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حممد بن را�ضد يح�ضر حفل زفاف 
جنل حممد �ضلطان العلماء

•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ح�شر 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي )رعاه �هلل( ير�فقه �شمو �ل�شيخ 
ر��شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة  رئي�س  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  بن  �أحمد 
�شوؤون  وزي��ر  �لقرقاوي  عبد�هلل  بن  حممد  ومعايل  للمعرفة  مكتوم  �آل 
جمل�س �لوزر�ء و�مل�شتقبل و�شعادة خليفة �شعيد �شليمان مدير عام د�ئرة 
�لت�شريفات و�ل�شيافة يف دبي حفل �ال�شتقبال �لذي �أقامه ف�شيلة �ل�شيخ 
حممد علي �شلطان �لعلماء ملنا�شبة زفاف جنله عبد�حلكيم �إىل كرمية 

)�لتفا�شيل �س2( �ل�شيد مرو�ن �أحمد عبد�هلل �لقرقاوي .  

�ضيف بن زايد ي�ضهد العر�س 
اجلماعي الرابع لـ" اأ�ضحاب الهمم "

•• العني-وام:

�شهد �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لهمم  الأ�شحاب  �ل��ر�ب��ع  �جلماعي  �لعر�س  �لد�خلية  وزي��ر  �ل���وزر�ء 
�ملعاقني  وت�شغيل  لتاأهيل  �لد�خلية  وز�رة  مر�كز  �إد�رة  نظمته  �لذي 
وز�رة  يف  �جلرمية  من  و�لوقاية  �ملجتمع  حلماية  �لعامة  �الإد�رة  يف 

�لد�خلية �م�س يف قاعة �خلبي�شي للأعر��س يف مدينة �لعني.
لهم  مباركا  عري�شا   25 ع��دده��م  �لبالغ  بالعر�شان  �شموه  و�لتقى 
و�لد�عمني  �ل��رع��اة  ك���رم  ث��م  �شعيدة  ح��ي��اة  ل��ه��م  ومتمنيا  فرحتهم 
للفعالية من بينهم رجل �الأعمال عبد �لرحيم �لزرعوين و�شحيفة 

�الإمار�ت �ل�ي�وم وجمموعة عز�م لل�شيافة.   )�لتفا�شيل �س2(

مواقــيت ال�صالة
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حممد بن ز�يد لدى و�شوله �إىل �لريا�س للم�شاركة يف �لقمتني �خلليجية و�ال�شلمية )و�م(

خروج مقاتلي حي �لوعر �حلم�شي بعد �تفاق مع �لنظام 

�آثار �لدماء تغطي �الأر�س بعد �لتفجري�ت �لد�مية يف �لب�شرة

��شتمر�ر �ملظاهر�ت �لد�عمة ل�شمود �الأ�شرى �لفل�شطينيني

حممد بن زايد ي�ضل اإىل الريا�س للم�ضاركة يف 
القمتني اخلليجية واال�ضالمية مع الواليات املتحدة

•• الريا�ض-وام:

 و�شل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
على  �مل�شلحة  للقو�ت  �العلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
�لريا�س  �ملتحدة �ىل  �لعربية  �الم���ار�ت  دول��ة  وف��د  ر�أ���س 
للم�شاركة يف �لقمتني �خلليجية و�ال�شلمية مع �لواليات 

�ملتحدة �المريكية �لتي تبد�أ �أعمالهما �ليوم �الأحد.
وكان يف ��شتقبال �شموه لدى و�شوله قاعدة �مللك �شلمان 
في�شل  �الم��ري  �مللكي  �ل�شمو  �شاحب  بالريا�س  �جل��وي��ة 
و�شاحب  �لريا�س  �أمري منطقة  بن عبد�لعزيز  بندر  بن 
�شعود  �ل  عبد�لرحمن  ب��ن  حممد  �الم��ري  �مللكي  �ل�شمو 

نائب �أمري منطقة �لريا�س. وي�شم وفد �لدولة �مل�شارك 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ط��ح��ن��ون  �ل�شيخ  �شمو  �لقمتني  �ىل 
م�شت�شار �المن �لوطني و�شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل 
�لرئا�شة  �شوؤون  �ل��وزر�ء وزير  نائب رئي�س جمل�س  نهيان 
�آل نهيان وزير�خلارجية  ز�يد  �ل�شيخ عبد �هلل بن  و�شمو 
�ل�شام�شي  حماد  حممد  علي  ومعايل  �ل��دويل  �لتعاون  و 
�لوطني  ل��لم��ن  �الع��ل��ى  للمجل�س  �ل��ع��ام  �الم���ني  ن��ائ��ب 
�ل�شوؤون  ج��ه��از  رئ��ي�����س  �مل��ب��ارك  خ��ل��دون خليفه  وم��ع��ايل 
ديو�ن  وكيل  �ملزروعي  مبارك  حممد  و�شعادة  �لتنفيذية 
ويل عهد �بوظبي و�شعادة حممد �شعيد �لظاهري �شفري 

�لدولة لدى �ململكة �لعربية �ل�شعودية.

خادم �حلرمني �ل�شريفني �مللك �شلمان بن عبد �لعزيز و�لرئي�س �الأمريكي تر�مب يوقعان �التفاقيات

�سملت املجاالت الع�سكرية والتجارية والطاقة والبرتوكيماويات

اتفاقيات بني وا�ضنطن والريا�س بقيمة 460 مليار دوالر
•• الريا�ض-وكاالت:

وقع �مللك �ل�شعودي �شلمان بن عبد �لعزيز و�لرئي�س 
�تفاقيات  �أم�س عدد� من  �الأمريكي دونالد ترمب 
و�أعلن  �لريا�س،  �ل�شعودية  �لعا�شمة  يف  �لتعاون 
�تفاقات تعاون ع�شكري مع  �الأبي�س توقيع  �لبيت 
وزير  وق���ال  دوالر،  مليار   460 بقيمة  �ل��ري��ا���س 
�لتجارة �ل�شعودي ماجد �لق�شبي �إن بلده منحت 
تر�خي�س لل�شتثمار بال�شعودية لثلثة وع�شرين 

من كربيات �ل�شركات �الأمريكية.
توقيع  ت��رم��ب  و�ل��رئ��ي�����س  �شلمان  �مل��ل��ك  �شهد  كما 
�لع�شكرية  �مل����ج����االت  يف  �الت���ف���اق���ي���ات  ع�������ش���ر�ت 
و�ل��ت��ج��اري��ة و�ل��ط��اق��ة و�ل��ب��روك��ي��م��اوي��ات. و�علن 

�ل�شبت عن عقود  �أم�س  �لبيت �البي�س  م�شوؤول يف 
ت�شليح �مريكية للمملكة �لعربية �ل�شعودية بقيمة 
110 مليار�ت دوالر، يف �ليوم �الول لزيارة �لرئي�س 
�الم��ريك��ي دون��ال��د ت��ر�م��ب �ىل �ل��ري��ا���س، هدفها 
�ململكة يف  �ي��ر�ن ودع��م جهود  �لت�شدي لتهديد�ت 
مكافحة �الرهاب. وقال �مل�شوؤول �ن تر�مب ووزير 
خارجيته ريك�س تيلر�شون �شيح�شر�ن حفل توقيع 
�ال�شلحة  مبيعات  من  دوالر  مليار�ت   110 لنحو 
للواليات  �ل��ت��اري��خ��ي  �حل��ل��ي��ف  �ل�����ش��ع��ودي��ة،  �ىل 

�ملتحدة.
معد�ت  ت�شمل  �لتي  �ال�شلحة  مبيعات  �ن  و�و���ش��ح 
�ل�شعودية  �م��ن  تدعم  ع�شكرية  وخ��دم��ات  دفاعية 
مو�جهة  يف  �لطويل  م��دى  على  �خلليج  ومنطقة 

بدء خروج مقاتلي املعار�سة من حي الوعر بحم�ص 

داع�س ينفذ اإعدامات بالع�ضرات بينهم اأطفال يف �ضوريا
•• حم�ض-بريوت-وكاالت:

�ع����دم ت��ن��ظ��ي��م د�ع�������س �الإره���اب���ي 
م��دن��ي��ا ب��ي��ن��ه��م ط���ف���لن يف   19
قرية ت�شيطر عليها قو�ت �شوريا 
دير  حمافظة  يف  �لدميوقر�طية 
�ل����زور يف ���ش��رق �ل���ب���لد، وف���ق ما 
�ل�������ش���وري حلقوق  �ف����اد �مل��ر���ش��د 

�الن�شان �أم�س �ل�شبت.
وت�شلل عنا�شر �لتنظيم �ملتطرف، 
جزرة  قرية  �ىل  �ملر�شد،  بح�شب 
�ل��ب��و���ش��م�����س يف ري���ف دي���ر �ل���زور 
�ل�شمايل �لغربي �ملحاذي ملحافظة 
�ل��رق��ة، ح��ي��ث ع��م��دو� �ىل �عد�م 
طفلن  وبينهم  �ل�19،  �ملدنيني 
�لر�شا�س  ب���اط���لق  و�م����ر�أت����ان، 
�لنري�ن  ��شرمو�  كما  �لر�أ�س،  يف 
بعدد من �جلثث قبل �ن ين�شحبو� 

فجر �ل�شبت.
�ملعار�شة  مقاتلو  ب���د�أ  ذل���ك،  �ىل 
و�قع  ح��ي  �آخ��ر  م��غ��ادرة  �ل�شورية 
مبدينة  �ملعار�شة  �شيطرة  حت��ت 
ح��م�����س �أم�������س �ل�����ش��ب��ت يف �آخ���ر 
�شيعيد  �إج��لء  �تفاق  مرحلة من 
حكومة  ���ش��ي��ط��رة  �إىل  �مل��ن��ط��ق��ة 

�لرئي�س ب�شار �الأ�شد.

�لعام  ن��ه��اي��ة  ح��ل��ب  ويف  دم�����ش��ق 
م�شاحلة.  ب���ات���ف���اق���ات  �مل���ا����ش���ي، 
وت�����ق�����ول �إن�����ه�����ا ت�������ش���م���ح ب�����اإع�����ادة 
�خلدمات و�الأمن.  �إال �أن �ملعار�شة 
تنتقد هذه �التفاقات وتقول �إنها 
ملعار�شي  �إج��ب��اري  �إج��لء  مبثابة 
�حل�شرية  �مل����ر�ك����ز  م���ن  �الأ�����ش����د 
�شنو�ت  بعد  �لرئي�شية  �ل�شورية 

من �حل�شار و�لق�شف.
و�نتقدت �الأمم �ملتحدة ��شتخد�م 
�أ�شاليب �حل�شار �لتي ت�شبق عقد 
وعمليات  �الت���ف���اق���ات  ت��ل��ك  م��ث��ل 
�الإج����لء ذ�ت��ه��ا �ل��ت��ي ت��ق��ول �إنها 
ت�شل �إىل حد �لتهجري �لق�شري. 
�ل��وع��ر، �لذي  �ت��ف��اق  وب���د�أ تنفيذ 
يف  �شوريا،  حليفة  رو�شيا  دعمته 
على  �الآالف  وغ���ادر  �آذ�ر.  م��ار���س 
�ملر�شد  وي����ق����ول  م����ر�ح����ل  ع�����دة 
�ل�������ش���وري حل���ق���وق �الإن�������ش���ان �إن 
��شتكماله  عند  ���ش��ي��وؤدي  �الت��ف��اق 
�إىل خروج ما ي�شل �إىل 20 �ألف 

�شخ�س من �حلي.
وق���ال ط���لل �ل����ربز�ين حمافظ 
من  �الأخ���رية  �ملرحلة  �إن  حم�س 
نحو  �شت�شتمر  �الإج���لء  عمليات 
يف  �كتمالها  وت��وق��ع  �شاعة   20
وق����ت م��ت��اأخ��ر م���ن م�����ش��اء �ليوم 

وحمل مقاتلو �ملعار�شة �أ�شلحتهم 
وف��ق��ا للتفاق  م��ع��ه��م  �خل��ف��ي��ف��ة 
ن�شاء  م����ع  ح����اف����لت  و�����ش���ت���ق���ل���و� 
منهم  �لكثري  و�شيتوجه  و�أطفال 
�خلا�شعة  �إدل�����ب  حم��اف��ظ��ة  �إىل 
ل�شيطرة �ملعار�شة يف �شمال غرب 
على  جر�بل�س  بلدة  و�إىل  �ل��ب��لد 
�حل����دود �ل�����ش��م��ال��ي��ة ل�����ش��وري��ا مع 

تركيا.

وغادرت �أربع حافلت على �الأقل 
منت�شف  ب���ح���ل���ول  �ل����وع����ر  ح����ي 
يليها  �أن  �مل��ت��وق��ع  وم����ن  �ل��ن��ه��ار 
ع�شر�ت �حلافلت �الأخرى لتقل 
�حلي  م��ن  �شخ�س   2500 نحو 
�لذي حتا�شره �لقو�ت �حلكومية 

وحلفاوؤها منذ وقت طويل.
و�الت��ف��اق على �إخ��لء حي �لوعر 
�شل�شلة  ���ش��م��ن  �الأك�����رب  ب���ني  م���ن 

�ل�شهور  يف  مم���اث���ل���ة  �ت����ف����اق����ات 
مناطق  جعلت  �مل��ا���ش��ي��ة  �لقليلة 
كثرية بغرب �شوريا حتت �شيطرة 
عليها  ���ش��ي��ط��رت  �أن  ب��ع��د  �الأ����ش���د 
�حلكومة  وحا�شرتها  �مل��ع��ار���ش��ة 

و�لقوى �ملتحالفة معها.
�ل�شورية  �حل����ك����وم����ة  وت�������ش���ف 
�ت��ف��اق��ات �الإج������لء، �ل��ت��ي وقعت 
حول  حما�شرة  مناطق  يف  �أي�شا 

ع�ضرات القتلى واجلرحى بتفجريين يف بغداد والب�ضرة

نقل اأ�ضرى فل�ضطييني م�ضربني اىل امل�ضت�ضفى

بالي�ضتي  �ــضــاروخ  اعــرا�ــس 
للحوثيني فوق الرين ال�ضعودية

•• جدة-وام:

�أعلنت قيادة حتالف دعم �ل�شرعية 
�ل��دف��اع �جلوي  ق��و�ت  �أن  �ليمن  يف 
م�شاء  �ع��ر���ش��ت  �ل�شعودي  �مللكي 
بالي�شتياً  ����ش���اروخ���اً  �الأول  �أم�������س 
فوق  �حل��وث��ي��ة  �مللي�شيات  �أط��ل��ق��ت��ه 
منطقة غري ماأهولة بال�شكان �شمال 
�ل�شعودية.  يف  �ل���ري���ن  حم��اف��ظ��ة 
بيان  - يف  �لتحالف  ق��ي��ادة  و�أك���دت 
�نه   - �ملا�شية  قبل  �لليلة  �أ�شدرته 
مت تدمري �ل�شاروخ دون �أي �أ�شر�ر 
فيما بادرت قو�ت �لتحالف �جلوية 

با�شتهد�ف موقع �الإطلق .

روحاين رئي�ضًا لوالية ثانية يف اإيران
•• طهران-وكاالت:

�أعلن رئي�س جلنة �النتخابات �الإير�نية، علي �أ�شغر �أحمدي، �أن �لرئي�س 
�الإير�ين ح�شن روحاين فاز بوالية ثانية، بحو�يل 23 مليون �شوت، �أي 
�أنه حاز على %56 من �الأ�شو�ت، حيث تقدم بذلك على مر�شح �لتيار 
�ملت�شدد �إبر�هيم رئي�شي، بفارق 7 مليني �شوت تقريباً، بعد فرز �أكرث 
روحاين  �الإي����ر�ين  �لر�شمي  �لتلفزيون  وه��ن��اأ  ���ش��وت.  مليون   40 م��ن 
على فوزه بوالية ثانية. و�أفادت وكالة ت�شنيم �الإير�نية �أن �لنتائج �شبه 
22796468 �شوتاً  روح��اين ح�شل على  �أن ح�شن  �أظهرت  �لنهائية 
تاأييد  حيث  �الآن،  حتى  فرزها  مت  �شوتاً،   40706729 جمموع  من 
للنتخابات.  �لتنفيذية  �لهيئة  قبل  من  منها   38914470 �شلمة 
حني  يف  �شوتاً،   15452194 على  رئي�شي  �إب��ر�ه��ي��م  ح�شل  ح��ني  يف 
على  طبا  ها�شمي  وح�شل  ���ش��وت��اً،   455211 على  مري�شليم  ح�شل 
م�شاركة  ن�شبة  وبلغت  �مل��ف��روزة.  �الأ���ش��و�ت  جمموع  من   210597
�أي  باملئة،   70 �الإير�نية  �لرئا�شية  �النتخابات  يف  �الإير�نيني  �لناخبني 
�إح�شائيات  ب��االق��ر�ع، وذل��ك ح�شب  40 مليون �شخ�س  �أك��رث من  ق��ام 

•• بغداد-وكاالت:

خمتلفة  ت����ف����ج����ري�ت  �أوق������ع������ت 
بالعا�شمة  م���و�ق���ع  ����ش��ت��ه��دف��ت 
�لب�شرة  ومدينة  بغد�د  �لعر�قية 
ع�شر�ت �لقتلى و�جلرحى، وتبنى 
تنظيم د�ع�س �الإرهابي هجومني 
يف ب����غ����د�د. وق����ال����ت م�������ش���ادر يف 
�إن  �لب�شرة  مبحافظة  �ل�شرطة 
قتيل  بني  �شقطو�  �شخ�شا   33
نفذهما  ت��ف��ج��ريي��ن  يف  وج���ري���ح 
مفخختني  ب�شيارتني  �شخ�شان 
مكانني  يف  ب����ال����ت����ز�م����ن  وق����ع����ا 

منف�شلني �شمال �ملدينة.
�إح������دى  �أن  �مل���������ش����ادر  وذك���������رت 
نقطة  ق��رب  �نفجرت  �ل�شيارتني 
منطقة  يف  ل��ل�����ش��رط��ة  ت��ف��ت��ي�����س 
بينما  �ل��ب�����ش��رة،  �شمال  �لرميلة 
بعد  ع��ل��ى  �ل��ث��اين  �لتفجري  وق���ع 
ك���ي���ل���وم���ر و�ح���������د م�����ن م���وق���ع 

�لتفجري �الأول.
ووق����ع �ل��ت��ف��ج��ري�ن ق���رب حقول 
ن���ف���ط���ي���ة، وق����ال����ت ����ش���رك���ة نفط 
�جلنوب �إنه مل يحدث �أي توقف 
ر�شمي  م�شدر  و�أك���د  للعمليات، 
�ل���ن���ف���ط و����ش���ع���ت يف  ����ش���رط���ة  �أن 

•• القد�ض املحتلة-وام-وكاالت:

�أكدت �للجنة �الإعلمية ال�شر�ب 
�إن  �ال���ش��رى يف �شجون �الح��ت��لل 
نقلت  �الإ�شر�ئيلية  �ل�شجون  �إد�رة 
�مل�شربني  �الأ�شرى  من  جمموعة 
عن �لطعام �إىل م�شت�شفى برزالي 
ب��ع��د توقف  يف م��ي��دن��ة ع�����ش��ق��لن 
عدد منهم عن �شرب �ملاء تدريجيا 

وو�شولهم ملرحلة �شحية �شعبة.
ونقل حمامي نادي �الأ�شري خالد 
�مل�شرب  �الأ�����ش����ري  ع���ن  حم��اج��ن��ة 
�أب��������و �ل��������رب م�����ن جنني  حم���م���د 
و�مل��ع��ت��ق��ل يف ���ش��ج��ن ع�����ش��ق��لن �أن 
�شغوطا  مت���ار����س  �ل�����ش��ج��ن  �إد�رة 
ك�����ب�����رية ب����ج����ان����ب ������ش����ت����م����ر�ره����ا 
بحقهم  �لتنكيلية  ب����االإج����ر�ء�ت 

وفر�س �لعقوبات عليهم.
ه����ذ� و�أ����ش���ي���ب �أك�����رث م���ن 160 
حي  ر�شا�س  ب��اإط��لق  فل�شطينيا 
�ملدمع  بالغاز  و�ختناق  ومطاطي 
�ندلعت  �ل��ت��ي  �مل���و�ج���ه���ات  خ���لل 
�ل�شفة  م��ن  خمتلفة  م��ن��اط��ق  يف 
للأ�شرى  دع��م��ا  وغ����زة،  �ل��غ��رب��ي��ة 

على  رد�  ق�����ش��وى  ت���اأه���ب  ح���ال���ة 
�لهجومني.

ق���ال���ت م�������ش���ادر يف  ب�����غ�����د�د،  ويف 
-بينهم  �شخ�شا   19 �إن  �ل�شرطة 
رجال �شرطة- قتلو� و�أ�شيب 25 
ملغمتني  ���ش��ي��ارت��ني  ت��ف��ج��ري  يف 

جنوبي �لعا�شمة.
مهاجما  �أن  �مل�����ش��ادر  و�أ����ش���اف���ت 
عند  فجرها  ملغمة  �شيارة  يقود 
منطقة  مب��دخ��ل  تفتي�س  نقطة 
�أبو �د�شري، و�أ�شارت �إىل �أن �شيارة 
�أخ����رى �ن��ف��ج��رت ع��ل��ى ب��ع��د نحو 
�لتفجري  م���وق���ع  م���ن  م���ر  م��ئ��ة 

مركز  م��ن  م��ق��رب��ة  وع��ل��ى  �الأول 
لل�شرطة.

م�شوؤوليته  د�ع�س  تنظيم  و�أعلن 
ت�شببا يف  �للذين  �لهجومني  عن 
�أ�شر�ر كبرية بعدد من �ل�شيار�ت 

و�ملمتلكات.
�أمنية  �إج������ر�ء�ت  ب��غ��د�د  وت�����ش��ه��د 
�ختناقات  يف  ت�����ش��ب��ب��ت  م�������ش���ددة 
م���روري���ة. و�أف������ادت م�����ش��ادر باأن 
�الأجهزة �الأمنية يف بغد�د �أغلقت 
م��ن جهاتها  �ل��ع��ا���ش��م��ة  م��د�خ��ل 
�الأربع، وفر�شت �إجر�ء�ت م�شددة 

عند �ملدخل �جلنوبي.

�شجون  يف  �لطعام  ع��ن  �مل�شربني 
�الحتلل.

ففي �ل�شفة �لغربية ذكرت م�شادر 
و�شفت  م���و�ج���ه���ات،  �أن  ر���ش��م��ي��ة 
ب��االأك��رب م��ن��ذ ���ش��ه��ور، �ن��دل��ع��ت يف 
��شتخدم  ع�شرة مو�قع،  �أك��رث من 
�الإ�شر�ئيلي  �الح���ت���لل  خ��لل��ه��ا 
�ل����ر�����ش����ا�����س �حل�������ي و�مل����ط����اط����ي 
و�ندلعت  �مل���دم���ع.  �ل��غ��از  وق��ن��اب��ل 
م�شري�ت  �أع���ق���اب  يف  �مل���و�ج���ه���ات 
�إ�شر�ب  �إ���ش��ن��اد  �إل��ي��ه��ا جلنة  دع��ت 

�الحتلل،  ���ش��ج��ون  يف  �الأ�����ش����رى 
ت��وج��ه��ت �إىل ن��ق��اط �ل��ت��م��ا���س، ال 
عن  �مل�شربني  �الأ�شرى  و�أن  �شيما 
�ل�34،  يومهم  يدخلون  �لطعام 
و�شط تز�يد �خل�شية على حياتهم 
�ل�شحي  �ل���و����ش���ع  ت����ده����ور  ب���ع���د 
ل��ل��ع�����ش��ر�ت م��ن��ه��م. وت��ظ��ه��ر �شور 
م�شتعربني  وح��دة  �عتقال  حلظة 
�لفل�شطينيني  �ل�شبان  م��ن  ع���دد�ً 
�أثناء �ملو�جهات �لتي �ندلعت عند 
�ملدخل �ل�شمايل ملدينة بيت حلم.

عــلــى  هــــجــــوم  يف  قـــتـــلـــى 
بــنــك بــ�ــضــرق اأفــغــانــ�ــضــتــان 

•• كرديز-رويرتز:

م�شلحني  �إن  م�������ش���وؤول���ون  ق����ال 
�أفغان�شتان  ���ش��رق  يف  بنكا  دخ��ل��و� 
�م�س �ل�شبت وفتحو� �لنار فقتلو� 
و�أ�شابو�  �الأق����ل  ع��ل��ى  �شخ�شني 
�آخ�������ري�������ن. وه�����اج�����م ع�������دد غري 
�لبنك  �مل�����ش��ل��ح��ني  م���ن  م���ع���روف 
�إقليم  عا�شمة  ك��ردي��ز  مدينة  يف 
بكتيا. وذكر مكتب حاكم �الإقليم 
�أن �شخ�شني قتل و�أ�شيب ثلثة 
�الأم����ن قتلت  ق���و�ت  و�أن  �آخ����رون 

ثلثة من �ملهاجمني �أي�شا.
�ملدينة  مب�شت�شفى  م�شوؤول  وقال 
�إن����ه ����ش��ت��ق��ب��ل ث���لث ج��ث��ث وهي 
مدين  وجثة  �شرطة  رجلي  جثتا 
�لعلج  يتلقون  �شخ�شا   30 و�إن 
�أي  ت���ع���ل���ن  ومل  ب���امل�������ش���ت�������ش���ف���ى. 
�لهجوم  ع��ن  م�����ش��وؤول��ي��ت��ه��ا  ج��ه��ة 
ومل ت��ت�����ش��ح ع��ل��ى �ل���ف���ور دو�ف����ع 
جماعات  وت�������ش���ن  �مل���ه���اج���م���ني. 
طالبان  ح���رك���ة  م���ث���ل  م�����ش��ل��ح��ة 
وت���ن���ظ���ي���م د�ع�����������س ه���ج���م���ات يف 

�أفغان�شتان.

ال�ضعودية تفتتح مركزا ملراقبة 
االإنرنت على  االإرهــابــيــني 

•• الريا�ض-رويرتز:

�م�س  كبري  �شعودي  م�شوؤول  قال 
رقميا  مركز�  �شتفتتح  �ململكة  �إن 
ت��ن��ظ��ي��م د�ع�س  �أن�����ش��ط��ة  مل��ر�ق��ب��ة 
�الإره��اب��ي وغ��ريه من �جلماعات 
وذلك  �الإن��رن��ت،  على  �ملتطرفة 
يف �لوقت �لذي بد�أ فيه �لرئي�س 
�الأم��ري��ك��ي دون��ال��د ت��ر�م��ب زيارة 

لل�شعودية.
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اأخبـار الإمـارات
رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 

رئي�س الكامريون باليوم الوطني لبالده
•• اأبوظبي -وام:

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�هلل برقية تهنئة �إىل فخامة بول بيا رئي�س جمهورية �لكامريون مبنا�شبة 

�ليوم �لوطني لبلده. 
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث  كما 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
للقو�ت  �الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  بن  حممد 

�مل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل فخامة �لرئي�س بول بيا.  

حممد بن را�ضد يقدم واجب العزاء
 يف وفاة ابن مع�ضم البوفال�ضة

•• دبي-وام :

قدم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�جب �لعز�ء يف وفاة �ملرحوم حممد ر��شد 
بن مع�شم �لبوفل�شة. فقد ز�ر �شموه -ير�فقه �شمو �ل�شيخ �أحمد بن حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم رئي�س موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد �آل مكتوم للمعرفة و�شعادة 
خليفة �شعيد �شليمان مدير عام د�ئرة �لت�شريفات و�ل�شيافة يف دبي- م�شاء 
�أم�س خيمة �لعز�ء يف منطقة �لطو�ر يف دبي حيث �أعرب �شموه لذوي و�أجنال 
�لفقيد عن �شادق عز�ئه ومو��شاته.. ر�جياً �هلل جل �شاأنه �أن يتغمده بو��شع 

رحمته ور�شو�نه وي�شكنه ف�شيح جناته - �إنا هلل و�إنا �إليه ر�جعون .

حممد بن را�ضد ياأمر ب�ضرف 33 مليون درهم مكافاأة اإ�ضافية ملالك اأرقام لوحات االأجرة يف دبي

�ضيف بن زايد ي�ضهد العر�س اجلماعي الرابع لـ » اأ�ضحاب الهمم «

•• دبي-وام:

�أمر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم، نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء، رعاه �هلل، ب�شفته حاكما الإم��ارة دبي، ب�شرف 33 
�الأجرة  مركبات  لوحات  مللك  �إ�شافية  مكافاأة  دره��م  �أل��ف  و285  مليونا 

�شمّوه يف حتقيق �ل�شعادة لل�شكان، وتاأتي متز�منة مع عام �خلري وقرب بدء 
�شهر رم�شان �ملبارك، وهي ترجمة �شادقة حلر�س �شموه على دعم ومتابعة 
�أ�شحاب  ال�شيما  �ملعي�شية،  و�أو�شاعهم  �الجتماعية  و�شوؤونهم  �شعبه  �أبناء 
�ملجتمع  ف��ئ��ات  لكل  �ل��ك��رمي  �لعي�س  �شبل  لتوفري  وذل���ك  �مل��ح��دود  �ل��دخ��ل 

وجت�شيد� ملفهوم �لتكافل �الجتماعي �ل�شائد بني �أفر�ده.

�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  بال�شكر  و�ملو��شلت  �لطرق 
ذوي  م��ن  �الأج���رة  �شيار�ت  �أرق���ام  وم��لك  الأ�شحاب  مكافاأته  على  مكتوم، 
�لعي�س  وتوفري  �حلياة  متطلبات  مو�جهة  من  لتمكينهم  �ملحدود  �لدخل 

�لكرمي لهم والأ�شرهم.
وقال : �إن هذه �ملكافاأة تعّد و�حدة من �ملبادر�ت �لكرمية �لتي عودنا عليها 

�خلا�شة باملو�طنني �مل�شغلة من قبل موؤ�ش�شة تاك�شي دبي و�شركات �المتياز، 
بت�شليم  و�ملو��شلت  �لطرق  هيئة  و�شتبد�أ  لوحة،   6657 عددها  �لبالغ 
لهم  �مل�شتحقة  �ملبالغ  �إىل  باالإ�شافة  2016 على م�شتحقيها،  عام  مكافاأة 

�شنويا، �عتبار�ً من �الأ�شبوع �جلاري.
وتوجه �شعادة مطر �لطاير، �ملدير �لعام ورئي�س جمل�س �ملديرين يف هيئة 

•• كرات�شي-وام:

يف �طار مبادرة عام �خلري 2017 �لتي �أطلقها �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وبتوجيهات  �هلل”  “حفظه 
نائب  �أب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد 
�شمو  من  وبتعليمات  �مل�شلحة  للقو�ت  �الأعلى  �لقائد 
�أمناء  رئي�س جمل�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن  نهيان  �ل�شيخ 
موؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان �آل نهيان للأعمال �خلريية 

و�الإن�شانية ..�أ�شرفت قن�شلية �لدولة يف كر�ت�شي على 
�طلق حملة �ملوؤ�ش�شة الإفطار �شائم ت�شتهدف 2500 
عائلة معوزه باإقليمي �ل�شند وبلو�ش�شتان خلل �شهر 

رم�شان �ملبارك .
تكفي  ومت��ور  غذ�ئية  �شلل  توزيع  �حلملة  وتت�شمن 
�فطار  �ىل  باالإ�شاف��������ة  �لكري��������م  �ل�ش��������هر  طيل������ة 
على مدى �شهر رم�شان علوة  يوميا  �شائم   1000
فري�شة  الأد�ء  �حلجاج  من  عدد  باإر�شال  �لتكفل  على 

�حلج.

االإمارات حت�ضل على اأعلى جائزة للعمل االإن�ضاين من �ضبكة مراكز عالج ال�ضرطان امل�ضرية

•• العني-وام:

�شهد �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لعر�س  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وزي����ر  �ل������وزر�ء 
�لهمم  الأ�شحاب  �ل��ر�ب��ع  �جلماعي 
وز�رة  م��ر�ك��ز  �إد�رة  نظمته  �ل���ذي 
�لد�خلية لتاأهيل وت�شغيل �ملعاقني 
�ملجتمع  حلماية  �لعامة  �الإد�رة  يف 
و�ل��وق��اي��ة م��ن �جل��رمي��ة يف وز�رة 
�لد�خلية �م�س يف قاعة �خلبي�شي 

للأعر��س يف مدينة �لعني.
�لبالغ  ب��ال��ع��ر���ش��ان  ���ش��م��وه  و�ل��ت��ق��ى 
لهم  م��ب��ارك��ا  عري�شا   25 ع��دده��م 
حياة  ل���ه���م  وم���ت���م���ن���ي���ا  ف���رح���ت���ه���م 
و�لد�عمني  �لرعاة  كرم  ثم  �شعيدة 
�الأعمال  رجل  بينهم  للفعالية من 
و�شحيفة  �لزرعوين  �لرحيم  عبد 
عز�م  وجمموعة  �ل�ي�وم   �الإم���ار�ت 
ل��ل�����ش��ي��اف��ة. وت���ب���ادل ���ش��م��وه معهم 
�الأفكار و�ملقرحات �لتي من �شاأنها 
تعزيز مثل هذه �ملبادر�ت �لوطنية 
�لطيبة خا�شة لفئة �أ�شحاب �لهمم 
�لتي ت�شتحق من �جلميع كل دعم 

وتقدير.
�للو�ء حممد بن   .. �لعر�س  ح�شر 
�مل�شاعد  �لوكيل  �ملنهايل  �لعو�شي 
�مل�شاندة  و�خل�����دم�����ات  ل����ل����م����و�رد 
باالإنابة و �للو�ء عبد �لعزيز مكتوم 
�ل�شريفي مدير عام �الأمن �لوقائي 
يف وز�رة �لد�خلية و�لعقيد مبارك 
�الد�رة  ع����ام  م���دي���ر  ب���ن حم�����ريوم 

وتهدف  �خل��ري  ع��ام  يف  لل�شحيفة 
خلدمة �لعمل �خلريي و�الإن�شاين 
يف دول��ة �الإم����ار�ت. وذك��ر �لريامي 
ت��ع��اون د�ئم  ث��م��رة  �مل��ب��ادرة تعد  �أن 
ومر�كز  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة  ب���ني  ون���اج���ح 
بعد  وج����اءت  للمعاقني  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
�لنجاح �لكبري �لذي حققته مبادرة 
لطيفة �لتي جرى تنظيمها �شابقا 
فر�شة   65 ت��وف��ري  يف  و���ش��اه��م��ت 
 “ �مل��ر�ك��ز وم��ب��ادرة  عمل خلريجي 
�لعام  “ �ل��ت��ي نظمت  ق��ده��ا  ن��ح��ن 
عمل  فر�شة   50 ووف���رت  �مل��ا���ش��ي 
�لقطاعني  يف  �مل����ر�ك����ز  خل��ري��ج��ي 

�لعام و�خلا�س. 

وي�����ش��ه��م يف �إع��ان��ت��ه��م ودجم��ه��م يف 
�أ�شخا�س  م��ن  وحتويلهم  �ملجتمع 
حمتاجني للم�شاعدة �إىل �أ�شخا�س 
و�أك�����رث �شلبة  ع��ائ��ل��ني الأ���ش��ره��م 

وقوة ملو�جهة حتديات �الإعاقة.
�أن  �مل���ر�ك���ز  �إد�رة  م��دي��ر  و�أو�����ش����ح 
�ل��ع��ر���س �جل��م��اع��ي ه��و �ل��ر�ب��ع من 
وز�رة  “مر�كز  تنظمه  �ل��ذي  نوعه 

�لد�خلية« .
مثمنا م�شاركة �شحيفة )�الإمار�ت 
�ل����ي����وم( يف ت��ن��ظ��ي��م ه�����ذ� �حل����دث 
�الإعلمي  �ل�����ش��ري��ك  �ل��ك��ب��ري وه���ي 
�لد�خلية  ل�مر�كز  و�ال�شر�تيجي 
للمعاقني و�شباقة د�ئما يف �مل�شاركة 

�الإمار�ت  دولة  يف  �لهمم  الأ�شحاب 
ج���م���ي���ع �الإم�����ك�����ان�����ات و�خل����دم����ات 
ت�شمنتها  �ل������ت������ي  و�حل��������ق��������وق 
و�ملو�ثيق  �مل��ح��ل��ي��ة  �ل��ت�����ش��ري��ع��ات 
ليحظو�  وج��ه  �أكمل  على  �لدولية 
وفق  و�ل��دع��م  و�الهتمام  بالرعاية 

�أف�شل �ملعايري �لدولية.
�جلماعي  �ل��ع��ر���س  �أن  �إىل  ول��ف��ت 
�إحدى  هو  �لهمم  الأ�شحاب  �لر�بع 
حتر�س  �لتي  �الإن�شانية  �مل��ب��ادر�ت 
للمعاقني  �لد�خلية  وز�رة  م��ر�ك��ز 

على تنفيذها .
�لغالية  �لفئة  زو�ج هذه  �أن  موؤكد� 
�الجتماعي  �ل��ت��ك��اف��ل  ق��ي��م  يج�شد 

و�لوقاية  �ملجتمع  حلماية  �لعامة 
و�لعميد  ب���ال���وز�رة  �جل��رمي��ة  م��ن 
�لظاهري  دمل��وج  ب��ن  حميد  حممد 
�الأم�����ني �ل���ع���ام مل��ك��ت��ب ���ش��م��و نائب 
رئ���ي�������س جم���ل�������س �ل�����������وزر�ء وزي����ر 
�لد�خلية باالإنابة و�لر�ئد �لدكتور 
�إد�رة  �لعامري مدير  خالد خلفان 
لتاأهيل  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  م���ر�ك���ز 
وت�شغيل �ملعاقني وعدد من �شباط 
وز�رة �لد�خلية وعدد من �لوجهاء 
و�مل���������ش����وؤول����ني ومم���ث���ل���ي �جل���ه���ات 
�لعر�س  يف  و�مل�����ش��اه��م��ة  �ل���ر�ع���ي���ة 

و�أولياء �أمور �لعر�شان.
وقال �لر�ئد �لدكتور خالد خلفان 

�ملجتمعية  �مل����ب����ادر�ت  خم��ت��ل��ف  يف 
�ملر�كز  تنظمها  �ل��ت��ي  و�الإن�����ش��ان��ي��ة 
�لهمم  �أ�شحاب  لت�شغيل  و�لهادفة 

ودجمهم يف �ملجتمع.
من جهته �أعرب رجل �الأعمال عبد 
رئي�س  �لزرعوين  بالغزوز  �لرحيم 
�لزرعوين  جمموعة  �إد�رة  جمل�س 
�حلفل  نفقات  بتحمل  �شعادته  عن 

.
موؤكد� �أن م�شاركة �لقطاع �خلا�س 
يف  جمتمعية  م���ب���ادر�ت  تنظيم  يف 
�لدولة يعد و�جبا وطنيا خ�شو�شا 
يكون  �ل��ت��ي  �ملجتمعية  �الأن�����ش��ط��ة 

فيها ت�شامن �أفر�د �ملجتمع.

�لد�خلية  وز�رة  �إن  �ل����ع����ام����ري 
�أ�شبحت منوذجا يحتذي يف جمال 

رعاية �أ�شحاب �لهمم .
�ل��ق��ي��ادة على  �إىل ح��ر���س  م�����ش��ري� 
�لغالية  �ل���ف���ئ���ة  ب���ه���ذه  �ل���ن���ه���و����س 
ع��ل��ي��ن��ا ج��م��ي��ع��ا م���ن خ����لل توفري 
�لفر�س �لتدريبية و�لتاأهيلية لهم 
وت��وظ��ي��ف��ه��م ومت��ك��ي��ن��ه��م م���ن بناء 

�أ�شرهم .
م����ع����رب����ا ع�����ن �����ش����ك����ره وت����ق����دي����ره 
�لتي  و�جل��ه��ات  �لر�عية  لل�شركات 
�أ���ش��ه��م��ت يف �إجن������اح ه����ذ� �حل���دث 

�الإن�شاين �لكبري.
�أن �ل��ق��ي��ادة �ل��ر���ش��ي��دة وفرت  و�أك���د 

م�شاعدة  يف  �مل�����ش��ارك��ة  �أن  و�أ���ش��اف 
تاأتي  زو�ج��ه��م  يف  �لهمم  �أ���ش��ح��اب 
�لعمل  يف  �لدولة  ل�شيا�شة  ترجمة 
وم�شاعدتهم  و�الإن�����ش��اين  �خل��ريي 
وحت�شني  ج����دي����دة  ح���ي���اة  ب�����دء  يف 
قال  جهته  ناحيته  من  �أو�شاعهم. 
رئ��ي�����س حترير  �ل���ري���ام���ي  ���ش��ام��ي 
�إن  �ليوم”  “�الإمار�ت  �شحيفة 
�لر�بع الأ�شحاب  �لعر�س �جلماعي 
وز�رة  بني  م�شركة  مبادرة  �لهمم 
مر�كز  �إد�رة  يف  ممثلة  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
وت�شغيل  لتاأهيل  �لد�خلية  وز�رة 
�ل�ي�وم  �ملعاقني و�شحيفة �الإم��ار�ت 
�ملجتمعية  �مل���ب���ادر�ت  �إح����دى  وه���ي 

•• لو�ض اآجنل�ض-وام:

ح�شلت �المار�ت على �أعلى جائزة 
�شبكة  ت��ق��دم��ه��ا  �الإن�����ش��اين  للعمل 
�مل�شرية  �ل�����ش��رط��ان  ع���لج  م��ر�ك��ز 
وذلك تقدير� للدعم �لكبري �ملقدم 
 57357 �الأط�����ف�����ال  مل�����ش��ت�����ش��ف��ى 
علج  مب�شت�شفى  ك��ذل��ك  �مل��ع��روف 
ت�شلم  م�شر.  يف  �الأطفال  �شرطان 
�ل�شبو�شي  عبد�هلل  �شعادة  �جلائزة 

مدينة  يف  �ل����دول����ة  ع�����ام  ق��ن�����ش��ل 
كاليفورنيا  ب��والي��ة  �أجنل�س  لو�س 
�الأمريكية، نيابة عن �شعادة يو�شف 
لدى  �ل��دول��ة  �شفري  �لعتيبة  مانع 
�الأم��ري��ك��ي��ة من  �ملتحدة  �ل��والي��ات 
رئي�س  �ل�����ش��ي��ف��ي  ه�����ش��ام  �ل���دك���ت���ور 
�مل�شرية  �ل�شرطان  م��ر�ك��ز  �شبكة 
و�ل������دك������ت������ور حم����م����د �ل����ع����ري����ان 
و�ل���دك���ت���ورة ه��ال��ة ���ش��رح��ان وذلك 
خلل �الحتفال بالذكرى �لعا�شرة 

�ن دول��ة �الم��ار�ت تعترب من �أكرب 
 57357 للم�شت�شفى  �لد�عمني 
�لعلج  توفري  يف  �ملتمثلة  ومهمته 
و�لرعاية مب�شتوى ممتاز  �ملجاين 

للأطفال من كل �أرجاء �لعامل .
�المار�ت  لدعم  �شروره  معربا عن 
�ل�شرطان  ل����ع����لج  م����رك����ز  �أول 
�أفريقيا  يف  �مل�����رك�����زة  ب���االأ����ش���ع���ة 

مب�شت�شفى 57357.
جتدر �الإ�شارة �إىل �أن دولة �الإمار�ت 

�ل�شرطان  م��ر�ك��ز  �شبكة  لتاأ�شي�س 
ب��ح�����ش��ور حم��م��د قابيل  �مل�����ش��ري��ة 
للنو�يا  �ليون�شيف  منظمة  �شفري 
و�شمال  �الأو���ش��ط  لل�شرق  �حل�شنة 
�مل�شت�شفى  وي��ع��ت��رب  �أف���ري���ق���ي���ا.   
�لر�ئدة يف  57357 من �جلهات 
�الإي��ج��اب��ي يف جمال  �لتغيري  دع��م 
م��ك��اف��ح��ة ���ش��رط��ان �الأط����ف����ال من 

خلل �البتكار و�لتعاون �لدويل.
�ل�شبو�شي  ع��ب��د�هلل  ���ش��ع��ادة  و�أك����د 

مانحة  جهة  �أك���رب  ب��اأن��ه��ا  م�شنفة 
للعام  �ل���ع���امل  يف  �ل���ف���رد  مب���ع���دل 
�لتو�يل وهي ملتزمة  �لثالث على 
�ل��ب��ح��وث �ل��ط��ب��ي��ة يف كافة  ب��دع��م 
�أرجاء �لعامل، كما �أن �المار�ت تعي 
متاماً �أن �أهم �مل�شالك نحو حتقيق 
م�شتقبل ز�هر يتمثل يف �ال�شتثمار 
ع���ن طريق  �ل�����ش��اب��ة  �الأج����ي����ال  يف 
بامل�شكلت  �ل��ع��ن��اي��ة  يف  �ل����ري����ادة 

�ل�شحية للأطفال.

قن�ضلية الدولة بكرات�ضي تطلق حملة موؤ�ض�ضة زايد لالأعمال اخلريية واالن�ضانية

حممد بن را�ضد يح�ضر حفل زفاف
 جنل حممد �ضلطان العلماء

•• دبي-وام:

رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ح�شر   
�ل��وزر�ء حاكم دبي )رع��اه �هلل( ير�فقه �شمو �ل�شيخ  �لدولة رئي�س جمل�س 
�آل  ر��شد  بن  موؤ�ش�شة حممد  رئي�س  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  بن حممد  �أحمد 
مكتوم للمعرفة ومعايل حممد بن عبد�هلل �لقرقاوي وزير �شوؤون جمل�س 
�لوزر�ء و�مل�شتقبل و�شعادة خليفة �شعيد �شليمان مدير عام د�ئرة �لت�شريفات 
و�ل�شيافة يف دبي حفل �ال�شتقبال �لذي �أقامه ف�شيلة �ل�شيخ حممد علي 
�شلطان �لعلماء ملنا�شبة زفاف جنله عبد�حلكيم �إىل كرمية �ل�شيد مرو�ن 
�أحمد عبد�هلل �لقرقاوي . وح�شر �حلفل �لذي �أقيم يف مركز دبي �لتجاري 
بارك  . وقد  �لعرو�شني  و�أق��ارب  �لبلد  �أعيان  �أم�س عدد من  �لعاملي م�شاء 
زو�جهما  للعرو�شني  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 

�مليمون متمنيا لهما حياة �أ�شرية �شعيدة وم�شتقرة يف كنف ذويهما .
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امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

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

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

الفجرية
م�شت�شفى �لفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

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

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

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

العني
م�شت�شفى �لو�حة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية �ملدينة                       7468424
�شيدلية �المار�ت                    7474900
�شيدلية �الأم                           7429006

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

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

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

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

ام القوين
�شيدلية �حلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
�المار�ت                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

ال�ضيخة فاطمة تناق�س دور املراأة الرائد يف حتقيق ال�ضالم
•• وا�شنطن -وام:

�ملحا�شرة  يف  و�ملتميز�ت  �ل��ر�ئ��د�ت  �الإم���ار�ت  �شيد�ت  من  نخبة  �شاركت 
�خلام�شة �شمن �شل�شلة حما�شر�ت �ل�شيخة فاطمة �لتي ينظمها معهد 
�ل�شلم �الأمريكي، وذلك ال�شتعر��س �الأدو�ر �لعديدة و�جلهود �ملختلفة 
�لتي ت�شارك فيها �ملر�أة �الإمار�تية للنهو�س ببلدها و�مل�شاهمة يف حتقيق 

�ل�شلم و�ال�شتقر�ر. 
و��شت�شاف �ملعهد يف هذه �ل�شل�شلة �خلام�شة حلقة نقا�شية حول م�شاهمة 
وظائفهن  خ��لل  م��ن  ب��ه  و�لنهو�س  �ملجتمع  بناء  �الإم��ار�ت��ي��ة يف  �مل���ر�أة 
خلود  �لقا�شية  من  كل  فيها  �شاركت   ، فيها  ينخرطن  �لتي  و�مل�شاريع 
قا�شية  و�أ�شغر  �الإم��ار�ت  دولة  قا�شية يف  �أول  �لظاهري  �أحمد جوعان 
جمعية  وموؤ�ش�شة  رئي�شة  مطر  م��رمي  و�ل��دك��ت��ورة   ، �لعربي  �ل��ع��امل  يف 

�الأمر��س �لور�ثية ، و�لر�ئد طيار مرمي �ملن�شوري، و�آمنة �حلد�د ر�فعة 
�الأثقال �الإمار�تية، وبينتا فتزجر�لد موزيل �لعد�ءة �الأمريكية �ل�شابقة 
و�ملديرة �لتنفيذية جلمعية "لوري�س �شبورت" �إ�شافة �إىل �لدكتورة �إديت 
"�لن�شاء �لعابر�ت للحدود"  �ملوؤ�ش�شة و�ملديرة �لتنفيذي ملنظمة  �شلفر 

فيما �أد�رت �حلو�ر ميغان بري.
وتركز �حلو�ر خلل �حللقة �لنقا�شية حول دور �ملر�أة يف حتقيق �ل�شلم 
�ملفاو�شات  يف  م�شاهماتهن  وم��دى  و�ل��ع��امل،  �أوط��ان��ه��ن  يف  و�ال�شتقر�ر 

�ملتعلقة بار�شاء �الأمن و�ل�شلم .
�الأمر��س  جمعية  وموؤ�ش�شة  رئي�شة  مطر  م��رمي  �ل��دك��ت��ورة  وحت��دث��ت 
م��ن �جلن�شيات من  م��ن كبري  ل��ع��دد  �الم����ار�ت  �حت�شان  ع��ن  �ل��ور�ث��ي��ة 
�شاعدها يف تو�شيع  �لدولة مما  �أر���س  �لعامل تعمل على  �أنحاء  خمتلف 
ن��ط��اق بحثها ح��ول �الأم��ر����س �ل��ور�ث��ي��ة ..م�����ش��رية يف ه��ذ� �ل�شدد �ىل 

�خلدمات �ل�شحية و�ملجانية �لتي تقدمها �لدولة للمو�طنني و�ملقيمني 
على حد �شو�ء. 

قيامها  جانب  �ىل  �نه  �ملن�شوري  مرمي  طيار  �لر�ئد  قالت  جانبها  من 
مبهام دفاعية عن �لوطن فاإنها تقوم بتنفيذ عمليات �إن�شانية يف مناطق 
�ل�شر�عات عرب تو�شيل �ملو�د �الغاثية يف حني حتدثت �لقا�شية خلود 
�لظاهري عن د�شتور �لدولة �لذي يكفل حق �حلياة �لكرمية للمو�طنني 
و�مل�����ش��او�ة �لكاملة ب��ني �ل��ذك��ور و�الإن����اث يف �حل��ق��وق و�ل��و�ج��ب��ات بينما 
ثقتها  تعزيز  يف  �لريا�شة  م�شاهمة  كيفية  �ىل  �حل���د�د  �آم��ن��ة  تطرقت 
بنف�شها وتعزيز قدر�تها على مو�جهة �ل�شعاب ودفعها لتاأ�شي�س منظمة 

خريية لرعاية �ل�شحة �لنف�شية و�لعقلية. 
وياأتي �هتمام معهد �ل�شلم �الأمريكي بهذ� �ملو�شوع �نطلقا من قر�ر 
كافة  يف  �مل���ر�أة  م�شاركة  على  ين�س  �ل��ذي   1326 رق��م  �الأم���ن  جمل�س 

جو�نب �شنع �لقر�ر حول ق�شايا �ل�شلم و�الأمن، و�إ�شر�كهن يف حتقيق 
يف  ونا�شطات  جمتمعات  وق��ادة  ومفاو�شات  و�شطاء  بو�شفهن  �ل�شلم 
�ل�شيا�شة مبفاو�شات �ل�شلم و�إنهاء �حلروب �إ�شافة �إىل �مكانية حتقيق 

�ل�شلم عرب طرق �أخرى مثل دبلوما�شية �لعلوم و�لريا�شة و�لقانون.
جلهود  منه  وتقدير�ً  لل�شلم،  �الأمريكي  �ملعهد  �أن  �إىل  �الإ���ش��ارة  جت��در 
با�شم  �ملحا�شر�ت  من  �شل�شلة  ينظم   ، �ل�شلم  حتقيق  عملية  يف  �مل���ر�أة 
�شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة �الحتاد �لن�شائي �لعام �لرئي�شة 
للأمومة  �الأع��ل��ى  �ملجل�س  رئي�شة  �الأ���ش��ري��ة  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �الأع��ل��ى 
عنو�ن  حت��ت  �ل�شلم  حتقيق  يف  وج��ه��وده��ا  �مل���ر�أة  دور  ح��ول  و�لطفولة 
�شموها  جلهود  �متنانا  �ملعهد  وق��ام  �ملفاو�شات"،  مائدة  يف  "�لن�شاء 
بت�شمية �جلناح �ل�شمايل من مقره با�شم "ق�شايا �ملر�أة �لدولية" وذلك 

�إقر�ر� باجلهود �لتي تبذلها �ملر�أة بو�شفها �شانعة لل�شلم.

اأكادميية فاطمة بنت مبارك تكرم "فريق مغامرات فبما" لت�ضلقه "جبل توبقال"
•• اأبوظبي-وام:

�أك����ادمي����ي����ة ف���اط���م���ة بنت  ك���رم���ت 
م����ب����ارك ل��ل��ري��ا���ش��ة �ل��ن�����ش��ائ��ي��ة - 
مب��ق��ره��ا �ل��رئ��ي�����ش��ي يف �أب��وظ��ب��ي - 
ف��ري��ق �مل��غ��ام��ر�ت �ل��ل��و�ت��ي ت�شلقن 
ترتفع  �ل��ت��ي   - ت��وب��ق��ال  جبل  قمة 
167 مر�  و  �آالف  �أربعة  مبقد�ر 

- يف �ململكة �ملغربية.
�لفريق  يكون  �لقمة  هذه  وبت�شلق 
مغامر�ته  �أك�����رب  �أح�����د  �أن���ه���ى  ق���د 
من   2017 �حل������ايل  ل��ل��م��و���ش��م 
" �لذي  فبما  " مغامر�ت  برنامج 

تنظمه وترعاه �الأكادميية.
�شمو  �إىل  �إجن���ازه  �لفريق  و�أه���دى 
مبارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة  �ل�����ش��ي��خ��ة 
�لعام  �ل��ن�����ش��ائ��ي  رئ��ي�����ش��ة �الحت�����اد 
�لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �الأعلى  �لرئي�شة 
�الأعلى  �ملجل�س  رئي�شة  �الأ���ش��ري��ة 
للأمومة و�لطفولة " �أم �الإمار�ت 
تقدم  م�����ش��رية  ر�ع��ي��ة  ب�شفتها   "
�ملر�أة �الإمار�تية يف جميع �ملجاالت 

ال�شيما جمال �لريا�شة.
وق��ال��ت �أح���لم ح�شن �حل��م��ادي يف 
 " �الم���ار�ت  �أن��ب��اء  لوكالة  ت�شريح 
"�دكو"  �شركة  يف  �ملوظفة   - و�م" 
ت�شلق �جلبال  �إن  والعبة كرة قدم 
ك��ان جت��رب��ة مم��ي��زة وجميلة رغم 
�إىل  م�����ش��رية   .. �ل�����ش��دي��د  �ل��ت��ع��ب 
ت�شلق �جلبال يف  �أنها مترنت على 
منطقة �لوثبة وحتا وو�دي نقب يف 
ر�أ�س �خليمة ثم ت�شلق جبل جي�س 
يف �لفجرية �لذي يعد �أ�شعب جبل 

ب�شبب �رتفاع درجات �حلر�رة.
و�أ�شافت �أنها ��شتطاعت وزميلتها 
�لظروف  �أ����ش���ع���ب  ع��ل��ى  �ل��ت��غ��ل��ب 
�لفريق  و�مل��خ��اوف من خ��لل روح 
خا�شة  ج��م��ع��ه��م  �ل������ذي  �ل����و�ح����د 

و�لرئي�شي  �الأول  �ل�شبب  �أن  �إىل   -
هو  للم�شابقة  تتقدم  جعلها  �ل��ذي 
�أج��ل رف��ع علم دول��ة �الإمار�ت  من 

على �أعايل �لقمم .
و�أ�شافت �أنها خ�شعت ل�شل�شلة من 
و�لتحديات  �لريا�شية  �لتمارين 
�لنهائية  �ملرحلة  �إىل  و�شلت  حتى 
جبل  ق���م���ة  �إىل  �ل����و�����ش����ول  وه�����ي 
 63 م�شافة  يبعد  �ل��ذي  توبقال- 
مر�ك�س  مدينة  جنوب  كيلومر� 

�ملغربية - .
موؤكدة �أن �الإ�شر�ر و�لعزمية على 
حتقيق �لنجاحات يف ت�شلق �جلبال 
�الأ����ش���ا����ش���ي يف هذه  �ل���ع���ام���ل  ه����ي 

�لريا�شة �ملمتعة.
ويتمحور برنامج " مغامر�ت فبما 
�لفتيات  من  فريق  تكوين  " حول 
جمموعة  خل���و����س  �الإم����ار�ت����ي����ات 
و�لبدنية  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �ل��ت��ح��دي��ات 
�لدولة  د�خل  �ملختلفة  و�ملغامر�ت 
وخارجها ويختتم �لربنامج برحلة 
يف  �ل�شاهقة  �جل��ب��ال  �أح���د  لت�شلق 

�لريا�شية  ز�ي��د  مدينة  يف  �لبدين 
ق��م��ة جبل  لت�شلق  رح��ل��ة  و�أخ���ره���ا 
جي�س �أعلى جبل يف دولة �الإمار�ت 
فوق  مر   1900 �رتفاعه  ويبلغ 

م�شتوى �شطح �لبحر.
 " فبما  مغامر�ت   " برنامج  ويعد 
�أحد �لرب�مج �ملبتكرة �لتي تقدمها 
مبارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة  �أك����ادمي����ي����ة 
ب�شكل  ويهدف  �لن�شائية  للريا�شة 
�الإمار�تية  �مل���ر�أة  ت�شجيع  �إىل  ع��ام 
�لريا�شة  �مل����غ����ام����رة  روح  ع���ل���ى 
وتعزيز روح �النتماء �لوطني لدى 
�مل�����ش��ارك��ات م���ن خ���لل ج��ع��ل رفع 
قمم  خمتلف  على  �الإم�����ار�ت  علم 
�جلبال �ملرتفعة حول �لعامل هدفا 
�خلارطة  ع��ل��ى  �الإم��������ار�ت  وج��ع��ل 
�لعاملية للريا�شة �لن�شائية و�إثبات 
قدرة �ملر�أة �المار�تية على حتقيق 
�ل�شعاب  م��ن  ب��ال��رغ��م  �الجن�����از�ت 

و�لعقبات �لتي قد تو�جهها.
�إىل �لركيز  كما يهدف �لربنامج 
ع���ل���ى ����ش���ح���ة �ل���ق���ل���ب و�الأوع�����ي�����ة 

بهورته  ي��ت��م��ي��ز  ت��وب��ق��ال  ج��ب��ل  �أن 
�لثلوج  ت�����ش��اق��ط  م����ع  �ل�������ش���دي���دة 
�إ�شافة �إىل �لرياح  و�لربد �ل�شديد 

�ل�شديدة.
وذكرت �أنه مبجرد و�شولهن لقمة 
�شل�شلة  قمم  �أعلى   - توبقال  جبل 
ج��ب��ال �الأط��ل�����س وث���اين �أع��ل��ى قمة 
�إف���ري���ق���ي���ا - رف���ع���ن ع��ل��م دول���ة  يف 
باإجنازهن.  ف��خ��وري��ن  �الإم�������ار�ت 
وعن طموحها .. �أعربت �حلمادي 
�إىل قمة  �ل��و���ش��ول  �أم��ل��ه��ا يف  ع��ن 
قمته  ترتفع  �لتي  كلمنجارو  جبل 
 859 و  �آالف  خ��م�����ش��ة  مب����ق����د�ر 
م��ر� ويعد و�ح��د م��ن �أب���رز جبال 
�لعامل ويقع يف قارة �أفريقيا �شمال 
���ش��رق��ي ت��ن��ز�ن��ي��ا وي��اأت��ي �إل��ي��ه هو�ة 
�أرج����اء  ت�شلق �جل��ب��ال م��ن ج��م��ي��ع 
�لعامل نظر� للتحدي �لذي توفره 

وتعطيه هذه �لقمم �جلبلية لهم.
م���ن ج��ه��ت��ه��ا �أ�����ش����ارت ع���اي���دة علي 
نظم  م���ه���ن���د����ش���ة   - �جل����ع����ف����ري 
�أدكو  �شركة  معلومات جغر�فية يف 

وتدور فكرة �لربنامج حول ت�شكيل 
�الإمار�تيات  �ل��ف��ت��ي��ات  م��ن  ف��ري��ق 
م���غ���ام���ر�ت مثرية  ع�����دة  خل���و����س 
�ل��دول��ة وخ��ارج��ه��ا و�جتياز  د�خ���ل 
جمموعة من �لتحديات �لريا�شية 
رحلة  ع��ام  كل  ويت�شمن  و�لبدنية 
لت�شلق �إحدى قمم �جلبال �شاهقة 
ورف������ع علم  �ل����ع����امل  �الرت�����ف�����اع يف 

�الإمار�ت عليها.
وخ�������ش���ع �ل���ف���ري���ق ل�����ش��ل�����ش��ل��ة من 
�ل�شاقة  و�مل���غ���ام���ر�ت  �ل��ت��ح��دي��ات 
�ل����ت����ي م�����ر ب���ه���ا خ������لل �الأ����ش���ه���ر 
�ملا�شية الإثبات قدرة �مل�شاركات من 
مثل  على خو�س  �لبدنية  �لناحية 

هذه �ملغامرة �ل�شاقة و�ملثرية .
وم��غ��ام��ر�ت هذ�  و�شملت حت��دي��ات 
بطول  �الأق���د�م  على  رحلة  �ملو�شم 
�شحر�ء  ع���رب  م����ر�  ك��ي��ل��و   15
��شتمر  ري��ا���ش��ي��ا  �ل��وث��ب��ة وخم��ي��م��ا 
�ل����ف����ج����رية  م����دي����ن����ة  ي�����وم�����ني يف 
ونقب  لت�شلق جبلي حتا  ورحلتني 
�لتحمل  ق��درة  حت��دي  �إىل  �إ�شافة 

�ملغامر�ت علم  �لعامل لرفع فيها 
�الإمار�ت عاليا على �لقمة.

�ل���ذي ت�شلق قمة  �ل��ف��ري��ق  وت��ك��ون 
فتاة   12 م�����ن  ط����وب����ق����ال  ج���ب���ل 
ح�شن  �أح������لم   .. ه���ن  �إم����ار�ت����ي����ة 
�حل����م����ادي و�أم������ل �أب�����و ف���ر�����س بن 
�ملحرزي  �أح���م���د  و�أ����ش���م���اء  ل���وت���اه 
�حلارثي  وع��ائ�����ش��ة  ع��ل��ي  وع���اي���دة 
وف��اط��م��ة �حل���ارث���ي وه���ن���ادي علي 
�لقرين  وم��زن��ة حممد  �ل��ر����ش��دي 
�إ�شماعيل  وعائ�شة  �لتميمي  ونو�ل 
�جل���ن���ي���ب���ي ت�������ش���ح���ب���ه���ن ك�����ل من 
�لعامري  فاطمة  و  �لعلي  فاطمة 
برنامج  �إد�رة  ع��ل��ى  �ل��ق��ائ��م��ت��ني 
م��غ��ام��ر�ت �أك��ادمي��ي��ة ف��اط��م��ة بنت 

مبارك للريا�شة �لن�شائية.
�ملغامرة  �ل���رح���ل���ة  ه����ذه  و���ش��ك��ل��ت 
�لكربى للفريق يف مو�شمه �حلايل 
فبما  " م��غ��ام��ر�ت  ب��رن��ام��ج  �شمن 
�أكادميية  وترعاه  تنظمه  �لذي   "
للريا�شة  م���ب���ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة 

�لن�شائية.

�لدموية وحت�شني �للياقة �لبدنية 
لهن  �لفر�شة  وم��ن��ح  للم�شاركات 
لتجربة �أ�شلوب حياة �شحي ومثري 
و�آمن بجانب تنمية ح�س �العتماد 
�لفريق  �أع�����ش��اء  ل��دى  �ل���ذ�ت  على 
�جلماعي  �ل��ع��م��ل  ق��ي��م��ة  و�إع������لء 
وت���ع���ل���م جم���م���وع���ة م����ن �مل����ه����ار�ت 
�حلياتية �ملتنوعة �للزمة للعي�س 
�إىل  �إ�شافة  �خلارجية  �لبيئات  يف 
لدى  و�الر�دة  �لعزمية  روح  تقوية 
�شرورة  على  بالت�شديد  �مل�شاركات 
و�لتخطيط  �أه��د�ف حمددة  و�شع 
�لتغلب  خلل  من  �إليها  للو�شول 

على �لتحديات �لتي تو�جههن.
جدير بالذكر �أن �لربنامج �شيفتح 
�ملقبل  ل��ل��ع��ام  يف دورت����ه �جل���دي���دة 
�لباب ملجموعة �أخرى من �شيد�ت 
وف��ت��ي��ات �الإم�������ار�ت ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
�لتحديات  م��ن  ج��دي��دة  جمموعة 
�لتي  �ملثرية  و�ملغامر�ت  �لريا�شية 
جتربة  لعي�س  فر�شة  �شتمنحهن 

ريا�شية و�شياحية مميزة.

ركزت على توعية اجلمهور وحررت 19 اإنذارا وخمالفتني

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم حملة على املحال التجارية يف اأبوظبي ب�ضاأن املظهر العام
•• اأبوظبي –الفجر: 

نفذت بلدية مدينة �أبوظبي حملة 
�لتعريف  ب�شاأن  وتوعوية  تثقيفية 
بالقو�نني �خلا�شة باحلفاظ على 
للمدينة  �ل��ع��ام  �حل�شاري  �ملظهر 
وم��ت��ط��ل��ب��ات �ل���ن���ظ���اف���ة �ل���ع���ام���ة ، 
�ملحلت  ور�ئ���ه���ا  م���ن  ����ش��ت��ه��دف��ت 

�لتجارية يف جزيرة �أبوظبي .
�إطار  �شمن  �حل��م��ل��ة  ه���ذه  وت���اأت���ي 
�لبلدية  �ل�������ش���وؤون  د�ئ�����رة  ح��ر���س 
تعزيز  ع��ل��ى  �أب��وظ��ب��ي  و�ل��ن��ق��ل يف 
�ملجتمع  م���ك���ون���ات  م����ع  �ل���ت���ع���اون 
و�ل�شركاء من �أجل تكري�س �أف�شل 
مبظهر  �خلا�شة  و�مل��ع��اي��ري  �لقيم 
للتخل�س  �ل�شعي  و�شمن   ، �ملدينة 
من م�شوهات �ملدينة على �ختلف 
�لنظافة  م��ق��دم��ه��ا  ويف  �أ���ش��ك��ال��ه��ا، 
�ل����ع����ام����ة، ومب�����ا ي��ج�����ش��د �أه������د�ف 

عي�س  ب��ي��ئ��ة  �إي����ج����اد  يف  �ل���ب���ل���دي���ة 
�ل�شروط  مع  ومتطابقة  ح�شارية 
و�لبيئية  �ل�����ش��ح��ي��ة  و�مل����ع����اي����ري 

و�جلمالية للمدن . 
يف  م�شتمرة  �أن��ه��ا  �لبلدية  و�أك����دت 
�لتوعوي  �جل��ان��ب  ع��ل��ى  �ل��رك��ي��ز 
بخ�شو�س  �ملجتمعي  �لتثقيف  و 
و�الأنظمة  و�ل���ل���و�ئ���ح  �ل���ق���و�ن���ني 
وال�شيما  �ملدينة  مبظهر  �خلا�شة 
على �شعيد �أفر�د �ملجتمع و�ملن�شاآت 
و�حلرفية  و�ل�شناعية  �لتجارية 
�ملجتمع  م���ك���ون���ات  م����ن  وغ����ريه����ا 
م�شتوى  رف�����ع  ب���ه���دف  �مل��خ��ت��ل��ف��ة 
ب���اأه���م���ي���ة �حل����ف����اظ على  �ل����وع����ي 
مظهر �ملدينة و �نعكا�س هذ� �الأمر 
و�حل�شاري  �ملعي�شي  �مل�شتوى  على 

ل�شكان �ملدينة.  
�حلملة  �أن  �ل���ب���ل���دي���ة  و�أ�������ش������ارت 
����ش��ت��ه��دف��ت رف���ع م�����ش��ت��وى �لوعي 

ل�������دى �مل���������ش����وؤول����ني ع�����ن �مل����ح����ال 
�لنظافة  مب��ت��ط��ل��ب��ات  �ل���ت���ج���اري���ة 
و�لنفايات  �مل��خ��ل��ف��ات  ت���رك  وع���دم 
�أمام �ملحال، و�لتعريف باملخالفات 
وقو�نني �حلفاظ على �ملظهر �لعام 

و�ل�شحة.  
�أنها حررت خلل  �لبلدية  و�أك��دت 
�ملحال  ب��ح��ق  �إن�����ذ�ر�   19 �حل��م��ل��ة 
�لغري �مللتزمة مبتطلبات �لنظافة 
�لعام  و�مل��ظ��ه��ر  �ل�شحية  و�ل��ب��ي��ئ��ة 
�أ�شباب  ب����اإز�ل����ة  ط��ال��ب��ت��ه��م  ك��م��ا   ،
�لبلدية  ت��ق��وم  ح��ي��ث  �مل��خ��ال��ف��ات، 
�ملخالفات  مبر�جعة  دوري  ب�شكل 
�لتز�م  م���ن  ل��ل��ت��اأك��د  و�الإن����������ذ�ر�ت 
�ملطلوبة  بالتعديلت  م�شتحقيها 
وخ�شو�شا فيما يتعلق باإز�لة كافة 
�لعامة  �مل�شوهات  وم�شادر  �أ�شكال 
بحق  ح������ررت خم���ال���ف���ت���ني  ك���م���ا   ،
ال�شر�طات  خم���ال���ف���ني  حم���ل���ني 

�ملظهر �لعام .
�أملها  ع�����ن  �ل���ب���ل���دي���ة  و�أع������رب������ت 
�ملجتمع  ج��ه��ود  ت�����ش��اف��ر  ب��اأه��م��ي��ة 
جت�شيد  يف  �ل��ف��ع��ال��ة  و�مل�������ش���ارك���ة 
ق��ي��م �مل�����ش��وؤول��ي��ة �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة من 
ب�شروط  �ل��ذ�ت��ي  �لتز�مهم  خ��لل 

�ملظهر  على  �حل��ف��اظ  ومتطلبات 
�لعامة  و�ملر�فق  للمدن  �حل�شاري 
حميطنا  مكونات  وك��ل  و�ل�����ش��و�رع 
�ملحال  بنظافة  و�الهتمام  �حليوي 
�أمامها  مت��ت��د  �ل���ت���ي  و�مل�������ش���اح���ات 

و�الأر�شفة.

بالتعاون مع فريق اإدارة الطوارئ واالأزمات والكوارث يف اإمارة اأبوظبي ومب�ساركة 12 جهة حكومية

موانئ اأبوظبي ُتتم التمرين امل�ضرك لالإ�ضتجابة حلوادث النقل البحري بكفاءة عالية 
•• اأبوظبي-الفجر:

و�مل�شغل  �لرئي�س  �ملطور  �أبوظبي،  مو�نئ  تعاملت   
ل��ل��م��و�ن��ئ �ل��ت��ج��اري��ة و�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة وم��دي��ن��ة خليفة 
�إد�رة  ف��ري��ق  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  �أب��وظ��ب��ي،  يف  �ل�شناعية 
�أبوظبي،  �إم����ارة  �ل��ط��و�رئ و�الأزم�����ات و�ل���ك���و�رث يف 
عالية خلل  بكفاءة  12 جهة حكومية،  ومب�شاركة 
حلو�دث  و�الأزم����ات  ل��ل��ط��و�رئ  "�الإ�شتجابة  مت��ري��ن 
حي  ���ش��ي��ن��اري��و  �إج�����ر�ء  مت  ح��ي��ث  �لبحري"،  �ل��ن��ق��ل 
ميناء  من  بالقرب  �شياحية  ل�شفينة  جنوح  �إفر�س 

ز�يد.
�لهيئة  م��ن  ك��ل  فيه  �شاركت  �ل��ذي  �لتمرين  و�شمل 
و�ل���ك���و�رث  و�الأزم�������ات  �ل���ط���و�رئ  الإد�رة  �ل��وط��ن��ي��ة 
�أبوظبي(،  مركز   – و�الإ�شتجابة  �لتن�شيق  )مكتب 
حماية  وج��ه��از  �أب��وظ��ب��ي،  ل�شرطة  �لعامة  و�ل��ق��ي��ادة 
�ملن�شاآت �حليوية و�ل�شو�حل، و�لقيادة �لعامة للدفاع 
�لبلدية و�لنقل،  �ل�شوؤون  �أبوظبي، ود�ئرة  �ملدين يف 
�شركة  �أب��وظ��ب��ي،  يف  �ل�شحة  وهيئة  �لبيئة،  وهيئة 
�إد�رة  �أدنوك، تدوير مركز  �أبوظبي �لوطنية  برول 

�لنفايات، وهيئة �أبوظبي لل�شياحة و�لثقافة، وهيئة 
للبحث  �لوطني  و�ملركز  �الإمار�تي   �الأحمر  �لهلل 
مع  �لتعامل  يف  �ال�شتجابة  �شرعة  �ختبار  و�الن��ق��اذ، 
�حلادثة �ملُفر�شة، حيث مت طرح فر�شيات مرتبطة 
حدوث  ج��ان��ب  �إىل  وم��ادي��ة  ب�شرية  خ�شائر  ب��وق��وع 

ت�شرب نفطي. 
وقد �شارعت مو�نئ �أبوظبي �شمن �لتمرين بتفعيل 
�إ�شتدعاء  خطة �ال�شتجابة للطو�رئ و�الأزم��ات، ومت 
�جلهات  وممثلي  �ل�شركة  يف  �الأزم����ات  �إد�رة  ف��ري��ق 
و�شهد  �حل��ادث��ة.   �شيناريو  مع  للتعامل  �حلكومية 
كل  ومهام  �أدو�ر  لتحديد  م�شرك  تن�شيق  �لتمرين 
جهة و�الطلع على �الإمكانيات و�ملو�رد �ملتوفرة، من 
�أجل �إتخاذ �لقر�ر�ت �ملنا�شبة الإد�رة �الأزمة �ملرتبة 

على وقوع �حلادثة �ملفر�شة.  
فعالية  مدى  قيا�س  �أبوظبي  ملو�نئ  �لتمرين  و�أت��اح 
خ��ط��ة �الت�����ش��ال و�أه��م��ي��ة و���ش��ع �مل��ن��ه��ج��ي��ات �ملثلى 
للإد�رة �الإعلمية للأزمات باعتبار و�شائل �الإعلم 
�شركاء يف �حتو�ء �الأزمة نظر�ً لدورهم �لبارز يف نقل 
�لتعامل  يف  وحرفيتها  للموؤ�ش�شة  �الإيجابي  �جلانب 

مع �حل��و�دث و�الأزم��ات. وركزت �خلطة على تفعيل 
�أ�شحت  �أنها  وخا�شة  �الجتماعي  �لتو��شل  و�شائل 

�أد�ة �شريعة لتناقل �الأخبار �لعاجلة.  
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى �إج�����ر�ء ه���ذ� �ل��ت��م��ري��ن ق���ال �لكابنت 
ملو�نئ  �لتنفيذي  �لرئي�س  �ل�شام�شي  جمعة  حممد 
"�الإ�شتجابة  مت���ري���ن  �إمت������ام  ي�����ش��ع��دن��ا  �أب���وظ���ب���ي: 
ل��ل��ط��و�رئ و�الأزم�����ات حل����و�دث �ل��ن��ق��ل �لبحري" يف 
ميناء ز�يد بنجاح، و�إذ ن�شيد بتعاون جميع �جلهات 
متتعها  بالفعل  مل�شنا  وقد  �شاركتنا،  �لتي  �حلكومية 
بجهوزية عالية، وحر�شها على ت�شخري كافة �ملو�رد 
و�الإمكانات للتعاون مع مو�نئ �أبوظبي ملو�جهة �أية 
�أزمات �أو كو�رث بحرية طارئة،  فتحقيق �لنجاح يف 
�إد�رة �الأزمات يتطلب ت�شافر جميع �جلهود ل�شمان 
�خلروج من �أي �أزمة باأقل �خل�شائر �لب�شرية و�ملادية 

و�لبيئية �ملمكنة.
م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال حم��م��د �ل��ت��م��ي��م��ي ن��ائ��ب �لرئي�س 
بيئة  و�ل�شلمة  و�ل�شحة  �مل��و�ن��ئ  الأنظمة  باالإنابة 
للأهمية  نظر�ً  �أبوظبي،  مو�نئ  يف  و�الأم���ن  �لعمل 
�لتي توليها مو�نئ �أبوظبي لتعزيز م�شتويات �الأمن 

و�ل�����ش��لم��ة يف م��و�ن��ئ��ه��ا، ح��ر���ش��ن��ا ع��ل��ى �إع�����د�د هذ� 
�لتمرين �مل�شرك ملا له من دور فعال يف رفع م�شتوى 
من  و�حلد  و�ملمتلكات،  �الأرو�ح  �إنقاذ  وجاء  �لكفاءة، 

�أي تلوث بيئي قد ينجم، و�شمان �إ�شتمر�رية حركة 
�أجندة  �أول��وي��ات  قمة  على  �مللحي  �ملمر  يف  �ل�شفن 

�لتمرين.
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اأخبـار الإمـارات
�ضرطة اأبوظبي تطلق خدمة ترخي�س املركبات بوكاالت ومعار�س ال�ضيارات

•• اأبوظبي-وام:

�أط��ل��ق��ت �ل��ق��ي��ادة �ل��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة �أب��وظ��ب��ي خ��دم��ة ج��دي��دة لرخي�س 
وت�شجيل �ملركبات عن طريق وكاالت ومعار�س �ل�شيار�ت باإمارة �أبوظبي 
يف �إطار ��شر�تيجيتها �لهادفة �إىل تطوير �الأد�ء و�لتحول نحو �خلدمات 
تب�شيط  خ��لل  من  و�إ�شعادهم  �ملتعاملني  ر�شا  يحقق  مبا  �اللكرونية 
�ل�����ش��ي��ار�ت وتقدمي  �مل��رك��ب��ات يف وك���االت وم��ع��ار���س  �إج�����ر�ء�ت ترخي�س 
خدمات مي�شرة وتوفري �لوقت و�جلهد على �ملر�جعني الأجر�ء معاملت 

ترخي�س مركباتهم.
�ل��ك��ت��ب��ي م��دي��ر �د�رة ت��رخ��ي�����س �الليات  �ل��ع��م��ي��د حم��م��د م��ع��ي��وف  و�أك����د 

�ملعار�س  �لرخي�س من خلل  �ن خدمات  �بوظبي  ب�شرطة  و�ل�شائقني 
و�لوكاالت ت�شاف �ىل جملة �خلدمات �اللكرونية �لتي تقدمها �لقيادة 
�لعامة ل�شرطة �بوظبي يف جمال ترخي�س وت�شجيل �ملركبات وذلك تلبية 
للتكنولوجيا  �المثل  و�ال�شتخد�م  للمتعاملني  �ملت�شارعة  للحتياجات 
لت�شهيل وتب�شيط �الإج��ر�ء�ت من خلل توفري �أرقى �خلدمات بطريقة 

ذكية للمتعاملني.
�شيتم  �بوظبي  ب��اإم��ارة  �ل�شيار�ت  ووك���االت  معار�س  �أن  �لكتبي  و�و���ش��ح 
�لرجوع  بدون  �ملوؤ�ش�شات  �و  للأفر�د  �ملركبات  ت�شجيل  �شلحية  منحها 
باالأفر�د  �إط��لق خدمة �خرى خا�شة  �إىل  ..م�شري�ً  �ىل مر�كز �خلدمة 
و�ملوؤ�ش�شات �الخرى حيث ميكنهم ت�شجيل �ملركبات �مل�شطوبة باأ�شمائهم 

و�إعادة ت�شجيلها �و نقلها الأ�شخا�س �خرين من خلل �لدخول �ىل �ملوقع 
�اللكروين للقيادة �لعامة ل�شرطة �بوظبي وت�شجيل �ل�شيار�ت باأ�شمائهم 

�و نقلها الأ�شماء ��شخا�س �خرين بدون �لرجوع �ىل مر�كز �خلدمة.
ت�شمل  �اللكرونية  للخدمات  �ملوحد  للربط  �لبيانات  قاعدة  �ن  وق��ال 
�إجناز  من  ي�شهل  مما  �لفني  و�لفح�س  �ملركبات  وره��ن  �ملركبات  تاأمني 
وتوفري  �لورقية،  �مل�شتند�ت  عن  و�ال�شتغناء  �ل�شرعة  وجه  على  �ملعاملة 

�جلهد و�لوقت يف عملية ترخي�س وجتديد وت�شجيل �ملركبات.
�مل�شجلة  �ل�شيار�ت  �ن  و�ل�شائقني  �الآليات  ترخي�س  �إد�رة  مدير  وك�شف 

باإمارة �بوظبي بلغ عددها نحو مليون و95 �ألف �شيارة م�شجلة .
موؤكد� �الهتمام �لذي توليه �شرطة �بوظبي يف تقدمي �خلدمات �ملتميزة 

�ىل  �بوظبي  �شرطة  خدمات  تطوير  �ىل  �لهادفة  �ال�شر�تيجية  �شمن 
�أف�شل �ملمار�شات �لعاملية، يف معاملت ترخي�س وت�شجيل �ملركبات الفتا 
�ىل �ن ترخي�س �بوظبي من �جلهات �لتي تقدم خدمات متميزة 5 جنوم 

للمر�جعني.
تعريفية  عمل  ور�شة  عقدت  و�ل�شائقني  �الل��ي��ات  ترخي�س  �د�رة  وكانت 
الأ�شحاب �لوكاالت ومعار�س �ل�شيار�ت باالإد�رة مت من خللها تعريفهم 
�لور�شة  يف  �مل�شاركون  ..و�أ���ش��اد  �خلدمة  ومتطلبات  �جلديدة  باخلدمات 
باخلدمات �لتي تقدمها �لقيادة �لعامة ل�شرطة �بوظبي ممثلة يف �د�رة 
لتي�شري  مبتكرة  م��ب��ادر�ت  من  تقدمه  وم��ا  �ل�شائقني  �الل��ي��ات  ترخي�س 

�خلدمات على �ملر�جعني وفقا الأف�شل �ملمار�شات .

الهاملي : 65 مليون درهم دعم احلكومة للمواطنني العاملني يف القطاع اخلا�س خالل 2016 
•• اأبوظبي-وام:

قال حممد �شيف �لهاملي مدير عام �لهيئة �لعامة للمعا�شات و�لتاأمينات 
�الجتماعية باالإنابة �إن م�شاهمة �حلكومة ب�ن�شبة %2.5 من �ال�شر�كات 
�أ�شحاب �لعمل يف �لقطاع �خلا�س عن �ملو�طنني �لعاملني  �مل�شتحقة عن 

لديهم قدرت بنحو 65 مليونا و300 �ألف درهم خلل �لعام 2016.
تنويع  يف  ت�شاهم  �لتي  �مل�شتمرة  �حلكومية  و�ملحفز�ت  ب��امل��ب��ادر�ت  و�أ���ش��اد 

وتوفري �ملزيد من فر�س �لعمل للمو�طنني يف �لقطاع �خلا�س.
وقال �لهاملي �إن دعم �حلكومة للقطاع �خلا�س ياأتي من �إميانها بدوره 
يف  و�الجتماعية  �القت�شادية  �لتنمية  م�شرية  يف  وم��وؤث��ر  فاعل  ك�شريك 
�لدولة باعتباره �أحد �أهم �لدعائم �ل�شرورية لبناء �قت�شاد قوي وم�شتد�م 
و�أحد �ملرتكز�ت �لهامة �لتي ي�شتند �إليها يف �لتخطيط للتطور �القت�شادي 

و�الجتماعي للدولة.
و�أ�شار �إىل �أن �حلكومة عملت على تعزيز هذ� �لدور من خلل �إن�شاء �ملر�كز 
و�جلهات �لد�عمة الإقامة �مل�شاريع �ل�شغرية و�ملتو�شطة وقامت بتحديث 
و�ملوؤ�ش�شات  �حلكومة  بني  �لعلقة  لتنظيم  �لت�شريعات  من  عدد  و�إ�شد�ر 
�إن�شائها  بجانب  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  �ل�شركات  حو�فز  لتح�شني  �خلا�شة 

مر�كز �لتدريب �لتي تعطي �لتوعية �للزمة عن طرق �ال�شتثمار �لناجح 
يف �ل�شوق.

و�أ�شاف �أن �حلكومة عملت على تعزيز قدر�ت �ملو�طنني لل�شتثمار يف هذ� 
�لقطاع �شو�ء من خلل تقدمي �لدعم �ملادي �أو �لتدريب و�شن �لت�شريعات 
�قتنا�س  �أج���ل  م��ن  لهم  �للوجت�شي  �ل��دع��م  وت��ق��دمي  �لت�شهيلت  وم��ن��ح 

�لفر�س �ملتاحة و�لكثرية يف هذ� �لقطاع.
�لعمل  �شاحب  يتحمل  �ملعا�شات  هيئة  م�شتوى  على  �أن��ه  �لهاملي  و�أو�شح 
يف �لقطاع �خلا�س ن�شبة %12.5 من ر�تب ح�شاب �ال�شر�ك للعاملني 
لديهم من �لن�شبة �ملقررة و�ملقدرة بنحو %15 يف حني تدعم �حلكومة - 
ممثلة يف وز�رة �ملالية - �شاحب �لعمل يف �لقطاع �خلا�س بن�شبة 2.5% 

�إ�شافة �إىل ن�شبة %5 يتحملها �ملوؤمن عليه .
��شتقطاب  ياأتي بهدف ت�شجيع �لقطاع �خلا�س على  �أن هذ� �لدعم  وقال 
�مل��زي��د م��ن �مل��و�ط��ن��ني للعمل يف م��وؤ���ش�����ش��ات��ه وحت��ف��ي��ز� ل��ل��م��و�ط��ن��ني على 
بهذه  �حلكومة  �لتز�م  �أن  موؤكد�   .. �خلا�س  �لقطاع  يف  بالعمل  �اللتحاق 
�مل�شوؤولية يدعم روؤية �الإمار�ت �لر�مية نحو �النتقال باالقت�شاد لنموذج 
�أيادي  خ��لل  من  و�الإب���د�ع  �لتمييز  حتقيق  على  �لقائم  �ملعرفة  �قت�شاد 

�إمار�تية.

�لعاملني  �مل��و�ط��ن��ني  ب��اأع��د�د  �خلا�شة  �لبيانات  �إىل  بالنظر  �إن  و����ش��اف 
�ملن�شرمني  �لعامني  م��د�ر  �أن هناك منو� على  يت�شح  �لقطاع �خلا�س  يف 
حيث �رتفع عددهم خلل عام 2015 من 12 �ألفا و869 �إىل 14 �ألفا 
و 378 خلل 2016 .. متمنيا ��شتمر�ر �رتفاع هذه �لن�شبة من خلل 

�ملبادر�ت �مل�شركة لكل �جلهات �لد�عمة لهذ� �لتوجه.
و�أكد مدير عام �لهيئة �لعامة للمعا�شات و�لتاأمينات �الجتماعية باالإنابة 
�ل�شر�كة مع موؤ�ش�شات �لقطاع �خلا�س  �لهيئة على تعزيز علقة  حر�س 
وتطوير �الإج��ر�ء�ت و�الأنظمة �لتي حتقق مرونة �أكرب يف �لعمل معها يف 
�أعد�دها �ملن�شوية حتت مظلة �لهيئة حيث �رتفع عدد جهات  ظل �رتفاع 
�إىل   2015 خ��لل  و926  �آالف  ث��لث��ة  م��ن  �خل��ا���س  �لقطاع  يف  �لعمل 
�أربعة �آالف و402 جهة عمل خلل 2016 وهي زيادة تلفت �لنظر �إىل 
وجود �ملحفز�ت �لد�عمة لبيئة �الأعمال يف �لدولة حتى يف ظل �لتطور�ت 
�حلا�شلة يف �ملنطقة وهو جهد و�إجناز يح�شب حلكومة �لدولة وقيادتها 

�لر�شيدة.
و�شدد على �شرورة �لتز�م �أ�شحاب �لعمل يف �لقطاع �خلا�س بجميع �حلقوق 
�ملقررة الأبناء �لدولة �لعاملني لديهم و�أهمها ت�شجيلهم و�ال�شر�ك عنهم 
يف نظام �لتقاعد بالهيئة . الفتا �إىل �أنه يقع على عاتق �ملوظف �لتاأكد من 

وحقوق  حقوقه  على  حفاظا  بالعمل  �لتحاقه  حال  �لهيئة  لدى  ت�شجيله 
�أ�شرته حيث ميتد �أثر �ملعا�س �لتقاعدي �إىل �مل�شتحقني من بعده.

و�أ�شاد �لهاملي بالتز�م �لقطاع �خلا�س ب�شد�د �ال�شر�كات �مل�شتحقة عن 
�ملوظفني �ملو�طنني .

�ملعا�شات  قانون  �أكرب عن  ثقافة  �لقطاع �خلا�س  �أ�شبح لدى  �أنه  م�شيفا 
وما يرتب عليهم من �لتز�مات وفقا ملا تقرره مو�ده من �لتز�مات على 

�شاحب �لعمل.
�أن �ال�شر�كات �لتي يقوم �شاحب �لعمل ب�شد�دها عن �ملو�طنني  و�أو�شح 
�لعاملني لديه تقابل �لتز�مه بتاأدية مكافاأة نهاية �خلدمة لهم وتتحمل 
عنه �لهيئة مقابلها مهمة �شرف �ملنافع �لتاأمينية �ملقررة للموؤمن عليه يف 

�لقانون حال �نتهاء خدمته �شو�ء با�شتحقاقه ملكافاأة �أو ملعا�شا تقاعديا.
�لقطاع  يف  عمل  �شاحب  ك��ل  �ملعا�شات  ق��ان��ون  الأح��ك��ام  يخ�شع  �إن���ه  وق���ال 
�لعمل  جهات  كل  على  ذل��ك  وينطبق  مو�طنني  عماال  ي�شتخدم  �خلا�س 
�لتي  �أبوظبي  �إم��ارة  �إم��ار�ت �لدولة با�شتثناء  �خلا�س �لعاملة يف خمتلف 
يخ�شع �لقطاع �خلا�س فيها ل�شندوق معا�شات ومكافاآت �لتقاعد الإمارة 
�لرئي�شي خارج  �أنه يتعني على كل جهة عمل يقع فرعها  �أبوظبي. وذكر 
�إمارة �أبوظبي �أن تقوم بالت�شجيل و�ال�شر�ك عن موظفيها لدى �لهيئة.

هيئة االأعمال اخلريية تخ�ض�س 15 مليون درهم لتنفيذ م�ضاريع خريية يف �ضهر رم�ضان
•• عجمان : الفجر

�خلريية  �الأع��م��ال  هيئة  خ�ش�شت 
 24 لتنفيذ  دره����م  م��ل��ي��ون   15
�شهر  خ������لل  خ����ريي����ا  م�������ش���روع���ا 
���ش��م��ن حملتها  �مل���ب���ارك  رم�����ش��ان 
من  �خلري"  "بذور  �ل�������ش���ن���وي���ة 
وزكاة  �إفطار �شائم  م�شاريع  بينها 
�ملال وم�شروع ك�شوة  �لفطر وزك��اة 
وكذلك  �خل��ريي  و�لرغيف  �لعيد 

م�شروع �ملري �لرم�شاين.
�ل�شيخ حممد بن عبد�هلل  و�و�شح 
�لنعيمي رئي�س جمل�س �أمناء هيئة 
�الأع��م��ال �خل��ريي��ة خ��لل �ملوؤمتر 

�حلملة  �أن  الف���ت���ا  �خل����ري  �ع���م���ال 
م�شاركة  ���ش��ت�����ش��ه��د  �ل��رم�����ش��ان��ي��ة 
ومتطوعة  م��ت��ط��وع��ا   100 ن��ح��و 
�شباب عجمان  بالتعاون مع مركز 
وتوزيع  ميد�نيا  بالنزول  ليقومو� 
�لفرق  وم�شاعدة  �لغذ�ئية  �مل���و�د 
�خلري  �أع��م��ال  ك��اف��ة  ت�شهيل  ع��ل��ى 

خلل �ل�شهر �لف�شيل.
باإي�شال  �شتقوم  �لهيئة  �أن  وق���ال 
�شيتم  �ل����ت����ي  �الإف������ط������ار  وج����ب����ات 
�لتي  ل��ل��ف��ئ��ات  ي��وم��ي��ا  تخ�شي�شها 
تقطن يف �ملناطق �لبعيدة ودعمهم 
�لرم�شاين  و�ملري  �لغذ�ئية  باملو�د 
�لطريق  م�شقة  عليهم  لت�شهيل 

وحمتاجة  متعففة  �أ�شرة   3500
�لرم�شاين  �مل���ري  م�����ش��روع  ���ش��م��ن 

�ل�شحفي �لذي عقد مبقر �لهيئة 
�إنه �شيتم تخ�شي�س 6000 �آالف 
لل�شائمني  ي��وم��ي��ا  �إف���ط���ار  وج��ب��ة 
د�خل �لدولة بكلفة ت�شغيلية تقدر 
موزعني  دره����م   2700000 ب���� 
�مل�شاجد  ت�شمل  م��وق��ع��ا   36 ع��ل��ى 
�أعدت  �ل��ت��ي  �لرم�شانية  و�خل��ي��ام 

لهم.
تخ�شي�س  �شيتم  �أن���ه  ك�شف  ك��م��ا   
خ����ارج  �إف�����ط�����ار  وج����ب����ة   7500
�ل��دول��ة يوميا يف ع��دد م��ن �لدول 
بقيمة  و�ل���ع���رب���ي���ة  �الإ�����ش����لم����ي����ة 
درهم   3500000 ت��ق��در  مالية 
�لدعم  ت���ق���دمي  �إىل  ب���االإ����ش���اف���ة 

د�خل �لدولة بقيمة 1750000 
درهم.

عبد�هلل  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  و�أف����اد 
 5 خ�ش�شت  �لهيئة  �أن  �لنعيمي 
مليني درهم لتوزيع �لزكاة د�خل 
وخارج �لدولة وتوزيع زكاة �لفطر 
لنحو 7000 �أالف �أ�شرة متعففة 
وحمتاجة من ذوي �لدخل �ملحدود 
فيما  دره��م    1500000 بقيمة 
لنحو  �ل��ع��ي��د  ك�����ش��وة  ت��وزي��ع  �شيتم 
وخارج  د�خ���ل  �شخ�شا  �أل���ف   22

�لدولة.
وخلل �ملوؤمتر �ل�شحفي �كد على 
�لدور �لكبري للمتطوعني يف تنفيذ 

من  نخبة  ��شت�شافة  خ��لل��ه  م��ن 
�ل��ع��ل��م��اء و�مل��ف��ك��ري��ن وذل���ك لبيان 
�ملبارك و�لعمل  ف�شل �شه رم�شان 

و�ل��ت��ي ت��ن��درج حت��ت ���ش��ع��ار قو�فل 
�خل����ري، ك��م��ا ���ش��ي��ت��م ع��م��ل جمل�س 
�شيتم  �ل����ذي  �ل��رم�����ش��اين  �خل����ري 

�خل�������ريي ف���ي���ه جت�������ش���ي���د� ل������روؤى 
�ل��ق��ي��ادة �ل��وط��ن��ي��ة وت��ع��زي��ز� لقيم 

�لعمل �خلريي و�الإن�شاين.

لبنان يف  تنمويا  م�ضروعا   32 من  اأكرث  االإن�ضانية" متول  "خليفة 
•• بريوت-وام:

متول موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد �آل نهيان للأعمال �الن�شانية 
�ل��ب��ن��ي��ة �لتحتية  ل��دع��م  ت��ن��م��وي��ا  32 م�����ش��روع��ا  �أك����رث م��ن 
و�خل��دم��ي��ة يف ع���دد م��ن �مل��ن��اط��ق �ل��ن��ائ��ي��ة �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة �لتي 
تاأثرت من تد�عيات �الأزمة �ل�شورية و��شت�شافة �للجئني 
�أعلن  �لتي  �خلري"  "عام  مل��ب��ادرة  تنفيذ�  وذل��ك  �ل�شوريني 
عنها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 

�لدولة حفظه �هلل .
�لدولة  �شفري  �ل�شام�شي  �شلطان  �شعيد  �شعادة حمد  ود�شن 
�ملرعبي ممثل  - ير�فقه معني  �للبنانية  لدى �جلمهورية 
عن رئي�س �حلكومة �للبنانية وزير �لدولة ل�شوؤون �لنازحني 
- خلل زيارته ملناطق �ل�شنية – �ملنية وعكار عدد� من تلك 
مدير  �ملن�شوري  م�شلم  �مل�شت�شار  بح�شور  وذل��ك  �مل�شاريع 
و  �ملناطق  ون���و�ب  و�لتنموية  �الن�شانية  �ل�����ش��وؤون  ملحقية 
�شعبي  وح�شد  دينية  و�شخ�شيات  �لبلديات  و�أع��ي��ان  روؤ���ش��اء 

وخمتلف و�شائل �العلم.
يف  جولته  �مل��ر�ف��ق  و�ل��وف��د  �ل�شام�شي  �ل�شفري  �شعادة  وب��د�أ 
قرية كفر�شلن حيث مت و�شع حجر �ال�شا�س لبئر �رتو�زي 
يف  نق�س  من  تعاين  �لتي  �لبلدة  حاجة  ل�شّد  جتهيزه  يتم 
�ملياه قبل �النتقال �ىل منزل �لنائب قا�شم عبد�لعزيز حيث 
مت ��شتقباله من قبل �الأهايل �لتي �أكدت يف كلمات لبع�س 
�ملجال  يف  �الم����ار�ت  ل��دول��ة  �ملتميزة  �جل��ه��ود  على  ممثليها 
�لدولة منذ  �لبي�شاء لقيادة  �الن�شاين و�خل��ريي و�الي��ادي 

عهد �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان.
ثم تفقد �شعادة �ل�شفري �ل�شام�شي و�لوفد �ملر�فق �مل�شاريع 
�الأخرى يف عا�شون و�لقطني وعني �لتينة وبينها م�شاريع 
�طلع  حيث  �ل�شفرية  م���ر�ح  ب��ل��دة  يف  وخا�شة  �الجن���از  قيد 
�جل��م��ي��ع ع��ل��ى ���ش��ري �الع���م���ال يف ح��ف��ر �ل��ب��ئ��ر �الرت������و�زي 
م�شاعدة  يف  ودوره  �مل�شروع  �همية  عن  �شرح  �ىل  و��شتمعو� 
�شعادة  و�أك��د  �شخ�س.   2500 نحو  يقطنها  منزل   300
�لعلقات  عمق  توؤكد  �مل�شاريع  ه��ذه  �ن  �ل�شام�شي  �ل�شفري 

ولبنان  �الم���ار�ت  تربط  �لتي  �ملتينة  و�الأو����ش��ر  �لتاريخية 
�إىل  �الم����ار�ت  دول��ة  و�شعب  ق��ادة  م��ن  ر�شالة حمبة  ومتثل 
�مل�شاريع  �ن  �ىل  ..م�شري�  �ل�شقيقة  �للبنانية  �جلمهورية 
لهذه  �لتحتية  �لبنية  خدمات  م�شتوى  حت�شني  �ىل  تهدف 
�شاحب  �أطلقها  �خلري" �لتي  "عام  ملبادرة  تنفيذ�  �لبلد�ت 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 

حفظه �هلل .
وقال " ندرك حجم �الأعباء �مللقاة على عاتق لبنان ومعظم 
قطاعات بنيته �لتحتية نتيجة �الأزمة �ل�شورية ، و�شن�شتكمل 
تقدمي �ملزيد من �مل�شاعد�ت �شو�ء كانت �ن�شانية �أو تنموية 
بالتن�شيق مع �حلكومة �للبنانية و�لبلديات �ملعنية لتحديد 
�أولويات �مل�شاريع �لتي من �شاأنها تخفيف معاناة �لنازحني 

�ل�شوريني �أو �ملجتمع �للبناين �مل�شيف" .
الفتا �إىل �أن ملحقية �ل�شوؤون �الن�شانية و�لتنموية ل�شفارة 
�لدولة �شوف تقوم بدر��شة هذه �الحتياجات و�لتن�شيق مع 
لتوفري  �الن�شانية  و�ملوؤ�ش�شات  �ملانحة  �الم��ار�ت��ي��ة  �جلهات 

�لدعم �ملطلوب.

�ل�شقيق  �ن �الم��ار�ت كانت و�شتبقى �ىل جانب لبنان  و�كد 
هذ�  ينعم  �ن  تتمنى  وه��ي  �الأ���ش��ع��دة  خمتلف  على  و�شعبه 
�لبلد باال�شتقر�ر و�لرخاء و�الأمن ..م�شري� �ىل �ن �المار�ت 
جاءت يف �ملركز �الول عاملياً للعام �لثالث على �لتو�يل بحجم 

�مل�شاعد�ت �الن�شانية �ملقدمة ن�شبة للدخل �لقومي.
و�أك���د �ل��وزي��ر �مل��رع��ب��ي - خ��لل �جل��ول��ة م��ع ���ش��ع��ادة �شفري 
�لدولة - �إن �الإمار�ت كانت و�شتبقى �لر�ئدة و�ل�شباقة �إىل 
عمل �خلري.. موجها لها �ل�شكر على هذه �للفتة �الإن�شانية 
 .. و�شعبا  ق��ي��ادة  و���ش��دق��ه��ا  ن��و�ي��اه��ا  ت��رج��م  �ل��ت��ي  �لطيبة 
مو�شحا �أنه لوال �إمار�ت �حلب و�خلري و�الإن�شانية ملا كانت 
معظم هذه �لبيوت و�لطرق و�لبنى �لتحتية .. فهي �إمار�ت 
�لتطور �لتي تت�شع للجميع وتقف مع كل �لدول بعيد� عن 

�لعن�شرية و�لطائفية.
وتوجه معاليه بالتحية و�ل�شكر �إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
"حفظه �هلل" ..  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة 
�الإم��ار�ت دو�م  و�لعافية ولدولة  �ل�شحة  متمنيا له موفور 

�لتطور و�خلري و�الزدهار.

ملحقية  مدير  �ملن�شوري  م�شلم  �مل�شت�شار  ق��ال  جانبه  من 
 32 من  �أكرث  �فتتاح  مت  �أنه  و�لتنموية  �الإن�شانية  �ل�شوؤون 
م�شروعا من �أ�شل 41 و�أبرزها يف بلد�ت وقرى عكار حيث 
"طريق عام �خلري" �لذي يربط طريق �لدو�شة  مت �فتتاح 
و�لنورة وج�شر "�الإمار�ت" �لذي مير ويو�شل ثلث بلد�ت 
رئي�شية هي خربة �شار وعمارة �لبيكات وعني تنتا وتقع يف 
�حتاد بلديات �لدريب �الأو�شط. و�أ�شاف �أنه مت �فتتاح طريق 
"�الإمار�ت" يف �حتاد بلديات �ل�شفت و�لتي �شهلت ربط ثلث 
مناطق جغر�فية هي �لدريب �الأو�شط و�ال�شطو�ن و�جلومة 
و�شاهم يف تاأمني و�شول �شيار�ت �الإ�شعاف �إىل مناطق كان 
ي�شعب �لو�شول �إليها �إ�شافة لت�شهيل و�شول �ملز�رعني �إىل 

�أر��شيهم بهدف ��شت�شلحها و�ال�شتفادة منها.
ثلثة  �فتتاح  �إىل  �مل�شت�شار  لفت   .. – �ملنية  �ل�شنية  وع��ن 
�آخرين  م�شروعني  ع��ن  �الإع���لن  بجانب  منجزة  م�شاريع 
و�أهمها  خم�ش�شة  م�شاريع  ثمانية  �أ�شل  من  �الإجن��از  قيد 
و�شع حجر �الأ�شا�س مللعب "�الإمار�ت" يف �ملنية و�لذي يعترب 

متنف�شا لل�شباب و�الأطفال ملمار�شة �لريا�شة.
و�أو�شح �أن �مل�شاريع �ملتنوعة �لتي �فتتحت من حفر �آبار و�شق 
ج�شور  و�إن�����ش��اء  �شحي  �شرف  و�شبكات  وتعبيدها  ط��رق��ات 
ومد �أقنية مياه و�إن�شاء خز�نات .. هدفها تاأمني م�شتلزمات 
على  ي�شاعدهم  مم��ا  للنا�س  و�ل�شروية  �الأ�شا�شية  �حل��ي��اة 
تاأمني رزقهم ومت�شكهم باالأر�س وهي جميعها ممولة من 
�الإن�شانية". نهيان للأعمال  �آل  ز�يد  بن  " موؤ�ش�شة خليفة 
خمتلف  يف  للفتتاح  م��ع��د�  م�شروعا   86 ه��ن��اك  �أن  وذك���ر 
 " خليفة  " موؤ�ش�شة  من  ممولة  وكلها  �للبنانية  �الأر����ش��ي 
بع�شها مت �فتتاحه �أم�س و�لباقي يف �ملرحلة �ملقبلة لي�شتفيد 
للنازحني  �إ�شافة  �للبنانية  �ل�شر�ئح  خمتلف  �مل�شاريع  من 

�ل�شوريني .. �آمل �أن تنجز �خلطة كاملة خلل عام.
من ناحيته �أ�شار م�شدر م�شوؤول يف "موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد 
�شاحب  بتوجيهات  �أنه  �الإن�شانية" �إىل  للأعمال  نهيان  �آل 
�ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�آل نهيان ويل  ز�ي��د  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  �هلل و�شاحب 

عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة ومتابعة 
نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  من  مبا�شرة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة رئي�س �ملوؤ�ش�شة . 
د�شنت �ملوؤ�ش�شة عدد� من م�شاريع �لبنى �لتحتية يف �ل�شمال 
�للبناين. و�أكد �أن �ملوؤ�ش�شة تهدف من متويل هذه �مل�شاريع 
�الإمنائية ت�شهيل حياة �لنا�س وتنفيذ م�شروعات حيوية مثل 
حفر �الآبار و�شق �لطرق وتعبيدها ومتديد �شبكات �ل�شرف 

�ل�شحي و�إن�شاء �جل�شور ومد �أقنية مياه و�إن�شاء خز�نات.
وت�����ش��ل��م ���ش��ع��ادة ح��م��د ���ش��ع��ي��د ���ش��ل��ط��ان �ل�����ش��ام�����ش��ي �ل����دروع 
تقدير�  �لبلديات  و�حت��اد  �لبلديات  روؤ���ش��اء  من  �لتقديرية 

و�شكر� جلهود دولة �الإمار�ت .
و�أقام �لوزير �ملرعبي ماأدبة ع�شاء على �شرف �ل�شفري و�لوفد 
�شيا�شية  �شخ�شيات  بح�شور  �جل��وم��ة  يف  د�رت���ه  يف  �مل��ر�ف��ق 
ودينية وروحية تقدمهم رئي�س �الأوقاف �الإ�شلمية يف عكار 
�الإمار�تي  �ل��وف��د  �شكر  �ل��ذي  ج��دي��دة  مالك  �ل�شيخ  �ملفتي 

وموؤ�ش�شة خليفة �الإن�شانية ما قدمته للمنطقة .
وتفقد �ل�شفري �ل�شام�شي - خلل �جلولة - م�شت�شفى خلف 
�حلبتور يف بلدة حر�ر �لعكارية و�لذي مت �فتتاحه بح�شور 

�ل�شيخ عبد�للطيف دريان مفتي �جلمهورية �للبنانية.
وقام �شعادته بجولة مع �لوزير �ملرعبي و�لوفد �ملر�فق على 
�الأق�شام �لطبية و�طلع على ح�شن �شري �لعمل وعلى �أو�شاع 

�مل�شت�شفى قبل �أن يتربع بالدم.
يف  ح��ا���ش��دة  �شعبية  با�شتقباالت  �الإم���ار�ت���ي  �ل��وف��د  وح��ظ��ي 
بدولة  و�الإ���ش��ادة  �لثناء  الفتات  ورفعت  ز�ره��ا  �لتي  �لقرى 
�أه��ايل �لبلد�ت �لذين  �الإم��ار�ت ودوره��ا �الإن�شاين من قبل 
تو�فدو� للرحيب و�لتعبري عن �شعادتهم باجلهود �ملبذولة 
لدعم لبنان يف ظل �لظروف �لتي مير بها نتيجة �الأزمات 
�ل��زي��ارة تعطيهم  �أن ه��ذه  �الأه���ايل  و�أك���د  ب��ه.  �لتي تع�شف 
ويقف  مبعاناتهم  ي�شعر  من  هناك  ب��اأن  �الأم��ل  من  �لكثري 
�إىل جانبهم متوجهني بالتحية و�ل�شكر �إىل �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل" 

ولل�شعب �الإمار�تي ولل�شفري و�لوفد �ملر�فق.
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اأخبـار الإمـارات
التطبيق يف يوليو القادم

�ضرطة راأ�س اخليمة تناق�س اإجراءات ال�ضبط املروري 
•• راأ�ض اخليمة – الفجر

عام  م��دي��ر  �حل��م��ي��دي  �شعيد  حم��م��د  �ل��دك��ت��ور  �لعميد  تفقد 
�لعمل يف  �إج��ر�ء�ت  ر�أ���س �خليمة،  ب�شرطة  �ملركزية  �لعمليات 
ر�ف��ق��ه خلل  ر�أ����س �خليمة،  ب�شرطة  و�ل��دوري��ات  �مل���رور  ق�شم 
مدير  نائب  علي  �إب��ر�ه��ي��م  ح�شن  �لعميد  �لتفقدية،  �جل��ول��ة 
علي  و�لعقيد  �خليمة،  ر�أ���س  ب�شرطة  �ملركزية  �لعمليات  ع��ام 
ر�أ�س  ب�شرطة  و�ل��دوري��ات  �مل���رور  �إد�رة  مدير  �لعلكيم  �شعيد 
�ل�شلحدي  �شلطان  �أول  �مل��لزم  ��شتقبالهم  يف  وك��ان  �خليمة، 

رئي�س ق�شم �ملرور و�لدوريات باالإنابة، وعدد من �شباط �إد�رة 
�ملرور و�لدوريات، وذلك للإطلع على �شري �لعمل، و�ملبادر�ت 
�لدوريات  بعمل  �ملرتبطة  �الإ�شر�تيجية  �الأد�ء  وم��وؤ���ش��ر�ت 

�ملرورية.
ناق�س  �لزيارة  مع  بالتز�من  �ملرورية،  �لتثقيفية  �لور�شة  ويف 
�جلديدة،  �مل���روري  �ل�شبط  وخم��ال��ف��ات  �إج����ر�ء�ت  �مل�شاركون 
�ملخالفات  وحت��ري��ر  �ط��لق��ه��ا،  وتطبيق  تفعيل  �شيتم  و�ل��ت��ي 
�لعام �جلاري  �ملقبل من  يوليو  �شهر  مع مطلع  فعلياً  ب�شاأنها 
2017م، حيث ي�شمل جدول �ملخالفات حو�يل 114 خمالفة، 

يتم �لتعريف بها و�لعمل على �لبدء بتنفيذ �إجر�ء�تها بتاريخ 
1/ 7 / 2017م ، كما مت �لوقوف على كافة جمريات �لعمل 
�الأد�ء  �شري  تعر�س  ق��د  �ل��ت��ي  �مل��ع��وق��ات  ومناق�شة  �مل����روري، 
وفق  و�ل��ت��ط��وي��ر  �لتح�شني  خطط  �أف�����ش��ل  وو���ش��ع  و�لتنفيذ، 
معايري �جلودة و�لتميز، �شمن مبادر�ت �شرطة ر�أ�س �خليمة 
�ل�شرطي  �ل��ع��م��ل  ���ش��ري  وت��ط��وي��ر  حت�شني  بخطط  ل��لرت��ق��اء 
و�خلدمات �ملقدمة دورياً، تطبيقاً الأهد�ف �إ�شر�تيجية وز�رة 
�ل�شلمة  وتعزيز  �لطرق،  �أم��ن  �شبط  �إىل  �لر�مية  �لد�خلية 

�ملرورية.

اجلامعة القا�ضمية تنظم ور�ضة �ضناعة االأمل مبنا�ضبة عام اخلري
•• ال�شارقة-وام:

نظمت �جلامعة �لقا�شمية بال�شارقة ور�شة عمل بعنو�ن �شناعة �الأمل تز�منا مع �إعلن �لقيادة �لر�شيدة 
عام 2017 عاما للخري يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة. وتاأتي �لور�شة - �لتي قدمتها �آمنة �لناخي 
خبرية �مل�شوؤولية �ملجتمعية و�ال�شتد�مة يف �ل�شارقة - يف �إطار حر�س �جلامعة �لقا�شمية على بث ر�شائل 

عام �خلري بني �لطلبة وخلق جيل من �شناع �الأمل.
و�أكدت �أحلم بن جر�س م�شاعد مدير �جلامعة ل�شوؤون �لطلبة حر�س �جلامعة �لقا�شمية على ممار�شة 
دور متكامل يف تنمية �ملجتمع ون�شر روؤية قيادة دولة �الإمار�ت بني �الأجيال من �ل�شباب كونهم نو�ة قياد�ت 
�مل�شتقبل . وقالت يف عام �خلري �أردنا �أن نكون �متد�د� ملبادرة �شناع �الأمل و�أن نبث عرب ور�شة �لعمل �شعلة 
�الأمل يف د�خل �لطلبة ليكونو� �شفر�ء ل�شناعة �الأمل يف �أ�شرهم وبني �أ�شدقائهم و�شوال للمجتمع ككل 
. وتناولت �آمنة �لناخي خلل �لور�شة مو�شوع �الأمل مفتاح �لنجاح و�أدو�ت �شناعة �الأمل وتكامل �الأدو�ر 

يف �لبيئة �جلامعية وقدمت و�شفتها �خلا�شة ل�شناع �الأمل من خلل مترين حي للم�شاركني.

مدار�ص واأولياء اأمور وطلبة فائزين يت�ساءلون

عام م�ضى ومل يتم تكرمي الفائزين بـ م�ضابقة " نقراأ ... نبدع " وقطاع االأن�ضطة يكتفي بالوعود

ووعدو�  ع���ادو�  ث��م  ت��ك��رمي  �أي  يتم 
م��ع ب��د�ي��ة �ل��ع��ام �ل��در����ش��ي �جلاري 
ومل يوفو� بوعودهم �أي�شا ، وعادو� 

و�أبلغوهم موؤخر� يف مار�س �ملا�شي ، 
وم�شى مار�س و�بريل و�أو�شك �لعام 
�لدر��شي على �النتهاء ، ومل يبادر 

•• دبي – حم�شن را�شد

�أث���ار ع��دد كبري م��ن �أول��ي��اء �الأمور 
�الآونة  يف  وطلب  مد�ر�س  و�د�ر�ت 
�الأخ������رية ت�������ش���اوؤالت د�خ����ل �أروق����ة 
�لتو��شل  ق��ن��و�ت  وع���رب   ، �ل�����وز�رة 
ب�������ال�������وز�رة ح�������ش���اب���ي �ل����ت����وي����ر و 
، ح���ول م�����ش��ري تكرمي  �ن�����ش��ت��غ��ر�م 
 ... " ن��ق��ر�أ  م�شابقة  يف  �ل��ف��ائ��زي��ن 
�لربية  �أطلقتها  و�ل��ت��ي   ، " ن��ب��دع 
من خلل �لقطاع �ملعني باالأن�شطة  
بالوز�رة يف مار�س من �لعام �ملا�شي  
عام  من  �أك��رث  قبل  �أي   ،  2016
�لوطنية  �حل��م��ل��ة  ف��ع��ال��ي��ات  �شمن 
" للعام  �لثالثة  " �ل���دورة  للقر�ءة 
 ،  -2016  2015 �ل����در������ش����ي 
�ملد�ر�س  طلبة  جميع  م�شتهدفة 
�مل����ر�ح����ل  �حل���ك���وم���ي���ة يف ج���م���ي���ع 
�لتعليمية على م�شتوى �لدولة عد� 
�لنتائج  و�أعلنت   ، �الأط��ف��ال  ريا�س 
على  وط���ال���ب���ة  ط���ال���ب���ا   15 ب���ف���وز 

م�شتوى �لدولة . .
و�أكد �أولياء �الأمور و�د�ر�ت مد�ر�س 
و�ل��ط��ل��ب��ة ���ش��ح��ة ���ش��ك��و�ه��م ، من 
�ملعنية  و�الإد�رة  �ل��ق��ط��اع  جت��اه��ل 
ومر�جعاتهم  لت�شاوؤالتهم  بالوز�رة 
عن  لل�شتف�شار   ، وت���ك���ر�ر�  م����ر�ر� 
م�شري جو�ئز �لفائزين �لتي �أعلنت 
 ... مل�شابقة" ن��ق��ر�أ  �ل������وز�رة  ع��ن��ه��ا 
�الإف�شاح  رف�شو�  �أنهم  "  �إال  نبدع 
تعر�شهم  م��ن  خ��وف��ا  هويتهم  ع��ن 
لو�شائل  جل����اأو�  الن��ه��م  للم�شائلة 
�الع�����لم ، م��ك��ت��ف��ني ب��ال��ك�����ش��ف عن 
وقو�ئم  بامل�شابقة  �خل��ا���س  �ل��ق��ر�ر 
و�أ�شافو�   ، �لفائزين  نتائج  �ع��لن 
�أن��ه��م ويف ك��ل م��رة ي��ر�ج��ع��ون فيها 
و�حد�  رد�  �إال  يتلقون  ال  �ل�����وز�رة 
، حت��دي��د م��وع��د� ل��ت��وزي��ع �جلو�ئز 
دون تنفيذ تلك �لوعود ، م�شريين 
�ىل �أنهم ويف �ملرة �الأوىل وعدوهم 
مع  �لفائزين  �شتكرم  �ل����وز�رة  ب��اأن 
نهاية �لعام �لدر��شي  �ملا�شي ، ومل 

�أو �الإد�رة  �أيا من م�شوؤويل �لقطاع 
بالوز�رة �ملعنية بامل�شابقات بتو�شيح 
�شبب هذ� �لتجاهل لتوزيع �جلو�ئز 
قيمة  �أن  رغ����م   ، �ل��ف��ائ��زي��ن  ع��ل��ى 
�جلو�ئز يف جمملها تبلغ نحو 60 
�أل��ف دره��م فقط م��وزع��ة ك��االت��ي : 
وللحلقة  �ألفا   20 �الأوىل  للحلقة 
وللمرحلة  �أل����ف����ا   20 �ل���ث���ان���ي���ة 
�ملركز  ن�شيب   ، �ألفا   20 �لثانوية 
مالية  جائزة  مرحلة  كل  يف  �الأول 
�لثاين  و�مل���رك���ز   ، �أالف   6 ق��دره��ا 
�أالف   4 �لثالث  و�ملركز   ، �أالف   5
، و�ملركز  �أالف   3 �ل��ر�ب��ع  ، و�مل��رك��ز 
�خل���ام�������س �أل����ف����ي دره������م . و�أف������اد 
و�إد�ر�ت م��د�ر���س من  �أم���ور  �أول��ي��اء 
مايو  يف  �لنتائج  �أعلنت  �ل���وز�رة  �أن 
2016 ، و�شبق �إعلن �لنتائج عند 
�شروط  وف��ق  �مل�شابقة  �إط���لق  ب��دء 
حتديد   ، حينها  �ل�����وز�رة  ح��ددت��ه��ا 
�أخر موعد لتلقي طلبات �لر�شيح 
وكان  للجائزة  �ملر�شحني  وملفات 

 ،  2016 �ب����ري����ل   21 يف  ذل������ك 
و�نتهت جلان �لتحكيم من �أعمالها 
يف 26 مايو 2016 ، �إال �أنه وحتى 
�ل��ي��وم ورغ��م م��رور ع��ام كامل على 
�إعلن �لنتائج ، مل يبادرو� بتكرمي 
�أو حتى  �جلو�ئز  وتوزيع  �لفائزين 
ت��ربي��ر �أ����ش���ب���اب ه����ذ� �ل��ت��ج��اه��ل �أو 
�جلو�ئز  با�شتبد�ل  �الع��ت��ذ�ر  حتى 
ت����ك����رمي ، وب���ال���رج���وع  ب�������ش���ه���اد�ت 
�شافية  �إج��اب��ة  �أي  نتلق  ل��ل��وز�رة مل 
�لقطاع  ق����ي����اد�ت  م�����ش��ت��وى  ع���ل���ى 
�أن  تبني  حيث   ، باالأن�شطة  �ملعني 
ت��ام عن  هناك ع��دم معرفة وغياب 
و�لفائزين  �مل�شابقات  تلك  م�شري 
بالوز�رة  م�شوؤولني  برر  فيما   ، بها 
�لتغيري�ت  �أن   ، �الأن�����ش��ط��ة  ب��ق��ط��اع 
و�الإد�رة  �لقطاع  على  ط���ر�أت  �لتي 
�أ�شماء  بامل�شابقات من تويل  �ملعنية 
�أحد  تفرغ  وع��دم   ، للمهام  ج��دي��دة 
هذ�  ور�ء  ك��ان  و�لتن�شيق  للمتابعة 
�لتجاهل و�لن�شيان و�أن �أمر تكرمي 

�ل��ف��ائ��زي��ن وت��وزي��ع �جل��و�ئ��ز لي�س 
�الإد�رة  وال  �لقطاع  ال  ح�شابات  يف 
م�شوؤولة  م�شادر  و�أف���ادت   . �ملعنية 
كانت هناك  و�إن  �أن��ه حتى  بالوز�رة 
و�الإد�ر�ت  �لقطاعات  يف  تغيري�ت 
ت��رت��ب عليها وج���وه ج��دي��دة تولت 
ث��و�ب��ت من  ه��ن��اك  فتبقى   ، �مل��ه��ام 
بامليد�ن  تخت�س  �ل��ت��ي  �مل��ل��ف��ات  �أن 
و�أجند�ت  م�شابقات  م��ن  �ل��رب��وي 

وخلفه يف عهدة �مل�شوؤولني �جلدد 
 ، منها  و�الن��ت��ه��اء  متابعتها  ي��ج��ب 
كانو�  م�شوؤولني  هناك  و�أن  خا�شة 
هذه  متابعة  �ل�شابق  يف  يبا�شرون 
باإد�ر�ت  للعمل  و�نتقلو�  �مل�شابقات 
رفع  عليهم  ينبغي  وك���ان   ، �أخ���رى 
تقرير مف�شل عما ينبغي �النتهاء 
و�لقياد�ت  �مل�����ش��وؤول��ني  ظ��ل  يف  منه 

�جلديدة �لتي تولت �ملهام .

وفد من زايد العليا للرعاية االإن�ضانّية يزور " واحة الكرامة "
•• اأبوظبي-الفجر: 

ز�ي�����د  م���وؤ����ش�������ش���ة  م�����ن  وف�������د  ز�ر 
وذوي  �الإن�����ش��ان��ي��ة  للرعاية  �لعليا 
و�ح����ة  �خلا�شة"  �الح���ت���ي���اج���ات 
مت  �ل���ت���ي  �أب���وظ���ب���ي  يف  �لكر�مة" 
�شهد�ء  ذك���رى  لتخليد  ت�شييدها 
�الإم��������ار�ت �الأب��������ر�ر، وت��ت��ك��ون من 
�ل�شهيد  ون�����ش��ب  �ل��ف��خ��ر  م���ي���د�ن 
�ألو�حا  �لذي ي�شم  �ل�شرف  وجناح 

حتمل �أ�شماء �ل�شهد�ء.
 تر�أ�س �لوفد عبد �هلل عبد �لعايل 
باالإنابة،  �لعام  �الأم��ني  �حلميد�ن 
و����ش���م ب���ج���ان���ب ع�����دد م����ن م�����در�ء 
�لتابعة  و�لتاأهيل  �لرعاية  مر�كز 
للموؤ�ّش�شة، روؤ�شاء �الأق�شام باالأمانة 
�ل��ع��ام��ة وع����دد م��ن �مل��وظ��ف��ني من 

مر�كز �لرعاية يف �ملوؤ�ّش�شة.
 وق������ام �ل����وف����د ب���ج���ول���ة يف و�ح����ة 
�لكر�مة و��شتمعو� خللها �إىل �شرح 
وما  �لكر�مة"  "و�حة  عن  مف�شل 
�لت�شحيات  معاين  �إليه من  ترمز 
وب���ط���والت �أب���ن���اء دول����ة �الإم������ار�ت 

�ل����ذي����ن ق����دم����و� �أرو�ح�����ه�����م ف����د�ء 
ل��ل��وط��ن، ب����د�أت �جل��ول��ة م��ن �أمام 
�لبحرية �لتي تتو�شط �لو�حة، ثم 
�أمام ن�شب �ل�شهيد �ملكون من 31 
�لتي  �ل�شخمة  �الأل���و�ح  م��ن  ل��وح��اً 
رمز�  �الآخ��ر  على  منها  كل  ي�شتند 
بني  و�لتلحم  و�لتكاتف  للوحدة 
و�لقيادة  �الإم�����ار�ت  جمتمع  �أب��ن��اء 
و�ل�شمود  و�ل�شجاعة  �لقوة  و�إىل 

�لتي متيز �شعب �الإمار�ت.
�لز�ئر  �ل���وف���د  �أع�������ش���اء  وت���وق���ف 
�ل��ذي مت نق�س  �ملعدين  �للوح  عند 
كما  عليه،  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  ق�شم 
�لذي  �ل�����ش��رف  ج���ن���اح  �ل���وف���د  ز�ر 
�آيات  �ألو�حا نق�شت عليها  يت�شمن 
من �لقر�آن �لكرمي و�أ�شماء �شهد�ء 
�أبناء �الإمار�ت �لبو��شل ومعلومات 
م��ن��ه��م، وتوجهو�  ���ش��ه��ي��د  ك���ل  ع���ن 
�مل����وىل ع��ز وج���ل �أن  ب��ال��دع��اء �إىل 
ب��و����ش��ع رحمته  �ل�����ش��ه��د�ء  ي��ت��غ��م��د 
و�أن يجعل مقامهم مع �ل�شديقني 
�أع�شاء  و�أع��������رب  و�ل�������ش���احل���ني. 
تقديرهم  عن  ز�ي��د  موؤ�ش�شة  وف��د 
�شهد�ء  ب��ت�����ش��ح��ي��ات  و�ع���ت���ز�زه���م 
�لبو��شل  �لوطن  وجنود  �الإم���ار�ت 
يف ميادين �حلق و�لو�جب و�لعمل 
�الإن�شاين، موؤكدين �أن هذه �لو�حة 
بالغة  م��ع��ن��وي��ة  ق��ي��م��ة  �إىل  ت��رم��ز 
و�شعبها  �الإم���ار�ت  لدولة  �الأهمية 

�لت�شحيات  روح  من  يعك�شه  ومب��ا 
الأب���ن���اء ه���ذ� �ل��وط��ن مم��ن قدمو� 
�أرو�حهم فد�ء له. ومن ناحيته قال 
�حلميد�ن:  �ل��ع��ايل  عبد  �هلل  عبد 
نقف باإجلل و�إكبار و�حر�م �أمام 
هذ� �لن�شب �لتذكاري �لذي يرمز 
���ش��ه��د�ئ��ن��ا �الأب����ر�ر  ت�����ش��ح��ي��ات  �إىل 
وجندد عهد �لوالء و�لوفاء للوطن 
ولقيادتنا �لر�شيدة، ونوؤكد �ملثابرة 
ع���ل���ى ن���ه���ج �ل��ت�����ش��ح��ي��ة وت���ق���دمي 
�ل���غ���ايل و�ل��ن��ف��ي�����س ���ش��ون��ا لر�ب 
�ل���وط���ن والإب����ق����اء ر�ي����ة �الإم������ار�ت 
خفاقة و�شاخمة بكل فخر و�عتز�ز 

يف �أعايل �ل�شماء.
�ل�شرح  ه���ذ�  زي�����ارة  �أن  و�أ����ش���اف   
�لوحدة  م��ع��اين  نفو�شنا  يف  تعمق 
�شفاً  وق���وف���ن���ا  وت����وؤك����د  �ل��وط��ن��ي��ة 
�حلكيمة  ق��ي��ادت��ن��ا  خ��ل��ف  و�ح�������د�ً 
دفاعا عن ثو�بتنا �لوطنية، وقيمنا 
�حل�شارية و�الإن�شانية، م�شري�ً �إىل 
�أن دماء �ل�شهد�ء �لطاهرة �لزكية 
�لت�شحيات  �أج���م���ل  ���ش��ط��رت  ق���د 
و�أ�����ش����دق����ه����ا، و�����ش����رف����ت �ل���وط���ن 
وز�دت�����ه ع���زة ورف��ع��ة وج��ع��ل��ت منه 
�الأمم  دروب  ي��ن��ري  ���ش��اط��ع��اً  جن��م��ا 
بني  عالية  مكانة  الأبنائه  وت��ب��و�أت 
�شعوب �الأر���س نفتخر بهم جميعا 
ونباهي بهم تاريخا نرويه الأبنائنا 

و�أحفادنا والأجيالنا �لقادمة.

هيئة املعرفة يف تقرير �سادر لها

اختبارات الـ TIMSS ت�ضري لتح�ضن بالتح�ضيل ملادتي الريا�ضيات والعلوم يف العام 2015 عنه بـ  2011

تقرير حتليلي: اأمن واأمان االإمارات .."عمل موؤ�ض�ضي" �ضنعته "القدوة" و�ضهد له العامل 

•• دبي - الفجر

�أكد تقرير �شادر عن هيئة �ملعرفة و�لتنمية �لب�شرية يف دبي، 
 "TIMSS" أن معدل �إجناز �لطلبة �الإمار�تيني يف �ختبار�ت�
ال تز�ل �أدنى من �ملعدل �لدويل �لبالغ 500 نقطة على �لرغم 
هذه  يف  �لطلبة  ه����وؤالء  حققه  �ل���ذي  �مل��ل��م��و���س  �لتح�شن  م��ن 
�الختبار�ت، و�لذي ين�شجم مع ما حققه طلبة دبي ب�شكل عام 

من حت�شن.
�ختبار�ت  يف  �لر�بع  �ل�شف  طلبة  �أد�ء  �أن  �إىل  �لتقرير  و�أ���ش��ار 
مادة  يف  نقطة  ب�49  �رتفع   2015 �لعام  يف   "TIMSS"
�رتفع  كما   ،2011 �ل��ع��ام  يف  �أق��ر�ن��ه��م  �أد�ء  ع��ن  �ل��ري��ا���ش��ي��ات 
�أد�وؤهم يف �لعلوم ب�62 نقطة عن معدل �أقر�نهم يف �الختبار�ت 
هذه  يف  �ل��ث��ام��ن  �ل�����ش��ف  طلبة  ومت��ك��ن   ،2011 �ل��ع��ام  نف�شه 
ب�33 نقطة يف �لريا�شيات، و43 نقطة يف �لعلوم  �الختبار�ت 
الفتاً   ،2011 �لعام  يف  �أقر�نهم  حققه  عما   2015 �لعام  يف 
�لطلبة  جن��اح  "TIMSS"  تظهر  �ختبار�ت  بيانات  �أن  �إىل 
�الإم���ار�ت���ي���ني يف حت��ق��ي��ق حت�����ش��ن م��ت�����ش��ق وم�����ش��ت��م��ر يف جودة 

حت�شيلهم يف مادتي �لريا�شيات و�لعلوم.
فيما تظهر بيانات �ختبار�ت "PISA" �لتي تركز على تقييم 
�الإمار�تيني  �لطلبة  �أد�ء  جودة  تطور  عدم  �الأ�شا�شية،  �ملهار�ت 
مادة  و2015، ففي   2012 عامي  �خلا�شة بني  �مل��د�ر���س  يف 
مادة  ويف  نقطة،   424 �إىل   434 م��ن  �الأد�ء  ت��ر�ج��ع  �لعلوم 
ويف  نقطة،   422 �إىل   425 م��ن  �الأد�ء  ت��ر�ج��ع  �لريا�شيات 

مهار�ت �لقر�ءة توقف �الأد�ء عند 425 نقطة.
�إىل  �الأم����ور  �أول��ي��اء  �لب�شرية  و�لتنمية  �مل��ع��رف��ة  هيئة  ودع���ت 
�أمور؛  ع��دة  حتقيق  خ��لل  م��ن  �أبنائهم  م�شاعدة  يف  �ل��ت��ع��اون 
ت�شمل متابعة �إجناز�ت �أبنائهم يف �ملدر�شة ومعرفة مدى جودة 
�أد�ئهم، وتقدمي �لت�شجيع �للزم لهم يف حال مو�جهة �شعوبات 
يف تعلمهم، ومتابعة و�جبات �أبنائهم �ملدر�شية وم�شاعدتهم على 
�لعمل �ملطلوب  �لتعليمية، و�إجناز  �ملو�د  �أخطائهم، وفهم  فهم 

على نحو �شحيح.
�جلديدة  �خلا�شة  �مل��د�ر���س  ت�شجيع  على  �لهيئة  تعمل  فيما 
 2021 �الإم��ار�ت  بروؤية  �الرتباط  تعزيز  �أهمية  مر�عاة  على 
وتطلعات �لقيادة �لر�شيدة، و�لعمل وفقها، ف�شًل عن مو�كبة 

�أف�شل،  �أو  ج��ي��دة  تعليمية  خ��دم��ات  بتقدمي  �لهيئة  ت��وق��ع��ات 
و�إجناز �أهد�ف �الأجندة �لوطنية للدولة.

و�أظهر �لتقرير �رتفاعاً ملحوظاً يف حت�شن �لطلبة �الإمار�تيني 
�لذين يتلقون تعليمهم يف مد�ر�س جيدة �أو �أف�شل على مدى 
�لطلبة  ن�شبة  �رتفعت  كما  �لت�شع،  �ملدر�شية  �ل��رق��اب��ة  دور�ت 
جيدة  خا�شة  مد�ر�س  يف  تعليمهم  يتلقون  �لذين  �الإمار�تيني 
مبقد�ر �ل�شعف منذ �لعام �لدر��شي )2009/2008( �لذي 
كانت فيه �لن�شبة %26، ثم تدرجت يف �الرتفاع حتى و�شلت 

�إىل %54 يف �لعام �لدر��شي �جلاري )2017/2016(.
يف  �لتعليمية  �ملناهج  على  �الإم��ار�ت��ي��ني  �لطلبة  توزيع  وح��ول 
�ملد�ر�س �خلا�شة باإمارة دبي، ذكر �لتقرير �أن 20 �ألفاً و197 
طالباً ميثلون %63 من �إجمايل عدد �لطلبة �الإمار�تيني يف 
�ملد�ر�س �خلا�شة يدر�شون �ملنهاج �الأمريكي، و6 �آالف و911 
�ل��ربي��ط��اين، و�أل���ف���ان و141 طالباً  �مل��ن��ه��اج  ي��در���ش��ون  ط��ال��ب��اً 
وطالبة يدر�شون منهاج وز�رة �لربية و�لتعليم، و�ألف و717 
و�ألف  �لدولية"،  "�لبكالوريا  منهاج  يدر�شون  وطالبًة  طالباً 

و150 طالباً وطالبة يدر�شون مناهج �أخرج. 

•• اأبوظبي-وام:

جاء ت�شدر دولة �الإمار�ت قائمة �لدول �الأكرث �شلمة و�أمانا 
يف �ملنطقة �لعربية و�لعامل ليوؤكد ح�شورها �لد�ئم على ر�أ�س 

قو�ئم �ملنظمات �لعاملية �ملعنية مبوؤ�شر�ت �لتناف�شية �لعاملية.
ثانية  وحلت  �لعربية  �ملنطقة  �الإم����ار�ت  ت�شدرت   .. وم��وؤخ��ر� 
�أ�شدره  تقرير  بح�شب  �لعامل  و�أمانا يف  �شلمة  �ل��دول  كاأكرث 
ب��ذل��ك من��وذج��ا متفرد�  �ل��ع��امل��ي لتمثل  �الق��ت�����ش��ادي  �مل��ن��ت��دى 
و��شتثنائيا يف وقت ت�شنف فيه �ملنطقة �لعربية كاأكرث �ملناطق 
�شيطرتها  يف  ما�شية  �الإم���ار�ت  �أن  مر�قبون  وي��رى  ��شتعااًل. 
على �أغلب معايري �لتناف�شية �لعاملية وت�شدرها خا�شة يف ظل 
�أجندتها �لوطنية �لتي متثلت يف "روؤية �الإمار�ت 2021" .. 
يف �لوقت �لذي ت�شدرت فيه �لعامل على م�شتوى 40 موؤ�شر�ً 
ت�شمنها �لتقرير �الأخري من �أ�شل 120 معيار�ً و�حتلت �ملر�كز 

�الأوىل يف �أغلب �ملعايري �لباقية.
وهنا .. تربز ت�شاوؤالت حول " كلمة �ل�شر " �لتي ��شتطاعت بها 
50 عاما و�شط منطقة  �إع��لن قيامها  دولة مل يتخط تاريخ 
و�لرب�مج  و�خلطط   .. �لعاملية  �ملر�كز  تلك  تبووؤ  من  ملتهبة 

�لتي ��شتحدثتها لتحقيق كل هذ� �لنجاح.
لباين  �لبالغ  �الأث��ر  �ملر�قبون  ه��وؤالء  يوؤكد   .. �ل�شدد  ويف هذ� 
 " �آل نهيان  دول��ة �الإم��ار�ت �ملغفور له �ل�شيخ ز�ي��د بن �شلطان 
طيب �هلل ثر�ه " يف كل �إجناز ب�شري يتفاخر به �أبناء �الإمار�ت 
�ل���ي���وم. ومب��ر�ج��ع��ة ���ش��ري��ع��ة ل��ت�����ش��ري��ح��ات وم���و�ق���ف �لر�حل 
�إمعانه يف تر�شيخ مبادئ �لعد�لة  �لكبري .. يظهر بو�شوح تام 
�الجتماعية و�لعمل �خلريي وتوفري كل ما يلزم لبناء جمتمع 

م�شتقر على �أ�ش�س تنموية وفكرية و�أخلقية.
�لعربية  �الإم��ار�ت  دولة  د�شتور  ز�يد على  �ل�شيخ  و�نعك�س فكر 
و�الأمن  �لقانون  �شيادة  �أن مفاهيم  بو�شوح  �أكد  �لذي  �ملتحدة 

و�لعد�لة و�مل�شاو�ة و�حلريات ركائز �أ�شا�شية ال حياد عنها.
ويعتقد متابعون لل�شاأن �الإمار�تي �أن �لدولة جنحت يف ماأ�ش�شة 
منوذج فريد على م�شتوى �ملنطقة يف ما ميكن �أن يطلق عليه 

�شناعة �لقدوة.
ويف هذ� �ل�شدد .. ميثل �لر�حل �لكبري �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  و�شاحب  �شلطان  بن 
رئي�س �لدولة " حفظه �هلل " و�أ�شحاب �ل�شمو �ل�شيوخ �أع�شاء 
�لعهود  �أولياء  و�شمو  �الم��ار�ت  حكام  للحتاد  �الأعلى  �ملجل�س 
بدرجة  ب��ه  وملت�شقة  �ملجتمع  على  منفتحة  حقيقية  من���اذج 
ت�شمح باإحد�ث ما ميكن �أن يطلق عليه " عدوى �إيجابية " على 

�مل�شتويني �لفكري و�الأخلقي.
وهنا يربز ما ميكن �أن يو�شف ب�الن�شوج �الأخلقي �ملجتمعي 
�ل��دي��ن��ي وموروثه  �رت��ب��اط��ه  �الإم���ار�ت���ي بحكم  �مل��و�ط��ن  ل���دى 
و�لتح�شر  �لتمدن  حركة  ت�شريع  يف  �شاهم  و�ل��ذي  �ملجتمعي 

م�شتفيد�  �الإم���ار�ت���ي  �ملجتمع  بها  م��ر  �ل��ت��ي  �ل�شرعة  خ��ارق��ة 
�شادر�ت  وفرتها  �لتي  �ملالية  للمو�رد  �الأمثل  �ال�شتغلل  من 

�لنفط.
حما�س  يف  و�ل�شريعة  �ملتمدنة  بحركته  �لن�شوج  هذ�  ويتجلى 
و�لت�شريعات  �لقو�نني  لتنفيذ  ومقيميه"  "مو�طنيه  �ملجتمع 

و�اللتز�م بها.
على  �ملحافظة  ب��اأن  �جلميع  يوقن   .. �الإم��ار�ت��ي  �ملجتمع  ففي 
�أ���ش��ل��وب ح��ي��اة مثاليا دون تفريط  ي��ق��دم  �ل���ذي  �ل��ن��م��وذج  ه��ذ� 
بالثو�بت يبد�أ بااللتز�م بالقانون وتطبيقه .. ما يعني عمليا �أن 
�لت�شريعات و�لقو�نني حتولت �إىل جزء من �شخ�شية مو�طني 

�الإمار�ت و�ملقيمني فيها.
�أمني  �حتقان  م��ن  �لعربية  �ملنطقة  ت�شهده  م��ا  �إىل  وب��ال��ع��ودة 
�لكر�هية  تنامي خطاب  ر�فقه ذلك من  بلد وما  �أك��رث من  يف 
وبروز جماعات مت�شددة .. فاإن �الإمار�ت ��شتدعت كافة مناحي 
عقود   5 ط���و�ل  تنميتها  على  عملت  �ل��ت��ي  �لب�شرية  �لتنمية 

لتاأمني �لفرد �الإمار�تي من �النزالق �إىل تلك �لبوؤر.
�ل�شيا�شي  عملها  تاأثري  �متد  بل   .. بذلك  �الإم��ارت  تكتف  ومل 
و�لفكري و�لع�شكري ليعم �ملنطقة و�مل�شاهمة يف قيادة �جلهود 
�الإقليمية و�لعاملية ملو�جهة �لتطرف و�الإرهاب فكرياً وع�شكرياً 

وبتاأييد �شعبي منقطع �لنظري.
ويف هذ� �الإطار .. ال يخفى على متابع �أن قيادة �الإمار�ت �أمعنت 
يف تر�شيخ مفاهيم �لت�شامح و�النفتاح عرب قو�نني وت�شريعات 
مو�كبة  على  وق����ادرة  منفتحة  ت�شريعية  دورة  وف��ق  م��ت��ج��ددة 
�لت�شريعات  تلك  حظيت  فيما   .. وخ��ارج��ي��ا  د�خليا  �مل��ت��غ��ري�ت 
"�لربملان"  �ل���وط���ن���ي �الحت�������ادي  �مل��ج��ل�����س  م���ن  ك���ام���ل  ب���دع���م 

و�ملوؤ�ش�شات �لتنفيذية.
ولعل �للفت هنا .. هو �لقدرة �لكبرية ملوؤ�ش�شات �الإمار�ت على 
و�شع خطط ��شر�تيجية للمحافظة على تلك �ملكت�شبات �الأمر 
�لذي تعك�شه �الأجندة �لوطنية ل� "روؤية 2021 " و�لتي ت�شعى 
�إىل �أن تكون دولة �الإم��ار�ت �لبقعة �الأكرث �أماناً على �مل�شتوى 
باالأمان  �ملجتمع  �أف���ر�د  كافة  �شعور  تعزيز  خ��لل  م��ن  �لعاملي 
على  �الع��ت��م��اد  م��ر�ت��ب متقدمة يف  �إىل  ب��ال��دول��ة  و�ل��و���ش��ول 
�خلدمات �ل�شرطية و�جلاهزية حلاالت �لطو�رئ مع �حلفاظ 

على �شلمة �لطرق حر�شاً على حياة �شكان �لدولة.
" على تعزيز  " �الأجندة �لوطنية  ويف �ل�شياق ذ�ته .. حتر�س 
عد�لة �لق�شاء و�ال�شتمر�ر يف �شمان حقوق �الأفر�د و�ملوؤ�ش�شات 
بني  تكون  الأن  بالدولة  ي�شل  فاعل  ق�شائي  نظام  خ��لل  من 

�أف�شل �لدول يف �لعامل يف كفاءة �لنظام �لق�شائي.
ون�شت �الأجندة ذ�تها على �عتماد موؤ�شر يقي�س مدى �العتماد 
�ملو�طنني  �شعور  و�آخ��ر لقيا�س مدى  �ل�شرطية  على �خلدمات 
�لناجتة عن حو�دث �لطرق  �لوفيات  و�ملقيمني باالأمان وعدد 
�ال�شتجابة  لقيا�س معدل  وثالث  �ل�شكان  �أل��ف من   100 لكل 

حلاالت �لطو�رئ.
تعك�شها  �لتي  �الإمار�تية  �لديناميكية  �إىل  هنا  �الإ���ش��ارة  جتدر 
�الإح�������ش���اء�ت و�ل��ت��ق��اري��ر �ل��دول��ي��ة �مل��ح��اي��دة وم��ن��ه��ا �ملنتدى 
و�ملعهد  �ل��دويل  و�لبنك  �ملتحدة  �الأمم  و  �لعاملي  �القت�شادي 

�لدويل للتنمية �الإد�رية و�إن�شياد . 
�أف�شل  لقائمة  �الإم����ار�ت  �ن�شمام   .. �الإح�����ش��اء�ت  ه��ذه  وم��ن 
دولة   20 �أف�شل  بني  �شنفت  حيث  �لعامل  يف  �قت�شاد�ً   15
�ل�شادر عن   2015  -  2014 �لعاملي  �لتناف�شية  وفق تقرير 

�ملنتدى �القت�شادي �لعاملي.
�أخرى للتناف�شية من بني  9 تقارير عاملية  كذلك �الأمر .. يف 
12 تقرير�ً رئي�شياً ت�شدر �شنوياً عن �ملوؤ�ش�شات �لدولية حيث 
عاملياً   12 �مل��رت��ب��ة  �إىل   2015  -  2014 �ل��ع��ام  يف  ت��ق��دم��ت 
مقارنة مع �ملرتبة 19 يف �لعام 2013 - 2014 يف �لرتيب 

�لعام.
و��شتملت �إجناز�ت تلك �لفرة يف �حل�شول على �ملرتبة �الأوىل 
�آثار  و�حتو�ء  �ملنظمة  وغياب �جلرمية  �لطرق  يف جودة  عاملياً 
ويف  �ملبا�شر  �الأجنبي  �ال�شتثمار  يف  عامليا  و�لثانية  �لت�شخم 
معيار قلة تاأثري �جلرمية على قطاع �الأعمال و�لثالثة يف ثقة 
�ملو�طنني بالقادة و�ل�شيا�شيني ويف موؤ�شر م�شريات �حلكومة 
�جلوي  للنقل  �لتحتية  �لبنية  ويف  �ملتقدمة  �لتكنولوجيا  من 

و�ملركز �لر�بع عاملياً يف كفاءة �الأ�شو�ق.
كما حلت �الإمار�ت يف �ملرتبة �الأوىل �إقليميا يف حماور ��شتخر�ج 
تر�خي�س �لبناء وتو�شيل �لكهرباء وحماية �شغار �مل�شتثمرين 
�الأعمال  على  �ل�شر�ئب  دفع  تاأثري  وع��دم  �ملمتلكات  وت�شجيل 
و�إنفاذ �لعقود. وجاءت كذلك �شمن �لع�شر دول �الأو�ئل عاملياً 
يف عدد �لتح�شينات �ملوثقة من قبل �لبنك �لدويل خلل �شنة 

و�حدة يف �ملحاور �مل�شار �إليها.
وح�����ش��دت �الإم�������ار�ت �مل���رك���ز �الأول ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �ل���ع���امل يف 
�القت�شادية  �حلرية  موؤ�شر  على  �مل�شتقل  �ل�شنوي  �لت�شنيف 
و�خلا�س  �أ�شر�ليا  �إندبندنت  ذي  ت�شدره  �لذي   2016 لعام 

باأد�ء �القت�شاد�ت �لعاملية.
�لعربية يف  �لدول  �لتو�يل قائمة  �لثامن على  وت�شدرت للعام 
مقيا�س �لرخاء �لعاملي �ل�شادر عن معهد ليغاتوم �لربيطاين 

يف نوفمرب 2015.
�إقليميا يف كل  و�أظهر �ملقيا�س حلول �الإم��ار�ت يف �ملركز �الأول 
�إ�شافة  �ملو�طن و�ملجتمع  من حماور �الأمن و�الأم��ان و�شلمة 
حرية  م���دى  يقي�س  �ل���ذي  �ل�شخ�شية  �حل��ري��ات  م��وؤ���ش��ر  �إىل 

�الأفر�د يف ممار�شة معتقد�تهم يف �لدولة..
وريادة  �لفر�س  حم��ور  يف  �إقليمياً  �لثاين  �ملركز  يف  حلت  كما 
ب����رو�د �الأعمال  �ل���دول���ة  �ه��ت��م��ام  �ل���ذي يقيم م���دى  �الأع���م���ال 
و�أ�شحاب �ملبادر�ت �لتجارية و�الجتماعية وحموري �حلوكمة 

و�ل�شحة.
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�ضندوق الوطن يتلقى م�ضاهمات بقيمة 12 مليون درهم
•• اأبوظبي-وام:

تلقى �شندوق �لوطن م�شاهمات جديدة بقيمة  12  مليون درهم من 
موؤ�ش�شتني وطنيتني و�أحد رجال �الأعمال يف �لدولة.

وت�شمنت �مل�شاهمات .. م�شاهمة بقيمة مليون درهم قدمتها �ملوؤ�ش�شة 
درهم  مليني  خم�شة  بقيمة  وم�شاهمة  و�لفنادق  لل�شياحة  �لوطنية 
�شتة  بقيمة  م�شاهمة  �إىل  �إ�شافة  �الإ�شلمي  �أبوظبي  م�شرف  قدمها 

مليني درهم قدمها رجل �أعمال �إمار�تي.
�إد�رة  �آل نهيان رئي�س جمل�س  �ل�شيخ حمد�ن بن مبارك  وقال معايل 
�ملنا�شبة  بهذه  له  ت�شريح  يف   - و�لفنادق  لل�شياحة  �لوطنية  �ملوؤ�ش�شة 

�إط��ار متكني  �لر�شيدة يف  قيادتنا  بتطلعات  �ملوؤ�ش�شة  �إميانا من  �إن��ه   -
وتطوير �لكو�در �لب�شرية �الإمار�تية ولثقتها يف �لدور �ملهم ل�شندوق 
�لوطن و�لقائمني على �إد�رته يف متكني �لكفاء�ت يف �لدولة للم�شاهمة 
يف تقدم �لوطن من خلل �إتاحة �لفر�شة لهم بالنمو و�لتطور باأق�شى 
طاقاتهم و�إمكاناتهم .. فاإن �ملوؤ�ش�شة ي�شرفها �أن تكون �إحدى �ل�شركات 

�ملانحة حتى يتمكن �ل�شندوق من �أد�ء ر�شالته.
و�أعرب معاليه نيابة عن جمل�س �إد�رة �ملوؤ�ش�شة و�لعاملني عن متنياته 
مل�شتقبل  و�شعها  �لتي  �الأه����د�ف  �إىل  و�ل��و���ش��ول  بالنجاح  لل�شندوق 
�شندوق  �إد�رة  �لغد. من جهته عرب جمل�س  الأجيال  وم�شرق  مزدهر 
توؤكد عمق  �لتي  �مل�شاهمات  �لوطن عن خال�س �شكره و�متنانه لهذه 

وحدة وتلحم خمتلف فئات �ملجتمع �الإمار�تي يف دعم م�شرية �لتنمية 
وحتقيق روؤية �لقيادة �لر�شيدة يف �ال�شتعد�د ملرحلة ما بعد �لنفط من 
ركيزة  �لكفاء�ت  �بتكار�ت  تكون  م�شتد�م  معريف  �قت�شاد  بناء  خ��لل 
�أ�شا�شية فيه وت�شاهم بفاعلية يف تر�شيخ مكانة �لدولة على موؤ�شر�ت 
�لدعم  �إن  وقال  �الأوىل.  �ملر�كز  على  و��شتحو�ذها  �لعاملية  �لتناف�شية 
�لذي يتلقاه �شندوق �لوطن هو دليل على تاأ�شل قيم �لبذل و�لعطاء 
�لوطن  و�شندوق  �ملختلفة.  و�شر�ئحه  وفئاته  �الإم��ار�ت��ي  �ملجتمع  يف 
هو مبادرة جمتمعية ملجموعة من رجال �الأعمال �الإمار�تيني تهدف 
لدعم �لتنمية �مل�شتد�مة وجت�شيد روؤية �لقيادة يف �ال�شتعد�د ملرحلة ما 
�أ�شمى معاين �لوحدة و�لتلحم يف خدمة  بعد �لنفط وتتج�شد فيها 

�لوطن و�حلفاظ على منجز�ته ودفع م�شرية تقدمه و�إزدهاره. ويوجه 
جمتمعاتنا  تو�جه  �لتي  للتحديات  حلول  الإيجاد  م��و�رده  �ل�شندوق 
�لنفط ولذلك  بعد  ما  �ال�شتعد�د ملرحلة  قيادتنا يف  روؤى  متا�شيا مع 
�البتكار  على  �ملو�طنة وحتفيزهم  �لكفاء�ت  تطوير  رعاية  على  يركز 
و�ختيار م�شار�ت مهنية تلبي تطلعاتهم لدعم �لتنمية. وتعرب مبادرة 
�لقطاع �خلا�س  ل�شركات  �مل�شوؤولية �الجتماعية  �لوطن عن  �شندوق 
و�لدور �الإيجابي لرجال �الأعمال �الإمار�تيني يف دعم م�شرية �لتنمية 
�للزم  �لدعم  وذل��ك من خلل توفري  �لوطن ومتكني كفاءته  وبناء 
لهم ورعايتهم وتبني �الأفكار و�مل�شاريع �لريادية و�ملبتكرة �لتي ت�شمن 

�ال�شتد�مة لعملية �لتنمية يف دولة �الإمار�ت.

�ضعود بن �ضقر ي�ضتقبل رئي�س واأع�ضاء جمل�س ادارة نادي راأ�س اخليمة الأ�ضحاب الهمم

برعاية عبدامللك بن كايد القا�سمي

تخريج 16 متميزا يف ال�ضويفات الدولية براأ�س اخليمة

•• راأ�ض اخليمة-وام:

�شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أك��د 
�ملجل�س  �لقا�شمي ع�شو  بن �شقر 
�الأع���ل���ى ح��اك��م ر�أ������س �خل��ي��م��ة �أن 
تقدمي  �إىل  ت�شعى جاهدة  �لدولة 
�أف���������ش����ل �خل������دم������ات الأ����ش���ح���اب 
�أنه مت  �لهمم.. م�شري� �شموه �إىل 
�إن�شاء �ملر�كز و�الندية �ملتخ�ش�شة 
لتعنى ب�شوؤونهم وتقدمي �خلدمات 
تعد  حيث  لهم  �ملتطورة  �حلديثة 
�أهم  من  بهم  و�الهتمام  رعايتهم 
�ملبادر�ت �لتي حتظى باهتمام بالغ 
من قبل �لقيادة �لر�شيدة للدولة 
وتعترب جزء� ال يتجز�أ من م�شرية 
�لنه�شة �حل�شارية �لتي ت�شهدها 

دولتنا يف جميع �ملجاالت.
جاء ذلك خلل ��شتقبال �شاحب 
�ل�����ش��م��و ح���اك���م ر�أ������س �خل��ي��م��ة يف 
بن  �شقر  مدينة  يف  �شموه  ق�شر 
حم��م��د رئ��ي�����س و�ع�����ش��اء جمل�س 
�د�رة نادي ر�أ�س �خليمة الأ�شحاب 
�لهمم برئا�شة �شامل ر��شد �ملفتول 

و�الجن��از�ت بروح �لفريق �لو�حد 
و�ل���ت���ع���اون م���ع �حت�����اد �الم������ار�ت 
ل��ري��ا���ش��ة ����ش��ح��اب �ل��ه��م��م لدعم 
متهيد�  �ل���وط���ن���ي���ة  �مل���ن���ت���خ���ب���ات 

لل�شتحقاقات �ملقبلة.
من جانبه �كد �شامل ر��شد �ملفتول 
وتنفيذ  بعمله  �شيقوم  �ل��ن��ادي  �ن 
�مل�شتويات  ك���اف���ة  ع��ل��ى  ب���ر�جم���ه 
د�خ���ل �ل���دول���ة وخ��ارج��ه��ا مقدما 
�شاحب  �ىل  و�ل���ع���رف���ان  �ل�����ش��ك��ر 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ع��ود ب���ن �شقر 
�الأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي 
ح��اك��م ر�أ������س �خل��ي��م��ة ع��ل��ى ثقته 
�لغالية ب�شدور قر�ر �ن�شاء �لنادي 
�لنادي  �إد�رة  جمل�س  يف  و�ل��ث��ق��ة 
ح�شن  ع���ن���د  ي���ك���ون���و�  �أن  ر�ج����ي����ا 
�ملفتول  �لظن دوم��ا. وتقدم �شامل 
�شمو  �ىل  و�ل���ت���ق���دي���ر  ب��ال�����ش��ك��ر 
�ل�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر 
�خليمة  ر�أ���س  عهد  ويل  �لقا�شمي 
للريا�شات  �ملتو��شل  دع��م��ه  على 
�لهمم  ����ش��ح��اب  ع��ام��ة وري��ا���ش��ة 
ي�شعى  �ل��ن��ادي  ب��ان  منوها  خا�شة 

للم�شاركة يف �لبطوالت �لتي تقام 
يف �لفئات �ملختلفة وذلك �نطلقا 

من خططه لدعم طموحات.
من جانبه ��شاد حممد عبيد �خلود 
باهتمام  للنادي  �لعام  �ل�شر  �أمني 
ودعم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود 
�ملجل�س  �لقا�شمي ع�شو  بن �شقر 
�الأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة و�شمو 
�ل�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر 
�خليمة  ر�أ���س  عهد  ويل  �لقا�شمي 

الأ�شحاب �لهمم وحر�س �شموهما 
�لد�ئم على دعم وتطوير �ملو�هب 
�لريا�شية لهذه �لفئة �لتي قدمت 
مو�جهة  يف  �مل���ه���م���ة  �ل������درو�������س 
و�أو�شح  �لقوية.  باالإر�دة  �لتحدي 
�أن جمل�س �إد�رة �لنادي يتطلع �ىل 
مبا  و�لتز�ماته  بو�جباته  �الإيفاء 
يو�كب روؤية �شاحب �ل�شمو حاكم 
ر�أ�����س �خل��ي��م��ة و���ش��م��و ويل عهده 
�لتي تخدم �لتوجه �ال�شر�تيجي 

للنادي خلل �لفرة �ملقبلة.
�ل�����ش��ي��خ �شقر   .. �مل��ق��اب��ل��ة  ح�����ش��ر 
�لقا�شمي  ���ش��ق��ر  ب���ن  حم��م��د  ب���ن 
�ل�شام�شي  ع��ل��ى  م��ب��ارك  و���ش��ع��ادة 
ر�أ���س �خليمة  بلدية  د�ئ��رة  رئي�س 
�ل�����ش��اب��ق و����ش���ع���ادة ���ش��ال��ح �حمد 
�ل�شمو  �شاحب  م�شت�شار  �ل�����ش��ال 
حاكم ر�أ�س �خليمة و�شعادة حممد 
�حمد �لكيت �مل�شت�شار يف �لديو�ن 

�المريي.

�د�رة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  ع���ل���ي  �آل 
�لنادي بح�شور وفاء علي �ل�شحي 
�لنادي  �د�رة  جمل�س  رئي�س  نائب 
و�ل���������ش����ادة �الع�������ش���اء وع������دد من 
لل�شلم  ق��دم��و�  �ل��ذي��ن  �الع��ب��ني 

على �شموه.
ت�شاهم  �لريا�شة  �إن  �شموه  وق��ال 
طاقات  ت��ف��ج��ري  يف  ك��ب��ري  ب�����ش��ك��ل 
وت�شهل  �لهمم  ��شحاب  وق���در�ت 
لديهم  وتك�شر  �ملجتمعي  دجمهم 

�حل���اج���ز �ل��ن��ف�����ش��ي و�خل�����وف من 
�لظهور يف �حلياة �الجتماعية.

�ل��ل��ق��اء على  و�ط��ل��ع �شموه خ��لل 
و�خلطة  و�ل�����رب�م�����ج  �الأن�������ش���ط���ة 
ل���ل���ن���ادي خلل  �ال���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
�إىل  �لفرة �لقادمة و�لتي تهدف 
�الرتقاء و�ل�شعي �لد�ئم مبو��شلة 
�أج���ل خدمة  �لعمل و�مل��ث��اب��رة م��ن 
�بناء �لنادي و�حت�شان �إبد�عاتهم 

ورعاية قدر�تهم.

�لدعم  ب���ت���ق���دمي  ����ش���م���وه  ووج������ه 
ليوؤدي  �ل��ن��ادي  وب��ر�م��ج  الأن�شطة 
�ملحلية  �ل�شاحتني  ع��ل��ى  ر���ش��ال��ت��ه 
و�الق��ل��ي��م��ي��ة وحت��ق��ي��ق �مل��زي��د من 
ت�شاف  ����ش���وف  �ل���ت���ي  �الن���ت�������ش���ار 
�ل�شابقة  �الجن�������از�ت  ���ش��ج��ل  �ىل 
من  �لهمم  ��شحاب  حققها  �لتي 
�لعاملية..  �مل�����ش��ارك��ات  يف  �الب��ط��ال 
ملجل�س  �ل��ت��وف��ي��ق  ���ش��م��وه  متمنيا 
�لنجاحات  لتحقيق  �ل��ن��ادي  �د�رة 

•• را�ض اخليمة-الفجر :

بن  عبد�مللك  �ل�شيخ  م��ع��ايل  �أ���ش��اد   
�خلا�س  �مل�شت�شار  �لقا�شمي  ك��اي��د 
ل�شاحب �ل�شمو حاكم ر��س �خليمة 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ودع����م  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
نهيان  �ل  ز�ي����د  ب��ن  خليفة  �ل�����ش��ي��خ 
رئي�س �لدولة و�خي �شاحب �ل�شمو 
مكتوم  �ل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب 
�ل�شمو  دبي و�شاحب  �ل��وزر�ء حاكم 
ع  �لقا�شمي  �شقر  بن  �شعود  �ل�شيخ 
�خليمة  ر�أ���س  �الأعلى حاكم  �ملجل�س 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب 

�لوطني  وبال�شلم  �الحتفال  وب���د�أ 
بعدها وجه �الأ�شتاذ ماريو�س وي�شلز 
�لدولية  �ل�شويفات  مدر�شة  مدير 
ب����ر�أ�����س �خل���ي���م���ة ك��ل��م��ة ه���ن���اأ فيها 
�خلريجني و�أ�شرهم و��شرة �ملدر�شة 
م�شيد� بحر�شهم و�هتمامهم ببذل 
و�لنجاح  للتفوق  �جلهد  من  �ملزيد 
م��و����ش��ل��ة �جلد  �إي���اه���م �ىل  د�ع���ي���ا 
�لقادمة  �لتحديات  �م��ام  و�الجتهاد 
�جلامعية  در��شتهم  ويف  حياتهم  يف 
عبد�مللك  �ل�����ش��ي��خ  م��ع��ايل  و���ش��ك��ر   ،
حاكم  م�شت�شار  �لقا�شمي  كايد  ب��ن 
�لكرمية  رعايته  على  �خليمة  ر����س 
�الح����ت����ف����ال  وت�������ش���م���ن   . ل���ل���ح���ف���ل 

�لتعليمية ملا ي�شبو �ليه �لوطن من 
�رتقاء برب�مج بناء �الن�شان وتهيئته 
للمر�حل �ملتقدمة ومو�كبا �لنه�شة 
�لعام  �ل��ت��ع��ل��ي��م  ح���ق���ل  يف  �ل���ع���امل���ي���ة 

و�لتعليم �لعايل .
كما �ثنى �شموه على دور قطاع �لتعليم 
باملخرجات  �ل��وط��ن  ورف���د  �خل��ا���س 
من  �ملتميزة  م�شتفيد�  �لتعليمية 
خمتلف �لتجارب �لدولية و�لتجربة 
�ملو�كبة  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  �الإم����ار�ت����ي����ة 
للتعليم  �ن  معاليه  و�ك��د   ، للعاملية 
للموؤ�ش�شة  �لد�عم  ح�شوره  �خلا�س 
وباتاحته  �حل��ك��وم��ي��ة  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
�حل�شاري  �ال�شتثمار  يف  �لفر�شة 

�بوظبي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل  �ل  ز�ي���د 
نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
ب�����االرت�����ق�����اء مب���ن���ظ���وم���ة وب����ر�م����ج 
ت��ط��وي��ر �ل��ت��ع��ل��ي��م وت���وف���ري �أح����دث 
�لكو�در  و�ف�����ش��ل  و�ل��ن��ظ��م  �مل��ن��اه��ج 
�ملباين  �أح�����دث  وب���ن���اء  �ل��ت��دري�����ش��ي��ة 
�ملنا�شبة  �الأج��و�ء  وتهيئة  �لتعليمية 
��شر�تيجية م�شتد�مة  وفق خطط 
الأرقى  �لتعليم  مبنظومة  للنهو�س 
معاليه  م�شيد�   ، �لعاملية  �مل�شتويات 
�الإمار�تية  �ملدر�شة  �ليه  و�شلت  مل��ا 
يف ظل حر�س و�هتمام قياد�ت وز�رة 
جمل�س  و�هتمام  و�لتعليم  �لربية 
�ملوؤ�ش�شات  وبقية  للتعليم  �بوظبي 

ت��ن�����ش��ئ��ة �الأج�����ب�����ال  و�ل����وط����ن����ي يف 
�ل��ق��ادم��ة مب��ا ي��ع��زز �ل��ن��ه��ج �لوطني 
ببناء �ل�شخ�شية �لطلبية �مل�شتقلة 
و�البتكار  �الب����د�ع  م����زود� مب��ه��ار�ت 

و�لعلم و�ملعرفة و�لبحث �لعلمي .
ملعاليه  ت�������ش���ري���ح  يف  ذل�������ك  ج�������اء 
رع���اي���ت���ه حل���ف���ل تكرمي  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
�ملتميزين  م���ن  �جل���دي���دة  �ل��دف��ع��ة 
�لثانوية  و�ملتفوقني  من  خريجي 
�ل�شويفات  م���در����ش���ة  يف  �ل���ع���ام���ة 
�لدولية يف ر�أ�س �خليمة و�لذي �أقيم 
ع�شر �م�س يف قاعة جمعية �المار�ت 
للتنمية �الجتماعية مبدينة �ل�شيخ 

�شقر بر��س �خليمة .

�شتلت �لتخرج باملنا�شبة .
ت���ك���رمي  مت  �حل�����ف�����ل  ن����ه����اي����ة  ويف 
�ملتميزين من خريجي �لدفعة وهم 
: حممد عبد�لرحمن نقي �لب�شتكي 
�ل��زع��اب��ي - �شلطان  - ر����ش��د ع���ارف 
ح�شام  ع��ب��ي��دة   - �ل���زع���اب���ي  حم��م��د 

�ألقاها  �ل���ت���ي  �ل��ك��ل��م��ات  جم��م��وع��ة 
�ملدر�شة  بحر�س  م�شيدين  �لطلبة 
و�أ�شرة �ملدر�شة وقدم �حلفل �الأ�شتاذ 
جاو�  و�لطالبة  عبد�لعزيز  ري��ا���س 

بلل .
ب��غ��ر���س �لطلب  وق����ام �خل��ري��ج��ون 

�لدويري - ميار و�شوف - جو يون�س 
بوجولو   - ب��وف��ول��دي��ك  دمي���ري   -
�لفارز - ر�ما �ملغربي - مرمي عبيد 
 - �شلبي  هبة   - �ل�شويركي  �شهد   -
هديل �شلبي - مرمي �حت�شام - �أمل 

�شفاريني -  عمر �شفاريني .

العدد 12025 بتاريخ 2017/5/21

اإعــــــــــالن
لت�شليح  �حلو�شني  علي  �ل�ش�����ادة/حمل  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

كهرباء �ل�شيار�ت رخ�شة رقم:CN 1039272  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل/��شافة مبارك �شعيد مبارك ذيبان �ملن�شوري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف علي �حمد ق�شيب �حلو�شني
تعديل لوحة �الإعلن/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

 تعديل ��شم جتاري من/حمل علي �حلو�شني لت�شليح كهرباء �ل�شيار�ت 
ALI AL HOSNI AUTO ELECTRICAL REPAIRS SHOP

�ىل/ حمل �ل�شوء �الحمر لت�شليح كهرباء �ل�شيار�ت     
ALDAW ALAHMAR AUTO ELECTRICAL REPAIRS SHOP

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العلن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ال  �العلن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �القت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12025 بتاريخ 2017/5/21

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/قمة  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لظفرة للمقاوالت �لعامة 
رخ�شة رقم:CN 1195318  قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العلن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العلن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12025 بتاريخ 2017/5/21   
    اإعادة  اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/02886/2017  جتاري 
�ىل �ملدعى عليه : ز� كر�فت كورنر لتجارة �لهد�يا ومالكتها �شكينة علي ح�شني 

مبا �أن �ملدعي : �لريف مول - �س ذ م م   
قد �أقام �شدكم �لدعوى 02/02886/2017 /جتاري �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم 

بالتايل
من  للفرة  �يجارية  كقيمة  مبلغ  عليه  �مل��دع��ي  بذمة  تر�شد  �ن��ه    - مالية  مطالبة 

2015/5/21 وحتى 2016/5/20 ورغم �خطاره يف 2017/2/19 ميتنع عن �ل�شد�د 
ل��ل��ف��رة من  �ي��ج��اري��ة  �مل��دع��ي عليه مبلغ كقيمة  ب��ذم��ة  ت��ر���ش��د  �ن���ه  �خ���لء ع��ق��ار - 
2015/5/21 وحتى 2016/5/20 ورغم �خطاره يف 2017/2/19 ميتنع عن �ل�شد�د رغم 

�خطاره بال�شد�د �و �الخلء يف /  /201 
من  للفرة  �ي��ج��اري��ة  كقيمة  مبلغ  عليه  �مل��دع��ي  بذمة  تر�شد  �ن��ه   - مالية  مطالبة 

2015/5/21 وحتى 2016/5/20 ورغم �خطاره يف 2017/2/19 ميتنع عن �ل�شد�د 
 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 

�الثنني  ي��وم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  �ع��لن��ك��م  �إع����ادة  �لق�شائية  �للجنة  وق���ررت 
�ملو�فق 2017/5/22 �ل�شاعة 3.00م �مام �للجنة �لق�شائية )�للجنة �لثامنة( بالد�ئرة 
�أمر  �الإبتد�ئية و�ملنعقدة مبقر مركز ف�س �ملنازعات �الإيجارية لنظر �لدعوى ، وقد 
بتق�شري مدة �مل�شافة �ىل ثلثة �يام من تاريخ �لن�شر. فاأنت مكلف باحل�شور �أو من 

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

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12025 بتاريخ 2017/5/21   
    اإعادة  اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/03387/2017/ جتاري 
�ىل �ملدعى عليه : �ب�شة للتجارة �لعامة - �س ذ م م - �نور ح�شن ��شحاق  

مبا �أن �ملدعي : عقار�ت �لغرير - ذ م م   
قد �أقام �شدكم �لدعوى 02/03387/2017/جتاري �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم 

بالتايل
من  للفرة  �ي��ج��اري��ة  كقيمة  مبلغ  عليه  �مل��دع��ي  بذمة  تر�شد  �ن��ه   - مالية  مطالبة 

2016/11/5 وحتى 2017/1/31 ورغم �خطاره يف 2017/3/6 ميتنع عن �ل�شد�د
ل��ل��ف��رة من  �ي��ج��اري��ة  �مل��دع��ي عليه مبلغ كقيمة  ب��ذم��ة  ت��ر���ش��د  �ن���ه  �خ���لء ع��ق��ار - 

2016/11/5 وحتى 2017/1/31 ورغم �خطاره يف 2017/3/6 ميتنع عن �ل�شد�د
من  للفرة  �ي��ج��اري��ة  كقيمة  مبلغ  عليه  �مل��دع��ي  ب��ذم��ة  تر�شد  �ن��ه  مالية-  مطالبة 

2016/11/5 وحتى 2017/1/31 ورغم �خطاره يف 2017/3/6 ميتنع عن �ل�شد�د
 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 

�إعادة �علنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم �الحد �ملو�فق  وقررت �للجنة �لق�شائية 
بالد�ئرة  �ل��ث��ال��ث��ة(  )�للجنة  �لق�شائية  �للجنة  �م���ام  3.00م  �ل�شاعة   2017/5/21
�أمر  �الإبتد�ئية و�ملنعقدة مبقر مركز ف�س �ملنازعات �الإيجارية لنظر �لدعوى ، وقد 
بتق�شري مدة �مل�شافة �ىل ثلثة �يام من تاريخ �لن�شر.  فاأنت مكلف باحل�شور �أو من 

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

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

اإعالن جتديد
يعلن ق�ش�م �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي  وم�شاركوه 

بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

98413 : �ملودع��ة بال�رقم  
ب�اإ�ش��م : �م بي �شي �ي بي منطقة حرة ذ.م.م

وعنو�نه : مبنى �م بي �شي ، مدينة دبي للإعلم ، دبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.   
بتاريخ : 2010/10/19 و�مل�ش�جلة حتت رقم : 108156 

�لفئة : 21
، �الأم�شاط  �أو �ملطلية بها(  �أو �ملطبخ )غري �مل�شنوعة من �ملعادن �لثمينة  �ملنتجات : �الأدو�ت و�أوعية �ملنزل 
�لتي  �الأدو�ت   ، �لفر�س  ت�شتعمل يف �شناعة  �لتي  �مل��و�د   ، و�لدهان(  �لتلوين  �لفر�س )عد� فر�س   ، و�ال�شفنج 
�مل�شتعمل يف  �لزجاج  )عد�  �مل�شغول جزئياً  �أو  �مل�شغول  �لزجاج غري   ، �لفوالذ  ، �شوف  �لتنظيف  ت�شتخدم يف 

�لبناء( ، �الآنية �لزجاجية و�خلزف �ل�شيني و�لفخار غري �مل�شنفة �شمن فئات �أخرى.
�ال�شر�طات :  

و�ش�تظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�ش�ر �ش�نو�ت �أخرى �عتبار�ٌ من تاريخ �نت��هاء �حلماية يف 2017/08/05 
وحتى تاريخ 2027/08/05

ق�سـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  مايو 2017 العدد 12025

EAT 106939

اإعالن جتديد
يعلن ق�ش�م �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي  وم�شاركوه

 بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:
98409 : �ملودع��ة بال�رقم  

ب�اإ�ش��م : �م بي �شي �ي بي منطقة حرة ذ.م.م
وعنو�نه : مبنى �م بي �شي ، �لطابق �خلام�س ، مدينة دبي للإعلم ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.   

بتاريخ : 2010/03/22 و�مل�ش�جلة حتت رقم : 100774 
�لفئة :41

�الأن�شطة  خ��دم��ات   ، و�ل��رف��ي��ه  �لت�شلية  خ��دم��ات   ، �ل��ت��دري��ب  توفري  خ��دم��ات   ، �لتعليم  خ��دم��ات   : �ملنتجات 
�لريا�شية و�لثقافية ، خدمات �إنتاج �الأغاين و�الأفلم و�الأخبار و�لرب�مج �مل�شموعة و�ل�شمعية �لب�شرية على 
�الأ�شرطة �ل�شمعية و�أ�شرطة �لفيديو و�أقر��س �لكمبيوتر ، خدمات �لرفيه و�لرفيه �لتلفزيوين ، خدمات 
تاأجري و��شتئجار  ، خدمات  �لتلفزيون  ، خدمات مونتاج بر�مج  �لتلفزيونية  �الأف��لم  �الأف��لم وخا�شة  �إنتاج 

�الأفلم �ل�شينمائية و�لتلفزيونية ، �لوكاالت �لفنية. 
�ال�شر�طات :  

و�ش�تظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�ش�ر �ش�نو�ت �أخرى �عتبار�ٌ من تاريخ �نت��هاء �حلماية يف 2017/08/05 
وحتى تاريخ 2027/08/05

ق�سـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  مايو 2017 العدد 12025

EAT 106970

اإعالن جتديد
يعلن ق�ش�م �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي  وم�شاركوه 

بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:
100416 : �ملودع��ة بال�رقم  

ب�اإ�ش��م : وكاالت �جلابر �لتجارية �س.ذ.م.م
وعنو�نه : دبي ، �س.ب. 1940 ، دبي �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

بتاريخ : 2009/05/26 و�مل�ش�جلة حتت رقم : 95121 
�لفئة : 11

�ملنتجات : �أجهزة تكييف �لهو�ء ، �أجهزة تربيد �لهو�ء ، �أجهزة ومكنات تنقية �لهو�ء ، �أفر�ن للخبازين ، حجارة بركانية يف 
�ل�شو�يات ، �شو�يات ، �شخانات للحمام ، م�شاند للمو�قد �لنارية ، حمم�شات خبز ، مو�قد ، مو�قد غازية ، �أ�شو�ء �ل�شقف ، 
مر�شحات )فلتر( كهربائية للقهوة ، مكنات كهربائية ل�شنع �لقهوة ، �أوعية �لطهي ، �أيل عميقة كهربائية ، �أجهزة الإز�لة 
�لرو�ئح �لكريهة لي�شت للإ�شتخد�م �ل�شخ�شي ، جمففات �ل�شعر ، مر�شحات )فلتر( ملياه �ل�شرب ، جمففات �ل�شعر ، م�شابيح 
كهربائية ، مر�وح )لتكييف �لهو�ء( ، مر�وح كهربائية للإ�شتخد�م �ل�شخ�شي ، مر�وح )�أجهزة من من�شاآت تكييف �لهو�ء( ، 
مر�شحات )فلتر( كهربائية للقهوة ، مر�شحات ) فلتر( تكييف �لهو�ء ، مر�شحات )فلتر( ملياه �ل�شرب ، جممد�ت ، مو�قد 
غاز ، �شو�يات )�أدو�ت طهي( ، جمففات �ل�شعر )جمففات( ، �أجهزة لتجفيف �ليدين عند �ملغا�شل ، �شخانات للحمام ، �شخانات 
مغمورة ، �أغطية �شفط للمطابخ ، �أقر�ن �لهو�ء �ل�شاخن ، �ألو�ح �لت�شخني ، قو�رير �ملاء �ل�شاخن ، �شخانات مغمورة ، مو�قد 
متوهجة ، غليات كهربائية ، مو�قد )�أفر�ن( �ملطبخ ، م�شابيح ، م�شابيح كهربائية ، فو�ني�س ، فو�ني�س للإ�شاءة ، جمففات 
كهربائية للغ�شيل ، ب�شيلت م�شابيح ، ب�شيلت م�شابيح كهربائية ، قد�حات غاز ، �أفر�ن ميكروويف )�أجهزة طهي( ، مو�قد 
زيت ، م�شابيح زيتية ، �أطباق �شاخنة ، �أ�شو�ء جيب كا�شفة ، م�شابيح جيب كهربائية ، طناجر �شغط كهربائية )�أوتوكلف( 
، م�شابيح الآالت �لعر�س ، م�شعات حر�رية كهربائية ، خز�ئن تربيد ، ثلجات ، �أجهزة بخار للوجه )حمام �ل�شاونا( ، مو�قد 
، حمم�شات خبز ، م�شاعل �إ�شاءة ، م�شابيح جيب كهربائية ، �أغطية تهوية ، حمم�شات كهربائية لكعكة �لوفل ، ثلجات 

�شخمة ، �أجهزة لتجفيف �ليدين عند �ملغا�شل ، �شخانات �ملاء ، �شخانات �ملاء )�أجهزة ، �أجهزة و�آالت لتنقية �ملاء( يف �لفئة 11
�ال�شر�طات :  

تاريخ  �نت��هاء �حلماية يف 2017/09/26 وحتى  تاريخ  �عتبار�ٌ من  �أخرى  �ش�نو�ت  �ملفعول ملدة ع�ش�ر  نافذة  و�ش�تظل �حلماية 
 2027/09/26

ق�سـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  مايو 2017 العدد 12025

EAT 108793

اإعالن جتديد
يعلن ق�ش�م �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي  وم�شاركوه 

بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

100418 : �ملودع��ة بال�رقم  
ب�اإ�ش��م : وكاالت �جلابر �لتجارية �س.ذ.م.م

وعنو�نه : دبي ، �س.ب. 1940 ، دبي �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
بتاريخ : 2009/05/26 و�مل�ش�جلة حتت رقم : 95120 

�لفئة : 21
�ملنتجات :  �الأدو�ت و�الأوعية �ملنزلية �ل�شغرية )غري �مل�شنوعة من معادن نفي�شة �أو �ملطلة بها ، �الأم�شاط و 
�الإ�شفنج ، �لفر�س )عد� فر�س �لتلوين ( �ملو�د �لتي ت�شتعمل يف �شناعة �لفر�س ، �الأدو�ت و�الآالت �لتي ت�شتخدم 
يف �لتنظيف ، �ل�شلك �لدقيق �مل�شتعمل يف �لتنظيف( ، �مل�شنوعة �لزجاجية و�ل�شيني و �لفخار )غري �لو�ردة 

�شمن فئات �خرى( يف �لفئة 21.
�ال�شر�طات :  

و�ش�تظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�ش�ر �ش�نو�ت �أخرى �عتبار�ٌ من تاريخ �نت��هاء �حلماية يف 2017/09/26 
وحتى تاريخ 2027/09/26

ق�سـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  مايو 2017 العدد 12025

EAT 108794
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االحتادية احلكومة  ملوظفي  ح�سرية  خ�سومات  تقدم  �سركة   200

جديدة "امتيازات" بحلة  اخل�ضومات  برنامج  الب�ضرية" تطلق  للموارد  االحتادية  "الهيئة 

التنمية االأ�ضرية حتتفل بتخريج طالبات الثانوية العامة يف مدر�ضتيها

•• دبي- الفجر: 

للمو�رد  �الحت��ادي��ة  �لهيئة  �أطلقت 
�ل��ب�����ش��ري��ة �حل���ك���وم���ي���ة، م����وؤخ����ر�ً، 
ب����رن����ام����ج �خل�������ش���وم���ات �خل���ا����س 
مب���وظ���ف���ي �حل���ك���وم���ة �الحت����ادي����ة 
�جل���دي���دة،  ب��ح��ل��ت��ه  "�متياز�ت" 
و�ل��ذي يعد �الأك��رب من نوعه على 
تن�شق  ح���ي���ث  �ل�����دول�����ة،  م�����ش��ت��وى 
موؤ�ش�شات  م��ع  "�لهيئة"  مبوجبه 
و�شركات �لقطاع �خلا�س �لتجارية 
معها،  �شر�كات  وت��وق��ع  و�خلدمية 
و�أ�شعار  خ��ا���ش��ة  خ�����ش��وم��ات  مل��ن��ح 
ت��ف�����ش��ي��ل��ي��ة مل���وظ���ف���ي �حل���ك���وم���ة 

�الحتادية وعائلتهم.
خ���لل  م�����ن  "�لهيئة"  وت�����رم�����ي 
عمل  بيئة  خلق  �إىل  "�متياز�ت" 
�إيجابية وحمفزة ملوظفي �لوز�ر�ت 
�شبل  وتوفري  �الحتادية،  و�جلهات 
�ل�����ش��ع��ادة و�ل���رف���اه �ل��وظ��ي��ف��ي، مبا 
تناف�شية �حلكومة �الحتادية  يعزز 
�ملتحدة،  �لعربية  �الإم���ار�ت  لدولة 
للكفاء�ت،  حا�شنة  بيئة  ويجعلها 
�ملو�هب  الأ�شحاب  مثالية  ووجهة 

و�ملبدعني و�ملبتكرين.
ج����������اء �الإع�����������������لن ع�������ن �إط����������لق 
�لتي  �حل��ف��ل  خ���لل  "�متياز�ت" 
دب���ي، بح�شور  �ل��ه��ي��ئ��ة، يف  ع��ق��دت��ه 

لربنامج  �ملن�شمة  �ل�شركات  �أب���رز 
�الحتاد،  ط��ري�ن  ومنها:  �متياز�ت 
�مل���اج���د ممثلة  وم��وؤ���ش�����ش��ة ج��م��ع��ة 
فنادق  و�شل�شلة  هيوند�ي،  ب�شركة 
دبي  يف  ماركيز  ماريوت  دبليو  جي 
و�شل�شلة  �ل�����ش��م��ال��ي��ة،  و�الإم��������ار�ت 
ف�����ن�����ادق ه���ي���ل���ت���ون يف �الإم�����������ار�ت، 
و���ش��ل�����ش��ل��ة ف���ن���ادق �ل�������ش���ري�ت���ون يف 
بارك�س  دب����ي  وم��ن��ت��ج��ع  �ل����دول����ة، 
فنادق  وجمموعة  ري��زورت�����س،  �آن���د 
وجزيرة  ف��ريم��ون��ت،  وم��ن��ت��ج��ع��ات 

�ملرجان .

توقيع مذكرات تفاهم
وع�����ل�����ى ه����ام���������س ح����ف����ل �إط��������لق 
ممثلة  �لهيئة  وقعت  "�متياز�ت" 
�لدكتور  ���ش��ع��ادة  �ل���ع���ام  مب��دي��ره��ا 
مذكرتي  �ل����ع����ور  ع���ب���د�ل���رح���م���ن 
�ل��ربن��ام��ج، �شركة  تفاهم م��ع رع��اة 
"�ت�شاالت" ومثلها �ل�شيد عبد �هلل 
مبيعات  �أول  رئي�س  نائب  �الأح��م��د 
�حلكومية،  �ل���ك���ربى  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
�ل�شيد  ومثله  �لتجاري  دبي  وبنك 
�لتجاري  ع��ام  مدير  �مل��ه��ريي  فهد 

�الإ�شلمي يف بنك دبي �لتجاري.  
�ل�������ش���دد ق�����ال ع���ب���د �هلل  ويف ه�����ذ� 
مبيعات  �أول  رئي�س  نائب  �الأح��م��د 
�مل��وؤ���ش�����ش��ات �ل��ك��ربى �حل��ك��وم��ي��ة يف 

م�شتوى �لدولة، لكنها وبل �شك هي 
فكرتها  تقوم  �إذ  و�الأ�شمل،  �الأك��رب 
موؤ�ش�شات  م��ع  ���ش��ر�ك��ات  عقد  على 
و�خلدمات  �ل�����ش��ل��ع  ت��ق��دم  خ��ا���ش��ة 
مل���وظ���ف���ي �حل���ك���وم���ة �الحت�����ادي�����ة، 
باأ�شعار تف�شيلية خا�شة". وذكر �أن 
�لهيئة �أطلقت برنامج "�متياز�ت" 
بحلة جديدة، كتطبيق ذكي يخدم 
�ملوظف يف كل زمان ومكان، ويعزز 
نحو  �لر�شيدة  حكومتنا  توجهات 
�ل���ذك���ي، الفتاً  �الأمت���ت���ة و�ل��ت��ح��ول 
المتياز�ت  �لذكي  �لتطبيق  �أن  �إىل 
ب�شهولة  يت�شم   Imtiyazat((
بامتياز،  ت��ف��اع��ل��ي  و�أن����ه  �ل��ت�����ش��ف��ح، 
ح���ي���ث �أن�������ه ي��ت�����ش��م��ن �ل���ع���رو����س 
�حل�شرية �ملقدمة من قبل �شركاء 
�حلكومة  مل��وظ��ف��ي  "�متياز�ت" 
تفاعلية  وخ����ر�ئ����ط  �الحت�����ادي�����ة، 
الأم���اك���ن ه���ذه �ل��ع��رو���س، ك��م��ا �أنه 
�مل����درج����ة �شمن  ل��ل�����ش��رك��ات  ي��ت��ي��ح 
عرو�شها  حتديث  �إمكانية  �ملبادرة 
وط������رح ع����رو�����س ج�����دي�����دة. وبني 
�شعادة �لدكتور عبد �لرحمن �لعور 
�أن �لهيئة وقعت مذكر�ت تفاهم مع 
قر�بة 200 موؤ�ش�شة و�شركة خا�شة 
تقدم  "�متياز�ت"  ب��رن��ام��ج  �شمن 
و��شتثنائية  ح�����ش��ري��ة  خ�����ش��وم��ات 
على  �الحت��ادي��ة  �حلكومة  ملوظفي 

�لعام �شعادة �لدكتور عبد  مديرها 
وجمع  �ل��ع��ور،  �ملنان  عبد  �لرحمن 
لل�شعادة  �لتنفيذيني  �لروؤ�شاء  من 
و�الإيجابية يف �حلكومة �الحتادية، 
وع��������دد م�����ن م���������در�ء وم���������ش����وؤويل 
�الت�����������ش�����ال �حل����ك����وم����ي و�مل����������و�رد 
و�جلهات  �ل�������وز�ر�ت  يف  �ل��ب�����ش��ري��ة 
م����ن ممثلي  �الحت�����ادي�����ة، وح�������ش���د 
�خلا�شة  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �ل�����ش��رك��ات 

�ملن�شمة لربنامج "�متياز�ت".  
ويف كلمته خلل �حلفل �أكد �شعادة 
�ل��دك��ت��ور ع��ب��د �ل��رح��م��ن �ل��ع��ور �أن 
حمور�ً  ت�شكل  "�متياز�ت"  مبادرة 
يخدم جهود  رئي�شاً، وعامًل مهماً 
ن���ح���و حتقيق  دول���ت���ن���ا  وت���وج���ه���ات 
�ل�شعادة، و�لر�شا و�لتناغم ملوظفي 
�حلكومة �الحتادية، وبالتايل رفع 

م�شتويات عطائهم و�إنتاجيتهم.
مبادرة  �أن  �إىل  ���ش��ع��ادت��ه  و�أ�����ش����ار 
�أكرب  من  و�ح��دًة  "�متياز�ت" تعد 
م�شتوى  على  �خل�شومات  ب��ر�م��ج 
�لدولة، جلهة �ل�شمولية و�لفائدة، 
موظفي  ع��ل��ى  بالنفع  ت��ع��ود  ح��ي��ث 
وز�رة   57 يف  �الحت��ادي��ة  �حلكومة 
وج���ه���ة �حت���ادي���ة وع���ائ���لت���ه���م، ما 

يعظم من حجم وقيمة �ملبادرة.
م����ب����ادرة  ت����ك����ون  ال  "قد  وق���������ال: 
"�متياز�ت" �الأوىل من نوعها على 

�أ����ش���ع���ار خ��دم��ات��ه��ا و���ش��ل��ع��ه��ا، و�أن 
لزيادة  و�شاق  �لعمل جار على قدم 
للربنامج،  �ملن�شمة  �ل�شركات  عدد 
قطاعات  تنويع  على  �لركيز  م��ع 
�أع����م����ال ه����ذه �ل�������ش���رك���ات، وج����ودة 
�لتي  �مل�شافة  و�لقيمة  خدماتها، 
موؤ�ش�شات �لقطاع  �شتقدمها، د�عياً 
�خل���ا����س �ل���ر�غ���ب���ة ب��االن�����ش��م��ام ل� 
�ملوقع  عرب  للت�شجيل  "�متياز�ت" 
www. ل��ل��ه��ي��ئ��ة  �الإل������ك������روين 
بال�شكر  وتقدم   .fahr.gov.ae
�إىل جميع �شركاء �لهيئة �الحتادية 
�حلكومية  �ل���ب�������ش���ري���ة  ل����ل����م����و�رد 
عموماً، وخ�س بالذكر رعاة برنامج 
ود�عمي  و����ش���رك���اء  "�متياز�ت"، 
مبادرة "�متياز�ت" خلل �ل�شنو�ت 
�خلم�س �ملا�شية، ولكل من كان له 

دوٌر يف �إجناح �ملبادرة. 
من جهته ��شتعر�س �ل�شيد حممود 
�الت�شال  �إد�رة  م��دي��ر  �مل����رزوق����ي 
مميز�ت  �أب��رز  �لهيئة  يف  �حلكومي 
يتيحها  �لتي  �لتطبيق، و�خلدمات 
مل���وظ���ف���ي �حل����ك����وم����ة �الحت�����ادي�����ة 
م�شري�ً  "�متياز�ت"،  و����ش���رك���اء 
بنك  ب���رع���اي���ة  �ل���ربن���ام���ج  �أن  �إىل 
دب���ي �ل��ت��ج��اري، و���ش��رك��ة �الإم����ار�ت 

للت�شاالت "�ت�شاالت". 
وت���ط���رق �مل����رزوق����ي ل��ل��ح��دي��ث عن 

•• ابوظبي-وام:

�حتفلت موؤ�ش�شة �لتنمية �الأ�شرية 
بتخريج 121 طالبة من طالبات 
�لعام  بفرعيها  �ل��ع��ام��ة  �ل��ث��ان��وي��ة 
�لتابعتني  �ملدر�شتني  من  و�ملتقدم 
�لعلمية  �ل���ب���ط���ني  م���در����ش���ة  ل���ه���ا 
�لظبيانية  وم���در����ش���ة  �خل���ا����ش���ة 
�خل���ا����ش���ة. ح�����ش��ر �حل���ف���ل �ل���ذي 
�أق���ي���م يف م�����ش��رح ق�����ش��ر �الإم�����ار�ت 
مدير  �لكعبي  ���ش��امل  علي  م��ع��ايل 
مكتب وزير �شوؤون �لرئا�شة رئي�س 
�لتنمية  م��وؤ���ش�����ش��ة  �أم��ن��اء  جمل�س 
�الأ����ش���ري���ة و���ش��ع��ادة م���رمي حممد 
�لرميثي �ملديرة �لعامة للموؤ�ش�شة 
و�الإد�ر�ت  �ل������دو�ئ������ر  وم�����دي�����رو 
�لهيئتني  و�أع�������ش���اء  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  يف 
�الإد�رية و�لتدري�شية يف �ملدر�شتني 

و�أولياء �أمور �لطالبات.
�لكعبي  ���ش��امل  و�أ���ش��اد م��ع��ايل على 

يو�كب  �الإن�����ش��ان ومب��ا  ب��ن��اء  �شياق 
متطلبات �لع�شر �حلديث.

�لتنمية  موؤ�ش�شة  �ه��ت��م��ام  وح���ول 
معاليه  ق���ال  بالتعليم  �الأ���ش��ري��ة 
ملوؤ�ش�شة  �لتابعة  �مل��د�ر���س  يف  �إن��ن��ا 
برعاية  نحظى  �الأ�شرية  �لتنمية 
�شمو  م����ن  وت���وج���ي���ه  وب���اه���ت���م���ام 
مبارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة  �ل�����ش��ي��خ��ة 
�لعام  �ل��ن�����ش��ائ��ي  رئ��ي�����ش��ة �الحت�����اد 
�لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �الأعلى  �لرئي�شة 
�الأعلى  �ملجل�س  رئي�شة  �الأ���ش��ري��ة 
ل��لأم��وم��ة و�ل��ط��ف��ول��ة �ل��ت��ي �أولت 
�لفتيات  ت��ع��ل��ي��م  خ��ا���ش��ة  �ل��ت��ع��ل��ي��م 
خا�شة..  �أهمية  �ل�شبعينيات  منذ 
متابعة  ع��ل��ى  ���ش��م��وه��ا  ف��ح��ر���ش��ت 
ودعم ما تقدمه �ملد�ر�س لتحقيق 
متطلبات تطوير �لتعليم يف دولة 
وبناء  �ملتحدة،  �لعربية  �الإم����ار�ت 
عدة  �مل��د�ر���س  ح�شدت  ذل��ك  على 
�ملعنية  �جلهات  من  مهمة  جو�ئز 

يف ك��ل��م��ة ل���ه خ���لل �حل��ف��ل بدور 
�لتعليم  ت���ط���وي���ر  يف  �حل���ك���وم���ة 
�لتغيري  �الإن�شان من  �ل��ذي ميكن 
و�لتنمية منذ قيام دولة �الحتاد.. 
م�����ش��ري� �إىل م��ا ق��دم��ه �مل��غ��ف��ور له 
نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ 
�لقطاع  ذل���ك  يف  ث����ر�ه  �هلل  ط��ي��ب 
�حل����ي����وي �ل������ذي ب�����ات �أح������د �أه����م 
للقيادة  �ال�شر�تيجية  �الأولويات 
�شاحب  برئا�شة  حاليا  �لر�شيدة 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 
و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
�ل���������وزر�ء حاكم  رئ���ي�������س جم��ل�����س 
�ل�شمو  و���ش��اح��ب  �هلل  رع����اه  دب���ي 
نهيان،  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
�أن  �مل�شلحة موؤكد�  �الأعلى للقو�ت 
�هتمام �حلكومة بالتعليم ياأتي يف 

عالية  م��ر�ك��ز  وحققت  بالتعليم، 
من �لتقدير و�لتميز.

وحول تنظيم �ملوؤ�ش�شة حفل تخرج 
ط��ال��ب��ات �ل��ث��ان��وي��ة �ل���ذي ي��اأت��ي يف 
�شياق �الحتفاء بالتعليم �لذي بات 
�أحد �أولويات دولة �الإمار�ت �أ�شاف 
�مل�شاء  معا هذ�  ن�شهد  �ننا  معاليه 
مدر�شة  طالبات  من  عدد  تخريج 
ومدر�شة  �خل���ا����ش���ة  �ل��ظ��ب��ي��ان��ي��ة 
وكلنا  �خل��ا���ش��ة،  �لعلمية  �لبطني 
م�شلحات  ك��ط��ال��ب��ات  ب��ه��ن،  ف��خ��ر 
ب���ال���ع���ل���م و�الأخ�������������لق و�مل����ع����رف����ة 
�للو�تي  وه��ن  و�لتميز،  و�الإب����د�ع 
�لنجاح  و�الإر�دة  باالإميان  يحققن 

يف م�شريتهن �لعلمية.
ل�شمو  ت���ق���دم  ك��ل��م��ت��ه  خ���ت���ام  ويف 
مبارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة  �ل�����ش��ي��خ��ة 
�ل�شكر  ب��خ��ال�����س  �الإم����������ار�ت  �أم 
متنحه  ما  على  �المتنان  وعظيم 
لها  �لتابعة  و�مل��د�ر���س  للموؤ�ش�شة 

�ملجتمعية جتاه �لوز�ر�ت و�جلهات 
�لتي ت�شتحق كل �لدعم  �الحتادية 
وك����ل �ل��ت��ق��دي��ر ل�����ش��ع��ي��ه��ا �ل�����دوؤوب 
�أعلى  يف  دول��ت��ن��ا  لتجعل  و�حل��ث��ي��ث 
. من  �مل�شتويات  كافة  على  �ملر�تب 
�ملهريي  فهد  �ل�شيد  �أو�شح  جانبه 
�الإ�شلمي  �ل���ت���ج���اري  ع����ام  م��دي��ر 
هذه  �أن  �ل���ت���ج���اري  دب����ي  ب��ن��ك  يف 
�الحتادية  �ل��ه��ي��ئ��ة  م���ع  �ل�����ش��ر�ك��ة 
للمو�رد �لب�شرية �حلكومية ت�شكل 
تاأكيد  طريق  على  �إ�شافية  خطوًة 
�لتز�منا �لتام جتاه ر�شا متعاملينا 
هذ�  �شيمكننا  ح��ي��ث  و���ش��ع��ادت��ه��م، 
�ل��ت��ع��اون م��ن ت��ق��دمي �ل��ع��دي��د من 
�مل�شرفية  و�مل��ن��ت��ج��ات  �ل���ع���رو����س 
تعزيز  �إىل  ت��ه��دف  �ل��ت��ي  �مل��ب��ت��ك��رة، 

�ت�شاالت  "متتلك  "�ت�شاالت": 
باملبادر�ت  ح��اف��ًل  ط��وي��ًل  ت��اري��خ��اً 
�مل�������ش���رك���ة وع������لق������ات �ل���ت���ع���اون 
�شتى  �لعام يف  �لقطاع  مع  �لوثيقة 
هذه  �إط���ار  يف  وي�شعدنا  �مل��ج��االت، 
�لعلقة �لوطيدة �أن نقدم للوز�ر�ت 
�لدولة  �الحت��ادي��ة يف  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات 
جمموعة  لهم  تتيح  ح�شرية  باقة 
و�ال�شتفادة  �ل��ق��ي��م��ة  �مل����ز�ي����ا  م���ن 
�أف�شل  م����ن  و�ح��������دة  ع����رب  م���ن���ه���ا 
�ملتحرك  �ل��ه��ات��ف  �شبكات  و�أ����ش���رع 
رعاية  �إن  و�أ����ش���اف:  �ملنطقة".  يف 
جديد  من  يوؤكد  �متياز�ت  مبادرة 
�لوطني  "�ت�شاالت"  دور  ع��ل��ى 
ح��ي��ال م��وؤ���ش�����ش��ات �ل���دول���ة، وميثل 
للم�شوؤولية  م�شافة  �أخ���رى  قيمة 

قال:  ملتعاملينا.   �مل�شافة  �لقيمة 
�إننا يف بنك دبي �لتجاري ملتزمون 
ب���االب���ت���ك���ار وم����و�ك����ب����ة �أح�������دث ما 
�مل�شرفية؛  �لتقنيات  �إليه  تو�شلت 
متعاملينا،  �ح���ت���ي���اج���ات  ل��ت��ل��ب��ي��ة 
بنك  �أول  م����وؤخ����ر�ً  �أط��ل��ق��ن��ا  ح��ي��ث 
 CBD الإمار�ت وهو� يف  رق��م��ي 
خلل  من  نوفر  NOWو�شوف 
من  �ل��ع��دي��د  "�متياز�ت"  ب��رن��ام��ج 
و�خل�شومات  �جل��ذ�ب��ة  �ل��ع��رو���س 
�ل������ق������ي������م������ة ع�������ل�������ى �خل��������دم��������ات 
�مل�شرفية �الإ�شلمية  و�مل��ن��ت��ج��ات 
�حلكومة  و�لتقليدية ملوظفي 
و�لتي  وع���ائ���لت���ه���م،  �الحت�����ادي�����ة 
و�أمن����اط  تطلعاتهم  م��ع  تتنا�شب 

حياتهم . 

ويف  ومتابعة.  و�هتمام  رعاية  من 
�لطالبة  �أك���دت  �خل��ري��ج��ات  كلمة 
ف��اط��م��ة �ل�����ش��ح��ي و�ل��ط��ال��ب��ة مها 
�شيو��شلن  �لطالبات  �أن  �لرميثي 
م�شر�شد�ت  �ل���ع���ايل،  تعليمهن 
ب��ن��ه��ج �ل���دول���ة �ل���ت���ي وف�����رت لهن 

ع����دة ل���ق���اء�ت م���ع جم��م��وع��ة من 
طالبات مدر�شتي �لبطني �لعلمية 
�خلا�شة،  و�ل��ظ��ب��ي��ان��ي��ة  �خل��ا���ش��ة 
هاتان  متثله  م��ا  �إىل  ف��ي��ه  �أ����ش���رن 
�نتقلن  وك���ي���ف  ل��ه��ن  �مل���در����ش���ت���ان 
خ�������لل �ث����ن����ي ع�������ش���ر ع����ام����ا من 

يف  ت�شاعدهن  �لتي  �الإمكانات  كل 
�إىل  و�لو�شول  �أحلمهن،  حتقيق 
م�����ش��اع��ي��ه��ن، وذل�����ك يف ظ���ل دعم 
حكومي ج���اد، ورع��اي��ة ك��ب��رية من 
قبل �أم �الإم���ار�ت . وخ��لل �حلفل 
ت�شمن  ت�شجيلي  فيلم  عر�س  مت 

�الإد�رة  بف�شل  �أخ��رى  �إىل  مرحلة 
�شلم  �حلفل  ختام  ويف  و�ملعلمات. 
و�شعادة  �لكعبي  �شامل  علي  معايل 
�لطالبات  �لرميثي  حممد  مرمي 
ودروع  ������ش�����ه�����اد�ت  �خل�����ري�����ج�����ات 

�لتخرج.

البنــــك العـــــربي االفـــــريقي الـــدويل - فروع دولة االإمارات العربية املتحدة
امليزانية العمومية

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016
بيان االيرادات

تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلنياي�ساحات حول البيانات املاليةلل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016
2015   2016 املوجودات   

�لف درهم الف درهم      
نقد و�أر�شدة لدى �مل�شرف �ملركزي  

744.209   630.182 لدولة �المار�ت �لعربية �ملتحدة  

1.332.899                 2.620.253 م�شتحق على �لبنوك �الخرى 

�مل�شتحق على �ملركز �لرئي�شي 

134.975   165.332 و�لفروع �الخرى  

1.614.611                    1.699.797 قرو�س و�شلفيات  

447.323   452.966 ��شتثمار�ت متحفظ بها  

1.575   2.642 ممتلكات ومعد�ت  

-      5.546 �أ�شول �شريبة موؤجلة  

 37.269   33.985 موجود�ت �خرى  

4.312.861   5.610.703 �جمايل �ملوجود�ت  

املطلوبات
3.292.060   3.891.240 ود�ئع �لعملء  

353.237   882.642 م�شتحق للبنوك �الخرى 

�مل�شتحق للمركز �لرئي�شي 

145.319 و�لفروع �الخرى   9.276  

60.907   123.378 مطلوبات �خرى  

3.851.523   4.906.536 �جمال �ملطلوبات  

حقوق املركز الرئي�سي
212.620   319.137 ر�أ�س �ملال �ملخ�ش�س  

55.160   68.791 �حتياطي قانوين  

193.558   316.239 �رباح مر�كمة  

461.338   704.167 �جمايل حقوق �ملركز �لرئي�شي 

�جمايل �ملطلوبات وحقوق 

4.312.861   5.610.703 �ملركز �لرئي�شي  

1.005.372                       1068.991 �حل�شابات �لنظامية و�اللتز�مات �الخرى 

2015   2016    
�لف درهم الف درهم      

74.796   134.473 �ير�د�ت فو�ئد  
)8.945(   )20.128( م�شاريف فو�ئد  

65.851   114.345 �شايف �ير�د�ت فو�ئد  

30.014   65.162 �ير�د�ت �لعموالت و�لر�شوم 
)494(   )602( م�شروفات �لعموالت و�لر�شوم 

 29.520   64.560 �شايف �ير�د�ت �لعموالت و�لر�شوم 

�شايف �الرباح من �لتعاملت
25.100   28.458 بالعملت �الجنبية  

312   239 �ير�د�ت ت�شغيلية �خرى  
25.412   28.697    

120.783   207.602 �ير�د�ت ت�شغيلية  

)11.530(   )17.090( م�شاريف عاملني  
)1.610(   )1.809( م�شروفات �اليجار�ت �لت�شغيلية 

م�شروفات و��شتهلك  
)456(   )630( �ملمتلكات و�ملعد�ت  

)6.290(   )11.644( م�شروفات ت�شغيلية �خرى 
)112.967(                   )8.817( خم�ش�شات   

)12.070(   167.612 ربح �ل�شنة قبل  �ل�شريبة 

)2.614(   )31.300( �شريبة �لدخل  

)14.684(   136.312 �شايف �لربح لل�شنة بعد �ل�شريبة 

�الي�شاحات حول �لبيانات �ملالية �ملتخ�ش�شة �ملدرجة �دناه مت ��شتقطابها 
من �الي�شاحات �لتف�شيلية �لتي �شملها تقرير مر�قبي �حل�شابات و�لتي 

تعد جزء�ً من �لبيانات �ملالية لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2016.
1- ال�سكل القانوين واالن�سطة الرئي�سية:

�لبنك �لعربية �الفريقي �لدويل فروع دولة �الم��ار�ت �لعربية �ملتحدة 
كاملة  بنك  رخ�شة  على  بناء  ودب��ي  �بوظبي  �م���ارة  يف  ن�شاطه  مي��ار���س 

�شادرة من م�شرف �المار�ت �لعربية �ملتحدة �ملركزي.
�لبنك �لعربي �الفريقي �ملركز �لرئي�شي موؤ�ش�س يف �لقاهرة جمهورية 
ومنح  �لود�ئع  قبول  للفروع  �لرئي�شي  �لن�شاط  وي�شمل  �لعربية  م�شر 

�لقرو�س و�ل�شلفيات وتقدمي �خلدمات �مل�شرفية �لتجارية للعملء.
2- اهم ال�سيا�سات املحا�سبية:

اأ- اأ�س�ص التوحيد
�حل�شابات  ��شتبعاد  بعد  �لفرعني  ومطلوبات  م��وج��ود�ت  توحيد  يتم 
��شتبعاد  ب��ع��د  ب��ي��ان �الرب����اح و�خل�����ش��ائ��ر  ت��وح��ي��د  �جل��اري��ة بينهما وي��ت��م 

�الير�د�ت و�مل�شروفات �ملقبو�شة و�ملدفوعة بني �لفرعني.
ب- ترجمة العمالت االجنبية

يتم ترجمة �ملوجود�ت و�ملطلوبات بالعملت �الجنبية باال�شافة لعقود 
وب�شعر  �ملتحدة  �لعربية  �الم��ار�ت  در�ه��م  �ىل  �الجنبية  �لعملت  �شر�ء 
�ل�شرف �ل�شائد بتاريخ �مليز�نية كما يتم ترجمة �لعمليات خلل �ل�شنة 
�ل�شائدة حينه  �لتحويل  با�شعار  در�ه��م �الم��ار�ت  بالعملة �الجنبية �ىل 
�و خ�شائر ناجتة عن  �رب��اح  �ية  �الرب��اح و�خل�شائر  ويتم حتميل ح�شاب 

هذه �لرجمة.
ج - القرو�ص واملدينون املن�ساآة:

قبل  م��ن  �ملن�شاآة  و�مل��دي��ن��ون  �لقرو�س  ه��ي  �ملن�شاآة  و�مل��دي��ن��ون  �لقرو�س 
�لفروع من خلل تقدمي �المو�ل الحد �ملدينني وهي بخلف �لقرو�س 
و�ملدينني �ملن�شاآة بغر�س حتقيق �رباح ق�شرية �الجل وت�شتمل �لقرو�س 
و�ملدينون �ملن�شاآة على �يد�عات لدى بنوك �خرى و�يد�عات لدى �ملركز 
يتم  و�ل�شلفيات  �لقرو�س  �ىل  باال�شافة  �الخ���رى  و�ل��ف��روع  �لرئي�شي 
�لقيمة  �نخفا�س  خم�ش�شات  م��ن  �شافية  و�ملدينني  �لقرو�س  �ظ��ه��ار 
للر�شدة �مل�شكوك يف حت�شيلها عندما يتم حتديد قر�س بانه غري قابل 
وبعد  �ل�شرورية  �لقانونية  �الج���ر�ء�ت  كافة  ��شتتفاد  وبعد  للتح�شيل 

حتديد �خل�شارة �لنهائية يتم حذف �لقر�س مبا�شرة.
د - املمتلكات واملعدات:

وخ�شائر  �ملر�كم  �ال�شتهلك  ناق�شا  بالتكلفة  و�ملعد�ت  �ملمتلكات  تظهر 
�ملمتلكات  تكلفة  ب��ح��ذف  �ال���ش��ت��ه��لك  �حت�شاب  وي��ت��م  �لقيمة  �نخفا�س 

و�ملعد�ت على �ق�شاط مت�شاوية على مدى �العمار �النتاجية �ملقدرة لها.

لقد قمنا بتدقيق �لبيانات �ملالية للبنك �لعربي �الفريقي �لدويل فروع 
دولة �المار�ت �لعربية �ملتحدة عن �ل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2016 
�ن �لبنك �لعربي �الفريقي �لدويل �ملركز �لرئي�شي موؤ�ش�شة يف �لقاهرة 

جمهورية م�شر �لعربية.

امل�سوؤولية اخلا�سة بكل من ادارة الفروع ومدققي احل�سابات:
وتنح�شر  �لفروع  �د�رة  عاتق  على  �ملالية  �لبيانات  هذه  م�شوؤولية  تقع 
�عمال  بناء على  �ملالية  �لبيانات  �ل��ر�أي حول هذه  �ب��د�ء  م�شوؤوليتنا يف 

�لتدقيق �لتي قمنا بها.

ا�سا�ص الراأي:
�لدويل  �الحت��اد  عن  �ل�شادرة  �لدولية  للمعايري  وفقا  بتدقيقنا  قمنا 
بحيث  تدقيقنا  وننفذ  نخطط  �ن  �ملعايري  ه��ذه  وتق�شي  للمحا�شبني 
�الخطاء  �ملالية خالية من  �لبيانات  بان  تاأكيد�ت معقولة  نح�شل على 
�ملادية وقد ت�شمنت �عمال �لتدقيق �جر�ء فح�س على ��شا�س �إختباري 
ل��لدل��ة �مل���وؤي���دة ل��ل��م��ب��ال��غ و�الي�����ش��اح��ات �مل���درج���ة يف �ل��ب��ي��ان��ات �ملالية 
�مل�شتخدمة  �ملحا�شبية  للمبادئ  تقييما  �لتدقيق  �عمال  ت�شمنت  كما 
تقييم عر�س  �ىل  باال�شافة  �الد�رة  بها  قامت  �لتي  �ملهمة  و�لتقدير�ت 
�لبيانات �ملالية ب�شورة عامة هذ� ونعتقد بان تدقيقنا قد زودنا باأ�شا�س 

معقول البد�ء ر�أينا.

الراأي: 
�ملادية  �لنو�حي  �ملالية تعرب ب�شورة عادلة من كافة  �لبيانات  �ن  بر�أينا 
عن �ملركز �ملايل للبنك �لعربي �الفريقي �لدويل - فروع دولة �المار�ت 
ن��ت��ائ��ج عملياته  وك��ذل��ك  دي�����ش��م��رب 2016  ك��م��ا يف 31  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�ملنتهية يف ذلك  لل�شنة  �لنقدية  و�لتغري�ت يف حقوق ملكيته وتدفقاته 
جمل�س  ع��ن  �ل�����ش��ادرة  �ل��دول��ي��ة  �ملالية  �لتقارير  ملعايري  وف��ق��ا  �ل��ت��اري��خ 

معايري �ملحا�شبة �لدولية.

امور اخرى:
كما �ننا نوؤكد �نه قد مت م�شك دفاتر حما�شبية منتظمة من قبل �لفروع 

و�ن �لبيانات �ملالية تتفق مع ما جاء يف تلك �ل�شجلت.

كي بي �أم جي
فرب�ير 2017
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العدد 12025 بتاريخ 2017/5/21   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��ش���م �ل�شركة : �شيلفار الين لل�شحن و�لتخلي�س “ )�س.ذ.م.م(
رقم �لرخ�ش��ة : 534689 عن�و�نها : �ر�س ملك موؤ�ش�شة دبي �لعقارية – ر��س �خلور 
بال�شجل  �لقيد  رق��م  حم���دودة   م�شئولية  ذ�ت    : �ل��ق��ان��وين  �ل�شك�ل     2 �ل�شناعية 
�لتجاري : 59525  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي باأنه ، قد مت 
�لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها بانحلل �ل�شركة �ملذكور �عله ، وذلك مبوجب 
�لقر�ر �ل�شادر من �جلمعية �لعمومية لل�شركاء بتارخ )2017/05/07( و�مل�شدق لدى 
�و مطالبة  بتاريخ )2017/05/07( وعلى من لديه �عر��س  �لعدل  �لكاتب  �ل�شيد 
�لتقدم �ىل �مل�شفي �ملعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت للعمال - رقة �لبطني 
-  هاتف : )2226266 – 04( فاك�س )2223773 – 04( م�شتحبا معه كافة �مل�شتند�ت 

و�الأور�ق �لثبوتية وذلك يف خلل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العلن .          
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12025 بتاريخ 2017/5/21   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��ش���م �ل�شركة : “ �ور� �شوفت �شي�شتمز “ )�س.ذ.م.م(
 – رقم �لرخ�ش��ة  : 571510 عن�و�نها : مكتب رقم 410 ملك مكيه عبد �هلل �شريف 
بردبي – �ل�شوق �لكبري �ل�شك�ل �لقانوين : ذ�ت م�شئولية حمدودة  رقم �لقيد بال�شجل 
�لتجاري : 75243  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي باأنه ، قد مت 
�لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها بانحلل �ل�شركة �ملذكور �عله ، وذلك مبوجب 
�لقر�ر �ل�شادر من �جلمعية �لعمومية لل�شركاء بتارخ )2017/05/02( و�مل�شدق لدى 
�ل�شيد �لكاتب �لعدل بتاريخ )2017/05/02(  وعلى من لديه �عر��س �و مطالبة 
�لتقدم �ىل �مل�شفي �ملعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت للعمال - رقة �لبطني 
-  هاتف : )2226266 – 04( فاك�س )2223773 – 04( م�شتحبا معه كافة �مل�شتند�ت 

و�الأور�ق �لثبوتية وذلك يف خلل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العلن .            
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12025 بتاريخ 2017/5/21   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��ش����م �مل�شفي : يو�شف بن خادم لتدقيق �حل�شابات
مكتب )10-9( ملك مركز منت للعمال  - رقة �لبطني   مبوجب هذ�  عن���و�ن����ه : 
تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي باأنه ، قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها 
 « و�لتخلي�س  لل�شحن  الي��ن  �شيلفار   « بت�شفية  للقيام  �ع��له  �مل��ذك��ور  �مل�شفي  بتعيني 
)���س.ذ.م.م( وعنو�نها  : �ر�س ملك موؤ�ش�شة دبي �لعقارية – ر��س �خلور �ل�شناعية 2 
بتارخ )2017/05/07(  �لعمومية لل�شركاء  �ل�شادر من �جلمعية  �لقر�ر  وذلك مبوجب 
و�مل�شدق لدى �ل�شيد �لكاتب �لعدل بتاريخ )2017/05/07(   وعلى من لديه �عر��س 
 - 9( ملك مركز منت للعمال  �ملعني يف مكتب )10-  �مل�شفي  �لتقدم �ىل  �و مطالبة 
رقة �لبطني - هاتف : )2226266 – 04( فاك�س )2223773 – 04( م�شتحبا معه كافة 
�مل�شتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك يف خلل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العلن .            

 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12025 بتاريخ 2017/5/21   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��ش����م �مل�شفي : يو�شف بن خادم لتدقيق �حل�شابات
هذ�  �لبطني  مبوجب  رقة   - )10-9( ملك مركز منت للعمال  : مكتب  عن���و�ن����ه 
تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي باأنه ، قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها 
)�س.ذ.م.م(   « �شي�شتمز  �شوفت  �ور�   « بت�شفية  للقيام  �عله  �ملذكور  �مل�شفي  بتعيني 
�لكبري   – �ل�شوق  – بردبي  �شريف  �هلل  رق��م 410 ملك مكيه عبد  : مكتب  وعنو�نها 
وذلك مبوجب �لقر�ر �ل�شادر من �جلمعية �لعمومية لل�شركاء بتارخ )2017/05/02( 
و�مل�شدق لدى �ل�شيد �لكاتب �لعدل بتاريخ )2017/05/02( وعلى من لديه �عر��س 
�و مطالبة �لتقدم �ىل �مل�شفي �ملعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت للعمال - 
رقة �لبطني - هاتف : )2226266 – 04( فاك�س )2223773 – 04( م�شتحبا معه كافة 

�مل�شتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك يف خلل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العلن 
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12025 بتاريخ 2017/5/21   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��ش���م �ل�شركة : “ نهورم�س جلف “ )�س.ذ.م.م( 
رقم �لرخ�ش��ة : 586398 عن�و�نها : مكتب رقم 210 ملك م�شاريع قرقا�س – بردبي 
- منخول  �ل�شك�ل �لقانوين   : ذ�ت م�شئولية حمدودة  رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري 
: 999954  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي باأنه ، قد مت �لتاأ�شري 
�لقر�ر  وذلك مبوجب   ، �عله  �ملذكور  �ل�شركة  بانحلل  لديها  �لتجاري  �ل�شجل  يف 
�ل�شادر من �جلمعية �لعمومية لل�شركاء بتارخ )2017/05/07( و�مل�شدق لدى �ل�شيد 
�لكاتب �لعدل بتاريخ )2017/05/07(  وعلى من لديه �عر��س �و مطالبة �لتقدم 
�ىل �مل�شفي �ملعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت للعمال - رقة �لبطني -  هاتف 
: )2226266 – 04( فاك�س )2223773 – 04( م�شتحبا معه كافة �مل�شتند�ت و�الأور�ق 

�لثبوتية وذلك يف خلل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العلن .       
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12025 بتاريخ 2017/5/21   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��ش����م �مل�شفي : يو�شف بن خادم لتدقيق �حل�شابات
عن���و�ن����ه : مكتب )10-9( ملك مركز منت للعمال  - رقة �لبطني  مبوجب هذ� 
�لتجاري  �ل�شجل  �لتاأ�شري يف  ، قد مت  باأنه  �لتنمية �القت�شادية بدبي  د�ئ��رة  تعلن 
لديها بتعيني �مل�شفي �ملذكور �عله للقيام بت�شفية » نهورم�س جلف » )�س.ذ.م.م(
وذلك  منخول   - – ب��ردب��ي  قرقا�س  م�شاريع  ملك   210 رق��م  مكتب   : وعنو�نها  
 )2017/05/07( بتارخ  لل�شركاء  �لعمومية  �جلمعية  من  �ل�شادر  �لقر�ر  مبوجب 
لديه  م��ن  وع��ل��ى  ب��ت��اري��خ )2017/05/07(  �ل��ع��دل  �ل��ك��ات��ب  �ل�شيد  ل��دى  و�مل�����ش��دق 
�عر��س �و مطالبة �لتقدم �ىل �مل�شفي �ملعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت 
 )04 –  2223773( فاك�س   )04 –  2226266(  : هاتف   - �لبطني  رق��ة   - للعمال 
م�شتحبا معه كافة �مل�شتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك يف خلل 45 يوما من تاريخ 

ن�شر هذ� �العلن
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12025 بتاريخ 2017/5/21   
اعالن �سحيفة طعن بالن�سر 

يف الطعن 2017/198 طعن عقاري 
تدعو د�ئرة حماكم دبي - حمكمة �لتمييز

�لطاعن/1- ليليا فاجيزوفا
وميثله : حممد عبيد خلفان �لر�شة �ل�شويدي 

باعلن �ملطعون �شدهم:1- دجيباركول ماتكري ميوفا - جمهول حمل 
�القامة نعلنكم باأن �لطاعن �أقام عليكم �لطعن �ملذكور �أعله ويتوجب 
�لطعن  للرد على �شحيفة  وذل��ك  �لتمييز  عليكم �حل�شور �ىل حمكمة 

�ملقدمة �شدكم .
رئي�ض الق�سم  

حماكم دبي

حمكمة   التمييز 

العدد 12025 بتاريخ 2017/5/21   
يف الدعوى رقم 2017/202 جتاري كلي 

�شركة  م��ال��ك  ب�شفته   - كليندين�شت  ج���وزي���ف   : �الول  ع��ل��ي��ه  �مل���دع���ي  �ىل 
دبي  حماكم  م��ن  �ل�����ش��ادر  �حلكم  مبوجب   - ليمتد  ب��ارت��ر  �ن��د  كليندين�شت 
�لبدء يف �عمال  ، وق��د مت  �ع��له  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  بندبنا خبري ح�شابي يف 
�خل�شر  مكتبنا  �ىل  �حل�����ش��ور  عليكم  ي��ت��وج��ب  وع��ل��ي��ه   ، �حل�شابية  �خل���ربة 
وم�شاركوه حما�شبون قانونيون وبرفقتكم كافة  �مل�شتند�ت �خلا�شة مبو�شوع 
�لدعوى �ملقامة من �ل�شادة )�شميت �ند �شميت وميثلها قانونا �ل�شيد �شتيفن 
 - )دبي  �لكائن مبنطقة  �جتماع خربة مبقر مكتبنا  وذلك حل�شور  �شيمت( 
�ملمزر - بناية �أبر�ج �ملمزر - مكتب )A-506(  يف تاريخ 2017/5/28 يف متام 

�ل�شاعة 11.00 �شباحا  
 اخلبري احل�سابي : �سامل را�سد �سامل اخل�سر ال�سام�سي     

دعوة اإجتماع خربة ح�سابية

العدد 12025 بتاريخ 2017/5/21   
انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/3161   

�ملنذر /�ملوؤجر : �شركة بلو باي للعقار�ت - �س ذ م م 
�ملنذر �ليه / �مل�شتاأجر : �ل�شيد خالد �حمد عبده �ل�شامي - م�شري �جلن�شية  

�لعنو�ن : جمهول حمل �القامة 
نكلف �ملنذر �ليه ب�شد�د �ملبلغ �ملر�شد يف ذمته وقمته )72.000( درهم كقيمة 
�يجارية لذلك نكلفكم بال�شد�د �لكامل للمبالغ �ملر�شدة خلل 5 �يام و�ال 
مبطالبتكم  و�لق�شائية  �لقانونية  �الج���ر�ء�ت  كافة  التخاذ  ن�شطر  �شوف 
بالقيمة �اليجارية مع ت�شمينكم كافة �لر�شوم و�مل�شاريف و�لفائدة �لقانونية 

حتى تاريخ �ل�شد�د وقد �عذر من �نذر. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12025 بتاريخ 2017/5/21   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/3160   

�ملنذر /�ملوؤجر : �شركة بلو باي للعقار�ت - �س ذ م م 
�ملنذر �ليه / �مل�شتاأجر : ر�ئد �ل�شيد عبده حجاج - م�شري �جلن�شية  

�لعنو�ن : جمهول حمل �القامة 
درهم   )117.550( وقمته  ذمته  يف  �ملر�شد  �ملبلغ  ب�شد�د  �ليه  �ملنذر  نكلف 
كقيمة �يجارية لذلك نكلفكم بال�شد�د �لكامل للمبالغ �ملر�شدة خلل 5 �يام 
و�ال �شوف ن�شطر التخاذ كافة �الجر�ء�ت �لقانونية و�لق�شائية مبطالبتكم 
بالقيمة �اليجارية مع ت�شمينكم كافة �لر�شوم و�مل�شاريف و�لفائدة �لقانونية 

حتى تاريخ �ل�شد�د وقد �عذر من �نذر. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12025 بتاريخ 2017/5/21   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/1596 جتاري جزئي                                              

بان  نعلنكم  �القامة  حمل  جمهول  مدلل  �شهيل  ه�شام  حممد  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�عله  �ملذكورة  �لدعوى  بتاريخ  2016/10/25  يف  �ملنعقدة  بجل�شتها  �ملحكمة حكمت 
)�لبنك  �ملدعي  للبنك  ي��وؤدي  بان  عليه  �ملدعي  بالز�م  ع  م  �س  �لعربي  ل�شالح/�لبنك 
�لعربي( مبلغ 129.095.68 درهم )مائة وت�شعة وع�شرون �لف وخم�شة وت�شعون درهم 
�لق�شائية  �ملطالبة  تاريخ  من  �شنويا   %9 بو�قع  و�لفائدة  فل�س(  وث��لث��ون  وثمانية 
ومبلغ  و�مل�شاريف  �لر�شوم  ع��ن  ف�شل  �ل��ت��ام  �ل�شد�د  وحتى   2016/8/4 يف  �حلا�شل 
لل�شتئناف  قابل  �حل�شوري  مبثابة  حكما  �ملحاماة.   �تعاب  مقابل  دره��م  ثلثمائة 
خلل ثلثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العلن �شدر با�شم �شاحب 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12025 بتاريخ 2017/5/21   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/1721 جتاري جزئي                                              

�ىل �ملحكوم عليه/1- مري و��شي حممد مري ح�شن جمهول حمل �القامة 
يف    2017/2/28 ب��ت��اري��خ   �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم 
�ملدعي  بالز�م  خ  م  �س  دبي فري�شت  ل�شالح/�شركة  �ع��له  �ملذكورة  �لدعوى 
من   %9 بن�شبة  وف��ائ��دة  دره���م   58.471.52 مبلغ  للمدعي  ي���وؤدي  ب��ان  عليه 
تاريخ 2016/8/18 وحتى �ل�شد�د �لتام و�لزمت �ملدعي عليه بامل�شروفات يف 
�ملحاماة.  حكما مبثابة  �تعاب  حدود ما ق�شت به وخم�شمائة درهم مقابل 
�لتايل  �ليوم  �عتبار� من  �حل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما 
ر��شد بن  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  با�شم �شاحب  لن�شر هذ� �الع��لن �شدر 

�شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12025 بتاريخ 2017/5/21   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/1662 جتاري جزئي                                              
�ىل �ملحكوم عليه/1- �لهامي عقله عو�س حمتيني  جمهول حمل �القامة نعلنكم 
�ملذكورة  �لدعوى  بتاريخ  2017/3/23  يف  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�شتها  بان 
�عله ل�شالح/ �شركة دبي فري�شت - �س م خ بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية 
ب�شيطة من  �شنويا   %9 وفائدة  �الئتمان  بطاقة  دين  دره��م عن   94.360.42 مبلغ 
2016/3/24 وحتى تاريخ �ل�شد�د �لتام و�لزمت �ملدعي عليه �مل�شاريف وخم�شمائة 
لل�شتئناف خلل  قابل  �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�شوري  �تعاب  مقابل  دره��م 
�شاحب  با�شم  �شدر  �الع��لن  ه��ذ�  لن�شر  �لتايل  �ليوم  من  �عتبار�  يوما  ثلثني 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12025 بتاريخ 2017/5/21   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/948  جتاري كلي               

ح  جمهول حمل  م  م   - �لعامة  للتجارة  بيزني�س  فاينلي   -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
�القامة مبا �ن �ملدعي/ �شركة �شور و�ي للو�شاطة �لتجارية - �س ذ م م وميثله 
�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة  : ح�شني علي عبد�لرحمن لوتاه   قد 
بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )70.000.000.00 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف 
و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة   12% من تاريخ ��شتحقاق مبلغ �لقر�س.  وحددت لها 
 Ch2.E.22 جل�شة يوم �الربعاء  �ملو�فق  2017/6/7 �ل�شاعة 10.00 �س بالقاعة
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �الأقل
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12025 بتاريخ 2017/5/21   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1164  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1-�شركة �شوبرماركت مردف ئي مارت - �س ذ م م وميثلها مديرها/ 
حمل  جمهول  بانييل  فيل  جوزيف  م��ول  ريني  ومديرها   - د�م���ود�ر�ن  �شريات  ر�جي�س 
��شحاق  مديرها/  وميثلها  م  م  ذ  ���س   - �لتجارية  �شيام  �شركة  �مل��دع��ي/  �ن  مب��ا  �الق��ام��ة 
�أقام  قد    - �لنعيمي  �لدباين  عبد�هلل  علي  حمد   : وميثله  �شيدو  كاتوبور�ت  كاتوبور�ت 
 61.880.38( وق��دره  مبلغ  ب  عليه  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى 
�ل�شاعة 9.30 �س  �مل��و�ف��ق  2017/5/29   ي��وم �الثنني  �ل��ت��ام.  وح��ددت لها جل�شة  �ل�شد�د 
بالقاعة Ch1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �الأقل
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12025 بتاريخ 2017/5/21   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/998  جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه / 1-�شركة �شاره ل�شناعة �الن�شاء�ت �ملعدنية - �س ذ م م  جمهول حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعي/ �شركة بوهلمان ميدل �ي�شت - �س م ح وميثلها قانونا / كيم د�نيل 
م�شيل�شني - ب�شفته �ملدير �مل�شوؤول وميثله : �شعاد حممد عبد�لعزيز عبد�لغني   قد 
�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها بالت�شامن مببلغ وقدره 
)512114 دوالر �مريكي( �ي ما يعادله )1879458 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة  12% من تاريخ �ال�شتحقاق  وحتى تاريخ �ل�شد�د �لتام.   وحددت لها 
جل�شة يوم �الربعاء  �ملو�فق  2017/6/7 �ل�شاعة 10.00 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �الأقل
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12025 بتاريخ 2017/5/21   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/1244  جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه / 1-�شركة �رماد� جروب جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي/ قبة �لنجوم للو�شاطة �لعقارية - �س ذ م م وميثله : �أمنة حممد 
�حمد ر��شد �ل�شحي   قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م 
�ملدعي عليه مببلغ وقدره )46.639.835.65 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف 
�ملو�فق  2017/5/24   و�تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�شة يوم �الربعاء  
�ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �الأقل
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12025 بتاريخ 2017/5/21   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/125  جتاري كلي               

�ىل �مل��دع��ي عليه / 1-���ش��م��ان للمقاوالت - ���س ذ م م  جمهول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن 
�ملدعي/ �س �س لوتاه للخر�شانة �جلاهزة - �س ذ م م وميثله : عبد�هلل خمي�س غريب 
عليهما  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  علي  �آل  �لناخي 
بالت�شامن و�لتكافل و�لت�شامم بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره  1.541.464.50 درهم 
�ال�شتحقاق و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب  تاريخ  �لقانونية بو�قع 12% من  �لفو�ئد  مع 
�ملحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم �الحد  �ملو�فق  2017/6/4  �ل�شاعة 10.00 �س بالقاعة 
بتقدمي ما  قانونيا وعليك  �أو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�شور  لذ�   Ch1.C.15
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �الأقل ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12025 بتاريخ 2017/5/21   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1163  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1-�شركة �شوبرماركت درمي مارت - �س ذ م م وميثلها مديرها/ ر�جي�س 
�شريات د�م��ود�ر�ن  ب�شفته - جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / �شركة �شيام �لتجارية 
- ذ م م وميثلها مديرها/ ��شحقا كاتوبور�ت كاتوبور�ت �شيدو وميثله : حمد علي عبد�هلل 
�لدباين �لنعيمي   قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مببلغ وقدره )14.306.95 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ رفع �لدعوى و�لر�شوم 
و�مل�شروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق  2017/5/29  
�ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على 

�الأقلويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12025 بتاريخ 2017/5/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2016/3404   تنفيذ جتاري  
ح 2-�شاجناي  م  ���س   - �ن��رن��ا���ش��ي��ون��ال  ن��ورم�����س  ����ش���ده/1-  �مل��ن��ف��ذ  �ىل 
�القامة  حمل  جمهويل  �شاوال  �شاجني  3-فيدهي  �شاو�ل  جورد��شمال 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/�لبنك �لعربي )�شركة م�شاهمة عامة( وميثله : 
حبيب حممد �شريف عبد�هلل �ملل -  قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية 
�ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )4434833( درهم 
�شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العلن.
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12025 بتاريخ 2017/5/21   
  الغاء وكالة 

�أنا �ملوقع �أدناه / نوره ر��شد حميد �ملن�شوري - �إمار�تية  �جلن�شية : �المار�ت 
�ملعتربة   باحلالة  و�ن��ا    784-1968-5909649-6  : رق��م  هوية  بطاقة  و�حمل 
�شرعا وقانونا و�لتي ت�شمح يل باالإقر�ر ونفاذ �لت�شرفات ، قررت �لغاء �لوكالة 
ر�شا  �لوكيل : حممد حممد  وع��زل  �أدن��اه  بياناتها  و�ملو�شحة  �ل�شادرة مني 

�شليمان �ل�شيد/ م�شري �جلن�شية 
رقم �لوكالة : 1221000274 

تاريخ �لت�شديق : 2012/11/21 
فرع : حمكمة �لروي�س �البتد�ئية 

و�تعهد باإبلغ �لوكيل بالغاء �لوكالة بكافة �لطرق �لقانونية
املقرة مبا فيها 

امارة ابوظبي - دائرة الق�ساء 
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

ق�سم الكاتب العدل
العدد 12025 بتاريخ 2017/5/21   
يف الق�سية رقم  2017/334 )تنفيذ( 

�ملنفذ له / تكنو�شريف خلدما �لتزويد بالعاملني 
�ملنفذ �شده / �ل�شركة �ل�شعبية للهند�شة - ذ م م 

�إعلن بالن�شر من �ل�شيد �خلبري : كتاب �شعيد حممد �الحبابي 
 - �البتد�ئية  �الحت��ادي��ة  �ل�شارقة  حمكمة  قا�شي  وق��ر�ر   ، �أع��له  �لق�شية  رق��م  �ىل  باال�شارة 

�لد�ئرة �لتنفيذية ، بندبنا كخبري هند�شي يف  �لدعوى �ملذكورة. 
يعلن �ل�شيد/ �خلبري �ل�شيدة/ �شناء نا�شر �شعيد �لزعابي - ب�شفتها مالكة للرخ�شة �لتجارية 
للمنفذ له ، و�ل�شيد/ مر�د ح�شن بريد�د �لبلو�شي - ب�شفته �ملدير �لعام للمنفذ له ، باملثول 
�أمام جل�شة �عمال �خلربة �الوىل يف �الجتماع �ملقرر له يوم �لثلثاء �ملو�فق 23 مايو 2017 ، 
وذلك يف متام �ل�شاعة �لر�بعة م�شاء ، مبقر مكتب �خلبري يف �ملركز �الإد�ري - بناية فرع بريد 

�الإمار�ت بالطابق �لثاين - �لعني   لل�شت�شفار هاتف رقم : 050/3333004 
كتاب �سعيد حممد الحبابي

اخلبري الهند�سي املنتدب 

 اإعالن بالن�سر
العدد 12025 بتاريخ 2017/5/21   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/11 جتاري كلي                                                

�ىل �ملحكوم عليه/1- مد�ر �الإمار�ت ملو�د �لبناء - �س ذ م م  جمهول حمل �القامة نعلنكم 
�عله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف   2017/2/28 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان 
للمدعية  ت��وؤدي  بان  عليها  �ملدعي  بالز�م   : �وال  م  م  ذ  �س   - ل�شالح/و�يدوول للن�شاء�ت 
مبلغ 588264 درهم وفو�ئده �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�شد�د 
و�لزمتها �مل�شروفات و�لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. - ثانيا : ب�شحة �حلجز �لتحفظي 
رقم 2016/581 جتاري �ملوقع بتاريخ �ملوقع بتاريخ 2016/12/28 وتثبيت �حلجز �لتحفظي 
على مركبات �ملدعي عليها وح�شاباتها و�ر�شدتها لدى �لبنك ر�أ�س �خليمة �لوطني.   حكما 
لن�شر  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  مبثابة �حل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما 
هذ� �العلن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12025 بتاريخ 2017/5/21   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2016/587  ا�ستئناف عقاري    

�ىل �خل�شم �ملدخل / 1-وجي�شرب هويجر ماثي�شني  جمهول حمل �القامة 
: مو�شى عي�شى مو�شى  �مل�شتاأنف /ج��ان هويجر مات�شني وميثله  �ن  مبا 
�لعامري  قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم : 2012/789 
عقاري كلي بتاريخ 2016/10/25 وحددت لها جل�شه يوم �لثلثاء  �ملو�فق 
ch1.C.11 وعليه  2017/5/23  �ل�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة رقم 
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  �و  ح�شوركم  يقت�شي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
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الهالل االأحمر يقدم م�ضاعدات غذائية عاجلة ملواطني دوعن بح�ضرموت
•• ح�رضموت-وام:

�ليوم  �الإم���ار�ت���ي  �الأح��م��ر  �ل��ه��لل  ق��دم��ت هيئة 
م�شاعد�ت �إن�شانية عاجلة �ىل �أهايل منطقة ب�شه 
ل�شد  ح�شرموت  ب�شاحل  دوعن  مبديرية  �لقبلي 

�لفجوة �لغذ�ئية �لتي ت�شهدها �ملحافظة .
ياأتي ذل��ك يف �إط��ار حر�س دول��ة �الم���ار�ت ممثلة 
�لتخفيف من  �أج���ل  م��ن  �الأح��م��ر  �ل��ه��لل  بهيئة 
معاناة �ل�شعب �ليمني �ل�شقيق وحت�شني ظروفهم 
�آلية  مب��وج��ب  �ل��ت��وزي��ع  عملية  ومت���ت  �ملعي�شية. 
�مل�شاعد�ت  و����ش���ول  ل�����ش��م��ان  �ل��ه��ي��ئ��ة  ت��ت��خ��ذه��ا 
م�شئولون  و�ع����رب  م�شتحقيها.  �إىل  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة 

�ملقدم من  للدعم  تقديرهم  دوعن عن  مبديرية 
�ملنطقة  �الإم��ار�ت��ي الأه��ايل  �الأحمر  �لهلل  هيئة 
منوهني بالدعم �الإن�شاين و �الغاثي �لذي تقدمه 
�شمود  لتعزيز  �ملتحدة  �لعربية  �الأم����ار�ت  دول���ة 
�أهايل �ملديرية يف مو�جهة �لظروف �لقا�شية �لتي 

مرت بها �ملنطقة.
وي���ع���اين م��و�ط��ن��و م��دي��ري��ة دوع�����ن م���ن ظروف 
الأب�شط  وي��ف��ت��ق��رون  وم��ع��ق��ده  �شعبة  �ق��ت�����ش��ادي��ة 
�أن  �مل���دي���ري���ة  . و�ك�����د م���و�ط���ن���ون يف  �خل����دم����ات 
�الإم���ار�ت���ي���ة يف حمافظة  �الن�����ش��ان��ي��ة  �ل��ب�����ش��م��ات 
ح�شرموت وخمتلف �ملحافظات �ملحررة ال ميكن 

ن�شيانها خ�شو�شاً �أنها جاءت

حممد ال�ضرقي ي�ضهد حفل تخريج الدفعة الـ "26 " من طالب كليات التقنية العليا يف الفجرية
•• الفجرية-وام:

�أكد �شمو �ل�شيخ حممد بن حمد بن 
حممد �ل�شرقي ويل عهد �لفجرية 
يتفوق  �أن  ل����لإم����ار�ت  ���ش��رف  �ن���ه 
�أبناوؤها يف �ملجاالت �الأكادميية و�أن 
يف  �ملتخ�ش�شة  �ل�شهاد�ت  يحملون 
هو  فالتعليم  �ملختلفة،  �مل��ج��االت 
�لدولة �حلقيقي يف م�شرية  ره��ان 
�لدولة  و�أب��ن��اء   ، �ل��ر�ئ��دة  تنميتها 
�حلقيقية  ث��روت��ه��ا  ه��م  �ملتعلمون 

�لتي ال تن�شب.
جاء ذلك خلل ح�شور �شموه حفل 
26 من طلب  �ل�  تخريج �لدفعة 
�لفجرية  يف  �لعليا  �لتقنية  كليات 
�ل����ذي �أق��ي��م حت��ت رع��اي��ة �شاحب 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح��م��د ب���ن حممد 
�الأعلى  �مل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  �ل�����ش��رق��ي 
قاعة  �م�������س يف  �ل���ف���ج���رية  ح���اك���م 
بح�شور  بالفجرية،  خليفة  �ل�شيخ 
�لرقباين  حم��م��د  ���ش��ع��ي��د  م���ع���ايل 
�ل�شمو  ل�شاحب  �خلا�س  �مل�شت�شار 
ح��اك��م �ل��ف��ج��رية وم���ع���ايل حممد 

"رعاه �هلل" و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
�الأعلى  �ل���ق���ائ���د  ن���ائ���ب  �أب���وظ���ب���ي 
للقو�ت �مل�شلحة و�إخو�نهم �أ�شحاب 
�ملجل�س  �أع�����ش��اء  �ل�����ش��ي��وخ  �ل�����ش��م��و 
�الأع���ل���ى ل��لحت��اد ح��ك��ام �الإم�����ار�ت 
مل�شرية  �ل����د�ئ����م  ���ش��م��وه��م  ل���دع���م 
كليات �لتقنية �لعليا مما عزز من 
�أكرب  بو�شفها  ومت��ي��زه��ا  جناحها 
بالدولة،  �لعايل  للتعليم  موؤ�ش�شة 
يف  �لتطوير  نهج  ��شتمر�ر  م��وؤك��د�ً 
�لطلبة  ل��ت��م��ك��ني  �ل��ت��ق��ن��ي��ة  ك��ل��ي��ات 
�مل�شتقبل،  حت��دي��ات  م��و�ج��ه��ة  م��ن 
"�جليل  روؤي�����ة  و�ل�����ذي جت�����ش��د يف 
 -  2021 ل���ل���ك���ل���ي���ات  �لثاين" 
�لوطنية  �ل��روؤى  ملو�كبة   2017
و�أكد  �مل�شتقبل.  ����ش��ت�����ش��ر�ف  ن��ح��و 
�ل�شام�شي �أن دولة �الإم��ار�ت �ليوم 
�لعاملية،  �لتناف�شية  تدخل م�شمار 
وق����د و���ش��ع��ت �ل������روؤى و�مل����ب����ادر�ت 
و���ش��خ��رت �الإم���ك���ان���ات، ل��ب��ن��اء غٍد 
�ل�شباق  ه��ذ�  و�ن  الأبنائها،  م�شرق 
فيه  تر�هن  �مل�شتقبل  نحو  �لقوي 

�الإمار�تي"  "�الإن�شان  على  �لقيادة 
�ل��ذي ك��ان وم��ا ز�ل رهانها �لر�بح 
�لذي قدم �الإمار�ت للعامل كنموذج 
يف �لنجاح و�لتحدي. و�أعلن معايل 
�أمناء  جم��ل�����س  ب��ا���ش��م  �ل�����ش��ام�����ش��ي 
تخريج  عن  �لعليا  �لتقنية  كليات 
�ل����دف����ع����ة �جل�����دي�����دة م�����ن ط���لب 
بالفجرية  �لعليا  �لتقنية  ك��ل��ي��ات 
من  85 خريجاً  ع��دده��م  و�ل��ب��ال��غ 
�ل�  �لدفعة  ميثلون   3127 �أ���ش��ل 
�لذين  �لدولة،  م�شتوى  على   26
وح�شلو�  بنجاح  در��شتهم  �أكملو� 
بجد�رة  �جلامعية  �ل�����ش��ه��ادة  على 

�لتوفيق  لهم  متمنيا  و��شتحقاق، 
�خلريج  و�ألقى  وطنهم.  خدمة  يف 
كلمة  �ل���ن���ق���ب���ي  ع����ب����د�هلل حم���م���د 
ب��ا���ش��م �خل��ري��ج��ني ع��رب ف��ي��ه��ا عن 
و�لفخر  باالإجناز  �لفرحة  م�شاعر 
�لتقنية  ك��ل��ي��ات  م���ن  ب��ت��خ��رج��ه��م 
�لعميق  ���ش��ك��ره��م  وع�����ن  �ل���ع���ل���ي���ا، 
و�م��ت��ن��ان��ه��م ل��ل��ق��ي��ادة �ل��ر���ش��ي��دة ملا 
قدمته لهم من دعم حتى متكنو� 
من حتقيق �لتفوق �لعلمي، بعدها 
وقف �خلريجون و�أدو� ق�شم �لوالء 
ولقيادته  ل��ل��وط��ن  و�الإخ�����ل������س 
�لر�شيدة، جمددين �لعهد بالعمل 

وحمايته  �لوطن  لرفعة  و�لتفاين 
و�شون مكت�شباته.

ح�شر حفل �لتخريج �شعادة �شامل 
�لزحمي مدير مكتب �شمو ويل عهد 
عبد�للطيف  و�لدكتور  �لفجرية، 
م��دي��ر جم��م��ع كليات  �ل�����ش��ام�����ش��ي 
�لرقباين  و�شفية  �لعليا،  �لتقنية 
بالفجرية  �لتقنية  ك��ل��ي��ات  م��دي��ر 
�أمناء  جمل�س  و�أع�����ش��اء  ب��االإن��اب��ة، 
�لكليات، وعدد من كبار �مل�شوؤولني 
�ل�شخ�شيات  م��ن  ع��دد  ج��ان��ب  �إىل 
�لدولة  يف  و�ل��رب��وي��ة  �لتعليمية 

و�أولياء �أمور �خلريجني.

�ل�����ش��ام�����ش��ي رئ��ي�����س كليات  ع��م��ر�ن 
�لتقنية �لعليا.

�لفجرية،  ع��ه��د  ويل  ���ش��م��و  وك����رم 
�لبالغ    26 �ل����  �ل��دف��ع��ة  خ��ري��ج��ي 
و�شلمهم  خ���ري���ج���اً،   85 ع���دده���م 
�إجنازهم  لهم  مباركاً  �شهاد�تهم، 
�لتفوق  دو�م  لهم  ومتمنياً  �لعلمي 
على  �شموه  �أث��ن��ى  فيما  و�ل��ن��ج��اح، 
�لهيئات  ت��ب��ذل��ه��ا  �ل���ت���ي  �جل���ه���ود 
كليات  يف  و�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  �الإد�ري��������ة 

�أهمية  �إىل  م�شري�ً  �لعليا،  �لتقنية 
�الإم����ار�ت  يف  �لتعليم  ي�شطلع  �أن 
متطلبات  تلبية  يف  مب�����ش��وؤول��ي��ات��ه 
وم�شرية  �ل�شاملة  �لتنمية  خطط 
و�حتياجات  و�مل�����ش��ت��ق��ب��ل  �ل���ب���ن���اء 
�لتخريج  وكان حفل  �لعمل.  �شوق 
�أمناء  جمل�س  بكلمة  ����ش��ت��ه��ل  ق��د 
�ل��ك��ل��ي��ات �أل���ق���اه���ا م���ع���ايل حممد 
جممع  رئ��ي�����س  �ل�شام�شي  ع��م��ر�ن 
فيها  رح��ب  �لعليا،  �لتقنية  كليات 

ب�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن حمد 
عهد  ويل  �ل�������ش���رق���ي  حم���م���د  ب����ن 
حفل  ���ش��م��وه  لت�شريف  �ل��ف��ج��رية، 
�لدولة  ق��ي��ادة  ���ش��اك��ر�ً  �ل��ت��خ��ري��ج، 
�ل�شمو  ب�شاحب  ممثلة  �لر�شيدة 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
�هلل"  "حفظه  �ل�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 

تكرمي 96 موهوبًا متميزًا يف التكنولوجيا واالبتكار واملعرفة

التكنولوجيا  خرباء  من  دولية  جلنة  هاكاثون" باإ�ضراف  "م�ضابقة  النطالق  املواطن" ي�ضتعد  "املربمج 
�ساحي خلفان:  "ملتزمون ببناء جيل من املربجمني املبتكرين ل�سنع وا�ست�سراف امل�ستقبل حتت راية القيادة الر�سيدة"

•• دبي-الفجر:

 يف خطوة متقدمة على درب بناء 
و�البتكار  ب��امل��ع��رف��ة  تت�شم  �أج��ي��ال 
�لفريق  معايل  �شهد  و�لتناف�شية، 
رئي�س  نائب  متيم،  خلفان  �شاحي 
�ل�شرطة و�الأمن �لعام بدبي رئي�س 
"جامعة حمد�ن بن  �أمناء  جمل�س 
"جمعية  رئ��ي�����س  �لذكية"  حم��م��د 
�الإمار�ت لرعاية �ملوهوبني"، �ليوم 
 )2017 �أيار/مايو   20 )�ل�شبت 
�حلفل �خلتامي لتوزيع �ل�شهاد�ت 
"�ملربمج  ب�����رن�����ام�����ج  مل���ن���ت�������ش���ب���ي 
ثمرة  مي���ث���ل  �ل�������ذي  �ملو�طن"، 
"جمعية  ب���ني  �مل�����ش��رك  �ل��ت��ع��اون 
�ملوهوبني"  ل���رع���اي���ة  �الإم����������ار�ت 
حممد  ب����ن  ح����م����د�ن  و"جامعة 
"مايكرو�شوفت"  و�شركة  �لذكية" 
�لعاملية يف حرم "جامعة حمد�ن بن 
�الحتفاء  �لذكية". وجرى  حممد 
ب� 96 خريجاً من خرية �ملوهوبني 
�لتاأهل  يف  ل��ن��ج��اح��ه��م  ت���ق���دي���ر�ً 
�لتي  "هاكاثون"،  م�����ش��اب��ق��ة  �إىل 

�أك���رث �أه��م��ي��ة و�إث���ارة  ي��وج��د �شباق 
من ت�شابق �لب�شر.

فيه  �شك  ال  مم��ا  خلفان:  و�ختتم 
 96 باأّن جناح �لربنامج يف تاأهيل 
�ملناف�شة  غ��م��ار  ل��دخ��ول  م��وه��وب��اً 
مل  ه��اك��اث��ون  م�شابقة  يف  �ل��ع��امل��ي��ة 
ي�����اأِت م���ن ف�����ر�غ، و�إمن�����ا ج���اء نتاج 
"جمعية  ب��ني  �ل��وط��ي��دة  �ل�����ش��ر�ك��ة 
�الإم�������������ار�ت ل����رع����اي����ة �مل���وه���وب���ني 
ب�����ن حممد  ح�����م�����د�ن  وج����ام����ع����ة 
و"مايكرو�شوفت"،  �ل����ذك����ي����ة 
�لب�شرية  ب���امل���و�ه���ب  ل��ل���ش��ت��ث��م��ار 
�مل���و�ط���ن���ة �ن�����ش��ج��ام��اً م���ع �أه�����د�ف 
�ل���وط���ن���ي���ة  "�ال�شر�تيجية 
ميتلكون  �أف��ر�د  بناء  للبتكار" يف 
�البتكار، و�شواًل  مهار�ت عالية يف 
بدولة �الإمار�ت �إىل م�شاف �لدول 
�لعامل  يف  �ب��ت��ك��ار�ً  �الأك����رث  �لع�شر 
ونثمن   .2021 �ل���ع���ام  ب��ح��ل��ول 
�لتي  �لفاعلة  �جلهود  جانبنا  من 
ب��ذل��ه��ا �ل�����ش��رك��اء و�أول���ي���اء �الأم����ور 
و�مل��وه��وب��ون و�مل��ت��ط��وع��ون الإجناح 
به،  نعتز  �ل��ذي  �لنوعي  �لربنامج 

�الأمثل  بال�شكل  �مل��وه��وب��ني  �إع���د�د 
"هاكاثون"  للتميز خلل م�شابقة 
�لتي �شتتوج �لفائز بلقب "�ملربمج 

�ملبتكر". 
�أهمية  �ملرتقبة  �مل�شابقة  وتكت�شب 
�نطلقة  باعتبارها  ��شر�تيجية 
ق�����وي�����ة ل������دخ������ول �مل�����وه�����وب�����ني يف 
جمال  يف  �لعاملية  �ملناف�شة  �شباق 
تتمحور  و�أن���ه���ا  �شيما  �ل���ربجم���ة، 
ح������ول �خ����ت����ي����ار �ل����ف����ائ����زي����ن وف���ق 
ربط  على  �ل��ق��درة  ت�شمل  معايري 
م�������ش���اري���ع �ل����ربجم����ة �الإب���د�ع���ي���ة 
�لوطنية  و�مل���ب���ادر�ت  ب��ال��ت��وج��ه��ات 
فيما  وباالأخ�س  �الإم���ار�ت،  لدولة 
تناف�شي  �قت�شاد  بتطوير  يتعلق 

قائم على �ملعرفة و�البتكار.
�ل��ف��ري��ق �شاحي  م���ع���ايل  و�أع������رب 
خ���ل���ف���ان ع�����ن ف����خ����ره و�ع������ت������ز�زه 
�ليوم  �ن�شمو�  �ل��ذي��ن  باملوهوبني 
�لتي  �لوطنية،  �لطاقات  ركب  �إىل 
و��شت�شر�ف  �شنع  يف  عليها  ُي��ع��ّول 
�ل�����ش��ري قدماً  م���وؤك���د�ً  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل، 
�ملربجمني  م����ن  ج���ي���ل  �إع��������د�د  يف 

باإ�شر�ف  دق��ي��ق  لتقييم  �شتخ�شع 
جلنة من �خلرب�ء �لدوليني ورو�د 
خطوة  يف  �مل��ع��ل��وم��ات،  تكنولوجيا 
لدفع عجلة تاأهيل كفاء�ت وطنية 
مت��ت��ل��ك زم����ام �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �لتي 
باتت لغة �لع�شر وع�شب �لتنمية. 
�شعادة  م���ن  ك���ل  �حل���ف���ل  وح�����ش��ر 
ماجد حمد رحمه �ل�شام�شي ع�شو 
رئي�س  �الحت��ادى  �لوطنى  �ملجل�س 
جمل�س  رئي�س  �ل��ت��ع��اوين  �الحت���اد 
و�لدكتور  �الحت���اد  تعاونية  �إد�رة 
�لربية  وز�رة  وكيل  �ملعل  حممد 
لل�شوؤون �الأكادميية للتعليم �لعايل 
"جمعية  �إد�رة  جمل�س  و�أع�����ش��اء 
�إىل  �ملوهوبني"  لرعاية  �الإم���ار�ت 
ج��ان��ب �أه����ايل �ل��ط��ل��ب��ة وع����دد من 

�ل�شخ�شيات �الأكادميية �ملرموقة.
برنامج  يف  �مل�������ش���ارك���ون  وح���ظ���ي 
عايل  �ملو�طن" بتدريب  "�ملربمج 
�مل�����ش��ت��وى ب���اإ����ش���ر�ف م��ب��ا���ش��ر من 
�مل����درب����ني، �ل���ذي���ن ح���ر����ش���و� على 
تطبيق منوذج �لتعلم مدى �حلياة 
ي�شمن  �لثلثة، مبا  �مل�شتويات  يف 

و��شت�شر�ف  ل�����ش��ن��ع  �مل��ب��ت��ك��ري��ن 
�مل�����ش��ت��ق��ب��ل حت����ت ر�ي�������ة �ل���ق���ي���ادة 
تاأهيل  "ميثل  و�أ�شاف:  �لر�شيدة. 
�ملو�طن"  "�ملربمج  م��ن��ت�����ش��ب��ي 
"هاكاثون"  م�شابقة  يف  ل��ل��دخ��ول 
�لوطنية  ل��ل��ج��ه��ود  ق���وي���ة  دف���ع���ة 
�ملو�هب  �إىل �ال�شتثمار يف  �لر�مية 
�ل�����و�ع�����دة يف �الب���ت���ك���ار و�ل����ري����ادة 
"�ملربمج  برنامج  و�أثبت  و�ملعرفة. 
�ملو�طن" باأنه �إ�شافة هامة مل�شرية 
�لتعليم  م�شتقبل  �شياغة  �إع����ادة 
و�لتعلم با�شتخد�م �أ�شاليب تعليمية 
و�أك���ادمي���ي���ة ق��ائ��م��ة ع��ل��ى �الإب�����د�ع 
�لذكية،  و�لتكنولوجيا  و�الب��ت��ك��ار 
قيادية  �أج��ي��ال  �إع����د�د  ور�ء  �شعياً 
وط��ن��ي��ة ق������ادرة ع��ل��ى ق���ي���ادة ركب 
��شتلهاماً  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي،  �ل��ت��ط��ور 
من �لروؤية �لثاقبة ل�شيدي �شاحب 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ر��شد 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  �آل 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
�لتحدي  عّلمنا  �لذي  "رعاه �هلل"، 
ال  ق��ول��ه:  و�ملناف�شة يف  و�الإ���ش��ر�ر 

 KODU Game( الب 
ملايكرو�شوفت  �ل��ت��اب��ع��ة   )Lab
و�شويفت   )Microsoft(
الآب��������ل  �ل�����ت�����اب�����ع�����ة   )Swift(
�لتابعة  وب��ل��وك��ل��ي   )Apple(
باالإ�شافة   )Google( لغوغل 
�إىل �مل�شاقات �لتعليمية �ملتخ�ش�شة 
و�مل����ت����اح����ة ع�����رب م���ن�������ش���ة �حل�����رم 
 Cloud( �ل�����ش��ح��اب��ي  �جل��ام��ع��ي 
�إك�شبو  وب������رز   .)Campus
�لفعاليات  �أه���م  �أح���د   ، �ل��ربجم��ة 
�حلفل  هام�س  على  �أق��ي��م��ت  �ل��ت��ي 
�ل�شهاد�ت، كبيئة  �خلتامي لتوزيع 
�إبد�عات  عن  حية  لنماذج  حا�شنة 

ت��ع��زي��ز �البتكار  ع��ل��ى  ق��ائ��م  ك��ون��ه 
�ملعريف،  و�ل��ف�����ش��ول  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي 
�ل�����ذي مي���ّك���ن �جل���ي���ل �ل�����ش��اب من 
�لنه�شة  ر�شم ملمح  �مل�شاهمة يف 
و�لتطور و�لنماء يف �لقرن �حلادي 

و�لع�شرين.
�ملو�طن"  "�ملربمج  و����ش��ت��ق��ط��ب 
�ملوهوبني  م���ن  و����ش��ع��ة  م�����ش��ارك��ة 
�ل��ذي��ن �ك��ت�����ش��ب��و� م��ع��ارف جديدة 
بلغة  �لربجمة  يف  عالية  ومهار�ت 
ت�شميم  خ����لل  م���ن  �حل���ا����ش���وب، 
�لرقمية  و�ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات  �الأل����ع����اب 
بيئات  وبا�شتخد�م  و�الإل��ك��رون��ي��ة 
ب��رجم��ة م��ت��ع��ددة م��ث��ل ك���ودو غيم 

�مل�����وه�����وب�����ني، �ل�����ذي�����ن ت�����ر�وح�����ت 
15 عاماً، يف  7 �إىل  �أعمارهم بني 
جمال �لربجمة وت�شميم �الألعاب 
�لتطبيقات  وتطوير  و�ل��روب��وت��ات 
وغ��ريه��ا. وج��اءت �خلطوة مبثابة 
بخو�س  �ملنت�شبني  لنجاح  تتويج 
مهار�ت  و�ك��ت�����ش��اب  عملية  جت���ارب 
3 م�شتويات،  ج��دي��دة ع��رب جت��اوز 
�شهادة  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ش��ول  �أه��ل��ت��ه��م 
بلغة  �ل������ربجم������ة  �إىل  م�����دخ�����ل 
�الألعاب  و�شهادة تطوير  �حلا�شوب 
و�شهادة  �ل��رق��م��ي��ة  و�ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
�الألعاب  لتطوير  متقدم  م�شتوى 

و�لتطبيقات �الإلكرونية.

ال�ضارقةالوطني االحتادي ي�ضت�ضيف اجتماعات جلنة اأنظمة �ضوؤون املوظفني للجمعية الربملانية االأ�ضيوية جامعة  يف  دكتوراة  الوطني" اأطروحة  املجل�س  النتخابات  االإجرائي  "النظام 
•• اأبوظبي-وام:

الأنظمة  �لد�ئمة  �للجنة  �جتماعات  �الحت��ادي  �لوطني  �ملجل�س  ي�شت�شيف 
خلل  تعقد  �لتي  �الآ�شيوية  �لربملانية  للجمعية  و�ملالية  �ملوظفني  �شوؤون 
�لفرة 22-23 مايو 2017 يف فندق �نركونتننتال - �أبوظبي مب�شاركة 

�أع�شاء �للجنة �لذين ميثلون عدد� من برملانات �لدول �لتابعة للجمعية.
ع�شو  �ملطوع  عبد�هلل  �شعيد  �لدكتور  �شعادة  برئا�شة  �الجتماعات  وتعقد 
�ملجل�س �لوطني �الحتادي نائب رئي�س �جلمعية �لربملانية �الآ�شيوية رئي�س 
عزة  �شعادة  ومب�شاركة  و�ملالية  �ملوظفني  �شوؤون  الأنظمة  �لد�ئمة  �للجنة 

�شليمان بن �شليمان ع�شوة �ملجل�س �لوطني �الحتادي.
ووفق جدول �أعمال �الجتماعات �شيتم �لقاء كلمات يف جل�شة �الفتتاح ملعايل 
�أمل عبد�هلل �لقبي�شي رئي�شة �ملجل�س �لوطني �الحتادي و�شعادة  �لدكتورة 
�الآ�شيوية  �لربملانية  �جلمعية  رئي�س  نائب  �ملطوع  عبد�هلل  �شعيد  �لدكتور 
كلمة  �إىل  �إ�شافة  و�ملالية  �ملوظفني  �شئون  الأنظمة  �لد�ئمة  �للجنة  رئي�س 

يلقيها م�شاعد �الأمني �لعام للجمعية �لربملانية �الآ�شيوية.
�أع�����ش��اء �ملكتب و�الط����لع على تقرير  �ن��ت��خ��اب  وي��ت��م خ��لل �الج��ت��م��اع��ات 
�الإع��د�د و�لتخطيط  �لعام للجمعية بجانب مناق�شة  �الأم��ني  نائب  يقدمه 
�ملنا�شبة  و�ل��ن��م��اذج  و�الإر����ش���اد�ت  �ملمار�شات  و�أف�����ش��ل  �مليز�نية  وتخ�شي�س 
�ملمار�شات  هذه  حول  �مل�شاركة  �لربملانية  �ل�شعب  ومقرحات  �ل�شاأن  بهذ� 
مناق�شة  عن  ف�شل  للجمعية..  �مل��ايل  �لنظام  على  �ملقرحة  و�لتعديلت 
م�شروع قر�ر حول و�شع خطة ميز�نية �جلمعية �لربملانية �الآ�شيوية لعام 
2018 و�لتو�شيات. و�شتعقد �ملجموعات �جليو�شيا�شية �لتابعة للجمعية 
�آ�شيا  جنوب  – جنوب  �آ�شيا  غ��رب  – �شمال  �آ�شيا  غ��رب  وه��ي  �جتماعاتها 
�آ�شيا  �ل��ه��ادئ   و�ملحيط  �آ�شيا  �شرق  �آ�شيا  �شرق  جنوب  جمموعات  و�جتماع 
ختام  يف  �للجنة  تتبنى  �أن  �ملقرر  وم��ن  �مل�شتقلة  �ل��دول  ور�ب��ط��ة  �لو�شطى 

�جتماعاتها �لتقرير �لنهائي.
�أن ��شت�شافة �ملجل�س �لوطني �الحتادي لهذه  و�أكد �شعادة �لدكتور �ملطوع 

تعد  �لتي  �لفاعلة  �لربملانية  �لدبلوما�شية  لنجاح  �الجتماعات هو جت�شيد 
من �أن�شط �ل�شعب �لربملانية �لتي تتقدم باملقرحات و�لبنود �لطارئة خلل 

�مل�شاركة يف �لفعاليات �لربملانية �الإقليمية و�لدولية.
�الأ�شعدة  خمتلف  على  �الآ�شيوية  �ل���دول  ب��ني  �ل��ت��ع��اون  �أهمية  �إىل  و�أ���ش��ار 
�ل��دول من خلل تفعيل دور  ومبا يعود بالنفع و�لفائدة على �شعوب هذه 
و�ل�شيا�شية  �القت�شادية  �ملجاالت  يف  �لتعاون  لتحقيق  �لربملانية  �ملوؤ�ش�شات 
و�لثقافية و�لتعليمية وتعزيز �لت�شاور حيال �لق�شايا �لتي تهم �شعوب ودول 
�لعامل. و�شدد على �أهمية دور �جلمعية �لربملانية �الآ�شيوية يف توحيد روؤى 
يف  �مل�شاركة  خ��لل  موحدة  كمجوعة  دوره��ا  وتعزيز  �الآ�شيوية  �لربملانات 
�ملحافل �لربملانية �لدولية خا�شة �الحتاد �لربملاين �لدويل نظر� ملا تتمتع 

به �لقارة �الآ�شيوية من مميز�ت.
كما �شدد �ملطوع على �أن م�شاركة �ملجل�س �لفاعلة يف هذه �ملرحلة �لتاريخية 
من م�شرية �لعمل �لربملاين �الآ�شيوي �مل�شرك تعك�س �ملكانة �لتي جنحت 
�لدولة يف حتقيقها على م�شتوى �لعمل �لربملاين حول �لعامل وهو ما عك�شه 
و�نتخاب  �لثقة  بنيل  �الإم��ار�ت��ي  �ل��ربمل��اين  للعمل  �جل��دي��د  �الإجن���از  �أي�شا 
ت�شم ممثلي  �لتي  �آ�شيا  من�شقا ملجموعة غرب  �الحت��ادي  �لوطني  �ملجل�س 
وفل�شطني  و�ل��ي��م��ن  و�ل��ك��وي��ت  و�ل��ب��ح��ري��ن  و�ل�شعودية  �الإم�����ار�ت  ب��رمل��ان��ات 
و�الأردن. جدير بالذكر باأنه مت ت�شكيل �شتة جمموعات جيو�شيا�شية منبثقة 
من �للجنة �خلا�شة باإن�شاء �لربملان �الآ�شيوي ومت �نتخاب �ملجل�س �لوطني 
�لربملانية  �جلمعية  �أن  �إىل  ي�شار  �آ�شيا.  غ��رب  ملجموعة  من�شقا  �الحت���ادي 
و�لعد�لة  �ال�شتقر�ر  حتقيق  �إىل  وتهدف   2006 ع��ام  تاأ�ش�شت  �الآ�شيوية 
وبناء رو�بط �أوثق بني برملانات ودول �لقارة �الآ�شيوية، �أثناء �أعمال �لدورة 

�ل�شابعة للجمعية �لربملانية �الآ�شيوية من �أجل �ل�شلم.
مت  و�ل��ت��ي  لل�شلم  �آ�شيا  برملانات  جمعية  م�شمى  تغيري  على  �الت��ف��اق  ومت 
�إىل م�شمى �جلمعية �لربملانية �الآ�شيوية ومت و�شع   1999 تاأ�شي�شها عام 
�لذين  �أع�شاء �جلمعية  �لعلقة ما بني  �لتي حتكم  �الأ�شا�شية  �لعمل  �أطر 

بلغ عددهم 40 برملانا �إ�شافة �إىل 18 مر�قبا.

•• ال�شارقة-وام:

مدير  ن�شار  بن  حممد  من�شور  �مل�شت�شار  ناق�س 
عام �الإد�رة �لقانونية مبكتب �شمو �حلاكم �شباح 
�م�����س �ل�����ش��ب��ت يف م��ب��ن��ى ك��ل��ي��ة �ل���در�����ش���ات �لعليا 
بجامعة �ل�شارقة �أطروحة �لدكتور�ه �لتي جاءت 
�ملجل�س  النتخابات  �الإج��ر�ئ��ي  �لنظام   " بعنو�ن 

�لوطني �الحتادي ".
و����ش���م���ت جل���ن���ة �مل��ن��اق�����ش��ة �ل���ت���ي �أ����ش���رف���ت على 
�الإطروحة كل من �الأ�شتاذ �لدكتور �إعاد �لقي�شي، 
و�مل�شرف  �ل�شارقة  بجامعة  �لعام  �لقانون  �أ�شتاذ 
ع��ل��ى �الأط�����روح�����ة، و�ال����ش���ت���اذ �ل���دك���ت���ور حممد 
عبد�لعال �ل�شناري، �مل�شت�شار �لقانوين للمجل�س 
�لعبيدي،  ع�شام  و�ل��دك��ت��ور  �الإحت����ادي،  �لوطني 
بجامعة  و�ل��د���ش��ت��وري  �الإد�ري  �ل��ق��ان��ون  �أ���ش��ت��اذ 
�أ�شتاذ  �لنجيفي،  م�شطفى  و�ل��دك��ت��ور  �ل�شارقة، 
�ل�شارقة  بجامعة  و�لد�شتوري  �الإد�ري  �لقانون 

فرع خورفكان.
�لدو�فع  �ملناق�شة  م�شتهل  يف  �ل��ب��اح��ث  و�أو����ش���ح 
�لتي قادته الختيار مو�شوع �الطروحة و�لبحث 
م�شري� �ىل �نه مت �ختيار مو�شوع �لدر��شة نظر�ً 
�أهم �حلقوق  �لر�شيح و�النتخاب من  الأن حقي 

�ل�شيا�شية و�لتي تتعلق �لدر��شة مببا�شرتهما.
وح���ول �أه����د�ف �ل��در����ش��ة �أك���د �ل��ب��اح��ث على �أنها 
وروؤيتها  �حلكومة  دور  على  �لوقوف  �إىل  تهدف 
م�شاعيها  وتعزيز  �ل�شيا�شية،  �مل�شاركة  جم��ال  يف 
�النتخابية،  �مل�����ش��رية  الإجن�����اح  �مل��و�ط��ن��ني  وح���ث 

�أد�ء  �الحت�������ادي يف  �ل���وط���ن���ي  �مل��ج��ل�����س  ومت���ك���ني 
�ل�شيا�شي  �ل��وع��ي  تنمية  و  �ل��د���ش��ت��وري��ة  م��ه��ام��ه 
�جلامعات، من  و�ملهتمني وطلبة  �لباحثني  لدى 
خلل تقدمي در��شة علمية �أكادميية عن �لنظام 
��شافة  �الحت���ادي  �لوطني  للمجل�س  �النتخابي 
�ىل تقييم �نتخابات �ملجل�س �لوطني �الحتادي يف 
دور�تها �لثلثة2006م و 2011م و 2015م، 
�لقانونية  جو�نبها  �أه���م  على  �ل�����ش��وء  وت�شليط 
�لوطنية  �للجنة  ب��دور  �لتعريف  و  و�الإج��ر�ئ��ي��ة 
�ملكلفة باالإ�شر�ف على �نتخابات �ملجل�س �لوطني 
�ملنبثقة عنها،  و�للجان  �الحتادي و�خت�شا�شاتها 
م��ن �أج���ل ت��ق��دمي �مل��ق��رح��ات �ل��لزم��ة لتطورها 
وتعزيز دورها �ملطلوب الإد�رة �لعملية �النتخابية 

وكذ� حتليل �لقو�عد �ملنظمة النتخابات �ملجل�س 
�لوطني �الحتادي، وبيان مز�ياها و�أوجه �لق�شور 
فيها وما تفرد به �مل�شرع �الإمار�تي يف تنظيم هذه 

�النتخابات من �لناحية �لقانونية و�الإجر�ئية.
وت��ن��ق�����ش��م �ل��در����ش��ة ك��م��ا �أو����ش���ح �ل��ب��اح��ث خلل 
بف�ش�ل  م�شبوقني  رئي�شيني  بابي�ن  �إىل  مناق�شته 
�الن��ت��خ��اب وطبيعته  م��اه��ي��ة  ي��ت��ن��اول  مت��ه��ي�����دي 
وبيان  �النتخابات  تعريف  خلل  من  �لقانونية، 
�ل�شوء  ت�شليط  ث��م  �الأول،  �مل��ب��ح��ث  يف  �أهميتها 
�لعامل وذلك يف  �لنظم �النتخابية يف  �أن��و�ع  على 
�لقانونية  للطبيعة  نتعر�س  ثم  �لثاين،  �ملبحث 
للنتخابات �لنيابية، �أهي حق �شيا�شي �أم وظيفة 

�جتماعية؟ وذلك يف �ملبحث �لثالث.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

�أبوظبي  جم��ل�����س  م����ن  وف�����د  ق�����ام 
��شتمرت  لليابان  ب��زي��ارة  للتعليم 
وذل���ك �شمن جهود  �أ���ش��ب��وع،  مل���دة 
بامل�شتوبرعاية  ل��لرت��ق��اء  �ملجل�س 
للمنظومة  �ل����ع����ام  وح���������ش����ورى 
�لتعليمية بدء� من مرحلة ريا�س 
�ل�����ش��ف �لثاين  �الأط���ف���ال ول��غ��اي��ة 
ع�����ش��ر، م���ن خ����لل �الط�����لع على 
و�ملمار�شات  �ل���ت���وج���ه���ات  �أف�������ش���ل 

�ملتبعة يف هذ� �الإطار.
�لدكتور  �مل���ج���ل�������س  وف�����د  ت�����ر�أ������س 
م�شت�شار  �ل���������ش����ري����اين  ي���و����ش���ف 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر   - �ل��ع��ام  �مل��دي��ر 
مل���ك���ت���ب �ل���ت���خ���ط���ي���ط و�ل�����������ش�����وؤون 
ور�فقه  باملجل�س،  �ال�شر�تيجية 
�لعامري،  ط��ارق  �لدكتور  م��ن  ك��ل 
وتطوير  �ل����روي����ج  �إد�رة  م���دي���ر 
�خلا�شة  �مل��د�ر���س  بقطاع  �العمال 
�لها�شمي،  وقا�شم  �جل��ودة،  و�إد�رة 
�لتخطيط  مبكتب  ب��ر�م��ج  م��دي��ر 
ولبنى  �ال�شر�تيجية،  و�ل�����ش��وؤون 
�لتخطيط  �إد�رة  �ل�شام�شي مديرة 
مديرة  �ل�شويدي  و�شارة  �ملدر�شي، 
باالإنابة،  �مل��در���ش��ي  �لتعليم  �إد�رة 
�ىل جانب نخبة �لكادر �لتدري�شي 
عهد  ويل  دي�������و�ن  ع����ن  ومم���ث���ل���ني 

�لعا�شمة  يف  �مل�����د�ر������س  مل���وظ���ف���ي 
على  �ل��وف��د  وق��ف  حيث  طوكيو”، 
�لتعليم  ب���ج���ودة  �الرت����ق����اء  ���ش��ب��ل 
و�إيجاد �حللول �ملثلى للم�شاكل يف 
�ملحطة  وكانت  �ليابانية.  �ملد�ر�س 
�لتالية “مدر�شة كوكو�شاي �لعليا” 
فيها  �طلع   ، طوكيو  �لعا�شمة  يف 
وفد �ملجل�س على م�شتوى �لتعليم 
يف ه���ذه �مل��در���ش��ة �حل��ك��وم��ي��ة ذ�ت 
-عن  نالت  و�لتي  �ملتميز  �مل�شتوى 
 2015 مايو  �شهر  يف  ��شتحقاق- 
�لبكالوريا  يف  كمدر�شة  �الع��ت��م��اد 
�ل��دول��ي��ة حت���وي 720 ط��ال��ب��اً يف 

�شفوف �لعا�شر �إىل �لثاين ع�شر.
“مدر�شة هوكيزوكا  �لوفد  ز�ر  ثم 
�حلكومية  �مل��ح��ل��ي��ة  �البتد�ئية” 
من  ط���ال���ب���اً   379 ت�����ش��م  و�ل���ت���ي 
�ل�شاد�س  �ل�شف   – �الأول  �ل�شف 
�ل�����زي�����ارة  ، و�����ش���ت���ع���ر����س خ������لل 
�لطلبة  بدمج  �خلا�شة  �ل�شيا�شات 
وطرق  �خلا�شة  �الحتياجات  ذوي 
�ملنا�شبة  �لتعليم و�لتعلم  و��شاليب 
ل��ه��م. ب��ع��د ذل���ك ق���ام وف���د �ملجل�س 
�لربية  وز�رة  متحف  �إىل  ب��زي��ارة 
و�لعلوم  و�ل���ري���ا����ش���ة  و�ل���ث���ق���اف���ة 
وز�رة  من  بتنظيم  و�لتكنولوجيا، 
و�لريا�شة  و�ل���ث���ق���اف���ة  �ل���رب���ي���ة 
�ليابانية،  و�لتكنولوجيا  و�لعلوم 

من قبل �لطلبة �أنف�شهم.
ك��م��ا ����ش��ت��م��ع �أع�������ش���اء �ل���وف���د �إىل 
�ملدر�شية  �الإد�رة  ع��ن  حم��ا���ش��ر�ت 
و�الن�شباط  �ل��ت��ق��ي��ي��م  وم��ع��اي��ري 
�إ�شافة  و�مل��ع��ل��م��ني،  �ل��ط��ل��ب��ة  ب���ني 
بالطلبة  �خل���ا����س  �ل��ت��ع��ل��ي��م  �إىل 

�ليابانيني �لعائدين من �خلارج.
ت���وج���ه وف�����د جمل�س  ب���ع���د ذل������ك، 
�أبوظبي للتعليم �إىل �ملعهد �لوطني 
للتكنولوجيا - كلية طوكيو كوزن ، 
�ليابانية  �لتجربة  على  للطلع 
يف جمال تعليم �لعلوم �لريا�شيات 
�إ�شافة  و�لتكنولوجيا،  و�لهند�شة 
�لتعليم  يف  “�البتكار  برنامج  �إىل 
�أن  ب��ال��ذك��ر  ج���دي���ر  �لهند�شي”. 
“كوزن” ال  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي  �مل��ع��ه��د 
ي��ع��د ك��ل��ي��ة م��ه��ن��ي��ة، ب���ل ه���و معهد 
�لبحوث  ع��ل��ى  م��ع��ت��م��د  �أك����ادمي����ي 
يجمع ب��ني �ل��در����ش��ة �ل��ث��ان��وي��ة 3 
و�لثانية  �الأوىل  و�ل�شنتني  �شنو�ت 
م���ن �ل��ك��ل��ي��ة ���ش��م��ن ن��ظ��ام تربوي 
�ملجل�س  ح��ر���س  �إط����ار  مم��ي��ز. ويف 
�لعملية  وت��ط��وي��ر  حت�����ش��ني  ع��ل��ى 
ب�����ش��ك��ل ع���ام يف جميع  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
م��د�ر���س �إم���ارة �أب��وظ��ب��ي، ت�شمنت 
زيار�ت �لوفد �لعديد من �لزيار�ت 
زيارة  �شمنها  من  وك��ان  �ملدر�شية، 
�خلدمات  على  �لتدريب  “مركز 

و�ليابان.  �أبوظبي  �إمارة  وحتديد�ً 
�لر�شمية،  زي����ارت����ه  م�����ش��ت��ه��ل  ويف 
توجه �لوفد �لربوي �إىل جمل�س 
�لربية للعا�شمة طوكيو - و�لذي 
بو�شع  �مل��خ��ت�����ش��ة  �جل���ه���ة  ي��ع��ت��رب 
و�إد�رة  �ملعايري  و�إر���ش��اء  �ل�شيا�شات 
�ملنظومة  يف  �الإد�ري��������ة  �ل�������ش���وؤون 
�أع�شاء  ح�شر  ح��ي��ث   - �ل��رب��وي��ة 
بعمليات  تتعلق  حما�شر�ت  �لوفد 
�لتفتي�س على �ملد�ر�س، و�ختبار�ت 
وترخي�س  �ل����وط����ن����ي،  �الإجن���������از 
�مل����ع����ل����م����ني، وخ���������رج �ل�����وف�����د من 
ومف�شلة  قيمة  مبعلومات  �لزيارة 
�لربوية  �ل��ت��وج��ه��ات  �أح����دث  ع��ن 
�لتعليم  �إد�رة  يف  فعالية  و�أك��رثه��ا 
ن��ح��و �لوقوف  و�مل���د�ر����س. و���ش��ع��ي��اً 
�إد�رة  يف  �ليابانية  �لطريقة  على 
ق��ام وف��د �ملجل�س بزيارة  �مل��د�ر���س، 
�البتد�ئية  �أوي�����زوم�����ي  م���در����ش���ة 
بجامعة  و�مل��ل��ت��ح��ق��ة  �ل���ث���ان���وي���ة، 
ج����اك����وج����ي �إح����������دى �جل����ام����ع����ات 
�ل����وط����ن����ي����ة �مل���خ���ت�������ش���ة ب���ت���دري���ب 
�ل��زي��ارة ح�شر  �ملعلمني .. وخ��لل 
�حل�ش�س  م�����ن  ب���ع�������ش���ا  �ل�����وف�����د 
�لربية  مبو�د  �خلا�شة  �لدر��شية 
و�لريا�شيات،  و�لعلوم  �الأخلقية 
�لغد�ء  و�شاهد طرق تقدمي طعام 
�ملدر�شة  تنظيف  وط���رق  �مل��در���ش��ي 

�أبوظبي و�الأمانة �لعامة للمجل�س 
�للجنة  وم����ك����ت����ب  �ل����ت����ن����ف����ي����ذي 

�لتنفيذية.
�لتعرف  �ىل  �ل�����زي�����ارة  وه����دف����ت 
و�شيا�شات  فل�شفة  على  ق��رب  ع��ن 
بدء�ً  �ليابان  يف  �لتعليمي  �لنظام 
م����ن م���رح���ل���ة ري����ا�����س �الأط����ف����ال 
ع�شر  �ل�����ث�����اين  �ل�������ش���ف  ول����غ����اي����ة 
بتدري�س  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  وال���ش��ي��م��ا 
وبر�مج  �الأخلقية،  �لربية  مو�د 
�لطلبة �ملتميزين م�شروع �ملد�ر�س 
ومو�د  �مل��م��ت��ازة،  �لعلمية  �لثانوية 
و�لهند�شة  و�لتكنولوجيا  �لعلوم 

و�لريا�شيات .
�المتحانات  على  �لتعرف  مت  كما 
�لطلبة  وتاأهل  �مل�شتمرة  �لوطنية 
 ،PISA �ل��دول��ي��ة  ل��لخ��ت��ب��ار�ت 
وترخي�س  �مل���ه���ن���ي  و�ل����ت����ط����وي����ر 
در��شة  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  للمعلمني، 
�ملمار�شات  تطبيق  فر�س  وتقييم 
وبر�مج �لتعليم �ليابانية يف نطاق 

جمل�س �بوظبي للتعليم.
قرب  ع��ن  �الط���لع  للوفد  وت�شنى 
من  فيها  مب��ا  �ل��ي��اب��ان  ثقافة  على 
حديثة،  وتقنيات  وع���اد�ت  طبيعة 
يف �لوقت �لذي ركزت فيه �لزيارة 
�ملتعلقة  �ل��ع��لق��ات  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
 – �الم������ار�ت  دول����ة  ب��ني  بالتعليم 

�ل��وف��د م��ن ح�شور  �أع�����ش��اء  متكن 
ب��ع�����س �حل�����ش�����س �ل��در����ش��ي��ة ملادة 
�لعلوم �لتي ي�شتخدم فيها �للوحة 
�لدر��شية  و�مل��ن��اه��ج  �الإل��ك��رون��ي��ة 
برنامج  ���ش��م��ن  وذل����ك  �ل��رق��م��ي��ة، 
�لعلوم �ملتميزة للمرحلة �لثانوية. 
ت����اك����ان����او�دي  “مدر�شة  وك����ان����ت 
على  و�ف��ق��ت  �لعليا” ق��د  �لثانوية 
����ش��ت��ق��ب��ال ط��ل��ب��ة �إم���ار�ت���ي���ني من 
لبدء  باأبوظبي  �ليابانية  �ملدر�شة 

�لدر��شة يف �شهر �أبريل 2018 .
�لزيارة  �ل��وف��د خ���لل  �ط��ل��ع  ك��م��ا 
و�ال�شر�تيجيات  �ل�شيا�شات  على 
�لياباين  ب���ال���ربن���ام���ج  �خل���ا����ش���ة 
تعلم  وبرنامج  �ملوهوبني  للطلبة 

�ملو�د �لعلمية �لياباين.

�لذي يرتديه م�شاهري �لريا�شيني 
ن�شخة  و�شاهدو�  دولياً  �ليابانيني 
ط��ب��ق �الأ����ش���ل م���ن م��ن�����ش��ة تتويج 
�ل��ف��ائ��زي��ن ب��اأومل��ب��ي��اد ط��وك��ي��و لعام 
�لعلوم  عرو�س  و�شمن   ،1964
قدمت  �ملتحف،  يف  و�لتكنولوجيا 
جمموعة من �جلامعات وموؤ�ش�شات 
زمنية  خريطة  �ليابانية  �الأبحاث 
تو�شح تاريخ �لعلوم و�لتكنولوجيا 
�ليابانية منذ فرة “�إيدو” وحتى 
�لنهائية  �مل��ح��ط��ة  �ل���ي���وم.  وك��ان��ت 
�أبوظبي  جم��ل�����س  وف�����د  ل�����زي�����ارة 
“مدر�شة  ه���ي  ل��ل��ي��اب��ان  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
�لعليا  �ل���ث���ان���وي���ة  ت�����اك�����ان�����او�دي 
�ل�شفوف من �ل�شابع وحتى �لثاين 
ع�شر �لتابعة جلامعة توكاي، حيث 

ح��ي��ث ����ش��ت��م��ع �أع�����ش��اء �ل��وف��د �إىل 
بال�شيا�شات  تخت�س  حم��ا���ش��ر�ت 
بالنهج  �ملتعلقة  و�ال�شر�تيجيات 
�ل����ي����اب����ان،  �مل����ت����ب����ع يف  �ل������رب������وي 
�الأخلقية  �لربية  �إىل  باالإ�شافة 
وم�شروع �لعلوم �ملتميز يف �ملدر�شة 
�لعلمي  و�ل���ت���ع���ل���ي���م  �ل����ث����ان����وي����ة، 
و�لهند�شة  و�لتكنولوجيا  �لعلوم 
و�ل���ري���ا����ش���ي���ات، �ل��ت��ق��ي��ي��م �ل����دويل 
�لزيارة  خ��لل  مت  كما  �ليابان.  يف 
ع���ر����س جم���م���وع���ة م����ن �الأف������لم 
�ل��ث��ق��اف��ي��ة �ل���ت���ي ت���وث���ق �مل���ر�ح���ل 
�ملتتالية للتعليم �لياباين بدء�ً من 
و�شواًل  “نار�”  �ل��زم��ن��ي��ة  �ل��ف��رة 
�إىل �لوقت �حلايل، وتعرف �أع�شاء 
�لوفد �لربوي على �لزي �لر�شمي 

قدم  كما  �لثالثة  دورت��ه��ا  يف  �لعربي 
�ملالية  وزي��ر  بيفاين من  �آالن  �شعادة 
للو�ء  ل���ب���ن���ان  �أرزة  درع  �ل���ل���ب���ن���اين 
�لنعيمي ولل�شيد بيار مكرزل تكرميا 

جلهودهما يف تنظيم �جلائزة.
وك���ان���ت جل��ن��ة ت��ك��رمي �مل��ت��م��ي��زي��ن يف 
الأكادميية  �ل��ع��رب��ي  �ل��ن�����ش��ر  ج���ائ���زة 
�ملتميزين،  ه��وؤالء  �ختارت  قد  تتويج 
�الإجن���از�ت  �إىل  نتائجها  يف  ��شتناد�ً 
جماالت  يف  �مل��ك��رم��ون  حققها  �ل��ت��ي 
عملهم، ومت منحهم دروع �الأكادميية، 
لقيامهم  ن��ظ��ر�ً  ت��ق��دي��ر؛  و���ش��ه��اد�ت 

باأعمال متميزة.
بال�شلم  �أ���ش��ت��ه��ل  ق���د  وك����ان �حل��ف��ل 
�لوطني �الإمار�تي و�أختتم مب�شاركة 
بيار  و�شعادة  �لنعيمي  نا�شر  �ل��ل��و�ء 
�لتميز  كعكة  قطع  �ملكرمون  مكرزل 
طقو�س  يف  ه���������وؤالء  ت����وج����ت  �ل����ت����ي 
بان�شجام  �نعك�شت  خا�شة  �حتفالية 
�ل��ت��ك��رمي ومن  �حل�����ش��ور م��ع من�شة 

يف  �ل���ق���ط���اع �ل���ع���ام ل��ت��ح��ف��ي��زه على 
�الإبد�ع و�البتكار.

ول��ف��ت ب��ي��ار م��ك��رزل �إن �خ��ت��ي��ار دبي 
ملا  ي��اأت��ي  �الح��ت��ف��ال��ي��ة  ه���ذه  لتنظيم 
بال�شعادة  �ه���ت���م���ام  م���ن  ب���ه  ت��ت��م��ت��ع 
و�لتميز، بف�شل �لتوجيهات �حلكيمة 
ل��ق��ي��ادة �ل����دول����ة، ف�����ش��ًل ع���ن متتع 
�لتي  �لدولة بعو�مل �الأمن و�الأم��ان 
ت�شاهم ب�شكل رئي�س يف تعزيز �لتميز 
وتطويره، �إىل جانب ما تقدمه �إمارة 
دب����ي م���ن ت�����ش��ه��ي��لت وج�����ذب مميز 

للكفاء�ت �لعربية.
نا�شر  �لدكتور  �للو�ء  �شلم  وقد  هذ� 
خلريباين �لنعيمي، �مني عام مكتب 
�ل����وزر�ء  جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  �شمو 
�لقياد�ت  ج���ائ���زة  �ل��د�خ��ل��ي��ة،  وزي����ر 
�لعربية �ملتميزة بح�شور بيار مكرزل 
�لتميز  ج����و�ئ����ز  �ك���ادمي���ي���ة  رئ���ي�������س 
�لر�شمية  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ات  م���ن  ل���ع���دد 
�لن�شر  بجائزة  �ملكرمة  و�الجتماعية 

�الفر�د و�لقياد�ت يف كافة �لقطاعات 
�أكادميية  بوجود  �عتز�زه  عن  معربا 
وتتمتع  �لتميز  وتكرم  تعزز  متميزة 
متميزة،  فنية  ومعايري  مب�شد�قية 
�لعاملة  ت��اأت��ي �شمن �جل��ه��ود  و�ل��ت��ي 
على حتفيز �لقياد�ت �الإد�ر�ت �لعامة 
و�الرتقاء  �الأف�شل  الإعطاء  �لعربية 
وت�شجيع  �لعربي  �ملوؤ�ش�شي  بالعمل 

�لكفاء�ت فيها.
جمل�س  رئي�س  مكريزل  بيار   و�أ�شاد 
�إد�رة �أكادميية تتويج جلو�ئز �لتميز 
ب���دور �الإم�����ار�ت وري��ادت��ه��ا يف تعزيز 
�لتميز وحتفيزها للمكرمني  يف هذه 
وتكرمي  �ختيار  ب��اإن  منوها  �جلو�ئز 
تكرمي  يف  لروؤية  ترجمًة  �ملتميزين، 
�مل��ت��م��ي��زي��ن، ت���ق���دي���ر�ً جل��ه��وده��م يف 
�إليهم،  �ملوكلة  و�الأع��م��ال  �مل��ه��ام  �أد�ء 
جمال  يف  �لتطويرية  و�إ�شهاماتهم 
وجميع  �مل��ك��رم��ني،  م�شّجعاً  �ل��ع��م��ل، 
�لتميز  ع���ل���ى  و�الإد�ري������������ني  �ل����ق����ادة 

•• دبي –الفجر:

�أك���������د �ل������ل������و�ء ن����ا�����ش����ر خل���ري���ب���اين 
�شمو  ملكتب  �ل��ع��ام  �الأم���ني  �لنعيمي، 
وزير  �ل����وزر�ء،  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
�ل����د�خ����ل����ي����ة، رئ���ي�������س جل���ن���ة �الأم�����ن 
للمجل�س  �لتابعة  و�ل�شلمة  و�لعدل 
�لتنفيذي الإمارة �أبوظبي �أن �لقيادة 
تويل �هتماماً كبري� بالتميز م�شري� 
�لتي  ه��ي  �ل��ع��ام��ة«  »�الإد�رة  �إن  �إىل 
ت�����ش��ه��م يف ت���ق���دم �ل�����ش��ع��وب و�ل�����دول 
ورفعة �شاأنها فهي �لتي تنظم وتتابع 
�الأمور �الإد�ري��ة يف �لدولة وال ميكن 
�أن يكون هناك متيز دون �إد�رة مميزة 
و�شعادة  ر���ش��ا  ل��ت��ن��ال  ب��ج��ه��د  ت��ع��م��ل 
وكل  �لتطور،  يف  وت�شهم  �ملتعاملني 
ذل��ك يح�شل يف دول��ة �الإم���ار�ت بناء 
على توجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
�لدولة، حفظه �هلل، و�شاحب �ل�شمو 
مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب 
�ل��وزر�ء حاكم دبي، رعاه �هلل موؤكد� 
الإدر�كها  ب��ذل��ك   ت��وؤم��ن  �ل��ق��ي��ادة  �أن 
�مل��ت��م��ي��زة يف خدمة  ل����دور �ل��ق��ي��اد�ت 
�ل���وط���ن و�الرت����ق����اء ب���ه ن��ح��و �لقمم 
دولة  �أتبعته  نهج  �لتميز  ب���اأن  الف��ت��ا 
�الإم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة ويعترب 

قطاع �لتميز  بالغ �الأهمية يف حتفيز 
�لتناف�س  ع��ل��ى  جميعها  �ل��ق��ط��اع��ات 
�إىل  للو�شول  �لتحديات  وم��و�ج��ه��ة 
ويف  �ملقدمة  يف  دوم��ا  ليكونو�  �لقمم 
منوها  �مل��ج��االت  بكافة  �الأول  �مل��رك��ز 
دوما  مدعومني  �مل���ت���م���ي���زون  ب������اأن 
مبقّومات متّكنهم من �ال�شتمر�ر يف 
�لتمّيز. جاء ذلك يف كلمة له خلل 
�حلفل �لذي نظمته �أكادميية تتويج 
�لعربية  �ملنطقة  يف  �لتميز  جل��و�ئ��ز 
�لب�شتان  رو����ش���ة  ف���ن���دق  يف  و�أق����ي����م 
مب���ن���ط���ق���ة �ل����ق����ره����ود ب����دب����ي حتت 
رعايته وبح�شوره مت خلله تكرمي 
�لعربي  �لن�شر  بجو�ئز  يف  �لفائزين 
�لتي متنحها �كادميية تتويج �شنويا 

للمتميزين من �لقياد�ت و�الإد�ري.
خلريباين  باأن  نا�شر  �ل��ل��و�ء   و�أكد 
�أهمية  ع��ل��ى  �ل�����ش��وء  تلقي  �جل��ائ��زة 
من  �الإد�رة  ع��امل  يف  �ملتميزين  دور 
خلل عر�س ما قدموه من مبادر�ت 
�أوطانهم،  طموحات  تلبي  و�جن��از�ت 
�جل��ائ��زة جاءت  ف��ك��رة  �أن  �إىل  الف��ت��اً 
على  �إجماعاً  هناك  �أن  تبني  �أن  بعد 
�لعن�شر  ه��ي  �حلكومية  �الإد�رة  �أن 
�حلاكم و�لفاعل يف �إحد�ث �لتغيري. 
و�لتنمية  �لتطوير،  �أه���د�ف  و�إجن���از 
الفتاً  �ل�����ش��ع��وب،  �إل��ي��ه��ا  تطمح  �ل��ت��ي 
�إبر�ز  �شملت  �أه��د�ف �جلائزة  �أن  �إىل 

�جلو�ئز �ملعتمدة يف �لدولة وخارجها 
لتوجيهات  �ن��ع��ك��ا���ش��اً  ذل����ك  ل���ي���اأت���ي 
ز�يد  ب��ن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق 
�آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
وزير �لد�خلية و�لقيادة �لر�شيدة يف 
�لتميز  على  �جلميع  وحتفيز  تعزيز 
كافة  بالعمل يف  و�الإب����د�ع  و�الب��ت��ك��ار 

جماالته.
مبادرات واإجنازات

وع����رّب �ل���ل���و�ء �ل��ن��ع��ي��م��ي، ع��ن �شكره 
وتقديره للمكّرمني، د�عيا �إّياهم على 
للم�شاهمة  �لتمّيز  م�شرية  مو��شلة 
�لدولة  حققته  م��ا  على  �حل��ف��اظ  يف 
يف  نظري�تها  ت�شاهي  منجز�ت  م��ن 
�ل��ع��امل، م��ق��ّدر�ً �جل��ه��ود �ل��ّت��ي بذلها 
و�رتقاًء  للعمل  ت��ط��وي��ر�ً  �مل��ك��رم��ون، 
جت�شيد�ً  �مل�����ش��ت��وي��ات،  �أع��ل��ى  �إىل  ب��ه 
عام  ب�شكل  �الإم����ار�ت  ال�شر�تيجية 
و�مل��ت��م��ي��زي��ن وك���اف���ة �مل���وؤ����ش�������ش���ات يف 
�لوطن �لعربي ودوره��م نحو حتفيز 
�لقياد�ت و�الإد�ريني  وت�شجيع جميع 

�ملتميزين يف �ملنطقة �لعربية. 
�لن�شر  »ج����ائ����زة  ك���رم���ت  وق�����د  ه�����ذ� 
بدورتها   ،»2017 �لدولية  �لعربي 
قيادية  ���ش��خ�����ش��ي��ة   18 �ل���ث���ال���ث���ة، 
�لعربي،  �لوطن  م�شتوى  على  ب��ارزة 
موؤ�ش�شاتهم  ت��ط��ور  �أن  ����ش��ت��ط��اع��ت 
�أكادميية  متنحها  و�ل��ت��ي  للأف�شل، 

قيادة  يف  و�الإد�ر�ت  �ل���ق���ي���اد�ت  دور 
فيما  �مل��وؤ���ش�����ش��ي  و�ل��ت��ط��وي��ر  �لتغيري 
وفيما  �حلكومية،  باملوؤ�ش�شات  يتعلق 
ر�شم  عليهم  فيجب  �لقياد�ت  يخ�س 
�لقياد�ت  يف  �لتميز  ل�شمات  ملمح 
�ىل  باالإ�شافة  و�ملحلية،  �حلكومية 
تكري�س �لنموذج و�لقدوة �لتي يرجى 
�القتد�ء بها يف �لعمل �لعام، وتكرمي 

�الإتقان يف �لعطاء �لعام.
معايري متميزة

و�أ�شاف �أن �جلائزة حتمل م�شد�قية 
الختيار  ف���ن���ي���ة،  وم���ع���اي���ري  ك���ب���رية 
�ل���ف���ائ���زي���ن م���ن ك���ل �الأق����ط����ار على 
�مل�����ش��ت��وى �ل��ع��رب��ي، وه����ذ� م���ا يحفز 
�لدول  بكل  �لعربية  �لعامة  �الإد�رة 
وتقدمي  �ع���ط���اء  يف  �مل�����ش��ارك��ة  ع��ل��ى 
جائزة  ع��ل��ى  ل��ل��م��ن��اف�����ش��ة  �الأف�������ش���ل 
»�لن�شر �لعربي« مو�شحاً �أن �الإمار�ت 
ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت�����ش��ج��ي��ع �مل���وظ���ف���ني يف 
�لقطاع �لعام وحتفيزهم على �الإبد�ع 
و�البتكار مما يوؤثر �يجاباً على ر�شى 

و�شعادة �ملو�طنني و�ملقيمني.
�لتي  ت��ت��وي��ج  �أك���ادمي���ي���ة  �أن  و�أب�������ان 
للتتويج  دول���ي���ة  ج���و�ئ���ز  ت��خ�����ش�����س 
�ىل  �ل�شبل  ب��ك��ل  وت�شعى  �ملتميزين 
و�البتكار  �الإب���د�ع  باأعمال  �لنهو�س 
وتكرمييها  �ل���ع���ام���ة  �خل����دم����ات  يف 
خلل  م��ن  عليها  �ل�����ش��وء  لت�شليط 

»ت��ت��وي��ج« �ل��دول��ي��ة، وح�����ش��دت دولة 
�الإمار�ت 6 جو�ئز فيما نالت �ململكة 
جائزتني،  على  �ل�شعودية  �لعربية 
ُعمان  �شلطنة  م��ن  ك��ل  ح�شلت  كما 
جائزة  ع��ل��ى  4جو�ئز   وقطر  ع��ل��ى 
1و�جلمهورية  و�ل���ك���وي���ت  و�ح������دة 

�للبنانية على جائزتني.
اإجنازات.

�أكادميية  �إد�رة  جمل�س  و�أكد   رئي�س 
ت��ت��وي��ج ب��ي��ار م���ك���رزل ح��ر���ش��ه��ا على 
»�لن�شر  ج��و�ئ��ز  يف  �ملتميزين  تكرمي 
�لعربي« لدورها يف �إبر�ز دور �لقياد�ت 
�لتطوير  قيادة  يف  و�ملحلية  �ملركزية 
ل�شمات  م��لم��ح  ور����ش���م  �مل��وؤ���ش�����ش��ي، 
و�لقدوة  �ل��ن��م��وذج  وتكري�س  �لتمّيز 
�ل��ت��ي ي��رج��ى �الق��ت��د�ء بها يف �لعمل 
�ل��ع��ام، وتكرمي �الإت��ق��ان و�الإجن���از يف 
�لقيادية  �ل�شخ�شيات  �لعام.  �لعطاء 
و�لعربية  �خل��ل��ي��ج��ي��ة  و�الإد�ري������������ة 
�ل��ت��ي ق��ام��ت ب��اإجن��از�ت وم��ب��ادر�ت يف 
�مل�شوؤولية  م��ن  ت��ع��زز  �أن�شطة  جم��ال 

�ملجتمعية.
ول��ف��ت م��ك��رزل ب����اأن دول����ة �الإم�����ار�ت 
�مل����ت����ح����دة حت����ر�����س على  �ل���ع���رب���ي���ة 
�ملوؤ�ش�شي  �ل��ع��م��ل  �أه��م��ي��ة  �ل��رك��ي��ز 
�شرورة  �إال  �جلميع  وت��دع��و  �ملتمّيز 
�شورة  تقدمي  الأجل  و�لعطاء  �لبذل 
متيز  تعك�س  م��ن��ج��ز�ت  ع��ن  م�شرفة 

برعاية وح�سور اللواء الدكتور نا�سر خلريباين النعيمي

�ضخ�ضية  اأكادميية تتويج جلوائز التميز باملنطقة العربية تكرم 18 
من القيادات واالإداريني الفائزين بجوائز الن�ضر العربي للتميز

�ضفري الدولة لدى اأ�ضتانا
 يلتقي عمدة عا�ضمة كازاخ�ضتان

•• اأ�شتانا-وام:

ل��دى جمهورية  �ل��دول��ة  �أح��م��د �جل��اب��ر �شفري  �ل��دك��ت��ور حممد  ���ش��ع��ادة  �لتقى 
كاز�خ�شتان معايل �أ�شيت �إ�شيكي�شيف عمدة �لعا�شمة �لكاز�خ�شتانية “�أ�شتانا” 
حيث مت بحث �شبل دعم وتطوير علقات �لتعاون �لثنائي بني دولة �الإمار�ت 
وجمهورية كاز�خ�شتان يف �ملجاالت كافة .  و�أ�شار �جلانبان �إىل متانة �لعلقات 
�لتي تربط بني �لبلدين �ل�شديقني ، موؤكدين حر�س قيادة �لبلدين على تعزيز 
�لتعاون �لثنائي يف �شتى �ملجاالت. ونوه �لطرفان باأهمية �لتعاون بني بلديتي 
�ملتبادلة.  عا�شمتي دولة �المار�ت وجمهورية كاز�خ�شتان من خلل �لزيار�ت 
ويف نهاية �للقاء عرب �شعادة �ل�شفري �لدكتور حممد �جلابر عن �شكره ملعايل 

عمدة �أ�شتانا على �للقاء وتبادل �جلانبان �لهد�يا �لتذكارية.

الديوان االأمريي بالفجرية ي�ضت�ضيف ور�ضة عمل مهارات االت�ضال االإداري 
•• الفجرية-وام:

�أوىل جل�شات  بالفجرية  �الأم��ريي  �ل��دي��و�ن  �الأح��د يف  �ليوم  تنطلق 
ور�شة عمل مهار�ت �الت�شال �الإد�ري .. قو�عد �ل�شياغة وفن �الإبلغ 
من  بتوجيهات  �لفجرية  حلكومة  �الإع��لم��ي  �ملكتب  ينظمها  �لتي 
�شمو �ل�شيخ حممد بن حمد بن حممد �ل�شرقي ويل عهد �لفجرية 

�شمن �شل�شلة ور�شاته �الإبد�عية لعام 2017 .
42 من موظفي  ت�شتمر يومني - م�شاركة  �لتي   - �لور�شة  وت�شهد 
�الإد�رية  �لتقارير  باإعد�د  �لعاملني  �حلكومية  و�ملوؤ�ش�شات  �جلهات 
�لتنفيذية  �ل�شكرتاريا  و�أع��م��ال  و�خلارجية  �لد�خلية  و�مل��ر����ش��لت 
�ل��ت��ي يحا�شر فيها  �ل��ع��م��ل -  �ل��ع��ام��ة. وت��ه��دف ور���ش��ة  و�ل��ع��لق��ات 

�ل��ت��دري��ب و�ل��ت��ط��وي��ر يف �ملكتب  �الإع��لم��ي م��اه��ر من�شور م�����ش��وؤول 
�الإعلمي حلكومة �لفجرية - �إىل �لتعريف باأ�شاليب �لعمل �ملتعلقة 
�الإد�رية  �لر�شائل  لتحرير  �لعملية  و�ل��ط��رق  �الإد�ري���ة  باملر��شلت 
�لتنظيمية  �لقو�عد  �إىل  �إ�شافة  �الإد�ري���ة  �لتقارير  وكتابة  و�إع���د�د 
�مل��ك��ت��ب �الإع���لم���ي يف حكومة  �آدم م��دي��ر  الإع���د�ده���ا. وق���ال ج��م��ال 
�ملكتب  تبنى  �لتي  �لور�س  �شل�شلة  �شمن  تاأتي  �لور�شة  �إن  �لفجرية 
�الإعلمي حلكومة �لفجرية �إقامتها خلل �ل�شنو�ت �لثلث �ملا�شية 
بتوجيهات من �شمو ويل عهد �لفجرية وعقب �طلق فريق �الت�شال 
�إط����ار م��ه��ام��ه يف �الرت���ق���اء ب��ع��م��ل �الت�شال  �حل��ك��وم��ي ل���لإم���ارة يف 
وفقا  و�الإعلمية  �لعامة  و�لعلقات  و�لد�خلي  �خلارجي  �ملوؤ�ش�شي 

الأرقى �ملعايري و�ملمار�شات .

»اأبوظبي للتعليم« يطلع على فل�ضفة و�ضيا�ضات النظام التعليمي يف اليابان

اإعالن جتديد
يعلن ق�ش�م �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي  وم�شاركوه 

بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

96726 : �ملودع��ة بال�رقم  
ب�اإ�ش��م : �شاعة �ل�شفوة �س ذ م م

وعنو�نه : �س.ب 121 مكتب ملك حممد �شالح �لزرعوين )ملك خا�س( ، �لفهيدي ، بر دبي ، دبي ، �الإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة.

بتاريخ : 2008/07/15 و�مل�ش�جلة حتت رقم : 90492 
�لفئة : 14

نو�ب�س   ، لل�شاعات  زج��اج   ، لل�شاعات  كري�شتال   ، �شاعات  �شل�شل   ، �شاعات  علب   ، �شاعات  �شيور   : �ملنتجات 
لل�شاعات، �أحزمة �شاعات ، �شاعات حائط ، �شاعات يد ، �شاعات منبه ، علب ل�شاعات �حلائط ، �شاعات و�شاعات 

حائط كهربائية ، �شاعات كبرية و�آلية ت�شغيل �ل�شاعات �لكبرية. 
�ال�شر�طات : 

و�ش�تظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�ش�ر �ش�نو�ت �أخرى �عتبار�ٌ من تاريخ �نت��هاء �حلماية يف 2017/06/26 
وحتى تاريخ 2027/06/26

ق�سـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  مايو 2017 العدد 12025

EAT 32686

اإعالن جتديد
يعلن ق�ش�م �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي  وم�شاركوه 

بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

94825 : �ملودع��ة بال�رقم  
ب�اإ�ش��م : �نتيبودز ووتر كومباين ليمتد

وعنو�نه : 121 كا�شتم �شريت وي�شت ، �بارمتنت 501 ، �وكلند ، نيوزيلند�.   
بتاريخ : 2009/03/15 و�مل�ش�جلة حتت رقم : 93787 

�لفئة : 43
�ملنتجات : خدمات �ملطاعم و�ملقاهي ، توفري �لطعام و�ل�شر�ب )غري �لكحويل(.

�ال�شر�طات :  
و�ش�تظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�ش�ر �ش�نو�ت �أخرى �عتبار�ٌ من تاريخ �نت��هاء �حلماية يف 2017/05/20 

وحتى تاريخ 2027/05/20
ق�سـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  مايو 2017 العدد 12025

EAT 32231

اإعالن جتديد
يعلن ق�ش�م �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي  وم�شاركوه

 بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:
99088 : �ملودع��ة بال�رقم  

ب�اإ�ش��م : �شيتي �لكريكال فاكتورز ليمتد
وعنو�نه : 141 فارمر و�رد رود ، كينيلورث ، و�رويك�شاير ، �شي يف 8 2 �إ�س يو ، �ململكة �ملتحدة.  

بتاريخ : 2010/05/20 و�مل�ش�جلة حتت رقم : 103655 
�لفئة : 9

�ملنتجات : �أجهزة ومعد�ت للحماية �شد �حلر�ئق ، �أجهزة ومعد�ت �أمنية ، معد�ت �كت�شاف �حلر�ئق ، �أجهزة 
�كت�شاف �حلر�ئق ، �أجهزة و�أدو�ت ونظم �كت�شاف وحتديد �حلر�ئق و�للهب و�لدخان و�لغاز ودرجة �حلر�رة 
و�القتحام و�ل�شرقة ، �أجهزة و�أنظمة �الإنذ�ر ، لوحات و�أجر��س وم�شبار�ت �حلريق ، معد�ت �إمد�د �لطاقة يف 
حاالت �لطو�رئ ، �أجهزة �ملر�قبة و�لتحكم و�الإ�شر�ف ، قطع وتركيبات للأجهزة و�الأدو�ت و�ملعد�ت �ملذكورة 

�لو�قعة يف �لفئة )9( وغري  �ملدرجة يف فئات �أخرى.
�ال�شر�طات :  

و�ش�تظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�ش�ر �ش�نو�ت �أخرى �عتبار�ٌ من تاريخ �نت��هاء �حلماية يف 2017/08/21 
وحتى تاريخ 2027/08/21

ق�سـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  مايو 2017 العدد 12025

EAT 30680

اإعالن جتديد
يعلن ق�ش�م �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي  وم�شاركوه

 بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

99085 : �ملودع��ة بال�رقم  
ب�اإ�ش��م: �شيتي �لكريكال فاكتورز ليمتد

 وعنو�نه: 141 فارمر و�رد رود ، كينيلورث ، و�رويك�شاير ، �شي يف 8 2 �إ�س يو ، �ململكة �ملتحدة.  
بتاريخ : 2010/05/20 و�مل�ش�جلة حتت رقم : 103654 

�لفئة: 11
�ملنتجات : لو�زم �الإ�شاءة �لكهربائية ، �أجهزة وتركيبات �الإ�شاءة ، �أ�شو�ء �لطو�رئ ، �أ�شو�ء �الأمن ، �الأ�شو�ء 
�لغامرة ، م�شابيح وب�شيلت م�شابيح و�أنابيب للإ�شاءة ، �حلو�جز )�لفو��شل �الإن�شائية( ولو�زمها ، مر�بط 

و�أجز�ء و�إك�ش�شو�ر�ت ولو�زم لل�شابق ذكره �لو�قعة يف �لفئة )11( وغري �ملدرجة يف فئات �أخرى.
�ال�شر�طات :  

و�ش�تظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�ش�ر �ش�نو�ت �أخرى �عتبار�ٌ من تاريخ �نت��هاء �حلماية يف 2017/08/21 
وحتى تاريخ 2027/08/21

ق�سـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  مايو 2017 العدد 12025

EAT 30677
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عربي ودويل

عبد  �جل��ز�ئ��ري  �لرئي�س  من  عر�شا  �ل�شلم  جمتمع  حركة  رف�شت 
�لعزيز بوتفليقة للم�شاركة يف ت�شكيلة مو�شعة للحكومة، بح�شب ما 
�أعلن رئي�شها �م�س . و�أو�شح عبد �لرز�ق �ملقري يف موؤمتر �شحايف �ن 
رئا�شة �حلزب �لتي عقدت �جلمعة جل�شة ��شتثنائية رف�شت �لعر�س 
بغالبية �شاحقة. وتابع �ملقري �ن �حلركة كانت �شتو�فق على �مل�شاركة 
�النتخابات  يف  ت��زوي��ر  عمليات  حت�شل  مل  ل��و  �ملقبلة  �حل��ك��وم��ة  يف 
تزوير  بعمليات  �حلاكمني  �حلزبني  �تهم  �ملقري  وك��ان  �لت�شريعية. 
�لبلد يف  �شهدتها  �لتي  �لت�شريعية  �النتخابات  و��شع يف  على نطاق 
و�تاحت  �متناع كبرية.  ن�شبة  �أي��ار مايو �حلايل و�شجلت  �لر�بع من 
تلك �النتخابات جلبهة �لتحرير �لوطني بزعامة بوتفليقة و�لتجمع 
�لوطني �لدميوقر�طي بزعامة رئي�س �لوزر�ء �ل�شابق ومدير مكتب 
�لربملان.  يف  مطلقة  غالبية  على  �حلفاظ  �ويحيى  �حمد  �لرئا�شة 
وح�شل �لتحالف �ال�شلمي �ملعار�س، حركة جمتمع �ل�شلم وجبهة 
�ل�شعبي  �ملجل�س  يف  نو�به  ع��دد  لي�شبح  ��شايف  مقعد  على  �لتغيري، 
�لوطني 34 بدل 33. وال ت�شارك حركة جمتمع �ل�شلم يف �حلكومة 
منذ �النتخابات �لت�شريعية يف �أيار مايو 2012. وبد�أ رئي�س �لوزر�ء 
�ل�شيا�شية بغر�س  �ملالك �شلل م�شاور�ت مع �الح��ز�ب  �حلايل عبد 

ت�شكيل حكومة �ئتلفية.
 

�لتي  �لكيفية  معرفة  ي�شتطيع  في�شبوك  �إن  �الإنرنت  يف  خبري  قال 
وت�شاءل عن  �الأمريكية،  �لرئا�شية  �النتخابات  رو�شيا يف  بها  تدخلت 
�شبب �متناعه عن �إبلغ �لنا�س بذلك، د�عيا جهات �لتحقيق ملطالبة 
در��شات  �الأ�شتاذ يف  و�أو�شح  �لتحقيق.  ب�شهادته يف  ب��االإدالء  في�شبوك 
مقال  يف  ه���او�رد  فيليب  �لربيطانية  �أوك�شفورد  بجامعة  �الإن��رن��ت 
في�شبوك  �ل�شهر عن  �لذي �شدر هذ�  �لتقرير  �أن  بو�شت،  بو��شنطن 
ب�شاأن �لتدخل �لرو�شي هو �أهم وثيقة بهذ� �ل�شاأن، و�أهم مما �شدر عن 
�لد�خلي  �الأمن  �ملتخ�ش�شة مثل وكالة  �الأمن و�ال�شتخبار�ت  �أجهزة 

وجلنة �ال�شتخبار�ت �لتابعة ل�مجل�س �لنو�ب �الأمريكي.
باأن  �ل�شركة  ه��ذه  �ع��ر�ف من  �أول  في�شبوك هو  تقرير  �أن  و�أو���ش��ح 
العبني �شيا�شيني �أّثرو� تاأثري� كبري� على �لر�أي �لعام �الأمريكي عرب 
من�شته. ونقل هاو�رد عن في�شبوك تعهده باأنه �شيعمل على مكافحة 
�لر�أي  على  للتاأثري  باملعلومات  �لتلعب  ت�شتهدف  �لتي  �لعمليات 
�إيجابية يف هذ�  �أهد�ف مر�شومة، و�أنه �تخذ خطو�ت  �لعام لتحقيق 
�النتخابات  �أل��ف ح�شاب مزيف قبيل   30 �إز�لته  �الجت��اه، معلنا عن 
قبل  �حل�����ش��اب��ات  �آالف  �شطب  �أن���ه  ك��م��ا  �مل��ا���ش��ي،  �ل�����ش��ه��ر  �لفرن�شية 
�النتخابات �لربيطانية �ملقبلة. و�أ�شار �إىل �أن في�شبوك بد�أ ي�شتخدم 
حتقيق  من  كجزء  �لبيانات  وعلماء  و�ملحليني  �ملهند�شني  من  فريقا 
مف�شل يف ق�شية �لتدخل يف �النتخابات، م�شري� �إىل �أنهم عرثو� على 
جمموعات و”�إعجابات” وتعليقات مزيفة، ون�شر �آيل لهذه �ملو�د على 
نطاق �شبكة في�شبوك والعبني �شيا�شيني خبثاء ال يكتبون �أ�شماءهم.

�لتي  �إي��ر�ن هي  �أن تكون  �لدفاع �الأمريكي جيم ماتي�س  رجح وزير 
��شتهدفتها  �ل��ت��ي  �ل�����ش��وري  للنظام  �مل��و�ل��ني  �مل�شلحني  قافلة  ق���ادت 
ط��ائ��ر�ت �لتحالف -�ل���ذي ت��ق��وده �ل��والي��ات �مل��ت��ح��دة- د�خ��ل �شوريا 

�خلمي�س �ملا�شي. 
وقال ماتي�س �إن �ل�شربة �جلوية �لتي ��شتهدفت �لقافلة �لتي كانت 
“كانت �شرورية  �الأردنية  �إىل موقع ع�شكري قرب �حل��دود  متجهة 
ب�شبب حترك طابعه هجومي بقدر�ت هجومية ملا نعتقد �أنها قو�ت 
تقودها �إير�ن”، م�شيفا �أنه غري متاأكد من وجود قو�ت �إير�نية على 
�الأر�س. وقال ماتي�س �إن �لقافلة على ما يبدو دخلت منطقة �أقيمت 
�شمال غرب موقع �لتنف خلفا لن�شيحة �لرو�س، م�شيفا يبدو �أن 

�لرو�س حاولو� �إقناعهم بالعدول عن ذلك.
�ل�شربة وقعت د�خل منطقة  �أّن  له  بيان  �أكد يف  �لتحالف قد  وكان 
�أقيمت �شمال غرب موقع �لتنف �لع�شكري حيث تتوىل قو�ت خا�شة 
د�ع�س  تنظيم  ت��ق��ات��ل  حملية  ق���و�ت  ت��دري��ب  و�أم��ريك��ي��ة  بريطانية 

�الإرهابي وتقّدم �مل�شورة �إليها.

عوا�شم

اجلزائر

وا�شنطن

لندن

متطرفون يهود ي�ضبهون جرنااًل اإ�ضرائيليًا بهتلر
•• القد�ض املحتلة-وكاالت:

توعد متطرفون يهود قائد� يف �جلي�س �الإ�شر�ئيلي بنهاية “مريرة” �شبيهة 
تهديده  ب�شبب  هتلر،  �أدول���ف  �ل��ن��ازي  �الأمل���اين  للزعيم  حدثت  �لتي  بتلك 

باعتقال طلب �ملد�ر�س �لدينية �لذين يرف�شون �لتجنيد �لع�شكري.
�مل��ق��رب��ة م��ن رئي�س �حل��ك��وم��ة بنيامني  �ل��ي��وم،  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  وذك���رت �شحيفة 
�أثار  غريبا  حدثا  يعّد  �ملتطرفني  جانب  م��ن  �لت�شرف  ه��ذ�  �أن  نتنياهو، 

حفيظة �ملوؤ�ش�شتني �لع�شكرية و�الأمنية.
فقد ن�شر متطرفون يهود بيانات حتر�س �شد رئي�س قطاع �لقوى �لب�شرية 
�شتكون  نهايته  �أن  فيها  �أمل��وز، جاء  موتي  �جل��ر�ل  �الإ�شر�ئيلي  �جلي�س  يف 
مريرة مثل هتلر، مما دفع رئي�س هيئة �الأركان غادي �آيزنكوت �إىل �إ�شد�ر 

تعليمات بالتحقيق مع �مل�شوؤولني عن هذ� �حلدث.
يهودية  )طائفة  �حل��ري��دمي  �ملتدينني  م��ن  ع���دد�  ب���اأن  �ل�شحيفة  و�أف����ادت 
متطرفة( و�شلو� �إىل بيت �أملوز، ووزعو� من�شور�ت تقارنه بهتلر، وذلك على 

خلفية مو�شوع جتنيد طلب �ملد�ر�س �لدينية يف �جلي�س �الإ�شر�ئيلي.
ووقعت �حلادثة ب�شبب رف�س عنا�شر �ملد�ر�س �لدينية �ليهودية �النخر�ط 
يف �جلي�س �الإ�شر�ئيلي، مما يت�شبب يف �عتقالهم، وال يتم �إطلق �شر�حهم 

�إال بتعليمات من �أملوز.
�أنف�شهم  �إن من ه��ددوه يعّدون  �أمل��وز من جانبه على ما جرى بالقول  ورد 
فوق �لقانون، ولذلك يجب �تخاذ �إجر�ء�ت قا�شية �شدهم، م�شري� �إىل �أنه 
رغم �أن �نتقاد �جلي�س �الإ�شر�ئيلي م�شموح به قانونا فاإن ما ت�شمنته تلك 

�ملن�شور�ت يعد �أمر� خطري� ت�شتوجب �إد�نتها.
مطالبا  معه،  ت�شامنه  عن  خلله  �أع��رب  باأملوز  �ت�شاال  �آيزنكوت  و�أج��رى 
�جلهات �لقانونية بو�شع يدها على �لفاعلني وحما�شبتهم، موؤكد� �أن قادة 

�جلي�س �شي�شتمرون يف �لعمل دون �أن يتاأثرو� بهذه �لهجمات �شدهم.

يديعوت: اإ�سرائيل تتاأهب لعودة الهجمات الفل�سطينية

غ�ضب اإ�ضرائيلي من خريطة اأمريكية دون ال�ضفة وغزة واجلوالن

حكومة ال�سراج توقف وزير الدفاع وحتيله للتحقيق
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ترودو يتعهد مزيدا من احلزم مبواجهة وا�ضنطن 

املانيا: مل نح�ضم قرار نقل قواتنا اإىل االأردن

•• القد�ض املحتلة-وكاالت:

قال موقع “�أن �آر جي” �إن غ�شبا 
ن�شر  خلفية  على  �إ�شر�ئيل  ي�شود 
�الأمريكية  �مل���ت���ح���دة  �ل�����والي�����ات 
�ل�شفة  تت�شمن  مل  لها  خريطة 
�جلوالن،  وه�شبة  وغ��زة  �لغربية 
دونالد  �ل��رئ��ي�����س  و����ش���ول  ق��ب��ي��ل 

ترمب �إىل �ملنطقة.
ن�شر  �الأبي�س  �لبيت  �أن  و�أ���ش��اف 
على مو�قعه يف في�شبوك وتوير 
�شريط فيديو يظهر �أهم �ملناطق 
رحلته  يف  ت��رم��ب  �شيزورها  �ل��ت��ي 
�الأوىل �إىل �خلارج، لكن �إ�شر�ئيل 
�ل�شفة  ���ش��ط��ب  مت  �أن����ه  ف��وج��ئ��ت 
وه�شبة  غ����زة  وق���ط���اع  �ل��غ��رب��ي��ة 
�خلا�شة  �خلريطة  من  �جل��والن 

بها.
ه��ذه �خلريطة جدال  ن�شر  و�أث���ار 
و�أنها  خا�شة  �إ�شر�ئيليا،  �أمريكيا 
تر�شم خط �شري ترمب يف زيار�ته 
وبلجيكا  و�ل��ف��ات��ي��ك��ان  �ل�شعودية 
ن�شرت  وقد  و�إ�شر�ئيل،  و�إيطاليا 
عرب  كاملة  �ل���دول  تلك  خ��ر�ئ��ط 
ت��ق��ن��ي��ة �ل���غ���ر�ف���ي���ك و�خل����ر�ئ����ط 
طبيعي  ب�������ش���ك���ل  �ل���ت���و����ش���ي���ح���ي���ة 
وفقا  �إ�شر�ئيل،  خريطة  با�شتثناء 

للموقع.
�ل�شابعة  �ل��ق��ن��اة  ن��ق��ل��ت  ب���دوره���ا 
وزير  ع��ن  للم�شتوطنني  �لتابعة 
�مل�����و�������ش�����لت و�ال�����ش����ت����خ����ب����ار�ت 
كات�س  ي�����ش��ر�ئ��ي��ل  �الإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي 
-وه���و م��ن زع��م��اء ح���زب �لليكود 
�خلريطة  لهذه  و�شفه  �حل��اك��م- 
للغ�شب  مثرية  باأنها  �الأمريكية 

الأنها “خريطة م�شوهة«.

يف �شهر يونيو حزير�ن �لقادم.
وقال �ملر��شل �لع�شكري لل�شحيفة 
�شائدة  تقدير�ت  �إن  زيتون  ي��و�آف 
متز�يدة يف قيادة �ملنطقة �لو�شطى 
�إىل  يف �جلي�س �الإ�شر�ئيلي ت�شري 
�أن �ل�شهر �لقادم �شي�شهد توتر�ت 
�أمنية قد ت�شل حد �ندالع موجة 
يف  ج��دي��دة  فل�شطينية  ه��ج��م��ات 

�ل�شفة �لغربية.
�لت�شعيد  ه����ذ�  زي���ت���ون  و�أرج�������ع 
�ملتوقع مع �قر�ب �شهر رم�شان 
�إىل وقوع عدد من عمليات �إطلق 
�إ�شر�ئيلية  �أه������د�ف  ع��ل��ى  �ل���ن���ار 
�لغربية،  �ل�������ش���ف���ة  يف  م�����وؤخ�����ر� 
و�����ش���ت���م���ر�ر �إ������ش�����ر�ب �الأ�����ش����رى 
�ل�شجون  يف  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني 

�الإ�شر�ئيلية.
�إ�شر�ئيلي كبري  ونقل عن �شابط 
قوله رغم �أن �إ�شر�ب �الأ�شرى مل 
يحقق بعد �أهد�فه باإخر�ج �جلموع 
فاإنه  �ل�����ش��و�رع،  �إىل  �لفل�شطينية 
لي�س بال�شرورة �أن تبقى �ل�شورة 
هكذ�، ال�شيما و�أن �الأح��د�ث �لتي 
�شهدتها يف �الأي��ام �الأخ��رية بلد�ت 
�لنبي �شالح و�شلو�د وحو�رة وقتل 
فيها فل�شطينيون، كفيلة بتحويل 
�شهر  �إىل  �ل��ق��ادم  ح��زي��ر�ن  يونيو 

�شاخن على نحو خا�س.
دفعت  �ل�شابقة  �الأ�شباب  �إن  وقال 
�الإ�شر�ئيلي  �جل���ي�������س  ب���ق���ي���ادة 
�ملدربة  �ل��ق��و�ت  م��ن  �مل��زي��د  لن�شر 
�لطرق  م���ف���رق���ات  ح����ول  ج���ي���د� 
�لغربية،  �ل�����ش��ف��ة  يف  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة 
�ملتوقعة  �الح����ت����ك����اك  وم���ن���اط���ق 
�ملدن  وح���ول  �لفل�شطينيني،  م��ع 

�لفل�شطينية.

بعملية �ل�شلم بني �لفل�شطينيني 
عن  و�أع���رب���ت  و�الإ�شر�ئيليني”، 
ترمب  زي����ارة  تنتهي  ب����اأال  �أم��ل��ه��ا 
ب���اإط���لق وع����ود ���ش��ي��ا���ش��ي��ة فقط، 
�إيجابية  نتائج  ع��ن  ت�شفر  و�إمن���ا 
�لديانات  ب��ني  �ل��ت��وح��ي��د  ه��دف��ه��ا 
�لثلث وتوثيق �لتعاون بني دول 

�ملنطقة.
وزعمت �شاكيد -وهي من قياد�ت 
حزب �لبيت �ليهودي �ل�شريك يف 
�أن ترمب  �الئ��ت��لف �حل��ك��وم��ي- 
وقد  �شابقيه،  عن  يختلف  رئي�س 
�أتى من خارج �ملنظومة �لتقليدية 
يف و����ش��ن��ط��ن، ول���دي���ه ح���ب كبري 
وطيدة  و�شد�قات  �إ�شر�ئيل  جتاه 

مع رجال �ليمني فيها.

يديعوت  �شحيفة  م��ر����ش��ل��ة  �أم����ا 
فقالت  �أزوالي  م��ور�ن  �أح��رون��وت 
�الإ�شر�ئيلية  �لق�شاء  وزي���رة  �إن 
ع��رّبت عن غ�شبها  �شاكيد  �آيليت 
م��ن ه���ذ� �ل��ف��ع��ل، وع���ن �أم��ل��ه��ا �أن 
يكون ناجما عن جهل وال يعك�س 
و�أكدت  جديدة،  �أمريكية  �شيا�شة 
لرمب  ���ش��ت��و���ش��ح  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  �أن 
خ�����لل زي����ارت����ه رف�����ش��ه��ا �إق���ام���ة 
باأن  و�شتطالبه  فل�شطينية،  دولة 
ت��ع��ه��د�ت��ه بنقل  ت��ن��ف��ي��ذ  ي��و����ش��ل 
�أبيب  تل  من  �الأمريكية  �ل�شفارة 

�إىل �لقد�س.
لدينا  علم  “ال  �لوزيرة  و�أ�شافت 
بوجود خطة �شيا�شية لدى �الإد�رة 
خا�شة  �جل�����دي�����دة  �الأم����ريك����ي����ة 

وفيما يتعلق باحلديث عن وجود 
مبادرة  بطرح  ترمب  لدى  توجه 
�إق���ل���ي���م���ي���ة ل��ت��ط��ب��ي��ع �ل���ع���لق���ات 
طالبت  �ل��ع��رب��ي��ة،  �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة 
�لفر�شة  ه��ذه  با�شتغلل  �شاكيد 
علقات  ه��ن��اك  الأن  �ل��ت��اري��خ��ي��ة، 
ب��ني �إ���ش��ر�ئ��ي��ل وع���دد م��ن �لدول 
�الأو�ن  و�آن  �مل��ع��ت��دل��ة،  �ل��ع��رب��ي��ة 

لو�شعها علنية على �لطاولة.
فر�شة  “هذه  ب��ال��ق��ول  وخ��ت��م��ت 
الإعادة �شياغة �شرق �أو�شط جديد 
�ملزيد  �قت�شادي من خلل  بثوب 
وتوثيق  �لعلنية،  �ل��ع��لق��ات  م��ن 
�الأو������ش����ر �ل��ت��ج��اري��ة م���ع �ل���دول 
�لتمر�س  ع���ن  ب��ع��ي��د�  �ل��ع��رب��ي��ة، 
مع  بال�شر�ع  �ملتعلقة  �مل��و�ق��ف  يف 

••اوتاوا-اأ ف ب:

�لكندي  �ل��������وزر�ء  رئ��ي�����س  ت��ع��ه��د 
حكومته  �ن  ت���������رودو  ج���ا����ش���نت 
���ش��ت��ك��ون ح���ازم���ة يف دف��اع��ه��ا عن 
�الإجر�ء�ت  �إز�ء  �لكندية  �مل�شالح 
تفر�شها  �لتي  �لتجارية  �لعقابية 

و��شنطن.
ل��ق��اء �شحايف  ت�����رودو يف  و����ش���رح 
�لعمل  ���ش��ن��و����ش��ل  ف��ان��ك��وف��ر  يف 
بحزم �شديد من �أجل �لدفاع عن 
م�شالح كند� ... �ز�ء �لطابع غري 
�لعادل للإجر�ء�ت �لعقابية �لتي 

تتخذها و��شنطن .
دونالد  �الأم��ريك��ي  �لرئي�س  وك��ان 
�و�خ����ر ني�شان  ف��ر���س يف  ت��ر�م��ب 

�ل���ط���ائ���ر�ت ���ش��ن��د�ف��ع د�ئ���م���ا عن 
�ملوؤ�ش�شات و�لعمال �لكنديني .

�جل����م����ع����ة، ه�������������������������������ددت وزي�������رة 
كري�شتيا  �ل��ك��ن��دي��ة  �خل��ارج��ي�����������������ة 

�لبناء  �بريل �شر�ئب على خ�شب 
�مل�شتورد من كند� وهدد باإجر�ء�ت 

مماثلة على منتجات �حلليب.
�خلمي�س، فتحت وز�رة �خلارجية 
�شكوى  ح��ول  حتقيقا  �المريكية 
ت��ت��ه��م فيها  ب���وي���ن���غ  ����ش���رك���ة  م����ن 
ببيع  �لكندية  بومباردييه  �شركة 
ط���ائ���ر�ت���ه���ا ب���اأ����ش���ع���ار زه���ي���دة �ىل 
من  م�شتفيدة  �ملتحدة  �ل��والي��ات 
�ل��دع��م �حل��ك��وم��ي �ل���ذي حت�شل 

عليه.
�شتكون  ب����لده  �ن  ت�����رودو  وت���اب���ع 
يف  د�ئما”  وم�����ش��م��م��ة  “حازمة 
دفاعها عن �مل�شالح �لكندية على 

�شعيد كل هذه �مللفات.
ب�شناعات  ي��ت��ع��ل��ق  م���ا  يف  وت���اب���ع: 

�مللف  �ي�ش���������ا  �ملكلفة  ف��ري��لن��د 
�ملتحدة  �ل���والي���ات  م��ع  �ل��ت��ج��اري 
�حلكوم�����ة  بي���ن  �ل��ع��ق��ود  بف�شخ 

�لكندية وبوينغ.
وك���ان�������ت �حل���ك���وم���ة �الأم���ريك���ي���ة 
ر�ش������ميا  �ملا�شي  �خلمي�س  �أعلنت 
�لتفاو�س  �إع��ادة  عملية  �ط�������لق 
يف �ت��ف��اق��ي��ة �ل��ت��ب��ادل �حل���ر لدول 
)نافت��������ا(،  �ل�ش����������مالية  �مريكا 
م���ر�ر�  ت��ر�م��ب  به��������ا  ن���دد  �ل��ت��ي 
للم�شال������ح  خمالف�����ة  باأنه��������ا 

�المريكية.
هذه  ت����ب����د�أ  �ن  �مل���ف���ر����س  وم�����ن 
�ملك�شيك  ب��ني  ر�شميا  �مل��ف��او���ش��ات 
وك����ن����د� و�ل������والي������ات �مل���ت���ح���دة يف 

�و��شط �آب �غ�شط�س.

تاأبني �ضحايا طائرة م�ضرية 
�ضقطت مبياه املتو�ضط

•• القاهرة-وكاالت:

نظم �أهايل �شحايا �لطائرة �مل�شرية �ملنكوبة �لتي �شقطت يف مياه �لبحر �ملتو�شط 
تاأبني ل�شحايا �لطائرة  �لقاهرة، وقفة  �إىل  �أثناء رحلتها من باري�س  �ملا�شي  �لعام 
وذكرت  م�شر.  يف  �أجنبية  دول  و�شفر�ء  �مل�شوؤولني  من  ع��دد  �لتاأبني  يف  و���ش��ارك    .
�شريف  �مل��دين  �ل��ط��ري�ن  وزي��ر  �أن  �لر�شمية  �مل�شرية  �الأو���ش��ط  �ل�شرق  �أن��ب��اء  وكالة 
فتحي، و�ل�شفري �لفرن�شي لدى �لقاهرة �أندريه بار�ن، ورئي�س جمل�س �إد�رة �ل�شركة 
وع��دد� من  ذك��ي،  �أ�شرف  �لفنانني  ونقيب  م�شلم،  للطري�ن �شفوت  مل�شر  �لقاب�شة 
ووز�رة  للطري�ن  �شركة م�شر  و�أقامت  �لتاأبني.  �شاركو� يف  �لطائرة  �أه��ايل �شحايا 
�لتي مت  �لقاعة  �ملنكوبة خارج  �لطائرة  ن�شبا تذكاريا يحمل رقم  �ملدين  �لطري�ن 
�لذكرى  يف  �لتاأبني  مر��شم  الإقامة  �مل��دين  �لطري�ن  �شلطة  مبنى  خلف  جتهيزها 
�شارل  مطار  من  �أقلعت  للطري�ن  م�شر  طائرة  وكانت  �لطائرة.  ل�شحايا  �الأوىل 
ديغول بباري�س يوم 19 مايو �أيار �لعام �ملا�شي وعلى متنها 66 �شخ�شا من بينهم 
�شبعة هم �أفر�د �لطاقم، و�ختفت عن �شا�شات �لر�د�ر فوق مياه �لبحر �ملتو�شط بعد 
ر�شميا  حتطمها  عن  �الإع���لن  ذل��ك  بعد  ومت  �مل�شري،  �جل��وي  �ملجال  �إىل  دخولها 

ووفاة كل من كانو� عليها.

�لفل�شطينيني«. وجاء ن�شر �لبيت 
�الأبي�س لهذه �خلريطة بعد �أيام 
قليلة من �إعلن م�شوؤول �أمريكي 
�أم�����ام رج����ال م��ك��ت��ب رئي�س  ب����ارز 
بنيامني  �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة  �حل��ك��وم��ة 
لي�س  �ل���رب�ق  ح��ائ��ط  �أن  نتنياهو 
يف  موجود  وه��و  الإ�شر�ئيل،  تابعا 
�الأر��شي �لتابعة لل�شفة �لغربية، 
و�أع���ل���ن �ل��ب��ي��ت �الأب��ي�����س �أن����ه لن 
مبر�فقة  لنتنياه������و  ي�ش������مح 
حائط  �إىل  زي�����ارت�����ه  يف  ت���رم���ب 

�لرب�ق. 
�شحيفة  ك�������ش���ف���ت  ذل���������ك،  �ىل 
ي��دي��ع��وت �أح��رون��وت ع��ن خماوف 
�الأجهزة �الأمنية �الإ�شر�ئيلية من 
�لت�شعيد يف �ملناطق �لفل�شطينية 

بعد .
و��شافت �ن “هذ� �أمر مهم وال تز�ل هناك حمادثات م�شتمرة 
�شنكون  قو�تنا  علينا حتريك  توجب  ح��ال  لكن يف  تركيا  مع 
مل�شاركة  زمنية  فجوة  �شيخلق  ذلك  �ن  رغم  لهذ�  م�شتعدين 
ط��ائ��ر�ت��ن��ا م��ن ط���ر�ز +ت��ورن��ي��دو+ يف �مل��ه��م��ات ورمب���ا لب�شعة 

�أ�شابيع«.
�الأزرق  �لقاعدة �جلوية يف  �الأردن  “لقد زرت هنا يف  وتابعت 
�لكثري من �الإمكانات يف هذه  �م�س و�ث��ارت �عجابي، فهناك 
�لكبري  �المتنان  ع��ن  “نعرب  و�أو���ش��ح��ت  �جل��وي��ة«.  �لقاعدة 
مع  حمادثات  و�شاأجري  �لكبري  و�لدعم  �حلافل  لل�شتقبال 
�مللك عبد �هلل �لثاين يف وقت الحق بعد �لظهر �ل�شبت الأ�شكره 

•• ال�شومية-اأ ف ب:

�أم�س  �ل��دف��اع �الملانية �ور���ش��وال ف��ون دي��ر ليني  قالت وزي���رة 
�لقو�ت  نقل  ح��ول  بعد  ق��ر�ر  �أي  تتخذ  �ن بلدها مل  �ل�شبت 

�الملانية �ملتمركزة يف قاعدة �جنرليك �لركية �ىل �الأردن.
نو�با  �أنقرة  �ملا�شي مبنع  �الثنني  ب�شدة  ن��ددت  برلني  وكانت 
من �أملانيا زيارة قاعدة تابعة حللف �شمال �الأطل�شي يف تركيا 

وحذرت من �نها قد ت�شحب قو�تها لن�شرها يف مكان �آخر. 
�ملنتدى  يف  م�شاركتها  هام�س  على  �الملانية  �ل��وزي��رة  وقالت 
�ذ�  ��شئلة �ل�شحافيني حول ما  �ل��دويل رد� على  �القت�شادي 
كانت بلدها تعتزم نقل قو�تها �ىل �الأردن، مل يتم �تخاذ قر�ر 

للربملانيني  “بالن�شبة  وقالت  �لكرمي”.  �لعر�س  ه��ذ�  على 
�لو�شول  قادرين على  يكونو�  �ن  ج��د�  �ملهم  فانه من  �المل��ان 
�ىل قو�تنا وزيارتهم«. و�أ�شافت يف قاعدة �إجنريليك �لركية 
يبدو حتى �الن �نه من �ل�شعب على �لربملانيني �الأملان زيارة 
�لقو�ت يف هذه �لقاعدة حيث ي�شاركون يف مهمة �شد د�ع�س. 
تنفيذ  يت�شنى  ك��ي  ن��خ��ط��ط  �أن  �الآن  علينا  ل��ذل��ك  وت��اب��ع��ت 
�أي  �أق��رب وقت ممكن، م�شددة على �نه مل يتخذ  �لعملية يف 
منع  �الأمل��ان��ي��ة  �خلارجية  وز�رة  وو�شفت  بعد.  �شيا�شي  ق��ر�ر 
يف  ت�شتخدم  �لتي  �جنرليك  قاعدة  زي��ارة  من  �ل��ن��و�ب  تركيا 
�ملقبول.  بغري  د�ع�س  تنظيم  �شد  �ل��دويل  �لتحالف  عمليات 
�ل���ق���اع���دة، حيث  250 ع�����ش��ك��ري��ا يف  �أمل��ان��ي��ا ح����و�يل  وت��ن�����ش��ر 
تنطلق طائر�تها من طر�ز “تورنيدو” يف مهمات ��شتطلع 
�مل�شاركة يف  �ل��دول  فوق �شوريا �و لتقدمي �الإم��د�د لطائر�ت 

�لتحالف �شد �ملتطرفني.

�لليبي  �ل��وط��ن��ي  �جلي�س  يف  �شابق  ق��ي��ادي  و�ل��ربغ��ث��ي 
�ل��وط��ن��ي خليفة  ل��ق��ائ��د �جل��ي�����س  �إىل خ�����ش��م  وحت����ول 
دور� يف تخطيط  لعب  �أن��ه  �إىل  تقارير  وت�شري  حفر. 
عمليات ع�شكرية �شابقة �شد �جلي�س �لوطني بالرغم 
�أو�م����ر ل�شن ه��ج��وم يوم  �إ���ش��د�ر  �أن وز�رت����ه نفت  م��ن 
�خلمي�س. وقال �جلي�س �لوطني �إن مت�شددين وكتائب 
�جلي�س  �ل�شابق  �أع�شاوؤها يف  قاتل  �لتي  بنغازي،  دفاع 

�لوطني يف بنغازي، �شاركو� �أي�شا يف �لهجوم.
وقال �مل�شماري �إن �جلي�س �لوطني نفذ �شربات جوية 

يف منطقتي �شبها و�جلفرة رد� على �لهجوم.

•• بنغازي -رويرتز:

�إىل  �إن ما ي�شل  ليبيا  �شرق  ق��و�ت  با�شم  قال متحدث 
هجوم  يف  �ملا�شي  �خلمي�س  ي��وم  قتلو�  �شخ�شا   141
ع��ل��ى ق���اع���دة ج��وي��ة يف ج��ن��وب �ل���ب���لد ب��ي��ن��م��ا �أوقفت 
�حلكومة �ملدعومة من �الأمم �ملتحدة وزير �لدفاع �إىل 

حني �لتحقيق يف �لو�قعة.
ه��دن��ة يف  �ل�شاطئ  ب���ر�ك  ق��اع��دة  �لهجوم على  و�أن��ه��ى 
�ملنطقة �لتي �أ�شبحت يف �الأ�شهر �الأخرية نقطة توتر 

بني حتالفات ع�شكرية يف �شرق وغرب ليبيا.
وقد يوؤدي �لهجوم �أي�شا �إىل ت�شعيد كبري يف �ل�شر�ع 
�لقائم بني �لف�شائل �ملتمركزة يف �شرق ليبيا و�لف�شائل 
وحكومات  �حلالية  �حلكومة  م��ع  �ملتحالفة  �ملناف�شة 

�شابقة يف �لعا�شمة طر�بل�س.
�لوطني  با�شم �جلي�س  �ملتحدث  �مل�شماري  �أحمد  وقال 
�لليبي �ملتمركز يف �شرق �لبلد �إن 103 من �لقتلى يف 
�ل�شاطئ من قو�ت �جلي�س  بر�ك  قاعدة  �لهجوم على 

�لوطني �ملوجودة يف �ملنطقة.
غرب  يف  م�شر�تة  مدينة  م��ن  كتيبة  �ل��ه��ج��وم  و�شنت 
ليبيا معروفة با�شم �لقوة �لثالثة وكانت ت�شيطر على 
�لقاعدة يف �ل�شابق وتتحالف ��شميا مع حكومة �لوفاق 

�لوطني �ملدعومة من �الأمم �ملتحدة يف طر�بل�س.
�ل�شاطئ  ب����ر�ك  ب��ل��دي��ة  رئ��ي�����س  ق���ال  ���ش��اب��ق  ويف وق���ت 
وم�شدر طبي �إن عدد �لقتلى بلغ 89 على �لرغم من 

�إىل  ت�شل  مل  �جلثث  بع�س  �إن  ق��ال  طبيا  م�شوؤوال  �أن 
�جلثث  بع�س  جمعو�  �إنهم  �مل�شماري  وقال  �مل�شت�شفى. 

يوم �جلمعة.
�لقتلى.  ع��دد  م��ن  م�شتقل  ب�شكل  �لتحقق  يت�شن  ومل 
وق���ال م�����ش��وؤول��ون حم��ل��ي��ون وم�����ش��وؤول��ون م��ن �جلي�س 
�أعدمو�  و�إنهم  �ملدنيني  من  �لقتلى  بع�س  �إن  �لوطني 
قليو�ن  وق�����ال حم��م��د  ي���ب���دو.  ف��ي��م��ا  دون حم��اك��م��ات 
�ملتحدث با�شم �لقوة �لثالثة ملحطة تلفزيون حملية �إن 
قو�ت �جلي�س �لوطني �لتي قتلت د�خل �لقاعدة كانت 

م�شلحة. 
م�شوؤول طبي  نقل عن  ووت�س  ر�يت�س  وقالت هيومن 
و�شاهد �إن �لقو�ت �ملهاجمة قتلت “ع�شر�ت من مقاتلي 
�جلي�س �لوطني �لليبي و�لبع�س بالر�شا�س يف �لر�أ�س 

يف عمليات �إعد�م دون حماكمة فيما يبدو«. 
وو�شف مبعوث �الأمم �ملتحدة �إىل ليبيا مارتن كوبلر 
�أال  �إن��ه يجب  قائل  و�شرير  م��ربر  غ��ري  ب��اأن��ه  �لهجوم 

يدفع ليبيا �إىل �شر�ع �أكرب و�أخطر.
�أوقف  �أن��ه  �ل�شر�ج  فائز  �لوفاق  حكومة  رئي�س  و�أعلن 
وزير �لدفاع �ملهدي �لربغثي و�آمر �لقوة �لثالثة جمال 
�لريكي �إىل حني حتديد �مل�شوؤولني عن خرق �لهدنة 

ووقف �إطلق �لنار.
�ل�شاطئ  ب��ر�ك  يف  �لع�شكري  �لت�شعيد  �ل�شر�ج  و�أد�ن 
�إىل وق��ف ف���وري الإط���لق �لنار  �ل��ع��ب��ار�ت ودع���ا  باأ�شد 
ونفى �إ�شد�ر �أي تعليمات لوز�رة �لدفاع ل�شن �لهجوم. 

و�أي�شا يوم �جلمعة ذكر م�شوؤول �أمني �أن �شيارة ملغومة 
ب��ن��غ��ازي مما  ب��ل��دة جنوبي  �ن��ف��ج��رت خ���ارج م�شجد يف 
ب��ارز متحالف مع �جلي�س  قبيلة  �شيخ  �إىل مقتل  �أدى 
خروجهم  �أث��ن��اء  �آخ��ري��ن  خم�شة  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �لوطني 

عقب �أد�ء �شلة �جلمعة.
وقال م�شدر طبي �إن �النفجار يف �شلوق على بعد 50 
كيلومر� جنوبي بنغازي �أ�شفر عن �إ�شابة 26 �شخ�شا 
منذ  حملة  �لليبي  �ل��وط��ن��ي  �جلي�س  وي�شن  �آخ��ري��ن. 
ومناف�شني  مت�شددين  �إ�شلميني  على  �شنو�ت  ث��لث 

�آخرين يف بنغازي ومناطق �أخرى ب�شرق ليبيا.
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اإعالن جتديد
يعلن ق�ش�م �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي  وم�شاركوه 

بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

98469 : �ملودع��ة بال�رقم  
ب�اإ�ش��م: �م بي �شي �ي بي منطقة حرة ذ.م.م

وعنو�نه: مبنى �م بي �شي ، مدينة دبي للإعلم ، دبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.   
بتاريخ : 2012/04/08 و�مل�ش�جلة حتت رقم : 98469 

�لفئة :41
خدمات   ، و�لثقافية  �لريا�شية  �الأن�شطة  خدمات   ، �لتدريب  توفري  خدمات   ، �لتعليم  خدمات   : �ملنتجات 
�إنتاج �الأغاين و�الأفلم و�الأخبار و�لرب�مج �مل�شموعة و�ل�شمعية �لب�شرية على �الأ�شرطة �ل�شمعية و�أ�شرطة 
�لفيديو و�أقر��س �لكمبيوتر ، خدمات �لرفيه و�لرفيه �لتلفزيوين ، خدمات �إنتاج �الأفلم وخا�شة �الأفلم 
�لتلفزيونية ، خدمات مونتاج بر�مج �لتلفزيون ، خدمات تاأجري و��شتئجار �الأفلم �ل�شينمائية و�لتلفزيونية 
، ترتيب و�شر�ء �ملثلت �ملو�شيقية ، �إنتاج �لرب�مج �الذ�عية و�لتليفزيونية ، عر�س �لتمثيليات �حلية ، �إنتاج 
، خدمات  �لرفيه  ، خدمات  �لهزلية  �ل�شخ�شيات  �لفيديو،خدمات عرو�س  ��شرطة  �فلم  �نتاج   ، �لعرو�س 
، تنظيم  ، تنظيم �لعرو�س)متعهدي �حلفلت(  توفري معلومات عن �لرفيه ، خدمات �لت�شكيل للفنانني 
�أو �لرفيهية( خدمات ��شتوديوهات �الفلم ، �لرفيه عرب �لتلفاز و�لو�قعة بالفئة  �ل�شباقات ) �لتعليمية 

41
�ال�شر�طات :  

و�ش�تظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�ش�ر �ش�نو�ت �أخرى �عتبار�ٌ من تاريخ �نت��هاء �حلماية يف 2017/08/06 
وحتى تاريخ 2027/08/06

ق�سـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  مايو 2017 العدد 12025

اإعالن جتديد
يعلن ق�ش�م �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي  وم�شاركوه 

بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

98397 : �ملودع��ة بال�رقم  
ب�اإ�ش��م : �م بي �شي �ي بي منطقة حرة ذ.م.م

وعنو�نه : مبنى �م بي �شي ، مدينة دبي للإعلم ، دبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.   
بتاريخ : 2011/09/22 و�مل�ش�جلة حتت رقم : 152061 

�لفئة:16
�مل��و�د غري �مل�شنفة يف فئات  �ل��ورق و�ل���ورق �ملقوى )�ل��ك��رت��ون( و�الأ���ش��ن��اف �مل�شنوعة من ه��ذه   : �ملنتجات   
�مل�شتعملة  �لل�شقة  �مل��و�د   ، �لقرطا�شية   ، �لفوتوغر�فية  �ل�شور   ، �لكتب  وم��و�د جتليد  �ملطبوعات   ، �أخ��رى 
يف �لقرطا�شية �أو للأغر��س �ملنزلية ، �الأدو�ت �خلا�شة بالفنانني ، فر�س �لتلوين و�لدهان ، �الآالت �لكاتبة 
وم�شتلزمات �ملكاتب )عد� �الأثاث( ، �ملو�د �الإر�شادية و�لتعليمية ) عد� �الأجهزة( ، مو�د بل�شتيكية للتغليف 

)غري �مل�شنفة �شمن فئات �أخرى( ، حروف �لطباعة ، �لكل�شيهات.
�ال�شر�طات              :  

و�ش�تظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�ش�ر �ش�نو�ت �أخرى �عتبار�ٌ من تاريخ �نت��هاء �حلماية يف 2017/08/05 
وحتى تاريخ 2027/08/05 

ق�سـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  مايو 2017 العدد 12025

اإعالن جتديد
يعلن ق�ش�م �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي  وم�شاركوه

 بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

98398 : �ملودع��ة بال�رقم  
ب�اإ�ش��م: �م بي �شي �ي بي منطقة حرة ذ.م.م

وعنو�نه : مبنى �م بي �شي ، مدينة دبي للإعلم ، دبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.   
بتاريخ : 2009/08/16 و�مل�ش�جلة حتت رقم : 96188 

�لفئة:35
�ملنتجات : خدمات �لدعاية و�الإعلن ، �إد�رة �الأعمال ، �إد�رة �الأن�شطة �لتجارية ، �الأعمال �ملكتبية ، خدمات 

�لدعاية بو��شطة �لتلفزيون و�الإذ�عة بو��شطة �لتلفزيون ، و�لو�قعة بالفئة 35.
�ال�شر�طات :  

و�ش�تظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�ش�ر �ش�نو�ت �أخرى �عتبار�ٌ من تاريخ �نت��هاء �حلماية يف 2017/08/05 
وحتى تاريخ 2027/08/05 

ق�سـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  مايو 2017 العدد 12025

اإعالن جتديد
يعلن ق�ش�م �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي  وم�شاركوه 

بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

98399 : �ملودع��ة بال�رقم  
ب�اإ�ش��م : �م بي �شي �ي بي منطقة حرة ذ.م.م

وعنو�نه : مبنى �م بي �شي ، مدينة دبي للإعلم ، دبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.   
بتاريخ : 2009/09/07 و�مل�ش�جلة حتت رقم : 96636 

�لفئة:38
�لغاين و�الأف��لم و�خلبار و�لرب�مج عن طريق  ، خدنات بث  �لبث  ، خدمات  �ملنتجات : خدمات �الت�شاالت 
�لهاتف �لنقال و�الإنرنت و�شبكات �لكمبير �لعاملية ، خدمات بث �الأغاين و�الأفلم و�الأخبار و�لرب�مج عن 
طريق �لتلفزيون ، خدمات �لبث عن طريق �الإنرنت ، �لبث �لتلفزيوين ، بث �لرب�مج �لتلفزيونية ، خدمات 

�لرب�مج �لتلفزيونية ، خدمات وكاالت �ل�شحافة )�ت�شاالت( و�الأخبار. 
�ال�شر�طات              :  

و�ش�تظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�ش�ر �ش�نو�ت �أخرى �عتبار�ٌ من تاريخ �نت��هاء �حلماية يف 2017/08/05 
وحتى تاريخ 2027/08/05

ق�سـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  مايو 2017 العدد 12025

اإعالن جتديد
يعلن ق�ش�م �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي  وم�شاركوه

 بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

98438 : �ملودع��ة بال�رقم  
ب�اإ�ش��م: ميدل �ي�شت نيوز منطقة حرة ذ.م.م

وعنو�نه : بناية �م بي �شي ، مدينة دبي للإعلم ، دبي ،�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.   
بتاريخ : 2011/09/22 و�مل�ش�جلة حتت رقم : 152075 

�لفئة :35
، خدمات  �ملكتبية  �لعمال   ، �لتجارية  �الأن�شطة  �إد�رة   ، �لعمال  �إد�رة   ، �لدعاية و�الإع��لن  �ملنتجات : خدمات 
 ، �لتجارية  و�الإع��لن��ات  �لدعايات  بث   ، �لدعائي  �الإع��لن  وك��االت   ، و�الإذ�ع���ة  �لتلفزيون  بو��شطة  �لدعاية 

�الإعلن بو��شطة �لتلفزيون. 
�ال�شر�طات :  

و�ش�تظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�ش�ر �ش�نو�ت �أخرى �عتبار�ٌ من تاريخ �نت��هاء �حلماية يف 2017/08/05 
وحتى تاريخ 2027/08/05

ق�سـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  مايو 2017 العدد 12025

اإعالن جتديد
يعلن ق�ش�م �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي  وم�شاركوه

 بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

98439 : �ملودع��ة بال�رقم  
ب�اإ�ش��م: ميدل �ي�شت نريوز منطقة حرة ذ.م.م

 وعنو�نه : بنايه �م بي �شي ، مدينة دبي للإعلم ، دبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.   
بتاريخ : 2011/09/22 و�مل�ش�جلة حتت رقم : 152076 

�لفئة :38
�لغاين و�الأف��لم و�خلبار و�لرب�مج عن طريق  ، خدنات بث  �لبث  ، خدمات  �ملنتجات : خدمات �الت�شاالت 
�لهاتف �لنقال و�الإنرنت و�شبكات �لكمبير �لعاملية ، خدمات بث �الأغاين و�الأفلم و�الأخبار و�لرب�مج عن 
طريق �لتلفزيون ، خدمات �لبث عن طريق �الإنرنت ، �لبث �لتلفزيوين ، بث �لرب�مج �لتلفزيونية ، خدمات 

�لرب�مج �لتلفزيونية ، خدمات وكاالت �ل�شحافة )�ت�شاالت( و�الأخبار. 
�ال�شر�طات :  

و�ش�تظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�ش�ر �ش�نو�ت �أخرى �عتبار�ٌ من تاريخ �نت��هاء �حلماية يف 2017/08/05 
وحتى تاريخ 2027/08/05

ق�سـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  مايو 2017 العدد 12025

اإعالن جتديد
يعلن ق�ش�م �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي  وم�شاركوه

بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

98440 : �ملودع��ة بال�رقم  
ب�اإ�ش��م : ميدل �ي�شت نيوز منطقة حرة ذ.م.م

وعنو�نه : مبنى �م بي �شي  ، مدينة دبي للإعلم ، دبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.   
بتاريخ : 2011/09/22 و�مل�ش�جلة حتت رقم : 152077 

�لفئة :41
خدمات   ، و�لثقافية  �لريا�شية  �الأن�شطة  خدمات   ، �لتدريب  توفري  خدمات   ، �لتعليم  خدمات   : �ملنتجات 
�إنتاج �الأغاين و�الأفلم و�الأخبار و�لرب�مج �مل�شموعة و�ل�شمعية �لب�شرية على �الأ�شرطة �ل�شمعية و�أ�شرطة 
�لفيديو و�أقر��س �لكمبيوتر ، خدمات �لرفيه و�لرفيه �لتلفزيوين ، خدمات �إنتاج �الأفلم وخا�شة �الأفلم 
�لتلفزيونية ، خدمات مونتاج بر�مج �لتلفزيون ، خدمات تاأجري و��شتئجار �الأفلم �ل�شينمائية و�لتلفزيونية 
، ترتيب و�شر�ء �ملثلت �ملو�شيقية ، �إنتاج �لرب�مج �الذ�عية و�لتليفزيونية ، عر�س �لتمثيليات �حلية ، �إنتاج 
، خدمات  �لرفيه  ، خدمات  �لهزلية  �ل�شخ�شيات  �لفيديو،خدمات عرو�س  ��شرطة  �فلم  �نتاج   ، �لعرو�س 
، تنظيم  ، تنظيم �لعرو�س)متعهدي �حلفلت(  توفري معلومات عن �لرفيه ، خدمات �لت�شكيل للفنانني 

�ل�شباقات ) �لتعليمية �أو �لرفيهية( خدمات ��شتوديوهات �الفلم ، �لرفيه عرب �لتلفاز   .
�ال�شر�طات :  

و�ش�تظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�ش�ر �ش�نو�ت �أخرى �عتبار�ٌ من تاريخ �نت��هاء �حلماية يف 2017/08/05 
وحتى تاريخ 2027/08/05

ق�سـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  مايو 2017 العدد 12025

اإعالن جتديد
يعلن ق�ش�م �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي  وم�شاركوه 

بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:
98401 : �ملودع��ة بال�رقم  

ب�اإ�ش��م: �م بي �شي �ي بي منطقة حرة ذ.م.م
وعنو�نه : مبنى �م بي �شي ، مدينة دبي للإعلم ، دبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.   

بتاريخ : 2011/09/20 و�مل�ش�جلة حتت رقم : 151178 
�لفئة :16

�مل��ق��وى )�ل��ك��رت��ون( و�الأ���ش��ن��اف �مل�شنوعة م��ن ه��ذه �مل���و�د غ��ري �مل�شنفة يف فئات  �ملنتجات : �ل���ورق و�ل���ورق 
�مل�شتعملة  �لل�شقة  �مل��و�د   ، �لقرطا�شية   ، �لفوتوغر�فية  �ل�شور   ، �لكتب  وم��و�د جتليد  �ملطبوعات   ، �أخ��رى 
يف �لقرطا�شية �أو للأغر��س �ملنزلية ، �الأدو�ت �خلا�شة بالفنانني ، فر�س �لتلوين و�لدهان ، �الآالت �لكاتبة 
وم�شتلزمات �ملكاتب )عد� �الأثاث( ، �ملو�د �الإر�شادية و�لتعليمية ) عد� �الأجهزة( ، مو�د بل�شتيكية للتغليف 

)غري �مل�شنفة �شمن فئات �أخرى( ، حروف �لطباعة ، �لكل�شيهات.
�ال�شر�طات :  

و�ش�تظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�ش�ر �ش�نو�ت �أخرى �عتبار�ٌ من تاريخ �نت��هاء �حلماية يف 2017/08/05 
وحتى تاريخ 2027/08/05

ق�سـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  مايو 2017 العدد 12025

اإعالن جتديد
يعلن ق�ش�م �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي  وم�شاركوه

 بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:
98400 : �ملودع��ة بال�رقم  

ب�اإ�ش��م: �م بي �شي �ي بي منطقة حرة ذ.م.م
وعنو�نه : مبنى �م بي �شي ، مدينة دبي للإعلم ، دبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.   

بتاريخ : 2009/09/07 و�مل�ش�جلة حتت رقم : 96637 
�لفئة:41

خدمات   ، و�لثقافية  �لريا�شية  �الأن�شطة  خدمات   ، �لتدريب  توفري  خدمات   ، �لتعليم  خدمات   : �ملنتجات 
�إنتاج �الأغاين و�الأفلم و�الأخبار و�لرب�مج �مل�شموعة و�ل�شمعية �لب�شرية على �الأ�شرطة �ل�شمعية و�أ�شرطة 
�لفيديو و�أقر��س �لكمبيوتر ، خدمات �لرفيه و�لرفيه �لتلفزيوين ، خدمات �إنتاج �الأفلم وخا�شة �الأفلم 
�لتلفزيونية ، خدمات مونتاج بر�مج �لتلفزيون ، خدمات تاأجري و��شتئجار �الأفلم �ل�شينمائية و�لتلفزيونية 

، �لوكاالت �لفنية.
�ال�شر�طات :  

و�ش�تظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�ش�ر �ش�نو�ت �أخرى �عتبار�ٌ من تاريخ �نت��هاء �حلماية يف 2017/08/05 
وحتى تاريخ 2027/08/05

ق�سـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  مايو 2017 العدد 12025

اإعالن جتديد
يعلن ق�ش�م �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي  وم�شاركوه 

بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

98433 : �ملودع��ة بال�رقم  
ب�اإ�ش��م: �م بي �شي �ي بي منطقة حرة ذ.م.م

وعنو�نه: مبنى �م بي �شي ، مدينة دبي للإعلم ، دبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.   
بتاريخ : 2011/09/26 و�مل�ش�جلة حتت رقم : 152965 

�لفئة :35
، خدمات  �ملكتبية  �لعمال   ، �لتجارية  �الأن�شطة  �إد�رة   ، �لعمال  �إد�رة   ، �لدعاية و�الإع��لن  �ملنتجات : خدمات 
 ، �لتجارية  و�الإع��لن��ات  �لدعايات  بث   ، �لدعائي  �الإع��لن  وك��االت   ، و�الإذ�ع���ة  �لتلفزيون  بو��شطة  �لدعاية 

�الإعلن بو��شطة �لتلفزيون. 
�ال�شر�طات :  

و�ش�تظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�ش�ر �ش�نو�ت �أخرى �عتبار�ٌ من تاريخ �نت��هاء �حلماية يف 2017/08/05 
وحتى تاريخ 2027/08/05

ق�سـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  مايو 2017 العدد 12025

اإعالن جتديد
يعلن ق�ش�م �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي  وم�شاركوه

 بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

98434 : �ملودع��ة بال�رقم  
ب�اإ�ش��م : �م بي �شي �ي بي منطقة حرة ذ.م.م

وعنو�نه : مبنى �م بي �شي ، مدينة دبي للإعلم ، دبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.   
بتاريخ : 2011/09/27 و�مل�ش�جلة حتت رقم : 153501 

�لفئة :38
�لغاين و�الأف��لم و�خلبار و�لرب�مج عن طريق  ، خدنات بث  �لبث  ، خدمات  �ملنتجات : خدمات �الت�شاالت 
�لهاتف �لنقال و�الإنرنت و�شبكات �لكمبير �لعاملية ، خدمات بث �الأغاين و�الأفلم و�الأخبار و�لرب�مج عن 
طريق �لتلفزيون ، خدمات �لبث عن طريق �الإنرنت ، �لبث �لتلفزيوين ، بث �لرب�مج �لتلفزيونية ، خدمات 

�لرب�مج �لتلفزيونية ، خدمات وكاالت �ل�شحافة )�ت�شاالت( و�الأخبار. 
�ال�شر�طات :  

و�ش�تظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�ش�ر �ش�نو�ت �أخرى �عتبار�ٌ من تاريخ �نت��هاء �حلماية يف 2017/08/05 
وحتى تاريخ 2027/08/05

ق�سـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  مايو 2017 العدد 12025

اإعالن جتديد
يعلن ق�ش�م �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي  وم�شاركوه 

بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:
98437 : �ملودع��ة بال�رقم  

ب�اإ�ش��م: ميدل �ي�شت نيوز منطقة حرة ذ.م.م
وعنو�نه : بناية �م بي �شي ، مدينة دبي للإعلم ، دبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.   

بتاريخ : 2011/09/22 و�مل�ش�جلة حتت رقم : 152074 
�لفئة:16

�مل��ق��وى )�ل��ك��رت��ون( و�الأ���ش��ن��اف �مل�شنوعة م��ن ه��ذه �مل���و�د غ��ري �مل�شنفة يف فئات  �ملنتجات : �ل���ورق و�ل���ورق 
�مل�شتعملة  �لل�شقة  �مل��و�د   ، �لقرطا�شية   ، �لفوتوغر�فية  �ل�شور   ، �لكتب  وم��و�د جتليد  �ملطبوعات   ، �أخ��رى 
يف �لقرطا�شية �أو للأغر��س �ملنزلية ، �الأدو�ت �خلا�شة بالفنانني ، فر�س �لتلوين و�لدهان ، �الآالت �لكاتبة 
وم�شتلزمات �ملكاتب )عد� �الأثاث( ، �ملو�د �الإر�شادية و�لتعليمية ) عد� �الأجهزة( ، مو�د بل�شتيكية للتغليف 

)غري �مل�شنفة �شمن فئات �أخرى( ، حروف �لطباعة ، �لكل�شيهات.
�ال�شر�طات :  

و�ش�تظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�ش�ر �ش�نو�ت �أخرى �عتبار�ٌ من تاريخ �نت��هاء �حلماية يف 2017/08/05 
وحتى تاريخ 2027/08/05

ق�سـم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  مايو 2017 العدد 12025

اإعالن جتديد
يعلن ق�ش�م �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي  وم�شاركوه 

بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

98402 : �ملودع��ة بال�رقم  
ب�اإ�ش��م: �م بي �شي �ي بي منطقة حرة ذ.م.م

وعنو�نه : مبنى �م بي �شي ، مدينة دبي للإعلم ، دبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.   
بتاريخ : 2011/09/22 و�مل�ش�جلة حتت رقم : 152062 

�لفئة :35
، خدمات  �ملكتبية  �لعمال   ، �لتجارية  �الأن�شطة  �إد�رة   ، �لعمال  �إد�رة   ، �لدعاية و�الإع��لن  �ملنتجات : خدمات 
 ، �لتجارية  و�الإع��لن��ات  �لدعايات  بث   ، �لدعائي  �الإع��لن  وك��االت   ، و�الإذ�ع���ة  �لتلفزيون  بو��شطة  �لدعاية 

�الإعلن بو��شطة �لتلفزيون.
�ال�شر�طات :  

و�ش�تظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�ش�ر �ش�نو�ت �أخرى �عتبار�ٌ من تاريخ �نت��هاء �حلماية يف 2017/08/05 
وحتى تاريخ 2027/08/05

ق�سـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  مايو 2017 العدد 12025

اإعالن جتديد
يعلن ق�ش�م �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي  وم�شاركوه

 بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

98403 : �ملودع��ة بال�رقم  
ب�اإ�ش��م : �م بي �شي �ي بي منطقة حرة ذ.م.م

وعنو�نه : مبنى �م بي �شي ، مدينة دبي للإعلم ، دبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.   
بتاريخ : 2011/09/22 و�مل�ش�جلة حتت رقم : 152063 

�لفئة :38
�لغاين و�الأف��لم و�خلبار و�لرب�مج عن طريق  ، خدنات بث  �لبث  ، خدمات  �ملنتجات : خدمات �الت�شاالت 
�لهاتف �لنقال و�الإنرنت و�شبكات �لكمبير �لعاملية ، خدمات بث �الأغاين و�الأفلم و�الأخبار و�لرب�مج عن 
طريق �لتلفزيون ، خدمات �لبث عن طريق �الإنرنت ، �لبث �لتلفزيوين ، بث �لرب�مج �لتلفزيونية ، خدمات 

�لرب�مج �لتلفزيونية ، خدمات وكاالت �ل�شحافة )�ت�شاالت( و�الأخبار. 
�ال�شر�طات :  

و�ش�تظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�ش�ر �ش�نو�ت �أخرى �عتبار�ٌ من تاريخ �نت��هاء �حلماية يف 2017/08/05 
وحتى تاريخ 2027/08/05

ق�سـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  مايو 2017 العدد 12025

اإعالن جتديد
يعلن ق�ش�م �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي  وم�شاركوه

 بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:
98404 : �ملودع��ة بال�رقم  

ب�اإ�ش��م : �م بي �شي �ي بي منطقة حرة ذ.م.م
وعنو�نه : مبنى �م بي �شي ، مدينة دبي للإعلم ، دبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.   

بتاريخ : 2009/09/07 و�مل�ش�جلة حتت رقم : 96638 
�لفئة :41

خدمات   ، و�لثقافية  �لريا�شية  �الأن�شطة  خدمات   ، �لتدريب  توفري  خدمات   ، �لتعليم  خدمات   : �ملنتجات 
�إنتاج �الأغاين و�الأفلم و�الأخبار و�لرب�مج �مل�شموعة و�ل�شمعية �لب�شرية على �الأ�شرطة �ل�شمعية و�أ�شرطة 
�لفيديو و�أقر��س �لكمبيوتر ، خدمات �لرفيه و�لرفيه �لتلفزيوين ، خدمات �إنتاج �الأفلم وخا�شة �الأفلم 
�لتلفزيونية ، خدمات مونتاج بر�مج �لتلفزيون ، خدمات تاأجري و��شتئجار �الأفلم �ل�شينمائية و�لتلفزيونية 

، �لوكاالت �لفنية.
�ال�شر�طات :  

و�ش�تظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�ش�ر �ش�نو�ت �أخرى �عتبار�ٌ من تاريخ �نت��هاء �حلماية يف 2017/08/05 
وحتى تاريخ 2027/08/05

ق�سـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  مايو 2017 العدد 12025

اإعالن جتديد
يعلن ق�ش�م �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي  وم�شاركوه

 بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:
98435 : �ملودع��ة بال�رقم  

ب�اإ�ش��م: ميدل �ي�شت نيوز منطقة حرة ذ.م.م
وعنو�نه : بناية �م بي �شي ، مدينة دبي للإعلم ، دبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.   

بتاريخ : 2011/09/22 و�مل�ش�جلة حتت رقم : 152072 
�لفئة :9

وتلك  و�لب�شرية  و�ل�شينمائية  و�لت�شويرية  و�مل�شاحية  و�مللحية  �لعلمية  و�الأدو�ت  �الأج��ه��زة   : �ملنتجات 
�مل�شتعملة يف �لوزن و�لقيا�س و�إعطاء �الإ�شار�ت و�ملر�قبة )�الإ�شر�ف( و�الإنقاذ و�لتعليم ، �أجهزة ت�شجيل �أو نقل 
�أو ��شتعادة �ل�شوت �أو �ل�شورة ، و�شائط حمل �لبيانات مثل �أقر��س �لت�شجيل ، �أجهزة ت�شجيل ونقل و�إعادة بث 
�ل�شوت و�ل�شورة و�الأفلم �ل�شينمائية و�الأغاين و�لرب�مج و�الأخبار ، �أقر��س مرئية و�أ�شرطة مغناطي�شية 
 ، �لكهربائية  بالو�شائل  �الت�شاالت  و�آالت  �أجهزة   ، �ل�شوتية  و�لت�شجيلت  �ل�شورة  و/�أو  بال�شوت  م�شجلة 
�الإلكرونية ، وعن طريق �لفاك�س و�لتلك�س و�لهاتف ، �الأدو�ت و�الآالت �ملتعلقة باإر�شال و��شتقبال �ملعلومات 
 ، �لبيانية  �أو  �مل�شورة  غري  �ملعلومات  وطباعة  و�إخ��ر�ج  و�إدخ��ال  و��شتقبال  وعر�س  ملعاجلة  يلزم  ما  جميع   ،
للإ�شار�ت  �ملغناطي�شية  �الأ�شرطة   ، و�الأ�شلك  و�الأ�شرطة  �الأقر��س  ، مثل  و�ل�شورة  �ل�شوت  ت�شجيل  �أدو�ت 
�ل�شمعية و�ملرئية ، وحد�ت عر�س �لفيديو ، �أجهزة �لكمبير �لطرفية ، لوحات �ملفاتيح �مل�شتخدمة مع �أجهزة 
�لكمبيوتر ، بر�مج �لكمبيوتر ، حاويات �لذ�كرة يف �أجهوة �لكمبيوتر ، �أجهزة �لكمبيوتر �لعلمية �لبينية ، 

حموالت �الإ�شارة �لرقمية �إىل �شوتية وبالعك�س ، �أدو�ت و�آالت �لنقل �لرقمية �لب�شرية.
�ال�شر�طات :  

و�ش�تظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�ش�ر �ش�نو�ت �أخرى �عتبار�ٌ من تاريخ �نت��هاء �حلماية يف 2017/08/05 
وحتى تاريخ 2027/08/05

ق�سـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  مايو 2017 العدد 12025

اإعالن جتديد
يعلن ق�ش�م �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي  وم�شاركوه

 بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

98436 : �ملودع��ة بال�رقم  
ب�اإ�ش��م : ميدل �ي�شت نيوز منطقة حرة ذ.م.م

وعنو�نه : مبنى �م بي �شي  ، مدينة دبي للإعلم ، دبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.   
بتاريخ : 2011/09/22 و�مل�ش�جلة حتت رقم : 152073 

�لفئة:35
، خدمات  �ملكتبية  �لعمال   ، �لتجارية  �الأن�شطة  �إد�رة   ، �لعمال  �إد�رة   ، �لدعاية و�الإع��لن  �ملنتجات : خدمات 
 ، �لتجارية  و�الإع��لن��ات  �لدعايات  بث   ، �لدعائي  �الإع��لن  وك��االت   ، و�الإذ�ع���ة  �لتلفزيون  بو��شطة  �لدعاية 

�الإعلن بو��شطة �لتلفزيون. 
�ال�شر�طات :  

و�ش�تظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�ش�ر �ش�نو�ت �أخرى �عتبار�ٌ من تاريخ �نت��هاء �حلماية يف 2017/08/05 
وحتى تاريخ 2027/08/05

ق�سـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  مايو 2017 العدد 12025

اإعالن جتديد
يعلن ق�ش�م �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي  وم�شاركوه

 بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:
98410 : �ملودع��ة بال�رقم  

ب�اإ�ش��م: �م بي �شي �ي بي منطقة حرة ذ.م.م
وعنو�نه : مبنى �م بي �شي ، مدينة دبي للإعلم ، دبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.   

بتاريخ : 2011/09/20 و�مل�ش�جلة حتت رقم : 151179 
�لفئة : 9

وتلك  و�لب�شرية  و�ل�شينمائية  و�لت�شويرية  و�مل�شاحية  و�مللحية  �لعلمية  و�الأدو�ت  �الأج��ه��زة   : �ملنتجات 
�مل�شتعملة يف �لوزن و�لقيا�س و�إعطاء �الإ�شار�ت و�ملر�قبة )�الإ�شر�ف( و�الإنقاذ و�لتعليم ، �أجهزة ت�شجيل �أو نقل 
�أو ��شتعادة �ل�شوت �أو �ل�شورة ، و�شائط حمل �لبيانات مثل �أقر��س �لت�شجيل ، �أجهزة ت�شجيل ونقل و�إعادة بث 
�ل�شوت و�ل�شورة و�الأفلم �ل�شينمائية و�الأغاين و�لرب�مج و�الأخبار ، �أقر��س مرئية و�أ�شرطة مغناطي�شية 
 ، �لكهربائية  بالو�شائل  �الت�شاالت  و�آالت  �أجهزة   ، �ل�شوتية  و�لت�شجيلت  �ل�شورة  و/�أو  بال�شوت  م�شجلة 
�الإلكرونية ، وعن طريق �لفاك�س و�لتلك�س و�لهاتف ، �الأدو�ت و�الآالت �ملتعلقة باإر�شال و��شتقبال �ملعلومات 
 ، �لبيانية  �أو  �مل�شورة  غري  �ملعلومات  وطباعة  و�إخ��ر�ج  و�إدخ��ال  و��شتقبال  وعر�س  ملعاجلة  يلزم  ما  جميع   ،
للإ�شار�ت  �ملغناطي�شية  �الأ�شرطة   ، و�الأ�شلك  و�الأ�شرطة  �الأقر��س  ، مثل  و�ل�شورة  �ل�شوت  ت�شجيل  �أدو�ت 
�ل�شمعية و�ملرئية ، وحد�ت عر�س �لفيديو ، �أجهزة �لكمبير �لطرفية ، لوحات �ملفاتيح �مل�شتخدمة مع �أجهزة 
�لكمبيوتر ، بر�مج �لكمبيوتر ، حاويات �لذ�كرة يف �أجهوة �لكمبيوتر ، �أجهزة �لكمبيوتر �لعلمية �لبينية ، 

حموالت �الإ�شارة �لرقمية �إىل �شوتية وبالعك�س ، �أدو�ت و�آالت �لنقل �لرقمية �لب�شرية.
�ال�شر�طات :  

و�ش�تظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�ش�ر �ش�نو�ت �أخرى �عتبار�ٌ من تاريخ �نت��هاء �حلماية يف 2017/08/05 
وحتى تاريخ 2027/08/05 

ق�سـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  مايو 2017 العدد 12025

اإعالن جتديد
يعلن ق�ش�م �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي  وم�شاركوه 

بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:
98411 : �ملودع��ة بال�رقم  

ب�اإ�ش��م : �م بي �شي �ي بي منطقة حرة ذ.م.م
وعنو�نه : مبنى �م بي �شي ، مدينة دبي للإعلم ، دبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.   

بتاريخ : 2011/09/22 و�مل�ش�جلة حتت رقم: 152065 
�لفئة: 16

�مل��ق��وى )�ل��ك��رت��ون( و�الأ���ش��ن��اف �مل�شنوعة م��ن ه��ذه �مل���و�د غ��ري �مل�شنفة يف فئات  �ملنتجات : �ل���ورق و�ل���ورق 
�مل�شتعملة  �لل�شقة  �مل��و�د   ، �لقرطا�شية   ، �لفوتوغر�فية  �ل�شور   ، �لكتب  وم��و�د جتليد  �ملطبوعات   ، �أخ��رى 
يف �لقرطا�شية �أو للأغر��س �ملنزلية ، �الأدو�ت �خلا�شة بالفنانني ، فر�س �لتلوين و�لدهان ، �الآالت �لكاتبة 
وم�شتلزمات �ملكاتب )عد� �الأثاث( ، �ملو�د �الإر�شادية و�لتعليمية ) عد� �الأجهزة( ، مو�د بل�شتيكية للتغليف 

)غري �مل�شنفة �شمن فئات �أخرى( ، حروف �لطباعة ، �لكل�شيهات.
�ال�شر�طات :  

و�ش�تظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�ش�ر �ش�نو�ت �أخرى �عتبار�ٌ من تاريخ �نت��هاء �حلماية يف 2017/08/05 
وحتى تاريخ 2027/08/05

ق�سـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  مايو 2017 العدد 12025

اإعالن جتديد
يعلن ق�ش�م �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لتميمي  وم�شاركوه 

بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

98412 : �ملودع��ة بال�رقم  
ب�اإ�ش��م : �م بي �شي �ي بي منطقة حرة ذ.م.م

وعنو�نه : مبنى �م بي �شي ، مدينة دبي للإعلم ، دبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.   
بتاريخ : 2010/03/22 و�مل�ش�جلة حتت رقم : 100773 

�لفئة : 18
�ملنتجات : �جللود �ملدبوغة وتقليدها و�ملنتجات �مل�شنوعة من هذه �ملو�د غري �مل�شنفة �شمن فئات �أخرى ، 
جلود �حليو�نات �شو�ء كانت مدبوغة �أو غري مدبوغة ، �شناديق �لثياب وحقائب �ل�شفر ، �ل�شما�شي و�ملظلت 

وع�شي �مل�شي ، �ل�شياط و�أطقم �خليل و�ل�شروج.
�ال�شر�طات :  

و�ش�تظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�ش�ر �ش�نو�ت �أخرى �عتبار�ٌ من تاريخ �نت��هاء �حلماية يف 2017/08/05 
وحتى تاريخ 2027/08/05

ق�سـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  مايو 2017 العدد 12025
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عربي ودويل
قطر ت�ضتنكر اتهامها بالتعاطف مع االإرهابماكرون ي�ضتقبل رئي�س الوزراء االإيطايل 

•• باري�ض-اأ ف ب:

ي�شتقبل �لرئي�س �لفرن�شي �ميانويل ماكرون م�شاء �ليوم �الحد يف باري�س رئي�س �حلكومة �الإيطالية باولو جنتيلوين 
يف �طار �لتح�شري لقمة جمموعة �ل�شبع �يل تعقد �الأ�شبوع �ملقبل يف �شقلية، ح�شبما �أعلنت �لرئا�شة �لفرن�شية.

و�أو�شح �مل�شدر نف�شه �ن ماكرون وجنتيلوين �شيدليان بيان م�شرك عند �ل�شاعة 18،00 ت غ قبل تناول �لع�شاء 
يف �الليزيه.

وياأتي �للقاء قبل �يام فقط على قمة لروؤ�شاء دول وحكومات جمموعة �ل�شبع )�لواليات �ملتحدة و�ليابان و�ملانيا 
وفرن�شا وبريطانيا و�يطاليا وكند�( �شتعقد يف تارومينا يف جزيرة �شقلية �اليطالية.

�شيكون �أحد �برز مو��شيع �لقمة مكافحة �الحر�ر �ملناخي و�لدفاع عن معاهدة باري�س يف �لوقت �لذي يهدد فيه 
�لرئي�س �المريكي دونالد تر�مب باالن�شحاب منها.

وكان تر�مب �علن �نه �شيتخذ قر�ره يف هذ� �ل�شاأن بعد قمة جمموعة �ل�شبع.

•• روما-اأ ف ب:

خم�شة  نحو  و�لليبي  �الإي��ط��ايل  �ل�����ش��و�ح��ل  خفر  �ن��ق��ذ 
�آالف مهاجر يف عمليات م�شركة عدة يومي �خلمي�س 
�ل��ل��ي��ل ق��ب��ال��ة �ل�شو�حل  و�جل��م��ع��ة مب��ا يف ذل���ك خ���لل 

�لليبية.
و�أع��ل��ن خ��ف��ر �ل�����ش��و�ح��ل �الي��ط��ايل �م�����س �ن��ت�����ش��ال جثة 
مهاجر م�شري� �ىل ح�شيلة جديدة بعد عملية �النقاذ 

�الخرية.
بعد �لعمليات �ملتتالية �لتي نفذت ليل �جلمعة �ل�شبت، 
مت �نقاذ �كرث من 2100 �شخ�س على منت 17 قاربا. 
�ىل  �جلمعة  م�شاء  قبيل  ��شارت  �شابقة  ح�شيلة  وكانت 

�نقاذ 1500 �شخ�س على منت 13 قاربا.
يف  منهم   2300 �شخ�س   2900 �نقاذ  مت  �خلمي�س، 

•• االأمم املتحدة -رويرتز:

قال نائب مبعوث كوريا �ل�شمالية لدى �الأمم �ملتحدة 
“�ل�شيا�شة  ع��ن  �ل��ر�ج��ع  عليها  �ملتحدة  �ل��والي��ات  �إن 
�لعد�ئية” جتاه بلده قبل �أن يت�شنى �إجر�ء حمادثات 
تكون  �أن  �ح��ت��م��ال  �إز�ء  قلقها  و����ش��ن��ط��ن  �أب����دت  بينما 

بيوجنياجن عاكفة على تطوير مادة 
كيماوية ت�شتخدم كغاز للأع�شاب.

لل�شحفيني  ري����وجن  �إن  ك��ي��م  وق����ال 
“كما يعلم �جلميع، �أملح �الأمريكيون 
�إىل حو�ر... لكن �ملهم لي�س �الأقو�ل، 

بل �الأفعال«.
�ل�شيا�شة  ع��ن  “�لر�جع  و�أ����ش���اف 
كوريا  ج���م���ه���وري���ة  جت�����اه  �مل����ع����ادي����ة 
�ل�شعبية �لدميقر�طية �شرط م�شبق 
حلل جميع �مل�شاكل يف �شبه �جلزيرة 
�مللحة  �لق�شية  ثم  ومن  �لكورية... 
�لتي يجب ت�شويتها يف �شبه �جلزيرة 

ن��ه��اي��ة حا�شمة  ه���ي و����ش���ع  �ل���ك���وري���ة 
كوريا  جمهورية  جت��اه  �الأمريكية  �لعد�ئية  لل�شيا�شة 

�ل�شعبية �لدميقر�طية«.
�شاروخ  بتطوير  تعهدت  ق��د  �ل�شمالية  ك��وري��ا  وك��ان��ت 
مي��ك��ن��ه ح��م��ل ر�أ������س ن�����ووي ي���ك���ون ق�����ادر� ع��ل��ى �شرب 
ملو�جهة  �ل��ربن��ام��ج الزم  �إن  ق��ائ��ل��ة  �مل��ت��ح��دة  �ل���والي���ات 

�لعدو�ن �الأمريكي.
وحذر �لرئي�س �الأمريكي دونالد تر�مب يف مقابلة مع 
ن�شوب �شر�ع  �أن  ني�شان من  �أب��ري��ل  �أو�خ���ر  روي��رز يف 
ولكنه  ق��ائ��م  �حتمال  �ل�شمالية  ك��وري��ا  م��ع  ج��د�  كبري 
قال �إنه يف�شل حل دبلوما�شيا للخلف ب�شاأن بر�مج 

�ملياه �لدولية ونقلو� �ىل �يطاليا بينما متت �عادة 580 
�خرين كانو� يف �ملياه �الإقليمية �لليبية �ىل طر�بل�س.

�النطلق  عمليات  تتم  م��ا  غالبا   ،2016 �ل��ع��ام  منذ 
13 �لف  من ليبيا على دفعات فقد مت �نقاذ �كرث من 
�شخ�س يف غ�شون يومني بحلول �و�خر �أيار مايو، و14 
�لفا �خرين يف غ�شون �ربعة �يام يف �أو�خر �ب �غ�شط�س، 
و10و800 �خرين يومي 3 و4 ت�شرين �الأول �كتوبر 

و�ي�شا 8500 �شخ�شا خلل عطلة �لف�شح �ملا�شي.
منذ مطلع �لعام، �شهدت �يطاليا و�شول �كرث من 46 
�لف مهاجر �ىل �شو�حلها، �ي بزيادة باأكرث من 30% 

باملقارنة مع �لفرة نف�شها من �لعام �ملا�شي.
1244 �شخ�شا  ذل��ك، ق�شى ما ال يقل عن  يف م���و�ز�ة 
�لهجرة  ليبيا بح�شب منظمة  �شو�حل  �لعام قبالة  هذ� 

�لعاملية �ي �شخ�س مقابل كل 39 يتم �نقاذهم.

بيوجنياجن �ل��ن��ووي��ة و�ل�����ش��اروخ��ي��ة. وق���ال ت��ر�م��ب يف 
�ل�شمايل  �لكوري  �لزعيم  لقاء  ي�شرفه  �إنه  وقت الحق 
كيم جوجن �أون يف ظل ظروف منا�شبة. وقال متحدث 
بيوجنياجن  على  �إن  �الأمريكية  �خلارجية  وز�رة  با�شم 
وقف جميع �أن�شطتها غري �مل�شروعة و�شلوكها �لعد�ئي 

يف �ملنطقة .
وف����ر�����س جم��ل�����س �الأم�������ن �ل�����دويل 
ع��ق��وب��ات ع��ل��ى ك��وري��ا �ل�����ش��م��ال��ي��ة يف 
على  رد�  �ل��ع��ق��وب��ات  و���ش��دد   2006
�لبلد  �أجرتها  خم�س جتارب نووية 
وجت��رب��ت��ني الإط���لق ���ش��اروخ طويل 
باإجر�ء  ب��ي��وجن��ي��اجن  وت��ه��دد  �مل����دى. 

جتربة نووية �شاد�شة.
و�أثارت نيكي هيلي �شفرية �لواليات 
قلقا  �مل��ت��ح��دة  �الأمم  ل���دى  �مل��ت��ح��دة 
كوريا  ط��ل��ب  �إز�ء  �جل��م��ع��ة  �أم�������س 
�ل�����ش��م��ال��ي��ة �حل�������ش���ول ع��ل��ى ب����ر�ءة 
�شيانيد  م���رك���ب  الإن�����ت�����اج  �خ�������ر�ع 
��شتخد�مه  مي��ك��ن  �ل���ذي  �ل�����ش��ودي��وم 
يف  �أي�شا  ي�شتخدم  كما  تابون  �الأع�شاب  غ��از  لت�شنيع 

�لتنقيب عن �لذهب.
�أيدي  يف  �ل�شيانيد  و�شع  فكرة  بيان:  يف  هيلي  وقالت 
�لكوريني �ل�شماليني، نظر� ل�شجلهم يف جمال حقوق 
لي�شت  و�الغ��ت��ي��االت،  �ل�شيا�شيني  ولل�شجناء  �الإن�شان 

خطرية فح�شب بل وتتحدى �ملنطق. 
بر�ءة  �ل�شمالية بطلب �حل�شول على  كوريا  وتقدمت 
وهي  �لفكرية  للملكية  �لعاملية  �ملنظمة  �إىل  �الخ��ر�ع 
منظمة تابعة للأمم �ملتحدة. وال متنح �ملنظمة بر�ء�ت 

�خر�ع.

 •• الدوحة-اأ ف ب:

منظمة  �إع��لم��ي��ة  حملة  �شحية  �أن��ه��ا  �ل�شبت  �أم�����س  قطر  �ع��ت��ربت 
مغالطات  هو  يقال  ما  �أن  م��وؤك��دة  �الره���اب،  مع  بالتعاطف  تتهمها 

و�فر�ء�ت عارية عن �ل�شحة وخاطئة كليا .
ويف بيان �شديد �للهجة قالت �حلكومة �لقطرية �ن �لبلد ��شتهدفت 
عمد� قبل زيارة �لرئي�س �المريكي دونالد تر�مب �لتي بد�أت �م�س 

�ل�شبت �ىل �ملنطقة.
�ل�شديدين  و��شتغر�بها  ��شتنكارها  تعرب عن  �ن قطر  �لبيان  و�ف��اد 
�إعلمية من قبل عدد من �ملنظمات  ب�شاأن ما يتم بثه من مقاالت 
�لتي تعمل �شد دولة قطر فيما يتعلق باالإرهاب و�الدعاء بتعاطفها 

�أو جتاهلها الأفعال �جلماعات �الإرهابية يف �ل�شرق �الأو�شط.
و�أكد �أن ما ت�شمنته هذه �ملقاالت من مز�عم، جمرد �آر�ء ومغالطات 

و�فر�ء�ت عارية عن �ل�شحة وخاطئة كلياً.
�أن هذه �حلملة �ملمنهجة و�ملغر�شة �شد دولة قطر  و�أ�شاف �لبيان 
لها �أ�شبابها �ملعروفة و�ملفهومة لذ� مت ن�شر هذه �ملقاالت قبيل زيارة 

تر�مب.
دولة  �شد  �حلملت  ه��ذه  ور�ء  يقف  من  ينك�شف  عندما  �أن��ه  وتابع 
هذه  مثل  ور�ء  �حلقيقية  �لدو�فع  جليا  �شتت�شح  �مل�شتقبل  يف  قطر 

�الفعال و�جلهود للم�شا�س ب�شمعة” �لدولة �خلليجية .
و�أ�شاف حتى ذلك �حلني نحن على يقني من �أن هذه �الدعاء�ت باأن 

قطر تدعم �الإرهاب كذبة م�شطنعة.

•• اوبو-اأ ف ب:

يف منطقة نائية يف �شرق جمهورية 
�فريقيا �لو�شطى، مير جنود من 
ع�شكري  ��شتعر��س  �لبلد يف  هذ� 
زعيم  م���ط���اردة  �ن��ت��ه��اء  مبنا�شبة 
“جي�س  �الوغندية  �لتمرد  حركة 
كوين  ج���وزف  للمقاومة”  ل��ل��رب 

من قبل �لقو�ت �الوغندية.
�ل�شغرية  �وب�����و  م��دي��ن��ة  ���ش��ك��ل��ت 
غ��اب��ات ال ميكن  بها  �ل��ت��ي حتيط 
�جلنوبية  �حل���دود  على  دخ��ول��ه��ا 
�لو�شطى  الأف���ري���ق���ي���ا  �ل�����ش��رق��ي��ة 
حتى هذ� �ال�شبوع مركز� للعملية 
�الوغندية  �ل��ق��و�ت  تولتها  �ل��ت��ي 
�لرب  “جي�س  زعيم  على  للعثور 
�كرث  ب��ني  تعد  �لتي  للمقاومة” 
حركات �لتمرد وح�شية يف �لعامل.

�وبو  يف  ع�شكرية  مر��شم  وج��رت 
�حتفاال بانتهاء �شنو�ت من عملية 
قامت  �لتي  �ملثمرة  غري  �ملطاردة 

بها �وغند�.
وحركة �لتمرد �لتي �نطلقت �لعام 
�لرئي�س  ��شقاط  بهدف   1988
مو�شيفيني  ي���وي���ري  �الوغ���ن���دي 
�ىل  ي�شتند  نظامه  حمله  ليحل 
لنف�شها  ب��ن��ت  �ل��ع�����ش��ر،  �ل��و���ش��اي��ا 
���ش��م��ع��ة خم��ي��ف��ة ب��ع��م��ل��ي��ات خطف 
�طفال وبر �طر�ف مدنيني على 

نطاق و��شع.
حركة  �ن  �مل��ت��ح��دة  �المم  وت��ق��ول 
�لف  مئة  من  �ك��رث  قتلت  �لتمرد 

•• عوا�شم-وكاالت:

�ملتحدة  �الأمم  م��ن��ظ��م��ة  ق���ال���ت 
عدد  �إن  )ي��ون�����ش��ي��ف(  ل��ل��ط��ف��ول��ة 
بنحو  �زد�د  �ل��لج��ئ��ني  �الأط���ف���ال 
�لفت�����������رة  يف  �أ�شع���������اف  خم�ش��������ة 
ع����ام  ح����ت����ى   2010 ع�������ام  م������ن 

.2016
�أن������ه مت  �إىل  �مل��ن��ظ��م��ة  و�أ������ش�����ارت 
طف��ل  �أل���ف  ثلثمئ��������ة  ت�شجيل 
منف�شل  �أو  م��ر�ف��ق،  دون  الج������ئ 
دولة  ثمان���������ني  يف  ذوي���������ه  ع��ن 
و2016،   2015 ع��ام��ي  خ��لل 
 2010 يف  �أل����ف����ا   66 م���ق���اب���ل 

و2011.
للمنظمة  ت��ق��ري��������ر  يف  ذل���ك  ج���اء 
“�لطفل  ب���ع���ن���و�ن  �أم�������س  ����ش���در 
ط�������ف�������ل.. ح�����م�����اي�����ة �الأط�������ف�������ال 
و�العتد�ء  �ل��ع��ن��ف  م��ن  �ملتنقلني 

و�ال�شتغلل«.
و�أو�شح �لتقرير �أن عدد� متز�يًد� 
ي�شلكون  �الأط����ف����ال  ه������وؤالء  م���ن 
طرًقا بالغة �خلطورة حتت رحمة 
بالب�شر  و�مل���ت���اج���ري���ن  �مل���ه���رب���ني 
غ���ال���ًب���ا، م���ن �أج����ل �ل���و����ش���ول �إىل 

وجهاتهم.
ور�أى �أن هذ� �الأمر يربر بو�شوح 
حماية  ن�����ظ�����ام  �إىل  �حل������اج������ة 
ع���امل���ي م����ن �أج������ل �حل����ف����اظ على 

�شخ�س وخطفت �كرث من �شتني 
وجنوب  �وغ����ن����د�  يف  ط��ف��ل  �ل����ف 
جمهورية  �شرق  و�شمال  �ل�شود�ن 
�ل�����ك�����ون�����غ�����و �ل�����دمي�����وق�����ر�ط�����ي�����ة 

وجمهورية �فريقيا �لو�شطى.
�ل��ت��ي �جربت  ت��ع��د �حل���رك���ة  ومل 
ع����ل����ى �خل����������روج م�����ن �الر�������ش�����ي 
ت�شم   ،2006 ع���ام  �الوغ��ن��دي��ة 
ع��ن�����ش��ر مقابل  م���ئ���ة  م����ن  �ك�����رث 
�آالف قبل ع�شر �شنو�ت، كما تقول 
�فريقيا  يف  �الم��ريك��ي��ة  �ل��ق��ي��ادة 

�شلح  م���ن  رج����ل   150 �ر����ش���ال 
�ن�شحابهم يف   - 2014 �جل��و يف 

نهاية �بريل �ي�شا.
وذك����������رت �ل�����ق�����ي�����ادة �الم����ريك����ي����ة 
الفريقيا �ن عملية �ملطاردة كلفت 
�لعام  م��ن��ذ  دوالر  م��ل��ي��ون   780

.2011
�ل�شلطات  ع�������ربت  ذل���������ك،  م�����ع 
�الوغندية يف �حتفال �خلمي�س يف 

�وبو عن �رتياحها.
�جلي�س  ب���ا����ش���م  �ل���ن���اط���ق  وق������ال 

�ملحكمة  ووج���ه���ت  )�ف����ري����ك����وم(. 
 2005 منذ  �ل��دول��ي��ة  �جلنائية 
�الن�شانية  �شد  بجر�ئم  �تهامات 
وجر�ئم حرب �ىل كوين. لكنه ما 
ز�ل طليقا بينما ب��د�أت �وغند� يف 
قو�تها  �شحب  �بريل  ني�شان   19

من �شرق �فريقيا �لو�شطى.
وب��������د�أ ن���ح���و م���ئ���ة ع�������ش���ك���ري من 
�ل�����ق�����و�ت �خل���ا����ش���ة �الم���ريك���ي���ة 
�ملنت�شرين �ي�شا ملطاردة كوين يف 
2011 - قبل  هذه �ملنطقة منذ 

�ال�شتغلل  من  �الأطفال  �أم��������ان 
و�العتد�ء و�ملوت .

و�أفاد �لتقرير باأن مئتي �ألف طفل 
غري م�شحوبني بذويهم تقدمو� 
بطلبات �للجوء عرب ثمانني دولة 
و2016،   2015 ع��ام��ي  خ��لل 
منهم  �أل���ف���ا   170 �أن  م�����ش��ي��ف��ا 
�أوروبا،  يف  بطلبات جلوء  تقدمو� 

خلل �لفرة ذ�تها.

 ،2016 يف  �لبحر  عرب  �إيطاليا 
عام  م����ن  �الأوىل  �ل�������ش���ه���ور  ويف 

.2017
�الأطفال  ف���اإن  �ل��ت��ق��ري��ر،  وح�شب 
%28 من  ي�����ش��ك��ل��ون م��ا ي��ق��ارب 
يف  بالب�شر  �الجت����ار  �شحاي�����������ا 
�أفريقيا  �أن  ن�شيب  و�أن  �ل��ع��امل، 
ج���ن���وب �ل�������ش���ح���ر�ء م����ن ه�����وؤالء 

�الأطفال يبلغ 64%.

�عتق������������ال  ت�����������م  �إن��ت��ه  وق���������ال 
م��ئ�����������������������������ة �أل������ف ط��ف��������������������������������ل غري 
حدود  على  ب��ذوي��ه��م  م�شحوبني 
�الأمريكي��������ة  �ملتح�����������دة  �لواليات 
 2015 ع����ام����ي  يف  و�مل���ك�������ش���ي���ك 

و2016.
�الأط���ف���ال  ع�����������������������������������������������دد  �أن  وذك�����ر 
 92% بلغ  بذويهم  �مل�شحوبني 
�إىل  �ل��ذي��ن و�شلو�  م��ن �الأط��ف��ال 

�ن  كا�شيمري  ريت�شارد  �الوغ��ن��دي 
يوما  يكن  مل  ك��وين  على  �لعثور 

مهمتنا. 
و��شاف �ن مهمتنا حمددة جد�: 
للمقاومة  �ل����رب  ج��ي�����س  حت��ي��ي��د 
تهديد�  ت�����ش��ك��ل  ي���ع���د  مل  �ل������ذي 

الأوغند� .
و�����ش���ب���ح���ت م��ه��م��ة �ل���ب���ح���ث عن 
�فريقيا  جي�س  �ىل  موكلة  ك��وين 
نق�س  يعاين من  �ل��ذي  �لو�شطى 
�مل�شتعد  وغ����ري  �ل��ت��ج��ه��ي��ز�ت  يف 

للعمليات.
يف �لو�قع، ت�شهد �فريقيا �لو�شطى 
مع   2013 م��ن��ذ  ع��ن��ف  �ع���م���ال 
��شقاط �لرئي�س فرن�شو� بوزيزيه 
�شيليكا  حركة  متمردي  قبل  من 
�ىل  �دى  ما  باغلبيتهم،  �مل�شلمني 
“�نتي-باالكا”  ميلي�شيا  م��ن  رد 

�لتي ي�شكل �مل�شيحيون غالبيتها.
و�شمح تدخل فرن�شا حتى ت�شرين 
�الأول �كتوبر 2016 وبعثة �المم 
�ملتحدة يف �فريقيا �لو�شطى بعودة 
لكن  بانغي  �لعا�شمة  �ىل  �لهدوء 
لي�س يف د�خل �لبلد. ومل تتوقف 

�عمال �لعنف يف و�شط �ل�شرق.
زينجا  هوبرت  �للفتنانت  وح��اول 
�فريقيا  ق������و�ت  ب���ا����ش���م  �ل���ن���اط���ق 
�وبو تاكيد ت�شميمه  �لو�شطى يف 
قائل لوكالة فر�ن�س بر�س “نحن 
ل���ذل���ك، مب���ا منلكه.  م�����ش��ت��ع��دون 
مكافحة  ع���ل���ى  �ل�����ق�����درة  ل���دي���ن���ا 

�ملتمردين«.

•• برازيليا-اأ ف ب:

ت�����ش��ت��ع��د �ل�����رب�زي�����ل ل���ي���وم���ني من 
�ل�شيا�شية  و�ملفاو�شات  �لتظاهر�ت 
حتدد  �ن  ميكن  �الأ���ش��ب��وع  نهاية  يف 
م�شري �لرئي�س مي�شال تامر �لذي 

يو�جه �تهامات خطرية بالف�شاد. 
تفكك  منع  �لدولة  رئي�س  ويحاول 
�لربملان  �ل��ذي يدعمه يف  �الئتلف 
�جر�ء�ت  �جل جتنب  باي ثمن من 
�قالة مماثلة لتلك �لتي �ف�شت قبل 
�ل�شابقة  �لرئي�شة  �ق�شاء  �ىل  ع��ام 
ديلما رو�شيف، ما �شمح لتامر �لذي 

كان نائبها بالو�شول �ىل �لرئا�شة.
وت��ق��دم ع���دد م��ن �ع�����ش��اء �لربملان 
مبذكر�ت حلجب �لثقة عن �لرئي�س 
�الإج������ر�ء�ت ط��وي��ل��ة وتتطلب  ل��ك��ن 
�لنو�ب  جمل�س  يف  �لثلثني  �أغلبية 
�ل�شيوخ. ودعت  ومن ثم يف جمل�س 

�حز�ب �لي�شار و�لنقابات ومنظمات 
�ملجتمع �ملدين �الحد �ىل تظاهر�ت 
يف جميع �نحاء �لبلد بهدف و�حد 
تامر.  ����ش��ت��ق��ال��ة  �ىل  �ل���دع���وة  ه���و 
مبعرفة  �لتعبئة  ح��ج��م  و�شي�شمح 

مدى غ�شب �لرب�زيليني.
�ل��ع��ام رودري��غ��و جانو  �لنائب  وك��ان 
�ح��ك��م �ل��ط��وق �جل��م��ع��ة ع��ل��ى تامر 
)76 عاما(. فقد �كد يف طلب �ىل 
حول  حتقيق  لفتح  �لعليا  �ملحكمة 
�ل��رئ��ي�����س، �ن ت��ام��ر ح���اول م��ع عدد 
يتمتعون  �ل��ذي��ن  �ل�شيا�شيني  م��ن 
عملية  تقدم”  “منع  كبري  بنفوذ 
�لو��شع  �لتحقيق  �ل�شريع  �لغ�شل 
يف ف�����ش��ي��ح��ة ����ش���رك���ة ب���روب���ر�����س 

�لنفطية.
و����ش��ت��ن��د ط��ل��ب ف��ت��ح �ل��ت��ح��ق��ي��ق �ىل 
�ت���ف���اق �ب���رم���ه م���ع �ل��ق�����ش��اء قطب 
�ل�شناعات �لغذ�ئية جو�شلي باتي�شتا 

�آخ��ري��ن يف جمموعته  وم�����ش��وؤول��ني 
“جي بي ��س«. وتتحدث و�حدة من 
�الف���اد�ت ع��ن دف��ع دف��ع 15 مليون 
بال�شعر  دوالر  مليني   4،6( ري��ال 
منح  م��ق��اب��ل   2014 يف  �حل�����ايل( 

�متياز�ت لل�شركة.
�إليه،  �مل��وج��ه��ة  �الت���ه���ام���ات  ورغ�����م 
ب��د� ت��ام��ر ح��ازم��ا. وق���ال يف خطاب 
تلفزيوين كان ينتظره �لرب�زيليون 
�كرر.  ��شتقيل.  “لن  �ل�شرب  بفارغ 

لن ��شتقيل«.
ورغ�����م ت�����ش��م��ي��م ت���ام���ر، غ�����ادر عدد 
وزير  بينهم  فريقه  �مل�شوؤولني  من 
�لثقافة ربورتو فريري �لذي �علن 

��شتقالته �خلمي�س.
ولقيت �حلركة �ملناه�شة لتامر دعم 
ير�أ�س  ����ش��ود  �ول  ب��ارب��وز�  يو�كيم 
باحر�م  وي��ت��م��ت��ع  �ل��ع��ل��ي��ا  �مل��ح��ك��م��ة 

كبري يف �لبلد.

�لذي �دت معلومات ذكرها يف �فادته 
�ىل زلز�ل حقيقي يف �لبلد.

�شجل رجل �العمال هذ� �لذي ميلك 
بي  “جي  �لعملقة  �للحوم  �شركة 
��س” وجمموعة هافايانا�س الإنتاج 
�ل�شنادل، ت�شريحات للرئي�س بدون 
علمه، يو�فق فيها على دفع ر�شوة. 
ل��ت��ام��ر �لتي  �ل��ت�����ش��ري��ح��ات  وه�����ذه 
ك�شفتها �شحيفة “�و غلوبو” م�شاء 
�الأربعاء �ملا�شي كانت تهدف على ما 
يبدو �ىل �شر�ء �شمت �دو�ردو كونيا 
�لنو�ب  مل��ج��ل�����س  �ل�����ش��اب��ق  �ل��رئ��ي�����س 
�مل�شجون حاليا لتورطه يف ف�شيحة 

بروبر��س.
�لت�شجيل  �لعليا  �ملحكمة  ون�����ش��رت 
مو�فقتها  ب��ع��ي��د  �خل��م��ي�����س  م�����ش��اء 
ت��ام��ر. كما  ع��ل��ى ف��ت��ح حتقيق ���ش��د 
ن��ف�����ش��ه��ا �جلمعة  �مل��ح��ك��م��ة  ن�����ش��رت 
باتي�شتا  الع��ر�ف��ات  �لكامل  �لن�س 

مفاو�ضات وتظاهرات �ضد تامر يف الربازيل 

القوات االأوغندية تتخلى عن مطاردة جوزف كوين اإنقاذ 5 اآالف مهاجر قبالة ليبيا خالل يومني 

بيوجنياجن: على اأمريكا الراجع عن ال�ضيا�ضة العدائية فرن�ضيون يفكون �ضفرة ت�ضاعف عدد االأطفال الالجئني يف العامل
وناكراي دون فدية

•• باري�ض-وكاالت:

�إنهم  ف��رن�����ش��ي��ون  ب���اح���ث���ون  ق�����ال 
�كت�شفو� و�شيلة الإنقاذ ملفات نظام 
ي�����ش��ف��ره��ا فريو�س  �ل��ت��ي  وي���ن���دوز 
من  �حلو��شيب،  على  “وناكر�ي” 
يطلبها  �ل���ت���ي  �ل��ف��دي��ة  دف����ع  دون 
�ل��ق��ر����ش��ن��ة �ل��ذي��ن ���ش��ن��و� هجوما 

عامليا يوم 12 مايو �أيار �حلايل.
�لفرن�شي  �ل���ف���ري���ق  ه�����ذ�  وذك�������ر 
�ملعلومات  �أم���ن  يف  �ل��ب��اح��ث��ني  م��ن 
�أنهم  �ل��ع��امل،  �أن��ح��اء  يف  �ملنت�شرين 
لفك  و�شيلة  �إىل  للتو�شل  تعاونو� 
���ش��ف��رة �مل��ل��ف��ات �مل�����ش��اب��ة، وه���و ما 
�أكدته جهات عدة من بينها وكالة 

�ل�شرطة �الأوروبية يوروبول.
وقد �أطلق �لباحثون على �أد�ة فك 
و�أتاحوها  وناكيوي،  ��شم  �لت�شفري 
و�أو�شحو�  للم�شتخدمني.  جمانا 
يف  �إال  ت��ع��م��ل  ال  �الأد�ة  ه�����ذه  �أن 
ظروف معينة منها �أال يعاد ت�شغيل 
مبو�كبة  �إال  �مل�����ش��اب  �حل���ا����ش���وب 

خطو�ت مو�جهة �لفريو�س.
وقالت �ليوروبول عرب موقع توير 
�الإلكرونية  �جل��رمي��ة  م��رك��ز  �إن 
�الأوروبي �خترب �لو�شيلة �جلديدة 
�لفرن�شي،  �لفريق  �كت�شفها  �لتي 
ووج����د �أن���ه���ا ����ش��ت��ع��ادت ب��ي��ان��ات يف 

بع�س �حلاالت.
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تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 144414          بتاريخ : 2010/07/05
با�ش��م: �كبل �شوت يف �شوت يورونلريي �شانايي يف تيكاريت �نونيم �شريكتي

وعنو�نه: ز�يا جوكالب ماه. �د�نا كاد. رقم: 2/255 �رجلي-كونيا، تركيا
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لبي�س، �حلليب و�للنب ومنتجات �حلليب و �للنب
بالفئة: 29

و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة AKBEL باحرف التينية باللون �ال�شود
�ال�ش��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد 
، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  مايو 2017 العدد 12025

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 153068         بتاريخ : 2011/02/13
با�ش��م: بيكر يوزي تا�شارميلره �شاناي فى تيجاريت �أنونيم �شريكيتي

وعنو�نه: �جور موجمو جادي�شه، �جور موجمو نون �شوكاجه رقم: 6 غازياو�شمانبا�شا - �نقرة / تركيا
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

خدمات �لدعاية و �الإعلن و �إد�رة و توجيه �الأعمال و تفعيل �لن�شاط �ملكتبي، جتميع ت�شكيلة متنوعة من 
ومنا�شب  م�شاهدة مريحة  �لزبائن من  لتمكني  ذل��ك(  �لنقل من  عد�  )ما  �الأخرين  مل�شلحة  معا  �لب�شائع 

و�شر�ء تلك �لب�شائع
بالفئة: 35

و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة BELENCO باحرف التينية باللون �الأ�شود
�ال�ش��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  مايو 2017 العدد 12025

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 207839          بتاريخ : 2014/03/16
با�ش��م: حممد ��شرف بوتان بور�يل

وعنو�نه: �س. ب 66760، دبي، �المار�ت �لعربية �ملتحدة  
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�أخرى،  �ل��و�ردة يف فئات  �ملو�د غري  �مل�شنوعة من هذه  �ملقلدة و�ملنتجات  �ملدبوغة و�جللود �ملدبوغة  �جللود 
�أو �ملدبوغة، �ل�شناديق و�حلقائب �ل�شفرية ، �ملظلت و�ل�شما�شي و�لع�شي، �ل�شياط  جلود �حليو�نات �خلام 

و�أطقم �حليو�نات و�ل�شروج
بالفئة: 18

باللون �البي�س  ب�شكل  باللغة �الجنليزية  Horse LAND مكتوبة  و�شف �لعلمة: عبارة عن كلمات 
خلفها ر�شمة ح�شان باللون �البي�س على خلفية م�شتطيلة �ل�شكل باللون �خلمري

 �ال�ش��ر�طات: 
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  مايو 2017 العدد 12025

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 209010          بتاريخ : 2014/04/01
با�ش��م: د�ميوند كوي�شت ليمتد

وعنو�نه: �و �م �شي �شامربز، �س . ب 3152، رود تاون، تورتوال، جرز �لعذر�ء �لربيطانية
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

ورق  �ل�شجائر؛  مبا�شم  لل�شجائر؛  فلتر  �شجائر؛  علب  �شجائر؛  �لثقاب؛  و�أع���و�د  �ملدخنني  و�أدو�ت  �لتبغ 
�شجائر؛ �أطر�ف �شجائر؛ فوهات مبا�شم �ل�شجائر؛ تبغ؛ غليني تبغ؛ �شيجاريلو )�شيجار رفيع(؛ �شيجار؛ 

مناف�س �شجائر؛ �أعو�د ثقاب؛ والعات للمدخنني
بالفئة: 34

 United States على ي�شارها ر�شم لعدة جنوم و��شفلها كلمات UST و�شف �لعلمة: عبارة عن �أحرف
و�البي�س �ال�شود  باللون  �الجنليزية  باللغة   of Tobacco

�ال�ش��ر�طات: 
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  مايو 2017 العدد 12025

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 212309         بتاريخ : 2014/05/28
با�ش��م: ناملي جيد� هيزميتلريي �شانايي يف تيجاريت �أنونيم �شريكيتي

وعنو�نه: كار�كوي ميد�ين كات �أوتوباركي �لتي 1. كي�شيم نو:1 �إ�شطنبول / تركيا
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

خدمات توفري �لطعام و�ل�شر�ب؛ خدمات �إعد�د �لطعام و�مل�شروبات؛ خدمات �لكافترييا �لتي تقدم �لطعام 
مطاعم  خدمات  �خلارجية؛  وم�شتلزمتها  و�ل�شر�ب  �لطعام  متوين  خدمات  �ملطاعم،  �ملقاهى،  و�مل�شروبات؛ 

�لوجبات �خلفيفة؛ خدمات �شالة �لكوكتيل؛ خدمات �اليو�ء �ملوؤقت
بالفئة: 43

ر�شمة  ��شفلها  �لفاحت  �ل��ربوزي  باللون  �لركية  باللغة   NAMLI كلمة  عبارة  �لعلمة  �لعلمة:  و�شف 
 GURME KARAKOY �لكلمات  و��شفلها  �لفاحت  �ل��ربوزي  باللون  زخ��ارف  د�خلها  دو�ئ��ر  خم�س 
باللغة �لركية باللون �لربوزي �لفاحت يف �العلى كلمات SINCE 1929 باللغة �الجنليزية باللون �لربوزي 
�لفاحت ��شفلها ر�شمة �شحن عليه ر�شم قطع طعام وقو�رير باللون �لربوزي �لفاحت جميعها و�شعت على �شكل 

درع خلفيته باللون �ال�شود حو�فه باللون �الحمر و�لربوزي
 �ال�ش��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  مايو 2017 العدد 12025

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 212310         بتاريخ : 2014/05/28
با�ش��م: �شيكو هولدجنز كابو�شيكي كاي�شا )وتتاجر با�شم �شيكو هولدجنز كوربوري�شن(

وعنو�نه: 5-11، غينز� 4-�شوم، ت�شو- كو، طوكيو، �ليابان
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�شاعات �ليد و�لتنبيه، �ل�شاعات �لكبريه و�شاعات �حلائط، �شاعات �لتوقيت، �أدو�ت ومعد�ت قيا�س 
�لب�شائع  جلميع  و�ل��ل��و�زم  �ل�شاعات  و�شناديق  و�الأج���ز�ء  �و   �حلافظات  �لعلب  و�ل��وق��ت؛  �لزمن 

�ملذكورة �شابقا، جميعها �شمن �لفئة 14
بالفئة: 14

و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن ر�شمة موجة يف بحر د�خل د�ئرة باللون �البي�س و�ال�شود
 �ال�ش��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد 
، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  مايو 2017 العدد 12025

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 212311         بتاريخ : 2014/05/28
با�ش��م: كريفان جيد� �شانايى يف تيجاريت �نونيم �شريكيتي

بيويك�شيكميجى،  ه��ار�م��ي��دي��ري،   ،1/11 رق��م:  جادي�شي  ف��و�ر  �شيت�شى،  �شانايى  بي�شان  ����س  ����س  وع��ن��و�ن��ه: 
��شطنبول، تركيا

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لقهوة و�ل�شاي و�لكاكاو و�لقهوة �ال�شطناعية؛ �الأرز؛ �لتابيوكا و�ل�شاغو؛ �لدقيق و�مل�شتح�شر�ت �مل�شنوعة 
من �حلبوب؛ �خلبز و�لفطائر و�حللويات؛ �ملثلجة؛ �ل�شكر؛ ع�شل �لنحل و�لع�شل �الأ�شود )�لدب�س(؛ �خلمرية 

وم�شحوق �خلبيز؛ �مللح؛ �خلردل؛ �خلل و�ل�شل�شات )�لتو�بل(؛ �لبهار�ت؛ �لثلج
بالفئة: 30

 O باأحرف �للغة �الجنليزية باللون �الحمر �لفاحت وحرف BEBETO و�شف �لعلمة: عبارة عن كلمة
د�خله نقطة ��شقلها كلمة بيبيتو باأحرف �للغة �لعربية باللون �الحمر �لد�كن

 �ال�ش��ر�طات: 
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  مايو 2017 العدد 12025

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 215532         بتاريخ : 2014/08/07
با�ش��م: �يكينجيلري ماتباجيليك �شانايى يف تيجاريت ليمتد �شريكيتي

مريمريجيلر  ماهالي�شي،  �أيدينلى  بوجلي�شي،  �شانايى  �ورجانيزى  ياكا�شي،  �أنا�شولو  ��شطنبول  وعنو�نه: 
جادي�شى، نو: 13، توزال - ��شطنبول / تركيا

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لورق و�لورق �ملقوى و�ملنتجات �مل�شنوعة من هذه �ملو�د و�ملعنى بها منا�شف �ليد من �لورق ومنا�شف للوجه 
من �لورق ومناديل من �لورق وورق تو�ليت ومناديل من �لورق وبيا�شات من �لورق للمو�ئد و�أغطية من 
؛  �لفوتوغر�فية  �ل�شور  �لكتب؛  جتليد  م��و�د  ؛  �ملطبوعات  للمطبخ؛  �ل��ورق  من  و�قم�شة  للمو�ئد  �ل��ورق 
�لدهان  ؛ فر��شي  �لفنانني  ؛ ومو�د  لغايات منزلية  �أو  �لقرطا�شية  �مل�شتعملة  يف  �لل�شق  �لقرطا�شية؛ مو�د 
�أو �لتلوين ؛ �الآالت �لكاتبة و�للو�زم �ملكتبية )عد� �الأثاث(؛ مو�د �لتوجيه و�لتدري�س )عد� �الأجهزة( ؛ مو�د 
�لتغليف �لبل�شتيكية )غري �لو�ردة يف فئات �أخرى(؛ حروف �لطباعة ؛ �لكلي�شيهات )�لر��شمات(؛ بطاقات 

�لدعوة؛ دعو�ت مطبوعة؛ �ألبومات �لزفاف �أو �العر��س؛ كتب �لزفاف �أو �العر��س
بالفئة: 16

باللون  �لركية  �للغة  باحرف  ب�شكل خا�س  Erdem  مكتوبة  �لعلمة عبارة عن كلمة  �لعلمة:  و�شف 
�لربتقايل �ملحمر

�ال�ش��ر�طات: 
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  مايو 2017 العدد 12025

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 209011         بتاريخ : 2014/04/01
با�ش��م: زيل كويوجمولوك توريزم �تهاالت �هر�جات �شانايى قي تيجاريت ليتمد �شريكيتي

 / ��شطنبول  �ميينونو،  ن���و:2/5  ه��ان  �يدين  �شوك.  جرييدهانى  م��اه.  فينارى  م��وال  وعنو�نه: 
تركيا

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
غري  بها،  مطلية  �أو  نفي�شة  معادن  من  �مل�شنوعة  و�ملنتجات  منها  خليط  وك��ل  �لنفي�شة  �ملعادن 
�لو�ردة يف فئات �أخرى، �ملجوهر�ت و�الأحجار �لكرمية، �أدو�ت قيا�س �لوقت و�أدو�ت قيا�س �لوقت 

�لدقيقة 
بالفئة: 14

و�شف �لعلمة: عبارة عن كلمة Zéla مكتوبة باللغة �التينية ب�شكل خا�س باللون �ال�شود 
 �ال�ش��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد 
، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  مايو 2017 العدد 12025

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 212306         بتاريخ : 2014/05/28
با�ش��م: ناملي جيد� هيزميتلريي �شانايي يف تيجاريت �أنونيم �شريكيتي

وعنو�نه: كار�كوي ميد�ين كات �أوتوباركي �لتي 1. كي�شيم نو:1 �إ�شطنبول / تركيا
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

و�ملجمدة  �ملحفوظة  و�خل�شرو�ت  �لفو�كة  �للحوم؛  خل�شات  و�ل�شيد؛  �لدو�جن  حلوم  �ال�شماك،  �للحوم، 
و�ملجففة و�لطهوة؛ هلم )جيلي( ومربيات، فو�كه مطبوخة بال�شكر؛  بي�س؛ �حلليب ومنتجات �حلليب؛ 

�لزيوت و�لدهون �ملعدة للكل
بالفئة: 29

ر�شمة  ��شفلها  �لفاحت  �ل��ربوزي  باللون  �لركية  باللغة   NAMLI كلمة  عبارة  �لعلمة  �لعلمة:  و�شف 
 GURME KARAKOY �لكلمات  و��شفلها  �لفاحت  �ل��ربوزي  باللون  زخ��ارف  د�خلها  دو�ئ��ر  خم�س 
باللغة �لركية باللون �لربوزي �لفاحت يف �العلى كلمات SINCE 1929 باللغة �الجنليزية باللون �لربوزي 
�لفاحت ��شفلها ر�شمة �شحن عليه ر�شم قطع طعام وقو�رير باللون �لربوزي �لفاحت جميعها و�شعت على �شكل 

درع خلفيته باللون �ال�شود حو�فه باللون �الحمر و�لربوزي
 �ال�ش��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  مايو 2017 العدد 12025

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 212307          بتاريخ : 2014/05/28
با�ش��م: ناملي جيد� هيزميتلريي �شانايي يف تيجاريت �أنونيم �شريكيتي

وعنو�نه: كار�كوي ميد�ين كات �أوتوباركي �لتي 1. كي�شيم نو:1 �إ�شطنبول / تركيا
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لقهوة، �ل�شاي، �لكاكاو، �لقهوة �ال�شطناعية؛ �الرز، �لطحني و�مل�شتح�شر�ت �مل�شنوعة من �حلبوب؛ �خلبز، 
�مللح؛  �خلبيز؛  م�شحوق  �خلمرية،  �ال�شود؛  �لع�شل  �لع�شل،  �ل�شكر،  �ملثلجات،  و�حللويات،  و�لبيتز�  �لفطائر 

خردل؛ �خلّل؛ �شل�شات )تو�بل(؛ �شل�شة �ل�شويا؛ كت�شاب، مايونيز؛ �لتو�بل؛ �لثلج
بالفئة: 30

ر�شمة  ��شفلها  �لفاحت  �ل��ربوزي  باللون  �لركية  باللغة   NAMLI كلمة  عبارة  �لعلمة  �لعلمة:  و�شف 
 GURME KARAKOY �لكلمات  و��شفلها  �لفاحت  �ل��ربوزي  باللون  زخ��ارف  د�خلها  دو�ئ��ر  خم�س 
باللغة �لركية باللون �لربوزي �لفاحت يف �العلى كلمات SINCE 1929 باللغة �الجنليزية باللون �لربوزي 
�لفاحت ��شفلها ر�شمة �شحن عليه ر�شم قطع طعام وقو�رير باللون �لربوزي �لفاحت جميعها و�شعت على �شكل 

درع خلفيته باللون �ال�شود حو�فه باللون �الحمر و�لربوزي
 �ال�ش��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  مايو 2017 العدد 12025

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  قم�شية للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 212308         بتاريخ : 2014/05/28
با�ش��م: ناملي جيد� هيزميتلريي �شانايي يف تيجاريت �أنونيم �شريكيتي

وعنو�نه: كار�كوي ميد�ين كات �أوتوباركي �لتي 1. كي�شيم نو:1 �إ�شطنبول / تركيا
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

خدمات �لدعاية و�العلن؛ �إد�رة �العمال؛ توجيه �الأعمال؛ خدمات جتميع ت�شكيلة و��شعة من �لب�شائع ل�شالح �لغري )وال 
ينطوي ذلك على خدمة �لنقل( و�ملعنى بها كل �نو�ع �ملو�د �لغذ�ئية )�للحوم و�ال�شماك وحلوم �لدو�جن و�ل�شيد، خل�شات 
�للحم، �لفو�كة و�خل�شرو�ت �ملحفوظة و�ملجمدة و�ملجففة و�ملطهوة، هلم )جيلي(، مربيات، فو�كة مطبوخة بال�شكر، بي�س، 
�حلليب ومنتجات �حلليب، زيوت ودهون �شاحلة للأكل، قهوة، �شاي، كاكاو وقهوة �إ�شطناعية، �رّز، طحني وم�شتح�شر�ت 
م�شنوعة من �حلبوب و�خلبز و�لفطائر و�لبيتز� و�حللويات، مثلجات، �شّكر، ع�شل، ع�شل ��شود، خمرية، م�شحوق �خلبيز، 
ملح، خردل، خّل، �شل�شات )تو�بل(، �شل�شة فول �شويا، �لكت�شاب ومايونيز وتو�بل وثلج(، وذلك لتمكني عامة �لزبائن من 
معاينتها ب�شكل مريح و�شر�ئها عند �حلاجة وقد تقدم مثل هذه �خلدمات من خلل متاجر �لبيع بالتجزئة، �أ�شو�ق �لبيع 
باجلملة، كتالوجات �لطلب عرب �لربيد �ملبا�شر �أو بو��شطة �الأو�شاط �الإلكرونية و�ملعنى لها �ملو�قع �الإلكرونية �أو بر�مج 

�لت�شوق �لتلفزيونية
بالفئة: 35

و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة كلمة NAMLI باللغة �لركية باللون �لربوزي �لفاحت ��شفلها ر�شمة خم�س دو�ئر د�خلها 
زخارف باللون �لربوزي �لفاحت و��شفلها �لكلمات GURME KARAKOY باللغة �لركية باللون �لربوزي �لفاحت 
SINCE 1929 باللغة �الجنليزية باللون �لربوزي �لفاحت ��شفلها ر�شمة �شحن عليه ر�شم قطع طعام  يف �العلى كلمات 

وقو�رير باللون �لربوزي �لفاحت جميعها و�شعت على �شكل درع خلفيته باللون �ال�شود حو�فه باللون �الحمر و�لربوزي
 �ال�ش��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل 
، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  مايو 2017 العدد 12025

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 215534         بتاريخ : 2014/08/07
با�ش��م: بالني بروجيكت ��س.�ر.�ل.

وعنو�نه: ريفيري� ديل برينتا - فيكولو بي. �شيليني، 4 30032 فيي�شو د�رتيكو )فيني�شيا( - �يطاليا
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�أخرى،  �ل��و�ردة يف فئات  �ملو�د غري  �مل�شنوعة من هذه  �ملقلدة و�ملنتجات  �ملدبوغة و�جللود �ملدبوغة  �جللود 
�أو �ملدبوغة، �ل�شناديق و�حلقائب �ل�شفرية ، �ملظلت و�ل�شما�شي و�لع�شي، �ل�شياط  جلود �حليو�نات �خلام 

و�أطقم �حليو�نات و�ل�شروج؛ حقائب �ليد؛ جز�دين؛ حقائب ظهر؛ حقائب و�أكيا�س �لت�شوق
بالفئة: 18

و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة كلمة بالني باحرف �للغة �لعربية ب�شكل خا�س باللون �ال�شود على ميينها 
ر�شمة حذ�ء باللون �البي�س د�خل مربع باللون �ال�شود

�ال�ش��ر�طات: 
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  مايو 2017 العدد 12025

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 215535         بتاريخ : 2014/08/07
با�ش��م: بالني بروجيكت ��س.�ر.�ل.

وعنو�نه: ريفيري� ديل برينتا - فيكولو بي. �شيليني، 4 30032 فيي�شو د�رتيكو )فيني�شيا( - �يطاليا
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�مللب�س؛ ملب�س من �جللد �ملقّلد؛ ملب�س من �جللد؛ �لفرو )ملب�س(؛ ملب�س خارجية؛ ملب�س د�خلية؛ 
جو�رب طويلة؛ قفاز�ت )ملب�س(؛ �أفرهوالت؛ لفاعات �أو �و�شحة؛ �شاالت؛ �أغطية للر�أ�س لللب�س؛ ملب�س 
�أو  للأحذية  كعاب  �لبدنية؛  للريا�شة  �أح��ذي��ة  ن�شفية؛  �أح��ذي��ة  �ب���و�ط؛  �أح��ذي��ة؛  �ل��ق��دم؛  لبا�س  حمبوكة؛ 

�جلو�رب؛ �شنادل؛ �أغطية للر�أ�س
بالفئة: 25

و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة كلمة بالني باحرف �للغة �لعربية ب�شكل خا�س باللون �ال�شود على ميينها 
ر�شمة حذ�ء باللون �البي�س د�خل مربع باللون �ال�شود

�ال�ش��ر�طات: 
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  مايو 2017 العدد 12025

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 215536         بتاريخ : 2014/08/07
با�ش��م: بالني بروجيكت ��س.�ر.�ل.

وعنو�نه: ريفيري� ديل برينتا - فيكولو بي. �شيليني، 4 30032 فيي�شو د�رتيكو )فيني�شيا( - �يطاليا
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�الأعمال  �إد�رة  يف  �مل�شاعدة  �ملكتبي؛  �لن�شاط  وتفعيل  �الأع��م��ال  وتوجيه  و�إد�رة  و�الإع���لن  �لدعاية  خدمات 
�لتجارية �أو �ل�شناعية؛ �ملعاجلة �الإد�رية لطلبات �ل�شر�ء؛ تنظيم عرو�س �الأزياء لغايات ترويجية؛ تقدمي 

�ملعلومات �لتجارية و�لن�شح للم�شتهلكني )موؤ�ش�شة �إر�شاد �مل�شتهلكني(
بالفئة: 35

و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة كلمة بالني باحرف �للغة �لعربية ب�شكل خا�س باللون �ال�شود على ميينها 
ر�شمة حذ�ء باللون �البي�س د�خل مربع باللون �ال�شود

�ال�ش��ر�طات: 
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  مايو 2017 العدد 12025

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 217843         بتاريخ : 2014/09/15
با�ش��م: دي �يت يف �يت �ورونلريى جيد� باز�رالما تيجاريت �نونيم �شريكيتى
وعنو�نه: ما�شلك �ي�شكى بويوكديرى جادي�شى، نو: 15، ��شطنبول / تركيا

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
وجممدة  حمفوظة  وخ�����ش��رو�ت  ف��و�ك��ه  �للحم،  خل�شات  و�ل�شيد،  �ل��دو�ج��ن  وحل��ود  و�الأ���ش��م��اك  �للحوم 
وجمففة ومطهوة؛ هلم )جيلي( ومربيات وفو�كه مطبوخة بال�شكر؛ �لبي�س و�حلليب ومنتجات �حلليب 

و�الألبان، �لزيوت و�لدهون �ملعدة للأكل
بالفئة: 29

و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة كلمة Nusr.Et باحرف التينية �ملقطع Nusr باللون �ال�شود و�ملقطع 
�خلمري باللون  التينية  باحرف   STEAK HOUSES كلمات  ��شفلها  �خلمري  باللون   Et

�ال�ش��ر�طات: 
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  مايو 2017 العدد 12025

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 220220        بتاريخ : 2014/10/26
با�ش��م: بيلت �شيكوالتا يف جيد� �شاناي �نونيم �شريكتي 

وعنو�نه: �شانايى ماه. 1678 �شوك. نو 19 ��شنيورت، ��شطنبول، تركيا
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

بال�شكر  �ملغطاة  �الأقر��س  �لكعك(،  من  )نوع  كوكيز  �ل�شوكوالته،  �أ�شابع  �ل�شوكوالتة،  �حللويات،  منتجات 
و�ل�شوكوالتة، �لكعك بالكرمية، منتجات �ملعجنات و�خلبيز، كعك موفير )كعك مدور(، �حللويات �مل�شنوعة 

من منتجات �حلليب، �لفطائر، �حللوى، �حللويات من �لفاكهة
بالفئة: 30

�للغة  ب��اح��رف   DOCTOR CHOCOLATE ك��ل��م��ات  ع��ن  ع��ب��ارة  �ل��ع��لم��ة  �ل��ع��لم��ة:  و���ش��ف 
�الجنليزية باللون �البي�س مكتوبة على ر�شم كاريكاتري لطبيب باللونني �الحمر و�ال�شود

�ال�ش��ر�طات: 
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  مايو 2017 العدد 12025

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 220221         بتاريخ : 2014/10/26
با�ش��م: �وب�ش�شي�شتفو ��س �ورجانيت�شينوي �أوتفيت�شفينو�شتيو "ما�شلويك�شركت�شونيي ز�فود يوغ 

رو�شي"
وعنو�نه: تول�شتوجو ��س كيو.، 8، �ر يو-344037 رو�شتوف- �ون-دون، رو�شيا �الحتادية

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
زيت دو�ر �ل�شم�س للطعام 

بالفئة: 29
و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمات золотая семечка باحرف �للغة �لرو�شية 
باللونني  مربعة  خلفية  على  �ال�شفر  باللون  �ل�شم�س  دو�ر  زهرة  ر�شمة  خلفها  �البي�س  باللون 

�الزرق و�لكحلي
�ال�ش��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد 
، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  مايو 2017 العدد 12025

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 220222         بتاريخ : 2014/10/26
با�ش��م: كلرييان كو.، �ل تي دي.

وعنو�نه: 7-2 �شينتو�شني، �شو – كو، �شيتاما – �شي، �شيتاما، 330-0081 �ليابان
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

توليفها؛  �شورة  با�شتخد�م  للمركبات  �ل�شائق  م�شاعدة  �أجهزة  للمركبات؛  فيديوية  �ملو�قف  دليل  �أجهزة 
�أجهزة دليل �ملو�قف للمركبات با�شتخد�م �شورة توليفها؛ نظام كامري� �لروؤية �لعلوية للمركبات تتاألف من 
�شل�شلة من كامري�ت حممولة على مركبة لتوفري عر�س 360 درجة كاملة على �ل�شا�شة �لد�خلية للمنطقة 
�ملحيطة باملركبة؛ �أجهزة ��شت�شعار للرجوع تن�شب لوحدها )ولي�س �أجز�ء من �ملركبات(؛ كامري�ت �لرجوع 
تن�شب لوحدها )ولي�س �أجز�ء من �ملركبات(؛ كامري�ت تن�شب على �ملركبة؛ �لكامري�ت؛ جهاز �لتحكم عن 
بعد للكامري�ت؛ كامري�ت يتحكم فيها عن بعد؛ �أجهزة �ال�شت�شعار يتحكم فيها عن بعد؛ �أجهزة �لكامري�؛ 

�أجهزة ملر�قبة �لكامري�ت 
بالفئة: 9

�للغة �الجنليزية باللون  SurroundEye باحرف  و�شف �لعلمة: �لعلمة �لعلمة عبارة عن كلمة 
�ال�شود

�ال�ش��ر�طات: 
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  مايو 2017 العدد 12025

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  قم�شية للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 220223         بتاريخ : 2014/10/26
با�ش��م: �ينى موبيليا توريزم �أن�شاء�ت تيك�شتيل �شانايى يف تيجاريت ليمتد �شريكيتي

وعنو�نه: �شيتيلري م. كار�جاكايا جي. نو:116 �ي�س كابي نو:118 �لطند�غ / �أنقرة، تركيا
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�الأثاث �مل�شنوعة من �أي نوع من �ملو�د؛ �لفر�س، �لو�شائد، �لفر�س و�ملخد�ت �لهو�ئية ولي�شت الأغر��س طبية، �أكيا�س �لنوم 
للتخييم، �ال�شرة �ملائية لي�س للأغر��س �لطبية؛ �ملر�يا؛ خليا �لنحل و�أقر��س �لع�شل �ال�شطناعية و�أق�شام من �خل�شب 
�لر�شع؛  �الطفال  وم�شايات  �طفال(  )�شرير  ومهد  للأطفال  �للعب  وحظرية  للأطفال  متينة  كر��شي  �لع�شل؛  الأقر��س 
لوحات �لعر�س، �إطار�ت لل�شور و�للوحات، لوحات حتديد �لهوية وبطاقات هوية ولوحات حتمل �الأ�شماء وعلمات حتديد 
�لهوية م�شنوعة من �خل�شب �أو �ملو�د �ال�شطناعية؛ حاوية �لتعبئة من �خل�شب �أو �لبل�شتيك، بر�ميل خ�شبي لل�شتخد�م 
كبرية  و�شناديق  �لنقل  وحاويات  �لتخزين  وحاويات  و�شناديق  وخز�نات  �لتخزين  وبر�ميل  برميل  �لتخزين،  �أو  �لنقل  يف 
�أو  �أو �لبل�شتيك؛ ب�شائع �خلردو�ت �ل�شغرية من �خل�شب  ومن�شات �لتحميل و�شدد�ت لل�شلع �ملذكورة �شابقا من �خل�شب 
�ملو�د �ال�شطناعية �شمن هذه �لفئة، جتهيز�ت �الأثاث من �خل�شب �أو �ملو�د �ال�شطناعية، �آليات �لفتح و�الإغلق من �خل�شب 
�أو �ملو�د �ال�شطناعية؛ �لزخارف وب�شائع �لديكور من �خل�شب �و �ل�شمع �و �شمع �لع�شل �و �لبل�شتيك �أو �لعظام و�لعاج �أو 
�جل�س �شمن يف هذه �لفئة؛ �ل�شلل و�شلل �ل�شيد؛ بيوت �لكلب، �شناديق �لتع�شي�س و�أ�شرة للحيو�نات �الأليفة �ملنزلية؛ 
�ل�شلمل �ملتحركة و�ل�شلمل �ل�شعود �لنقالة من �خل�شب �أو �ملو�د �ال�شطناعية؛ �شتائر �خليزر�ن؛ �ل�شتائر �لدو�رة للأماكن 
خو�مت  �ل�شتائر،  �شنانري  للديكور،  �خل��رز  من  �ل�شتائر  �لرحلة،  �ل�شتائر  �لد�خلية،  للأماكن  �مل�شلعة  �ل�شتائر  �لد�خلية، 

�ل�شتائر، دعمات عقد �ل�شتائر، ق�شبان �ل�شتائر
بالفئة: 20

و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة ENNE باحرف �للغة �الجنليزية باللون �ال�شود فيها حرف N �لثاين مقلوب
�ال�ش��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل 
، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  مايو 2017 العدد 12025
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عربي ودويل
�ضهر بن علي يديل ب�ضهادته ب�ضاأن الف�ضاد يف تون�س

•• تون�ض-اأ ف ب:

�أدىل عماد �لطر�بل�شي �شهر زين �لعابدين بن علي 
�لف�شاد يف عهده، ب�شهادة حول تغلغل  و�أح��د رموز 
�لف�شاد خلل حكم �لرئي�س �ال�شبق وقدم �عتذ�ر� 

لل�شعب طالبا �إنهاء �شجنه.
 1974 �أغ�شط�س  �آب   26 و�لطر�بل�شي �ملولود يف 
�لطر�بل�شي  ليلى  �شقيق  �لنا�شر  حممد  �ب��ن  ه��و 

زوجة بن علي �لثانية.
من  ع�شر�ت  م��ع  تون�س  مطار  يف  توقيفه  مت  وق��د 
�فر�د عائلة �لطر�بل�شي بعد وقت وجيز من هروب 

كانون   14 �ل�����ش��ع��ودي��ة يف  �ىل  ع��ل��ي وزوج���ت���ه  ب��ن 
�لثاين يناير 2011.

و�لكر�مة”  �حلقيقة  “هيئة  بثت  �جلمعة،  وم�شاء 
�شهادة  �النتقالية  �ل��ع��د�ل��ة  ق��ان��ون  تفعيل  �ملكلفة 
�ملرناقية  ب�شجن  �ملحبو�س  للطر�بل�شي  م�شجلة 

قرب تون�س.
وق��ب��ل ب��ث �ل�����ش��ه��ادة ق���ال خ��ال��د �ل��ك��ري�����ش��ي رئي�س 
“جلنة �لتحكيم و�مل�شاحلة” �شلب هيئة �حلقيقة 
كانون   26 يف  ق����دم  �ل��ط��ر�ب��ل�����ش��ي  �إن  و�ل���ك���ر�م���ة 
حماميه  وع��رب  �للجنة  �ىل   2015 يناير  �لثاين 
م��ل��ف��ا ي��ط��ل��ب ف��ي��ه �ل�����ش��ل��ح م���ع �ل���دول���ة و�ل�شعب 

و�أن  �الن��ت��ق��ال��ي��ة،  �ل��ع��د�ل��ة  ق��ان��ون  ي��خ��ول��ه  مثلما 
كل   2016 يونيو  14 حزير�ن  ��شتوفى يف  ملفه 

�ل�شروط �لقانونية.
و�أ�شاف �لكري�شي �ن �لطر�بل�شي دخل عامل �الأعمال 
عام 1997 و��شتثمر يف �لعقار�ت و��شتخر�ج �ملو�د 

�الأولية، وتوريد وت�شدير خمتلف �لب�شائع .
�ل�شركات  ر����س مال  �مل�شاهمة يف  وقد حر�س على 
�ل���ك���ربى و�حل�����ش��ول ع��ل��ى ع��ق��ود مت��ث��ي��ل �شركات 
�مل�شالح  خمتلف  وجمند�  نفوذه  م�شتغل  �جنبية 
منافع  على  و�حل�شول  �الد�ري��ة خلدمة م�شاحله 

غري �شرعية حمققا �أرباحا طائلة وفق �لكري�شي.

فندق امللك داود بالقد�س ي�ضتعد ال�ضتقبال ترامب 
•• القد�ض املحتلة-رويرتز:

��شت�شاف فندق �مللك د�ود �أباطرة وملوكا وروؤ�شاء وز�رة ومغنيات �أوبر� منذ �إن�شائه قبل 85 عاما 
ويوم غد �الثنني ين�شم للقائمة ��شم بارز �آخر هو �لرئي�س �الأمريكي دونالد تر�مب.

يقع �لفندق يف قلب �لقد�س ويطل على �ملدينة �لقدمية كما تطل �شرفاته على حد�ئق م�شذبة 
وحمام �شباحة وملعب تن�س. فندق �مللك د�ود منوذج للفخامة يف �ملدينة بغرفه �ملزخرفة وحاناته 

�ملك�شوة باخل�شب و�ملر�يا �ملذهبة �الأطر�ف �لتي تعيد �أجو�ء �لثلثينيات.
�جلناح  �أو  �مللكي  �جلناح  يف  ميلنيا  وزوجته  �ل�شابق،  �لعقار�ت  �إم��رب�ط��ور  تر�مب،  ن��زل  و�شو�ء 
ي�شعر�ن وكاأنهما يف منزلهما يف  �لغرف وزينتها  �أثاث  �أخرى ف�شيجعلهما  �أي غرفة  �أو  �لرئا�شي 

مانهاتن.
وتعهد �شيلدون ريتز مدير �لعمليات يف �لفندق بتوفري جميع �شبل �لر�حة لر�مب زوجته و�بنته 

�إيفانكا وزوجها جاريد كو�شر خلل فرة �إقامتهم �لتي ت�شتمر ليلة مع تاأمينهم. 

•• وا�شنطن-وكاالت:

�إن  �لكندية  �ل��ه��ج��رة  وز�رة  ق��ال��ت 
عدد �للجئني �ل�شوريني يف كند� 
بلغ �أك���رث م��ن �أرب��ع��ني �أل���ف الجئ 
منذ تويل رئي�س �حلزب �لليرب�يل 
ج�شنت ت��رودو رئا�شة �ل��وزر�ء عام 

.2015
��شتقد�م  �إىل  �حل��ك��وم��ة  وت�����ش��ع��ى 
م��زي��د م��ن �ل��لج��ئ��ني ع��ن طريق 
لكنها  �حلكومي،  �للجوء  برنامج 
�ن����ت����ق����اد�ت ب�����ش��ب��ب بطء  ت����و�ج����ه 

�الإجر�ء�ت.
�حلق  �لكندية  �حلكومة  و�أع��ط��ت 
على  ك��ن��دي��ني  �أ���ش��خ��ا���س  خلم�شة 
�الأقل �أو منظمة �أو كني�شة فر�شة 
كفالة عائلة �أو �أكرث ملدة عام، مقابل 
�اللتز�م �لقانوين بدفع م�شاريف 
على  و�مل�شاعدة  و�الإق��ام��ة  �لعي�س 
زيادة  وم��ع  عمل،  و�إي��ج��اد  �لتاأقلم 
�ل��ط��ل��ب��ات ق���ررت �حل��ك��وم��ة قبول 

�ألف طلب يف �لعام.
وت�شري �الإح�شائيات �لر�شمية �إىل 
�شوري  الج���ئ  �أل����ف   14 ن��ح��و  �أن 
ك��ف��االت خا�شة،  ج�����اوؤو� مب��وج��ب 
على  ن�شفهم  م���ن  �أك����رث  وح�����ش��ل 
�الآالف  وي���ب���ق���ى  ع����م����ل،  ف���ر����ش���ة 

يبحثون عن م�شدر رزق كرمي.
�ل�شيوخ  مل��ج��ل�����س  ت��ق��ري��ر  و�أظ���ه���ر 
�ل���لج���ئ���ني  ع�������دد  �أن  �ل����ك����ن����دي 

�ل��ب��لد، وه���ذ� ما  �أج����ز�ء  لتوحيد 
�مل�شوؤولني  �إج��اب��ات  من  ��شت�شفته 
تطرحه  ظلت  �ل��ذي  �ل�شوؤ�ل  على 
�لنظام  �أن  كما  با�شتمر�ر،  عليهم 
�أن  ميكن  �ل���ذي  �مل�شري  ي���دري  ال 
�إل��ي��ه �مل��ن��اط��ق غ��ري �لتابعة  ت���وؤول 
ل�شيطرته �الآن بعد هزمية تنظيم 
�الأ����ش���د ال  �أن  �إىل  د�ع�����س م�����ش��رية 
�آلت  �ل��ت��ي  �ل��ق��ر�ر  ب�شلطة  يتمتع 

�إىل رو�شيا.

املوقف الرو�سي
�أغلب  حققت  رو�شيا  �أن  و�أ�شافت 
ما تهدف �إليه، و�أهمه �شمان �أمن 
�للذقية،  يف  بحميميم  قاعدتها 
و�إث����ب����ات كفاءة  وب���ق���اء ح��ل��ف��ائ��ه��ا، 
�أال تكون هناك  �أ�شلحتها، و�شمان 
عملية دبلوما�شية لت�شوية �ل�شر�ع 

دون م�شاركتها.
ي��ب��دو م��ن مفاو�شات  �إن���ه  وق��ال��ت 
�إىل  ت���ه���دف  رو����ش���ي���ا  �أن  �أ����ش���ت���ان���ا 
الأطول  مكانه  يف  �ل�شر�ع  جتميد 
فرة ممكنة، م�شرية �إىل �أنه وبعد 
�إىل  ومعار�شوه  �لنظام  حت��ّول  �أن 
جم���رد وك����لء ل��ق��وى خ��ارج��ي��ة ال 
رغبة لها يف �لتو�شل حل�شم نهائي 
ل�شالح �لوكلء، فاإن �لدبلوما�شية 
حول �حلرب �ل�شورية ُيفر�س �أن 
تنتقل �إىل �لتفاو�س حول �لتد�بري 

�لتي تقر بتفكك �شوريا.  

�لنائبة عن  ود�ف��ع��ت  وح��زب �هلل. 
عن  بوت�شهولز  كري�شتني  �حل��زب 
حلما�س  �ل�شرعية”  “�ملقاومة 
وحزب �هلل �شد �لدولة �ليهودية. 
�الأملاين-�ليهودي  �مل���وؤرخ  و���ش��رح 
�الإذ�ع���ة  ملحطة  ولف�شون  مايكل 
فونك”  “دويت�شلند  �ل��وط��ن��ي��ة 
�الحد باأن ثمة حتالفاً من معادة 
�ل�شامية يف �شفوف �أق�شى �لي�شار 
هذ�  �إن  و�أ�شاف  �ليمني.  و�أق�شى 

�لتحالف لي�س جديد�ً. 

يتكلمون  ال  �ل���ذي���ن  �ل�������ش���وري���ني 
�لر�شميتني  �ل���ل���غ���ت���ني  �إح���������دى 
)�الإجنليزية و�لفرن�شية( ال يز�ل 
ب������االآالف، مم���ا ي��ق��ل��ل ف��ر���ش��ه��م يف 
�إيجاد عمل و�الندماج يف �ملجتمع.

ورغ�������م و����ش���ع���ه���ا ���ش��ق��ف��ا الأع�������د�د 
�ل���لج���ئ���ني �مل���ك���ف���ول���ني م����ن قبل 
تعتزم  �خل��ا���س،  و�لقطاع  �الأف���ر�د 
�حلكومة �لكندية �اللتز�م بخطتها 
�لر�مية �إىل ��شتقبال نحو �أربعني 
�ألف الجئ خلل هذ� �لعام، وهذ� 
�لعدد قد يكون هو �الأكرب يف تاريخ 

كند� �حلديث.
فورين  جم��ل��ة  ق���ال���ت  ذل�����ك،  �ىل 
�شيطرة  -م��ع  �شوريا  �إن  بولي�شي 
و�الإي��ر�ن��ي��ني على دم�شق  �ل��رو���س 
للمعار�شة  و������ش����ن����ط����ن  ودع��������م 
على  م��وج��ودة  ت��ع��د  مل  �مل�شلحة- 
�أ�شبح  تفكيكها  و�إن  �لو�قع،  �أر���س 
و�ق����ع����ا م��ل��م��و���ش��ا م����ع غ���ي���اب من 

ي�شتطيع توحيدها.
و�أو�شحت �ملجلة يف تقرير لها من 
من  �شنو�ت  �شت  وبعد  �أن��ه  دم�شق 
�حل���رب، ف���اإن ب��ق��اء ن��ظ��ام �لرئي�س 

ال وجود ملوؤامرة
م����ا يقوله  ع���ل���ى  �مل���ج���ل���ة  وع���ل���ق���ت 
وجود  ع��ن  �ل�شوريون  �مل�����ش��وؤول��ون 
قائلة  �ل���ب���لد،  لتق�شيم  م���وؤ�م���رة 
بالفعل  ه����ن����اك  ك����ان����ت  �إذ�  �إن�������ه 
�إىل  تنفيذها  و�شل  فقد  م��وؤ�م��رة 
�ليوم  ف�شوريا  متقدمة؛  م��ر�ح��ل 
منق�شمة �إىل ما ال يقل عن �شبعة 
ت�شيطر  منف�شلة  ثلثة  ج��ي��وب: 
ي�شيطر  و�ث��ن��ني  �ملعار�شة،  عليها 
�لدولة  وتنظيم  �الأك����ر�د  عليهما 
�شلطة  حتت  و�لبقية  �الإ�شلمية، 

نظام �الأ�شد، ب�شكل �شوري فقط.
�أي  يوجد  ال  �إن��ه  تقول  و��شتمرت 
لتق�شيم  موؤ�مرة  وجود  على  دليل 
رغ��ب��ة الأي من  ع��ل��ى  ���ش��وري��ا، وال 
لكن  للتق�شيم،  �ل�����ش��ر�ع  �أط����ر�ف 
م����ا ي���ح���دث يف ه�����ذه �ل����ب����لد هو 
جاء  �ل��و�ق��ع  ب��االأم��ر  �لتق�شيم  �أن 
�أي م���ن قوى  ن��ت��ي��ج��ة ع���دم ق����درة 
�الآخرين  على  للهيمنة  �ل�����ش��ر�ع 

جميعا.
نظام  �أن  �إىل  �مل���ج���ل���ة  و�أ������ش�����ارت 
�إ�شر�تيجية  لديه  لي�شت  �الأ���ش��د 

�إن  �ملجل��������ة  مر��ش�������ل  وق������ال 
�ملعار�شة  ن���ه���اي���ة  ع����ن  ُي����ق����ال  م����ا 
بع�س  و�إن  في���ه،  مبال���������غ  �أم���ر 
تتمت�����ع  ت������ز�ل  ال  م��ك��ون��ات��ه�����������������ا 

�ل�شوري ب�شار �الأ�شد �أ�شبح موؤكد�، 
لكنه �أ�شبح نظاما �شوريا ال ميلك 
وحدة  الإع������ادة  �إ���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة  �أي 

�لبلد �لتي مزقتها �حلرب.

�لنظام وقدرته  نو�يا  �لفجوة بني 
�حل���ق���ي���ق���ي���ة ع���ل���ى جت�����ش��ي��د تلك 
و��شعة  �ل��و�ق��ع  �أر���س  على  �لنو�يا 

للغاية.

و�إن���������ه  و�ل��ق��������������������وة،  ب��احل��ي��وي��ة 
�ملقابلت  م��ن  �أي���ام  ع�شرة  وبع������د 
م��ع م�����ش��وؤول��ني ك��ب��ار و�آخ���ري���ن يف 
�أن  تب�������نّي  متو�شطة؛  م�ش��������تويات 

•• �شنغهاي-رويرتز:

�شينية  �شفنا  �أن  �م�س  �ل�شينية  �ل��دف��اع  وز�رة  ذك��رت 
و�شلت �إىل ميامنار حيث �شتجري تدريبات م�شركة 

يف جماالت �الت�شاالت و�لبحث و�الإنقاذ وغريها. 
موقع  على  ت�شريحات  يف  ت�شيان  وو  �ملتحدث  وق��ال 
�إىل ياجنون عا�شمة  �إن �شفن �ل�شني و�شلت  �ل��وز�رة 

ميامنار يوم �خلمي�س يف زيارة مدتها �أربعة �أيام.
�الت�شاالت  ت��ع��زي��ز  يف  ت���رغ���ب  �ل�����ش��ني  �أن  و�أ�����ش����اف 
تعملن  بينما  ميامنار  مع  و�لتعاون  �ال�شر�تيجية 
معا على حماية �ل�شلم و�ال�شتقر�ر يف �ملنطقة وتوثيق 

طائرة تهبط مبرافقة طائرتني 
ع�ضكريتني يف هاواي 

•• وا�شنطن-رويرتز:

ق���ال م��ت��ح��دث ب��ا���ش��م �ل��ق��ي��ادة �الأم��ري��ك��ي��ة يف �مل��ح��ي��ط �ل��ه��ادي �إن �جلي�س 
تابعة  رك��اب  طائرة  ملر�فقة  �إف-22  ط��ر�ز  من  طائرتني  �أر�شل  �الأمريكي 
عن  �الإب��لغ  بعد  �ل��دويل  هونولولو  مطار  �إىل  �أيرالينز  �أمريكان  ل�شركة 

��شطر�ب على متنها.
ومل يك�شف �جلي�س �أو �أمريكان �أيرالينز عن طبيعة �ال�شطر�ب لكن و�شائل 
�أن ر�كبا حاول دخول قمرة �لقيادة بالقوة على منت  �إع��لم حملية ذكرت 

�لطائرة �لقادمة من لو�س �أجنلي�س و�ملتوجهة �إىل هونولولو.
�أفر�د طاقم �لطائرة و�شرطيا  �إن �أحد  وقالت �شبكة هاو�ي نيوزنو �ملحلية 

من هونولولو خارج �خلدمة �شيطر� على �لر�كب �جلامح.
و�أ�شافت نقل عن م�شادر مل ت�شمها �أن �لر�كب تركي �جلن�شية و�شبق �أن 
خرق �إجر�ء�ت �الأمن يف مطار لو�س �أجنلي�س �لدويل لكن �شمح له بركوب 
و�شائل  تقارير  تاأكيد  ل��روي��رز  يت�شن  ومل  حالته.  تقييم  بعد  �ل��ط��ائ��رة 

�الإعلم.
و�أكدت �أمريكان �أيرالينز �أن طاقم �لرحلة رقم 31 من لو�س �أجنلي�س �إىل 
�لقانون �لطائرة وهي من طر�ز  �إنفاذ  �أن تنتظر �شلطات  هونولولو طلب 

�يربا�س �يه321 لدى هبوطها ب�شبب “��شطر�ب �أثناء �لرحلة«.
�شتة من  ف�شل عن  ر�كبا   181 كانت حتمل  �لطائرة  �إن  �ل�شركة  وقالت 
بتوقيت  �شباحا   11:35 �ل�شاعة  يف  ب�شلم  هبطت  و�إن��ه��ا  �لطاقم  �أف���ر�د 

هاو�ي. ومل ترد �أنباء عن وقوع �إ�شابات.
�إر�شال  �إىل  �ل��ه��ادي  �ملحيط  يف  �الأمريكية  �لقيادة  �أي�شا  �لو�قعة  ودف��ع��ت 

طائرتني من طر�ز �إف-22 ملر�فقة طائرة �لركاب.

�ليوم  نف�س  يف  �ل�شفن  وو�شلت  �لثنائية.   �لعلقات 
�شرق  جنوب  دول  ور�ب��ط��ة  �ل�شني  فيه  �تفقت  �ل��ذي 
�ل�شني �جلنوبي  بحر  مليثاق عمل يف  �إط��ار  على  �آ�شيا 

�ملتنازع عليه.
ويجيء هذ� بعد �أن �لتقى �لرئي�س �ل�شيني �شي جني 
بينغ يف بكني مع �أوجن �شان �شو كي �حلائزة على جائزة 
ميامنار  خلارجية  وزي��رة  تعمل  و�لتي  لل�شلم  نوبل 

وهي زعيمة حلكومتها �ملدنية من �لناحية �لفعلية.
م��ع ح��ك��وم��ة ميامنار  وث��ي��ق��ة  وك��ان��ت لل�شني ع��لق��ة 
�لع�شكرية �ل�شابقة وهي تتابع بحر�س عملية �لتحول 

�لدميقر�طي يف جارتها �جلنوبية.

�أو  �أمل��اين،  33 مليون  �أن  �ملا�شي، 
ما يعادل 40 يف �ملئة من �إجمايل 
�ل�شكان �لبالغ عددهم 82 مليون 
معادية  ب��������اآر�ء  ي����دل����ون  ن�����ش��م��ة، 

لل�شامية. 

»املقاومة ال�سرعية«
�ل���ي�������ش���اري  �حل���������زب  �إن  وق���������ال 
�الأملاين- �أكرب �أحز�ب �ملعار�شة يف 
يوؤيدون  �أع�شاًء  ي�شم  �ل��ربمل��ان- 
معادة �ل�شامية �لتي لدى حما�س 

�الأ�شد  �حل��زب. ولطاملا كان نظام 
م�������لذ�ً �آم����ن����اً ل��ل��ن�����ش��اط �ل���ن���ازي 

وملرتكبي �لقتل �جلماعي. 
�لنظام  �آوى  �مل�����ر�ت  �إح�����دى  ويف 
�لنازي  �ل�����ش��وري جم���رم �حل����رب 
�لقا�شم  �إن  ب�����رون�����ر.  �أل����وي���������س 
�ل��ك��ر�ه��ي��ة ليهود  م���ن  �مل�����ش��رك 
�إ�شر�ئيل ولدولة �إ�شر�ئيل هما يف 

ت�شاعد يف �أملانيا.
للحكومة  در��������ش������ة  وك�������ش���ف���ت   
�ل�شهر  �الأمل���ان���ي���ة  �ل��ف��ي��دي��ر�ل��ي��ة 

•• القد�ض املحتلة-وكاالت:

بنيامني فينتال يف �شحيفة  كتب 
�الإ�شر�ئيلية،  بو�شت  جريوز�ليم 
ين�شاأ بني حزب  �أق��وى  �أن حتالفاً 
�لثالث(  )�لطريق  فيغ  درتي  دير 
ونظام  �أملانيا  يف  �جل��دد  للنازيني 
�ل�شر�كة  ن�������ش���ق  ع���ل���ى  �الأ������ش�����د، 
�لرئي�س  ب����ني  �ال����ش���ر�ت���ي���ج���ي���ة 

�ل�شوري وحزب �هلل يف لبنان. 
ون�����ش��ر �مل��وق��ع �الإل���ك���روين لدير 
�أب���ري���ل،   30 دي����ر درت�����ي ف��ي��غ يف 
ت���ق���ري���ر�ً ع���ن زي������ارة م���ن �حل���زب 
�لنازي للبنان لدعم حزب �هلل يف 

حربه �شد �إ�شر�ئيل. 
�أع�شاء  روؤي���ة  �أن��ه ميكن  و�أ���ش��اف 
م���ن ح����زب دي����ر درت�����ي ف��ي��غ على 
�ملوقع �الإلكروين ملتحف �حلملة 
“�الأر�س  �هلل:  حل���زب  �ل��دع��ائ��ي��ة 
مليتا  يف قرية  لل�شماء”  تتحدث 
�لقائد  وب��ي��ن��ه��م  ل��ب��ن��ان،  ب��ج��ن��وب 
دي��ر درت��ي فيغ. وت�شف  �لبارز يف 
باأنها  �إ�شر�ئيل،  �لنازية  �جلماعة 
موقعها  ع��ل��ى  �إرهابية”  “دولة 

�الإلكروين. 
عام  يف  �أن����ه  �إىل  ف��ي��ن��ت��ال  و�أ�����ش����ار 
درتي  دي���ر  ح���زب  �أع��ل��ن   ،2013
مف�شًل  ن���د�ًء  ووج���ه  نف�شه،  فيغ 
�إ�شر�ئيل، مت�شائلة: ماذ�  ملقاطعة 
�شد  يفعل  �أن  �شخ�س  الأي  ميكن 

�الإبادة �ل�شهيونية. 

نا�سط زار �سوريا
�آر24  ب������ي  ����ش���ب���ك���ة  �إن  وق���������ال 
�لتلفزيونية �لبافارية بثت �الأحد 
�أن نا�شطاً �شاباً يف حزب دير درتي 
فيغ �شافر �إىل �شوريا مع جمموعة 
موؤيدة للأ�شد تطلق على نف�شها 
ل�شوريا  �الأوروب���ي���ة  �جلبهة  ����ش��م 
�لنظام  ع��ن  ممثلني  م��ع  و�جتمع 
�ملفتت.  �لبلد  يف  �الإع���لم  ووزي���ر 
و�شرح �ل�شحايف يان نوفاك، وهو 
�لتحالف  ع��ن  خم�شرم،  م��ر�ق��ب 
ب�����ني �ل����ن����ازي����ني �جل�������دد ون���ظ���ام 
�إن  �لتلفزيونية:  للقناة  �الأ���ش��د 
حل��ظ��ات �ل��ت��وح��ي��د �مل��رك��زي��ة بني 
�لنازيني �جلدد و�لنظام �ل�شوري 
و�إ�شر�ئيل  للغرب  �لكر�هية  ه��ي 
درتي  دي���ر  م���ع���اد�ة  �أن  . والح����ظ 
نف�شها  ع��ن  ت��ع��رب  لل�شامية  ف��ي��غ 
�لبطولية  ب��امل��ق��اوم��ة  �الإ����ش���ادة  يف 

حلزب �هلل �شد �إ�شر�ئيل. 

اأيديولوجية احلزب
وكالة  �أن  �إىل  ف��ي��ن��ت��ال  ول���ف���ت 
�ملحلية  �الأمل��ان��ي��ة  �ال���ش��ت��خ��ب��ار�ت 
�ملعادلة  “فريفا�شونغ�شتز”- 
ل���ل�������ش���ني ب���ي���ت )وك������ال������ة �الأم������ن 
�لن�شاطات  تر�قب  �الإ�شر�ئيلية(- 
فيغ.  درت��������ي  ل����دي����ر  �مل���ت���ط���رف���ة 
و�إ�شتناد�ً �إىل تقرير للإ�شتخبار�ت 
�لبافارية عام 2016 فاإن معاد�ة 
�إيديولوجية  ت�����ش��ك��ل  �ل�����ش��ام��ي��ة 

فورين بولي�سي: �سوريا مل تعد موجودة

كندا ت�ضعى ال�ضتقدام مزيد من الالجئني ال�ضوريني

النازيون اجلدد يقيمون حتالفًا مع االأ�ضد وحزب اهلل 

ال�ضرطة تقتحم مكتب زعيمة املعار�ضة يف بنغالد�س 

ل��لن��ت��خ��اب��ات �مل��ت��وق��ع �ج���ر�وؤه���ا يف 
كانون �لثاين يناير 2019، ويتوقع 

�ملحللون �أن تتم �لعام �ملقبل.
وقاطع �حلزب �ملعار�س �النتخابات 

•• دكا-اأ ف ب:

بنغلد�س  يف  �ل�����ش��رط��ة  �ق��ت��ح��م��ت 
�ملعار�شة  زع���ي���م���ة  م���ك���ت���ب  �م���������س 
ب��ح��ث��ا عن  �ل����ب����لد  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة يف 
وثائق معادية للدولة ، ما �أدى �ىل 
تظاهر�ت غا�شبة �شارك فيها �ملئات 

من �أن�شار حزبها.
�الأقفال  �ل�����ش��رط��ة  ع��ن��ا���ش��ر  وك�����ش��ر 
�شياء  خ��ال��دة  مكتب  �إىل  ل��ل��دخ��ول 
وزر�ء  رئ��ي�����س  من�شب  �شغلت  �ل��ت��ي 
حزبها  �ع���ت���رب  ه���ج���وم  يف  م���رت���ني، 
حتركات  م��ن  �شل�شلة  يف  حلقة  �أن���ه 
�ملعار�شة  �شد  �شيا�شية  دو�ف���ع  ذ�ت 
�النتخابات  خلو�س  تتح�شر  �لتي 

�ملقبلة.
وجت��م��ع �مل��ئ��ات م��ن �أن�����ش��ار �حلزب 
ت��ظ��اه��رة خ����ارج مبنى  �ل��وط��ن��ي يف 
و�لو�قع  طابقني  من  �ملكون  �ملكتب 

يف �أحد �أحياء دكا �لفخمة.
عنا�شر  م����ن  �ل���ع�������ش���ر�ت  وف���ت�������س 
�ل�����ش��رط��ة �مل��ب��ن��ى م���دة ���ش��اع��ت��ني �إال 
�أن���ه���م �أف������ادو� الح��ق��ا �أن����ه مل يعرث 

بالن�شبة  �أهمية  ذ�ت  م��و�د  �أي  على 
�ل�شديق،  بكر  �أبو  وقال  لل�شلطات. 
قائد �شرطة حي غول�شان حيث يقع 
�ملبنى، لوكالة فر�ن�س بر�س “دخلنا 
ق�شائي  �أم������ر  ع���ق���ب  �مل���ك���ت���ب  �إىل 
ب��ال��ب��ح��ث ع���ن وث���ائ���ق ���ش��د �لدولة 

و�شد �حلكومة«.
ومن ناحيته، �عترب �حلزب �لوطني 
�ل��ت��ح��رك ه��و ج��زء م��ن موؤ�مرة  �أن 
ت�شتهدف �شياء �لتي تو�جه حو�يل 
30 ق�شية تتعلق باتهامات بالر�شى 

و�خليانة و�لعنف.
وقال �ملتحدث با�شم �حلزب، ر�هول 
بر�س  ف��ر�ن�����س  ل��وك��ال��ة  رزيف،  ك��ب��ري 
“�نه �قتحام ذو دو�فع �شيا�شية من 
�إن���ه حت��رك يهدف  قبل �حل��ك��وم��ة. 

�إىل ت�شويه �شورة زعيمة حزبنا«.
�أغلقت  �ل�������ش���رط���ة  �أن  و�أ�������ش������اف 
خلل  �ملكتب  يف  �ملر�قبة  ك��ام��ري�ت 

�لعملية وك�شرت �الأقفال.
�جتماعات  �ل��وط��ن��ي  �حل���زب  وع��ق��د 
�ملا�شية  �الأخ������رية  �الأ����ش���ه���ر  خ����لل 
�لتح�شري  �أجل  من  �أن�شاره  حل�شد 

خماوف  �ث���ر   2014 يف  �الأخ�����رية 
حلزب  �شمح  ما  وه��و  تزويرها،  من 
�شيخة  �ل����ل����دودة،  ���ش��ي��اء  م��ن��اف�����ش��ة 
ب�شهولة  ب���ال���ف���وز  و�ج������د،  ح�����ش��ي��ن��ة 

بجميع مقاعد �لربملان. ومنذ ذلك 
�حلني، �أ�شارت �ملعار�شة �إىل �عتقال 
من  �الآالف  ل���ع�������ش���ر�ت  �حل���ك���وم���ة 

نا�شطيها و�أن�شارها.

�ضفن �ضينية جتري تدريبات م�ضركة يف ميامنار 

هندورا�س ت�ضتدعي القائم 
باالأعمال يف فنزويال 

•• تيجو�شيجالبا-رويرتز:

�أع��ل��ن��ت ه���ن���دور�����س ����ش��ت��دع��اء �أكرب 
�أجل  �إىل  فنزويل  يف  دبلوما�شييها 
غري م�شمى ب�شبب �الأزمة �ل�شيا�شية 

�لتي تع�شف بالبلد.
وق��ال��ت ح��ك��وم��ة ه��ن��دور����س يف بيان 
��شتدعت  �إن��ه��ا  �جلمعة  �الأول  �أم�����س 
�لقائم باالأعمال يف كر�كا�س فرناندو 

�شو�ريز لوفو للت�شاور.
�أجويرو  دول���وري�������س  م���اري���ا  وق���ال���ت 
لو�شائل  ه��ن��دور����س  خارجية  وزي���رة 
�إعلم حملية �إن هندور��س “حتاول 
�مل�شاهمة يف حل للأزمة �ل�شيا�شية” 
�لتي تو�جه حكومة رئي�س فنزويل 
�أ�شابيع  ع��دة  بعد  م���ادورو  نيكوال�س 
�ملطالبة  �ملعار�شة  �حتجاجات  م��ن 
ب��ان��ت��خ��اب��ات م���ب���ك���رة. وه���ن���دور�����س 
باأمريكا  دول  ث���م���اين  م���ن  و�ح������دة 
فنزويل  �شلطات  �نتقدت  �للتينية 
“ال�شتخد�مها �لقوة �ملفرطة” �شد 
�ملحتجني �ملدنيني يف وقت �شابق من 

�ل�شهر �جلاري.
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تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 220224        بتاريخ : 2014/10/26
با�ش��م: �ن�شان هاك يف هورياتلريي يف �ن�شاين ياردمي فاكفى

وعنو�نه: بويوك كار�مان جادي�شي، تيل�شان �شوكاك، نو: 3، فاحت - ��شطنبول / تركيا
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لتاأمني؛ �ل�شوؤون �ملالية �أو �لتمويلية؛ �ل�شوؤون �لنقدية؛ �ل�شوؤون �لعقار�ت؛ خدمات �ملوؤ�ش�شة �خلريية و�ملعنى 
بها  تقدمي �مل�شاعدة �ملالية الجل �لرب�مج و�خلدمات للآخرين 

بالفئة: 36
 INSANI ��شفلها كلمات  باللون �الخ�شر  �لركية  باللغة   IHH �لعلمة عبارة عن �حرف  �لعلمة: 
YARDIM VAKFI باحرف �للغة �لركية باللون بالربونزي على ي�شارها ر�شمة �شنبلتني �لركية 

باللون �الخ�شر د�خلهما ر�شمة كرة وطائر باللون بالربونزي
�ال�ش��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
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تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 220225        بتاريخ : 2014/10/26
با�ش��م: �شيد �جنينريز ليمتد

وعنو�نه: 16 �ل موديل تاون �ك�شتن�شن، الهور، �لباك�شتان
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

و�أقلم  �لكروية  �لنقطة  �أق��لم  ذل��ك  يف  مبا  �لكتابة  �أدو�ت  �لقرطا�شية؛  �لر�شا�س؛  �ق��لم  �حل��رب؛  �أق��لم 
�لر�شا�س و�أقلم �حلرب و�أقلم �لتعليم )�ي و�شع �لعلمات �و �لتاأ�شري(؛ �لورق؛ �لورق �ملقوى )�لكرتون(؛ 

�ملو�د �ملطبوعة )�ملطبوعات(؛ ورق للتغليف؛ �حلرب، �ل�شمغ، �أدو�ت �لر�شم �لو�قعة �شمن �لفئة 16
بالفئة: 16

باللون  �الجنليزية  �للغة  باحرف   PIANO Ballpoint Pen كلمات  عن  عبارة  �لعلمة:  و�شف 
�ال�شود ��شفلها ر�شمة قلم مع �لغطاء بااللون �ال�شود

�ال�ش��ر�طات: 
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  مايو 2017 العدد 12025

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  قم�شية للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 220226         بتاريخ : 2014/10/26
با�ش��م: �ل �م ��س لوك�س ميديا �شوليو�شنز �ل تي دي

وعنو�نه: بومباولين�س 1-3، ثريد فلور، فلت/�وف�س 34، 1060، نيقو�شيا، قرب�س
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

ع�شابات )مناديل حول �لرقبه(؛ �مللب�س �لد�خلية؛  �لقبعات من �لقما�س؛ �أفرهول؛ �لبو�ء )قطعة فرو �و زينة تلب�س حول �لرقبة(؛ 
حماالت  بناطيل؛  كملب�س؛  �خليل  ركوب  بنطلونات  �مللكم(؛  )�شر�ويل  �لبوك�شر  �شورت  �لد�خلية(؛  �مللب�س  من  )قطعة  �لتيدي 
�ل�شدر؛ �لياقات )�مللب�س(؛ �لياقات يكمن ف�شلها؛ قمي�س �لنري؛ �حلجاب )�مللب�س(؛ ربطات �لعنق؛ ربطات �لعنق من �لقما�س؛ 
في�شت  )�مللب�س(؛  �جل��ريزي  قم�شان  �خل�شر؛  م�شد  �حل��ذ�ء؛  �لعلوية من  �الأج��ز�ء  ن�شفي؛  ح��ذ�ء  �ل�شاق(؛  )تدفئة  �ل�شاق  �أغطية 
)�شدرية(؛ قم�شان ريا�شية؛ �جلو�رب �لن�شائية؛ �لكعوب؛ �غطية �لر�أ�س )�مللب�س(؛ �إطار�ت قبعة )هياكل(؛ جيوب للملب�س؛ �أطوق 
حامية؛ �أقنعة )�أغطية �لر�أ�س(؛ �شليب )ملب�س حتتية(؛ �أطقم )�مللب�س(؛ لبا�س �جل�شم )ملب�س د�خلية(؛ م�شد�ت �خل�شر )ثياب 
�ل�شاقني  �أغطية  �لقما�شية )�مللب�س(؛ �جلاكيتات )�مللب�س(؛  �ل�شر�ت  �ل�شاطئ؛  �ال�شتحمام؛ ملب�س  �لبدالت؛ ملب�س  د�خلية(؛ 
)�شر�ويل(؛ قم�شان ن�شائية حتتية؛ قم�شان ريا�شة حتتية؛ �أكمام؛ قم�شان ق�شرية �الأكمام؛ طرحات؛ �ملعاطف؛ �أقنعة �لنوم؛ قفاز�ت؛ 
فرو�ت )�مللب�س(. فرو�ت �الأذن )�مللب�س(؛ �جلو�رب �لق�شرية؛ �لب�شة �لقدم؛ �أحذية �ل�شاطئ؛ �الأحذية �لريا�شية؛ �مللب�س؛ �مللب�س 
�خلارجية؛ �مللب�س �جلاهزة؛ �مللب�س من �جللد �ملقلد؛ ملب�س من �جللد؛ �مللب�س �شد للماء؛ �لزي �ملوحد؛ �ملعاطف �خلارجية؛ 
�لزنية تو�شع يف  �أقم�شة  �ال�شتحمام للرجال؛ �الو�شحة؛  �لب�شة �شوفية فوق �الكتاف؛ قفاز�ت )�مللب�س(؛ ملب�س  �لفرو؛  معاطف 
جيب �جلاكيت؛ ف�شاتني؛ ع�شائب �ليد )�مللب�س(؛ عباء�ت ن�شفية؛ �مل�شد�ت؛ �أحزمة �لنقود )�مللب�س(؛ �أحزمة )�مللب�س(؛ �لقم�شان؛ 
ف�شاتني من �لريكو؛ �ل�شاري؛ عباء�ت تلف حو� �جل�شم؛ �شر�ت وكنز�ت؛ بلوة )بلوة �شوفية(؛ �الأجز�ء �لعلوية من �الأحذية؛ �شب�شب 
�حلمام؛ �أثو�ب رومانية ف�شفا�شة، �لب�شة حمبوكة بال�شنارة )�مللب�س(؛ ماآزر )�مللب�س(؛ تي �شريت؛ �رو�ب ف�شاتني؛ قبعات )�أغطية 

�لر�أ�س(؛ �لزنانري للب�س؛ طو�قي؛ تنانري؛ تنانري د�خلية؛ تنانري ق�شرية
بالفئة: 25

و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة Buro باللتينية باللون �ال�شود و�الرقام 7/24 باللون �البي�س د�خل د�ئرة �شود�ء
�ال�ش��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك 
خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  مايو 2017 العدد 12025

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  قم�شية للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 220227         بتاريخ : 2014/10/26
با�ش��م: �ل �م ��س لوك�س ميديا �شوليو�شنز �ل تي دي

وعنو�نه: بومباولين�س 1-3، ثريد فلور، فلت/�وف�س 34، 1060، نيقو�شيا، قرب�س
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

تنظيم �الإ�شر�ك بخدمات �الت�شاالت للآخرين؛ وكاالت �ال�شتري�د و�لت�شدير؛ وكاالت �ملعلومات �لتجارية؛ وكاالت �لدعاية و�العلن؛ تاأجري 
��شتطلعات  مكتب(؛  )ظائف  للت�شاالت  �لن�شخ  �ل�شلع؛  عر�س  �الأعمال؛  كفاءة  خرب�ء  خدمات  �ملحو�شبة؛  �مللفات  �إد�رة  للإعلنات؛  م�شاحة 
�لر�أي؛ در��شات �لت�شويق؛ �ملعلومات �لتجارية؛ �ملعلومات �لتجارية و�مل�شورة للم�شتهلكني )ن�شح متجر للم�شتهلكني(؛ حتقيقات �الأعمال؛ بحوث 
�الأعمال؛  �إد�رة  ��شت�شار�ت  �الأعمال؛  تنظيم  ��شت�شار�ت  �لتنظيم؛  و�ال�شت�شار�ت  �الأعمال  �إد�رة  �ملوظفني؛  جتنيد  �لتجارية؛  �لبحوث  �لت�شويق؛ 
�إد�رة  �الأد�ء؛  �أعمال فناين  �إد�رة  �لت�شويق؛  �لدعاية؛  �لت�شميم الأغر��س  �ملهنية؛ خدمات  �الأعمال  ��شت�شار�ت  �ملوظفني؛  �شوؤون  �إد�رة  ��شت�شار�ت 
�الأعمال لل�شخا�س �لريا�شني؛ �خلدمات �للقطات �الإخبارية؛ حتديث مو�د �لدعاية؛ معاجلة �لن�شو�س؛ تنظيم معار�س الأغر��س جتارية �أو 
�لدعاية؛ تنظيم عرو�س �الأزياء الأغر��س ترويجية؛ تنظيم �ملعار�س �لتجارية الأغر��س جتارية �أو �لدعاية؛ تزيني و�جهات �ملحلت �لتجارية؛ 
تقييم �الأعمال؛ �لبحث عن �لبيانات يف ملفات �لكمبيوتر للآخرين؛ �مل�شاعدة يف �إد�رة �الأعمال؛ م�شاعدة �الإد�رة �لتجارية �أو �ل�شناعية؛ عر�س 
�ل�شلع على و�شائل �الت�شال لغايات بيعها بالتجزئة؛ �لتنبوؤ �القت�شادي؛ ترويج �ملبيعات للآخرين. �إنتاج �الأفلم �الإعلنية؛ تاأجري وقت للإعلن 
�لدعائية؛  �ملو�د  ن�شر  �الإعلنات؛ توزيع عينات؛  �الإذ�ع��ي؛ ل�شق  �الإع��لن  �لدعاية؛  �لن�شو�س  ن�شر  �لدعاية؛  تاأجري مو�د  يف و�شائل �الت�شال؛ 
�الإعلن �الإلكروين �ملبا�شر؛ كتابة �لن�شو�س �لدعاية؛ �لدعاية و�العلن؛ �الإعلن مبا�شرة على �شبكة �لكمبيوتر؛ �لدعاية و�الإعلن بالطلب 
�لربيدي؛ �الإعلنات �لتلفزيونية؛ ��شتن�شاخ �لوثائق؛ جتميع �الإح�شاء�ت؛ جتميع �ملعلومات يف قو�عد �لبيانات �حلا�شوبية؛ ��شتف�شار�ت �الأعمال؛ 
تنظيم �ملعلومات �إىل قو�عد بيانات �حلا�شوب؛ �خلدمات �ال�شت�شارية الإد�رة �الأعمال؛ كتابة �العلنات؛ خدمات �لت�شويق عرب �لهاتف؛ �الإد�رة 
�ملبيعات؛  ترويج  �أو  للدعاية  من��اذج  �لعامة؛  �لعلقات  �ل�شر�ء؛  الأو�م��ر  �الإد�ري���ة  �ملعاجلة  للآخرين؛  و�خل��دم��ات  �ل�شلع  للرخي�س  �لتجارية 
�لطباعة؛ خدمات �شكرتارية؛ خدمات �ل�شر�ء للآخرين )�شر�ء �ل�شلع و�خلدمات لل�شركات �الأخرى(؛ خدمات �مل�شادر �خلارجية )�مل�شاعدة يف 

�الأعمال �لتجارية(؛ خدمات �لن�شخ �و �لت�شوير
بالفئة: 35

و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة Buro باللتينية باللون �ال�شود و�الرقام 7/24 باللون �البي�س د�خل د�ئرة �شود�ء
�ال�ش��ر�طات: 

�إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل  �أو   ، فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد 
)30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  مايو 2017 العدد 12025

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 264589        بتاريخ : 2016/12/12
با�ش��م: �شيكو كولك �نك.

وعنو�نه: 4-3، فوكوزومي 2-ت�شومي، كوتو-كو، طوكيو، �ليابان
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ل�شاعات وحمركات �ل�شاعات و�أجز�وؤها
بالفئة: 14

و�شف �لعلمة: عبارة عن �حرف SKP باالتينية باللون �ال�شود
�ال�ش��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد 
، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  مايو 2017 العدد 12025

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 264589        بتاريخ : 2016/12/18
با�ش��م: بون�شا

وعنو�نه: 100 رو دو كالفيري، 59510 هيم، فرن�شا
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�مللب�س ولبا�س �لقدم و�أغطية �لر�أ�س
بالفئة: 25

و�شف �لعلمة: عبارة KIABI LA MODE A PETITS PRIX باحرف التينية 
باللون �ال�شود

�ال�ش��ر�طات: 
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد 

، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  مايو 2017 العدد 12025

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 264986         بتاريخ : 2016/12/18
با�ش��م: بون�شا

وعنو�نه: 100 رو دو كالفيري، 59510 هيم، فرن�شا
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�شلع �أو ب�شائع �لب�شريات؛ نظار�ت؛ حقائب �أو علب �لنظار�ت؛ �لنظار�ت �ل�شم�شيه
بالفئة: 9

و�شف �لعلمة: عبارة عن كلمة KIABI باحرف التينية باللون �ال�شود 
�ال�ش��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد 
، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  مايو 2017 العدد 12025

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 264988        بتاريخ : 2016/12/18
با�ش��م: بون�شا

وعنو�نه: 100 رو دو كالفيري، 59510 هيم، فرن�شا
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

جموهر�ت؛ �الأحجار �لكرمية؛ �ل�شاعات و�أدو�ت قيا�س �لوقت؛ �ملعادن �لثمينة �أو �لنفي�شة وكل خليط منها 
و�شبائكها؛ �شناديق �ملجوهر�ت �أو �شناديق من �ملعادن �لثمينة �أو �لنفي�شة؛ �شل�شل، حلقات مفاتيح؛ ن�شب �أو 

�لتماثيل )متثال( من معادن �لثمينة �أو �لنفي�شة؛ ميد�ليات
بالفئة: 14

و�شف �لعلمة: عبارة عن كلمة KIABI باحرف التينية باللون �ال�شود 
�ال�ش��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  مايو 2017 العدد 12025

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  قم�شية للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 220228         بتاريخ : 2014/10/26
با�ش��م: �ل �م ��س لوك�س ميديا �شوليو�شنز �ل تي دي

وعنو�نه: بومباولين�س 1-3، ثريد فلور، فلت/�وف�س 34، 1060، نيقو�شيا، قرب�س
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�أكادمييات )�لتعليم(؛ تاأجري �الر�شيات �لريا�شية؛ حجز �ملقاعد للعرو�س؛ ت�شوير �لفيديو؛ خدمات �ملر�ق�س؛ ن�شر �لكتب؛ 
�لليلية؛  �لنو�دي  �لبدنية(؛  و�للياقة  �ل�شحة  )تدريبات  �ل�شحي  �لنادي  خدمات  �لرفيه؛  �ملعلومات  �لت�شلية؛  معلومات 
خدمات �لت�شميم خمتلفة عن ما هو لغايات �لدعاية؛ ت�شوير �الفلم �ل�شغرية؛ حترير ت�شوير �لفيديو؛ �إنتاج �لرب�مج 
)تو�شيح(؛  �لعملي  �لتدريب  للتحميل؛  قابلة  لي�س  �الإلكرونية  �ملن�شور�ت  �النرنت  على  توفري  و�لتلفزيونية؛  �الإذ�عية 
�الجتماعات؛  و�إج��ر�ء  تنظيم  �لرفيه؛  مر�فق  توفري  �لتعليمية؛  �أو  �لثقافية  للأغر��س  معار�س  تنظيم  �لكر�ت؛  تنظيم 
تنظيم و�إجر�ء �ملوؤمتر�ت؛ تنظيم و�إجر�ء حفلت �لفنية؛ تنظيم و�إجر�ء ور�س عمل )�لتدريب(؛ تنظيم و �إجر�ء �حللقات 
�لدر��شية؛ تنظيم و �إجر�ء �لندو�ت؛ تنظيم �مل�شابقات )�لتعليم �أو �لرفيه(؛ تنظيم م�شابقات �جلمال؛ ت�شغيل �ليان�شيب؛ 
تنظيم عرو�س �الأزياء الأغر��س �لرفيه؛ تنظيم �ملعار�س )خدمات �لفرق �ملو�شيقية(؛ تنظيم �مل�شابقات �لريا�شية؛ �لرفيه 
�لتلفزيوين؛ تقدمي �لعرو�س �حلية؛ �إنتاج �الأفلم خمتلفة عن �الأفلم �الإعلنية؛ �لن�شر �ملكتبي �الإلكروين؛ ن�شر �لكتب 
�الإلكرونية و�ملجلت مبا�شرة على �النرنت؛ ن�شر �لن�شو�س خمتلفة عن �لن�شو�س �لدعاية؛ خدمات �لرفيه؛ �شناعة 
�دو�ت �لرفيه؛ كتابة �لن�شو�س خمتلفة عن �لن�شو�س �لدعاية؛ خدمات مر��شلني �الخبار؛ �لتخطيط �حلزبي )�لرفيه(؛ 
خدمات خميم �لعطلة )�لرفيه(؛ �خلدمات دي جيه )مناف�شة �القر��س �ملو�شيقة(؛ خدمات �ملدرب �ل�شخ�شي )تدريبات 

�للياقة(؛ خدمات �لنادي )�لرفيه �أو �لتعليم(؛ �لت�شوير �لفوتوغر�يف؛ ريبورتاج فوتوغر�يف؛ �إنتاج �لعرو�س
بالفئة: 41

7/24 باللون �البي�س د�خل د�ئرة  Buro باللتينية باللون �ال�شود و�الرقام  و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة 
�شود�ء

�ال�ش��ر�طات: 
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل 

، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  مايو 2017 العدد 12025

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 264228         بتاريخ : 2016/12/01
با�ش��م: ��شرف عادل �حمد �لق�شاه

وعنو�نه: 51 �شارع حممد �حمد �لق�شاة بالقرب من مفرو�شات لبنى �س �جلامعة �الردنية �س . ب. 926132 
عمان 11880، �الأردن

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
خدمات توفري �الأطعمة و�مل�شروبات؛ خدمات �ملطاعم

بالفئة: 43
WANNA DOUGH باحرف التينية على ي�شارها ر�شم �شكل  و�شف �لعلمة: عبارة عن كلمات 

لولبي د�خل مربع باللونني �البي�س و�ال�شود
 �ال�ش��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  مايو 2017 العدد 12025

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  قم�شية للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 264553         بتاريخ : 2016/12/11
با�ش��م: كانلر جيد� �شانايي يف تيكاريت �أنونيم �شريكيتي

 - باير�مبا�شا   102-101-100-99-98-97 رق��م:  بلوك   12 �شي  �شنر  ميجا  ماهالي�شي  كوكاتيب  وعنو�نه: 
�إ�شطنبول / تركيا

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
و�ملرق؛  �حل�شاء  �ملجففة؛  �لبقول  �ملعاجلة؛  �للحوم  منتجات  و�ل�شيد؛  �لدو�جن  وحلوم  و�الأ�شماك  �للحوم 
�شاحلة  زي��وت  و�جل��نب؛  �لزبدة  �الألبان؛  �أو  �حلليب  ومنتجات  �حلليب  �لزيتون؛  ومعجون  �ملعالج  �لزيتون 
�ململحة؛ معجون  �أو  �ملدخن  �أو  �أو �ملطبوخة  �أو �ملجمدة  �أو �ملحفوظة  �لفو�كه و�خل�شرو�ت �ملجففة  للأكل؛ 
�لقابل  �لبندق  معجون  خفيفة؛  كوجبات  �ملجففة  و�لفو�كه  �ملعاجلة  �ملك�شر�ت  �لبندورة؛   رب  �أو  �لطماطم 
رقائق  �لبي�س؛  وم�شحوق  �لبي�س  �ل�شم�شم(؛  �لبذور  )عجينة  �لطحينة  �ل�شود�ين؛  �لفول  وزب��دة  للدهن 

�لبطاطا
بالفئة: 29

و�شف �لعلمة: عبارة عن كلمة Kaanlar باللون �ال�شود و�شعت على �شريط باللون �البي�س يف ��شفله 
مقلم بخطوط حمر�ء وفوق حرف a ر�شمة ت�شبه �لتاج باللون �الحمر

 �ال�ش��ر�طات: 
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  مايو 2017 العدد 12025

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 264989        بتاريخ : 2016/12/18
با�ش��م: بون�شا

وعنو�نه: 100 رو دو كالفيري، 59510 هيم، فرن�شا
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�جللود و�جللود �ملقلدة؛ جلود �حليو�نات؛ �ل�شناديق )�أمتعة(؛ حقائب ظهر؛ حقائب �ليد؛ حقائب �شفر؛ 
�ملحافظ؛  �لر�شع؛  �الأطفال  حلمل  �أكيا�س  حقائب؛  �لعجلت؛  ذ�ت  حقائب  )جلدية(؛  �ل�شفر  جمموعات 
و�ل�شروج؛  �حليو�نات  و�أطقم  �ل�شياط  �مل�شي؛  ع�شي  �ل�شما�شي؛  �ملظلت؛  �ملدر�شية؛  �حلقائب  �جلز�دين؛ 

حماالت �ملفاتيح )جلدية(؛ حقائب )جلدية(
بالفئة: 18

و�شف �لعلمة: عبارة عن كلمة KIABI باحرف التينية باللون �ال�شود 
�ال�ش��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  مايو 2017 العدد 12025

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 264994        بتاريخ : 2016/12/18
با�ش��م: ببلك جوينت �شتوك كومباين "�شيبور هولدينج"

وعنو�نه: �ي�شرين �ند�شريال �ريا، بلوك 1، منرب 6، بلدينج 30، توبول�شك، �ر يو -62615، تيومني ريجن، 
رو�شيا

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�الأك��ري��ل��ي��ك وحم�س  بها حام�س  و�مل��ع��ن��ى  �الأح��م��ا���س  �ل��ك��ح��ول؛  �مل��ح��رك��ات؛  وق���ود  �إىل  كيميائية  �إ���ش��اف��ات 
�ملو�د  �ل�شناعية؛  الأغ��ر����س  �ل��ه��ي��دروك��رب��ون  غ��از  غليكول؛  �إ���ش��ر�ت؛  �لبنزين؛  م�شتقات  �لريفثاليك؛ 
�ملعاجلة  غ��ري  �لبل�شتيك  �أي��زوب��ري��ن؛  �لربوبيلني،  �الإث��ي��ل��ني،  �أك�شيد  بها  و�ملعنى  �ل�شناعية  �لكيميائية 

للأغر��س �ل�شناعية
بالفئة: 1

و�شف �لعلمة: عبارة عن كلمة SIBUR باحرف التينية باللون �لركو�ز
�ال�ش��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  مايو 2017 العدد 12025

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 264995        بتاريخ : 2016/12/18
با�ش��م: ببلك جوينت �شتوك كومباين "�شيبور هولدينج"

 ،62615- يو  �ر  توبول�شك،   ،30 بلدينج   ،6 منرب   ،1 بلوك  �ري��ا،  �ند�شريال  �ي�شرين  وعنو�نه: 
تيومني ريجن، رو�شيا

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لغازولني؛ وقود �لغاز؛ غاز �لهيدروكربون �مل�شال؛ �لنفط �أو نفثا

بالفئة: 4
و�شف �لعلمة: عبارة عن كلمة SIBUR باحرف التينية باللون �لركو�ز

�ال�ش��ر�طات: 
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد 

، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  مايو 2017 العدد 12025

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 264996         بتاريخ : 2016/12/18
با�ش��م: ببلك جوينت �شتوك كومباين "�شيبور هولدينج"

وعنو�نه: �ي�شرين �ند�شريال �ريا، بلوك 1، منرب 6، بلدينج 30، توبول�شك، �ر يو -62615، تيومني ريجن، 
رو�شيا

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�للتك�س  �أو  لثي  معاجلة؛  �شبه  �لبل�شتيكية  �مل��و�د  �مل�شغول؛  �شبه  �أو  �خل��ام  �ملطاط  �إ�شطناعي؛  مطاط 

)مطاط(
بالفئة: 17

و�شف �لعلمة: عبارة عن كلمة SIBUR باحرف التينية باللون �لركو�ز
�ال�ش��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  مايو 2017 العدد 12025

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 264997         بتاريخ : 2016/12/18
با�ش��م: ببلك جوينت �شتوك كومباين "�شيبور هولدينج"

 ،62615- يو  �ر  توبول�شك،   ،30 بلدينج   ،6 منرب   ،1 بلوك  �ري��ا،  �ند�شريال  �ي�شرين  وعنو�نه: 
تيومني ريجن، رو�شيا

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
مو�د طلء �لطريق؛ مو�د �لبناء ولي�س من �ملعدن

بالفئة: 19
و�شف �لعلمة: عبارة عن كلمة SIBUR باحرف التينية باللون �لركو�ز

�ال�ش��ر�طات: 
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد 

، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  مايو 2017 العدد 12025

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  قم�شية للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 265102         بتاريخ : 2016/12/19
با�ش��م: باما ماجاز�جيليك �نونيم �شريكيتي 

وعنو�نه: 19 ماي�س ماهالي�شي، 19 ماي�س جادي�شي، نوفا بار�ن ت�شار�شي�شي، نو: 4، كات: 3، �شي�شلي - ��شطنبول / تركيا
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

خدمات �لدعاية و�الإعلن و�إد�رة وتوجيه �الأعمال وتفعيل �لن�شاط �ملكتبي؛ وكاالت �ال�شتري�د و�لت�شدير؛ �ملحا�شبة؛ خدمات 
�لتجميع مل�شلحة �الخرين للب�شائع �ملختلفة وهي �ملعادن �لثمينة و�شبائكها و�ملعنى بها �لذهب و�لف�شة و�لبلتني و�الأحجار 
�لكرمية و�ملجوهر�ت �مل�شنوعة من معادن ثمينة �أو �ملطلية و�ملعنى بها �أ�شاور وخو�مت و�حللي و�لقلئد وم�شابك �الأذن و�أزر�ر 
ودبابي�س  و�ملد�ليات  كونها جموهر�ت  و�خل��و�مت  �ملتدليه  و�لقلئد  ربطة عنق  ودبابي�س  �لزينة  ودبابي�س  و�الأق��ر�ط  �أكمام 
�لربو�س و�حللي من �ملعادن �لثمينة يف طبيعتها جموهر�ت و�حللي ومتاثيل من �ملعدن �لثمينة ومتاثيل ن�شفية من �ملعدن 
من  �مل�شنوعة  و�ل�شلع  �ل�شاعات  و�شو�ر  و�أجز�ئها  و�لكرونومر  �لوقت  قيا�س  و�الأدو�ت  و�ل�شاعات  حائط  و�شاعات  �لثمينة 
�جللود و�جللد �ملقلد �أو �ملو�د �ال�شطناعية و�ملعنى بها حقائب �ل�شفر و�حلقائب وحمافظ وحقائب �ليد و�شناديق �ملكياج 
تباع فارغة وحقائب �أدو�ت �لزينة تباع فارغة و�شناديق �أدو�ت �لزينة تباع فارغة و�أغطية �لر�أ�س و�ملعنى بها �لقبعات �لقبعات 
بحجم جمجمة �لر�أ�س و�لقبعات �لريا�شية و�لطو�قي وقبعات �لبوريه و�لقفاز�ت )�مللب�س( و�الأحزمة )�مللب�س( و�الأو�شحة 
و�الأو�شحة �لرقبة و�ل�شاالت و�لياقات وربطات �لعنق و�الربطة ولذلك لتمكني �لزبائن من معاينة ب�شكل مريح و�شر�ء تلك 
و�شائل  طريق  عن  �أو  باجلملة  ومتاجر�لبيع  بالتجزئة  �لبيع  متاجر  خلل  من  تقدمي  �ن  يكمن  �خلدمات  مثل  �لب�شائع 

�العلم �اللكرونية �و من خلل طلب �لكتالوجات بالربيد
بالفئة: 35

و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة Coquet  ��شفلها كلمة ACCESSORIES باحرف التينية على ي�شارها 
ر�شم متعرج باللون �لبطيخي �لفاحت

�ال�ش��ر�طات: 
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل 

، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  مايو 2017 العدد 12025

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 265112         بتاريخ : 2016/12/19
با�ش��م: مونديال فودز بي. يف.

وعنو�نه: �شمينكوف 12 دي، 7429 �يه �ك�س كومل�شخاته ، هولند�
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�للحم و�للحوم و�الأ�شماك وحلوم �لدو�جن و�ل�شيد، منتجات �للحوم؛ خل�شات �للحم؛ فو�كه وخ�شرو�ت 
حمفوظة وجمففة ومطهوة؛ �جلبنة؛ �لزيوت و�لدهون �ل�شاحلة للأكل؛ �لبطاطا �ملعدة تت�شمن �لبطاطا 
�ملقلية؛ �أطباق وجبات �ملجمدة )�ملعدة( حتتوي على ب�شكل �أ�شا�شا على �خل�شرو�ت و�للحوم و�الأ�شماك وحلوم 

�لدو�جن و�ل�شيد؛ �شلطات مع �خل�شرو�ت و�للحوم و�الأ�شماك وحلوم �لدو�جن و�ل�شيد
بالفئة: 29

و�شف �لعلمة: عبارة عن كلمة MONDELLE باحرف التينية باللون �ال�شود
�ال�ش��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  21  مايو 2017 العدد 12025

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 265113         بتاريخ : 2016/12/19
با�ش��م: مونديال فودز بي. يف.

وعنو�نه: �شمينكوف 12 دي، 7429 �يه �ك�س كومل�شخاته ، هولند�
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

و�لدو�جن  لللحوم  وبالتجزئة  باجلملة  و�ل��ب��ي��ع  وت�شدير  ����ش��ت��ري�د  وب��ي��ع،  ���ش��ر�ء  يف  �ل��ت��ج��اري��ة  �ل��و���ش��اط��ة 
و�خل�شرو�ت )�ملعدة( و�لبطاطا ومنتجات �الألبان؛ خدمات �لبيع باجلملة وبالتجزئة فيما يتعلق باللحوم 
فيما  وبالتجزئة  باجلملة  �لبيع  خدمات  �الأل��ب��ان؛  ومنتجات  و�لبطاطا  )�مل��ع��دة(  و�خل�شرو�ت  و�ل��دو�ج��ن 
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�لثالث  باملركز  �ل��ق��وى  الأل��ع��اب  �لوطني  فريقنا  ع���د�ءة  �شعيد  علياء  ف��ازت 
الألعاب  �لر�بعة  �ل���دورة  مناف�شات  �شمن  �شيد�ت  مر   10000 �شباق  يف 
�لت�شامن �الإ�شلمي �لتي حتت�شنها �لعا�شمة �الأذرية وتختتم غد�ً �الإثنني 
قار�ت.   3 تقع يف  دول��ة   54 م��ن  ريا�شي   6000 م��ن  يقرب  م��ا  مب�شاركة 
ح�شدت  فيما  �لذهبية  بامليد�لية  خ��ان  يا�شيمن  �لركية  �ل��ع��د�ءة  وتوجت 
م�شتويات  �شهد  �لذي  �ل�شباق  يف  �لف�شية  �مليد�لية  �شيملو  روز  �لبحرينية 
متقاربة حيث كادت عد�ءتنا �أن تتوج بامليد�لية �لف�شية ولكنها تر�جعت يف 

�لفر�ت �الأخرية من عمر �ل�شباق لتحل ثالثة.
ميد�ليات   4 �إىل  �ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت  ح�شة  ترتفع  �الإجن���از  وبهذ� 
ملونة يف 3 �ألعاب بو�قع ف�شية �قتن�شها �ل�شيخ �شعيد بن مكتوم بن ر��شد 
�آل مكتوم يف رماية �الإ�شكيت و�مليد�ليتني �لربونزيتني عن طريق كل من 

وهناك �لعديد من �الأمور �لتي �شيتم �لنظر فيها مبجرد �نتهاء م�شاركتنا 
يف هذ� �ملحفل �ملهم و�لذي ي�شم نخبة من �الأبطال �الأوملبيني و�لعامليني. 
�إيقاع  �ن  قال  �الإ�شلمي  �لت�شامن  باألعاب  �ملناف�شات  مل�شتوى  تقييمه  وعن 
�للعب �شريع جد� و�شعب يف ذ�ت �لوقت فهذ� �ملحفل حمطة مبعنى �لكلمة 
�أننا  �ملنا�شب خ�شو�شا  �لوقت  �لريا�شيني، وتوقيته جاء يف  كافة  �أجندة  يف 
قادمون على حدث مهم �لعام �ملقبل يف �الألعاب �الآ�شيوية �لتي �شت�شت�شيفها 

�ندوني�شيا.
وعن تاأهل �شعود �لزعابي �إىل نهائي �شباق 1500 م وجتاوزه رقمه بدورة 
�الألعاب �الأوملبية بريو دي جانريو بفارق 11 ثانية �أعرب عن �شعادته مبا 
�أمامه هدفا حمدد� يريد  �للعب من جمهود وعمل لكونه ي�شع  يقدمه 
م�شتو�ه  تطوير  يف  �للعب  ي�شتمر  ب��اأن  متنياته  عن  معربا  �إليه  �لو�شول 

كغ   100 وزن حتت  رومانكو يف  و�إيفان  �مل�شابقة  ذ�ت  بن فطي�س يف  �شيف 
�لعام  �ل�29 يف ج��دول �لرتيب  �ملركز  �الإم���ار�ت  بريا�شة �جل��ودو. وحتتل 
م�شاء  م��ن  م��ت��اأخ��رة  �شاعة  يف  ب��احل��دث  م�شاركاتنا  �ختتمت  حيث  ل��ل��دورة 
1500 مر رجال، فيما �شارك  �أم�س وخا�س �شعود �لزعابي نهائي �شباق 
يف  �لزعابي  و�شعود  عي�شى،  وحممد  ج��و�د،  وعلي  �ل�شالفة،  عمر  �لرباعي 

�شباق 4×100 تتابع.
باالإمكان  �أنه كان  �لقوى  �ألعاب  �أمني عام �حتاد  و�أك��د �شالح حممد ح�شن 
حتقيق ميد�ليات �أكرث يف مناف�شات �أم �الألعاب و�أنه كان يتوقع 3 ميد�ليات 
على �الأقل، مو�شحا �أنه تفاجاأ بنتيجة علياء �شعيد يف �شباق 10000 مر 
جد�  قريبة  وكانت  �لف�شية،  �مليد�لية  �إىل  �لو�شول  ت�شتطيع  كانت  �لتي 
للتتويج يف مناف�شات 5000 مر وحتى �للحظات �الأخرية تغريت �لنتيجة 

م��ن حمفل الآخ��ر ه��و وبقية زم��لئ��ه يف ك��ل �ل��ف��ئ��ات. وت��ب��ادل �لعميد عبد 
�لت�شامن  الألعاب  �لر�بعة  بالدورة  �الإم��ار�ت  وفد  رئي�س  نائب  �مللك جاين 
بباكو  �لريا�شية  �لقرية  عمدة  مع  �لتذكارية  و�لهد�يا  �ل��دروع  �الإ�شلمي 
بح�شور �أحمد �لطيب مدير �لوفد حيث تناق�س �لطرفان يف كافة �الأمور 
�ملتعلقة بالدورة و��شتعر��س م�شتويات �لدول �مل�شاركة ومدى ��شتفادة وفدنا 

�لريا�شي من �لتو�جد فيها.
�ل�شكرتري �لفني  �إ���ش��ح��اق  �ل���دويل حممد  ���ش��ارك �حل��ك��م  م��ن ج��ان��ب �خ��ر 
باحتاد �لتايكو�ندو �شمن جلنة �لتحكيم بالدورة �لر�بعة الألعاب �لت�شامن 
�لعو�شي يف  �ل���دويل جا�شم  ���ش��ارك كذلك �حلكم  ب��اك��و، كما  �الإ���ش��لم��ي يف 
م�شتوى  على  حكماً   40 �شمن  �خ��ت��ي��اره  مت  �أن  بعد  �الأث��ق��ال  رف��ع  ريا�شة 

�لعامل.

علياء �ضعيد حت�ضد برونزية 10 اآالف مر يف األعاب باكو

�سمن حملة ) رفقتهم �سينة (

دبا والعروبة ي�ضت�ضيفان بطولة �ضرطة الفجرية الرم�ضانية لل�ضباب والنا�ضئني

رايل الربتغال - اجلولة ال�ساد�سة من بطولة العامل للراليات  

فريق �ضيروين توتال اأبوظبي العاملي يتحدى وعورة رايل الربتغال
خالد بن في�سل ينهي يومًا مثمرًا حا�سدًا خربات جديدة

ميك ين�ضحب ب�ضبب ك�ضر يف جهاز التعليق، والفرن�ضي لوفيفر ينقلب ويتابع!

ب�����دور�ت �مل��ح��رك خم��ت��ل��ف متاماً 
�ل��دب��ل��ي��و.�آر.���ش��ي حتى  �شيارة  ع��ن 
�لعام  ل�شيارة  قيادتنا  �أ���ش��ل��وب  �أن 
�ملا�شي )دي.��س.3 دبليو.�آر.�شي( 
�ل�شيارة  ق��ي��ادة  ع��ن  كلياً  يختلف 

�جلديدة.
علينا  دق��ي��ق��ة  تقنية  �أم����ور  ه��ن��اك 
�أف�شل،  ب�����ش��ك��ل  ع��ل��ي��ه��ا  �الع���ت���ي���اد 
�ل�شيارة  قيادة  �لتاأقلم مع  �أح��اول 
�لو�شول  كيفية  ع��ل��ى  و�ل��ت��ع��رف 
���ش��ب��ط جيدة  م��ع��اي��ري  �إىل  م��ع��ه��ا 
�لقيادة  يف  �أ���ش��ل��وب��ي  م��ع  تتنا�شب 
قليًل  معقد�ً  �الأم��ر  يبدو  قد  يف. 
ولكن كل ه��ذ� ج��زء من �خلرب�ت 
كل  يف  نكت�شبها  �ل��ت��ي  �جل���دي���دة 

مرحلة نقطعها.
�الأخري  قبل  �لثاين  �ليوم  يتاألف 
م���ن ���ش��ت م���ر�ح���ل خ��ا���ش��ة �أط���ول 
حيث  �الأول  �ل���ي���وم  م���ر�ح���ل  م���ن 
كلم.   154.5 �إىل  طولها  ي�شل 
�ل���ط���ول �الج���م���ايل للر�يل  ي��ب��ل��غ 
 349 منها  تقريباً  كلم   1529

كلم مر�حل خا�شة بال�شرعة.

�لدبليو.�آر.�شي  �شيارة  على  �أك��رب 
�شهلة  ل��ي�����ش��ت  �مل��ه��م��ة  �جل����دي����دة. 
�شيارة  و�أنك تتعلم على  خ�شو�شاً 
باأ�شاليب خمتلفة  قيادتها  حتاول 
�ل�شحيحة  �ملعادلة  �إىل  للو�شول 

الأ�شلوب قيادتك. 
ق�����ال �ل��ق��ا���ش��م��ي و�أ������ش�����اف: لقد 
م�شاركاً  �ملا�شية  �لفرة  �أم�شيت 
يف �لر�ليات �ل�شحر�وية �لطويلة 
على منت �لبيجو كما تعلمون �أي 
مع  و�لتعامل  قيادتها  �أ�شلوب  �أن 
و�لتحكم  فيها  �ل�شرعات  تبديل 

من �لتجارب على منت �شيروين 
�شردينيا  يف  دب��ل��ي��و.�آر.���ش��ي  �شي3 
كري�س  م���لح���ه  م���ع  �الإي���ط���ال���ي���ة 
بورتو  �إىل  �لتوجه  قبل  باتر�شون 
�إال  �لربتغال.  ر�يل  غمار  خلو�س 
�أن �الأجو�ء �لتناف�شية تختلف عن 
�حلال،  بطبيعة  �ل��ت��ج��ارب  �أج���و�ء 
�أول  ل��ن��ا يف  ج���ي���د�ً  ي���وم���اً  ك����ان   :
ب�شكل  تعرفنا  حيث  �ل���ر�يل  �أي���ام 

ومتكن  �شطحية  �لفرن�شي  �شيارة 
�ل�شيانة مع  �إي�شالها ملنطقة  من 
�إطار مثقوب. ومبجهود ر�ئع من 
قبل فريق �ل�شيانة عادت �ل�شيارة 
�ليوم  م����ن  �ل����ث����اين  �ل��ن�����ش��ف  يف 
�الأول للر�يل ملتابعة ما تبقى من 

مر�حل.
هذ� وكان �ل�شيخ خالد بن في�شل 
�أم�شى يوماً طويًل  �لقا�شمي قد 

�أم����ا �ل�����ش��ي��ارة �ل��ر�ب��ع��ة �ل��ت��ي كان 
يقودها �لفرن�شي �شتيفان لوفيفر 
وملحه غابان مورو فقد تعر�شت 
�الأول  �لن�شف  يف  �إنقلب  حل��ادث 
ثمينا  وق��ت��اً  كلفهما  �ل����ر�يل  م��ن 
زمنية  غ���ر�م���ة  �إىل  ب���االإ����ش���اف���ة 
تعذر  ب�����ش��ب��ب  ث��ان��ي��ة   20 ب��ل��غ��ت 
�ل�شيانة  منطقة  �إىل  و�شولهما 
�أ�شر�ر  ك��ان��ت  �مل��ح��دد.  �ل��وق��ت  يف 

�أك��������رث ع����ل����ى ط���ب���ي���ع���ة �ل�������ش���ي���ارة 
ملحه  ج����ان����ب  �إىل  �جل�����دي�����دة 
��شطر  بينما  ب��ات��ر���ش��ون،  ك��ري�����س 
�ل����ربي����ط����اين ك���ري�������س م���ي���ك مع 
عن  للتخلي  ن��اج��ل  ب���ول  م��لح��ه 
�شد�رته للر�يل يف �ملرحلة �ل�شابعة 
جهاز  يف  ك�شر  ب�شبب  و�الن�شحاب 
ال�شتئناف  ي��ع��ود  ول��ك��ن��ه  �لتعليق 
)ر�يل2(.  ق��ان��ون  ح�شب  �ل����ر�يل 

�آر.�����ش����ي وذل�����ك ع��ل��ى �ل���رغ���م من 
جهاز  يف  �ل�شدمات  ما�س  ت�شرر 
�لتعليق! كان برين على بعد ثو�ين 
من �ملركز �لثالث يف وقت كان فيه 
زميله ميك يحتل �ل�شد�رة. حتى 
لهما  �شمحت  �ملميزة  تاأديتهما  �أن 
�ملرحلة  زمن يف  �أ�شرع  ت�شجيل  يف 
�لر�بعة بالت�شو�ي مع �أوت تاناك.

كان ذلك يف وقت �أكمل فيه �لبطل 
�الإمار�تي �ل�شيخ خالد بن في�شل 
قيادة  ب��وت��رية  �مل��ر�ح��ل  �لقا�شمي 
و�العتياد  �لتعلم  بهدف  معتدلة 

مدينة  يف  �لبطولة  �إق��ام��ة  م��وق��ع 
دبا �لفجرية ومنطقة مربح بهدف 
�ل�شباب  م��ن  ع��دد  �أك��رب  ��شتقطاب 
و�مل�شاركة  لللتحاق  و�لنا�شئني 
مربح  و  �ل���ف���ج���رية  دب����ا  ب��اع��ت��ب��ار 
الإمارة  �لو�شطى  �ملنطقة  ميثلن 

�لفجرية. 

بالنف�س  �لثقة  وزرع  �ملخدر�ت  من 
وت��ق��وي��ة �ل��ب��دن، وت��ك��وي��ن علقات 
جيدة مع �الآخرين، كما �أنها ت�شغل 
�ل�شباب وتبعدهم عن �النحر�فات 
�أول  �أك��د �مل��لزم  ب��دوره  �ل�شلوكية. 
�لهند��شي  جميع  �شليمان  �أح��م��د 
�ختيار  �أن  �ل��ب��ط��ول��ة  ع���ام  من�شق 

�لثانوية  �ملرحلة  �مل��د�ر���س  ط��لب 
ل��ت��ح��ق��ي��ق �الأه�������د�ف �مل���رج���وه من 
�حل��م��ل��ة م��ع �ل��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى وجود 
�الأمور  الأول��ي��اء  م�شاحب  برنامج 
و�مل��ع��ل��م��ني و�جل��م��ه��ور م��ن خلل 
�ل���ب���ط���ول���ة. ون�����وه �حل�������ش���اين �إىل 
�لوقاية  يف  �ل��ري��ا���ش��ة  دور  �أه��م��ي��ة 

�ملقدم  �أك���د  م��ن جهته  �مل���خ���در�ت. 
�حل�شاين  حم��م��د  ���ش��ع��ي��د  دك���ت���ور 
و�لعلقات  �الإع����لم  ق�شم  رئ��ي�����س 
�أه��م��ي��ة �لبطولة  ب��االإن��اب��ة  �ل��ع��ام��ة 
�ل�شباب  ف��ئ��ة  ب��ني  �ل��وع��ي  ن�شر  يف 
فر�غهم  �وق���ات  ول�شد  و�لنا�شئني 
م�شاركة  �����ش����رورة  ع��ل��ى  م�������ش���دد� 

ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل���ق���ي���ادة  ت��ن��ظ��م 
�ل����ف����ج����رية ب���ط���ول���ة ك������رة �ل���ق���دم 
�لثقافية  �ل��ت��وع��وي��ة  �لرم�شانية 
لفئة �ل�شباب و�لنا�شئني)18 و19 
4 يونيو  �شنة وما حتت( بدء� من 
دبا  بناديي  يوما   12 ومل��دة  �ملقبل 

�لفجرية و�لعروبة.
وُق�شمت �لبطولة �إىل جمموعتني 
ك��ل  م��ن مدينتي دب��ا �لفجرية  يف 
وم���رب���ح ب���ه���دف ����ش��ت��ق��ط��اب �أك���رب 
ع���دد م��ن �ل�����ش��ب��اب و�ل��ن��ا���ش��ئ��ني يف 
 15 فريق  ك��ل  وي�شم  �ملنطقتني، 
خلو�س  و�د�ري  م�شرف  مع  العبا 
�ملناف�شات �لتي �شتتوقف ملدة 4 �يام 
الأد�ء �لطلب �مل�شاركني �إمتحانات 
لتختتم  ت�شتاأنف  ث��م  �ل��ع��ام  نهاية 

قبيل عيد رم�شان  باأ�شبوع.
�الفتتاحية  �مل������ب������ار�ة  وجت��������رى 
و�ملعلمني  �الأم��ور  �أولياء  مب�شاركة 
�ل�شباط  �ل�شرطة ميثلهم  و�ف��ر�د 
و�مل��ن��ت�����ش��ب��ون م���ن ج��م��ي��ع �ل���رت���ب ، 
�لبطولة  ه��ام�����س  ع��ل��ى  ت��ق��ام  ك��م��ا 
�أن�شطة ريا�شية متنوعة ت�شتقطب 
�جل����ال����ي����ات �مل���ق���ي���م���ة ع���ل���ى �أر������س 
�ملنظمة  �للجنة  ور���ش��دت  �ل��دول��ة، 
باملر�كز  للفائزين  �لقيمة  جو�ئز 

�لثلثة �الأوىل.

�ضلتا فيغو يعلن رحيل مدربه برييتزو 
�علن �شلتا فيغو �ال�شباين �ن مدربه �الرجنتيني �دو�ردو برييتزو �شيرك 
من�شبه عقب �ملبار�ة �الأخرية �شد ريال �شو�شييد�د �ليوم �الحد يف �ملرحلة 

�الأخرية من �لدوري �ال�شباين لكرة �لقدم.
للوي�س  فيغو خلفا  �شلتا  قيادة  ناجحة يف  مو��شم  و�أم�شى برييتزو ثلثة 
نهاية  يف  �أي�شا  من�شبه  �شيرك  و�ل���ذي  حاليا  بر�شلونة  م���درب  �نريكي 

�ملو�شم.
و�أو�شح �شلتا فيغو يف بيان �ن رحيل مدربه “ينهي ثلث �شنو�ت ر�ئعة من 

�لنمو �مل�شتمر على �ل�شعد �لريا�شية و�الجتماعية و�ملوؤ�ش�شاتية للنادي«.
وكان برييتزو، �للعب �ل�شابق ل�شلتا بني �لعامني 2001 و2005، قريبا 
يف �أكرث من منا�شبة من قيادة �لنادي الإحر�ز لقب كبري �أول، �إال �نه خرج 
من ن�شف نهائي كاأ�س ملك ��شبانيا يف �ملو�شمني �حلايل و�ملا�شي، كما توقف 
“يوروبا ليغ”  �ل��دوري �الوروب��ي  �ي��ام يف ن�شف نهائي  م�شو�ره قبل ت�شعة 

�أمام مان�ش�شر يونايتد �النكليزي.
على  برييتزو  ����ش��ر�ف  �حتمال  ع��ن  �ال�شبانية  �الإع���لم  و�شائل  وحت��دث��ت 
منتخب  لقيادة  �ملطلوب  �شامباويل  خ��ورخ��ي  مو�طنه  م��ن  ب��دال  ��شبيلية 

�الرجنتني عقب نهاية �ملو�شم �ي�شا.
ويخو�س ��شبيلية مبار�ته �الخرية يف �ملو�شم �ل�شبت �شد �و�شا�شونا.

�للجنة  �جتماع  خ��لل  ذل��ك  �أعلن 
دكتور   �مل���ق���دم  ب��رئ��ا���ش��ة  �مل��ن��ظ��م��ة 
�شعيد حممد �حل�شاين رئي�س ق�شم 
�الإعلم و�لعلقات �لعامة باالإنابة 
وح�شور �أع�شاء �للجنة و�ملن�شقني 
�لفجرية  ب���اأن���دي���ة  �ل���ري���ا����ش���ي���ني 
�ل��ف��ج��رية، وتاأتي  و�ل��ع��روب��ة ودب���ا 
�حلملة  �أن�����ش��ط��ة  �شمن  �ل��ب��ط��ول��ة 
حتت  �ملخدر�ت  باأ�شر�ر  �لتوعوية 
�إطار  يف   ) �شينة  رفقتهم   ( �شعار 
�لثاين  للربع  �لت�شغيلية  �خل��ط��ة 

من �لعام �جلاري .
�جتماعها  خلل  �للجنة  وناق�شت 
ع������دد� م����ن �مل���و����ش���وع���ات �أب����رزه����ا 
باالأن�شطة  �ل���ب���ط���ول���ة  �رت�����ب�����اط 
�شينة  رف��ق��ت��ه��م  ب��ح��م��ل��ة  �مل��ت��ع��ل��ق��ة 
�لدعم   ، �ل��ل��ج��ن��ة  �أع�������ش���اء  دور   ،
و�لعروبة  دب��ا  ب��ن��ادي��ي  �للوج�شتي 
وقو�نينها  �ل���ب���ط���ول���ة  ،ل�����و�ئ�����ح 
باالإ�شافة  ل���ل����ش���ر�ك  �مل��ن��ظ��م��ة 
�ل��ف��ن��ي��ة و�الإد�ري������ة  �ل�����ش��روط  �إىل 
�لتنظيم،  �إج��������ر�ء�ت  يف  �مل��ت��ع��ل��ق��ة 
من  �الع��لم��ي،�مل�����ش��ارك��ني  �لن�شر 
العبني وحكام و�د�ريني ف�شل عن 
�لرعاة ، كما خ�ش�شت بث �علنات 
عرب  ي��وم��ي��ة  ت��وع��وي��ة  م�شابقات  و 
باأ�شر�ر  للتوعية  �لفجرية  �ذ�ع���ة 

توتال  ���ش��ي��روي��ن  ف���ري���ق  �أن���ه���ى 
�أب��وظ��ب��ي �ل��ع��امل��ي ل��ل��ر�ل��ي��ات يوماً 
يخل  مل  �لربتغال  ر�يل  يف  �شعباً 
من �الأحد�ث �لدر�ماتيكية، حيث 
�شيناريو  على  �مل��ف��اج��اآت  �شيطرت 
�ل�����ش��اد���ش��ة من  �أي����ام �جل��ول��ة  �أول 
بطولة �لعامل للر�ليات مما �شمح 
�مل��و���ش��ي��ق��ي��ة باأن  �ل���ك���ر�����س  ل��ل��ع��ب��ة 
بعد  تكون �شيدة �ملوقف خ�شو�شاً 
�شائق  حينها  �مل��ت�����ش��در  �ن�����ش��ح��اب 
�أبوظبي  ت��وت��ال  �شيروين  ف��ري��ق 
�ل��ع��امل��ي ل��ل��ر�ل��ي��ات ك��ري�����س ميك 
التفاال  ملحقيه  �أق����رب  وت��اأخ��ر 

وبادون!
تاألف �ليوم �الأول لر�يل �لربتغال 
خا�شة  م������ر�ح������ل  ث�����م�����اين  م������ن 
يف  �ح���ت���ل  ك��ل��م   148.3 ط��ول��ه��ا 
�شيروين  ف��ري��ق  ���ش��ائ��ق  نهايتها 
للر�ليات  �لعاملي  �أبوظبي  ت��وت��ال 
�ملركز  ب��ري��ن  ك��ري��غ  �الإي���رل���ن���دي 
�ملوؤقت  �ل��ع��ام  �لرتيب  يف  �ل��ر�ب��ع 
م���ع م��لح��ه ���ش��ك��وت م���ارت���ن على 
دب��ل��ي��و. �شي3  ����ش���ي���روي���ن  م����نت 

االإيرلندي برين رابعًا مع ما�ص �سدمات مت�سرر!

ت�ضكيلة االرجنتني ملواجهة الربازيل تخلو من اغويرو 
�لقدم ملو�جهة غرميه  خلت ت�شكيلة منتخب �الرجنتني لكرة 
�لرب�زيلي �ل�شهر �ملقبل من مهاجم مان�ش�شر �شيتي �النكليزي 

�شريخيو �غويرو.
و��شتدعي ماورو �يكاردي مهاجم �نر ميلن �اليطايل بدال 
من �غويرو �ىل �لت�شكيلة �لتي يعتقد باأنها حتمل مل�شات مدرب 
منتخب  لقيادة  �ملر�شح  �شامباويل  �ال�شباين خورخي  ��شبيلية 
 10 يف  من�شبه  من  �ملقال  باوت�شا  الدغ���اردو  خلفا  �الرجنتني 

ني�شان �بريل �ملا�شي.
وكان رئي�س �الحتاد �الأرجنتيني كلوديو تابيا �علن قبل فرة 
�ختيار �شامباويل لتدريب �ملنتخب، لكن تبقى �ملفاو�شات مع 
م��ر�ر� عن  �ع��رب  �مل��درب  ك��ان  كما  �لنهائي،  ��شبيلية للتفاق 

رغبته يف تويل �ملهمة.
يونيو  حزير�ن   13 يف  ودي��ا  �لرب�زيل  مع  �الرجنتني  وتلتقي 
�ملقبل يف ملبورن، ومن �ملحتمل �ن تكون �الوىل حتت ��شر�ف 

�شامباويل.

ت�شكيلته  �ي�����ش��ا  �ع��ل��ن  ك���ان  تيتي  �ل��رب�زي��ل��ي  �ملنتخب  م���درب 
للمبار�ة لكنها خلت من �أبرز �لنجوم بعد �ن قرر �ر�حة مهاجم 
العبني   3 �ىل  باال�شافة  �شيلفا  د�  نيمار  �ال�شباين  بر�شلونة 
يف  �وروب��ا  �بطال  دوري  مل�شابقة  �لنهائية  �مل��ب��ار�ة  �شيخو�شون 
وكا�شيمريو  مار�شيلو  هم  كارديف  ذ�ت��ه يف  �ل�شهر  �لثالث من 

ريال مدريد �ال�شباين ود�ين �ألفي�س )يوفنتو�س �اليطايل(.
هجوم  �شيقود  بر�شلونة  يف  نيمار  زم��ي��ل  مي�شي  ليونل  لكن 
منتخب �لتانغو بعد �ن رفع �الحتاد �لدويل )فيفا( عنه عقوبة 

�اليقاف الأربع مباريات ب�شبب �شتمه �أحد �حلكام.
�ملا�شي ب�شبب  �ذ�ر مار�س   24 �أرب��ع مباريات يف  �أوق��ف مي�شي 
�شجله  بهدف  ت�شيلي  على  �لفوز  خلل  �مل�شاعد  �حلكم  �شتمه 
طعن  �أي���دت  �ال�شتئناف  جلنة  لكن  ج���ز�ء،  رك��ل��ة  م��ن  بنف�شه 

�الحتاد �الرجنتيني نيابة عن جنم فريق بر�شلونة �ال�شباين.
نهائيات  �ىل  ت��اأه��ل��ه  ���ش��م��ن  �ل���رب�زي���ل  منتخب  �ن  ح��ني  ويف 
يو�جه  �الرجنتيني  منتخب  ف��ان   ،2018 رو�شيا  م��ون��دي��ال 

�شعوبات كبرية يف �لت�شفيات �مريكا �جلنوبية ويحتل �ملركز 
�خلام�س غري �ملوؤهل مبا�شرة �ىل �لنهائيات.

ويخو�س �شاحب �ملركز �خلام�س ملحقا مع بطل �وقيانيا.
وت��ب��ق��ى ل��لرج��ن��ت��ني 4 م��ب��اري��ات يف �ل��ت�����ش��ف��ي��ات ع��ل��ى �أر����س 
�الوروغو�ي يف 31 �آب �غ�شط�س �ملقبل، ثم ت�شت�شيف فنزويل 
و�لبريو يف �خلام�س من �شهري �أيلول �شبتمرب وت�شرين �الأول 
�أر�س  على  م�����ش��و�ره��ا  تختتم  �أن  قبل  �ل��ت��و�يل،  على  �ك��ت��وب��ر 

�الكو�دور يف 10 ت�شرين �الأول �كتوبر.
وي�شم هجوم �الرجنتني ��شافة �ىل مي�شي و�يكاردي، غونز�لو 
�ىل  �اليطايل  يوفنتو�س  قاد�  �للذين  ديباال  وباولو  هيغو�ين 
�لكاأ�س  �ح���ر�ز  و�ىل  �وروب����ا،  �ب��ط��ال  ل���دوري  �لنهائية  �مل��ب��ار�ة 
�لتو�يل يف  �ل�شاد�س على  �نه يتجه الح��ر�ز لقبه  �ملحلية. كما 

�لدوري.
�النكليزي  يونايتد  هام  و�شت  �لعاب  �شانع  �لت�شكيلة  و�شمت 

مانويل النزيني للمرة �الوىل.
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الفجر الريا�ضي

�أ�شاد �شعادة حممد بن ثعلوب �لدرعي رئي�س جمل�س �إد�رة �شركة �لقدرة �لقاب�شة 
رئي�س �حتاد �مل�شارعة و�جلودو بالنجاح �لكبري �لذي حتققه بطولة نادي �شباط 
على  ��شتمر�رها  �أن  موؤكد�   .. �ملفتوحة  �لرم�شانية  �لريا�شية  �مل�شلحة  �لقو�ت 
مد�ر 21 عاما ميثل �إجناز� كبري� لقيمتها ومكانتها و�أهد�فها �لد�عمة للتفاعل 
�لريا�شي و�ملجتمعي. وقال �إن �لبطولة باتت كرنفاال لللعاب كافة و�شاهمت يف 
حيوية  من�شة  لهم  وتوفري  �لريا�شيني  دع��م  ويف  �لريا�شات  من  �لكثري  �نت�شار 
حافلة بتو��شل �ل�شباب و�لرجال و�لفتيات و�ل�شيد�ت مبمار�شة �لريا�شة يف موقع 
و�حد وحتت مظلة و�أهد�ف �لبطولة �ل�شامية �لتي جنحت بتوفري �أف�شل �لفر�س 
لتحقيق �لكثري من �ملكت�شبات خلل فرة �لبطولة. و�أ�شار �إىل �أن �لبطولة �شمت 
كل �الألعاب و�حت�شنت خمتلف �جلن�شيات على مد�ر 21 عاما حتى باتت حدثا 
دوليا جتاوز حدود �ملحلية لت�شبح �لبطولة وجهة مف�شلة للأبطال من كل دول 

قبل  و�لتجهيز  للإعد�د  مثالية  حمطة  وباتت  �لريا�شات  من  �لكثري  يف  �لعامل 
وقال  �لريا�شيني.  ل��دى  ومكانتها  قيمتها  يعك�س  ما  �لر�شمي  �ملو�شم  �نطلقة 
�لدرعي �إن و�شول �لبطولة �إىل ن�شختها �ل� 21 يعك�س حجم عمل �لقائمني عليها 
طو�ل �ل�شنو�ت �ملا�شية لت�شبح بو�بة �ملو�شم �لقوية فمن خللها ي�شتعد �الأبطال 
�أخرى  �أقر�نهم من دول  �لر�شمية ويتناف�شون مع  للمناف�شات  �أكرث من لعبة  يف 
�أن  و�أك��د  �ل��درج��ات.  �أعلى  �إىل  يك�شبهم خ��رب�ت جديدة ويرتقي مب�شتوياتهم  ما 
�لريا�شة �الإمار�تية و�لعربية و�لدولية ممتنة ل�شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة - ر�عي �لبطولة - على 
هذ� �حلدث �لكبري �لذي تو��شلت جناحاته ل�شنو�ت و�شاهم يف نقلة حقيقية يقر 
بها كل من �شارك يف هذه �لبطولة من قبل .. متمنيا كل �لنجاح للدورة �لكربى 
و�أن تو��شل دورها كنافذة تت�شع للإبد�ع و�الإجناز و�ملناف�شة �ل�شريفة وت�شاهم يف 

�الرتقاء بامل�شتويات لكل �مل�شاركني. و�أثنى حممد بن ثعلوب على جهود �لقائمني 
على �حلدث �لريا�شي �لكبري بقيادة �شعادة �لفريق �لركن متقاعد حممد هلل 
�لكعبي رئي�س جمل�س �إد�رة فندق ونادي �شباط �لقو�ت �مل�شلحة و�أع�شاء �للجنة 
�ملنظمة . وقال �إنهم يف كل عام لديهم �جلديد �لذي يبهر �ل�شاحة �لريا�شية �شو�ء 
من حيث �لتنظيم �أو من حيث �للعبات �مل�شاركة .. متوقعا �ملزيد من �لنجاح يف 
�إثر�ء �ل�شاحة �لريا�شية و�الجتماعية .  �لن�شخة �جلديدة و�أن تو��شل دورها يف 
ووجه ب�شرورة م�شاركة �جلودو و�مل�شارعة يف فعاليات �لبطولة ب�شكل ي�شهم يف 

جناحها مو��شلة مل�شاركات �اليجابية.
قدوم  مبنا�شبة  للدولة  �لر�شيدة  �لقيادة  �لدرعي  ثعلوب  بن  حممد  �شعادة  وهناأ 
�لكبري  دعمها  على  و�لتقدير  �ل�شكر  كل  لها  وموجها   .. �لكرمي  رم�شان  �شهر 

للريا�شة و�لريا�شيني يف �لدولة.

حممد بن ثعلوب ي�ضيد ببطولة نادي �ضباط القوات امل�ضلحة الريا�ضية الرم�ضانية

�لريا�شي ختام بطولة �ضباعيات املوؤ�ض�ضات لكرة القدم يف اأبو ظبي �الحت��اد  رئي�س  �لهاملي 
�أبو  �لعام للموؤ�ش�شات �حلكومية يف 
�شاهمت  �لتي  �جل��ه��ات  كافه  ظبي 
يف �إجن���اح �مل��و���ش��م �ل��ري��ا���ش��ي �لذي 
تعاون  بف�شل  ب��ن��ج��اح  خ��ت��ام��ة  ب��ل��غ 
 ، �ل���ع���لق���ة  ذ�ت  �جل����ه����ات  ج��م��ي��ع 
متمنيا �أن تكون مبار�ة �ليوم م�شكا 
�لذي  ل��لحت��اد  �ل���ك���روي  للمو�شم 
و�شط  �لنجاحات  من  �لكثري  حقق 
و�أ�شاف   .. م�شاركة كبرية ومميزة 
موجها �ل�شكرتارية �لفنية باالحتاد 
ب���رجم���ه جديدة  و����ش���ع  ب�������ش���رورة 
�الإم���ار�ت  ��شت�شافة  فيها   ت��ر�ع��ي 
�لريا�شية  �لفعاليات  من  للعديد 
خلل �لفرة �لقادمة خا�شة �لتي 
تقام يف �أبو ظبي مما ي�شهم يف عك�س 
�الإم���ار�ت  لريا�شة  �مل�شرق  �ل��وج��ه 
�الأح���������د�ث  ت���ل���ك  م���ق���دم���ه  ويف   ،
كاأ�س  بطولة  �لكبرية  �جلماهريية 
 2017 عامي  يف  للأندية  �لعامل 
و2018 ،حيث ي�شع �الحتاد كافه 
و�الإد�رية  �لفنية  وك��و�دره  من�شاآته 
حتت ت�شرف �للجنة �ملحلية �لعليا 
للأندية  �ل���ع���امل  ل��ك��اأ���س  �مل��ن��ظ��م��ة 
خلفان  حم��م��د  ظبي برئا�شة  �أب���و 

�لرميثي.

�ل�������دويل حم���م���د �جل������لف مدير 
�حتاد �ملوؤ�ش�شات �لفني.

من جانب �آخر- �شكر �شيف بن �أحمد 

طاقم  �مل��ب��ار�ت��ني  و�أد�ر  �حل���م���ادي 
�حتاد �لكرة �ملكون من نبيل نعمان  
�حلكم  �لطنيجي ور�قبها  و�أح��م��د 

للكهرباء  �شجل  وق��د   ، ف��ري��ق  لكل 
وللمناطق  ���ش��امل  �هلل  ع��ب��د  �أح��م��د 
�الق����ت���������ش����ادي����ة �أح�����م�����د ع���ب���د �هلل 

بعد   5-6 �ل��رج��ي��ح��ي��ة  �جل������ز�ء 
م���ب���ار�ة م��ار�ث��ون��ي��ة م��ث��رية �نتهى 
زم��ن��ه��ا �ل��ر���ش��م��ي ب��ال��ت��ع��ادل بهدف 

وفريق  و�ل���ك���ه���رب���اء  �مل����ي����اه  ه��ي��ئ��ة 
رجحت  فقد  �القت�شادية  �ملناطق 
ك��ف��ه ف��ري��ق �الق��ت�����ش��ادي��ة بركلت 

�لرجيحية  ل��ت��ب��ت�����ش��م  �ل���ه���ن���ائ���ي 
ل�شالح �لزعيم .

�ل��ذي جمع بني فريقي  �أم��ا �للقاء 

�آل  ز�ي���د  ب��ن  �شلطان  �إ���ش��ت��اد  ي�شهد 
نهيان للكرة مبقر �الحتاد �لريا�شي 
�ل���ع���ام ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات �حل��ك��وم��ي��ة يف 
و�لن�شف  �ل�����ش��اب��ع��ة  يف  ظ��ب��ي  �أب�����و 
خ���ت���ام بطولة  �ل����ي����وم  م�������ش���اء  م����ن 
�شباعيات �ملوؤ�ش�شات للكرة للمو�شم 
 2017  -  2016 �ل���ري���ا����ش���ي 
و�ل������ذي ي���ق���ام حت���ت رع���اي���ة �شيف 
�الحتاد  رئي�س  �لهاملي  �أحمد  بن 
�خلتامية  �مل�����ب�����ار�ة  جت���م���ع  ح���ي���ث 
ب����ني ف���ري���ق���ي �ل���زع���ي���م ) �الحت�����اد 
و�ملناطق   ) للجامعات  �ل��ري��ا���ش��ي 
�لتي  للبطولة  م�شكا  �القت�شادية 
م�شاركة  و�ش�ط  فريقا   20 جمعت 
�لعاملني  �لبارزين  �للعبني  من 

يف تلك �جلهات .
�ملو�شم  خ���ت���ام  يف  �مل����ب����ار�ة  وت����اأت����ي 
�لكروي ملوؤ�ش�شات �أبو ظبي ،بعد �أن 
للنهائي  �لزعيم  فريق  ت��اأه��ل  ج��اء 
فريق  على  �الأرب��ع��ة  دور  ب��ف��وزه يف 
�شيكيور �لهند�شية بركلت �جلز�ء 
بعدما   2-3 بنتيجة  �لرجيحية 
�ملبار�ة  من  �الأ�شلي  �لوقت  �نتهى 
ب��ال��ت��ع��ادل ب��ه��دف ل��ك��ل ف��ري��ق وقد 
�لر�شمي  �ل��زم��ن  يف  للزعيم  �شجل 
خم��ت��ار ي��ا���ش��ني ول�����ش��ي��ك��ي��ور هاين 

ثمن دعم �ساحب ال�سمو احلاكم وويل عهده

اأحمد بن �ضقر ي�ضكر وقفة كل ريا�ضيي اإمارة راأ�س اخليمة خلف ال�ضقور
ونعدها باال�شتمر�ر يف �لعمل من 
ي�شرفنا  ق����وي  ف��ري��ق  ب��ن��اء  �ج����ل 
�لظن  ح�شن  عند  وي��ك��ون  جميعا 
ندخر جهد�  لن  �ننا  وت��اك��دو�  به 
�ملر�كز  �إىل  بالفريق  �لو�شول  يف 
�لتي تر�شي جماهريه والنريد �ن 
يناف�س  �ن  نامل   ، يتكرر ماحدث 
وهذ�  جيدة  م��ر�ك��ز  على  �لفريق 
�لدعم  ظ���ل  يف  م�شتحيل  ل��ي�����س 
�ل�شمو  �شاحب  م��ن  يجده  �ل��ذي 
�لقا�شمي  �شقر  بن  �شعود  �ل�شيخ 
ر��س  �ملجل�س �العلى حاكم  ع�شو 
بن  حممد  �ل�شيخ  و�شمو  �خليمة 
ر��س  ع��ه��د  ويل  �لقا�شمي  ���ش��ع��ود 
بن  �حمد  �ل�شيخ  �خليمة  و�شمو 

�شقر�لقا�شمي رئي�س �لنادي.

�الط��م��ئ��ن��ان ع��ل��ى �ل��ف��ري��ق وبعد 
�مل���ب���ار�ة م��ع �ل��ن�����ش��ر وت��اك��د بقاء 
�لتهنئة  مكاملات  تلقينا  �ل�شقور 
�شهدها  �لتي  �لفرحة  عن  ف�شل 
�مللعب وقد كانت فرحة نابعة من 
�لقلب وهي تاكيد لعمق �النتماء 

وحب هذ� �لكيان .
�لنادي  �د�رة  �ن  �ل�شم�شي  وب��ني 
�لفريق  ����ش���ان���دو�  م����ن  �ن  ت�����رى 
�شركاء يف ماحتقق وهي حري�شة 
ع��ل��ى م���د ح��ب��ل �ل���و����ش���ل م���ع كل 

حمبي �لنادي .
�ل���ن���ادي  �إد�رة  جم��ل�����س   : وق�����ال 
وم����ن ق��ب��ل��ه ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ �حمد 
جمهور  �ل�شقور  يقدر  �شقر  بن 
وهي ت�شتحق �ن نعمل من �جلها 

و�مارة  ينتظرهم  جمهور  هناك 
ج���ه���وده���م فكان  ك���ام���ل���ة حت���ت���اج 
�لعامل �لنف�شي  حا�شما يف �ملبار�ة 

وموؤثر� .
و�ع��ت��رب �ل�����ش��ي��خ �ح��م��د ب��ن �شقر 
مبار�ة  يف  م��اح��دث  �ن  �لقا�شمي 
حمبي  �ن  ي��وؤك��د  وقبلها  �لن�شر 
�ل�شقور يظهر معدنهم �حلقيقي 
يف �وقات �ل�شده ، و�كد �ن �لتد�فع 
�ل���ذي ���ش��اه��دوه و�الل��ت��ف��اف حول 
�لفريق له معان ومدلوالت و�نهم 
�ج���ل تعزيز  ���ش��ي�����ش��ت��ث��م��رون��ه م���ن 
وقاعدته  �ل���ن���ادي  ب���ني  �ل��ع��لق��ة 

�أكرث و�أكرث .
�الندية  م��ن  �الإم������ار�ت  �ن  وذك���ر 
مع  خا�شة  بعلقة  ترتبط  �لتي 

حمبيها 
وم���ن ج��ان��ب��ه ق���ال حم��م��ود ح�شن 
�د�رة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  �ل�����ش��م�����ش��ي 
يثمنون  �نه��������م  �الم����ار�ت  ن���ادي 
عاليا وقفة �جلماهري و�القطاب 
ما  �ن  وذك��������ر  �ل�شابقة  و�الد�ر�ت 
ح�����ش��ل ع��ل��ي��ه �الم�����ار�ت م��ن دعم 
�لن�شر  م���ع  �الخ�����رية  �مل���ب���ار�ة  يف 
ي�شتند  ن��اد  �ن��ه  ي��وؤك��د  بالتحديد 
لتلبية  م�ش��������تعدة  ق��اع��دة  �إىل 
�لدع������م  وت���ق���دمي  د�ئ���م���ا  ن���د�ئ���ه 

�ملطلوب وتابع :
 ن�شكر كل من حر�س على ح�شور 
�شحذ  على  عمل  ومن  �لتدريبات 
خلفهم  و�لوقوف  �للعبني  همم 
�مل�شوؤولية  ب��ح��ج��م  و�����ش���ع���اره���م 
، ون�����ش��ك��ر م���ن ���ش��ان��د �ل��ف��ري��ق يف 
�مل���درج���ات وك����ان وق����ود� وحمفز� 

على �النت�شار .
وت����اب����ع : �ل���ت���ف���اع���ل م����ع �مل����ب����ار�ة 
و�الد�رة  ملحظا  ك��ان  �مل�شريية 
د�خل  م��ن  �مل��ك��امل��ات  ظلت  تتلقى 
يريد  و�ل����ك����ل  �ل�����دول�����ة  وخ��������ارج 

ب����ن �شقر  �ل�������ش���ي���خ �ح���م���د  ق�����دم 
�الم���ار�ت  ن���ادي  رئي�س  �لقا�شمي 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  بال�شكر 
ع�شو  �لقا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود 
�مل���ج���ل�������س �الع�����ل�����ى ح����اك����م ر�������س 
بن  حممد  �ل�شيخ  و�شمو  �خليمة 
ر��س  ع��ه��د  ويل  �لقا�شمي  ���ش��ع��ود 
�خليمة على دعمهما �للحمدود 
كل  �ي�شا  و�شكر  �الم���ار�ت  لنادي 
و�لدو�ئر  �ملوؤ�ش�شات  �مل�شوؤولني يف 
و�الحت������ادي������ة  وجميع  �مل���ح���ل���ي���ة 
ر�أ���������������س  �ل�������ري�������ا��������ش�������ي�������ني  يف 
�خل���ي���م���ة  ل���وق���وف���ه���م خ���ل���ف���ه يف 
�لعربي  �خلليج  ب���دوري  م�����ش��و�ره 

ويف مبار�ة �لن�شر بالذ�ت.
 وذكر �ن �ل�شارع �لريا�شي يف ر�أ�س 
�شموه  دع���وة  م��ع  �خليمة جت���اوب 
�لذي  �ل��ف��ري��ق  ب��دع��م  ومطالبته 
�ملناف�شة و�أو�شح  ميثل �المارة يف 
: �شكر� القطاب �لنادي و�الد�ر�ت 
�ل�شابقة وحمبي �ل�شقور �للذين 
�لتدريبات  متابعة  على  حر�شو� 
ورفع معنويات �للعبني و�جلهاز 
�لفني و�شكر� لكل من ح�شر من 
د�خ����ل �مل��ل��ع��ب و���ش��ج��ع ول��ك��ل من 
تابع �مل��ب��ار�ة �الخ���رية م��ن منزله 
وكل  للفريق  ب��ال��دع��و�ت  و�كتفى 

من تعاطف معه ومتنى بقائه .
�ع��ت��ق��د �ن �ل���دع���م �ل�����ذي وج���ده 
يف  ب�شورة  فعالة  �شاهم  �لفريق 
�للعبني  دور  ج��ان��ب  �إىل  بقائه 
و�جلهاز �لفني و�الد�رة ، و�أ�شاف 
�شاهدناه  �لذي  �لتلحم   : �شموه 
قبل �ملبار�ة كان يب�شر باأن �لنهاية 
فاللعبون  ����ش���ع���ي���دة  ����ش���ت���ك���ون 
�لدعم  ه��ذ�  ك��ل  ���ش��اه��دو�  �ن  بعد 
�شاعفو� جهودهم من �جل ��شعاد 
�مل�شوؤولية  وحت��م��ل��و�  ج��م��ه��وره��م 
ب���روح و�����ش���ر�ر وع��ل��م��و� �ن  و�دو� 



    
عائلة جميع اأفرادها اأ�ضابعهم ملت�ضقة

ملت�شقة  ب��اأ���ش��اب��ع  جميعاً  ول���دو�  هندية  عائلة  �أع�����ش��اء  يرف�س 
�خل�شوع لعلميات جر�حية لف�شلها، ظناً منهم �أنها لعنة من �هلل، 

وال يجب عليهم فعل ذلك.
ويعاين كافة �أفر�د �لعائلة �لذين يقيمون يف قرية �شغرية جنوبي 
�لهند، و�لبالغ عددهم 140 �شخ�شاً من �أكربهم �لبالغ من �لعمر 
جميعهم  �أن  حيث  غريبة،  حالة  م��ن  �أ�شغرهم  وحتى  ع��ام��اً،   85

ميلكون �أ�شابع ملت�شقة.
وعلى �لرغم من توفر علج لهذه �حلالة �لتي ُتعرف طبياً با�شم 
"�شيند�كتيلي"، �إال �أن �أفر�د �لعائلة يرف�شون �إجر�ء عملية لف�شل 
�لفاأل  عليهم  يجلب  ذل��ك  �أن  منهم  ظ��ن��اً  بع�شها،  ع��ن  �أ�شابعهم 

�ل�شيء، بح�شب �شحيفة ديلي ميل �لربيطانية.
"ال  �لعائلة  �أف���ر�د  �أح��د  وه��و  ع��ام��اً(  كاناثو )70  �شار��شو  وي��ق��ول 
ننظر �إىل �لعملية �جلر�حية كخيار بالن�شبة لنا، وعلى �لرغم من 
�أية  �أننا نعي�س حياة طبيعية، وال نو�جه  �أن �أ�شابعنا ملت�شقة، �إال 

�شعوبات يف �أد�ء �أعمالنا �ليومية".
و�أ�شاف كاناثو : على �لرغم من �أن �لكثريين ن�شحونا باخل�شوع 
لعميات جر�حية لت�شحيح و�شع �أ�شابعنا، �إال �أننا على قناعة باأن 

�شيئاً �شيئاً �شيحدث لنا فيما لو فعلنا ذلك .
الك�شمي �مر�أة �أخرى من �لعائلة تقول "�أ�شتطيع �أن �أطهو �لطعام 
و�أقطع �خل�شرو�ت و�أغ�شل �لثياب، وال �أو�جه �أية م�شكلة يف �أعمال 
�ملنزل. لقد ولدت بهذه �لطريقة، وتعلمت كيف �أ�شتخدم �أ�شابعي، 

لكنني �أفتقد �إىل �رتد�ء �خلو�مت".

م�ضوؤول �ضرطة طارد ع�ضيقته وحاول االنتحار
�ل�شابقني  �ل�شرطة  رجال  كبار  �أحد  �أن  بريطانية  ك�شفت حمكمة 
حاول قتل نف�شه بعد �أن �أنهت ع�شيقته �ل�شابقة علقتها �لغر�مية 
معه، و�لتي ��شتمرت 18 �شهًر�، عرب ر�شالة ن�شية حينما كان يزور 
متزوج،  وه��و  هارفر�شون،  نيك  �أن  تقارير  وذك��رت  �ملري�شة.  �أم��ه 
�أن  قام مبطاردة و�شن حملة للنتقام من �شارلوت روبرت�س، بعد 
حتطمت علقتهما �ل�شرية، وفًقا ل�شحيفة ديلي ميل �لربيطانية. 
�شرطة  يف  �ل�شركات  دع��م  ق�شم  رئي�س  �إن  �لعامة:  �لنيابة  وقالت 
تام�س فايل �أر�شل لها ر�شالة “بذيئة” وكان يق�شفها بر�شائل على 
�ل�شيدة  �إىل منزلها. وقالت  �أثناء توجهها  �آب، وينتظرها  �لو�ت�س 
تام�س  ل�شرطة  �لتنفيذي  �مل�شاعد  من�شب  ت�شغل  وهي  روبرت�س، 
�ل�شد�قة  �شوى  تريد  ال  �أن��ه��ا  لهارفر�شون  �أو�شحت  �إن��ه��ا  ف��ايل: 
بعد ف�شله يف ترك زوجته. ولكن �لرجل رف�س �ال�شتجابة لطلبها 

وتعر�س لها مر�ًر� لكي تعود �إليه وقام بتهديدها.
�أردت فقط  �أك�شفورد قالت:  �ل�شلح يف  �أم��ام حمكمة  �شهادتها  ويف 
�أن يتوقف ويذهب بعيًد� عني، �أردت من نيك �أن يركني و�شاأين، 
�ل�شيدة روبرت�س  �لر�شائل منه”. وقالت  �أريد مزيًد� من  �أكن  مل 
�لعمل  يف  كانت  حينما  هارفر�شون  يف  تثق  كانت  �إنها  للمحكمة: 
وقت  يف  علقتهما  وب��د�أت   ،2015 �لعام  يف  زو�جها  �نتهى  عندما 
الحق من ذلك �لعام. ولكنها قررت �لتوقف عن هذه �لعلقة بعد 
�ل�شابق  وت��رك��ت حبيبها  �الأم���ر،  ه��ذ�  زوج��ت��ه يف  �أن حتدثت معها 
�ل�شيدة  �إن  �ل��ي��وم:  �ملحكمة  وق��ال��ت  �مل��ا���ش��ي.  �أك��ت��وب��ر  يف  م��دم��ًر� 
لو�لدته  زي��ارت��ه  �أث��ن��اء  ن�شية  ر�شالة  عرب  منه  تخل�شت  روبرت�س 
�ل�شديد  باالأ�شى  روبرت�س  و�شعرت  ديفون.  يف  بال�شرطان  �مل�شابة 
عندما �أر�شل هارفر�شون لها ر�شالة تهديد، و��شًفا �إياها بال�شريرة، 
�ملتهم  ه��ام��ون��د،  ب��ول  زميله  ت��دع��م  ���ش��و�ه��د  بتقدمي  ه��دده��ا  كما 

بالتحر�س بال�شيدة روبرت�س بعد �كت�شاف علقة �لزوجني.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة  

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

email:obaid@alfajrnews.ae

مدير التحرير:
د. �رصيف البا�صل

email:bassel@alfajrnews.ae

ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

- فاك�س: 4488436 املكتب الرئي�صي  اأبوظبي : هاتف:4488300 
- فاك�س: 2210070 دبي: هاتف:2217155 

- فاك�س: 7666518 العني : هاتف:7663631 

املرا�صالت: �س.ب :505
email:editors@alfajrnews.ae

                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

يزرع بو�ضلة يف �ضدره لهذا ال�ضبب 
يف حالة غريبة قام "د�نييل ليكتني"، �لباحث يف تكنولوجيا �ملعلومات، و�لبالغ من �لعمر 26 عاما، بزر�عة بو�شلة 

�إلكرونية يف �شدره كما جاء يف �شحيفة "ديلي ميل" �لربيطانية. 
و�أو�شح د�نييل �لذي ينتمي �إىل مدينة نوفو�شيبري�شك �لرو�شية �أن �لهدف من زر�عة �لبو�شلة هو معرفة �جتاه 

�ل�شمال يف كل �الأوقات.
وقال �لباحث يف تكنولوجيا �ملعلومات �أنه مهوو�شا بفكرة �لتحديثات �الإلكرونية و�أطلق عليه �حلا�شة �ل�شاد�شة. 

و�أ�شار د�نييل �إىل �أن تثبيت �لبو�شلة كان ب�شيطا ومت تثبيتها بو��شطة ق�شبان، ويتم �شخ�س �لبو�شلة مرة و�حدة 
يف �ليوم. 

تركيب �جلهاز  تكلفة  �أن  يذكر  فيما  �شيتقبل عقله هذ� �جلهاز �جلديد،  د�نييل عن رغبته مبعرفة كيف  و�أع��رب 
و�شلت �إىل 26 �ألف روبل )456 دوالر(.
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يقا�ضي حبيبته الن�ضغالها بهاتفها 
�م���ر�أة،  ب��دع��وى ق�شائية �شد  ت��ق��دم رج��ل م��ن والي���ة تك�شا�س �الأم��ري��ك��ي��ة 
يطالبها فيها بتعوي�س مايل للنفقات �لتي دفعها �أثناء دعوتها �إىل �ل�شينما، 

الأنها �ن�شغلت بهاتفها طو�ل �لوقت.
تقدم بر�ندون فيزمار من مدينة �أو�شنت بدعوى ق�شائية �شد �مر�أة تعرف 
م�شاهدة  قبل  �لبيتز�  لتناول  بدعوتها  وق��ام  للتعارف،  تطبيق  عرب  عليها 
فيلم يف �ل�شينما.  ويقول بر�ندون باأن �ملر�أة �ن�شغلت بهاتفها وقامت باإر�شال 
�أكرث من 20 ر�شالة خلل �لفيلم، وهذ� �نتهاك مبا�شر ل�شيا�شة �ل�شينما، 

ويوؤثر �شلباً على �مل�شاهدين د�خلها. 
و�أ�شاف بر�ندون �أن �ملر�أة غادرت �مل�شرح ومل تعد، بعد جد�ل حاد د�ر بينهما 
�أن  تبع �عر��شه على �شلوكها د�خل �ل�شينما، و�أنه قرر رفع �لدعوى بعد 

رف�شت تعوي�شه عن مبلغ 17.31 دوالر �أنفقها على تذ�كر �ل�شينما.
و�أ�شدرت �ملر�أة بياناً رد�ً على �لدعوى �لق�شائية قالت فيه: لقد كان لدي 
موعد ق�شري جد�ً مع بر�ندون، و�خرت �أن �أنهيه �شريعاً، الأن �شلوكه معي 
مل يكن مريحاً، و�شعرت باأنني بحاجة الإنهاء �ملوعد حفاظاً على �شلمتي 
بالدعوى  تقدمه  بعد  بيننا  �لو�شع  تفاقم  لقد  �مل��ر�أة:  و�أ�شافت  �خلا�شة. 
�شدي، �أنا ال �أكن له �إال م�شاعر �الحر�م و�أمتنى �أن يجد �ل�شلم و�لنجاح 
يف حياته . ويذكر باأن �ملر�أة نفت ما �دعاه بر�ندون باأنها فتحت هاتفها 20 

مرة وزعمت باأنها مل ت�شتخدمه �شوى مرتني. 

يقراأ كتابًا ووجهه مغطى بـ 60 األف نحلة 
يتباهى �شاب هندي حُمب للطبيعة بتغطية وجهه ب� 60 �ألف نحلة وقدرته 
وج�شده،  وجهه  �لنحل  من  �آالف  يلدغ  بينما  و�لرق�س  �لكتب  ق��ر�ءة  على 
و��شفاً �إياها ب�اللدغات �ملمتعة �لتي متنحه �لر�حة. وقال �ل�شاب )21 عاماً( 
�لذي يدر�س �لزر�عة يف جامعة تري�شور يف مدينة كري�ال �لهندية �إنه يع�شق 
�حل�شر�ت و�لنحل منذ �ل�شغر، نظر�ً لطبيعة ن�شاأته، حيث تربى يف �أح�شان 
و�لده �شاجاياكومار �لذي يعمل نحااًل و�شانعاً للع�شل و�حلائز على جائزة 
�لنحل منذ �خلام�شة  �لتعامل مع  بد�أ  �أنه  �إىل  �أف�شل مربي نحل، م�شري�ً 
�أن �عتاد على �لقيام بتلقيح �لنحل خارج �شناديقهم، حيث  �إىل  من عمره 
�إ�س"  �إم  "نيت�شر  با�شم  �ملعروف  �لهندي  �ل�شاب  و�أك��د  وجهه.  على  تتجمع 
وجهه،  يغطي  و�لنحل  �لرق�س  وحتى  و�مل�شي  �لكتب  ق��ر�ءة  ي�شتطيع  �أن��ه 
م�شري�ً �إىل �أنه ن�شاأت بينه وبني �لنحل علقة وطيدة تاأ�ش�شت منذ �ل�شغر 
�لنحل عدة  ُلدغت من  : لقد  و�ل��ر�ح��ة، ويقول  �الأم��ان  ووجودهم مينحه 
�لهندي  �ل�شاب  �أ���ش��رة  ومتتلك  �الإط���لق.  على  �أمل  ب��اأي  �أ�شعر  ومل  م��ر�ت 
وياأمل  �ألف نحلة،   60 ت�شكن يف كل �شندوق  1500 �شندوق،  �الآن  نيت�شر 
كيفية  على  للركيز  �لزر�عة  يف  و�لدكتور�ه  �ملاج�شتري  ر�شالة  حت�شري  يف 

لونغوريا يف اإطاللة 
�ضاحرة يف كان

لونغوريا  �إي��ف��ا  �ل��ن��ج��م��ة  ح�����ش��رت 
حفل Global Gift Gala�شمن 
�ل�شينمائي  كان  مهرجان  فعاليات 

بدورته �ل�70 يوم �أم�س �الأول.
عاماً   42 �لعمر  م��ن  �لبالغة  �إي��ف��ا 
�أبي�س  بف�شتان  �الأ���ش��و�ء  خطفت 

ر�ئع �جلمال.
منظمة  ه�����ي   Global Gift
�ل���رب���ح وخ���ريي���ة تهدف  ت��ب��غ��ي  ال 
�إي��ج��اب��ي يف حياة  ت��اأث��ري  �إىل خ��ل��ق 
�لذين  و�الأ���ش��ر  و�لن�شاء  �الأط��ف��ال 

هم يف �أم�س �حلاجة �إليها.
على  �مل�شاعدة  يف  �ملنظمة  وت�شاهم 
�الأ���ش��ا���ش��ي��ة يف  �الإح��ت��ي��اج��ات  تلبية 
خلل  من  �ل�شعيفة  �لفئات  حياة 
�إن�����ش��اء ح���م���لت، و�ل�����ش��ر�ك��ات مع 
�ل����ع����لم����ات �ل���ت���ج���اري���ة �ل���ك���ربى 
�مل�شتفيدة،  و�ملوؤ�ش�شات  و�ل�شفر�ء 
�ثر  ل��ه��ا  ت�شمح  �ل��ت��ي  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات 

�لتحول �الجتماعي.

يقتل زميله يف اأحد 
االأودية املعزولة

متكنت �شرطة جاز�ن يف �ململكة �لعربية 
�ل�شعودية من �إلقاء �لقب�س على طالب 
16 عاًما، لقتله  ثانوي، يبلغ من �لعمر 
طالًبا �آخر يبلغ من �لعمر 17 عاًما، بعد 
�شابق  خ��لف  ب�شبب  ب�شكني،  طعنه  �أن 
�لناطق  ق���ال  �ل��ت��ف��ا���ش��ي��ل،  ويف  بينهما. 
وقعت  �جل���رمي���ة  �إن  �ل�����ش��رط��ة،  ب��ا���ش��م 
و�شل  حيث  �ملا�شي،  �الأربعاء  يوم  �شباح 
�إىل �مل�شت�شفى �شاب م�شاب بطعنة �أ�شفل 

�لبطن، تويف على �إثرها.
و�أ�شاف، �أنه بعد �ملعاينة �نتقلت �ل�شرطة 
�إىل م��وق��ع �حل��ادث��ة، وه��و �أح���د �الأودي���ة 
بني  �ل��د�ي��ر  ق��رى  من  �لقريبة  �ملعزولة 
م��ال��ك �جل��ب��ل��ي��ة، ث��م �ت��خ��ذت ع����دد�ً من 
�لبحثية مكنتها من حتديد  �الإج��ر�ء�ت 
هوية �جلاين و�لقب�س عليه، وهو طالب 
ث���ان���وي زم��ي��ل ل��ل��م��ج��ن��ي ع��ل��ي��ه، بح�شب 

موقع “�أخبار 24”.

يحرق نف�ضه احتجاجًا على االنتخابات  
�الإير�نية يف  �ل�شفارة  �أمام  �لنار يف نف�شه  �أ�شرم جمهول 
�حتجاجاً  �جلمعة  �الأول  �م�س  تايلند  عا�شمة  بانكوك 
على �النتخابات �لرئا�شية �لتي �نطلقت �ليوم يف �إير�ن. 
�لعربية  باللغة  وردد رجل مل يك�شف عن جن�شيته هتافاً 
بينما  �ل�����ش��ف��ارة،  �أم���ام  �الإي��ر�ن��ي��ة  للنتخابات  مناه�شاً 
ت�شوتو�" باللغتني  "ال  عليها  مكتوباً  الفتة  يحمل  ك��ان 
لوكالة  �ل�شرطة  قالته  مل��ا  طبقاً  و�لعربية،  �الجنليزية 

�النباء �الأملانية )د ب �أ(.
و�شكب �لرجل �جلازولني على نف�شه و�أ�شرم �لنار، طبقاً 
ملا ذكره نوبادون �شامارت �أحد حمققي �ل�شرطة يف مركز 

�شرطة توجنلور يف بانكوك.
�أن  �أي ه��وي��ة م��ع��ه. وت��اب��ع  �ل��رج��ل ال يحمل  �أن  و�أ���ش��اف 
�إىل م�شت�شفى قريب، حيث  �إنقاذ نقلو� �لرجل  م�شوؤويل 
 % 20 و30  ثبت تعر�شه �إىل حروق بن�شبة تر�وح بني 
من جلده. ومل يت�شح د�فع �لرجل وال موقفه �ل�شيا�شي، 

حيث �أن �ملارة ال يفهمون �للغة �لعربية.
وقال نوبادون: �إن �لرجل لي�س يف حالة ت�شمح له باالإدالء 

باأقو�له، حيث �أنه ال يز�ل يتلقى �لعلج يف �مل�شت�شفى .
ووقع �حلادث يف منطقة جتارية ر�قية يف بانكوك. وتوجه 
�القر�ع  مر�كز  �إىل  �الإي��ر�ن��ي��ني  �لناخبني  من  �ملليني 
ما  �لرئا�شية لتحديد  �النتخابات  باأ�شو�تهم يف  ل��لإدالء 

�إذ� كانت �لبلد �شتو��شل م�شار �النفتاح على �لغرب.

كلب يالزم �ضاحبه حتى و�ضول امل�ضعفني
�لذي  �لنظري ل�شاحبه  منقطع  �إخل�شاً  �أبدى كلب ويف 
�أعلى �شجرة، حيث الزم��ه حتى و�شول رجال  �شقط من 

�الإ�شعاف �إىل �ملكان. 
�أغ�شان  بتقليم  يقوم  ي�شوع هي�س )28 عاماً(  كان  بينما 
�شجرة �أمام منزله، تعرث و�شقط على �الأر�س ما �أدى �إىل 

�إ�شابات يف عنقه. 
وقد فقد هي�س قدرته على �حلركة وبقي م�شتلقياً على 
�الأر���س وكلبه �إىل جانبه حتى الح��ظ �أح��د �جل��ري�ن ما 

حدث، و��شتدعى �شيارة �الإ�شعاف.
ب��اه��ب��ا بلنكا  م��ن��ط��ق��ة  �إىل  �مل�����ش��ع��ف��ون  وع��ن��دم��ا و���ش��ل 
�الأرجنتينية، ليكت�شفو� باأن �ل�شيد هي�س مل يكن مبفرده، 
جانبه  �إىل  بقي  بعدما  يحت�شنه  ط��وين  كلبه  ك��ان  حيث 

طو�ل �لوقت. 
نقل  �حل��ادث،  لعنقه يف مكان  دعامة  تثبيت  �أن مت  وبعد 
�إ�شابات  م��ن  ع��ول��ج  ح��ي��ث  �مل�شت�شفى  �إىل  هي�س  �ل�شيد 

طفيفة يف �لعنق.
�إن كلبي  مل��ح��ط��ة �الإذ�ع������ة �الأرج��ن��ت��ي��ن��ي��ة:  وق����ال ه��ي�����س 
�شريري،  ينام معي يف  �أن��ه  �لوقت، حتى  يلزمني ط��و�ل 

وهو كلب ويف بالفعل .
�أحد  �لكلب يف  وزوج��ت��ي على  �أن���ا  ع��رثت  لقد  و�أ����ش���اف: 
�لطعام و�حلب،  له  �ملنزل وقدمنا  �إىل  و�أخذناه  �ل�شو�رع 

و�أ�شبح منذ ذلك �حلني جزء�ً من عائلتنا.
م�شاركتها  ل�شاحبه، متت  �لكلب  وف��اء  �شور  ب��اأن  ويذكر 
�الج��ت��م��اع��ي بعدما  �ل��ت��و����ش��ل  م��و�ق��ع  �مل���ر�ت على  �آالف 
ن�شرتها �إد�رة �الإ�شعاف على �شفحتها على في�شبوك، وفقاً 

ملا ورد يف �شحيفة مريور �لربيطانية. 

من هو حّب دوللي �ضاهني 
االأّول واالأخري؟

�لتو��شل  مو�قع  �أحد  على  �خلا�ّس  ح�شابها  عرب  ُمتابعيها  �شاهني،  دوللي  �لّلبنانّية  �لفنانة  �شاركت 
�الإجتماعّي، بعدد من �ل�شور �لتي جتمُعها باإبنتها.

�الأول  حبي  ح�شني،  يف  باخدها  مل��ا  �ل��ك��ون  يف  �إح�شا�س  �أج��م��ل  بالقول:  �ل�شور  على  �شاهني  وعّلقت 
و�الأخري، �حلب �حلقيقي نور عيوين وحياتي .

والقت هذه �ل�شور �إعجاب ُمتابعي �شاهني، �لذين متّنو� لها �ل�شعادة �لد�ئمة لها والإبنتها.
ُي�شار �إىل �أّن �شاهني ُمقيمة يف م�شر و ُتو�جُه م�شكلًة ق�شائيًة، حيث جلاأ �ملمثل �مل�شري حممد ر�شا 

للإدعاء على �شاهني، بتهمة �شرقة بع�س �ملقتنيات من �لفيل �لتي ميتلكها.

دميي لوفاتو تتفاعل مع اجلمهور خالل م�ساركتها مبهرجان موازين العاملي الـ16 للمو�سيقى يف الرباط-املغرب )رويرتز(

ثري يلّمع �ضيارته 
بكلب �ضغري

�أث�����ار ���ش��اب ث���ري يف ل��ن��دن غ�شب 
�لتو��شل  م����و�ق����ع  م�����ش��ت��خ��دم��ي 
حقوق  عن  و�ملد�فعني  �الجتماعي 
مقطع  يف  ظهر  �أن  بعد  �حل��ي��و�ن، 
موقع  ع���ل���ى  ن�������ش���ره  مت  ف���ي���دي���و 
كلباً  ي�����ش��ت��خ��دم  وه����و  �إن�����ش��ت��غ��ر�م، 

�شغري�ً لتلميع �شيارته �لفاخرة.
�لذي  �ل�شادم  �لفيديو  ويف مقطع 
4 ث����و�ن، يظهر  ال ت��ت��ج��اوز م��دت��ه 
�ل�شاب وهو يلمع �شيارته من طر�ز 
ي�شل  و�لتي   12 �شي  �إم  مازير�تي 
جنيه  �أل��ف   500 نحو  �إىل  �شعرها 
دوالر(،  �أل����ف   651( ����ش��رل��ي��ن��ي 
تعليق  مع  �شغري،  كلب  با�شتخد�م 
ي��ق��ول ف��ي��ه ���ش��اح��ب �ل��ف��ي��دي��و �إن 
�ل�شيارة  لتنظيف  طريقة  �أف�شل 
�لطبيعي  �ل��ف��ر�ء  ب��ا���ش��ت��خ��د�م  ه��ي 
جل����رو ���ش��غ��ري، ب��ح�����ش��ب م���ا نقلت 

�شحيفة ديلي ميل �لربيطانية.
وعّلق �ل�شاب يف وقت الحق بالقول 
�شبيل  ع���ل���ى  �ل���ف���ي���دي���و  "ن�شرت 
باأي  �ل��ك��ل��ب  ي�شب  ومل  �ل��دع��اب��ة، 
يحرك  ور�ح  �شعيد�ً  ك��ان  ب��ل  �أذى، 
ذنبه". �إال �أن �ملد�فعني عن حقوق 
�لذي  �لفيديو  �ع��ت��ربو�  �حل��ي��و�ن 
�ألف �شخ�س   34 �أكرث من  �شاهده 
للكلب، وطالبو�  �إ�شاءة  �ملوقع  على 

مبعاقبة �ل�شاب �لرثي.
ح�شاب  ع��ل��ى  �ل��ف��ي��دي��و  ن�����ش��ر  ومت 
�إن�������ش���ت���غ���ر�م م���ع���روف  خ����ا�����س يف 
ب��اإث��ارت��ه ل��ل��ج��دل، م��ن خ��لل ن�شر 
����ش���ور وم��ق��اط��ع ف��ي��دي��و الأمن����اط 
�الأثرياء  لل�شباب  �لفاخرة  �حلياة 

يف بريطانيا.

دليل على وجود عوامل موازية للكون يف الف�ضاء
نت�شور  �أن  �ل�شعب  م��ن  �مل��ق��ف��رة،  �لف�شاء  ظلمة  يف 
�ل���ك���ون �ملر�مي  �أخ�����رى يف ه���ذ�  وج����ود خم��ل��وق��ات 
�أننا ال نعي�س وحدنا  �الأط��ر�ف، ولكن تخيل للحظة 
ح�شر  ال  ع���دد  وه��ن��اك  �لف�شيح،  �ل��ف�����ش��اء  يف  كب�شر 
ن�شخ ال  �لتي تعي�س عليها  �ملتو�زية،  �الأك��و�ن  له من 

نهائية من �أنف�شنا.
وتقول نظرية �لكون �ملتعدد �إن هناك عدد�ً كبري�ً من 
�أن  �الأكو�ن �ملتو�زية يف �لف�شاء، فعلى �الأر�س ميكن 
تكون رئي�شاً للواليات �ملتحدة �الأمريكية على �شبيل 
ت��ك��ون م�شنوعاً من  �آخ���ر، فقد  �أم���ا يف م��ك��ان  �مل��ث��ال، 
�جللتني! وتعتمد هذه �لنظرية على مفهوم �لبقعة 
�لباردة و�لتي حريت �لعلماء ل�شنو�ت طويلة، و�لتي 
وتقول  �شوئية.  �شنة  مليار   1.8 �إىل  قيا�شها  ي�شل 
تثبت  �أن  مي��ك��ن  �ل���ب���اردة  �لبقعة  �إن  ح��دي��ث��ة  در����ش��ة 
�شل�شلة من  م��ن  و�ح���دة  و�ح���د جم��رد  ه��و  كوننا  �أن 

�حلقائق �الأبدية.
�أن هذه  �لكونية  الإ�شعاع �خللفية  �لقيا�شات  ووجدت 
�لبقعة �أكرث برودة بنحو 0.00015 درجة مئوية من 
�لبقعة  هذه  �أن  �قرحو�  �لباحثون  وك��ان  حميطها، 

�آالف   10 �أقل بنحو  �أب��رد نتيجة �حتو�ئها على عدد 
مرة من �ملجر�ت مما حولها، بح�شب �شحيفة ديلي 
ميل �لربيطانية. �إال �أن �لدر��شات �حلديثة �أظهرت 
�أن هذ� �لفر�غ �ل�شخم ال ميكن �أن يكون موجود�ً، مما 
يعني �أن �لبقعة �لباردة ال ميكن تف�شريها باأي غياب 
تف�شري�ت  �أم��ام  �ملجال  فتح  �ل�شماوية، مما  للأجر�م 
دليل  باأنها  �لقول  �إىل  �لبع�س  وذه��ب  غ��ر�ب��ة،  �أك��رث 
على وجود �الأكو�ن �ملتعددة. ويقول �لربوفي�شور توم 
ميكننا  "ال  دوره���ام  جامعة  يف  �لفلك  ع��امل  �شانك�س 
غري  تقلب  ع��ن  ناجتة  �لبقعة  تكون  �أن  ن�شتبعد  �أن 
حمتمل يف�شره �لنموذج �لقيا�شي، ولكن �إذ� مل يكن 
هذ� هو �جلو�ب، فهناك تف�شري�ت �أكرث غر�بة، ورمبا 
�لباردة ناجتة  �لبقعة  �أن  �إث��ارة،  �الأك��رث  �الأم��ر  يكون 

عن ��شطد�م بني كوننا وكون فقاعي �آخر".
�أن  فيمكن  �شحيحة،  �لنظرية  ه��ذه  كانت  ح��ال  ويف 
على  يحتوي  �ل��ك��ون  �أن  ع��ن  �ل��ب��اردة  �لبقعة  تك�شف 
ع��دد ال ح�شر ل��ه م��ن �الك���و�ن �مل��ت��و�زي��ة �لتي ت�شم 
عدد�ً غري نهائي من �حلقائق، ولها �أبعاد ال ت�شتطيع 

حو��شنا �إدر�كها ب�شكل مبا�شر.


