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�أبوظبي للتنمية ميول 18 م�شروعا
يف �أفغان�شتان بـتكلفة 1.2 مليار درهم

•• اأبوظبي-الفجر:

ت�شكل العالقات التاريخية التي جتمع بني دولة الإمارات وجمهورية 
اأفغان�شتان منوذجا متميزا من التعاون البناء الذي متتد جذوره اإىل 
عهد املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه وتعزز 
بتوجيهات من �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة حفظه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
تويل  امل�شلحة حيث  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
القيادة احلكيمة لدولة الإمارات اأهمية خا�شة لتوطيد هذه العالقات 
والرتقاء بها من خالل تقدمي كافة اأنواع الدعم لأفغان�شتان خلدمة 

خططها واأهدافها التنموية.
�شندوق  عمل  ع��ق��ود،  اأرب���ع  م���دار  وع��ل��ى  التوجيهات  لتلك  وتنفيذا 
اأبوظبي للتنمية ومبتابعة حثيثة من �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد 
رئي�س  الرئا�شة،  �شوؤون  وزير  ال��وزراء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل 
اأ�شا�شي للحكومة الأفغانية يف دفع  اإدارة ال�شندوق ك�شريك  جمل�س 
عملية التنمية القت�شادية والجتماعية لتحقيق التنمية امل�شتدامة 

يف اأفغان�شتان .
1977 يف تنفيذ العديد  ويف هذا الإطار �شاهم ال�شندوق منذ عام 
القرو�س  تقدمي  خ��الل  م��ن  اأفغان�شتان  يف  التنموية  امل�شاريع  م��ن 
لتطوير  ت��ه��دف  وال��ت��ي  اأب��وظ��ب��ي  م��ن حكومة  امل��ق��دم��ة  امل��ن��ح  واإدارة 
القت�شادية  التنمية  مقومات  لتعزيز  الأ�شا�شية  القطاعات  ودع��م 

والجتماعية التي تعود بالنفع على املجتمع الأفغاين.
 18 واإدارة  بتمويل  املا�شية  ال�����ش��ن��وات  م���دار  على  ال�����ش��ن��دوق  وق���ام 
م�شروعاً تنموياً بلغت تكلفتها الإجمالية 1.2 مليار درهم خ�ش�شت 
مل�شاريع تخدم القطاعات الأكرث تاأثرياً يف ت�شريع العملية التنموية 
وال�شناعة  والنقل  والطاقة  والإ�شكان  الزراعة  اأهمها  اأفغان�شتان  يف 

وم�شاريع التنمية الجتماعية وال�شحية.
)التفا�شيل �س5(
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حممد بن را�شد ي�شهد اجنازات فر�شان المارات يف �شباقات مهرجان �شموه للقدرة باجنلرتا )وام(

الدخان يت�شاعد من خميم عني احللوة جنوب لبنان  )ا ف ب(

�ملخلوع يحذر �حلوثيني من منع �أن�صاره دخول �صنعاء

�حلوثيون يفجرون منازل وي�شنون حملة �ختطافات يف �لبي�شاء
•• عوا�صم-وكاالت:

ام�س  النقالبية،  �شالح  واملخلوع  احلوثي  ميلي�شيات  اأقدمت 
ال�شبت، على تفجري منازل و�شن حملة اختطافات ملواطنني يف 

مديرية ذي ناعم مبحافظة البي�شاء، و�شط اليمن.
منزل  فجرت  احل��وث��ي  ميلي�شيات  اإن  حملية،  م�شادر  وق��ال��ت 
املواطن �شالح اأحمد علي اجلذيني مبنطقة ذجمري مبديرية 
ت�شرر  ع��ن  التفجري  اأ�شفر  كما  رك���ام،  اإىل  وحولته  ن��اع��م،  ذي 
علي  اأحمد  القادر  وعبد  اجلذيني  علي  ح�شني  ملنازل  وتدمري 
اجل��ذي��ن��ي ون��ا���ش��ر اأح��م��د علي اجل��ذي��ن��ي امل��ج��اورة ج���راء �شدة 

النفجار الذي هز اأرجاء املنطقة.
واأكدت امل�شادر اأن النقالبيني �شنوا حملة اختطافات وا�شعة يف 
منطقة ذجمري للمواطنني لعدد من الأه��ايل، بينهم املواطن 

منطقة  تخوم  يف  متركزت  اجلمهوري  احلر�س  من  ق��وات  اأن 
لتاأمني  ل�شنعاء،  الأمني  الطوق  اإح��دى مناطق  الرو�س،  بالد 

مهرجان ميدان ال�شبعني.
واأو�شحت امل�شادر اأن �شالح توعد احلوثيني برد عنيف، يف حال 

منعهم دخول اأن�شاره للم�شاركة يف احتفالية اخلمي�س املقبل.
ويف اأول اإجراء عملي �شد اأن�شار املخلوع �شالح، ك�شفت م�شادر 
وم�شوؤولني  �شباط  اإب��ع��اد  على  احل��وث��ي��ني  اإق����دام  ع��ن  اأم��ن��ي��ة 
والأمن  القومي  الأم��ن  للمخلوع من جهازي  اأمنيني موالني 
واحلماية  والأم��ن  التن�شت  ك��وادر  بتبديل  وقاموا  ال�شيا�شي، 
املوالني  ال�شباط  ع�شرات  ومنعوا  اجل��ه��ازي��ن،  يف  والعمليات 

للمخلوع من الدخول.
احلرب  باإعالن  العزي،  ح�شني  احلوثي،  القيادي  هدد  كذلك 

�شد حزب �شالح، ودعاهم اإىل ترك العنرتيات والبطولت.

الذي فجرت منزله، واقتادتهم اإىل جهة جمهولة، دون معرفة 
ال�شبب.

وفجرت ميلي�شيات احلوثي قبل اأيام قليلة يف مديرية ذي ناعم 
منزل ال�شخ�شية الجتماعية علي �شامل الطيابي، عقب تفجري 

ثالثة منازل مملوكة لأ�شرة الطيابي.
اأبناء  بحق  الإجرامية  اأعمالها  النقالب  ميلي�شيات  وتوا�شل 
ال��ب��ي�����ش��اء م��ن ق��ت��ل واخ��ت��ط��اف��ات وت��ف��ج��ري م��ن��ازل والق�شف 

الع�شوائي للقرى واملناطق بالأ�شلحة الثقيلة.
ومنذ انقالبها على ال�شلطة ال�شرعية قبل حوايل ثالثة اأعوام، 
لالنتقام  ك��اأداة  املنازل  تفجري  احلوثي  ميلي�شيات  ا�شتخدمت 
من معار�شي م�شروعها الطائفي الإيراين، يف �شابقة مل حتدث 

يف تاريخ اليمن.
اىل ذلك، اأعلنت م�شادر مقربة من قيادة حزب املخلوع �شالح 

تر�مب: تو�شلنا لقر�ر�ت ب�شاأن �ال�شرت�تيجية يف �أفغان�شتان 

�نفجار �صيارة مفخخة يف �لالذقية ومقتل ع�صكريني

�أطياف �ملعار�شة �ل�شورية جتتمع يف �لريا�ض �ليوم

تفوقو� على نظر�ئهم �لفر�صان من 35 دولة 

حممد بن ر��شد ي�شهد �إجناز�ت فر�شان 
�المار�ت يف �و�شنت بارك باإجنلرت�

ق�صف مو�قع �لتنظيم يف جرود ر�أ�س بعلبك و�لقاع 

�جلي�ض �للبناين يطلق عملية فجر �جلرود لطرد د�ع�ض

عن�شرً�  ــارد  ــط ت ��ــشــبــانــيــا 
�الإرهــابــيــة �خللية  يف  ـــارً�  ف

•• بر�صلونة-اأ ف ب:

وا���ش��ل��ت ال�����ش��رط��ة ال���ش��ب��ان��ي��ة اأم�س 
اخللية  يف  ه���ارب  ع�شو  ع��ن  البحث 
التي مت تفكيكها وتقف وراء اعتداءي 
اللذين  وك���ام���ري���ل�������س  ب���ر����ش���ل���ون���ة 

تبناهما تنظيم داع�س الإرهابي.
ابقاء  احل��ك��وم��ة  ق�����ررت  امل��ق��اب��ل  يف 
م�����ش��ت��وى الن��������ذار الره�����اب�����ي على 
م�شتوى 4 على 5، املطبق منذ هجوم 

دام يف تون�س يف يونيو 2015.
ال�شباين  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���ر  واو���ش��ح 
اخلراء  ان  زوي����دو  اينا�شيو  خ���وان 
ق����رروا ب��الج��م��اع الب��ق��اء ع��ل��ى هذا 
امل�������ش���ت���وى م�����ع ت�������ش���دي���د ع������دد من 
الجراءات الأمنية، ومل يوفر مزيدا 

من التفا�شيل.
اخللية  ان  امل���ق���اب���ل  يف  اأع���ل���ن  ل��ك��ن��ه 
القل  على  �شخ�شا   12 من  املوؤلفة 
بر�شلونة  اع�����ت�����داءي  وراء  وت���ق���ف 
حني  يف  تفكيكها،  مت  وك��ام��ري��ل�����س 
املغربي  ال�شرطة تبحث عن  تزال  ل 
عاما   22 البالغ  يعقوب  اب��و  يون�س 

بعد ن�شر �شورته.

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

اأع��ل��ن ال��رئ��ي�����س الأم���ريك���ي دون���ال���د ت��رام��ب ع��ر موقع 
مت التو�شل اإىل العديد من  اأنه  ال�شبت  “تويرت” اأم�س 
القرارات خالل اجتماع مع كبار م�شت�شاريه الع�شكريني، 
مب��ا يف ذل���ك ب�����ش��اأن احل���رب ال���دائ���رة م��ن��ذ 16 ع��ام��ا يف 

افغان�شتان.
وكانت اإدارة ترامب، احلذرة يف م�شاألة التدخل الع�شكري 
دوليا والتي ت�شعى اإىل حتقيق تقدم يف احلرب الأفغانية 
امل��ن��ه��ك��ة، ت��در���س ع���ددا م��ن اخل���ي���ارات امل��ط��روح��ة ب�شاأن 
البداية، تعهدت بو�شع خطة  ا�شرتاتيجيتها هناك. ويف 
جديدة بحلول منت�شف متوز يوليو، وهو ما مل يتحقق.

بكبار  ي��وم  قبل  اجتماعه  عن  تويرت  عر  ترامب  وكتب 
يوما  ق�شيت  قائال  الأمريكيني  الع�شكريني  امل�شوؤولني 
للغاية  املوهوبني  جرنالتنا  م��ع  ديفيد  كامب  يف  مهما 
ال��ع��دي��د من  اإىل  ال��ت��و���ش��ل  ال��ع�����ش��ك��ري��ني. مت  وق���ادت���ن���ا 

القرارات، مبا يف ذلك بخ�شو�س افغان�شتان.
ومل يت�شح ما هو مدى نطاق هذه القرارات ومتى �شيتم 

الإعالن عنها.
القرتاحات  عن  را���س  غري  ترامب  اأن  اإىل  ُي�شار  ولكن 
الدولة  اإىل  اإ�شافيني  اآلف جنود  ع��دة  لإر���ش��ال  الأول��ي��ة 
يدر�شون  امل�شت�شارون  ك��ان  فيما  احل���رب،  متزقها  ال��ت��ي 
يف  مبا  برمتها،  اآ�شيا  جنوب  ملنطقة  اأو�شع  ا�شرتاتيجية 

ذلك باك�شتان.

•• عوا�صم-وكاالت:

العا�شمة  يف  الأح��د  اليوم  تنطلق 
جل�شات  اأوىل  الريا�س  ال�شعودية 
املعار�شة  اأط����ي����اف  ب����ني  احل�������وار 
جمموعتي  مب�����ش��ارك��ة  ال�����ش��وري��ة 

القاهرة ومو�شكو املعار�شتني.
وت�شعى الهيئة العليا للمفاو�شات 
لت�شكيل وفد موحد اإىل مباحثات 
اأممية،  دع���وات  �شوء  على  جنيف 
اأكد كبري املفاو�شني يف وفد  فيما 
املعار�شة، حممد �شرا، يف تغريدة 
اأن الج��ت��م��اع لن  ل��ه على ت��وي��رت، 
مطالباً  الثورة،  ثوابت  عن  يخرج 
جم���وع���ت���ي م���و����ش���ك���و وال����ق����اه����رة 
عن  احلديث  قبل  بها  بالعرتاف 
ت�شتمد  ال��ت��ي  امل��ع��ار���ش��ة  ت��وح��ي��د 
مبطالب  التزامها  من  �شرعيتها 

ال�شوريني، وفق قوله.
ميدانيا، انفجرت �شيارة مفخخة، 
ال�شورية،  ال��الذق��ي��ة  حمافظة  يف 
قرب  مرورها  لدى  ال�شبت،  اأم�س 
للنظام  ت����اب����ع  ع�������ش���ك���ري  ح����اج����ز 

معارك عنيفة مبخيم عني �حللوة يف لبنان
•• �صيدا-اأ ف ب:

لليوم  ال�شبت  اأم�����س  دارت  عنيفة  م��ع��ارك  ان  بر�س  فران�س  �شحايف  اف��اد 
يف  الفل�شطينيني  لالجئني  احل��ل��وة  ع��ني  خميم  يف  ال��ت��وايل  على  الثالث 
جنوب لبنان، بني قوات المن الفل�شطينية وجمموعة ا�شالمية مت�شددة. 
وافاد م�شدر فل�شطيني ان هذه ال�شتباكات اوقعت قتيلني اخلمي�س عندما 
فتحت ما ي�شمى جمموعة بدر النار على مقر للقوة المنية الفل�شطينية 

امل�شرتكة يف املخيم الذي يعتر اكر خميمات الفل�شطييني يف لبنان.
وافاد  ال�شبت.  بقوة  تتجدد  ان  قبل  ال�شتباكات  حدة  اجلمعة  وتراجعت 
ال�شاروخية  الر�شا�شة والقذائف  ان دوي ال�شلحة  �شحايف فران�س بر�س 
كان ي�شمع بقوة يف املناطق املحيطة باملخيم الذي ت�شاعدت �شحب دخان 
ا�شود يف �شمائه. كما �شاهد مرا�شل فران�س بر�س ع�شرات العائالت تهرب 
يف  للم�شاجد  اخلارجية  الباحات  يف  لالحتماء  جل��اأ  وبع�شها  املخيم  من 
اىل  الدخول  اللبناين  اجلي�س  ويتجنب  للمخيم.  املجاورة  �شيدا  مدينة 
فل�شطينية  ق���وات  تفر�س  حيث  لبنان  يف  الفل�شطينية  املخيمات  قلب 

المن.

تدعو  �لــ�ــشــعــوديــة 
ــال  ه حتــــري  �إىل 
غد� �حلجة  ذي  �شهر 

•• الريا�ض-وام:

ال�شعودية  العربية  اململكة  دع��ت 
اىل حت��ري روؤي��ة ه��الل �شهر ذي 
م�شاء  ه��ج��ري��ة   1438 احل��ج��ة 
يوم الثنني املوافق 29 من �شهر 

ذي القعدة .
العليا - يف بيان  وذك��رت املحكمة 
ام�س بثته وكالة الأنباء ال�شعودية 
اأحد  يتقدم  مل  اأن���ه  اإىل  ن��ظ��را   -
ذي  �شهر  ه��الل  ب��روؤي��ة  لل�شهادة 
التا�شع  الأح��د  يوم  م�شاء  القعدة 
لهذا  �شوال  �شهر  من  والع�شرين 
1438ه� رغم ترائيه فاإن  العام 
املحكمة العليا باململكة ترغب اإىل 
اأنحاء  جميع  يف  امل�شلمني  عموم 
روؤي���ة ه��الل �شهر  اململكة حت��ري 
الثنني  ي���وم  م�����ش��اء  احل��ج��ة  ذي 
ذي  �شهر  من  والع�شرين  التا�شع 
1438ه�  ال���ع���ام  ل���ه���ذا  ال��ق��ع��دة 
ف��اإن مل  ال��ق��رى  اأم  ح�شب تقومي 
الثالثاء  يوم  م�شاء  فُيتحرى  ُي��َر 
املوافق 30 من �شهر ذي القعدة.
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•• لندن-وام:

�شهد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
ال��وزراء حاكم دبي،  الدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س 
رع���اه اهلل ام�����س، اإجن����از ف��ر���ش��ان الإم�����ارات يف �شباقات 
يف  اأقيمت  والتي  للقدرة(  را�شد  بن  حممد  )مهرجان 
خم�شمائة  من  اأك��رث  مب�شاركة  باإجنلرتا  ب��ارك  او�شنت 

فار�س وفار�شة من خمتلف الدول .

���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س 
ب���ارك لفر�شان الم����ارات متيزهم  ال����وزراء ح��اك��م دب��ي 
اأقيمت �شمن  الدولية والتي  ال�شباقات  خالل فعاليات 
امل���راك���ز الويل بكل  ب��اإن��ت��زاع��ه��م   ، امل��ه��رج��ان  ف��ع��ال��ي��ات 
اإ�شتحقاق وجدارة متاألقني على نظرائهم من الفر�شان 
اأنحاء  35 دول��ة من خمتلف  اأك��رث من  الذين ميثلون 

العامل .
)التفا�شيل �س18(

•• بريوت-وكاالت:

اللبناين فجر ام�س عملية ع�شكرية  اأطلق اجلي�س 
لطرد تنظيم داع�س الرهابي من املنطقة الواقعة 

قرب احلدود مع �شورية �شرق البالد.
ا�شارة  اللبناين  اجلي�س  قائد  عون  ج��وزف  واأعطى 
اجلرود  فجر  ا�شم  عليها  اأطلق  التي  العملية  ب��دء 
..قائال با�شم لبنان والع�شكريني املختطفني ودماء 
اللبناين  اجلي�س  اأب��ط��ال  وبا�شم  الأب���رار  ال�شهداء 

العظيم اأطلق عملية فجر اجلرود.
الوحدات  ا�شتهدفت  فقد  اجلي�س  ق��ي��ادة  وبح�شب 
مراكز  م��ن  ع���ددا  وال��ط��ائ��رات  الثقيلة  باملدفعية 
الإرهابيني وجتمعاتهم يف جرود منطقة راأ�س بعلبك 

والقاع وحققت اإ�شابات مبا�شرة يف �شفوفهم.
وق�شفت طوافات اجلي�س مواقع املتطرفني يف جرود 
راأ�س بعلبك، بالتزامن مع ق�شف مدفعي اآخر على 
اإ�شابات مبا�شرة. واأعلن  جرود القاع، حيث حققت 
داع�س  م��واق��ع  ي�شتهدف  اجلي�س  اأن  اأم��ن��ي  م�شدر 

بال�شواريخ واملدفعية وطائرات الهليكوبرت.
ين�شق مع ميلي�شيات  اإنه ل  اللبناين  وقال اجلي�س 
اأو مع جي�س النظام ال�شوري يف العملية  حزب اهلل 
ب����داأت ���ش��د داع�����س ع��ن��د احل����دود ال�شمالية  ال��ت��ي 

ال�شرقية مع �شوريا.
واأكد مدير التوجيه باجلي�س، العميد علي قان�شوه، 
ال��و���ش��ع الأم��ن��ي مم�شوك  اأن  يف م��وؤمت��ر ���ش��ح��ايف، 
امل��ع��رك��ة ون��ح��ن متاأكدون  ال��داخ��ل وق���د دخ��ل��ن��ا  يف 
النظام  اأو  اهلل  بيننا وحزب  تن�شيق  �شرنبح ول  اأننا 

ال�شوري ول خوف على اأولد املنطقة اأبداً واملنطقة 
معنا ولبنان كله معنا.

حلني  �شت�شتمر  ال��ع��م��ل��ي��ة  اأن  ق��ان�����ش��وه  ذك���ر  ك��م��ا 
الأرا�شي  على  الكاملة  ال�شيطرة  اجلي�س  ا�شتعادة 

اللبناين حتى احلدود ال�شورية.
اأن رئي�س  لبنانية  اإع��الم  من جهتها، ذكرت و�شائل 
الدفاع  وزارة  اإىل  توجه  عون،  مي�شال  اجلمهورية، 

ملتابعة العملية.
كذلك اأفاد م�شدر اأمني بالعثور على �شاروخ اأر�س 
- جو من نوع �شام يف خمباأ لالأ�شلحة تركه مقاتلو 
اللبناين  اجل��ي�����س  �شيطرة  ب��ع��د  جبهة_الن�شرة 
البالد،  �شرقي  �شمال  اجلبهة  م��واق��ع  بع�س  على 
م�شرياً اإىل اأن املخباأ احتوى اأي�شاً على �شواريخ تاو 

الأمريكية ال�شنع امل�شادة للدبابات.
الإعالن  احل���دود، مت  ال�شوري من  اجلانب  اأم��ا يف 
عن حملة ع�شكرية م�شرتكة مليلي�شيات حزب اهلل و 

النظام ال�شوري.
وقالت ميلي�شيات حزب اهلل اإنها ا�شتطاعت بغ�شون 
كانت  ك��ب��رية  م�����ش��اح��ات  ال��ت��ق��دم يف  قليلة  ���ش��اع��ات 
ا�شت�شالم  واأعلنت  �شوريا،  يف  داع�س  �شيطرة  حتت 
اأو حتى  قتال  دون  التنظيم  م�شلحي  الع�شرات من 
تفجري اأنف�شهم كما جرت العادة، وذلك تزامناً مع 
اإعالن م�شادر حملية لبنانية توجه موكب لالأمن 
يف  احلدودية  املنطقة  اإىل  الأحمر  وال�شليب  العام 
مبهم  م�شري  و���ش��ط  لح��ق��اً،  عنها  �شيعلن  مهمة 
“داع�س”  لدى  املختطفني  اللبنانيني  للع�شكريني 

منذ �شنوات.

ال�شوري.
واخ��ت��ل��ف��ت ال��ت��ق��دي��رات ح���ول عدد 
�شفحات  اأع��ل��ن��ت  ف��ي��م��ا  ال��ق��ت��ل��ى، 
على و�شائل التوا�شل الجتماعي، 
قريبة من النظام ال�شوري، اأن عدد 

القتلى ارتفع اإىل 3 ع�شكريني.
وقالت مواقع اإلكرتونية خمتلفة، 
ان��ف��ج��رت كانت  ال��ت��ي  ال�����ش��ي��ارة  اإن 
وذل��ك يف  “مر�شيد�س”،  ن��وع  م��ن 

ح��ي )ال��زق��زق��ان��ي��ة( ال��ق��ري��ب من 
م�شفى العثمان بالالذقية.

في�شبوكية  ����ش���ف���ح���ات  ت  وع��������ررّ
غ�شبها  عن  الأ�شد  لنظام  موالية 
بتغطية  اإعالمه  و�شائل  قيام  من 
الدويل،  دم�شق  م��ه��رج��ان  وق��ائ��ع 
على  ال���������ش����وء  ت�����ش��ل��ط  اأن  دون 
عن  ف�شاًل  اأ�شفر  ال��ذي  النفجار 

وقوع قتلى، عن وجود م�شابني.

ــد�: �ملــ�ــشــتــبــه بـــه يف  ــن ــل ــن ف
ــن مــغــربــي ــع ــط تــنــفــيــذ �ل

•• هل�صنكي-اأ ف ب: 

اأم�س  الفنلندية،  ال�شرطة  اعلنت 
يف  حتقيقا  فتحت  ان��ه��ا  ال�����ش��ب��ت، 
عمل اإرهابي غداة اعتداء ب�شكني 
موؤكدة  �شخ�شني  مقتل  اىل  ادى 
 18 عمره  مغربي  به  امل�شتبه  ان 

عاما. 
وق���ال���ت ال�����ش��رط��ة يف ب���ي���ان ب���داأ 
كعملية  الع���ت���داء  يف  ال��ت��ح��ق��ي��ق 
ال��ل��ي��ل وردتنا  ل��ك��ن خ���الل  ق��ت��ل، 
ان  اىل  ت�شري  اإ�شافية  معلومات 
التهامات اجلنائية هي الن قتل 

اإرهابي. 
واأط���ل���ق���ت ال�����ش��رط��ة ال���ن���ار على 
امل�شتبه به الذي كان يحمل �شكينا 
فاأ�شابته واعتقلته بعد دقائق من 
عملية طعن بعد الظهر يف �شاحة 
���ش��وق ت��ورك��و امل���زدح���م يف جنوب 

غرب فنلندا.
الن�شاء  امل����ه����اج����م  وا�����ش����ت����ه����دف 
حت��دي��دا وق��ت��ل ام��راأت��ني بح�شب 
ال�شرطة. واأ�شيب ثمانية اآخرون 

بينهم �شت ن�شاء.

عنا�شر من �شوريا الدميقراطية ت�شتبك مع الدواع�س يف الرقة )رويرتز(
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اأخبـار الإمـارات
�ل�شفري �ليمني لدى �لدولة ي�شيد بحملة  »و�شية ز�يد باأهل �ليمن« 

•• اأبوظبي-وام:

اأ�شاد �شعادة فهد �شعيد املنهايل �شفري اجلمهورية اليمنية 
الإماراتي  الأح��م��ر  ال��ه��الل  ب��اإط��الق هيئة  ال��دول��ة  ل��دى 
“حملة و�شية زايد باأهل اليمن” التي ت�شتهدف دعم اأ�شر 
ال�شهداء واجلرحى يف بالده واإدخال ال�شعادة والفرحة يف 

قلوبهم بالتزامن مع حلول عيد الأ�شحى املبارك.
وو�شف ال�شفري اليمني احلملة - التي تاأتي يف اإطار حر�س 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
الدولة “ حفظه اهلل “ وتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

اأبوظبي نائب القائد  اآل نهيان ويل عهد  حممد بن زايد 
بن  ال�شيخ حمدان  �شمو  ومتابعة  امل�شلحة  للقوات  الأعلى 
رئي�س  الظفرة  منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د 
هيئة الهالل الأحمر- باأنها لفتة كرمية جت�شد دور دولة 
الإمارات العربية املتحدة وقيادتها الر�شيدة وجهودها يف 
تعزيز ا�شتجابتها الإن�شانية وتقدمي خمتلف اأ�شكال الدعم 
وامل�شاندة.. ما جعلها من اأكرث دول العامل عطاء و�شخاء 

على ال�شاحة اليمنية.
اإن احلملة   - الإم����ارات  اأن��ب��اء  ل�وكالة  ت�شريح  - يف  وق��ال 
التي  الأزلية  وال��رواب��ط  الأخوية  العالقات  متانة  تعك�س 

وفاء  وترتجم  ال�شقيقني  وال�شعبني  البلدين  بني  جتمع 
القيادة الإماراتية الر�شيدة من خالل العمل على تنفيذ 
و�شية املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان “ طيب 

اهلل ثراه “.
املبادرات  م���ع  لتت�شق  ت���اأت���ي  احل��م��ل��ة  ه���ذه  اأن  اإىل  ون����وه 
يف  واملتمثلة  الإم���ارات  وتقدمها  قدمتها  التي  الإن�شانية 
حمالت الإغاثة واإجالء اجلرحى للعالج يف اخلارج واآخرها 

التكفل بعالج 90 جريحا يف امل�شت�شفيات الهندية.
وبناء  واخل��دم��ي��ة  التنموية  امل�شاريع  تنفيذ  اإىل  م�شريا 

واإعادة ما دمرته ميل�شيات احلوثي و�شالح.

رئي�ض �لدولة ونائبه وحممد بن ز�يد 
يهنئون رئي�ض �أفغان�شتان بيوم �ال�شتقال 

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« برقية تهنئة اإىل فخامة الرئي�س 
الدكتور حممد اأ�شرف غني رئي�س جمهورية اأفغان�شتان الإ�شالمية مبنا�شبة يوم ال�شتقالل لبالده.

كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه 
اهلل« و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة برقيتي 

تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س الدكتور حممد اأ�شرف غني.

•• اأبوظبي-وام:

ثقافة  تر�شيخ  بهدف  الن�شانية”  “�شباب  مبادرة  العطاء”  “زايد  اأطلقت 
ال�شباب من خمتلف اجلن�شيات  الإن�شاين يف فئة  التطوعي والعطاء  العمل 
حمليا  تنفيذها  �شيتم  التي  الن�شانية  ال��رام��ج  من  حزمة  اط��ار  يف  وذل��ك 

وعامليا.
تت�شمن ب��رام��ج امل��ب��ادرة ال��ت��ي ي��اأت��ي اط��الق��ه��ا ب��ال��ت��زام��ن م��ع ال��ي��وم العاملي 
ال�شباب  ا�شتقطاب  اىل  ال��ه��ادف��ة  الن�شانية  امل�شاريع  م��ن  حزمة  الن�����ش��اين 
وتاأهيلهم ومتكينهم يف جمال العمل الن�شاين حمليا وعامليا ك�شفراء وذلك 
ا�شتجابة لدعوة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئي�س الدولة 

حفظه اهلل باأن يكون عام 2017 عام اخلري.
له  للمغفور  الإن�شانية  ال��روح  مع  ان�شجاما  الن�شانية  �شباب  مبادرة  وتاأتي 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه الذي غر�س يف نفو�س اأبناء 
الدولة حب العطاء لتغدو دولة الإم��ارات من اأوائ��ل ال��دول عامليا يف تنفيذ 

الرامج الإن�شانية والإغاثية واخلريية.
ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  والعطاء  اخلري  جل�شور  امتدادا  املبادرة  ج��اءت  كما 
ال�شمو  �شاحب  واأخيه  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 

ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
ال�شيخ حممد  ال�شمو  حاكم دبي رعاه اهلل وترجمة حقيقية لروؤية �شاحب 
امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن 

برت�شيخ ثقافة العطاء والعمل التطوعي والن�شاين ال�شبابي.
واأكد الدكتور عادل ال�شامري الرئي�س التنفيذي ملبادرة “زايد العطاء” رئي�س 
العطاء  زاي��د  مبادرة  اأن  والتخ�ش�شي  املجتمعي  للتطوع  الم���ارات  برنامج 
ومنذ تاأ�شي�شها عام 2000 حتر�س على تبني مبادرات مبتكرة ت�شاهم ب�شكل 

فعال يف تر�شيخ ثقافة العطاء ومتكني ال�شباب يف العمل الإن�شاين ان�شجاما 
مع توجيهات القيادة احلكيمة التي اأولت العمل التطوعي والعطاء الن�شاين 
الن�شاين  العمل  جم��الت  يف  ال�شباب  متكني  على  وحر�شت  اهتمامها  اأوىل 

حمليا وعامليا.
الإن�شانية  العطاء حزمة جديدة من الرامج  وقال ان اطالق مبادرة زايد 
الرتقاء  على  حر�شها  يعك�س  الن�شاين  العاملي  ال��ي��وم  م��ع  تزامنا  املبتكرة 
باحلركة الإن�شانية حمليا وعامليا وياأتي ا�شتكمال ملبادراتها الن�شانية والتي 
قدمت منوذجا مميزا ومبتكرا يف جمال العمل الن�شاين يحتذى به حمليا 
وعامليا �شاهمت ب�شكل فعال يف اثراء احلركة التطوعية والن�شانية من خالل 

مبادراتها وبراجمها .

»ز�يد �لعطاء« تطلق مبادرة »�شباب �الإن�شانية«

»كهرباء �أبوظبي« تنجح يف ت�شغيل حمطة ب�شو�عد �إمار�تية

•• اأبوظبي-وام: 

�شالح  �شيف  الدكتور  �شعادة  �شهد 
مياه  هيئة  ع���ام  م��دي��ر  ال�شيعري 
وك��ه��رب��اء اأب��وظ��ب��ي ب��الإن��اب��ة عملية 
ي��د ع���دد من  ت�شغيل حم��ط��ة ع��ل��ى 
اأول  ب��ذل��ك  الإم����ارات لتكون  اأب��ن��اء 
اإماراتية  باأيد  تنفيذها  يتم  عملية 
التوليد  وح��دات  لت�شغيل  بالكامل 
اإدخ��ال��ه��ا لل�شبكة  م��ن ال��ب��داي��ة ث��م 
الكهربائية لتزويد املدينة بالطاقة 
الالزمة دون تدخل الفريق الفني 
اإط��ار خطة  بال�شركة. جاء ذلك يف 
اأبوظبي  وك����ه����رب����اء  م���ي���اه  ه��ي��ئ��ة 
الوظائف  ت���وط���ني  اإىل  ال���ه���ادف���ة 
املحطات  يف  واحل���ي���وي���ة  ال��ف��ن��ي��ة 
اأبناء  تاأهيل  التابعة لها من خالل 
ال���دول���ة وت��ع��زي��ز ك��ف��اءات��ه��م حيث 
�شارك عدد من طلبة كليات التقنية 
يف  �شيفية  تدريبية  دورة  يف  العليا 
حمطة العني التابعة ل�شركة املرفاأ 

للطاقة.
وا����ش���ت���ط���اع ال��ط��ل��ب��ة خ�����الل فرتة 
كافة  ع���ل���ى  احل�������ش���ول  ال���ت���دري���ب 
لتفكيك  ال��الزم��ة  الفنية  امل��ه��ارات 
وتركيب وت�شغيل ووقف التوربينات 
ورف������ع ���ش��رع��ت��ه��ا ب���الإ����ش���اف���ة اإىل 
مت���ك���ن���ه���م م������ن رب�������ط ال����ت����ورب����ني 
ت�شغيلها  واإع��ادة  الرئي�شة  بال�شبكة 
حيث تدعو احلاجة والربط مبركز 
التحكم اإتقان كافة املهارات الفنية 

الالزمة لذلك.
واأع������رب ال��دك��ت��ور ال�����ش��ي��ع��ري عن 
ت���ق���دي���ره ل��ل��ط��ل��ب��ة امل���ت���درب���ني من 
اأبناء الدولة وحر�شهم على تعزيز 
م��ه��ارات��ه��م واإت��ق��ان��ه��م مل��ه��ام العمل 
امل���ل���ق���ى على  ال�����واج�����ب  م����درك����ني 
عاتقهم جت��اه دول��ة الإم���ارات التي 
اأبنائها  لتمكني  جهدها  ك��ل  تبذل 
اىل  بال�شكر  ..متوجها  وتاأهيلهم 

جهود  ع��ل��ى  للطاقة  امل��رف��اأ  ���ش��رك��ة 
الطلبة  ت��اأه��ي��ل  يف  ال��ع��م��ل  ف���ري���ق 
ت�شغيل  م��ن  ومتكينهم  امل��ت��درب��ني 

املحطة ذاتيا.

والطالبات  ال��ط��ل��ب��ة  م���ن  مم��ك��ن 
الهند�شية  التخ�ش�شات  ذوي  م��ن 
ال�شيفي  التدريب  من  لال�شتفادة 
مبحطة العني حيث التحق ثالثة 

التدريب ال�شيفي يف ال�شركة التي 
ب��اإع��داد خطة عمل  ب��دوره��ا قامت 
متكاملة من درو�س عملية ونظرية 
م�شتويات  اأعلى  توفري  اإىل  تهدف 

وقال املهند�س عارف ح�شن عبداهلل 
امل���رف���اأ للطاقة  ���ش��رك��ة  م��دي��ر ع���ام 
ال�شيف  ه��ذا  حر�شت  ال�شركة  اإن 
ع��ل��ى اإع��ط��اء ال��ف��ر���ش��ة لأك���ر عدد 

ط��الب وث��الث طالبات م��ن كليات 
ال��ع��ل��ي��ا يف م��دي��ن��ة العني  ال��ت��ق��ن��ي��ة 
من تخ�ش�س الهند�شة الكهربائية 
برنامج  امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة  وال��ه��ن��د���ش��ة 

بع�س  و�شيانة  لت�شغيل  ال��ت��دري��ب 
وامليكانيكية  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  امل��ع��دات 
نهاية  ال��ط��ل��ب��ة يف  ي��ت��م��ك��ن  ب��ح��ي��ث 
ال����ت����دري����ب م�����ن اإت�����ق�����ان م����ه����ارات 

مبحطات  وال�������ش���ي���ان���ة  ال��ت�����ش��غ��ي��ل 
الطلبة  ع������ر  وق�������د  ال����ت����ول����ي����د. 
بقدرتهم  فرحتهم  ع��ن  امل��ت��درب��ون 
الت�شغيل  اأع��م��ال  ك��اف��ة  اإجن���از  على 
املطلوبة منهم خالل فرتة ق�شرية 
من التدريب وتقدموا بال�شكر اإىل 
يف  جلهودها  للطاقة  امل��رف��اأ  �شركة 
الطلبة  واأكد   . وتاأهيلهم  تدريبهم 
ح��ر���ش��ه��م ع���ل���ى اإت����ق����ان امل����ه����ارات 
اأهمية  مدركني  العمل  يف  الالزمة 
واجبهم جتاه الدولة وعزمهم على 
القيام بدور فاعل يف خدمة الوطن 

وتويل العمل باأنف�شهم.
قام  املحطة  ت�شغيل  هام�س  وع��ل��ى 
بالإنابة  الهيئة  ع��ام  مدير  �شعادة 
بتكرمي الطلبة املتدربني وت�شليمهم 
�شهادات تقديرية .. معربا لهم عن 
بدورها  القيام  على  الهيئة  حر�س 
الإم������ارات لتطوير  جت���اه جم��ت��م��ع 
مهاراتهم  وتعزيز  اأبنائها  ق���درات 

مبا يخدم م�شلحة الدولة.

»�أدنوك للتوزيع« و»دفاع مدين �أبوظبي«.. �شر�كة لتعزيز معايري �ل�شامة
•• اأبوظبي -وام:

امل���دين يف  ل��ل��دف��اع  ال��ع��ام��ة  ك��رم��ت الإدارة 
الوطنية  اأبوظبي  برتول  و�شركة  اأبوظبي 
عاملني   5 للتوزيع”  “اأدنوك  ل��ل��ت��وزي��ع 
�شارع  الواقعة يف  رب��دان  يف حمطة خدمة 
منطقة  يف  �شعيد”  ب���ن  را����ش���د  “ال�شيخ 
على  العالية  لقدرتهم  باأبوظبي  امل�شرف 
تطبيق القواعد الأ�شا�شية الالزمة حلماية 
التابعة لأدنوك للتوزيع  حمطات اخلدمة 
اأول  اأية خماطر باعتبارهم خط دفاع  من 
للدفاع  العامة  الإدارة  ك��وادر  داع��م جلهود 

املدين اأبوظبي.   
وياأتي التكرمي تقديراً لحرتافية العمال 
اأية حوادث قد ت�شكل  وح�شن تعاملهم مع 
حلني  ومرافقها  املحطة  اد  رورّ على  خطرا 
و�شول فرق الدفاع املدين بف�شل التدريب 
الذي تلقوه بالأ�شا�س على اأعمال الإطفاء 

وال�شعافات الأولية.
واأكد العقيد حممد عبداجلليل الن�شاري 
مدير عام الدفاع املدين يف اأبوظبي وجود 
املدين  الدفاع  تربط  ا�شرتاتيجية  �شراكة 

ل�شمان  ت��ه��دف  للتوزيع”  “اأدنوك  م���ع 
ال��وق��اي��ة م���ن احلرائق  اإج�������راءات  ت��ع��زي��ز 
ال�����ش��الم��ة يف حمطات  وت��ط��ب��ي��ق م��ع��اي��ري 
اخل���دم���ة ل��ل��ح��د م���ن اخل�����ش��ائ��ر ب������الأرواح 

واملمتلكات .
الربط  نظام  واأه��م��ي��ة  فعالية  اإىل  م�شريا 
اللكرتوين اخلا�س بربط حمطات اأدنوك 

الدفاع  عمليات  بغرفة  اخلدمية  للتوزيع 
املدين التي عززت من اإجراءات ال�شالمة.

الرا�شدي  م��ب��ارك  �شعيد  املهند�س  واأ���ش��ار 
الرئي�س التنفيذي بالإنابة ل�شركة “اأدنوك 
ملعايري  ال�����ش��رك��ة  اع��ت��م��اد  اىل  للتوزيع” 
���ش��ارم��ة يف م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال�����ش��ح��ة والأم����ن 
اإج���راءات  م��ع  تتوافق  والبيئة  وال�شالمة 

الدفاع املدين يف الدولة .
اأدنوك للتوزيع على تطبيق  وقال حتر�س 
ومعايري  ال��وق��ائ��ي��ة  الإج���������راءات  اأف�����ش��ل 
اأرقى  م��ع  تتما�شى  التي  العامة  ال�شالمة 
للمن�شاآت  والدولية  املحلية  ال���ش��رتاط��ات 

البرتولية.
الق�شوى  ب���اجل���اه���زي���ة  ال���را����ش���دي  ون�����وه 

املدين  للدفاع  العامة  الإدارة  تبديها  التي 
الريادية  خ��دم��ات��ه��ا  ل��ت��ق��دمي  اأب��وظ��ب��ي  يف 
الب�شرية يف  ال��ك��وادر  اأن  واأك��د   .. للجمهور 
حمطات خدمة “اأدنوك للتوزيع” يتلقون 
تدريبات  امل�����دين  ال����دف����اع  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون 
لالإطفاء  ال�شليمة  اإج���راءات  ح��ول  خا�شة 
ملتزمة  ال�شركة  واأن  الأولية  وال�شعافات 

نظرية  تدريبية  برامج  وتطوير  باعتماد 
جاهزية  ت�شمن  امل�شتوى  عالية  وعملية 
حالت  اأي���ة  م��ع  للتعامل  موظفيها  ك��اف��ة 

طارئة باحرتافية.   
العامة  الإدارة  اأن  اإىل  الإ�����ش����ارة  جت����در 
اأدنوك  و�شركة  اأبوظبي  يف  امل��دين  للدفاع 
للتوزيع اأعلنتا يف وقت �شابق من هذا العام 

الذي  الإل���ك���رتوين  ال��ن��ظ��ام  ا�شتكمال  ع��ن 
لأدنوك  التابعة  اخل��دم��ة  حمطات  يربط 
ل��ل��ت��وزي��ع ب��غ��رف��ة ع��م��ل��ي��ات ال���دف���اع املدين 
ت��ع��زي��زا لإج�����راءات ال��وق��اي��ة م��ن احلرائق 
وتطبيقا ملعايري ال�شالمة وحماية الأرواح 
واملمتلكات. ويعتر هذا امل�شروع الأول من 
ن��وع��ه يف ال���دول���ة ح��ي��ث ي��ع��م��ل م��ن خالل 
نظام خا�س يتيح ملوظفي املحطات الإبالغ 
مبا�شرة يف حالة حدوث حريق اأو اأي طارئ 
الدفاع  عمليات  غرفة  ميكن  ال��ذي  الأم��ر 
امل��وق��ع ف����ورا واإر�شال  امل����دين م��ن حت��دي��د 
العمليات  غ��رف��ة  واإب����الغ  املخت�شة  ال��ف��رق 
املركزية تفاديا لزدواجية البالغ والتقليل 

من الفرتة الزمنية لال�شتجابة.   
وي��ت��ي��ح ه����ذا ال��ن��ظ��ام ل��ل��ع��ام��ل��ني يف غرفة 
ع��م��ل��ي��ات ال����دف����اع امل������دين ال����دخ����ول اإىل 
“اأدنوك  حمطات  يف  امل��ت��وف��رة  ال��ك��ام��ريات 
الأم�������ور  جم�����ري�����ات  مل���ت���اب���ع���ة  للتوزيع” 
والتوا�شل مبا�شرة مع اجلمهور والعاملني 
والإر�شادات  بالتعليمات  وتزويدهم  فيها 
ال���الزم���ة حل��ني و���ش��ول م��رك��ب��ات الدفاع 

املدين.
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»�لعنقاء« ت�صطاد �صحاياها يف جمال�س �لن�صاء

�شرطة �أبوظبي تلقي �لقب�ض على تاجرة  »�أنيقة« ت�شتدرج �لن�شاء لتعاطي �ملخدر�ت

قطاع �جلن�شية و�الإقامة و�ملنافذ يبد�أ در��شة �إجر�ء�ت �ال�شتغناء عن ق�شيمة �الإقامة

•• اأبوظبي - الفجر

األقت �شرطة اأبوظبي، القب�س على 
تاجرة خمدرات، عربية اجلن�شية، 
اأناقتها  ا�شتغلت  بالعنقاء،  �ب  ُت�ل�قرّ
الن�شاء،  م��ن  �شحاياها  ل�شطياد 
التعاطي  براثن  اإىل  با�شتدراجهن 
اأُطلقت عليها  والإدم��ان، يف عملية 

ا�شم »امل�شيدة«.
غريب  ط�����اه�����ر  ال���ع���ق���ي���د  وذك���������ر 
الظاهري، مدير مديرية مكافحة 
باأن  اأب��وظ��ب��ي،  ب�شرطة  امل���خ���درات 
خمطط  اأف�شلت  املكافحة،  عنا�شر 
ال���ت���ي اع���ت���م���دت على  ال����ت����اج����رة، 
مكا�شب  لتحقيق  املخدرات  ترويج 

بع�س البلدان العربية.
ال�شتجواب،  خ���الل   ، واع���رتف���ت 
بق�شد  ل���ل���م���خ���درات،  ب��رتوي��ج��ه��ا 
الإجت�����ار، واأن���ه���ا ات��خ��ذت م��ن هذا 
للك�شب  ون�شاطاً  و�شيلًة  الطريق، 
غري القانوين ت�شديداً للتزاماتها 
املالية، م�شرياً اإىل اإحالتها مع املواد 
الق�شائية،  اجل��ه��ات  اإىل  امل��ح��رزة 

ا�شتكماًل لالإجراءات القانونية.
وقال العقيد الظاهري، اإن �شرطة 
دت الأح���الم الوردية  اأب��وظ��ب��ي، ب���درّ
ال�شرتاتيجية  عك�شت  ل��ل��ت��اج��رة، 
دت  الثابتة ملكافحة اجلرمية، وج�شرّ
انت�شار  م���ن  ع��ل��ى احل���د  احل���ر����س 

ال�شموم املخدرة.

د  ترتدرّ كانت  حيث  م�شروعة،  غري 
اأم�����اك�����ن وجم����ال���������س جتمع  ع���ل���ى 
وحماولة  عليهن،  ف  للتعررّ الن�شاء 
وتعاطي  ل���رتوي���ج  ا���ش��ت��دراج��ه��ن 

ال�شموم املخدرة.
حينما  ال��واق��ع��ة،  تفا�شيل  واأرج���ع 
وردت معلومات من م�شادر �شرية، 
د من �شحتها، باأن التاجرة  مت التاأكرّ
الأن��ي��ق��ة ب��ح��وزت��ه��ا م���واد خمدرة؛ 
وعلى  وال���رتوي���ج،  الجت���ار  بق�شد 
ال��ف��ور مت و���ش��ع خ��ط��ة م��ي��دان��ي��ة ، 
عليها،  القب�س  اإلقاء  عن  اأ�شفرت 
ب���ع���د ت��ق��ن��ني الإج�������������راءات، عقب 
حماولتها بيع 8 اأكيا�س من خمدر 
يف  ب�الباجنو  ال�شهري  املاريجوانا، 

حم���ذراً الأف����راد  م��ن ع��واق��ب منح 
اأو الت�شاهل  الثقة املُطلقة للغرباء 
يف تناول اأي عقاقري اأو مواد تقدم 
جمهولني،  اأ����ش���خ���ا����س  م����ن  ل���ه���م 
عن  الناجمة  الآث����ار  اإىل  م�����ش��رياً  
خماطر تعاطي تلك ال�شموم التي 
اأن  تفرق بني اجلن�شني، موؤكداً  ل 
مديرية مكافحة املخدرات �شتبقى 
����ش���اه���رة يف حت��ق��ي��ق هدف  ع���ي���ن���اً 
للو�شول  الر�شيدة  القيادة  وروؤي��ة 
واأنها  وم�شتقر،  اآم��ن  جمتمع  اإىل 
ل��ن ت��ت��ه��اون يف ات��خ��اذ الإج�����راءات 
بق�شايا  املتورطني  �شدرّ  القانونية 
امل���خ���درات، ���ش��واء اأك��ان��وا رج���اًل اأم 

ن�شاء.

•• اأبوظبي-وام: 

لالإقامة  العامون  امل���دراء  ت��دار���س 
الداخلية  ب��وزارة  الأجانب  و�شوؤون 
ع���ج���م���ان  يف  ل����ه����م  اج�����ت�����م�����اع  يف 
والبدائل  ال����الزم����ة  الإج���������راءات 
“ق�شيمة  ع��ن  ال���ش��ت��غ��ن��اء  لعملية 
لتحقيق  ت��ه��دف  وال��ت��ي  الإقامة” 
الأه�����داف امل��ر���ش��وم��ة م��ن ال����وزارة 
للخدمات  اجل���دي���دة  مل��ن��ظ��وم��ت��ه��ا 
الإقامة  ����ش���وؤون  ل��ق��ط��اع  ال��ذك��ي��ة 
اأطلقتها  التي  واملنافذ  واجلن�شية 
توجهات  م���ع  وت���ت���واف���ق  م����وؤخ����راً 
ت�شريع  يف  الحت����ادي����ة  احل��ك��وم��ة 
لروؤية  الوطنية  الأج��ن��دة  حتقيق 
اأطلقت  اأن  منذ   2021 الإم���ارات 

امل�شرعات احلكومية.
ن�شبة  رف���ع  اإىل  ال������وزارة  وت�����ش��ع��ى 
ومراحل  املحقق  ال��زم��ن  تقلي�س 
الذكية  املنظومة  �شمن  املعاملة 
املتعامل  قيام  حاليا  يتطلب  حيث 

وبالتن�شيق  ب��ال��ت��ع��اون  الإقامة” 
وت��ق��دمي اخلدمات  ال�����ش��رك��اء  م��ع 
باأف�شل املعايري العاملية يف  الذكية 
واإجراءات  موحدة  عمل  منظومة 

النتائج  ع���ل���ى  ال���ن���ق���ا����س  حم������اور 
التجريبية  امل��رح��ل��ة  يف  امل��ح��ق��ق��ة 
التي مت تطبيقها يف اإقامة عجمان 
ن�شبة  حتقيق  م��ن  متكنت  وال��ت��ي 

لتثبيت  اخل��دم��ة  مركز  مبراجعة 
الإقامة يف وثيقة ال�شفر وما يلزم 
ذلك من وقت وجهد ميكن تقليله 
“مل�شق  الق�شيمة  عن  بال�شتغناء 

تطبيق مبادرة خف�س املدة الزمنية 
لإ�شدار الإقامة يف عجمان احدى 
اأطلقتها  التي  امل�شرعات  م��ب��ادرات 
وتركزت  الحت�����ادي�����ة.  احل���ك���وم���ة 

حكومة  روؤي��������ة  حت���ق���ق  م��ب�����ش��ط��ة 
املدراء  ا�شتعر�س  كما  الإم�����ارات. 
وال��ذي عقد  العامون يف الجتماع 
نتائج  امل��ا���ش��ي  الأ���ش��ب��وع  منت�شف 

خف�س بلغت %50 �شواء يف عدد 
املراحل التي كان يقوم بها املتعامل 
امل�شتغرق لإجناز  واأي�شا يف الزمن 

وا�شتالم املعاملة.

طفلي” “كر�شي  مبادرة  و�لطفولة” يطلق  لاأمومة  “�الأعلى 
•• اأبوظبي- وام:

اأطلق املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة بالتعاون مع وزارة الداخلية 
“ بهدف توفري كرا�شي لالأطفال خم�ش�شة  “ كر�شي طفلي  مبادرة 

كمقاعد لهم يف ال�شيارات حماية لهم من حوادث الطرق. 
وقالت �شعادة الرمي عبداهلل الفال�شي المني العام للمجل�س ان هذه 
املبادرة جاءت بتوجيهات من �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة 
الحتاد الن�شائي العام الرئي�شة الأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية رئي�شة 
املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة وذلك يف اطار املبادرات الن�شانية 

الإم�����ارات  دول���ة  ت��وج��ه��ات  وت�����ش��ب يف حتقيق  ���ش��م��وه��ا  ال��ت��ي تطلقها 
وتطلعات وروؤية قيادتنا الر�شيدة بتفعيل كافة حماور وم�شارات عام 

اخلري 2017.
“ام المارات”  واأك��دت ان احلملة تاأتي اأي�شا يف اطار دعم قرار �شمو 
بتخ�شي�س يوم الطفل الماراتي يف اخلام�س ع�شر من �شهر مار�س من 
كل عام الذي اأعلنته يف مطلع �شهر اغ�شط�س احلايل وذلك لت�شخري 

كل اجلهود حلماية اأطفالنا وتقدمي الرعاية ال�شاملة لهم .
املنا�شبة  ب��ه��ذه  لها  ت�شريح  يف   - الفال�شي  ال���رمي  �شعادة  واأو���ش��ح��ت 
- ان امل��ب��ادرة موجهة ل��الأم��ه��ات والب���اء واف���راد ال���ش��رة حلثهم على 

الترع بكرا�شي �شيارة خم�ش�شة لالأطفال مل تعد الأ�شر بحاجة لها 
اإ�شافة اإىل ت�شجيعهم على املحافظة على تلك الكرا�شي وا�شتخدامها 

بالطريقة املثلى اأثناء احلاجة اإليها اأو بعد النتهاء من ذلك . 
التي تهدف  امل�شاهمة يف اجن��اح هذه احلملة  كما دعت املترعني اىل 
اآمنة بعيدة عن حوادث ال�شيارات  اىل رعاية اطفالنا ليتمتعوا بحياة 
وخماطر الطريق وكذلك تطبيق القرار الذي اإتخذته وزارة الداخلية 
يف هذا ال�شاأن بهدف حماية الطفال من املخاطر التي قد يقعون فيها 

�شحية حلوادث الطرق.
املترعون لتقدمي  اليها  ان يتوجه  التي ميكن  املراكز  املجل�س  وحدد 

ترعاتهم اخلا�شة بهذه احلملة وهي مركز الحتاد الن�شائي العام يف 
الن�شائية  بدبي وجمعية الحتاد  الن�شائية  النه�شة  ابوظبي وجمعية 
املراأة براأ�س اخليمة ومركز تنمية املجتمع  بال�شارقة وجمعية نه�شة 
املوؤمنني  ام  وجمعية  القيوين  ب���اأم  الن�شائية  واجلمعية  بالفجرية 

بعجمان .
املا�شي عددا  اأطلق يف  الأعلى لالمومة والطفولة قد  املجل�س   وكان 
من املبادرات وامل�شاريع ذات الطابع اخلريي والتطوعي بالإ�شافة اىل 
اأن�شطة تتعلق بامل�شوؤولية املجتمعية خا�شة تلك املبادرات التي تاأتي يف 

اطار عام اخلري 2017 .

�صملت �لباعة �جلائلني و�ل�صيار�ت �ملهملة و�للوحات �لإعالنية و�ملظالت غري �ملرخ�صة

بلدية مدينة �أبوظبي تنفذ حمات ت�شتهدف مظهر �ملدينة يف منطقة �لفاح �جلديدة و�لقدمية
•• اأبوظبي-الفجر:

ن��ف��ذت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة اأب��وظ��ب��ي يف 
مدينة الفالح اجلديدة والقدمية 
وبالتعاون  منها  القريبة  واملناطق 
ال�شرتاتيجيني،  ال�����ش��رك��اء  م���ع 
التاأكد  ا���ش��ت��ه��دف��ت  ���ش��ام��ل��ة  ح��م��ل��ة 
اخلا�شة  ال�شرتاطات  تطبيق  من 
ب��ح��م��اي��ة م��ظ��ه��ر امل��دي��ن��ة ، واإزال����ة 

كافة اأ�شكال امل�شوهات. 
وت��اأت��ي ه���ذه احل��م��ل��ة ت��اأك��ي��داً على 
تبذلها  ال���ت���ي  امل�����ش��ت��م��رة  اجل���ه���ود 
 – والنقل  البلدية  ال�شوؤون  دائ��رة 
والهادفة  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية 
امل���ظ���ه���ر  ع�����ل�����ى  احل�������ف�������اظ  اإىل 
احل�������ش���اري ل��ل��م��دن واإزال�������ة كافة 
العام  للمظهر  امل�����ش��وه��ات  اأ���ش��ك��ال 
النظام  ح��ر���س  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة   ،
اأفراد  البلدي على �شحة و�شالمة 

املجتمع واملظهر العام.
ركزت  احلملة  اأن  البلدية  واأ�شارت 
اأهمها  م�����ن  حم�������اور  ع������دة  ع���ل���ى 
اجلائلني  الباعة  ظاهرة  مواجهة 
الأخطار  وتبيان  املرخ�شني  وغري 
اأفراد املجتمع  الناجمة عن تعامل 
م��ع ه���ذه ال��ف��ئ��ة وخ�����ش��و���ش��ا فيما 
يتعلق بالآثار ال�شحية املتاأتية من 
�شراء املواد الغذائية منهم ل�شيما 
ع���ل���ى معرفة  ال�����ق�����درة  ع�����دم  م����ع 
ال�شتهالكية  امل����واد  ه���ذه  م�����ش��ادر 
 ، لال�شتهالك  �شالحيتها  وم��دى 
كما ا�شتملت احلملة على مواجهة 
ظ��اه��رة ال�����ش��ي��ارات امل��ه��م��ل��ة وذلك 
ت�����ش��وي��ه املظهر  ل���دوره���ا يف  ن��ظ��راً 
احل�����ش��اري ل��ل��م��دي��ن��ة، ح��ي��ث دعت 
بلدية مدينة اأبوظبي اأفراد املجتمع 
�شياراتهم،  للمحافظة على مظهر 
تفادياً  تنظيف  دون  تركها  وع���دم 
التي  املالية  للغرامات  اأو  للحجز 
بح�شب  دره���م   3000 اإىل  ت�شل 

ما ن�س عليه القانون رقم 2 لعام 
. 2012،

ثالثا  حم���ورا  احل��م��ل��ة  وت�شمنت   
متثل يف مكافحة ظاهرة الإعالنات 
ال��ع�����ش��وائ��ي��ة وغ���ري امل��رخ�����ش��ة من 
اجل����ه����ات امل��خ��ت�����ش��ة امل��ن��ت�����ش��رة يف 
العامة  ال�شوارع وامليادين واملرافق 
وامل���ب���اين احل��ك��وم��ي��ة واخل���ا����ش���ة ، 
البنايات،  واأعمدة الإنارة ومداخل 
ال�شدد  ب���ه���ذا  ال���ب���ل���دي���ة  واأك��������دت 
بحق  خمالفة  بتحرير  تقوم  اأن��ه��ا 
ق���ان���ون املظهر  امل��خ��ال��ف��ني ح�����ش��ب 
وح�شب   2012/2 رق����م  ال���ع���ام 
لئ���ح���ة احل����ف����اظ ع���ل���ى الأم����اك����ن 
قدرها  م���ال���ي���ة  ب���غ���رام���ة  ال���ع���ام���ة 
املخالف  وع��ل��ى   ، 1000درهم 
يوما،   30 خالل  الغرامة  ت�شديد 
ا���ش��ت��ج��اب��ت��ه لذلك  ع���دم  ويف ح���ال 
املخالفة  بتحويل  البلدية  فتقوم 
على  ي��ت��وج��ب  ك��م��ا  ال��ن��ي��اب��ة،  اإىل 
يقوم  اأن  الإع��������الن  م����ن  امل��ن��ت��ف��ع 

باإزالته فورا .
اإىل  املجتمع  اأف��راد  البلدية  ودع��ت 
ب�����ش��روط تركيب  ال��ت��ق��ي��د  اأه��م��ي��ة 

الإعالنية  وامل��ل�����ش��ق��ات  ال��ل��وح��ات 
على  واحل�����������ش�����ول  ب�����ال�����������ش�����وارع 
الت�شاريح الالزمة منعاً لوقوعهم 
يف امل��خ��ال��ف��ة ول��رغ��ب��ة ال��ب��ل��دي��ة يف 
والتعاون  ال�شراكة  عالقات  تعزيز 
مع املجتمع حلماية املرافق العامة 
واملظهر احل�شاري للمدن و اإزالتها 
الت�شريح  ت��اري��خ  ان��ت��ه��اء  ح���ال  يف 

املعتمد .

ب�������ش���اأن  خم����ال����ف����ة    30 حت����ري����ر 
 55 حت��ري��ر  ،و  املهملة  ال�����ش��ي��ارات 
خم���ال���ف���ة ل����ل����وح����ات الإع����الن����ي����ة 

الع�شوائية .
لوحة    200 احلملة  ر�شدت  كما 
اأن  ، م�شرية  اأخ��رى غري مرخ�شة 
م�شتمرة  املنطقة   احلملة يف هذه 
اأن  وم����ن����وه����ة   ، ا����ش���ب���وع���ني  مل������دة 
متوا�شلة  املدينة  مظهر  حمالت 

ع��ل��ى ال�����ش��ع��ي��د ذات�����ه ن���ف���ذت فرق 
احلملة  يف  ال���ع���ام���ل���ة  ال��ت��ف��ت��ي�����س 
ت��ف��ت��ي�����ش��ي��ة ع��ل��ى مظالت  ج�����ولت 
ال���ب���ي���وت اخل���ارج���ي���ة ل��ل��ت��اأك��د من 
ح�شول اأ�شحابها على الرتاخي�س 
ل�شروط  وا���ش��ت��ي��ف��ائ��ه��ا  ال����الزم����ة 
ال�����ش��الم��ة وت��ط��اب��ق��ه��ا م��ع معايري 
ل��ل��م��دي��ن��ة. ونوهت  ال���ع���ام  امل��ظ��ه��ر 
اأ���ش��ف��رت عن  ال��ب��ل��دي��ة اأن احل��م��ل��ة 

جزيرة  وت�شمل  ال��ع��ام  م���دار  ع��ل��ى 
اأب��وظ��ب��ي وال���ر ال��رئ��ي�����س وجميع 
توفري  ب��ه��دف  العا�شمة  �شواحي 
وال�شالمة  ال�شحة  معايري  اأع��ل��ى 
وبالوقت  امل��ج��ت��م��ع  اأف�����راد  جلميع 

العام  امل��دي��ن��ة  مظهر  حماية  ذات���ه 
، داعية  اأ�شكال امل�شوهات  من كافة 
اأهمية م�شاندة  اإىل  املجتمع  اأف��راد 
جهود البلدية وذلك حتقيقا لقيم 

امل�شوؤولية املجتمعية .
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»خريية عجمان« تطلق مبادرة يوم �الإن�شانية
•• عجمان -وام: 

اأطلقت هيئة الأعمال اخلريية بعجمان مبادرة يوم الإن�شانية تزامناً 
مع اليوم العاملي للعمل الإن�شاين الذي ي�شادف ام�س.

العمالية  الفئة  على  وج��ب��ة   1500 ت��وزي��ع  على  امل��ب��ادرة  ا�شتملت 
بالتن�شيق مع دائرة البلدية والتخطيط - عجمان مبقر �شكن العمال 
التابع للبلدية وتوزيع 250 طرد غذائي �شمل مواد غذائية متنوعة 
من  كل  يف  املحدود  الدخل  وذوي  املتعففة  والأ�شر  الأيتام  اأ�شر  على 

اإمارتي عجمان وراأ�س اخليمة.
لهيئة  التنفيذي  املدير  اخلاجة  الوهاب  عبد  خالد  �شعادة  واأو���ش��ح 
قيادتنا  لتوجيهات  ترجمة  تاأتي  املبادرة  هذه  اأن  اخلريية  العمال 

الدعم  وتقدمي  الإن�شانية  امل�شاريع  تنفيذ  وت�شجيعها على  الر�شيدة 
للعمل  العاملي  اليوم  اإحياء  مع  وتزامناً  املحتاجة  للفئات  وامل�شاعدة 

الإن�شاين.
واأ�شاد اخلاجة بالعاملني يف املجال اخلريي والإن�شاين يف املوؤ�ش�شات 
الإماراتية جلهودهم املقدرة وت�شحياتهم وتفانيهم لتقدمي امل�شاعدة 

والعون للمحتاجني.
يف  الغذائية  الطرود  مبادرة  ا�شابيع  منذ  اطلقت  قد  الهيئة  وكانت 
اطار م�شروعاتها الإن�شانية يف عام اخلري ومت خالل املبادرة توزيع 
ال�شرورية  الغذائية  امل��واد  العديد من  على  ا�شتملت  ط��رود غذائية 
ا�شرة من   200 اللحوم وال�شكر والرز والزيت على اكرث من  مثل 

ال�شر املتعففة واأ�شر الأيتام وذوي الدخل املحدود.

•• اأبوظبي-وام:

ي�شعى املركز الوطني للتاأهيل منذ تاأ�شي�شه عام 2002 انطالقا من روؤية 
املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان ال نهيان طيب اهلل ثراه اىل لعب دور فعال 
يف عالج الإدمان مبختلف اأنواعه ولأجل ذلك ركز املركز على اإ�شتقطاب كادر 
املواطنني  املخت�شني  وتدريب  املهنة  ه��ذه  بتوطني  واهتم  متخ�ش�س  طبي 
�شامال  العالج  يكون  والدرا�شات حتى  الأبحاث  واأج��رى  اأعلى م�شتوى  على 

ومتكامال .
الإمارات  الإدم��ان من مواطني  ملر�شى  اأم��ل  �شعلة  اإن�شائه  املركز منذ  ويعد 
الأخرى  اجلن�شيات  من  املواطنني  لغري  خدماته  يقدم  حاليا  اأ�شبح  حتى 

�شواء من داخل اأو خارجها .
وهو  الطبية  �شخبوط  منطقة  يف  ال��دائ��م  مقره  اىل  م��وؤخ��را  املركز  واإنتقل 
عبارة عن جممع �شحي مزود باأحدث ما تو�شل اإليه العلم يف جمال معاجلة 
قدرها  اجمالية  وم�شاحة  �شريرا   169 قدرها  ا�شتيعابية  ب�شعة  الإدم���ان 
108،000 مرت مربع ت�شمل مباين القامة للرجال والن�شاء ومباين الدارة 
والعيادات اخلارجية ومراكز الرعاية اليومية ومركز الأ�شرة بالإ�شافة اىل 

مباين الدعم الطبية من خمترات و�شيدليات و خدمات اأخرى.
ومت تق�شيم مباين القامة الداخلية لتتنا�شب مع املراحل العالجية املختلفة 
حيث مت توفري اأجنحة لإزالة ال�شمية واأجنحة التاأهيل بالإ�شافة اىل اأجنحة 
احلالت احلرجة وجناح الت�شخي�س املزدوج بالإ�شافة اىل اأجنحة متخ�ش�شة 

للمراهقني من اجلن�شني بخدماتها املتكاملة .
عالجية  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  على  للتاأهيل  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز  عمل  يقت�شر  ول 
للمر�شى املدمنني بل هو مركز يقدم برامج عالجية وتوعوية عالية اجلودة 
للت�شدي لظاهرة الإدمان .. وقد ح�شل املركز بعد عام من تطبيق اخلطة 
“الآيزو  �شهادة  على   2018  -  2014 لالأعوام  اخلم�شية  ال�شرتاتيجية 

. ”9001
وحقق املركز خالل م�شريته الق�شرية ن�شبيا العديد من الإجنازات منها ما 
املوؤ�ش�شات  التفاهم مع الكثري من  يتعلق بالتفاقيات وال�شراكات ومذكرات 
املحلي مذكرات تفاهم مع  ال�شعيد  الدولة وخارجها حيث وقع على  داخل 
جمموعة من املوؤ�ش�شات احلكومية التي تعمل جنبا اىل جنب خلدمة املجتمع 
والتعاون يف جمال تقدمي خدمات العالج والتاأهيل لالأحداث اجلانحني اأما 
لندن  كولج”–  “كينجز  معهد  م��ع  �شراكة  هناك  اخل��ارج��ي  ال�شعيد  على 
ومذكرة تفاهم مع مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ومذكرة 

تفاهم مع معهد ماتريك�س يف الوليات املتحدة.
اإ�شدار جملة علمية متخ�ش�شة يف  وقد وقع املركز اتفاقية لالإ�شراف على 
علم الدمان مع منظمة خطة كولومبو ومذكرة تفاهم مع جامعة ابردين 
جلامعة  ال��ت��اب��ع  ماكلني  م�شت�شفى  م��ع  ���ش��راك��ة  واتفاقية  امل��ت��ح��دة  باململكة 

هارفارد .

املقدمة  اخل��دم��ات  تو�شعت  بل  احل��د  ه��ذا  املركز عند  اإجن���ازات  تتوقف  ومل 
منها  العالجي  الرنامج  تقدم  خارجية  ع��ي��ادات  افتتاح  لت�شمل  للمر�شى 
تقييم و�شع املري�س وتخطيط العالج واإزالة ال�شمية وال�شت�شارة واملداواة 

والتدخالت العائلية والتاأهيل بالإر�شاد الديني والروحي والتدريب املهني.
وتتابع العيادة اخلارجية التي تفتح اأبوابها يوميا من ال�شاعة الثامنة �شباحا 
حتى الثالثة ظهرا مر�شى املركز اللذين ل تتطلب حالتهم ال�شحية الدخول 

اإىل ق�شم العالج الداخلي اأو املر�شى الذين اأنهوا العالج يف هذا الق�شم .
ويتم خالل الرنامج العالجي للعيادة اخلارجية اإجراء تقييم �شامل حلالة 
املري�س وعلى �شوئه يتم و�شع ت�شور عن مراحل العالج التي ي�شتمر فيها 
املري�س واملدة الزمنية لإنهاء الرنامج العالجي وذلك مبا ينا�شب املري�س 

وظروفه ال�شحية والجتماعية ويف اإطار كامل من ال�شرية واخل�شو�شية.
ويقوم الفريق الطبي يف العيادة اخلارجية خالل فرتة عالج املري�س بتطبيق 
الرنامج املنا�شب لكل حالة وتتفاوت فرتة العالج من مري�س اإىل اآخر وتتم 

هذه املرحلة حتت اإ�شراف فريق عالجي متكامل التخ�ش�س.
ويهدف الرنامج يف الأ�شابيع الأوىل من العالج اإىل التخل�س من الإدمان 
وتزويد املري�س باملهارات الالزمة للتعامل مع اأعرا�س الن�شحاب التي قد 
لتفادي  جل�شات  على  الرتكيز  فيتم  الالحقة  امل��راح��ل  يف  اأم��ا  لها  يتعر�س 
النتكا�س وترتكز الرامج العالجية املقدمة على اأف�شل املمار�شات العلمية 

والعاملية يف هذا املجال.
ويتم  العالجي  الرنامج  اإجن��اح  يف  امل�شاهمة  يف  مهما  دورا  الأ���ش��رة  وتلعب 
اإ�شراك ال�شرة يف الرنامج مع حفظ ال�شرية بغية توفري بيئة منا�شبة يف 

املجتمع ملري�س الإدمان.
وهناك بع�س املر�شى تتطلب حالتهم ال�شحية الإدخال اإىل الق�شم الطبي 
الداخلي يف املركز وهذا ل يعني بال�شرورة �شوء حالة هوؤلء املر�شى ال�شحية 
لكن قد ي�شري تقييم الطبيب الأويل اإىل اأن املري�س �شي�شتفيد من العالج 

الداخلي اأكرث من املتابعة يف العيادة اخلارجية فقط .
متخ�ش�س  ف��ري��ق  ال��داخ��ل��ي  بالق�شم  اإق��ام��ت��ه  خ��الل  املري�س  على  وي�شرف 
مكون من طبيب نف�شي واخت�شا�شي نف�شي واخت�شا�شي اجتماعي وطاقم 
ومتابعة  والنف�شية  ال�شحية  احتياجاته  توفري  و�شمان  ملتابعته  التمري�س 

تقدمه يف الرنامج العالجي .
الدخول  اإىل  الداخلي  العالج  الأوىل من  املرحلة  املر�شى يف  ويحتاج بع�س 
لوحدة اإزالة ال�شمية يف ق�شم العالج الداخلي وعادة يق�شي املري�س يف هذه 

الوحدة ما يقارب الأ�شبوعني يتوقف خاللها عن ا�شتخدام املواد املخدرة.
وقد يعاين املري�س يف هذه املرحلة من بع�س اأعرا�س الن�شحاب كا�شطراب 

النوم وكاآبة املزاج والع�شبية والرغبة يف ا�شتخدام املواد املخدرة.

لتمكني  العالجية  ال�شبل  اأف�����ش��ل  بتوفري  ب��امل��رك��ز  الطبي  ال��ف��ري��ق  وي��ق��وم 
املري�س من جتاوز هذه املرحلة.

وقد يحتاج عدد قليل من املر�شى اإىل مراقبة طبية دقيقة وا�شتخدام بع�س 
قد  التي  الطبية  امل�شاعفات  ومنع  الأع��را���س  ه��ذه  ح��دة  لتخفيف  الأدوي���ة 

حتدث يف بع�س الأحيان .
برنامج  املري�س  يتابع  الداخلي  الق�شم  يف  العالج  من  الثانية  املرحلة  ويف 
“الوقاية من النتكا�س” ومدته ثمانية اأ�شابيع ويهدف اإىل تزويد املري�س 
باملهارات والقدرات الالزمة التي ت�شاعده على جتاوز الإدمان وعدم النتكا�س 
مرة اأخرى. ويتم خالل هذه الفرتة و�شع جدول يومي لكل مري�س ي�شمل 
املتخ�ش�س  واجلماعي  ال��ف��ردي  العالج  جل�شات  مثل  الفقرات  من  العديد 
وجمموعة من الرامج التدريبية كالتمارين الريا�شية و درو�س الكمبيوتر 
ع اإدارة املركز جميع املر�شى على امل�شاركة  واللغة الإجنليزية والر�شم وت�شجرّ

يف هذه الأن�شطة ملا لها من دور فعال يف العالج والتاأهيل .
ويحتاج عالج املراهقني من الإدمان اإىل اتباع منهج عالجي �شامل من �شاأنه 

ال�شيطرة على الإدمان وهذا ما اأكدته العديد من الدرا�شات والبحوث.
ويعتمد هذا العالج ال�شامل بدرجة اأ�شا�شية على اإقناع املراهق بطلب العالج 
العمرية  املرحلة  ه��ذه  يف  فالأ�شخا�س  العالجي  الرنامج  يف  وال�شتمرار 
بحاجة اإىل رعاية خا�شة للتاأكد من اأن العالج �شيتم على اأكمل وجه ومن 
ال�شروري النتباه اإىل اأن عدم عالج املراهق يف املراحل الأوىل من الإدمان 
يولد �شعوبات كبرية يف العالج يف امل�شتقبل ويقلل من فر�س ال�شفاء ب�شكل 

كامل.
�شلبية  اآث��ار  املبكر  ال�شن  ه��ذا  الإدم���ان يف  امل��راه��ق ملر�س  تعر�س  وتنتج عن 
حيث يوؤثر املر�س يف التح�شيل الدرا�شي والعالقات الجتماعية وقد يدفع 
املراهق اإىل ترك الدرا�شة وارتكاب اجلرائم من اأجل توفري التمويل الالزم 

للح�شول على املخدرات .
املراهقني  م��ن  الإدم����ان  مر�شى  ع��الج  للتاأهيل  الوطني  امل��رك��ز  و�شع  وق��د 
الفئة  هذه  لعالج  خا�شة  وح��ده  افتتاح  مت  حيث  اأولوياته  �شمن  وتاأهيلهم 
العمرية  الفئة  ه��ذه  احتياجات  مع  تتنا�شب  خا�شة  عالجية  برامج  توفر 

وثقافتها.
كل  احتياجات  ملعرفة  متكامل  حتليل  اإج���راء  العالجي  الرنامج  وي�شمل 
حتديد  يعتر  وقد   .. املخدرات  تعاطي  اإىل  دفعته  التي  والأ�شباب  مري�س 
هذه الأ�شباب اأهم خطوة يف الرنامج العالجي لأنه من دون حتديد ال�شبب 

الرئي�س لالإدمان فاإن املراهق قد يعود اإىل ا�شتخدام املخدرات مرة اأخرى.
اأفراد الأ�شرة يف الرنامج العالجي  ويعد برنامج العالج الأ�شري واإ�شراك 
من اأهم ركائز الرنامج املتكامل لعالج مر�شى الإدمان من املراهقني واإعادة 

تاأهيلهم وي�شاعد ب�شكل كبري على �شرعة ال�شفاء وتوفري بيئة منا�شبة ت�شهم 
الفئة  لهذه  امل�شمم  العالجي  الرنامج  اأن  ..كما  املري�س  انتكا�شة  منع  يف 
يركز على تنمية بع�س املهارات احلياتية مثل مهارات اتخاذ القرار والثقة يف 
النف�س ومقاومة �شغوط الأفراد والأ�شدقاء وبالإ�شافة اإىل ذلك فاإن هناك 
برنامج جل�شات جماعية وفردية م�شممة مل�شاعدة املراهق على جتاوز جميع 
مراحل العالج ب�شال�شة وي�شر .. كما مت افتتاح وحدة خا�شة لعالج الإدمان 

لدى الإناث مع الأخذ بعني العتبار عادات جمتمع الإمارات وتقاليده .
ال��ف��ئ��ة تت�شمن ج��ل�����ش��ات فردية  ل��ه��ذه  ب��رام��ج ع��الج��ي��ة خ��ا���ش��ة  و���ش��م��م��ت 
الأ�شرة  اإ�شراك  .. ويتم عادة  الإدم��ان  اأ�شباب  التعرف عن قرب على  هدفها 
اإدمان  مري�شة  ت�شاعد  منا�شبة  بيئة  توفري  بهدف  العالجي  الرنامج  يف 
املخدرات على التخل�س من هذا املر�س يقوم خاللها اأفراد الأ�شرة بتوفري 

الدعم املعنوي للمري�شة .
ويهدف الرنامج العالجي والتاأهيلي اإىل اإعادة تاأهيل مري�شة الإدمان مرة 
اأخرى يف املجتمع وتزويدها بالثقة والقدرة على الندماج مع اأفراد اأ�شرتها 

وجمتمعها وامل�شاهمة يف م�شرية العطاء .
الإدمان  مري�شات  ع��الج  جم��ال  يف  العامل  الطبي  ال��ك��ادر  معظم  اأن  يذكر 
هن من الن�شاء اللواتي مت تدريبهن على اأحدث طرق العالج والتاأهيل من 

الإدمان.
اأجل  م��ن  املعنية  اجل��ه��ات  م��ع  بالتعاون  احل���الت  بع�س  امل��رك��ز يف  يقوم  كما 
قد  التي  والجتماعية  القانونية  امل�شكالت  لبع�س  حل  اإيجاد  يف  امل�شاهمة 

تواجه مري�شة الإدمان وذلك يف نطاق كامل من ال�شرية .
مبر�س  اخلا�شة  العلمية  الب��ح��اث  جم��ال  يف  فعال  ب�شكل  امل��رك��ز  وي�شاهم 
هذا  يف  العلمية  والبحوث  ال��درا���ش��ات  من  العديد  تنفيذ  مت  حيث  الدم���ان 
كما  وعاملية  م��وؤمت��رات حملية  الدرا�شات يف  ه��ذه  املجال ومت عر�س معظم 
والتي تهدف  املحلية  والدرا�شات  امل�شوحات  العديد من  بتنفيذ  املركز  يقوم 
اىل جمع معلومات خا�شة عن واقع املخدرات بالدولة ومن ثم ترجمة هذه 

الدرا�شات اإىل تو�شيات من �شاأنها احلد من عبء املخدرات بالدولة.
“جينات  ال��درا���ش��ات التي اجن��زت والتي هي قيد الجن��از درا���ش��ة  وم��ن بني 
بالتعاون مع جامعة  للتاأهيل” وذلك  املركز الوطني  الإدم��ان لدى مر�شى 
الأولية  ال�شحية  الرعاية  اأط��ب��اء  م�شتوى  وحتديد  ملعرفة  ودرا���ش��ة  خليفة 
بعالمات الإدم��ان لدى املر�شى وا�شاليب عالجهم وحتويلهم بالتعاون مع 
�شركة �شحة وجامعة اأبردين واأي�شاً درا�شة عن منط الإ�شطرابات املتعلقة 
بتعاطي املوؤثرات العقلية يف الإم��ارات �شنة 2015: نتائج درا�شة عينة من 
و  منها  الوقاية  العقلية  امل��وؤث��رات  تعاطي  ع��الج  للتاأهيل:  الوطني  امل��رك��ز 

ال�شيا�شات اخلا�شة بها.
اأبحاث حول  لت�شمل  الأبحاث تو�شيع مهامه  ياأمل ق�شم  املتوا�شل  وبالدعم 
الإدمان  اأدوي��ة جديدة لعالج  با�شتخدام  �شريرية  اختبارات  واإقامة  الوقاية 
بالتعاون مع املعهد الوطني لتعاطي املخدرات بالوليات املتحدة الأمريكية.

�ملركز �لوطني للتاأهيل .. �شعلة �أمل ملر�شى �الإدمان

حتقيق �لهدف خالل 100 يوم عمل عرب من�صة �مل�صرعات �حلكومية �لأوىل من نوعها عامليًا

حماكم دبي بالتعاون مع وز�رة �ملو�رد �لب�شرية تطلق جمموعة من �ملبادر�ت �لنوعية خلف�ض �ملدة �لزمنية لت�شوية �ملنازعات �لعمالية

العمالية   ال��ق�����ش��اي��ا  ق�����ش��م  رئ��ي�����س 
ورئي�س فريق امل�شرعات عن املحاكم 
املبادرات الفرعية التي انبثقت من 
وهي  للم�شرعات  الرئي�شي  الهدف 
: -1  مبادرة )الغرفة اخل�شراء( 
يف حم��اك��م دب����ي، وه���ي ع���ب���ارة عن 
الراحة  �شبل  بكافة  جمهزة  غرفة 
وال���ش��رتخ��اء ب��ع��ي��دا ع��ن الأج����واء 
الر�شمية املعتادة ، حيث يتم ار�شال 
يكونون  و  للغرفة  الدعوى   طريف 

م�شتهدفات  حت��ق��ي��ق  ت�����ش��ري��ع  اإىل 
الأجندة الوطنية يف اأربعة جمالت 
الوطنية  امل��وؤ���ش��رات  وه��ي  اأ�شا�شية 
واملبادرات  وال��رام��ج  وال�شيا�شات 
خالل  م��ن  احلكومية،  واخل��دم��ات 
من  م�����ش��رتك��ة  ع��م��ل  ف���رق  ت�شكيل 
خمتلف اجلهات يف الدولة ملعاجلة 
ال����ت����ح����دي����ات واإجن����������از الأه���������داف 
الطموحة، وتر�شيخ مفهوم وثقافة 
البتكار احلكومي، وذلك من خالل 

ال�شتفادة من التجارب والبتكارات 
والتميز  ال��ري��ادة  وحتقيق  العاملية 
تنفيذ  ع���ر  احل��ك��وم��ي  ال��ع��م��ل  يف 
م�����ش��اري��ع وجت����ارب ب��اأ���ش��ال��ي��ب عمل 
ريادية ومبتكرة تف�شي اإىل حتقيق 
ا�شتدامتها،  و�شمان  �شريعة  نتائج 
ق��ط��اع��ني اخل���ا����س والأك�����ادمي�����ي، 
م�شاريع  ت��ن��ف��ي��ذ  ل��ت�����ش��ري��ع  وذل�����ك 

احلكومة ال�شرتاتيجية. 
عبداهلل  ح��م��د  ا�شتعر�س  وب����دوره 

ق��ام��ت حم��اك��م دب���ي ب��ال��ت��ع��اون مع 
والتوطني  الب�شرية  امل���وارد  وزارة 
ب��ات��خ��اذ ال��ع��دي��د م���ن الإج�������راءات 
املحاكم  ل��ت��ن��ف��ي��ذ حت���دي  ال��ع��م��ل��ي��ة 
لت�شوية  ال��زم��ن��ي��ة  امل�����دة  خل��ف�����س 
وترية   لدفع   العمالية  امل��ن��ازع��ات 
جندة  الأ حتقيق  نحو  العمل 
الوطنية2021، من خالل العمل 
���ش��م��ن  ف��ري��ق ع��م��ل م�����ش��رتك بني 
خالل  ال���ه���دف  لتحقيق  ال���دوائ���ر 
م�شتدامة  ب��ط��ري��ق��ة  ي����وم،   100
وب���دون تكلفة م��ادي��ة، ع��ر من�شة 
من  الأوىل  احل��ك��وم��ي��ة  امل�����ش��رع��ات 
�شاحب  اأطلقها  التي  عاملياً  نوعها 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن را�شد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  اآل 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
ال��ري��ادة لدولة  رع��اه اهلل، لتحقيق 
ال��ع��امل يف  م�شتوى  الإم����ارات على 
لإ�شعاد  اخل���دم���ات  ت��ق��دمي  جم���ال 

املتعاملني.
جمال  ال���ق���ا����ش���ي  �����ش����ع����ادة  واأك��������د 
العمالية  املحكمة  رئي�س  اجلابري 
الدائرة  ح��ر���س  دب����ي،  حم��اك��م  يف 
على التعاون مع الوزارات والهيئات 
احلكومية لإجناز اأهداف امل�شرعات 
احلكومية، حيث مت اختيار م�شكلة  

تاأخر نظر ال�شكوى يف وزارة املوارد 
الب�شرية والتوطني ، وتاأخر الف�شل 
يتم  امل��ح��اك��م  حيث  يف  الق�شية  يف 
نظر ال�شكوى  واحالتها  للمحاكم 
وم�شكلة  ع���م���ل،  ي����وم   35 خ����الل 
بعد  املحاكم  يف  الق�شية  يف  احلكم 
التفاق  ح��ي��ث مت  ع��م��ل،  ي���وم   65
على و�شع هدف للفريق وهو احالة 
ال�شكوى التي تكون  املطالبة فيها 
وزارة  من  اقل  او  درهم   20000
ال��ب�����ش��ري��ة خ���الل متو�شط  امل�����وارد 
فيها  الف�شل  ويتم  عمل  ايام   10
يف امل��ح��اك��م خ����الل م��ت��و���ش��ط 30 
يوم عمل، ، وذل��ك يف اإط��ار ت�شريع 
حت���ق���ي���ق م�������ش���ت���ه���دف���ات الأج����ن����دة 
الوطنية من خالل تنفيذ م�شاريع 
تف�شي  ري����ادي����ة  ع��م��ل  ب��اأ���ش��ال��ي��ب 
وم�شتدامة  ���ش��ري��ع��ة  ن��ت��ائ��ج  اإىل 
وتر�شيخ ثقافة البتكار احلكومي، 
اآلية عمل حكومية حتاكي  وابتكار 
امل�شرعات  ت��ع��د  ح��ي��ث  امل�����ش��ت��ق��ب��ل. 
م�شتقبلية  ع��م��ل  اآل��ي��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
وت�شم  ع��امل��ي��اً،  ن��وع��ه��ا  م��ن  الأوىل 
موظفي  م��ن  م�شرتكة  عمل  ف��رق 
امل�شرعات  ت���ق���دم  ك��م��ا  احل���ك���وم���ة، 
خمتلف  لدعم  خدمات  احلكومية 
اجلهات احلكومية، كما اأنها تهدف 

ت�شجيلها  قبل  �شكوى   623 ح��ل 
توفري  ومت   ، امل��ح��اك��م  يف  كق�شايا 
حيث  دره��م   3.895.619 مبلغ 
بعد  ال���واح���دة  ال�����ش��ك��وى  تكلفة  ان 
 6253 ت��ك��ل��ف  كق�شية  حت��وي��ل��ه��ا 

درهم يف املحكمة البتدائية .
م��ب��ادرة لئحة  اإىل -3    كما لفت 
ال���دع���وة ال��ن��م��وذج��ي��ة ال��ت��ي تهدف 
ال����دع����وة  ���ش��ح��ي��ف��ة  ت���وح���ي���د  اإىل 
ال���ق�������ش���ائ���ي���ة ب�����ني حم����اك����م دب����ي 
والتوطني  الب�شرية  امل��وارد  ووزارة 
ل��ت��وف��ري ال��ك��ل��ف��ة وال���وق���ت واجلهد 
خالل  ل�شتخراجها  املتعامل  على 
الق�شاء،  اإىل  املنازعة  اإحالة  ف��رتة 
و�شتعمم هذه التجربة لحقاً على 
م�شتوى الدولة، و مبادرة الإحالة 
الإلكرتونية تت�شمن حتويل ملفات 
�شكاواهم  حل  تعذر  الذين  العمال 
اإلكرتونياً.  الق�شاء  اإىل  ب��ال��وزارة 
العبيديل  حم���م���د  اأك������د  وب��������دوره 
ادارة  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
ا�شتناداً  دب���ي  حم��اك��م  يف  ال��دع��وى 
لقول �شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي – رعاه اهلل- اأن 
كل مبادرة وجهد تقوم به احلكومة 
بحياة  ل��الرت��ق��اء  بالإ�شا�س  يهدف 

ولكن  ال�شلح،  مبدا  على   متفقني 
وهذه  التفا�شيل  على  الخ��ت��الف 
النظر   وج����ه����ات  ت���ق���رب  اجل��ل�����ش��ة 
النزاع  م��و���ش��وع  يف  وي��ت��ن��اق�����ش��ون 
الراحة  م��ن  ج��و  يف  بينهم  ال��ق��ائ��م 
التوتر  ع���ن  ب��ع��ي��دا  وال��ط��م��اأن��ي��ن��ة 
اأي من  او  اأي موظف  ودون تدخل 
�شاهمت  وق���د   ، امل��ع��ن��ي��ة  اجل��ه��ت��ني 
حتقيق  يف  اخل���������ش����راء  ال����غ����رف����ة 
امل�شتهدف بطريقة ودية بني طريف 
ال���ن���زاع مم���ا وف���ر ال���وق���ت واجلهد 

والتكلفة على جميع الأطراف.
م������ب������ادرة   2- اإىل   اأ�������ش������اف������ة   
حماكم  يف  القانونية  ال�شت�شارات 
التوا�شل  اإىل  ت���ه���دف  ال���ت���ي  دب����ي 
اأ�شئلتهم  ع��ل��ى  ل��ل��رد  ال��ع��م��الء  م��ع 
خالل يومي عمل من خالل وات�س 
العمالية  امل��ح��ك��م��ة  م���ب���ادرة  و  اآب، 
امل��ت��ن��ق��ل��ة، وه����ي ع���ب���ارة ع���ن وحدة 
م��ت��ن��ق��ل��ة ي���ت���م ت��ف��ع��ي��ل��ه��ا م����ن قبل 
فريق مفت�شي الوزارة بالتعاون مع 
بهدف  دب��ي  مبحاكم  متخ�ش�شني 
ال��ت��دخ��ل ال�����ش��ري��ع وال��و���ش��ول اإىل 
م��واق��ع ت��وق��ف ال��ع��م��ال ع��ن العمل 
ال�شكاوى  يف  ف��اأك��رث   عمال    10
النزاع  وت�شوية  حل��ل  اجل��م��اع��ي��ة،  
ال��ع��م��ايل يف ال��وق��ت امل��ن��ا���ش��ب وقد 

اإن�شان وجمتمع الإمارات، لتحقيق 
هذا الهدف باأ�شاليب فعالة، تعتمد 
البتكار يف توظيف املوارد، واإيجاد 
التحديات  لكافة  املنا�شبة  احللول 

باأقل وقت وجهد ممكن.
م��وؤك��داً  ال��ت��زام ال��دائ��رة بامل�شاركة 
امل�������ش���رع���ات  ف����ري����ق  ال���ف���اع���ل���ة يف 
احل��ك��وم��ي��ة امل��ع��ن��ي ب��خ��ف�����س امل���دة 
ال�شكاوى  ت�������ش���وي���ة  يف  ال���زم���ن���ي���ة 
جهود  �شمن  ي�شهم  مبا  العمالية، 
امل�شتهدفات  حت��ق��ي��ق  يف  ال��ف��ري��ق 
ال��وط��ن��ي��ة يف ه����ذا امل���ج���ال، وذل���ك 
املنازعات  ف�����س  حت����دي  اإط������ار  يف 
وت�شهيل  ل��ت��ي�����ش��ري  ال���ع���م���ال���ي���ة، 
العمال،  على  التقا�شي  اج����راءات 
وقت  ب��اأ���ش��رع  حقوقهم  واعطائهم 
العديد  اتخاذها  خالل  من  ممكن 
لتعزيز  ال��ك��ف��ي��ل��ة  الإج�������راءات  م��ن 
العمالية  امل��ن��ازع��ات  ح��ل  وت�شجيع 
ال�شلح  وحتقيق  ودي����اً،  وت�شويتها 
قبل  العمل  واأ�شحاب  العمال  بني 
نظر الق�شية والف�شل فيها، وذلك 
الإن�شاين  احل���ر����س  م��ن��ط��ل��ق  م���ن 
املحاكم  واأه����داف  غ��اي��ات  وتطبيق 
يف تعزيز الثقة يف النظام الق�شائي 
�شرعة  وامل�شاعدة يف  دولياً وحملياً 

الف�شل يف الق�شايا.

�شرطة ر�أ�ض �خليمة ت�شت�شيف �أيتام د�ر �لرب يف »�ي�ض الند« 
للذكور باإ�شراف مالزم اأول �شيف 
را����ش���د ي��ه��م��ور م��دي��ر ف���رع نادي 
ال�شباط، واملدين حممد �شمري، 
وت���ع���د ه����ذه امل�����رة ال���راب���ع���ة على 
راأ�س  �شرطة  تنظم  التي  التوايل 
ترفيهي  برنامج  اخليمة خاللها 

لالأيتام.
م����وزة  اول  م�������الزم  واأو�����ش����ح����ت 
الأ�شا�شي  ال��ه��دف  اأن  اخل��اب��وري، 
اأبنائنا  اإ���ش��ع��اد  امل��ب��ادرة ه��و  ل��ه��ذه 
وجوههم  ع��ل��ى  ال��ب�����ش��م��ة  ور����ش���م 
برناجماً  تخ�شي�س  خ���الل  م��ن 
من  ج��ان��ب  يحقق  لهم  ترفيهياً 
ال���ت���ي تطمح  ال�������ش���ع���ادة  ج���وان���ب 
بني  بثها  اإىل  ال��ر���ش��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا 

•• راأ�ض اخليمة – الفجر

والعالقات  الإع��الم  اإدارة  نظمت 
ل�شرطة  العامة  بالقيادة  العامة 
ب��رن��ام��ج ترفيهي  راأ����س اخل��ي��م��ة، 
لأيتام جمعية دار الر اخلريية، 
وذلك مبدينة اآي�س لند لالألعاب 
امل�����ائ�����ي�����ة، ع����ل����ى م�������دى ي���وم���ني 
جمموع  مب�����ش��ارك��ة  م��ت��ت��ال��ي��ني، 
150 طفل من اجلن�شني الذكور 
تخ�شي�س  مت  ح��ي��ث  والإن���������اث، 
ل���الإن���اث ب���اإ����ش���راف مالزم  ي���وم���اً 
مدير  اخل������اب������وري  م�������وزة  اأول 
ب����اإدارة  املجتمعية  ال��رام��ج  ف���رع 
ال�������ش���رط���ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، وي���وم���اً 

املختلفة،  املجتمع  �شرائح  جميع 
م������ن خ�������الل ت����ع����زي����ز امل�������ش���اع���ر 
مثمنة  ال�������ش���ادق���ة،  الإن�������ش���ان���ي���ة 
اله��ت��م��ام وال��رع��اي��ة ال��ت��ي حظي 
ال��دول��ة وجميع  الأي��ت��ام م��ن  بها 
على  حر�شهم  ع��ر  موؤ�ش�شاتها 
ب��ن��اء ال��ي��ت��ي��م ل��ي��ك��ون ف����رداآ نافعا 

لوطنه وجمتمعه.
ومن جانبه، اأكد مالزم اأول �شيف 
الفعالية  ه��ذه  اأن  يهمور،  را���ش��د 
الرتفيهية  لالأطفال الأيتام مع 
براأ�س  اخلريية  ال��ر  دار  جمعية 
بالتزامن مع  اخليمة، قد ج��اءت 
ع��ام اخل��ري ال��ذي اأطلقه �شاحب 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و 

حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
2017م  ع�����ام  ي���ك���ون  ب������اأن  اهلل 
مع  تزامناً  وكذلك  للخري،  عاما 
املبارك،  الأ���ش��ح��ى  عيد  اق���رتاب 
راأ���س اخليمة  كاإهداء من �شرطة 

اإىل الأطفال الأيتام.
راأ���س اخليمة  �شرطة  من  حر�شاً 
ع����ل����ى م������د ج���������ش����ور ال���ت���وا����ش���ل 
وت���ع���زي���ز ال��ع��م��ل الإن�������ش���اين مبا 
ي��خ��دم ���ش��ري��ح��ة الأي����ت����ام اإح����دى 
توفري  عر  املجتمع  �شرائح  اأه��م 
اإيجابية لالأيتام من  بيئة  اأف�شل 
العالقات  وتوثيق  تعزيز  خ��الل 
حلظاتهم  وم�����ش��ارك��ت��ه��م  م��ع��ه��م 

ال�شعيدة واملمتعة.
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اأخبـار الإمـارات

”10X“ جامعة حمد�ن بن حممد �لذكية نو�ة د�عمة ملبادرة
•• دبي -وام:

اأكد الدكتور من�شور العور رئي�س “جامعة حمدان بن حممد 
و�شلت  ال��ت��ي  املتقدمة  باملكانة  تفخر  اجل��ام��ع��ة  ان  الذكية” 
باإجنازات  مدفوعة  الإقليمية  الأكادميية  اخلارطة  على  اإليها 
�شباقة اأهلتها لأن متثل نواة داعمة ملبادرة 10X التي اأطلقها 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
“رعاه اهلل” جلعل  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة 
دبي مدينة امل�شتقبل. و دعا العور مبنا�شبة بدء العام الدرا�شي 

اجلديد 2017-2018 يف اجلامعة الطالب لالن�شمام اإىل 
قافلة املتميزين ليكونوا الرثوة احلقيقية التي يعول عليها يف 
التي  والبتكار  والإب���داع  التميز  م�شرية  وقيادة  امل�شتقبل  بناء 
انطلقت لت�شع الإمارات يف م�شاف اأهم واأف�شل واأرقى الدول 
الذكية”  بن حممد  ان جامعة حمدان  اىل  واأ���ش��ار  العامل.  يف 
باأن  الر�شيدة  قيادتنا  وجهتها  التي  الر�شالة  اأهمية  ت��درك  اإذ 
�شبابنا هم اأملنا وم�شتقبلنا فاإنها ت�شع على عاتقها م�شوؤولية 
ال�شتثمار يف الطاقات الإبداعية الوطنية وحتويلها اإىل قيادات 
�شابة موؤهلة ل�شت�شراف وبناء امل�شتقبل متا�شيا مع النهج الذي 

ك�شف عنه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة قبل عامني 
برميل  اآخ��ر  بت�شدير  �شنحتفل  عاما  بعد خم�شني  ق��ال:  حني 
نفط .. هذا النهج الذي يحمل م�شامني هامة تعك�س تطلعات 
دول��ة الإم���ارات يف جعل العقول وامل��ع��ارف ال��رثوة التي تتفوق 

على النفط.
ب��الإجن��از يف  ال��ع��ور اىل ان م�شرية اجل��ام��ع��ة احل��اف��ل��ة  و لفت 
ال�شيخ  �شمو  بكلمات  تتوا�شل مقتدية  التعليم اجلامعي  حقل 
حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي الرئي�س 

الأعلى للجامعة حني قال:  لقد عقدنا العزم اأن نبقى يف املركز 
الأول .. كلمات ر�شمت للجامعة دربا وا�شحا لن حتيد عنه اأبدا 
على  والتفوق  وال��ري��ادة  التقدم  �شنوات من  ع�شر  بفارق  ولكن 

اجلامعات الأخرى.
واأك���د ال��دك��ت��ور ال��ع��ور اأن���ه م��ع ب��داي��ة ال��ع��ام ال��درا���ش��ي اجلديد 
الواعدة  ال�شبابية  للطاقات  البيئة احلا�شنة  �شتبقى اجلامعة 
احل���ادي  ال��ق��رن  يف  وال��ت��م��ي��ز  ال��ن��ج��اح  اأدوات  م��ن  متكينهم  و 
املبادرة  زم��ام  لتويل  الأمثل  بال�شكل  اإع��داده��م  مع  والع�شرين 

والقيادة يف مواجهة التحديات وا�شت�شراف امل�شتقبل.

بقيمة �إجمالية بلغت 1.2 مليار درهم

�شندوق �أبوظبي للتنمية ميول 18 م�شروعًا تنمويًا يف �أفغان�شتان ت�شاهم يف حتقيق �لتنمية �مل�شتد�مة
�ل�صويدي: �لقيادة �لر�صيدة تويل �لعالقات �لثنائية �أهمية خا�صة وحتر�س على تطويرها ب�صكل م�صتمر

متويالت �ل�صندوق تركز على قطاعات �لزر�عة و�لإ�صكان و�لطاقة و�لنقل و�ل�صناعة وم�صاريع �لتنمية �لجتماعية و�ل�صحية

و�شدد �شعادته اأن ال�شندوق ل ياألو 
اإىل جنب  ال��ع��م��ل ج��ن��ب��اً  ج��ه��داً يف 
الإقليمية  التنمية  موؤ�ش�شات  م��ع 
اإعادة  ل�شالح  تعمل  التي  والعاملية 
على  مل�شاعدتها  اأفغان�شتان  اإعمار 
القت�شادية  ال��ت��ح��دي��ات  ت��خ��ط��ي 
التي تواجهها، اإ�شافة لدعم جهود 
الأف��غ��ان��ي��ة على حتقيق  احل��ك��وم��ة 
والجتماعي  القت�شادي  الزده��ار 
ال�شاملة،  التنمية  و�شوًل لتحقيق 
ب����اأن امل�����ش��اري��ع املمولة  وك��ل��ن��ا ث��ق��ة 
�شتلعب دوراً حيوياً يف دعم اخلطط 
تنفذها  التي  الطموحة  التنموية 
�شت�شاعد  كما  الأفغانية،  احلكومة 
م�شرية  يف  نوعيه  نقلة  حتقيق  يف 

التنمية يف اأفغان�شتان.
وفيما يلي نبذة عن اأهم القطاعات 
وامل�شاريع التي مولها ال�شندوق يف 

اأفغان�شتان:

قطاع �لنقل 
الرئي�شية  ال��ط��رق  ب��ع�����س  ت��اأه��ي��ل 
)املرحلة  ك����اب����ول  يف  واجل���������ش����ور 

الأوىل والثانية(

التنمية  وم�������ش���اري���ع  وال�����ش��ن��اع��ة 
الجتماعية وال�شحية. 

�شيف  حم����م����د  ������ش�����ع�����ادة  واأك������������د 
�شندوق  ع����ام  م���دي���ر  ال�������ش���وي���دي 
اأبوظبي للتنمية مبنا�شبة احتفال 
اأفغان�شتان بعيد ا�شتقاللها اأن دولة 
ترتبط  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
وطيدة  ب���ع���الق���ات  ب��اأف��غ��ان�����ش��ت��ان 
املا�شية،  العقود  ومتميزة على مر 
يحر�س  ال�شندوق  اأن  اإىل  م�شرياً 
دائماً على تطويرها وتعزيزها من 
خالل دعم امل�شاريع التنموية التي 
الأفغانية،  للحكومة  اأولويًة  متثل 
بتطوير  املتعلقة  امل�شاريع  وخا�شة 

قطاع البنية التحتية. 
دول����ة  اأن  ال�������ش���وي���دي،  واأ������ش�����اف 
ت�شعى  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
التنموية  اجلهود  لتعزيز  جاهدة  
املجتمع  مل�����ش��اع��دة  ت��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي 
امل�شاهمة يف  الأف��غ��اين م��ن خ��الل 
التحية  ال��ب��ن��ي��ة  م�����ش��اري��ع  ت��ط��وي��ر 
التي تنعك�س على حت�شني الظروف 
الق���ت�������ش���ادي���ة والج���ت���م���اع���ي���ة يف 

البالد.

تطوير  يف  ال���������ش����ن����دوق  ����ش���اه���م 
م�������ش���اري���ع ال���ب���ن���ي���ة ال���ت���ح���ت���ي���ة يف 
اأفغان�شتان خا�شة يف قطاعي النقل 
واملوا�شالت، حيث عمل ال�شندوق 
على اإقامة م�شاريع لتو�شعة واإعادة 
الرئي�شية  ال��ط��رق  ب��ع�����س  ت��اأه��ي��ل 
واجل�شور يف كابول ل�شمان �شهولة 
الإختناقات  وتقليل  املدين  التنقل 
املرورية داخل العا�شمة، ويت�شمن 
بناء وتو�شعة ثالثة طرق  امل�شروع 
كم   17 ب��ط��ول  ك��اب��ول  رئي�شية يف 
كما  م���رت،   60 اإىل   40 وع��ر���س 
ي�شمل امل�شروع اإن�شاء م�شارف ملياه 
وبلغت  للم�شاة،  الأم��ط��ار ومم��رات 
يف  للم�شروع  الإج��م��ال��ي��ة  التكلفة 
مرحلتيه الأوىل والثانية مايقارب 

مليون درهم.  136

�إعادة تاأهيل مطار مز�ر �صريف
يف  اجل��وي  النقل  قطاع  ولتطوير 
ب���اإدارة  ال�شندوق  ق��ام  اأفغان�شتان 
املقدمة  اأب��وظ��ب��ي  م��ن��ح��ة ح��ك��وم��ة 
ل��ت��ط��وي��ر م��ط��ار م����زار ���ش��ري��ف يف 
ال�شندوق  اأدار  حيث   2009 ع��ام 

•• اأبوظبي-الفجر:

التي  التاريخية  ال��ع��الق��ات  ت�شكل 
جتمع بني دولة الإم��ارات العربية 
اأفغان�شتان  وج��م��ه��وري��ة  امل��ت��ح��دة  
التعاون  م���ن  م���ت���م���ي���زاً   من����وذج����اً 
ال��ب��ن��اء ال�����ذي مت��ت��د ج������ذوره اإىل 
ال�شيخ  اهلل  ب���اإذن  ل��ه  امل��غ��ف��ور  عهد 
وتعزز  نهيان،  اآل  �شلطان  بن  زاي��د 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  م���ن  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
العربية  الإم��������ارات  دول�����ة  رئ��ي�����س 
و�شاحب  اهلل«،  »ح��ف��ظ��ه  امل��ت��ح��دة 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�شلحة،  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
حيث تويل القيادة احلكيمة لدولة 
لتوطيد  خا�شة  اأه��م��ي��ة  الإم����ارات 
بها من  العالقات، والرت��ق��اء  هذه 
خ��الل ت��ق��دمي ك��اف��ة اأن����واع الدعم 
خططها  خل���دم���ة  لأف���غ���ان�������ش���ت���ان 

واأهدافها التنموية. 
وعلى  التوجيهات  لتلك  وتنفيذاً 
اأرب����ع ع��ق��ود، ع��م��ل �شندوق  م���دار 
حثيثة  ومبتابعة  للتنمية  اأبوظبي 
من �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
رئي�س  ال���رئ���ا����ش���ة،  �����ش����وؤون  وزي�����ر 
ك�شريك  ال�شندوق  اإدارة  جمل�س 
اأ���ش��ا���ش��ي ل��ل��ح��ك��وم��ة الأف��غ��ان��ي��ة يف 
القت�شادية  التنمية  عملية  دف��ع 
التنمية  لتحقيق  والج��ت��م��اع��ي��ة 

امل�شتدامة يف اأفغان�شتان . 
�شاهم  ف���ق���د  الإط�����������ار  ه������ذا  ويف 
 1977 ع������ام  م���ن���ذ  ال���������ش����ن����دوق 
امل�شاريع  م���ن  ال��ع��دي��د  ت��ن��ف��ي��ذ  يف 
اأفغان�شتان من خالل  التنموية يف 
املنح  واإدارة  ال���ق���رو����س  ت���ق���دمي 
املقدمة من حكومة اأبوظبي والتي 
القطاعات  ودع��م  لتطوير  تهدف 
مقومات  ل���ت���ع���زي���ز  الأ�����ش����ا�����ش����ي����ة 
والجتماعية  القت�شادية  التنمية 
ال��ت��ي ت��ع��ود ب��ال��ن��ف��ع ع��ل��ى املجتمع 

الأفغاين.
وقام ال�شندوق على مدار ال�شنوات 
 18 واإدارة  ب���ت���م���وي���ل  امل���ا����ش���ي���ة 
تكلفتها  ب��ل��غ��ت  ت��ن��م��وي��اً  م�����ش��روع��اً 
دره����م،  م��ل��ي��ار   1.2 الإج���م���ال���ي���ة 
خ�ش�شت مل�شاريع تخدم القطاعات 
العملية  ت�شريع  يف  ت��اأث��رياً  الأك��رث 
اأهمها  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان  يف  ال��ت��ن��م��وي��ة 
الزراعة والإ�شكان والطاقة والنقل 

درهم،  م��ل��ي��ون   55 بقيمة  منحة 
اإن�������ش���اء مدرج  امل�������ش���روع  وت�����ش��م��ن 
جديد للطائرات خلدمة الرحالت 
الدولية قادر على حتمل الطائرات 
ال��ك��ب��رية م��ن ن��وع اإي��رب��ا���س 300 
امل����درج  وت���اأه���ي���ل   747 وب���وي���ن���ج 
ال���ق���دمي ومم������رات خ�����روج لربط 
امل���درج���ني ع��ن��د الأط�����راف واإع����ادة 
اإ�شافة  الطائرات،  مواقف  تاأهيل 
للم�شافرين  ج���دي���د  م��ب��ن��ى  اىل 
ال���ق���دمي وتوفري  امل��ب��ن��ى  وت��اأه��ي��ل 

الأجهزة املالحية لرج املراقبة.

قطاع �لإ�صكان
ال�شكنية  ال������وح������دات  م���������ش����روع 

مبنطقة الق�شبة يف كابول
تنفيذاً  امل�شروع  ه��ذا  متويل  ج��اء 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
بدعم  اهلل“  ”حفظه  ال�����دول�����ة 
حيث  اأفغان�شتان،  اإع��م��ار  برنامج 
منحة  اأبوظبي  حكومة  خ�ش�شت 
ما  اأي  دولر  مليون   250 بقيمة 
يع��ادل 918 مليون درهم حلكومة 
يف  للم�شاركة  وذل���ك  اأفغان�شتان، 
اجلهود الدولية الرامية اإىل دعم 
اأفغان�شتان.   يف  ال��ت��ن��م��ي��ة  ب��رام��ج 
ياأتي  ال����ذي   - امل�����ش��روع  وي���ه���دف 
�شمن باقة من امل�شاريع التنموية 
جلمهورية اأفغان�شتان- اإىل توفري 
ل�شد  ال�شكنية  الوحدات  من  عدد 
اجلمهورية  عا�شمة  اح��ت��ي��اج��ات 
الأف��غ��ان��ي��ة ك��اب��ول م��ن النق�س يف 
املطلوبة،  ال�شكنية  الوحدات  عدد 
على  ال�شغط  لتخفيف  بالإ�شافة 
حيث  احل�شرية،  وامل��ن��اط��ق  امل���دن 
�شمل امل�شروع البالغ قيمته 708 
 3330 ت�����ش��ي��ي��د  م��ل��ي��ون دره������م، 
كابول  العا�شمة  يف  �شكنية  وح��دة 
اإج��م��ال��ي��ه قدرها  م�����ش��اح��ة  ع��ل��ى 

هكتار.  53.8

قطاع �ل�صناعة
م�شروع م�شنع  �شكر بغالن 

�شاهم �شندوق اأبوظبي للتنمية يف 
متويل اإن�شاء م�شنع  �شكر بغالن 
17 م��ل��ي��ون دره�����م، وهو  ب��ق��ي��م��ة 
ال��ت��ي عملت  املهمة  امل�����ش��اري��ع  م��ن 
خالل ال�شنوات املا�شية على دعم 
اأفغان�شتان  يف  امل��ح��ل��ي  الق��ت�����ش��اد 
وت��ن�����ش��ي��ط ال��ق��ط��اع ال���زراع���ي من 
بغر�س  ال�شكر  اإنتاج  زي��ادة  خ��الل 

م�شاهمة  اإىل  اإ���ش��اف��ة  الت�شدير، 
امل�شروع يف توظيف عدد كبري من 
وتن�شيط  وتنمية  العاملة  الأي��دي 
زراعة حم�شول ال�شكر  يف البالد.  
مل�شنع  الإن��ت��اج��ي��ة  ال��ط��اق��ة  وتبلغ 
طن  األ���ف   27 نحو  ب��غ��الن  �شكر 
���ش��ن��وي��اً وق���د ���ش��م��ل امل�����ش��روع بناء 
تزويده  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  امل�����ش��ن��ع 
بكافة الأجهزة واملعدات الالزمة.

قطاع �لتعليم
ال�شيخ  ج��ام��ع��ة  ت��ط��وي��ر  م�����ش��روع 

زايد يف ولية خو�شت
القطاع  دع��م  اإىل  امل�شروع  يهدف 
وذلك  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان  يف  التعليمي 
من خالل بناء كليات متخ�ش�شة 
ال�شريعة،  الهند�شة،  الطب،  مثل 
الرتبوية  والعلوم  الآداب  الفنون، 
وغريها من التخ�ش�شات املتنوعة، 
باأحدث  ال��ك��ل��ي��ات  جتهيز  مت  ك��م��ا 
املتقدمة، كما  التعليمية  الو�شائل 
اإع��داد مناهج  ي�شمل امل�شروع على 
لدعم  م��ب��ت��ك��رة  م��ه��ن��ي��ة  تعليمية 
الكليات املهنية، اإ�شافة اإىل تدريب 
مهاراتهم  وت���ط���وي���ر  ال����ط����الب 
واإعدادهم  ل�شوق العمل، وقد مت 
مقدمة  مبنحة  امل�����ش��روع  مت��وي��ل 
من حكومة اأبوظبي بقيمة تقارب 

درهم.  مليون   27

�لد�ئمة  �للجنة  مع  �لتعاون 
ــانــيــة  ــ�ــص ــاعــد�ت �لإن ــمــ�ــص ــل ل

و�لإمنائية يف �أفغان�صتان
ت��اأت��ي امل��ن��ح امل��ق��دم��ة م��ن حكومة 
اإط����ار دع��م��ه��ا الدائم  اأب��وظ��ب��ي يف 
جلهود اإعادة الإعمار يف اأفغان�شتان 
اقت�شادها،  تطوير  من  ومتكينها 
اأبوظبي  ح��ك��وم��ة  ق���دم���ت  ح��ي��ث 
مايقارب  ق��ي��م��ت��ه��ا  ب��ل��غ��ت  م��ن��ح��ة 
اللجنة  اإىل  دره��م  مليون   195
الإن�شانية  للم�شاعدات  ال��دائ��م��ة 
اأف���غ���ان�������ش���ت���ان.  يف  والإمن�����ائ�����ي�����ة 
وج����اءت ه���ذه امل��ن��ح��ة لإب�����راز دور 
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  وج��ه��ود 
تقدمي  يف  ودول��ي��اً  حملياً  املتحدة 
والإمنائية  الإن�شانية  امل�شاعدات 
والإ�شتجابة بفاعلية لالإحتياجات 
لل�شعب  والإمن���ائ���ي���ة  الإن�����ش��ان��ي��ة 
الأمثل  ب��الإ���ش��ت��خ��دام  الأف���غ���اين 
للموارد املتوفرة ح�شب الأولويات 
تطوير  خ�����الل  م����ن  والأه����م����ي����ة 

�شراكات فاعلة حملية ودولية.

�شم  كبار �ل�شن �إىل »جمال�ض �ل�شو�حي« بال�شارقة قريبا
•• ال�صارقة -وام:

ال�شواحي  ����ش���وؤون  دائ�����رة  ت��ع��ت��زم 
والقرى يف ال�شارقة �شم فئة كبار 
ت�شكيل  اإىل  وامل��ت��ق��اع��دي��ن  ال�����ش��ن 
جمال�س اإدارات ال�شواحي معتمدة 
ال�شاأن  هذا  اأجرتها يف  درا�شة  على 
موؤخرا ويف اإطار الوفاء مبتطلبات 
الدولية  لل�شبكة  الإم���ارة  ان�شمام 

للمدن املراعية لل�شن.
ال�شويدي  �شامل  بن  خمي�س  واأف��اد 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي رئي�س  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و 
�شت�شهد  املقبلة  الفرتة  اأن  الدائرة 
ت�شكيل  �شمن  الفئة  ه��ذه  اإ���ش��اف��ة 

جمل�س ال�شواحي امل�شتقبلية.
واأو�����ش����ح خ��م��ي�����س ال�����ش��وي��دي باأن 
ال����دائ����رة ت���ه���دف م���ن خ����الل هذا 
الإجراء اإىل حتقيق اإحدى املحاور 
مبتطلبات  اخل��ا���ش��ة  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 
املراعية  للمدن  ال��دول��ي��ة  ال�شبكة 
ل��ل�����ش��ن وذل�����ك م���ن خ����الل حمور 
خدمات تت�شم بالحرتام والإدماج 
بتمكني هذه  وذل���ك  ال�����ش��ن  ل��ك��ب��ار 
املجتمع  الن���دم���اج يف  م���ن  ال��ف��ئ��ة 
ب�����ش��ك��ل اأك�������ر وال�����ش����ت����ف����ادة من 

خراتهم .
الفئة �شمن  اأن وجود هذه  موؤكدا 
جم��ال�����س ال�����ش��واح��ي ���ش��ي��ع��زز من 

ال�������ش���واح���ي  اإدارات  جم����ال���������س 
ووا�شط  م��غ��ي��در  ل��دي��ه��ا  اخل��م�����ش��ة 
واخلالدية  والرحمانية  وم��وي��ل��ح 
مع مراعاة ذلك اأي�شا عند ت�شكيل 

دوره��������ا مل����ا ل���دي���ه���م م����ن خ����رات 
مدار  على  اكت�شبوها  ومم��ار���ش��ات 

�شنوات طويلة.
ال�شواحي  ����ش���وؤون  دائ����رة  وت��ع��م��ل 
من  ع������دد  ج����ان����ب  اإىل  وال�����ق�����رى 
احلكومية  وال������دوائ������ر  اجل����ه����ات 
حتقيق  ع��ل��ى  ب��ال�����ش��ارق��ة  املختلفة 
والرامج  ال�شرتاتيجية  اخلطط 
مبتطلبات  اخل��ا���ش��ة  والأن�����ش��ط��ة 
املراعية  للمدن  ال��دول��ي��ة  ال�شبكة 
املكتب  م�����ع  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق  ل���ل�������ش���ن 
العليا  ل��ل��ج��ن��ة  ال��ت��اب��ع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
لل�شبكة  الإم�����ارة  ان�����ش��م��ام  ملتابعة 

العاملية للمدن املراعية لل�شن.

 

�صح الكالم 

اأو�شكت اأيام العطلة ال�شيفية على النق�شاء ، ون�شتعد جميعا اأولياء 
درا�شي  ع��ام  ل�شتقبال  ومعلمني  مدر�شية  واإدارات  وط��الب  اأم���ور 
واإدارات��ه��ا عدتها ل�شتقبال  ال���وزارة  اأع��دت قطاعات  ، فهل  جديد 
، واإن كنا ل نعرف حقيقة  اآم��ل ذلك  عام درا�شي ب��دون معوقات ؟ 
اأروقة ال��وزارة ودهاليزها ، لأن م�شوؤويل  الأمور وما يجري داخل 
طويلة  ف��رتة  منذ  يتبعونها  �شيا�شة  ينتهجون  ال����وزارة  وق��ي��ادات 
ك�وزارة  نريد نحن  ما  تن�شر  اأن  الع��الم  و�شائل  اأن على  ، مفادها 
تربية اأن نن�شره ل ما يريدونه هم اأن ين�شرونه ! ، ولذا فقلما جتد 
وم��ا مت  الكتب  ،اأو  باملدار�س  ال�شيانة  ت��ط��ورات  اأخ��ر  يتناول  خ��را 
باملعلمني وبدء  ال�شواغر  ، و�شد  املطابع وما مل يتم  ا�شتالمه من 
املعلمني  ل�شتقطاب  موؤخرا  حتركت  التي  املقابالت،  جلان  اأعمال 
املدار�س من معلمني  فيما بني  النقل  ، وحركة  الدولة  خ��ارج  من 
واإدارات مدر�شية ، واإعادة توزيع املدار�س وفق التجمعات وامل�شميات 
الأخرية ، وم�شري اإدارات املدار�س التي مت اإحاللها ودجمها ، وكذا 
م�شري مدراء املدار�س الذين ح�شلت مدار�شهم على تقييم �شعيف 
، وت�شنيفهم لإدارات تولت مهام مدار�شها حديثا ، فتمنح فر�شة 
على  ظلت  ال��ت��ي  امل��دار���س  اإدارات  فيما   ، كفاءاتها  لإث��ب��ات  اأخ���رى 
اأمر  فريفع   ، �شعيف  على  وح�شلت  طويلة  ل�شنوات  عملها  راأ���س 
، وكذلك مدراء  الب�شرية لتقول فيهم كلمتها  البت فيها للموارد 
اأنف�شهم على تقييم �شعيف ، فللوزارة  املدار�س الذين ح�شلوا هم 
معهم ت�شرف اأخر �شيعلن عنه قريبا ، كذلك �شد ال�شواغر وماذا 
مت فيها ؟ تلك الناجمة عن اإنهاء عدد كبري من معلمي مادة اللغة 
الإجنليزية نهاية العام الدرا�شي املن�شرم ، وتراجع القائمني على 
بالوزارة يف حماولة ل�شد ما نتج  باللغة الإجنليزية  املعني  الق�شم 
عن قرار اإنهاء املئات من املعلمني ، وتوا�شله مع عدد من معلمي 
للعمل مرة  لردهم وعودتهم  ، يف حماولة  الإجنليزية  اللغة  مادة 
اأخرى بعد اأن اأنهيت خدماتهم ، ومادة الرتبية الأخالقية واحلاجة 
، وحتى ال�شاعة مل  امل��ادة  ملا يزيد على نحو مائتي معلم لتدري�س 
ن�شمع عن حترك ما لأجراء مقابالت لختيار الكفاءات لتدري�س 
تناولناها من  التي  الأخ��رية  والر�شالة   ، الأخالقية  الرتبية  مادة 
قبل يف » �شح الكالم » والقرتاح بتكليف املعلمني اأ�شحاب الن�شاب 
اأن �شيق الوقت يف تر�شيح  الأقل لتدري�س املادة ، وتبني فيما بعد 
املعلمني واإجراء املقابالت لهم ، هو ما دفع م�شوؤولني باملناهج اأن 
يقرتحوا هذا القرتاح واملوافقة عليه من قبل قيادات بالرتبية ، 
وختاما اإعادة النظر يف تقييم م�شوؤولني بقطاع بعينه مت ت�شكينهم 
اإل   ، بهم  امل�شا�س  ميكن  ل  �شك  مبثابة  ت�شكينهم  اأن  فاعتروا   ،
هذا  يف  قبل  م��ن  �شارعت  ال���وزارة  اأن  اأث��ب��ت  بامليدان  احتكاكهم  اأن 
اأنهم  يثبت  اأن  اىل  بالتكليف  يظلوا  اأن  يفرت�س  وك��ان   ، الت�شكني 
، كل تلك ال�شتف�شارات وزي��ادة عنها مل  اأو ل ي�شتحقوا  ي�شتحقوا 
من  بل  املحظورات  من  تعد  لأنها   ، اإعالمية  و�شيلة  اأي��ة  تتناولها 
اأي  اأن يتناولها مع  اأو قيادي بالرتبية  اأي م�شوؤول  املحرمات على 
مرا�شل �شحايف ، حتى خر الزي املدر�شي ومراكز البيع مت توزيع 
وتعميم البيان ال�شحفي على كافة و�شائل العالم ن�شخ – ول�شق 
اأن يخرج  ننتظر  ف��ال  ث��م  وم��ن   ،  «  Copy AND Paste  «
علينا م�شوؤول ما مبنطقة تعليمية ، لي�شرح مثال باأن هناك حاجة 
لزيادة مراكز البيع ، حتى ل يتم حتويله للتحقيق كما حدث من 
قبل مع م�شوؤول مبنطقة تعليمية بالأمارات ال�شمالية ، ول تنتظر 
 ، اإعالمية  و�شيلة  لأي  مرا�شل  اأي  مع  مدر�شية  اإدارة  تتوا�شل  اأن 
ليتحدث مثال عن تاأخر ال�شيانة اأو نق�س يف الكتب ، اأو نق�س يف 
معلمني مادة ، حتى م�شوؤويل وقيادات الوزارة بكافة قطاعاتها ل 
تتعاطى مع و�شائل العالم ، ول ي�شمح لأي م�شوؤول باأن يتوا�شل 
لو�شائل العالم  ي��وؤذن  اإل ما  ال�شحف  ويفتح هاتفه مع مرا�شلي 
وت��ع��م��م على  ت���وزع  ب��ي��ان��ات �شحفية  ���ش��ورة  اأخ��ب��ار يف  م��ن  بن�شره 
ال�شحف للن�شر ، وعلى الرغم من اأن وزارة الرتبية كوزارة خدمية 
اأخبارها تهم كل بيت ، وكان يفرت�س اأن يفتح الباب على م�شراعيه 
لرت�شد و�شائل العالم الإجنازات واملعوقات لعالجها ، اإل اأنك ل 
جتد من اأخبارها اإل الإجنازات التي حتر�س الوزارة على ن�شرها ، 
فيما الردود على كافة تلك ال�شتف�شارات التي اأوردناها ل جتد من 
يجيب عليها ، اأ�شوة بكافة الوزارات  الأخرى والدوائر التي تنتهج 
، وفق  مبداأ ال�شفافية وامل�شداقية يف تعاطيها مع و�شائل العالم 
املجتمع  عني  هو  الإع��الم  اأن  بدولتنا  الر�شيدة  القيادة  توجيهات 

التي ير�شد بها الواقع من حوله. 
حم�صن ر��صد
R_dubai2005@yahoo.com

��صتف�صار�ت يف حاجة 
لردود �صافية
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�إعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/دي ثري  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 2163479:هوم لل�شيانة العامة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم : 270108       بتاريخ : 2017/03/21 
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: خدمات امريل �س.ذ.م.م.
وعنوانه: �س. ب:  38083  دبي -  الإمارات العربية املتحدة.  

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات : اخلدمات.
اإن�شاء املباين والإ�شالح وخدمات الرتكيب اأو التجميع. 

 الواق�عة بالفئة:  37.
لها  ولي�س  الالتينية   الأبجدية  من  بحروف  مكتوبة   )EMRILL( التجارية  العالمة  العالمة:  و�شف 

معنى مقابل يف اللغة العربية مع وجود �شعار ملون كما هو مو�شح بال�شكل املرفق.
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية   
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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العدد  12101 بتاريخ  2017/8/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1755   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شدهما/1- �شركة عامر بت التجارية - ذ م م 2-عامر بت انعام 
ر�شول بت - جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/البنك التجاري 
اأق��ام عليك  ال��دويل وميثله : عبداهلل حممد ر�شول علي الهرمودي - قد 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى 
فان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب   )1314613.15(
اللتزام  ع��دم  ح��ال��ة  يف  بحقك  التنفيذية  الج�����راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12101 بتاريخ  2017/8/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/1116   تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- ابو طالب �شكر اهلل طالبي ب�شفته ال�شخ�شية وب�شفته �شريك 
م  م  ذ   - العقاري  للتطوير  انرتنا�شونال  املا�شة  �شركات  ومدير وممثل جمموعة 
واآخرون - جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/عبداهلل يو�شف ال نا�شر 
ب�شفته مالك جمموعة اآراء للمحاماة وميثله : عبداهلل يو�شف احمد اأنوهي اآل 
املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  نا�شر - قد 
املنفذ به وقدره )2405654( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12101 بتاريخ  2017/8/20   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/5526  عمايل جزئي             

اىل املدعى عليه/1- خمبز ال�شوكة الذهبية - �س ذ م م - فرع   جمهول حمل القامة مبا 
اأن املدعي/حممد �شعيب عبدالودود -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
درهم(   3000( ع��وده مببلغ  وت��ذك��رة  دره��م(   14755( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات 
  )MB174391509AE( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة  رقم ال�شكوى
وحددت لها جل�شة يوم الربعاء  املوافق 2017/8/23  ال�شاعة 15.00 م�شاءا بالقاعة 
Ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12101 بتاريخ  2017/8/20   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/2429  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1- روبني توريون دي ليون  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
العمران  عمران  عبداهلل  حمد  عبداهلل   : وميثله  ع  م  �س   - الوطني  القيوين  ام  بنك 
مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - ال�شام�شي 
وقدره )43.505.57 درهم( وت�شمني املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة  2.49% �شهريا من 2011/12/20 وحتى ال�شداد التام و �شمول احلكم بالنفاذ 
املعجل بال كفالة.   وحددت لها جل�شة يوم الربعاء  املوافق  2017/8/23  ال�شاعة 8.30 
�س بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأي��ام على  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12101 بتاريخ  2017/8/20   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2449  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- انيل كومار بوهاين - جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
بنك ام القيوين الوطني - �س م ع وميثله : عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران 
ال�شام�شي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
وقدره )32.824.72 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %2.49 
الربعاء   لها جل�شة يوم  ال��ت��ام.   وح��ددت  ال�شداد  �شهريا من 2011/12/20 وحتى 
فاأنت مكلف  لذا   Ch1.C.12 بالقاعة  ال�شاعة 8.30 �س  املوافق  2017/8/23  
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 
للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون 

مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12101 بتاريخ  2017/8/20   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1355  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-غالم �شديق حممد داود  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
البي�شائي وميثله : حممد عبداهلل حممد  �شريف عبدالرحمن  عبدالرحمن حممد 
امل��وؤرخ يف  البيع  عقد  بف�شخ  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - العامري 
الثمن مبلغ وق��دره /16.500.000 مع فائدته  ابريل 2015 وال��زام املدعي عليه برد   5
القانونية من تاريخ 2015/9/20 وهو تاريخ قب�س املدعي عليه الثمن من املدعي وحتى 
التام وال��زام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.   وح��ددت لها  ال�شداد 
جل�شة يوم الثنني  املوافق  2017/8/21  ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12101 بتاريخ  2017/8/20   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2480  جتاري جزئي              

الوهاب ب�شفته مالك ورئي�س جمل�س  املدعي عليه / 1- هاين لطفي عواد  اىل 
ادارة �شتار بنك ليمتد ومالك �شركة �شتار كبيتال فانين�س ليمتد - جمهول حمل 
اأق��ام عليك  ف��اروق احمد -  قد  ايه عبداحلكيم حممد  ان املدعي/  القامة مبا 
درهم(  وقدره )14082  عليه مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها 
والر�شوم وامل�شاريف   والفائدة  9% من تاريخ  ا�شدار �شهادة اليداع يف 2015/3/1  
امل��واف��ق  2017/8/29   ال��ث��الث��اء    ي��وم  ال��ت��ام.  وح���ددت لها جل�شة  وحتى ال�شداد 
من  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.13 بالقاعة  ���س   8.30 ال�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12101 بتاريخ  2017/8/20   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2552  جتاري جزئي              

القامة  ع��ث��م��ان  جم��ه��ول حم��ل  عبا�س  �شعيد  1- حممد   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
ر���ش��ول علي  ع��ب��داهلل حممد   : الوطني وميثله  امل��دع��ي/ بنك الحت���اد  ان  مب��ا 
املدعي عليه  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأقام عليك  الهرمودي   قد 
مببلغ وقدره )18734 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 2.69% من 
ت��اري��خ  رف��ع ال��دع��وى وحتى ال�شداد ال��ت��ام.  وح��ددت لها جل�شة ي��وم اخلمي�س  
املوافق  2017/9/14  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12101 بتاريخ  2017/8/20   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1233  مدين  جزئي              

اىل امل��دع��ي عليه / 1- �شبيل ع��ل��ى ع��ب��داهلل  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
ال  اأنوهي  احمد  يو�شف  : عبداهلل  تريالن�س وميثله  دي��زون  املدعي/ مهارين 
عليهما  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  نا�شر   
وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم   - دره���م   100000  /= ق���دره  تعوي�س  ب��دف��ع  بالت�شامن 
والتعاب. وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س  املوافق  2017/9/14  ال�شاعة 8.30 
اأو من ميثلك قانونيا  Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�شور  �س بالقاعة 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12101 بتاريخ  2017/8/20   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/8237  عمايل جزئي
������س.ذ.م.م  وال��دي��ك��ور  امل��ب��اين  ل�شيانة  ال��ف�����ش��اء  1-���ش��ه��م   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
جم��ه��ول حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي /ع���ب���دال���رب ���ش��دي��ق اهلل  ق���د اأق����ام 
 12879( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����ش���وم وامل�������ش���اري���ف رقم 
املوافق  الثالثاء  يوم  لها جل�شة  ال�شكوى:mb176306322ae  وحددت 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة م�شاءا   15.00 ال�شاعة   2017/8/22
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12101 بتاريخ  2017/8/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2055   تنفيذ جتاري  
م   م  ذ  ���س   - ال��ت��ج��اري��ة  للو�شاطة  ميدي�شت  اك�شنتيال  ���ش��ده/1-  املنفذ   اىل 
م   م  ذ  ���س   - لال�شتثمار  ميدي�شت  اك�شنتيال   -3 م  م  ذ  ���س   - م��ي  2-ت�����داول 
جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�شبنه �شاندرا�شيكاران وميثله 
: علي ا�شماعيل حممد عبداهلل الزرعوين - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
امل��ذك��ورة اع��اله وال��زام��ك بدفع املبلغ املنفذ به وق��دره )644880( دره��م اىل 
الجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب 
املذكور خالل 15 يوما من  بالقرار  التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12101 بتاريخ  2017/8/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/964   تنفيذ مدين  
ابيار للتطوير العقاري - م�شاهمة مقفلة / فرع  اىل املنفذ �شده/1- �شركة 
القانونية  التنفيذ/املجموعة  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول   - دب��ي 
حمامون وم�شت�شارون قانونيون وميثله : �شيف �شعيد را�شد الغبار ال�شام�شي 
- قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )1526315( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12101 بتاريخ  2017/8/20   
 رقم   2017/951  جتاري جزئي     

املدعى : بنك دبي  ال�شالمي  - �س م ع    
املدعي عليه :  ويليام اويند اوبيلي 

بناء على القرار ال�شادر من قبل حمكمة دبي البتدائية بندبنا خبريا م�شرفيا يف 
الدعوى املذكورة اأعاله ، ومبا اأنكم املدعلي عليه ، فاإننا نود باأن نعلمكم اأننا قد حددنا 
يوم اخلمي�س   املوافق 2017/8/24 يف متام ال�شاعة الثانية ظهرا  موعدا لالجتماع 
معكم يف مقر مكتبنا الكائن يف امارة دبي - ديرة - بور�شعيد بناية الو�شل بزن�س �شنرت 
- مقابل ديرة �شيتي �شنرت بجوار فندق رحاب روتانا - �شارع رقم 27 - طابق رقم 9 - 
مكتب رقم 902 ، لذا نرجو منكم التكرم باحل�شور يف املوعد املحدد اأعاله ، واإح�شار 

جميع الوراق وامل�شنتدات التي تودون تقدميها لنا للتمكن من اأداء مهمتنا
اخلبري امل�سريف  
       عمار حممد الن�سر  

حتديد موعد 
اجتماع  اخلربة امل�سرفية 
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اأخبـار الإمـارات

�للجنة �لتن�شيقية لقمة �أقدر �لعاملية تناق�ض �آخر �مل�شتجد�ت
•• اأبوظبي-وام: 

ا�شتعر�شت اللجنة التن�شيقية لقمة اأقدر العاملية عددا 
واملعر�س  ب��امل��وؤمت��ر  تتعلق  ال��ت��ي  الرئي�شة  امل��ح��اور  م��ن 
واطلعت على اآخر م�شتجدات الرنامج العلمي واأجندة 
والعامليني  املحليني  املتحدثني  ك��ب��ار  واأ���ش��م��اء  امل��وؤمت��ر 
حتت  ت��ق��ام  ال��ت��ي  القمة  يف  ا�شت�شافتهم  �شتتم  ال��ذي��ن 
�شعار “تنمية العقول.. لزدهار الأوطان” وت�شت�شيفها 
23 نوفمر يف  21 اىل  ال��ف��رتة م��ن  اأب��وظ��ب��ي خ��الل 

مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س.
  وكانت اللجنة قد اجتمعت يف مقر اندك�س القاب�شة 
موؤخرا برئا�شة العميد جا�شم ابراهيم املن�شوري نائب 
املفت�س العام يف وزارة الداخلية وع�شو اللجنة العليا يف 
اإبراهيم  الدكتور  العقيد  وبح�شور  العاملية  اأق��در  قمة 
الدبل املن�شق العام للقمة والدكتور عبدال�شالم املدين 
للقمة  التنفيذي  والرئي�س  القاب�شة  اندك�س  رئي�س 
والدكتور عبد الرحمن �شرف حممد نائب املن�شق العام 
اأع�شاء  م��ن  وع���دد  ال��ط��الب  لتمكني  خليفة  ل��رن��ام��ج 
اللجنة التن�شيقية والتنظيمية وفريق العمل يف القمة 

العاملية.
  واأع��رب العميد جا�شم املن�شوري عن تقديره و�شكره 
لفريق العمل على اجلهود املبذولة لإجناح القمة والتي 
�شتكون اأكر واأهم حمفل دويل ذي اأبعاد وطنية تعنى 

ال�شاحلة وال�شخ�شية  املواطنة  واإعداد  الن�سء  بتمكني 
ال���ق���ي���ادي���ة ال���ط���م���وح���ة م����ن خ�����الل ت���ط���وي���ر امل����ه����ارات 
ال�شخ�شية ون�شر ر�شائل التوعية وتوفري املناخ ال�شحي 
ومهاراتهم.     ال��ط��الب  ق���درات  وب��ن��اء  املجتمع  ل�شالمة 
يعتر  ال��ذي  امل�شروع  هذا  اأهمية  اإىل  املن�شوري  واأ�شار 
�شيتم  وال�����ذي  وال���ع���امل  امل��ن��ط��ق��ة  ن��وع��ه يف  م���ن  الأول 
تنظيمه �شنوياً من امارة اأبوظبي اإىل العامل ..مقدماً 
الدولة  يف  اخل��ا���س  القطاع  ملوؤ�ش�شات  اجل��زي��ل  ال�شكر 
يف  ك�شركاء  العاملي  احل��دث  ه��ذا  دع��م  يف  اأ�شهمت  التي 

عملية التقدم والتطوير.
العام  املن�شق  ال��دب��ل  اب��راه��ي��م  ال��دك��ت��ور  العقيد    وق��ال 
لقمة اأقدر العاملية : ن�شعى من خالل هذه الجتماعات 
التح�شريية اىل الوقوف على كافة التفا�شيل الهامة 
اخلا�شة بالقمة، والتي تت�شمن موؤمتراً �شنوياً يح�شره 
خمتلف  من  العالقة  ذوي  امل�شوؤولني  كبار  من  لفيف 
دول العامل، حيث ي�شتعر�س املعر�س عدداً من التجارب 

العاملية يف مواجهة التطرف الفكري والأخالقي.
الآمال  القمة  ه��ذه  حتقق  اأن  نتمنى  ال��دب��ل:  واأ���ش��اف 
ال��ر���ش��م��ي وال�شعبي  ال�����ش��ع��ي��دي��ن  امل���رج���وة م��ن��ه��ا ع��ل��ى 
يف  وامل��ف��اه��ي��م  اجل��ه��ود  توحيد  على  بالعمل  واملتمثلة 
وفتح   .. الطالبية  والوقاية  والتوعية  الرتبية  جمال 
الثقة  ج�����ش��ور  وب��ن��اء  ال��ط��الب  لتمكني  اآف����اق ج��دي��دة 
بينهم وبني اأولياء اأمورهم والطالع على احتياجاتهم 

كما  تلبيتها،  م��راح��ل  اإىل  وال��و���ش��ول  وم��ت��ط��ل��ب��ات��ه��م 
ال�شراكة ال�شرتاتيجية بني  لبناء ج�شور  اأي�شاً  نطمح 
املوؤ�ش�شات التعليمية والأ�شرة ل�شمان م�شلحة الن�سء، 
اإث��ب��ات ع��امل��ي��ة مبادرات  ق����ادرة ع��ل��ى  اأق����در  ق��م��ة  لتبقى 
دولة المارات العربية املتحدة ووجودها على ال�شاحة 
العاملية من خالل املبادرات احل�شارية الطموحة التي 
تقدمها للمجتمع الدويل يف ظل قيادتها الر�شيدة التي 
لطاملا كانت ترى يف بناء الإن�شان ثروتها احليوية التي 

ل تن�شب.
واأع������رب ال���دك���ت���ور ع��ب��د ال�����ش��الم امل����دين ع���ن �شعادته 
بالتقدم الذي حترزه اللجنة يف ما يتعلق بتنظيم قمة 
اأقدر العاملية مبا يتنا�شب مع معايري املحاور الرئي�شية 
الأرب���ع���ة ال��ت��ي ي��ق��وم ع��ل��ي��ه��ا ب��رن��ام��ج خ��ل��ي��ف��ة لتمكني 
يعتر   : وق���ال  عملي  تطبيق  اىل  وحتويلها  ال��ط��الب 
هذا احلدث الأول من نوعه يف العامل الذي يجمع بني 
املتخ�ش�شني يف قطاع الرتبية الأ�شرية والتعليم وبني 
الفئة امل�شتهدفة: وهي الأهايل والطالب وذلك �شمن 

بيئة تعليمية وعملية مريحة ومفيدة.
واأك��م��ل ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال�����ش��الم امل����دين: ب��ه��دف اإجناح 
ومقدرات  جهود  بتجنيد  قمنا  العاملية  “اأقدر”  قمة 
وخدمات  اع��الم  من  لندك�س  التابعة  ال�شركات  كافة 
بالتوافق  وذل��ك  ال�شيافة  وخ��دم��ات  وفنية  لوج�شتية 
والتن�شيق مع وزارة الداخلية وبرنامج خليفة لتمكني 

القمة وعظيم  ر�شالة  بنبل  منا  اإمي��ان��اً  وذل��ك  الطالب 
�شاأنها بني طالب مدار�شنا ورجاحة من اأطلقها.

يتعلق  معر�شاً  ت�شم  العاملية  اأق���در  قمة  اأن  اإىل  ي�شار 
اىل  بالإ�شافة  اجلامعية  املدر�شية  الطالبية  بالبيئة 
الأهايل  وتثقيف  ال��ط��الب  تعليم  غايتها  عمل  ور����س 
واط�������الع امل���در����ش���ني ع���ل���ى اخل�������رات ال���ع���امل���ي���ة وذل����ك 
بالتن�شيق مع وزارة الرتبية والتعليم التي قامت ببذل 
جهود ملحوظة لإعداد الور�س اخلا�شة بالإ�شافة اىل 
املعرفة  وهيئة  للتعليم  اأبوظبي  جمل�س  مع  التن�شيق 
اجل�شد  ب��روح  يعمالن  كانا  اللذين  الب�شرية  والتنمية 

الواحد لإبراز مدى اأهمية تلك الور�س .
بناء  اىل  يهدف  متخ�ش�شا  موؤمترا  القمة  ت�شمل  كما 
ا�شرتاتيجيات و�شيا�شات وقائية للتوعية من التحديات 

واملخاطر املحدقة بالطالب وال�شباب ب�شكل عام.
النا�شئني  ت�����ش��ل��ي��ح  اىل  ال��ع��امل��ي��ة  اق�����در  ق��م��ة  وت���ه���دف 
وتثقيفهم بالف�شائل لتجنب الوقوع �شحية للتحديات 
تعليم  ب��رام��ج  واإدراج  ال��درا���ش��ي  ال�شف  وخ���ارج  داخ���ل 
من  وال��ت��ي  ال��ق��م��ة  ت��و���ش��ي��ات  م��ن  وم�شتمدة  م�شتمرة 
املمكن احل�شول عليها عن طريق النرتنت او الهاتف 
ال��ذك��ي ع��ل��ى م���دار ال��ع��ام ب��الإ���ش��اف��ة اىل ت��وف��ري بيئة 
خ�شبة للباحثني واملتخ�ش�شني لتبادل الآراء والبحوث 
مع اأقرانهم من خمتلف اأنحاء العامل وتربية جيل من 

ال�شباب الطموح واملخل�س لدينه ووطنه وقيادته.

•• اأبوظبي-وام: 

اأم�����ل عبداهلل  ال���دك���ت���ورة  م���ع���ايل  اأك������دت 
الوطني  امل���ج���ل�������س  رئ���ي�������ش���ة  ال���ق���ب���ي�������ش���ي 
الحتادي اأن البعد الإن�شاين ميثل اإحدى 
منذ  ل��ل��دول��ة  اخل��ارج��ي��ة  ال�شيا�شة  رك��ائ��ز 
تاأ�شي�شها على يد املغفور له ال�شيخ زايد بن 
�شلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، ويتمثل 
تقدمها  ال��ت��ي  الإن�����ش��ان��ي��ة  امل�����ش��اع��دات  يف 
دون  العامل من  للماليني حول  الم��ارات 

تفرقة بني لون وجن�س ودين وعرق.
ي��ت��ك��ام��ل مع  ال��ن��ه��ج  اأن ه���ذا  اإىل  وا����ش���ارت 
م��ن��ظ��وم��ة ال���ق���ي���م الأخ����الق����ي����ة وامل����ب����ادئ 
ال�شيا�شة  منها  تنطلق  ال��ت��ي  الإن�����ش��ان��ي��ة 
الإماراتية على امل�شتوى الوطني والدويل. 
القبي�شي يف كلمة لها  اأم��ل  واأك��دت معايل 
الإن�شاين  للعمل  العاملي  ال��ي��وم  مبنا�شبة 
�شهر  التا�شع ع�شر من  يوم  يوافق  وال��ذي 
اأغ�����ش��ط�����س م���ن ك���ل ع����ام، اأن الإم�������ارات ل 
جتاه  الإن�شاين  بواجبها  ال��وف��اء  يف  تبخل 
العامل،  م���ن  م��ن��ط��ق��ة  اأي  يف  امل��ح��ت��اج��ني 
منوهة باأن اأبناء المارات يبذلون دماءهم 

حيث  الإن�شانية،  ر�شالتهم  تاأدية  �شبيل  يف 
اأرواحهم  قدم العديد من �شهداء الواجب 
والغاثية  الإن�شانية  امل��ه��ام  ت��اأدي��ة  خ��الل 
امل��ن��وط��ة ب��ه��م يف اأف��غ��ان�����ش��ت��ان خ���الل �شهر 

يناير املا�شي.
العام  ه����ذا  ���ش��ع��ار  اأن  م��ع��ال��ي��ه��ا  وذك������رت 
“#ل�شت_هدفاً”  و���ش��م  حت���ت   2017
�شخ�شا   22 وف��اة  بذكرى  لالحتفاء  ج��اء 
الإن�شاين  العمل  جم��ال  يف  العاملني  م��ن 
بغداد  يف  املتحدة  الأمم  مكتب  تفجري  يف 
�شعار  اأن  مو�شحة   ،2003 ع��ام  بالعراق 
اإحياء اليوم العاملي للعمل الإن�شاين يت�شق 
املغفور  فينا  ر�شخها  التي  اخل��ري  قيم  مع 
له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان، وهي 
الروؤية ذاتها التي حتر�س عليها وت�شيف 
اإليها دائما قيادتنا الر�شيدة، وعلى راأ�شها 
اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  �شاحب 
نهيان رئي�س الدولة، حفظه اهلل، و �شاحب 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء، 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل،  رع��اه 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 

القائد الأعلى للقوات امل�شلحة، واإخوانهم 
اأ�شحاب ال�شمو حكام الإمارات.

الإن�شانية  اجل��ه��ود  اإىل  معاليها  واأ���ش��ارت 
ال��ت��ي ق��ام��ت ب��ه��ا ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ��ة فاطمة 
بنت مبارك رئي�شة الحتاد الن�شائي العام 
التنمية الأ�شرية  الرئي�شة الأعلى ملوؤ�ش�شة 
رئي�شة املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة 
والإن�شاين  اخل���ريي  العمل  م��ب��ادرات  م��ن 
ومت����وي����ل م�������ش���روع���ات لإغ�����اث�����ة ورع���اي���ة 
امل�شروعات  من  وغريها  والأطفال  اليتام 

الإن�شانية يف الوطن العربي والعامل.
ونوهت معايل الدكتورة اأمل القبي�شي باأن 
قد  الإماراتية  الإن�شانية  امل�شاعدات  حجم 
بلغ خالل ال�شنوات الثالث الأخرية وحتى 
درهم،  مليار   4.48 نحو   2017 يوليو 
1.23 مليار دولر اأمريكي،  اأي ما يعادل 
اأن ل��دى دول��ة الإم���ارات اأكرث  م�شرية اإىل 
اإن�شانية  وموؤ�ش�شة  مانحة  جهة   45 م��ن 
لتقدمي  العون  يد  متد  وخريية  وجمعية 
امل�شاعدات الإن�شانية للمحتاجني يف جميع 
اأنحاء العامل، وعلى راأ�شها موؤ�ش�شة الهالل 
بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  برئا�شة  الأحمر، 

منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل  نهيان  اآل  زاي���د 
ال��ه��الل الأحمر،  رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة  ال��ظ��ف��رة، 
م���ا ي��ع��ك�����س ح��ج��م ال���ت���زام دول����ة الم�����ارات 
الإن�شانية  بواجباتها الأخالقية ور�شالتها 
ال��ع��امل��ي��ة، وح��ر���ش��ه��ا ع��ل��ى ت��رج��م��ة القيم 
وامل���ب���ادئ اإىل ���ش��ل��وك وع��م��ل ي�����ش��رب املثل 

والقدوة لالآخرين يف التعاي�س الإن�شاين.
قدمته  مبا  فخرها  عن  معاليها  واأع��رب��ت 
وم�شاعدات  ا�شهامات  من  الإم���ارات  دول��ة 
والتي  ال�شورية  ل��الأزم��ة  ط��ارئ��ة  اإن�شانية 
عالوة  دره��م،  مليار   1.03 قيمتها  بلغت 
لل�شعب  اإن�شانية  م�شاعدات  توجيه  على 
درهم  م��ل��ي��ون   548.1 بقيمة  ال��ع��راق��ي 
 95.1 ب��ق��ي��م��ة  ل��ل�����ش��وم��ال  وم�������ش���اع���دات 
امل�شاهمات  ن�شيب  بلغ  كما  دره��م،  مليون 
اليمن  يف  املحافظات  من  لعدد  الإن�شانية 
 44.9 ي�شاوي  مبا  دره��م  مليار   2.011
يف املائة من اإجمايل امل�شاعدات الإن�شانية.

قدمته  مبا  فخرها  عن  معاليها  واأع��رب��ت 
وم�شاعدات  ا�شهامات  من  الإم���ارات  دول��ة 
اإن�شانية، موؤكدة اأن هذا النهج يعك�س قيم 
�شاحب  بقيادة  دولتنا  يف  املتجذرة  اخل��ري 

نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
رئي�س الدولة، حفظه اهلل.

وق��ال��ت اإن العمل الإن�����ش��اين ه��و ج��زء من 
قيمنا وثقافتنا وتاريخنا، ودولة المارات 
العاملي  وال��ي��وم  اأر���س اخل��ري والعطاء  هي 
قيادتنا  روؤي���ة  م��ع  يتفق  الإن�����ش��اين  للعمل 
املعاناة  رف��ع  يف  �شاهمت  وال��ت��ي  ال��ر���ش��ي��دة 
واملت�شررين  وامل��ن��ك��وب��ني  امل��ح��ت��اج��ني  ع��ن 
وا�شتطردت  ال����ع����امل.  دول  خم��ت��ل��ف  يف 
لالأزمات  ال���ش��ت��ج��اب��ة  اإن  ق��ائ��ل��ة  معاليها 
الإن�شانية باتت متثل اأحد اأبرز التحديات 
ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة ال����ت����ي ت����واج����ه ال���ع���امل 
التعاون  تعزيز  �شرورة  يفر�س  ما  اأجمع، 
معاليها  واختتمت  املجال.  هذا  يف  العاملي 
والتقدير  ال�����ش��ك��ر  ب��ت��وج��ي��ه  ت�����ش��ري��ح��ه��ا 
والعاملني  اخل���ريي���ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات  جل��م��ي��ع 
الإن�شانية  امل�����ش��اع��دات  ت��ق��دمي  جم���ال  يف 
والغاثية يف دولة المارات، ملا قدموه من 
عظيم الت�شحيات يف �شبيل تقدمي الدعم 
الظروف  ظل  يف  واملنكوبني  للمت�شررين 
مناطق  تعانيها  التي  ال�شعبة  والأو���ش��اع 

�شتى من العامل.

•• ال�صارقة -وام:

قال ال�شيخ �شلطان بن اأحمد القا�شمي رئي�س جمل�س ال�شارقة لالإعالم 
بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بقيادة  ال�شارقة  اإم��ارة  اإن 
حممد القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة، قدمت منوذجا 
ف��ري��داً يف م��ن��ا���ش��رة اخل���ري واإط����الق امل���ب���ادرات الإن�����ش��ان��ي��ة والرامج 
الإمارات  الأر���س انطالقاً من ثوابت دول��ة  اخلريية يف خمتلف بقاع 

العربية املتحدة وفق القيم الإن�شانية الأ�شيلة.
الدولية مبنا�شبة  املجتمعات  القا�شمي  اأحمد  بن  �شلطان  ال�شيخ  ودعا 
اليوم العاملي للعمل الإن�شاين، اإىل تعزيز الرامج الإن�شانية الداعمة 
معاناة  تخفيف  يف  اجلهود  وتكاتف  وم�شاندتهم  واملنكوبني  لالجئني 
لالإعالم  ال�شارقة  جمل�س  رئي�س  وق��ال  وال��ك��وارث.  النزاعات  �شحايا 

انطالقاً من عقائدنا  تاأديته  الإن�شاين واجب على اجلميع  العمل  اإن 
امل�شاعدات  على  يقت�شر  ل  الإن�شاين  العمل  اأن  اإىل  م�شرياً  واأخالقنا 
ان�شانية  واأع��م��اًل  �شرورات  تعتر  والتوا�شل  الطيبة  فالكلمة  املادية 
ق��ي��م��ة. وث��م��ن ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب���ن اأح���م���د ال��ق��ا���ش��م��ي ج��ه��ود الأمم 
البارز يف ن�شر التوعية بالعمل الإن�شاين وح�شد دعم  املتحدة ودوره��ا 
الأمم  جهود  م��وؤازرة  اإىل  داعياً  والأزم���ات  ال�شراعات  من  املت�شررين 
املتحدة والتجاوب مع حمالتها الإن�شانية. واأعرب ال�شيخ �شلطان بن 
املجالت  يف  العاملني  كافة  جلهود  تقديره  بالغ  عن  القا�شمي  اأحمد 
ودفع  املخاطر  يتكبدون  الذين  العامل  اأنحاء  خمتلف  من  الإن�شانية 
اأرواحهم لتقدمي العون وامل�شاعدة للمت�شررين وامل�شت�شعفني موؤكداً 
�شرورة التزام املجتمعات بتوفري احلماية والرعاية لهم وت�شهيل �شبل 

�شمان �شالمتهم واحرتام القوانني الدولية وحقوق الإن�شان.

جمل�ض �ل�شارقة لاإعام يحث على تعزيز �لرب�مج �الإن�شانية �لد�عمة لاجئني و�ملنكوبني

•• ال�صارقة -وام: 

نظمت دائرة ال�شوؤون الإ�شالمية بال�شارقة بالتعاون مع فرع الهيئة العامة لل�شوؤون 
الإ�شالمية والأوقاف مب�شرح اجلامعة القا�شمية ندوة تثقيفية للحجاج املغادرين 
التثقيفي  الرنامج  ه��ذا  ياأتي  ال�شارقة.  اإم���ارة  حمالت  عر  احل��ج  فري�شة  لأداء 
احلمالت  واأ���ش��ح��اب  احل��ج��اج  توعية  بهدف  ال��دائ��رة  عليه  ت�شرف  ال��ذي  ال�شنوي 
مبا يجب عليهم القيام به خالل تواجدهم يف امل�شاعر املقد�شة وخا�شة ما يتعلق 
باملنا�شك. وت�شمن الرنامج التثقيفي للندوة اأربع حماور �شملت اجلانب ال�شرعي 

وال�شحي والتغذية املتوازنة واإجراءات الأمن وال�شالمة خالل مو�شم احلج.

�ل�شوؤون �الإ�شامية بال�شارقة تنظم 
ندوة تثقيفية للحجاج

»�أخبار �ل�صاعة«: 

�ليمـــن و�الإمــــــار�ت .. 
عاقـات �أخويـة متينـة

•• اأبوظبي -وام:

اأكدت ن�شرة اأخبار ال�شاعة ان دولة المارات قيادة و�شعبا �شتبقى ملتزمة 
من  ال�شقيق  اليمني  لل�شعب  وامل�شاعدة  ال��دع��م  اأ�شكال  جميع  بتقدمي 
اإىل  والأم��ن  ال�شتقرار  ويعود  عافيته  ي�شتعيد  اإىل جنوبه حتى  �شماله 
ربوع اليمن كما كان من قبل واأف�شل باإذن اهلل. وقالت الن�شرة - ال�شادرة 
افتتاحيتها  يف  ال�شرتاتيجية  والبحوث  للدرا�شات  الم��ارات  مركز  عن 
ام�س حتت عنوان “ اليمن والإمارات .. عالقات اأخوية متينة “ - �شكلت 
نهيان،  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بها  قام  التي  املبادرة 
هيئة  بتوجيه  امل�شلحة،  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
اإ�شافة  اليمن،  اأهل  م�شاعدة  الإماراتية لإطالق حملة  الأحمر  الهالل 
ال�شعب  التي مافتئ �شموه يقودها ل�شالح  الكثرية  اإىل اجلهود  جديدة 
لفعل  الرا�شخة  القيم  عك�شت  املبادرة  ان  اىل  ..م�شرية  ال�شقيق  اليمني 
اخلري وحب العطاء التي ميزت �شخ�شية و�شلوك املغفور له، ال�شيخ زايد 
اآل نهيان وورثها لأبنائه و�شعبه. واأك��دت انه طاملا كان حب  بن �شلطان 
اخل��ري وال��وق��وف مع الأ�شقاء وموؤازرتهم يف وج��ه الأزم���ات واملحن من 
بني الأركان الرئي�شية التي قامت عليها دولة الإمارات ومبا اأن القيادة 
با�شتمرار،  وتقويتها  الأرك���ان  تلك  لرت�شيخ  جهودها  تكر�س  الر�شيدة 
�شنته احلميدة  والإبقاء على  زايد  ال�شيخ  قيم  فقد حر�شت على متثل 
يف م�شاعدة الإخوة يف الدم والتاريخ وامل�شري وهي �شياقات كفيلة بجعل 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان يبادر بر�شم الب�شمة على 
وجوه اليمنيني. وقالت ان املبادرة التي تنطلق، اليوم الأحد، املوافق 20 
ت�شمل  اأ�شبوعني  اليمن” ملدة  باأهل  زايد  “و�شية  �شعار  اأغ�شط�س حتت 
جميع فئات ال�شعب اليمني املت�شرر من احلرب، وتعطي اأولوية خا�شة 
اآباءهم  اأو  اأبناءهم  فقدوا  الذين  اأولئك  اأي  واجلرحى؛  ال�شهداء  لذوي 
حيث  واحل��ق؛  ال�شرعية  عن  دفاعاً  اأج�شادهم  ب�شحة  �شحوا  الذين  اأو 
وتوزيع  الأطفال  وهدايا  العيد  وك�شوة  الأ�شاحي  ه��وؤلء من  �شي�شتفيد 
زايد  “و�شية  ان حملة  واأك��دت  �شرائية.  وق�شائم  واأ���ش��اٍح  نقدية  اأم��وال 
باأهل اليمن” حتظى باحتفاء كبري من طرف اليمنيني، معرين بذلك 
على  دائماً  ال��ذي عودهم  الإم���ارات،  و�شعب  قيادة  عن عرفانهم بجميل 
الوقوف معهم يف كل املحن، فذاكرة اأجيال ال�شبعينيات يف اليمن حافلة 
بالعديد من الذكريات حول الأدوار التي قام بها املغفور له، ال�شيخ زايد 
بن �شلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، ما جعل ا�شمه يرتبط بالكثري من 
ذلك  تعلق  �شواء  واجل��ن��وب،  ال�شمال  يف  اليمن  جت��اه  الإن�شانية  املواقف 
بامل�شاريع التي وجه بتنفيذها اأو من خالل امل�شاعدات املالية التي مكنت 
ان  واأو�شحت  الأزم���ات.  بع�س  الوقوف على قدميه يف وجه  اليمن من 
منذ  اليمن  اإىل  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  قدمتها  التي  امل�شاريع 
امل�شاكن  بناء  توزعت يف  اليوم  اإىل  اهلل،  رحمه  زاي��د،  ال�شيخ  ف��رتة حكم 
ال�شعبية واملدار�س وامل�شت�شفيات وت�شييد الطرق وامل�شاعدة يف الت�شدي 
للكوارث الطبيعية كالأمطار وال�شيول وبناء ال�شدود، ف�شاًل عن تعزيز 
اأوا���ش��ر الأخ���وة م��ن خ��الل ال��زي��ارات التي ق��ام بها ال�شيخ زاي��د لليمن 
لتد�شني م�شاريع كبرية اأو متويل اأخ��رى كان لها عظيم الأث��ر يف حياة 
املواطن اليمني. وتابعت “ وها هي القيادة الإماراتية اليوم وعلى راأ�شها 
اآل نهيان، رئي�س الدولة ،حفظه  ال�شيخ خليفة بن زايد  ال�شمو  �شاحب 
واملوؤ�ش�شات  الهيئات  تزال  كما ل  نف�شه،  امل�شار  على  ال�شري  توا�شل  اهلل، 
اأولوياتها، مثل:  اخلريية والإن�شانية الإماراتية ت�شع اليمن على �شلم 
اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  وموؤ�ش�شة  الإم��ارات��ي،  الأحمر  الهالل  هيئة 
نهيان لالأعمال اخلريية والإن�شانية، وموؤ�ش�شة خليفة بن زايد اآل نهيان 
لالأعمال  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  وموؤ�ش�شة  الإن�شانية،  ل��الأع��م��ال 
اخلريية والإن�شانية، وهيئة اآل مكتوم اخلريية، وغريها من املوؤ�ش�شات 
الأخرى«. وقالت اأخبار ال�شاعة: اأما يف ال�شنوات الأخرية فقد بلغ حجم 
 2015 اإب��ري��ل  ال��ف��رتة م��اب��ني �شهر  الإم��ارات��ي��ة لليمن يف  امل�����ش��اع��دات 
ويونيو 2017 نحو 7.53 مليار درهم، �شملت قطاعات املياه، والنقل، 
الإن�شانية  امل�����ش��اع��دات  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  وال��ط��اق��ة،  وال��ك��ه��رب��اء  وال�شحة، 
والغذائية، وم�شاريع اإعادة البناء، وم�شاريع دعم قطاع التعليم، والعديد 

من امل�شاريع املتفرقة.

�لقبي�شي: �لبعد �الإن�شاين �إحدى ركائز �ل�شيا�شة �خلارجية للدولة

العدد  12101 بتاريخ  2017/8/20   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/04258/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/05206/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �شده : جاياليا لتجارة املواد الغذائية - �س ذ م م 
وكومودونى كوماري مانل كوربو - جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : عبد الواحد بن �شبيب العقارية )بن �شبيب العقارية �شابقا(   
ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�شي بالتي:

1- الزام املدعي عليها الوىل بان  توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )10.247 درهم( بدل اليجار 
امل�شتحق للفرتة من 2017/4/30 وحتى تاريخ 2017/5/30 

2- الزمتها بالت�شامن مع املدعي عليه الثاين يف حدود قيمة ال�شيكات بان ياأديان للمدعية 
مبلغ وقدره 82.500 درهم وذلك عن قيمة �شيكات ايجار

3- الزام  املدعي عليها الوىل بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )7500 درهم( قيمة  غرامة 
ال�شيكات املرجتعة 

4- الزام املدعي عليها الوىل بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )17.000 درهم( غرامة عدم 
جتديد بالبند التفاقي بالعقد 

5- املدعي عليها ب�شداد مبلغ 95 درهم فاتورة الكهرباء واملياه 
6- الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 

الن�شر  تاريخ  يوم من  بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�شة ع�شر  انكم مكلفون  نعلمكم  لذلك 
ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �شوف يتم اتخاذ الج��راءات القانونية 

املنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد  12101 بتاريخ  2017/8/20   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/03840/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/03817/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �شده : خالد حممد ح�شني عبداهلل حاجيه 
وقمر علي غالم م�شطفى -  جمهول حمل القامة   

 حيث تقدم طالب التنفيذ : عبد الواحد بن �شبيب العقارية )بن �شبيب العقارية �شابقا(   
ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�شي بالتي:

1- الزام املدعي عليهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ 1496 درهم قيمة الجرة للفرتة من 
انتهاء العقد يف 2016/7/20 وحتى ت�شليم املاأجور يف 2016/8/2 

وقدره  مبلغ  املرجتعني  ال�شيكني  قيمة  ب�شداد  بالت�شامن  عليهما  امل��دع��ي  ال���زام   -2
16.000 درهم 

3- الزام املدعي عليهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ 2500 درهم ، غرامة �شيك مرجتع 
4- الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 

تاريخ  م��ن  ي��وم  ع�شر  خم�شة  خ��الل  احلكم  ه��ذا  بتنفيذ  مكلفون  انكم  نعلمكم  لذلك 
الن�شر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �شوف يتم اتخاذ الجراءات 

القانونية املنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد  12101 بتاريخ  2017/8/20   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/03854/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/03761/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �شده : جوان بيلد تيك للخدمات الفنية - �س ذ م م ، وبيولد تك للخدمات الفنية 
- �س ذ م م ، ودومينيك لوبيز الفريد لوبيز - جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : عبد الواحد بن �شبيب العقارية )بن �شبيب العقارية �شابقا(   
ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�شي بالتي:

1- وما ي�شتجد من ايجار حتى الخالء التام 
2- الزام املدعي عليهم باخالء املاأجور وت�شليمها للمدعية خاليا من ال�شواغل 

حتى  الج���رة  قيمة  دره���م(   38.555( مبلغ  للمدعية  ي���وؤدوا  ب��ان  عليهم  امل��دع��ي  ال���زام   -3
2017/4/25 وما ي�شتجد حتى الخالء التام ، والزامهم بت�شليم براءة ذمة من هيئة كهرباء 

ومياه دبي 
4- الزام املدعي عليهم ب�شداد مبلغ 30.040 درهم قيمة ال�شيكات املرجتعة 

5- الزام املدعي عليهم ان يوؤدوا للمدعية مبلغ 12.500 درهم غرامة ارتداد ال�شيك. 
6- الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 

الن�شر  تاريخ  يوم من  بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�شة ع�شر  انكم مكلفون  نعلمكم  لذلك 
ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �شوف يتم اتخاذ الج��راءات القانونية 

املنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد  12101 بتاريخ  2017/8/20   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/03839/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/03781/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �شده : ام جي ا�س كون�شيبت للتجارة - �س ذ م م 
 وراهول كومار ارفيند كومار -  جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : عبد الواحد بن �شبيب العقارية )بن �شبيب العقارية �شابقا(   
ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�شي بالتي:

1- الزام املدعي عليهما بان يوؤديا بالت�شامن للمدعية مبلغ 5.616 درهم قيمة الجرة 
عن الفرتة من انتهاء العقد يف 2016/9/6 وحتى ت�شليم املاأجور يف 2016/10/16 

2- الزام املدعي عليهما بالت�شامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ 25.000 درهم ، قيمة ال�شيكني 
املرجتعني من البنك دون �شرف ما ميثل بدل اليجار حتى تاريخ 2016/9/5 

 3- الزام املدعي عليهما ان يوؤديا للمدعية مبلغ 5.000 درهم غرامة ارجتاع ال�شيك دون �شرف 
4- الزامهما مببلغ وقدره 1.436 درهم قيمة فاتورة الكهرباء واملياه 

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

املنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

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

ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دبي  اأع��ل��ن��ت هيئة 
م�شروع  من  كلم  اإجناز109  عن 
�شبكات  وتد�شني  ومت��دي��د  ت��وري��د 
توزيع املياه باأطوال اإجمالية ت�شل 
اىل 162 كيلومرتاً اأي ما ن�شبته 
امل�شروع  م���ن  امل���ائ���ه  يف   67.3
وذل������ك يف م���ن���اط���ق م���ت���ع���ددة من 
اإمارة دبي وبتكلفة اجمالية تقدر 

بنحو 210 مليون درهم.
وقال �شعادة �شعيد حممد الطاير 
الع�شو املنتدب الرئي�س التنفيذي 
ل��ه��ي��ئ��ة ك���ه���رب���اء وم����ي����اه دب�����ي ان 
الهدف الرئي�شي للم�شروع يتمثل 
يف  امل��ي��اه  ت��وزي��ع  �شبكات  بتطوير 
الثانية”  “اخلوانيج  م��ن��ط��ق��ة 
جديدة  وم��ن��اط��ق  و”تكنوبارك” 
اأخ���رى يف اإم���ارة دب��ي مم��ا ي�شاهم 
يف رفع الكفاءة الت�شغيلية وتدعيم 
املياه وزيادة كميات  �شبكات توزيع 
النمو  ل��ت��ل��ب��ي��ة  امل����ائ����ي  ال���ت���دف���ق 
امل���ي���اه يف خمتلف  ع��ل��ى  امل��ت�����ش��ارع 

مناطق دبي.
امل�شروع  “ي�شتمل  �شعادته  واأو�شح 
املياه  لتوزيع  اأنابيب  متديد  على 
 GRE امل�����ق�����وى  ال������زج������اج  م�����ن 
باأقطار ترتاوح بني 100 و450 
امل�شتمرة  الإم���دادات  لتوفري  ملم 
اإط��ار حتقيق  للمياه يف  وامل�شتقرة 
تطلعات املتعاملني وكافة املعنيني 
التوافرية  م��ع��اي��ري  اأع���ل���ى  وف����ق 
م�شريا  والكفاءة”  والع��ت��م��ادي��ة 
ان��ه م��ن املتوقع الإن��ت��ه��اء من  اىل 
الأعمال اخلا�شة بتمديد وتد�شني 

ال�شبكات يف اأواخر عام 2017«.

•• اأبوظبي-وام: 

ح�شر معايل ال�شيخ �شعيد بن طحنون اآل نهيان حفل 
عبداهلل  �شامل  املرحوم  اأبناء  اأقامه  ال��ذي  الإ�شتقبال 
عبداهلل  �شقيقهم  زف��اف  مبنا�شبة  العامري  قلط  بن 
�شامل بن قلط العامري اإىل كرمية املرحوم اأحمد عبد 

عو�س بن قا�شم العامري .
ال��وث��ب��ة يف  اأق��ي��م ب�شالة  ال���ذي   - ك��م��ا ح�شر احل��ف��ل 

حم  بن  م�شلم  بن  حممد  الدكتور  �شعادة   - اأبوظبي 
املتحدة  ب����الأمم  اإم�����ش��ام  ال��ع��ام ملنظمة  الأم����ني  ن��ائ��ب 
و�شعادة �شعيد بن حرمل الظاهري وعدد من وجهاء 
و�شباط  وامل�����ش��وؤول��ني  ال�شخ�شيات  وك��ب��ار  ال��ق��ب��ائ��ل 
من  و�شيوف  وال�����ش��ع��راء  وال�شرطة  امل�شلحة  ال��ق��وات 
املدعوين  من  وجمع  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول 
وامل��ه��ن��ئ��ني وزم�����الء ال��ع��ري�����س. ا���ش��ت��م��ل احل��ف��ل على 

عرو�س فنية �شعبية من وحي الرتاث الإماراتي.

�شعيد بن طحنون يح�شر �أفر�ح 
�لعامري يف �أبوظبي

�الإمار�ت ملتازمة د�ون ت�شيد باإطاق �شعار “عام ز�يد” على �لعام 2018 

بالتعاون مع م�صت�صفى �جلامعة بال�صارقة

جمعيـــة �أ�شـــدقـــاء �ل�شكــــري تطلـــق حملـــــة »وقــايـــة وتعـــايـــــ�ض«

•• دبي-وام:

�شعادة عيد حممد ثاين حارب  �شاد 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  ال���ف���ال����ش���ي 
مل��ت��الزم��ة داون  ج��م��ع��ي��ة الإم��������ارات 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  ب����اإع����الن 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
�شعار  “اإطالق  اهلل  “حفظه  الدولة 
 2018 ال��ع��ام  ع��ل��ى  زايد”  “عام 
احلفاظ  يف  ال�شديدة  �شموه  وروؤي���ة 
نه�شة  وب����اين  امل��وؤ���ش�����س  اإرث  ع��ل��ى 
الإم������ارات امل��غ��ف��ور ل��ه ال�����ش��ي��خ زايد 
اهلل  “طيب  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب��ن 
“ وذل��ك بالتزامن م��ع ذكرى  ث��راه 
الذي  على ميالده  ع��ام  مائة  م��رور 
ي�شادف تاريخ توليه مقاليد احلكم 
يف اإمارة اأبوظبي يف 6 اأغ�شط�س عام 
للجمعية  كلمة  يف  وق��ال   .1966
ال�����ش��ي��خ زاي���د  اإن  امل��ن��ا���ش��ب��ة:  ب���ه���ذه 
ال��ت��ح��دي��ات بفكره  ق��ه��ر  رح��م��ه اهلل 
وم��ب��ادئ��ه ال��ن��رية واإرادت����ه وعزميته 
دولة  تاأ�شي�س  اإىل  اأدت  التي  ال�شلبة 
بخطوات  ب��داأ  فقد  متقدمة..  قوية 
بتاأ�شي�س الحتاد  جبارة كبرية وقام 
اإمي���ان���ا م��ن��ه ب����دور ال���وح���دة يف دفع 
الأه����داف  وحت��ق��ي��ق  التنمية  عجلة 
مر�شومة  م�����ش��رية  يف  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
ب��ف��ط��ن��ة وح���ن���ك���ة . وم������ن ث����م ق���ام 

والأ�ش�س  الر�شينة  املنظومة  بو�شع 
ال���وزارات  عليها  قامت  التي  املتينة 
رحلة  معها  وان��ط��ل��ق��ت  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
ق����ي����ادة الإم�����������ارات مل�������ش���اف ال�����دول 
اجلماعي  ال��ع��م��ل  ب�����روح  امل��ت��ق��دم��ة 
بحب  والتفاين  وامل��ث��اب��رة  املتوا�شل 
ال���وط���ن والإخ����ال�����س ل���رتاب���ه حتى 
منوذجا  الإم����������ارات  جت���رب���ة  غ�����دت 
بالبنان  اإل��ي��ه  وي�شار  يحتذى  عامليا 
نفو�س  يف  زاي���د  م�����ش��رية  غر�شته  مل��ا 
كانت  التي  ال��ع��امل  �شعوب  ووج���دان 
�شاهدة على التحول التاريخي لبناء 

الدولة النموذجية املميزة .
واأو���ش��ح اإن قيم وم��ب��ادئ زاي��د التي 
مبواجهة  كفيلة  كانت  عليها  ارتكز 
التي  وال��ت��ح��دي��ات  ال�شعوبات  ك��اف��ة 
اأدى  حيث  التاأ�شي�س  م�شرية  واكبت 
ب��ال��وط��ن بجعله  ال��ك��ب��ري  اه��ت��م��ام��ه 

�شبل  به  تتوافر  واحة خ�شراء غناء 
لأبناء  وال��رف��اه��ي��ة  ال��ك��رمي  العي�س 
منه  وج��ع��ل  فيه  واملقيمني  ال��وط��ن 
ع��امل��ي��ا جذابا  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��اً  م��وق��ع��ا 

ومكانا اآمنا للعي�س ب�شالم.
امللهم  ال���ق���ائ���د  ه�����ذا  ان  واأ������ش�����اف 
مدر�شة  ي�شكل  ال����ذي  ال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي 
لإ���ش��ت��ل��ه��ام ال��ع��ر وامل���واع���ظ والذي 
الوطنية  امل�������ش���رية  ل���ه���ذه  خ���ط���ط 
الرائدة بفكره الفذ وعمله املخل�س 
واأفقه الوا�شع كان قد خطط وعمل 
لالأر�س  ووف����اًء  ح��ب��اً  بنف�شه  ون��ف��ذ 
اأن  على  حر�س  حيث  اأجنبته  التي 
ي��ت��ب��واأ وط��ن��ه م���رك���زاً م��ت��ق��دم��اً بني 
دول العامل املتقدم. و اأكد الفال�شي 
اق��رتن باخلري  زاي��د  ال�شيخ  ا�شم  اأن 
وبعطاءاته  ب���ه  اخل���ري  اق����رتن  ك��م��ا 
الالحمدودة التي ت�شهد لها �شاحات 
ال��ع��م��ل اخل����ريي وم���ا ه���ي اإل خري 
اإن�شانية  ع��ل��ى  ���ش��اه��د  واأك����ر  دل��ي��ل 
ال��ذي مل يرتك  والقائد  الأب  زاي��د 
للتوا�شع  ف��ك��ان  ل��ل��م�����ش��ادف��ة  ���ش��ي��ئ��ا 
للفخر  وم�شدرا  نرا�شا  والب�شاطة 
والإعجاب بقربه من اجلميع حيث 
القائد  بني  ا�شتثنائية  عالقة  ج�شد 
ق�ش�س  لت�شطر  املواطنني  واأب��ن��ائ��ه 
ال���وط���ن مبختلف  وم���الح���م جن����اح 
لأ�شحاب  وك��ان  التاريخية  احلقب 

اهتمامه  م��ن  الأ���ش��د  ن�شيب  الهمم 
الكبري. من جانبها ذكرت الدكتورة 
جمل�س  رئي�س  نائبة  ج��ع��رور  م��ن��ال 
اإدارة جمعية الإمارات ملتالزمة داون 
ان�شب  اهلل  رح��م��ه  زاي���د  ال�شيخ  اأن 
الإن�شان  يف  ب��ال���ش��ت��ث��م��ار  اه��ت��م��ام��ه 
قبل ال�شتثمار يف النفط� وكان يويل 
على  والتعليم  للعلم  كبريا  اهتماما 
تبنى  امل��ت��ق��دم��ة  ال�����دول  اأن  اع��ت��ب��ار 
ال��ن��رية والأف���ك���ار املبدعة  ب��ال��ع��ق��ول 
واملبادرات الكبرية التي تقود الوطن 
نحو الأم��ام حتى جت�شدت املنجزات 

مبختلف  ال���وط���ن���ي���ة  وامل���ك���ت�������ش���ب���ات 
والثقافية  احل�������ش���اري���ة  امل����ج����الت 
والق�����ت�����������ش�����ادي�����ة والج����ت����م����اع����ي����ة 
الذي  ال��ق��ائ��د  ي��د  ع��ل��ى  وال�شيا�شية 
الوطن  رفعة  اأج��ل  من  حياته  اأفنى 

بحا�شره وم�شتقبله.
متثل  املنا�شبة  ه��ذه  اأن  اإىل  ولفتت 
الوطن  لأب����ن����اء  ت���اري���خ���ي���ة  ف���ر����ش���ة 
وح����دث����ا ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ا ل��ل��ت��ع��ب��ري عن 
ورمز  قائد  جت��اه  الوطني  التالحم 
ع��رب��ي اأ���ش��ي��ل عمل م��ن اأج���ل وطنه 

واأمته واآمن بثوابته ونهجه واأخل�س 
ما  كل  القوية  باإرادته  وقدم  وتفانى 
واإ�شعاد  توحيد  اأج���ل  م��ن  ي�شتطيع 

الوطن ومواطنيه.
خطه  ال�����ذي  ال��ن��ه��ج  اإن  واأ����ش���اف���ت 
حجر  ك��ان  زاي���د  ال�شيخ  عليه  و���ش��ار 
الأ�شا�س الذي انطلقت منه الإمارات 
طليعة  اإىل  ث��اب��ت��ة  ب��خ��ط��ى  ل��ت�����ش��ل 
الدول املتطورة، فنهجه يعتمد على 
العمل والتفاين بحب  الخال�س يف 
الوطن والولء والنتماء والت�شامح 

والعطاء غري املحدود جتاه الق�شايا 
الطبيعية  وال�����ك�����وارث  الإن�������ش���ان���ي���ة 
ومنا�شرة خمتلف الق�شايا امل�شريية 
فكان  والإ���ش��الم��ي��ة  العربية  ل��الأم��ة 
حا�شرا بقوة املوقف والراأي ال�شديد 
الذي عزز مكانة الدولة ور�شخ دورها 

الإقليمي والدويل.
اإن ال�شيخ زايد رحمه اهلل ما  وقالت 
ومبادئه  بنهجه  بيننا  ح��ا���ش��را  زال 
وركائزه التي عملت بها و�شارت على 
بعد  يوما  الر�شيدة  القيادة  نهجها 

الذي  النهج  لنموذجية  تاأكيدا  ي��وم 
وحفاظه  الر�شينة  ومبادئه  اقتفاه 
الوطن  وت��راث  ع��ادات وتقاليد  على 
والتطور  العمرانية  النه�شة  يف ظل 
امل�شرية  به  متيزت  ال��ذي  احل�شاري 
ال��وط��ن��ي��ة ع��ل��ى ي���د امل��وؤ���ش�����س رحمه 

اهلل.
زايد  ال�شيخ  ان  ج��ع��رور  واأو���ش��ح��ت 
اأبناء وبنات  كان ي�شجع اجلميع من 
مقدمتهم  ويف  التفوق  على  الوطن 
املجالت  خمتلف  يف  الهمم  اأ�شحاب 
وي�شد على الأيادي وي�شاند اخلريين 
للم�شرية  والداعمني  املخل�شني  من 
�شرورة  للجميع  وي���وؤك���د  ال��وط��ن��ي��ة 
به  والتميز  العمل  موا�شلة  واأهمية 
اأبنائه  ب�شواعد  الوطن  �شاأن  لإع��الء 
موؤكدة اأن “عام زايد “ميثل منا�شبة 
تاريخية  بقامة  لالإحتفاء  عظيمة 
واأ�ش�شت  وعملت  واأث��رت  اأعطت  ف��ذة 
حقيقة  اىل  امل�����ش��ت��ح��ي��ل  وح����ول����ت 
اليوم  الإم����ارات  تقف  حيث  �شاخمة 
وعادتها  وت���راث���ه���ا  ب���اإرث���ه���ا  ف���خ���ورة 
الأ�شيلة ومتثل حمطة مهمة لإلهام 
الأجيال باأفكار ومبادئ وقيم املغفور 
له ال�شيخ زايد رحمه اهلل التي ا�شتند 

عليها يف تاأ�شي�س الدولة.

•• ال�صارقة-الفجر:

التثقيف  اإدارة  ال�شكري، يف  اأ�شدقاء  اأطلقت جمعية 
ال�شحي باملجل�س الأعلى ل�شوؤون الأ�شرة يف ال�شارقة، 
حملة  بال�شارقة،  اجلامعة  م�شت�شفى  مع  وبالتعاون 
بهدف رفع وعي اجلمهور حول  وتعاي�س”،  “وقاية 
الطعام  ت��ن��اول  على  وت�شجيعهم  ال�����ش��ك��ري،  م��ر���س 

ال�شحي وممار�شة الريا�شة لتقليل فر�س اإ�شابتهم 
بهذا املر�س. 

�شبتمر  �شهر  منت�شف  حتى  احلملة  و�شتتوا�شل 
والأماكن  ال��ت��ج��اري��ة  امل���راك���ز  م���ن  ع���دد  امل��ق��ب��ل، يف 
الفحو�شات  تقدمي  وتت�شمن  ال�شارقة،  يف  العامة 
ون�شبة  ال��ع��ظ��ام،  وه�شا�شة  ال���دم،  ل�شغط  املجانية 
بالإ�شافة  اجل�شم،  كتلة  وقيا�س  ال��دم،  يف  ال�شكري 

مب�شاركة  وال��ت��وع��وي��ة  التثقيفية  ال���ش��ت�����ش��ارات  اإىل 
اخت�شا�شيني ومثقفني �شحيني. 

وقالت خولة احلاج، رئي�س جمعية اأ�شدقاء ال�شكري: 
اأبرز الفعاليات ال�شنوية التي  تعد هذه احلملة من 
توعية  اإىل  خاللها  من  وتهدف  اجلمعية،  تنظمها 
اجلمهور حول مر�س ال�شكري، واأ�شبابه، واأعرا�شه، 
الفحو�شات  وت��ق��دمي  ان��ت�����ش��اره،  م��ن  احل��د  وكيفية 

لتعزيز  جهودها  من  انطالقاً  وذل��ك  لهم،  املجانية 
الرعاية ال�شحية يف املجتمع .

واأكد الدكتور جنيب عبد الرحيم، ا�شت�شاري اأول طب 
مب�شت�شفى  ال�شكري  اأم��را���س  وا�شت�شاري  الأط��ف��ال 
اأهمية هذه احلملة يف التوعية بهذا  اجلامعة، على 
وخا�شة  املجتمع  فئات  معظم  ي�شيب  ال��ذي  املر�س 
باأ�شاليب  النا�س  تعريف  اأن  اإىل  م�شرياً  البالغني، 

الوقاية من ال�شكري تقلل كثرياً فر�س الإ�شابة به.  
تقدمي  العام  ه��ذا  احلملة  تت�شمن  الأوىل،  وللمرة 
يتم  التي  اجل��دي��دة  للحالت   50% بن�شبة  خ�شم 
�شيتم  حيث  املجانية،  الفحو�شات  خ��الل  اكت�شافها 
حتويلها اإىل م�شت�شفى اجلامعة بال�شارقة، من اأجل 
دقيق  ت�شخي�س  على  احل�شول  بعد  العالج،  متابعة 

من الأطباء والأخ�شائيني يف امل�شت�شفى. 

تاأ�ش�شت  ال��ت��ي  ال�����ش��ك��ري  اأ���ش��دق��اء  جمعية  وت��ع��م��ل 
بطرق  املجتمع  وتثقيف  توعية  على   ،2008 ع��ام 
ال��وق��اي��ة وال��ت��ع��اي�����س م��ع م��ر���س ال�����ش��ك��ري النوعني 
املر�شى،  ه��وؤلء  دع��م  اإىل  بالإ�شافة  وال��ث��اين  الأول 
من  ك��ب��رية  جم��م��وع��ة  ع��ل��ى  عملها  يف  ت�شتند  وه���ي 
دولة  يف  الطبية  القطاعات  خمتلف  من  املتطوعني 

الإمارات العربية املتحدة.

كهرباء ومياه دبي : تقدم ملحوظ يف 
م�شروع خطوط توزيع �ملاء يف �إمارة دبي

خالل �صهر يوليو

�شرطة عجمان تنظم حملة �شبط مرورية �أ�شفرت عن �شبط 
�الإلز�مي �ل�شري  بخط  �اللتز�م  لعدم  خمالفًا   960

•• عجمان ـ الفجر 

ل�شبط  م��روري��ة  �شبط  حملة  عجمان  ل�شرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  نفذت 
املخالفني ممن مل يلتزموا بخط ال�شري الإلزامي، وذلك �شمن جهودها 
الداخلية  ل���وزارة  ال�شرتاتيجي  الهدف  لتحقيق  واحلثيثة  املتوا�شلة 
واملتمثل بجعل الطرق اأكرث اأمناً، ونتيجة لتزايد احلوادث الناجمة عن 

عدم اللتزام بخط ال�شري اللزامي.
املرور  اإدارة  مدير  نائب  الفال�شي  اهلل  عبد  �شيف  املقدم  �شعادة  و�شرح 
نتيجة لرتفاع  تنفيذ هذه احلملة جاء  اأن  ب�شرطة عجمان  والدوريات 
ن�شبة احلوادث الناجمة عن عدم التزام ال�شائقني بخط ال�شري اللزامي 
و�شع  وع��دم  القيادة،  اأث��ن��اء  املحمولة  بالهواتف  والن�شغال  للمركبات، 

حزام الأمان، والت�شبب بالزدحام املروري نتيجة لعرقلة حركة ال�شري.
واأ�شاف نائب مدير اإدارة املرور والدوريات اإن احلملة اأ�شفرت عن �شبط 
ال�شري اللزامي  بخط  ال�شائقني  التزام  لعدم  مرورية  خمالفة   960
خالل �شهر يوليو احلايل، وكذلك مت �شبط 109 خمالفاً ان�شغلوا عن 
حزام  يربطوا  مل  �شائقاً  و407  بالهاتف،  املركبة  قيادة  اأثناء  الطريق 

الأمان.
هذا ودعا �شعادته ال�شائقني اإىل �شرورة اللتزام بقوانني ال�شري واملرور، 
اأن  واحل��ر���س على رب��ط ح��زام الأم���ان قبل الن��ط��الق باملركبة، م��وؤك��داً 
املخالفني، لتخفي�س  الرقابة على الطرق لر�شد  امل��رور تكثف  دوري��ات 
ن�شبة احل��وادث املرورية، واحلد من الزدح��ام امل��روري الناجم عن عدم 

اللتزام بقوانني ال�شري واملرور.
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•• كراكوف - بولندا -وام:

ب��ح��ث وف���د دائ����رة ال��ث��ق��اف��ة ب��ال�����ش��ارق��ة خ���الل زيارته 
البولندية  ك��راك��وف  مب��دي��ن��ة  ياجيلون�شكي  ج��ام��ع��ة 
اأف�شل الو�شائل املمكنة لتطوير ق�شم اللغة العربية يف 
اجلامعة و ال�شبل التي ت�شاهم يف ا�شتمراره وا�شتقطاب 
اأكر عدد ممكن من الطلبة املهتمني باللغة العربية.

وال��ت��ق��ى ال��وف��د ب��رئ��ا���ش��ة ���ش��ع��ادة ع��ب��داهلل ب��ن حممد 
الق�شري  حممد  وع�شوية  ال��دائ��رة  رئي�س  العوي�س 
الروفي�شورة  بالدائرة  الثقافية  ال�شوؤون  اإدارة  مدير 
رئي�شة  و  ال�شت�شراق  معهد  م��دي��ر  ميخالك  ب��ارب��را 

ال��ع��رب��ي��ة يف اجل��ام��ع��ة ومت الت��ف��اق على  ال��ل��غ��ة  ق�شم 
العربي  ال��ث��ق��ايف  احل����وار  ح���ول  مو�شعة  ن���دوة  تنظيم 
و�شيتحدث  القادم  العام  اإبريل  يف  �شتعقد  البولندي 
بح�شور  البولنديني  امل�شتعربني  من  جمموعة  فيها 
كما  البولندية  اجلامعات  يف  العربية  الأق�شام  طلبة 
ي�شاحب الندوة معر�شا لإ�شدارات بولندية لن�شو�س 
اأدبية عربية بالإ�شافة اإىل و�شع اخلطط التي ت�شاعد 
يف حتقيق الر�شالة احلقيقية لنت�شار هذه اللغة التي 
الأمم  م��ن  معتمدة  كونها  احل��ي��ة  ال��ل��غ��ات  م��ن  تعتر 

املتحدة.
واأعربت الروفي�شورة باربرا خالل اللقاء عن ال�شكر 

والمتنان ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن 
حممد القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة 
و  الثقافة  اأج��ل  بها من  يقوم  التي  العظيمة  للجهود 
املحافظة على اللغة العربية يف خمتلف بالد العامل و 
على وجه الأخ�س دعم املراكز والأق�شام املتخ�ش�شة يف 

اللغة العربية يف اجلامعات العاملية.
اللغة  لق�شم  جن��اح  م��ن  �شيتحقق  م��ا  ان  اىل  م�شرية 
الدعم  م�����رده  ي��اج��ي��ل��ون�����ش��ك��ي  ج��ام��ع��ة  ال��ع��رب��ي��ة يف 
وفد  زي���ارة  و  �شموه  م��ن  املمنوح  امل��ت��زاي��د  و  املتوا�شل 
و جدية  الدعم  اأكيد على هذا  دليل  ال�شارقة  ثقافية 

موا�شلته.

وفد ثقافية �ل�شارقة يبحث تطوير ق�شم �للغة �لعربية بجامعة ياجيلون�شكي �لبولندية

•• ام القيوين-وام: 

باأم  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  رئي�س  املعال  را�شد  بن  �شيف  ال�شيخ  اأك��د 
ع�شو  املعال  را�شد  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ق��رار  اأن  القيوين، 
املجل�س الأعلى حاكم اأم القيوين بت�شكيل جمل�س اأمناء جائزة اأم القيوين 
م�شرية  وتعزيز  املعرفة  اقت�شاد  بناء  يف  البتكار  اأهمية  يوؤكد  لالبتكار، 
الإمارات  روؤي��ة  مبوجب  اأهدافها  حتديد  مت  والتي  امل�شتدامة،  التنمية 
اأن  املعال  را�شد  بن  �شيف  ال�شيخ  واأو���ش��ح  الوطنية.  واأجندتها   2021
دولة الإم��ارات جعلت من البتكار قيمة م�شافة لها وزنها يف القت�شاد 

الوطني، م�شرًيا اإىل اأن البتكار اأ�شبح �شرورة للدول وال�شعوب ال�شاعية 
لتعزيز موقعها على خريطة العامل القت�شادية وتقوية تناف�شيتها.

باعتباره م�شارها  البتكار  اإىل  تنظر  الإم��ارات  دولة  اأن حكومة  واأ�شاف 
لذلك  ووفقاً  القت�شادي،  النمو  حتفيز  يف  ي�شهم  ال��ذي  ال�شرتاتيجي، 
اتخذت المارات الكثري من اخلطوات والإجراءات املعززة لدور البتكار. 
واحداً  باعتباره  الب��ت��ك��ار  دور  على  املعال  را���ش��د  ب��ن  �شيف  ال�شيخ  واأك���د 
خطوات  وتر�شيخ  الإنتاجية،  وحت�شني  القت�شادي  النمو  حمركات  من 
التحديات  مواجهة  يف  دوره  اإىل  اإ�شافة  املعرفة،  اقت�شاد  نحو  التحول 

التي تواجه احلكومات وال�شركات.

�شيف �ملعا ي�شيد بقر�ر ت�شكيل جمل�ض �أمناء 
جائزة �أم �لقيوين لابتكار

عهود �لرومي ت�شارك يف �إطاق برنامج �أبطال �جلليلة �لتطوعي

هيئة �ل�شحة تبد�أ تطبيق �مللف �لطبي �الإلكرتوين �ملوحد مب�شت�شفى دبي
•• دبي -وام:

امللف  م�شروع  تطبيق  اأم�����س  ب��دب��ي  ال�شحة  هيئة  ب���داأت 
دبي  مب�شت�شفى  “�شالمة”  املوحد  الل��ك��رتوين  الطبي 
ومركز ند احلمر ال�شحي ومركز ملتقى الأ�شرة �شمن 
ت�شمل  التي  الثانية  املرحلة  لت�شغيل  الزمني  برناجمها 
بالإ�شافة اىل ذلك كافة مراكز الرعاية ال�شحية الأولية 

ومركز دبي لل�شكري.
وقام معايل حميد حممد القطامي رئي�س جمل�س الإدارة 
املدير العام لهيئة ال�شحة بدبي يوم اأم�س الول بزيارة 
تفقدية مل�شت�شفى دبي الذي يعد اأحد اأهم واأكر املن�شاآت 
ال�شحية التخ�ش�شية التابعة للهيئة حيث اطماأن معاليه 
على �شري امل�شروع والتجهيزات اخلا�شة ب�شمان ان�شيابية 
العمل وتطبيق النظام دون التاأثري ال�شلبي على م�شتوى 

و�شرعة وجودة تقدمي اخلدمة للمر�شى.
كما تفقد معاليه يرافقه �شعادة يون�س عبد العزيز احلاج 
دبي  بيانات  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  املدير  نا�شر  اآل  حممود 
ند  مركز  الذكية  دب��ي  مدينة  مكتب  ع��ام  مدير  م�شاعد 
امللف الطبي  الذي بداأ بتطبيق م�شروع  ال�شحي  احلمر 
الهيئة  خ��ط��ة  ���ش��م��ن  “�شالمة”  امل��وح��د  الإل���ك���رتوين 

ال��ت��دري��ج��ي��ة ل��ل��م��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة ل�����ش��م��ول ك��اف��ة مراكز 
معاليه  توقف  حيث  امل�شروع  ه��ذا  يف  ال�شحية  الرعاية 
للعمل  املوظفني  وتدريب  لتاأهيل  املبذولة  اجلهود  على 
ب�شكل فاعل يف حتقيق  �شي�شاهم  ال��ذي  النظام  وفق هذا 
النقلة النوعية التي تتطلع اليها الهيئة لتوثيق وتب�شيط 
وت�شريع اجراءات احل�شول على اخلدمة يف كافة من�شاآت 

الهيئة و�شمن �شجل طبي موحد للمري�س.
يعد  ال��ذي  امل�شروع احليوي  ه��ذا  اأهمية  القطامي  واأك��د 
ال�شحي  القطاع  يف  مهمة  وقفزة  تاريخية  حتول  نقطة 
لهيئة  العالية  اجل��اه��زي��ة  ت��وؤك��د  نوعية  وا���ش��اف��ة  ب��دب��ي 
التكنولوجيا  ا�شتيعاب  على  الفائقة  وقدرتها  ال�شحة 
العاملية وت�شخريها خلدمة املر�شى مبختلف امل�شت�شفيات 

واملن�شاآت ال�شحية التابعة لها.
“�شالمة”  املوحد  الطبي  امللف  م�شروع  تنفيذ  ان  وق��ال 
اأعتاب مرحلة جديدة جت�شد  ياأتي على  الهيئة  مبن�شاآت 
ت��غ��ي��ريا ���ش��ام��ال يف م��ف��ه��وم واأ���ش��ل��وب ت��ق��دمي اخلدمات 
ال�شحية ومبا يتما�شى مع املعايري الدولية لي�شع دبي يف 
مقدمة املدن العاملية يف جمال جودة اخلدمات ال�شحية 
و�شرعة ال�شتجابة لحتياجات املر�شى واملتعاملني ب�شكل 

عام.

اأن هيئة ال�شحة بدبي ما�شية يف تنفيذ  واأكد القطامي 
ال�شمولية  روؤي��ت��ه��ا  وف���ق  احل��ي��وي��ة  م�شاريعها  وت��ط��وي��ر 
وال�شفافية  بالو�شوح  تت�شم  التي  املرنة  وا�شرتاتيجيتها 
الذي  امل�شرق  الغد  اىل  للو�شول  امل�شتقبل  وا�شت�شراف 

يكون فيه جمتمعنا اأكرث �شحة و�شعادة .
معربا عن ثقة مطلقة يف الو�شول اىل الغايات املن�شودة يف 
ظل الرعاية الكرمية التي حتظى بها الهيئة من �شاحب 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي “ رع��اه اهلل “ 
والدعم الالحمدود من �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد 
بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي واملتابعة احلثيثة من 
�شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي 

وزير املالية رئي�س هيئة ال�شحة بدبي .
تقنية  اإدارة  م��دي��رة  اجل�شمي  اأم���اين  اأك���دت  جانبها  م��ن 
املعلومات يف هيئة ال�شحة بدبي على النتائج اليجابية 
التي �شيحققها امل�شروع يف تعزيز قدرات امل�شت�شفى لتقدمي 
يف  وامل�شاهمة  العمل  اإج���راءات  وتوثيق  �شحية  خدمات 
ت�شريع الو�شول اإىل البيانات ال�شاملة للمر�شى وت�شريع 
اإج��راءات العالج باأعلى قدر من الكفاءة واجلود ا�شافة 
اىل حتقيق اأق�شى درجات الر�شا للمتعاملني مع توفري 

قاعدة بيانات وتقارير طبية تدعم اتخاذ القرار الطبي.
وقالت ان م�شروع “�شالمة “ يعد من الرامج املتطورة 
طبية  حلول  لتقدمي  التقنية  النظم  تكامل  ترتكز  التي 
اإلكرتونية �شاملة ت�شاهم يف تعزيز قدرة النظام ال�شحي 
العاملية  ال�شحية  الأن��ظ��م��ة  ����ش���دارة  يف  ل��ي��ك��ون  دب���ي  يف 

املتقدمة.
واأكدت على اأهمية حتديث املتعاملني للبيانات اخلا�شة 
باإجراءات الت�شجيل التي يقوم بها املتعامل – ملرة واحدة 
مل�شت�شفيات ومراكز الهيئة وذلك  الأوىل  زيارته  – لدى 
امل�شت�شفيات واملراكز  لت�شهيل عملية انتقال املر�شى بني 
ال�شحية يف اإمارة دبي ولتحقيق التبادل ال�شل�س للبيانات 
والعيادات  امل�شت�شفيات  جميع  بني  الطبية  وال�شجالت 
املراجعة  اإج��راءات  اخت�شار  للهيئة ومبا ي�شمن  التابعة 
نف�س  واملري�س يف  الطبيب  الطبية وتوفري وقت وجهد 

الوقت.
ونوهت اجل�شمي اإىل املرحلة الثالثة والأخرية للم�شروع 
لت�شمل  املقبل  �شهر نوفمر  �شيتم تطبيقها خالل  التي 
دبي  وم��رك��ز  حتا  وم�شت�شفى  لطيفة  م�شت�شفى  م��ن  ك��ل 
اللياقة  مراكز  وجميع  والإخ�شاب  الن�شائية  لالأمرا�س 

الطبية التابعة للهيئة.

•• دبي-وام: 

اأطلق م�شت�شفى اجلليلة التخ�ش�شي 
لالأطفال برناجمه التطوعي الأول 
اجلليلة”،  “اأبطال  ن����وع����ه  م����ن 
بح�شور وم�شاركة معايل عهود بنت 
خلفان الرومي وزيرة دولة لل�شعادة 
املدير  العو�شي  حممد  والدكتور   ،
“اجلليلة  يف  للعمليات  التنفيذي 
امل�شت�شفى  مدراء  وكبار  لالأطفال”، 
الإعالم.  و�شائل  ممثلي  م��ن  وع��دد 
اجلليلة”  “اأبطال  ب��رن��ام��ج  وي��اأت��ي 
اجلليلة  ت��ن��ظ��م��ه  ال����ذي  ال��ت��ط��وع��ي 
يف  اأطفال  م�شت�شفى  اأول  لالأطفال، 
املبادرات  اإط����ار  يف  الإم������ارات،  دول���ة 
الدولة  ت��وج��ه��ات  ل���دع���م  ال���ه���ادف���ة 
اإىل تعزيز  وي��ه��دف  ع���ام اخل���ري،  يف 
الإ�شهام  يف  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  امل�������ش���ارك���ة 
وحتقيق  الأطفال  ب�شحة  بالرتقاء 
�شعادتهم. و�شجلت الرومي يف النظام 
الإل����ك����رتوين ل��ه��ذه امل����ب����ادرة، ك���اأول 
متطوعة يف الرنامج، وقامت باأول 
عمل تطوعي، حيث التقت عدداً من 
كتاباً  وق��راأت لهم  املر�شى  الأط��ف��ال 

بعنوان “القائدان البطالن” يحكي 
بن  زاي��د  ال�شيخ  لهما  املغفور  ق�شة 
را�شد  وال�����ش��ي��خ  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ش��ل��ط��ان 
اهلل،  رحمهما  مكتوم،  اآل  �شعيد  بن 
تاأ�شي�س  يف  وم�شاعيهما  وجهودهما 
واأك��������دت معايل  الإم�����������ارات.  دول������ة 
ع��ه��ود ال��روم��ي ع��ل��ى اأه��م��ي��ة تعزيز 
ال�شراكات  وتطوير  التطوع  ثقافة 
الهادفة  امل��ب��ادرات  لدعم  املجتمعية 
احل��ي��اة وحتقيق  ج��ودة  اإىل حت�شني 
اأن  اإىل  م�شرية   ، للمجتمع  ال�شعادة 

حتظى  لالأطفال  املوجهة  امل��ب��ادرات 
باأهمية كبرية لأنها ت�شتهدف غر�س 
الإيجابية  وال��ق��ي��م  ال�����ش��ع��ادة  ثقافة 
والتقدير  والن��ت��م��اء  ال��ع��ط��اء  م��ث��ل 
والن��ف��ت��اح على الآخ��ري��ن يف نفو�س 
جيل امل�شتقبل. واأعربت الرومي عن 
اجلليلة  م�شت�شفى  ملبادرة  تقديرها 
التطوعي  ال��رن��ام��ج  ه���ذا  ب��اإط��الق 
الأطفال  اإ���ش��ع��اد  يف  �شي�شاهم  ال���ذي 
وحتقيق جزء من اأمانيهم، و�شريفع 
الوعي املجتمعي باأهمية التطوع يف 

ر�شم الب�شمة على وجوههم، مثمنة 
معاناة  تخفيف  يف  امل�شت�شفى  جهود 
على  وم�شاعدتهم  املر�شى  الأطفال 
ال��ت��ع��ايف. م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال الدكتور 
ن عالياً ح�شور معايل  العو�شي: نثمرّ
واإطالقها  لل�شعادة  ال��دول��ة  وزي���رة 
كما  اجلليلة”،  “اأبطال  ب��رن��ام��ج 
ك������اأول م��ت��ط��وع��ة يف  ت�����ش��ج��ي��ل��ه��ا  اأن 
وي�شهم  زخ��م��اً  �شيمنحه  ال��رن��ام��ج 
الإن�شانية  القيم  ن�شر  يف  �شك  ب��ال 
ج لها الرنامج، ن�شعى من  التي يرورّ

تكليف  اإىل  اجلليلة  اأب��ط��ال  خ���الل 
متنحهم  اإن�شانية  مبهام  املتطوعني 
يف  اإيجابي  تاأثري  لإح��داث  الفر�شة 
واأهاليهم،  امل��ر���ش��ى  الأط��ف��ال  ح��ي��اة 
الحتفاء  اأه���داف  تر�شيخ  وبالتايل 
الدكتور  واأ������ش�����اف  اخل������ري.  ب���ع���ام 
ل���الأط���ف���ال  ال���ع���و����ش���ي : اجل���ل���ي���ل���ة 
اأحدث  بني  يجمع  رائ��د  �شرح طبي 
مع  الطبية  والتكنولوجيا  التقنيات 
اخلرة الطبية ذات امل�شتوى العاملي، 
ونحن نوؤمن اأي�شاً باأن املبادرات التي 
تهدف اإىل تعزيز امل�شاركة املجتمعية 
واإتاحة الفر�شة لالأفراد للم�شاهمة 
ال�شحية  ال����رع����اي����ة  حت�������ش���ني  يف 
موؤثراً  ع���ام���اًل  ���ش��ت��ك��ون  ل��الأط��ف��ال 
لتحقيق  م�شعانا  ي��دع��م  ��زن��ا  مت��يرّ يف 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  روؤي��ة 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
جعل  يف  املتمثلة  اهلل”،  “رعاه  دب��ي 
اجلليلة لالأطفال �شمن اأف�شل 10 

م�شت�شفيات لالأطفال يف العامل.
ال��ت�����ش��ج��ي��ل يف  اأن  ب���ال���ذك���ر  ج���دي���ر 
كافة  اأم����������ام  م����ف����ت����وح  ال�����رن�����ام�����ج 

�شن  م����ن  ال����ت����ط����وع  يف  ال����راغ����ب����ني 
خالل  م���ن  ف����وق،  ف��م��ا  ع���ام���اً   16
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برنامج  يف  املتطوعني  دع��وة  و�شتتم 
ت�شجيلهم  بعد  اجلليلة”  “اأبطال 
اإىل  تهدف  متهيدية،  مقابالت  اإىل 
يف  وق��درات��ه��م  مواهبهم  ا�شتك�شاف 
الأط���ف���ال، وتت�شمن  م��ع  ال��ت��وا���ش��ل 
امل�شت�شفى  ح������ول  واف�����ي�����اً  ����ش���رح���اً 

وخ������دم������ات������ه، وت����ف����ا�����ش����ي����ل امل����ه����ام 
التطوعية، حيث �شيقوم املتطوعون، 
بالرتحيب  الأوىل،  امل���رح���ل���ة  يف 
من  وم�شاعدتهم  وذويهم  باملر�شى 
ال�شتف�شارات  على  الإج��اب��ة  خ��الل 

العامة. 
نطاق  اأن  العو�شي،  ال��دك��ت��ور  وذك���ر 
العمل �شيتو�شع مع تقدم الرنامج، 
بفر�شة  املتطوعون  �شيحظى  حيث 
اإىل ج��ن��ب م���ع بع�س  ال��ع��م��ل ج��ن��ب��اً 

اأف�شل املتخ�ش�شني يف طب الأطفال 
يف دولة الإم��ارات. و�شيمنح املتطوع 
يف برنامج اجلليلة لالأبطال ، حزمة 
اخلا�س  ال����زيرّ  تت�شمن  ت��رح��ي��ب��ي��ة 
خا�شة  تعريفية  وبطاقة  بالأبطال، 
كتيب  اإىل  اإ����ش���اف���ة  ب��امل��ت��ط��وع��ني، 
ال���رن���ام���ج واأه�����داف�����ه، وميكن  ع���ن 
بنظام  ال��ع��م��ل  اخ��ت��ي��ار  للم�شاركني 
ال�������ش���اع���ات امل���رن���ة مب���ا ل ي��ق��ل عن 

�شاعتني اأ�شبوعياً. 

•• عجمان-وام:

خ�شخ�شة  نظام  ا�شتحداث  ع��ن  بعجمان  والتخطيط  البلدية  دائ���رة  اأعلنت 
للت�شهيل  م�شاعيها  �شمن  الإم��ارة  يف  العقارات  ملالك  النظافة  اأعمال  م�شروع 
الدائرة مع �شركات نظافة متخ�ش�شة  امل�شروع تعاونت  على املالك. ويف اطار 
باأحدث الآليات املرتبطة بنظم  اأعمال النظافة ب�شكل يومي م�شتعينة  لإجناز 
الكرتونية لتمكني الدائرة من متابعة احلالت اأوًل باأول و�شت�شتخدم معدات 

متطورة يف جمال اإدارة النفايات والعمل على تدويرها.
واأكد �شعادة عبد الرحمن حممد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط 
حميد  بن  را�شد  ال�شيخ  من  مبا�شرة  وبتوجيهات  تعمل  ال��دائ��رة  اأن  بعجمان 
ذات  خدمات  على  ح�شولهم  و�شمان  املتعامل  لإ�شعاد  الدائرة  رئي�س  النعيمي 
اأهم فئات  اأن فئة مالك العقارات هي من  كفاءة عالية وبوقت قيا�شي. مبيناً 
بالدائرة  املتعاملني  �شعادة  ملركز  يومي  �شبه  ب�شكل  تتوافد  والتي  املتعاملني 
لإمتام املعامالت املختلفة لذلك حر�شت الدائرة على توفري اإجراءات مب�شطة 
التوا�شل  من  النظافة  اأع��م��ال  م�شروع  خ�شخ�شة  نظام  ميكن  حيث  للمالك 
مبا�شرة مع دائرة البلدية دون احلاجة للتن�شيق مع �شركات النظافة مما يوفر 
�شركات  مع  التوا�شل  عناء  ويجنبه  املتعامل  على  واجلهد  الوقت  من  الكثري 
النظافة لتتوىل مهامها. واأو�شح اأن املرحلة الأوىل لتطبيق النظام �شتطبق يف 
منطقة النعيمية حيث يتيح النظام املحدث خل�شخ�شة م�شروع اأعمال النظافة 
العقارات دفع ر�شوم خدمات النظافة يف مركز  يف عدة مناطق بالإمارة ملالك 
�شعادة املتعاملني دون احلاجة لدفعها يف �شركات النظافة حيث تكفلت الدائرة 
العقارات  مالك  على  للت�شهيل  املعنية  النظافة  �شركات  مع  املبا�شر  بالتوا�شل 
ومتابعة اأعمال النظافة بالإمارة ب�شكل يومي والتاأكد من اإجنازها على اأكمل 

وجه وفقاً لل�شروط واملعايري املحددة م�شبقاً.

بلدية عجمان ت�شتحدث م�شروع 
خ�شخ�شة �لنظافة ملاك �لعقار�ت
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اىل املنفذ �شده : ناري�س �شوندر دا�س ادناين 
واملدينة الوردية لاللكرتونيات - �س ذ م م  - جمهول حمل القامة   

�شبيب  )ب��ن  ال��ع��ق��اري��ة  �شبيب  ب��ن  ال��واح��د  عبد   : التنفيذ  ط��ال��ب  ت��ق��دم  حيث 
العقارية �شابقا(   

ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�شي بالتي:
 1- الزام املدعي عليها ب�شداد باقي قيمة ا ال�شيك املرجتع مببلغ وقدره 5.863 درهم 

2- الزام املدعي عليهما ب�شداد مبلغ 2500 درهم غرامة ارجتاع ال�شيك
3- الزام املدعي عليهما ب�شداد مبلغ 387 درهم قيمة فاتورة كهرباء ومياه دبي 

4 - الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 
ي��وم من  ع�شر  خ��الل خم�شة  احلكم  ه��ذا  بتنفيذ  مكلفون  انكم  نعلمكم  لذلك 
تاريخ الن�شر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �شوف يتم اتخاذ 

الجراءات القانونية املنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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اىل املنفذ �شده :  تعبري لل�شياحة - �س ذ م م - فرع  ، وامتياز ح�شني نا�شر عبدالرزاق خان 
وجواد على �شاه �شعيد احمد �شاه   - جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : عبد الواحد بن �شبيب العقارية )بن �شبيب العقارية �شابقا(   
ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�شي بالتي :

1-  وما ي�شتجد من قيمة ايجارية حتى الخالء التام والفعلي 
2- الزام املدعي عليها الوىل باخالء العني املوؤجرة وت�شليمها للمدعية خالية من �شواغلها 

ايجار  بدل  درهما  و�شتون  ومائتان  الف  )5.260( خم�شة  وق��دره  مبلغ  ب�شداد  الوىل  عليها  املدعي  ال��زام   -3
، والزام  التام   للفرتة من 2017/3/15 وحتى تاريخ 2017/4/8 ومبا ي�شتجد من ايجار حتى تاريخ الخالء 
املدعي عليهما الوىل بان ت�شلم للمدعية براءة ذمة من هيئة املياه والكهرباء للفواتري امل�شتحقة على  املاأجور 

حتى تاريخ الخالء 
4- 2. بالزام املدعي عليهما الوىل والثالث بالت�شامن ب�شداد مبلغ وقدره )60.000 ( �شتون الف درهم قيمة 
ال�شيكات املرجتعة ارقام )000023 و 000024 و 000025( امل�شحوبة على بنك الإمارات دبي الوطني للفرتة حتى 

نهاية العقد يف 2017/3/15 
ال��زام املدعي عليها الوىل ب�شداد الغرامة عن ال�شيكات املرجتعة ارق��ام ) 000023 و 000024 و 000025(   - 5

امل�شحوبة على بنك الإمارات دبي الوطني مببلغ وقدره )7.500 ( �شبعة الف وخم�شمائة درهم 
6- الزمت املدعي عليهم بالنا�شب من امل�شروفات. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�شة ع�شر يوم من تاريخ الن�شر ويف حال امتناعكم عن 
التنفيذ خالل املهلة املبينة �شوف يتم اتخاذ الجراءات القانونية املنا�شب لتنفيذه

 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد  12101 بتاريخ  2017/8/20   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/03838/2017 / �سكني     
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/03347/2017  �سكني  - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �شده : حممد ظاهر بن حبيب اهلل - جمهول حمل القامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ : عبد الواحد بن �شبيب العقارية )بن �شبيب 

العقارية �شابقا(   
ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�شي بالتي:

1- الزام املدعي عليه بان يوؤدي مبلغ 8.895 درهم متثل القيمة اليجارية 
املتبقية للفرتة من تاريخ 2016/5/31 وحتى 2016/10/19 

 2- الزام املدعي عليه بان يوؤدي مبلغ 2.321 متثل قيمة فاتورة الكهرباء واملياه 
3- الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�شة ع�شر يوم 
من تاريخ الن�شر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �شوف 

يتم اتخاذ الجراءات القانونية املنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد  12101 بتاريخ  2017/8/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2438   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- ايزي مارت للتجارة العامة - �س ذ م م  2-راجي�س 
�شريات دام�����ودارام - جم��ه��ويل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب التنفيذ/
اريبيان جي اي ان تي ار دي جي - م م ح وميثله : خليفة عبداهلل �شعيد 
عبداهلل بن هويدن الكتبي -  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1374130( درهم اىل طالب 
الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12101 بتاريخ  2017/8/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/1039   تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- خليفة ا�شماعيل حممد احمد الزرعوين  جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/روبرت فران�شي�س نورتون وميثله 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - ال��زرع��وين  عبداهلل  حممد  ا�شماعيل  علي   :
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )189607( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل
ملك �إ�شبانيا يزور �شحايا هجوم بر�شلونة 

واأُ�شيب اأكرث من 100 �شخ�س بجراح يف الهجوم، بينهم 
عطلتهم  مي�شون  الذين  الأج��ان��ب  ال�شائحني  من  كثري 

ال�شيفية باملدينة.
والهجوم هو الأحدث يف �شل�شلة من الهجمات التي ا�شتخدم 
على  لتنفيذها  مركبات  اأوروب��ا  اأنحاء  يف  مت�شددون  فيها 
لكنها  معقدة،  و�شيلة غري  وه��ي  م�شت  �شهراً   13 م��دى 
الآن  حتى  وت�شببت  منعها  تقريباً  امل�شتحيل  ومن  مميتة 
يف مقتل نحو 130 �شخ�شاً يف فرن�شا واأملانيا وبريطانيا 

وال�شويد واإ�شبانيا.
ووقف ملك اإ�شبانيا دقيقة �شمت حداداً على ال�شحايا يف 

�شاحة بر�شلونة .

•• بر�صلونة-وكاالت:

التقى امللك فيليبي ملك اإ�شبانيا اأم�س ال�شبت يف م�شت�شفى 
التي ده�شت ح�شداً  الفان  ال�شيارة  ببع�س �شح������ايا هج������وم 
اأحد  يف  قتياًل   13 ف����اأ�شقط����ت  يومني  قبل  بر�شل�����ونة  يف 
م�شوؤوليته  داع�����س  تنظيم  اأعل�����ن  التي  كاتالونيا  هجمات 

عنها.
�شائق  ق��اد  حيث  اخلمي�س،  اأم�س  اأول  املميت  الهجوم  ووق��ع 
فائقة يف منطقة خم�ش�شة  ب�شرعة  الفان مركبته  ال�شيارة 
���ش��وارع بر�شلونة خملفاً  اأ���ش��ه��ر  رام��ب��ال���س  ل��ل��م��ارة يف ل���س 
اأعداداً من القتلى واجلرحى من ال�شياح وال�شكان املحليني.

مقتل فرن�شي يف �شجار بني مهاجرين بكاليه
•• باري�ض-وكاالت:

ذكرت و�شائل اإعالم ام�س ال�شبت اأن رجاًل فرن�شياً قتل طعناً، واأ�شيب اثنان 
اآخران، بعد �شجار بني مهاجرين �شودانيني يف مركز للخدمات الجتماعية 

لل�شباب، بالقرب من مدينة كاليه.
واأكدت م�شادر اأمنية اأن الرجل الذي قتل فرن�شي، واعتقل 4 اأ�شخا�س، من 

بينهم 3 مواطنني �شودانيني وهم حمتجزون لدى ال�شرطة.
ديفون، جنوب  الواقع يف  املركز  املا�شية يف  الليلة  ال�شجار  �شبب  يت�شح  ومل 
مالب�شات  عن  للك�شف  حتقيقات  العام  الدع��اء  ممثلو  ويجري  كاليه،  �شرق 
وقوع ال�شجار. يذكر اأن 16 �شخ�شاً اأ�شيبوا يف يوليو املا�شي البع�س منهم 
اإ�شابته خطرية، بعد اأن �شارك مهاجرون من اأريرتيا واإثيوبيا يف �شجار يف 

كاليه.

مظاهر�ت يف برلني �حتجاجًا على م�شرية للنازيني �جلدد�أملانيا: �الإرهابيون ين�شرون �خلوف يف �ملجتمعات �لدميقر�طية
•• برلني-وكاالت:

ع��ق��ب ي��وم��ني ع��ل��ى ه��ج��وم الده�س 
وزير  و�شع  بر�شلونة،  يف  الإره��اب��ي 
زيغمار غابريل،  الأملاين،  اخلارجية 
ال��ذي �شهد  املوقع  بي�شاء يف  زه��وراً 

الهجوم.
اأكرث  واأ���ش��ي��ب  �شخ�شاً   13 وق��ت��ل 
اأك����رث من  اآخ���ري���ن م���ن   120 م���ن 
اأملانياً،   13 بينهم  م��ن  دول����ة،   30
يف الهجوم الذي وقع يف �شارع ل�س 

رامبال�س ال�شهري يف بر�شلونة.
ب�الرهيب،  الهجوم  الوزير  وو�شف 
تاأمني  ل���الأ����ش���ف  ي���وج���د  ل  وق������ال 
اأن  مطلق يف وجه قتلة جبناء نعلم 
اخلوف  ن�شر  يحاولون  الإره��اب��ي��ني 
والفزع يف املجتمعات الدميقراطية.
اإىل بر�شلونة، وكان  وو�شل غابريل 
يريد و�شع الزهور يف مكان الهجوم 

جان-اإيف  الفرن�شي  نظريه  برفقة 
املدينة،  اإىل  و�شوله  عقب  لودريان 
مغلقاً  ك���ان  ال��ه��ج��وم  م��وق��ع  اأن  اإل 

ب�����ش��ب��ب م��ظ��اه��رة مي��ي��ن��ي��ة واأخ����رى 
م�شادة لها.

امل�شت�شفيات  اأح���د  غ��اب��ري��ل  وت��ف��ق��د 

ال���ت���ي ي���رق���د ف��ي��ه��ا م�������ش���اب���ون من 
ال���ه���ج���وم، ك���م���ا حت�����دث م����ع بع�س 

الأملان امل�شابني وذويهم.

م�شابتني  اأن  اإىل  الإ����ش���ارة  وجت���در 
اأملانيتني يف حالة حرجة.

ده�شت  ف��ان  �شغرية  �شاحنة  وكانت 
�����ش����ارع ل�س  امل�������ارة يف  م����ن  ج���م���ع���اً 

رامبال�س اخلمي�س. 
الإ�شبانية  ال�����ش��ل��ط��ات  واأح���ب���ط���ت 
كامريل�س  مدينة  يف  اآخ��ر  هجوماً 

ال�شاحلية.
وحت�����م�����ل ال���������ش����رط����ة م�������ش���وؤول���ي���ة 
ال���ه���ج���وم���ني والن����ف����ج����ار ال����غ����ازي، 
األكانار  ببلدة  م��ن��زل  يف  وق��ع  ال���ذي 
خللية  �شخ�شني،  مقتل  عن  واأ�شفر 

“اإ�شالميني” ت�شم 12 فرداً.
كانت  اخللية  اأن  املحققون  ويرجح 
هجوم  لتنفيذ  املتفجرة  امل���واد  تعد 

اأكر من الذي وقع يف بر�شلونة.
م�شوؤوليته  داع�����س  تنظيم  واأع���ل���ن 
عن هجوم بر�شلونة، لكن مل تتاأكد 

ال�شلطات بعد من �شحة الدعاء.

•• برلني-وكاالت:

ي��ع��ت��زم م��ت��ظ��اه��رون ي�����ش��اري��ون فى 
كبرية،  ب�����اأع�����داد  ال��ت��ج��م��ع  ب���رل���ني 
للنازيني  م�����ش��رية  ع��ل��ى  اح��ت��ج��اج��اً 
احتفاًل  اإليها  ال��دع��وة  اجل��دد مت��ت 
النائب  لنتحار  الثالثني  بالذكرى 
ال�شابق لهتلر يف اأحد �شجون برلني.
واأ�����ش����درت ال�����ش��ل��ط��ات ت�����ش��اري��ح ملا 
م��ظ��اه��رات م�شادة   4 ع���ن  ي��ق��ل  ل 
ال�شيا�شية  الأح�����زاب  ب��دع��م  حت��ظ��ى 
احلزب  مثل  والتقدمية  الي�شارية 
ال��دمي��ق��راط��ي وحزب  ال����ش���رتاك���ي 
عن  ف�شاًل  الي�شار،  وح��زب  اخل�شر 
واجلماعات  ال��ع��م��ال��ي��ة  ال���ن���ق���اب���ات 

املناه�شة للفا�شية.
م�شرية  يف  ي�شارك  اأن  املتوقع  وم��ن 
اإح��ي��اء ذك���رى وف���اة رودول����ف هي�س 
اجلدد،  النازيني  من   500 ح��وايل 

وت���خ�������ش���ى ال�������ش���رط���ة م�����ن ان������دلع 
ا�شتباكات مع املتطرفني الي�شاريني.
مت�شددة  ي�شارية  جماعات  واأعلنت 
اأنها تخطط ل�شتخدام كل الو�شائل 
لوقف م�شرية ذكرى رودولف هي�س، 
ال�شجن  يف  حم���ت���ج���زاً  ك�����ان  ال������ذي 
ب��ع��د ال��ق��ي��ام ب��رح��ل��ة ط���ريان مثرية 
النازية  اأمل���ان���ي���ا  م���ن   1941 ع����ام 
احلرب  اإن��ه��اء  بهدف  ا�شكتلندا  اإىل 

العاملية الثانية.وكان هي�س حمتجزا 
اأمل���ان���ي���ا وان���ت���ح���ر يف  يف ال�����ش��ج��ن يف 
 93 ع��م��ر  ع���ن   1987 اأغ�����ش��ط�����س 
عاماً.ومل تنجح املحاولت القانونية 
وقالت  ال��ي��م��ي��ن��ي��ني،  م�����ش��رية  مل��ن��ع 
يف  املحلية  ال�شلطة  با�شم  متحدثة 
املطلوبة حلظر  ال�شروط  اإن  برلني 
ت���ت���وف���ر، م����وؤك����دة على  امل�������ش���رية مل 

الأهمية الأ�شا�شية حلرية التجمع.

مظاهرة لليمني بالقرب من موقع �عتد�ء �لده�س برب�صلونة

�شحيفة �إ�شبانية: قطر مولت �الإرهاب يف كاتالونيا
•• عوا�صم-وكاالت:

الإ�شالمية  امل���راك���ز  ان��ت�����ش��ار  اأث����ار 
كاتالونيا  اإق���ل���ي���م  يف  امل�����ش��ب��وه��ة 
املحلية  ال�شرطة  قلق  الإ���ش��ب��اين، 
مرمى  يف  املركز  تلك  جعلت  التي 
اأهدافها خوفاً من �شربات اإرهابية 
م���رج���ح���ة، ع���ق���ب ال���ه���ج���وم ال����ذي 
وع�شرات  قتياًل   14 �شحيته  راح 

اجلرحى.
الذي حت�شل عليه  التمويل  واأث��ار 
امل��ت��ط��رف��ة حفيظة  امل����راك����ز  ت��ل��ك 
ال�شرطة، اإذ اأ�شار تقرير ل�شحيفة 
الأم�������وال  اأن  اإىل  راثون”  “ل 
انت�شار  ال�����ش��ب��ب يف  ه��ي  ال��ق��ط��ري��ة 

تلك املراكز.
ويف مدينة بر�شلونة وحدها يوجد 
م�شلمون  يرتادها  م�شجداً،   250
معظمهم من العامل العربي، وعدد 

اآخر من دول اأفريقية واآ�شيوية.
ووفقاً للتقرير الإ�شباين، فاإن تلك 
املتطرفة  اأفكارها  ت�شتلهم  املراكز 
م��ن ج��م��اع��ات رادي��ك��ال��ي��ة مركزها 
ال�����ش��رق الأو���ش��ط، واأ���ش��ار حتديداً 
امل�شلمني  الإخ�������وان  ج��م��اع��ة  اإىل 

املدعومة من قطر.
من جهة اأخرى، اأ�شار التقرير اإىل 
تنامي دور اجلماعات املتطرفة يف 
الإقليم الإ�شباين، الذي �شهد اأم�س 
 14 �شحيته  راح  دام���ي���اً  ه��ج��وم��اً 
حافلة  �شائق  اأق���دم  ح��ني  �شخ�شاً، 
�شغرية على ده�س ح�شد من املارة 

يف �شاحة و�شط بر�شلونة.

ك�����ان ت��ن��ظ��ي��م داع���������س الإره�����اب�����ي 
ق��د اأع��ل��ن م�����ش��وؤول��ي��ت��ه ع��ن هجوم 
اخلمي�س،  وق����ع  ال����ذي  ب��ر���ش��ل��ون��ة 
وت�شبب يف مقتل 14 �شخ�شاً. كان 
العتداء  يف  ال�شحايا  من  العديد 

من املغرب.
من  اأ����ش���خ���ا����س  اح���ت�������ش���اد  واأدى 
اليمينية  ل���ل���ت���ي���ارات  امل���ع���ار����ش���ني 
اجلانبني  ب��ني  مواجهة  اإث���ارة  اإىل 
من  قريبة  منطقة  ف��ى  امل��ت��ع��ادي��ن 
املوقع  من  بالقرب  كتالونيا  بالكا 
ح�شداً  احلافلة  فيه  ده�شت  ال��ذي 

من املارة.
وردد املتظاهرون املناه�شون للتيار 
الفا�شيون  مثل  �شعارات  اليميني 
يخرجون من مقاطعتنا ولن متروا 
وهو �شعار ا�شتخدمه اجلمهوريون 
الإ�شبانية.  الأهلية  احل��رب  خالل 
بب�شاطة  ال��ب��ع�����س  ح��م��ل  ح���ني  يف 

اأعالم قو�س القزح.
ويف نهاية املطاف، غادر اليمينيون 
�شيحات  ي��ط��ل��ق��ون  وه�����م  امل����ك����ان 

الن�شر.
موظف  وهو  �شان�شيز  اإدوارد  وقال 
ب���اأح���د ال���ب���ن���وك، اإن م���ا ح����دث يف 
بر�شلونة اأم�س هو عمل من اأعمال 
الكراهية لكن هذا هو نف�س النوع 

من الكراهية.
اإىل منع ممثلي  وت�شببت املواجهة 
وفرن�شا  لأملانيا  اخلارجية  وزارت��ي 
الذين و�شلوا موؤخراً اإىل بر�شلونة 
اأكاليل الزهور يف موقع  من و�شع 

الهجوم.

واأملح التقرير اإىل اأن عدد اجلالية 
من  اأك��رث  يبلغ  اإ�شبانيا  يف  امل�شلمة 
ال���ع���دي���د منهم  ون�������ش���ف،  م��ل��ي��ون 
العدل  م���ث���ل  مل��ن��ظ��م��ات  ي��ن��ت��م��ون 
وجماعة  والإخ������وان،  والإح�������ش���ان، 
التبليغ، وجميعها ت�شطدم بالقيم 
النظام  وم��ع��اي��ري  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
قطرياً  دع��م��اً  وتتلقى  الإ���ش��ب��اين، 

وا�شحاً.
ووفقاً لهذه الأرقام فقد حذر عدد 

ن�شرته  ال�������ذى  ال���ت���ق���ري���ر  ورك�������ز 
اجلمعة،  الول  ام�����س  ال�شحيفة 
بر�شلونة  ح������ادث  ع���ل���ى  ت��ع��ل��ي��ق��اً 
التي  ق��ط��ر  دور  ع��ل��ى  الإره�����اب�����ي، 
حتاول ت�شتغل اأموالها فى تاأ�شي�س 
مراكز عبادة تن�شر اأفكاراً مت�شددة 
واإرهابية، م�شرية اإىل وجود دلئل 
م�شاعدة  يف  ق���ط���ر  دور  ت���و����ش���ح 

حركات متطرفة فى اإ�شبانيا.
املتطرفة  احل��رك��ات  ت��ل��ك  وت�شعى 

الوا�شع  امل�شاجد  انت�شار  م�شتغلة 
اأف��ك��ار متطرفة  ل��زرع  بر�شلونة  يف 

تدعو للجهاد �شد الغرب.
اإن  اأي���������ش����اً  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  وت����ق����ول 
الإرهاب،  جتاه  الأ�شا�شية  اخلطوة 
ت�شجع  التي  املراكز  تلك  من  تبداأ 
�شن هجمات منفردة  ال�شباب على 
ت��ل��ك اخلطوة  ب�����اأن  م��ن��ه��ا  اإمي����ان����اً 
�شد  مقد�شة  كاملة  حلرب  �شتقود 

على حد و�شفها. “ال�شليبيني”، 

م��ت��ظ��اه��ري��ن مي��ي��ن��ي��ني وم������ارة يف 
الده�س  هجوم  �شهد  ال��ذي  املوقع 

يف و�شط بر�شلونة.
لفتات  املتظاهرين  بع�س  وحمل 
م��رت��ب��ط��ة ب��ح��رك��ة ال���ه���وي���ة وهي 
القوميني  ج���م���اع���ات  م���ن  ���ش��ب��ك��ة 
على  احلفاظ  على  وتركز  البي�س 
ال��ه��وي��ة الأوروب�����ي�����ة. وك���ت���ب على 
اأوروبا  عن  دافعوا  لفتاتهم  بع�س 

“اأوقفوا اأ�شلمة اأوروبا«.

�شد  املقد�شة”  “احلرب  ي�شمونه 
امل�شيحيني.

املراكز  تلك  اأن  التقرير  واأو���ش��ح 
ا�شتفادت  الإ�شالمية  واملوؤ�ش�شات 
من الأم��وال القطرية التي دخلت 
م�������ش���اع���دات خريية  ع��ل��ى ����ش���ورة 
لتنفيذ  حتولت  م��ا  �شرعان  لكنها 
اجلماعات  ع��ر  اإره��اب��ي��ة  هجمات 

املتطرفة.
بني  ا�شتباكات  اندلعت  ذل��ك،  اىل 

مكافحة  جم���ال  يف  اخل�����راء  م���ن 
الإرهاب من ات�شاع دائرة داع�س يف 

اإ�شبانيا على اأيدي قطر.
العديد  ه��ن��اك  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  واأك����د 
من املخاوف لدى اإ�شبانيا من منو 
ه���ذه اجل��م��اع��ات امل��ت��ط��رف��ة والتي 
لإعالن  تقديرهم  بح�شب  ت�شعى 
احلرب على اإ�شبانيا التي تعترها 
الآن،  للكفار  ملكاً  اجلماعات  تلك 
ي�����ش��ت��ع��دون ل�شن ما  وب��ذل��ك ف��ه��م 

ق�ض �جنيلي ين�شحب 
من جمل�ض ��شت�شاري تر�مب

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

من  الن�شحاب  عن  نيويورك  يف  كن�شيا  جممعا  يراأ�س  اإجنيلي  ق�س  اأعلن 
وهو  ترامب،  دونالد  الأمريكي  الرئي�س  لدى  الدينيني  امل�شت�شارين  دائرة 
على  تعقيبا  املن�شحبني  امل�شت�شارين  اىل  ين�شم  ال��ذي  الأول  الدين  رج��ل 

موقفه من العنف يف �شارلوت�شفيل.
 37 اآر برنارد، مدير املركز الثقايف امل�شيحي الذي ي�شم  و�شرح الق�س اي 
الف ع�شو، ل�شبكة �شي اأن اأن حتتم علي البتعاد متاما. وبرنارد الأ�شود هو 
الجنيليني  امل�شت�شارين  ان�شحابه من جمل�س  يعلن  الذي  الوحيد  الع�شو 

الرئا�شي الذي ي�شم 25 ع�شوا.
ب�شاأن  خ�شو�شا  الفائت،  ال�شبوع  يف  ت���رددا  ت��رام��ب  ب��دا  “عندما  واأو���ش��ح 
امل��غ��ادرة فح�شب.  وقعا من  اأ�شد  ق��رار  اتخاذ  وج��وب  ادرك��ت  �شارلوت�شفيل، 
حتتم علي النف�شال متاما«.وتابع “عندما يرتدد املرء بهذا ال�شكل  فهذا 
الطريقة  اآراء حميطه. ولدي م�شكلة يف هذه  لتجاذبات  انه خا�شع  يثبت 
اجلمهوريني  من  انتقادات  لوابل  ترامب  ال�شلطة«.يتعر�س  ممار�شة  يف 
متطرفة  ميينية  جمموعات  م�شوؤولية  من  قلل  بعدما  والدميوقراطيني 
فرجينيا  �شارلوت�شفيل  يف  عنف  اأع��م��ال  عن  البي�س  العرق  تفوق  وات��ب��اع 

ا�شفرت عن مقتل امراأة وجرح 19 �شخ�شا قبل ا�شبوع.
جمال�شه  من  اثنني  ترامب  حل  كما 
من  املوؤلفة  القت�شادية  ال�شت�شارية 
اقت�شاديني  وخ��راء  �شركات  روؤ���ش��اء 

بعد ان�شحاب عدد منهم.
جميع  اجل���م���ع���ة  ا����ش���ت���ق���ال  ك����ذل����ك 
اأع�شاء جمل�شه للفنون والن�شانيات 
مفتوحة  ر���ش��ال��ة  يف  واأع���ل���ن���وا  م���ع���ا، 
خطابك  “جتاهل  ان  ال��رئ��ي�����س  اىل 
البغي�س كان �شيجعلنا متواطئني مع 
ترامب  داع���ني  واأفعالك”،  اأق��وال��ك 

اإىل ال�شتقالة.

•• اإ�صالم اأباد-وكاالت:

قتل اإرهابيان يف مواجهة مع م�شوؤويل اإدارة مكافحة 
اأم�س الول يف مدينة كرات�شي جنوبي  الإره��اب ليلة 

باك�شتان.
الإره����اب عمر  اإدارة مكافحة  م��دي��ر  ذك���ره  مل��ا  ووف��ق��اً 
ق��ت��ل م�شوؤويل  ت���ورط���ا يف  ف����اإن الإره���اب���ي���ني  ���ش��ه��ي��د، 
ال�شرطة يف كوراجني وطريق اأبو احل�شن اإ�شفاين يف 

كرات�شي، بح�شب قناة جيونيوز الإخبارية.
واأ�شاف اأنه مت �شبط من�شورات يف خمباأ الإرهابيني، 
اأنهما متورطان فى الهجوم على ال�شرطة  ت�شري اإىل 

على طريق اأبو احل�شن اأ�شفاين.
�شبه  وال��ق��وات  الإره����اب  مكافحة  �شرطة  واقتحمت 

زورم��ان مبدينة  بلدة  يف  منزًل  الرينجرز  الع�شكرية 
كوراجني ليلة اأم�س اجلمعة،

 ويف وقت لحق، فتح الإرهابيان النار على ال�شرطة، 
وق��ت��ل الإره��اب��ي��ان خ���الل ال���رد ع��ل��ى م�����ش��ادر اإطالق 

النار.
الإرهابيني  اإن  ت�شميتها،  ي��ت��م  مل  م�����ش��ادر،  وق��ال��ت 
التابع  �شاكر  اإىل ف�شيل مفتي  ينتميان  اللذين قتال 

حلركة طالبان الباك�شتانية.
وفى وقت �شابق من هذا الأ�شبوع قتل اإرهابيان اآخران 
م��ن ن��ف�����س امل��ج��م��وع��ة ف��ى م��واج��ه��ة م��ع ال�����ش��رط��ة يف 

ماجنوبري.
كانا  الإره��اب��ي��ني  اأن  الإره����اب  مكافحة  اإدارة  وذك���رت 

يعتزمان مهاجمة اأماكن العبادة وال�شرطة.

•• مو�صكو-اأ ف ب:

بلدة  يف  ام�س  اأ�شخا�س  �شبعة  طعن  على  رج��ل  اأق��دم 
���ش��م��ال رو���ش��ي��ا ق��ب��ل ان ترديه  اأق�����ش��ى  ���ش��ورغ��وت يف 

ال�شرطة التي ا�شتبعدت دوافع اإرهابية للهجوم.
وق��ال��ت جل��ن��ة ال��ت��ح��ق��ي��ق ال��وط��ن��ي��ة امل��ك��ل��ف��ة اجلرائم 
الكرى ان الرجل هاجم مارة طعنا ب�شكني وا�شابهم 
ال�����ش��ب��ت يف م��دي��ن��ة �شورغوت،  ام�����س  ب��ج��روح ���ش��ب��اح 
بعد  املكان  اىل  �شارعت  امل�شلحة  ال�شرطة  ان  م�شيفة 

ابالغها وقامت بت�شفية املهاجم.
واأفاد م�شوؤولون حمليون عن نقل �شبعة ا�شخا�س اىل 

امل�شت�شفى،
 يف رقم اأكده املحققون بعد ان كانت احل�شيلة �شابقا 

ثمانية م�شابني.
موؤكدة  الرجل  هوية  حتديد  التحقيق  جلنة  واأعلنت 
انه من ال�شكان املحليني من مواليد 1994، م�شرية 

اىل النظر يف ا�شطرابات نف�شية حمتملة يعانيها.
كما اأكدت وزارة الداخلية الإقليمية لوكالة انرتفاك�س 
لالأنباء ان فر�شية الهجوم الإرهابي لي�شت الفر�شية 

الأ�شا�س.
اأطلقوا  ان عنا�شر المن  الإقليمية  ال�شرطة  وافادت 
ر�شا�شات حتذيرية قبل ا�شتهداف املهاجم الذي كان 

يرتدي قناعا.
ن�شره  ي��وت��ي��وب  م��وق��ع  م��ن  ف��ي��دي��و  ت�شجيل  وب���دا يف 
تلفزيون “رين تي يف” الرو�شي رجل مبالب�س �شوداء 
على  �شرطي  رك��ع  فيما  ر�شيف  على  اأر���ش��ا  م��ط��روح 

ظهره و�شط �شفارات الإنذار.
واث��ن��ان م��ن اجل��رح��ى يف ح��ال��ة ح��رج��ة فيما خم�شة 
ذك��رت��ه حكومة  م��ا  بح�شب  م�شتقر،  و�شع  اآخ���رون يف 

خانتي-مان�شي يف بيان.
وت��ب��ع��د م��دي��ن��ة ���ش��ورغ��وت 2100 ك��ل��م ���ش��م��ال �شرق 

مو�شكو يف منطقة خانتي-مان�شي الغنية بالنفط.

مقتل �إرهابيني �ثنني
 يف كر�ت�شي �لباك�شتانية

�إ�شابة 7 يف هجوم بال�شكني يف رو�شيا 
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التلفزيون  بثها  كلمة  يف  كيتا  بكر  اأب���و  اإب��راه��ي��م  م��ايل  رئي�س  ق��ال 
د�شتورية  ا�شتفتاء على تعديالت  اأرج��اأ خططا لإج��راء  اإنه  الر�شمي 

تلقى معار�شة واأثارت احتجاجات منتظمة يف ال�شوارع.
ومن �شاأن التعديالت الد�شتورية اأن متنح الرئي�س �شلطات اإ�شافية 
وتن�شئ اأقاليم جديدة وت�شكل غرفة جديدة ملجل�س ال�شيوخ بالرملان 
وتعرتف مبطالبة عرق الطوارق يف ال�شمال بقدر من احلكم الذاتي 

بت�شميتها مناطقه ال�شحراوية با�شم “اأزواد” الذي يطلقه عليها.
�شتكفلها  التي  الإ�شافية  ال�شلطات  من  م�شتاوؤون  كيتا  ومعار�شو 
ال�شيوخ  اأع�شاء جمل�س  ربع  تعيني  ومنها  الإ�شالحات اجلديدة  له 
واإقالة رئي�س الوزراء متى اأراد. وقال كيتا يف الكلمة “لقد قررت بكل 

م�شوؤولية تاأجيل اإجراء ا�شتفتاء على مراجعة الد�شتور«.
واأ�شاف “فعلت ذلك لأننا بالنظر اإىل ما تواجهه بالدنا من حتديات 
كرى كثرية ل ن�شتطيع اأن ن�شيف اإىل امل�شكالت القائمة... اجلدل 
و�شوء التفاهم«.وي�شعر �شكان مايل بخيبة اأمل اإزاء حكومة كيتا مع 
ال�شمال  املن�شرم وجتاوزه  العام  الو�شع الأمني ب�شدة خالل  تدهور 

ال�شحراوي اإىل جنوب وو�شط البالد مبا يف ذلك العا�شمة باماكو.
املتمردين  اتفاق �شالم مع  اإط��ار  التعديالت يف  وجرى التفاق على 
وف�شل   .2015 عام  �شمال مايل  الطوارق يف  يهيمن عليهم  الذين 
تتبادل  حيث  ال�شمال  يف  ال�شطرابات  اإخماد  يف  الآن  حتى  التفاق 
النتقامية يف  الهجمات  واأخرى مناه�شة للحكومة  ف�شائل موؤيدة 

حني يوا�شل املتمردون �شن هجمات مدمرة.

الوطني  عيدها  اأم�س  اأفغان�شتان  اأحيت  كبري  اأمني  ا�شتنفار  و�شط 
اعتداءات  �شل�شلة  و�شهد  النزاعات  انهكته  بلد  يف  هادئة  باحتفالت 
حيث  كثيفا  اأمنيا  انت�شارا  كابول  العا�شمة  موؤخرا.و�شهدت  عنيفة 

اأقام الرئي�س اأ�شرف غني مرا�شم خا�شة لكبار م�شوؤويل البلد.
لوكالة  جماهد  الب�شري  عبد  كابول  �شرطة  با�شم  املتحدث  و�شرح 
فران�س بر�س “جميع وحدات ال�شرطة على اأعلى درجات ال�شتنفار 
عدد  �شاعفنا  “كذلك  امل��دي��ن��ة«.وت��اب��ع  اأن��ح��اء  جميع  يف  ومنت�شرة 
و�شط خماوف  حواجز ال�شرطة يف املنطقة الدبلوما�شية وحولها”، 
من ا�شتغالل حركة طالبان هذه املنا�شبة ل�شن هجوم وا�شع النطاق.
ت��وق��ي��ع معاهدة  19 اغ�����ش��ط�����س ذك����رى  ال��وط��ن��ي يف  ال��ع��ي��د  ي��ح��ي��ي 
روالبيندي يف 1919 التي منحت اأفغان�شتان ا�شتقاللها الكامل عن 
بريطانيا، ولو اأنها مل تخ�شع يف اأي وقت لالمراطورية الريطانية 
بعد ثالث حروب دامية.ورغم انت�شار اأعالم افغان�شتان يف الكثري من 
�شوارع العا�شمة، مل ي�شارك كثريون يف هذا العيد نظرا اإىل ال�شتياء 
العام من تدهور الو�شع الأمني وعدم اإحراز القوات الدولية بقيادة 

المريكيني اي تقدم يذكر.
غرار  على  العا�شمة،  يف  ع��ام��ة  اح��ت��ف��ال  م��را���ش��م  تنظم  مل  ب��ال��ت��ايل 

ال�شنوات الأخرية.

قتل ع�شرة اأ�شخا�س واأ�شيب ع�شرات بجروح اأم�س ال�شبت اإثر خروج 
قطار عن �شكته يف ولية اأوتار براد�س يف �شمال الهند، وفق م�شوؤول 

�شحي يف منطقة احلادث.
اأن معظم  وقال امل�شوؤول ب. �س. مي�شرا لفران�س بر�س عر الهاتف 

اجلرحى نقلوا اىل امل�شت�شفى.
ال�شرطة وج��ود قتلى وجرحى لكنها مل تتمكن من حتديد  واأك��دت 
اأن  احل�شيلة.وقال متحدث با�شم �شكك حديد الهند يف وقت �شابق 

خم�س عربات خرجت عن ال�شكة م�شاء ام�س ال�شبت.
اإخراج  وي��ح��اول��ون  ال��ع��رب��ات  يت�شلقون  اأ�شخا�شا  ال�����ش��ور  واأظ��ه��رت 

الركاب العالقني.
واحلادث هو الأخري الذي يقع يف الولية الأكرث اكتظاظا يف الهند 
بعد اأ�شبوع من وفاة ع�شرات الأطفال يف م�شت�شفى عانت من نق�س 
للم�شافات  الرئي�شية  النقل  و�شيلة  ال��ق��ط��ار  ي���زال  الأك�����ش��ج��ني.ول 
تتكرر على  امل��رتام��ي��ة الط����راف، لكن احل���وادث  ال��ب��الد  البعيدة يف 

ال�شبكة.
اأوتار  ح���ادث مم��اث��ل يف  �شخ�شا يف   146 قتل  �شنة  م��ن  اأق���ل  وق��ب��ل 

براد�س.
األف �شخ�س يقتلون   15 اأن نحو   ،2012 واف��اد تقرير حكومي يف 
باأنها  احل�شيلة  ه��ذه  وو���ش��ف  الهند  يف  ق��ط��ارات  ح���وادث  يف  �شنويا 

جمزرة �شنوية.

عوا�صم

باماكو

كابول

نيودلهي

توقيف بلجيكية يف 
�ليونان بتهمة �الإرهاب

•• اثينا-اأ ف ب:

اأم�س توقيف �شابة بلجيكية  اعلن خفر ال�شواحل اليوناين وو�شائل اعالم 
بتهمة  )ي��وروب��ول(  الأوروب��ي��ة  ال�شرطة  ل��دى  مطلوبة  عاما   22 عمرها 

التطرف.
اجنبية  اأن  ب��ر���س  فران�س  لوكالة  ال�شواحل  خفر  با�شم  متحدثة  وق��ال��ت 
عمرها 22 عاما اوقفت لال�شتباه بارتباطها بن�شاط اإرهابي. وا�شافت انها 

حمتجزة يف جزيرة كورفو.
ورف�شت ال�شلطات العالن عن هويتها لكن وكالة اثينا الر�شمية لالأنباء 

قالت ان املوقوفة بلجيكية لكن من ا�شول مغربية على ما يبدو.
مرتبطة  كانت  اذا  م��ا  او  التوقيف  م��ذك��رة  ���ش��دور  ت��اري��خ  بعد  يت�شح  ومل 

بحادثة معينة.
وقالت املتحدثة ل نعرف ما هي الق�شية املرتبطة بالتوقيف .

اىل  ايطاليا  من  عبارة  منت  على  و�شلت  ال�شابة  ان  النباء  وكالة  وقالت 
مرفاأ ايغومينيت�شا اليوناين.

واعتقلت يف �شاعة متاأخرة اجلمعة يف جزيرة كورفو بعد بالغ من ال�شلطات 
الإيطالية لنظريتها اليونانية، بح�شب الوكالة.

�مل�شتبه بتنفيذه 
�عتد�ء فنلند� طالب جلوء 

•• توركو-اأ ف ب:

اأفادت ال�شرطة الفنلندية اأم�س اأن املغربي امل�شتبه به بقتل �شخ�شني واإ�شابة 
ثمانية اآخرين يف عملية طعن يف فنلندا كان طالب جلوء ا�شتهدف الن�شاء 

يف اعتدائه.
غانروث،  كري�شتا  فنلندا،  يف  للتحقيقات  الوطني  املكتب  م��دي��رة  وق��ال��ت 
لل�شحافيني نعتقد اأن املهاجم ا�شتهدف الن�شاء حتديدا واأن الرجال اأ�شيبوا 

بعدما حاولوا الدفاع عن الن�شاء.
اجلمعة.  ي��وم  اع��ت��داء  يف  قتلتا  فنلنديتني  ام��راأت��ني  اأن  ال�شرطة  واأع��ل��ن��ت 

واأ�شافت اأن معظم اجلرحى الثمانية هم ن�شاء.
و�شرحت غانروث اأن رجال اأ�شيب اأثناء حماولته م�شاعدة اإحدى ال�شحايا 

فيما حاول اآخر ال�شيطرة على املهاجم.
اي��ط��ايل وبريطاين  ب��ني اجل��رح��ى ثالثة رج��ال ه��م  اأن  ال�شلطات  واأف���ادت 

و�شويدي.
واأ�شابته  �شكينا  يحمل  كان  ال��ذي  به  امل�شتبه  على  النار  ال�شرطة  واأطلقت 
بجروح، حيث اعتقلته بعد دقائق من عملية الطعن التي وقعت بعد الظهر 

يف �شاحة �شوق توركو املزدحم يف جنوب غرب فنلندا.
وعرفت ال�شرطة املهاجم على اأنه مغربي يبلغ من العمر 18 عاما م�شرية 

اإىل اأنه و�شل اإىل فنلندا مطلع العام 2016 حيث قدم طلبا للجوء.

�ل�شعودية تكمل ��شتعد�د�تها ال�شتقبال �أكرب مو�شم حج يف تاريخها

�إيطاليا تطرد مغربيني و�شوري باعتبارهم خطرً�

فل�شطني: �ل�شني و�شيط نزيه يف عملية �ل�شام

�لقطريني �حلجاج  ب�شاأن  �حلرمني  خادم  لقر�ر  تقديره  عن  رو�شيا"حكماء �مل�شلمني" يعرب  من  جزءً�  بالقرم  باالعرت�ف  يطالب  "�لبديل" �الأملاين 
اخلا�شة.

خادم  من  احلكيم  القرار  بهذا  امل�شلمني  حكماء  جمل�س  واأ�شاد 
�شعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �شلمان  امل��ل��ك  ال�شريفني  احل��رم��ني 
العربية  ال�شعوب  وح���دة  احل��ر���س على  اإط���ار  ي��اأت��ي يف  وال���ذي 
واحلفاظ على و�شائِج الإخوة بينهم وات�شاقا مع مكانة اململكة 
العربية ال�شعودية ودورها التاريخي يف خدمة حجاج بيت اهلل 

احلرام على اختالف جن�شياتهم.
العربية  الأم�����ة  ي��ح��ف��ظ  اأن  امل�����ش��ل��م��ني  ودع����ا جم��ل�����س ح��ك��م��اء 
ويجمع  كلمتها  يوحد  واأن  و�شوء  مكروه  كل  من  والإ�شالمية 
من  اخل��ط��رية  املرحلة  ه��ذه  ت�شهده  م��ا  ظ��ل  يف  خا�شة  �شملها 

تاريخ الأمة والأوطان.

•• القاهرة- وام:

الأكر  الإم����ام  ب�����رئا�شة  امل�شلمني  حكم�����اء  جمل������س  اأع�����رب 
الدكتور اأحمد الطيب �شيخ الأزهر ال�شريف رئي�س جمل�س حكماء 
امللك  ال�شريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  ل��ق��رار  ت��ق��دي��ره  ع��ن  امل�شل��مني 
ال�شعودية  العربية  اململكة  ملك  �شعود  اآل  العزيز  عبد  بن  �شلمان 
بدخول احلجاج القطريني دون ت�شاريح اإلكرتونية وا�شت�شافِتِهم 
بالكامل على نفقته اخلا�شة وتوفرِي الحتياجاِت كافِة لهم �شمن 
اإ�شافة  ال�شريفني للحج والعمرة  برنامج �شيوِف خادِم احلرمني 
ال�شعودية  اجل��وي��ة  للخطوط  تابعة  خا�شة  ط��ائ��رات  اإر���ش��اِل  اإىل 
نفقته  على  كافة  القطريني  احلجاِج  لإرك��اب  الدوحة  مطار  اإىل 

القبول ب�شم رو�شيا للقرم كو�شع موؤقت م�شتدام.
اعتبار  اإزاء  الأملانية مبوقفها  تتم�شك احلكومة  املقابل،  ويف 
للقانون  انتهاكاً  الأوكرانية لرو�شيا  القرم  �شبه جزيرة  �شم 

الدويل.
اأن  بعد  رو�شيا  اإىل  ان�شمت  القرم  �شبه جزيرة  اأن  اإىل  ي�شار 
اأيد %96 من الناخبني هذه اخلطوة يف ا�شتفتاء يف مار�س 
فيها  ال��غ��رب��ي��ة مب���ا  ال�����دول  غ��ال��ب��ي��ة  ت��ع��رتف  2014، ومل 
الحتاد الأوروبي، الذي فر�س عقوبات اقت�شادية و�شيا�شية 
على رو�شيا ب�شبب هذه اخلطوة وب�شبب دعمها لالنف�شاليني 
النف�شاليني  دعم  رو�شيا  وتنفي  اوكرانيا.  �شرقي  بال�شالح 

بال�شالح.

•• برلني-وكاالت:

اليميني  اأملانيا”  اأج��ل  من  “البديل  ح��زب  رئي�س  نائب  طالب 
ال�شعبوي، األك�شندر غاولند، بالعرتاف نهائياً باأن �شبه جزيرة 
لالنتخابات  الأول  احل��زب  مر�شح  رو�شيا.وقال  من  جزء  القرم 
الأملانية  فونكه  جمموعة  ل�شحف  ت�شريحات  يف  الت�شريعية 
اأوكرانيا،  اإىل  تعود مطلقاً  “القرم لن  ال�شبت  اأم�س  الإعالمية 
والعقوبات غري جمدية، رو�شيا قوة يف اأوروبا ويتعني علينا �شمها 
حلف  مع  مواجهة  يف  و�شعها  عن  والتوقف  الأوروب���ي،  للنظام 
كري�شتيان  احلر  الدميقراطي  احل��زب  رئي�س  اأن  الناتو«.يذكر 
ليندنر، ت�شبب يف موجة من النتقادات موؤخراً عندما دعا اإىل 

•• رام اهلل-وكاالت:

�شدد اأمني عام الرئا�شة الفل�شطينية الطيب عبد الرحيم، على 
اأن ال�شني مبكانتها الدولية، خا�شة ال�شيا�شية والقت�شادية، 
ت�شتطيع اأن تكون و�شيطاً نزيهاً يف عملية ال�شالم مع اإ�شرائيل.
اإن  “�شينخوا”،  اأنباء  وقال عبد الرحيم يف مقابلة مع وكالة 
عن  حتتلها  التي  والقت�شادية  ال�شيا�شية  مبكانتها  ال�شني 
�شوى  اأط��م��اع  اأي  لها  لي�س  ولأن  ال���دويل،  املجتمع  يف  ج���دارة 
اإحقاق احلق وتر�شيخ ال�شتقرار يف املنطقة، ت�شتطيع اأن تكون 

و�شيطاً نزيهاً يف عملية ال�شالم.
واأ�شاف اأن هناك عدة اأ�شباب لأن تكون ال�شني و�شيطاً نزيهاً يف 
عملية ال�شالم، اأولها اأنها دولة عظمى وع�شو دائم يف جمل�س 

الأمن الدويل، وقد اأبدت اهتماماً كبرياً يف دفع عملية ال�شالم 
يف املنطقة واحلل القائم على اأ�شا�س حل الدولتني على حدود 
ال�شرقية  القد�س  وعا�شمتها   ،1967 عام  يونيو  من  الرابع 

ل�شتتباب الأمن وال�شتقرار يف املنطقة.
واأ�شار اإىل اأن ال�شني لها اأي�شاً عالقات جيدة مع طريف ال�شراع 
الفل�شطيني والإ�شرائيلي، و�شيا�شتها القائمة على اأ�شا�س احلق 
والعدل، تلقى قبوًل من ال�شعب الفل�شطيني وقوى ال�شالم يف 

اإ�شرائيل.
باأن الق�شية الفل�شطينية هي جذر  اآمنت ال�شني دوماً  وقال: 
حلل  م��دخ��اًل  ي�شكل  حلها  واأن  الأو���ش��ط،  ال�شرق  يف  ال�����ش��راع 
م�شاكل املنطقة، ومن هنا ميكن اأن تلعب دوراً حمورياً يف هذا 
املجال، انطالقاً من روؤيتها وقناعتها باأن حل كل امل�شاكل يتم 

اأجل  من  مفاو�شات  ولي�س  وامل�شتمرة  البناءة  املفاو�شات  عر 
املفاو�شات.

ودع����ا ع��ب��د ال��رح��ي��م ال�����ش��ني ال��ت��ي ط��رح��ت م���ب���ادرة احل����زام 
الق�شية  حل����ل  وم����ب����دع  م���ث���اب���ر  دور  ل���ع���ب  اإىل  وال����ط����ري����ق، 
وبالتايل  املنطقة،  م�شاكل  حل  يعني  حلها  لأن  الفل�شطينية، 

جناح املبادرة ال�شينية.
امل��ث��اب��رة دون كلل  اإىل  ال�شني  م��ن  الأم���ور حتتاج  اأن  واأ���ش��اف 
ي�شاهم يف خلق  ذل��ك  اأو ملل وم��ب��ادرات خالقة ومبدعة، لأن 
تكتل دويل ي�شغط من اأجل حتقيق ال�شالم وي�شاهم يف حتفيز 
دول اأخرى مثل اللجنة الرباعية الدولية، التي ت�شم كاًل من 
الأمريكية ورو�شيا والحتاد  املتحدة  املتحدة والوليات  الأمم 

الأوروبي، على تن�شيط جهدها لدفع عملية ال�شالم .

••روما-وكاالت:

اإيطاليا  اأن  الداخلية،  وزارة  ذك��رت 
مغربيني  م��واط��ن��ني  ب��ط��رد  ق��ام��ت 
تعاطفهم  ب�شبب  ���ش��وري��اً  وم��واط��ن��اً 
امللحوظ مع ق�شايا الإرهاب املتطرف 
املواطنني  اأح�����د  اإن  ب���ي���ان  وق�����ال   .
امل��غ��رب��ي��ني، وه���و ���ش��ج��ني اع��ت��ر اأنه 
بالتطرف،  ع��ال��ي��ة  خم��اط��ر  ي�����ش��ك��ل 
ب��ع��د اأن اح��ت��ف��ل ب��ه��ج��وم ���ش��اح��ن��ة يف 
اأ�شفر  املا�شي،  اإبريل  �شتوكهومل فى 

عن مقتل 5 ا�شخا�س. 
اأم����ا ال���ث���اين، وه���و رج���ل ف��ق��د تلقى 
وكان  النف�شية  ال�شحة  يف  ع��الج��اً 
ع��ر���ش��ة ل���ش��ط��راب��ات ع��ق��ل��ي��ة على 
الولء  خاللها  اأع��ل��ن  منتظم،  نحو 
اأنه  ل��وزارة  واأ�شافت  لتنظيم داع�س، 
ال�شهر  ف��ى  ال��رج��ل  على  القب�س  مت 

املا�شي ب�شرقة حافلة �شغرية. 
وا���ش��ت��خ��دم امل��واط��ن ال�����ش��وري هوية 
يخ�شع  وك������ان  م���زي���ف���ة.  ت��ون�����ش��ي��ة 
مركز  يف  الق�شرية  الإق��ام��ة  لأوام���ر 
اع��ت��ق��ال��ه يف عام  ب��ع��د  امل���ه���اج���ري���ن 

املقدمة  والتقنية  الب�شرية  اجلهود 
الرتقاء  ع��ل��ى  ال������وزارة  ع��م��ل��ت  ك��م��ا 
ال���ع���ام���ل���ني يف اخل���دم���ة  مب�����ه�����ارات 
امل��ي��دان��ي��ة ل�����ش��م��ان خ���دم���ات مميزة 
باعتماد  وذل����ك  ال��رح��م��ن  ل�����ش��ي��وف 
وفاعلة  مم���ي���زة  ت���دري���ب���ي���ة  ب����رام����ج 
اجلهات  م��ع  التن�شيق  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
كافة وتوحيد اجلهود حلفز اجلميع 
�شيوف  خ���دم���ة  يف  الإ����ش���ه���ام  ع��ل��ى 
الرحمن .واأ�شاف بننت اأنه مت اإلزام 
موؤ�ش�شات الطوافة با�شتبدال اخليام 
التقليدية القطنية باخليام املطورة 
وقابلية  ال�����ش��ا���ش��ع��ة  امل�����ش��اح��ات  ذات 
ال�شيف  ح��رارة  ملقاومة  اخليام  تلك 
طاقة  ذات  تريد  مبكيفات  ودعمها 
عالية بدل من املكيفات ال�شحراوية 

امل�شتخدمة يف ال�شابق.
برناجما  ال�����������وزارة  اأط����ل����ق����ت  ك���م���ا 
يتيح  للنقل  خم�ش�شا  اإل��ك��رتون��ي��ا 
الناقلة  احل���اف���الت  ج��م��ي��ع  م��ت��اب��ع��ة 
وامل�شاعر  امل��ك��رم��ة  مكة  يف  للحجاج 
مو�شم  يف  تطبيقه  و�شيتم  املقد�شة 

احلج احلايل.
�شهل �شبان وكيل  الدكتور  وبح�شب 
الرتددي  النقل  ل�شوؤون  احلج  وزارة 
اأداء  مراقبة  ي�شمن  الرنامج  ف��اإن 
احلافالت ومواعيد حترك احلجاج 
وو����ش���ول���ه���م م���ن ك���ل امل����واق����ع التي 
مي�����رون ب��ه��ا خ����الل رح���ل���ة احل����ج .. 
العام  ه���ذا  ح��ج  م��و���ش��م  اأن  مو�شحا 

�شي�شهد م�شاريع عدة تخت�س بزيادة 
امل��ع��دة لإ���ش��ك��ان احلجاج  امل�����ش��اح��ات 
وك��ذل��ك يف م��زدل��ف��ة ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 
احلافالت  ل��ف�����ش��ل  ج�����ش��ور  اإن�������ش���اء 
ال��ذي يوفر  الأم��ر  امل�شاة  عن حركة 
احلجاج  ن��ق��ل  يف  وال����وق����ت  اجل���ه���د 
من  وكذلك  مزدلفة  اإىل  عرفة  من 

م�شعر مزدلفة اإىل منى.
وبهدف توفري اأعلى درجات ال�شالمة 
من املخاطر للحجيج والت�شدي لكل 
م��ا ي��ه��دده��م م��ن خم��اط��ر يف جميع 
اأع���م���ال وم��ن��اط��ق احل����ج ف��ق��د جند 
ال��دف��اع امل���دين ال�����ش��ع��ودي اأك���رث من 
17 األ���ف م��ن رج���ال ال��دف��اع املدين 
اآلية  اآلف   3 م���ن  اأك����رث  ي��دع��م��ه��م 
جميع  خ�شع  وق��د  متطورة  وم��ع��دة 
ال�����ش��ب��اط والأف��������راد امل�����ش��ارك��ني يف 
احلج لتدريب نوعي ح�شب املتغريات 

وامل�شتجدات التي مت ر�شدها.
واأع���ل���ن ق��ائ��د ق����وات ال���دف���اع املدين 
اأن الدفاع  باحلج اللواء حمد املبدل 
ال��ع��ام��ة للدفاع  امل��دي��ري��ة  ان  امل���دين 
املكرمة تنفذ خطتها  املدين يف مكة 
املكرمة  م���ك���ة  يف  احل�����ج  م���و����ش���م  يف 
املقد�شة  وامل�����ش��اع��ر  امل��ن��ورة  وامل��دي��ن��ة 
جهة   32 م�����ن  اأك��������رث  مب�������ش���ارك���ة 
ح��ك��وم��ي��ة وا���ش��ت�����ش��اري��ة م�����ش��ارك��ة يف 
تنفيذ خطة الدفاع املدين للطوارئ 
يف احلج.واأ�شار املبدل اإىل ا�شتحداث 
بع�س التقنيات يف اخلرائط الرقمية 

املتغريات  لتو�شيح  امل�شاعر  ملنطقة 
التي ت�شتجد با�شتمرار على املنطقة 
م�شريا اإىل اأنه ومنذ اأكرث من مو�شم 
يف  ال��ذك��ي��ة  التطبيقات  ا�شتخدمت 
حت��دي��د امل���واق���ع وال����ش���ت���دلل على 
م���واق���ع احل�������وادث وال���و����ش���ول لها 
ب�����ش��ه��ول��ة ك��م��ا ي�����ش��ت��خ��دم ه���ذا العام 
تطبيق لتحديد املواقع وال�شت�شعار 
اآلف موقع داخل  لأك��رث من ثالثة 
عليها  وال�شتدلل  املقد�شة  امل�شاعر 

والو�شول لها باأقرب وقت.
من ناحيته اأكد اللواء الطيار حممد 
احلربي القائد العام لطريان الأمن 
تت�شمن  الأم�����ن  ط����ريان  خ��ط��ة  اأن 
واللوج�شتي  الأم��ن��ي  ال��دع��م  تقدمي 
واحلكومية  الأم���ن���ي���ة  ل��ل��ق��ط��اع��ات 
ومهمات  الإن�شانية  املهمات  وتنفيذ 
 16 بها  التي تقوم  الطبي  الإخ��الء 
ط��ائ��رة ع��م��ودي��ة م��ت��ط��ورة ومتعددة 
من  موؤهلة  ب�شرية  وك���وادر  املهمات 
وذلك  واإداري���ة  وفنية  جوية  طواقم 
عر قاعدة ط��ريان الأم��ن مبنطقة 
م���ك���ة امل����ك����رم����ة وت�������ش���غ���ي���ل ق���اع���دة 
بامل�شاعر  امل��و���ش��م��ي��ة  الأم����ن  ط���ريان 
امل���ق���د����ش���ة ووح�������دة ط������ريان الأم�����ن 
امل���ن���ورة م�شريا  ب��امل��دي��ن��ة  امل��و���ش��م��ي��ة 
بطواقمها  ال���ط���ائ���رات  ك���ل  اأن  اىل 
اجل��وي��ة امل���وج���ودة ب��ق��واع��د طريان 
الأخ���رى  اململكة  م��ن��اط��ق  يف  الأم����ن 
احل��ج على  امل�شاركة يف مهمة  وغ��ري 

اأه��ب��ة ال���ش��ت��ع��داد ل��الإق��الع الفوري 
ل��ت��ق��دمي ال��دع��م وامل�����ش��ان��دة م��ت��ى ما 
ذلك.وبخ�شو�س  امل��وق��ف  اق��ت�����ش��ى 
ل�شوؤون  ال��ع��ام��ة  ال��رئ��ا���ش��ة  اأع���م���ال 
امل�شجد احلرام وامل�شجد النبوي فاإن 
اآلف   10 ي��ن��ف��ذه��ا  ال��رئ��ا���ش��ة  خ��ط��ة 
م��ن ال��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة م��ن املوظفني 
واملو�شميني  الر�شميني  وامل��وظ��ف��ات 
والعمالة املكلفة بالنظافة وال�شيانة 
الدكتور  ال�����ش��ي��خ  وال��ت�����ش��غ��ي��ل.واأك��د 
عبدالرحمن ال�شدي�س الرئي�س العام 
وامل�شجد  احل����رام  امل�����ش��ج��د  ل�����ش��وؤون 
ا�شتعدادات  اك��ت��م��ال  ع��ل��ى  ال��ن��ب��وي 
الرئا�شة ملو�شم احلج مبينا اأنه �شيتم 
املرحلة  كامل  من  التامة  ال�شتفادة 
الطاقة  زي���ادة  م�����ش��روع  م��ن  الثالثة 
ال�شتيعابية للمطاف ومن التو�شعة 
“التو�شعة  ال��ت��اري��خ��ي��ة  ال��ع��م��الق��ة 
ال�شمالية” يف احلرم املكي ال�شريف 
ما  كافة  امل�شاطب  م��ن  وال���ش��ت��ف��ادة 
���ش��ي��ك��ون ل���ه ال�����دور ال��ك��ب��ري والأث����ر 
منا�شكهم  احل��ج��اج  اأداء  يف  العظيم 
ب��ك��ل ي�شر  و���ش��ع��ائ��ره��م وع��ب��ادت��ه��م 
وراح�����ة واط��م��ئ��ن��ان.وي��ن��ت�����ش��ر رجال 
الأم����ن م��ن ���ش��ب��اط واأف�����راد القوات 
احلرام  امل�شجد  واأدوار  اأروق���ة  داخ��ل 
والأبواب وال�شاحات املحيطة و�شيتم 
وتوزيع  ال��ت��ف��وي��ج  خ��ط��ط  ت��ط��ب��ي��ق 
الطاقة  اكتمال  الب�شرية عند  الكتل 
حيث  احل��رام  للم�شجد  ال�شتيعابية 
العلوية  الأدوار  اإىل  امل�شلني  يحول 
اإىل  و�شطح امل�شجد احلرام ومن ثم 
امللك  تو�شعة  اإىل  وب��ع��ده��ا  ال��ب��دروم 
عبداهلل كما مت تزويد غرفة املراقبة 
باأحدث  احل����رام  بامل�شجد  الأم��ن��ي��ة 
ك���ام���ريات وخالفها  م���ن  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
ملراقبة جميع اأروقة واأدوار و�شاحات 
ال�شاعة  م���دار  على  احل���رام  امل�شجد 
وي��ع��م��ل ب��ه��ا ك���ادر م���درب م��ن رجال 
واأف���راد يوجهون  الأم��ن من �شباط 
امل����ي����دان  ال���ع���ام���ل���ني يف  زم����الئ����ه����م 
الرحمن  �شيوف  تفويج  وي��راق��ب��ون 

على مدار ال�شاعة.
العا�شمة  اأم������ني  ب����ني  ج��ه��ت��ه  م����ن 
امل��ق��د���ش��ة ال��دك��ت��ور اأ���ش��ام��ه ال��ب��ار اأن 
بلدياتها  ب��ت��ج��ه��ي��ز  ق��ام��ت  الأم���ان���ة 
بلديات   10 عددها  البالغ  الفرعية 
للخدمات  م��رك��زا   27 اإىل  اإ���ش��اف��ة 

•• مكة املكرمة-وام:

ال�شعودية  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  اأك��م��ل��ت 
مو�شم  اأك��ر  ل�شتقبال  ا�شتعداداتها 
حج يف تاريخها هذا العام بعد �شدور 
اأمر خادم احلرمني ال�شريفني امللك 
�شعود  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب���ن  ���ش��ل��م��ان 
األف  ب�800  اأع���داد احل��ج��اج  ب��زي��ادة 
ح���اج م��ن خ����ارج وداخ����ل امل��م��ل��ك��ة مع 
قرب انتهاء اأعمال تو�شعة احلرمني 
احلجاج  جمموع  لي�شل  ال�شريفني 

اإىل 2.6 مليون حاج.
العام  ا�شتقبلت  ال�����ش��ع��ودي��ة  وك��ان��ت 
املا�شي 1.862 مليون حاج وحاجة 
خارج  م���ن  م��ل��ي��ون   1.325 م��ن��ه��م 
اململكة واأكرث من 537 مليونا من 
الداخل الغالبية العظمى منهم من 

املقيمني غري ال�شعوديني.
وت���اأت���ي زي�����ادة اأع������داد احل���ج���اج بعد 
والعمرة  احل����ج  وزارة  اأع���ل���ن���ت  اأن 
ال�شعودية يف تقرير ر�شمي اأن اململكة 
ا�شتقبلت يف مو�شم العمرة هذا العام 

نحو �شبعة ماليني معتمر تقريبا.
واأن������ه������ت الأج�������ه�������زة وال����ق����ط����اع����ات 
ب�شوؤون  املعنية  والأهلية  احلكومية 
احل�������ج واحل������ج������اج مب����ك����ة امل���ك���رم���ة 
خدماتها  ل��ت��ق��دمي  ا����ش���ت���ع���دادات���ه���ا 
الرحمن وبا�شرت خططها  ل�شيوف 
بهدف حتقيق اأرقى اخلدمات لوفود 
ال�شاملة  الرعاية  وتوفري  الرحمن 
خادم  م�شت�شار  ت��اأك��ي��دات  وف���ق  ل��ه��م 
منطقة  اأم��ري  ال�شريفني  احل��رم��ني 
م��ك��ة امل���ك���رم���ة رئ��ي�����س جل��ن��ة احلج 
امللكي  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  امل���رك���زي���ة 
الأمري خالد الفي�شل الذي اأو�شح اأن 
ال�شعودية وجميع موؤ�ش�شاتها ت�شخر 
والتجهيزات  الإم���ك���ان���ي���ات  ج��م��ي��ع 
خلدمة وراحة �شيوف الرحمن من 

داخل اململكة وخارجها.
بن  ال��دك��ت��ور حممد �شالح  واأو���ش��ح 
اأن  طاهر بننت وزي��ر احلج والعمرة 
ي��ق��وم ع��ل��ى تنفيذها  ال�����وزارة  خ��ط��ة 
األف   95 اأك��رث م��ن  يف مو�شم احل��ج 
برامج  تنفيذ  ومت  وموظفة  موظف 
الطوافة  م��ه��ن��ة  اأع����م����ال  ل��ت��ط��وي��ر 
الداخل  وح���ج  وال���دلل���ة  وال���وك���ال���ة 
التقنية  و���ش��ائ��ل  اأح����دث  ب��ا���ش��ت��خ��دام 
ل��ي��ك��ون احل���ج ���ش��ه��ال وم��ي�����ش��را عر 

بامل�شاعر املقد�شة وهي موزعه توزيعا 
جغرافيا بحيث تغطي كامل منطقة 
امل�شاعر ومت تزويدها بكل ما حتتاج 
وجتنيد  والآليات  الأجهزة  من  اإليه 
األ��ف �شخ�س لتنفيذ   23 اأك��رث م��ن 
م�شريا  امل��ج��الت  جميع  يف  خطتها 
اىل اأنه يف جمال النظافة على �شبيل 
املثال متت زي��ادة اأع��داد العمالة اإىل 
املقد�شة  وامل�شاعر  مكة  يف  األفا   13
جم��ه��زي��ن ب���اأح���دث امل���ع���دات ك��م��ا مت 
ملواجهة  م��رك��زي��ة  ف���رق  تخ�شي�س 
اأي����ة ح����الت ط�����وارئ ك���الأم���ط���ار اأو 
يف  منطقة  اأي����ة  ل��دع��م  اأو  احل���رائ���ق 

حال احلاجة.
اأك������د وزي����ر  ويف ال���ق���ط���اع ال�����ش��ح��ي 
الربيعة  ت��وف��ي��ق  ال��دك��ت��ور  ال�����ش��ح��ة 
امل�شاريع  م��ن  ال��ع��دي��د  تنفذ  مت  اأن���ه 
تطوير  �شملت  التطويرية  ال�شحية 
الطبية  والأق�����ش��ام  التحتية  ال��ب��ن��ى 
اأربعة  وتهيئة  امل�شاعر  مب�شت�شفيات 
العا�شمة  مب�شت�شفيات  �شرير  اآلف 
املقد�شة وامل�شاعر خم�ش�شة للتنومي 
وجتهيز  وال��ط��وارئ  املركز  والعناية 
وموؤقتا  دائ��م��ا  �شحيا  م��رك��زا   128
اإىل جانب 39 فرقة طبية ميدانية 
ع���الوة ع��ل��ى ق��اف��ل��ة خ���ادم احلرمني 
حافلة  ب�45  ال��ط��ب��ي��ة  ال�����ش��ري��ف��ني 
امل�شاعر  بني  املر�شى  احلجاج  لنقل 
وت�����ش��ه��ي��ل اإك���م���ال���ه���م ���ش��ع��رية احلج 
�شيارة   100 ت��ه��ي��ئ��ة  مت���ت  واأخ�����ريا 
املقد�شة  بامل�شاعر  �شغرية  اإ���ش��ع��اف 

لنقل املر�شى.
ال�شعودي  الأحمر  الهالل  هيئة  اأم��ا 
دائما  م��رك��زا   1245 جهزت  فاإنها 
م�شنودة  متحركة  وع��رب��ات  وموؤقتا 
باأكرث من 10 اآلف م�شعف ومتطوع 
م���ن اجل��ن�����ش��ني م���وزع���ني ع��ل��ى مكة 
امل��ك��رم��ة وامل�����ش��اع��ر وامل��ن��اف��ذ الرية 
جتهيز  مت  كما  واجل��وي��ة  والبحرية 

ثالث طائرات لالإ�شعاف اجلوي.
احل��ج��اج فقد  ت��وع��ي��ة  وع��ل��ى �شعيد 
ال�شيخ  اآل  ����ش���ال���ح  ال�����ش��ي��خ  اأط����ل����ق 
والدعوة  الإ�شالمية  ال�شوؤون  وزي��ر 
والإر�شاد خطة الوزارة يف هذا ال�شدد 
املاليني  ت����وزي����ع  ت�����ش��م��ن��ت  وال����ت����ي 
والكتب  الإر���ش��ادي��ة  املطبوعات  م��ن 
والو�شائط  والأف�������الم  والأ����ش���رط���ة 

الدعوية ب� 32 لغة عاملية.

الهجرة  ع��ل��ى  للتحري�س   2015
غ��ري ال��ق��ان��ون��ي��ة.واأ���ش��ار ال����وزارة اإىل 
اأ�شاد  ب���امل���رك���ز  اإق���ام���ت���ه  خ����الل  اأن�����ه 
ب��ال��ه��ج��م��ات الإره��اب��ي��ة ال��ت��ي وقعت 
اأحدى  يف مان�ش�شرت وح��اول حتويل 
امل��رك��ز اإىل الإ���ش��الم. ال��ع��ام��الت يف 
�شارما  ت�شريعا  اإيطاليا  واع��ت��م��دت 
للرعايا  ال�����ش��ري��ع  ب��ال��ط��رد  ي�����ش��م��ح 

ميول  لديهم  ب��اأن  امل�شتبه  الأج��ان��ب 
اأ�ش�س  على  حتى  اإرهابية،  وتوجهات 
�شاريل  هجمات  بعد  ن�شبياً،  واه��ي��ة 
اإب�������دو ال���ت���ي ���ش��ن��ه��ا اأ����ش���الم���ي���ون يف 
يناير 2015 يف باري�س.ومنذ ذلك 
احلني، مت تطبيق القانون فى حالة 
 70 بينهم  ف��ي��ه��م،  م�شتبهاً   202
مل��ا ذكرته  وف��ق��اً  ال��ع��ام،  ه��ذا  �شخ�شاً 

وزارة الداخلية.وكان وزير الداخلية 
الثالثاء  اأع����رب  ق��د  منيتى  م��ارك��و 
امل��ا���ش��ي ع��ن ت��ق��دي��ره ل��ل��ق��ان��ون لأنه 
ف���ى احل���ف���اظ ع��ل��ى �شالمة  ���ش��اع��د 
وفرن�شا  اأمل��ان��ي��ا  عك�س  ال��ب��الد.وع��ل��ى 
اإيطاليا  جنت  وبريطانيا،  وبلجيكا 
مدى  على  الإرهابية  الهجمات  من 

ال�شنوات الثالث املا�شية.
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�إعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / را�شم حممد اأبو النجا

بطلب لتجديد ت�شجيل العالمة التجارية: 

املودعة بالرق�م:  100670 
باإ�ش������م: �س. جولدن تولز للتجارة ذ م م 

وعنوان����ه: �س. ب: 42520 دبي، المارات العربية املتحدة
وامل�شجلة حتت رقم: 98500              بتاريخ: 2009/12/15 

اإنت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اإع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل   
احلم��اية يف: 2017/10/03

اأخرى متتالية كل منها ع�شر �شنوات وفقاً لالأو�شاع  هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد 
وال�شروط املن�شو�س عليها باملادة )19( من القانون الإحتادي رقم 1992/37 ال�شادر يف 

�شاأن العالمات التجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  20  اأغ�سط�س 2017 العدد 12101
�إعالن جتديد 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / را�شم حممد اأبو النجا
بطلب لتجديد ت�شجيل العالمة التجارية: 

املودعة بالرق�م:  103943 
باإ�ش������م: �س. جولدن تولز للتجارة ذ م م 

وعنوان����ه: �س. ب: 42520 دبي، المارات العربية املتحدة
وامل�شجلة حتت رقم: 98505              بتاريخ: 2009/12/15 

اإنت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اإع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل   
احلم��اية يف: 2017/12/05

اأخرى متتالية كل منها ع�شر �شنوات وفقاً لالأو�شاع  هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد 
وال�شروط املن�شو�س عليها باملادة )19( من القانون الإحتادي رقم 1992/37 ال�شادر يف 

�شاأن العالمات التجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  20  اأغ�سط�س 2017 العدد 12101
يعلن ق�شم العالمات التجارية عن انتقال ملكية

ت�شجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 15142                       بتاريخ: 1996/03/03
امل�شجلة حتت رقم: 14948                    بتاريخ: 1998/04/29

با�ش��م: �س. بريلوين ا�س. ار. ال – ان ليكويدي�شن                           
وعنوانه:  فيا بارتولو�شي رقم 3، 61122، بي�شارو ) ايطاليا (

رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية: )      ( – )      (
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات : الث��اث، اثاث احلمامات واثاث املطابخ، الرفوف و�شناديق 
العر�س،  املجايل وخزائن  تو�شع على  التي  للنقل  القابلة  والقطع  الزجاجية  والرفوف  والطاولت  العر�س 
غري  وال�شالت  القدمني  وكرا�شي  املعدنية  غري  وجميعها  النزلقية  الغ��الق  وادوات  واملف�شالت  الراغي 

املعدنية
الواق�عة بالفئة: 20

* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق: 
تنازل رقم:  1 

ا�شم مالك العالمة:  �س. بريلوين ا�س. ار. ال – ان ليكويدي�شن.
ا�شم املتنازل له: �س. بريلوين جروب ا�س. ار. ال

مه�نته:  التجارة و ال�شناعة
جن�شيته: ايطاليا

عنوان وحمل اقامته:  فيا بارتولو�شي رقم 3، 61122، بي�شارو ) ايطاليا (
تاري�خ انت�قال امللكية  ) الندماج (:  2017/03/08  

تاريخ التا�شري يف ال�شجل:     

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري

الأحد  20  اأغ�سط�س 2017 العدد 12101
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / را�ش�م اأب�و النج�ا لت�شجيل براءات الإخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2015/10/07 املودعة حتت رقم: 241376 
با�ش���م:ال�شيد/ كالوديو اجلاندرو ليندر�س

وعنوان�ه:  �س  ب 215650 دبي ، المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

خدمات توفري الطعمة وامل�شروبات واليواء املوؤقت ، الفنادق ، املطاعم ، مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة ، 
املقاهي ، الكافترييات ، خدمات اليواء املوقت

والواقعة يف الفئة: 43
و�شف العالمة:العالمة عبارة عن �شكل هند�شي م�شتطيل وبداخله خطوط متداخلة مع بع�شها البع�س ، 

وعلي اليمني الكلمات )THE SURF SHACK  ( بحروف لتينية ومكتوبة بطريقة مميزة .   
فعلى من لديه اإعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  20  اأغ�سط�س 2017 العدد 12101

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / را�ش�م اأب�و النج�ا لت�شجيل براءات الإخرتاع
بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2017/03/02 املودعة حتت رقم: 269115 
با�ش���م: �س.  كومات�شو ليمتد

وعنوان�ه:  3-6، 2 - ت�شوم اأكا�شاكا، ميناتو - كو، طوكيو، اليابان
وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�شاحية واأجهزة واأدوات الت�شوير الفوتوغرايف وال�شينمائي والأجهزة 
والأدوات الب�شرية واأدوات الوزن والقيا�س والإ�شارة واملراقبة ) الإ�شراف ( والإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات 
لو�شل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�شجيل اأو اإر�شال اأو ن�شخ 
ال�شوت اأو ال�شور، حامالت بيانات مغناطي�شية، اأقرا�س ت�شجيل، اأقرا�س مدجمة، اأقرا�س فيديوية رقمية 
اآلت  النقد،  اآلت ت�شجيل  النقد،  التي تعمل بقطع  األيات لالأجهزة  الت�شجيل الرقمية،  وغريها من و�شائط 
اإر�شال  اأجهزة  اإطفاء احلرائق،  اأجهزة  الكمبيوتر، برامج كمبيوتر،  اأجهزة  البيانات،  حا�شبة، معدات معاجلة 
) لالإت�شال عن بعد (، برامج كمبيوتر ) برجميات قابلة للتنزيل (، �شناديق بطاريات، مكثفات، برجميات 

كمبيوتر م�شجلة، و�شالت ) كهربائية (.
والواقعة يف الفئة: 09

و�شف العالمة: العالمة عبارة عن �شكل هند�شي مربع باللونني الأ�شود والأبي�س
فعلى من لديه اإعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  20  اأغ�سط�س 2017 العدد 12101
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / را�ش�م اأب�و النج�ا لت�شجيل براءات الإخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التالية:
بتاري��خ: 2017/03/02 املودعة حتت رقم: 269118 

با�ش���م: �س.  كومات�شو ليمتد
وعنوان�ه:  3-6، 2 - ت�شوم اأكا�شاكا، ميناتو - كو، طوكيو، اليابان

وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:
الرية،  للمركبات  مكائن  الرية،  للمركبات  حمركات  املائي،  اأو  اجل��وي  اأو  ال��ري  النقل  واأج��ه��زة  املركبات 
للمركبات  احلركة  نقل  اأعمدة  الرية،  للمركبات  م�شننات  جمموعة  الرية،  للمركبات  م�شننات  �شناديق 
الرية،  للمركبات  قارنة  و�شالت  املركبات،  دواليب  حم��اور  الرية،  للمركبات  احلركة  نقل  الياآت  الرية، 
قاب�شات ) كلت�شات ( للمركبات الرية، �شال�شل نقل احلركة للمركبات الرية، اأعمدة نقل احلركة للمركبات 
الرية، �شيارات، اإطارات �شيارات، حاجبات �شم�شية لل�شيارات، �شاحنات، عربات لنقل احلقائب، �شاحنات ذات 
واقيات  ال�شيارات،  مكابح  لبادات  املركبات،  مكابح  بطانات  املركبات،  لعجالت  ت��وازن  اأثقال  �شوكية،  رافعات 
�شدمات لل�شيارات، �شال�شل مانعة لالإنزلق، اأذرع تو�شيل للمركبات الرية بخالف اأجزاء املحركات واملكائن، 
باملكائن  الرية ) بخالف اخلا�شة  املركبات  الرية، علب مرافق لأج��زاء  للمركبات  ال��دوران  حم��ولت عزم 
املركبات،  عجالت  �شرات  للمركبات،  اأغطية  املركبات،  ملكائن  اأغطية  الرية،  للمركبات  تدوير  حمركات   ،)
 ،) ال��ري��ة  املركبات  م��ن  اأج���زاء   ( اخللفية  ل��الأب��واب  راف��ع��ات  للمغارف،  ع��رب��ات  العجالت،  مرتكزات حم��اور 
�شاحنات، م�شننات تخفي�س ال�شرعة للمركبات الرية، �شاحنات للر�س، خممدات �شدمات لتوقف املركبات، 

هياكل قالبة لل�شاحنات.
والواقعة يف الفئة: 12

و�شف العالمة: العالمة عبارة عن �شكل هند�شي مربع باللونني الأ�شود والأبي�س
فعلى من لديه اإعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  20  اأغ�سط�س 2017 العدد 12101
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / را�ش�م اأب�و النج�ا لت�شجيل براءات الإخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2017/03/13 املودعة حتت رقم: 269658 
با�ش���م: �س. هيلتون وورلد وايد هولدينج ال ال بي.

وعنوان�ه:  مابل كورت، �شنرتال بارك، ريدز كري�شينت، واتفورد دبليو دي 24 4 كيو كيو، اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

خدمات الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمالوتفعيل الن�شاط املكتبي، اإ�شت�شارات يف اإدارة وتنظيم الأعمال، 
تنظيم املعار�س لغايات جتارية اأو دعائية، تنظيم املعار�س التجارية لغايات جتارية اأو اإعالنية، اإدارة اأعمال 

الفنادق، اإ�شت�شارات تنظيم الأعمال.
والواقعة يف الفئة: 35

)TAPESTRY  ( و�شف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمة الالتينية
فعلى من لديه اإعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  20  اأغ�سط�س 2017 العدد 12101
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / را�ش�م اأب�و النج�ا لت�شجيل براءات الإخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2017/03/13 املودعة حتت رقم: 269659 
با�ش���م: �س. هيلتون وورلد وايد هولدينج ال ال بي.

وعنوان�ه:  مابل كورت، �شنرتال بارك، ريدز كري�شينت، واتفورد دبليو دي 24 4 كيو كيو، اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

�شم�شرة العقارات، اإدارة العقارات.
والواقعة يف الفئة: 36

)TAPESTRY  ( و�شف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمة الالتينية
فعلى من لديه اإعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  20  اأغ�سط�س 2017 العدد 12101

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / را�ش�م اأب�و النج�ا لت�شجيل براءات الإخرتاع
بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2017/03/01 املودعة حتت رقم: 269075 
با�ش���م: �س.  كينغ�شلي بفريج �س م ح    

وعنوان�ه:  �س ب 17096 جبل علي ، دبي ، المارات العربية املتحدة .      
وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

البرية ) �شراب ال�شعري (، واملياه املعدنية والغازية وغريها من امل�شروبات غري الكحولية، م�شروبات م�شتخل�شة 
من الفواكه وع�شائر الفواكه، �شراب وم�شتح�شرات اخرى لعمل امل�شروبات  

والواقعة يف الفئة: 32
مميزة،  بطريقة  مكتوبة   )  ANACONDA  ( الالتينية  الكلمة  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�شف 
 ) ENERGY اأفعى، ويف الأ�شفل الكلمات الالتينية )  C ( ر�شم مميز على �شكل راأ���س  وف��وق احل��رف ) 

.) DRINK ( و
فعلى من لديه اإعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  20  اأغ�سط�س 2017 العدد 12101
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / را�ش�م اأب�و النج�ا لت�شجيل براءات الإخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2017/03/02 املودعة حتت رقم: 269109 
با�ش���م: �س.  كومات�شو ليمتد

وعنوان�ه:  3-6، 2 - ت�شوم اأكا�شاكا، ميناتو - كو، طوكيو، اليابان
وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

وقود  ذل��ك  يف  مبا   ( وق��ود  الغبار،  وتثبيت  وترطيب  امت�شا�س  مركبات  مزلقات،  �شناعية،  و�شحوم  زي��وت 
املحركات (، مواد اإ�شاءة، �شموع وفتائل لالإ�شاءة، زيت حمركات، غاز م�شلد ) وقود (، غازولني، بنزين، زيت 

الغاز ) ال�شولر (،  كريو�شني ) كاز (، بنزين
والواقعة يف الفئة: 04

و�شف العالمة:  العالمة عبارة عن �شكل هند�شي مربع باللونني الأ�شود والأبي�س
فعلى من لديه اإعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  20  اأغ�سط�س 2017 العدد 12101
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / را�ش�م اأب�و النج�ا لت�شجيل براءات الإخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2017/03/02 املودعة حتت رقم: 269112 
با�ش���م: �س.  كومات�شو ليمتد

وعنوان�ه:  3-6، 2 - ت�شوم اأكا�شاكا، ميناتو - كو، طوكيو، اليابان
وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

معادن غري نفي�شة وكل خليط منها ، مواد بناء معدنية، مباين متنقلة معدنية، مواد معدنية خلطوط ال�شكك 
احلديدية، حبال واأ�شالك غري كهربائية من معادن غري نفي�شة، م�شنوعات حدادة، خردوات معدنية �شغرية، 
موا�شري واأنابيب معدنية، خزائن حفظ الوثائق والأ�شياء الثمينة، منتجات م�شنوعة من معادن غري نفي�شة 
غري واردة يف فئات اأخرى، خامات معادن، م�شامري ملولبة معدنية، �شمامات معدنية بخالف اأجزاء الآلت، 

�شفهات معدنية ) جلبات (.
والواقعة يف الفئة: 06

و�شف العالمة: العالمة عبارة عن �شكل هند�شي مربع باللونني الأ�شود والأبي�س
فعلى من لديه اإعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  20  اأغ�سط�س 2017 العدد 12101
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / را�ش�م اأب�و النج�ا لت�شجيل براءات الإخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2017/03/02 املودعة حتت رقم: 269114 
با�ش���م: �س.  كومات�شو ليمتد

وعنوان�ه:  3-6، 2 - ت�شوم اأكا�شاكا، ميناتو - كو، طوكيو، اليابان
وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

الت وعدد الية، حمركات ومكائن ) عدا ما كان منها للمركبات الرية (، قارنات الية وعنا�شر نقل احلركة 
) عدا ما كان منها للمركبات الرية (، معدات زراعية ) عدا ما يدار باليد (، اأجهزة تفقي�س البي�س، الآت 
بيع اوتوماتيكية، الآت ت�شنيع الأدوات املعدنية، الآت زراعية، مر�شحات ) فالتر ( )اأج��زاء الآت او مكائن(، 
تربينات بخالف امل�شتخدمة يف املركبات الرية، م�شننات بخالف امل�شتخدمة يف املركبات الرية، اليات نقل 

حركة لالآلت، الآت هر�س النفايات.
والواقعة يف الفئة: 07

و�شف العالمة: العالمة عبارة عن �شكل هند�شي مربع باللونني الأ�شود والأبي�س
فعلى من لديه اإعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  20  اأغ�سط�س 2017 العدد 12101

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / را�ش�م اأب�و النج�ا لت�شجيل براءات الإخرتاع
بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2017/03/13 املودعة حتت رقم: 269661 
با�ش���م: �س. هيلتون وورلد وايد هولدينج ال ال بي.

وعنوان�ه:  مابل كورت، �شنرتال بارك، ريدز كري�شينت، واتفورد دبليو دي 24 4 كيو كيو، اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

التعليم والتهذيب، التدريب، الرتفيه، الأن�شطة الريا�شية والثقافية، خدمات امل�شيف، معلومات عن الرتفيه، 
واإقامة احلفالت  الت�شلية، تنظيم  التعليمية، تقدمي خدمات قاعات  اأو  الثقافية  املعار�س لالأغرا�س  تنظيم 
اأو  النوادي ) للرتفيه  العمل ) تدريب (، خدمات  واإدارة ور�شات  املوؤمترات، تنظيم  واإدارة  املو�شيقية، تنظيم 
التعليم (، تنظيم املباريات اأو املناف�شات )  للتعليم اأو الرتفيه (، اإقامة ح�ش�س لياقة بدنية، تعليمات الريا�شة 
(، نوادي ليلية، تنظيم  ال�شحة  البدنية واحلفاظ على  للياقة  ال�شحية ) تدريب  النوادي  البدنية، خدمات 

املباريات اأو املناف�شات ) للتعليم اأو الرتفيه (، الإنتاج امل�شرحي.
والواقعة يف الفئة: 41

)TAPESTRY  ( و�شف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمة الالتينية
فعلى من لديه اإعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  20  اأغ�سط�س 2017 العدد 12101
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / را�ش�م اأب�و النج�ا لت�شجيل براءات الإخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2017/03/13 املودعة حتت رقم: 269662 
 با�ش���م: �س. هيلتون وورلد وايد هولدينج ال ال بي.

وعنوان�ه:  مابل كورت، �شنرتال بارك، ريدز كري�شينت، واتفورد دبليو دي 24 4 كيو كيو، اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

الإقامة  اأماكن  حجز  املوؤقتة،  الإق��ام��ة  اأماكن  تاأجري  امل��وؤق��ت،  الإي���واء  وامل�شروبات،  الأطعمة  توفري  خدمات 
املوؤقتة، الفنادق، الفنادق ال�شغرية ) املوتيالت (، املقاهي، املطاعم، التزويد بالطعام وال�شراب، تاأجري غرف 

الإجتماعات، الكافترييات.
والواقعة يف الفئة: 43

)TAPESTRY  ( و�شف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمة الالتينية
فعلى من لديه اإعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  20  اأغ�سط�س 2017 العدد 12101
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / را�ش�م اأب�و النج�ا لت�شجيل براءات الإخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2017/03/13 املودعة حتت رقم: 269663 
با�ش���م: �س. هيلتون وورلد وايد هولدينج ال ال بي.

وعنوان�ه:  مابل كورت، �شنرتال بارك، ريدز كري�شينت، واتفورد دبليو دي 24 4 كيو كيو، اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

اخلدمات الطبية، خدمات العناية ال�شحية واملحافظة على اجلمال للكائنات الب�شرية اأو احليوانات، �شالونات 
التجميل، �شالونات ت�شريح ال�شعر، خدمات املنتجعات ال�شحية، امل�شاج ) التدليك (، خدمات ال�شاونا، خدمات 

الت�شمي�س، دور نقاهة، خدمات العالج بالعطور، املراكز ال�شحية.
والواقعة يف الفئة: 44

)TAPESTRY  ( و�شف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمة الالتينية
فعلى من لديه اإعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  20  اأغ�سط�س 2017 العدد 12101
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / را�ش�م اأب�و النج�ا لت�شجيل براءات الإخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2017/03/21 املودعة حتت رقم: 270101 
با�ش���م: �س. �شامبيالند

وعنوان�ه: 210 رو �شانت – ماور، 75010 باري�س، فرن�شا  
وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

قهوة، �شاي، كاكاو، �شكر، اأرز، تابيوكا، �شاغو، قهوة اإ�شطناعية، الدقيق وامل�شتح�شرات امل�شنوعة من احلبوب، 
خبز، الفطائر واحللويات، مثلجات �شاحلة لالأكل، ع�شل النحل والع�شل الأ�شود، اخلمرية وم�شحوق اخلبيز، 
بيتزا، فطائر  �شندوي�شات،  املنع�شة،  للمرطبات  ثلج  البهارات،   ،) التوابل   ( وال�شل�شات  اخلل  اخل��ردل،  امللح، 
اأ�شا�شها  م�شروبات  �شوكولتة،  ال�شكر،  حلويات  قر�شلة،  كيك،  حملى،  كعك  ب�شكويت،   ،) بانكيك   ( حم��الة 

الكاكاو، م�شروبات اأ�شا�شها القهوة، م�شروبات اأ�شا�شها ال�شوكولتة، م�شروبات اأ�شا�شها ال�شاي
والواقعة يف الفئة: 30

و�شف العالمة: العالمة عبارة عن  الكلمة الالتينية ) CHAMBELLAND (، وفوقها ر�شم ل�شكل 
هند�شي مميز

فعلى من لديه اإعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  20  اأغ�سط�س 2017 العدد 12101

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / را�ش�م اأب�و النج�ا لت�شجيل براءات الإخرتاع
بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2017/03/26 املودعة حتت رقم: 270302 
با�ش���م: �س. �شوي�شا انك.

وعنوان�ه: 2-5-10 هيتوت�شوبا�شي، �شيودا – كو، طوكيو 101 – 8050 اليابان  
وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

والأدوات  والأج��ه��زة  وال�شينمائي  الفوتوغرايف  الت�شوير  واأدوات  واأج��ه��زة  وامل�شاحية  واملالحية  العلمية  والأدوات  الأج��ه��زة 
الب�شرية واأدوات الوزن والقيا�س والإ�شارة واملراقبة ) الإ�شراف ( والإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات لو�شل اأو فتح اأو حتويل 
ال�شور، حامالت بيانات  اأو  ال�شوت  اأو ن�شخ  اإر�شال  اأو  اأجهزة ت�شجيل  الكهربائية،  التحكم يف الطاقة  اأو  اأو تنظيم  اأو تكثيف 
األيات  الرقمية،  الت�شجيل  و�شائط  من  وغريها  رقمية  فيديوية  اأقرا�س  مدجمة،  اأقرا�س  ت�شجيل،  اأقرا�س  مغناطي�شية، 
برامج  الكمبيوتر،  اأجهزة  البيانات،  معاجلة  معدات  حا�شبة،  اآلت  النقد،  ت�شجيل  اآلت  النقد،  بقطع  تعمل  التي  لالأجهزة 
كمبيوتر، اأجهزة اإطفاء احلرائق، �شور كرتونية متحركة، علب للنظارات، اأطواق للهواتف النقالة، اآليات لالأجهزة التي تعمل 
بقطع النقد، اأجهزة ت�شغيل الأقرا�س املدجمة، اأقرا�س مدجمة ) �شمعية – ب�شرية (، برامج العاب كمبيوتر، لوحات مفاتيح 
م�شجلة،  كمبيوتر  برجميات   ،) للتنزيل  قابلة  برجميات   ( كمبيوتر  برامج  م�شجلة،  كمبيوتر  برامج  الكمبيوتر،  لأجهزة 
اأقرا�س مدجمة ) �شمعية – ب�شرية (، اأقرا�س مدجمة ) لذاكرة القراءة فقط (، اأقرا�س ب�شرية، م�شغالت الأقرا�س لأجهزة 
اأقرا�س مغناطي�شية، ملفات �شورية قابلة للتنزيل، نغمات قابلة للتنزيل للهواتف النقالة، م�شغالت الأقرا�س  الكمبيوتر، 
الفيديوية الرقمية، علب للنظارات، �شال�شل للنظارات، خيوط للنظارات، اطر للنظارات، نظارات، عد�شات عينية، �شماعات 
الراأ�س، �شناديق نغم لأجهزة الكمبيوتر، �شناديق نغم ) مو�شيقية (، اأجهزة كمبيوتر �شخ�شية �شغرية، ميكروفونات، مفكرة 
بالكمبيوتر، م�شغالت  اأجهزة ملحقة   ،) اأق��الم الكرتونية ) وح��دات عر�س ب�شري  الفارة،  يف �شكل كمبيوتر �شغري، لبادات 
الأقرا�س الفيديوية الرقمية، حا�شبات جيب، م�شغالت و�شائط حممولة، هواتف حممولة، برجميات كمبيوتر ) م�شجلة (، 
خوذ واقية لالألعاب الريا�شية، نظارات �شم�شية، م�شجالت �شريطية، وحدات اأ�شرطة مغناطي�شية لأجهزة الكمبيوتر، اأجهزة 
اأ�شرطة  تتابعي م�شرتك،  لناقل  تلفزيون، م�شغل وم�شي  اأجهزة  املغناطي�شية، هواتف حممولة،  التمنغنط لالأ�شرطة  اإزالة 

فيديو، م�شجالت فيديو، �شا�شات فيديو، هواتف فيديو، اأ�شرطة فيديو، هواتف ل�شلكية.   - والواقعة يف الفئة: 09
) PIECE ( و ) ONE ( و�شف العالمة: العالمة عبارة عن  الكلمات الالتينية

فعلى من لديه اإعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل 
للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  20  اأغ�سط�س 2017 العدد 12101
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / را�ش�م اأب�و النج�ا لت�شجيل براءات الإخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التالية:
بتاري��خ: 2017/03/26 املودعة حتت رقم: 270303 

با�ش���م: �س. �شوي�شا انك.
وعنوان�ه: 2-5-10 هيتوت�شوبا�شي، �شيودا – كو، طوكيو 101 – 8050 اليابان  

وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:
الفوتوغرافية،  ال�شور  الكتب،  م��واد جتليد  املطبوعات،  اأخ��رى،  فئلت  واردة يف  امل��واد وغري  امل�شنوعة من هذه  واملنتجات  املقوى  وال��ورق  ال��ورق 
القرطا�شية، مواد الل�شق امل�شتعملة يف القرطا�شية اأو لغايات منزلية، ومواد الفنانني، فرا�شي الدهان اأو التلوين، الآلت الكاتبة واللوازم املكتبية ) 
عدا الأثاث (، مواد التوجيه والتدري�س ) عدا الأجهزة (، مواد التغليف البال�شتيكية ) غري الواردة يف فئات اأخرى (، حروف الطباعة، الكلي�شيهات 
) الرا�شمات (، اأ�شرطة ل�شقة للقرطا�شية اأو لالأغرا�س املنزلية، بكرات لالأ�شرطة الال�شقة ) لوازم مكتبية (، مواد ل�شق ) غراء ( للقرطا�شية اأو 
لالأغرا�س املنزلية، لوحات اإعالنات من الورق اأو الورق املقوى، البومات، تقاومي، بطاقات اإعالن ) قرطا�شية (، اأدوات للر�شم املائي، اأكيا�س ورقية 
خمروطية، اأكيا�س ) مغلفات واأجربة ( من الورق اأو البال�شتيك للتعبئة، اأكيا�س للطبخ با�شتخدام فرن امليكروويف، اأكيا�س نفايات من الورق اأو 
البال�شتيك، كرات دوارة لأقالم الروؤو�س الدوارة، مراييل من الورق لالأطفال، حافظات للورق ال�شائب، اأ�شرطة ) جتليد الكتب (، �شبورة ) األواح 
تدري�س ( �شبورات، م�شاند كتب، كتيبات، موؤ�شرات للكتب، علب لأقالم احلر، علب من الورق املقوى اأو الورق، تقاومي، كنفا للر�شم الزيتي، ورق 
مقوى، مواد من الرقم املقوى، اأنابيب من الورق املقوى، ورق لعب ) �شدة (، كتالوجات ) دليل م�شور (، كتب للر�شوم الهزلية، اأغلفة للكتب اأو 
الر�شائل ) قرطا�شية (، ملفات للوئائق ) قرطا�شية (، حامالت للوثائق ) قرطا�شية (، األواح ر�شم، اأدوات ر�شم، مواد ر�شم، دفاتر ر�شم، اأقالم ر�شم، 
م�شابك ر�شم، اأطقم ر�شم، زوايا ر�شم، م�شاطر تائية للر�شم، مغلفات ) قرطا�شية (، هياكل �شغرية من الورق املعجن، ملفات ) قرطا�شية (، اأقالم 
حر، اأكيا�س للنفايات من الورق اأو البال�شتيك، مطبوعات تخطيطية، بطاقات تهنئة، جمالت ) دوريات (، قطع ورق خمرم لكوؤو�س البرية، ن�شرات 
اإخبارية دورية، �شحف، دفاتر، دفاتر فطع ) قرطا�شية (، دفاتر قطع للكتابة، �شفائح من الورق ) قرطا�شية (، اأقالم تلوين، معاجني للقرطا�شية 
اأقالم الر�شا�س، حامالت ر�شا�س الأقالم،  اأقالم احلر، حامالت  اأو لالأغرا�س املنزلية، علب لأقالم احلر، م�شابك لأقالم احلر، م�شاحات 
ر�شا�س الأقالم، مراة اأقالم الر�شا�س ) كهربائية اأو غري كهربائية (، الآت بري اأقالم الر�شا�س ) كهربائية اأو غري كهربائية (، اأقالم ر�شا�س، 
حامالت اأقالم احلر، اأقالم حر ) لوازم مكتبية (، دوريات، �شور فوتوغرافية ) مطبوعة (، �شور، بطاقات بريدية، اإعالنات كبرية، مطبوعات، 
من�شورات مطبوعة، جداول مواعيد مطبوعة، بيانات اإعالنية، من�شورات مطبوعة، ممحايات مطاط، م�شاطر ر�شم، م�شاطر قائمة الزاوية، لوازم 
مدر�شية ) قرطا�شية (، م�شاطر قائمة الزاوية، قرطا�شية، �شفائح اإ�شتن�شل ) قرطا�شية (، ل�شاقات ) قرطا�شية (، بيا�شات من الورق للموائد، 
مناديل من الورق للموائد، تذاكر، بطاقات جتارية عدا املخ�ش�شة لالألعاب، ر�شوم تنقل بالإحتكاك ) �شور معدة للنقل (، �شفافيات ) قرطا�شية 
(، مفاتيح الآلت الكاتبة، اأ�شرطة لالآلت الكاتبة، الآت كاتبة ) كهربائية اأو غري كهربائية (، مواد كتابة، دفاتر كتابة اأو ر�شم، دفاتر قطع للكتابة، 

ورق كتابة، األواح اأردوازية للكتابة، بر�شامات.- والواقعة يف الفئة: 16
) PIECE ( و ) ONE ( و�شف العالمة:العالمة عبارة عن  الكلمات الالتينية

فعلى من لديه اإعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه 
وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  20  اأغ�سط�س 2017 العدد 12101
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / را�ش�م اأب�و النج�ا لت�شجيل براءات الإخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التالية:
بتاري��خ: 2017/03/26 املودعة حتت رقم: 270304 

با�ش���م: �س. �شوي�شا انك.
وعنوان�ه: 2-5-10 هيتوت�شوبا�شي، �شيودا – كو، طوكيو 101 – 8050 اليابان  

وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:
املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س، مراييل ) مالب�س (، ا�شكتة ) لفاعات عنق عري�شة (، �شراويل لالأطفال ) مالب�س (، بندانات ) 
مناديل للرقبة (، اأرواب ا�شتحمام، �شنادل ا�شتحمام، �شبا�شب ا�شتحمام، اأغطية راأ�س لال�شتحمام، �شراويل ا�شتحمام، اأثواب ا�شتحمام، 
�شراويل ا�شتحمام، مالب�س لل�شاطيء، اأحذية لل�شاطيء، اأحزمة ) مالب�س (، اأحزمة للنقود ) مالب�س (، رخم الأحذية ) اجلزء العلوي 
من الأحذية (، اأحذية، اأحذية للريا�شة، قمي�شولت ) �شرتات ن�شوية ق�شرية (، اأطراف اأمامية للقبعات، قبعات ) اأغطية للراأ�س (، 
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فعلى من لديه اإعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم 
امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  20  اأغ�سط�س 2017 العدد 12101
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / را�ش�م اأب�و النج�ا لت�شجيل براءات الإخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2017/03/26 املودعة حتت رقم: 270305 
با�ش���م: �س. �شوي�شا انك.

وعنوان�ه: 2-5-10 هيتوت�شوبا�شي، �شيودا – كو، طوكيو 101 – 8050 اليابان  
وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

اللعب واأدوات اللعب، اأدوات الريا�شة اجلمنازية والأدوات الريا�شية غري الواردة يف فئات اأخرى، زينة ل�شجرة 
األعاب لوحية، ورق لعب )  النوادي،  األعاب فيديو  اأجهزة  اتوماتيكيا وبالنقد،  امليالد، الآت ت�شلية تعمل  عيد 
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عربي ودويل

•• وا�صنطن-وكاالت:

املا�شي،  الذي وقع يوم اخلمي�س  الإرهابي  الهجوم  اأ�شابيع قليلة من  قبل 
يف بر�شلونة، ن�شرت املجلة الإلكرتونية الرئي�شية لتنظيم داع�س الإرهابي، 
راً بالن�شائح والتفا�شيل حول الطريقة الأن�شب لتنفيذ عمليات  مقاًل م�شورّ

الده�س، وقتل اأعداد كبرية من امل�شاة. 
ونقلت �شحيفة “ذا وا�شنطن بو�شت” الأمريكية، ام�س ال�شبت، عن جملة 
ثقيلة  احلجم،  كبرية  �شتكون  املثالية،  ال�شيارة  اأن  لداع�س،  التابعة  روميا 

الوزن، مع هيكل مرتفع ميكن اأن يزيل احلواجز. 
ب�شرعة،  الت�شارع  على  قدرة  لل�شيارة  تكون  اأن  ينبغي  اأنه  التقرير  واأ�شاف 
اإىل جانب حتري املكان املزدحم، ل�شمان ال�شطدام باأكر عدد من النا�س. 
وعلى الرغم اأنه ل يوجد ما يوؤكد اطالع منفذي الهجوم يف بر�شلونة على 
فيه  ال��واردة  ل�لن�شائح  اتباعهم  الوا�شح  اأن��ه من  اإىل  داع�س،  تقرير جملة 

ب�شكل دقيق.

وقال خراء اإن و�شائل الإعالم واآلة الدعاية ل تزال ت�شكل املحرك الرئي�شي 
لالأعمال الإرهابية، حتى يف الوقت الذي يتكبد فيه عنا�شر داع�س خ�شائر 

كبرية على الأر�س.
وعلى الرغم من اأن داع�س فقد معظم مناطق �شيطرته يف العراق و�شوريا، 
الجتماعي،  التوا�شل  وو�شائل  الإنرتنت  على  الإل��ك��رتوين  وج��وده  اأن  اإل 
�شبقت هجوم  التي  الأ�شابيع  اأ�شدر يف  ب�شكل ملحوظ، حيث  يزال قوياً  ل 
12 مقطع فيديو وتقريراً جديداً ب�شكل يومي،  بر�شلونة، ما ل يقل عن 
معظمها يهدف اإىل ح�شد املوؤيدين وت�شجيع املتعاطفني على القتل با�شم 
التنظيم، كما حثت العديد من من�شوراته الأخرية، على حتويل ال�شاحنات 

وال�شيارات اإىل اأ�شلحة اإرهابية.

"خالفة" رقمية
تراقب  خا�شة  �شركة  وه��ي  �شايت،  امل��خ��اب��رات  جمموعة  موؤ�ش�شة  وق��ال��ت 
املواقع الإرهابية يف جميع اأنحاء العامل، ريتا كاتز، اإن الهجمات مثل تلك 

“اأكرث من جمرد جمموعة من  داع�س  اأن  توؤكد  بر�شلونة،  التي وقعت يف 
الأرا�شي، واأن التنظيم هو اأي�شاً �شبكة افرتا�شية ت�شكن م�شاحات �شا�شعة 
زال  ل  التي  والأرا�شي  كامل�شاحات  ال�شيرانية، متاماً  والغرف  املواقع  من 

ي�شيطر عليها يف �شوريا والعراق وبلدان اأخرى.
واأ���ش��اف��ت ك��ات��ز ل مي��ك��ن ال��ت�����ش��دي��د مب��ا ي��ك��ف��ي ع��ل��ى م���دى ح��اج��ة داع�س 
لالإنرتنت لن�شر دعايته وعنا�شره اإىل العامل، م�شرية اإىل اأنه ميكن هزمية 

التنظيم يف كل املعارك الع�شكرية يف العراق و�شوريا، 
لكن داع�س �شي�شتمر بقوة، حتى يتم اإغالق اآلته الدعائية، ووجوده الرقمي 

اأو الفرتا�شي.
اأم�س  داع�����س  لتنظيم  موالية  اجتماعية  وم��واق��ع  اإع���الم  و�شائل  ون�شرت 

اجلمعة، املزيد من التحري�س،
 ونا�شدت املوؤيدين يف جميع اأنحاء العامل لالقتداء مبا حدث يف بر�شلونة.

مدينة  اختيار  فقط  العامل،  يف  لل�شفر  حاجة  ل  التقارير،  تلك  واأ�شافت 
رئي�شية، وحتديد مكان مليء بال�شياح، ثم اختيار �شالح منا�شب.

زخم �إنتاجي
يذكر اأن تنظيم داع�س خ�شر الكثري من مرافق الإنتاج والإعالم يف العراق، 
ف�شاًل عن مقتل 6 م�شوؤولني رئي�شيني �شاعدوا يف حمالت دعائية مبا�شرة، 
عدد  وانخف�س  الإره���اب،  مكافحة  يف  اأمريكيون  م�شوؤولون  ذك��ره  ملا  وفقاً 
العامني  خ��الل  التنظيم  ا�شتخدمها  ال��ت��ي  الجتماعي  التوا�شل  ق��ن��وات 
املا�شيني، من 40 موقعاً ن�شطاً يف 2015 اإىل 19 موقعاً فقط يف الربيع 
املا�شي.ومع ذلك، ل تزال الذراع الإعالمية لداع�س قوية وغزيرة ب�شكل 
اإعالمياً كل يوم، من اأ�شرطة  ملحوظ، حيث تنتج يف املتو�شط 20 منتجاً 
وفقاً  قنبلة،  لبناء  بخطوة  خطوة  تعليمات  اإىل  الرهائن  لإع���دام  فيديو 
لتحليل املركز الدويل ملكافحة الإرهاب، ومقره هولندا يف لهاي، م�شيفاً 
اأن حجم ونوعية املحتوى الإرهابي دليل على ا�شتثمار م�شتدام ومتوا�شل 
اإرهابية منف�شلة وقعت  من قبل تنظيم داع�س.وكان داع�س تبنى هجمات 
اإ�شبانيا، يف كل من بر�شلونة وكامريل�س، قتل فيها نحو  هذا الأ�شبوع يف 

14 �شخ�شاً واأ�شيب الع�شرات.

•• وا�صنطن-وكاالت:

منتجع  ت��رام��ب يف  دون��ال��د  يبحث 
امل�شوؤولني  كبار  م��ع  ديفيد  كامب 
ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة الأم���ري���ك���ي���ة يف 
اأف��غ��ان�����ش��ت��ان وح�����ش��م امل�����ش��األ��ة بني 
الع�شكري  املجهود  تعزيز  موؤيدي 
 16 امل�������ش���ت���م���رة م���ن���ذ  يف احل������رب 
عاماً ومن يقرتحون اخل��روج من 

امل�شتنقع الأفغاين باأقل اخل�شائر.
وك����ت����ب ال���رئ���ي�������س الأم����ري����ك����ي يف 
كامب  اإىل  ال��ط��ري��ق  “يف  ت��غ��ري��دة 
الأمن  ح��ول  مهم  لجتماع  ديفيد 
الذي  واجلي�س  واحل���دود  القومي 
تر  مل  جي�س  اأق���وى  منه  �شنجعل 

الب�شرية مثياًل له«.
ووع�������د ت����رام����ب ووزي��������ر ال����دف����اع 
يجتمعان  اللذان  ماتي�س،  جيم�س 

املتمردون  زال  ما  اأمريكي،  جندي 
مي�شكون بزمام املبادرة ميدانياً.

بخ�شائر  الأف���غ���اين  اجل��ي�����س  م��ن��ي 
�شعيفة  املركزية  وال�شلطة  كبرية، 
داع�س  تنظيم  اأن  ح��ت��ى  وف��ا���ش��دة، 
ي��ر���ش��خ ع��ل��ى م��ا ي��ب��دو ح�����ش��وره يف 
ب�شيطة  حلول  تتوافر  ال��ب��الد.ول 

يف “مقرة الإمراطوريات«.
وا�شطر ب��اراك اأوب��ام��ا ال��ذي وعد 
باإنهاء احلرب اإىل اأن يزيد باأعداد 
كبرية القوات حتى ل تعود طالبان 
من  يتمكن  اأن  ق��ب��ل  احل��ك��م،  اإىل 
من  اآلف  ب�����ش��ع��ة  اإىل  تقلي�شها 

امل�شت�شارين.
اخلطط  ح��ول  قليلة  والتفا�شيل 
املطروحة للنقا�س، لكنها هي اأياها 

اإىل حد ما.
ول���ش��ت��ع��ادة زم���ام امل���ب���ادرة، يو�شي 

واأبلغ  اأم���ل  بخيبة  ت��رام��ب  ي�شعر 
م�شت�شاريه  �����ش����راح����ة  ب�����ذل�����ك 
 . اأغ�شط�س  ب��داي��ة  يف  الع�شكريني 
ب��ي �شي نيوز،  اأن  ق��ن��اة  وق���ال ع��ر 
نحن  ت���ق���دم���اً.  ن��ح��ق��ق  ل  “نحن 
باإقالة  اآن������ذاك  ن��خ�����ش��ر«.وط��ال��ب 
 8400 ع���ل���ى  امل�������ش���رف  ال���ق���ائ���د 
من  و5000  اأم���ري���ك���ي  ج���ن���دي 
اجلرنال  الأطل�شي  احل��ل��ف  ج��ن��ود 
جون نيكول�شون، الذي ح�شل على 
دعم كبري وعلني من جيم ماتي�س 

هذا الأ�شبوع.
الجتياح  ع��ل��ى  ع���ام���اً   16 وب���ع���د 
لأنهم  طالبان  ملعاقبة  الأم��ري��ك��ي 
دع���م���وا م���دب���ري اع�����ت�����داءات 11 
اأكرث  اإن��ف��اق  رغ��م  ، وعلى  �شبتمر 
القتال  يف  دولر  ت���رل���ي���ون  م����ن 
 2400 ال���ب���ن���اء وم��ق��ت��ل  واإع��������ادة 

الرئا�شي  امل��ق��ر  يف  فريقيهما  م��ع 
القريب  “يف  ب����ق����رار  ال����ري����ف����ي، 

العاجل«.
وي��اأم��ل ت��رام��ب م��ع ال��رتك��ي��ز على 
عن  النتباه  �شرف  يف  اأفغان�شتان، 
اأ�شبوع كارثي وت�شريحاته  اأحداث 
حيث  �شارلوت�شفيل  اأح���داث  ح��ول 
ق���ت���ل م����وؤي����د ل���ل���ن���ازي���ة اجل���دي���دة 
وجرح  ب�شيارته  ده�شاً  عمداً  �شابة 
اإل��ق��اء ترامب  19 اآخ��ري��ن. واأث���ار 
املتطرف  ال���ي���م���ني  ع���ل���ى  ال�����ل�����وم 
والنا�شطني املناه�شني للعن�شرية 
يف تلك الأحداث ا�شتنكاراً حتى من 

اجلمهوريني.
ترامب  �شيقيم  ديفيد،  كامب  ويف 
غ���داء ع��م��ل يليه اج��ت��م��اع ق��ب��ل اأن 
يعود اإىل بدمين�شرت يف نيوجري�شي 

حيث مي�شي اإجازة.

�شاعات  اأربع  �شيم�شي  وبالإجمال، 
ي�����ش��م خ�شو�شاً  ف��ري��ق  م���ع  ع��م��ل 
ووزير  بن�س،  مايك  الرئي�س  نائب 
ال����دف����اع ج��ي��م م��ات��ي�����س وات���������س.ار 
جمل�س  ي��راأ���س  ال���ذي  ماكما�شرت، 
ال��ق��وم��ي، وك��ب��ري موظفي  الأم����ن 
كيلي،  ج������ون  الأب����ي���������س  ال���ب���ي���ت 
اأع���������ش����اء جمل�س  م����ن  وغ����ريه����م 

الأمن القومي.
وق��ت��ل اب���ن ك��ي��ل��ي، وه���و م����الزم يف 
انفجار  يف  الأم��ري��ك��ي��ة،  ال��ب��ح��ري��ة 
الطريق  جانب  على  زرع��ت  قنبلة 
اأثناء م�شاركته يف دورية راجلة يف 
ولية هلمند يف اأفغان�شتان يف العام 

.2010
ول ي�����ش��ارك رئ��ي�����س الأرك�������ان جو 
دان��ف��ورد، يف الجتماع ل��وج��وده يف 

اآ�شيا.

الأردن مرات عدة اإما لعدم توفر املال 
معها لدفع اليجار اأو لعدم عثورها 
على م�شكن لئق، اإىل اأن ا�شتقرت يف 
منزل وا�شع ونظيف، بح�شب قولها، 

ي�شت�شيفها فيه مالك عقار اأردين.
اأكرث  م���ن  اإمي�����ان واح����د  اأم  وم���ن���زل 
اأردنيون  واف��ق  منزل  اآلف  �شتة  من 
فيها  �شوريني  لج��ئ��ني  اإ���ش��ك��ان  على 
عليه  ي�������ش���رف  ب����رن����ام����ج  مب����وج����ب 
ويقوم  لالجئني  ال��رنوج��ي  املجل�س 
اأ�شا�س م�شاعدة مالكي عقارات  على 
على اإمتام بناء م�شاكن او اإ�شالحها 
لعائالت  فيها  �شكن  ت��وف��ري  مقابل 

�شورية لفرتة حمددة.
حجابا  ت�شع  التي  امي��ان  ام  وت��ق��ول 
يف  جتل�س  بينما  اأ�شود  وثوبا  اأخ�شر 
اإرب���د على  بيتها يف ق��ري��ة ح���وارة يف 
عمان،  ���ش��م��ال  ك��ل��م  نحو89  ب��ع��د 
لفران�س بر�س “كنا ن�شطر للرحيل 
كل �شهرين تقريبا لأ�شباب خمتلفة. 
مرتبا  بيتها  ي��ك��ون  ان  حت��ب  امل�����راأة 

ونظيفا ووا�شعا ومريحا«.
تقطن اأم اإميان يف املنزل مع زوجها 

�شعيدة جدا يف هذا البيت، فهو او�شع 
ولدي  ال�شابق،  ال�شكن  م��ن  واأج��م��ل 

هنا ا�شدقاء �شوريون كرث.
وال��دت��ه��ا و�شقيقها  م��ع  اآي���ة  ق��دم��ت 
تفارق  مل  التي  مايا  و�شقيقتها  كرم 

ح�شن اأمها من درعا عام 2012.
وتوؤكد الوالدة جنالء ان و�شعنا كان 
ي��ع��م��ل، ومل  ف��زوج��ي ل  �شيئا ج���دا. 
اإيجار  تاأمني  علينا  ال�شهل  يكن من 

املنزل.
نف�شية.  راحة  “هنا وجدنا  وت�شيف 
ونظيف،  ووا�����ش����ع  ج���دي���د  ف��ال��ب��ي��ت 

والأهم اننا ل نحمل هم اليجار«.
اأقامت عائلة غزال موؤقتا يف خميم 
و�شولها  بعد  اأ�شابيع  ملدة  الرمثا  يف 
منه  خ����رج����ت  ث�����م   ،2012 ع������ام 
عدة  م��رات  تركتها  منازل  لت�شتاأجر 

ب�شبب �شوء اأو�شاعها.
الف   650 ن��ح��و  الردن  يف  وي��ق��ي��م 
ل��دى الأمم  ���ش��وري م�شجلني  لج��ئ 
املتحدة، فيما تقول ال�شلطات اإن عدد 
 1،3 ي��ت��ج��اوز  اململكة  يف  ال�����ش��وري��ني 
خارج  منهم   80% يعي�س  م��ل��ي��ون 

•• عوا�صم-وكاالت:

بعد ق�شف عنيف ومكثف على عني 
ال�شرقية،  الغوطة  يف  وج��وب��ر  ترما 
تو�شل فيلق الرحمن التابع للجي�س 
ال�شوري احلر، مع رو�شيا اإىل اتفاق 

لوقف اإطالق النار. 
واأكد يف بيان اأن التفاق مع اجلانب 
ال��رو���ش��ي ل��وق��ف اإط���الق ال��ن��ار دخل 
الأول  اأم���������س  ي�����وم  ال��ت��ن��ف��ي��ذ  ���ز  ح���يرّ
ل�����ش��ح��ي��ف��ة عكاظ  اجل���م���ع���ة، وف���ق���اً 

ال�شعودية. 
الذي  الت���ف���اق  اأن  ال��ف��ي��ل��ق  واأو����ش���ح 
وق�����ع ع���ل���ي���ه اأخ����������رياً، ج�����اء ب���ع���د 3 
اأي�����ام م���ن امل��ف��او���ش��ات امل��ب��ا���ش��رة مع 
جنيف  مدينة  يف  ال��رو���ش��ي  اجل��ان��ب 

ال�شوي�شرية.
مو�شكو  اق��رتح��ت  ذل���ك،  غ�شون  يف 
ت��اأ���ش��ي�����س جمال�س  ال�����ش��وري��ني  ع��ل��ى 
حملية للم�شاحلة يف مناطق خف�س 
املعار�شة  عن  ممثلني  ت�شم  التوتر، 
ال�شورية ونظام الأ�شد. واأكدت وزارة 
اخلارجية الأمريكية اأنه ل نية لدى 
�شوريا  يف  للبقاء  املتحدة  ال��ولي��ات 
م�شرية  داع�����س،  تنظيم  هزمية  بعد 
اإىل رغبة وا�شنطن باأن يحكم ال�شعب 

ال�شوري بالده ولي�س اأحد غريه.
ال�شورية  ا�شطرت  اأخ��رى،  من جهة 
اأم اميان اإىل تبديل مكان اإقامتها يف 

امل��خ��ي��م��ات يف م���دن وق����رى اأردن���ي���ة.
اإما  “كنا امام خيارين  ويقول غزال 
العودة اىل خميم او اىل �شوريا. اىل 

ان جاء الفرج عر هذا امل�شروع«.
ي��ق��ع ال��ب��ي��ت ���ش��م��ن م��ب��ن��ى مبنطقة 
نوافذ  ول���ه  ع���ام  ���ش��ارع  ق���رب  �شكنية 
كبرية ومداخل عدة، وحوله ا�شجار 
حت��ي��ط ب��امل��ب��ن��ى امل���وؤل���ف م���ن ثماين 
�شقق يف كل منها غرفتا نوم ومطبخ 

وحمام و�شالة وغرفة جلو�س.
البيت مبوجب  غ��زال  عائلة  وت�شكن 
عقد اإيجار جماين ينتهي يف مار�س 
2018، بناء على اتفاق املجل�س مع 

�شاحب العقار.
ال��ع��ق��ار م�شطفى  ���ش��اح��ب  وي���ق���ول 
اردين  م��ه��ن��د���س  وه����و   ، ���ش��ط��ن��اوي 
ويقطن  اأولد  ت�شعة  لديه  متقاعد 
اآخ����ر غ���ري الذي  ارب����د يف م��ب��ن��ى  يف 
اأج�����ر ���ش��ق��ق��ه ل��ع��ائ��الت ����ش���وري���ة، ان 

“الرنامج ي�شاعد الطرفني«.
املجل�س  م���ع  “توا�شلت  وي�����ش��ي��ف 
�شهر  ويف  ع���ام���ني.  م��ن��ذ  ال���رنوج���ي 
2016، اأمتمت بناء ال�شقق  اأكتوبر 
واأ�شكنت عائالت �شورية بالتفاق مع 

املجل�س«.
“الرنامج  اأن  ���ش��ط��ن��اوي  وي��و���ش��ح 
الكلفة  م��ن   25% بنحو  �شاعدين 
الج��م��ال��ي��ة ل��ل��ب��ن��اء، وه���و اأم���ر جيد 

ن�شبيا �شهل علي اإجناز امل�شروع«.

البيت«.
وي�شمل الرنامج تاأمني �شكن لنحو 
25 األ����ف ����ش���وري اإم����ا جم��ان��ا واأم���ا 
اىل  ويهدف  ب�شيط.  �شهري  باإيجار 
م�����ش��اع��دة ال�����ش��وري��ني ال��ه��ارب��ني من 
النزاع يف بلدهم يف ظل ارتفاع اأ�شعار 

ا�شعاف  الأردن ثالثة  الإيجارات يف 
الزمة  قبل  عليه  كانت  عما  تقريبا 

ال�شورية.
وتقول اآية ، وهي ابنة �شقيقة غزال، 
مرقطا  اأبي�س  ف�شتانا  ارت���دت  وق��د 
و���ش��م��ت ���ش��ع��ره��ا ب��ط��وق رف���ي���ع، انا 

لالإيجار«.
ما  “منها  امل��ن��ازل  تلك  اإن  وي�شيف 
اأو  �شيق  وبع�شها  �شحي  غ��ري  ك��ان 
جزء  بالفعل  و�شقط  لل�شقوط،  اآي��ل 
اىل  عانينا  علينا.  اأحدها  �شقف  من 
هذا  ال��رنوج��ي  املجل�س  لنا  وف��ر  اأن 

وبناتها اإميان وحرية وراما و�شرياز 
، اإ�شافة اىل �شقيقة زوجها واأبنائها.
ويقول زوجها حممد غزال “و�شعنا 
لدفع  اأ�شطر  كنت  ج��دا.  بائ�شا  ك��ان 
)ب���ني  دي������ن������ارا   150 اىل   100
�شهريا  دولرات(   210 اىل   140

�لتنظيم �لإرهابي خ�صر �لكثري من مر�فق �لإنتاج و�لإعالم 

خافة د�ع�ض "�لو�قعية " تخ�شر.. و"�لرقمية " تزدهر

تر�مب يبحث �ال�شرت�تيجية �الأمريكية يف �أفغان�شتان

•• كراكا�ض-اأ ف ب:

الفنزويلية  ال���ع���ام���ة  امل���دع���ي���ة  جل������اأت 

اأ�شبحت  التي  اأورتيغا،  لويزا  ال�شابقة، 
للرئي�س  امل��ن��ت��ق��دي��ن  اأ����ش���درّ  م���ن  واح�����دة 
الفنزويلي ال�شرتاكي نيكول�س مادورو، 
اجلمعة اإىل كولومبيا، بعد �شاعات على 
جتريد اجلمعية التاأ�شي�شية التي اأقالتها 

مطلع اغ�شط�س، الرملان من �شلطاته.
البحر  يف  اأروب���ا  جزيرة  اجتيازها  وبعد 
برفقة  اأورت���ي���غ���ا  “و�شلت  ال���ك���اري���ب���ي، 
اإىل  ال��ن��ائ��ب ج��ريم��ان فريير”  زوج��ه��ا 
كولومبيا، وفق ما جاء يف بيان لأجهزة 
ان  البيان  الكولومبية. وا�شاف  الهجرة 
على  “و�شلت  ال�شابقة  العامة  املدعية 
م��نت رح��ل��ة خ��ا���ش��ة اىل م��ط��ار بوغوتا 
ومالأت ا�شتمارات الهجرة املطلوبة لدى 
الظهر...  بعد  الكولومبية...  ال�شلطات 

اآتية من اروبا«.
التيار  اىل  تنتمي  التي  اأورت��ي��غ��ا  وك��ان��ت 
هوغو  الراحل  با�شم  تيمنا  الت�شافيزي، 
 1999 م��ن  رئي�شا  ك��ان  ال���ذي  ت�شافيز 
اأقيلت  ع��ن��ه،  ان�����ش��ق��ت  ث��م   ،2013 اىل 
اأغ�شط�س  من من�شبها يف اخلام�س من 
اجلديدة  التاأ�شي�شية  الهيئة  من  بقرار 

التي دفع مادورو باجتاه انتخابها.
وم��ن��ع��ت اي�����ش��ا م���ن م���غ���ادرة الرا����ش���ي 
ح�شاباتها  وج�����م�����دت  ال���ف���ن���زوي���ل���ي���ة 

امل�شرفية.
الأول  ام�����س  ب���ث  ���ش��وت��ي  ت�����ش��ج��ي��ل  ويف 
قمة  خ��الل  املك�شيك  بيوبال  يف  اجلمعة 
الرئي�س  ات��ه��م��ت  ال���ع���ام���ني،  ل��ل��م��دع��ني 
الف�شاد  ف�شيحة  يف  ب��ال��ت��ورط  م����ادورو 

الن�شاءات  ب�����ش��رك��ة  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال��ك��ب��رية 
ان  موؤكدة  “اوديربري�شت”،  الرازيليرّة 

يف حوزتها ادلة.
اأخ���رى على  م��ن جهة  اورت��ي��غ��ا  وك�شفت 
موقعها يف تويرت، ان عنا�شر من جهاز 
منزلها،  الرب��ع��اء  ده��م��وا  ال�شتخبارات 
بعد طلب توقيف زوجها بتهمة الف�شاد. 
وليام  العام اجلديد طارق  املدعي  وكان 
�شعب، اعلن يف اليوم نف�شه انه �شيطلب 
من اجلمعية التاأ�شي�شية بدء عملية نزع 
فرير،  جريمان  عن  النيابية  احل�شانة 
ال��ت�����ش��اف��ي��زي ال�����ش��اب��ق ال����ذي ان��ت��ق��ل اىل 

املعار�شة.
وق��د ج��اء الع���الن ع��ن و���ش��ول اورتيغا 
ب��ع��د حرمان  ك��ول��وم��ب��ي��ا،  اىل  وزوج���ه���ا 

الوحيدة  املوؤ�ش�شة  الفنزويلي،  الرملان 
التي ت�شيطر عليها املعار�شة، من معظم 
التاأ�شي�شية  �شلطاته بقرار من اجلمعية 
بزمام  الإم�����ش��اك  عملية  ت��وا���ش��ل  ال��ت��ي 
الأمور يف البالد والتي بداأها نيكول�س 

مادورو.
اأواخ���ر  التاأ�شي�شية  اجل��م��ع��ي��ة  ان��ت��خ��ب��ت 
ي��ول��ي��و و���ش��ط ال��ف��و���ش��ى واح���ت���ج عليها 
الدولية،  املجموعة  م��ن  الأك���ر  الق�شم 
ينتمون   545 اف����راده����ا  ع����دد  وي��ب��ل��غ 
وي�شكل  الت�شافيزي.  التيار  اىل  جميعا 
جديدا  ف�شال  الأم����ور  ب��زم��ام  ام�شاكها 
م��ن الأزم�����ة ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة اخل��ط��رة التي 
ا�شفرت  ح���ي���ث  ب����ف����ن����زوي����ال،  ت���ع�������ش���ف 
رئي�س  ب��ت��ن��ح��ي  امل��ط��ال��ب��ة  ال���ت���ظ���اه���رات 

الدولة املنتخب يف 2013، على خلفية 
125 قتيال  الزم���ة الق��ت�����ش��ادي��ة، ع��ن 

منذ الول من ابريل.
�شادرت  ع��ن��دم��ا  الح���ت���ج���اج���ات  ب������داأت 
املحكمة العليا، املوؤ�ش�شة املعروفة بقربها 
ان  قبل  ال��رمل��ان،  �شلطات  الرئي�س،  من 
ترتاجع عن ذلك بعد 48 �شاعة ب�شبب 

الحتجاجات يف الداخل واخلارج.
منددة  اآن��ذاك،  النظام  اورتيغا  وانتقدت 

باخلروج على النظام الد�شتوري .
اأنها  ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة  واأع���ل���ن���ت 
املوا�شيع  ح��ول  الت�شريع  �شلطة  تتوىل 
ال�شلم  �شمان  مبا�شرة  ت�شتهدف  ال��ت��ي 
الجتماعي- والنظام  وال�شيادة  والأم��ن 
الدولة  وممتلكات  وامل���ايل  الق��ت�����ش��ادي 

و�شيانة حقوق الفنزويليني .
ويذكر املر�شوم باأن جميع اأجهزة ال�شلطة 

تتبع اجلمعية الوطنية التاأ�شي�شية .

�ملدعــية �لعـــامة �لفنـــزويلية �ل�شابقة تلجـــاأ �لــى كولـــومبيا 

م�صاعدة �أردنيني على �إ�صكان �صوريني يخفف معاناتهم 

هدنة رو�شية جديدة يف �لغوطة �ل�شرقية

بانون �مل�شت�شار �ملوؤثر يف �لبيت �الأبي�ض 
•• وا�صنطن-اأ ف ب:

بانون كما  الرئي�س  ابعد  الرئا�شة،  ا�شهر يف مقر  ب�شعة  بعد 
والتاأثري  ال��ق��وم��ي��ة  الف��ك��ار  ���ش��اح��ب  امل�شت�شار  ي�شمى،  ك���ان 

الكبري، يف نهاية املطاف عن اجلناح العربي للبيت البي�س.
ال�شابق  ال��رئ��ي�����س  ك���ان   ،2016 ن��وف��م��ر  يف  تعيينه  ف��م��ن��ذ 
دعاة  اب��رز  واح��د  برايتبارت  الخ��ب��اري  الل��ك��رتوين  للموقع 
ال�شلطة  ت��وج��ه��ات  م��ن  الكثري  على  ي��وؤث��ر  ال��ب��دي��ل،  اليمني 

التنفيذية المريكية.
دونالد  نف�شها مع  الغرفة  بانون يظهر كثريا يف  �شتيف  كان 
ترامب ملتزما احلذر لكن بح�شور قوي، او يتبع الرئي�س يف 

تدريب على �الإخاء باليابان حت�شبا ل�شو�ريخ 
•• كوتورا-رويرتز:

اأجرى �شكان بلدة على ال�شاحل الياباين تدريبات على الإخالء اأم�س حت�شبا لإطالق كوريا ال�شمالية 
�شواريخ �شوب جزيرة جوام الأمريكية باملحيط الهادي مرورا مبنطقتهم.

وفور انطالق �شفارات الإن��ذار عر مكرات ال�شوت يف بلدة كوتورا، هرع اأطفال كانوا يلعبون كرة 
يتملكني  اأك��ريا هاماكاوا  امل��درب  اإىل داخل مدر�شة برفقة ذويهم ومدربهم. وقال  القدم يف اخلالء 

القلق كل يوم من اأن ي�شقط �شيء اأو ي�شقط �شاروخ يف مكان غري متوقع.
وذكر م�شوؤول بالبلدة التي يقطنها 18 األف ن�شمة اأن ما يقرب من 130 �شخ�شا �شاركوا يف التدريب.
وعلى مدى ع�شر دقائق، انبطح اأنا�س اأر�شا وو�شعوا اأيديهم على روؤو�شهم. وقال كثري من امل�شاركني 
والإنرتنت  التلفزيون  قنوات  وعلى  بال�شحف  ن�شائح  ال�شلطات  بالفعل.وتن�شر  بالقلق  �شعروا  اإنهم 
على  التدريب  اأن  �شواريخ.غري  �شقوط  حالة  يف  النوافذ  عن  والبتعاد  القوية  باملباين  بالحتماء 

الإخالء مل يجر اإل يف بلدات نائية مثل كوتورا.

خطى تبدو متعرثة.
النتخابي  ال��ف��وز  �شبقت  ال��ت��ي  ال�شهر  ب��ان��ون يف  ت��اأث��ري  ب���داأ 
لرتامب، يف احلملة النتخابية اول ثم يف الدانة ال�شعبوية 
واملالية ومتهم  ال�شيا�شية  النخب  عليه  ت�شيطر  عاملي  لنظام 

بالعمل �شد ال�شعب.
ارتبط  مفاجاأة  ك��ان  ال��ذي  النتخابات  يف  ترامب  ف��وز  وبعد 
للعن�شرية  املناه�شة  املنظمات  دان��ت  وثيق،  ب�شكل  بها  ا�شمه 
الدولة  راأ�����س  ع��ل��ى  من�شب  يف  تعيينه  وال��دمي��وق��راط��ي��ون 

الفدرالية.
التي ن�شرت على  املقالت   وذك��ر ه��وؤلء بعدد ل يح�شى من 
بعلم  وت�شيد  ال�شامية،  معاداة  اىل  ومتيل  براياتبارت  موقع 

كونفدرالية دول اجلنوب وتدين الهوة والتنوع الثقايف.
ك��م��ا ك��ت��ب ج����ون وي���ف���ر امل���ق���رب م���ن ج����ون ك��ا���ش��ي��ك املر�شح 
اجلمهوري ال�شابق لالنتخابات التمهيدية يف تغريدة الثنني 
املا�شي “ان اليمني املتطرف العن�شري والفا�شي بات ممثال 

يف املكتب البي�شاوي. 
على امريكا ان تكون حذرة جدا«.

ذكر دميوقراطيون اآخرون باتهامات اوردتها ماري لويز بيكار 
الطالق  اج��راءات  خالل  انها  وابرزها  بانون،  �شتيف  طليقة 
نيويورك  �شحيفة  عنها  نقلت  م��ا  ح�شب  �شنوات  ع�شر  قبل 
ديلي نيوز رف�س زوجها ال�شابق ار�شال اولدهما اىل مدر�شة 

ب�شبب وجود يهود فيها. ونفى بانون ان يكون قال ذلك.

ال��ع�����ش��ك��ري��ون الأم���ري���ك���ي���ون ويف 
باإر�شال  م��ات��ي�����س،  ج��ي��م  م��ق��دم��ه��م 
ب�شعة اآلف من اجلنود الأمريكيني 
لدعم   )4000 امل��ط��روح  )ال��ع��دد 

قوات الأمن الأفغانية املنهكة.
وال���ث���الث���اء ال���ف���ائ���ت، دع����ت حركة 
مفتوحة  ر�����ش����ال����ة  يف  ط����ال����ب����ان، 
الكامل  الن�شحاب  اإىل  ل��رتام��ب، 

للقوات الأجنبية من اأفغان�شتان.
امل�شاَركة  ط��ال��ب��ان  ح��رك��ة  وق����ررت 
بالنجاحات  م��ذك��رة  ال��ن��ق��ا���س،  يف 

القليلة حتى الآن.
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املال والأعمال
تاأ�صي�س �صركة لوياك�س �ل�صرق �لأو�صط لتقدمي خدمات تكنولوجيا �ملعلومات يف �أبوظبي

�إمار�تي حجم �العمال �ملتوقع خال �لعام �الأول درهم  مليون   200
•• اأبوظبي-الفجر:

وق����ع����ت ����ش���رك���ة ����ش���اك���ن ان���رتن���ا����ش���ون���ال 
العاملية  �شريما  جمموعة  مع  الإماراتية 
ا�شرتاتيجية  ���ش��راك��ة  اتفاقية  القاب�شة 
�شاكن  �شركة  مبوجبها  ت�شتفيد  م��وؤخ��راً، 
امل��ع��ل��وم��ات التي  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ب��خ��دم��ات 
والت�شويق  وال��رتوي��ج  الأخ����رية،  تقدمها 

لهذه اخلدمات يف الدولة.
الرئي�س  ال���ف���رج  اي�����وب  ال���دك���ت���ور  وق�����ال 

ل�شركة  امل��وؤ���ش�����س  وال�����ش��ري��ك  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ت�شريح  يف  ان�����رتن�����ا������ش�����ون�����ال   �����ش����اك����ن 
للتطور  ن��ظ��راً  املنا�شبة:”  بهذه  �شحفي 
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  الإق��ت�����ش��ادي يف 
املتحدة وكونها اأحد اأهم اوجه الإ�شتثمار 
العاملي اأبرمت �شركة �شاكن اإنرتنا�شونال 
الإماراتية املتخ�ش�شة يف ا�شدار بطاقات 
الت�شهيالت اتفاقية �شراكة مع جمموعة 
يف   الرئي�شي  وم��ق��ره��ا  القاب�شة  ���ش��ريم��ا 
البلغارية،  اجلمهورية  عا�شمة  �شوفيا 

عاملياً يف جمال  الرائدة  ال�شركات  اإح��دى 
تقدمي خدمات تكنولوجيا املعلومات.

ع��ل��ى هذه  وب����ن����اًء  ال����ف����رج:  د.  واأ�����ش����اف 
الت��ف��اق��ي��ة ج���رى ت��اأ���ش��ي�����س ���ش��رك��ة اأطلق 
الأو�شط”  ال�شرق  “لوياك�س  ا�شم  عليها 
والتي تعد من الن احدى �شركات �شريما 
ال�شوق  وتفعيل  لدعم  القاب�شة  العاملية 
ال�شركات  اك���ر  ي�����ش��م  ال����ذي  الإم����ارات����ي 
ال��ع��امل��ي��ة يف ه���ذا امل���ج���ال، وع��ل��ى دميومة 
اليه  تو�شلت  م��ا  ب��اأخ��ر  امل�شتمر  ال��ن��ج��اح 

م�شرية  ل���دع���م  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
الق���ت�������ش���اد ال���ن���اج���ح يف دول�����ة الم������ارات 

العربية املتحدة.
�شاكن  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  وذك��ر 
هدفت  ال�������ش���رك���ة   اأن  ان����رتن����ا�����ش����ون����ال 
القاب�شة  �شريما  جمموعة  مع  بالتوقيع 
املنطقة  اىل  الطويلة  خراتها  نقل  اىل 
وال�شتحواذ على ح�شة من ال�شوق ملواكبة 
توجهات خطة اأبوظبي 2030 وفعاليات 

اإك�شبو دبي 2020.

ال����ن����وع من  ه�����ذا  اأه���م���ي���ة  وت����ط����رق اىل 
ايجابيا  وت����اأث����ريه  ال��ع��امل��ي��ة  ال�������ش���راك���ات 
الإماراتي  الوطني  القت�شاد  دع��م  على 
القاب�شة  ���ش��ريم��ا  جم��م��وع��ة  ان  ح��ي��ث 
اح���د اك���ر ال�����ش��رك��ات امل�����ش��اه��م��ة يف �شوق 
ال���ش��ه��م ال��ب��ل��غ��اري وال��ت��ي ت��ق��دم خدمات 
ال�شركة  وقعت  عاملي، حيث  م�شتوى  على 
البلغاري العاملية اتفاقية مع �شركة �شاكن 
بان�شاء لوياك�س ال�شرق الو�شط لإطالق 
الإقت�شاد  ت���دع���م  م�����ش��رتك��ة   م�����ش��اري��ع 

الإماراتي بالتعاون مع الهيئات احلكومية 
وال�������ش���رك���ات اخل���ا����ش���ة ون���ق���ل اح�����دث ما 
ونقل  العاملية  التكنولوجيا  اليه  تو�شلت 
اخلرات الوروبية اىل ال�شوق الماراتي 
حيث �شتتخذ ال�شركة اجلديدة  العا�شمة 

ابوظبي مقرا لها.
وك�����ش��ف ال��دك��ت��ور اي����وب ال��ف��رج ان حجم 
الأول من  ال��ع��ام  خ��الل  املتوقع  الع��م��ال 
مليون   200 اىل   ي�شل  ال�����ش��راك��ة  ه��ذه 

درهم اإماراتي.

مر�فئ �لفجرية ت�شتقبل �أول �شفينة بعد بدء �شريان �تفاقية �المتياز �ملوقعة بني مو�نئ �أبوظبي وميناء �لفجرية
•• الفجرية -وام:

املن�شاأة  الفجرية  مرافئ  ا�شتقبلت 
موانئ  ت���دي���ره���ا  وال����ت����ي  ح���دي���ث���ا، 
اأب����وظ����ب����ي امل�������ش���غ���ل مل����وان����ئ ام�����ارة 
اأبوظبي وميناء الفجرية .. �شفينة 
اأول  تعد  وال��ت��ي  األين�س”،  دب��ي   “
الفجرية  ميناء  اإىل  ت�شل  �شفينة 
اململوك  اجلديد  الت�شغيلي  ال��ذراع 
اأب����وظ����ب����ي، بعد  ب���ال���ك���ام���ل مل����وان����ئ 
توقيعها  مت  التي  المتياز  اتفاقية 
م��ع م��ي��ن��اء ال��ف��ج��رية خ���الل يونيو 

املا�شي.
وم��ن��ح��ت ات��ف��اق��ي��ة الم���ت���ي���از ملدة 
الفجرية،  م��ي��ن��اء  م���ع  ع���ام���ا   35
اأبوظبي احلقوق احل�شرية  موانئ 
املوجودة  التحتية  البنية  لتطوير 
�شحن  ع��م��ل��ي��ات  واإدارة  ل��ل��م��ي��ن��اء 
العامة  وال���ب�������ش���ائ���ع  احل������اوي������ات 
امل�شافرين  نقل  وخدمات  واملدرجة 
بالإ�شافة  ال�شياحية  ال�شفن  ع��ر 
والتي  الفجرية  مرافئ  ان�شاء  اإىل 
تولت اإدارة حمطات ميناء الفجرية 

اعتبارا من 1 اأغ�شط�س اجلاري.
جمعة  حم���م���د  ال����ك����اب����نت  ق������ال  و 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ال�����ش��ام�����ش��ي، 
اأبوظبي: نحن ب�شدد بداية  ملوانئ 

م����ن موانئ  ل���ك���ل  ح��ق��ب��ة ج����دي����دة 
اأب��وظ��ب��ي وم��ي��ن��اء ال��ف��ج��رية يف ظل 
الفجرية،  ملرافئ  اجلديدة  الإدارة 
البنية  يف  ال���ش��ت��ث��م��ار  و���ش��ي�����ش��ب 
التحتية للموانئ يف تعزيز تطوير 
وت�شغيل عدد من املوانئ واملحطات 
يف دول��ة الإم���ارات العربية املتحدة 
القت�شادي  النمو  يف  وم�شاهمتها 
امل����ت����ن����وع ال����ق����ائ����م ع���ل���ى امل���ع���رف���ة، 

الدور  على  ال�شوء  ي�شلط  وال���ذي 
الفجرية  لإم������ارة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي 
يف ال��ن��م��و ال��ب��ح��ري وال���ت���ج���اري يف 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات  دول���ة 
زي���ادة ملحوظة يف  اإىل  ي���وؤدى  مب��ا 
اإيل ميناء  امل��ت��دف��ق��ة  ال�����ش��ف��ن  ع���دد 
األين�س  دبي  �شفينة  مثل  الفجرية 

وغريها الكثري يف امل�شتقبل .
األين�س”  “ دب���ي  ���ش��ف��ي��ن��ة  وت��ع��ت��ر 

فيدر�س،  �شتار  �شركة  �شفن  اإح��دى 
وهي �شركة متخ�ش�شة يف خدمات 
الق�شرية  البحري  النقل  ح��اوي��ات 
والتي تدير �شبكة تغذية بني املوانئ 
يف  ال�شفينة  وو���ش��ل��ت  الإم��ارات��ي��ة. 
حاوية  لتو�شيل  الفجرية  م��راف��ئ 
لل�شناعات املحلية وتلقي احلاويات 

لل�شحنات القادمة.
وخ�����������الل ل����ق����ائ����ه����م م�������ع ن���ا����ش���ر 

ع����ام مرافئ  م���دي���ر  ال��ب��و���ش��ع��ي��دي 
املدير  اأوبا غايالث  الفجرية اعرب 
�شتار  ���ش��رك��ة  ل��ل��ع��م��ل��ي��ات يف  ال���ع���ام 
املدير  ب�����ريارا  ون��ريم��ي��ل  ف���ي���درز، 
العام للمبيعات والت�شويق يف �شركة 
دعمهم  ك���ام���ل  ف���ي���درزع���ن  ����ش���ت���ار 
وال��ت��زام��ه��م ب��ال��ت��ع��اون وال��ع��م��ل مع 

مرافئ الفجرية حديثة الإن�شاء.
وق����ال ن��ا���ش��ر ال��ب��و���ش��ع��ي��دي اأن����ه يف 

اإط�����ار ال���ش��ت��ث��م��ار امل��خ��ط��ط ل���ه يف 
من  وال���ش��ت��ف��ادة  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة 
اأف�شل ممار�شات موانئ اأبوظبي يف 

هذا املجال، 
فاإننا واثقون من �شروعنا يف رحلة 
اأن حتقق نظرة  �شاأنها  جديدة من 
اإي��ج��اب��ي��ة ل��ل��م��ي��ن��اء وت���خ���دم اإم����ارة 
الفجرية ككل. وبا�شتخدام خراتنا 
من  املكت�شبة  امل��م��ار���ش��ات  واأف�����ش��ل 

الكرى  امل����وان����ئ  وت�����ش��غ��ي��ل  اإدارة 
م��ث��ل م��وان��ئ زاي���د وخ��ل��ي��ف��ة، فاإننا 
القيمة  اخل��رات  نعتزم جلب هذه 
وال�شتفادة  ال��ف��ج��رية  م��راف��ئ  اإىل 
والأعمال  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ف��ر���س  م��ن 
القيمة  عرو�شنا  ل��زي��ادة  القائمة 
تعزيز  نف�شه  الوقت  ويف  لعمالئنا 

التجارة القائمة .
ومب���وج���ب الت��ف��اق��ي��ة امل���رم���ة مع 

موانئ  مت���ن���ح  ال����ف����ج����رية،  م���ي���ن���اء 
اأبوظبي احلقوق احل�شرية لتطوير 
للميناء  امل��وج��ودة  التحتية  البنية 
احلاويات  ���ش��ح��ن  ع��م��ل��ي��ات  واإدارة 
واملدحرجة  ال���ع���ام���ة  وال��ب�����ش��ائ��ع 
وخ����دم����ات ن���ق���ل امل�������ش���اف���ري���ن عر 
اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ال�شياحية  ال�شفن 
ب���الإدارة  ال�شركة  �شتحتفظ  ذل��ك، 
احل�����ش��ري��ة لأع���م���ال احل���اوي���ات يف 

جميع اأنحاء اإمارة الفجرية.
وت�������ش���م���ل ال���������ش����روط الإ����ش���اف���ي���ة 
امليناء على  تعزيز قدرة  لالتفاقية 
الكبرية  ال�شفن  احتياجات  تلبية 
م��ن خ��الل بناء الأر���ش��ف��ة وتعميق 

الغاط�س، 
�شاحات  اإن�������ش���اء  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
نحو  تبلغ  م�شاحة  على  للتخزين 
األ��ف مرت مربع، ف�شال عن   300
بناء ر�شيف بطول واحد كيلومرت.

و���ش��ت�����ش��ت��ث��م��ر م���وان���ئ اأب���وظ���ب���ي يف 
باأحدث  ال��ف��ج��رية  م��ي��ن��اء  جت��ه��ي��ز 
لزيادة  املتطورة  والأج��ه��زة  املعدات 

الكفاءة الت�شغيلية واخلدمات.
مرافئ  ت���ق���وم  اأن  امل���ت���وق���ع  وم�����ن 
لن�شاطات  م��ك��م��ل  ب����دور  ال��ف��ج��رية 
خليفة  ميناء  يف  البحري  ال�شحن 

وميناء زايد.

من�شات لـ " مركز �أبوظبي لاأعمال " يف �ملر�كز �لتجارية باأبوظبي

للتدريب على حتديد �أوجه �لتمّيز وفر�س �لتح�صني يف �ملوؤ�ص�صات

دورة "�ملُقّيم �لد�خلي �ملعتمد على �لنموذج �الأوروبي الإد�رة �جلودة " �القت�شادي" تنظم  للتمّيز  "�ل�شارقة 

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي ممثلة مبركز  القت�شادية يف  التنمية  دائ��رة  تنظم 
باأبوظبي  التجارية  املراكز  يف  لها  من�شة  لالأعمال  اأبوظبي 
وامل�شوؤولني بجمهور  املدراء  التقاء  اإتاحة فر�شة  �شاأنها  من 
امل�شتهلكني واملهتمني بقطاع الأعمال لتقدمي �شرح عن اأهم 
التي  وامل�شاريع  واملبادرات  والرقمية  الإلكرتونية  اخلدمات 

تنفذها.
للمركز  التنفيذي  امل��دي��ر  امل��ن�����ش��وري  منيف  حم��م��د  واأك����د 
بالإنابة - يف ت�شريح لوكالة اأنباء الإمارات خالل م�شاركته 
يف من�شة الدائرة املقامة ب�يا�س مول- احلر�س على تعزيز 
مببادرات  مبا�شر  ب�شكل  وتعريفهم  اجلمهور  مع  التوا�شل 
وم�شاريع الدائرة التي من �شاأنها امل�شاهمة يف فتح جمالت 
اأو�شع من الأن�شطة القت�شادية والتعريف بحقوق وواجبات 

امل�شتهلكني.
ال��ت��ج��اري��ة يف  امل��راك��ز  ال��ت��ي جت���وب  املن�شة -  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
مول  وي��ا���س  التجاري  اأبوظبي  مبركز  وا�شتهلتها  اأبوظبي 
 - اأبوظبي  الكرى يف مدينة  املراكز  و�شت�شتمر يف عدد من 
يقدمها  التي  اخلدمات  اأه��م  عن  معلومات  للجمهور  توفر 

اإ�شافة  للدائرة..  الإلكرتوين  واملوقع   »ADBC« تطبيق 
والتعريف  الذهبية  واخل��دم��ة  اأب��وظ��ب��ي  ت��اج��ر  م��ب��ادرة  اإىل 
بحقوق وواجبات امل�شتهلكني �شمن حملة “ اعرف حقوقك 

كم�شتهلك ».
واأو����ش���ح امل��ن�����ش��وري اأن ب��اق��ة اخل��دم��ات الإل��ك��رتون��ي��ة التي 
الإلكرتوين  واملوقع  الذكي  التطبيق  �شمن  املركز  يقدمها 
حققت حتول رقميا لكافة اخلدمات بن�شبة 100 يف املائة.. 
دون  مكان  اأي  من  معامالته  اإجن��از  املتعامل  على  �شهل  ما 

احلاجة اإىل مراجعة مركز خدمة املتعاملني.
وذكر اأن مبادرة “ تاجر اأبوظبي “ - التي اأطلقتها الدائرة 
موؤخرا - تعد من اأهم املبادرات ال�شرتاتيجية التي ت�شتهدف 
قطاع  يف  م�شاركتهم  ت��ع��زي��ز  يف  ي�شهم  مب��ا  امل��واط��ن��ني  ف��ئ��ة 
يف  وال�شتثمار  الأعمال  عامل  دخ��ول  من  وميكنهم  الأعمال 
العديد من الأن�شطة القت�شادية التي متنح الدائرة املوافقة 
على ترخي�شها كمرحلة اأوىل وت�شمل 30 ن�شاطا اقت�شاديا 

دون احلاجة لعقد اإيجار املن�شاأة اأو عقد التاأ�شي�س.
ت���ه���دف م���ن وراء  ال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����ش��ادي��ة  اإن دائ�����رة  وق�����ال 
البتكار  تعزيز  اإىل   - الأوىل  مرحلتها  يف   - امل��ب��ادرة  ه��ذه 
من  لال�شتفادة  للمواطنني  واأع��م��ال  م�شاريع  وا���ش��ت��ح��داث 

الن�شاط  لتعزيز  منهم  املزيد  جذب  يف  وامل�شاهمة  مميزاتها 
املرر  علي  حممد  اأ���ش��ار  جانبه..  الإم���ارة.وم���ن  يف  التجاري 
مدير اإدارة الرتاخي�س التجارية باملركز اإىل الرتفاع الكبري 
للرتاخي�س  الإلكرتونية  اخلدمات  معامالت  حققته  الذي 
القت�شادية يف اإمارة اأبوظبي عر املوقع الإلكرتوين لدائرة 
 ADBC املتحرك  الهاتف  وتطبيق  القت�شادية  التنمية 
 ..  2015 بالعام  املا�شي مقارنة  العام  املائة  638.9 يف  ب� 
انخفا�شا  املتعاملني  مركز  خدمة  معامالت  �شهدت  فيما 
خالل العام نف�شه بن�شبة 67 يف املائة ب�شبب التحول الكبري 

يف اإجناز املعامالت اإلكرتونيا.
الإلكرتونية  اإج��م��ايل ع��دد معامالت اخل��دم��ات  اأن  واأو���ش��ح 
خالل العام 2016 عر املوقع الإلكرتوين للدائرة وتطبيق 
الهاتف ADBC بلغت نحو 86598 معاملة مبا يعادل 
37.1 يف املائة من اإجمايل 233159 معاملة مت تقدميها 
وتعديل  وجتديد  اإ�شدار  �شملت  فيما   .. نف�شه  العام  خالل 
ا�شم جتاري واإ�شدار وجتديد رخ�شة والت�شاريح والإعالنات 

والر�شوم والعرو�س الرتويجية وغريها.
لأن�شطة  الإل��ك��رتون��ي��ة  اخل��دم��ات  اأن معامالت  امل���رر  واأف���اد 
الرتاخي�س القت�شادية يف اأبوظبي خالل الن�شف الول من 

اإلكرتونية  معاملة   108467 نحو  �شجلت   2017 العام 
مقابل 13123 خالل الفرتة نف�شها من العام 2016.

اإدارة العالقات  ومن جهته .. قال علي فهد النعيمي مدير 
ال��ت��ج��اري��ة اإن امل���رك���ز اأجن����ز ال���رب���ط الإل����ك����رتوين م���ع 37 
ج��ه��ة ح��ك��وم��ي��ة و���ش��ب��ه ح��ك��وم��ي��ة ح��ت��ى ال��ن�����ش��ف الأول من 
اعتماد  معامالت  ن�شبة  اإج��م��ايل  يبلغ  فيما  اجل���اري  ال��ع��ام 
من  املائة  يف   98 نحو  اإلكرتونيا  القت�شادية  الرتاخي�س 

اإجمايل املعامالت.
الربط  م�����ش��روع  اك��ت��م��ال  �شيتمكن - م��ع  امل��رك��ز  اأن  واأو���ش��ح 
الإل����ك����رتوين م���ع ه����ذه اجل���ه���ات - م���ن حت��ق��ي��ق اأح�����د اأهم 
اأهدافه خالل العام اجلاري والرامية اإىل حتويل معامالت 
الرتاخي�س القت�شادية اإىل اإلكرتونية مبا ي�شهم يف التقليل 
من الإجراءات واخت�شار الوقت والوثائق املطلوبة ملعامالت 

الرتاخي�س القت�شادية.
امل�شاريع  اأه���م  م��ن  يعد  الإل��ك��رتوين  ال��رب��ط  اأن  اإىل  منوها 
التي يعمل املركز على تنفيذها باعتباره يج�شد اأبرز اأهدافه 
لكافة معامالت  الواحدة  النافذة  نظام  توفري  اإىل  الرامية 

الرتاخي�س القت�شادية.
بدوره.. قال حممود البلو�شي رئي�س ق�شم حماية امل�شتهلك 

باملركز اإن من�شة الدائرة يف املراكز التجارية تتتيح الفر�شة 
لتعريف اجلمهور بحقوقهم وواجباتهم ا�شتكمال حلملة “ 
�شمن  الدائرة  تنفذها  “ والتي  كم�شتهلك  حقوقك  اع��رف 
بكافة  وامل�����ش��ت��ه��ل��ك��ني  اجل��م��ه��ور  ل��ت��وع��ي��ة  ال�����ش��ن��وي��ة  خطتها 

الظواهر ال�شلبية ملمار�شات الن�شاط التجاري.
ال�شلبية  املمار�شات  كافة  متابعة  على  الدائرة  حر�س  واأك��د 
التي من �شاأنها التاأثري على اأداء قطاع بيئة الأعمال يف اإمارة 

اأبوظبي والق�شاء عليها .
م�شيدا يف هذا ال�شياق بدور �شركاء الدائرة ال�شرتاتيجيني 
من اجلهات احلكومية و�شبه احلكومية والقطاع اخلا�س يف 
حتقيق الدائرة اأهدافها ال�شرتاتيجية الرامية اإىل حتقيق 

بيئة اأعمال تناف�شية يف اإمارة اأبوظبي.
اأول  الدائرة يف يا�س مول -  يف �شياق مت�شل �شهدت من�شة 
اأم�س - لقاء م�شوؤويل الدائرة باجلمهور وامل�شتهلكني والذي 
التي  وامل��ب��ادرات  اخل��دم��ات  ب�شاأن  احلديث  تبادل  خالله  مت 
اأطلقتها الدائرة وتركز على تعزيز ريادة الأعمال والبتكار 
الإجابة على  القت�شادية.. فيما متت  الأن�شطة  يف خمتلف 
املتعلقة  تلك  خا�شة  اجل��م��ه��ور  وا���ش��ت��ف�����ش��ارات  اأ�شئلة  ك��اف��ة 

باخلدمات الإلكرتونية ومبادرة “ تاجر اأبوظبي ».

•• ال�صارقة-الفجر:

غرفة  مبادرات  اإح��دى  القت�شادي،  للتميرّز  ال�شارقة  جائزة  مت  نظرّ
مقيرّمني  وتاأهيل  لإع���داد  تدريبية  دورة  ال�شارقة،  و�شناعة  جت��ارة 
داخليني من اأبناء الدولة من الدوائر احلكومية باإمارة ال�شارقة يف 

.)EFQM( جمال التميرّز وفق منوذج التميرّز الأوروبي
ال�شارقة  غرفة  ا�شت�شافتها  التي  للدورة  التدريبي  الرنامج  ��ز  وركرّ
يف مقرها على مدى ثالثة اأيام واختتمت موؤخراً، على تعزيز قدرة 
امل�شاركني على حتديد اأوجه التميرّز وفر�س التح�شني يف املوؤ�ش�شات 
��ز، واإع�����داد ت��ق��اري��ر داخ��ل��ي��ة تعك�س واق���ع متيرّز  وف���ق م��ع��اي��ري ال��ت��م��يرّ

املوؤ�ش�شة، بالإ�شافة اإىل اإعداد وثائق الرت�شيح.
القايدي،  عي�شى  ال��دك��ت��ور  فيها  ح��ا���ش��ر  ال��ت��ي  ال����دورة  يف  و���ش��ارك 
الت�شال  العام لقطاع  املدير  اأمني م�شاعد  اأحمد  وح�شرها حممد 
اإدارة  مدير  اجل��روان  را�شد  واإبراهيم  ال�شارقة،  غرفة  يف  والأعمال 

العالقات القت�شادية والت�شويق يف الغرفة، وندى الهاجري املن�شق 
العام جلائزة ال�شارقة للتميز القت�شادي.

اإط����ار �شعي  اإن تنظيم ال����دورة ج���اء يف  اأم����ني،  اأح��م��د  وق���ال حم��م��د 
التميرّز  ملفاهيم ومعايري  العميق  والفهم  املعرفة  تعزيز  اإىل  الغرفة 
واإدارة اجلوائز وفق منهجية الرادار وكيفية اإجراء التقييم الداخلي 
ن امل�شاركني من حتديد  وتقدمي حتليالت قيرّمة للموؤ�ش�شة، مبا ميكرّ
اإعداد  وكيفية  التح�شني  وفر�س  موؤ�ش�شاتهم  عمل  يف  التميرّز  اأوج��ه 
وثائق الرت�شيح، وبالتايل زيادة الوعي لفرق العمل ل�شيما امل�شرفني 
على خمتلف اجلوائز التي تقدمها غرفة ال�شارقة ملجتمع الأعمال 

املحلي ويف مقدمتها جائزة ال�شارقة للتميز القت�شادي.
ال�����ش��ارق��ة على خ��دم��ة جمتمع الأعمال  اأم���ني ح��ر���س غ��رف��ة  واأك���د 
وتطوير اأدائه وتعزيز البيئة التناف�شية لالإمارة، من خالل تعميم 
برنامج التميرّز ون�شر ثقافة اجلودة املوؤ�ش�شية �شمن القطاعني العام 
املتعلقة  املعايري  اأرق��ى  تطبيق  وع��ر  الإم���ارة،  يف  العاملة  واخلا�س 

املمار�شات  اأف�شل  تطبيق  على  والت�شجيع  والتميز  اجل��ودة  ب���اإدارة 
البتكار  وتر�شيخ  الب�شرية  ال��ك��وادر  تنمية  يف  والعملية  العلمية 
والإب��داع يف بيئات العمل، عن طريق اإعداد وتنفيذ برامج ومناهج 
تتنا�شب مع طبيعة املوؤ�ش�شات واحتياجاتها وطاقات العاملني فيها، 
ومبا يوؤهلها للم�شاركة يف جائزة ال�شارقة للتميز القت�شادي التي 
اإمارة  يف  الأعمال  وكفاءة  اإجن��ازات  تقدير  بهدف  الغرفة  اأطلقتها 
ملواطني  واملخ�ش�س  املعد  التدريبي  الرنامج  ن  ال�شارقة.وت�شمرّ
الدولة العاملني يف القطاعني احلكومي واخلا�س يف اإمارة ال�شارقة 
للموؤ�ش�شات،  الداخلي  التقييم  اأ�شاليب  على  بالتعرف  وللمهتمني 
التميرّز  بنموذج  التعريف  اأب��رزه��ا  من  الأ�شا�شية  املحاور  من  ع��دداً 
الأوروبي ومبادئه ومعايريه ومنطلق الرادار، بالإ�شافة اإىل اأدوات 
التقييم الداخلي وكيفية اختيار املنا�شب منها وتطبيقها، اإىل جانب 
التميرّز وفر�س التح�شني يف  اأوج��ه  املقابالت وحتديد  اإج��راء  طرق 

املوؤ�ش�شة واإعداد التقارير ووثائق الرت�شيح.

العدد  12101 بتاريخ  2017/8/20   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/7730  عمايل جزئي             
اىل املدعى عليه/1- مطعم �شيف اجلزيرة   جمهول حمل القامة مبا اأن املدعي/

حممد يو�شف �شروار خان -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات 
والر�شوم  دره���م(   2000( مببلغ  ع���وده  وت��ذك��رة  دره���م(   12109( وق��دره��ا  عمالية 
لها جل�شة يوم  ال�شكوى )MB175873543AE(  وحددت  وامل�شاريف  رقم 
لذا    Ch1.A.1 بالقاعة  م�شاءا    15.00 ال�شاعة    2017/8/22 املوافق  الثالثاء 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأي��ام على الأق��ل ويف حالة تخلفك فان  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري وامرت بتق�شري املدة.  
 رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12101 بتاريخ  2017/8/20   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/7754  عمايل جزئي             

م    م  ذ  �س   - التنظيف  الرو�س خلدمات  اب��و  يو�شف  املدعى عليه/1- عبري  اىل 
اأقام  ق��د    - اخ��رت  املدعي/حممد فهد حممد  اأن  الق��ام��ة مب��ا  جمهول حم��ل 
 13951( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك 
درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف  رقم ال�شكوى 
املوافق  الرب���ع���اء   ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB175804984AE(
فاأنت مكلف  لذا     Ch1.A.1 بالقاعة  ال�شاعة 8.30 �شباحا     2017/8/23
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12101 بتاريخ  2017/8/20   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/125  جتاري كلي                              

اىل املدعي عليه /1 - �شمان للمقاولت - �س ذ م م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / �س �س لوتاه للخر�شانة اجلاهزة - �س ذ م م -  قد اقام الدعوى املذكورة 
  2017/6/13 بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  وعليه  اع��اله 
احلكم التمهيدي التايل : حكمت املحكمة  ومبثابة احل�شوري يف حق املدعي عليهما 
احل�شابي  اخلبري  اىل  ال��دع��وى  باحالة  املو�شوع  يف  الف�شل  وقبل  وال��ث��اين  الوىل 
املخت�س �شاحب الدور يف اجلدول - ما مل ي�شمه الطراف خالل ا�شبوع من تاريخ 
�شدور هذا احلكم لتكون مهمته وفقا ملنطوق احلكم ال�شادر بتلك اجلل�شة.  وحددت 
: 09 �شباحا يف  ال�شاعة 30  املوافق 2017/8/23   الرب��ع��اء   ي��وم  املحكمة جل�شة  لها 

القاعة Ch2.E.22 يف حالة عدم �شداد املدعي امانة اخلبري
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12101 بتاريخ  2017/8/20   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/379 جتاري كلي                                                

اىل املحكوم عليهما / 1- �شركة تاج المري للتجارة العامة - �س ذ م م 2-هري�س كومار ل�شمندا�س 
وجناين - طبقا للهوية - هري�س كومار وجناين ل�شمندا�س - طبقا جلواز ال�شفر - جمهويل 
حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2017/6/22  يف الدعوى 
بالزام  )امل�شرف(   - اخلارجية  والتجارة  لال�شتثمار  العربي  امل�شرف  ل�شالح/  اعاله  املذكورة 
املدعي عليهما بالت�شامن والتكافل فيما بينهما بان يوؤدوا للبنك للمدعي  مبلغ 2.303.230.42 
درهم )فقط مليونان وثالثمائة وثالثة الف ومائتان وثالثون درهما واثنان واربعون فل�شا( 
والفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة يف 2016/9/27 وحتى ال�شداد التام وامل�شاريف 
خالل  لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما  املحاماة.   اتعاب  مقابل  دره��م  ال��ف  ومبلغ 
ال�شيخ  ال�شمو  با�شم �شاحب  الع��الن �شدر  لن�شر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  ثالثني 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال
غرفة �أبوظبي تبحث �لتعاون �القت�شادي و�ال�شتثماري مع ماالوي

•• اأبوظبي -وام: 

بحثت غرفة جتارة و�شناعة اأبوظبي �شبل التعاون القت�شادي 
ال�شتثمارية  واملجالت  م��الوي  جمهورية  مع  وال�شتثماري 
ال�شتفادة  البلدين  يف  العاملة  لل�شركات  ميكن  التي  املتاحة 
منها.جاء ذلك خالل اجتماع ال�شيد عبداهلل غرير القبي�شي 
نائب مدير عام غرفة اأبوظبي مع �شعادة ويلفريد علي �شفري 
باأبوظبي. الغرفة  مقر  يف  ال��دول��ة  ل��دى  م��الوي  جمهورية 

اللقاء يعتر فر�شة  اإن هذا  وقال القبي�شي خالل الجتماع 
لتبادل املعرفة واخلرات وبحث فر�س التعاون مع ال�شركات 
معرفة  ج��ان��ب  اإىل  اأب��وظ��ب��ي  يف  عملها  واإم��ك��ان��ي��ة  امل���الوي���ة 
يف  الإم��ارات��ي��ة  ال�شركات  اأم��ام  املتاحة  ال�شتثمارية  الفر�س 

مالوي.واأطلع �شفري مالوي على الأن�شطة والفعاليات التي 
وت�شجيع  دعم  يف  الغرفة  دور  مثمناً  اأبوظبي  غرفة  تنظمها 
ن�شطة  ا�شتثمارية  بيئة  جتد  التي  اخلا�س  القطاع  �شركات 

وفاعلة يف اأبوظبي.
اللقاء  اإن هذا  الدولة:  وق��ال �شفري جمهورية م��الوي لدى 
يعتر فر�شة هامة للتعاون مع غرفة اأبوظبي وبحث اإمكانية 
التعاون ال�شتثماري بني ال�شركات الإماراتية واملالوية خا�شة 
يف ظل توفر فر�س ا�شتثمارية متنوعة ميكن ال�شتفادة منها 
خالل الفرتة املقبلة.واأ�شاد �شعادة ال�شفري بالنه�شة والتطور 
اأن  ..م��وؤك��دا  اأبوظبي  ت�شهده  ال��ذي  والقت�شادي  العمراين 
اأبوظبي تعتر مركزاً مالياً وا�شتثمارياً هاماً على امل�شتويني 

الإقليمي والعاملي.

جمارك ر�أ�ض �خليمة يطلق مبادرة "جمركي دوت كوم" 
•• راأ�ض اخليمة – الفجر

معرفية  م��ب��ادرة  اخليمة  ب��راأ���س  ج��م��ارك  ب��دائ��رة  املوؤ�ش�شي  الت�����ش��ال  مكتب  اأط��ل��ق 
“جمركي دوت  جديدة متثلت بالعدد الأول من املجلة اللكرتونية الن�شف �شهرية 
موظفيها  من  الداخليني  ال��دائ��رة  عمالء  بني  التوا�شل  تعزيز  بهدف  “وذلك  ك��وم 
واخلارجيني من عمالء وم�شتثمرين . وقال يا�شر الطنيجي مدير مكتب الت�شال 
املوؤ�ش�شي مدير حترير املجلة  ان هذه املبادرة التي ينفذها تاأتي  اإميانا من الدائرة 
بتعزيز املعارف اجلمركية واإثرائها لدى عمالء الدائرة اإ�شافة اإىل  تو�شيع اأن�شطة 
بينها وبني عمالئها وحتقيقا  التوا�شل  الهادفة اىل مد ج�شور  الدائرة ومبادراتها 
لنجاح العالقة التبادلية التي ت�شتهدف ر�شى عمالئها واإ�شراكهم يف تنمية وتطوير 
العمل اجلمركي عن طريق خلق و�شائل جديدة للتوا�شل وتداول املعرفة �شواءا كانت 

عن طريق هذه املبادرة او حتى مواقع وو�شائل التوا�شل الجتماعي.

�لرياح مبنطقة �خلليج �لعربي يف �شلطنة عمان لطاقة  حمطة  �أكرب  بناء  "م�شدر" : 

�لطارئة �حلاالت  ملو�جهة  متحركة  مولد�ت   7 " توفر  �ل�شارقة  " كهرباء 

ي�صت�صيف جمموعة خرب�ء عامليني متخ�ص�صني يف �قت�صاد �ملعرفة و�لبتكار يومي 19 و20 �صبتمرب 

لا�شتثمار�ت �لعاملية �مل�شتقبلية  �لتوجهات  �الأجنبي" يناق�ض  لا�شتثمار  "�ل�شارقة 

•• م�صقط-وام:

وقعت �شركة اأبوظبي لطاقة امل�شتقبل “م�شدر” ام�س عقداً ت�شند مبوجبه 
الهند�شية والتوريد والإن�شاءات لئتالف من �شركات عاملية ي�شم  الأعمال 
الإ�شبانية لبناء حمطة  اإ�س كيه”  “تي  و�شركة  اإلكرتيك”  “جرنال  �شركة 
ظفار لطاقة الرياح يف �شلطنة ُعمان والتي �شتكون اأول و اأكر حمطة لتوليد 

الطاقة من الرياح يف منطقة اخلليج العربي.
ويعد م�شروع حمطة “ُظفار لطاقة الرياح” ثمرة اتفاقية تطوير م�شرتكة 
مت التوقيع عليها يف عام 2014 بني كٍل من �شركة م�شدر و�شركة كهرباء 

املناطق الريفية ب�شلطنة ُعمان.
وطنية  موؤ�ش�شة  ب�شفته   - للتنمية  اأبوظبي  �شندوق  يتوىل  اأن  املقرر  ومن 
رائدة تدعم مبادرات التطوير القت�شادية والجتماعية على م�شتوى العامل 

- توفري التمويل الالزم لإن�شاء املحطة.
50 ميجاواط - ا�شم حمافظة  البالغ قدرتها الإنتاجية  وحتمل املحطة - 
اأكر  وه��ي  اليمنية  اجلمهورية  م��ع  احل���دود  على  الواقعة  الُعمانية  ُظ��ف��ار 
املحافظات ال� 11 التي تتاألف منها ال�شلطنة حيث من املقرر اأن توفر املحطة 
الكهرباء النظيفة ل�قرابة ال� 16 األف منزل واأن حتد من انبعاثات ما مقداره 

110 اآلف طن �شنوياً من غاز ثاين اك�شيد الكربون.

وقال حممد جميل الرحمي الرئي�س التنفيذي ل�شركة م�شدر .. اإن �شلطنة 
الطاقة  ل�شيما  املتجددة  الطاقة  جم��ال  يف  متميزة  ب��ق��درات  تتمتع  ُع��م��ان 
الروابط  تر�شيخ  يف  ن�شاهم  اأن  م�شدر  يف  وي�شرنا  الرياح  وطاقة  ال�شم�شية 
م�����ش��ارك��ة خراتنا  م��ن خ���الل  وال�شلطنة  الإم�����ارات  دول���ة  ب��ني  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
اأنحاء  جميع  يف  املتطورة  املتجددة  الطاقة  حلول  بتقدمي  املميزة  وقدراتنا 

العامل مع اأ�شقائنا يف ُعمان.
التنويع  ال��ري��اح ت�شهم يف دع���م خ��ط��ط  ل��ط��اق��ة  ُظ��ف��ار  اأن حم��ط��ة  واأ����ش���اف 
القت�شادي التي تتبناها �شلطنة ُعمان والرامية اإىل تنويع م�شادر الطاقة 
عر توفري م�شدر موثوق للطاقة النظيفة يلبي احتياجات الزيادة ال�شكانية 

التي ت�شهدها ال�شلطنة وي�شاهم يف تعزيز وتنمية اقت�شادها.
من جانبه قال املهند�س �شالح بن نا�شر الرحمي الرئي�س التنفيذي ل�شركة 
كهرباء املناطق الريفية اإننا يف �شركة كهرباء املناطق الريفية �شعداء لإ�شناد 

م�شروع ت�شييد حمطة ُظفار لطاقة الرياح.
واأكد اأن هذا امل�شروع يعتر نقلة جذرية يف م�شاريع الطاقة النظيفة باملنطقة 
ب�شفة عامة وبال�شلطنة ب�شفة خا�شة حيث يعتر اأول م�شروع من نوعه يف 
ثاين  غاز  من  طن  اآلف   110 انبعاث  تفادي  يف  و�شي�شهم  اخلليج  منطقة 

اأك�شيد الكربون.
وقال �شعادة حممد �شيف ال�شويدي مدير عام �شندوق اأبوظبي للتنمية اإننا 

فخورون بتمويل م�شروع اإن�شاء حمطة ُظفار لطاقة الرياح - الذي يعد الأول 
اإمكانيات تكنولوجية  من نوعه يف �شلطنة ُعمان - بف�شل ما يتمتع به من 
مبتكرة حيث �شي�شاهم لدى اكتماله يف تعزيز املكانة الريادية لل�شلطنة يف 
جمال الطاقة النظيفة باملنطقة ف�شاًل عن اأنه �شي�شكل ما ن�شبته 7 % من 
القدرة الإجمالية لتوليد الطاقة باملحافظة مبا يف ذلك عا�شمة املحافظة 

مدينة �شاللة التي حتت�شن امليناء الرئي�شي واملنطقة احلرة.
واأو�شح �شعادته اأن ال�شندوق �شكل على مدار الأربعة عقود ون�شف املا�شية 
جزءاً ل يتجزاأ من م�شرية التنمية العاملية وا�شطلع بدور جوهري كموؤ�ش�شة 
م�شاعدات تنموية انطالقاً من حر�شه على دعم مبادرات النمو القت�شادي 

امل�شتدام على م�شتوى العامل.
لن  م��ي��غ��اواط   50 البالغة  الإنتاجية  بطاقتها  املحطة  اأن  �شك  “ل  وق��ال 
بل  فح�شب  الطاقة  لتوليد  متطوراً  من��وذج��اً  كونها  على  اأهميتها  تقت�شر 
التجارية من  ال�شوء على اجل��دوى  ت�شليط  ذل��ك هو دوره��ا يف  الأه��م من 

ا�شتخدام اأحدث التقنيات يف ال�شتفادة من طاقة الرياح بال�شلطنة«.
واأك����د اأن امل��ح��ط��ة ت��دع��م دع���م ج��ه��ود ت��ب��ادل امل��ع��رف��ة واخل�����رات يف جمال 
املتحدة وال�شلطنة معرباً عن  العربية  الإم��ارات  املتجددة بني دولة  الطاقة 
املبادرة  ه��ذه  تدعم  متويل  كجهة  ل��دوره  للتنمية  اأبوظبي  �شندوق  �شعادة 

ال�شرتاتيجية متعددة الأطراف يف جمال الطاقة النظيفة.

وتقود �شركة جرنال اإلكرتيك ائتالف املقاولني وتقدم للم�شروع 13 توربيناً 
رياح  مولرّد  ت�شم  التي  و  ال�شركة  تنتجها  التي  التوربينات  اأح��دث  من  تعد 

توربيني وتبلغ قدرته 3.8 ميجاواط.
بناء  يف  ا�شتخدمت  التي  التكنولوجيا  على  اع��ت��م��اداً  امل��ول��دات  تطوير  ومت 
املولدات ال�شابقة حيث جت�شد اأحدث التقنيات املتطورة التي توفرها جرنال 
�شنوياً  للطاقة  الإنتاجية  القدرة  من  كٍل  زي��ادة  على  تعمل  والتي  اإلكرتيك 
واملرونة يف الت�شغيل اأما دور �شركة تي اإ�س كيه يف هذا الئتالف فيتمثل يف 

تنفيذ باقي املحطة.
وي�شكل هذا التعاون اإجنازاً جديداً حتققه م�شدر يف جمال م�شروعات طاقة 
الرياح وذلك بعد اإن�شائها م�شروع حمطة الطفيلة لطاقة الرياح يف اململكة 
نوعه  م��ن  الأول  يعد  وال���ذي  م��ي��ج��اواط   117 ب��ق��درة  الها�شمية  الأردن��ي��ة 
لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح على م�شتوى املرافق اخلدمية يف منطقة 

ال�شرق الأو�شط.
كما ت�شهم م�شدر يف تطوير م�شروعات طاقة رياح بحرية جديدة من خالل 
عائمة  اأول حمطة  تعد  التي   - �شكوتالند  هايويند  ا�شتثماراتها يف حمطة 
اململكة  يف  ال�شركة  م�شروعات  واأح���دث  ال��ع��امل  يف  البحرية  ال��ري��اح  لطاقة 
الرياح  لطاقة  ودادج��ون  لندن  اإىل حمطتي م�شفوفة  بالإ�شافة   - املتحدة 

البحرية التابعتني ل�م�شدر.

•• ال�صارقة -وام:

مولدات   7 ال�شارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  وف��رت 
املوا�شفات  اأف�����ش��ل  وف����ق  م��ت��ح��رك��ة  ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
اأو  ط��وارئ  اأي  ملواجهة  بقدرات خمتلفة  البيئية 
حالت انقطاع مفاجئ للتيار يف خمتلف مناطق 
را�شد  املهند�س  الدكتور  �شعادة  الإم��ارة.واأو���ش��ح 
الكهربائية  امل���ول���دات  اأن  ال��ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  ال��ل��ي��م 

ت��ع��ت��ر اإح�����دى ال���ب���دائ���ل ال��ت��ي ت�����ش��ت��خ��دم لعدم 
ويف  املفاجئ  التيار  بانقطاع  امل�شرتكني  اإ���ش��ع��ار 
الطوارئ  ف��رق  تتحرك  بحيث  ال�شيانة  ح��الت 
ومعها اإحدى هذه املولدات ويتم تو�شيل املولد 
ب�شرعة  املوؤقت  التيار  لإع��ادة  التوزيع  مبحطات 
للم�شرتكني حتى النتهاء من اإ�شالح الأعطال.

واأكد الليم اأن الهيئة تعمل بكامل طاقتها لتنفيذ 
توجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان 

بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم 
جميع  يف  ال��ك��ه��رب��اء  �شبكات  لتطوير  ال�����ش��ارق��ة 
يف  والثبات  ال�شتقرار  وحتقيق  الإم���ارة  مناطق 
املوا�شفات  ب��اأح��دث  اخل��دم��ات  وت��وف��ري  ال�شبكة 
اأعمال  واإج����راء  ال��ت��م��دي��دات  وم��راج��ع��ة  العاملية 
املحطات  جلميع  امل�شتمرة  وامل��ت��اب��ع��ة  ال�شيانة 
ملواجهة  الكبرية  اجلهود  اإىل  وال�شبكات.واأ�شار 
اأي ظروف طارئة والعمل على توفري الإمكانات 
وتدريبها  ال��ف��ن��ي��ة  ال���ك���ف���اءات  اأف�����ش��ل  واخ��ت��ي��ار 
وتاأهيلها للعمل يف اأق�شام ال�شيانة ومراعاة اأعلى 

نظم الأمان واجلودة يف العمل.
للخطوط  ال�����ش��ي��ان��ة  اأع����م����ال  اأن  ع���ن  وك�����ش��ف 
نفذتها  التي  الكهربائية  واملحولت  والو�شالت 
ا�شتملت على جتديد  ال�شارقة  الهيئة يف مدينة 
وتغيري عدد من الو�شالت والكابالت وا�شتبدال 
عدد من املحولت باأخرى جديدة وذلك يف عدد 
من املناطق القدمية التي كانت تعاين من كرثة 

الأعطال خالل الفرتة املا�شية.
العمليات  لتطوير  ت�شعى  الهيئة  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
مراقبة  ع��ل��ى  تعمل  ال��ت��ي  وال��ف��ن��ي��ة  الت�شغيلية 
وتوفري  ال�����ش��ارق��ة  مل��دي��ن��ة  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  ال�شبكة 
من  للتقليل  وال�����ش��ي��ان��ة  الت�شغيل  م�شتلزمات 

الأعطال ومنعها من خالل اإجراء جميع املناورات 
مراجعة  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ل��ذل��ك..  ال��الزم��ة  الفنية 
ب���رام���ج ال�����ش��ي��ان��ة وت��ط��وي��ر وحت�شني  وت��ن��ف��ي��ذ 
ال�شبكة الكهربائية والتعامل مع بع�س احلالت 
باأ�شرع وقت  الكهربائي  التيار  الطارئة لنقطاع 
 1500 ق��درة  اإىل توفري مولد  مم��ك��ن.. لف��ت 
كيلوفولت   500 ق��درة  مولدات  و4  كيلوفولت 

ومولدين قدرة 250 كيلوفولت.

م�شروعا م�شجا يف مبادرة  175
 “رخ�شة �لغد” باقت�شادية ر�أ�ض �خليمة

•• راأ�ض اخليمة -الفجر:

من منطلق حر�س اقت�شادية راأ�س اخليمة على ت�شجيع 
وحتفيزهم  التجاري  العمل  يف  لالنخراط  املواطنني 
املنزل من خ��الل رخ�شة  اب��ت��داًء من  الأع��م��ال  ملمار�شة 
الغد، حيث تتيح الرخ�شة فر�شة ل�شريحة وا�شعة من 
مقر  خالل  من  جتارية  مب�شاريع  لاللتحاق  املواطنني 
�شكنهم، ولإقامة م�شاريع جتارية ذات تكاليف منخف�شة 
ت�شهم يف حت�شني م�شتويات دخلهم، ومن ثم حتويلها اإىل 
من�شاآت جتارية يف فرتة ت�شل مدتها اإىل ثالث �شنوات. 
الأعمال  ت��ط��وي��ر  اإدارة  م��دي��ر  امل��ح��م��ود  واأ����ش���ار حم��م��د 
التنمية  دائ����رة  يف  امل�شجلة  الغد”  “رخ�س  ع���دد  ب���اأن 
تتوزع  م�شروعا   175 بلغ  اخليمة  براأ�س  القت�شادية 
امل�شغولت  م��ن��ه��ا  اأن�����ش��ط��ة  ع����دة  ع��ل��ى  رئ��ي�����ش��ي  ب�����ش��ك��ل 
التجميل  وم�����ش��اح��ي��ق  واأدوات  والأغ����ذي����ة،  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
الطلبات  ع��دد  تزايدا يف  ال��دائ��رة  وت�شهد  كما  وغريها، 
الريادية  والأن�شطة  امل�شروعات  هذه  مثل  يف  للت�شجيل 

التي ت�شملها “رخ�شة الغد«. 
من  العديد  خ�ش�شت  الدائرة  ب��اأن  املحمود  اأ�شاف  كما 
امل���زاي���ا لأ���ش��ح��اب رخ�����س ال��غ��د مب��ا ي��دع��م وي��زي��د من 
املزايا  هذه  ومن  امل�شروعات،  هذه  وجن��اح  تطور  فر�س 

وتوفري  امل�����ش��اري��ع،  لأ���ش��ح��اب  �شنوية  م��ع��ار���س  تنظيم 
ومتابعة  التدريب،  وخ��دم��ات  التثقيفية  ال���دورات  لهم 
هذه  اأ�شحاب  احتياجات  تلبية  على  والعمل  امل�شاريع، 
ترويجية  خدمات  وتقدمي  م�شكالتهم،  وحل  الرخ�س 
املجانية  ال�شت�شارات  وت��ق��دمي  ملنتجاتهم،  وت�شويقية 
والتقنية  والت�شويقية  وامل��ال��ي��ة  ال��ق��ان��ون��ي��ة  مب��ج��الت 

لأ�شحاب هذه امل�شروعات.
مكتب  مدير  ال�شويدي  حممد  �شيف  حث  جانبه  وم��ن 
ميلكون  ممن  املواطنني  بالوكالة  القت�شادي  الرتويج 
على  للح�شول  للدائرة  زي��ارة  وري��ادي��ة  اإبداعية  اأف��ك��ارا 
رخ�شة الغد ملا ت�شكله من فر�شة �شانحة ملمار�شة بع�س 
األ يقل عمر  الأن�شطة القت�شادية وفق �شروط معينة 
الرتخي�س  �شاحب  ي��ك��ون  واأن  �شنة،   18 ع��ن  امل��ت��ق��دم 
مالكاً للمنزل اأو من �شاكنيه، وغريها من ال�شرتاطات 
الأخرى التي تهدف اإىل �شبط امل�شروعات املنزلية مبا 
خا�شة  العالقة،  ذات  والتعليمات  الأنظمة  مع  يتوافق 
�شاحب  على  يجب  التي  الغذائية  بالأن�شطة  املتعلقة 
الرخ�شة احل�شول على �شهادة �شحية من اإدارة ال�شحة 
من  خلوها  تثبت  اخليمة  راأ���س  لبلدية  التابعة  العامة 
الأمرا�س املعدية، وعلى اأن يجدد �شاحب الرخ�شة هذه 

ال�شهادة �شنويا. 

الفرتة  خ��الل  لال�شتثمار  ال��واع��دة 
من 2017 حتى 2019.

ن�شبته  ما  الإم���ارات على  وت�شتحوذ 
ر�شيد  اإج�����م�����ايل  م����ن   26.5%
املتجه  املبا�شر  الأجنبي  ال�شتثمار 
عام  ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى  اخل��ل��ي��ج  دول  اإىل 
ال�شارقة  منتدى  2016.ويهدف 
املبا�شر  الأج����ن����ب����ي  ل���ال����ش���ت���ث���م���ار 
قاعة  يف  ي���ع���ق���د  ال�������ذي   ،2017
واملوؤمترات،  للمنا�شبات  اجل��واه��ر 
امل�شرتكة  ال�����روؤى  ا���ش��ت��ع��را���س  اإىل 
حول عدد من اأبرز املو�شوعات التي 
العاملي،  القت�شاد  م�شتقبل  تتناول 
والأثر  الأجنبي،  ال�شتثمار  وواق��ع 
التقنيات  اأحدث  املرتتب على تبني 
الق��ت�����ش��ادي��ة، مثل:  وال��ت��وج��ه��ات 
وتقنية  الرابعة،  ال�شناعية  الثورة 
بلوك ت�شني، يف خمتلف القطاعات، 

واأي�شاً اأثرها يف العامل الب�شري.
ويت�شمن برنامج املنتدى جمموعة 
واجلل�شات  الرئي�شة  الكلمات  م��ن 
كبار  م��ن  ل��ع��دد  املبا�شرة  النقا�شية 
الآراء  لتبادل  واخل��راء  امل�شوؤولني 
وا�شتقراء  واخل��������رات،  وامل����ع����ارف 
الراهنة  الق���ت�������ش���ادي���ة  الأو������ش�����اع 
الكامنة  وال���ف���ر����س  وامل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
ال�شارقة  م���ن���ت���دى  ف���ي���ه���ا.وي���وف���ر 
املبا�شر  الأج����ن����ب����ي  ل���ال����ش���ت���ث���م���ار 
مثيل  ل  ف��ر���ش��ة  �شيوفر   ،2017
لها لدرا�شة اآفاق ال�شتثمار يف دولة 
عموماً،  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
التحديد،  وج����ه  ع��ل��ى  وال�������ش���ارق���ة 
املتاحة  الفر�س  ا�شتعرا�س  وكذلك 
القت�شادية  القطاعات  خمتلف  يف 
يف الإم���ارة، وذل��ك مب�شاركة وا�شعة 
ل�شناع القرار وامل�شوؤولني واخلراء 

القت�شاديني.

•• ال�صارقة-الفجر:

لال�شتثمار  ال�شارقة  منتدى  ينظم 
2017 - احلدث  املبا�شر  الأجنبي 
ال�شتثماري ال�شنوي رفيع امل�شتوى 
ال����ذي ي��ن��ع��ق��د حت���ت رع���اي���ة كرمية 
الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  من �شاحب 
�شلطان بن حممد القا�شمي، ع�شو 
ال�شارقة،  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
املقبل  �شبتمر  و20   19 ي��وم��ي 
نقا�شية يف يومه  خم�س جل�شات   –
من  ن��خ��ب��ة  ف��ي��ه��ا  ي�������ش���ارك  الأول، 
اخلراء املحليني والعامليني، تتناول 
والقت�شاد  ال�شتثمار  يف  موا�شيع 
والتقنية  وال�������ش���ن���اع���ة  امل����ع����رف����ة 
والب�����ت�����ك�����ار وال���ت���ن���م���ي���ة، يف دول�����ة 
الإمارات العربية املتحدة واملنطقة.

وي���اأت���ي امل��ن��ت��دى ال����ذي ت��ن��ظ��م��ه كل 
لال�شتثمار  ال�������ش���ارق���ة  ه��ي��ئ��ة  م���ن 
ال�شارقة  ومكتب  �شروق  والتطوير 
املبا�شر  الأج����ن����ب����ي  ل���ال����ش���ت���ث���م���ار 
التابع للهيئة،  ال�شارقة،  ا�شتثمر يف 
ا�شرتاتيجية  اإع���الم���ي���ة  ب�����ش��راك��ة 
�شعار  حتت  عربية،   CNBC مع 

“الثورة ال�شناعية الرابعة«.
بجل�شة  فعالياته  املنتدى  وي�شتهل 
حتت عنوان “ال�شتثمارات الأجنبية 
امل�شاركون  فيها  يناق�س  املبا�شرة” 
الأجنبية  ال����ش���ت���ث���م���ارات  اأه���م���ي���ة 
امل��ب��ا���ش��رة ل��الق��ت�����ش��ادات وال�����دول، 
الأولوية  ذات  ال�شتثمار  وجم��الت 
واحلوافز  ال��ق��ط��اع��ات،  خمتلف  يف 
ت��ق��دم��ه��ا احل���ك���وم���ات لدعم  ال���ت���ي 
الأجانب،  امل�شتثمرين  ا�شتقطاب 
وال����ف����وائ����د امل���رتت���ب���ة ع���ل���ى دخ����ول 
ال�شتثمارات،  م���ن  ال��ن��وع��ي��ة  ه���ذه 
املتعلقة  التحديات  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 

ب��ج��ذب امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن م���ن خمتلف 
حركة  وم�����ش��ت��ق��ب��ل  ال�����ع�����امل،  دول 
العاملية،  الأج����ن����ب����ي  ال����ش���ت���ث���م���ار 
بالإ�شافة اإىل مكانة الإم��ارات على 
الجنبية   ال����ش���ت���ث���م���ارات  خ���ارط���ة 
املبا�شرة وجاذبيتها لروؤو�س الأموال 

اخلارجية.
اجلل�شة  يف  امل�������ش���ارك���ون  وي���ت���ن���اول 
ال��ن��ق��ا���ش��ي��ة ال���ث���ان���ي���ة ال���ت���ي حتمل 
ح���ول  خم���ت�������ش���رة  “نبذة  ع����ن����وان 
احلركات  �شعود  العاملي”،  الو�شع 
ال�شعبوية واأثرها يف حركة الأموال 
وال�����ش����ت����ث����م����ارات ح�������ول ال����ع����امل، 
التي  ال���ت���غ���ريات  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
تواجه امل�شتثمرين والتحديات التي 

تفر�شها، وكيفية التعامل معها.
الثالثة بعنوان  وت�شتعر�س اجلل�شة 
ال���راب���ع���ة:  ال�������ش���ن���اع���ي���ة  “الثورة 
والتحديات”،  وامل���ن���اف���ع  ال��ف��ر���س 
الرابعة،  ال�شناعية  الثورة  تعريف 
وت��اأث��ريه��ا امل��ت��وق��ع يف ح��ي��ات��ن��ا، مع 
اإل���ق���اء ال�����ش��وء ع��ل��ى واق����ع تطبيق 
دولة  يف  الرابعة  ال�شناعية  ال��ث��ورة 
والتاأثري  وحت���دي���ات���ه���ا،  الإم��������ارات 
ال�شطناعي  الذكاء  لع�شر  املتوقع 
ا�شتعمال  وت�����زاي�����د  ح���ي���ات���ن���ا،  يف 
واملنافع  وامل����خ����اط����ر  ال����روب����وت����ات 
الب�شر  ب���ني  ب��ال��ع��الق��ة  امل��رت��ب��ط��ة 

والروبوت.
وتناق�س اجلل�شة كذلك، التحديات 
وا�شتعمال  الأمت��ت��ة  تفر�شها  ال��ت��ي 
ال�شطناعي  وال���ذك���اء  ال��روب��وت��ات 
ع��ل��ى ال���وظ���ائ���ف، ب���الإ����ش���اف���ة اإىل 
املدن  ن��ح��و  الآين  ال��ت��ح��ول  اأه��م��ي��ة 
وال�شيا�شات  والت�شريعات  ال��ذك��ي��ة، 
املفقودة ل�شمان التواوؤم مع الثورة 
ميكن  وك��ي��ف  ال��راب��ع��ة،  ال�شناعية 

ال�شتثمارات  بواقع  املرتبطة  تلك 
املبا�شرة، ودورها الرئي�س  الأجنبية 
يف دع��م م��رون��ة الق��ت�����ش��اد وقدرته 

على مواجهة خمتلف التحديات .
واأ����ش���اف ب���ره���ان: ل ي��ق��ت�����ش��ر دور 
املوا�شيع  ا�شتعرا�س  على  املنتدى 
الق��ت�����ش��ادي��ة امل���خ���ت���ارة، ب���ل ميتد 
قائمة  ع��م��ل��ي��ة  ح��ل��ول  ت��ق��دمي  اإىل 
ع���ل���ى ت���ب���ن���ي اأح���������دث ال���ت���وج���ه���ات 
والتقنيات الكفيلة بتعزيز تناف�شية 
القت�شادات، وحتفيز بيئة الأعمال، 
اأن يكون احلدث منارة  اإىل  ون�شعى 
تاأثري  ذات  �شاملة  روؤى  ل�شتلهام 
اإيجابي يف حملياً واإقليمياً ودولياً«.

لتقرير  -وف�����ق�����اً  اأن�������ه  اإىل  ي�������ش���ار 
ال�شادر   ،2017 العاملي  ال�شتثمار 
للتجارة  املتحدة  الأمم  موؤمتر  عن 
دولة  ا�شتطاعت  اأونكتاد-  والتنمية 
تدفقات  يف  من��و  حتقيق  الإم�����ارات 
الواردة  املبا�شر  الأجنبي  ال�شتثمار 
اإىل  لت�شل   ،2.2% بن�شبة  اإل��ي��ه��ا 
9 م��ل��ي��ارات دولر،  ي��ق��رب م���ن  م���ا 
يف  دولر  مليارات   8.8 مع  مقارنة 
ال�  املرتبة  يف  لتحل   ،2015 العام 
القت�شادات  قائمة  بني  عاملياً   12

جمل�س  يف  ت�����ش��ه��م  اأن  ل���ل�������ش���ارق���ة 
الإمارات للثورة ال�شناعية الرابعة، 
اأن ت�شتفيد  والقطاعات التي ميكن 
يف  ال��راب��ع��ة  ال�شناعية  ال��ث��ورة  م��ن 

ال�شارقة.
ال��ت��ي حتمل  ال��راب��ع��ة،  اأم���ا اجلل�شة 
ه  توجرّ احلكومي:  “البتكار  عنوان 
م�شتقبل  م����ع����امل  ي���ر����ش���م  ج����دي����د 
اأهداف  فت�شتعر�س  احلكومات”، 
اللجوء  واأهمية  احلكومي،  البتكار 
اإىل ما يعرف ب�احلكومات الرقمية، 
وت�����اأث�����ري الب����ت����ك����ار احل����ك����وم����ي يف 
ال�شبكي  والرت�����ب�����اط  الإم�����������ارات، 
بالإ�شافة  ال�����ش��ارق��ة،  يف  احل��ك��وم��ي 
م���ن دول  امل�����ش��ت��ف��ادة  ال���درو����س  اإىل 
العامل يف جمال البتكار احلكومي.

الأول،  ال����ي����وم  ج��ل�����ش��ات  وت��خ��ت��ت��م 
ب��ج��ل�����ش��ة ن��ق��ا���ش��ي��ة خ��ام�����ش��ة حتمل 
يف  اجل�����دي�����د  ه  “التوجرّ ع�����ن�����وان 
بلوك ت�شني”،  تقنية  التكنولوجيا: 
التقنية  اخل��راء عن  فيها  يتحدث 
والأعمال  امل���ال  ع���امل  يف  اجل��دي��دة 
الرقمي،  ل��الق��ت�����ش��اد  واأه��م��ي��ت��ه��ا 
والدور الذي توؤديه يف حماية املدن 
والقطاعات  وت��ط��وي��ره��ا،  ال��ذك��ي��ة 

دولة  يف  ل�شيما  املنظور،  مل�شتقبله 
الإمارات، واإمارة ال�شارقة على وجه 

اخل�شو�س.
ميثل  امل���ن���ت���دى  اأن  امل�������ش���رخ  واأك�������د 
تزخر  ما  ل�شتعرا�س  قيمة  من�شة 
ب��ه ال�����ش��ارق��ة م��ن مم��ي��زات وفر�س 
القطاعات،  خمتلف  يف  ا�شتثمارية 
بلوغ  اإىل  خ����الل����ه  م����ن  ون���ت���ط���ل���ع 
امل�شتثمرين  م��ن  ج��دي��دة  �شريحة 
الباحثني عن التميز، وا�شتقطابهم 
املناطق  اأف�������ش���ل  م���ن  واح������دة  اإىل 
ال�شرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  ال���ش��ت��ث��م��اري��ة 

الأو�شط و�شمال اأفريقيا.
م����ن ج���ان���ب���ه، ق�����ال ال�����ش��ي��د حممد 
لقناة  التنفيذي  الرئي�س  ب��ره��ان، 
عربية: “ي�شع منتدى   CNBC
ال�شارقة لال�شتثمار الأجنبي املبا�شر 
املعامل  وا����ش���ح���ة  اأط�������راً   ،2017
مل�شتقبل عدد من اأهم املوا�شيع على 
ال�شاحة القت�شادية العاملية، ل�شيما 

تقنية  م��ن  ال�شتفادة  ميكنها  التي 
قطاع  مقدمتها  ويف  ت�شني،  ب��ل��وك 

ال�شحة والقطاع املايل.
امل�����ش��رخ مدير  وق���ال حم��م��د جمعة 
مكتب ال�شارقة لال�شتثمار الأجنبي 
ت�شارع  م��ع   : ال�����ش��ارق��ة  يف  ا�شتثمر 
وترية التحولت القت�شادية عاملياً، 
يرز العديد من املفاهيم واملوا�شيع 
اإىل ت�شليط  ال��ت��ي حت��ت��اج  اجل��دي��دة 
اأعمق،  ال�شوء عليها، ومنحها بعداً 
من خالل حتليل كل ما يتعلق بها، 
واإمكانية  مقوماتها  وا���ش��ت��ع��را���س 

ال�شتفادة املبا�شرة منها.
املنتدى  ي��غ��ط��ي  امل�����ش��رخ:  واأ����ش���اف 
ب�����ارزة يف  ع��ن��اوي��ن  الأول  ي��وم��ه  يف 
امل�����ش��ه��د الق���ت�������ش���ادي ال���ي���وم، مثل 
الثورة ال�شناعية الرابعة، والبتكار 
ب��ل��وك ت�شني،  وت��ق��ن��ي��ة  احل���ك���وم���ي، 
وهي موا�شيع تت�شل ب�شكل مبا�شر 
ال�شتثمار  مبو�شوع  مبا�شرة  وغري 

اأحد  يعتر  الذي  املبا�شر،  الأجنبي 
والنمو  ال����ش���ت���ق���رار  ع���وام���ل  اأه�����م 
ما  اإذا  ل�شيما  ل��ل��دول،  القت�شادي 
الكبرية  الإي��ج��اب��ي��ة  الآث����ار  اأدرك���ن���ا 
امل��رتت��ب��ة ع��ل��ي��ه، وامل��ت��م��ث��ل��ة بتوفري 
املحلي،  ال���ن���اجت  ودع����م  ال���وظ���ائ���ف، 
وزي�����ادة احل��رك��ة ال��ت��ج��اري��ة، ودعم 

حيوية القت�شاد وتناف�شيته.
وتابع: بات الوعي باأهمية ال�شتثمار 
من  العديد  ل��دى  يتنامى  الأجنبي 
الدول، التي بادرت اإىل حتفيز بيئة 
الأع��م��ال م��ن خ��الل �شن ت�شريعات 
حم��ف��زة جل���ذب ه���ذه ال��ن��وع��ي��ة من 
ال����ش���ت���ث���م���ارات، م���ث���ل الإع�����ف�����اءات 
وت�شهيل  وال�����ش��ري��ب��ي��ة،  اجل��م��رك��ي��ة 
وتب�شيط  ال��رتاخ��ي�����س،  اإج�������راءات 
ال�شركات،  ت��اأ���ش��ي�����س  ا����ش���رتاط���ات 
اليوم  جل�شات  ت��اأت��ي  ل���ذا  وغ��ريه��ا، 
لال�شتثمار  داعمة  للمنتدى  الأول 
الأجنبي، مقدمة قراءة مو�شوعية 
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الت�شالت، البث بالتلفزيون الكبلي، الإذاعة بالراديو، البث بالتلفزيون، البث بالتلفزيون الكبلي، الإت�شال 
الإت�شال  الب�شرية،  الألياف  �شبكات  عر  الإت�شال  احلا�شوبية،  الطرفيات  عر  الإت�شال  اخللوي،  بالتلفون 
بالتلفونات، نقل الر�شائل وال�شور عر الكمبيوتر، الإت�شال عر الطرفيات احلا�شوبية، الريد الإلكرتوين، 
خدمات التلفونات، البث بالتلفزيون، نقل الر�شائل وال�شور عر الكمبيوتر، خدمات الريد ال�شوتي، البث 

الال�شلكي.
والواقعة يف الفئة: 38

) PIECE ( و ) ONE ( و�شف العالمة: العالمة عبارة عن  الكلمات الالتينية
فعلى من لديه اإعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  20  اأغ�سط�س 2017 العدد 12101
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / را�ش�م اأب�و النج�ا لت�شجيل براءات الإخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التالية:
بتاري��خ: 2017/03/26 املودعة حتت رقم: 270308 

با�ش���م: �س. �شوي�شا انك.
وعنوان�ه: 2-5-10 هيتوت�شوبا�شي، �شيودا – كو، طوكيو 101 – 8050 اليابان  

وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:
التعليم والتهذيب، التدريب، الرتفيه، الأن�شطة الريا�شية والثقافية، تقدمي خدمات قاعات الت�شلية، حدائق 
الكتب، توفري  ن�شر  الدرا�شية،  واإدارة احللقات  املو�شيقية، تنظيم  واإقامة احلفالت  الت�شلية، تنظيم  املالهي، 
ت�شجيل  اإع��ادة  الدي�شكو،  املو�شيقية، خدمات  واإقامة احلفالت  تنظيم   ،) للمقامرة   ( الكازينوهات  ت�شهيالت 
ال�شوت، اإعداد اأ�شرطة الفيديو، خدمات امل�شيف، الرتفيه، معلومات عن الرتفيه، تنظيم املعار�س لالأغرا�س 
املقدمة  الألعاب  القمار، خدمات  الدعاية والإع��الن، لعب  اأفالم  اأفالم بخالف  اإنتاج  التعليمية،  اأو  الثقافية 
مبا�شرة من �شبكة كمبيوتر، معلومات عن الرتفيه، عر�س متثيليات حية، اإدارة اليان�شيب، تنظيم املباريات 
اأو املناف�شات ) للتعليم اأو الرتفيه (، تنظيم املعار�س لالأغرا�س الثقافية اأو التعليمية، حدائق املالهي، تنظيم 
حفالت ) ترفيه (، عر�س متثيليات حية، اإنتاج برامج الراديو والتلفزيون، اإنتاج عرو�س م�شرحية، اإنتاج اأفالم 
الفورية  الإلكرتونية  املطبوعات  توفري  الكاروكي،  خدمات  توفري  الت�شلية،  قاعات  خدمات  توفري  الفيديو، 
غري القابلة للتنزيل، ن�شر الكتب، اإنتاج برامج الراديو والتلفزيون، توفري ت�شهيالت الإ�شتجمام، معلومات عن 
الإ�شتجمام، اإنتاج عرو�س م�شرحية، �شتوديوهات �شينمائية، ترجمة الأفالم، الرتفيه التلفزيوين، اإنتاج برامج 

الراديو والتلفزيون، اإعداد اأ�شرطة الفيديو، اإنتاج اأفالم الفيديو.
والواقعة يف الفئة: 41

) PIECE ( و ) ONE ( و�شف العالمة: العالمة عبارة عن  الكلمات الالتينية
فعلى من لديه اإعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  20  اأغ�سط�س 2017 العدد 12101
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / را�ش�م اأب�و النج�ا لت�شجيل براءات الإخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التالية:
بتاري��خ: 2017/03/26 املودعة حتت رقم: 270309  

با�ش���م:�س. �شوي�شا انك.
وعنوان�ه: 2-5-10 هيتوت�شوبا�شي، �شيودا – كو، طوكيو 101 – 8050 اليابان  

وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:
والأدوات  والأج��ه��زة  وال�شينمائي  الفوتوغرايف  الت�شوير  واأدوات  واأج��ه��زة  وامل�شاحية  واملالحية  العلمية  والأدوات  الأج��ه��زة 
الب�شرية واأدوات الوزن والقيا�س والإ�شارة واملراقبة ) الإ�شراف ( والإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات لو�شل اأو فتح اأو حتويل 
ال�شور، حامالت بيانات  اأو  ال�شوت  اأو ن�شخ  اإر�شال  اأو  اأجهزة ت�شجيل  الكهربائية،  التحكم يف الطاقة  اأو  اأو تنظيم  اأو تكثيف 
األيات  الرقمية،  الت�شجيل  و�شائط  من  وغريها  رقمية  فيديوية  اأقرا�س  مدجمة،  اأقرا�س  ت�شجيل،  اأقرا�س  مغناطي�شية، 
برامج  الكمبيوتر،  اأجهزة  البيانات،  معاجلة  معدات  حا�شبة،  اآلت  النقد،  ت�شجيل  اآلت  النقد،  بقطع  تعمل  التي  لالأجهزة 
كمبيوتر، اأجهزة اإطفاء احلرائق، �شور كرتونية متحركة، علب للنظارات، اأطواق للهواتف النقالة، اآليات لالأجهزة التي تعمل 
بقطع النقد، اأجهزة ت�شغيل الأقرا�س املدجمة، اأقرا�س مدجمة ) �شمعية – ب�شرية (، برامج العاب كمبيوتر، لوحات مفاتيح 
م�شجلة،  كمبيوتر  برجميات   ،) للتنزيل  قابلة  برجميات   ( كمبيوتر  برامج  م�شجلة،  كمبيوتر  برامج  الكمبيوتر،  لأجهزة 
اأقرا�س مدجمة ) �شمعية – ب�شرية (، اأقرا�س مدجمة ) لذاكرة القراءة فقط (، اأقرا�س ب�شرية، م�شغالت الأقرا�س لأجهزة 
اأقرا�س مغناطي�شية، ملفات �شورية قابلة للتنزيل، نغمات قابلة للتنزيل للهواتف النقالة، م�شغالت الأقرا�س  الكمبيوتر، 
الفيديوية الرقمية، علب للنظارات، �شال�شل للنظارات، خيوط للنظارات، اطر للنظارات، نظارات، عد�شات عينية، �شماعات 
الراأ�س، �شناديق نغم لأجهزة الكمبيوتر، �شناديق نغم ) مو�شيقية (، اأجهزة كمبيوتر �شخ�شية �شغرية، ميكروفونات، مفكرة 
بالكمبيوتر، م�شغالت  اأجهزة ملحقة   ،) اأق��الم الكرتونية ) وح��دات عر�س ب�شري  الفارة،  يف �شكل كمبيوتر �شغري، لبادات 
الأقرا�س الفيديوية الرقمية، حا�شبات جيب، م�شغالت و�شائط حممولة، هواتف حممولة، برجميات كمبيوتر ) م�شجلة (، 
خوذ واقية لالألعاب الريا�شية، نظارات �شم�شية، م�شجالت �شريطية، وحدات اأ�شرطة مغناطي�شية لأجهزة الكمبيوتر، اأجهزة 
اأ�شرطة  تتابعي م�شرتك،  لناقل  تلفزيون، م�شغل وم�شي  اأجهزة  املغناطي�شية، هواتف حممولة،  التمنغنط لالأ�شرطة  اإزالة 

فيديو، م�شجالت فيديو، �شا�شات فيديو، هواتف فيديو، اأ�شرطة فيديو، هواتف ل�شلكية.   
والواقعة يف الفئة: 09

.) Z ( واحلرف الالتيني ) BALL ( و ) DRAGON ( و�شف العالمة: العالمة عبارة عن  الكلمات الالتينية
فعلى من لديه اإعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل 

للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  20  اأغ�سط�س 2017 العدد 12101
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / را�ش�م اأب�و النج�ا لت�شجيل براءات الإخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التالية:
بتاري��خ: 2017/03/26 املودعة حتت رقم: 270310 

با�ش���م: �س. �شوي�شا انك.
وعنوان�ه: 2-5-10 هيتوت�شوبا�شي، �شيودا – كو، طوكيو 101 – 8050 اليابان  

وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:
الفوتوغرافية،  ال�شور  الكتب،  م��واد جتليد  املطبوعات،  اأخ��رى،  فئلت  واردة يف  امل��واد وغري  امل�شنوعة من هذه  واملنتجات  املقوى  وال��ورق  ال��ورق 
القرطا�شية، مواد الل�شق امل�شتعملة يف القرطا�شية اأو لغايات منزلية، ومواد الفنانني، فرا�شي الدهان اأو التلوين، الآلت الكاتبة واللوازم املكتبية ) 
عدا الأثاث (، مواد التوجيه والتدري�س ) عدا الأجهزة (، مواد التغليف البال�شتيكية ) غري الواردة يف فئات اأخرى (، حروف الطباعة، الكلي�شيهات 
) الرا�شمات (، اأ�شرطة ل�شقة للقرطا�شية اأو لالأغرا�س املنزلية، بكرات لالأ�شرطة الال�شقة ) لوازم مكتبية (، مواد ل�شق ) غراء ( للقرطا�شية اأو 
لالأغرا�س املنزلية، لوحات اإعالنات من الورق اأو الورق املقوى، البومات، تقاومي، بطاقات اإعالن ) قرطا�شية (، اأدوات للر�شم املائي، اأكيا�س ورقية 
خمروطية، اأكيا�س ) مغلفات واأجربة ( من الورق اأو البال�شتيك للتعبئة، اأكيا�س للطبخ با�شتخدام فرن امليكروويف، اأكيا�س نفايات من الورق اأو 
البال�شتيك، كرات دوارة لأقالم الروؤو�س الدوارة، مراييل من الورق لالأطفال، حافظات للورق ال�شائب، اأ�شرطة ) جتليد الكتب (، �شبورة ) األواح 
تدري�س ( �شبورات، م�شاند كتب، كتيبات، موؤ�شرات للكتب، علب لأقالم احلر، علب من الورق املقوى اأو الورق، تقاومي، كنفا للر�شم الزيتي، ورق 
مقوى، مواد من الرقم املقوى، اأنابيب من الورق املقوى، ورق لعب ) �شدة (، كتالوجات ) دليل م�شور (، كتب للر�شوم الهزلية، اأغلفة للكتب اأو 
الر�شائل ) قرطا�شية (، ملفات للوئائق ) قرطا�شية (، حامالت للوثائق ) قرطا�شية (، األواح ر�شم، اأدوات ر�شم، مواد ر�شم، دفاتر ر�شم، اأقالم ر�شم، 
م�شابك ر�شم، اأطقم ر�شم، زوايا ر�شم، م�شاطر تائية للر�شم، مغلفات ) قرطا�شية (، هياكل �شغرية من الورق املعجن، ملفات ) قرطا�شية (، اأقالم 
حر، اأكيا�س للنفايات من الورق اأو البال�شتيك، مطبوعات تخطيطية، بطاقات تهنئة، جمالت ) دوريات (، قطع ورق خمرم لكوؤو�س البرية، ن�شرات 
اإخبارية دورية، �شحف، دفاتر، دفاتر فطع ) قرطا�شية (، دفاتر قطع للكتابة، �شفائح من الورق ) قرطا�شية (، اأقالم تلوين، معاجني للقرطا�شية 
اأقالم الر�شا�س، حامالت ر�شا�س الأقالم،  اأقالم احلر، حامالت  اأو لالأغرا�س املنزلية، علب لأقالم احلر، م�شابك لأقالم احلر، م�شاحات 
ر�شا�س الأقالم، مراة اأقالم الر�شا�س ) كهربائية اأو غري كهربائية (، الآت بري اأقالم الر�شا�س ) كهربائية اأو غري كهربائية (، اأقالم ر�شا�س، 
حامالت اأقالم احلر، اأقالم حر ) لوازم مكتبية (، دوريات، �شور فوتوغرافية ) مطبوعة (، �شور، بطاقات بريدية، اإعالنات كبرية، مطبوعات، 
من�شورات مطبوعة، جداول مواعيد مطبوعة، بيانات اإعالنية، من�شورات مطبوعة، ممحايات مطاط، م�شاطر ر�شم، م�شاطر قائمة الزاوية، لوازم 
مدر�شية ) قرطا�شية (، م�شاطر قائمة الزاوية، قرطا�شية، �شفائح اإ�شتن�شل ) قرطا�شية (، ل�شاقات ) قرطا�شية (، بيا�شات من الورق للموائد، 
مناديل من الورق للموائد، تذاكر، بطاقات جتارية عدا املخ�ش�شة لالألعاب، ر�شوم تنقل بالإحتكاك ) �شور معدة للنقل (، �شفافيات ) قرطا�شية 
(، مفاتيح الآلت الكاتبة، اأ�شرطة لالآلت الكاتبة، الآت كاتبة ) كهربائية اأو غري كهربائية (، مواد كتابة، دفاتر كتابة اأو ر�شم، دفاتر قطع للكتابة، 

ورق كتابة، األواح اأردوازية للكتابة، بر�شامات.   - والواقعة يف الفئة: 16
.) Z ( واحلرف الالتيني ) BALL ( و ) DRAGON ( و�شف العالمة: العالمة عبارة عن  الكلمات الالتينية

فعلى من لديه اإعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه 
وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  20  اأغ�سط�س 2017 العدد 12101

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / را�ش�م اأب�و النج�ا لت�شجيل براءات الإخرتاع
بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2017/03/27 املودعة حتت رقم: 270390 
با�ش���م: �س. ميزكان اأمريكا اإنك.

وعنوان�ه: 161 فيهانفيل درايف، �شويت 300، ماونت برو�شبيكت، اإلينوي 60056، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

اللحوم والأ�شماك وحلوم الدواجن وال�شيد، خال�شات اللحم، فواكه وخ�شراوات حمفوظة وجمففة ومطهوة، 
الزيوت والدهون  البي�س واحلليب ومنتجات احلليب،  بال�شكر،  ( ومربيات وفواكه مطبوخة  هالم ) جيلي 
ال�شاحلة لالأكل، مرق حلم، جبنة، ق�شدة ) منتجات البان (، منتجات غذائية معدة من ال�شمك، �شمن نباتي، 
زيت زيتون للطعام، زيتون حمفوظ، �شلطة خ�شراوات، م�شتح�شرات لإعداد ال�شوربة، م�شتح�شرات �شوربة 

اخل�شراوات، �شوربات، ع�شري بندورة للطبخ، معجون بندورة، ع�شري خ�شراوات للطبخ.
والواقعة يف الفئة: 29

و�شف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمة الالتينية ) RAGU ( وفوق احلرف ) U ( عالمة ت�شكيل
فعلى من لديه اإعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  20  اأغ�سط�س 2017 العدد 12101
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / را�ش�م اأب�و النج�ا لت�شجيل براءات الإخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2017/03/27 املودعة حتت رقم: 270395 
با�ش���م: �س. ميزكان اأمريكا اإنك.

وعنوان�ه: 161 فيهانفيل درايف، �شويت 300، ماونت برو�شبيكت، اإلينوي 60056، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

القهوة، ال�شاي، الكاكاو والقهوة الإ�شطناعية، الأرز، التابيوكا وال�شاغو، الدقيق وامل�شتح�شرات امل�شنوعة من 
احلبوب، اخلبز والفطائر واحللويات، مثلجات �شاحلة لالأكل، �شكر، ع�شل النحل والع�شل الأ�شود، اخلمرية 
وم�شحوق اخلبيز، امللح، اخلردل، اخلل وال�شل�شات ) التوابل (، البهارات، الثلج، فلفل حلو، توابل، كت�شاب ) 
�شل�شة (، معكرونة، مايونيز، �شل�شات مرق اللحم، دقيق حم�شر من النودلز ) املعكرونة الرقيقة (، نودلز 
) معكرونة رقيقة (، معكرونة، البي�شتو الإيطالية ) �شل�شات(، بيتزا، رافيول ) فطائر باجلبنة وال�شل�شة 

احلمراء (، �شعريية رقيقة، �شباغيتي ) معكرونة رفيعة (، �شل�شة بندورة، �شعريية ) نودلز (
والواقعة يف الفئة: 30

و�شف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمة الالتينية ) RAGU ( وفوق احلرف ) U ( عالمة ت�شكيل
فعلى من لديه اإعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  20  اأغ�سط�س 2017 العدد 12101
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / را�ش�م اأب�و النج�ا لت�شجيل براءات الإخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التالية:
بتاري��خ: 2017/03/28 املودعة حتت رقم: 270431 

DZ -T- 2016-004066 :.رقم الولوية
تاريخ الولوية.: 2016/10/02

با�ش���م: �س. �س. لير ليكويد، �شو�شيتي انونيم بور ليتودي اإي تي  لإك�شبلوتا�شني دي�س برو�شيد�س جيورجيز 
كلود.

وعنوان�ه: 75 كواي دي اور�شاي، 75007 باري�س، فرن�شا
وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

والب�شتنة  الزراعة  يف  وكذلك  الفوتوغرايف  والت�شوير  العلمي  والبحث  ال�شناعة  يف  امل�شتخدمة  الكيماويات 
النريان،  اإخماد  اأ�شمدة، مركبات  ا�شطناعية غري معاجلة، بال�شتيك غري معالج،  راتنجات  الغابات،  وزراعة 
م�شتح�شرات �شقي وحلام املعادن، مواد كيميائية حلفظ املواد الغذائية، مواد دباغة، مواد الل�شق امل�شتخدمة 

يف ال�شناعة
والواقعة يف الفئة: 01

و�شف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمات الالتينية ) AIR ( و ) LIQUIDE ( مكتوبتان بطريقة 
مميزة باللون الأحمر، وعلى ي�شارها ر�شم ل�شكل مميز باللونني الأزرق والأبي�س

فعلى من لديه اإعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  20  اأغ�سط�س 2017 العدد 12101
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / را�ش�م اأب�و النج�ا لت�شجيل براءات الإخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التالية:
بتاري��خ: 2017/03/28 املودعة حتت رقم: 270432 

DZ -T- 2016-004066 :.رقم الولوية
تاريخ الولوية.: 2016/10/02

با�ش���م: �س. �س. لير ليكويد، �شو�شيتي انونيم بور ليتودي اإي تي  لإك�شبلوتا�شني دي�س برو�شيد�س جيورجيز 
كلود.

وعنوان�ه: 75 كواي دي اور�شاي، 75007 باري�س، فرن�شا
وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

معادن غري نفي�شة وكل خليط منها ، مواد بناء معدنية، مباين متنقلة معدنية، مواد معدنية خلطوط ال�شكك 
احلديدية، حبال واأ�شالك غري كهربائية من معادن غري نفي�شة، م�شنوعات حدادة، خردوات معدنية �شغرية، 
موا�شري واأنابيب معدنية، خزائن حفظ الوثائق والأ�شياء الثمينة، منتجات م�شنوعة من معادن غري نفي�شة 

غري واردة يف فئات اأخرى، خامات معادن
والواقعة يف الفئة: 06

و�شف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمات الالتينية ) AIR ( و ) LIQUIDE ( مكتوبتان بطريقة 
مميزة باللون الأحمر، وعلى ي�شارها ر�شم ل�شكل مميز باللونني الأزرق والأبي�س

فعلى من لديه اإعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  20  اأغ�سط�س 2017 العدد 12101

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / را�ش�م اأب�و النج�ا لت�شجيل براءات الإخرتاع
بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2017/03/26 املودعة حتت رقم: 270311 
با�ش���م: �س. �شوي�شا انك.

وعنوان�ه: 2-5-10 هيتوت�شوبا�شي، �شيودا – كو، طوكيو 101 – 8050 اليابان  
وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س، مراييل ) مالب�س (، ا�شكتة ) لفاعات عنق عري�شة (، �شراويل لالأطفال ) مالب�س (، بندانات ) 
مناديل للرقبة (، اأرواب ا�شتحمام، �شنادل ا�شتحمام، �شبا�شب ا�شتحمام، اأغطية راأ�س لال�شتحمام، �شراويل ا�شتحمام، اأثواب ا�شتحمام، 
�شراويل ا�شتحمام، مالب�س لل�شاطيء، اأحذية لل�شاطيء، اأحزمة ) مالب�س (، اأحزمة للنقود ) مالب�س (، رخم الأحذية ) اجلزء العلوي 
من الأحذية (، اأحذية، اأحذية للريا�شة، قمي�شولت ) �شرتات ن�شوية ق�شرية (، اأطراف اأمامية للقبعات، قبعات ) اأغطية للراأ�س (، 
قبعات ا�شتحمام، مالب�س، مالب�س للريا�شة البدنية، مالب�س من جلد مقلد، مالب�س جلدية، معاطف، معاطف خفيفة، ياقات واقية، 
ياقات ) مالب�س (، قم�شان م�شرولة ) مالب�س (، م�شدات للن�شاء ) تلب�س حتت الثياب (، مالب�س للحفالت التنكرية، اأثواب، عباءات، 
اأغطية لالأذنني ) مالب�س (، لبا�س القدم، لوازم معدنية للبا�س القدم، كعاب لالأحذية، اأدوات مانعة لنزلق الأحذية، زخارف لبا�س 
الفرو، ثياب  ( قبعات، مالب�س من  القدم، اطر ) هياكل  للبا�س  �شيور   ،) القدم  لبا�س  العلوي من  القدم ) اجلزء  لبا�س  القدم، رخم 
غردين، قفازات ) مالب�س (، عباءات، قبعات، قبعات ورقية ) مالب�س (، اأربطة للراأ�س ) مالب�س (، اأغطية للراأ�س، برن�س ) اأغطية 
للراأ�س ( ) مالب�س (، جاكيتات ) مالب�س (، جاكيتات من ال�شوف ) مالب�س (، قم�شان �شوفية ) مالب�س (، اأثواب من ال�شوف، جرزاية 
) كنزات �شوفية (، مالب�س حمبوكة، اأحذية ذات اأربطة، مالب�س جلدية، مالب�س من اجللد املقلد، اأغطية لل�شاق، طماقات ) اأغطية 
لل�شاق (، طماقات ) بناطيل (، مالب�س كتانية، غطاء للعني عند النوم، مالب�س للحفالت التنكرية، معاطف خارجية، بيجامات، �شراويل 
داخلية، مالب�س من الورق، قبعات ورقية ) مالب�س (، جاكيتات مقلن�شة، اأطراف اأمامية للقبعات، البن�س ) عباءات (، كنزات �شوفية، 
بيجامات، اأرواب ا�شتحمام، �شنادل، �شاري ) لبا�س هندي (، لفاعات، �شالت، واقيات مالب�س، �شدر القمي�س، ياقات قم�شان، قم�شان، 
اأحذية، قم�شان ق�شرية الأكمام، قبعات ا�شتحمام، تنانري، قبعات �شيقة، غطاء للعني عند النوم، �شبا�شب، قم�شان داخلية ) مالب�س 
اأث��واب �شباحة،  ا�شتحمام، �شرتات،  اأث��واب   ،) داخلية (، جالبيب، حمالت للجوارب، جوارب ق�شرية، جاكيتات من ال�شوف ) مالب�س 
مالب�س  ا�شتحمام،  �شراويل  بناطيل،  للبناطيل،  اأحزمة  خفيفة،  معاطف  ر�شمية،  قبعات  كم،  ن�شف  قم�شان  داخلية،  ن�شائية  مالب�س 
داخلية، �شراويل داخلية، مالب�س داخلية، اأزياء موحدة، خمار ) مالب�س (، �شدارات، �شدارات ل�شيد ال�شمك، اأ�شاور قم�شان ) مالب�س 

(، ياقات قم�شان.  - والواقعة يف الفئة: 25
.) Z ( واحلرف الالتيني ) BALL ( و ) DRAGON ( و�شف العالمة:العالمة عبارة عن  الكلمات الالتينية

فعلى من لديه اإعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم 
امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  20  اأغ�سط�س 2017 العدد 12101
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / را�ش�م اأب�و النج�ا لت�شجيل براءات الإخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2017/03/26 املودعة حتت رقم: 270312 
با�ش���م: �س. �شوي�شا انك.

وعنوان�ه: 2-5-10 هيتوت�شوبا�شي، �شيودا – كو، طوكيو 101 – 8050 اليابان  
وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

اللعب واأدوات اللعب، اأدوات الريا�شة اجلمنازية والأدوات الريا�شية غري الواردة يف فئات اأخرى، زينة ل�شجرة 
األعاب لوحية، ورق لعب )  النوادي،  األعاب فيديو  اأجهزة  اتوماتيكيا وبالنقد،  امليالد، الآت ت�شلية تعمل  عيد 
اأجهزة  األعاب،  للدمى،  (، دمى، مالب�س  الإ�شاءة واحللويات  ) ما عدا مواد  امليالد  ل�شجر عيد  زينة   ،) �شدة 
اأحاجي ال�شور املقطوعة، دمى متحركة، حلي للحفالت وللرق�شات )  للعب، كرات للعب، قفازات لالألعاب، 
هدايا للحفالت (، زينة ل�شجر عيد امليالد ما عدا مواد الإ�شاءة واحللويات، كرات لعب، ورق لعب ) �شدة (، 

األعاب م�شنوعة من املخمل
والواقعة يف الفئة: 28

واحلرف   )  BALL  ( و   )  DRAGON  ( الالتينية  الكلمات  ع��ن   ع��ب��ارة  العالمة  ال��ع��الم��ة:  و�شف 
.) Z ( الالتيني

فعلى من لديه اإعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  20  اأغ�سط�س 2017 العدد 12101
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / را�ش�م اأب�و النج�ا لت�شجيل براءات الإخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2017/03/26 املودعة حتت رقم: 270313 
با�ش���م: �س. �شوي�شا انك.

وعنوان�ه: 2-5-10 هيتوت�شوبا�شي، �شيودا – كو، طوكيو 101 – 8050 اليابان  
وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

الت�شالت، البث بالتلفزيون الكبلي، الإذاعة بالراديو، البث بالتلفزيون، البث بالتلفزيون الكبلي، الإت�شال 
الإت�شال  الب�شرية،  الألياف  �شبكات  عر  الإت�شال  احلا�شوبية،  الطرفيات  عر  الإت�شال  اخللوي،  بالتلفون 
بالتلفونات، نقل الر�شائل وال�شور عر الكمبيوتر، الإت�شال عر الطرفيات احلا�شوبية، الريد الإلكرتوين، 
خدمات التلفونات، البث بالتلفزيون، نقل الر�شائل وال�شور عر الكمبيوتر، خدمات الريد ال�شوتي، البث 

الال�شلكي.
والواقعة يف الفئة: 38

واحلرف   )  BALL  ( و   )  DRAGON  ( الالتينية  الكلمات  ع��ن   ع��ب��ارة  العالمة  ال��ع��الم��ة:  و�شف 
.) Z ( الالتيني

فعلى من لديه اإعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  20  اأغ�سط�س 2017 العدد 12101
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / را�ش�م اأب�و النج�ا لت�شجيل براءات الإخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التالية:
بتاري��خ: 2017/03/26 املودعة حتت رقم: 270314 

با�ش���م: �س. �شوي�شا انك.
وعنوان�ه: 2-5-10 هيتوت�شوبا�شي، �شيودا – كو، طوكيو 101 – 8050 اليابان  

وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:
التعليم والتهذيب، التدريب، الرتفيه، الأن�شطة الريا�شية والثقافية، تقدمي خدمات قاعات الت�شلية، حدائق 
الكتب، توفري  ن�شر  الدرا�شية،  واإدارة احللقات  املو�شيقية، تنظيم  واإقامة احلفالت  الت�شلية، تنظيم  املالهي، 
ت�شجيل  اإع��ادة  الدي�شكو،  املو�شيقية، خدمات  واإقامة احلفالت  تنظيم   ،) للمقامرة   ( الكازينوهات  ت�شهيالت 
ال�شوت، اإعداد اأ�شرطة الفيديو، خدمات امل�شيف، الرتفيه، معلومات عن الرتفيه، تنظيم املعار�س لالأغرا�س 
املقدمة  الألعاب  القمار، خدمات  الدعاية والإع��الن، لعب  اأفالم  اأفالم بخالف  اإنتاج  التعليمية،  اأو  الثقافية 
مبا�شرة من �شبكة كمبيوتر، معلومات عن الرتفيه، عر�س متثيليات حية، اإدارة اليان�شيب، تنظيم املباريات 
اأو املناف�شات ) للتعليم اأو الرتفيه (، تنظيم املعار�س لالأغرا�س الثقافية اأو التعليمية، حدائق املالهي، تنظيم 
حفالت ) ترفيه (، عر�س متثيليات حية، اإنتاج برامج الراديو والتلفزيون، اإنتاج عرو�س م�شرحية، اإنتاج اأفالم 
الفورية  الإلكرتونية  املطبوعات  توفري  الكاروكي،  خدمات  توفري  الت�شلية،  قاعات  خدمات  توفري  الفيديو، 
غري القابلة للتنزيل، ن�شر الكتب، اإنتاج برامج الراديو والتلفزيون، توفري ت�شهيالت الإ�شتجمام، معلومات عن 
الإ�شتجمام، اإنتاج عرو�س م�شرحية، �شتوديوهات �شينمائية، ترجمة الأفالم، الرتفيه التلفزيوين، اإنتاج برامج 

الراديو والتلفزيون، اإعداد اأ�شرطة الفيديو، اإنتاج اأفالم الفيديو.
والواقعة يف الفئة: 41

.) Z ( واحلرف الالتيني ) BALL ( و ) DRAGON ( و�شف العالمة:العالمة عبارة عن  الكلمات الالتينية
فعلى من لديه اإعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  20  اأغ�سط�س 2017 العدد 12101

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / را�ش�م اأب�و النج�ا لت�شجيل براءات الإخرتاع
بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2017/03/28 املودعة حتت رقم: 270433 
DZ -T- 2016-004066 :.رقم الولوية

تاريخ الولوية.: 2016/10/02
با�ش���م: �س. �س. لير ليكويد، �شو�شيتي انونيم بور ليتودي اإي تي  لإك�شبلوتا�شني دي�س برو�شيد�س جيورجيز 

كلود.
وعنوان�ه: 75 كواي دي اور�شاي، 75007 باري�س، فرن�شا
وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

والأغرا�س  املياه  واإم��داد  والتهوية  والتجفيف  والتريد  والطهو  البخار  وتوليد  والتدفئة  لالإنارة  اأجهزة 
ال�شحية

والواقعة يف الفئة: 11
و�شف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمات الالتينية ) AIR ( و ) LIQUIDE ( مكتوبتان بطريقة 

مميزة باللون الأحمر، وعلى ي�شارها ر�شم ل�شكل مميز باللونني الأزرق والأبي�س
فعلى من لديه اإعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  20  اأغ�سط�س 2017 العدد 12101
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / را�ش�م اأب�و النج�ا لت�شجيل براءات الإخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2017/03/28 املودعة حتت رقم: 270434 
DZ -T- 2016-004066 :.رقم الولوية

تاريخ الولوية.: 2016/10/02
با�ش���م: �س. �س. لير ليكويد، �شو�شيتي انونيم بور ليتودي اإي تي  لإك�شبلوتا�شني دي�س برو�شيد�س جيورجيز 

كلود.
وعنوان�ه: 75 كواي دي اور�شاي، 75007 باري�س، فرن�شا
وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�شميم املتعلقة بها، خدمات التحاليل والأبحاث ال�شناعية، 
خدمات ت�شميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتر

والواقعة يف الفئة: 42
و�شف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمات الالتينية ) AIR ( و ) LIQUIDE ( مكتوبتان بطريقة 

مميزة باللون الأحمر، وعلى ي�شارها ر�شم ل�شكل مميز باللونني الأزرق والأبي�س
فعلى من لديه اإعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  20  اأغ�سط�س 2017 العدد 12101
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / را�ش�م اأب�و النج�ا لت�شجيل براءات الإخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التالية:

بتاري��خ: 2017/03/28 املودعة حتت رقم: 270436 
DZ -T- 2016-004066 :.رقم الولوية

تاريخ الولوية.: 2016/10/02
با�ش���م: �س. �س. لير ليكويد، �شو�شيتي انونيم بور ليتودي اإي تي  لإك�شبلوتا�شني دي�س برو�شيد�س جيورجيز 

كلود.
وعنوان�ه: 75 كواي دي اور�شاي، 75007 باري�س، فرن�شا
وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

اخلدمات الطبية، اخلدمات البيطرية، خدمات العناية ال�شحية واملحافظة على اجلمال للكائنات الب�شرية اأو 
احليوانات، خدمات الزراعة والب�شتنة والغابات

 والواقعة يف الفئة: 44
و�شف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمات الالتينية ) AIR ( و ) LIQUIDE ( مكتوبتان بطريقة 

مميزة باللون الأحمر، وعلى ي�شارها ر�شم ل�شكل مميز باللونني الأزرق والأبي�س
فعلى من لديه اإعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  20  اأغ�سط�س 2017 العدد 12101

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
�شالح الأمني للملكية الفكرية

بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم  :   100372     بتاريخ : 2007/09/25
وامل�شجلة حتت رقم : 102080   بتاريخ : 2010/04/20 

با�ش��م : �شركة / ماها�شويتها لتجارة املواد الغذائية ) �س.ذ.م.م(.
وعنوانه : �س.ب: 122519، دبي، المارات العربية املتحدة

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية 
يف : 2017/09/25  وحتى تاريخ:  2027/09/25م

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  20  اأغ�سط�س 2017 العدد 12101

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل:  
�شالح الأمني للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 267443   بتاريخ : 2017/01/31                         
با�ش��م: �شركة جولد �شتار توباكو، اإنك.

العنوان: �س.ب: 3254، جنوب اأمبوي، نيو جري�شي 08879، الوليات املتحدة الأمريكية.
وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

ال�شي�شة )الرنجيلة(؛ اأدوات املدخنني؛ فحم ال�شي�شة )الرنجيلة(؛ التبغ؛ ال�شجائر.
الواق�عة بالفئة:   34 

و�شف العالمة:   الكلمتان SWIFT LITE   بحروف لتينية كما يف ال�شكل املو�شح. 
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  20  اأغ�سط�س 2017 العدد 12101
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل:  

�شالح الأمني للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 268437   بتاريخ : 2017/02/18                         
با�ش��م: اأياد �شيد حممد و ليك فقيه عبد 

العنوان: 24 �شارع الألزا�س واللورين، الدائرة 75019، باري�س، فرن�شا؛ 4 �شارع العميد برونيه، الدائرة 75019، 
باري�س، فرن�شا

وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
املالب�س؛ لبا�س القدم؛ اأغطية الراأ�س؛ قم�شان؛ مالب�س جلدية؛ اأحزمة )مالب�س(؛ مالب�س م�شنوعة من 
التزلج؛  اأحذية  ال�شاطئ؛  اأحذية  ال�شبا�شب؛  اجل��وارب؛  العنق؛  ربطات  اأو�شحة؛  )مالب�س(؛  قفازات  الفرو؛ 

الأحذية الريا�شية؛ املالب�س الداخلية.
الواق�عة بالفئة:   25 

والأ�شود  الأبي�س  بالألوان  MAISON BEDOUIN  بحرف لتينية  الكلمتان   العالمة:    و�شف 
يعلوهما ر�شم �شقر يف هيئة نزول وحتتهما كلمة  PARIS  بحروف لتينية كما يف ال�شكل املو�شح.     

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  20  اأغ�سط�س 2017 العدد 12101
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل:  

�شالح الأمني للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 269180   بتاريخ : 2017/03/05
با�ش��م: �شركة ت�شوبي غوريال، اإنك.

العنوان: 4080 اأن. بامل �شرتيت �شويت 802، فولرتون، كاليفورنيا 92835، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

واأواين  واأوع��ي��ة  وق��واري��ر  الطبي(  )لالإ�شتخدام  م��رة  من  لأك��رث  لالإ�شتخدام  قابلة  قطارة  زجاجية  قوارير 
الطبي(  )لالإ�شتخدام  مرة  من  لأك��رث  لالإ�شتخدام  قابلة  بال�شتيكية  قوارير  الطبي؛  لالإ�شتخدام  زجاجية 

وقوارير واأوعية واأواين بال�شتيكية لالإ�شتخدام الطبي.                                                
الواق�عة بالفئة:   10 

و�شف العالمة:   ر�شم حليوان الغوريال باللون الأ�شود والأبي�س كما يف ال�شكل املو�شح.
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  20  اأغ�سط�س 2017 العدد 12101
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل:  

�شالح الأمني للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 269181   بتاريخ : 2017/03/05
با�ش��م: �شركة ت�شوبي غوريال، اإنك.

العنوان: 4080 اأن. بامل �شرتيت �شويت 802، فولرتون، كاليفورنيا 92835، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتميز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

قوارير واأوعية واأواين زجاجية لالإ�شتخدام لأكرث من مرة؛ قوارير واأوعية واأواين بال�شتيكية لالإ�شتخدام 
لأكرث من مرة؛ حقائب حلمل الأوعية والأواين البال�شتيكية و الزجاجية وجميع املنتجات املذكورة خا�شة 

بالإ�شتخدام املنزيل.                                                                                                  
الواق�عة بالفئة:  21

و�شف العالمة:   ر�شم حليوان الغوريال باللون الأ�شود والأبي�س كما يف ال�شكل املو�شح.
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  20  اأغ�سط�س 2017 العدد 12101
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الك�شندر  ال�شربي  الكبري  ال��دويل  الأ�شتاذ  فاز 
التي  اخلاطف  ال�شطرجن  بطولة  بلقب  انديج 
اأقيمت ليوم واحد �شمن فعاليات مهرجان اأبو 
ظبي الدويل الرابع والع�شرون لل�شطرجن الذي 
اأبو  يف  ث��اين  دو�شت  بفندق  مناف�شاته  تتوا�شل 
ظبي حتت رعاية �شمو ال�شيخ نهيان بن زايد اآل 
نهيان ، وقد جاء فوز الالعب ال�شربي الكبري 
�شاعات    4 م��دار  على  ا�شتمرت  مناف�شات  بعد 
جن�شية   40 م���ن   لع����ب    190 مب�شاركة  
خمتلفة ، من بينهم 175  لعبا من الالعبني 
الأل���ق���اب  ح��م��ل��ة  م���ن  لع����ب  و64  امل�شنفني  
ال��رف��ي��ع��ة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال��ل��ع��ب��ة و���ش��ط جتمع 
اللعبة  وع�شاق  امل�شاركني  من  رائ��ع  �شطرجني 
وال�شورة  بال�شوت  بثها  مت  والتي   ، والعائالت 
ال�شطرجنية  امل��واق��ع  اإىل  مبا�شرة  ال��ه��واء  على 
تكرميه  و�شيتم  ال��ع��امل  م�شتوى  على  ال��ه��ام��ة 
املقبل  الأرب��ع��اء  ي��وم  املقرر  اخلتامي  احلفل  يف 
الك�شندر  ال�شربي  واأع����رب  احل���ايل.   8/23
عن �شعادته بنيل اأول األقاب مهرجان اأبو ظبي 
لل�شطرجن لعام 2017 والتي بداأها وت�شنيفه 
يف املركز العا�شر على م�شتوى امل�شاركني ليتوج 
 30 ر���ش��ي��ده  راف��ع��اً  الأول  ب��امل��رك��ز  نهايتها  يف 
نقطة مما يقربه من قائمة اأف�شل لعبي العامل 
اأبو  بال�شطرجن اخلاطف ، موؤكدا باأن مهرجان 
ظبي الدويل ال�شنوي لل�شطرجن يحظى ب�شمعة 
كبرية بني دول العامل للم�شتوى التنظيم الرائع 
والأم���ان  ب��الأم��ن  وال�����ش��ع��ور  ال�شيافة  ،وح�����ش��ن 
جمرد و�شولك لأر�س الإمارات الرائعة. و�شهد 
فعاليات بطولة ال�شطرجن اخلاطف مهدي عبد 

الإم����ارات  احت���اد  اإدارة  جمل�س  ع�شو  الرحيم  
مب�شتوى  ����ش���ع���ادت���ه  ع����ن  م���ع���رب���اً  ل��ل�����ش��ط��رجن 
الفني  امل�شتوى  يف  تطوراً  ت�شهد  التي  البطولة 
عاماً بعد اآخر ، م�شيداً بجهود القائمني عليها 
ومثنياً على كوادر النادي التي تعمل على اإجناح 
كافة فعاليات النادي واإظهارها يف اأجمل حلة.. 
واأ�شاف: »البطولة ت�شري مبعدلت فنية عالية 
ب�شبب م�شاركة عدد كبري من الأ�شتاذة الدوليني 
فيها وعدد كبري من اأ�شحاب الت�شنيف العاملي 

و حتظى باهتمام عدد كبري من ال�شطرجنيني 
اأو على  �شواء على م�شتوى احل�شور للمباريات 
خا�شة  الإن��رتن��ت  مواقع  عر  املتابعة  م�شتوى 
اأن هناك العديد من املواقع الإلكرتونية تنقل 
التوا�شل  مواقع  بجانب  الهواء،  على  البطولة 
الجتماعي التي تتفاعل مع احلدث بكل لغات 
العامل مب�شاركة نخبة اأبطال اللعبة من خمتلف 
لفيف  البطولة  م��ب��اري��ات  ال��ع��امل.  وتابع  دول 
يحظى  وال��ذي  اخلاطف  ال�شطرجن  ع�شاق  من 

املباريات  زم���ن  ف���رتة  ل��ق�����ش��ر  ك��ب��رية  ب�شعبية 
بكفاءة عالية احلكم  اأداره���ا  وال��ت��ي  واإث��ارت��ه��ا.. 
الإم��ارات��ي �شعيد احمد حممود رئي�س  ال��دويل 
جلنة احلكام بجانب نخبة من احلكام الدوليني 
املواطنني واملقيمني ومن بينهم عي�شى املرزوقي 
واحل���ك���م ال�����دويل ال���روم���اين ب���وج���دان جاربي 

واجلار باجراين من اأذربيجان.
املباراة  اإق���ام���ة  امل��ف��ت��وح  ال���ي���وم  ب��رن��ام��ج  ���ش��ه��د 
ال����ش���ت���ع���را����ش���ي���ة ال���ت���ي خ��ا���ش��ه��ا ب��ت��م��ي��ز جنم 

الإم��ارات الذهبي �شامل عبد الرحمن �شد 24 
اأن  بعد  اجلن�شيات  خمتلف  م��ن  ولع��ب��ة  لع��ب 
اقرتانا  امل�شاركني  من  العدد  ه��ذا  اختيار  ج��اء 
ظبي  اأب��و  ن��ادي  نظمها  التي  املهرجانات  بعدد 
لل�شطرجن حتى الآن ، وقد جنح لعب �شطرجن 
الإمارات الذهبي يف خطف اأ�شواء املهرجان بعد 
اأن فاز يف كافه املباريات. نظمت جلنة العالقات 
العامة بنادي اأبو ظبي لل�شطرجن زيارة للوفود 
امل�����ش��ارك��ة يف امل��ه��رج��ان ال��ت��ي ت�شم ح���وايل 55 

الأول  اأم�����س  ال��ع��امل  دول  خمتلف  م��ن  جن�شية 
اجلمعة جلامع ال�شيخ زايد الكبري يف اأبو ظبي، 
والذي يعد من اأبرز املعامل الدينية يف الإمارات 
بارزاً  اإ�شالمياً  �شرحاً  يعتر  وال��ذي  واملنطقة 
ومن��وذج��اً ل��الإب��داع امل��ع��م��اري وال��ه��ن��د���ش��ي، مما 
احل�شارية  ال��وج��ه��ات  اأه����م  م��ن  واح����د  يجعله 
اأ�شادت  وق���د  ال���ع���امل  يف  ال��دي��ن��ي  ال��ط��اب��ع  ذات 
الإمارات  اأهل  ووفاء  املعمارية  بالتحفة  الوفود 

لقيادتهم.

•• العني - الفجر

اأم�س  ي��وم  الثقايف  الريا�شي  العني  ن��ادي  ك�شف 
يف ا�شتاد هزاع بن زاي��د، عن الزي اجلديد الذي 
بح�شور  اجلديد،  الكروي  املو�شم  يف  به  �شيظهر 
غ���امن م��ب��ارك ال��ه��اج��ري، رئ��ي�����س جم��ل�����س اإدارة 
�شركة نادي العني لكرة القدم وحمد بن نخريات 
العامري، الع�شو املنتدب لنادي العني الريا�شي 
اإدارة  الثقايف وحممد عبيد حماد، ع�شو جمل�س 
الفريق  م�شرف  القدم،  لكرة  العني  ن��ادي  �شركة 
الأول والرديف اإىل جانب عدد من اأقطاب النادي 
ولعبيه القدامى وجماهري غفرية احت�شدت على 
مدرجات اإ�شتاد هزاع بن زايد لكرة القدم ملتابعة 
ال��ق��وي��ة للفريق على  امل�����ش��ان��دة  احل���دث واإع����الن 
التح�شريات  �شمن  الرئي�شي  التدريب  هام�س 

اخلا�شة مبواجهة الآ�شيوية.
كما اأط��ل��ق »ال��زع��ي��م« قبل ب��داي��ة ت��دري��ب الأم�س 
ل��ل��ن��ادي بحلته اجل���دي���دة ومت  ال��ر���ش��م��ي  امل��وق��ع 
ال��ك�����ش��ف ع��ن ذل���ك ع��ل��ى ���ش��ا���ش��ة اإ���ش��ت��اد ه���زاع بن 
زاي���د وك��ان��ت اجل��م��اه��ري ال��ع��ي��ن��اوي��ة ق��د تفاعلت 
م��ع ال��دع��وة ال��ت��ي وج��ه��ه��ا ���ش��ع��ادة غ���امن مبارك 
الهاجري، رئي�س جمل�س اإدارة �شركة نادي العني 
لت�شجيل ح�شورهم يف  اأم�����س  ي��وم  ال��ق��دم،  ل��ك��رة 

التمرين الأ�شا�شي لفريق الكرة الأول.
العيناوية ميثل  الأمة  تواجد  اأن  الهاجري  واأكد 
الثقة  ال��ف��ري��ق ومينحهم  ل��ن��ج��وم  امل��ه��م  ال��داف��ع 
املطلوبة لتحقيق الأهداف املرجوة قبل انطالقة 
املو�شم اجلديد والذي �شي�شتهله الزعيم مبواجهة 

قوية اأمام �شقيقه الهالل ال�شعودي.
وق�����ال ال���ه���اج���ري يف ت�����ش��ري��ح��ات ���ش��ح��ف��ي��ة اأن 
دائماً  القمة  بلوغ  ويتمثل يف  وا�شح  العني  هدف 
الريا�شي  الكيان  للمحافظة على مكت�شبات هذا 
ال�شامخ وتاأكيد الزعامة على ال�شعيدين املحلي 
والقاري بهدف ن�شر البهجة والفرحة بني حمبي 

النادي وجماهريه الأوفياء.
م��ن��ا دور م��ه��م يف حت��ق��ي��ق احللم  ل��ك��ل  واأك���م���ل: 

وم��ع��ان��ق��ة امل��ج��د ال���ق���اري ل��ذل��ك ي��ت��وج��ب علينا 
كل  الفريق  ب���روح  العمل  ال���رتدد حلظة يف  ع��دم 
اإدارة وجهاز فني ولعبني وجماهري  من موقعه 
وجميع املنت�شبني لهذا الكيان الكبري وثقتنا بال 
حدود يف اأن الكلمة �شتكون جلمهور العني الويف 

من على مدرجات اإ�شتاد هزاع بن زايد.
وجه ر�شالة جلماهري »الزعيم«

�صيوتاين: ل �أعرف �لهالل �ل�صعودي
اأعرب الدويل  الياباين �شيوتاين ت�شوكا�شا، لعب 
وتقديره،  امتنانه  ب��ال��غ  ع��ن  ال��ع��ني  ن���ادي  ف��ري��ق 
التي ظلت  املخل�شة  العني واجلهود  نادي  لإدارة 
تبذلها يف التن�شيق الرائع والتوا�شل املتميز مع 
اأظهر عدد  اأن  �شفارة اليابان بالدولة وذلك بعد 
ك��ب��ري م��ن اأع�����ش��اء اجل��ال��ي��ة ال��ي��اب��ان��ي��ة املقيمني 
ب����الإم����ارات رغ��ب��ت��ه��م يف ح�����ش��ور م���ب���اراة العني 

والهالل.
وقال �شيوتاين، اإن الأج��واء يف نادي العني تبعث 
عنوان  ه��ي  ال��واح��دة  العائلة  وروح  ال��راح��ة  على 
ولن  ال���ن���ادي  ل��ه��ذا  املنت�شبني  جل��م��ي��ع  ال��ت��ع��ام��ل 
ال��رائ��ع ظل  ال�شعور  ب��اأن  اإن قلت لكم  ���ش��راً  اأذي���ع 
العني  ���ش��ف��وف  اإىل  ان��ت��ق��ل��ت  اأن  م��ن��ذ  ي��الزم��ن��ي 
لي�س على �شعيد الإمكانيات الكبرية التي يتمتع 
بل  فح�شب  ميتلكها  التي  املن�شاآت  وفخامة  بها 
لحرتافية تعامل الإدارة ونوعية النجوم الذين 
ي�شمهم النادي وقبل ذلك فان الإن�شان هنا يت�شم 

بالطيبة وحب اخلري للجميع.
 ورداً على �شوؤال حول مدى تاأقلمه مع الطق�س، 
قال: اأعتقد اأنني حالياً اعتدت عليه وتاأقلمت مع 
الأجواء متاماً يف مدينة العني الهادئة، اخل�شراء 

واجلميلة ويف ظني اأن كل اإن�شان تت�شنى له فر�شة 
ل�شكنه  مقراً  منها  يتخذ  اأن  يتمنى  فيها  العي�س 
لالأجواء  ارتياحها  اأظ��ه��رت  ال�شغرية  واأ���ش��رت��ي 

اجليد  ال��ت��وا���ش��ل  ظ��ل  يف  خ�شو�شاً  ه��ن��ا، 
وال�شفارة  العني  نادي  بني 

بغر�س  ال��ي��اب��ان��ي��ة 
على  ال���������وق���������وف 

احتياجاتنا.
وح������������������������������������������ول 
ا�������ش������ت������ع������دادات 
ملواجهة  الفريق 
ال����ه����الل، ق����ال: 
�شخ�شياً ل اأملك 
الفريق  اأع������رف 

ال�����������������ش��������ع��������ودي، 
واأن��ه مل  خ�شو�شاً 

مواجهته  لنا  ي�شبق 
ال��ي��اب��ان م��ن قبل،  يف 

على  ن���ع���م���ل  وح�����ال�����ي�����اً 
التعرف  ح������ول  ال���ب���ح���ث 

امل��ن��اف�����س ون��ق��اط القوة  ع��ل��ى 
حت�شرياتنا  اأن  واملوؤكد  وال�شعف 

مل��واج��ه��ة ذه����اب رب���ع ال��ن��ه��ائ��ي م�شت 
ب��ال�����ش��ورة امل��ط��ل��وب��ة وال�����روح امل��ع��ن��وي��ة لدى 

ك���ب���رية يف حتقيق  اجل��م��ي��ع م��رت��ف��ع��ة ورغ��ب��ت��ن��ا 
ال��ن��ت��ي��ج��ة الإي��ج��اب��ي��ة ع��ل��ى ح�����ش��اب امل��ن��اف�����س مع 
كافة  ا�شتغالل  جانب  اإىل  لطموحاته  الح��رتام 
ملعبه  على  الأر���س  ل�شاحب  املتاحة  المتيازات 
القارية  البطولة  يف  خ�شو�شاً  جماهريه  وب��ني 

بالفريق. وتعليقاً  التوفيق يل وزمالئي  واأمتنى 
على �شوؤال حول حر�شه على طلب �شور واأرقام 
جميع لعبي الفريق قبل املغادرة ملع�شكر النم�شا، 
ق����ال:  ال��ه��دف م��ن اأخ����ذ م��ل��ف �شور 
واأرق�����ام زم��الئ��ي اجلدد 
ه��و ال��ت��ع��رف عن 
عليهم  ق��������رب 
عن  ج����م����ي����ع����اً 
وك�شر  ق�������رب 
ح��������������واج��������������ز 
ال���ل���غ���ة وع����دم 
بهم  معرفتي 
وم���ع���رف���ت���ه���م 
ب����������ي الأم�������������ر 
ال���������������ذي ع������زز 
ان�شجامي  م���ن 
م����������ع ال������ف������ري������ق 
وبال�شرعة  ك��ث��رياً 

املطلوبة.
واخ�����ت�����ت�����م ����ش���ي���وت���اين 
وجهها  ب��ر���ش��ال��ة  ح��دي��ث��ه 
جلماهري نادي العني، قائاًل: 
باأنني فخور  للجميع  اأوؤك��د  اأن  اأود 
ج����داً ك����وين لع���ب���اً ل���ن���ادي ال��ع��ني واأع����د 
مع  اأ�شهم  حتى  ل��دي  ما  اأف�شل  باإظهار  اجلميع 
النادي  اأه����داف  ع��ل��ى حتقيق  ب��ال��ف��ري��ق  زم��الئ��ي 
مدرجات  حتت�شد  اأن  واأمت��ن��ى  جماهريه  واإ�شعاد 
اإ�شتاد هزاع بن زايد يوم غٍد باجلماهري مل�شاندة 
العني  بني  املرتقبة  املواجهة  يف  بقوة  الالعبني 

للكالم  وقت  ل  ال�شهباين:  ال�شعودي.  والهالل 
قبل مواجهة الهالل  قال مطر عبيد الظاهري 
القدم  ل��ك��رة  الأول  ال��ف��ري��ق  م��دي��ر  ال�����ش��ه��ب��اين، 
اأج����واء مباراته  ال��ف��ري��ق دخ��ل  اإن  ال��ع��ني،  ب��ن��ادي 
الآ����ش���ي���وي���ة، م����وؤك����داً: امل��رح��ل��ة احل��ال��ي��ة معنية 
للكالم  وق��ت  ول  اجل��ه��ود  وم�شاعفة  بالرتكيز 
روح  باإظهار  مطالب  املجد  معانقة  ي��ود  من  لأن 
القوية  النتيجة  حتقيق  يف  وال��رغ��ب��ة  ال��ت��ح��دي 
غٍد  ي���وم  ال��ع��ني  يخو�شها  ال��ت��ي  وامل���ب���اراة  عملياً 
غاية يف الأهمية لي�س للنادي فح�شب بل ملدينة 
ودول��ت��ن��ا احل��ب��ي��ب��ة لأن ال��ع��ني مم��ث��ل ال��وط��ن يف 

القارة حالياً.
واأكمل: املواجهة غاية يف الأهمية والعني مطالب 
بتحقيق اأف�شل نتيجة على ملعبه وبني جماهريه 
���ش��ت��م��ن��ح الالعبني  امل���وؤك���د  ال��وف��ي��ة وال���ت���ي م���ن 
اإىل  الزعيم  عبور  طريق  ومتهد  القوي  ال��داف��ع 
املقررة  الإي��اب  النهائي قبل مباراة  ال��دور ن�شف 
امل��ق��ب��ل يف  ���ش��ه��ر �شبتمر  يف احل����ادي ع�����ش��ر م��ن 
الفريق  بروح  �شنعمل  وزاد:  ال�شعودية.  الريا�س 
الواحد من اأجل حتقيق هدفنا كاإدارة وجهاز فني 
ولعبني وجماهري وكل منت�شب اإىل هذا الكيان 
الريا�شي ال�شامخ، تر�شيخاً ملفهوم تكامل الأدوار 
اجلاهزية  درج��ة  على  واجلميع  موقعه  م��ن  ك��ل 
املطلوبة ملواجهة الهالل ال�شعودي يف اإ�شتاد هزاع 

بن زايد.
املوؤمتر  م���وع���د  ت��وق��ي��ت  ت��ع��دي��ل  ���ش��ب��ب  وح�����ول 
والجتماع الفني للمباراة، قال: احلقيقة تلقيت 
املفرج مدير فريق  اأخي فهد  ات�شاًل هاتفياً من 
موعد  تقدمي  اإمكانية  ح��ول  ال�شعودي،  الهالل 

واملوؤكد  ال�����ش��ح��ف��ي  وامل���وؤمت���ر  ال��ف��ن��ي  الج��ت��م��اع 
بكل  ال�شقيق  ال�شعودي  الفريق  طلب  قالبنا  اأننا 
ت��رح��ي��ب. وح���ول ارت��ي��اح اأج��ان��ب ال��ف��ري��ق، قال:  
اأع��ت��ق��د اأن ج��م��ي��ع ع��ن��ا���ش��ر ال��ف��ري��ق مب��ن فيهم 
ب����ريغ ودوغ����ال�����س و���ش��ي��وت��اين وكايو  الأج����ان����ب 
بذلوها  التي  ترجمة جهودهم  �شيحر�شون على 
واجلميع  عملياً  ال�شهر  ون�����ش��ف  ال�شهر  خ���الل 
لديهم  ما  اأف�شل  الأج��ان��ب  يظهر  اأن  ينتظرون  
اجلديد  باملو�شم  للفريق  ر�شمية  م��ب��اراة  اأول  يف 
وكما ذكرت لكم اأنه ل وقت للكالم حالياً واأعتقد 
اأن دوغال�س اأمام فر�شة كبرية يف اأعقاب عودته 
ل��ت��اأك��ي��د ث��ق��ة امل����درب ك��م��ا اأن����ه ي����درك ج��ي��داً اأنه 
م��ط��ال��ب ب��ال��ق��ت��ال وع����دم ال��ي��اأ���س وط���ي �شفحة 

املا�شي متاماً.
�ملوؤمتر �ل�صحفي

الفني اخل��ا���س مبباراة  ان��ع��ق��اد الج��ت��م��اع  ت��ق��رر 
العني والهالل ال�شعودي يف متام ال�شاعة الرابعة 
والن�شف ع�شراً وذلك بقاعة الجتماعات امللحقة 
مراقب  يرتاأ�شه  وال��ذي  زاي��د  بن  خليفة  مبلعب 
اأك�شيلينغ وبح�شور م�شوؤويل  ال�شيني تو  املباراة 
انعقاد  تقرر  ال��ن��ادي��ني، يف ح��ني  امل��ب��اراة وممثلي 
متام  يف  ل��ل��م��ب��اراة  التقدميي  ال�شحفي  امل��وؤمت��ر 
ال�شاعة اخلام�شة والن�شف م�شاء بقاعة املوؤمترات 
امللحقة مبلعب خليفة بن زايد و�شي�شتهل املوؤمتر 
ال�شعودي  ال��ه��الل  ن���ادي  ف��ري��ق  الأول  اجل���زء  يف 
بح�شور املدرب واأحد عنا�شر الفريق الأ�شا�شيني، 
انعقاده يف متام  فتقرر  العني  ن��ادي  م��وؤمت��ر  اأم��ا 

ال�شاعة ال�شاد�شة م�شاء يف نف�س القاعة.
تهنئة بريغ

بنادي  ال��ق��دم  ل��ك��رة  الأول  الفريق  لع��ب��و  ح�شر 
العني واجلهاز الفني والإداري للفريق، يوم اأم�س 
ال�شويدي ماركو�س  »ال��دويل«  تهنئة  الأول، على 
ميالده،  ي���وم  مبنا�شبة  ال��ف��ري��ق  م��ه��اج��م  ب���ريغ، 
يف عامه احل��ادي والثالثني، واأع���دوا ل��ه  كعكعة 
اجلميع  ح�شور  يف  ال��الع��ب  بق�شها  ق��ام  ك��ب��رية 

قبل بداية تدريب الفريق.

تو��صل فعاليات مهرجان �أبو ظبي �لدويل لل�صطرجن 2017

�ل�شربي �لك�شندر �نديج يفوز بلقب بطولة �ل�شطرجن �خلاطف

خطف التفاق نقطة ثمينة من م�شيفه الن�شر بعدما ارغمه 
على التعادل 2-2 فيما ت�شدر الباطن الرتتيب بعد فوزه على 
لكرة  ال�شعودي  ال��دوري  من  الثانية  املرحلة  يف  -2�شفر  احد 

القدم.
على ا�شتاد امللك فهد الدويل يف الريا�س، �شجل يحيى ال�شهري 
كي�س  فيليب  وال�شلوفاكي  الن�شر،  ه��ديف  ال�شهالوي  وحممد 
وه����زاع ال��ه��زاع ه���ديف الت��ف��اق ف�����ش��ار ر���ش��ي��د ك��ل منهما اربع 

نقاط.
واهدر التفاق فر�شة نادرة لتحقيق الفوز بعدما ف�شل الكويتي 
ف��ه��د ال��ه��اج��ري يف ت��رج��م��ة رك��ل��ة ج���زاء يف ال��دق��ي��ق��ة 38 من 

ال�شوط الول الذي كان الداء فيه �شريعا من اجلانبني.

الت�شجيل بعد هجمة من�شقة وعر�شة  وافتتح �شاحب الر�س 
من فهد اجلميعة مرت من اأمام اجلميع لتجد يحيى ال�شهري 

الذي تابعها قوية على ي�شار احمد الك�شار.
ولحت فر�شة للن�شر مل�شاعفة النتيجة لكن راأ�شية الرازيلي 
برونو اأوفيني مرت بجوار القائم  قبل ان يح�شل التفاق على 

ركلة جزاء انرى لها الهاجري واطاح بالكرة فوق العار�شة .
وبعيد انطالق ال�شوط الثاين، ح�شل الن�شر على ركلة جزاء 
ي�شار  على  قوية  ك��رة  ار���ش��ل  بعدما  بنجاح  ال�شهالوي  نفذها 

احمد الك�شار .
ال�شلوفاكي  بوا�شطة  ال��ف��ارق  وقل�س  بعيد،  من  الت��ف��اق  وع��اد 
الكرة  انفرد باحلار�س وليد عبداهلل ولعب  فيليب كي�س الذي 

قو�شية “لوب” داخل املرمى .
لتعديل  ثمينة  فر�شة  كاليخون  خ��وامن��ي  الأ���ش��ب��اين  واأ���ش��اع 
النتيجة عندما لعب الكرة بجوار القائم ، ثم متكن فريقه يف 
الفوز  من  الن�شر  وحرمان  التعادل  اأدراك  من  القاتل  الوقت 
ك��رة داخ��ل منطقة اجلزاء  ال��ذي تلقى  ال��ه��زاع  بوا�شطة ه��زاع 

لعبها براأ�شه على ميني وليد عبداهلل .
التوايل  ال��ث��اين على  ف���وزه  ال��ب��اط��ن  ث��ان��ي��ة، حقق  م��ب��اراة  ويف 
على  -2�شفر  اأح��د  �شيفه  على  تغلبه  اإث��ر  الرتتيب  وت�شدر 

ملعبه بحفر الباطن.
بينتي�س  وج��ون��ات��ان  �شيلفا  دا  ج��ورج��ي  ال��رازي��ل��ي��ان  و���ش��ج��ل 

الهدفني.

�التفاق يخطف نقطة من �لن�شر و�لباطن يت�شدر دوري �ل�شعودية 

جماهري �لعني تتجاوب مع دعوة �لهاجري يف �لتدريب

»�لزعيم« يك�شف عن زيه �لر�شمي للمو�شم �جلديد يف �إ�شتاد هز�ع بن ز�يد

�شحف: بر�شلونة يتجه نحو »�خلطة ب«
الإي��ف��واري جان مي�شيل �شريي، عقب تعقد  الو�شط  اإدارة بر�شلونة تتجه نحو �شم لعب  اأنظار  ب��داأت 
ملا  وفقاً  ليفربول،  كوتينيو  فيليبي  والرازيلي  دورمتوند  برو�شيا  دميبيلي  عثمان  الفرن�شي  �شفقتي 
ذكرته عدة و�شائل اإعالم اإ�شبانية ال�شبت. واأ�شارت تقارير �شحافية ام�س ال�شبت، اإىل اأن “البالوغرانا” 
ي�شعى حالياً ل�شم لعب ني�س الذي يبلغ من العمر 26 عاماً، ويتمتع بروفيل م�شابه لالإيطايل ماركو 

فرياتي، لعب و�شط باري�س �شان جريمان الذي كان ي�شعى الر�شا ل�شمه.
الذي رف�س  �شيدفعها مقابل كوتينيو  التي كان  ال�شخمة  املبالغ  الكاتالوين  النادي  ولن يكلف �شريي 
ثابتة  قيمة  بني  ي��ورو  مليون   125 اآخ��ره��ا  قيمة  بلغت  بر�شلونة،  قدمها  عرو�س   3 ليفربول  ناديه 
ومتغريات، بح�شب التقارير. وت�شل القيمة املالية لالإيفواري الذي يقع اأي�شاً على رادارات بي اإ�س جي 
وروما واآر�شنال، لنحو 40 مليون يورو. وي�شعى بر�شلونة لتدعيم �شفوفه قبل انتهاء مو�شم النتقالت 
ال�شيفي، ل �شيما عقب رحيل جنمه الرازيلي نيمار دا �شيلفا ل�شفوف باري�س �شان جريمان، ويف ظل 

تعرث �شفقتي دميبيلي وكوتينيو ب�شبب رف�س دورمتوند وليفربول على الرتتيب بيع جنميهما. 
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الفجر الريا�ضي

•• لندن-وام:

�شهد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي، 
رع���اه اهلل ام�����س، اإجن���از ف��ر���ش��ان الإم�����ارات يف �شباقات 
يف  اأقيمت  والتي  للقدرة(  را�شد  بن  حممد  )مهرجان 
خم�شمائة  من  اأك��رث  مب�شاركة  باإجنلرتا  ب��ارك  او�شنت 

فار�س وفار�شة من خمتلف الدول .
رئ��ي�����س جمل�س  ال��دول��ة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ال�شمو  ���ش��اح��ب 

ب���ارك لفر�شان الم����ارات متيزهم  ال����وزراء ح��اك��م دب��ي 
خالل فعاليات ال�شباقات الدولية والتي اأقيمت �شمن 
امل��راك��ز الويل بكل  ب��اإن��ت��زاع��ه��م   ، امل��ه��رج��ان  ف��ع��ال��ي��ات 
اإ�شتحقاق وجدارة متاألقني على نظرائهم من الفر�شان 
اأنحاء  35 دولة من خمتلف  اأكرث من  الذين ميثلون 

العامل .
ال�160  �شباق  الكتبي بلقب  الفار�س �شامل حمد  وتوج 
درج����ات ممتطيا �شهوة  ب��ث��الث  وامل�����ش��ن��ف  ك��ي��ل��وم��رتا 
�شفن  اإم  ل�شطبالت  جان�شافيز(  دي  )كيليم  اجل���واد 

اأما  ���ش��اع��ة..   07:35:33 وق�����دره  زم��ن��ا  وم�����ش��ج��ال 
اإيالليا  الفار�شة  ن�شيب  م��ن  ك��ان  فقد  ال��ث��اين  امل��رك��ز 
غ���ون���زال���ي���ز مم��ت��ط��ي��ة ����ش���ه���وة اجل�������واد )ام��������رود دي 
وقدره  زمنا  وم�شجة  �شفن  اإم  لإ�شطبالت  كريوبارتز( 
الفار�س  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  واح��ت��ل  ���ش��اع��ة   07:35:34
)برمي  الفر�س  املعمري ممتطيا �شهوة  �شلطان  �شعيد 
وقدره  زمنا  اإم وم�شجال  ار  اإم  بويتي( ل�شطبالت  دي 

07:35:35 �شاعة.
ال�  �شباق  احل��رب��ي لقب  اأح��م��د  �شعيد  ال��ف��ار���س  وان��ت��زع 

�شهوة  ممتطيا  بدرجتني  وامل�شنف  كيلومرتا   120
اجلواد )ا�شبينفيو امري( ل�شطبالت اف ثري م�شجال 
زمنا وقدره 04:44:20 �شاعة وجاء يف املركز الثاين 
الفر�س  �شهوة  ممتطيا  امل��ري  غ��امن  ع��ب��داهلل  الفار�س 
وم�شجال  ث��ري  اف  لإ���ش��ط��ب��الت  ج��م��ريا(  )كا�شتلير 
زمنا وقدره 04:44:21 �شاعة وحل يف املركز الثالث 
اجلواد  �شهوة  ممتطيا  امل���ري  اح��م��د  حممد  ال��ف��ار���س 

)فاغور( وم�شجال زمنا وقدره 04:44:22 �شاعة.
�شباقات  الأغ��ل��ى عاملياً، يف ع��امل  امل��ه��رج��ان،   ويعد ه��ذ 

املالية  اجلوائز  قيمة  لرتفاع  نظراً  والتحمل،  القدرة 
اإىل جانب  ي����ورو  م��ل��ي��وين  اأك����رث م��ن  اإىل  الإج��م��ال��ي��ة 

جمموعة من اجلوائز الأخرى امل�شاحبة .
الإمارات  العديد من فر�شان  املهرجان م�شاركة  و�شهد 
اإ�شطبالت  اأبرزها  الدولة  يف  الإ�شطبالت  خمتلف  من 
وغريها   3 اإف  واإ�شطبالت   7 اإم  واإ�شطبالت  اإم.اآر.اإم 
فر�شان  ح���ر����س  م���ن  اإن���ط���الق���ا   ، الإ����ش���ط���ب���الت  م���ن 
املزيد  وحتقيق  التاألق  م�شوار  موا�شلة  علي  الإم���ارات 
من الإجن��ازات من اأجل رفع علم دولة الم��ارات عاليا 

يف  املتخ�ش�شة  العاملية  ال��ب��ط��ولت  خمتلف  يف  خفاقا 
�شباقات القدرة والتحمل .

وت��ق��ام ال��ي��وم ف��ع��ال��ي��ات ال��ي��وم اخل��ت��ام��ي م��ن مهرجان 
حممد بن را�شد للقدرة مب�شاركة 150 فار�شا وفار�شة 
العامل  كاأ�س  احت�شنت  والتي  ب��ارك  او�شنت  منطقة  يف 
للقدرة يف عام 2012 و�شهدت الإجناز امل�شرف بتتويج 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
ال��وزراء حاكم دبي، رعاه  الدولة رئي�س جمل�س  رئي�س 

اهلل، بطاًل للمونديال على �شهوة اجلواد )انت�شار(..

تفوقو� على نظر�ئهم �لفر�صان من 35 دولة 

حممد بن ر��شد ي�شهد �إجناز�ت فر�شان �المار�ت يف �و�شنت بارك باإجنلرت�

م�شيفه  على  عري�شا  ف��وزا  يونايتد  مان�ش�شرت  حقق 
املرحلة  اف��ت��ت��اح  يف  ام�����س  -4�شفر  �شيتي  ���ش��وان�����ش��ي 
الثانية من بطولة انكلرتا يف كرة القدم، حمققا فوزه 

الثاين بهذه النتيجة يف مباراتني.
اإيريك  ال��ع��اج��ي  احل��م��ر  ال�شياطني  اأه����داف  و���ش��ج��ل 
 ، لوكاكو  روميلو  والبلجيكي   ،45 الدقيقة  يف  بايي 

والفرن�شي بول بوغبا، ومواطنه اأنطوين مار�شيال .
وبداأت املباراة قوية، وكاد الغاين جوردان اإييو ي�شجل 
ب�شكل مبكر لل�شيوف، ال ان كرته ارتدت من عار�شة 
وقبيل  خيا.  دي  دافيد  ملان�ش�شرت  ال�شباين  احلار�س 
انق�شاء الدقائق الع�شر الأوىل، اأ�شاع يونايتد فر�شة 
مم��اث��ل��ة، اذ ارت����دت راأ���ش��ي��ة ف��ي��ل ج��ون��ز م��ن عار�شة 

احلار�س البولندي لوكا�س فابيان�شكي بعد ركنية.
منطقة  على  الط��ب��اق  من  يونايتد  متكن  وتدريجا، 
وانتظر  مبا�شرا،  تهديدا  ي�شكل  ان  دون  من  م�شيفه 
حتى الدقيقة الأخرية من خالل ركلة ركنية اأي�شا، اذ 
ت�شدى فابيان�شكي لراأ�شية بوغبا، ال انها ارتطمت 
باأ�شفل العار�شة و�شقطت اأمام خط املرمى، فتابعها 
بايي يف ال�شباك، م�شجال هدفه الأول منذ ان�شمامه 

ليونايتد يف يونيو 2016.
الثاين  ال�شوط  بداية  و�شهدت 

�شوان�شي  حم������اول������ة 
للعودة، ال ان 

اييو 

ابراهام والهولندي  ال�شاب تامي  الإنكليزي  والدويل 
لريوي فري مل يتمكنوا من ا�شتثمار الفر�س، يف ظل 

�شالبة اأظهرها مدافع يونايتد جونز.
الأخ���رية  الع�شر  ال��دق��ائ��ق  يف  ان��ه��ار  �شوان�شي  ان  ال 
ليتلقى مرماه ثالثة اأهداف باأقل من خم�س دقائق، 
ل���ش��ي��م��ا ب��ع��دم��ا ا���ش��ت��ب��دل م����درب ال�����ش��ي��اط��ني احلمر 
الن��ك��ل��ي��زي ماركو�س  م��وري��ن��ي��و  ال��رت��غ��ايل ج���وزي���ه 
را�شفورد وال�شباين خوان ماتا، مبار�شيال والبلجيكي 

مروان فيالين يف الدقيقة 75.
واأتى الهدف الثاين اثر لعبة م�شرتكة بني فياليني 
ومار�شيال والرميني هرنيك ميخيتاريان الذي حول 
كرة بينية خلف الدفاع اىل لوكاكو الذي وجد نف�شه 
الكرة  ف��اأح��ال  فابيان�شكي،  مواجهة  يف  م��راق��ب  غ��ري 
ي�شاره،  ع��ل��ى 
م�����������ش�����ج�����ال 
ه�����������دف�����������ه 
ال������ث������ال������ث 
ث������اين  يف 
م���ب���اراة له 
ال���دوري  يف 
مع يونايتد.

وب�������������������ع�������������������د 
متكن  دق��ي��ق��ت��ني، 
تعزيز  م���ن  ب��وغ��ب��ا 
ال���ن���ت���ي���ج���ة اث����ر 
مت��������ري��������رة م���ن 
ن  يا ر ميخيتا
ليكمل  نف�شه، 
م��������ار���������ش��������ي��������ا 
ال��������رب��������اع��������ي��������ة 
من  ب�����ت�����م�����ري�����رة 
بعد  نف�شه  بوغبا 

 دقيقتني.

فوز عري�ض ملان�ش�شرت يونايتد على �شو�ن�شي 
ري��ال مدريد يريد  ن��ادي  اأن  تقارير �شحافية  ك�شفت 
اأ�شين�شيو بزيادة  حت�شني عقد جنمه ال�شاعد ماركو 
مليون   500 اإىل  ع��ق��ده  يف  اجل��زائ��ي  ال�شرط  قيمة 

يورو. ويف ظل اهتمام العديد من الأندية 
الأوروب�����ي�����ة ال���ك���رى ب��احل�����ش��ول على 
�شيما  ل   ، ال�������ش���اب  ال���الع���ب  خ���دم���ات 
اأمام  قدمه  ال��ذي  املده�س  الأداء  بعد 
الإ�شباين،  ال�شوبر  كاأ�س  يف  بر�شلونة 
“امللكي” ع��ق��ب �شحق  ب��ه  ت���وج  ال���ذي 
اأ�شبح   ،1-5 واإي���اب���اً  ذه���اب���اً  ال��ر���ش��ا 
لدى رئي�س قلعة املريينغي فلورنتينو 
برييز هدفاً اأ�شا�شياً يتمثل يف حت�شني 
عقد لعب الو�شط، بح�شب ما ذكرته 

�شحيفة ماركا.
وك����ان ال���ري���ال م���دد ب��ال��ف��ع��ل عقد 

حتى  املا�شي  املو�شم  اأ�شين�شيو 
ب�شرط   ،2022 ع�����ام 

قيمته  بلغت  جزائي 
م����ل����ي����ون   350

يورو.
اأن  ي���ب���دو  ل��ك��ن 

امللكي  النادي 
ي��������رغ��������ب يف 
حت���������������ش�������ني 
���ش��روط عقد 
لعب الو�شط 
على  ل���ي���ك���ون 

م�شتوى  ن��ف�����س 
جن��������وم اآخ�����ري�����ن 

مثل الأمل��اين توين 
والكرواتي  ك��رو���س 

لوكا مودريت�س.
ال�شحيفة  واأ����ش���ارت 

ال�������ري�������ال  اأن  اإىل 
قيمة  رف���ع  ي��رغ��ب يف 
ال�����ش��رط اجل���زائ���ي يف 
ع��ق��د اأ���ش��ي��ن�����ش��ي��و اإىل 
يورو،  مليون   500
رق���م �شخم ل  وه���و 
الفريق  يتجاوزه يف 
�شوى ثالثي هجوم 
بي  “بي  امل����ل����ك����ي 
الرتغايل  �شي” 
ك�����ري�����������ش�����ت�����ي�����ان�����و 
والويلزي  رونالدو 
غ������������اري������������ث ب����ي����ل 

نادي  اأي  �شيكلفون  الذين  بنزميا،  ك��رمي  والفرن�شي 
يفكر يف �شم اأحدهم مبلغ ي�شل ملليار يورو.

رفع  يف  اأي�����ش��اً  ي��رغ��ب  امللكي  اأن  ال�شحيفة  واأ���ش��اف��ت 
رات���ب ال��الع��ب ال�����ش��اب م��ن 3.5 مليون 
4.5 م��ل��ي��ون، مع  اإىل  ���ش��ن��وي��اً  ي���ورو 
زي����ادة ع���ام اآخ���ر يف ع��ق��ده ليبقى 
عام  برنابيو حتى  �شانتياغو  يف 

 .2023

ريال مدريد ي�شد �لباب يف وجه يوفنتو�ضريال مدريد يح�شن �أ�شين�شيو ب�شرط جز�ئي فلكي
ذكرت تقارير اإخبارية اأن ريال مدريد رف�س عر�شاً بنحو 75 مليون يورو 

قدمه يوفنتو�س ل�شم لعب الو�شط الكرواتي ماتيو كوفا�شيت�س.
واأفادت �شحيفة اآ�س اأن كرى اأندية اأوروبا تالحظ تاألق كوفا�شيت�س اأخرياً، 
واأن الريال رف�س قبل اأيام عر�س يوفنتو�س ل�شم لعب الو�شط الكرواتي. 
واأ�شافت ال�شحيفة اأن النادي رف�س العر�س اإذ يعتر اأن كوفا�شيت�س لي�س 

للبيع  نظراً لأهميته بالن�شبة ملدرب الفريق زين الدين زيدان. 

رئي�ض بايرن ميونخ: لن 
�أحرتم بر�شلونة بعد �الآن

عنيفة  انتقادات  هوني�س،  اأويل  الأمل���اين،  ميونخ  بايرن  ن��ادي  رئي�س  وج��ه 
ولذعة ملحاولت بر�شلونة الإ�شباين من اأجل التعاقد مع مهاجم بورو�شيا 
التي  الثغرة  �شد  اأج��ل  من  دميبلي،  عثمان  الفرن�شي  الأمل���اين،  دورمت��ون��د 

تركها رحيل الرازيلي نيمار دا �شيلفا اإىل �شان جريمان.
كان  اإذا  التلفزيونية:  يورو�شبورت  قناة  اإىل  ت�شريحات  يف  هوني�س  وق��ال 
اإىل  اإ���ش��ارة  ال��ن��ادي بعد الآن، يف  اأح���رتم ه��ذا  ل��ن  بر�شلونة خلف ه��ذا كله، 
له  ال�شماح  اأج��ل  من  عليه  لل�شغط  دورمتوند  تدريبات  الالعب  مقاطعة 
بالرحيل اإىل البلوغرانا. واأ�شاف: يجب الك�شف عن امل�شوؤول، اإذا كانت لدى 

النادي عقود قوية فال يهم ما يفعله الالعبون ووكالوؤهم.
النادي  اأن  ورف�س دورمتوند عر�شاً من بر�شلونة، وذكرت و�شائل الإعالم 

الأملاين طلب 150 مليون يورو )177 مليون دولر(. 

فوز�ن لفالن�شيا وليغاني�ض 
يف �فتتاح �لليغا

�شيفه  على  وليغاني�س  -1�شفر،  باملا�س  ل���س  �شيفه  على  فالن�شيا  ف��از 
ديبورتيفو الفي�س بالنتيجة ذاتها ام�س الأول اجلمعة يف افتتاح الدوري 

ال�شباين لكرة القدم ملو�شم 2018-2017.
ووقفت الفرق الربعة دقيقة �شمت قبل بداية املباراة حدادا على �شحايا 
 14 ا�شفرت عن مقتل  والتي  وكاتالونيا  بر�شلونة  الرهابية يف  الهجمات 
الدويل  افتتح  مي�شتايا،  ملعب  على  الوىل  امل��ب��اراة  يف  اخلمي�س.  �شخ�شا 
اليطايل �شيموين زازا الت�شجيل لفالن�شيا يف وقت منا�شب ، ثم �شنحت له 
فر�شة كبرية للتحكم مبجريات اللقاء وزيادة الغلة مع طرد لعب و�شط 

ل�س باملا�س الكرواتي اآلن خليلوفيت�س.
�شاعة  نحو  على مدى  النا�شىء اجلديد  الو�شع  فالن�شيا من  ي�شتفد  ومل 
ال�شيف  م��ن  ك��ب��ريا  ���ش��م��ودا  واج���ه  ان  ب��ع��د  ح��ال��ه��ا  ع��ل��ى  النتيجة  فبقيت 
املنقو�س العدد. ويف املباراة الثانية على ملعب دي بوتاركي البلدي، �شنحت 
فر�شة ذهبية امام الفي�س لفتتاح الت�شجيل عندما احت�شب له احلكم ركلة 
ان ي�شجل  17، لكن مانو غار�شيا اهدرها برعونة قبل  الدقيقة  جزاء يف 

الرازيل غابرييل بريي�س هدف املباراة الوحيد.
ل  ديبورتيفو  بلقاء  اجل��دي��د  املو�شم  اللقب  ح��ام��ل  م��دري��د  ري���ال  ويفتتح 
التقليدي  ي�شت�شيف وو�شيفه وغرميه  كورونيا خارج ملعبه الحد، فيما 

بر�شلونة على كامب نو ريال بيتي�س.
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جمتمع االمارات

اأعلن منتجع �شانت ريجي�س ال�شعديات عن تركيب حمطات �شحن 
جديدة  كمبادرة  الكهربائية  بالطاقة  تعمل  التي  ت�شال  ل�شيارات 

حلماية البيئة الطبيعية يف دولة الإمارات .
وقال ال�شيد مروان فا�شل مدير منتجع �شانت ريجي�س ال�شعديات: 
ي�شعدنا اإطالق حمطات ال�شحن هذه لتكون حتت ت�شرف جميع 
ال�شيوف و املقيمني و الزوار جماناً وذلك خلدمة العدد املتزايد 
من م�شتخدمي ال�شيارات الكهربائية يف الدولة ". و اأ�شاف قائال: 
"يعمل املنتجع على احلد من التلوث البيئي و تطبيق حلول بيئية 
متطورة ت�شاهم يف حتقيق اهداف احلكومة حلماية البيئة . وقال 
ملنتجع  املالكة  لل�شيافة  املتحدة  اأبوظبي  �شركة  اأن  فا�شل  ال�شيد 
املبذولة  اجلهود  يف  كبرياً  دوراً  تلعب  ال�شعديات  ريجي�س  �شانت 
ابوظبي  حكومة  ل�شرتاتيجية  وف��ق��اً  الطبيعية  البيئة  حلماية 

اخلا�س  الأر�شي  ال�شيارات  موقف  جتهيز  مت  قد  و   .   2030
خا�شة  �شحن  حمطات  اأرب��ع  منها  �شحن  حمطة  ب12  باملنتجع 
8 حمطات �شحن متوافقة مع جميع ال�شيارات  ب�شيارات ت�شال و 
لل�شائقني  ميكن  و  التجارية.  العالمات  خمتلف  من  الكهربائية 

دخول املنتجع بحرية ل�شتخدام هذه املحطات.
الكهربائية  بال�شيارات  امل��ت��زاي��د  اله��ت��م��ام  امل��ب��ادرة  ه��ذه  وتعك�س 
�شركات  ع��ن خم�س  م��ا ل يقل  ���ش��ارك  ، حيث  الإم�����ارات  دول���ة  يف 
عاملية م�شنعة لل�شيارات خالل العامني املا�شيني يف جتارب حية 
تي  ار  يف  اي  رح��ل��ة  و�شجلت   ، الكهربائية  ال�����ش��ي��ارات  ل���ش��ت��خ��دام 
الرية با�شتخدام املركبات الكهربائية التي اأقيمت يف �شهر يناير 

املا�شي وهي مبادرة �شناعية لتعزيز النقل امل�شتدام.
و �شهد هذا احلدث الذي قامت بتنظيمه �شركة "جلوبال اي يف ار 

تي" و �شارك فيه 11 �شخ�شاً قادوا مركبات كهربائية لأكرث من 
الطريق.  يف  �شحن  حمطات   9 تركيب  مع   كم   700

وتقوم حكومة دولة الم��ارات بدعم من املجل�س الأعلى لالحتاد 
عر   ، للبيئة  ال�شديقة  الكهربائية  املوا�شالت  و�شائل  بت�شجيع 
اإ����ش���دار ت��وج��ي��ه��ات ت��دع��و امل��وؤ���ش�����ش��ات احل��ك��وم��ي��ة لأن ي��ك��ون عدد 
امل�شرتاة  املركبات احلديثة  ُع�شر  الهجينة  اأو  الكهربائية  املركبات 
الم���ارات  ب��دول��ة  ال��ط��اق��ة  وق��ام��ت وزارة  ال���دول���ة.   على م�شتوى 
املا�شي  م��اي��و  �شهر  امل�����ش��ارف يف  م��ن  ع��دد  م��ع  ات��ف��اق��ي��ات  بتوقيع 
لتمويل ال�شيارات الكهربائية باأ�شعار تف�شيلية للعمالء الراغبني 
�شركة  منها  عاملية  ���ش��ي��ارات  ���ش��رك��ات  خم�س  وب����داأت   . �شرائها  يف 
يف  والهجينة  الكهربائية  ال�شيارات  ببيع  عامني  قبل  "ت�شال" 

الإمارات المر الذي يوؤكد منو هذا القطاع يف الدولة. 

منتجع �شانت ريجي�ض �ل�شعديات يطلق حمطات �شحن جمانية لل�شيار�ت �لكهربائية  

ينظم منتجع و حديقة المارات للحيوانات يف الباهية 
الفريقية  الفلكلور  ع��رو���س  ي��وم��ي��اً  اب��وظ��ب��ي  ب��ام��ارة 
الفني  بال�شتعرا�س  ال�شتمتاع  ل��ل��زوار  ميكن  حيث   ،
"فيوم  ي��وؤدون  رق�شة  الطبالني وهو  لفريق من امهر 
غانا  م��ن  "كرا"  بقبيلة  اخل��ا���ش��ة  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  فيوم" 
بالن�شاط  املليئة  و  الرق�شة بحركاتها احليوية  وتتميز 

على اإيقاع الطبول العمالقة .
عرو�س  تت�شمن  ال��ت��ي  ال��رتف��ي��ه��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ت���ب���داأ 
ودرو�س تعليم فن الطبول الفريقية و عرو�س اخلفة ، 
يوميا من ال�شاعة 3 لغاية 4 م�شاء يف م�شرح احليوانات 
باحلديقة ، با�شتثناء اأيام اخلمي�س حيث يقدم الفنانون 

الأفريقيون عرو�س فلكلورية داخل و خارج احلديقة.
واأع����رب ف��ري��ق ال��ط��ب��ول الف��ري��ق��ي��ة ال��ذي��ن ي�شم �شتة 
املميزة  العرو�س  ه��ذه  بتقدمي  �شعادتهم  عن  ا�شخا�س 
ثقافتنا  ال��زوار  م�شاركة  ي�شعدنا  قائلني:  احلديقة،  يف 
منهم  الأطفال  خا�شة  اإعجابهم  نالت  التي  الفريقية 
الذين ابدوا اهتمام كبري يف تعلم فن الطبول و الرق�س 
عمليات  مدير  �شعبان،  وليد  ال�شيد  وق��ال  الف��ري��ق��ي.  
منتجع و حديقة المارات للحيوانات:  توفر احلديقة 
ال��ع��دي��د م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��رتف��ي��ه��ي��ة ل��ت��ج��رب��ة م�شلية 
الفريقيني  الطبالني  فريق  حيث  ال���زوار  و  لل�شيوف 

مبهارتهم و طاقتهم احليوية.

اأعلنت �شركة اآيديا كرييت متعددة التخ�ش�شات، والتي 
حتمل روؤية مبتكرة لالرتقاء بقطاع الرتفيه الرتبوي 
والعائلي يف املنطقة، عن اإطالقها �شل�شلة من الفعاليات 
املميزة املخ�ش�شة لتهيئة الأطفال واإعدادهم للعودة اإىل 
الأمثل،  بالطريقة  الدرا�شي  العام  وا�شتقبال  امل��دار���س 
وذلك خالل �شهر �شبتمر �شمن تو�شعة الوحدة مول 
الوجهة  ويل�س،  اأوري��ن��ج  �شيحت�شن  حيث  اأبوظبي.   يف 
من  جمموعة  نوعها،  من  الفريدة  املغلقة  الرتفيهية 

للقراءة  العاملي  اليوم  مثل  الرائعة  الحتفالية  الأي���ام 
والكتابة، ويوم الر�شم العاملي.

لل�شالم  ال��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم  وي��ل�����س  اأوري���ن���ج  �شيحتفي  ك��م��ا 
عن  ف�شاًل  لل�شالم،  ويل�س  اأورينج  مبادرة  فعاليات  مع 
اإتاحة الفر�شة لالأطفال للم�شاركة يف ’م�شابقة الر�شم 
�شهر  ط���وال  ال��وج��ه��ة  �شتحت�شنها  ال��ت��ي  واخلرب�شات‘ 
الر�شم  وع�����ش��اق  امل��وه��وب��ني  ل��الأط��ف��ال  لتتيح  �شبتمر، 

التناف�س فيما بينهم يف اأجواء مليئة باملرح. 

اأطلق م�شرف الهالل موؤخرا يف م�شت�شفى دانة الإمارات 
يف اأبوظبي حملة �شالمة الأطفال على الطرق يف الإمارات 
والتي تاأتي �شمن برنامج امل�شرف طويل املدى للم�شوؤولية 
الإمارات  دانة  م�شت�شفى  مبادرات  مع  ومتا�شياً  املجتمعية 
املجتمع،  اأف����راد  ب��ني  ال�شحي  ال��وع��ي  ن�شر  يف  امل�����ش��ت��م��رة 
يف  لالأطفال  الأم��ان  مقاعد  توزيع  احلملة  ت�شمنت  وق��د 
اإدارة  وجمل�س  امل�شرف  م�شوؤويل  كبار  بح�شور  املركبات 
احلملة  اإط���الق  على  وتعليقاً  الإم�����ارات.  دان���ة  م�شت�شفى 
الهالل:  مل�شرف  التنفيذي  الرئي�س  كويلو،  األيك�س  ق��ال 

الداخلية  اأعلنت وزارة   2017 الأول من عام  الن�شف  يف 
عن وفاة 9 اأطفال واإ�شابة اأكرث من 100 نتيجة حوادث 
الطرق وعدم ا�شتخدام مقاعد الأمان وقد فكرنا يف اإطالق 
وحماية  اخل�شائر  تلك  جتنب  ميكننا  لأن��ه  احلملة  ه��ذه 
العائالت يف الإمارات عر مبادرة تاأتي يف الوقت املنا�شب 
وتهدف اإىل التوعية وامل�شاعدة عر توزيع املقاعد. اإننا يف 
م�شرف الهالل نتعامل مع م�شوؤوليتنا املجتمعية مبنتهى 
اجلدية ونفخر بلعب دور يف خدمة املجتمع وتعزيز ثقافة 

�شالمة الأطفال على الطرق يف الإمارات.

امل�شافرين  ب��ا���ش��ت��ق��ب��ال  ال�����دويل  اأب���وظ���ب���ي  م��ط��ار  ق����ام 
الإ�شبوع  والهند  الباك�شتان  اإىل  واملغادرين  القادمني 
املا�شي باأجواء احتفالية امتدت يف كافة مرافقه، وذلك 
واملوافق  لباك�شتان  ال���ش��ت��ق��الل  عيد  ل��ذك��رى  اإح���ي���اءاً 
 15 واملوافق  للهند  ال�شتقالل  وعيد  اأغ�شط�س،   14

اأغ�شط�س.
الفال�س  ط��راز  على  رق�س  فرقة  الحتفال  �شمل  وق��د 
القادمني من عدد من  امل�شافرين  فاجئت  والتي  موب 
بني  ظ��ه��رت  حيث  وال��ه��ن��دي��ة،  الباك�شتانية  ال��وج��ه��ات 
احل�����ش��ور يف ���ش��الت ا���ش��ت��الم احل��ق��ائ��ب وال��ت��ي لقى 
اأخذ  للم�شافرين  ت�شنى  وق���د  ال��ق��ادم��ني.  ا�شتح�شان 
�شور اأمام جم�شم حلدود الواغا ال�شهرية والتي تعتر 
�شعبي  ب��ني  املقربة  ال��ع��الق��ات  ع��ن  يعر  ت��راث��ي  تقليد 

والباك�شتان.  الهند 
 1 كما زين املبنيني 
و3 ب��اأع��الم واأل���وان 
احتفاء  ال���ب���ل���دي���ن 
بالعالقات الوطيدة 
�شاركت  كما  معهم. 
�������ش������وق اأب�����وظ�����ب�����ي 
احل�������رة وع�������دد من 
التجارية  العالمات 
احتفالت  يف  لديها 
م�����ط�����ار اأب����وظ����ب����ي 
ال����دويل م��ن خالل 
ت������ق������دمي ع�����رو������س 
خا�شة  وتخفي�شات 

جي   دي  �شرف  �شملت  ال��ي��وم��ني،  م��دى  على  باملنا�شبة 
بالزا  ب��اإدارة  املطار  يف  ال�شيافة  و�شالت  جولد  وبيور 

برمييم. 
باختيار  ال�شخ�شيات  كبار  مبنى  قام  ذل��ك،  اإىل  اإ�شافًة 
الفاخر  ال�شفر  جتربة  فر�شة  لهم  وقدم  م�شافر   50
املجيد  عبد  وق���ال  امل��م��ي��ز.   مرفقه  م��ن  يقدمها  ال��ت��ي 
اخلوري، الرئي�س التنفيذي بالإنابة ملطارات اأبوظبي: 
بالحتفالت  مب�شاركتها  اأب��وظ��ب��ي  م��ط��ارات  تت�شرف 
من  ك��ل  تعتر  حيث  ال�شديقة.   للدولتني  الوطنية 
ال��ه��ن��د وال��ب��اك�����ش��ت��ان م��ن اأق����وى اأ����ش���واق ال�����ش��ف��ر ملطار 
الوجهات  اأك�����رث  ق��ائ��م��ة  وت��ت�����ش��در  ال�����دويل  اأب���وظ���ب���ي 
 22% على  م��ع��اً  ت�شتحوذ  فهي  للحركة،  ا�شتقطاباً 
مطار  عر  امل�شافرين  اأع��داد  اإجمايل  من  املتو�شط  يف 

ينظم مركز القطارة للفنون التابع 
والثقافة  لل�شياحة  اأبوظبي  لهيئة 
الفنية  ال����رام����ج  م����ن  جم���م���وع���ة 
بني  ل��الأط��ف��ال  املوجهة  التعليمية 
�شن 6 و13 عاما بدًء من يوم ام�س 

ال�شبت، وت�شتمر ملدة ا�شبوعني.
ي���ق���ع امل����رك����ز يف ق���ل���ع���ة ال���ق���ط���ارة 
ويقدم  ال���ع���ني،  الأث����ري����ة مب��دي��ن��ة 
متخ�ش�شة  وفنية  ثقافية  ب��رام��ج 
يف الفنون طوال العام حتت ا�شراف 
فنانون متخ�ش�شون، وي�شم قاعات 
بالر�شم  خا�س  وا�شتوديو  درا�شية 
الفخارية،  والأع���م���ال  الت�شكيلي، 
الت�شوير  ل��درو���س  رقمية  وغ��رف��ة 
قاعة  اإىل  بالإ�شافة  الفوتوغرايف، 

عر�س، ومكتبة.
وتهدف الدورات ال�شيفية اجلديدة 
فنية  م��ه��ارات  الأط��ف��ال  تعليم  اإىل 

ابداعية  مهارات  واك�شابهم  مفيدة 
خمتلفة،  م��واد  با�شتخدام  خالقة 
ح���ي���ث ت�������ش���م���ل ال������������دورات ور����ش���ة 
الأحد  اأي��ام  تقام  والتلوين  للر�شم 
وال�شبت من  والرب��ع��اء  وال��ث��الث��اء 
ال�شابعة  اإىل  اخل��ام�����ش��ة  ال�����ش��اع��ة 

م�����ش��اًء، وور����ش���ة ف��ن ال����ورق يومي 
 11 الإثنني والأربعاء من ال�شاعة 
�شباحا اإىل الواحدة ظهرا، وور�شة 
الديكوباج يومي الإثنني واخلمي�س 
عند ال�شاعة اخلام�شة اإىل ال�شابعة 

م�شاًء. 

عرو�ض �لفلكلور �الأفريقي يف حديقة �الإمار�ت للحيو�نات 

�أورينج ويل�ض و�أورينج �شبني ت�شتقبان �شهر �شبتمرب 
مع باقة و��شعة من �لعرو�ض و�الأن�شطة �لرتفيهية

مطار �أبوظبي �لدويل يحتفل مع �مل�شافرين 
باأعياد �ال�شتقال لباك�شتان و�لهند 

ور�شات فنية لاأطفال يف مركز �لقطارة للفنون

وتعزيز  ال�شعادة  اأج��ن��دة  اأه���داف  حتقيق  اإىل  �شعيها  �شمن 
مفهوم التدريب والتعليم الذي ُيعد اأحد اأهم ركائز الأجندة، 
و�شعياً نحو تاأهيل الكوادر الإماراتية يف جمال ال�شعادة من 
املتعاملني،  جلمهور  خدمات  م�شتوى  اأف�شل  تقدمي  خ��الل 
تبتعث دبي الذكية جمموعة من اأع�شاء اأبطال ال�شعادة من 
الداوئر احلكومية املختلفة يف اإمارة دبي، وذلك حل�شور دورة 
معهد  اخلدمات" يف  "جودة  جم��ال  يف  متخ�ش�شة  تدريبية 

ديزين بولية اأورلندو الأمريكية. 
وتهدف الدورة التدريبية التي تبداأ من تاريخ 9 وت�شتمر حتى 
15 �شبتمر املقبل، اإىل تعريف اأبطال ال�شعادة امل�شاركني يف 
البعثة والبالغ عددهم 31 بطل �شعادة من الدوائر احلكومية 
املختلفة لإمارة دبي، على اأف�شل املمار�شات العاملية يف جمال 
جودة اخلدمات، اإىل جانب تطوير قدراتهم لتطبيق معايري 
يف  العمالء  جتربة  يعزز  مب��ا  العالية،  الفعالية  ذات  الأداء 
كافة الدوائر احلكومية ويقدم لهم اأف�شل التجارب، وكذلك 

يحقق م�شتهدفات اأجندة ال�شعادة اخلا�شة بدبي الذكية. 
واأكدت �شعادة الدكتورة عائ�شة بنت بطي بن ب�شر، مدير عام 
طرح  اإىل  واحلثيث  الدائم  املكتب  �شعي  الذكية،  دب��ي  مكتب 
وتنفيذ الرامج املبادرات التي من �شاأنها امل�شاهمة بفعالية يف 
حتقيق اأهداف اأجندة ال�شعادة، لتعزيز �شعادة النا�س والتاأثري 
اإيجابي، من خالل اعتماد منهجية علمية قائمة  بها ب�شكل 
على عدة ركائز ت�شتمل على التوعية والتغيري والتعرف على 

احتياجات النا�س ب�شكل اأقرب. 

دبي �لذكية تبتعث �أبطال �ل�شعادة يف برنامج تدريبي جلودة �خلدمات مبعهد "ديزين"

م�شت�شفى برجيل يدعم �الأ�شبوع 
�لعاملي للر�شاعة �لطبيعية

الفرتة  يف  يقام  �شنوي  احتفال  ه��و  الطبيعية  للر�شاعة  العاملي  الأ���ش��ب��وع 
2017، ويقوم على تن�شيقه التحالف العاملي  اأغ�شط�س   7-1 املمتدة من 
واملنظمات،  الأف��راد  �شركائه من  )واب��ا( مع  الطبيعية  الر�شاعة  اأج��ل  من 
بهدف دعم وت�شجيع الر�شاعة الطبيعية حول العامل. وميثل العام 2017 
اإىل جعل  يهدف  الذي  املرموق  لهذا احلدث  والع�شرين  ال��دورة اخلام�شة 
الر�شاعة الطبيعية يف طليعة اأولويات اأجندة املجتمع، بحيث مينح اجلميع 
اأكرث  اليوم  العاملي للر�شاعة  الأ�شبوع  النقا�س. ويدعم  امل�شاركة يف  فر�شة 
ال��ع��ام على احل��ف��اظ على الر�شاعة  ��ز مو�شوع ه��ذ  170 دول���ة، وي��ركرّ م��ن 

الطبيعية بالعمل معاً.
ومن جانبها تقول ال�شيدة كارين بوغ�شيان، ا�شت�شاري الر�شاعة الطبيعية 
تكون  ق��د  اأب��وظ��ب��ي:  يف  برجيل  مب�شت�شفى  ال���دويل  املجل�س  م��ن  املعتمدة 
اأوؤيد  ف��اإين  ال�شدد  هذا  ويف  لالأمهات،  �شخ�شي  خيار  الطبيعية  الر�شاعة 
واملتمثل يف  العام،  دورة هذا  العاملي يف  الر�شاعة  اأ�شبوع  اأه��داف  تام  ب�شكل 
ت�شجيع  ممار�شة الر�شاعة الطبيعية ملا تعود به من منافع على �شحة الأم 

والر�شيع ولكونها جزءاً من التنمية امل�شتدامة.

عامة �يكيا تعلن ر�شميًا عن �إ�شد�ر 
ن�شخة 2018 من دليلها �ل�شنوي

والإك�ش�شوارات  لالأثاث  ال��رائ��دة  ال�شويدية  العالمة  ايكيا،  �شركة  اأعلنت 
املنزلية، عن طرح دليل ايكيا )IKEA Catalogue( الذي يرتقبه 
باقة  ال��ع��ام  ه��ذا  دليل  ن  ويت�شمرّ   .2018 لعام  بن�شخته  العالمة  اق  ع�شرّ
التي  اجل��دي��دة  واملفاهيم  والأف��ك��ار  امل��ن��زيل  الأث���اث  ت�شاميم  م��ن  متنوعة 
تلهم العمالء لختبار اأرقى م�شتويات املعي�شة يف اأح�شان منازلهم. ويعتر 
لغة   35 بنحو  ُيطبع  العامل، حيث  يف  انت�شاراً  الأك��رث  املرجع  الدليل  هذا 
خمتلفة، ويتوافر حالياً يف دولة الإمارات العربية املتحدة. ويعك�س ’دليل 
من  العمالء  ا�شتفادة  طريقة  يف  لف��ت��اً  ت��غ��رياً  حم��ت��واه  2018‘ يف  ايكيا 
ر احل�شري  م�شاحات املعي�شة �شمن منازلهم، ل�شيما مع ات�شاع نطاق التطورّ
املتعلقة  امل�شتفي�شة  اأبحاثها  اإىل  وا�شتناداً  التكنولوجيا اجلديدة.  وانت�شار 
اليوم قلب احلياة  املعي�شة باتت  اأن غرف  ايكيا  اأدرك��ت �شركة  بامل�شتهلكني، 
املثايل  امل��ك��ان  وك��ذل��ك  ال��ع��امل؛  ح��ول  امل��ن��ازل  خمتلف  يف  للنا�س  اليومية 
لتوا�شل واجتماع اأفراد العائلة والأ�شدقاء، والحتفال باملنا�شبات اخلا�شة، 
ف�شاًل عن اأنها باتت متتاز بطابع �شخ�شي اأكرث متيزاً من اأي وقت م�شى.

م�شرف �لهال يطلق حملة �شامة �الأطفال على �لطرق 
ويوزع مقاعد �الأمان على عائات �ملو�ليد �جلدد 



    
يتزوجان بعمر �لت�شعني

تزوج ت�شعينيان بعد تعارفهما يف ناد ريا�شي مبدينة نيويورك، حيث 
اكت�شفا اأنهما يحمالن القدر ذاته من الأحالم والأهداف امل�شرتكة 
حلياتهما القادمة �شوية. وتعارف غريترود موكوتوف واآلفني مان 
وما  بنيويورك،  ميدلتاون  يف  ريا�شي  ن��اد  يف  م�شت  �شنوات   8 قبل 
اأ�شبوعياً فيه. وي�شتذكر  زال حتى اليوم ميار�شان الريا�شة مرتني 
يف  مطعم  اإىل  بال�شيارة  توجها  حيث  الأول،  موعدهما  ال��زوج��ان 
ميدلتاون، وقالت موكوتوف: كان رجاًل مهذباً ب�شكل تام، واأ�شاف 
بال�شتمرار يف احلديث.  اأرغ��ب  بها جعلني  �شيء  هناك  ك��ان  م��ان: 
والأهداف  الأح���الم  عن  حتدثا  �شديقني،  اأ�شبحا  الب�شر  ملح  ويف 
وم�شاركة حياتهما معاً. بينما تكر موكوتوف، مان، بخم�شة اأعوام.

يتحدون �لبي�ض �مللوث باأكرب طبق عجة 
اأقدم �شكان مدينة مامليدي البلجيكية على عمل عجة عمالقة من 

البي�س رغم ف�شيحة البي�س امللوث مببيد ح�شري يف اأوروبا.
وا�شتخدم ال�شكان املحليون 6500 بي�شة يف �شنع العجة التي يبلغ 
قطرها 4 اأمتار، وجرى اإعدادها يف مقالة عمالقة يف ميدان عام 
اإطار تقليد يعود اإىل �شنوات يف املدينة الواقعة �شرقي بلجيكا  يف 
على  فيديو  واأظهر مقطع  الأملانية.  احل��دود  غرب  كيلومرتاً   24
اأرج��اء العامل" على في�س  "حمبي الأومليت العمالقة يف  �شفحة 
طويلة  قبعات  ي��رت��دون  وه��م  املحليني،  ال�شكان  م��ن  ع���دداً  ب��وك 
ومالب�س تعود اإىل القرون الو�شطى وي�شتخدمون مالعق خ�شبية 
اأنه  طويلة لتقليب خليط البي�س يف وعاء �شخم. واأ�شاف املوقع 
جرى التحقق من اأن اآلف البي�س امل�شتخدم يف �شنع العجة خالية 
من املبيد احل�شري فيرونيل. وجرى توزيع العجة العمالقة على 
وكالة  وذك��رت  جماناً.  الفعالية  ح�شروا  الذين  وال�شيوف  امل��ارة 
النباء البلجيكية بيلجا اأن حواىل األف �شخ�س ح�شروا حفل �شنع 
طبق العجة الكبري. جدير بالذكر، اأن ال�شلطات يف بلجيكا اأغلقت 
�شبع مزارع اأخرى للدواجن البيا�شة ب�شورة موؤقتة بعد اكت�شاف 
بي�س ملوث باملبيد احل�شري فيرونيل فيها، وذلك وفقا ملا ذكرته 

هيئة الرقابة على املواد الغذائية . 

�شمبانزي حتتفل بعيد ميادها 
احتفلت اأنثى �شمبانزي �شغوفة بالدمى يف اأحد مالجئ احليوانات 
يف ولية وا�شنطن الأمريكية بعيد ميالدها احلادي والأربعني مع 

ح�شد من الدمى امللونة.  
اأقيم حفل عيد ميالد مميز لأنثى ال�شيمبانزي فوك�شي يف ملجاأ 
�شمبانزي �شانكت�شوراي نورث وي�شت يف الثامن من اأغ�شط�س مع 

كميات كبرية من الفاكهة والدمى اجلديدة. 
وقد مت تقدمي العديد من اأطباق الفاكهة التي حتتوي على �شلطة 
الدمى  من  ع�شرات  اإليها  يقدم  اأن  قبل  فوك�شي  للقردة  البطيخ 

اجلديدة امللونة لتختار ما يروق لها منها. 
وكانت فوك�شي قد اأُح�شرت اإىل امللجاأ بعدما مت اإنقاذها من خمتر 
اأجنبت  حيث  ال��ق��رود،  على  الكبد  التهاب  لقاحات  بتجريب  يقوم 
العديد من قرود ال�شمبانزي يف امللجاأ، اإل اأنها مل تكن قادرة على 
العناية بهم، لذا فقد تولد لديها �شغف بالدمى ال�شغرية، بح�شب 

ما ورد يف موقع "يو بي اآي" الإلكرتوين. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�ل�شياح ينطلقون �إىل �لف�شاء �بتد�ء من 2018
اأكملت �شركة فريجني غالكتيك اآخر اختبار ناجح ملركبتها الف�شائية يف خطوة جديدة نحو حتقيق هدفها املتمثل 

يف اإر�شال ال�شياح اإىل الف�شاء ابتداء من العام املقبل.
وحجز اأكرث من 700 �شائح حمتمل مقاعدهم للطريان اإىل الف�شاء على منت هذه املركبة، مبن فيهم الكثري من 

امل�شاهري مثل براد بيت، كاتي بريي، واأ�شتون كوت�شر، بتكلفة مقدارها 250000 دولر اأمريكي لل�شخ�س الواحد. 
وكانت ال�شركة تاأ�ش�شت يف 2010 بهدف القيام بجولت �شياحية يف الف�شاء، اإل اأن اأول جتربة طريان لها يف 2014 

مل تكلل بالنجاح حيث حتطمت الطائرة وقتل طيارها وجرح م�شاعده. 
اإحياء  بهدف  الأمريكية،  الحت��ادي��ة  الطريان  اإدارة  من  جديدة  موافقة  على  للح�شول  عامني  ال�شركة  واأم�شت 

م�شروع نقل ال�شياح اإىل الف�شاء. 
الف�شاء بنظام طريان �شواريخ  ويذكر باأن مركبة الف�شاء التي اأطلق عليها ا�شم "�شبي�س �شيب 2" �شممت لدخول 

ف�شائية متطور. ومن املزمع اأن تدخل اخلدمة باأقرب وقت ممكن اإن �شارت الختبارات القادمة على ما يرام. 
وخالفاً لغريها من �شركات رحالت الف�شاء التجارية، مثل �شبي�س اإك�س و بلو اأوريجني، �شتبداأ فريغني غالكتيك 

رحالتها دون ا�شتخدام نظام ال�شواريخ الف�شائية التقليدية، بح�شب ما ورد يف �شحيفة ديلي ميل الريطانية.
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�حلناء ت�شيب طفلة بحروق مروعة 
عر�شت فتاة، تبلغ من العمر 7 اأعوام، حلروق وندوب كيميائية مروعة بعد 

ر�شم احلناء ال�شوداء على ذراعها اأثناء ق�شائها لإجازة يف م�شر.
اأحد  و�شمح والدا الطفلة مادي�شون غوليفر، بر�شم احلنة على ذراعها يف 
وفًقا  م��وؤمل��ة،  بثور  ظهرت  ثم  حكة  من  ا�شتكت  ما  �شرعان  لكنها  الفنادق، 

ل�شحيفة ديلي ميل الريطانية.
وكان ينبغي للطفلة اأن تزيل فوًرا احلناء يف وحدة احلروق املتخ�ش�شة، ما 

ترك لها ندوبا يف ذراعها.
NHS من هذا الو�شم باحلناء ال�شوداء، ب�شبب احتوائه  وحذرت موؤ�ش�شة 
قانوين  غري  اأم��ر  وهو  ال�شامة،  الكيميائية  ال�شبغة  من  عالية  م�شتويات 
عادة ل�شتخدامها على اجللد، فهي حتتوي على عجينة مكونة من عن�شر 

ي�شمى بارافينيلينديامني بد.
عي اأن ذلك مل يحدث من احلناء، واأ�شاف  وقال والد الطفلة، اإن الفندق يدرّ

اأنه يعرتف باخلطاأ اجلزئي لل�شماح لبنته بر�شم احلنة.
وعند العودة اإىل اململكة املتحدة، ُعر�شت مادي�شون على متخ�ش�س باحلروق 
يف �شالي�شري، واأ�شيب بال�شدمة من م�شتوى ال�شائل الهيدروجيني العايل 

يف بثورها، ما ي�شري اإىل حرق كيميائي.
من جانبه، اعتذر الفندق يف الغردقة عن احلادث وقال، اإنه مل يعد يعر�س 

ر�شم احلناء يف املنتجع مرة اأخرى.
وهذه لي�شت احلادثة الأوىل من نوعها، فقد توفيت �شيدة بريطانية تدعى 
جويل ماكابي يف عام 2012 بعد اأن عانت من رد فعل حت�ش�شي �شيء ل�شبغ 

ال�شعر الذي كانت ت�شتخدمه من قبل.

حيلة ملنع �الآي�ض كرمي من �لذوبان
يلجاأ كثريون اإىل الآي�س كرمي واملثلجات للح�شول على ال�شعور بالنتعا�س 
والتخفيف من حدة الأج��واء احل��ارة. لكن ما يحبط البع�س، هو اأن هذه 
وقت  اأ�شرع  يف  تناولها  اإىل  ي�شطرهم  مما  كبرية،  ب�شرعة  ت��ذوب  املثلجات 
ذوبان  ملنع  ب�شيطة  طريقة  وج��د  ت��وي��رت،  م�شتخدمي  اأح��د  اأن  اإل  ممكن. 
منا�شب،  داخل كوب  املثلجات،  وذلك عن طريق و�شع عبوة  الآي�س كرمي، 
اأوردت �شحيفة مريور  الثلج، بح�شب ما  يحتوي على جمموعة من قطع 
الريطانية. وعلى الرغم من ب�شاطة الطريقة، واعتبار البع�س لها باأنها 
حظي  يل  دون��ال��د  املن�شور  �شاحب  اأن  اإل  جديد،  ب�شيء  ت��اأت  ومل  بديهية، 
ب�شعبية كبرية على تويرت، وح�شل على اأكرث من 41 األف اإعجاب، و14 األف 
اإعادة تغريد يف غ�شون �شاعات قليلة. ويف وقت لحق، ن�شر دونالد تغريدة 
تغريدته  ب��ه  حظيت  ال���ذي  النظري  منقطع  النجاح  على  تعقيباً  اأخ���رى، 
الأوىل، حيث قال "بغ�س النظر عن كل ما اأجنزته يف حياتي، ل اأعتقد اأن 
هناك �شيئاً يعادل ما فعلته باكت�شاف كيفية احلفاظ على الآي�س كرمي دون 

عمرو دياب يغني يف 
�ل�شاحل �ل�شمايل 

امل�������ش���ري، عمرو  ال��ف��ن��ان  اح��ت��ف��ل 
األ��ب��وم��ه اجلديد  ب���اإط���الق  دي����اب، 
اأم�س  م�����ش��اء  النا�س"،  "معدي 
بال�شاحل  الغنائي  حفله  يف  الأول، 
ال����ذي ح�����ش��ره الآلف  ال�����ش��م��ايل، 
املراحل  خمتلف  م��ن  حمبيه  م��ن 

العمرية.
واأطل دياب على جمهوره باإطاللة 
حمبيه،  اإع����ج����اب  ن���ال���ت  ���ش��ي��ف��ي��ة 
اأغنية  اأن��غ��ام  ع��ل��ى  حفله  وا���ش��ت��ه��ل 
اأ���ش��ع��ل��ت حما�س  ال���ت���ي  اإي�����ه،  ق��م��ر 
اجل��م��ه��ور ودف��ع��ت��ه ل��رتدي��د جملة 
الذي  ال��ل��ق��ب  وه���و  اأه����و،  اله�شبة 

يقرتن با�شم دياب دائماً.
ال��ك��ب��ري جمهوره  امل���ط���رب  وم�����ازح 
اأثارتها  ال��ت��ي  اجل���دل  ح��ال��ة  ب�شاأن 
وال�شهرية  عيون"،  "اأجمل  اأغنية 
ب��رج احلوت   : ب�رج احل��وت قائاًل 
معرف�س  كبري  ج��دل  عنه  عملتوا 
اأ�شله، ب�س حلو وعاجبني ملا تالقي 
اأنا  لكن  عنك،  بتتكلم  كلها  الدنيا 
اإ�شاعات،  بتطلعوا  وان��ت��وا  ب�شتغل 
اأنباء  اإىل  م��ن��ه  اإ�����ش����ارة  يف  وذل�����ك 
زواجه من الفنانة دينا ال�شربيني.

كندة علو�ض تنفي 
�أنباء �لقب�ض عليها 
نفت الفنانة ال�شورية، كندة علو�س، 
الأنباء املتداولة عن القب�س عليها 
م��ع زوج��ه��ا ال��ف��ن��ان ع��م��رو يو�شف 
ال�شرطية  الأك���م���ن���ة  اأح�����د  داخ�����ل 
مواد  ح��ي��ازة  بتهمة  ال��ع��ج��وزة،  يف 

خمدرة عبارة عن كوكايني.
م�شتاءة  اإنها  ل�24،  كندة،  وقالت 
من ال�شائعة ال�شخيفة ، التي عكرت 
حيث  اجل���ون���ة،  يف  وج���وده���ا  �شفو 
هناك،  ال�شيفية  عطلتها  تق�شي 
م�شيفة اأنها ل تعرف ال�شبب وراء 

اإطالق اخلر الكاذب.
وكندة  ي��و���ش��ف  ع���م���رو  اأن  ي���ذك���ر 
يف  ع��دة  اأ�شهر  قبل  ج��ا  ت��زورّ علو�س 
مبحافظة  ال�شهرية  الفنادق  اأح��د 

اأ�شوان.

ت�شتنجد ملنع و�لد طفلها من بيعه  
ا�شتغاثة  عبداحلميد  �شيماء  امل�شرية  ال�شيدة  وج��ه��ت 
اإىل قيادات الدولة امل�شرية لإنقاذ طفلها علي الذي مل 
يتجاوز عمره عاًما، بعد اأن اأخرها زوجها باأنه قام ببيعه 
األ��ف جنيه   40 على  ب��ل وح�شل  األ��ف جنيه   100 مببلغ 

دفعة اأوىل  متهيًدا لت�شليمه ملن قام ب�شرائه.
وقالت والدة الطفل بعد ظهورها على الهواء مبا�شرة يف 
تزوجت  اإنها  اون.اي  ف�شائية  على  احل�شن  �شت  برنامج 
م��ن وال���د طفلها م��ن��ذ ق��راب��ة ع��ام��ني ع��رف��ًي��ا خ��وف��ا من 
اأن زوجها ظل  انقطاع  معا�س والدها. واأ�شافت ال�شيدة 
و  احل��ك��وم��ي��ة،  بال�شجالت  الطفل  ت�شجيل  م��ن  يتهرب 
بعد  اإليها  لياأتي  باملوبايل،  ت�شويره  موؤخًرا  منها  طلب 
لت�شتف�شر  األ��ف،   100 ا علي جاب  ن�شً لها  اأي��ام ويقول   4
عن حديثه بعبارة يعني اإيه ؟ ليخرها باأنه عر�س �شورة 
الطفل على من يريدون �شراءه وحددوا مبلغ 100 األف 
جنيه. ت�شتكمل الزوجة: زوجي اأبلغني اأنه �شياأخذ الطفل 
بالذوق اأو بالعافية، وقال يل اإنه ميتلك الأولد وكذلك 
اأنا ومن ثم ل م�شكلة يف بيع الطفل. وذكرت الزوجة اأن 
اأي طفل  ال�شحي مثل  التطعيم  طفلها مل يح�شل على 
كذلك مل يكمل العالج الذي كان يتلقاه يف م�شت�شفى اأبو 

الري�س بالقاهرة لعدم وجود �شهادة ميالد.

�أ�شد يقتحم مقر �شركة
يف  جبال  اأ���ش��د  على  برازيلية  موؤ�ش�شة  يف  موظفون  ع��رث 
الغابات ودخل  اأن��ه هرب من حرائق  ُيرجح  اأح��د مكاتبها 
مدينة ايتابي�شرييكا دا �شريا قرب �شاو باولو.  واتخذ هذا 
احليوان املفرت�س من غرفة ال�شتقبال يف ال�شركة م�شكناً 
خم�شني  بعد  على  الواقعة  ال�شغرية  املدينة  ه��ذه  يف  ل��ه، 
كيلومرتا من �شاو باولو، العا�شمة القت�شادية للرازيل.  
ات�شالت عدة  تلقينا  الإنقاذ  اأجهزة  با�شم  وقال متحدث 
قرابة ال�شاعة ال�شابعة �شباحا. كان املوظفون يف ال�شركة 
باملفاتيح  ال��غ��رف��ة  اأب����واب  اأق��ف��ل��وا  وق��د  بالهلع،  م�شابني 
ال�شركة  اإىل  الإن��ق��اذ  عنا�شر  وو���ش��ل  و�شولنا.   بانتظار 
نقلوه  ثم  املفرت�س،  ر احليوان  برفقة طبيب بيطري خدرّ
الرية.   باحلياة  تعنى  حكومية  غري  منظمة  مركز  اإىل 
وجاء، على ال�شفحة الر�شمية على في�شبوك جلهاز الإنقاذ 
الطبيعي  الأ�شد خرج من موطنه  اأن  نعتقد  بالو  �شاو  يف 
املنطقة.  ون�شر جهاز  التي جتتاح  الغابات  ب�شبب حرائق 
مقطعاً  واأي�شاً  لالأ�شد،  �شوراً  تويرت  موقع  على  الإنقاذ 

م�شوراً ُي�شمع فيه �شوت زئريه من حتت اأحد املكاتب. 

�شبح يتجول يف مقربة 
اأن���ه �شبح  ر���ش��دت اإح����دى ك��ام��ريات امل��راق��ب��ة م��ا يعتقد 
يتجول يف اأرجاء مقرة حتتوي على زهاء 58000 جثة 

بالقرب من مدينة ليفربول الريطانية. 
ويظهر مقطع الفيديو الذي مت ن�شره على موقع يوتيوب 
الإلكرتوين، ال�شبح وهو يتجول مرتنحاً يف اأروقة املقرة 
ال�شبح وهو يظهر ويختفي طوال  �شوهد  املظلمة.  وقد 
الفيديو الذي بلغت مدته دقيقة واحدة وع�شرين ثانية. 
تاريخياً  موقعاً  تعتر  جيم�س  �شانت  مقرة  ب��اأن  ويذكر 
يقرب  ما  على  وحتتوي  ف��دان،   10 م�شاحة  على  ومتتد 

58000 جثة وفقاً للموؤرخ الريطاين مايك مولكرن.  
�لبلغاري في�صيلني وعرو�صه �صبا�صيانا باونوف�صكي ي�صري�ن على �لأقد�م يف �ملياه خالل حفل زفافهما يف نهر 

تار�، يف �صيبان بولج، �لبو�صنة و�لهر�صك.   )رويرتز(

�أ�شو�أ مدينة 
للعي�ض يف �لعامل

احتلت مدينة ملبورن الأ�شرتالية 
املرتبة الأوىل يف قائمة اأف�شل مدن 
للعي�س يف العامل للعام ال�شابع على 
التوايل، بينما جاء يف ذيل القائمة 
وذلك  دم�شق،  ال�شورية  العا�شمة 
تعدها  ال��ت��ي  ال�شنوية  القائمة  يف 
الريطانية  اإيكونوم�شت  ذا  جملة 

ون�شرتها الأربعاء املا�شي.
لإعداد هذه القائمة يجرى �شنوياً 
مقارنة قيم خمتلفة ل� 140 مدينة 
حول العامل. ومن بني الأمور التي 
يجرى مقارنتها الرعاية ال�شحية 
والثقافة والبيئة والتعليم والبنية 
التعر�س  خماطر  ومدى  التحتية 

لهجمات اإرهابية.
العا�شمة  الثانية  املرتبة  وحلت يف 
ال��ن��م�����ش��اوي��ة ف��ي��ي��ن��ا، وج����اءت مدن 
ف��ان��ك��وف��ر وت���ورون���ت���و وك���اجل���اري 
الكندية يف املراتب الثالثة والرابعة 
واخلام�شة، ومدينتا اأدياليد وبرث 
ال�شاد�شة  املرتبة  يف  الأ�شرتاليتان 
النيوزيلندية  واأوكالند  وال�شابعة، 
الفنلندية  والعا�شمة  الثامنة  يف 
وهامبورغ  التا�شعة،  يف  هل�شنكي 
العا�شرة. وجاء يف ذيل  الأملانية يف 
العا�شمة  ن�����ش��رت  ال��ت��ي  ال��ق��ائ��م��ة 
ال�شورية دم�شق، و�شبقها يف ترتيب 
م��دي��ن��ة لغو�س  ال��ق��ائ��م��ة  ن��ه��اي��ة 
النيجريية وطرابل�س الليبية ودكا 
يف  مور�شبي  وب��ورت  البنغالد�شية 

بابوا غينيا اجلديدة. 

�أف�شل 5 مو�قع �شياحية طبيعية يف �ليابان
مع  التقليدية  الثقافة  فيه  متتزج  ب��ل��داً  ال��ي��اب��ان  تعتر 
التكنولوجيا واحل�شارة املعمارية احلديثة، بالإ�شافة اإىل 
الأماكن ال�شياحية الفريدة التي تنت�شر يف جميع اأنحاء 
ال��ت��ي يق�شدها  ال�شياحية  الأم��اك��ن  ب��ني  ال��ب��الد.  وم��ن 
والرائعة،  املده�شة  الطبيعية  املواقع  من  الكثري  ال�شياح 
اإعجاب ال�شياح الذين يق�شدونها. فيما يلي  والتي تنال 
اأماكن طبيعية مده�شة يجب على كل م�شافر زيارتها   5
لدى �شفره اإىل اليابان، بح�شب موقع بلي�شيز تو �شي اإن 

يور ليفتامي الإلكرتوين.
اجلبلية كاميكوت�شي  منطقة   1-

الوجهات  اأكرث  من  اجلبلية  كاميكوت�شي  منطقة  تعتر 
ال�شياحية روعة، ب�شبب طبيعتها املذهلة. وميكن لل�شائح 
يف  والتخييم  اجلميلة،  مم��رات��ه��ا  يف  بال�شري  يتمتع  اأن 
جبل  ت�شلق  اإىل  بالإ�شافة  اخل��الب��ة،  الطبيعة  اأح�شان 
على  ب��ان��ورام��ي��ة  اإط��الل��ة  لل�شائح  يتيح  ال���ذي  ي��اك��ادي��ك 

املناظر الطبيعية الرائعة.
هوكايدو جزيرة   2-

يق�شد  اأن  م��ن  لل�شائح  ب��د  ل  ال��ي��اب��ان  اإىل  ال�شفر  عند 
ج��زي��رة ه��وك��اي��دو ال��ت��ي ت��ق��ع يف اأق�����ش��ى ���ش��م��ال اليابان 

�شخمة  براكني  على  وحتتوي  خالبة،  بطبيعة  وتتمتع 
وبحريات �شا�شعة.

مياجيما جزيرة   3-
ت�شتهر جزيرة مياجيما ببوابة توري العائمة والتي تعد 
اأحد اأ�شهر املعامل يف اليابان. وميكن لل�شائح اأن ي�شتمتع 
مرت،   500 ارت��ف��اع��ه  يبلغ  ال���ذي  مي�شني  جبل  ب�شعود 
القرود  ذل��ك  يف  مب��ا  متنوعة  ب��ري��ة  ح��ي��اة  على  ويحتوي 
وال��غ��زلن. ب��الإ���ش��اف��ة اإىل ذل���ك، حت��ت��وي اجل��زي��رة على 
غابات كثيفة و�شخور عمالقة، ومعامل تاريخية عديدة. 

كويا جبل   4-
اأو�شاكا،  ج��ن��وب  واك��اي��ام��ا،  حمافظة  يف  ك��وي��ا  جبل  يقع 
وحتتوي  البحر،  �شطح  ف��وق  مرت   800 ارتفاعه  ويبلغ 
الأديرة،  والعديد من  120 معبداً  اأكرث من  قمته على 
بالإ�شافة اإىل مقرة اأوكونوين القدمية التي تعتر من 

اأكرث املواقع املقد�شة يف اليابان.
�شرياكاوا غو اجلبلية  قرية   5-

يابانية �شغرية وتعد ج��زءاً من  �شرياكاوا غو هي قرية 
جبال الألب اليابانية، وهي بالتاأكيد واحدة من املناطق 

املف�شلة للكثريين عند ال�شفر اإىل اليابان.

تايلور �شويفت تختفي من مو�قع �لتو��شل 
حذفت املغنية تايلور �شويفت، وهي واحدة من اأكر امل�شاهري ح�شوراً على و�شائل التوا�شل 
الجتماعي، حمتويات كل ح�شاباتها لترتك متابعيها يف حرية ب�شاأن ما اإذا كان احلذف نتيجة 

قر�شنة اأم ا�شتعداد لإطالق األبوم جديد اأم م�شعى لإعادة اكت�شاف نف�شها.
ونزعت �شويفت، التي لها 102 مليون متابع على ان�شتغرام و85 مليون متابع على تويرت، كل 
�شورها على ان�شتغرام وتدويناتها على متبلر وحذفت اأي�شاً �شورة ح�شابها على في�س بوك. 

ومل تعد تظهر اأي تدوينات ب�شفحتها على في�س بوك قبل دي�شمر 2015.
الر�شمي  موقعها  وع��ر���س  �شنوات  م��دى  على  بثتها  تويرت  م��ن  تدوينات  �شويفت  وح��ذف��ت 
التطور  وياأتي  للتعليق.  ات�شالت  ل�شويفت على  الدعائي  امل�شوؤول  يرد  �شوداء. ومل  �شفحة 
الأخري بعد اأ�شبوعني مزدحمني ل�شويفت التي اأنهت يف وقت �شابق من ال�شهر غياباً ا�شتمر 

�شتة اأ�شهر لالإدلء ب�شهادتها اأمام حمكمة يف دنفر يف ق�شية التحر�س بها.
 1989 الأخ��ري  األبومها  اأ�شبح  ال��ذي  �شويفت  اإن  املحبوبة  لنجمتهم  املتابعني  بع�س  ورج��ح 

الأف�شل مبيعاً يف 2014 رمبا تهيئ ح�شاباتها لطرح اأغان جديدة. 


