأم���ور  اأول��ي��اء  وبتوا�سل  ال�سارقة  اإم���ارة  ويف 
ب��ال��ب��ن��ان على  اإل��ي��ه��ا  ي�����س��ار  ال��ت��ي  ال�سيفية  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
الكوادر  ت��ق��دي��ره جل��ه��ود  ال���دول���ة  م��ع��رب��ا ع��ن  م�ستوى 
الزخم  ه���ذا  ت��ق��دمي  ج��ه��ده��ا يف  ق��دم��ت  ال��ت��ي  الب�سرية 

الرائع من الفعاليات .

•• اأبوظبي - الفجر

والثقافة  ل��ل�����س��ي��اح��ة  اأب���وظ���ب���ي  ه��ي��ئ��ة  ا���س��ت��ق��ط��ب��ت   
ال���ولي���ات املتحدة  ال���ق���دم يف  ك���رة  اأن���ظ���ار ج��م��ه��ور 
مبادرة  نظمت  عندما  امل��ا���س��ي  يوليو  �سهر  خ��الل 
العاملية  ال�سياحية  ترويجية مو�سعة �سمن حملتها 
اإىل تعزيز  ت��ه��دف  ال��ت��ي  ال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة«  »ح��ك��اي��ت��ك 
من  الكثري  توفر  �سياحية  كوجهة  اأبوظبي  مكانة 
ال��ت��ي متنح زوارها  ال��ف��ري��دة  احل��ك��اي��ات وال��ت��ج��ارب 
مدى  وي��روون��ه��ا  بها  يحتفظون  ُتن�سى  ل  ذك��ري��ات 
والثقافة،  لل�سياحة  اأبوظبي  هيئة  وت�سعى  احلياة. 
مان�س�سرت  »ن���ادي  م��ع  املمتدة  التعاون  عالقة  ع��رب 
�سيتي لكرة القدم«، اإىل دعم هذه احلملة عن طريق 
ال�ستفادة من ال�سعبية العاملية الكبرية لكرة القدم، 
و���س��غ��ف اجل��م��ه��ور ب��ت��ب��ادل ح��ك��اي��ات��ه��م ع��ن ناديهم 
ال�سيفية  �سيتي  مان�س�سرت  جولة  و�سكلت  املف�سل. 
ان��ط��الق هذه  املتحدة نقطة  ال��ولي��ات  الأخ���رية يف 

املبادرة الرتويجية. 
و�سهد برنامج مباريات مان�س�سرت �سيتي يف اجلولة 
ال�سيفية مواجهات مثرية اأقيمت يف مدن هيو�سنت 
يونايتد  مان�س�سرت  �سد  ونا�سفيل  اأجنلو�س  ولو�س 
الأوروبي  الأبطال  دوري  لقب  وريال مدريد حامل 
وت��وت��ن��ه��ام هوت�سرب،  ال����س���ب���اين،  ال������دوري  وب��ط��ل 
وا�ستخدمت  الإجن��ل��ي��زي.  امل��م��ت��از  ال����دوري  و�سيف 
املباريات  للجولة،  الراعية  اجلهة  ب�سفتها  الهيئة، 
حتمل  قم�سان  الفريق  فيها  ارت��دى  التي  ال��ث��الث، 
»حكاية  حملتها  لتد�سني  اأب��وظ��ب��ي«،  »زوروا  �سعار 
ال�سيتي ال�ستثنائية« التي ت�ستمر على مدار املو�سم 
ذك��ري��ات��ه��م وحكاياتهم  مل�����س��ارك��ة  اجل��م��ه��ور  وت��دع��و 
فر�سة  م��ع  ���س��ي��ت��ي،  مان�س�سرت  ل��ن��ادي  كم�سجعني 
ال���ك���ربى وه����ي رح���ل���ة مدفوعة  ب���اجل���ائ���زة  ل��ل��ف��وز 
النفقات بالكامل اإىل العا�سمة الإماراتية. ونظمت 
الهيئة فعاليات ح�سرية للجمهور قبل املباريات يف 
الأمريكيني  امل�سجعني  ح�سول  ل�سمان  مدينة  كل 
وا�ست�سافت  اجل��دي��دة.   وحكاياتهم  جتاربهم  على 

ال��ف��ع��ال��ي��ة اخلا�سة  ه��ي��و���س��نت  م��دي��ن��ة  ال��ه��ي��ئ��ة يف 
�سارك  حيث  ديكوف«،  بول  مع  »ال�سباح  باجلمهور 
ال�سابق جتربته يف جل�سة  �سيتي  مان�س�سرت  مهاجم 
ح���واري���ة م��ف��ت��وح��ة، ق��ب��ل ال��ظ��ه��ور امل��ف��اج��ئ لنجوم 
وجون  �سيلفا  ودي��ف��ي��د  ب��روي��ن  دي  كيفني  ال��ف��ري��ق 
دياز  ابراهيم  ال�ساعدة  النجوم  جانب  اإىل  �ستونز 
ودانيال جرمي�ساو. ثم اغتنم امل�سجعون والالعبون 
على حد �سواء الفر�سة لرواية حكاياتهم وجتاربهم 
مع ال�سيتي عرب الإنرتنت، حيث �سارك العديد من 
بريندرجا�ست  م��ارت��ن  مثل  احل���دث  يف  اجل��م��اه��ري 
املقيم يف هيو�سنت، وهو اأ�ساًل من مدينة مان�س�سرت، 
واإريت�سا  �سيدين،  م��ن  ه��ويل  باتريك  والأ���س��رتايل 
فاباي من �سان خو�سيه بكاليفورنيا، وقد يحالفهم 
التوفيق ويفوز اأحدهم باجلائزة الكربى والطريان 
يف رحلة الأحالم اإىل اأبوظبي. ومع و�سول اجلولة 
لوك  ف��ان  ال�سيتي  م�سجع  ف��از  اجنلو�س،  لو�س  اإىل 
كيتاج بفر�سة م�ساهدة املواجهة املرتقبة بني جنوم 
ريال مدريد ومان�س�سرت �سيتي عقب م�ساركة حكايته 

جنم  اأي�����س��اً  وال��ت��ق��ى  امل�سابقة،  �سمن  ال�ستثنائية 
الفريق فرناندينيو كجزء من اجلائزة التي تنظمها 
زار  نا�سفيل،  اأبوظبي لل�سياحة والثقافة. ويف  هيئة 
ف��ازا من  اللذين  كوملان،  واإري��ك  األي�سا  الهيئة  وف��د 
ملان�س�سرت  م�سابقة  �سمن  اأبوظبي  اإىل  برحلة  قبل 
بطاقات  ال��وف��د  ومنحهم   ،2015 ال��ع��ام  يف  �سيتي 
هوت�سبري  ت��وت��ن��ه��ام  ���س��د  ال�سيتى  م���ب���اراة  ح�����س��ور 
وقم�سان موقعة من لعبي الفريق. يذكر اأن حملة 
مدار  على  �ست�ستمر  ال�ستثنائية  ال�سيتي  حكاية 
املو�سم، وي�ستطيع اجلمهور امل�ساركة يف امل�سابقة عرب 
ن�سر ذكرياتهم وحكاياتهم كم�سجعني لل�سيتي عرب 
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اإ�سحاق  ���س��ع��ي��د  ال�����دويل  اأ����س���ت���اذ الحت�����اد  جن���ح 
الكبري  ال���دويل  الأ���س��ت��اذ  م��ع  ال�سراكة  ف�س  يف 
الإمارات  بطولة  قمة  على  عبدالرحمن  �سامل 
نادي  بقاعة  حاليا  املقامة  لل�سطرجن  املفتوحة 
على  ف��از  بعدما  لل�سطرجن،  ال��ث��ق��ايف  ال�����س��ارق��ة 
نعمان يف مواجهة  ال��دويل عمر  الحت��اد  اأ�ستاذ 
كبرية، يف اجلولة اخلام�سة مل�سابقة الرجال يف 
حني غاب �سامل عبدالرحمن عن هذه اجلولة، 
الحتاد  اأ���س��ت��اذ  ف���از  فيما  ال��ل��ع��ب،  ل��ن��ظ��ام  طبقا 

الدويل جا�سم احلوار على عبدالكرمي علي.
وا�سل  لل�سباب،  �سنة   20 حت��ت  م�سابقة  ويف 
انت�ساراته وحقق فوزا جديدا  �سلطان  اإبراهيم 
ع��ل��ى م���اج���د ع��ل��ي ال���ع���ب���دويل، ���س��م��ن اجلولة 
اخلام�سة، فيما فاز اأ�ستاذ الحتاد الدويل اأحمد 
فريد على �سلطان مر�سول يف نف�س امل�سابقة، ويف 
م�سابقة حتت 18 �سنة، تعادل علي عبدالعزيز 
مع طالل احلمادي يف اجلولة اخلام�سة، فيما 

تغلب حممد مر�سول على عبداهلل ال�ساعري.
�سعيد  على  وف��از  احلفيتي  را�سد  اأحمد  وتفوق 
مل�سابقة  اخلام�سة  اجل��ول��ة  يف  ال��ط��اه��ر،  ط���ارق 
حت��ت 16 ���س��ن��ة، وف���از ع��م��ران احل��و���س��ن��ي على 
ال�سريفي على  ع���ارف، وع��ل��ي ح��م��دان  ع��ب��داهلل 
نواف املن�سوري، و�سامل اأحمد �سامل على حمد 
ويف  �سالح،  عبدالعزيز  على  اأحمد  و�سيف  ب��در 
نا�سر  ح���ارب  ت��ع��ادل  ���س��ن��ة،   14 حت��ت  م�سابقة 
م�سلم  وف���از  احل��و���س��ن��ي،  �سعيد  م��ع  ال�سام�سي 
حممد على عمار ال�سدراين وحمد ع�سام على 
���س��ي��ف ال��درم��ك��ي وع��م��ر حم��م��د ال��ط��اه��ر على 
عبدالرحمن  على  عمر  و�سعيد  �ساعري  را�سد 

املن�سوري.
�سعيد  ف��از حممد  �سنة،   12 م�سابقة حتت  ويف 
ليلي على عبدالرحمن حممد الطاهر، وخليفة 

خ��ال��د ع��ل��ى خ��ال��د حم��م��د ال��ط��اه��ر، وعبداهلل 
احلمادي على �سالح البلو�سي، وزايد ال�سدراين 
على زايد مر�سول واأن�س املن�سوري على حممد 
ع��ب��داهلل ال��ق��اي��دي. وح��ق��ق��ت ف��اط��م��ة احلمادي 
ال�ساد�سة  اجل��ول��ة  يف  �سبيل  فاطمة  على  ال��ف��وز 
نادي  بقاعة  حاليا  املقامة  الفتيات  بطولة  من 
دبي لل�سطرجن والثقافة، فيما وا�سلت النجمة 
الفوز  وج��اء  انت�ساراتها،  نعمان  اآم��ن��ة  املتاألقة 
ه���ذه امل����رة ع��ل��ى ع��ل��ي��ا ر����س���وان ك��م��ا ف����ازت نورا 
حممد �سالح على عائ�سة الزرعوين وعبري علي 

على ب�ساير خليل.
 6 بر�سيد  ب��ال�����س��دارة  نعمان  اآم��ن��ة  واحتفظت 
نقاط، بالعالمة الكاملة يف 6 مباريات، وجاءت 
ن���ورا حم��م��د ���س��ال��ح يف امل��رك��ز ال��ث��اين بر�سيد 
نقطة، وفاطمة احلمادي يف املركز الثالث   4.5
3 نقاط، وعبري علي يف املركز الرابع،  بر�سيد 
مت�ساوية مع عائ�سة الزرعوين، ثم وافية دروي�س 

2.5 نقطة، وب�ساير  يف املركز ال�ساد�س بر�سيد 
خليل يف املركز ال�سابع بر�سيد نقطتني.

ل���الإن���اث، فازت  ���س��ن��ة،   18 م�����س��اب��ق��ة حت��ت  ويف 
و�سيماء  احل��م��ادي  منى  على  الكلباين  ودمي���ة 
ن��ع��م��ان ع��ل��ى م��ن��ال احل����م����ادي، وك��ل��ث��م مبارك 
ورو�سة فرج على  املعمري  احلمادي على موزة 

حمدة احلو�سني.
وت���ع���ادل���ت ري����ان حم��م��د ع��ل��ي م���ع اأم����ل فا�سل 
وفازت  �سنة،   14 حت��ت  م�سابقة  يف  ال�سام�سي، 
الوهابي،  فاطمة  على  ال�سام�سي  نا�سر  عاي�سة 
جابر،  علي  مي�سون  على  العلي  �سيف  وعائ�سة 
الطنيجي،  عي�سى  ميثاء  على  ومرمي احلمادي 
ويف م�سابقة حتت 8 �سنوات، لالإناث، فازت موزة 
ال�سام�سي،  خلفان  ن��ور  على  ال�سام�سي  نا�سر 
وهال جمال اأمني على اأمرية املنهايل، واليازية 
حمد على اأبرار عبداهلل، وتعادلت غالية حممد 

ومرية را�سد املعيني.

حتديد موعد حفل مهرجان اأبوظبي الدويل لل�سطرجن ال� 24
اعتمدت جلنة املتابعة ملهرجان اأبو ظبي الدويل لل�سطرجن ال� 24 
  8/13 املقبل  الأح��د  وال��ذي تنطلق فعالياته يوم   2017 لعام 
نهيان  ال�سيخ  �سمو  ب��رع��اي��ة  اأب���و ظ��ب��ي  ث���اين يف  دو���س��ي��ت  ب��ف��ن��دق 
اعتمدت  الريا�سي  ظبي  اأب��و  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
لل�سطرجن  اأبظبي  ن���ادي  مبقر  الأول  اأم�����س  م�ساء  اجتماعها  يف 
يبداأ  ال���ذي  للمهرجان  ال��زم��ن��ي  اجل����دول  ال��ب��ط��ني  وال��ث��ق��اف��ة يف 
با�ستقبال امل�ساركني من خارج الدولة مبختلف مطار البالد بعد 
اأن وزعت جلنة العالقات العامة وال�ستقبال اأدوارها وفقا جلدول 
الرحالت ل�ستقبال امل�ساركني من خمتلف القارات بالتن�سيق مع 
اأك��ر من  يتجاوز عددهم  والذين  العالقة  ذات  خمتلف اجلهات 

200 لعب ولعبة مبختلف جن�سياتهم وهم من اأبرز امل�سنفني 
ديفيد  نايجل  الربيطاين  العامل  بطل  مقدمتهم  ويف  العامل  يف 

�سورت امل�سنف الأول باملهرجان .
اأ�سادت جلنة املتابعة بجهود جلنة ال�ستقبال امل�ستمر والتي  وقد 
عك�ست الوجه امل�سرق للتنظيم الناجح خالل املهرجانات ال�سابقة، 

كحال كافه اللجان واملتطوعني.
 8/14 املقبل  الثنني  يوم  م�ساء  من  اخلام�سة  اللجنة  وح��ددت 
دو�سيت  بفندق  اأون��ك�����س  بقاعة  الر�سمي  الف��ت��ت��اح  حلفل  م��وع��دا 
الدعوة لكافه اجلهات  رق��اع  بتوزيع  اأب��و ظبي بعدما قامت  ثاين 
الر�سمية والحتادات واأندية ال�سطرجن ، على اأن يكون يوم الأحد 

موعدا لور�س حكام املهرجان باإ�سراف الحتاد الدويل لل�سطرجن 
امل�سائية  الفرتة  ،وت�سهد  اللعبة  قانون  يف  اجلديد  على  للوقوف 
الوقوف على بروفة حفل افتتاح املهرجان املب�سط بهدف الوقوف 
فقرات  على  ي�ستمل  الذي  للحفل  الدقيق  الزمني  التوقيت  على 
الأحمر  الهالل  جمعية  ن�ساط  عن  واأخ��ر  وثائقي  وفيلم  تراثية 
الإم��ارات��ي��ة وال����دور الإن�����س��اين ال���ذي ت��ق��وم ب��ه وال��ت��ي ي��ع��ود ريع 
املهرجان لها والذي حتدد زمنه باأقل من 10 دقائق بهدف بدء 
 650 مب�ساركة  املقرر   زمنها  يف  املختلفة  البطولت  مناف�سات 
اأطماأنت  كما  ت�سنيفاتهم،  دول��ة مبختلف   57 لعبا ولعبة من 

على الربامج امل�ساحبة لفعاليات املهرجان .

اأبيدال ي�سارك الأطفال فرحتهم باللعب معهم

م�ساركة وا�سعة يف فعالية جمل�س دبي الريا�سي لالأيتام

هيئة اأبوظبي لل�سياحة والثقافة تتعاون مع نادي مان�س�سرت �سيتي لكرة 
القدم �سمن حملتها ال�سياحية العاملية »حكايتك ال�ستثنائية«

اأمنة نعمان حتقق الفوز ال�ساد�س على التوايل يف 
بطولة الإمارات املفتوحة لل�سطرجن

اأكد على اأهمية دور النادي يف خدمة ال�سباب والن�سء وما طرحه من 100 فعالية متنوعة

جمعه ال�سام�سي : نادي احلمرية حقق قفزة نوعية يف الأن�سطة ال�سيفية وطرح برامج ريا�سية وثقافية متكاملة 
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الفجر الريا�ضي

الأربعاء  اأم�����س  ي���وم  ال�����س��ني ���س��ب��اح  اإىل  ت��وج��ه 
اإىل  طريقه  يف  تيم  الفيكتوري  موؤ�س�سة  وف��د 
هيلونغجيانغ   مقاطعة  عا�سمة  هاربني  مدينة 
ال�سعبية  ال�����س��ني  ج��م��ه��وري��ة  ���س��م��ال  ���س��رق  يف 
جائزة  فعاليات  ت�ست�سيف  اأن  املقرر  من  والتي 
هاربني للزوارق ال�سريعة -فورمول-1 اجلولة 
والتي   2017 ال���ع���امل  ب��ط��ول��ة  م���ن  ال��ث��ال��ث��ة 
امل��ق��ب��ل. ومن  ي���وم الأح����د  ت�ستمر ه��ن��اك ح��ت��ى 
تيم  الفيكتوري  فريق  عقد  يكتمل  اأن  املنتظر 
مناف�سات  يف  الفريق  جن��وم  وم�ساركة  بح�سور 
بطلنا  -فورمول-1  ل�����زوارق  ال��ع��امل  ب��ط��ول��ة 
 3 فيكتوري  زورق  قائد  الهاملي  احمد  العاملي 
زورق  قائد  تورنتي  �سون  الأمريكي  واملت�سابق 
ال�ساعد حممد  بطلنا  اإىل  اإ�سافة   4 فيكتوري 
املطلعي والذي �سيخو�س حتدي اجلولة الثانية 
 )4 ل��زوارق الفورمول )اأف  يف اجلائزة العاملية 

على منت زورق فيكتوري رقم 3 .
ويدخل اأمراء البحار اإىل التحدي املرتقب من 
والنجاحات  الن��ت�����س��ارات  درب  م��وا���س��ل��ة  اج���ل 
املبهرة التي حتققت يف اجلولة الثانية والعودة 
وح�سد  الرئي�سي  ال�سباق  يف  للفريق  امل��وف��ق��ة 
امل��رك��زي��ن ال��ث��ال��ث وال���راب���ع يف ال��رتت��ي��ب العام 
زورق  قائد  تورنتي  �سون  الثنائي  عرب  لل�سباق 
قائد  الهاملي  واح��م��د  )ال��ث��ال��ث(   4 فيكتوري 
3 )الرابع(. وكان ثنائي فريق  زورق فيكتوري 
ال��ف��ي��ك��ت��وري ت��ي��م ت��ورن��ت��ي وال��ه��ام��ل��ي ق��د تاألقا 

ب�سكل لفت يف اجلولة الثانية التي جرت بداية 
�سهر يوليو يف مدينة اأيفيان الفرن�سية وو�سعا 
اأول نقاط يف ر�سيدهما حيث اأ�ساف �سون  معا 
 12 ر�سيده  يف  تورنتي قائد زورق فيكتوري 4 
الرتتيب  اخل��ام�����س يف  امل���رك���ز  م��ن��ح��ت��ه  ن��ق��ط��ة 
ال�ساد�س للرتتيب  العام يليه مبا�سرة يف املركز 
العام بطلنا احمد الهاملي قائد زورق فيكتوري 
املزيد من خالل  انتظار  9 نقاط يف  3 بر�سيد 

اجلولت املتبقية يف املو�سم.
الرتتيب العام

ويقف يف �سدارة الرتتيب العام لبطولة العامل 
العامل  بطولة  م��ن  الثانية  اجل��ول��ة  نهاية  بعد 
2017 يف اأيفيان الفنلندي �سامي �سيليو قائد 
زورق بابا ري�سينيغ 11 بر�سيد 30 نقطة يليه 
قائد  كاريال  اليك�س  اليطايل  الثاين  املركز  يف 
29 نقطة ثم حامل  6 بر�سيد  اأبوظبي  زورق 
الفرن�سي  املا�سية  الثالثة  ال�سنوات  يف  اللقب 
 1 ال�سني  �سينيزين  زورق  ق��ائ��د  �سيب  فيليب 
20 نقطة يف املركز الثالث ياأتي بعده  بر�سيد 
يف امل��رك��ز ال��راب��ع ال��ربت��غ��ايل دورات���ي بينافيتي 
نقطة   14 ب��ر���س��ي��د   10 ات��ل��ت��ي��ك  زورق  ق��ائ��د 
ث��م ال��ث��ن��ائ��ي ت��ورن��ت��ي وال��ه��ام��ل��ي ق��ائ��دا زورقي 
فيكتوري 4 و3 يف املركزين اخلام�س وال�ساد�س 

على التوايل.
ترتيب الفرق

الهاملي  للمت�سابقني  ال��وا���س��ح  ال��ت��األ��ق  واأت����اح 

اأيفيان الفر�سة لفريق الفيكتوري  وتورنتي يف 
للفرق  ال��ع��ام  ال��رتت��ي��ب  للتقدم يف لئ��ح��ة  ت��ي��م 
 9 والهاملي  نقطة   12 تورنتي  اأ�ساف  بعدما 
 21 ال��ف��ي��ك��ت��وري  ن��ق��اط لي�سبح ر���س��ي��د ف��ري��ق 
اأبوظبي  خلف  ال��راب��ع  امل��رك��ز  يف  و�سعته  نقطة 
نقطة   30 ري�سينيغ  وبابا  نقطة   34 املت�سدر 

و�سينيزين ال�سني الثاين 22 نقطة.
اأف�سل الزمن

�ساركا  قد  و4   3 وك��ان زورق��ي الفيكتوري تيم 
احتل  وال��ت��ي  زم���ن  اأف�����س��ل  ���س��ب��اق  ت�سفيات  يف 
خاللها زورق فيكتوري 3 بقيادة احمد الهاملي 
رفعت  ن��ق��اط   5 منحه  وال���ذي  ال�ساد�س  امل��رك��ز 
عدد  نف�س  يف  مت�ساويا  نقطة   20 اإىل  ر�سيد 
ال��ن��ق��اط م��ع زم��ي��ل��ه ���س��ون ت��ورن��ت��ي ق��ائ��د زورق 
فيكتوري 4 والذي اأبعده حادث انقالب الزورق 
اإك��م��ال تلك املرحلة وع��و���س ذل��ك بقوة يف  ع��ن 

ال�سباق الرئي�سي.
اأ�سرع لفة

الأمريكي   4 ف��ي��ك��ت��وري  زورق  ق���ائ���د  وي���اأم���ل 
للرتتيب  ���س��دارت��ه  موا�سلة  يف  ت��ورن��ت��ي  ���س��ون 
ال��ع��ام جل��ائ��زة اأ���س��رع ل��ف��ة ع��ل��ى ك��ور���س وم�سار 
ال�سباق بعدما �سجل ثالث اأ�سرع لفة يف ال�سباق 
الرئي�سي يف اأيفيان بعد الفنلندي �سامي �سيليو 
والرنويجية ماريت �سرتموي رافعا ر�سيده يف 

�سدارة الرتتيب العام اإىل 32 نقطة.
املطلعي يف )اأف 4(

ي�سعي بطلنا ال�ساعد حممد املطلعي اإىل حتقيق 
الثانية من  نتائج متميزة يف مناف�سات اجلولة 
اجلائز العاملية لزوارق الفورمول -اأف 4 والتي 
�ستجمعه مع نخبة من الأبطال ال�سباب والذين 
�سباقات  ع��امل  اإىل  ل��ل��دخ��ول  ق��وة  بكل  ي�سعون 
الكبرية  البطولة  ه��ذه  بوابة  من  الفورمول1 
بعد غد  يوم  الأول  اثنني  �سباقني  �سيقام  حيث 
يوم  احل��دث  فعاليات  مع حتام  والثاين  ال�سبت 

الأحد.
و�سارك البطل املوهوب والذي م�سريته اجلادة 
املا�سي  العام  منذ  تيم  الفيكتوري  موؤ�س�سة  مع 
الأبطال  ب��اق��ي  م��ع  �ساخنة  مناف�سات  وخ��ا���س 
ال��ب��ط��ل ام��ك��ان��ي��ات��ه يف  اأن يظهر  امل��ن��ت��ظ��ر  وم���ن 
اأك����د جاهزيته  ���س��ب��اق��ي ه���ارب���ني خ��ا���س��ة وان����ه 
البطولة  يف  النتائج  اأف�سل  وحتقيق  للم�ساركة 

هذا املو�سم.
تغطية يومية لدبي الريا�سية

الزميل  الريا�سية  دب��ي  امل�ساهري  قناة  اوف���دت 
اح��م��د عبيد وامل�����س��ور ج��اوي��د ب��ارك��ر م��ع وفد 
موؤ�س�سة الفيكتوري تيم الذي توجه �سباح اأم�س 
ال�سينية بكني ومنها  العا�سمة  اإىل  -الأربعاء- 
داخلية  ع��رب رحلة ط��ريان  ه��ارب��ني  اإىل مدينة 
وذلك لتقدمي تقارير يومية لربامج والن�سرات 

الخبارية للقناة.
امل�����س��اه��ري اه��ت��م��ام��ه��ا مب�ساركة  وت��وا���س��ل ق��ن��اة 
ال��ف��ي��ك��ت��وري ت��ي��م ح��ي��ث ت��اب��ع��ت حل��ظ��ة بلحظة 

ف��رن�����س��ا الكربى  اإح�������داث وف���ع���ال���ي���ات ج���ائ���زة 
للزوارق ال�سريعة -فورمول-1 اجلولة الثانية 
تغطية  وق��دم��ت   2017 ال��ع��امل  ب��ط��ول��ة  م��ن 
اخ��ب��اري��ة متميزة وي��وم��ي��ة م��ن م��وق��ع احلدث. 

تيم  الفيكتوري  موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  وحر�س 
دبي  موؤ�س�سة  اإىل  وال��ث��ن��اء  ال�سكر  توجيه  على 
على  الريا�سية  دب��ي  امل�ساهري  وق��ن��اة  ل��الإع��الم 

الدعم املتوا�سل واجلهود املقدرة.

�سجن م�سجع �سوي�سري ت�سبب ب�سّم اآخر نادي الذيد يختتم بطولة ال�سطرجن مب�ساركة 45 متناف�سا
ال�ستار  الريا�سي  الثقايف  الذيد  ن��ادي  اأ���س��دل 
�سمن  نظمها  وال��ت��ي  ال�سطرجن  بطولة  ع��ن 
�سيف  الوطني  للربنامج  ال�سيفية  فعالياته 
ال�سباب  ل���رع���اي���ة  ال���ع���ام���ة  ل��ل��ه��ي��ئ��ة  ب������الدي 
الريا�سة وجمل�س ال�سارقة الريا�سي بحكومة 
مناف�سة  ال�سطرجن  بطولة  ال�سارقة  و�سهدت 
امل��ن��اف�����س��ات والتي  امل�����س��ارك��ني يف  ب���ني  ق���وي���ة 
يف  وتناف�س  اأي���ام  خم�سة  م��دى  على  توا�سلت 
ال�سيفي  الن�ساط  45 من منت�سبي  اأجوائها  

لنادي الذيد.
واأ�سفرت نتائج بطولة نادي الذيد لل�سطرجن 
النق�سبندي  ندمي  فوز  اأحمد  عن  ختامها  يف 

باملركز الأول ويف املركز الثاين اأحمد ال�ستيوي 
عبد  حممد  مي�سم  الثالث  املركز  ويف  حممد 

البا�سط .
خمي�س  را�����س����د  اك������د  ال���ب���ط���ول���ة  خ����ت����ام  ويف 
ال�سيفي  بالن�ساط  ال��ع��ام  امل�سرف  الطنيجي 
النادي  اأه��داف  تاتي �سمن  البطولة  ه��ذه  ان 
بطريقة  ال�������س���ب���اب  ف������راغ  اأوق���������ات  ���س��غ��ل  يف 
ري��ا���س��ي��ة وت��رف��ي��ه��ي��ة وال��ن��م��و ال��ع��ق��ل��ي لدي 
الأطفال والن�سء. واأ�ساد الطنيجي بالبطولة 
وب��اأه��م��ي��ت��ه��ا وم���ا ق��دم��ت��ه م��ن ح���راك ريا�سي 
الذيد  لنادي  ال�سيفي  املركز  فعاليات  �سمن 

وبالتناف�س بني امل�ساركني .

حكم قا�س �سوي�سري بال�سجن ثالثة اأعوام منها 18 
�سهرا مع وقف التنفيذ، بحق م�سجع لنادي لو�سرين 
نارية  مفرقعات  ت�سببت  بعدما  الأوىل،  الدرجة  من 

رماها ب�سّم م�سجع اآخر.
وتعود الق�سية اىل فرباير 2016، وهي املرة الأوىل 
ق�سية  يف  حكما  اجلنائية  املحكمة  فيها  ت�سدر  التي 
“اآ تي ا�س”  اأف��ادت وكالة  من هذا النوع، بح�سب ما 

املحلية.
وق�ست املحكمة ب�سجن امل�سجع البالغ من العمر 24 
عاما، وتغرميه ع�سرة اآلف فرنك �سوي�سري )ثمانية 
امل�ساب  للم�سجع  تعوي�س  اىل  ا�سافة  ي���ورو(،  اآلف 
يورو(،  و600  اآلف   10( فرنك  األ��ف   12 بقيمة 

علما ان الأخري كان يطلب تعوي�سا بخم�سة اأ�سعاف 
هذا املبلغ.

وكان حمامي الدفاع عن امل�سجع املدان طلب الرباءة 
ملوكله، موؤكدا انه اتخذ كل الحتياطات الالزمة قبل 
ال��ع��ام، فطلب من  الدع���اء  اأم��ا  املفرقعات.  ان يرمي 

جهته ال�سجن للمتهم ملدة اأربعة اأعوام.
امل�سجع  ان  املراقبة  ك��ام��ريات  م��ن  لقطات  واأظ��ه��رت 
املدان األقى اأربعة مفرقعات نارية على القل يف اجتاه 

اأر�س امللعب.
عاما،   50 العمر  م��ن  فيبلغ  ال�سحية،  امل�سجع  اأم��ا 
اىل  للخ�سوع  وا���س��ط��ر  كبري  ح��د  اىل  �سمعه  وف��ق��د 

عملية جراحية.

اآمال وطموحات كبرية للفريق يف “هاربني”

فيكتوري يتوجه اإىل ال�سني خلو�س ثالث جولت فورمول1
الهاملي وتورنتي جاهزان ملوا�سلة طريق النت�سارات
الظهور الثاين لبطلنا املطلعي يف مناف�سات اأف 4

لروما  ال���ري���ا����س���ي  امل����دي����ر  ق�����ال 
النادي  اإن  م��ون�����س��ي،  الإي����ط����ايل، 
ل�سم  حماولته  يف  بعد  يياأ�س  مل 
اجلزائري  �سيتي،  لي�سرت  لع���ب 

يفكر  لكنه  ريا�س حم��رز، 
اأي�����������س�����اً يف 

بع�س 

ل��و���س��ائ��ل اإعالم  ال��ب��دائ��ل. ووف��ق��اً 
 3 لي�سرت  رف�����س  فقد  بريطانية 
ع���رو����س م���ن روم����ا ل�����س��م حمرز 
خالل فرتة النتقالت ال�سيفية.

اأنا  لل�سحافيني:  مون�سي  وق���ال 
�سعيد مبجهود النادي يف حماولة 
�سمه.. ل اأعتقد اأن النادي كثرياً 
 30 من  باأكر  بعر�س  تقدم  ما 
مليون   35.22( ي���ورو  م��ل��ي��ون 

دولر(.
تخني  مل  اإذا  واأ�������س������اف: 
الذاكرة فاإن اأحدث عر�س 
تاريخ  الأك����رب يف  ه��و 
ال�سراء..  يف  النادي 
مهتمون  ن����ح����ن 
اإجابة  وننتظر 
بالفعل  ل���ك���ن 
نعمل  ن����ح����ن 
على  اأي�������س���اً 
ب������ع�������������س 
ئل  ا لبد ا

الأخرى.
وت��������اب��������ع: اأظ�����ه�����ر 
ال�������الع�������ب رغ����ب����ت����ه 
لكنه  ع��ل��ن��ي  ب�����س��ك��ل 
اح����رتام  اأ�����س����اب يف 
النهاية  يف  ن���ادي���ه. 
�سن�سري وفقاً لرغبة 
قبول  يف  لي�سرت 
اأو  ال���ع���ر����س 

رف�سه .
وع������ان������ى 
حم���رز، 
ال���������ذي 
هم  �سا
موؤثر  ب�����س��ك��ل 
بلقب  لي�سرت  ف���وز  يف 
ال���������دوري الإجن����ل����ي����زي يف 
ال����ظ����ه����ور  يف   ،2016

مب�ستواه املو�سم املا�سي.
هدفاً   35 حم���رز  و���س��ج��ل 
مباراة   100 م��ن  اأك���ر  يف 
ان�سمامه  منذ  لي�سرت  م��ع 
قادماً من لوهافر الفرن�سي 

يف 2014. 

اع��ت��رب ال���ربت���غ���ايل ج���وزي���ه م��وري��ن��ي��و، م����درب نادي 
مان�س�سرت يونايتد النكليزي لكرة القدم، ان يف امكان 
ري���ال م��دري��د ال�سباين،  الف����ادة م��ن جت��رب��ة  فريقه 
ال�سوبر  الكاأ�س  مباراة  يف  اأمامه  خ�سارته  بعد  وذل��ك 

الوروبية.
اأوروبا،  اأبطال  وتفوق ريال مدريد حامل لقب دوري 
ليغ”  “يوروبا  الوروب���ي  ال��دوري  يونايتد بطل  على 
م�ساء  بينهما  اأقيمت  التي  امل��ب��اراة  يف   1-2 بنتيجة 
ال��ث��الث��اء يف ع��ا���س��م��ة م��ق��دون��ي��ا ���س��ك��وب��ي��ي، ع��ل��م��ا ان 
الربتغايل كان قد توقع ان يواجه فريقه �سعوبة يف 
م�ساعفة  ري��ال  ميكن  وك��ان  امللكي.  ال��ن��ادي  مواجهة 
غلته من الهداف لول تدخل العار�سة مرتني لإبعاد 
الهدف  م�سجل  كا�سيمريو  ل��ل��ربازي��ل��ي  ت�سديدتني 
الأول والويلزي غاريث بايل، وت�سدي حار�س مرمى 
يونايتد ال�سباين دافيد دي خيا لأكر من حماولة 
من  الأوىل  ال�ساعة  على  ري��ال  هيمنة  وبعد  خ��ط��رة. 
منذ  املناف�سة  اىل  العودة  يونايتد من  امل��ب��اراة، متكن 
عرب  النتيجة  وتقلي�س  ال���ث���اين،  ال�����س��وط  منت�سف 
بعدما  لوكاكو،  روميلو  البلجيكي  اجلديد  مهاجمه 
 .52 الدقيقة  ري��ال يف  تقدم  ع��زز  قد  اي�سي�سكو  ك��ان 

دوري  م�ستوى  ان  دائ��م��ا  “اأقول  م��وري��ن��ي��و  وق���ال 
م�ستوى  ع����ن  ي��خ��ت��ل��ف  اوروب��������ا  اأب����ط����ال 

الدوري الأوروب��ي، وبطبيعة احلال 
الأبطال  دوري  ب��ط��ل  ق����درات  ف���ان 
ت�سريحات  وذلك يف  تكون مغايرة، 

بعد املباراة.
ونقدم  ه��ن��ا  اىل  ن���اأت���ي  “ان  اأ����س���اف 

حققناها  ال��ت��ي  الي��ج��اب��ي��ة  الأم������ور 
علينا احلفاظ  ويتعني  اأم��ر جيد،  هو 

عليها يف املو�سم املقبل ويف دوري ابطال 
مباراة  ان  واع��ت��رب  �سبتمرب.  يف  اأوروب����ا 

رائعة  جت��رب��ة  “كانت  ال�����س��وب��ر  ال��ك��اأ���س 
بالن�سبة اإلينا«. وكان عزاء مورينيو انه 

ل��ن يالقي فرقا م��ن عيار ري��ال يف 
امل��ح��ل��ي، معتربا  ال����دوري 

ف��رق قوية  ان ثمة 
يف الدوري املمتاز 

لكن مع نوعية 
خم��ت��ل��ف��ة. ل 

ن�سخ  توجد 
م���ط���اب���ق���ة 
ل�����ن�����ج�����وم 
ري�����������������ال 

كرو�س،  طوين  المل��اين  اأو  مودريت�س،  لوكا  الكرواتي 
اإي�سكو اأو كا�سيمريو. ويف مو�سمه الأول مع ال�سياطني 
“يورويا ليغ”  احلمر، قاد مورينيو لعبيه اىل لقب 
انه  اإل  الإن��ك��ل��ي��زي��ة،  ال��راب��ط��ة  وك��اأ���س  الأوىل  ل��ل��م��رة 
بعد  الإن��ك��ل��ي��زي  ال����دوري  يف  اأدائ����ه  بتح�سني  مطالب 
املو�سم  املن�سرم. ويبداأ يونايتد  املو�سم  حلوله �ساد�سا 
ال�سبت. و�سم يونايتد  با�ست�سافة و�ست هام  اجلديد 
موؤخرا لوكاكو واملدافع ال�سويدي فيكتور لينديلوف 
اأ�ساد  الذي  ال�سربي نيمانيا ماتيت�س  الو�سط  ولعب 
جيد  ب�سكل  ال��ك��رة  بتمرير  “قام  لأن���ه  م��وري��ن��ي��و  ب��ه 
ومنح توازنا للفريق لكي يبداأ هجماته من اخللف«. 

ك���م���ا ل���ق���ي ل���وك���اك���و ال�����ق�����ادم من 
مليون   75 م��ق��اب��ل  اي��ف��رت��ون 

ج��ن��ي��ه ا���س��رتل��ي��ن��ي، اإ����س���ادة 
ان  رغ��م  على  مورينيو،  م��ن 
ال��ف��ري��ق ب���دا يف ح��اج��ة اىل 
ت��ع��زي��ز خ��ط ه��ج��وم��ه الذي 

ل�سيما  املا�سي،  املو�سم  عانى 
املقبل  امل��و���س��م  يف  �سيفتقد  وان���ه 

ابراهيموفيت�س  زلت�����ان  ال�����س��وي��دي 
الذي مل ميدد يونايتد عقده معه.

�سم  يف  رغبته  اىل  اأمل��ح  وبعدما 
مورينيو  ان  ي���ب���دو  ب���اي���ل، 
�سرف النظر عن الفكرة 
اجلناح  م�������س���ارك���ة  ب���ع���د 
ال���وي���ل���زي ك��اأ���س��ا���س��ي يف 

مباراة الثالثاء.
“من  وقال مورينيو 

ناديه  ان  ال��وا���س��ح 
الحتفاظ  ي��ري��د 

ب����������ه، امل����������درب 
يريده وهو 

يد  ير

اأع��ل��ن م���درب ن���ادي اأر���س��ن��ال الن��ك��ل��ي��زي ل��ك��رة القدم 
الت�سيلي  م��ه��اج��م��ه  ان  ف��ي��ن��غ��ر،  اأر����س���ني  ال��ف��رن�����س��ي 

عن  م��وق��ت��ا  �سيغيب  �سان�سيز  األ��ي��ك�����س��ي�����س 
عدم  م���وؤك���دا  ال���س��اب��ة،  ب�سبب  ال��ف��ري��ق 
����س���ان جرمان  ب���اري�������س  ن�����ادي  ت���وا����س���ل 

الفرن�سي معه ل�سمه اىل �سفوفه.
املباراة  اجلمعة  اأر�سنال  ويخو�س 

اجلديد  للمو�سم  الفتتاحية 
����س���م���ن ال��������دوري 

الن�������ك�������ل�������ي�������زي 
�سد  امل�����م�����ت�����از، 
�سيتي  ل��ي�����س��رت 

بطل 2015.
واأ�سار فينغر يف 
موؤمتر �سحايف 
اىل ان �سان�سيز 
ال�������ذي اأف�������ادت 

عن  ال����ت����ق����اري����ر 
اه���ت���م���ام اأن���دي���ة 
عدة ب�سمه منها 
������س�����ان ج����رم����ان 
وم����ان���������س���������س����رت 
������������س�����������ي�����������ت�����������ي 
الن������ك������ل������ي������زي، 
على  ����س���ي���غ���ي���ب 
الأق����������������������ل ع����ن 

املباراة الأوىل.
تعر�س  وق��������ال 

ع�سلي  ل��ت�����س��ن��ج 
ع�سالت  يف  ب�سيط 

الأح��د خالل  البطن 
ال����ت����م����اري����ن، ق���ب���ل ان 

ملعب  اىل  ي���ح�������س���ر 
ومي����ب����ل����ي ح����ي����ث خ���ا����س 
مباراة  ال��ل��ن��دين  ال���ن���ادي 

فاز  وال��ت��ي  ال���دوري،  بطل  ت�سل�سي  �سد  املجتمع  درع 
فيها املدفعجية بركالت الرتجيح.

اأ�����س����اف خ�����س��ع ل��ف��ح�����س ق��ب��ل يومني 
اذا  اأع��رف  الوقت. ل  لبع�س  و�سيغيب 
اأ�سبوع  اأو  لأ�سبوعني  الغياب  هذا  كان 
متوافرا.  ي��ك��ون  ل���ن  ان���ه  ال  ا����س���ايف، 
اأعتقد انه لن يلعب يف مواجهة �ستوك، 
املو�سم  الثانية يف  امل��ب��اراة  اىل  اإ���س��ارة  يف 

اجلديد، واملقررة يف 19 اأغ�سط�س.
ع���ن حت�سريات  ���س��ان�����س��ي��ز  وغ����اب 
اجلديد،  ل��ل��م��و���س��م  اأر����س���ن���ال 
وا�ستفاد من فر�سة �سيفية 
مو�سم  ب���ع���د  م���ط���ول���ة 
ط��وي��ل وم�����س��ارك��ت��ه يف 

كاأ�س القارات.
التقارير  وك�����ان�����ت 
ال�����������س�����ح�����اف�����ي�����ة 
اىل  اأ�������������س������������ارت 
انتقال  اح���ت���م���ال 
���س��ان�����س��ي��ز م��ق��اب��ل 80 
نادي  اىل  ج��ن��ي��ه،  م��ل��ي��ون 
ب��اري�����س ���س��ان ج��رم��ان الذي 
�سفقة  امل��ا���س��ي  ال����س���ب���وع  اأمت 
من  نيمار  الربازيلي  املهاجم  �سم 
 222 مقابل  ال�سباين،  بر�سلونة 
م��ل��ي��ون ي����ورو، م��ا ج��ع��ل م��ن��ه اأغلى 

لعب يف التاريخ.
اإل ان فينغر �سدد على عدم وجود اأي 
اململوك  الفرن�سي  النادي  من  توا�سل 
من هيئة قطر لال�ستثمارات الريا�سية، 

ب�ساأن �سان�سيز.
وق��ال م��ر وق��ت طويل مل اأحت���دث خ��الل اىل 
نا�سر، يف ا�سارة اىل الرئي�س القطري لباري�س 

�سان جرمان نا�سر اخلليفي.
�سان�سيز  ي��ح��رتم  ان  �سابقا  ت��وق��ع  فينغر  وك���ان 
قراره عدم الرحيل عن اأر�سنال، علما انه رف�س 

متديد عقده املمتد حتى يونيو 2018.
يتوا�سل  ان  يتوقع  اذا  عما  ���س��وؤال  على  وردا 
معه اخلليفي، قال “كال، كال. اعتقد انه اذا 
م�سوؤولو  فهم  الفرن�سية،  ال�سحف  تابعتم 
�سان جرمان ي�سعون ل�سم مبابي لإنهاء 
اىل  اإ���س��ارة  يف  ال�سيفية”،  انتقالتهم 
املهاجم الواعد لنادي موناكو بطل 

فرن�سا كيليان مبابي.
اأي�سا  ف��ي��ن��غ��ر  وك�����س��ف 

روما ي�سغط على لي�سرت مورينيو: يونايتد ا�ستفاد من تربة ريال مدريد 
ل�سم حمرز

فينغر: ل توا�سل ب�ساأن �سان�سيز 
من �سان جرمان 



    
يك�سر قدمه اأثناء حماولته عرقلة مهاجر 
اأ�سيب �سرطي اإ�سباين بك�سر عنيف يف قدمه اأثناء حماولته وقف 
اأن  ح��اول  حيث  املغرب،  مع  حدودية  بوابة  عرب  املهاجرين  تدفق 

يعيق اأحد الأ�سخا�س بهدف اإلقاء القب�س عليه. 
امل��راق��ب��ة يف  ك��ام��ريات  اإح���دى  اأظ��ه��ر مقطع فيديو التقطته  وق��د 
 180 اأع��داداً كبرية من املهاجرين الأفارقة جتاوز عددهم  املكان، 
من  قادمني  اإ�سبانية،  حدودية  بوابة  عرب  يتدفقون  وهم  �سخ�ساً 

املغرب و�سط عجز حرا�س البوابة. 
وحاول احلرا�س وقف املهاجرين املتدفقني عرب البوابة ولكن دون 
الأرا�سي  باجتاه  البوابة  منهم  كبري  ع��دد  اأن عرب  فبعد  ج��دوى. 
اإىل  اأدى  اأحدهم، ما  اإعاقة  اأحد احلرا�س مبحاولة  الإ�سبانية قام 

تعر�سه لك�سر مزدوج يف قدمه اليمنى.
من اجلدير بالذكر اأن املهاجرين غالباً ما يحاولون عبور ال�سياج 
بهدف  ب�سكل جماعي،  واملغربية  الإ�سبانية  الأرا�سي  الفا�سل بني 
طلب اللجوء يف دول الحت��اد الأوروب���ي، وف��ق ما ورد يف �سحيفة 

ديلي ميل الربيطانية. 

عّداء يدفع امراأة باتاه حافلة
ن�سرت ال�سرطة الربيطانية لقطات من كامريا مراقبة لعداء دفع 

امراأة اأثناء عدوه لت�سقط اأمام حافلة.
ونا�سدت ال�سرطة من يتعرف على هذا املعتدي الإدلء مبعلومات 

ت�ساهم يف اعتقاله.
واأظهرت اللقطات العداء وهو يجري على ج�سر بوتني يف اخلام�س 
اأثناء  امل��راأة التي دفعها  اإذ مر يف مواجهة رجل ثم هذه  من مايو 
عدوه لت�سقط اأمام احلافلة قبل اأن تتمالك نف�سها وتبتعد بج�سدها 

عن طريقها كما انحرف قائد احلافلة قلياًل لتفاديها.
اللقطات، ونزل  وتوقفت احلافلة بعد ذلك، وهو ما مل يظهر يف 

ركاب لتقدمي امل�ساعدة لل�سيدة التي اأ�سيبت بجروح طفيفة.
وقالت ال�سرطة اإنها تن�سر هذه اللقطات بعدما ف�سلت التحقيقات 
يف  اأبي�س  رج��ل  باأنه  و�سفته  ال��ذي  العداء  هوية  اإىل  الو�سول  يف 

العقد الرابع من عمره.

قطتان تعزفان على الأورغ 
على  وا���س��ع��ة  �سهرة  ال��ي��اب��ان  يف  القطط  م��ن  زوج  اكت�سب  اأن  بعد 
مواقع التوا�سل الجتماعي حني ظهرتا وهما ترنان اجلر�س طلباً 
للطعام، عادت القطتان اإىل الأ�سواء يف فيديو جديد تظهران فيه 

وهما تعزفان على اآلة الأورغ. 
تويرت،  م��وق��ع  على  ن�سره  مت  ال���ذي  الفيديو  مقطع  اأظ��ه��ر  وق��د 
اأورغ كهربائية وتتبادلن العزف  اآلة  اإىل  القطتان وهما ت�ستندان 

عليها عرب ال�سغط على مفاتيحها.
ال�سغط على  ع��رب  ال��ع��زف  تفتتح  وه��ي  ال��رم��ادي��ة  القطة  وتظهر 
مقطوعة  ك��اأن��ه��ا  ب���دت  نغمة  م�����س��درة  املو�سيقية،  الآل����ة  مفاتيح 

مو�سيقية حقيقية، قبل اأن تتابع زميلتها ال�سرب على املفاتيح. 
بعد  الطعام  �سخية من  القطتني ح�سلتا على مكافاأة  باأن  ويذكر 
اإنهاء معزوفتهما الثنائية املميزة، بح�سب ما ورد يف موقع "يو بي 

اآي" الإلكرتوين. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

خملوقات غام�سة تق�سم �ساقي فتى 
اأن هاجمته خملوقات بحرية غام�سة وق�سمت �ساقيه، ليتم نقله اإىل  اأ�سرتايل حلادث موؤ�سف، بعد  تعر�س �ساب 

امل�ست�سفى والدم ينزف منهما.
وكان �سام كانيزاي ي�سعر بحرقة يف �ساقيه، بعد ممار�سة كرة القدم يوم ال�سبت املا�سي، فقرر اأن يغط قدميه يف املاء، 
قبالة ال�سواطئ يف مدينة برايتون، عندما هاجمته خملوقات تدعى "قمل البحر"، وبعد ن�سف �ساعة، اأخرج �ساقيه 

والدماء تغطيهما بالكامل، بح�سب �سحيفة ذا وي�ست اأ�سرتاليان الأ�سرتالية.
جيف وير، املدير التنفيذي ملعهد اأبحاث الدلفني، والذي �سبق وعانى من اإ�سابات م�سابهة اأثناء الغو�س، يقول اإن 
املخلوقات التي هاجمت �سام على الأغلب هي قمل البحر، وهي ق�سريات �سغرية مزدوجة الأرجل، وميكن اأن تنمو 

يف اأعماق املحيطات لي�سل حجمها اإىل اأكرب من فاأر، لكن التي هاجمت �سام ل يزيد طولها عن 1 �سم.
لكن اخلبري البحري مايكل براون، يقول اإن املخلوقات التي ظهرت يف الفيديو، عبارة عن يرقات قنديل البحر، 

واأ�ساف: اأعمل على درا�سة الأحياء البحرية منذ 20 عاماً، لكنني مل اأ�ساهد �سيئاً كهذا من قبل.
ويقول والد �سام، اإن ابنه �سعر وكاأن الرمال تغطي �ساقيه، قبل اأن يالحظ الدم يغطيهما، حيث غزت هذه املخلوقات 

جلد ال�ساب، وت�سببت له بجروح عميقة اأدت اإىل نزيف �ساقيه ب�سكل غزير.
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ال�سجاعة قوة… اإوزة تت�سدى لفيل
اأظهر مقطع فيديو تداوله م�ستخدمو مواقع التوا�سل الجتماعي، ت�سدي 

اإوزة �سجاعة لفيل �سخم، يثبت ما يقال عن قوة ال�سجاعة.
العقل �سد احلجم يف حديقة  اندلعت معركة  الفيديو،  وح�سب ما ورد يف 
حيوان، عندما دخل الفيل الأفريقي ال�سغري زوري يف حتد مع اإوزة كندية 

عدوانية جًدا، حيث يبدو اأنها مل تاأبه اإطالقاً لفارق احلجم الوا�سح.
لكن على الرغم من تفوق الفيل يف احلجم، اإل اأنه مل يتمكن من التغلب 

على الإوزة ال�سغرية العنيدة.
وظهر الفيل زوري وهو ير�س املاء بخرطومه على الإوزة، لكنها مل تتحرك 

بل وطارت ب�سجاعة على ظهر الفيل، و�سرعت يف نقره يف عنقه.
ويف الفيديو ميكن روؤية الإوزة تطري بعد ذلك، لتقف اأمام زوري بكل ثبات 
لوح  للفيل ومل ترتاجع حتى عندما  تهديًدا  باأجنحتها  امل��اء، وترفرف  يف 
دفعة  عقب  توازنها  اختل  وعندما  منها.  بالقرب  ب�سدة  بخرطومه  الفيل 
قوية من زوري، عاودت الإوزة هجومها بقوة وب�سرعة اأكرب، وطاردت الفيل 

الذي متكن روؤيته يرتاجع للخلف ليدفع الإوزة مرة اأخرى.
ويف نهاية املعركة تعود الإوزة ملكانها الأ�سلي على �سخرة، حيث تزقزق فيما 

يبدو ل�سغارها املختبئني يف الأ�سفل.

بائع يحافظ على اأ�سرطة الكا�سيت التقليدية 
العا�سمة  ي��زال حمل �سغري يف  الرقمية ل  واملو�سيقى  يف ع�سر النرتنت 
للحفاظ  واحة  املا�سي لدرجة جتعله مبثابة  الأردنية عمان يحافظ على 

على اأ�سرطة الكا�سيت املو�سيقية القدمية بف�سل �سغف �ساحب املحل بها.
وانتقل توفيق حممد من لبنان اإىل الأردن يف عام 1982 وبعدها بعامني 
افتتح حمال �سغريا لبيع جمموعة متميزة من اأ�سرطة الكا�سيت اخلا�سة 

بت�سجيالت غنائية ملطربني من اخلليج وال�سام.
اأب���و ف����وؤاد، قبلة لع�ساق  اأ���س��ب��ح حم��ل توفيق حم��م��د، املُ��ّك��ن��ى  و���س��رع��ان م��ا 
الت�سجيالت الغنائية النادرة. و�ساعدت جمموعته املتنوعة من الأ�سرطة يف 

جناح عمله على الرغم من �سغر حمله مقارنة مبحالت مناف�سيه.
ول يزال اأبو فوؤاد، املولود يف رام اهلل والذي يبلغ عمره الآن 77 عاما، يدير 
حمله الذي يعرتف حاليا باأنه اأ�سبح جمرد و�سيلة للحفاظ على ذكريات 

املا�سي اأكر من و�سيلة لك�سب املال الذي ُيعّول عليه.
وقال توفيق حممد لتلفزيون رويرتز "اآه كانت جتارة ناجحة. كل املحالت، 
اأنا اأ�سغر حمل كان بالبلد. اأنا اأ�سغر حمل ما ُيعترب اأنا عندي ت�سجيالت 
بالن�سبة لغريي، فهمت علي كيف، ب�س اأنا �سو باأمتاز عن غريي؟ اأنا هوايتي 
باأجمع الأغاين النادرة. يعني ملا تيجي تطلب اأغنية نادرة من عندي روح 
فر البلد ما بتالقيها بيقول لك روح عند اأبو فوؤاد. لي�س؟ املحالت ما بدهم 

�سي؟. بدهم �سي اأُ�سلق وام�سي".

�سجن 18 عاما 
لإهانته امللكية 

حمكمة  اإن  حم����ام����ي����ة  ق�����ال�����ت 
موكلها  ب�سجن  ق�ست  تايالندية 
�ستة  ن�����س��ر  ام�������س لأن�����ه  ع���ام���ا   18
اع���ت���ربت مهينة  ف��ي��دي��و  م��ق��اط��ع 
ل��ل��م��ل��ك��ي��ة وذل����ك يف اأح�����دث اإدان����ة 
ال�سلطات  تالحق  فيما  نوعها  من 

منتقدي امللكية واجلي�س.
يف  ال���ع���ي���ب  ق����ان����ون  ت��ط��ب��ي��ق  وزاد 
ال��ذات امللكية يف ظل حكم املجل�س 
ال��ع�����س��ك��ري ال�����ذي ا����س���ت���وىل على 
اأف�����ادت  اإذ   2014 ع����ام  ال�����س��ل��ط��ة 
جمموعة اآيلو للمراقبة القانونية 
اأن التهام وجه اإىل اأكر من مئة 

�سخ�س منذ النقالب.
واأل���ق���ت ال�����س��ل��ط��ات ال��ق��ب�����س على 
ت��ذك��ر حماميته  ال����ذي مل  امل��ت��ه��م 
ت����ارا  وه������و  الأول  ا����س���م���ه  �����س����وى 
على  م�����واد  ن�����س��ر  لأن�����ه   2015 يف 
اأنها  اإىل  اأ���س��ارت مزاعم  الإن��رتن��ت 

مهينة للملكية. 
بالطعن  ات��ه��ام��ات  اإل���ي���ه  ووج���ه���ت 
ج���رمي���ة  وارت�������ك�������اب  امل����ل����ك����ي����ة  يف 

اإلكرتونية.
وح�����ك�����م�����ت حم����ك����م����ة ع�������س���ك���ري���ة 
 18 بال�سجن  ت��ارا  على  تايالندية 
112 من  امل���ادة  انتهك  ع��ام��ا لأن���ه 
ال�����ذي ين�س  ال���ق���ان���ون اجل���ن���ائ���ي 
اأو  اأو يهني  يقذف  �سجن من  على 
العهد  اأو ويل  امللكة  اأو  امللك  يهدد 
ت�سل  ملدة  العر�س  على  الو�سي  اأو 

اإىل 15 عاما.
رئي�سة  اأن���وف���ان  ي������اوالك  وق���ال���ت 
التايالنديني  امل���ح���ام���ني  م���رك���ز 
حل��ق��وق الإن�����س��ان وحم��ام��ي��ة تارا 
لرويرتز اإنه ل يحق له ال�ستئناف 
���س��د احل��ك��م لأن����ه اع��ت��ق��ل يف ظل 

الأحكام العرفية يف تايالند.

جنم بوليوود دروف 
�سارما يف ذمة اهلل

ف�����������ارق جن�������م ب��������ول��������ي��������ووددروف 
من  مبكرة  �ساعة  يف  �سارمااحلياة 
ناهز  عمر  عن  الأول  اأم�س  �سباح 
باأزمة  اإ�سابته  نتيجة  عاماً،  ال�35 
قلبية مفاجئة، تاركاً وراءه والديه 
وزوجته وولدين. دروف كان لعباً 
رئي�سياً يف دوري كريكيت امل�ساهري 
ال�سم  اأدوار  ب������اأداء  ام���ت���از  وق����د   ،
والبكم، وقدم اأدواراً مميزة يف اأفالم 
�سعر  ق��د  وك��ان  �سنيهنجايل،  مثل 
وفاته  م��ن  ي��وم  قبل  كبري  باإجهاد 
م�ست�سفى  اإىل  ال��ف��ور  ع��ل��ى  ون��ق��ل 
كولومبيا اآ�سيا يف بنجالور. و�سكل 
خرب وفاة �سارما �سدمة للكثريين 
ال�سهري وجنوم  النجم  من حمبي 
بوليوود الذين اأعربوا عن حزنهم 
مواقع  ع���ل���ى  لأه����ل����ه  وت���ع���ازي���ه���م 

التوا�سل الإجتماعي.

ال�سرطة تف�سل زوجني لكذبهما   
ف�سلت ال�سرطة الهندية زوجني، زعما اأنهما اأول زوجني 
ي�����س��ع��دان ج��ب��ل اإي��ف��ر���س��ت، وذل���ك ب��ع��دم��ا اأك���د التحقيق 
ق��د زعما  راث���ود  وت��ارراك��ي�����س��واري  داني�س  وك��ان  كذبهما. 
 8848 ارتفاعها  يبلغ  التي  القمة  ت�سلق  يف  جنحا  اإنهما 
مرتاً يف مايو العام املا�سي.  واأثار زعمهما ال�سكوك عقب 
اأن اأ�سار مت�سلقو جبال اإىل وجود ت�سارب يف ال�سور التي 
مدينة  يف  ال�سرطة  وقالت  الإنرتنت.  موقع  على  ن�سرت 
الزوجني  اأن  اأك��د  التحقيق  اإن  ماهارا�سرتا  بولية  بوين 
وقال  بنجاح.  القمة  ت�سلقا  اأنهما  لتظهر  ال�سور  غ��ريا 
"مت  هاتفياً  ال�سرطة،  م�سوؤويل  اأح��د  باتيل،  �ساهيرباو 
معلومات  ق��دم��ا  اأن��ه��م��ا  ح��ي��ث  ال�����س��رط��ة،  م��ن  ف�سلهما 
وللحكومة  لنا  اإيفر�ست  لقمة  و�سولهما  ح��ول  خاطئة 
النيبالية". واأ�ساف "نحن لن نوجه تهم لهما مبا اأنه مت 
معاقبتهما". وكانت ال�سلطات النيبالية منعت الزوجني 
من الت�سلق يف البالد ملدة ع�سرة اأعوام، عقب اأن تو�سلت 
الأوراق  رف�س  �سيتم  كما  ال�سور،  بتزوير  قام  اأنهما  اإىل 

املتعلقة بت�سلقهما للجبل.

ي�ستاأجرون اأطفال لتخطي طوابري القرتاع 
عمد امل�سوؤولون الكينيون اإىل غم�س اأ�سابع الأطفال الذين 
النتخابات  يف  الق���رتاع  م��راك��ز  اإىل  اأمهاتهن  يرافقون 
ا�ستئجار  اإىل  البع�س  جل��اأ  اأن  بعد  لتمييزهم  ب��احل��رب 
طفل من اأجل ال�ستفادة من قاعدة ت�سمح لالآباء الذين 
وقالت  الطويلة.  الطوابري  بتجاوز  اأطفال  ي�سطحبون 
نريوبي  بو�سط  اق��رتاع  مبركز  امل�سوؤولة  ميجاي  تابيثا 
متييزية  ع��الم��ة  ن�سع  ط��ف��ال  معها  ت�سطحب  اأم  "كل 
على الثنني". وقالت اإذا جاءت الأم مع طفل نبلغها باأنه 
يتعني عليهن األ ي�سلموا اأطفالهن لن�ساء اأخريات لياأتني 

وي�ستفدن من تخطي الطوابري.
وتعد م�ساألة ا�ستئجار الأطفال اأمرا معتادا يف النتخابات 

الكينية التي ي�سوبها التاأخري والطوابري الطويلة.
املئات يف  ال��ذي تراأ�سه ميجاي وقف  ويف مركز الق��رتاع 
رئي�س  انتخاب  على  منهم  حر�سا  املبنى  ح��ول  ط��واب��ري 

جديد واأع�ساء يف الربملان وممثلني حمليني.

فيديو على "يوتيوب" يقتل طفلة
ت�سبب مقطع فيديو على موقع يوتيوب يف م�سرع طفلة 
اأمريكية تبلغ من العمر 8 �سنوات بعد اأن حاولت تنفيذ 
حت���دي ع��ر���س��ه ال��ف��ي��دي��و ل�����س��رب امل���اء امل��غ��ل��ي با�ستخدام 
"ديلي مريور" الربيطانية،  وذك��رت �سحيفة  م�سا�سة. 
ب��وب، وه��و يف نف�س  الفتاة كياري  اأب��ن��اء عمومة  اأح��د  اأن 
عمرها، حتداها لفعل ذلك بعد اأن �ساهدا مقطع الفيديو 

على موقع يوتيوب.
من  دق��ائ��ق  ب��ع��د  التنف�س  يف  ب�سعوبًة  ال��ف��ت��اة  واأ���س��ي��ب��ت 
تنفيذ التحدي الوارد يف املقطع، فقدت على اإثره وعيها 
ملا  للم�ست�سفى، وفقاً  نقلها  اإىل  املقربني منها  ا�سطر  ما 

ترويه اأ�سرتها.
العمليات  م��ن  ل�سل�سلة  اخل�سوع  ك��ي��اري  حالة  وتطلبت 
اجلراحية الطارئة، حيث اأ�سيبت بحروق �سديدة يف الفم 
واحللق، مما �سّبب لها م�ساكل يف التنف�س، من بينها ثقب 

بالق�سبة الهوائية لتتنّف�س منه. ويتني كار�سون خالل ح�سورها فعالية حول تنوع قوة �سباب هوليوود. )ا ف ب(

ي�سنعون �سيارة 
قابلة للتحول

م�����ا ه�����و ال���������س����يء امل���������س����ن����وع من 
اأربعة  يحمل  اأن  وي�ستطيع  ال�سكر 
اأ����س���خ���ا����س وي�������س���ري ب�����س��رع��ة 80 
�سيارة  اإنها  ال�ساعة؟  يف  كيلومرتا 
مبتكروها  ي��ق��ول  للتحلل  ق��اب��ل��ة 
القادمة يف  اإنها قد تكون اخلطوة 
جمال ال�سيارات ال�سديقة للبيئة.

التي  ال������وزن  وال�������س���ي���ارة خ��ف��ي��ف��ة 
اب����ت����ك����ره����ا ط��������الب ه����ول����ن����دي����ون 
امل�ستخرج  ال�سمغ  م��ن  م�سنوعة 
ال�سكري  ال�����س��م��ن��در  ال��ب��ن��ج��ر  م���ن 
ومغطاة باأوراق الكتان الهولندي.

وي����ق����ول ي���ان���ي���ك ف������ان ري������ل وه���و 
اأح���د امل��ط��وري��ن يف ف��ري��ق ت��ي.ي��و/
اإيكوموتيف من جامعة اآيندهوفن 
الإط������ارات  "فقط  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
التعليق مل ت�سنع بعد من  وجهاز 

املواد الع�سوية".
ال�سيارة،  ه��ي��ك��ل  م��ق��اوم��ة  ون�����س��ب��ة 
التي اأطلق عليها ا�سم لينا، للوزن 
الهياكل  امل��وج��ودة يف  ذل��ك  ت�ساوي 
امل�سنوعة من الألياف الزجاجية. 
 310 ال���������س����ي����ارة  ه���ي���ك���ل  وي���������زن 

كيلوجرامات فقط.
وقال رئي�س الفريق نود فان جيفل 
تنجح يف  الأول���ي���ة مل  ال��ن��م��اذج  اإن 
"لن  امل��واد  لأن  الت�سادم  اختبارات 

تنثني كاملعادن ولكنها تنك�سر".
ودفعت املطالبات باحلد من تلوث 
املناخي  التغري  وم��واج��ه��ة  ال��ه��واء 
���س��رك��ات ال�����س��ي��ارات ب��ال��ب��ح��ث عن 
ل  غالبيتها  لكن  بديلة  ت�ساميم 
الكافية  الطاقة  اإىل  تفتقر  ت��زال 

لت�سغيلها.

الذهب عالج حمتمل ل�سرطان الرئة
يف الوقت الذي يزداد فيه الإقبال على ا�ستخدام الذهب 
اإىل  بريطانيون  باحثون  تو�سل  واجل��م��ال،  الزينة  يف 
فوائد اأخرى ل�ستخدام الذهب قد ُت�ساهم ب�سكل كبري 
فكيف ميكن  ال�����س��رط��ان��ي��ة،  الأم���را����س  بع�س  ع���الج  يف 

ا�ستخدام املعدن الأ�سفر يف العالج؟
 ، ال��زم��ن  ق��دمي  منذ   الفراعنة  ا�ستعمله  ثمني  معدن 
يتواجد يف الطبيعة على �سكل حبيبات تختلط مع معادن 
الغالب  ُيزين يف  الوفري،  املال  اأخ��رى، امتالكه يتطلب 
على  ُيحافظ  خا�سا،  �سحرا  عليه  وي�سفي  امل��راآة  ج�سد 
لونه الأ�سفر الفاقع مهما طال عليه الزمن، لكن يبدو 
اإذ مُيكن  اأن مميزات الذهب ل تتوقف عند هذا احلد، 
املتعلقة   خ�سو�سا  اأخ���رى  جم��الت  يف  اأي�سا   ا�ستعمله 
اإمكانية  اإىل  خ��رباء  تو�سل  ال�سدد  ه��ذا  ويف  بال�سحة. 
ال�سرطان  م��ر���س  ع��الج  يف  ال��ذه��ب  حبيبات  ا�ستخدام 

ح�سب ما ذكر موقع جامعة  اأدنربه ال�سكتلندية.
واأف�������ادت ال���درا����س���ة اأن ج��زي��ئ��ات ال��ن��ان��و ح��ب��ي��ب��ات من 
الذهب دقيقة جدا مك�سوة  مب��ادة  كيماوية  تزيد من 
الرئة،  �سرطان  ل��ع��الج   امل�ستخدمة  العقاقري  فاعلية 
وياأمل  ال�سرطانية.  اخلاليا  حماربة  يف  ت�ساهم  حيث  

الباحثون يف ا�ستخدام هذا العالج  من  خالل ا�ستهداف 
خاليا اجل�سم املُ�سابة  باملر�س  ودون التاأثري على باقي  
الذين  لالأ�سخا�س  خ�سو�سا   ، ال�سليمة  اجل�سم  خاليا 

يتم عالجهم  با�ستخدام الطرق الكيمياوية.
ويف �سياق ذي �سلة، قال الدكتور اأ�سري اون�سيتي  ان�سري 
برو�سيتي من جامعة اأدنربه " اكت�سفنا خ�سائ�س  جديدة 
للذهب مل تكن معروفة من ذي قبل، وت�سري اكت�سافاتنا  
اإىل اإمكانية ا�ستعمال الذهب من اأجل اإي�سال العقاقري 
" مازال   " واأ���س��اف:  اأم��ان  ال�سرطانية بكل  اإىل الأورام 
هناك عمل ميكن القيام به قبل ا�ستخدام هذه الطريقة 
وناأمل  مهمة   خطوة  الدرا�سة  هذه  لكن  املر�سى،  على 
لتقليل  م��ا...  يوم  الب�سر يف  على  الأ�سلوب  هذا  تطبيق 

الأثار اجلانبية على الأع�ساء ال�سليمة ".
وا�ستندت النتائج اإىل جتربة اأجريت على �سمكة، اإذ زرع 
يف  الكيماوية  باملادة  املك�سوة  الذهب  حبيبات  الباحثون 
اإمكانية ا�ستخدام هذا  اإىل  مخ ال�سمكة ، وهو ما ُي�سري 
من  الباحثني  ح�سب  احل��ي��وان��ات  ب��اق��ي  على  الأ���س��ل��وب 
جامعة اأدنربه ، الذين اأجنزوا هذه الدرا�سة بالتعاون مع 

معهد العلوم الدقيقة يف جامعة �سرق�سطة ال�سبانية.

ليند�سي لوهان بدون ماكياج
بخطوة مفاجئة منها �ساركت النجمة العاملية ليند�سي لوهان جمهورها ب�سورة 
الإجتماعي  التوا�سل  مواقع  اأح��د  على  ال�سخ�سي  ح�سابها  عرب  ن�سرتها  لها 
التقطتها على طريقة ال�سيلفي، وظهرت فيها بدون ان ت�سع على وجهها اي 

من م�ساحيق التجميل ال�"ماكياج"، فبدت على طبيعتها.
ال�سورة نالت ال�سورة جمهور ليند�سي لوهان املنت�سر حول العامل، حيث اأكدوا 

على جمالها ونعومتها، وانهالت التعليقات على ال�سورة ب�سكل كبري.
يذكر ان النجمة العاملية ليند�سي لوهان اأثارت اجلدل خالل ال�سنوات القليلة 
املا�سية حول اعتناقها الدين الإ�سالمي، ال انها اأكدت اأنها قراأت القراآن ولكنها 

مل ت�سهر ا�سالمها ومل تبدل ديانتها.


