
وا�صنطن تدر�س ت�صنيف احلر�س 
الثوري الإيراين جماعة اإرهابية

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 40 صفحة- الثمن درهمان

قدم واجب العزاء يف �شهيدي الوطن والواجب الظهوري واملزروعي

حممد بن زايد: �صعب المارات يفخر مبواقف 
ال�صموخ والعزة لأبطالنا البوا�صل يف ميادين الت�صحية 

حممد بن را�صد ي�صدر قانونا بتعديل 
بع�س اأحكام قانون جمل�س دبي الريا�صي

•• دبي-وام:

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
القانون رقم 4  ال��وزراء رع��اه اهلل ب�شفته حاكما لإم��ارة دبي  رئي�س جمل�س 
ل�شنة 2017 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم 11 ل�شنة 2009 ب�شاأن جمل�س 
دبي الريا�شي. ون�س القانون اجلديد على ا�شتبدال املواد 2 و 5 و 6 و 7 و 8 
و 9 و 13 و 14 و 17 و 20 من القانون الأ�شلي والتي ت�شمل اأه��داف جمل�س 
الريا�شي  املجل�س  رئي�س  تعيني  واآليات  الريا�شي ومهامه و�شالحياته  دبي 
وتعيني جمل�س اإدارته وكذلك الأمني العام والأمانة العامة للمجل�س اإ�شافة 
اأهداف  القانون  من   5 امل��ادة  وت�شمنت  الريا�شية.  املوؤ�ش�شات  التزامات  اإىل 
املجل�س ومنها : الرتقاء باحلركة الريا�شية يف الإمارة مبا يتفق واخلطط 
ال�شرتاتيجية املعتمدة واأف�شل املمار�شات العاملية وخلق بيئة ريا�شية �شاملة 
واكت�شاف  ل�شقل  لل�شباب  فر�شة  وتتيح  املجتمع  اأف��راد  ملتطلبات  ت�شتجيب 
نتائج ملمو�شة على  الريا�شية وحتفيزها وتوجيهها نحو حتقيق  مواهبهم 

�شعيد املناف�شات املحلية والإقليمية والعاملية.        )التفا�شيل �س2(

حممد بن زايد يح�صر ماأدبة غداء اأقامها 
علي عبد اهلل ال�صعفار مبنزله يف دبي 

•• دبي -وام:

ح�شر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات امل�شلحة ام�س ماأدبة الغداء التي اأقامها تكرميا ل�شموه 
علي عبد اهلل ال�شعفار وذلك يف منزله مبنطقة اأم �شقيم 1 بدبي. ح�شر املاأدبة 
وزير  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو 
�شوؤون الرئا�شة وال�شيخ خليفة بن طحنون بن حممد اآل نهيان مدير مكتب 
�شوؤون اأ�شر ال�شهداء بديوان ويل عهد اأبوظبي ولفيف من كبار ال�شخ�شيات 

وامل�شوؤولني وعدد من املدعوين من اأهايل املنطقة . )التفا�شيل �س2(

 •• اأبوظبي -وام:
قدم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات امل�شلحة واجب العزاء يف �شهيدي الواجب را�شد علي 

حممد الظهوري الذي ا�شت�شهد يف عملية اإعادة الأمل مع قوات التحالف 
يف  ال�شرعية  مع  للوقوف  ال�شعودية  العربية  اململكة  تقوده  ال��ذي  العربي 
اليمن وال�شهيد عبيد جوهر عبيد املزروعي الذي ارتقت روحه اإىل بارئها 

خالل قيامه مبهمة تدريبية اعتيادية داخل الدولة.   )التفا�شيل �س2(
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اليمن يطلب من وا�شنطن اإبالغًا م�شبقًا بعملياتها

حترير املخا يوؤمن باب املندب ويخنق امللي�صيات الإنقالبية

رمـانـا لاليـس كريـم
RMANA ICE CREAM

Tel: 0557060300 - 0558811932
Behind Khalidiyah Mall, W9, Al Khalidiya, Abu Dhabi

•• وا�شنطن-وكاالت:

�شرح م�شوؤولون اأمريكيون باأن اإدارة الرئي�س دونالد 
ترمب تبحث اقرتاحا قد يوؤدي اإىل ت�شنيف احلر�س 
اإرهابية، وي��اأت��ي ذل��ك بعد  الإي���راين جماعًة  ال��ث��وري 
وت�شريحات  طهران  على  جديدة  اأمريكية  عقوبات 

تت�شم باحلدة من اجلانبني.
الوكالت  راأي عدد من  اأخاذ  اإنه مت  امل�شوؤولون  وقال 
�شي�شاف  ال��ذي  الق��رتاح  ب�شاأن مثل هذا  الأمريكية 
فر�شتها  ال��ت��ي  الإج��������راءات  اإىل  ت��ن��ف��ي��ذه-  مت  -اإن 
الوليات املتحدة بالفعل على اأفراد وكيانات مرتبطة 

باحلر�س الثوري الإيراين.
اإي��راين على  اأمني  اأق��وى كيان  الثوري هو  واحلر�س 
الإطالق، وهو ي�شيطر اأي�شا على ح�ش�س كبرية من 
اقت�شاد اإيران ولديه نفوذ قوي يف نظامها ال�شيا�شي. 
الأ�شبوع  اأعلنت  قد  الأمريكية  وزارة اخلزانة  وكانت 
املا�شي فر�س عقوبات جديدة على 13 فردا و12 كيانا 
ال�شاروخي  ب��ال��رن��ام��ج  بارتباطهم  يعتقد  اإي��ران��ي��ا 

وبدعم ما ت�شفها بالأن�شطة الإرهابية.

وممتلكات  م�شالح  جتميد  العقوبات  هذه  وتت�شمن 
املواطنني  على  معها  التعامل  وحظر  الكيانات  ه��ذه 

الأمريكيني.
و�شهدت العالقات بني وا�شنطن وطهران توترا بعيد 
وق��ال ترمب يف  الأب��ي�����س،  البيت  اإىل  و���ش��ول ترمب 
تلعب  "اإيران  اإن  اجلمعة  تويرت  موقع  على  تغريدة 
كان  كم  ي��ق��ّدرون  ل  الإي��ران��ي��ني  اأن  م�شيفا  بالنار"، 
�شلفه باراك اأوباما طيبا معهم، موؤكدا اأنه لن يكون 

مثله.
اخليارات  كل  اأن  ذلك  قبل  الأمريكي  الرئي�س  واأك��د 
مطروحة على الطاولة بالن�شبة لإيران، كما و�شف 
العامل،  الأوىل" يف  الإره��اب��ي��ة  "الدولة  باأنها  اإي���ران 
الدفاع  وزير  ا�شتخدمه  الذي  الو�شف  بذلك  مكررا 
جيم�س ماتي�س قبل اأيام يف ت�شريحات له بالعا�شمة 

اليابانية طوكيو.
من جهته، ندد املر�شد الأعلى للجمهورية الإيرانية 
علي خامنئي "بتهديدات" الرئي�س الأمريكي، وقال 
الوجه  ك�شف  ترمب  اإن  وق��ال  اإي���ران،  تخيف  ل  اإنها 

احلقيقي لأمريكا.
م���وغ���ري���ن���ي: اأوروب�������ا 
امل��ه��اج��ري��ن  اإىل  ب��ح��اج��ة 

•• فاليتا-اأ ف ب:

قالت وزيرة اخلارجية الوروبية 
الربعاء  م��وغ��ريي��ن��ي  فيديريكا 
اىل  بحاجة  اوروب���ا  ان  فاليتا  يف 
اقت�شادها،  اج��ل  م��ن  املهاجرين 
وانه ل ميكنها حل ازمة الهجرة 
ال من خالل التعاون ولي�س بناء 

جدران.
اجتماعا  م��وغ��ريي��ن��ي  واف��ت��ت��ح��ت 
ازمة  ح��ول  وافريقيا  اوروب���ا  بني 
امل�����ش��ارك��ة يف حفل  ال��ه��ج��رة، قبل 
ال�شواحل  خ��ف��ر  م��ن   89 ت��خ��ري��ج 
ال��ل��ي��ب��ي��ي��ن ت����درب����وا ع��ل��ى اي���دي 
العملية  ���ش��وف��ي��ا،  بعثة  عنا�شر 
ملكافحة  الوروب�����ي�����ة  ال���ب���ح���ري���ة 

املهربني.
ان  اعتقد  موغرييني  وا���ش��اف��ت 
اننا  يفهموا  ان  الوروب��ي��ني  على 
اجل  من  املهاجرين  اىل  بحاجة 
اقت�شاداتنا، نظرا اىل ال�شيخوخة 

التي تواجه �شكان اوروبا.
"من ج��ه��ت��ه��ا، ي��ج��ب ان  وت��اب��ع��ت 
تكلفة  العتبار  يف  افريقيا  تاأخذ 
واخل�شائر  ب��ال��ب�����ش��ر،  الجت�������ار 
فقدان  او  وف����اة  م���ع  الرواح  يف 
�شخ�س   4500 ع���ن  ي��ق��ل  ل  م���ا 
معظمهم من الفارقة يف البحر 
املا�شي  ال��ع��ام  املتو�شط  البي�س 
اأث��ن��اء حم��اول��ت��ه��م ال��و���ش��ول اىل 

ايطاليا.
ميكن  ل  ال���ه���ج���رة  ان  واك��������دت 
التعاون  خ���الل  م��ن  ال  ت���دار  ان 

وال�شراكة.

تبادل لالأ�شرى بني النظام واملعار�شة بريف حماة

تركيا تدعم املعار�صة يف الباب وقد ت�صارك مبعركة الرقة
•• عوا�شم-وكاالت:

اأط��ل��ق ال��ن��ظ��ام ال�����ش��وري ���ش��راح 55 
امراأة مع اأطفالهن مقابل 54 امراأة 
واأطفالهن اأفرجت عنهم املعار�شة، 
يف ع��م��ل��ي��ة ت���ب���ادل ل���الأ����ش���رى بني 
وبح�شب  حماة.  ريف  يف  الطرفني 
الأ�شرى  ل�شوؤون  العامة  املوؤ�ش�شة 
اأطلق �شراح  النظام  يف �شوريا، فاإن 
ع����دد م���ن ال��ن�����ش��اء ك����ان ق���د حكم 

عليهن بالإعدام.
اأم������ا ال���ن�������ش���اء امل����ف����رج ع��ن��ه��ن من 
ق��ب��ل امل��ع��ار���ش��ة، ف��ق��د ك��ن اعتقلن 
�شيطرة  ب��ع��د   2013 اأغ�����ش��ط�����س  يف 
تقطنها  ب���ل���دات  ع��ل��ى  امل���ع���ار����ش���ة 
اأغ��ل��ب��ي��ة م��ن ال��ط��ائ��ف��ة ال��ع��ل��وي��ة يف 

ريف الالذقية ال�شمايل.
ل�شوؤون  العامة  املوؤ�ش�شة  وتعهدت 
الأ�شرى مبوا�شلة عملها يف �شبيل 
اإن���ق���اذ الأ�����ش����رى وامل��ع��ت��ق��الت من 

�شجون النظام بكل الو�شائل.
العديد  املوؤ�ش�شة  اأبرمت  اأن  و�شبق 
م��ن ���ش��ف��ق��ات ت��ب��ادل الأ����ش���رى مع 
قوات النظام، متكنت مبوجبها من 
من  منهم  معتقلني،  ع��ن  الإف����راج 

يعود اعتقاله لعدة �شنوات.
انقرة  اع���ل���ن���ت  اخ������رى  ج���ه���ة  م����ن 
املقاتلة  ال��ف�����ش��ائ��ل  ان  الرب����ع����اء 
ال�����ش��وري��ة ال��ت��ي ت��دع��م��ه��ا اح����رزت 
تقدما �شد تنظيم داع�س الرهابي 
ال�����ب�����اب، م�������ش���رية اىل  يف م���دي���ن���ة 

وقوة درع الفرات يف حميط مدينة 
الباب.

وفق  ال����ف����رات  درع  ق����وة  ومت��ك��ن��ت 
املر�شد، من احراز تقدم ليال على 
حيث  للمدينة،  الغربية  الط��راف 
���ش��ي��ط��رت ع��ل��ى م��واق��ع ع���دة كانت 

حتت �شيطرة داع�س.
وترتافق املعارك وفق املر�شد، مع 
القوات الرتكية  ق�شف مكثف من 
اىل  ادى  املدينة،  على  وطائراتها 
م��ق��ت��ل ���ش��ت��ة م��دن��ي��ني ع��ل��ى القل 

وا�شابة 12 اخرين بجروح.

احتمال م�شاركة قواتها اخلا�شة يف 
"عا�شمة"  الرقة  ا�شتعادة  معارك 

الرهابيني الدواع�س يف �شوريا.
الرتكي  اخل���ارج���ي���ة  وزي�����ر  وق�����ال 
م���ول���ود ت�����ش��او���س اوغ���ل���و يف الي���ام 
اخلا�شة،  قواتنا  حققت  الخ���رية، 
ال�شوري  اجل��ي�����س  واأف�����راد  وج��ن��ود 

احلر تقدما وا�شحا يف الباب.
وا�شاف ان الهدف التايل يف �شوريا، 
ال�شروري  م��ن  ال��رق��ة.  ه��و عملية 
مع  ل��ي�����س  ال���رق���ة،  بعملية  ال��ق��ي��ام 
اجل���م���اع���ات الره���اب���ي���ة، ل��ك��ن مع 

اىل  ا�شارة  يف  املنا�شبني  ال�شخا�س 
امليلي�شيات الكردية حلفاء وا�شنطن 

يف مكافحة داع�س.
وتابع ت�شاو�س اوغلو خالل موؤمتر 
نظريه  م�����ع  م���������ش����رتك  �����ش����ح����ايف 
ال�شعودي عادل اجلبري الذي يقوم 
كبلدان  ميكننا  ان��ق��رة  اىل  ب��زي��ارة 
ا�شراك  التحالف،  ويف  املنطقة  يف 

قواتنا اخلا�شة.
ال�شوري  املر�شد  ا���ش��ار  جهته،  م��ن 
حلقوق الن�شان اىل معارك عنيفة 
املتطرف  ال��ت��ن��ظ��ي��م  ب���ني  الرب���ع���اء 

متطرفون يقتحمون باحات الأق�شى
عبا�س يلوح بقطع التعاون الأمني مع اإ�صرائيل 

•• عوا�شم-وكاالت:

امل�شجد  باحات  ام�س  �شباح  اليهود  امل�شتوطنني  من  جمموعات  اقتحمت 
 11 ب���اأن  فل�شطينية  وق��ال��ت م�شادر  ال��ق��د���س.  امل��ب��ارك يف مدينة  الأق�����ش��ى 
حماية  و�شط  امل�شجد  باحات  اقتحام  من  متكنوا  ال�شباح  منذ  م�شتوطنا 

م�شددة من قوات الحتالل ال�شرائيلي.
وتفتح قوات الحتالل ب�شكل يومي باب املغاربة للم�شجد الأق�شى لل�شماح 

للم�شتوطنني باقتحام باحات امل�شجد.
اإنه  الأرب���ع���اء  ام�����س  ع��ب��ا���س  الفل�شطيني حم��م��ود  ال��رئ��ي�����س  ق���ال  ذل���ك  اىل 
�شيا�شة  ا���ش��ت��م��رت  اإذا  اإ���ش��رائ��ي��ل  م��ع  الأم��ن��ي  ال��ت��ع��اون  لقطع  ي�شطر  ق��د 

ال�شتيطان.
ا�شتمر  اإذا  اأنه  اأثناء زيارة لباري�س  الفرن�شي  ال�شيوخ  اأمام جمل�س  واأ�شاف 

ال�شتعمار فلن يكون اأمامه خيار اآخر ولن يكون خطاأه.
قلقه  عن  عر  ال��ذي  اأول��ون��د  فران�شوا  الفرن�شي  بالرئي�س  عبا�س  والتقى 
اأربعة اآلف  اإ�شرائيلي ي�شفي ال�شرعية باأثر رجعي على نحو  ب�شاأن قانون 
ال�شفة  يف  فل�شطينيون  ميلكها  اأرا����س  على  �شيدوا  للم�شتوطنني  منزل 

الغربية املحتلة.

   

�شرخ »اهلل اكرب« قبل جرميته:

تون�س: رقيب يذبح زميله ب�صجن برج العامري
•• الفجر – تون�ص - خا�ص

ام�س  العامري،  ب��رج  ب�شجن  يعمل  والإ���ش��الح  بال�شجون  رقيب  عمد 
الربعاء، اىل ذبح زميله واإ�شابة اثنني اآخرين ب�شكني، خالل مبا�شرتهم 
عملهم. واأو�شحت الإدارة العامة لل�شجون والإ�شالح التون�شية، يف بالغ 
اأنه على اثر اعتداء اأحد رقباء ال�شجون والإ�شالح، على زميليه  لها، 

بال�شجن املذكور، مت اإيقاف املعتدي وفتح بحث جزائي يف الغر�س.
وح�شب موقع )اجلمهورية( فقد �شرخ الرقيب حال تنفيذ جرميته 
اأن��ه متت  اإىل  اأكر"، م�شريا  … اهلل  " جنحت يف  مغالطتكم  قائال 

اإحالته على الأبحاث املخت�شة بالعا�شمة بتهمة اإرهابية.
واثر اجلرمية قالت الكاتبة العامة لنقابة ال�شجون األفة العياري"اإن 

هناك تكتما كبريا حول احلادثة".
واأ�شافت العياري اأن"هناك �شعوبة يف احل�شول على املعطيات الالزمة 

عن املو�شوع" والتي و�شفتها ب� )ال�شحيحة(.
عن  واملعطيات  املعلومات  بكل  مبدها  �شتطالب  اأنها  العياري  واأك��دت 
الق�شية لدى  اأن  ذل��ك م�شددة على  العام عن  ال��راأي  واإن���ارة  الق�شية 

النيابة العمومية واأنها �شتمد الراأي العام بكافة املعطيات.
   وذّكرت باأنها طالبت يف عديد املنا�شبات ب�شرورة التثبت يف النتدابات 
للتهجم  ب�شبب ذلك  واأنها تعر�شت  املنتدبني  اإر���ش��ادات  ويف بطاقات   

عليها.
    وختمت قائلة: "اذا ثبت فعال قول مرتكب اجلرمية " جنحت يف 
مغالطتكم … اهلل اأكر" “�شيكون هناك حديث اأخر " موؤكدة اأنها لن 
ترتك املو�شوع مير بب�شاطة و�شط تكتم بع�س كوادر الإدارة وحماولتها 

لّف الق�شية بطريقة اأو باأخرى على حد تعبريها.
    ويذكر اأن الرقيب املقبو�س عليه من املتخرجني اجلدد من �شلك 
تنفيذ  م�شرح  العامري  ب��رج  كانت  لعمله  مبا�شرته  واأول  ال�شجون 

عمليته.

حممد بن زايد خالل تقدميه واجب العزاء لأ�شرة ال�شهيد را�شد علي حممد الظهوري   )وام(
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•• عوا�شم-وكاالت:

مكنت عملية حترير مدينة املخا بالكامل وتطهريها من فلول 
التحالف  ق��وات   .. النقالبية  �شالح  وامللخوع  احلوثي  ملي�شيا 
ال�شعبية  واملقاومة  اليمنية  واحلكومية  ال�شرعية  لدعم  العربي 
من ربط جبهاتها يف معاركها �شد امللي�شيات النقالبية .. فيما 
دفع مت�شيط املخا اإىل الق�شاء على فلول عنا�شر احلوثي التي 

كانت تختبئ داخل املدينة.
وذكرت وكالة الأنباء ال�شعودية )وا�س(يف تقريرها ام�س اأن عملية 
 �� امليلي�شيات  زرعتها  التي  الألغام  من  وتطهريها   �� املخا  حترير 
اأ�شفرت عن مقتل حوايل 27 من عنا�شر تنظيم داع�س الإرهابي 
ال��ت��ي ك��ان��ت تتح�شن يف امل��دي��ن��ة. واأك���دت اأن حت��ري��ر امل��خ��ا ميثل 
�شربة موجعة مللي�شيا احلوثي و�شالح اإذ قطعت قوات التحالف 
واجلي�س اليمني واملقاومة ال�شعبية اآخر �شريان لتهريب الأ�شلحة 
الإيرانية للحوثيني عر ميناء املخا ال�شرتاتيجي ووقف جتارة 

تهريب احلوثي املمنوعات لتمويل عملياته.
�شيفتح  امل��خ��ا  حت��ري��ر  اأن  ع�شكريني  حمللني  ع��ن  وا����س  ون��ق��ل��ت 

جبهتني رئي�شيتني اإحداهما تتوجه نحو مدينة احلديدة ومنها 
اإىل �شنعاء والأخرى تنطلق �شرقا ل�شتكمال عملية حترير مدينة 
تعز والتوجه نحو حمافظتي اإب وذمار.. بهدف تطويق �شنعاء 
املدينة  على  ال�شيطرة  اأهمية  اأن  مو�شحني   .. اجلهات  كل  من 
ومينائها تكمن يف تاأمني ممر باب املندب املالحي ال�شرتاتيجي 
اإذ  ال�شاحلية  واحل��دي��دة  تعز  حمافظتي  ت��رب��ط  املدينة  اأن  كما 
ي�شهل ال�شيطرة عليها ا�شرتجاع ما تبقى من بلدات على طريق 
احلديدة تعز . واأ�شاروا اإىل الأهمية الع�شكرية لتحرير املخا يف 
تاأمني م�شيق باب املندب الذي متر خالله 1000 قطعة بحرية 
يوميا حيث اأنه كان مبقدور ال�شواريخ التي ميتلكها احلوثيون 
ا�شتهداف ال�شفن املارة عر املمر الدويل الذي يبعد حوايل 70 
كيلومرتا عن مدينة املخا. واأ�شافوا اأن ا�شتعادة املخا يعطي قوات 
ال�شرعية القدرة على اإطالق اأي عملية ع�شكرية من حمورين..

والآخر  احلديدة  يف  الغربي  ال�شاحل  مديريات  اجت��اه  يف  الأول 
باجتاه مع�شكر خالد الواقع �شرقي املخا الذي يعد اأكر مع�شكر 
بال�شالح  اإم���داد  �شريان  اأه��م  يقطع  كما   .. تعز  يف  لالنقالبيني 

املهرب من البحر الأحمر.

اىل ذلك طلبت احلكومة اليمنية من الإدارة الأمريكية التن�شيق 
الإرهاب  ملكافحة  ع�شكرية  عمليات  اأي  تنفيذ  قبل  معها  امل�شّبق 
داخل اليمن، يف وقت اأبدت حتفظاتها على الطريقة التي نفذت 

بها وا�شنطن العملية الأخرية مبحافظة البي�شاء.
اأب��ل��غ��ت م�شوؤولني  اإن احل��ك��وم��ة  وق���ال م�����ش��وؤول ح��ك��وم��ي مي��ن��ي 
اأمريكيني بتحفظاتها على الطريقة التي نفذت بها قوات خا�شة 
اأمريكية الأ�شبوع املا�شي هجوما على م�شلحني من القاعدة يف 
�شقوط  اإىل  اأدى  مما  اليمن،  �شرقي  جنوبي  البي�شاء  حمافظة 

عدد كبري من ال�شحايا املدنيني.
ن��ق��ل��ت ع���ن م�شوؤولني  ت���امي���ز ق���د  ن���ي���وي���ورك  وك���ان���ت ���ش��ح��ي��ف��ة 
املمنوح  الإذن  �شحبت  اليمنية  احلكومة  اإن  قولهم  اأم��ريك��ي��ني 
على  الإره���اب  ملكافحة  برية  عمليات  لتنفيذ  املتحدة  للوليات 

الأرا�شي اليمنية عقب هجوم البي�شاء.
و�شهدت بلدة يكال -التي تقع بني �شل�شة جبلية وعرة يف اأطراف 
اإنزال  املا�شي  الأ�شبوع  البي�شاء-  مبحافظة  ربيع  ولد  مديرية 
عنا�شر  وا�شتهدف  ترمب  دونالد  الرئي�س  اأج��ازه  اأمريكيا  جويا 

من تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب.

ال�صليب  موظفي  من  �صتة  مقتل 
الأحمر وفقدان اثنني يف اأفغان�صتان 

•• كابول-اأ ف ب:

���ش��ت��ة م���ن م��وظ��ف��ي اللجنة  ق��ت��ل 
الدولية لل�شليب الحمر واعتر 
اآخ���ران يف ع��داد املفقودين  اث��ن��ان 
ما  بح�شب  افغان�شتان،  �شمال  يف 
الربعاء  الدولية  اللجنة  اعلنت 
التي  امل���خ���اط���ر  ت����زاي����د  م����وؤك����دة 
الذي  البلد  يف  موظفيها  ت��واج��ه 

متزقه احلرب.
ال�شليب  ب��ا���ش��م  امل��ت��ح��دث  وق����ال 
ل��وك��ال��ة ف��ران�����س بر�س  الح���م���ر 
بحزن  ون�شعر  م�شدومون  نحن 
ان يك�شف عن تفا�شيل  بالغ دون 
احل��������ادث ال�������ذي وق�����ع يف ولي����ة 

جوزجان.
ت�شهد  ال��ت��ي  افغان�شتان  وت��واج��ه 
حروبا م�شتمرة منذ اربعني عاما، 
الالجئني  ا���ش��ت��ي��ع��اب  يف  ���ش��ع��وب��ة 
الذين اعيدوا اليها بعدما تدفقوا 
ع��ل��ى ب��اك�����ش��ت��ان واي�����ران واوروب�����ا، 
بينما هناك ن�شف مليون افغاين 

هجرتهم احلرب داخل بلدهم.
ويختار هوؤلء النازحون بامتعتهم 
�شغار  اطفال  ويرافقهم  القليلة 
ال�����ش��ن يف م��ع��ظ��م الح���ي���ان مثل 
ع��ائ��ل��ة غ���ل ب�����اري، حم��ي��ط املدن 
ال��ك��ب��رية م��ث��ل ج����الل اب����اد حيث 
اخلدمات  ع��ل��ى  �شغطا  ي�شكلون 
الق�شوى  ط��اق��ت��ه��ا  ت��ب��ل��غ  ال���ت���ي 

ا�شال.

�شكان اأحد اأحياء اإدلب يفت�شون عن اأحياء و�شط الأنقا�س مبوقع ق�شف يف غارة جوية )رويرتز(

عبا�س والرئي�س الفرن�شي خالل موؤمترهما ال�شحفي )رويرتز(
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اأخبـار الإمـاراتاأخبـار الإمـاراتاأخبـار الإمـارات
�صرطة عجمان تتلقى تربعا ماليا من اإحدى موؤ�ص�صات القطاع اخلا�س ا�صتجابة لعام اخلر

•• عجمان -وام: 

األفا   238 مببلغ  للذهب  جولد  بيور  جمموعة  ترعت 
و750 درهما للم�شاهمة يف �شراء تذاكر �شفر للمبعدين 
واملع�شرين ماديا من نزلء املوؤ�ش�شة العقابية والإ�شالحية 

ب�شرطة عجمان .
التي تنظمها �شرطة عجمان  اإطار الرامج  ياأتي ذلك يف 
مل�شاعدة النزلء املتع�شرين يف دفع مديونياتهم وا�شتجابة 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  لإع��الن �شاحب 

. للخري  عاما  رئي�س الدولة حفظه اهلل عام 2017 
واأعرب العميد مبارك خلفان الرزي مدير اإدارة املوؤ�ش�ش�ة 
ال��ع��ق��اب��ي��ة والإ����ش���الح���ي���ة ب�����ش��رط�����ة ع��ج��م�����ان ع���ن �شكره 

املبادرة  لهذه  دعمها  على  للذهب  جولد  بيور  ملجموعة 
الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  اأطلقها  ال��ت��ي  الإن�����ش��ان��ي��ة 
الر�شالة  املجتمع مع  تفاعل قطاعات  تعك�س مدى  والتي 
والأه��داف الإن�شانية والجتماعية لرامج عام اخلري يف 

�شرطة عجمان.
يف  املختلفة  املوؤ�ش�شات  م�شاركة  اأن  ال��رزي  العميد  اأك��د  و 
املجتمع يف م��ب��ادرة ع��ام اخل��ري ي��دل على دوره��ا ال��ب��ارز يف 
تاأمني احلماية الجتماعية والتمكني الجتماعي وتعزيز 
الأ�شا�شي يف  ودوره��ا  الأف��راد  والتالحم بني  التكافل  روح 
بواجباتها  والتزامها  املختلفة  املجتمعية  الفئات  م�شاندة 

وم�شوؤوليتها اأمام املجتمع.
ودعا رجال الأعمال وامل�شارف واملوؤ�ش�شات املالية وال�شركات 

واملوؤ�ش�شات  والأه��ل��ي��ة  اخل��ريي��ة  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  واجلمعيات 
املهتمة اإىل التفاعل مع برامج �شرطة عجمان لعام اخلري 

وتقدمي يد العون لهذه ال�شريحة من النزلء املع�شرين .
م���ن ج��ان��ب��ه اأع�����رب ف��ي�����روز م��ري���ش��ان�����ت م��ال��ك جمموعة 
ل�شرطة  العامة  للقيادة  تقديره  عن  للذهب  بيورجولد 
عجمان لإ�شهاماتها الأمنية يف الإمارة و�شعيها احلثيث يف 
حت�شني خدمة املتعاملني معها مبختلف قطاعات املجتمع 

.
و اأكد مري�شانت اأن هذا الدعم جاء لتقوية اأوا�شر التعاون 
من  للذهب  بيورجولد  وجم��م��وع��ة  عجمان  �شرطة  ب��ني 
اأطلقت  التي  خالل دعم برامج اخلري وحتقيق الأه��داف 

من اأجلها.

فرع الهالل الأحمر بعجمان يعقد جل�صة ع�صف ذهني حول مبادراته لعام اخلر
•• عجمان-وام:

التي  ال�شحية  واملبادرات  القرتاحات  ملناق�شة  ذهني  فرع عجمان جل�شة ع�شف   - الإماراتي  الأحمر  الهالل  عقد 
�شيتم اإطالقها خالل العام اجلاري تنفيذا لإعالن �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 

حفظه اهلل عام 2017 عاما للخري.
اأدارها �شعادة �شيف ابراهيم النعيمي مدير الهالل الأحمر فرع عجمان وح�شرها را�شد الكعبي  تراأ�س اجلل�شة و 
مدير ادارة املتطوعني يف الهالل الحمر وعدد من الأطباء و العاملني يف املجال ال�شحي و املواطنني املتطوعني لدي 
الهيئة. و قدم عدد من امل�شاركني جمموعة من القرتاحات الداعمة خلطة الفرع يف اإطالق مبادرات �شحية خريية 

ت�شتهدف خمتلف الفئات على امل�شتوى الداخلي يف اإمارة عجمان يف جمالت ال�شحة وامل�شاعدات الإن�شانية.
الفئات  ع��ام اخل��ري وتخدم  واأه���داف  ان�شانية طبية ت�شب يف غايات  و م�شاهمات  اأف��ك��ارا مميزة  امل�شاركون  و ط��رح 
املحتاجة يف املجتمع مع مراعاة منح موؤ�ش�شات القطاعني احلكومي واخلا�س دورا يف تنفيذ تلك املبادرات وذلك يف 

�شبيل حتقيق �شراكة جمتمعية متكاملة.

حممد بن را�صد ي�صدر قانونا بتعديل بع�س اأحكام قانون جمل�س دبي الريا�صي
•• دبي-وام:

رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأ���ش��در 
القانون  دب��ي  لإم���ارة  حاكما  ب�شفته  اهلل  رع���اه  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة 
 2009 ل�شنة   11 رق��م  ال��ق��ان��ون  اأح��ك��ام  بع�س  بتعديل   2017 ل�شنة   4 رق��م 
و   2 امل��واد  ا�شتبدال  على  اجلديد  القانون  ون�س  الريا�شي.  دبي  جمل�س  ب�شاأن 
ال��ق��ان��ون الأ���ش��ل��ي والتي  20 م��ن  17 و  14 و  13 و  9 و  8 و  7 و  6 و  و   5
ت�شمل اأهداف جمل�س دبي الريا�شي ومهامه و�شالحياته واآليات تعيني رئي�س 
العامة  العام والأمانة  اإدارت��ه وكذلك الأمني  املجل�س الريا�شي وتعيني جمل�س 
من   5 امل���ادة  وت�شمنت  الريا�شية.  املوؤ�ش�شات  ال��ت��زام��ات  اإىل  اإ�شافة  للمجل�س 
القانون اأهداف املجل�س ومنها : الرتقاء باحلركة الريا�شية يف الإمارة مبا يتفق 
واخلطط ال�شرتاتيجية املعتمدة واأف�شل املمار�شات العاملية وخلق بيئة ريا�شية 
�شاملة ت�شتجيب ملتطلبات اأفراد املجتمع وتتيح فر�شة لل�شباب ل�شقل واكت�شاف 
على  ملمو�شة  نتائج  حتقيق  نحو  وتوجيهها  وحتفيزها  الريا�شية  مواهبهم 
املوؤ�ش�شات  ب��اأداء  الرتقاء  وكذلك  والعاملية  والإقليمية  املحلية  املناف�شات  �شعيد 
اأي موؤ�ش�شة يتم ترخي�شها يف الإمارة  اأنها  الريا�شية التي عرفها القانون على 
ملمار�شة ن�شاط ريا�شي وت�شمل �شركات كرة القدم والأندية والأكادمييات واملراكز 
اجتماعيا وثقافيا وريا�شيا  ال�شباب  �شوؤون  املعنية برعاية  والريا�شية  ال�شبابية 
مواردها  على  العتماد  م��ن  ومتكينها  لها  امل��ايل  الكتفاء  حتقيق  اإىل  و���ش��ول 

الذاتية املتاحة وتطويرها.
كما يهدف جمل�س دبي الريا�شي وفقا للقانون اإىل تعزيز دور املوؤ�ش�شات الريا�شية 
على امل�شتوى الجتماعي والثقايف وزيادة الأن�شطة الجتماعية والثقافية فيها 
ون�شر ثقافة الحرتاف لدى املوؤ�ش�شات الريا�شية ودعم برامج وخطط النتقال 
بالريا�شة من مرحلة الهواية اإىل مرحلة الحرتاف يف كافة الريا�شات وعلى 

وجه اخل�شو�س كرة القدم اإ�شافة اإىل حوكمة املوؤ�ش�شات الريا�شية يف الإمارة.
ون�شت املادة 6 على اأن يتوىل املجل�س الريا�شي يف �شبيل اأهدافه عددا من املهام 
وال�شالحيات ومنها : و�شع اخلطط ال�شرتاتيجية للنهو�س باحلركة الريا�شية 
يف الإمارة واقرتاح الت�شريعات وال�شيا�شات التي ت�شاعد املوؤ�ش�شات الريا�شية على 
تنفيذ خططها وبراجمها املختلفة وكذلك و�شع الأهداف والرامج واملبادرات 
التي  امل�شاكل  ودرا�شة  الريا�شية  للموؤ�ش�شات  الت�شغيلية  اخلطط  بدعم  الكفيلة 

تواجه املوؤ�ش�شات الريا�شية وو�شع احللول املنا�شبة لها.
كما يتوىل جمل�س دبي الريا�شي اعتماد الأنظمة الأ�شا�شية واللوائح التنظيمية 
الريا�شية  الأندية  ميزانيات  واعتماد  الريا�شية  للموؤ�ش�شات  واملالية  والإداري��ة 
واإطالق  وتطوير  الغري  مع  اأو  مبفرده  ا�شتثمارية  �شركات  وتاأ�شي�س  والنوعية 
والت�شويق  الريا�شة  لدعم  واخل��ا���س  ال��ع��ام  القطاعني  ب��ني  ال�شراكة  م�شاريع 
وال���ش��ت��ث��م��ار يف ال��ق��ط��اع ال��ري��ا���ش��ي وك��ذل��ك و���ش��ع اخل��ط��ط وال��رام��ج الكفيلة 

بتعزيز الأداء الحرتايف للموؤ�ش�شات الريا�شية وتطوير كفاءة كوادرها الإدارية 
لرتخي�س  ال��الزم��ة  املوافقات  ومنح  وامل��درب��ني  الالعبني  ذل��ك  يف  مبا  والفنية 
لديه  املعتمدة  للمعايري  وفقا  بالإمارة  الريا�شية  املوؤ�ش�شات  ترخي�س  وجتديد 
يف هذا ال�شاأن والإ�شراف والرقابة املالية والإدارية على املوؤ�ش�شات الريا�شية يف 
الإمارة ومتابعة اأعمالها وقيا�س اأدائها بالإ�شافة اإىل تنظيم الأحداث الريا�شية 
الإم��ارة من مهرجانات وعرو�س واحتفالت وم�شابقات وبطولت وريا�شات  يف 
واملوؤمترات  وال��ن��دوات  العمل  ور����س  وتنظيم  وجمتمعية  وترفيهية  تناف�شية 

واملبادرات املتعلقة بتلك الأحداث الريا�شية.
الأحداث  تنظيم  على  املوافقات  باإ�شدار  كذلك  للقانون  وفقا  املجل�س  ويخت�س 
عليها  والرقابة  والإ���ش��راف  املعنية  اجلهات  مع  بالتن�شيق  الإم��ارة  يف  الريا�شية 
وو�شع الرامج واملبادرات الكفيلة بتعزيز ريا�شة املراأة وذوي الإعاقة والريا�شات 
النوعية مبا يكفل توفري املمار�شة العادلة لهم وو�شع الرامج واملبادرات الكفيلة 
بالتن�شيق مع  الريا�شية والريا�شة املجتمعية لالإمارة  ال�شياحة  بتعزيز مفهوم 
التوعوية لأفراد املجتمع  املعنية يف الإمارة واإعداد الرامج والأن�شطة  اجلهات 
وموؤ�ش�شاته يف كل ما يتعلق باأهمية الن�شاط الريا�شي وو�شع اآليات العمل التي 
حتكم العالقة بني املوؤ�ش�شات الريا�شية والالعبني واملدربني وروابط امل�شجعني 
رمز  اأو  �شعار  اأو  ا�شم  ا�شتخدام  على  املوافقة  اإىل  اإ�شافة  الريا�شية  واجلماهري 
يف  تقام  التي  الريا�شية  الفعاليات  يف  دبي  ا�شم  ا�شتخدام  اأو  املجل�س  عالمة  اأو 
يتم  رئي�س  الريا�شي  دب��ي  ملجل�س  يكون  القانون  من   7 للمادة  ووفقا  الإم���ارة. 
تعيينه مبر�شوم ي�شدره �شاحب ال�شمو حاكم دبي على ان يتوىل رئي�س املجل�س 
عددا من املهام وال�شالحيات وهي : الإ�شراف العام على اأعمال املجل�س والتاأكد 
وبراجمه  وخططه  للمجل�س  العامة  ال�شيا�شة  واعتماد  لأه��داف��ه  حتقيقه  من 
اخلتامي  وح�شابه  للمجل�س  ال�شنوية  امل��وازن��ة  م�شروع  واإق���رار  ال�شرتاتيجية 
لتنفيذ  ال��الزم  التمويل  اإق��رار  وكذلك  لعتمادهما  املخت�شة  للجهات  ورفعهما 
اجلهات  اإىل  ورفعها  الريا�شية  املوؤ�ش�شات  وب��رام��ج  وم�شاريع  خطط  وتنمية 
املخت�شة لالعتماد ويجوز لرئي�س املجل�س تفوي�س اأي من ال�شالحيات املقررة 

له لنائبه على اأن يكون هذا التفوي�س خطيا وحمددا.
ويكون لرئي�س جمل�س دبي الريا�شي وفقا للمادة 8 نائب يتم تعيينه مبر�شوم 
حال  يف  املجل�س  رئي�س  مبهام  القيام  يتوىل  دب��ي  حاكم  ال�شمو  �شاحب  ي�شدره 

غيابه وما يتم تكليفه اأو تفوي�شه بها من قبل الرئي�س.
ون�شت املادة 9 من الن�شو�س املعدلة على اأن يكون ملجل�س دبي الريا�شي جمل�س 
اإدارة يتكون من رئي�س ونائب الرئي�س وعدد من الأع�شاء يتم تعيينهم مبر�شوم 
الريا�شي  دبي  اإدارة جمل�س  ويتوىل جمل�س  دبي  ال�شمو حاكم  ي�شدره �شاحب 
عددا من املهام وال�شالحيات ومنها: اإقرار ال�شيا�شة العامة للمجل�س وخططه 
لعتمادها  الريا�شي  دبي  جمل�س  رئي�س  اإىل  ورفعها  ال�شرتاتيجية  وبراجمه 
واعتماد اخلطط وامل�شاريع والرامج واملبادرات الالزمة لتعزيز وتنفيذ ال�شيا�شة 

املتعلقة  والقرارات  والأنظمة  اللوائح  اعتماد  وكذلك  للمجل�س  املعتمدة  العامة 
بتنظيم اأعمال املجل�س يف النواحي الإدارية واملالية والفنية.

واملبادرات  ال��رام��ج  باعتماد  الريا�شي  دب��ي  جمل�س  اإدارة  جمل�س  يخت�س  كما 
العمل  وتطوير  ومنت�شبيها  واأع�شائها  الريا�شية  املوؤ�ش�شات  بتحفيز  اخلا�شة 
الإداري يف هذه املوؤ�ش�شات واعتماد التقرير ال�شنوي عن اأعمال واأن�شطة املجل�س 
ال�شاأن  ه��ذا  يف  منا�شبا  ي��راه  مبا  والتوجيه  لالطالع  املجل�س  رئي�س  اإىل  ورفعه 
الأداء  لتعزيز  الالزمة  وال��رام��ج  واخلطط  والأنظمة  اللوائح  اعتماد  وكذلك 

الحرتايف للموؤ�ش�شات الريا�شية وتر�شيخ ثقافة الحرتاف الريا�شي.
الريا�شية  للموؤ�ش�شات  الت�شغيلية  املوازنات  اإقرار  الإدارة كذلك  ويتوىل جمل�س 
املتاحة  امل����وارد  ا�شتغالل  ح�شن  يكفل  مب��ا  املطلوبة  امل��ال��ي��ة  الح��ت��ي��اج��ات  وف��ق 
واإقرار الر�شوم وبدل اخلدمات التي يقدمها املجل�س ورفعها للجهات املخت�شة 
املخت�شة  اجل��ه��ات  اإىل  ورف��ع��ه  للمجل�س  التنظيمي  الهيكل  واإق���رار  لعتمادها 
وح�شابه  للمجل�س  ال�شنوية  امل��وازن��ة  م�����ش��روع  مناق�شة  اإىل  اإ���ش��اف��ة  لع��ت��م��اده 
وم�شاريع  خطط  وتنمية  لتنفيذ  ال��الزم  التمويل  مناق�شة  يتوىل  كما  اخلتامي 
وبرامج املوؤ�ش�شات الريا�شية ورفعهما اإىل رئي�س جمل�س دبي الريا�شي لإقرارها 
واقرتاح الت�شريعات ذات ال�شلة باأهداف املجل�س واإبداء الراأي حول الت�شريعات 

املطلوبة يف املجالت املتعلقة بالريا�شة.
تتاألف  عامة  اأمانة  الريا�شي  دبي  ملجل�س  يكون  القانون  13 من  للمادة  ووفقا 
اأم��ني ع��ام وع��دد من املوظفني الإداري���ني واملاليني وتتوىل الأم��ان��ة العامة  من 
للمجل�س توفري اخلدمات الفنية والإدارية امل�شاندة لتمكني املجل�س من القيام 
ال�شارية يف  والت�شريعات  القانون  به مبوجب هذا  املنوطة  وال�شالحيات  باملهام 

الإمارة.
ون�شت املادة 14 على اأن يكون ملجل�س دبي الريا�شي اأمني عام يتم تعيينه بقرار 
الإدارة  تو�شية جمل�س  على  بناء  دبي  لإم��ارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  ي�شدره 
العامة  ال�شيا�شة  تنفيذ  عن  الإدارة  جمل�س  اأم��ام  م�شوؤول  العام  الأم��ني  ويكون 
املجل�س  باأعمال  املتعلقة  والإداري���ة  التنظيمية  النواحي  جميع  وع��ن  للمجل�س 
اإعداد  ومنها:  وال�شالحيات  امل��ه��ام  م��ن  ع��دد  اخل�شو�س  وج��ه  على  ل��ه  وي��ك��ون 
ال�شيا�شة العامة ملجل�س دبي الريا�شي وخططه وبراجمه ال�شرتاتيجية واإعداد 
اخلطط وامل�شاريع والرامج واملبادرات الالزمة لتعزيز وتنفيذ ال�شيا�شة العامة 
اأعمال  بتنظيم  املتعلقة  والقرارات  والأنظمة  اللوائح  واإع��داد  للمجل�س  املعتمدة 
املجل�س يف النواحي الإدارية واملالية والفنية واإقرار الرامج واملبادرات اخلا�شة 
الإداري يف  العمل  وتطوير  ومنت�شبيها  واأع�شائها  الريا�شية  املوؤ�ش�شات  لتحفيز 

هذه املوؤ�ش�شات ورفعها اإىل جمل�س الإدارة لعتمادها.
ال�شنوية  املوازنة  اإع��داد م�شروع  الريا�شي  دبي  ملجل�س  العام  الأم��ني  يتوىل  كما 
واإعداد  للمناق�شة  الإدارة  جمل�س  اإىل  ورفعهما  اخلتامي  وح�شابه  للمجل�س 
الهيكل التنظيمي للمجل�س واإعداد التقرير ال�شنوي عن اأعمال واأن�شطة املجل�س 

اللوائح والأنظمة واخلطط  اإعداد  الإدارة لعتماده وكذلك  اإىل جمل�س  ورفعه 
والرامج الالزمة لتعزيز الأداء الحرتايف للموؤ�ش�شات الريا�شية وتر�شيخ ثقافة 
وفق  الريا�شية  للموؤ�ش�شات  الت�شغيلية  املوازنات  ومراجعة  الريا�شي  الحرتاف 
واقرتاح  املتاحة  امل��وارد  ا�شتغالل  ح�شن  يكفل  مبا  املطلوبة  املالية  الحتياجات 
اإىل  ورفعها  املجل�س  يقدمها  التي  اخل��دم��ات  نظري  املالية  وال��ب��دلت  ال��ر���ش��وم 

جمل�س الإدارة لإقرارها.
الت�شغيلية  الأع��م��ال  على  ب��الإ���ش��راف  ك��ذل��ك  للمجل�س  ال��ع��ام  الأم���ني  ويخت�س 
والإدارية والفنية اليومية لالأمانة العامة ومتابعة حتقيق نتائج الأداء املطلوبة 
التمويل  م�شادر  واق���رتاح  الإدارة  ملجل�س  الأداء  تقارير  ورف��ع  العامة  لالأمانة 
ومتابعة  الريا�شية  املوؤ�ش�شات  وبرامج  وم�شاريع  خطط  وتنمية  لتنفيذ  ال��الزم 
والتن�شيق  املجل�س  عن  املنبثقة  املوؤقتة  اأو  الدائمة  العمل  وف��رق  اللجان  اأعمال 
فيما بينها ورفع التو�شيات املنا�شبة ب�شاأنها اإىل جمل�س الإدارة اإ�شافة اإىل متثيل 
العقود والتفاقيات الالزمة لتحقيق  واإب��رام  اأمام الغري  الريا�شي  جمل�س دبي 
الريا�شي والتي  املالية ملجل�س دبي  امل��وارد   17 املادة  القانون يف  اأهدافه. وحدد 
تتكون من : الدعم املقرر للمجل�س يف املوازنة العامة لإمارة دبي والر�شوم وبدل 
اخلدمات التي يقدمها املجل�س والترعات واملنح والو�شايا والهبات التي يتلقاها 

املجل�س ويقبلها رئي�شه.
20 من القانون تلتزم املوؤ�ش�شات الريا�شية بعدد من اللتزامات  ووفقا للمادة 
والتن�شيق مع  وبالتعاون  الريا�شي  دبي  لتوجيهات جمل�س  وفقا  العمل  ومنها: 
الأمانة العامة للمجل�س فيما يخ�س براجمها واأن�شطتها وفعالياتها واأحداثها 
الريا�شية.. كما تلتزم باإعداد اأنظمتها الأ�شا�شية ولوائحها التنظيمية والإدارية 
واملالية وعر�شها على املجل�س لعتمادها وتقدمي م�شاريعها التنموية وبراجمها 
للمجل�س لإقرار التمويل الالزم لها وكذلك احل�شول على الت�شاريح واملوافقات 
م��واف��ق��ة جمل�س دبي  املجل�س واحل�����ش��ول على  اأع��م��ال��ه��ا م��ن  مل��زاول��ة  ال��الزم��ة 
الريا�شي عند رغبتها يف امل�شاركة بالفعاليات الريا�شية التي يتم اإقامتها خارج 

دولة المارات العربية املتحدة..
دبي  جمل�س  موافقة  على  باحل�شول  الريا�شية  املوؤ�ش�شات  القانون  األ���زم  كما 
لإقامة  املخ�ش�س  باملكان  والل��ت��زام  الريا�شية  الأح���داث  اإقامة  على  الريا�شي 
هذه الأحداث وتقدمي التقارير والبيانات التي يطلبها املجل�س يف كل ما يتعلق 
باإعدادها وتنفيذها .. ويتم حتديد الأفعال التي ترتكب باملخالفة لأحكام هذا 
القانون والقرارات ال�شادرة مبوجبه والعقوبات املقررة لكل منها مبوجب قرار 
اجلهات  وعلى  دب��ي  لإم���ارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  عن  ال�شاأن  ه��ذا  يف  ي�شدر 
اأو  ريا�شية  موؤ�ش�شة  اأي  ترخي�س  جتديد  اأو  ترخي�س  ع��دم  الإم���ارة  يف  املعنية 
الت�شريح لها اأو لأي جهة منظمة لفعالية اأو حدث ريا�شي باإقامة اأي حدث اأو 

فعالية اأو تقدمي اأية خدمة اإل بعد احل�شول على موافقة املجل�س.
يعمل بهذا القانون من تاريخ �شدوره وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

قدم واجب العزاء يف �شهيدي الوطن والواجب الظهوري واملزروعي

حممد بن زايد: �صعب الإمارات يفخر مبواقف ال�صموخ والعزة لأبطالنا البوا�صل يف ميادين الت�صحية

حممد بن زايد يح�صر ماأدبة غداء اأقامها علي عبد اهلل ال�صعفار مبنزله يف دبي 
•• دبي -وام:

ح�شر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
اأقامها  التي  ال��غ��داء  م��اأدب��ة  ام�س  امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب 
تكرميا ل�شموه علي عبد اهلل ال�شعفار وذلك يف منزله مبنطقة اأم �شقيم 

بدبي.  1
ح�شر املاأدبة �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
اآل  وال�شيخ خليفة بن طحنون بن حممد  الرئا�شة  �شوؤون  وزي��ر  ال��وزراء 

نهيان مدير مكتب �شوؤون اأ�شر ال�شهداء بديوان ويل عهد اأبوظبي ولفيف 
من كبار ال�شخ�شيات وامل�شوؤولني وعدد من املدعوين من اأهايل املنطقة .
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  بزيارة �شاحب  ال�شعفار  ورح��ب 
يف  تاأتي  التي  الدعوة  لهذه  الكرمي�ة  وتلبيته  لهم  �شموه  ت�شريف  مثمنا 
املواطنني  م��ع  التوا�شل  على  ال��دول��ة  يف  احلكيمة  القيادة  حر�س  اإط���ار 

وزيارتهم تعبريا عن التالحم والت�شامن بني القيادة وال�شعب.
وت���ب���ادل ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان واحل�شور 
ت�شع  ال��ت��ي  احلكيمة  قيادتنا  ب��روؤي��ة  اجلميع  واأ���ش��اد  ال��ودي��ة  الأح���ادي���ث 

الإن�شان الإماراتي وازدهار حياته على راأ�س اأولوياتها وحمور اهتمامها يف 
حا�شره وم�شتقبله وهو نهج اأ�شيل اأر�شاه الوالد املوؤ�ش�س املغفور له ال�شيخ 
اآل نهيان طيب اهلل ث��راه منذ ب��زوغ فجر دول��ة الحتاد  زاي��د بن �شلطان 
وهو نهج يوا�شله قائدنا �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة “حفظه اهلل” بكل اأمانة واإخال�س وعطاء مب�شاندة اخوانه 

اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س الأعلى حكام الإمارات.
نهيان  اآل  زاي��د  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  وثمن احل�شور حر�س �شاحب 
حم�شنة  اأج��ي��ال  وب��ن��اء  ال��وط��ن  �شباب  يف  بال�شتثمار  ال��دائ��م  واهتمامه 

بالعلم واملعرفة وثقته بقدراتهم يف حتقيق الطموحات التنموية الوطنية 
امل�شتويات  على  وتطور  تقدم  من  الدولة  اإليه  و�شلت  ما  على  واحلفاظ 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  املباركة  القيادة  بف�شل  كافة 

نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل”.
رافق �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان خالل ح�شوره املاأدبة 
.. �شعادة حممد مبارك املزروعي وكيل ديوان ويل عهد ابوظبي و�شعادة 
القائد  نائب  م�شت�شار  الفال�شي  ال��ب��واردي  اأحمد  جمعة  الركن  الفريق 

الأعلى للقوات امل�شلحة.

•• اأبوظبي -وام:

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ق��دم 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
الواجب  ���ش��ه��ي��دي  ال���ع���زاء يف  واج���ب 
الذي  ال��ظ��ه��وري  حممد  علي  را���ش��د 
الأم��ل مع  اإع���ادة  ا�شت�شهد يف عملية 
ال��ذي تقوده  العربي  التحالف  ق��وات 
للوقوف  ال�شعودية  العربية  اململكة 
وال�شهيد  ال��ي��م��ن  يف  ال�����ش��رع��ي��ة  م���ع 
الذي  امل��زروع��ي  عبيد  ج��وه��ر  عبيد 
ارتقت روحه اإىل بارئها خالل قيامه 
مب��ه��م��ة ت��دري��ب��ي��ة اع���ت���ي���ادي���ة داخ���ل 
الدولة. جاء ذلك خالل زيارة �شموه 
ام�س ملجل�س عزاء ال�شهيد را�شد علي 
وادي  منطقة  يف  ال��ظ��ه��وري  حم��م��د 
عزاء  وجمل�س  اخليمة  ب��راأ���س  �شعم 
ال�شهيد عبيد جوهر عبيد املزروعي 

يف منطقة كلباء بال�شارقة.
�شموه  ج���ان���ب  اىل  ال����ع����زاء  ق�����دم  و 

موا�شاته  و����ش���ادق  ت��ع��ازي��ه  خ��ال�����س 
اهلل  �شائال  ال�شهيدين  وذوي  لأ�شرة 
بوا�شع  يتغمدهما  اأن  القدير  العلي 
جناته  ف�شيح  ي�شكنهما  واأن  رحمته 
وال�شلوان.  ال�����ش��ر  ذوي��ه��م��ا  وي��ل��ه��م 

مدير  نهيان  اآل  حممد  بن  طحنون 
بديوان  ال�شهداء  اأ�شر  �شوؤون  مكتب 
اأب��وظ��ب��ي و���ش��ع��ادة حممد  ويل ع��ه��د 
م��ب��ارك امل���زروع���ي وك��ي��ل دي����وان ويل 
عهد ابوظبي و�شعادة الفريق الركن 

ال��ت��ي ي��ب��دي��ه��ا اب��ط��ال��ن��ا ال��ب��وا���ش��ل يف 
الواجب  و�شاحات  الت�شحية  ميادين 
وعزمية  عالية  همما  يحملون  وه��م 
واجبها  ت����وؤدي  ان  ال  ت��اأب��ى  ���ش��ادق��ة 
بكل �شرف واإخال�س مقتدين ب�شري 

لذوي وا�شرة ال�شهيدين �شمو ال�شيخ 
من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة 
و���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ذي���اب ب��ن حم��م��د بن 
بن  وال�����ش��ي��خ خليفة  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واك��د 
خ����الل حديثه  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
دولة  ���ش��ع��ب  ان  ال�����ش��ه��ي��دي��ن  ل����ذوي 
يفخر  ان  ال  ل����ه  ل��ي�����س  الم���������ارات 
والبطولة  وال��ع��زة  ال�شموخ  مبواقف 

الفال�شي  ال����ب����واردي  اأح���م���د  ج��م��ع��ة 
م�شت�شار نائب القائد الأعلى للقوات 

امل�شلحة.
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  اأع�������رب  و 
عن  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي�������د  ب�����ن  حم���م���د 

اب��ائ��ه��م واج���داده���م ال��ع��ط��رة الذين 
لتبقى  اجل�����ش��ام  الت�شحيات  ق��دم��وا 
العز خفاقة. واعرب �شموه عن  راية 
فخره واعتزازه مبا �شطره �شهداوؤنا 
م�شيئة  ����ش���ف���ح���ات  م�����ن  الب�����������رار 
ال��وط��ن يف م�شريته  ت��اري��خ  خ��ل��ده��ا 
ال  لنا  لي�س  �شموه  وق���ال   . امل��ب��ارك��ة 
بتلك  واع�����ت�����زازا  اج������الل  ال����وق����وف 
املواقف البطولية والعمال اجلليلة 
بها  ات�شم  التي  احلميدة  واخل�شال 
اجلندي الماراتي وهو يوؤدي مهامه 
ووجباته بكل تفان واإخال�س جم�شدا 
العربية  وقيمنا  الوطنية  �شهامتنا 
اأبناء  نفو�س  تاأ�شلت يف  التي  النبيلة 
الوطن منذ القدم، موؤكدا �شموه ان 
وط��ن��ا ي��زخ��ر ب��ه��ذه ال��ن��م��اذج الطيبة 
املواقف  اأ�شحاب  ال���ررة  اأبنائه  م��ن 
�شاخما  ع���زي���زا  و���ش��ي��ظ��ل  امل�����ش��رف��ة 
وهمتهم  اأبنائه  بعزم  الهامة  مرفوع 
اإع��الء رايته يف �شاحات  وتفانيهم يف 

العز وميادين ال�شرف .
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ا�صتئناف اأبوظبي الحتادية حتجز ق�صية 
الن�صمام اإىل تنظيم اإرهابي للنطق باحلكم

•• اأبوظبي-وام: 

اإرهابي  اإىل تنظيم  اإماراتية م.�س.�س.ع بتهمة الن�شمام  اأبوظبي الحتادية حجز ق�شية  ا�شتئناف  قررت حمكمة 
اىل  وجهت  قد  املحكمة  كانت  باحلكم.  للنطق  اجلاري  فراير  داع�س مع علمها بحقيقته واأغرا�شه جلل�شة 22 
املتهمة اأنها توا�شلت الكرتونيا عن طريق ال�شبكة املعلوماتية مع اأحد اأع�شاء التنظيم وبحثت يف املواقع املنا�شرة 
للتنظيم بغية اللتحاق بالتنظيم وبايعت عن طريق ال�شبكة املعلوماتية زعيم التنظيم اأبوبكر البغدادي ومل تتمكن 
من اللتحاق بالتنظيم ل�شعوبة ح�شولها على جواز �شفرها . وا�شتمعت املحكمة خالل اجلل�شة لدفاع املتهمة الذي 
طالب براءة موكلته ودفع ببطالن التهامات املن�شوبة اليها. كما قررت املحكمة اإرجاء النظر يف ق�شية اإماراتي 

�س.ح.ا. بتهمة الن�شمام اإىل تنظيم اإرهابي جلل�شة 15 فراير اجلاري ل�شتكمال املداولت ب�شاأنها.

اليابان ت�صيد باهتمام الإمارات باملوؤمترات ال�صحية على م�صتوى املنطقة
•• دبي -وام: 

التجارة  ملنظمة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر  اأن����دو  م�����ش��ام��ي  اأ����ش���اد 
الأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف  جيرتو  اليابانية  اخلارجية 
و�شمال اأفريقيا بالتنظيم املميز ملعار�س ال�شحة والرعاية 
اإخراج  يف  الكبري  وبالهتمام  دب��ي  يف  تقام  التي  الطبية 
املخت�شني  ودع��وة  لالأنظار  ملفته  ب�شورة  املعار�س  ه��ذه 

حل�شورها مبهنية عالية.
امل�شاركة  على  ال��ع��ام  ه��ذا  حر�شت  اليابان  اإن  اأن���دو  وق��ال 
حيث  دب��ي  يف  اختتم  ال���ذي  العربية  ال�شحة  معر�س  يف 
ك�شفت عن ابتكارات فريدة تتعلق ب�شالمة و�شحة املر�شى 

واأنظمة  الرقيقة  العالجية  الإب��ر  تقنيات  على  ا�شتملت 
مكافحة البكترييا با�شتخدام اأجهزة تنقية حديثة للغاية 
لزوار  وقدمت  الأمرا�س  لبع�س  املعاجلة  املر�شى  واأ�شرة 

املعر�س ابتكارات يابانية رائدة يف هذه ال�شناعة.
اأن امل�شاركة اليابانية كانت مهمة للغاية بالن�شبة  واأو�شح 
العريقة  الطبية  لل�شناعات  ال��رتوي��ج  مت  حيث  لطوكيو 
واحل��دي��ث��ة وت��ع��زي��ز ال��ت��ق��ن��ي��ات ال��ي��اب��ان��ي��ة امل��ع��روف��ة على 
م�����ش��ت��وى ال��ع��امل ب��ع��د ق����رار ح��ك��وم��ة ���ش��ي��ن��زو اآب����ي يف عام 
ت�شمح  التي  اليابان  ع��ودة  ا�شرتاتيجية  بتطبيق   2013
على  ال��دول��ة  مل�شاعدة  اليابانية  التكنولوجيا  بت�شدير 
القت�شادية  بقطاعاتها  حلقت  مالية  اأزم��ة  من  اخل��روج 

منذ عام 1990 .
ال�شكري  مر�شى  عالج  تقنيات  على  الرتكيز  اأن  واأ�شاف 
وال�شمنة كان لفتا يف امل�شاركة اليابانية هذا العام لحتياج 
منطقة ال�شرق الأو�شط لهذه احللول الناجعة امل�شتخدمة 

يف اليابان منذ �شنوات طويلة.
فر�شة  �شركة   20 خ��الل  من  اليابانية  امل�شاركة  و�شكلت 
لالطالع  دب��ي  يف  العربية  ال�شحة  معر�س  ل��زوار  فريدة 
ع��ل��ى ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا م��ه��م��ة يف جم����الت م��ك��اف��ح��ة العدوى 
والأوك�شجني  باملاء  والعالج  الطبيعي  والعالج  والتاأهيل 
والإبر اجلراحية عالية اجلودة واملناف�شة يف قطاع حيوي 

تهيمن عليه ال�شركات الأوروبية والأمريكية.

�ص��يف ب��ن زاي��د ي�ص��هد ح��فل ت�خري�ج ك�لية ال�ص��رطة يف اأب��وظ��بي
•• اأبوظبي-وام: 

حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
الفريق  ���ش��ه��د  امل�����ش��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف ب���ن زاي����د اآل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
ام�س  ����ش���ب���اح  ال���داخ���ل���ي���ة  وزي�������ر 
اأبوظبي  يف  ال�شرطة  كلية  مبقر 
الطلبة  دف���ع���ت���ي  ت���خ���ري���ج  ح���ف���ل 
امل��ر���ش��ح��ني واجل��ام��ع��ي��ني ال���� 27 
ع�شرة  احلادية  اجلامعيات  ودورة 
حملة  طلبة  من  الرابعة  والدفعة 

املاج�شتري.
جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  �شمو  وج���دد 
العزم  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي�����ر  ال�������وزراء 
والعهد على اأن تبقى اإماراتنا قبلة 
ا�شتقرار  ل��الأم��ن والأم����ان وواح���ة 
ال�شرطية  الأج��ي��ال  به  تت�شلح  مبا 
وتدريب،  وكفاءة  علم  من  ال�شابة 
بالإميان  ت�شلحهم  كله  هذا  وقبل 
للوطن  ال�شادق  وال���ولء  الرا�شخ 

وقيادته العليا.
وقال �شموه يف ت�شريح له مبنا�شبة 
حفل تخريج دفعات جديدة بكلية 
التي  ال���ن���ج���اح���ات  اإن  ال�������ش���رط���ة 
توؤكد  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  حت��ق��ق��ه��ا 
اهتمام ورعاية  م��ن  ب��ه  م��ا حتظى 
�شاحب  ���ش��ي��دي  ب���ق���ي���ادة  ك���رمي���ة 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
ال���دول���ة حفظه  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
�شاحب  �شيدي  فيها  يع�شده  اهلل 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را�شد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
رعاه اهلل واخوهما �شاحب ال�شمو 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
الأعلى للقوات امل�شلحة واخوانهم 

اأ�شحاب ال�شمو حكام الإمارات.
واأكد �شموه اأهمية موا�شلة الأخذ 
التكنولوجيا  اأ���ش��ال��ي��ب  ب���اأح���دث 

امل�شتخدمة  الع�شرية  وامل��ف��اه��ي��م 
مبداأ  وت��ك��ري�����س  امل���ج���ال  ه����ذا  يف 
وتعميق  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  امل�������ش���ارك���ة 
الوعي والثقافة الأمنية بني اأفراد 
م�شوؤولية  الأم��ن  باعتبار  املجتمع 
م�شرتكة خدمة ملتطلبات التنمية 
للمتغريات  وم��واك��ب��ة  امل�����ش��ت��دام��ة 

الدولية والتحديات املختلفة.
���ش��م��وه اخل��ري��ج��ني وحثهم  وه��ن��اأ 
على اأن يكونوا مثال يحتذى لأبناء 
�شمعته  ع��ل��ى  ال��غ��ي��وري��ن  ال���وط���ن 
���ش��ت��ى م��ي��ادي��ن العمل  ورف��ع��ت��ه يف 
التي �شينت�شبون اإليها ودعاهم اإىل 
موا�شلة التعليم وتنمية قدراتهم 
امل�شتجدات  ومتابعة  وم��ه��ارات��ه��م 
ل�����ت�����ق�����دمي اأف�����������ش�����ل اخل������دم������ات 
مبختلف  ل��ل��م��ج��ت��م��ع  ال�����ش��رط��ي��ة 

�شرائحه واأفراده.
و بداأ حفل التخريج بدخول طابور 
ال��ع��ر���س ل��ل��م��ي��دان حل��ظ��ة و�شول 
�شموه للحفل ثم عزفت مو�شيقى 
ال�شرطة ال�شالم الوطني وتف�شل 
اخلريجني  ط��اب��ور  بتفقد  ���ش��م��وه 
الطالب  بت�شليم  �شموه  ثم تف�شل 
عبداهلل  ح��م��د  ع���ب���داهلل  امل���ر����ش���ح 
حل�شوله  ال�����ش��رف  ���ش��ي��ف  احل��ل��و 

الداخلية ال�شابق واأع�شاء املجل�س 
ال���وط���ن���ي الحت���������ادي وع������دد من 
ال�شباط من دول جمل�س التعاون 
واململكة  ال��ع��رب��ي��ة  اخل��ل��ي��ج  ل����دول 
واأع�شاء  ال��ه��ا���ش��م��ي��ة  الأردن�����ي�����ة 
املعتمدين  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي  ال�شلك 

لدى الدولة.
كما ح�شر حفل التخريج الفريق 
�شيف عبداهلل ال�شعفار وكيل وزارة 
خلفان  حممد  وال��ل��واء  الداخلية 
الرميثي قائد عام �شرطة اأبوظبي 
وال�����ل�����واء ال����رك����ن خ��ل��ي��ف��ة ح����ارب 
امل�شاعد  ال�����وزارة  وك��ي��ل  اخل��ي��ي��ل��ي 
ل�شوؤون اجلن�شية والإقامة واملنافذ 
املنهايل  العو�شي  حممد  وال��ل��واء 
للموارد  امل�����ش��اع��د  ال������وزارة  وك��ي��ل 
واخل�����دم�����ات امل�������ش���ان���دة وال����ل����واء 
الري�شي  ن��ا���ش��ر  اأح���م���د  ال��دك��ت��ور 
م��ف��ت�����س ع������ام ال�����������وزارة وال����ل����واء 
ال�شريفي  م���ك���ت���وم  ع���ب���دال���ع���زي���ز 
واللواء  الوقائي  الأمن  عام  مدير 
���ش��امل م���ب���ارك ال�����ش��ام�����ش��ي مدير 
امل�شاندة  واخل���دم���ات  امل��ال��ي��ة  ع���ام 
واملدراء  بالدولة  ال�شرطة  وق���ادة 
العاملون وعدد كبري من ال�شباط 
القوات  و�شباط  الداخلية  ب��وزارة 

ه����ذه ال���رع���اي���ة واله���ت���م���ام حيث 
ا�شتمد اأبناوؤه يف كلية ال�شرطة من 
والتميز  الريادة  الوطن  هذا  قادة 

.
ن��ه��ل��وا من  اأن اخل��ري��ج��ني  واأك�����د 
ال�شرطية والقانونية  العلوم  �شتى 
امليدانية  امل��ه��ارات  ج��ل  واكت�شبوا 
مت�شلحني بالعلم واملعرفة هدفهم 
�شعادة  غ��اي��ت��ه��م  والأم������ان  الأم�����ن 
ن��ال الطلبة  �شعب الإم���ارات حيث 
البكالوريو�س  ���ش��ه��ادة  املر�شحون 
والعدالة  ال�����ش��رط��ي��ة  ال��ع��ل��وم  يف 
الطلبة  ح�شل  فيما   .. اجلنائية 
اجلامعيون على �شهادة الدبلوم يف 
العلوم ال�شرطية وطلبة الدرا�شات 
ال��ع��ل��ي��ا ع��ل��ى درج����ة امل��اج�����ش��ت��ري يف 
العدالة اجلنائية واإدارة ال�شرطة.

ثمار  قطف  اإىل  اخلريجني  ودع��ا 
مرحلة  اإىل  ب��ان��ت��ق��ال��ه��م  ج��ه��ده��م 
جديدة يف حياتهم ملتحقني مبن 
ميدان  يف  زم��الئ��ه��م  م��ن  �شبقهم 
منهم  الأم���ر  اأويل  وط��اع��ة  العمل 
الوطن  ح��ب��ه��م  م������داد  وج��ع��ل��ه��م 
ل��ق��ي��ادت��ه العليا  وال����ولء وال���ف���داء 
ج��اع��ل��ني م���ن اأن��ف�����ش��ه��م م���الذ كل 
قا�شد م�شتمدين قوتهم من قوة 

املجموع  يف  الأول  امل����رك����ز  ع���ل���ى 
العام والأول يف العلوم الأكادميية 
والرماية  الأ���ش��ل��ح��ة  يف  والأول 
كما   .. املهني  التطبيق  يف  والأول 
للمتفوقني  اجل��وائ��ز  �شموه  �شلم 
مو�شى  امل��ر���ش��ح  ال��ط��ال��ب  ت�شلم  و 
قائد  ج����ائ����زة  احل�����م�����ودي  رب����ي����ع 

ال�شتعرا�س.
الق�شم  اخل����ري����ج����ون  اأدى  ث�����م 
الكلية  علم  ت�شليم  ومت  القانوين 
اإىل  املتخرجة   27 ال�  الدفعة  من 
األقيت ق�شيدة  ثم   28 ال�  الدفعة 
كلنا  بعنوان  ال�شلة  بنظام  �شعرية 

خليفة.
�شمو   .. ال��ت��خ��ري��ج  ح��ف��ل  ح�����ش��ر 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��ام��د  ال�شيخ 
اأبوظبي  ع��ه��د  دي����وان ويل  رئ��ي�����س 
وم�����ع�����ايل حم���م���د ح�������ش���اد وزي�����ر 
ال��داخ��ل��ي��ة امل��غ��رب��ي وم��ع��ايل �شقر 
املوارد  وزي��ر  غبا�س  �شعيد  غبا�س 
ومعايل  وال����ت����وط����ني  ال���ب�������ش���ري���ة 
حممد ب��ن اأح��م��د ال��ب��واردي وزير 
ومعايل  ال����دف����اع  ل�������ش���وؤون  دول�����ة 
اخلييلي  خمي�س  م��غ��ري  ال��دك��ت��ور 
باأبوظبي  ال�����ش��ح��ة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 
ومعايل حممد �شعيد البادي وزير 

جمل�س  رئ����ي���������س  ن����ائ����ب  ن����ه����ي����ان 
ال���������وزراء وزي������ر ال���داخ���ل���ي���ة على 
التي  امل�شتمرة  وتوجيهاته  دعمه 
واملنت�شبني  للعاملني  دافعا  �شكلت 
والطالب بكلية ال�شرطة لالرتقاء 
ب��ال��ع��م��ل وامل��ت��اب��ع��ة امل��ب��ا���ش��رة التي 
كان لها الأثر العظيم على حتفيز 
العلمي  ال�����ش��رح  ب��ه��ذا  ال��ع��ام��ل��ني 
والتحديث  ال��ت��ط��وي��ر  مل��وا���ش��ل��ة 
الكليات  الكلية يف م�شاف  لت�شبح 

العاملية.
وقال يف كلمة له باحلفل: اإنه عام 
خري وعطاء ويوم فرح ولقاء نزف 
فيه للوطن خرية اأبنائه وثلة من 
والعربية  اخلليجية  ال��دول  اأب��ن��اء 
ال�����ش��ق��ي��ق��ة ال���ذي���ن مي��ث��ل��ون دفعة 
ال�شابعة  واجلامعيني  املر�شحني 
اجلامعيات  ودورة  وال��ع�����ش��ري��ن 
الرابعة  وال����دورة  ع�شرة  احل��ادي��ة 

من حملة املاج�شتري .
اأولت  العليا  ال��ق��ي��ادة  اإن  واأ���ش��اف 
والبتكار  بالعلم  ك��ب��ريا  اهتماما 
فع�شفت  والب�����������داع  وال������ق������راءة 
و�شطرت  العقول  وفكرت  الذه��ان 
الإجن���������ازات ف��ح��ق��ق��ت ال��ت��م��ي��ز .. 
م�شريا اإىل اأن احتفال اليوم ثمار 

امل�شلحة والطلبة املر�شحني بكلية 
الطلبة  م��ن  وجمموعة  ال�شرطة 
يف اأكادميية �شرطة دبي واأكادميية 
وك��ل��ي��ة خليفة  ال�����ش��ارق��ة  ���ش��رط��ة 

اجلوية واأولياء اأمور اخلريجني.
ال�شرطة  ك��ل��ي��ة  ع���ام  ورف����ع م��دي��ر 
ال�شام�شي  ����ش���امل  ول���ي���د  ال��ع��م��ي��د 
الأوفياء  ال��رج��ال  ا���ش��م  و  با�شمه 
ال�شرطة  ك���ل���ي���ة  يف  وال���ع���ام���ل���ني 
والنتماء  ال������ولء  اآي������ات  اأ����ش���م���ى 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
�شاحب  واأخ�����ي�����������ه  اهلل  ح���ف���ظ���ه 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را�شد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
ال�شمو  رعاه اهلل واأخيهما �شاحب 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
الأعلى للقوات امل�شلحة واإخ�وانهم 
الإم����ارات  ح��ك��ام  ال�شمو  اأ���ش��ح�����اب 
وكليات  ال�شرطي  للعمل  لدعمهم 
للتعليم  لت�شبح �شروحا  ال�شرطة 

والتدريب الأمني امل�شتدام.
كما وجه ال�شكر والتقدير للفريق 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف ب���ن زاي����د اآل 

بق�شمهم  ال��ر  احل��ق وعزتهم من 
ق��ي��م��ه��م ال���ع���دال���ة وال���ع���م���ل ب���روح 

الفريق، متميزين ومبتكرين.
حارب  خليفة  الركن  اللواء  و�شلم 
امل�شاعد  ال�����وزارة  وك��ي��ل  اخل��ي��ي��ل��ي 
ل�شوؤون اجلن�شية والإقامة واملنافذ 
ال�شام�شي  ول��ي��د  العميد  ي��راف��ق��ه 
ال�شهادات  التخريج  مرا�شم  عقب 
املر�شحني  دفعتي  من  للخريجني 
واجلامعيات   27 ال���  واجلامعيني 
الرابعة  والدفعة  ع�شرة  احل��ادي��ة 
قاعة  يف  امل��اج�����ش��ت��ري  ط��ل��ب��ة  م����ن 
الحت������اد ب��ال��ك��ل��ي��ة ب��ح�����ش��ور عدد 
م������ن ك�����ب�����ار ق�������ي�������ادات و�����ش����ب����اط 
وفود  واأع�������ش���اء  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
ال��ط��ل��ب��ة اخل��ري��ج��ني م���ن ال����دول 
اخلليجية وال�شقيقة واأولياء اأمور 

اخلريجني.
يذكر اأن عدد اخلريجني بلغ 301 
خ���ري���ج وخ���ري���ج���ة، ب��ي��ن��ه��م 152 
 9 �شمنهم  وم���ن  مر�شحا  ط��ال��ب��ا 
دول جمل�س  ط��الب موفدين من 
 110 و  العربية  وال��دول  التعاون 
من  من الطلبة اجلامعيني و 32 
طالبات   7 و  امل��اج�����ش��ت��ري  ط��ل��ب��ة 
احلادية  ال��دف��ع��ة  اجلامعيات  م��ن 

�صلطان اجلابر يطلق الهوية اجلديدة للمجل�س الوطني لالإعالم 
•• اأبوظبي -وام:

�شلطان اجلابر وزير  اأحمد  �شلطان بن  الدكتور  اأطلق معايل 
الهوية  ل��الإع��الم  الوطني  املجل�س  اإدارة  جمل�س  رئي�س  دول��ة 
روؤيته  مواكبة  اإىل  تهدف  التي  للمجل�س  اجلديدة  املوؤ�ش�شية 
لقطاع  والتنظيمية  الت�شريعية  البيئة  تطوير  يف  ور�شالته 
الإعالم يف الدولة ومبا ين�شجم مع الأهداف والخت�شا�شات 
التي ت�شمنها القانون الحتادي رقم 11 ل�شنة 2016 ب�شاأن 

تنظيم واخت�شا�شات املجل�س.
�شعادة  بح�شور  للموظفني  ال�شنوي  اللقاء  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
اإدارة املجل�س الوطني لالإعالم  حممد املحمود ع�شو جمل�س 
و�شعادة من�شور املن�شوري مدير عام املجل�س الوطني لالإعالم 

بالإنابة و�شعادة اإبراهيم العابد م�شت�شار رئي�س املجل�س.
واأكد معايل الدكتور �شلطان اأحمد اجلابر اأن الهوية اجلديدة 
ا�شتمرار  اإىل  الرامية  القادمة  للمرحلة  عنوان  للمجل�س هي 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى الرت���ق���اء ب��ال��ق��ط��اع الإع���الم���ي وت��ط��وي��ر اأدائ����ه 
بال�شراكة والتعاون مع خمتلف و�شائل الإع��الم الوطنية مبا 
يخدم ر�شالة دولة الإمارات وي�شهم يف اإي�شالها ملختلف اأنحاء 
�شورتها  على  واحلفاظ  احل�شارية  اإجنازاتها  واإب���راز  العامل 
وع��م��ل اخلري  ال��ع��ط��اء  وح���ب  للت�شامح  ك��ن��م��وذج  الإي��ج��اب��ي��ة 

لالإن�شانية جمعاء.
يواكب  ج��دي��دة  موؤ�ش�شية  هوية  اإط���الق  اأن  معاليه  اأو���ش��ح  و 
جهود التطوير الفعلي للخدمات التي يقدمها املجل�س وير�شخ 
مكانته ب�شفته اجلهة املنظمة لقطاع الإعالم ويوؤكد دوره يف 

الذي  الأم���ر  تنفيذها  و���ش��م��ان  الإع��الم��ي��ة  ال�شيا�شات  ر���ش��م 
يتطلب م�شاعفة اجلهود لالرتقاء اإىل م�شتوى توقعات القيادة 
الر�شيدة وال�شركاء يف قطاع الإعالم ليقوم املجل�س باأداء دوره 

الوطني على اأكمل وجه وتنفيذ اأهدافه ال�شرتاتيجية.
املجل�س  ع��ام  مدير  املن�شوري  من�شور  �شعادة  ق��ال  جانبه  من 
الفرتة  خ��الل  �شهد  املجل�س  اإن  ب��الإن��اب��ة  ل��الإع��الم  ال��وط��ن��ي 
من  مكنته  املوؤ�ش�شي  ال�شعيد  على  ك��ب��رية  ت��ط��ورات  املا�شية 

تعزيز دوره مبا يخدم تنفيذ الأجندة الوطنية.
خالل  املجل�س  اجن���ازات  اللقاء  خ��الل  املن�شوري  وا�شتعر�س 

العام املا�شي وروؤيته واأهدافه يف العام 2017.
وقام معايل �شلطان اجلابر بتكرمي عدد من املوظفني تقديرا 

جلهودهم خالل ال�شنوات املا�شية.

مدير اأكادميية �صرطة دبي يتفقد بروفة تخريج 10 دورات تاأ�صي�صية  �صرطة دبي تطلق اخلدمات احلديثة ملركز اإدارة املعرفة
•• دبي-الفجر:

الفريق �شاحي  حتت رعاية معايل 
خلفان متيم، نائب رئي�س ال�شرطة 
العميد  اأطلق  بدبي،  العام  والم��ن 
جمال اجلالف، نائب مدير الإدارة 
العامة لل�شوؤون الإداري��ة يف �شرطة 
دبي، اخلدمات احلديثة ملركز اإدارة 
اأدارة  ب��رن��ام��ج  يف  املتمثلة  امل��ع��رف��ة، 
الأ���ش��ول امل��ع��رف��ي��ة، وب��رن��ام��ج ن�شر 
خم���رج���ات ال��������دورات وامل����وؤمت����رات 
امل�شاريع  وب���رن���ام���ج  اخل����ارج����ي����ة، 
اإدارات  م��دي��ري  بح�شور  املعرفية، 
ال�شوؤون الإدارية يف الإدارات العامة 

ومراكز ال�شرطة.
العمل  ور�����ش����ة  خ�����الل  ذل�����ك  ج�����اء 
ن�شر  برنامج  ا�شتخدام  اآل��ي��ة  ح��ول 
واملوؤمترات...  ال���دورات  خم��رج��ات 
املعرفية  الأ����ش���ول  اإدارة  ب��رن��ام��ج 
الإدارة  ن��ظ��م��ت��ه��ا  ال���ت���ي  ال��ب�����ش��ري��ة 
ال���ع���ام���ة ل��ل��ت��دري��ب ب���ال���ت���ع���اون مع 
الإدارة العامة لل�شوؤون الإداري��ة يف 

نادي �شباط �شرطة دبي.
العميد ج��م��ال اجل����الف، يف  وق���ال 
القيادة  ان  ال��ور���ش��ة،  اف��ت��ت��اح  كلمة 
بعدد  ت��زخ��ر  دب���ي  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة 
وف������ري م�����ن اخل���������رات وامل�����ع�����ارف 
لهتمامها  نتيجة  وذل��ك  املتميزة، 
ب��ب��ن��اء راأ�������س امل�����ال ال��ب�����ش��ري منذ 
اأبرز  م��ن  بذلك  لت�شبح  تاأ�شي�شها 
متتلك  التي  احلكومية  املوؤ�ش�شات 
امل����خ����زون املعريف  ك��م��ا ه���ائ���ال م���ن 

معرفيا  م���������ش����درا  ت�������ش���ك���ل  ال����ت����ي 
لذلك  املوؤ�ش�شات،  تعلم  يف  رئي�شيا 
���ش��رط��ة دب����ي ع��ل��ى ايفاد  حت���ر����س 
املوؤمترات  ه��ذه  حل�شور  موظفيها 
لال�شتفادة  وال���������دورات  ال���دول���ي���ة 
ال�شرطي  العمل  جم��الت  يف  منها 
املختلفة، ونتيجة لذلك مت اإطالق 
ال����دورات  ب��رن��ام��ج ن�شر خم��رج��ات 
واملوؤمترات اخلارجية  الذي ي�شكل 
مت  ما  اف�شل  على  لالطالع  نافذة 
عر�شه يف هذه املوؤمترات من خالل 
لهذا  ان�شاوؤها  مت  اإلكرتونية  بوابة 
ال���غ���ر����س.  وق����دم امل���ق���دم ع��ب��د اهلل 
الأداء  اإدارة  م��دي��ر  م��ف��ت��اح،  ح�شن 
الإدارة  يف  ال��وظ��ي��ف��ي  وال��ت��ح��ف��ي��ز 
ال��ع��ام��ة ل��ل��م��وارد ال��ب�����ش��ري��ة، ور�شة 
اإدارة  برنامج  ح��ول  الأوىل  العمل 
تناول  الب�شرية  املعرفية  الأ���ش��ول 
ف��ي��ه��ا ���ش��رح��ا ع��ن ال��رن��ام��ج الذي 

الب�شرية،  ك����وادره����ا  يف  امل���خ���ت���زل 
ومن هذا املنطلق جاءت فكرة بناء 
ت�شتهدف  خ��ا���ش��ة  ت��ع��ل��م  م��ن��ظ��وم��ة 
امل��وظ��ف��ني اأ����ش���ح���اب ال���ك���ف���اءات يف 
الرئي�شية  ال�����ش��رط��ي��ة  امل����ج����الت 
اإدارة  ب��رن��ام��ج  م���ن خ���الل اط����الق 
الذي  الب�شرية  املعرفية  الأ���ش��ول 
يعني باملجالت ال�شرطية الرئي�شية 
وال���ت���ي ت�����ش��ك��ل اأول���وي���ة ق�����ش��وى يف 
العمل ال�شرطي، فالأ�شول املعرفية 
الب�شرية هي املنبع املعريف ملنظومة 
ا�شت�شقاء  ���ش��ي��ت��م  ال����ت����ي  ال���ت���ع���ل���م 
ونقلها  التعلم  بهدف  منها  املعرفة 
لالآخرين.  واأو�شح العميد اجلالف 
ان التعلم من التجارب واملمار�شات 
ال��ن��اج��ح��ة ي��ع��ت��ر م���ن اه���م رواف���د 
احلكومية،  امل��وؤ���ش�����ش��ات  يف  ال��ت��ع��ل��م 
وغالبا ما يتم عر�س هذه التجارب 
الدولية  امل����وؤمت����رات  يف  ال��ن��اج��ح��ة 

يهدف اىل بناء ذاكرة معرفية للقوة 
واإبراز موظفيها املتميزين وتفعيل 
املعرفة ونقل اخلرات لإيجاد  دور 
العمل  ل��ت��ط��وي��ر  اب��ت��ك��اري��ة  اأف���ك���ار 

ال�شرطي واخلدمات املقدمة.
بينما قدم الرائد الدكتور اإبراهيم 
اإدارة  م����رك����ز  م����دي����ر  ����ش���ب���اع،  ب����ن 
لل�شوؤون  العامة  الإدارة  يف  املعرفة 
الإدارية، ور�شة العمل الثانية حول 
ال����دورات  ب��رن��ام��ج ن�شر خم��رج��ات 
وامل������وؤمت������رات اخل����ارج����ي����ة وال�����ذي 
يهدف اىل ن�شر خمرجات الدورات 
وامل���وؤمت���رات اخل��ارج��ي��ة م��ن خالل 
ي�شتطيع  وبذلك  الكرتونية،  بوابة 
مرتب القيادة العامة ل�شرطة دبي 
املخرجات  اه��م  على  الط���الع  م��ن 
التي اطلع عليها املوفدون حل�شور 
ال������دورات وامل�����وؤمت�����رات.  ك��م��ا قدم 
ال���رائ���د اإب��راه��ي��م ب��ن ���ش��ب��اع ور�شة 
عمل حول برنامج امل�شاريع املعرفية 
اداري يهدف اىل ح�شر  نظام  وهو 
ال���ف���ج���وات امل���ع���رف���ي���ة امل���ف���ق���ودة يف 
ال�شرطة  وم��راك��ز  ال��ع��ام��ة  الإدارة 
و�شد هذه الفجوة املعرفية مبعارف 
ج���دي���دة ي��ت��م اب��ت��ك��اره��ا م���ن خالل 
حتديد  يف  تتمثل  خ��ط��وات  خم�شة 
والعمل  املفقودة  املعرفية  الفجوة 
ومن  وم��راج��ع��ت��ه��ا  معاجلتها  ع��ل��ى 
اليه من  التو�شل  ثم توثيق ما مت 
معارف جديدة والعمل على ن�شرها 
الفئة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  وت��ط��ب��ي��ق��ه��ا 

املعنية.

•• دبي-الفجر:

اأكادميية �شرطة دبي،  ال�شويدي، مدير  الدكتور غيث غامن  العميد  تفقد 
�شباح ام�س، بروفة تخريج )10( دورات تاأ�شي�شية ل�شف ال�شباط والأفراد 
م��ن ���ش��رط��ة دب���ي واأم����ن امل��وا���ش��الت، وذل���ك يف م��ي��دان ال��ت��دري��ب ال��ع��ام يف 
الأكادميية. وا�شتعر�س العميد الدكتور ال�شويدي، يرافقه العميد الأ�شتاذ 
الدكتور حممد بطي ال�شام�شي، نائب مدير الأكادميية، واملقدم نا�شر حميد 
الزري، مدير معهد التدريب، فقرات حفل التخريج املختلفة، منذ و�شول 
راعي احلفل، واأداء الت�شكيالت والعرو�س الع�شكرية، وتكرمي الأوائل، حتى 
ا�شتئذان قائد الطابور لالن�شراف واخلروج من اأر�س امليدان، وذلك للتاأكد 
من اإتقان كافة العرو�س وفقرات التخريج. و�شدد مدير الأكادميية، على 
خلريجي  املتميز  امل�شتوى  تعك�س  متقنة  ع�شكرية  عرو�س  تقدمي  اأهمية 
الدورات التاأ�شي�شية، مبا يرتقي اإىل م�شتوى روؤى وتطلعات القيادة العليا 

ل�شرطة دبي.

جامعة ال�صارقة تكرم اأع�صاًء من هيئتها التدري�صية متت ترقيتهم
•• ال�شارقة-الفجر:

ا�شتقبل �شعادة الأ�شتاذ الدكتور حميد جمول النعيمي مدير جامعة ال�شارقة 
مهنئاً 11ع�شوا من اأع�شاء هيئة التدري�س كان جمل�س اأمناء اجلامعة وافق 
موؤخرا  عقد  اجتماع  خالل  الأعلى  الأكادميية  الدرجة  اإىل  ترقيتهم  على 
برئا�شة �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي، ع�شو 

املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة رئي�س جامعة ال�شارقة )حفظه اهلل ورعاه(.
الأ�شتاذ  بح�شور  ال��ت��دري�����س  هيئة  لأع�����ش��اء  التهنئة  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر  ق��دم 
العلمي  ال��ب��ح��ث  ل�����ش��وؤون  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر  ن��ائ��ب  بالطيب  ال��دك��ت��ور معمر 
والدرا�شات العليا، والأ�شتاذ الدكتور عدنان اإبراهيم �شرحان م�شاعد مدير 
اجلامعة ل�شوؤون الأفرع، متمنيا لهم النجاح والتوفيق يف عملهم الذي اأكد 
اأنهم اأدوا متطلباته على اأكمل وجه مما مّكنهم من ا�شتحقاق هذه الرتقيات 
الأداء  لتقييم  جديدا  مبداأ  تعتمد  �شوف  اجلامعة  اأن  م��وؤك��دا  الأك��ادمي��ي��ة، 
من  العلمية  باأبحاثهم  يرتبط  �شوف  وال��ذي  التدري�شية  للهيئة  الأكادميي 

خالل ن�شرها يف جمالت علمية عاملية حمكمة، كما �شريتبط مبداأ تقييم 
الأداء بو�شائل التعليم احلديثة التي ينتهجها اأع�شاء هيئة التدري�س يف طرق 
التدري�س  هيئة  اأع�شاء  بني  العالقة  تقييم  عن  ف�شال  للطلبة،  تدري�شهم 
اإىل  بالإ�شافة  اأخ��رى،  جهة  من  بالطلبة  وعالقتهم  جهة  من  بينهم  فيما 
قيا�س مدى انتماءهم وولئهم للجامعة. ودعا مدير اجلامعة اأع�شاء هيئة 
التدري�س اإىل املزيد من العطاء والعمل �شمن ا�شرتاتيجية البحث العلمي 
لتعزيز تطور اجلامعة يف الآفاق العاملية، وامل�شاركة يف املوؤمترات الأكادميية 
العاملية ذات ال�شمعة الطيبة. �شملت الرتقيات كال من الدكتور �شام �شليمان 
الذين  الزبيدي  حم�شن  را�شي  والدكتور  �شعد،  علي  قا�شم  والدكتور  دل��ه، 
متت ترقيتهم اإىل درجة اأ�شتاذ دكتور، كما �شملت الرتقيات كال من الدكتور 
ها�شمي بن نعوم، والدكتور هاين عمر، والدكتور ن�شري بوعلي، والدكتور 
حممود اإبراهيم فيا�س، والدكتور بتول الرحمن، والدكتور فيلور جوبنث، 
والدكتور علي علي املر�شي، و الدكتور اأ�شامة اإبراهيم الذين متت ترقيتهم 

جميعا اإىل درجة اأ�شتاذ م�شارك.
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العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9

اإعــــــــــالن
لل�شياحة  ا�شيا  ال�ش�����ادة/خليج  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 2241286 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 3*1

تعديل ا�شم جتاري من/خليج ا�شيا لل�شياحة ذ.م.م
ASIAN GULF TOURISM LLC

اىل/خليج ا�شيا لل�شفر وال�شياحة ذ.م.م 
ASIAN GULF TRAVEL & TOURISM LLC

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع تذاكر ال�شفر )7911007(
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

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

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافترييا هيلثي واي

 رخ�شة رقم:CN 2076679 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 4.90*1 اىل 6.50*1.20

تعديل ا�شم جتاري من/كافترييا هيلثي واي
HEALTHY WAY CAFETERIA

اىل/مطعم وكافيه هيلثي واي 
HEALTHY WAY RESTAURANT & CAFE

تعديل عنوان/من �شارع املرور ق 18 �شرق 1-22 حمل رقم 3 بناية �شيف غامن �شيف 
ال�شويدي اىل �شارع املرور �شرق 28 ق c18 حمل 8+5+4 بناية/حممد �شعيد عبداهلل 

حطاب الظاهري
تعديل ن�شاط/ا�شافة مطعم )5610001(

تعديل ن�شاط/ا�شافة خدمات تو�شيل الطلبات )8299010(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9

اعالن قبل �شدور الرتخي�ص
بهذا تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية - قطاع ال�شوؤون التجارية 
بان الرخ�شة التجارية رقم :CN 1730996 بال�شم التجاري 
هاروين  جا�شم  احمد  ال�شيد/  وميلكها  روك  هارد  كافترييا 
اجلن�شية:�شوريا ووكيل اخلدمات ال�شيد/عبداهلل خالد مبارك 

�شعيد الكثريي اجلن�شية: المارات
حيث ابدى املذكورين اعاله رغبتهم يف اجراء التعديل التايل:

تعديل ا�شم جتاري من/كافترييا هارد روك اىل/كافترييا فايب�س
وذلك قبل �شدور الرتخي�س

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

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9

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

CN 1087366:لل�شيانة العامة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة خالد حممد �شالح علي ال�شعدي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عايده ابراهيم ارملة حمود حممد حميد املن�شوري

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

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

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9

اإعــــــــــالن
كومبو�س  ال�ش�����ادة/يور  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1777737:لال�شت�شارات الدارية رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عبداهلل احمد عبداهلل �شامل ال علي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد �شعيد �شليمان املزروعي

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

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

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9

اإعــــــــــالن
النفايات  لدارة  ال�ش�����ادة/افريدا  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1191939 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

AVERDAVWPLIMITED ا�شافة افريدا ام دبليو بيه ليمتد
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

averda international Limited حذف افريدا انرتنا�شيونال ليمتد
تعديل ن�شاط/حذف جمع ونقل مياه املجاري )3811002(

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

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

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9

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

CN 2046092:لل�شحن الري ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة علي احمد علي احمد املرزوقي %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف منى عبيد ربيع اخل�شر الكلباين

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

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

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9

اإعــــــــــالن
بيمك�س  ال�ش�����ادة/اخلاجة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1055425 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة بيه اي ات�س �شريف�شز ام اي ليمتد
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة وادي البنجاب 

 CN 1159491:لعمال البالط ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة مرمي عبدالرحمن نا�شر %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ح�شن علي ابراهيم علي البلو�شي

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

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

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة و�شط الدنيا 

 CN 1011503:لعمال البال�شرت رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة مرمي عبدالرحمن نا�شر %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ح�شن علي ابراهيم علي البلو�شي

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

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

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9

اإعــــــــــالن
لال�شت�شارات  بوينت  ال�ش�����ادة/نوليدج  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

التعليمية ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1167483 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة جمال احمد حميد حممد �شنان املهريي %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شعود حميد خلفان حميد النيادي %50

القاب�شة  املتقدمة لال�شتثمارات  المارات  وبيع/حذف  تنازل  ال�شركاء  تعديل 
emirates advanced investments holding LLC ذ.م.م

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف جمموعة المارات املتقدمة لال�شتثمارات 
EMIRATES ADVANCED INVESTEMENTS GROUP llc ذ.م.م

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

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

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9

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

CN 2264883:بنق الكرك رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9

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

CN 1134699:البهار للرجال رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9

اإعــــــــــالن

يعلن مكتب تنمية ال�شناعة باأن: 

ال�شادة/ادو�ص لل�شناعات الهند�شية  

IN - 1000583 :رقم الرخ�شة ال�شناعية

قد اأبدوا رغبتهم يف اإتخاذ التعديل الآتي:

الرخ�شة  لت�شبح  املزروعي  را�شد  مكتوم  م�شلم  املالك:  تعديل 

ال�شناعية با�شماء ورثة م�شلم مكتوم را�شد املزروعي

وعلى كل من لديه اعرتا�س على الجراء املذكور اعاله مراجعة 

 ، الإعالن  ن�شر  تاريخ  اأ�شبوع من  ال�شناعه خالل  تنمية  مكتب 

واإل فلن يقبل املكتب اأية اعرتا�س بعد انق�شاء مدة الإعالن .

مكتب تنمية ال�شناعة

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9

كويك �صيجنال للحا�صب الآيل- ذ م م
واخلا�س  عادية  الغري  العمومية  اجلمعية  قرار  على  بناء 
للحا�شب  �شيجنال  )كويك  اأعاله  املذكورة  ال�شركة  بت�شفية 
الآيل - ذ م م( يعلن امل�شفى / الهاملى و�شركاه – حما�شبون 
له  من  فكل  اعاله  املذكورة  ال�شركة  ت�شفية  عن  قانونيون 
التقدم  عليه  اعاله  املذكورة  ال�شركة  على  حقوق  اأو  مطالبة 
مبطالبته مع امل�شتندات املوؤيدة لذلك اإىل امل�شفى، وذلك خالل 
الدوام الر�شمي وملدة 45 يوماً من تاريخ الإعالن، وكل من مل 
باملطالبة.   حقه  ي�شقط  بالإعالن  املحددة  املدة  خالل  يتقدم 
تليفون امل�شفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، ابوظبى 
�شارع زايد الثاين بناية العني للزجاج الطابق )6( �شقة )17( 

مكتب الهاملى و �شركاه – حما�شبون قانونيون. 

اإع��������الن ت�صفي�����ة �صرك��������ة 

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9

املا�صة امللكية خلدمات التوظيف- ذ م م
بناء على قرار اجلمعية العمومية الغري عادية واخلا�س بت�شفية 
ال�شركة املذكورة اأعاله )املا�شة امللكية خلدمات التوظيف - ذ 
م م( يعلن امل�شفى / الهاملى و�شركاه – حما�شبون قانونيون 
اأو  مطالبة  له  من  فكل  اعاله  املذكورة  ال�شركة  ت�شفية  عن 
مبطالبته  التقدم  عليه  اعاله  املذكورة  ال�شركة  على  حقوق 
مع امل�شتندات املوؤيدة لذلك اإىل امل�شفى، وذلك خالل الدوام 
الر�شمي وملدة 45 يوماً من تاريخ الإعالن، وكل من مل يتقدم 
خالل املدة املحددة بالإعالن ي�شقط حقه باملطالبة.  تليفون 
امل�شفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، ابوظبى �شارع 
زايد الثاين بناية العني للزجاج الطابق )6( �شقة )17( مكتب 

الهاملى و �شركاه – حما�شبون قانونيون. 

اإع��������الن ت�صفي�����ة �صرك��������ة 

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الروي�س اجلديدة  لاللكرتونيات 

واملالب�س اجلاهزة رخ�شة رقم:CN 1078488 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

�شامل مبارك �شحي ابو مقريعه املن�شوري من �شريك اىل مالك
تعديل ن�شب ال�شركاء

�شامل مبارك �شحي ابو مقريعه املن�شوري من 51% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد ب�شري بالبيتي
تعديل �شكل قانوين/من �شركة تو�شية اىل موؤ�ش�شة فردية

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9

اإعــــــــــالن
للمقاولت  ال�ش�����ادة/ترا�شت  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1006257:وال�شيانة العامة ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة ح�شن �شامل حممد الوجيده الكربي %50

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف مبارك �شامل حممد الوجيده الكربي

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9

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

العامة رخ�شة رقم:CN 1139855 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شعيد حممد ثاين احمد املزروعي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/النجم ال�شريع للكمبيوتر

رخ�شة رقم:CN 1044432 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/النجم ال�شريع للكمبيوتر
STAR SPEED COMPUTERS

اىل/ خمبز التنوير 
AL THANWEER BACKERY

تعديل ن�شاط/ا�شافة خمبز تنور )4781003(
 - البيانات  ومعاجلة  اليل  احلا�شب  م�شتلزمات  بيع  ن�شاط/حذف  تعديل 

بالتجزئة )4741006(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان  القت�شادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 
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الك�صف عن اأول جهاز من اجليل الرابع لتحديد ت�صل�صل احلم�س النووي يف املنطقة
•• دبي-وام:

�شي  اإم  امل��خ��ت��رات بجي  م��دي��ر خ��دم��ات  ب��ي كيه مينون  ال��دك��ت��ور  ك�شف 
لتحديد  ال��راب��ع  اجليل  م��ن  جهاز  اأول  ع��ن  الإم����ارات  يف  دياجنو�شتك�س 
احليوية  الطبية  البحوث  مبركز  املنطقة  يف  النووي  احلم�س  ت�شل�شل 
ويعر�س  ابتكارات  �شيقدم  وال��ذي  الطبية  اخلليج  جامعة  يف  والبتكار 

اإمكانات ت�شخي�شية جديدة يف الإمارات.
ج��اء ذل��ك خ��الل معر�س وم��وؤمت��ر م��ي��دلب ال���ذي يعد احل���دث الرائد 
عامليا يف جمال اإدارة املخترات والت�شخي�س ويختتم اليوم يف مركز دبي 

الدويل للموؤمترات واملعار�س.
واأو����ش���ح ال��دك��ت��ور ب��ي ك��ي��ه م��ي��ن��ون اأن���ه يف ظ��ل م�����ش��وؤول��ي��ة ع��ل��م الوراثة 
الطبيعي  وا���ش��ت��ع��داده  للفرد  اليومية  ال�شحية  احل��ال��ة  ع��ن  واجل��ي��ن��ات 

املخترات  نقل علم اجلينوم من  القدرة على  فاإن  بالأمرا�س  لالإ�شابة 
املتطورة اإىل جوار �شرير املري�شة �شتلعب دورا مهما يف م�شتقبل �شحة 

املر�شى يف اأنحاء الإمارات العربية املتحدة.
التي  النووية  الأحما�س  ت�شل�شل  درا�شة  علينا  اجلينات  لفهم  اإن��ه  وق��ال 
يتاألف منها اجلني وهذا ما يطلق عليه حتديد ت�شل�شل احلم�س النووي 
ويف ظل وجود اجليل الرابع من حتديد ت�شل�شل احلم�س النووي اأ�شبح 

من ال�شهل قراءة كميات �شخمة من املواد الوراثية يف فرتة ق�شرية.
و لفت الدكتور مينون اإىل اأن هذه التقنية اجلديدة التي �شتحدث طفرة 
لنا  و�شت�شمح  للجينات  فهمنا  �شتغري  القادمة  القليلة  ال�شنوات  خ��الل 

بنقل علم الوراثة من املختر اإىل جوار �شرير املري�س فعليا .
وقال اإنه خالل فرتة تف�شي مر�س الإيبول يف اأفريقيا يف ظل الظروف 
متكن  ال��راب��ع  اجليل  من  الت�شل�شل  حتديد  جهاز  وبا�شتخدام  امليدانية 

على  احل�شول  م��ن  العينة  ع��زل  م��ن  ون�شف  �شاعة  غ�شون  يف  العلماء 
ت�شل�شالت فريو�س الإيبول يف الريف الإفريقي ومن هذا املنطلق �شيوؤدي 
ذلك اإىل تغيري اأ�شلوب تنفيذ عمليات الت�شخي�س وباملثل يف علم الأحياء 
الدقيقة ميكن حتديد جينات البكترييا ب�شرعة ملعرفة عوامل املقاومة 
البكتريية للم�شادات احليوية وبالتايل امل�شاعدة يف اتخاذ قرارات �شريعة 

حول العالج املالئم للمري�س.
و اأ�شار اإىل اأن الإم��ارات مثلها مثل بقية اأجزاء العامل ت�شم الكثري من 
الأول  اجليلني  م��ن  الت�شل�شل  حت��دي��د  عمليات  جت��ري  ال��ت��ي  امل��خ��ت��رات 
والثاين مما يوؤدي اإىل اإنتاج كميات هائلة من البيانات على مدار فرتة 
البحوث  اأن��ه مع ذلك فقد ح�شل مركز  اإىل  .. لفتا  الوقت  طويلة من 
الطبية احليوية والبتكار التابع جلامعة اخلليج الطبية يف عجمان على 
اأول جهاز لتحديد الت�شل�شل من اجليل الرابع يف املنطقة حيث ياأمل يف 

البتكار وتوفري اإمكانات ت�شخي�شية جديدة ت�شمح للمر�شى باحل�شول 
على نتائجهم ب�شرعة اأكر بكثري .

و وفقا للدكتور مينون حتدد جيناتنا كيف �شيكون اأي �شخ�س والأمرا�س 
الأي�شية التي قد يعاين منها واحتمال اإ�شابته باأنواع مر�س ال�شرطان 
اأهمية  وت��ت��زاي��د  ح��ي��اة �شحي  لأ���ش��ل��وب  ات��ب��اع��ه  ع���دم  ح��ال��ة  املختلفة يف 
الختبارات امل�شتندة اإىل احلم�س النووي يف املنطقة ويف امل�شتقبل �شيزيد 
احلم�س  ت�شل�شل  حت��دي��د  ج��ه��از  ي�شتخدمون  ال��ذي��ن  الأ���ش��خ��ا���س  ع��دد 
النووي كاأداة يف الطب الدقيق لتوجيه اأنف�شهم نحو ما يتوقع اأن يقدم 

لهم حياة �شحية .
الطبية  لب  فيوت�شر  ملخترات  التنفيذي  الرئي�س  كعر  كارلو  واأو�شح 
الأ�شعار يف  اأدى انخفا�س  اإدارة املخترات كيف  امل�شارك ملوؤمتر  الرئي�س 

قطاع التقنية اإىل اإتاحة التحاليل اجلينية املتقدمة يف املنطقة.

حاكم ال�صارقة يتفقد فعاليات منتدى �صون التنوع احليوي

�صلطان القا�صمي يتفقد م�صروع طريق خورفكان - ال�صارقة 

•• ال�شارقة -وام:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور 
�شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 
ال�شارقة  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
اأن اجل��ه��ود ال��ت��ي ب��ذل��ت يف اإم���ارة 
بالبيئة  ل���اله���ت���م���ام  ال���������ش����ارق����ة 
ت��ن��وع��ه��ا احليوي  واحل���ف���اظ ع��ل��ى 
���ش��اه��م��ت يف امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى عدد 
واحليوانات  ال��ن��ب��ات��ات  م���ن  ك��ب��ري 
املهددة بالنقرا�س، م�شريا اإىل اأن 
اأن  باإمكانها  الآن  املوجودة  البذور 
تنتج 3 اأو 4 ماليني �شجرة يف كل 
واأو�شح �شموه خالل زيارته  عام.  
ل��ف��ع��ال��ي��ات منتدى  ام�������س  ���ش��ب��اح 
التنوع  ل�����ش��ون  ال����دويل  ال�����ش��ارق��ة 
املقامة   18 ن�شخته  يف  احل��ي��وي 
واإكثار احليوانات  يف مركز حماية 
الرية العربية املهددة بالنقرا�س 
اأن مقر اإقامة املنتدى يعتر نقطة 
البيئة  على  للحفاظ  ل��الن��ط��الق 
ودع��م تنوعها يف الإم��ارة فقد كان 
لدعم  �شموه  خ�ش�شه  م��وق��ع  اأول 
ال��ت��ن��وع احل��ي��وي وامل��ح��اف��ظ��ة على 

مكوناته الطبيعية.
حاكم  ال�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  ون�������وه   
الكبري  اه��ت��م��ام��ه  اإىل  ال�������ش���ارق���ة 
وح���ب���ه ل���ل���زراع���ة ال���ت���ي در����ش���ه���ا يف 
وا�شتمراره  البكالوريو�س  مرحلة 
جمع  ومنها  البيئية  م��ب��ادرات��ه  يف 
خمتلف  م����ن  امل���ت���ن���وع���ة  ال�����ب�����ذور 
والتي  والأودي����ة  واجل��ب��ال  املناطق 
ح����ر�����س ����ش���م���وه ع���ل���ى اإك����ث����اره����ا 

•• ال�شارقة -وام:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور 
القا�شمي  حم��م��د  ب���ن  ���ش��ل��ط��ان 
الأع����ل����ى حاكم  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و 
ال�شارقة تويل  اإم��ارة  اأن  ال�شارقة 
م�شروعات تطوير البنى التحتية 
وال�شبكة الطرقية اهتماما كبريا 
ملا لها من اأهمية يف الت�شهيل على 
اأر�س  على  والقاطنني  املواطنني 
الإمارة للتنقل بني املدن واملناطق 
اأف�شل  وت��ق��دمي  وي�����ش��ر  ب�شهولة 
اخل�����دم�����ات مب����ا ي����واك����ب خطط 

التنمية ال�شاملة يف الإمارة.
ال�����ش��م��و حاكم  واأ�����ش����ار ���ش��اح��ب 
ت��ف��ق��ده �شباح  خ����الل  ال�����ش��ارق��ة 
 - ام�س م�شروع طريق خورفكان 
ال�شارقة الذي يبلغ طوله 87 كم 
امتدادا من مدينة خورفكان اإىل 
�شارع الإمارات يف مدينة ال�شارقة 
الذي  الطريق  ه��ذا  اأهمية  اإىل   -
مرتاديه  من  كبرية  فئة  �شيخدم 
والآمن  ال�شهل  التنقل  وت��وف��ري 
واملناظر  اخل���دم���ات  ت���واف���ر  م���ع 
تقلي�س  م��ع  اخل��الب��ة  الطبيعية 
مدينة  ب���ني  ال��ت��ن��ق��ل  يف  ال���وق���ت 
ال�شارقة ومدينة خورفكان لتكون 

. فقط  دقيقة   45
الجمالية  التكلفة  اأن  مو�شحا   .

اإىل  دع����اه  مم��ا  عليها  وامل��ح��اف��ظ��ة 
توقيع اتفاقية مع الكيو جاردنز يف 
واكثارها  ال��ب��ذور  جلمع  بريطانيا 

واحلفاظ عليها.
الق�شد  اأن  اإىل  ���ش��م��وه  اأ����ش���ار  و   
والبذور  النباتات  ه��ذه  جمع  م��ن 
الرئي�شية  مواقعها  اإىل  ارج��اع��ه��ا 
املناطق  ه������ذه  اإح������ي������اء  واإع������������ادة 
الطبيعية  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  مب��ك��ون��ات��ه��ا 
املحميات  يف  ح��ت��ى  اأن����ه  م��و���ش��ح��ا 
يتم  ال�����ش��ارق��ة  ب���اإم���ارة  الطبيعية 
م����وازن����ة اأع��������داد احل����ي����وان����ات مع 
النمو  ي����ك����ون  ب���ح���ي���ث  ال���ن���ب���ات���ات 

متوازنا.
الت�شريعات  دور  ���ش��م��وه  اأك�����د  و   
ت��خ��دم احلفاظ  ال��ت��ي  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
وحماية  احل����ي����وي  ال���ت���ن���وع  ع���ل���ى 

للور�شة  الأرب����ع����ة  ب���امل���ح���اور  ف��ي��ه��ا 
اإليه  يهدف  وم��ا  فيها  واملتحدثني 
املنتدى يف ن�شخته ال18 للحفاظ 
ع��ل��ى ال��ت��ن��وع احل����ي����وي.  وحت���دث 
�شراق  ي�شلم  بن  حممد  الدكتور 
جامعة  يف  العلمي  ال��ب��ح��ث  عميد 
الطائف باململكة العربية ال�شعودية 
عن اأهمية الن�شور يف خدمة البيئة 
واحل����ف����اظ ع��ل��ي��ه��ا وذل������ك خالل 
تناولت  التي  الور�شة  يف  م�شاركته 
ات��ف��اق��ي��ة الأن��������واع امل���ه���اج���رة بني 
اأوروب������ا واأف��ري��ق��ي��ا واآ����ش���ي���ا، والتي 
فيها،  حيويا  دورا  ال�شارقة  تلعب 
باعتبارها ممثلة عن دول املنطقة 
يف قيادة اجلهود الإقليمية حلماية 

الن�شور املهددة بالنقرا�س.
عبدالرحمن  ع���ث���م���ان  وت����ن����اول   

عدة،  مراحل  على  العربي  الوطن 
وع��م��ل م��ق��ارن��ات اأو���ش��ح��ت تطور 
ع����دة جم�����الت منها  م��ل��م��و���س يف 
واملعلومات  والأب��ح��اث  الت�شريعية 
ال����ق����درات.  وق���ال���ت �شعادة  وب���ن���اء 
هيئة  رئي�س  ال�شويدي  �شيف  هنا 
اإنه  الطبيعية  وامل��ح��م��ي��ات  البيئة 
بف�شل دعم ورعاية �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
الأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي، 
ال�������ش���ارق���ة، مت��ك��ن��ت هيئة  ح���اك���م 
من  الطبيعية  وامل��ح��م��ي��ات  البيئة 
حت��ق��ي��ق ال��ع��دي��د م���ن الإجن������ازات 
التي عززت من دور اإمارة ال�شارقة 
على  واحل��ف��اظ  البيئة  ح��م��اي��ة  يف 
التنوع احليوي، وجنحت يف تنظيم 
ل�شون  ال���دويل  ال�����ش��ارق��ة  منتدى 

اأن  م��و���ش��ح��ا  الطبيعية  امل��ك��ون��ات 
الكثري  و���ش��ع��ت  ال�����ش��ارق��ة  اإم������ارة 
للبيئة  ال��داع��م��ة  الت�شريعات  م��ن 

واملحافظة عليها.
 ودعا �شموه اأفراد املجتمع وفئاته 
البيئة  م��ك��ون��ات  ع��ل��ى  للمحافظة 
واحل��ر���س على ع��دم ال���ش��رار بها 
مكوناتها  من  الكثري  تفقد  ل  كي 
اإىل  ����ش���م���وه  دع�����ا  ك���م���ا   .. ال��غ��ن��ي��ة 
البيئة  حب  على  الأطفال  ت�شجيع 
ال�شغر  م��ن��ذ  ع��ل��ي��ه��ا  وامل��ح��اف��ظ��ة 
فئات  خمتلف  توعية  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
و�شرورة  البيئة  باأهمية  املجتمع 

احلفاظ عليها.
ال���دك���ت���ور دي��ف��ي��د ميلني   واأل���ق���ى 
احلمراء  القائمة  جلنة  يف  الع�شو 
ال����دول����ي����ة، ك��ل��م��ة ق�������ش���رية عرف 

الهيئة  يف  البيئي  املخطط  ل��ول��ن 
الفطرية،  ل��ل��ح��ي��اة  ال�������ش���ع���ودي���ة 
مو�شوع الأ�شجار والنباتات املهددة 
والنقرا�س واأك��د وج��ود اأك��ر من 
�شبار  �شجرة  و50  �شجرة   200
بالنقرا�س  م����ه����ددة  ت���ك���ون  ق����د 
ولذلك يجب ال�شتمرار م�شتقبال 
من  اأخ����رى  جم��م��وع��ات  تقييم  يف 
الأ�شجار والنباتات يف �شبه اجلزيرة 
ال��ع��رب��ي��ة.  و حت����دث اإي���ه���اب عيد 
التنفيذي  امل��دي��ر  ب��اأع��م��ال  ال��ق��ائ��م 
البيئة  حل��م��اي��ة  امللكية  للجمعية 
ع��م��ل��ي��ة حتديث  ع����ن  ال���ب���ح���ري���ة، 
ق��ائ��م��ة امل��ح��م��ي��ات ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة يف 
فاعلية  وقيا�س  العربية،  اجلزيرة 
اأداء املحميات الطبيعية وا�شتعر�س 
درا�شات عدد كبري من املحميات يف 

ال��ت��ن��وع احل���ي���وي ع��ل��ى م���دى 18 
اهتمام  ا���ش��ت��ق��ط��ب  وال�����ذي  ع���ام���ا، 
مئات العلماء واخلراء والباحثني 

من خمتلف اأنحاء العامل .
 واأكدت ال�شويدي اأن مركز حماية 
واإكثار احليوانات والطيور املهددة 
قاعدة  اإىل  حت����ول  ب���الن���ق���را����س 
يف  العلمية  وال��درا���ش��ات  لالأبحاث 
بيئات  ال��ت��ن��وع احل���ي���وي يف  ���ش��ون 
يف  واأ�شهم  العربية،  اجلزيرة  �شبه 
توحيد اجلهود العاملية للمحافظة 
املهددة  والطيور  احل��ي��وان��ات  على 
بالنقرا�س يف املنطقة لأن بقاءها 
ويحمي  احل��ي��وي  ال��ت��ن��وع  ي�شمن 
ال�شحراوية  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  ال��ن��ظ��م 
لتظل ال�شارقة رائدة يف هذا املجال 

على م�شتوى املنطقة والعامل.

درهم  مليارات   5 تبلغ  للم�شروع 
امل�شروعات  اأ���ش��خ��م  اأح����د  وي��ع��د 

التنموية يف الإمارة.
 وي�����ش��م امل�����ش��روع ج��زءي��ن الأول 
اإىل  خ��ورف��ك��ان  مدينة  م��ن  ميتد 
م��ن��ط��ق��ة دف��ت��ا وي��ح��ت��وي ع��ل��ى 5 
4 منها  اأن���ف���اق مت الن��ت��ه��اء م��ن 
مرت   1300 الأول  ط��ول  ويبلغ 
والثالث  م����رتا   860 وال���ث���اين 
فيبلغ  ال���راب���ع  اأم�����ا  م���رت   300
هذه  وت�شم  مرت   1400 طوله 
الأن����ف����اق ح���ارت���ني يف ك���ل اجت���اه 
للوقوف  م�شاحة  اإىل  بالإ�شافة 

����ش���رك���ت���ان اإح����داه����م����ا م����ن جهة 
مدينة خ��ورف��ك��ان والأخ����رى من 

جهة منطقة �شي�س .
واط���ل���ع ���ش��م��وه ع��ل��ى اآل���ي���ة عمل 
امل�������ش���روع ال����ذي ي��ق��ع ع��ل��ى طرق 
الوعورة  �شديدة  ومناطق  جبلية 
الطريق  ب���اإجن���از  ���ش��م��وه  ووج�����ه 
واملعايري  املوا�شفات  اأف�شل  على 
الآمنة موؤكدا اأن ل تتعدى ن�شبة 

امليل يف الطرق 6% .
 و وج�����ه ����ش���م���وه خ�����الل زي���ارت���ه 
ا�شرتاحات  با�شتحداث  التفقدية 
خم�ش�شة  ال��ط��ري��ق  ط���ول  ع��ل��ى 

مكتب  وا����ش���ت���ح���داث  ل��ل��خ��دم��ات 
لالحتفالت  و���ش��اح��ة  ل��ل��ب��ل��دي��ة 
وحديقة لأهايل املنطقة وجمعية 

تعاونية.
كما وجه �شموه بتوفري ا�شرتاحة 
الطبيعة  على  ل��الط��الع  لل�شياح 
الطبيعية  امل��ي��اه  وب���رك  اخل��الب��ة 
والأف��الج واأكد �شموه عدم تاأثري 
وتطوير  ال��ت��ن��م��وي��ة  امل�����ش��روع��ات 
ال�����ش��ب��ك��ة ال���ط���رق���ي���ة ب�����الأودي�����ة 
والأفالج واملجاري املائية .. ووجه 
الطبيعة  ذات  الأ���ش��ج��ار  ب��زراع��ة 
املدرجات  ام��ت��داد  ع��ل��ى  اجلبلية 

الأنفاق  ه��ذه  و�شممت  ال��ط��ارئ 
وموا�شفات  م��ع��اي��ري  اأع��ل��ى  وف���ق 

الأمن وال�شالمة.
حاكم  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ت��وق��ف  و   
ال�������ش���ارق���ة ل���الط���الع ع��ل��ى �شري 
العمل يف النفق اخلام�س والأكر 
بطول يبلغ 2600 مرت وا�شتمع 
�شعادة  م����ن  �����ش����رح  اإىل  ����ش���م���وه 
املهند�س �شالح بن بطي املهريي 
التخطيط  دائ�����رة  يف  امل�����ش��ت�����ش��ار 
القائمني  واملهند�شني  وامل�شاحة 
على امل�شروع حول مراحل اجناز 
عليه  تعمل  ال���ذي  الكبري  النفق 

مواقف  وت�شم  وال���زوار  ملرتاديه 
اآم����ن����ة ل���ل�������ش���ي���ارات واحل����اف����الت 
ومركبات الطوارئ على اأن تكون 
ذات  مواقع  يف  ال�شرتاحات  هذه 
جميلة  وم��ن��اظ��ر  خ��الب��ة  طبيعة 
البيئة اجلبلية والزراعية  تعك�س 
املحيطة بال�شارع كما وجه �شموه 
ب��ت��وف��ري اخل���دم���ات ال���الزم���ة يف 

هذه ال�شرتاحات.
ال�����ش��م��و حاكم   و وج����ه ���ش��اح��ب 
ال�����ش��ارق��ة اأي�����ش��ا ب��ر���ش��ف الطرق 
يف  ال�شكنية  املنطقة  اإىل  امل��وؤدي��ة 
م��ن��ط��ق��ة ���ش��ي�����س واإ����ش���اف���ة اأر����س 

اجلبلية ك�شجرة ال�شدر.
اأي��������شا  �ش�������موه  ا�ش������تمع  و 
ال�شت�شاري  م��������ن  ���ش�����������������������رح  اإىل 
م�����شروع  ع�������لى  والق������ائمني 
ال�شارقة   - خ���ورف���ك���ان  ط���ري���ق 
ح������ول ����ش���ري ال���ع���م���ل يف اجل�����زء 
ال����ث����اين ل���ل���م�������ش���روع امل���م���ت���د من 
بخ�شرية  م�����رورا  دف��ت��ا  م��ن��ط��ق��ة 
مبدينة  الإم����������ارات  �����ش����ارع  اإىل 
ال�����ش��ارق��ة و���ش��ي�����ش��م ه����ذا اجلزء 
يف  مهمة  معابر  متثل  ج�شور   9
توزيع حركة النقل ملختلف املدن 

واملناطق.

مدينة ال�صيخ خليفة الطبية ت�صتقبل وفد هيئة مياه وكهرباء اأبوظبي 
•• اأبوظبي –الفجر:

احلكومية  ل��ل��ت��وج��ي��ه��ات  ت���رج���م���ًة 
ال�شامية باعتماد العام 2017 عاما 
اخلليجي  اليوم  ومبنا�شبة   ، للخري 
حلقوق املر�شى، قامت دائرة الأعمال 
وكهرباء  م���ي���اه  ه��ي��ئ��ة  يف  امل�������ش���ان���دة 
لالأطفال  زي�����ارة  بتنظيم  اأب��وظ��ب��ي 
خليفة  م��دي��ن��ة  ال�شيخ  يف  امل��ر���ش��ى 
من�شاآت  اح���دى  اأب��وظ��ب��ي  يف  الطبية 
ال�شحية  للخدمات  ابوظبي  �شركة 
“ �شحة” ، وكان يف ا�شتقبال الوفد  
الذين  امل�شت�شفى  م�شوؤويل  من  عدد 
رح���ب���وا ب��ال��وف��د ال���زائ���ر ، ك��م��ا نقل 
وف���د ال��ه��ي��ئ��ة خ���الل ال���زي���ارة حتيات 
واأ�شرهم  ل��الأط��ف��ال  ال��ه��ي��ئ��ة  اأ����ش���رة 
العاجل،  ب��ال�����ش��ف��اء  ل��ه��م  واأم��ن��ي��ات��ه��م 
اأبوظبي  ���ش��رك��ة  ب��ج��ه��ود  م�����ش��ي��دي��ن 
ومدينة   ، �شحة  ال�شحية  للخدمات 

ال���رائ���دة يف  ال��ط��ب��ي��ة  ال�����ش��ي��خ خليفة 
الرعاية  خ����دم����ات  اأف�������ش���ل  ت���ق���دمي 
ال�شحية.  وقد اطلع وفد الهيئة على 
جهود الكادر الطبي يف امل�شت�شفى يف 
ال��الزم��ة للمر�شى  ال��رع��اي��ة  ت��ق��دمي 
وف��ق��ا لأع��ل��ى امل�����ش��ت��وي��ات ال��ع��امل��ي��ة يف 

نهاية  ويف  الطبية،  ال��رع��اي��ة  جم��ال 
بت�شليم  ال��ه��ي��ئ��ة  وف����د  ق����ام  ال����زي����ارة 
تكرميا  الهيئة  درع  امل�شت�شفى  اإدارة 
وتقديرا جلهودهم، وقد اأعربت اإدارة 
لوفد  �شكرها اجلزيل  امل�شت�شفى عن 

الهيئة على هذه املبادرة الطيبة.

اأمل القبي�صي واأع�صاء املجل�س الوطني الحتادي يزورون واحة الكرامة 
•• اأبوظبي-وام:

الوطني  املجل�س  رئي�شة  القبي�شي  ع��ب��داهلل  اأم���ل  ال��دك��ت��ورة  م��ع��ايل  زارت 
التي  الكرامة  واح��ة  موقع  الول  اأم�����س  م�شاء  املجل�س  واأع�����ش��اء  الحت���ادي 
�شيدت لتخليد بطولت �شهداء الإمارات وت�شحياتهم يف �شبيل الدفاع عن 

الوطن ومكت�شباته ومنجزاته.
وتفقدت معايل الدكتورة اأمل القبي�شي واأع�شاء املجل�س موقع واحة الكرامة 
الذي يتكون من ميدان الفخر ون�شب ال�شهيد وجناح ال�شرف الذي ي�شم 

األواحا حتمل اأ�شماء ال�شهداء.
اإليه  ترمز  وما  الواحة  �شرح مف�شل عن  اإىل  والأع�شاء  وا�شتمعت معاليها 
من معاين الت�شحيات وبطولت اأبناء دولة الإمارات الذين قدموا اأرواحهم 
فداء للوطن وعلى راأ�شهم ال�شهيد �شامل خمي�س الدهماين الذي ا�شت�شهد 
تاأ�شي�س دول��ة الحتاد  اأي��ام قليلة من  الكرى قبل  دفاعا عن جزيرة طنب 
والأع�شاء مرا�شم  �شهدت معاليها  فيما   ..  1971 عام  دي�شمر من   2 يف 

ا�شتعرا�س حر�س ال�شرف يف واحة الكرامة.
املعلم  لهذا  الحت���ادي  الوطني  املجل�س  اأع�شاء  زي���ارة  اأن  معاليها  اأك���دت  و 
ال���ت���ي ت�شمنتها  ل��ل��م��ج��ل�����س  امل����ب����ادرات امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ت���اأت���ي ���ش��م��ن  ال��وط��ن��ي 
ا�شرتاتيجية املجل�س الرملانية لالأعوام 2016-2021 و�شمن احتفالت 
املجل�س الوطني الحتادي بالذكرى ال�45 لتاأ�شي�شه يف 12 فراير من عام 

.  1972
جلنودنا  وتقدير  اإج���الل  وق��ف��ة  نقف  اإذ  للمجل�س  كاأع�شاء  اإن��ن��ا   : وق��ال��ت 
ال�شهداء يف كيفية التعبري عن النتماء احلقيقي للدولة فاإننا ن�شتلهم ما 
الإمارات  دول��ة  علم  ليبقى  وال��ف��داء  العطاء  قيم  من  الواحة  ه��ذه  جت�شده 
�شهداء  ت�شحيات  من  ن�شتمد  اأننا  كما  وال��واج��ب  احل��ق  ميادين  يف  �شاخما 
الإم���ارات يف ظل  القادمة يف خدمة �شعب  العزمية يف انطالقتنا  الإم���ارات 

توجيهات قيادتنا احلكيمة .
واأ�شافت معاليها اإن واحة الكرامة التي جت�شد روؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل وتوجيهاته بتخليد اأ�شماء 
الذين �شحوا باأرواحهم خالل تاأدية واجبهم الوطني متثل عنوانا للبطولة 
والفخر وال�شجاعة والوحدة .. موؤكدة اأن هذه الواحة مبا متثله لدى كل 
من يزورها من اأبناء دولة الإمارات من قيم وطنية اإمنا تعر عن فخرهم 

واعتزازهم بدولتهم وقيادتها وجنودها البوا�شل و�شهدائها الأبرار .
وقالت : اإننا فخورون مبا قدمه اأبناء الإم��ارات من ت�شحيات وبطولت يف 
الدفاع عن وطنهم فهذا املعلم الوطني هو م�شدر اإلهام لنا جميعا يف جمال 

العطاء من اأجل رفعة هذا الوطن العزيز .
وقامت معايل اأمل القبي�شي يف ختام الزيارة بتدوين كلمة يف �شجل ال�شرف 
�شهداء  قدمها  التي  امل�شرفة  بالنماذج  واعتزازها  فخرها  عن  فيها  اأعربت 

الإمارات وجنودها البوا�شل تلبية لنداء الواجب للوطن.

 

امل�شت�شفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

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

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

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�شت�شفيات اخلا�شة
اأبوظبى

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

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

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

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�شيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

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

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

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

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

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�شرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �شاخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �شاعة



اخلميس   9   فبراير    2017  م   -   العـدد  11940  
Thursday  9  February   2017  -  Issue No   1194006

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 هوروث ماك لعمال ال�شت�شارات

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 89802
با�ش����������م: �س. كون�شنت )�س.ذ.م.م( - فرع

هاتف:  ب:136  ���س  ال�شناعية.  ال��ق��وز   - دب��ي  حكومة  ملك  ار����س  وع��ن��وا���ن��ه: 
3472011 فاك�س: 3472957 دبي - المارات العربية املتحدة

وامل�شجلة حتت رقم : )86910(  بتاريخ:2008/03/17
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2017/01/23  وحتى تاريخ : 2027/01/23
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  فرباير 2017 العدد 11940
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•• راأ�ص اخليمة – الفجر 

عيادة  اخليمة  راأ����س  م�شت�شفى  اأطلقت 
على  امل��ر���ش��ى  ت�شتقبل  الأط���ف���ال  ط���ب 
لتلبية  �شاعة  والع�شرين  الرب���ع  م���دار 
لالأطفال،  ال�شحية  الرعاية  احتياجات 
اإىل جانب توفري خدمات الطوارئ من 
مع  املتخ�ش�شني.  الأط��ف��ال  اأط��ب��اء  قبل 

وجود م�شت�شارين متفرغني لالأطفال.
 وت��ق��دم ال��ع��ي��ادة ع��ل��ى م���دار 24 �شاعة 
ال����ع����ام  خ������دم������ات يف ط������ب الأط�������ف�������ال 
التنف�شي  اجلهاز  واأم��را���س  والتح�شني 
واأمرا�س  ال��رب��و  وامل��زم��ن��ة، مثل  احل���ادة 
ال�شمنة  واإدارة  ل����الأح����داث  ال�����ش��ك��ري 
ع��ن��د الأط�����ف�����ال، م���ن ب���ني غ���ريه���ا من 

اخلدمات.
اأطفال  طبيب  ي��ق��ول  ال�����ش��ي��اق،  ه���ذا  يف 
اخليمة  راأ����س  م�شت�شفى  يف  متخ�ش�س 
ال��دك��ت��ور ف��ي�����ش��ال رج���م���ال م��ي��ه��ت��ا،: اإن 
ال��ف��ك��رة م���ن ه���ذا امل���رف���ق ه���ي التوفري 
ل��الآب��اء والأم��ه��ات خ��ي��ار احل�شول على 
امل���م���ت���ازة يف جميع  ال��ط��ب��ي��ة  اخل���دم���ات 

الأوقات. 
يف  املتخ�ش�س  الأط��ف��ال  طبيب  ويعلق 
م�شت�شفى راأ�س اخليمة الدكتور �شريف 

اأحمد بعثاهلل قائال: يف بع�س احلالت، 
طبية  رع����اي����ة  اإىل  الأط�����ف�����ال  ي���ح���ت���اج 
متوفرة  دائما  لي�شت  وهي  متخ�ش�شة، 
اآخ��ر حاولت  اأم��ر  امل�شت�شفيات، وه��ذا  يف 
م��ع��اجل��ت��ه. يف  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  م�شت�شفى 
الآن  للوالدين  ميكن  ال��ط��وارئ،  ح��ال��ة 
كاملة  بثقة  و  هنا  اىل  طفلهما  اح�شار 
دائما  هو  متخ�ش�س  اأطفال  طبيب  باأن 

متواجد للخدمة .
ك��م��ا ي��ن�����ش��ح الأط����ب����اء الأه������ل يف هذه 
الظروف املناخية املتغرية اإبقاء عيونهم 
مفتوحة لأي تغيريات يف �شلوك اأبنائهم 
يتطلب  قد  ال��ذي  النف�شي  اأو  اجل�شدي 

املرتفعة  ف��احل��م��ى  ال���ط���ارئ���ة.  ال��ع��ن��اي��ة 
)اأك����ر م��ن 39 درج����ة(، و���ش��ع��وب��ات يف 
احلاد  اأو  امل�����ش��ت��م��ر  وال��ت��ق��ي��وؤ  ال��ت��ن��ف�����س، 
اجل�����ش��م غري  وح����رك����ات  الإ����ش���ه���ال،  اأو 
الوعي،  فقدان  اأو  والإغ��م��اء  الطبيعية، 
ال�����ش��ق��وط من  اأو  ال����راأ�����س  و����ش���دم���ات 
ارتفاع كبري، واجل��روح مع نزيف غزير 
البطن  واأمل  يتوقف  ال��ذي ل  النزف  اأو 

تدل  موؤ�شرات  كلها  امل�شتمر،  او  املفاجئ 
اإىل  عاجلة  ب��زي��ارة  القيام  ���ش��رورة  على 

امل�شت�شفى.
واأ�شاف الدكتور ر�شا �شديقي، الرئي�س 
ال�شحية  الرعاية  ملجموعة  التنفيذي 
مل�شت�شفى  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وامل��دي��ر  ال��ع��رب��ي��ة 
راأ�����س اخل��ي��م��ة: ك��م��ا ه��و احل����ال دائما، 
ال��رئ��ي�����ش��ي ه��و ع��ل��ى م�شاعدة  ت��رك��ي��زن��ا 

رعاية  اىل  ب�شهولة  الو�شول  يف  النا�س 
�شحية ذات جودة. يف بلد مثل الإمارات 
العربية املتحدة حيث هناك الآن العديد 
تكون  مل��اذا   ،7/24 املتاحة  امل��راف��ق  من 
عن  متاأخرة  لالأطفال  الطبية  الرعاية 
ه���ذه اخلطوة  ت�����ش��ه��ل  اأن  ن���اأم���ل  ذل����ك؟ 
يتلقى  طفلهم  اأن  ���ش��م��ان  الآب�����اء  ع��ل��ى 

رعاية �شحية منا�شبة ومنتظمة. 

•• راأ�ص اخليمة – الفجر

كّرم العميد غامن اأحمد غامن مدير عام العمليات ال�شرطية ب�شرطة راأ�س اخليمة، اثنني 
من منت�شبي الإدارة العامة لالإقامة و�شوؤون الأجانب براأ�س اخليمة، كونهم من املوظفني 
املميزين احلري�شني على اأداء واجبهم باأح�شن واأكمل وجه من الإيجابية يف الأداء، وذلك 
بامل�شوؤولية جتاه  �شعورهم  وم��دى  الأمني،  به من عمل يدل على كفاءة ح�شهم  ملا قاموا 
اأحمد حمد الزعابي، وعريف  اأول  املجتمع املحلي وال��دويل.  حيث متكن كل من مالزم 
لتقوم  ال�شلطات،  اإىل  وت�شليمه  دولياً،  مطلوب  �شخ�س  �شبط  من  الزعابي،  را�شد  اأحمد 
الداخلية  وزارة  ا�شرتاتيجية  من  انطالقاً   ، �شده  الالزمة  القانونية  الإج��راءات  باتخاذ 
اأ�شاد  الرامية اإىل تعزيز الأم��ن والأم��ان، من خالل فر�س �شلطة القانون. ومن جانبه، 
مدير عام العمليات ال�شرطية ب�شرطة راأ�س اخليمة، باحل�س الأمني العايل الذي يتمتع 
به املوظفني، والذي بداأ جلياّ عند اأدائهم لواجبهم على اأكمل وجه، و�شبط كل من يحاول 
خمالفة لوائح وقوانني ال�شلطات املحلّية والدّولية، موؤكداً يف الوقت ذاته حر�س القيادة 
العامة ل�شرطة راأ�س اخليمة على تكرمي املتعاونني معها، والإ�شادة بهم وال�شد على اأيديهم 
لبذل املزيد من اجلهد والعطاء، وليكونوا قدوة ح�شنة ومثال يحتذي به بني جميع اأفراد 

املجتمع. 

•• دبي-وام:

قدم �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي واجب العزاء 
يف وفاة املرحوم حمد عي�شى ح�شن الع�شب . فقد قام �شموه يرافقه �شمو ال�شيخ 
الفقيد  اآل مكتوم م�شاء ام�س بزيارة جمل�س عزاء  را�شد  من�شور بن حممد بن 
يف منطقة الرا�شدية يف دبي حيث اأعرب لذوي واأ�شرة املرحوم عن �شادق عزائه 
وموا�شاته لهم مب�شابهم الأليم راجيا اهلل تبارك وتعاىل اأن يرحمه رحمة وا�شعة 

ويغفر له ويلهم اأهله ال�شر وال�شلوان - اإنا هلل واإنا اإليه راجعون .

•• راأ�ص اخليمة-وام: 

قدم �شمو ال�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر القا�شمي ويل عهد راأ�س اخليمة م�شاء ام�س الول 
اأثناء  ا�شت�شهد  الذي  الظهوري  را�شد علي حممد  الوكيل  الوطن  �شهيد  العزاء لأ�شرة  واجب 
الذي  باليمن  الأم��ل  اإع��ادة  العربي يف عملية  التحالف  ق��وات  الوطني �شمن  الواجب  تاأديته 
تقوده اململكة العربية ال�شعودية. واأعرب �شموه خالل زيارته ملجل�س العزاء مبنطقة وادي �شعم 
براأ�س اخليمة عن خال�س تعازيه وموا�شاته اإىل والد واإخوة وذوي ال�شهيد .. �شائال املوىل عز 
وجل اأن يتغمد فقيد الوطن بوا�شع رحمته واأن ي�شكنه ف�شيح جناته واأن يتقبله مع ال�شديقني 

وال�شهداء واأن يلهم ذويه ال�شر وال�شلوان.

•• ابوظبي-الفجر:

اجلمهور  اأبوظبي  مدينة  بلدية  دعت 
ن�شر  مب��ع��اي��ري  ال��ت��ق��ي��د  اأه���م���ي���ة  اإىل 
الغ�شيل واملالب�س على �شرفات املنازل 
وامل�شاهمة يف احلفاظ على  والبنايات 
امل��ن��ظ��ر اجل���م���ايل وال��ع��م��ل م���ن اأج���ل 
احل���د م��ن ظ��اه��رة م�����ش��وه��ات املظهر 
احل�شاري للمدينة من خالل التقيد 
الغ�شيل  لن�شر  ال�شحيحة  بالأ�شاليب 
وامل���الب�������س. ج����اء ذل����ك خ����الل حملة 
نظمتها  وتفتي�شية  واإر�شادية  توعوية 
ا���ش��ت��ه��دف��ت م��ن��ط��ق��ة �شرق  ال��ب��ل��دي��ة 
ج��زي��رة اأب��وظ��ب��ي وذل���ك ح��ر���ش��ا على 
ال�شحية  ال���ش��رتاط��ات  جميع  تنفيذ 
وبهدف  اجل��م��ايل  باملظهر  واله��ت��م��ام 
بعدم  ل����الل����ت����زام  اجل���م���ه���ور  ت���وع���ي���ة 
�شرفات  على  والغ�شيل  املالب�س  ن�شر 
وواجهات املباين الأمر الذي ي�شهم يف 

ت�شويه املظهر احل�شاري للمدينة .

�شجلت  احلملة  اأن  البلدية  واأ����ش���ارت 
امل��ظ��اه��ر غ��ري ال�شحية  ال��ع��دي��د م��ن 
الغ�شيل  ن�شر  جم��ال  يف  والع�شوائية 
املطلة  ال����واج����ه����ات  ع���ل���ى  وامل���الب�������س 

م���ب���ا����ش���رة ع���ل���ى ال�������ش���ارع ال����ع����ام مما 
ي��وؤدي اإىل الإخ��الل بامل�شهد اجلمايل 

لل�شوارع واملباين املذكورة.
اأ�شفرت  احلملة  اأن  البلدية  واأ�شافت 

عن حترير 15 خمالفة بحق مرتكبي 
خاطئ  ب�شكل  الغ�شيل  ن�شر  خمالفة 
العام  �شجلت  بينما  ال�����ش��رف��ات  ع��ل��ى 
خمالفات   210 م���ن  اأك����ر  امل��ا���ش��ي 

فرق  قامت  كما   .. ال�شعيد  ه��ذا  على 
اإر�شادية  اإن�����ذارات  ب��ت��وزي��ع  التفتي�س 
متعددة  ب���ل���غ���ات  ع���ام���ة  وحت���ذي���ري���ة 
وقاطني  اجل���م���ه���ور  اإط�������الع  ب���ه���دف 
البنايات  وح��را���س  وال��ف��ل��ل  ال��ب��ن��اي��ات 
ودعت  وتالفيها  املخالفات  ه��ذه  على 
جنب  اإىل  جنبا  امل�شاهمة  اأهمية  اإىل 
اأجل  م��ن  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  م��ع 
احل�شاري  املظهر  مب�شتوى  الرت��ق��اء 
اأهداف  اأه��م  واجل��م��ايل ملدننا. وح��ول 
الغ�شيل  ن�شر  ظاهرة  مواجهة  حملة 
اأكدت البلدية اأنها ت�شتهدف امل�شاهمة 
يف احل���ف���اظ ع��ل��ى امل��ن��ظ��ر اجل���م���ايل ، 
املظهر  م�شوهات  ظ��اه��رة  م��ن  واحل���د 
بالأ�شاليب  وال��ت��ق��ي��د   ، احل�������ش���اري 
 ، واملالب�س  الغ�شيل  لن�شر  ال�شحيحة 
حيث ا�شتمل النطاق اجلغرايف للحملة 
قطاع �شرق جزيرة اأبوظبي . واأ�شافت 
احلمالت  ه��ذه  تنظيم  اأن��ه��ا  البلدية 
 ( رق��م  ال��ق��ان��ون  اإىل  بال�شتناد  ي��اأت��ي 

احلفاظ  ب�����ش��اأن   2012 ل�شنة   )  2
وال�شكينة  وال�شحة  العام  املظهر  على 
اأب��وظ��ب��ي .  ونوهت  اإم����ارة  ال��ع��ام��ة يف 
الطرق  اع��ت��م��اد  يتوجب  اأن���ه  البلدية 
وا�شتخدام  الغ�شيل  ن�شر  اليجابية يف 
الأدوات الع�شرية املتاحة مثل املجفف 
املعدين  ال�شبك  للمالب�س  الكهربائي 
ل��ن�����ش��ر ال��غ�����ش��ي��ل والم���ت���ن���اع ع���ن ن�شر 
يكون  ب��ح��ي��ث  ال�����ش��رف��ة  ع��ل��ى  الغ�شيل 
الأبنية  ملنظر  للعيان وم�شوها  ظاهرا 
املخالفة  قيمة  ع��ن  اأم��ا    . وال�شرفات 
امل��ال��ي��ة ب��ح��ق م��رت��ك��ب��ي ظ���اه���رة ن�شل 

والنوافذ  ال�����ش��رف��ات  ع��ل��ى  ال��غ�����ش��ي��ل 
قيمة  اأن  ال��ب��ل��دي��ة  ف���اأك���دت  وغ���ريه���ا 
1000درهم  اإىل  ت�����ش��ل  امل��خ��ال��ف��ة 
وت��ت�����ش��اع��ف ال��غ��رام��ة امل��ال��ي��ة يف حال 
باأفراد  ال��ب��ل��دي��ة  واأه���اب���ت   ، ال��ت��ك��رار 
املجتمع اأهمية امل�شاهمة يف اإنهاء هذه 
وتوؤكد   ، احل�����ش��اري��ة  غ���ري  ال��ظ��اه��رة 
ع��زم��ه��ا ع��ل��ى امل�����ش��ي ق��دم��ا يف طريق 
املدينة  م�����ش��وه��ات  ك��ل  م��ن  التخل�س 
واأكدت    . بها  املعمول  للقوانني  وفقا 
تطوير  اأن  اأب���وظ���ب���ي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة 
ي�شكل  للمدينة  العام  املظهر  وجتميل 

اأحد اأهم اأولويات خطة بلدية مدينة 
اأبوظبي �شمن اإطار اأهدافها لالرتقاء 
ب���امل�������ش���ت���وى احل���������ش����اري واجل����م����ايل 
والتنظيمي للمدن ، ومن هذا املنطلق 
جهود  ت�����ش��اف��ر  اإىل  ال��ب��ل��دي��ة  تتطلع 
املجتمع مع براجمها وا�شرتاتيجياتها 
املرموقة  املكانة  من  تعزز  �شوف  التي 
و�شواحيها  اأبوظبي  بها  حتظى  التي 
التحتية  ال��ب��ن��ى  ���ش��ع��ي��د  ع��ل��ى  ����ش���واء 
تكامل  ���ش��ع��ي��د  ع��ل��ى  اأو  واخل���دم���ي���ة 
وجتان�س امل�شهد احل�شاري والع�شري 

لل�شوارع واملباين . 

بهدف احلفاظ على املنظر اجلمايل واإزالة م�شوهات املظهر احل�شاري

بلدية مدينة اأبوظبي تدعو للتقيد مبعاير ن�صر الغ�صيل 
واملالب�س على �صرفات املنازل وحترر 15 خمالفة

مركز �صرطة الق�صيدات ي�صعد املتعاملني يوم ال�صبت 

م�صاركة وا�صعة يف مبادرة تعابر فخر تقديرا 
لت�صحيات �صهداء الوطن واعتزازا ببطولتهم 

•• اأبوظبي -وام:

ت�شهد مبادرة تعابري فخر اإحدى املبادرات الرئي�شية يف حملة 
الإمارات بكم تفخر اإقبال كبريا من الأو�شاط الفنية والهواة 
واأف�����راد املجتمع ع��ل��ى امل�����ش��ارك��ة يف امل���ب���ادرة ال��ت��ي ت��ه��دف اإىل 
توظيف الإبداع الفني يف التعبري عن م�شاعر الفخر والعتزاز 

بت�شحيات �شهداء الإمارات وبطولتهم يف خمتلف امليادين.
ت�شمنت قائمة امل�شاركني يف تعابري فخر التي ينظمها مكتب 
لل�شياحة  اأبوظبي  هيئة  م��ع  بالتعاون  ال�شهداء  اأ���ش��ر  ���ش��وؤون 
والت�شكيليني  ال��ف��ن��ان��ني  م���ن  م��ت��م��ي��زة  جم��م��وع��ة  وال��ث��ق��اف��ة 
مكتوم  اآل  ح�شر  بنت  وف��اء  ال�شيخة  بينهم  م��ن  الإم��ارات��ي��ني 
وعبدالقادر الري�س وعبد الرحيم �شامل والدكتورة جناة مكي 

وحممد الق�شاب وجالل لقمان وخليل عبد الواحد.
الإماراتي  املجتمع  تفاعل  يج�شد  توجه  يف  امل�شاركة  وت��اأت��ي 
مبختلف اأطيافه مع املبادرة املتميزة التي تكر�س دور الفنون 
على  ال�شوء  وت�شليط  الوطنية  الإجن����ازات  م��الم��ح  ر���ش��م  يف 

ت�شحيات اأبطال الإمارات.
و�شيتم عر�س الأعمال الفنية امل�شاركة يف مبادرة تعابري فخر 
�شمن معر�س فني للمبادرة يتنقل اإىل خمتلف اإمارات الدولة 
امل�شاركة  الأعمال  قائمة  ت�شمل  كما  القادمة..  الأ�شهر  خالل 
جمموعة من الأعمال املختارة من م�شاركات الفنانني الهواة 

وطلبة املدار�س واجلامعات وخمتلف اأفراد املجتمع.
و اأعلن القائمون على املبادرة يف وقت �شابق عن متديد فرتة 
اجلاري  فراير   26 ي��وم  حتى  اجلمهور  م�شاركات  ا�شتقبال 
مبا يتما�شى مع القبال الوا�شع على امل�شاركة واإتاحة الفر�شة 
للجمهور ل�شتكمال اأعمالهم الفنية ومتكني امل�شاركة الفنية 
ملجموعة من اأبرز الفنانني والت�شكيليني الإماراتيني و�شرائح 

خمتلفة من اأفراد املجتمع.
ت�شجيع  على  الأوىل  ن�شختها  يف  فخر  تعابري  مبادرة  تركز  و 
ال��ف��ن��ان��ني وال��ط��ل��ب��ة واأف������راد امل��ج��ت��م��ع م���ن خم��ت��ل��ف الأعمار 
واجلن�شيات على توظيف الإب��داع الفني ك��اأدوات تعبريية عن 
البوا�شل  الإم���ارات  واأب��ط��ال  والع��ت��زاز بجنود  الفخر  م�شاعر 
وتخليد ذكرى وت�شحيات �شهداء الوطن الأبرار وتعزيز روح 

الوحدة والت�شامن بني اأفراد املجتمع الإماراتي.
التي  #الإمارات_بكم_تفخر  املبادرة جزءا من حملة  تاأتي 
املجتمع  فئات  لإ���ش��راك  ال�شهداء  اأ�شر  ���ش��وؤون  مكتب  اأطلقها 
كافة يف التعبري عن م�شاعر الفخر والعتزاز مبا قدمه اأبناء 
الإمارات من ت�شحيات يف �شبيل الدفاع عن الوطن واحلفاظ 
على رفعته ومكت�شباته يف جميع امليادين ورفع رايته خفاقة يف 

ميادين الواجب الوطني.
يف  املجتمعية  الفعاليات  مدير  ال�شويدي  �شمية  اأو�شحت  و 

قطاع الثقافة يف هيئة اأبو ظبي لل�شياحة والثقافة اأن املبادرة 
تفتح اأبوابها لكافة اأفراد املجتمع من املواطنني واملقيمني يف 
ت�شتهدف  فئتني  �شمن  الفنية  م�شاركاتهم  لتقدمي  ال��دول��ة 
اأفراد اجلمهور  الأوىل الفنانني املحرتفني والهواة وخمتلف 
وت�����ش��ت��ه��دف ال��ث��ان��ي��ة ط��ل��ب��ة امل���دار����س واجل���ام���ع���ات م���ن كافة 
ا�شتخدام  ع��ر  متاحة  امل�شاركات  اأن  واأك���دت  ال��دول��ة.  اأرج���اء 
جميع و�شائل التعبري الفني مبا ي�شمل الر�شم على القما�س 
اأواخل�����ش��ب وو���ش��ائ��ل ال��ف��ن��ون ال��رق��م��ي��ة وال��و���ش��ائ��ط املتعددة 
وغريها  اليدوية  اخلطوط  وفنون  الفوتوغرايف  والت�شوير 

من اأنواع الفنون.
و اأ�شارت اإىل �شرورة اأن تكون الأعمال امل�شاركة قابلة للتعليق 
بني  وال��ت��الح��م  ال��وح��دة  م��ع��اين  جت�شد  واأن  العر�س  لغايات 
اأفراد املجتمع وتعر عن م�شاعر الفخر والعتزاز مبا قدمه 
�شهداء الإم��ارات من ت�شحيات وبطولت للحفاظ على رفعة 

ومكت�شبات الوطن.
الفنانني وغري  م��ن  ك��اف��ة  املجتمع  اأف����راد  ال�����ش��وي��دي  دع��ت  و 
لأهدافها  حتقيقها  يف  وامل�شاهمة  امل��ب��ادرة  دع��م  اإىل  الفنانني 
الفنية  الأع��م��ال  تقدمي  على  الآخ��ري��ن  ت�شجيع  عر  النبيلة 
ودعوة الأ�شدقاء واأفراد العائلة للم�شاركة ودعم هذه املبادرة 
الوطنية التي تخلد ذكرى من قدموا اأرواحهم فداء للوطن 
وت��ع��ك�����س م��ع��اين ال��ت�����ش��ام��ن وال���وح���دة ب���ني ���ش��ع��ب الإم�����ارات 
الوطن  و�شهداء  بجنود  والعتزاز  الفخر  م�شاعر  عن  وتعر 

وعائالتهم.
ال��ف��ن��ي��ة �شمن  امل�����ش��ارك��ات  لت�شلم  ال��ن��ه��ائ��ي  امل��وع��د  اأن  ي��ذك��ر 
26 فراير احلايل حيث  مبادرة تعابري فخر هو يوم الأحد 
ميكن للفنانني واأفراد اجلمهور من عمر 18 عاما وما فوق 
مبا�شر  ب�شكل  الإل��ك��رتوين  املوقع  من  امل�شاركة  طلب  حتميل 
بالريد  املبادرة  لفريق عمل  البيانات  ا�شتكمال  بعد  وار�شاله 
اإرف����اق ���ش��ورة ع��ال��ي��ة ال��دق��ة للعمل الفني  الإل���ك���رتوين م��ع 

امل�شارك لإجراء عملية التقييم.
املدر�شية  اإدارات��ه��م  فتكون عر  امل��دار���س  م�شاركات طلبة  اأم��ا 
املعلمني والإداري��ني ملعرفة  التوا�شل مع  ويجب على الطلبة 
طلبة  م�����ش��ارك��ة  ت��ك��ون  بينما   .. امل�����ش��ارك��ة  وكيفية  متطلبات 
اجل��ام��ع��ات ع��ر ك��ل��ي��ات ال��ف��ن��ون يف اجل��ام��ع��ة اأو ���ش��م��ن فئة 
اجلمهور يف حال عدم وجود كلية خم�ش�شة للفنون وجتاوز 

عمر الطالب 18 عاما.
و دع���ت ل��ل��م��زي��د م��ن امل��ع��ل��وم��ات ح���ول م���ب���ادرة ت��ع��اب��ري فخر 
ول��ت��ح��م��ي��ل ط��ل��ب��ات امل�������ش���ارك���ة زي������ارة امل���وق���ع الإل����ك����رتوين: 
التوا�شل  اأو   www.proudexpressions.ae
info@ الإل��ك��رتوين:  امل��ب��ادرة عر الريد  مع فريق عمل 

.proudexpressions.ae

م�صت�صفى راأ�س اخليمة تطلق خدمة عالجية لالأطفال طوال اليوم 

تكرمي �صابطني من اإدارة الإقامة براأ�س اخليمة �صاهما يف القب�س على مطلوب دوليا 

•• راأ�ص اخليمة – الفجر 

تطبيقاً ملبادرة �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة 
 2017 ع����ام  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال����دول����ة 
العامة  القيادة  اأعلنت  للخري،  عاماً 
اإطالق  ع��ن  اخليمة  راأ����س  ل�شرطة 
ال�شبت من  يوم  دوام  تفعيل  مبادرة 
متام ال�شاعة التا�شعة ) 9 ( �شباحاً، 
 )  3  ( الثالثة  ال�شاعة  مت��ام  وحتى 
املتعاملني  اإ���ش��ع��اد  م��رك��ز  ظ��ه��راً، يف 

الق�شيدات،  مبنطقة   ) ال�شامل   (
وذلك ابتداًء من يوم ال�شبت املوافق 
بق�شد  2017م،  ف����راي����ر   18
اإ����ش���ع���اد ج���م���ه���ور امل���ت���ع���ام���ل���ني، من 
خ��الل مت��دي��د ي��وم اإ���ش��ايف م��ن اأيام 
الأ�شبوع ميّكن اجلمهور خالله من 
لتحقيق  واإنهاء معامالتهم،  اإج��راء 
�شمن  اجلمهور  ر�شا  اإىل  الو�شول 
مبادرات �شرطة راأ�س اخليمة، لن�شر 
يف  املتعاملني  اأو���ش��اط  ب��ني  ال�شعادة 
ع���ام اخل����ري.  ح��ي��ث ت��ه��دف املبادرة 

حممد  نا�شر  العميد  قدمها  التي 
الآليات  ترخي�س  اإدارة  مدير  مطر 
اخليمة،  راأ����س  ب�شرطة  وال�شائقني 
امل��ت��ع��ام��ل��ني من  ا���ش��ع��اد  ت��ع��زي��ز  اإىل 
ال�شعادة،  م��ف��اه��ي��م  ت��ر���ش��ي��خ  خ���الل 
لت�شبح ممار�شة وثقافة ونهج عمل 
املتعاملني  اإ���ش��ع��اد  م��رك��ز  يف  م��ت��ب��ع 
اأهمية  على  وت��اأك��ي��داً   ،) ال�شامل   (
م��ن��ظ��وم��ة اخلدمة  ت��ع��زي��ز  ع��م��ل��ي��ة 
يف  والتفاين  املجتمع  يف  الإن�شانية 
حفاظاً  وال���وط���ن  امل��ج��ت��م��ع  خ��دم��ة 

التي حتققت ببذل  على الإجن���ازات 
اجلهود املخل�شة للقيادة وال�شعب.

وم���ن ج��ان��ب��ه، اأ����ش���اد ال��ع��م��ي��د نا�شر 
�شرطة  ب����ج����ه����ود  م�����ط�����ر،  حم����م����د 
املجال  ال��ت��ي فتحت  اخل��ي��م��ة،  راأ����س 
املزيد  ل��ت��ق��دمي  ال�����ش��رط��ة  ملنت�شبي 
التي  وامل�����ب�����ادرات  امل���ق���رتح���ات  م���ن 
اأن هذه  تخدم ع��ام اخل��ري ، م��وؤك��داً 
لتحقيق  فعلية  ترجمة  تعد  املبادرة 
اخلري،  عام  من  املن�شودة  التطلعات 
انطالقاً  وتنفيذها  تبنيها  مت  وق��د 

من جانب ت�شجيع وحتفيز منت�شبي 
ال��ق��ي��ادة على دع��م ع��ام اخل���ري، مبا 
وين�شر  امل��ت��ع��ام��ل��ني،  ا���ش��ع��اد  ي��ح��ق��ق 

اخلري بني جميع اأفراد املجتمع.

حمدان بن حممد يقدم واجب العزاء 
بوفاة حمد عي�صى ح�صن الع�صب 

ويل عهد راأ�س اخليمة يعزي اأ�صرة 
�صهيد الوطن را�صد الظهوري
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العنوان: في�شرتو�س للتجارة العامة، املو�شل - العراق
املنتجات/اخلدمات :

التبغ واأدوات املدخنني واأعواد الثقاب.
الواقعة بالفئة: 34   

N NAHRAEN كتب منها احل��رف الالتيني �شمن �شكل زخ��ريف مر�شوم  و�شف العالمة :  العرة 
�شكل هالة �شوء  املبخر وعليه  ب�شكل  �شبيه  �شكل  باعلى احل��رف  ور�شم  ال�شكل  فنية مميزة كما يف  بطريقة 
NAHREAN يف ال�شفل ويعلوها ر�شم هالة �شوء كما ر�شم  �شبيهة باملفرقعات وكتبت كلمة العالمة 
الناحية  املوجودان يف  والي�شر  المين  الزخريف ويف جزئيه  ال�شكل  بداخل  ال�شوء مرتني  هالة  �شكل  نف�س 

العليا من الر�شم والكل �شمن اإطار رباعي له خلفية داكنة وذلك بطريقة مميزة واجلميع بطريقة مميزة.
ال�ش��رتاطات : دون ا�شرتاط،

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  فرباير 2017 العدد 11940

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  هوروث ماك لعمال ال�شت�شارات
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  262236     بتاريخ : 2016/10/29     
با�ش������م :  ال�شيد/ طارق عبداهلل امني 

العنوان: في�شرتو�س للتجارة العامة، املو�شل - العراق
املنتجات/اخلدمات :

التبغ واأدوات املدخنني واأعواد الثقاب.
الواقعة بالفئة: 34    

و�شف العالمة :  العرة N النهرين كتب منها احلرف الالتيني �شمن �شكل زخريف مر�شوم بطريقة فنية 
مميزة كما يف ال�شكل ور�شم باعلى احلرف �شكل �شبيه ب�شكل املبخر وعليه �شكل هالة �شوء �شبيهة باملفرقعات 
وكتبت كلمة العالمة العربية يف ال�شفل ويعلوها ر�شم هالة �شوء كما ر�شم نف�س �شكل هالة ال�شوء مرتني 
بداخل ال�شكل الزخريف ويف جزئيه المين والي�شر املوجودان يف الناحية العليا من الر�شم والكل �شمن اإطار 

رباعي له خلفية داكنة وذلك بطريقة مميزة واجلميع بطريقة مميزة.
ال�ش��رتاطات : دون ا�شرتاط،

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  فرباير 2017 العدد 11940

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  هوروث ماك لعمال ال�شت�شارات
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  262241     بتاريخ : 2016/10/29
با�ش������م :  م�شنع مو�شام لطحن وتعبئة املواد الغذائية �س.ذ.م.م 

العنوان: �س ب 121870، دبي – المارات العربية املتحدة 
املنتجات/اخلدمات :

معاجلة املواد. 
الواقعة بالفئة: 40     

من  اك��ر  بحجم  الوىل  والالتيني  بالعربي  مو�شام    Mausam العبارة    : العالمة  و�شف 
الثانية املكتوبة بال�شفل وذلك �شمن �شريط مر�شوم بخطوط مموجة وذلك بطريقة مميزة كما 

يف ال�شكل والكل بطريقة مميزة.
ال�ش��رتاطات : دون ا�شرتاط،

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  
اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  فرباير 2017 العدد 11940

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  هوروث ماك لعمال ال�شت�شارات
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  262239      بتاريخ : 2016/10/29
با�ش������م :  م�شنع مو�شام لطحن وتعبئة املواد الغذائية �س.ذ.م.م 

العنوان: �س ب 121870، دبي – المارات العربية املتحدة 
املنتجات/اخلدمات :

وامل�شتح�شرات  الدقيق  وال�شاغو؛  التابيوكا  الأرز؛  والقهوة ال�شطناعية؛  والكاكاو  وال�شكر  وال�شاي  القهوة 
الأ�شود؛  والع�شل  النحل  ع�شل  املثلجة؛  احللويات  واحل��ل��وي��ات؛  والفطائر  اخلبز  احل��ب��وب؛  من  امل�شنوعة 

اخلمرية وم�شحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلرد ل؛ اخلل وال�شل�شات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج.
الواقعة بالفئة: 30       

و�شف العالمة :  العبارة Mausam  مو�شام بالعربي والالتيني الوىل بحجم اكر من الثانية املكتوبة 
بال�شفل وذلك �شمن �شريط مر�شوم بخطوط مموجة وذلك بطريقة مميزة كما يف ال�شكل والكل بطريقة 

مميزة.
ال�ش��رتاطات : دون ا�شرتاط،

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  فرباير 2017 العدد 11940

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  هوروث ماك لعمال ال�شت�شارات
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  261365    بتاريخ : 216/10/16 
با�ش������م : بالك هوك بيزن�س �شوليو�شنز م.د.م.�س  

العنوان: �س.ب 488151 ، دبي – المارات العربية املتحدة 
املنتجات/اخلدمات :

و�شرائها  معاينتها  الزبائن من  مة  عا  لتمكني  وذل��ك  الغري،  ل�شالح  الب�شائع  ت�شكيلة من  خدمات جتميع 
عند احلاجة، )ول ينطوي ذلك على خدمة النقل( ؛ وقد تقدم مثل هذه اخلدمات من خالل متاجر البيع 
بالتجزئة، اأ�شواق البيع باجلملة، كتالوجات الطلب عر الريد املبا�شر اأو بوا�شطة الأو�شاط الإلكرتونية، 

مثل املواقع الإلكرتونية اأو برامج الت�شوق التلفزيونية؛.
الواقعة بالفئة: 35          

و�شف العالمة : العبارة الالتينية bebuzzd Be Loyal Be Royal كتبت كلمتها الوىل بحجم 
كبري وبطريقة مميزة وكتب با�شفلها كلماتها الخرى وبطريقة مميزة وكل بطريقة مميزة والكل بطريقة 

مميزة. 
ال�ش��رتاطات : دون ا�شرتاط،

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  فرباير 2017 العدد 11940

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  هوروث ماك لعمال ال�شت�شارات
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  261313    بتاريخ : 2016/10/13  
با�ش������م : احلبتور �شتفا�شويل جروب �س.ذ.م.م

العنوان: �س.ب رقم 50774 دبي المارات العربية املتحدة 
املنتجات/اخلدمات :

اإن�شاء املباين والإ�شالح وخدمات الرتكيب اأو التجميع. 
الواقعة بالفئة: 37           

و�شف العالمة : العبارة الالتينية HSSG مكتوبة بخط عري�س باللون الرمادي وبطريقة مميزة وكتب 
حرفها الخري بطريقة اكر متييزا حيث ر�شم �شكل مربع احمر �شغري ليمثل جزئه الداخلي وذلك بطريقة 

مميزة كما يف ال�شكل  وكل بطريقة مميزة والكل بطريقة مميزة.
ال�ش��رتاطات : دون ا�شرتاط،

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  فرباير 2017 العدد 11940

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  هوروث ماك لعمال ال�شت�شارات
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  261364     بتاريخ : 2016/10/16
با�ش������م : �شوبرماركت جراند مارت العاملية ذ.م.م 

العنوان: �س.ب 87688،العني – المارات العربية املتحدة 
املنتجات/اخلدمات :

و�شرائها  معاينتها  الزبائن من  مة  عا  لتمكني  وذل��ك  الغري،  ل�شالح  الب�شائع  ت�شكيلة من  خدمات جتميع 
عند احلاجة، )ول ينطوي ذلك على خدمة النقل(؛ وقد تقدم مثل هذه اخلدمات من خالل متاجر البيع 
بالتجزئة، اأ�شواق البيع باجلملة، كتالوجات الطلب عر الريد املبا�شر اأو بوا�شطة الأو�شاط الإلكرتونية، 

مثل املواقع الإلكرتونية اأو برامج الت�شوق التلفزيونية؛
الواقعة بالفئة: 35          

Wheatfields Gourmet Grocer & Cafe’ ويتفيلدز جورميه  و�شف العالمة : العبارة  
العبارة الالتينية يف العلى وبطريقة مميزة وكتبت كلمات العبارة العربية  جرو�شر & كافيه كتبت كلمات 
�شنبلة قمح بطريقة مميزة ور�شم  يف ال�شفل منها وهي بطريقة مميزة ور�شم على جانبهما الي�شر �شكل 

خلفها ظل وذلك بطريقة مميزة وكل بطريقة مميزة والكل بطريقة مميزة. 
ال�ش��رتاطات : دون ا�شرتاط،

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  فرباير 2017 العدد 11940

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  هوروث ماك لعمال ال�شت�شارات
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  261746     بتاريخ : 2016/10/22
با�ش������م : �شوبل تيك لل�شناعات اخلا�شة املحدودة 

العنوان: اأمي يف قرية �شابا، �شارع تان تاران،اأمري�شتار – بنجاب- الهند
املنتجات/اخلدمات :

و�شرائها  معاينتها  الزبائن من  مة  عا  لتمكني  وذل��ك  الغري،  ل�شالح  الب�شائع  ت�شكيلة من  خدمات جتميع 
عند احلاجة، )ول ينطوي ذلك على خدمة النقل(؛ وقد تقدم مثل هذه اخلدمات من خالل متاجر البيع 
بالتجزئة، اأ�شواق البيع باجلملة، كتالوجات الطلب عر الريد املبا�شر اأو بوا�شطة الأو�شاط الإلكرتونية، 

مثل املواقع الإلكرتونية اأو برامج الت�شوق التلفزيونية؛
الواقعة بالفئة: 35            

و�شف العالمة : Twenty One  21 21 بي�شت ويك كتبت الوىل ومعها العبارة الالتينية وذلك �شمن 
خلفية زخرفية عليها اإطار خارجي وبه على اجلنبتني اليمني والي�شار �شكل مقب�س وكاأن ذلك وعاء وقطع 
الي�شرى  العبارة الالتينية ور�شمت نف�س اخللفية على اجلهة  ال�شكل من ال�شفل �شريط عري�س كتبت يف 
وكتب فيها نف�س الرقم والعبارة بي�شت ويك والكل بالطريقة الفار�شية وذلك على خلفية ال�شريط العري�س 

الذي يقطعها من ال�شفل وذلك بطريقة مميزة والكل بطريقة مميزة.
ال�ش��رتاطات : دون ا�شرتاط،

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  فرباير 2017 العدد 11940

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  هوروث ماك لعمال ال�شت�شارات
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  262240    بتاريخ : 2016/10/29
با�ش������م :  م�شنع مو�شام لطحن وتعبئة املواد الغذائية �س.ذ.م.م 

العنوان: �س ب 121870، دبي – المارات العربية املتحدة 
املنتجات/اخلدمات :

و�شرائها  معاينتها  الزبائن من  مة  عا  لتمكني  وذل��ك  الغري،  ل�شالح  الب�شائع  ت�شكيلة من  خدمات جتميع 
عند احلاجة، )ول ينطوي ذلك على خدمة النقل(؛ وقد تقدم مثل هذه اخلدمات من خالل متاجر البيع 
بالتجزئة، اأ�شواق البيع باجلملة، كتالوجات الطلب عر الريد املبا�شر اأو بوا�شطة الأو�شاط الإلكرتونية، 

مثل املواقع الإلكرتونية اأو برامج الت�شوق التلفزيونية؛
الواقعة بالفئة: 35        

و�شف العالمة :  العبارة Mausam  مو�شام بالعربي والالتيني الوىل بحجم اكر من الثانية املكتوبة 
بال�شفل وذلك �شمن �شريط مر�شوم بخطوط مموجة وذلك بطريقة مميزة كما يف ال�شكل والكل بطريقة 

مميزة.
ال�ش��رتاطات : دون ا�شرتاط،

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  فرباير 2017 العدد 11940

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  هوروث ماك لعمال ال�شت�شارات
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  261741    بتاريخ : 2016/10/22
با�ش������م :  م�شنع املحيط للمطاط ذ.م.م 

العنوان: �س.ب 6607 ، ال�شارقة - المارات العربيةاملتحدة 
املنتجات/اخلدمات :

املطاط والغوتابر�شا وال�شمغ والأ�شب�شتو�س وامليكا واملنتجات امل�شنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات 
اأنابيب  اأخرى ، مواد بال�شتيكية مت�شكلة بالبثق لالإ�شتعمال يف الت�شنيع ، مواد التغليف واحل�شو والعزل ، 

مرنة غري معدنية.
الواقعة بالفئة: 17         

 ORF OCEAN RUBBER FACTORY LLC الالتينية  ال��ع��ب��ارة    : ال��ع��الم��ة  و���ش��ف 
EST. 1987  كتبت بطريقة مميزة وهي موزعة �شمن خلفية لر�شم مميز يتكون من ثالثة حلقات ويف 
و�شطها �شريط عري�س ر�شم على جانبيه من اخلارج خط م�شتقيم وكل بطريقة مميزة والعالمة باللوان 

الحمر والبي�س والكل بطريقة مميزة.
ال�ش��رتاطات : دون ا�شرتاط،

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  فرباير 2017 العدد 11940

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  هوروث ماك لعمال ال�شت�شارات
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  261511    بتاريخ : 2016/10/17 
با�ش������م :  م�شنع املحيط للمطاط ذ.م.م 

العنوان: �س.ب 6607 ، ال�شارقة - المارات العربيةاملتحدة 
املنتجات/اخلدمات :

خلطوط  معدنية  م��واد  معدنية،  متنقلة  مباين  معدنية،  بناء  م��واد  منها،  خليط  وك��ل  نفي�شة  غري  معادن 
ال�شكك احلديدية، حبال واأ�شالك غري كهربائية من معادن غري نفي�شة، م�شنوعات حدادة، خردوات معدنية 
الثمينة، منتجات م�شنوعة من معادن  الوثائق والأ�شياء  �شغرية، موا�شري واأنابيب معدنية، خزائن حفظ 

غري نفي�شة غري واردة يف فئات اأخرى، خامات معادن.
الواقعة بالفئة: 06         

 ORF OCEAN RUBBER FACTORY LLC الالتينية  ال��ع��ب��ارة    : ال��ع��الم��ة  و���ش��ف 
بطريقة مميزة وهي موزعة �شمن خلفية لر�شم مميز يتكون من ثالثة حلقات ويف  كتبت    EST. 1987
و�شطها �شريط عري�س ر�شم على جانبيه من اخلارج خط م�شتقيم وكل بطريقة مميزة والعالمة باللوان 

الحمر والبي�س والكل بطريقة مميزة.
ال�ش��رتاطات : دون ا�شرتاط،

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  فرباير 2017 العدد 11940

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  هوروث ماك لعمال ال�شت�شارات
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  261740    بتاريخ : 2016/10/22 
با�ش������م :  م�شنع املحيط للمطاط ذ.م.م 

العنوان: �س.ب 6607 ، ال�شارقة - المارات العربيةاملتحدة 
املنتجات/اخلدمات :

اآلت وعدد اآلية، حمركات ومكائن )عدا ما كان منها للمركبات الرية( ، قارنات اآلية وعنا�شر نقل احلركة 
)عدا ما كان منها للمركبات الرية( ، معدات زراعية )عدا ما يدار باليد( ، اأجهزة تفقي�س البي�س؛ اآلت 

بيع اأوتوماتية.
الواقعة بالفئة: 07         

 ORF OCEAN RUBBER FACTORY LLC الالتينية  ال��ع��ب��ارة    : العالمة  و���ش��ف 
EST. 1987  كتبت بطريقة مميزة وهي موزعة �شمن خلفية لر�شم مميز يتكون من ثالثة حلقات ويف 
و�شطها �شريط عري�س ر�شم على جانبيه من اخلارج خط م�شتقيم وكل بطريقة مميزة والعالمة باللوان 

الحمر والبي�س والكل بطريقة مميزة.
ال�ش��رتاطات : دون ا�شرتاط،

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  فرباير 2017 العدد 11940

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  هوروث ماك لعمال ال�شت�شارات
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  261801      بتاريخ : 2016/10/23
با�ش������م : �شوبل تيك لل�شناعات اخلا�شة املحدودة 

العنوان: اأمي يف قرية �شابا، �شارع تان تاران،اأمري�شتار – بنجاب- الهند
املنتجات/اخلدمات :

النقل وتغليف وتخزين ال�شلع وتنظيم الرحالت وال�شفر 
 الواقعة بالفئة: 39             

�شكل  الو�شط  ر�شم على كل منهما من العلى وحتديدا يف  : �شريطني عري�شني مقو�شني  العالمة  و�شف 
مقبب وهما مو�شوعان احدهما باعلى الخر ور�شما بطريقة م�شابهة ومميزة كتب يف العلوي منهما العبارة 
ويف ال�شريط ال�شفل العبارة ميزبان وكال العبارات مكتوبة بخط عري�س مميز وكل بطريقة   Mizban

مميزة والكل بطريقة مميزة.
ال�ش��رتاطات : دون ا�شرتاط،

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  فرباير 2017 العدد 11940

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  هوروث ماك لعمال ال�شت�شارات
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  261799       بتاريخ : 2016/10/23
با�ش������م : �شوبل تيك لل�شناعات اخلا�شة املحدودة 

العنوان: اأمي يف قرية �شابا، �شارع تان تاران،اأمري�شتار – بنجاب- الهند
املنتجات/اخلدمات :

و�شرائها  معاينتها  الزبائن من  مة  عا  لتمكني  وذل��ك  الغري،  ل�شالح  الب�شائع  ت�شكيلة من  خدمات جتميع 
عند احلاجة، )ول ينطوي ذلك على خدمة النقل(؛ وقد تقدم مثل هذه اخلدمات من خالل متاجر البيع 
بالتجزئة، اأ�شواق البيع باجلملة، كتالوجات الطلب عر الريد املبا�شر اأو بوا�شطة الأو�شاط الإلكرتونية، 

مثل املواقع الإلكرتونية اأو برامج الت�شوق التلفزيونية؛
 الواقعة بالفئة: 35              

�شكل  الو�شط  ر�شم على كل منهما من العلى وحتديدا يف  : �شريطني عري�شني مقو�شني  العالمة  و�شف 
مقبب وهما مو�شوعان احدهما باعلى الخر ور�شما بطريقة م�شابهة ومميزة كتب يف العلوي منهما العبارة 
العبارات مكتوبة بخط عري�س مميز وكل بطريقة  العبارة ميزبان وكال  ال�شفل  ال�شريط  Mizban ويف 

مميزة والكل بطريقة مميزة.
ال�ش��رتاطات : دون ا�شرتاط،

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  فرباير 2017 العدد 11940

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  هوروث ماك لعمال ال�شت�شارات
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  261721         بتاريخ : 2016/10/20
با�ش������م : ال�شيدة/ مياقينغ كوي

العنوان: �س.ب 300999 ، دبي – المارات العربية املتحدة
املنتجات/اخلدمات :

اأخرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي املالب�س، م�شتح�شرات تنظيف و�شقل  الأقم�شة ومواد  م�شتح�شرات تبيي�س 
منظفات  لل�شعر،  )لو�شن(  غ�شول  جتميل،  م�شتح�شرات  عطرية،  وزي��وت  عطور  �شابون،  وك�شط،  وجلي 

اأ�شنان. 
 الواقعة بالفئة: 3              

باللغتني  وع��ب��ارات  يابانية  ع��ب��ارات  با�شفله  وكتب  مميزة  بطريقة  مر�شوم  حلزون  �شكل   : العالمة  و�شف 
اليابانية وال�شينية وذلك بطريقة فنية مميزة.

ال�ش��رتاطات : دون ا�شرتاط،
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  فرباير 2017 العدد 11940

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  هوروث ماك لعمال ال�شت�شارات
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  261938       بتاريخ : 2016/10/25 
با�ش������م : ذا هيلث بانك - م.د.م.�س

العنوان: .ب 337239، الوحدة رقم: 30-01-1686  جممع املجوهرات وال�شناعة 3، قطعة ار�س رقم: دي اإم 
�شي �شي - بي اإت�س2 - جي اند جيبليك�س - جيويالري اند جيمبل�س دبي

املنتجات/اخلدمات :
اخلدمات الطبية، اخلدمات البيطرية، خدما ت العناية ال�شحية واملحافظة على اجلمال للكائنات الب�شرية 

اأو احليوانات، خدمات الزراعة والب�شتنة والغابات 
 الواقعة بالفئة: 44               

و�شف العالمة :
على جانبها  ور�شم  وبطريقة مميزة  البي�س  باللون  مكتوبة   The Health Bank العبارة الالتينية
خلفية  �شمن  وال��ك��ل  بال�شكل  يظهر  كما  متداخلة  وبخطوط  الزرق  باللون  مر�شوم  مميز  �شكل  الي�شر 

م�شتطيلة مر�شومة باللون الزرق الغامق والكل بطريقة مميزة.
ال�ش��رتاطات : دون ا�شرتاط،

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  فرباير 2017 العدد 11940

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  هوروث ماك لعمال ال�شت�شارات

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  261282      بتاريخ : 2016/10/13 

با�ش������م : بري دونا لتجارة املالب�س )�س.ذ.م.م(

العنوان: �س ب: 14988 ، دبي – المارات العربية املتحدة

املنتجات/اخلدمات :

املالب�س ولبا�س القدم واغطية الرا�س،

الواقعة بالفئة: 25                

و�شف العالمة : العبارة الالتينية ZENEX مكتوبة بخط فني مميز وكتب حرفها الخري بحجم اكر 

من باقي احرفها الخرى وبطريقة مميزة والعبارة ككل بطريقة فنية مميزة..

ال�ش��رتاطات : دون ا�شرتاط،

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  فرباير 2017 العدد 11940

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  هوروث ماك لعمال ال�شت�شارات
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  260674      بتاريخ : 2016/10/3  
با�ش������م : ذا اإ�شن�شيال وان ليمتد

العنوان: يونيت 2 دون �شكار بي�شن�س بارك بولتون بي ال79 بي كيو ، اململكة املتحدة 
املنتجات/اخلدمات :

خدمات الدعاية والإعالن؛ واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي؛تخزين البيانات اللكرتونية؛ تنظيم وت�شغيل 
ومراقبة برامج ولء العمالء واحلوافز؛ خدمات الدعاية عر النرتنت؛ الدعاية والعالن عر الراديو ؛ الدعاية والعالن 
عر التلفزيون؛ املحا�شبة؛ البيع باملزاد العلني؛املعار�س التجارية؛ اإ�شتطالعات الراأي؛ معاجلة الن�شو�س؛ توفري معومات 
العمال؛ خدمات التجزئة املتعلقة بالن�شيج واملنتجات املتعلقة بذلك ، منتجات اغطية الفرا�س واملوائد و اب�شطة و�شجاد 
امل�شافرين و منتجات الن�شيج التي تدخل يف �شناعة املالب�س والحلفة ، اغطية املخدات، و�شائد الحلفة، املالب�س ولبا�س 
القدم واأغطية الراأ�س، اللعب وادوات اللعب ، وقد تقدم مثل هذه اخلدمات من خالل متاجر البيع بالتجزئة،اأ�شواق البيع 
باجلملة، كتالوجات الطلب عر الريد املبا�شر اأو بوا�شطة الأو�شاط الإلكرتونية، مثل املواقع الإلكرتونية اأو برامج الت�شوق 

التلفزيونية؛ )جميع اخلدمات املذكورة هي يف حدود وقوعها بالفئة 35 وغري املت�شمنة بالفئات الخرى(
الواقعة بالفئة: 35                

مع  ع�شفورة  �شكل  ور�شم  مميزة  فنية  بطريقة  مكتوبة   the Essential One الالتينية  العبارة   : العالمة  و�شف 
با�شفله ثالث  الخ��رية ور�شم  الكلمة  ارن��ب �شغريمع احل��رف الول من  �شكل  ر�شم  الثانية كما  الكلمة  احل��رف الول من 
باللون  والكل  مميزة  فنية  بطريقة  والر�شوم  متقاطعني  خطني  بعدها  ور�شم  البع�س  بع�شها  ق��رب  مر�شو�شة  خطوط 

الرمادي عدا اخلطني املتقاطعني واحد الطوط  املر�شو�شة وكل بطريقة مميزة والكل بطريقة مميزة.
ال�ش��رتاطات : دون ا�شرتاط،

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل 
، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  فرباير 2017 العدد 11940

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  هوروث ماك لعمال ال�شت�شارات
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  261829      بتاريخ : 2016/10/23  
با�ش������م : �شافيكو للتجارة العامة �س.ذ.م.م

العنوان: �س.ب35514 دبي ، المارات العربية املتحدة 
املنتجات/اخلدمات :

وامل�شتح�شرات  الدقيق  وال�شاغو؛  التابيوكا  الأرز؛  والقهوة ال�شطناعية؛  والكاكاو  وال�شكر  وال�شاي  القهوة 
الأ�شود؛  والع�شل  النحل  ع�شل  املثلجة؛  احللويات  واحل��ل��وي��ات؛  والفطائر  اخلبز  احل��ب��وب؛  من  امل�شنوعة 

اخلمرية وم�شحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلرد ل؛ اخلل وال�شل�شات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج.
الواقعة بالفئة: 30                

اليمني  ناحية  مميزة  بطريقة  منها  العربية  كتبت   Safi Star و�شف العالمة : العبارة ارز �شايف �شتار
مميزة  بطريقة  ارز  �شنبلتي  �شكل  ذلك  با�شفل  ور�شم  الول��ني  الكلمتني  با�شفل  الثالثة  الكلمة  و�شع  حيث 
وذلك �شمن �شكل م�شتطيل له خلفية مر�شومة بطريقة هند�شية مميزة ولها قاعدة تتكون من خط عري�س 
معقوف اجلانبني وكتبت العبارات الالتينية على الي�شار من ذلك وبداخل اإطار م�شابه لالطار الول وذلك 

بطريقة مميزة والكل بطريقة مميزة.
ال�ش��رتاطات : دون ا�شرتاط،

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .
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املودعة حتت رقم :  260672       بتاريخ : 2016/10/03   
با�ش������م : ذا اإ�شن�شيال وان ليمتد 

العنوان: يونيت 2 دون �شكار بي�شن�س بارك بولتون بي ال79 بي كيو ، اململكة املتحدة 
املنتجات/اخلدمات :

املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س. 
الواقعة بالفئة: 25                 

the Essential One مكتوبة بطريقة فنية مميزة ور�شم �شكل  الالتينية  العبارة   : العالمة  و�شف 
الكلمة  من  الول  احل��رف  �شغريمع  ارن��ب  �شكل  ر�شم  كما  الثانية  الكلمة  من  الول  احل��رف  مع  ع�شفورة 
متقاطعني  خطني  بعدها  ور�شم  البع�س  بع�شها  ق��رب  مر�شو�شة  خطوط  ث��الث  با�شفله  ور�شم  الخ��رية 
املر�شو�شة  املتقاطعني واحد الطوط   الرمادي عدا اخلطني  باللون  والر�شوم بطريقة فنية مميزة والكل 

وكل بطريقة مميزة والكل بطريقة مميزة.
ال�ش��رتاطات : دون ا�شرتاط،

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  فرباير 2017 العدد 11940
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•• راأ�ص اخليمة – الفجر 

ت��ف��ق��د ال�����ش��ي��خ ���ش��ق��ر ب���ن خ��ال��د بن 
رئ���ي�������س جمل�س  ال��ق��ا���ش��م��ي  ح��م��ي��د 
للقراآن  اخليمة  راأ���س  موؤ�ش�شة  اإدارة 
اأحمد  ي���راف���ق���ه  وع���ل���وم���ه،  ال���ك���رمي 
املوؤ�ش�شة  ع��ام  مدير  ال�شحي  حممد 
مدير  اخل����ن����ب����ويل  را������ش�����د  وع����ل����ي 
الإ�شالمية  لل�شوؤون  العامة  الهيئة 
والأوق���اف ف��رع راأ���س اخليمة، جلان 
الختبارات النهائية للدورة ال�شابعة 
راأ�������س اخليمة  ع�����ش��رة م���ن ج���ائ���زة 
ال�شيخ  م�شجد  يف  ال��ك��رمي،  ل��ل��ق��راآن 
الوقوف  بهدف  اخليمة  براأ�س  زاي��د 
على �شري الختبارات، وال�شتماع اإىل 
املت�شابقني،  وا�شتف�شارات  مالحظات 
وال��ت��اأك��د م��ن ت��وف��ر ك��اف��ة اخلدمات 
اأداء  م��ن  لتمكينهم  ل��ه��م،  ال��الزم��ة 

الختبارات و�شط اأجواء �شعيدة.
ب����ن خالد  ال�����ش��ي��خ ���ش��ق��ر  واأع��������رب 
بالإجنازات  �شعادته  ع��ن  القا�شمي 
اجلائزة  ال��ت��ي حت��ق��ق��ه��ا  امل��ت��وا���ش��ل��ة 
حتقيق  يف  ومتيزها  ع��ام،  بعد  عاما 
ورعاية  بدعم  الإي��ج��اب��ي��ة،  اأه��داف��ه��ا 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  م��ن  ك��رمي��ة 
���ش��ع��ود ب���ن ���ش��ق��ر ال��ق��ا���ش��م��ي ع�شو 
اخليمة،  راأ�س  الأعلى حاكم  املجل�س 
م�شيدا بدور اجلائزة يف ترجمة عام 
اخلري من خالل م�شابقاتها القراآنية 
والتي ي�شارك فيها 44 جن�شية من 
و�شولها  بذلك  لتوؤكد  العامل،  حول 
فعالياتها  خ��الل  وم��ن  العاملية،  اإىل 
تعك�س  ال���ت���ي  امل��ت��ن��وع��ة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
مظاهر الو�شطية والت�شامح ومبادئ 
بال�شكر  متوجها  احلنيف،  الإ���ش��الم 
العامة  الهيئة  مكتب  اإىل  اجل��زي��ل 
على  والأوق��اف  الإ�شالمية  لل�شوؤون 
والتي  اجلائزة  مع  الفعال  تعاونهم 

�شاهمت يف جناحها.
ال�شحي  حم���م���د  اأح����م����د  واأو������ش�����ح 
الختبارات  اأن  املوؤ�ش�شة  ع��ام  مدير 
اأيام،   5 م��دار  على  نظمت  النهائية 
ال�شيخ  م�����ش��ج��د  ل��ل��ذك��ور يف  وك���ان���ت 

التنمية  م���رك���ز  يف  ول����الإن����اث  زاي�����د 
الجتماعية براأ�س اخليمة، وتوزعت 
وم�شائية،  �شباحية  ف��رتت��ني  ع��ل��ى 
املت�شابقني  وتقييم  باختبار  وي��ق��وم 
اأ�شحاب  م���ن  امل��ح��ك��م��ني  م���ن  جل��ن��ة 
من  واملكونة  والخت�شا�س  اخل��رة 
الدوبي  ����ش���امل  د.  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 
وع�شوية كل من د. عبد اهلل الكمايل 
مو�شى،  واأح����م����د  ع��ل��ي  ���ش��ال��ح  ود. 
النهائية  املناف�شات  اأن  اإىل  م�شريا 
متيزت مب�شتويات قوية، واأنه �شيتم 
اأ�شماء الفائزين خالل  الإعالن عن 
اآخ����ر ه���ذا ال�شهر  احل��ف��ل اخل��ت��ام��ي 
للو�شول  جميعا  تناف�شوا  وال��ذي��ن 

اإىل املراكز الأوىل باجلائزة.
م�����ن ج���ان���ب���ه اأ������ش�����اف ع���ل���ي را����ش���د 
العامة  الهيئة  مكتب  اأن  اخلنبويل 
اخليمة  براأ�س  الإ�شالمية  لل�شوؤون 
املتعاونة  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  اجل���ه���ات  م���ن 
م��ع اجل���ائ���زة وال��ت��ي حت��ر���س يف كل 
ع����ام ع��ل��ى اإ�����ش����راك م��ن��ت�����ش��ب��ي��ه��ا من 
وحلقات  ال��ت��ح��ف��ي��ظ  م���راك���ز  ط��ل��ب��ة 
اأئمة  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة  امل�������ش���اج���د، 
�شاركوا  ال���ذي���ن  امل�����ش��اج��د  وم�����وؤذين 

الكرمي  ال��ق��راآن  حفظ  م�شابقتي  يف 
داوود  اآل  م��زام��ري  وم�شابقة  كامال 
لأئمة امل�شاجد، موؤكدا اأن امل�شاركة يف 
هذه امل�شابقات فر�شة لإبراز املواهب 
ال�شراكات  وحتقيقا  اجلائزة  واإث��راء 

املجتمعية الهادفة.
اأمني  �شبيعان  اإبراهيم  اأحمد  واأ�شار 
العليا  اللجنة  ورئي�س  اجل��ائ��زة  ع��ام 
الفعاليات اخلتامية  اأن  اإىل  املنظمة 
وغدا  اليوم  متميز  برنامج  تنطلق 
اجلمعة لف�شيلة ال�شيخ اأ. د. �شليمان 

الفتوى  ك��ر���ش��ي  اأ����ش���ت���اذ  ال��رح��ي��ل��ي 
الإ�شالمية  ب��اجل��ام��ع��ة  و���ش��واب��ط��ه��ا 
باملدينة املنورة، والذي �شيحا�شر يف 
اخليمة  ب��راأ���س  زاي��د  ال�شيخ  م�شجد 
يف  قراآنية  توجيهات  دورة  و�شيلقي 
دور  وحما�شرة  الأخالقية  الرتبية 
امل���واط���ن وامل��ق��ي��م يف ت��ع��زي��ز الأم����ن 
واأبواب اخلري، وتاأتي هذه العناوين 
ان���ط���الق���ا م���ن م��ن��ط��ل��ق��ات ال���روؤي���ة 
باعتماد  املباركة  لقيادتنا  احلكيمة 

هذا العام عاما للخري ً 

•• دبي-الفجر:

عبدالقادر  ال��ق��ا���ش��ي  ���ش��ع��ادة  ك����رم 
م��و���ش��ى ن��ائ��ب م��دي��ر حم��اك��م دبي، 
لفوزها  وذل��ك  العدل  الكاتب  اإدارة 
خالل  القارئة"  "الإدارة  ب��ل��ق��ب 
امل�شابقة  لإن��ط��الق  الأوىل  ال����دورة 
اإدارة  ق�شم  يطلقها  ال��ت��ي  ال�شنوية 
ال�شيد  وت�شلم  دبي  املعرفة مبحاكم 
اإدارة  م��دي��ر  ال��ق��ا���ش��م  ع���ب���دال���رزاق 
رئي�س  خلف  واأحمد  العدل  الكاتب 
الر�شاء  مب���رك���ز  ال���ع���دل  ال���ك���ات���ب 

جائزة املركز الأول . 
ال�شنوية  امل�����ش��اب��ق��ة  ه�����ذه  وت����اأت����ي 
ال��دائ��رة على  م��ن اهتمام  ان��ط��الق��اً 
دعم ثقافة القراءة والكتاب، وتعزيز 
مكانة املعرفة لدى الفرد واملجتمع 
الذي يج�شد قيماً ثقافية ومعرفية، 
بها ق�شم  ب��داأ  م��ب��ادرة مبتكرة  وه��ي 
املحاكم  ف��ع��ال��ي��ات  خ����الل  امل���ع���رف���ة 
املبادرة  ه���ذه  ت��ك��ون  اأن  ع��ل��ى  ت���ق���راأ 
جميع  منها  ي�شتفيد  ابتكار  حمطة 
التوجيهات  ع��ل��ى  ب���ن���اء  ال��ع��ام��ل��ني 
ال��ت��ي وجهها  ال�����ش��ام��ي��ة واحل��ك��ي��م��ة 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
باأن  ال������وزراء  واأق���ره���ا جم��ل�����س  اهلل 
للقراءة  ع��ام��ا   2016 ع���ام  ي��ك��ون 
التوجيهات  ه����ذه  واأن  ال���دول���ة  يف 
ال�شامي  ال���ه���دف  ن��ف�����س  يف  ت�����ش��ري 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  غر�شه  الذي 
اآل م��ك��ت��وم نائب  ب��ن را���ش��د  حم��م��د 
جمل�س  رئ���ي�������س  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل بتبنيه 
للت�شجيع  ع��رب��ي��ة  م����ب����ادرة  لأك�����ر 
"مبادرة حتدي  وه��ي  ال��ق��راءة  على 
ت�شب  وجميعها  العربي"  ال��ق��راءة 
اأه���داف���ه���ا لإي���ج���اد واق����ع م��ع��ريف يف 

املوؤ�ش�شات التعليمية وغريها . 
و ق��د ���ش��ارك��ت يف امل���ب���ادرة ع���دد من 
الدارات و هي : اإدارة الكاتب العدل- 
ادارة الرقابة املالية- ادارة الق�شايا 
املدنية- ادارة التنفيذ- ادارة املوارد 
و  امل��ال��ي��ة  ال�����ش��وؤون  ادارة  الب�شرية- 
الودية  ال��ت�����ش��وي��ة  الداري������ة- م��رك��ز 

الكاتب  اإدارة  وح��ازت    . للمنازعات 
ال���ر����ش���اء ع��ل��ى كاأ�س  ال���ع���دل ف����رع 
املعرفة بفوزها باملركز الأول وجاءت 
الداري���ة يف  و  املالية  ال�����ش��وؤون  اإدارة 
اإدارة  ب��ي��ن��م��ا ح����ازت  ال���ث���اين  امل���رك���ز 
  . الثالث  املركز  على  املالية  الرقابة 
رئي�س  املحرزي  اأو�شح خليفة  حيث 
العام  وامل�����ش��رف  املعرفة  اإدارة  ق�شم 
بني  ال�شنوية  املبادرة  اأن   ، للمبادرة 
ك��اف��ة ال���وح���دات الإداري������ة مبحاكم 
القراءة  ت�شجيع  اإىل  ت��ه��دف  دب���ي 
املعرفة  ن��ق��ل  و����ش���م���ان  والط�������الع 
وكافة  ال���ع���ام���ل���ني  ب����ني  وت���ب���ادل���ه���ا 
لالرتقاء  وذل��ك   ، الب�شرية   امل���وارد 
بامل�شتوى الثقايف والفكري والعلمي 
مل��وظ��ف��ي ال����دائ����رة، مل���ا ل���ه م���ن اآث���ار 
العمل ومعدلت  بيئة  اإيجابية على 
ت�شتهدف  ك��م��ا  والأداء،  الإن��ت��اج��ي��ة 
حت��ف��ي��ز امل���وظ���ف���ني ع���ل���ى الط�����الع 
والتجارب،  امل��م��ار���ش��ات  اأف�شل  على 
واكت�شاف املواهب الثقافية والعلمية 
ل��ل��م��وظ��ف��ني وال����ش���ت���ف���ادة م��ن��ه��ا يف 
منا  اإمي��ان��ا   ، الق�شائي  العمل  دع��م 
امل��ع��رف��ة ه��ي م��ف��ت��اح التح�شني  ب���اأن 
والإب������داع والب��ت��ك��ار ح��ي��ث اأوج����دت 

من  الإوىل  هي  مبادرة  لها  الدائرة 
القراءة  نوعها وذلك تعزيزا ملفهوم 
والإطالع واملعرفة وا�شتثمار لعقول 
وثقافة موظفي الدائرة  لت�شركهم 
يف مناهل الكتب واملقالت والدرو�س 
والروابط املفيدة بالإ�شافة لكل ما 
ي��ت��م ط��رح��ه م��ن م���ب���ادرات جديدة 
عر و�شائل الإعالم املختلفة املرئية 
واملقروءة وامل�شموعة او عر و�شائل 
للرقي  وذل��ك  الجتماعي  التوا�شل 
مب�����ش��ت��وى ال��ع��م��ل احل��ك��وم��ي��ة نحو 

عمل اأف�شل واأكر اإنتاجية.
ب��و���ش��ع م��ع��اي��ري ثابتة  وق����د ق��م��ن��ا 
الكتب  ونوعية  املكتبة  موقع  منها 
وامكانية  امل��ك��ت��ب��ة  وح��ج��م  امل��ت��وف��رة 
الو�شول  و�شهولة  العاملني  اط��الع 
اليها والقيمة امل�شافة ودور الإدارة 
املطالعة  ع��ل��ى  ال��ع��ام��ل��ني  لت�شجيع 
وتخ�شي�س مكان خم�ش�س للقراءة 
، وذك����رت الن�����ش��ة ف��اط��م��ة اجلالف 
القانونية  امل��ك��ت��ب��ة  ���ش��ع��ب��ة  رئ��ي�����س 
ب��اأن��ه��ا حت���ر����س ع��ل��ى ت���زوي���د كافة 
الوحدات الدارية بالكتب القانونية 
داخلية  مكتبات  لبناء  وت�شجيعهم 
ت�����ش��ت��وع��ب جم��م��وع��ة خم��ت��ل��ف��ة من 

امل�شادر والكتب القانونية والفقهية 
على  العاملني  وحتفيز   ، والثقافية 
ارتيادها وتبادل الكتب فيما بينهم ، 
حيث بادر املوظفني باإثراء مكتباتهم 
اأرفف  على  وو�شعها  الكتب  وجمع 
املكتبة ومت ابتكار اأجواء جميلة جدا 

وم�شجعة على القراءة . 
القا�شم  ع��ب��دال��رزاق حم��م��د  واأف����اد 
الفائزة  العدل  الكاتب  اإدارة  مدير 
اأن  ب��اجل��ائ��زة خ��الل ال���دورة الأوىل 
منهجية  مع  لتن�شجم  تاأتي  املبادرة 
حماكم دبي، والتي تهدف اإىل ن�شر 
ب���ني موظفي  واخل�������رات  امل����ع����ارف 
املطالعة  ث���ق���اف���ة  وب����ن����اء  ال�����دائ�����رة 
وال�����ق�����راءة، لع���ت���ب���ار ال����ق����راءة هي 
املهارة الأوىل التي يحتاجها اأبناوؤنا، 
التنمية يف  م��ن  ال��ق��ادم��ة  وامل��رح��ل��ة 
الإم��ارات حتتاج جليل مثقف قارئ 
مي��ت��ل��ك��ه ���ش��غ��ف ال���ف�������ش���ول، وحب 
ال���ش��ت��ط��الع وع��م��ق ال��ت��ع��ل��م. و�شكر 
الإدارة على �شغفهم  جهود موظفي 
اأوقات  وتخ�شي�س  للقراءة  وحبهم 
القراءة داخل العمل وخارجه، ملا له 
اأثر كبري يف تنمية قدراتهم وتطوير 

اأفكارهم.

يرافقه  عجمان  حاكم  ال�شمو  �شاحب  وتف�شل 
معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان بتكرمي 
عبداحلميد  حم��م��د  ال��ت��ح��ك��ي��م  جل��ن��ة  رئ��ي�����س 
ال��ل��ج��ن��ة وه����م عبداهلل  واأع�������ش���اء  احل��و���ش��ن��ي 
ال�شام�شي  مطر  وحممد  املن�شوري  ا�شماعيل 

وجمال ابراهيم ال�شحي وهناء بكار احلارثي .
ث��م ك���رم ���ش��م��وه ال��ف��ائ��زي��ن يف جم����الت جائزة 
عنهم  اأعلن  وال��ذي  اخلم�شة  لل�شباب  الإم���ارات 
خالل احلفل حيث فاز بجائزة جمال م�شاريع 
را�شد  يو�شف  حممد  الأع��م��ال  وري���ادة  التنمية 
العمل  رواد  ج���ائ���زة  ت��ق��ا���ش��م  ف��ي��م��ا  ال�����ش��ره��ان 
الكربي  ���ش��امل  نا�شر  �شيخة  م��ن  ك��ل  ال�شبابي 
جائزة  وك��ان��ت  الكربي  نا�شر  ن��وره  وال��دك��ت��ورة 
جمال البتكار العلمي من ن�شيب فاطمة علي 
حممد الكعبي ويف املجال الإعالمي املتخ�ش�س 
يف ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي��ة ك��ان��ت ج��ائ��زت��ه��ا من 
ن�شيب ظاهر حممد خمي�س املهريي ويف جمال 
كانت  فقد  الأدب��ي��ة  والكتابة  والفنون  الثقافة 

جائزتها من ن�شيب �شاحله عبيد ح�شن .
را�شد  بن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وتلقى 
النعيمي يف ختام مرا�شم حفل تكرمي الفائزين 
والريا�شة  ال�شباب  لرعاية  العامة  الهيئة  درع 
نهيان  ال  مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ  معايل  من 
تثمينا وتقديرا ل�شموه يف رعاية ال�شباب ودوره 
امل��ت��وا���ش��ل يف دع���م ك��ل ن�����ش��اط ث��ق��ايف وريا�شي 

يوؤهل ال�شباب وي�شقل مواهبهم. وتاأتي جائزة 
العامة  الهيئة  روؤي���ة  �شمن  لل�شباب  الإم����ارات 
القطاع  تنمية  يف  وال��ري��ا���ش��ة  ال�شباب  لرعاية 
ال�����ش��ب��اب��ي وف��ق��ا لح��ت��ي��اج��ات امل��ج��ت��م��ع وحتفيز 
اإبداعاتهم  لإب��راز  العنان لهم  واإط��الق  ال�شباب 
وم��ه��ارات��ه��م وق��درات��ه��م الب��ت��ك��اري��ة كما تطمح 
اجل���ائ���زة يف ا���ش��ت��ق��ط��اب ال�����ش��ب��اب امل��ت��م��ي��زي��ن يف 
خمتلف املجالت  العلمية - والثقافية والفنية - 
والإعالمية - والتطوعية - وامل�شاريع التنموية 
وجتديد روح الإبداع والبتكار لديهم مبا يحقق 
امل�شاهمة الفاعلة يف نه�شة الوطن ورفعته على 

جميع امل�شتويات.
ل��ل�����ش��ب��اب الإم����ارات����ي تقديرا  ومت��ن��ح اجل���ائ���زة 
جلهودهم يف رفع ا�شم الدولة عاليا من خالل 
اجازاتهم وم�شاهماتهم يف جميع املجالت على 
والدويل  والعربي  واخلليجي  املحلي  امل�شتوى 
خالل  م��ن  ال��ري��ادة  مفهوم  تعزيز  اإىل  وت�شعى 
تقدير اأ�شحاب الجنازات من ال�شباب الإماراتي 

ومتكني م�شاركتهم الفاعلة يف التنمية.
اإع���الء ���ش��اأن فئة ال�شباب  وت��ه��دف اجل��ائ��زة اىل 
الجتماعية  وال��ق��ي��ادة  ال��ري��ادة  مفهوم  وتعزيز 

لديهم وت�شجيع ال�شباب على التميز والإبداع يف 
املبادرة  على  ال�شباب  وحتفيز  املجالت  خمتلف 
ال�شباب  وح��ث  متميز  ب�شكل  امل�����ش��اري��ع  بتنفيذ 
التنمية  يف  وامل�����ش��ارك��ة  ال��ع��ط��اء  م�شاعفة  على 

الوطنية.
وت�����ش��م اجل���ائ���زة خ��م�����ش��ة جم����الت ه���ي املجال 
العلمي : البتكار العلمي على اأن يكون للمر�شح 
والتكنولوجية  العلمية  البتكارات  يف  اجن��ازات 
الطاقة - تكنولوجيا املعلومات وجمال الثقافة 
والفنون: الكتابة الأدبية على اأن يكون للمر�شح 
اجن��ازات وا���ش��دارات يف املجال الأدب��ي والكتابة 
ق�ش�س ق�شرية - رواي��ة - دي��وان �شعر واملجال 
الإع����الم����ي: ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي: ع��ل��ى اأن 
التوا�شل  قنوات  يف  فعال  ع�شوا  املر�شح  يكون 
وجمال  املجتمع  يف  فعال  دور  ول��ه  الجتماعي 
اأن  على  املجتمعية  ال��ري��ادة  التنمية:  م�شاريع 
تقدم  هادفة  م�شاريع جمتمعية  للمر�شح  يكون 
قيمة اجتماعية اأو مالية للمجتمع وجمال رواد 
املوؤثرين  اأحد  ال�شبابي ويتم فيه تكرمي  العمل 
ملا قدموه  تقديرا  ال�شباب  والعاملني يف جمال 
عبدامللك  اب��راه��ي��م  ���ش��ع��ادة  واأو����ش���ح   . لل�شباب 

حممد اأمني عام الهيئة العامة لرعاية ال�شباب 
الإم���ارات  ج��ائ��زة  اأن  املنا�شبة  بهذه  والريا�شة 
ال�شباب  ف��ئ��ة  ���ش��اأن  اإع����الء  اإىل  ت��ه��دف  لل�شباب 
الجتماعية  وال��ق��ي��ادة  ال��ري��ادة  مفهوم  وتعزيز 
ل��دي��ه��م وت�����ش��ج��ع��ه��م ع��ل��ى ال��ت��م��ي��ز والإب�������داع يف 
املحفزة  البيئة  لهم  م��وف��رة  امل��ج��الت  خمتلف 
ورعاية  التنمية  يف  وامل�شاركة  العطاء  مل�شاعفة 
وتقديرهم  الإم�������ارات  ���ش��ب��اب  م���ن  امل���وه���وب���ني 
الهيئة  اأن  اإىل  ولفت   . مبنجزاتهم  والحتفاء 
لل�شباب  الإم����ارات  ج��ائ��زة  ت��ك��ون  اأن  اإىل  ت�شعى 
املبدع  الإماراتي  لل�شباب  الأوىل  التقدير  بوابة 
وحتفزهم  وتتبناها  اإجنازاتهم  على  فتكرمهم 

على البتكار .. 
وقال  اإن �شبابنا هم اأملنا و�شندنا نعقد عليهم 

الأمل لبناء م�شتقبل اأف�شل من حا�شرنا .
ال��ر���ش��ي��دة ممثلة  اأن ق��ي��ادت��ن��ا  واأك����د ع��ب��دامل��ل��ك 
ب�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة حفظه اهلل واأخيه �شاحب ال�شمو 
رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل 
و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 

للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  ويل عهد 
امل�شلحة واإخوانهم اأ�شحاب ال�شمو حري�شة كل 
ال�شمانات الالزمة  احلر�س على دعم وتوفري 
ل�شباب الإمارات التي تكفل لهم م�شتقبال زاهرا 
والعطاء  اخل��ري  ت��ق��دمي  على  ق��ادري��ن  ليكونوا 
املفعم باأ�ش�س الإبداع والبتكار ا�شتجابة لتوجيه 

القيادة وحتقيقا لروؤية الإمارات 2021 .
ال�شباب  وتوجه �شعادته بالتهنئة للفائزين من 
والأم���ان  ال�شالم  ح��ي��اة  لهم  متمنيا  وال�����ش��اب��ات 
ليحققوا بالتح�شيل العلمي واملعريف النجاح يف 
خمتلف ميادين احلياة اآمال اأن يوا�شلوا العمل 

من اأجل ا�شتدامة ر�شالتهم ال�شامية.
من جانبه اأكد �شعادة خالد عي�شى املدفع الأمني 
كعن�شر  ال�شباب  دور  اأهمية  على  امل�شاعد  العام 
يف  الفائزين  ب��دور  م�شيدا   .. املجتمع  يف  فاعل 
الت�شلح  على  وحر�شهم  ووطنهم  ذاتهم  خدمة 
ومهاراتهم  قدراتهم  وترجمة  واملعرفة  بالعلم 

على اأر�س الواقع.
الدولة  يف  عليا  كجهة  الهيئة  اإن  امل��دف��ع  وق��ال 
اأطلقت  الدولة  يف  ال�شباب  قطاع  عن  م�شوؤولة 
هذه اجلائزة حتفيزا لتعزيز التناف�س الإيجابي 

امل��ج��الت املختلفة  اأب��ن��اء الإم���ارات يف �شتى  بني 
جائزة  ع��ل��ى  احل�����ش��ول  يف  ال�����ش��رف  لنيل  �شعيا 
اإم���ارات اخلري  املعطاء  الوطن  ه��ذا  ا�شم  حتمل 

والعطاء.
واأو�شح اأن اجلائزة لقت اقبال كبريا يف دورتها 
ال��ث��ان��ي��ة وجت���اوب���ا م��ل��م��و���ش��ا م���ن ق��ب��ل ال�شباب 
واأول����ي����اء اأم����وره����م م���ا ي��ع��ك�����س اه��ت��م��ام �شباب 
الإم��ارات بخو�س غمار املناف�شة من اأجل رفعة 
عزمت  حكيمة  بقيادة  اق��ت��داء  احلبيب  ال��وط��ن 
بزوغ فجرها وحر�شت  ال�شعاب منذ  على قهر 
على تاأهيل ومتكني ال�شباب وا�شتثمار طاقاتهم 
واأفكارهم اخلالقة يف دفع عجلة النمو ومواكبة 
الروؤية  حتكمه  حكيم  توجيه  وف��ق  ال��ت��ط��ورات 

الثاقبة للقيادة الر�شيدة.
و لفت املدفع اإىل اأن فكرة اجلائزة تعتمد على 
باإرادة  متكنوا  الذين  الإم��ارات��ي  ال�شباب  اب��راز 
يحققوا  اأن  م��ن  عم��������������ل  ومنهجية  �شلبة 
املحل�������������ي  امل�شت�����������������وى  عل����������ى  اإجن�����ازات 

واخلارج���������������ي .. 
لل�شباب  تكرميا  تعد  اجل��ائ��زة  اأن  اإىل  م�شريا 
لهم نحو  وداف��ع��ا  ال��ت��ي حققوها  ولإجن��ازات��ه��م 
املزيد من التميز والبداع كما ت�شاهم يف تعزيز 
يف  الم����ارات  �شباب  ب��ني  اليجابية  التناف�شية 
جمالت اجلائزة املختلفة واتاحة الفر�شة لهم 

لال�شتفادة منها على كافة الأ�شعدة.

•• دبي-الفجر:

دعماً لعام 2017 الذي اأعلنه �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
بتفعيل  ووج��ه  للخري،  عاماً  اهلل،  حفظه  ال��دول��ة،  رئي�س  نهيان  اآل 
نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  مبادراته 
اأطلقت  ال��وزراء حاكم دبي، رعاه اهلل،  الدولة رئي�س جمل�س  رئي�س 
عر  اللكرتونية  اخللوة  مبادرة  الذكية  للخدمات  العامة  الإدارة 
متّكن  توا�شل  قناة  مبثابة  ت��اأت��ي  وال��ت��ي  ال��داخ��ل��ي،  ال�شرطة  موقع 
كافة موظفي القيادة من تقدمي مقرتحاتهم التي تخت�س باجلانب 
التطوع،  بفئة  واملتمثلة  املعتمدة  للفئات  وف��ق��اً  اخل��ريي  الإن�����ش��اين 
الترع، وفئات  امل�شوؤولية الجتماعية، فئة  الوطن، فئة  فئة خدمة 
العامة  الإدارة  مدير  ال��رزوق��ي،  نا�شر  خالد  العميد  واأك��د  اأخ���رى. 

ا�شتكمال  تاأتي  اللكرتونية  اخللوة  م��ب��ادرة  اأن  الذكية،  للخدمات 
مل�شرية العطاء واخلري التي ر�ّشخها قادة الإمارات الأوائل ومازالت 
داأبت  الإم���ارات طاملا  دول��ة  اأن  ت�شري على نهجها، م�شيفا  احلكومة 
على فعل اخلري وامتد عطاوؤها لي�شمل دول العامل ولي�س املقيمني 
على اأر�شها وح�شب، وانطالقا من حر�شهم على امل�شاركة وتر�شيخ 
املقرتحات  ت�شجيل  ب��اب  بفتح  الإدارة  قامت  وال��ع��ط��اء  اخل��ري  قيم 
والأفكار اأمام املوظفني الكرتونيا ووفقا للفئات اآنفة الذكر، موؤكدا 
يتم من  التقييم  واأن  الآن،  املئات من القرتاحات حتى  تلقوا  اأنهم 
العميد  وب���نّي  امل��ق��دم��ة.  والأف���ك���ار  للمقرتحات  اأنف�شهم  امل��وظ��ف��ني 
كل  من  الأوىل  الع�شرة  ب��الق��رتاح��ات  �شتاأخذ  الإدارة  اأن  ال��رزوق��ي 
فئة ليتم تقدميها للقيادة واختيار الأن�شب منها لتنفيذه وتطبيقه 
على اأر�س الواقع، مو�شحا اأن اقرتاحات املوظفني واأفكارهم �شيتم 

اعتمادها بالكامل �شمن برنامج القرتاحات املطبقة �شواء ح�شلت 
على اأعلى تقييم اأم ل. من جانبها، قالت عواطف ال�شويدي مديرة 
باب  تفتح  الإلكرتونية  اخللوة  مبادرة  اإن  الذكية،  التطبيقات  اإدارة 
ل�شهولة  ن��ظ��را  امل��ب��ادرة  على  وت�شجعهم  املوظفني  لكافة  امل�شاركة 
خالل  م��ن  يتم  للفئات  ال��دخ��ول  اأن  مو�شحة  اخل��ط��وات،  وب�شاطة 
للموقع  الرئي�شية  لل�شفحة  الل��ك��رتون��ي��ة  اخل��ل��وة  على  ال�شغط 
اللكرتوين، ومن ثم يختار املوظف الفئة التي يود تقدمي القرتاح 

فيها، واختيار اإ�شافة مو�شوع جديد وكتابة تفا�شيل عن اقرتاحه.
بني  التفاعل  اإمكانية  اأي�شا  تتيح  امل��ب��ادرة  اأن  ال�شويدي  واأو�شحت 
والأفكار  الق��رتاح��ات  كافة  على  الط��الع  ميكن  بحيث  املوظفني، 
املقدمة وتقييمها والتعليق عليها، اإ�شافة لإمكانية الدخول اإىل كل 

مقرتح وقراءة تفا�شيله وبيانات �شاحبه.

�صرطة دبي تطلق مبادرة اخللوة اللكرتونية دعما ملبادرة عام اخلر

•• كانربا -وام: 

�شامل  احل��ريي  عبيد  الدكتور  معايل  ح�شر 
الكتبي �شفري الدولة لدى ا�شرتاليا اجتماع 
الذي  العربية  الأ���ش��رتال��ي��ة  ال�شداقة  جلنة 
الأ���ش��رتال��ي��ة يف  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  عقد مبقر 
اللجنة  اجتماع  ويهدف  الول.  اأم�س  كانرا 
الأ�شرتالية  الثنائية  ال��ع��الق��ات  تقوية  اإىل 

خا�شة  امل��ج��الت  �شتى  يف  وتعزيزها  العربية 
ي��خ��دم م�شلحة  ال��رمل��ان��ي��ة مب���ا  ال���ع���الق���ات 
ممثلي  من  ع��دد  الجتماع  ح�شر  اجلانبني. 

ال�شلك الدبلوما�شي العربي يف كانرا.
وتناول الجتماع خطة العمل القادمة للجنة 
والرامية اإىل تعزيز التعاون الثنائي وكيفية 
الأ�شرتالية  ال�����ش��داق��ة  جل��ن��ة  دور  ت��ف��ع��ي��ل 

العربية.

اجتماع جلنة ال�صداقة الأ�صرتالية 
العربية بح�صور �صفر الدولة

حاكم عجمان يكرم الفائزين بجائزة الإمارات لل�صباب 

نائب مدير حماكم دبي يكرم اإدارة الكاتب 
العدل الفائزة بلقب "الإدارة القارئة"

تتفقد الختبارات النهائية 

�صقر بن خالد : جائزة راأ�س اخليمة 
ترتجم روؤية القيادة يف عام اخلر

فقدان جواز �شفرت
بت  �شامينه  املدعو/  فقد  
�شاهمني �شبنج ، اندون�شية  
اجلن�شية  - جواز  �شفرها 
�شادر   )585917( رقم 
من اندون�شيا   من يجده 
بال�شفارة  الت�����ش��ال  عليه 
الندون�شية لدى الدولة.  

فقدان جواز �شفرت
فقد املدعو / �شالح مرعى 
اليمن   ، ب��اث��ن��ي��ه  ���ش��ال��ح 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )1173273( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر:

اإطالق  عن  اأبوظبي  نيويورك  جامعة  يف  الفن  رواق  اأعلن   
تبداأ  وال���ذي   ،2017 اأب��وظ��ب��ي  العلوم"  "تخيل  م��ه��رج��ان 
فعالياته يف حرم جامعة نيويورك اأبوظبي يف الفرتة املمتدة 

ما بني 2-4 مار�س 2017.
وتعد هذه الدورة هي الثالثة يف منطقة ال�شرق الأو�شط من 
املهرجان متعدد التخ�ش�شات الذي يحتفل بالعلوم والفنون 
من خالل ثالثة اأفالم روائية، و21 فيلم ق�شري، بالإ�شافة 
النقا�س  وحلقات  �شبيكرتام،  والعلوم  الفنون  معر�س  اإىل 
واحلوارات الفنية وور�س العمل التعليمية. عالوة على ذلك، 
يت�شمن املهرجان معر�س اأعمال لفنانني من دولة الإمارات 
اأيام  ث��الث��ة  م���دار  وذل���ك على  وخ��ارج��ه��ا،  امل��ت��ح��دة  العربية 

ي�شتقبل املهرجان فيهم زواره ب�شكل جماين.
الروفي�شور  غامبي�س،  األك�شي�س  ق��ال  ذل��ك،  على  وتعليقاً 
الزائر يف علوم الأحياء وال�شينما والإعالم اجلديد يف جامعة 

نيويورك اأبوظبي، وموؤ�ش�س منظمة اإمياجني �شاين�س فيلمز 
احلوار  �شبل  تعزيز  اإىل  ت�شعى  وال��ت��ي  للربح  ال��ه��ادف��ة  غ��ري 
اإن   :2008 م��ن��ذ  ال�شينما  و���ش��ن��اع  ال��ع��ل��م��اء  ب��ني  ال���ه���ادف 
بالذكرى  يحتفل  وال��ذي  املهرجان  لهذا  الرئي�شي  الغر�س 
لكافة  العلوم  فهم  تي�شري  يف  يتمثل  العام،  هذا  له  العا�شرة 
اأفراد املجتمع، وذلك من خالل اجلميع بني العلماء الذين 

يعملون لفك �شفرات العامل الذي نعي�س فيه، وبني �شانعي 
الأفالم الذين يعملون على اإي�شال هذه العلوم واملعرفة اإىل 

اجلميع.
الفيلم  م��ع  م��ار���س   2 ي��وم  ر�شمياً  امل��ه��رج��ان  افتتاح  و�شيتم 
للمخرجة  وغبار"  مطر  "ع�شل،  ب��ع��ن��وان  املتميز  ال��روائ��ي 
الإماراتية جنوم الغامن، وهو فيلم يتبع ديناميكية متنامية 

النحل يف  تربية  تواجه  التي  املهنية  التحديات  �شوق  �شمن 
النحل  تربية  على  ال�����ش��وء  ت�شليط  فيه  يتم  ال���ذي  ال��وق��ت 

واأهميتها والرتكيز على هذا املو�شوع بطريقة فنية جاذبة.
ومن ناحية اأخرى، �شيتم افتتاح معر�س �شبيكرتام اأول اأيام 
الف�شائية  الفنون  يف  متخ�ش�س  معر�س  وه��و   ، امل��ه��رج��ان 
ليقدم مو�شوعاً عن الفنون ال�شوئية من خالل عيون خم�شة 
مع  املرتافقة  الفنون  املعر�س  هذا  وي�شمل  عامليني.  فنانني 
الواقع الفرتا�شي من خالل النجوم املتطايرة التي اأن�شاأتها 
لأعمال  متاألقة  ا�شتعادة  يعد مبثابة  ما  ماكنيت، وهو  اإليزا 
بوهجانكونا اأوي، �شركة اإنتاج الأفالم الفنلندية، بالإ�شافة 
اإىل اللم�شات اخلا�شة بالليزر بعنوان بليو غورغون للفنان 
الفرن�شي �شتيفان برياود، والذي يعتر ال�شوء اأهم املوا�شيع 
الفن  بني  الو�شل  وكيفية  الفنية  اأعماله  يف  يعتمدها  التي 
رمزياً  الكارثية  واحل��الت  املتعددة  والعلوم  لليزر  ال�شوئي 
وعلمياً على حد �شواء. كما يقدم املعر�س نظرة عن كثب على 

الأفالم التي �شيتم عر�شها يف وقت لحق خالل املهرجان.

ال�صفر اليمني يعزي اأ�صرة ال�صهيد را�صد الظهوري

فريق من اأمن املنافذ واحلدود يزور م�صروع مبنى مطار اأبوظبي اجلديد

وفد من وزارة الدفاع يقدم واجب العزاء يف ال�صهيدين الظهوري واملزروعي

•• راأ�ص اخليمة-وام:

الدولة  ل��دى  اليمنية  اجلمهورية  �شفري  املنهايل  �شعيد  فهد  �شعادة  ق��دم 
يرافقه �شلطان الباكري نائب ال�شفري واللواء علي النقيب امللحق الع�شكري 
يف ال�شفارة اليمنية اأم�س الول واجب العزاء لأ�شرة ال�شهيد الوكيل را�شد 
علي حممد الظهوري الذي قدم روحه فداء للواجب الوطني �شمن قوات 
التحالف العربي يف عملية اإعادة الأمل باليمن الذي تقوده اململكة العربية 

ال�شعودية.
ونقل ال�شفري اليمني - خالل زيارته جمل�س العزاء يف منطقة وادي �شعم 
راأ�س اخليمة - تعازي وموا�شاة فخامة الرئي�س عبدربه من�شور هادي  يف 
وبطولته  لت�شحياته  وتقديره  ال�شهيد  لأ�شرة  اليمنية  اجلمهورية  رئي�س 
اأن يتغمده بوا�شع  القدير  العلي  .. داعيا اهلل  ال�شهادة  التي نال بها �شرف 

رحمته واأن ينزله منازل ال�شديقني وال�شهداء والأبرار.

•• اأبوظبي-وام:

واملناطق  واحل���دود  املنافذ  لأم��ن  العامة  الهيئة  من  وف��د  زار 
احل���رة م�����ش��روع مبنى م��ط��ار اأب��وظ��ب��ي اجل��دي��د ال���ذي تبلغ 

م�شاحته 742 األف مرت مربع .
وجتول الوفد يف يف �شالة ا�شتالم الأمتعة التي �شت�شم 10 
الأمتعة  مناولة  نظام  ومنطقة  الأمتعة  نقل  اأحزمة  من�شات 

مناولة  على  ق��ادرة  الرتكيب  اأعمال  اكتمال  عند  �شتكون  التي 
الواحدة. ال�شاعة  يف  حقيبة  و200  األفا   19

و�شهد الوفد خالل زيارته للمنطقة املركزية التقدم الوا�شح 
يف اأعمال اإن�شاء املبنى - الفندق ومبنى مكاتب الإدارة - وذلك 
ي�شل  والتي  لل�شقف  الداعمة   18 ال�  الفولذ  اأقوا�س  حتت 

اأ�شخمها اإىل 180 مرتا عر�شا و52 مرتا ارتفاعا.
بالإنابة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  اخل����وري  امل��ج��ي��د  ع��ب��د  واأ����ش���اد 

املنافذ  لأم��ن  العامة  الهيئة  وف��د  ب��زي��ارة  اأبوظبي  مل��ط��ارات 
واحل��دود واملناطق احل��رة التي ج��اءت لالطالع على ما مت 

اجنازه حتى الآن من اأعمال البناء والت�شميم الداخلي.
و�شيلبي مبنى املطار اجلديد عند افتتاحه الأعداد املتزايدة 
املطار  ملباين  بالإ�شافة  العا�شمة  مطار  ع��ر  للم�شافرين 
 45 ال���  الأع���داد  ه��ذه  تتجاوز  اأن  املتوقع  احلالية حيث من 

مليون م�شافر يف ال�شنة خالل الأعوام الع�شرة القادمة.

•• اأبوظبي -وام: 

العزاء  قدم وفد من وزارة الدفاع برئا�شة �شعادة مطر �شامل علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع واجب 
الوطني �شمن  للواجب  ف��داء  روح��ه  ق��دم  ال��ذي  الظهوري  را�شد علي حممد  الوكيل  الوطن  �شهيد  يف 
القوات امل�شاركة يف عملية اإعادة الأمل التي تقودها اململكة العربية ال�شعودية للوقوف اإىل جانب ال�شعب 
اليمني ال�شقيق وحكومته ال�شرعية. واأعرب الوفد خالل زيارته ملجل�س العزاء مبنطقة وادي �شعم يف 
راأ�س اخليمة عن �شادق عزائه وموا�شاته لأهل وذوي واأقارب ال�شهيد داعيا اهلل العلي القدير اأن يتغمده 
بوا�شع رحمته واأن ي�شكنه ف�شيح جناته ويلهم ذويه ال�شر وال�شلوان. كما قدم وكيل وزارة الدفاع وعدد 
من كبار �شباط وم�شوؤويل الوزارة واجب العزاء لأ�شرة �شهيد الواجب العريف اأول عبيد جوهر عبيد 
املزروعي الذي ا�شت�شهد اأثناء قيامه مبهمة تدريبية اعتيادية داخل الدولة. واأعرب �شعادة مطر �شامل 
علي الظاهري خالل زيارته ملجل�س العزاء يف مدينة كلباء عن خال�س تعازيه و�شادق موا�شاته لأ�شرة 
وذوي ال�شهيد .. �شائال اهلل العلي القدير اأن يتغمده بوا�شع رحمته واأن ي�شكنه ف�شيح جناته واأن يلهم 
ذويه جميل ال�شر وال�شلوان . وعر ذوو ال�شهيدين عن بالغ �شكرهم وتقديرهم لوفد وزارة الدفاع على 

موا�شاتهم التي كان لها بالغ الأثر يف التخفيف من م�شابهما.

•• اخلرطوم-وام: 

منح فخامة عمر ح�شن اأحمد الب�شري رئي�س جمهورية 
ال�������ش���ودان ���ش��ع��ادة ال��ف��ري��ق ال���رك���ن ح��م��د حم��م��د ثاين 
الرميثي رئي�س اأركان القوات امل�شلحة و�شام النيلني من 
الطبقة الأويل وذلك تقديرا جلهوده يف تعزيز التعاون 
امل�شرتك بني القوات امل�شلحة لدولة الإم��ارات والقوات 
تقليد  م��را���ش��م  ج��رت  ال�����ش��ودان.    جلمهورية  امل�شلحة 
الو�شام يف العا�شمة اخلرطوم بح�شور الفريق اأول ركن 
عو�س حممد اأحمد بن عوف وزير الدفاع ال�شوداين  .   

واأعرب رئي�س اأركان القوات امل�شلحة عن �شعادته بتقلد 
الو�شام موجها �شكره وتقديره للرئي�س ال�شوداين على 
هذا التقدير الذي حظي به .   من جهة اأخ��رى التقى 
ال��ف��ري��ق ال��رك��ن ح��م��د حم��م��د ث���اين ال��رم��ي��ث��ي يف اإطار 
زيارته للخرطوم الفريق اأول ركن عو�س حممد اأحمد 
بن عوف وزير الدفاع ال�شوداين والفريق اأول مهند�س 
ركن عماد الدين م�شطفي عدوي رئي�س هيئة الأركان 
امل�شرتكة ال�شودانية وبحث معهما �شبل تطوير التعاون 
امل�شرتك وتو�شيع اآفاق جديدة يف التعاون الع�شكري بني 

الإمارات وال�شودان.

•• ال�شارقة-الفجر:

عاك�شة  القرى،  يف  الأ�شجار  وت�شمو  امل��دن،  يف  البنايات  تتعاىل 
التنوع يف لوحات ال�شغار امل�شاركني يف بينايل ال�شارقة لالأطفال 
وتخّيلهم  اأحالمهم،  على  الأم��ل  من  نافذة  فاحتة   ،2017
الفنانون  فيقدم  احل�شاري،  تاريخها  بتنوع  بلدانهم  مل�شتقبل 
ال�شغار �شوراً للبيئات املعمارية التي ي�شكنون فيها، ويجمعون 
املحبة  ر���ش��ال��ة  والأع���م���ال  ال��ل��وح��ات  ب��ال��واق��ع لتحمل  الآم�����ال 
اجلناح  يف  والأع��م��ال  الر�شوم  هذه  تظهر  العامل.  اإىل  وال�شالم 
الت�شاميم  فئة  امل�شاركة عن  لالأعمال  املعر�س  الذي يخ�ش�شه 
املعمارية، اإذ خ�ش�س البينايل يف دورته اخلام�شة، الذي تنظمه 
للفنون حتى  ال�شارقة  ويقام يف متحف  ال�شارقة  اأطفال  مراكز 
15 فراير اجلاري، ثالث فئات ليجمع اأعمال الأطفال حتتها، 
الواقع،  فانتازيا  ل�شتك�شاف  باباً  الفنية  املواهب  اأم��ام  م�شرعاً 
فئات  ف��ج��اءت  وامل��ع��م��ار،  الهند�شة  وج��م��ال��ي��ات  اخل��ي��ال،  و�شحر 

البينايل يف: الفانتازيا الواقع، والبيئة، والت�شاميم املعمارية.
ملفهوم  وت�شوراتهم  روؤاه��م  ال�شغار  الفنانني  اأعمال  يف  تنك�شف 
والأ�شكال  والبنايات،  وامل��ن��ازل،  الأك���واخ،  ر�شوم  فتظهر  البيت، 
النمط  من  جانباً  وتلخ�س  امل�شكن،  عن  تعّر  التي  الهند�شية، 
التي  اخلا�شة  روؤيتهم  وفق  والقرى،  امل��دن  يف  ال�شائد  املعماري 
التي  امل��ن��ازل  ر���ش��م  اإىل  الأط��ف��ال  ت�����ش��وروه��ا، حيث جل��اأ بع�س 
يقيمون فيها، على اختالف اأ�شكالها، فيما حاول البع�س الآخر 
تخّيل �شكل البيوت يف امل�شتقبل اأو على �شطح املريخ، اأو يف عامل 

افرتا�شي من ن�شيج خيالهم.

املعمارية،  الت�شاميم  ت�شوراتهم عن  تقدمي  الأطفال يف  وربط 
اإليه، فلم تغب  به، وي�شري  اأن يحيط  البيت وكل ما ميكن  بني 
لتفتح م�شامني  واملركبات،  والتالل،  والأزه��ار،  الأ�شجار،  �شور 
اللوحات على ت�شورات الأطفال لأحالمهم ببيوت اآمنة، مليئة 
الإق��ام��ة فيها  تعكر �شفوها  اخل���راب، ول  ب��ال��ورود، ل ي�شيبها 

النزاعات واحلروب.
ومل يكتِف الأطفال بتقدمي ت�شورات معمارية للبيوت وامل�شاكن، 
تعك�س  الهند�شي،  الت�شميم  يف  جت��ارب  يقدمون  راح���وا  واإمن���ا 
حيث  ال��ف��ن��ي،  ال�شكل  بجماليات  ودراي����ة  وا���ش��ع��اً،  ف��ن��ي��اً  ن�شجاً 

ظهرت بع�س الأعمال التي توظف اإطارات الدراجات الهوائية، 
والت�شاميم التي توظف مكعبات الكرتون، والأ�شكال الع�شوائية 

لبع�س الآلت املعدنية التي كونت جمتمعاً ومدينًة م�شغرة. 
�شّكل هذا املزيج يف جناح اأعمال الت�شاميم املعمارية، فر�شة اأمام 
زوار البينايل للتعرف على الكثري من املواهب ال�شغرية، القادرة 
م�شتويات  اإىل  الفني  بالعمل  وال��و���ش��ول  عمرها،  جت���اوز  على 
تقرتب من الح��رتاف، فبدت بع�س الأعمال لفتة رغم �شغر 
املو�شوع،  �شعيد  على  ومتقنة  متميزة  ج��اءت  اإذ  فنانيها،  �شن 
وال�شكل، واللون، ويف الوقت نف�شه ل تخلو من عفوية الطفولة 

وبراءتها. وتنوعت خامات الأعمال امل�شاركة يف املعر�س، بحيث 
جتاوزت الألوان، والأقم�شة، والأقالم، اإىل املواد املعاد تدويرها، 
من ال��ورق، وامل��ع��دن، واخل�شب، الأم��ر ال��ذي اأح��دث تنوعاً على 
يكتِف  فلم  الأعمال،  حتتها  تندرج  التي  الفنية  املدار�س  �شعيد 
الأطفال باللوحة التعبريية والواقعية، واإمنا دخلوا يف جتارب 

من الأعمال الرتكيبية، واملنحوتات، واخلزفيات، وغريها.
البلدان  بع�س  ي���دور يف  وم��ا  ال��راه��ن  ال��و���ش��ع  ���ش��ور  ومل تغب 
العربية من اأحداث عن بع�س الأعمال الفنية، اإذ توقف بع�س 
امل�شاركني عند فكرة اللجوء، والغربة، والوطن، فلم تعد البيوت 
�شكاًل هند�شياً معمارياً بقدر ما �شارت تلخي�شاً، ل�شور الهجرة، 
الأطفال  ت�شورات  بتتبع  يتاأكد  ما  وه��و  وال��رتح��ال،  وال�شتات، 
والأ�شرة من  والأب  الأم  ناحية، وبني  البيوت من  للعالقة بني 
ناحية اأخرى، اإذ ظل كال الوالدين يرافقان الأعمال ويظهران 
يف لوحات الفنانني ال�شغار، لي�شبحان رمزاً لالأمان، واملحبة، يف 

الأ�شكال املعمارية.

�شمن فئة الت�شاميم املعمارية 

بينايل ال�صارقة لالأطفال يحفز ال�صغار على بناء مدن اأحالمهم

الرئي�س ال�صوداين مينح رئي�س اأركان القوات 
امل�صلحة و�صام النيلني من الطبقة الأوىل

�صفر الدولة ع�صوا مبجل�س اإدارة 
اجلمعية الكورية العربية

•• �شيوؤول -وام:

اأنتخب �شعادة عبد اهلل �شيف النعيمي �شفري دولة الإم��ارات لدى جمهورية كوريا 
اجتماع  خ��الل  وذل��ك  العربية  الكورية  اجلمعية  اإدارة  مبجل�س  ع�شوا  اجلنوبية 
املجل�س يف �شيوؤول اأم�س الول. وجرى خالل الجتماع انتخاب �شفراء عرب اآخرين 
اأع�شاء يف املجل�س اإىل جانب اختيار اأمني عام جديد للجمعية خلفا لالأمني العام 
ال�شابق الذي انتهت فرتة مهامه وذلك بتعيني �شفري جمهورية كوريا ال�شابق لدى 
اململكة العربية ال�شعودية �شعادة كيم جني �شو يف هذا املن�شب. ولدى انتخابه ع�شوا 
مبجل�س اإدارة اجلمعية اأعرب �شعادة ال�شفري عبد اهلل النعيمي عن اأمله يف اأن ي�شهم 
وجوده �شمن جمل�س اإدارة اجلمعية الكورية العربية يف دعم وتعزيز العالقات بني 
الدول العربية ب�شكل عام وجمهورية كوريا وعالقات ال�شراكة ال�شرتاتيجية بني 

الإمارات العربية املتحدة وجمهورية كوريا اجلنوبية ب�شكل خا�س.

الإعالن عن الربنامج الكامل ملهرجان "تخيل العلوم" اأبوظبي 2017 يف جامعة نيويورك اأبوظبي 

املهرجان ينطلق بعر�س الفيلم الروائي "ع�صل، مطر وغبار" للمخرجة الإماراتية جنوم الغامن 

توجه �شركة اأ�شود البحر ل�شناعة القوارب واليخوت )ذ.م.م( عناية ال�شادة 

موردي املعدات والآليات البحرية وموردي اخلدمات )العمالة وال�شت�شارات 

ب�شاأن  التعامل معها  والتي مت  ال�شفن  ببناء  واملتعلقة  الخ(   .. البناء  وم��واد 

الرتفيهي  كاتاماران   " اليخت  ل�شناعة  واخلدمات  واآليات  معدات  توريد 

 2007 البناء باحلو�س اجل��اف من عام  وال��ذي كان قيد  54 مرت"،  بطول 

وحتى 2013، باأن يتم تزويد �شركة ا�شود البحر بجميع الفواتري و�شندات 

وامل��واد واخلدمات نظرا  املعدات والليات  املتعلقة بهذه  القب�س وال�شتالم 

حلريق جميع امل�شتندات املتعلقة بذلك، وان اهتمامكم وتعاونكم معنا مهم 

ل�شناعة  البحر  اأ�شود  �شركة  على:  التوا�شل  يرجى  املو�شوع،  هذا  يف  ج��داً 

القوارب واليخوت ذ.م.م.

     +97143371270 هاتف:  املتحدة.  العربية  الم��ارات  دبي،   33326 �س.ب 

sealions@sealions.ae :فاك�س: 97143360551+ -  بريد الكرتوين

الـى مـن يـهمه الأمــر

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
العدد 11940 بتاريخ 2017/2/9اخلمي�س  9  فرباير 2017 العدد 11940

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/عر اجلزر لت�شليح الطارات 

رخ�شة رقم:CN 1172812 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/عر اجلزر لت�شليح الطارات
CROSS ISLAND TYRE REPAIRS

اىل/ موؤ�ش�شة يا�شني للمقاولت وال�شيانة العامة 
YASSIN CONT GENERAL & MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/ا�شافة �شيانة املباين )4329901(
تعديل ن�شاط/ا�شافة مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(

تعديل ن�شاط/ا�شافة املقاولت الكهربائية )4220904(
تعديل ن�شاط/حذف تبديل وا�شالح الطارات )4520007(

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

فقدان �شهادة اأ�شهم
يعلن ال�شيد/ حممد عمر �شامل باحكيم )اإماراتي اجلن�شية( 
عن فقدان �شهادات اأ�شهم �شادرة من )بنك ابوظبي الوطني( 
و�شهادة  �شهم   )20( ال�شهم  ع��دد   )4449( ال�شهادة  رق��م 
رقم )7856( عدد ال�شهم )60( �شهم . على من يجدهما 
برجاء الت�شال على الرقم 0506419202   او ت�شليمها 

بنك ابوظبي الوطني.
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عربي ودويل

جرت اأم�س الأول مرا�شم تخريج نحو األف مقاتل من اأبناء الع�شائر 
لي�شكلوا  العراق  �شمايل  نينوى  حمافظة  غربي  القاطنني  العربية 
الكردية.  الب�شمركة  ق���وات  م��ن  ج���زءا  يعتر  ال���ذي  اجل��زي��رة  ل���واء 
�شكان مناطق  م��ت��ط��وع، وه��م م��ن   900 م��ن  اأك���ر  ال����دورة  و�شمت 
املتحدث  وق���ال  وال��ع��وي��ن��ات.  وال��رغ��ل��ي��ة  والعيا�شية  ورب��ي��ع��ة  زم���ار 
هوؤلء  اإن  احلويت  مزاحم  ال�شيخ  نينوى  يف  العربية  الع�شائر  با�شم 
املتطوعني �شيعودون اإىل مناطقهم بهدف حمايتها من اأي هجوم قد 
تتعر�س له. وتعد هذه اخلطوة هي الأوىل من نوعها وتطورا جديدا 
الب�شمركة  م�شاعي  اإط��ار  يف  تاأتي  كما  املو�شل.  ا�شتعادة  معركة  يف 
لتاأ�شي�س ت�شكيالت ع�شكرية موالية لها من امل�شيحيني والإيزيديني 

والعرب وال�شبك وغريهم.

ال�شب�شي،  قائد  الباجي  التون�شي،  للرئي�س  ال�شيا�شي  امل�شت�شار  اأك��د 
الوزير نور الدين بن تي�شة، اأن بالده �شتتعامل مع الرئي�س الأمريكي 
دونالد ترامب مثلما تعاملت مع اأ�شالفه.  واعتر يف ت�شريح ل�شحيفة 
اللندنية اخلالفات يف �شاأن �شيا�شات ترامب �شاأناً  “ال�شرق الأو�شط” 
�شرتكز  اليوم  لروما  املقررة  ال�شب�شي  زي��ارة  اإن  وقال  اأمريكياً.  داخلياً 
على اإقناع �شناع القرار القت�شادي وال�شيا�شي يف اإيطاليا، بحث ال�شياح 
مناخ  فيها  حت�شن  اأن  بعد  بقوة  تون�س  اإىل  العودة  على  وامل�شتثمرين 
الأعمال وحتقق فيها ال�شتقرار الأمني. وحول ملف عودة الإرهابيني 
من بوؤر التوتر، قال: تون�س تتابع ملف ال�شباب املت�شدد الذي تورط يف 
الهجرة اإىل بوؤر التوتر، وبينها �شوريا، وت�شعى اإىل التعامل معه بحزم 
يف �شياق ما ي�شمنه القانون الدويل والد�شتور، وكما �شنتابع هذا امللف 
�شفارة تون�س يف دم�شق، مثلما  اإع��ادة فتح  بعد  ال�شورية  ال�شلطات  مع 
�شبق اأن اأعلن رئي�س الدولة ووزير اخلارجية. واأ�شاف ويف كل احلالت 
�شيحال العائدون من بوؤر التوتر اإىل الق�شاء ليبت يف و�شعياتهم حالة 
مكافحة  قانون  عليها  ين�س  التي  الأحكام  �شاأنهم  يف  وي�شدر  بحالة، 

الإرهاب، وهي اأحكام بال�شجن ملدد طويلة. 

اإنه يتعني على دول  اأكر م�شت�شار يف حمكمة العدل الأوروبية  قال 
املهددين  الدخول لالأ�شخا�س  تاأ�شريات  اأن متنح  الأوروب��ي  الحتاد 
بالتعذيب اأو املعاملة غري الإن�شانية. ياأتي ذلك بينما تلقت املحكمة 
اأنها  موؤكدة  بلجيكا،  يف  اللجوء  طلب  يف  ترغب  �شورية  اأ�شرة  ملف 
اإذا ظلت يف �شوريا لأنها م�شيحية. واعتر  قد تتعر�س لال�شطهاد 
الأع�شاء  ال��دول  اأن  مينغوت�شي  باولو  العدل  ملحكمة  العام  املحامي 
يف الحتاد ملزمة باإ�شدار تاأ�شريات اإن�شانية” لأفراد قد يتعر�شون 

للتعذيب يف حال رف�شها.
دولة  “فاإن  �شوريا  يف  ال��راه��ن  للو�شع  نظرا  اإن��ه  مينغوت�شي  وق��ال 
الإيجابي  التزامها  اأنها معفاة من  تفرت�س  اأن  لها  يحق  بلجيكا ل 
مبوجب املادة الرابعة من امليثاق، م�شريا اإىل قواعد الحتاد الأوروبي 

املتعلقة بحقوق الإن�شان. 

اأ�شفه  عن  املتحدة  ل��الأمم  العام  الأم��ني  غوتريي�س  اأنطونيو  اأع��رب 
لعتماد الكني�شت الإ�شرائيلي ما يعرف بقانون الت�شوية.

واأكد الأمني العام يف بيان له اأن هذا القانون الإ�شرائيلي - املعتمد يف 
ال�شاد�س من ال�شهر احلايل - يتعار�س مع القانون الدويل . حمذرا 
اإ�شرائيل  على  �شترتتب  التي  الأم��د  طويلة  القانونية  العواقب  من 

جراء هذا القانون.
والبوؤر  للم�شتوطنات  احل�شانة  مينح  القانون  ه��ذا  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
اأر�س  ع��ل��ى  بنيت  ال��ت��ي  املحتلة  ال��غ��رب��ي��ة  ال�شفة  يف  ال�شتيطانية 
قد  اأعمال  اأي��ة  جتنب  �شرورة  واأك��د  خا�شة.  ملكية  ذات  فل�شطينية 
تقو�س حل الدولتني . داعيا اإىل حل جميع الق�شايا اجلوهرية بني 
الأطراف عر املفاو�شات املبا�شرة على اأ�شا�س قرارات جمل�س الأمن 
الأمم  ا�شتعداد  مبديا  امل��ت��ب��ادل��ة..  والت��ف��اق��ات  ال�شلة  ذات  ال���دويل 

املتحدة لدعم هذه العملية.

عوا�شم

بغداد

بروك�سيل

وا�سنطن

تون�س

مقاتالت بريطانية تعرت�س 
طائرة ركاب باك�صتانية 

•• لندن-اأ ف ب:

ركاب  طائرة  اعرت�شت  مقاتالته  ان  الريطاين  امللكي  اجل��و  �شالح  اعلن 
باك�شتانية متجهة اىل مطار هيرو اللندين لوجود راكب مثري لال�شطراب 
العا�شمة  �شمال  �شتان�شتد  مطار  اىل  وجهتها  بتغيري  واأمرتها  متنها  على 
حيث حطت ب�شالم. وقال �شالح اجلو امللكي الريطاين انه جرى اعرتا�س 
�شتان�شتد. ومطار  ب�شالم يف مطار  هبوطها  اىل حني  ومواكبتها  الطائرة 
العا�شمة  تخدم  م��ط��ارات  خم�شة  اح��د  ه��و  لندن  �شمال  ال��واق��ع  �شتان�شتد 
ق�شما  ان  اإذ  الطوارئ  حل��الت  املخ�ش�س  املطار  كذلك  ولكنه  الريطانية 
من  الطارئة.  للحالت  خ�شي�شا  معد  املطار  عن  بعيدا  يقع  مدرجه  من 
جهتها اأو�شحت ال�شرطة املحلية ان اعرتا�س الطائرة الباك�شتانية مت اثر 
معلومات عن وجود راكب مثري لال�شطراب على متنها، موؤكدة ان احلادث 
ل يندرج يف اط��ار حماولة خطف او عمل اره��اب��ي.  وقالت متحدث با�شم 
والتحقيق ج��ار. من  املطار  ار���س  الطائرة جاثمة حاليا على  ان  ال�شرطة 
جهته قال متحدث با�شم اخلطوط اجلوية الباك�شتانية ان طائرة الرحلة 
بي كي-757 اأقلعت من لهور يف باك�شتان متجهة اىل مطار هيرو، وقد 
مت اعرتا�شها بعدما مت اإبالغ ال�شلطات الريطانية بوا�شطة ات�شال هاتفي 
واأ�شاف  الطائرة.  امني غام�س على منت  من جمهول عن وج��ود تهديد 
ان اإجراءات التفتي�س المنية جارية، والركاب جميعا هم باأمان. وبح�شب 
�شرطة لندن فاإن راكبا كان مقررا ان يعتقل عند هبوط الطائرة يف مطار 
ال�شرطة  هيرو مت اعتقاله عند هبوطها يف مطار �شتان�شتد. ومل تو�شح 
ما اذا كان هذا الراكب هو نف�شه الذي ا�شتدعى وجوده على منت الطائرة 

تدخل املقاتالت احلربية.

�شحف اإ�شرائيلية: نتانياهو يعلن احلرب �شد اجلماعات الي�شارية

ا�صتنكار دويل وا�صع لت�صريع الإ�صتيطان بالأرا�صي الفل�صطينية

جميع املواقف الرو�شية تتناق�ص مع امل�شالح الأمريكية

خطة ترامب ملحاربة داع�س مب�صاعدة رو�صيا.. خطرة 

دعوة اأممية لتحقيق دويل بالإنتهاكات �صد الروهينغا

•• عوا�شم-وكاالت:

ال���دول���ي���ة  ال���ف���ع���ل  ردود  ت�����وال�����ت 
الكني�شت  باإقرار  املنددة  والعربية 
ب�شلب  ي�شمح  قانونا  الإ�شرائيلي 
اخلا�شة  الفل�شطينيني  اأرا����ش���ي 
عليها.  ال���ش��ت��ي��ط��اين  وال���ت���و����ش���ع 
العام لالأمم  وبينما اعتر الأمني 
انتهاكا  ي�شكل  القانون  اأن  املتحدة 
ل��ل��ق��ان��ون ال�������دويل، ح���ث الحت����اد 
الأوروبي تل اأبيب على عدم تنفيذ 
�شقفا  يتجاوز  اأنه  واعتر  القانون 

جديدا خطريا .
واأع����������رب الأم��������ني ال����ع����ام ل����الأمم 
امل��ت��ح��دة اأن��ط��ون��ي��و غ��وت��ريي�����س يف 
لإقرار  ال�شديد  اأ�شفه  له عن  بيان 
اإنه  ق��ال  ال��ذي  ال�شتيطان  ق��ان��ون 
�شتكون له تداعيات قانونية كبرية 
على اإ�شرائيل، م�شددا على �شرورة 
�شاأنها  من  اإج���راءات  اتخاذ  جتنب 

تعطيل حل الدولتني.
املتحدة  الأمم  م��ن�����ش��ق  واأ������ش�����ار 
نيكولي  ال�شالم  لعملية  اخلا�س 
مالدينوف اإىل اأن القانون -الذي 
تتجاوز  خ��ط��رية  ���ش��اب��ق��ة  اع���ت���ره 
يعر�س  ق��د  عري�شا-  اأح��م��ر  خطا 
املحكمة  اأم���ام  ملالحقات  اإ�شرائيل 
اجلنائية الدولية، داعيا اإىل تنديد 
دويل �شديد، لكنه امتنع عن انتقاد 
دونالد  الأم��ريك��ي  الرئي�س  اإدارة 
ناأت بنف�شها عن ملف  التي  ترمب 

ال�شتيطان الإ�شرائيلي.
وقال مالدينوف لوكالة ال�شحافة 
يف�شح  “قد  القانون  اإن  الفرن�شية 
ك��ام��ل لل�شفة  اأم�����ام ���ش��م  امل���ج���ال 
اأ�شا�شي  ب�شكل  ويقو�س  الغربية، 
ح��ل ال��دول��ت��ني ال��ق��ائ��م ع��ل��ى دولة 

فل�شطينية اإىل جانب اإ�شرائيل.
م�شوؤولة  اأدان����������ت  ج���ان���ب���ه���ا  م����ن 
الحتاد  يف  اخل��ارج��ي��ة  ال�شيا�شية 
موغرييني  ف��ي��دي��ري��ك��ا  الأوروب������ي 
اإق��������������رار ال���ك���ن���ي�������ش���ت ل���ل���ق���ان���ون 

الإ�شتيطاين. 
القانون  ه���ذا  اإن  ب��ي��ان  يف  وق��ال��ت 
���ش��ق��ف��ا ج����دي����دا خطريا  ي���ت���ج���اوز 
حقوق  م���������ش����ادرة  ت�������ش���ري���ع  ع����ر 

الأول  اأم�����س  غ��زة منذ  ق��ط��اع  �شد 
معاريف  �شحيفة  قالت  الثالثاء. 
احلكومة  رئي�س  اإن  الإ�شرائيلية 
الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة ت���ق���دم ب��ط��ل��ب اإىل 
ب���وق���ف متويل  ي����ن����ادي  ب��ل��ج��ي��ك��ا، 

املنظمات الي�شارية يف اإ�شرائيل. 
نتانياهو  اأن  ال�شحيفة  وك�شفت 
ل��ب��ل��ج��ي��ك��ا ح��ي��ث��ي��ات �شبب  اأر�����ش����ل 
اأو�شح  حيث  الطلب،  بهذا  تقدمه 
يقدم  اجلماعات  هذه  من  عدد  اأن 
دعماً ملن و�شفهم باملحر�شني �شد 
اإ�شرائيل و�شد موؤ�ش�شاتها املختلفة 
الأمر  الع�شكرية،  اأو  املدنية  �شواء 
ال���ذي ي��ف��ر���س ���ش��رورة وق���ف هذا 

التعاون بكافة اأ�شكاله.
“اإ�شرائيل اليوم”  اأ�شارت �شحيفة 
الرملانية  الأخ���الق  جلنة  اأن  اإىل 
اأعلنت باأنها تنوي مناق�شة ت�شريح 
من  اأعلن  زحالقة،  جمال  للنائب 
خالله دعمه لإطالق �شراح الأ�شري 
ول��ي��د دق����ة، وه���و م���ن اأب���ن���اء عرب 

اإ�شرائيل )فل�شطني الداخل(. 
قتل  بتهمة  دق��ة  اإ�شرائيل  وتعتقل 
اجلندي مو�شيه متام، وحكم عليه 

بال�شجن مدى احلياة. 
زحالقة  اإن  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  وق����ال����ت 
بوك  في�س  يف  �شفحته  ع��ل��ى  دع���ا 
دقة  اع��ت��ق��ال  ظ���روف  حت�شني  اإىل 
واإط����الق ���ش��راح��ه، وه���و م��ا اعتر 
العامة  الأداب  ع��ن  خ���روج  مبثابة 
الكني�شت.  لأع�������ش���اء  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
العربي  الكني�شت  ع�شو  اأن  يذكر 
لعقوبات  يتعر�س  غطا�س  با�شل 
جتميد  اإىل  و�شلت  الكني�شت  م��ن 
منحه  عن  الك�شف  عقب  ع�شويته 
املجمولة  ال����ه����وات����ف  م�����ن  ع������دد 
و���ش��ف��رات الت�����ش��ال ل��الأ���ش��ري دقة، 
ع�شويته  جت��م��ي��د  اإىل  اأدى  م����ا 

بالكني�شت متهيداً للتحقيق معه.
ق��ال ال��وزي��ر ي���واآف جالنت، اإن��ه ل 
اخلو�س  ت��ري��د  حما�س  اأن  اأع��ت��ق��د 
اإ�شرائيل،  مع  جديدة  مواجهة  يف 
�شرورة  اإىل  اأ�شار  اأن جالنت  غري 
لإمكانية  اإ����ش���رائ���ي���ل  ا����ش���ت���ع���داد 
اخل���و����س يف م��واج��ه��ة ج���دي���دة يف 

الربيع املقبل.

اإ�شرائيل اأمام �شركائها الدوليني.
م�شوؤول  ف��ق��ال  وا���ش��ن��ط��ن  يف  اأم����ا 
ترمب  اإدارة  اإن  الأب��ي�����س  بالبيت 
�شتمتنع عن التعليق على الت�شريع 
املحكمة  ح��ك��م  ����ش���دور  ح���ني  اإىل 
القانون،  ب�شاأن  اإ�شرائيل  يف  العليا 
كما قال م�شوؤول يف وزارة اخلارجية 
اإن الإدارة بحاجة اإىل الت�شاور مع 
الطريق  ب�����ش��اأن  الأط�����راف  ج��م��ي��ع 

الواجب �شلوكها للم�شي قدما.
ويف �شياق التنديد، نددت اخلارجية 
وقالت  ب��ال��ق��ان��ون،  ب�شدة  الرتكية 
ت�شر  ال��ت��ي  ال�شيا�شة  اإن  ب��ي��ان  يف 
اإ���ش��رائ��ي��ل ع��ل��ى اع��ت��م��اده��ا.. غري 

مقبولة.
التعاون  م��ن��ظ��م��ة  و����ش���ف���ت  ك���م���ا 
باأنه  ال�شتيطان  قانون  الإ�شالمي 
ال�شرعية  لقرارات  �شافر  “انتهاك 
الدولية ل�شيما قرار جمل�س الأمن 
الدويل الأخري رقم 2334، الذي 
اأكد رف�س املجتمع الدويل واإدانته 
لهذه الإجراءات الإ�شرائيلية غري 

القانونية وطالب بوقفها«. 
ودعا الأمني العام للمنظمة يو�شف 
له-  بيان  -يف  العثيمني  اأحمد  بن 
املجتمع الدويل وخ�شو�شا جمل�س 

امللكية الفل�شطينية، وعر ال�شماح 
مب�شادرة اأرا�س فل�شطينية خا�شة 

يف الأرا�شي املحتلة.
الفرن�شي  الرئي�س  باري�س دعا  ويف 
لإلغاء  الإ����ش���رائ���ي���ل���ي���ة  احل���ك���وم���ة 
ال�شفة  ي�����ش��ف��ي  ال�����ذي  ال���ق���ان���ون 
ال��ق��ان��ون��ي��ة ع��ل��ى ال���ش��ت��ي��ط��ان يف 
فران�شوا  وق��ال  املحتلة،  الأرا���ش��ي 
هولند يف موؤمتر �شحفي م�شرتك 
حممود  الفل�شطيني  الرئي�س  مع 
الإ�شرائيلي  ال��ق��ان��ون  اإن  ع��ب��ا���س 
���ش��ي��ف��ت��ح ال���ب���اب اأم�����ام ���ش��م اأرا�����س 

حمتلة.
القانون  عبا�س  و�شف  جانبه  من 
الإ����ش���رائ���ي���ل���ي ب���اأن���ه ع������دوان على 
ال�����ش��ع��ب ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي، واأك�����د اأنه 
خمالف للقانون الدويل و�شتجري 
مواجهته يف املحافل الدولية، على 

حد تعبريه.
ويف ال�شياق ذاته، اأدان وزير �شوؤون 
اخلارجية  ب��وزارة  الأو�شط  ال�شرق 
ال���ري���ط���ان���ي���ة ت���وب���اي���ا����س اإل������وود 
الإ�شرائيلي،  ال�شتيطاين  القانون 
ن�شخة  -و�شلت  ب��ي��ان  يف  واع��ت��ره 
تهديدا  ن���ت-  اجل���زي���رة  اإىل  م��ن��ه 
حل��ل ال��دول��ت��ني، وم�����ش��را مبوقف 

النهو�س مب�شوؤولياته  اإىل  الأم��ن، 
وات��خ��اذ ال��ت��داب��ري ال��الزم��ة لإنفاذ 
ق���رارات���ه، واإل����زام اإ���ش��رائ��ي��ل بوقف 
الأر�س  يف  ال�شتيطانية  �شيا�شتها 
الفل�شطينية املحتلة كافة مبا فيها 

مدينة القد�س ال�شريف.
ال���ع���رب���ي و�شف  ال�����ش��ع��ي��د  وع���ل���ى 
العربية  للجامعة  ال��ع��ام  الأم����ني 
القانون  بيان  الغيط يف  اأب��و  اأحمد 
���ش��وى غ��ط��اء ل�شرقة  ل��ي�����س  ب���اأن���ه 
على  وال������ش�����ت�����ي�����الء  الأرا���������ش��������ي 
املمتلكات اخلا�شة بالفل�شطينيني، 
اإذكاء  اأمام  الباب  اأنه يفتح  معترا 

التوترات يف املنطقة باأ�شرها.
الرملان  رئي�س  و�شف  جانبه  م��ن 
العربي الدكتور م�شعل ال�شلمي يف 
باأنه  الإ�شرائيلي  القانون  له  بيان 
مبا�شر  وان��ت��ه��اك  ح����رب،  ج��رمي��ة 
والتفاقيات  ال������دويل  ل��ل��ق��ان��ون 

الدولية.
كما و�شف الناطق با�شم احلكومة 
القرار  امل��وم��ن��ي  الأردن���ي���ة حم��م��د 
الإ�شرائيلي باأنه خطوة ا�شتفزازية 
اأمل  اأي  على  الق�شاء  �شاأنها  م��ن 

بحل الدولتني واإحالل ال�شالم.
من جانبها، اأدانت منظمة هيومن 

الكني�شت  مت��ري��ر  ووت�����س  راي��ت�����س 
ال�شرعية  ي�شفي  ال���ذي  ل��ل��ق��ان��ون 
على البوؤر ال�شتيطانية يف ال�شفة 
الغربية، وحذرت قادة اإ�شرائيل من 
لن حتميهم  الأمريكية  الإدارة  اأن 
اجلنائية  امل��ح��ك��م��ة  ت���دق���ي���ق  م����ن 

الدولية.
املا�شية  الليلة  اأقر  الكني�شت  وكان 
باأغلبية 60 ع�شوا ومعار�شة 52 
ال��ق��ان��ون امل��ع��روف ل��دى الحتالل 
وه����و ي�شفي  ال��ت�����ش��وي��ة،  ب��ق��ان��ون 
���ش��رع��ي��ة ع���ل���ى ����ش���رق���ة اأرا���������س يف 
ال�شفة الغربية ذات ملكية خا�شة، 
حتى لو كان �شاحبها الفل�شطيني 
ميلك الوثائق القانونية. وما زال 
من  حكما  ينتظر  ال��ق��ان��ون  اإق����رار 

املحكمة العليا الإ�شرائيلية.
اىل ذل����ك، اأع���ل���ن رئ��ي�����س ال�����وزراء 
غ�شبه  ع���ن  ن��ت��ان��ي��اه��و  ب��ن��ي��ام��ني 
الي�شارية يف  اجل��م��اع��ات  دع��م  م��ن 
الإ�شرائيلية،  لنظريتها  بلجيكا 
فيما تتفاعل ق�شية اأ�شرى الداخل 

على ال�شاحة الإ�شرائيلية. 
�شادرة  اإ�شرائيلية  ل�شحف  ووفقاً 
تداعيات  تتوا�شل  الأرب��ع��اء،  ام�س 
الإ�شرائيلية  اجل��وي��ة  ال�����ش��رب��ات 

الروهينغا  م�شلمي  بحق  ترتكب  التي  الإن�شان  حلقوق 
م��ن قبل ق���وات الأم���ن يف م��ي��امن��ار، وذل���ك على النحو 
املبني يف التقرير الذي اأ�شدره موؤخرا املفو�س ال�شامي 
�شحفي  موؤمتر  يف  دوغريك  واأ�شاف  الإن�شان.  حلقوق 
مبقر املنظمة الدولية يف نيويورك، اأن امل�شت�شار الأممي 
التي  البعثة،  اأن  اأك���د  اجلماعية  الإب����ادة  ملنع  اخل��ا���س 
ترعاها احلكومة بقيادة مينت �شو نائب رئي�س ميامنار 
قوات  ارتكبتها  التي  الأخ��ط��اء  على  اأدل��ة  اإي��ج��اد  بهدف 
ال�شامي  امل��ف��و���س  تقرير  وذك���ر  ك��اف��ي��ة.  لي�شت  الأم����ن، 
حلقوق الإن�شان زيد بن رعد احل�شني اجلمعة املا�شية اأن 
قوات الأمن يف ميامنار ارتكبت جرائم قتل واغت�شابات 
ب��ن��اء على  ال��روه��ي��ن��غ��ا، وذل����ك  ب��ح��ق م�شلمي  ج��م��اع��ي��ة 

•• نيويورك-وكاالت:

م�شتقلة  حت��ق��ي��ق��ات  اإج�����راء  اإىل  امل��ت��ح��دة  الأمم  دع���ت 
الإن�شان بحق م�شلمي  انتهاكات حقوق  ب�شاأن  وحمايدة 
الروهينغا يف اإقليم اأراكان، وذلك بعد تقرير للمفو�س 
الأم��ن يف ميامنار  اتهم قوات  الإن�شان  ال�شامي حلقوق 
ب��ارت��ك��اب ج���رائ���م وان��ت��ه��اك��ات ج��م��اع��ي��ة ب��ح��ق م�شلمي 

الروهينغا.
وق����ال امل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م الأم�����ني ال���ع���ام ل����الأمم املتحدة 
ملنع  اخل��ا���س  الأمم����ي  امل�شت�شار  اإن  دوغ��ري��ك  �شتيفان 
الإبادة اجلماعية اأداما دينغ اأ�شدر الثالثاء بيانا اأعرب 
اخلطرية  النتهاكات  من  والنزعاج  ال�شدمة  عن  فيه 

مقابالت اأجريت مع �شحايا كانوا قد فروا من ميامنار 
اأكتوبر ت�شرين الأول  اإىل بنغالدي�س منذ  عر احلدود 
اأر���ش��ل فريقا م��ن حمققي  امل��ا���ش��ي. وك���ان احل�شني ق��د 
اإىل بنغالدي�س عر احلدود مع ميامنار، وذلك  املكتب 
للو�شول  ت�شريح  املتكرر يف احل�شول على  الف�شل  بعد 
اأن  اأراك��ان، ويقدر  اإىل املناطق الأك��ر ت�شررا يف �شمال 
66 األفا من الروهينغا قد فروا من البالد منذ التا�شع 

من اأكتوبر ت�شرين الأول 2016.
واأو�شح التقرير الأممي اأن من بني 204 اأ�شخا�س متت 
مقابلتهم ب�شكل فردي من قبل فريق من حمققي الأمم 
باأنهم  منهم  الغالبية  اأف��ادت  الإن�شان،  حلقوق  املتحدة 
�شخ�شا  اأن  تقريبا  ن�شفهم  وذك��ر  قتل،  عمليات  �شهدوا 

من عائالتهم قد قتل اأو �شار يف عداد املفقودين.
اأك���ر من  ام����راأة مت��ت مقابلتهن،  ب��ني نحو مئة  وم��ن 
ن�شفهن تعر�شن لالغت�شاب اأو غريه من اأ�شكال العنف 

اجلن�شي، ح�شب التقرير الأممي.
اأراك������ان الر�شمية  اإق��ل��ي��م  م���ن ج��ه��ت��ه��ا، رف�����ش��ت جل��ن��ة 
اإق��������دام اجل���ي�������س ع���ل���ى ق���ت���ل وتعذيب  م���ع���ل���وم���ات ع����ن 
اإن هذه  وق��ال��ت  ال��روه��ي��ن��غ��ا،  م��ن  واغ��ت�����ش��اب م�شلمني 
التهامات تفتقر للم�شداقية، موؤكدة الثالثاء تركيزها 

على احلقيقة عو�شا عن اإر�شاء الأمم املتحدة.
واأ�شدرت اللجنة يف ال�شهر الفائت تقريرا ينفي تنفيذ 
اجلي�س حملة اإبادة �شد الروهينغا، ويوؤكد اأنها مل تعر 

على اأدلة كافية على حدوث اغت�شابات.

الأ���ش��د، ولتو�شيع  ل��ل��دف��اع ع��ن حليفها،  ب��ل  داع�����س،  ق��ت��ال 
النفوذ الرو�شي يف ال�شرق الأو�شط. 

ملوا�شلة  دعماً  لداع�س  توفر  رو�شيا  اأن  الكاتبة  وباعتقاد 
القتال. فقد اأ�شارت تقارير موثقة اإىل اأن رو�شيا هي التي 
�شوريا،  اإىل  واإر�شالهم  اجلهاديني  اآلف  بتجنيد  �شاهمت 

ولدعم قوات حليفة لإيران معادية لأمريكا. 
وتلفت مكو اإىل عدم قيام رو�شيا مبحاربة داع�س مبا�شرة 
الأ�شد.  يف �شوريا، بل هي قاتلت جماعات معار�شة لنظام 
يف  النظام  ع��ن  الأن��ظ��ار  حل��رف  كذريعة  داع�����س  وا�شتغلت 

•• وا�شنطن-وكاالت:

اأعرب الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب عن عزمه التعاون 
اعترته مويل  داع�س، وهو ما  رو�شيا يف احل��رب على  مع 
مكو، م�شت�شارة حلكومات واأحزاب �شيا�شية ب�شاأن ال�شيا�شة 
مثمرة  غري  خطة  ال�شرتاتيجية،  والت�شالت  اخلارجية 
يف  ترامب  وقعها  رئا�شية  ملذكرة  اإ�شارتها  ويف  وخ��ط��رية.  
الرئي�س  ملطالبة  مكو  تلفت  ال��ث��اين(،  ك��ان��ون  يناير)   28
لإحلاق  ج��دي��دة  خطة  بو�شع  خارجيته  وزي���ر  الأم��ري��ك��ي 
الهزمية بداع�س، على اأ�شا�س ت�شكيل حتالف ي�شم �شركاء 
ج��دد.  وقد اأع��رب ترامب خالل لقاء �شحفي حديث عن 
التي  ال���دول  قائمة  راأ����س  على  رو���ش��ي��ا  ت��ك��ون  اأن  توقعاته 
عن  دف���اع���ه  م��ع��ر���س  ويف  اجل���دي���د.  ال��ت��ح��ال��ف  �شي�شمها 
احلكمة من العمل مع رو�شيا، اأنكر ترامب اأن يكون بوتني 
قاتاًل، ورف�س احتمال اأن يكون �شريكاً مثرياً للمتاعب يف 
هذه احلرب، قائاًل: يجب اأن نتعاون مع رو�شيا لأن اأمريكا 
فروق  هناك  الكاتبة،  وبح�شب  ولكن،  اأي�شاً.  بريئة  لي�شت 
كبرية بني احلربني التي تديرهما من اأمريكا ورو�شيا على 
الإرهاب. فمن الناحية الظاهرية، قد تبدو فكرة ال�شراكة 
يف حتمل عبء حماربة داع�س مع جي�س قوي وقادر، فكرة 
مقبولة. فقد خ�ش�شت رو�شيا ميزانية خا�شة لن�شر اأخبار 
ل  واأف��الم��اً  �شوراً  وبثت  ال�شورية،  احل��رب  يف  انت�شاراتها 
حماربة  اأ���ش��ا���س  على  �شنتها  جوية  غ���ارات  ع��ن  لها  ح�شر 
الإرهاب هناك.  ومن خالل التن�شيق مع رواية الكرملني 

الإعالمية، متكنت ال�شحافة الرو�شية من ت�شدير اأ�شاطري 
ب�����ش��اأن جن���اح اجل��ي�����س ال��رو���ش��ي يف احل���رب ع��ل��ى داع�����س يف 
�شوريا.  ولكنها جمرد اأ�شاطري براأي مكو، واحلقيقة توؤكد 
خطورة وعدم جدوى قيام تعاون اأمريكي � رو�شي ملحاربة 
داع�س “لأن رو�شيا لي�شت موجودة يف �شوريا ملحاربة داع�س، 
بل لتمكني نظام الأ�شد وحلفاء اآخرين معادين لأمريكا”.
وهي ترى خطورة يف ذلك لأنه لي�س لدى اأمريكا ورو�شيا 
وفقاً  يعملون  ف��ال��رو���س  م�شرتكة.  تكتيكات  ول  اأه����داف 
لأ�شلوب خمتلف، ف�شاًل عن عدم وجود اأ�ش�س لثقة متبادلة 
بني اجلي�شني الأمريكي والرو�شي.   وترى مكو اأن رو�شيا 
عندما تخو�س حرباً ما ل تراعي نف�س القيم واخلطوط 
يرى  اإذ  بها،  الل��ت��زام  على  الأمريكي  اجلي�س  يعمل  التي 
الأم���ر مبحاربة  يتعلق  م��رر عندما  ���ش��يء  ك��ل  اأن  ب��وت��ني 
، ول  اأو متطرفني  الإره���اب، وه��و ل يفرق بني معتدلني 
بني مدنيني وم�شلحني اأو بني اأطفال وكهول. كما تعتمد 
التكتيكات الرو�شية على اإيقاع قتلى بني املدنيني، ومن ثم 
اإلقاء اللوم على اإرهابيني اأو م�شلحني معار�شني، كما جرى 
ال�شورية.   املناطق  من  و�شواها  حلب  يف  قليلة  اأ�شهر  قبل 
اأن رو�شيا ل تتعلم من اأخطائها. فقد  وت�شري الكاتبة اإىل 
اأدت حربها �شد متمردين �شي�شانيني لإزهاق اأرواح اأبرياء، 
عر ق�شفها م�شايف ومدار�س وخمابز، ولتعزيز اإجراءاتها 
و���ش��واه��ا من  وداغ�����ش��ت��ان  ال�شي�شان  امل��ت�����ش��ددة يف  الأم��ن��ي��ة 

املناطق التي متردت على مو�شكو. 
وتقول مكو اإن رو�شيا مل تدخل احلرب ال�شورية من اأجل 

دم�����ش��ق، ول��زع��زع��ة ا���ش��ت��ق��رار ال��ع��راق ) ولإ���ش��ع��اف القوة 
اإي����ران يف امل��ن��ط��ق��ة، ولت�شدير  الأم��ري��ك��ي��ة(، واإط����الق ي��د 
القوة الرو�شية اإليها، ومن ثم ن�شر معدات ع�شكرية وقوات 
على اأطراف دول الناتو.  وتختم الكاتبة بالقول اأن جميع 
تتناق�س  واأوروب����ا  املنطقة  يف  رو�شيا  و�شلوكيات  م��واق��ف 
مت��ام��اً م��ع امل�����ش��ال��ح الأم��ري��ك��ي��ة. وت��ت�����ش��اءل: يف ظ��ل تلك 
اأن يفكر يف ت�شكيل حتالف  احلقائق، كيف ميكن لرتامب 
جديد مع مو�شكو، لتحقيق هدفه يف دحر الإرهاب وتوفري 

الأمن لأمريكا؟ . 

األف �صخ�س يفرون من جنوب ال�صودان يف يناير  52
•• االمم املتحدة-اأ ف ب:

اأعلنت الأمم املتحدة ان اكر من 52 األف �شخ�س فروا من 
الفائت،  يناير  الثاين  كانون  �شهر  يف  ال�شودان  جنوب  دول��ة 
غالبيتهم اىل اوغ��ن��دا، وذل��ك هربا من امل��ع��ارك ال��دائ��رة يف 

بلدهم والتي تهدد بح�شول ابادة جماعية.
الإبادة  مبنع  املعني  املتحدة  ل��المم  اخلا�س  امل�شت�شار  وق��ال 
ادام��ا ديينغ يف بيان ان الق�شم الك��ر من هوؤلء  اجلماعية 

العا�شمة ج��وب��ا يف  تقع جنوبي  م��دن  م��ن  ف���روا  ال��الج��ئ��ني 
ولية اكواتوريا الو�شطى يف جنوب البالد.

اك���دوا ح�شول جم��ازر بحق  ه���وؤلء  العديد م��ن  م�شريا اىل 
مدنيني ا�شافة اىل اعمال عنف جن�شية وتدمري منازل.

العنف  بانهاء  وع��د  كري  �شالفا  الرئي�س  ان  البيان  وا���ش��اف 
واإع��ادة ال�شالم ولكن املعارك ما زالت دائرة وخطر ح�شول 

فظائع وا�شعة النطاق ل يزال ماثال.
واعرب دييغ عن قلقه خ�شو�شا ازاء الو�شع يف كاجو-كيجي 

يخ�شون  انهم  املنطقة  الفارون من هذه  املدنيون  اكد  حيث 
ح�شول اعمال عنف وا�شعة النطاق. 

وب��ع��د ط���ول ت��اأخ��ري و���ش��ل��ت بعثة م��ن ق���وات ح��ف��ظ ال�شالم 
الدولية اىل املدينة الحد ملراقبة الو�شع فيها.

وجنوب ال�شودان الذي ا�شبح دولة م�شتقلة يف 2011، غارق 
خلفت  اهلية  ح��رب  يف   2013 دي�شمر  الأول  ك��ان��ون  منذ 
ع�شرات اآلف القتلى واكر من ثالثة ماليني نازح ولجئ 

وتخللتها فظاعات بينها جمازر ذات طابع اتني.
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  هوروث ماك لعمال ال�شت�شارات
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  261742        بتاريخ : 2016/10/22    
با�ش������م : م�شنع املحيط للمطاط ذ.م.م 

العنوان: �س.ب 6607 ، ال�شارقة - المارات العربيةاملتحدة 
املنتجات/اخلدمات :

معاجلة املواد. 
الواقعة بالفئة: 40                  

 ORF OCEAN RUBBER FACTORY LLC EST. و�شف العالمة : العبارة الالتينية
1987  كتبت بطريقة مميزة وهي موزعة �شمن خلفية لر�شم مميز يتكون من ثالثة حلقات ويف و�شطها 
�شريط عري�س ر�شم على جانبيه من اخلارج خط م�شتقيم وكل بطريقة مميزة والعالمة باللوان الحمر 

والبي�س والكل بطريقة مميزة.
ال�ش��رتاطات : دون ا�شرتاط،

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  فرباير 2017 العدد 11940

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  هوروث ماك لعمال ال�شت�شارات
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  261924         بتاريخ : 2016/10/25    
با�ش������م : يف اي ا�س للمعار�س واملوؤمترات 

العنوان: �س ب 80260، دبي – المارات العربية املتحدة 
املنتجات/اخلدمات :

معاجلة املواد. 
تنظيم املعار�س وادارت��ه��ا، تنظيم امل��وؤمت��رات وال��ن��دوات وادارت��ه��ا )وذل��ك يف ح��دود وقوعها بالفئة 35 وغري 

املت�شمنة بالفئات الخرى(.
و�شف العالمة :35

 MIDDLE EAST CLEANING TECHNOLOGY WEEK العبارة الالتينية
الكلمتني الخريتني من ال�شفل وهي مر�شو�شة  الثالثة ثم  الكلمة  البداية يليها  كتبت كلمتيها الول يف 
بانتظام وبطريقة مميزة ور�شم باعالها �شعار يتكون من ر�شم خريطة متثل خريطة ال�شرق الو�شط وهي 
�شمن املحيط الي�شر ل�شكل هند�شي مر�شوم بطريقة مميزة وذلك من خطني عري�شني يلتفان بطريقة فنية 

مميزة  ليمثال �شكال فنيا مميزا كما يظهر يف العالمة والكل بطريقة مميزة..
ال�ش��رتاطات : دون ا�شرتاط،

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  فرباير 2017 العدد 11940

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  هوروث ماك لعمال ال�شت�شارات
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  261925         بتاريخ : 2016/10/25    
با�ش������م : يف اي ا�س للمعار�س واملوؤمترات 

املتحدة  العربية  العنوان: �س ب 80260، دبي – المارات 
املنتجات/اخلدمات :

تنظيم املعار�س وادارت��ه��ا، تنظيم امل��وؤمت��رات وال��ن��دوات وادارت��ه��ا )وذل��ك يف ح��دود وقوعها بالفئة 35 وغري 
املت�شمنة بالفئات الخرى(.

و�شف العالمة :35
العبارة الالتينية CMEX Clean Middle East Expo كتبت العبارة الوىل بحجم اكر من 
العبارة الوىل �شكل ميثل ر�شم  املكتوبة با�شفل منها ور�شم يف حميط احلرف الول من  العبارات الخرى 
كروكي للكرة الر�شية وتظهر بها خريطة دول اخلليج العربي والر�شم بطريقة مميزة كما يف ال�شكل والكل 

بطريقة مميزة.
ال�ش��رتاطات : دون ا�شرتاط،

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  فرباير 2017 العدد 11940

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  هوروث ماك لعمال ال�شت�شارات
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  261367        بتاريخ : 2016/10/16    
با�ش������م : بالك هوك بيزن�س �شوليو�شنز م.د.م.�س

العنوان: �س.ب 488151 ، دبي – المارات العربية املتحدة 
املنتجات/اخلدمات :

الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�شاحية واأجهزة واأدوات الت�شوير الفوتوغرايف وال�شينمائي والأجهزة 
والأدوات الب�شرية واأدوات الوزن والقيا�س والإ�شارة واملراقبة )الإ�شراف( والإنقاذ والتعليم ، اأجهزة واأدوات 
لو�شل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�شجيل اأو اإر�شال اأو ن�شخ 
ال�شوت اأو ال�شور، حامالت بيانات مغناطي�شية، اأقرا�س ت�شجيل، اأقرا�س مدجمة، اأقرا�س فيديوية رقمية 
وغريها من و�شائط الت�شجيل الرقمية؛ اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآلت ت�شجيل النقد، اآلت 

حا�شبة، معدات معاجلة البيانات، اأجهزة الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر؛ اأجهزة اإطفاء احلرائق..
و�شف العالمة :9

وبطريقة  كبري  بحجم  الوىل  كلمتها  كتبت   bebuzzd Be Loyal Be Royal العبارة الالتينية
مميزة وكتب با�شفلها كلماتها الخرى وبطريقة مميزة وكل بطريقة مميزة والكل بطريقة مميزة.

ال�ش��رتاطات : دون ا�شرتاط،
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  فرباير 2017 العدد 11940

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  هوروث ماك لعمال ال�شت�شارات
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  261796          بتاريخ : 2016/10/23 
با�ش������م : �شوبل تيك لل�شناعات اخلا�شة املحدودة

العنوان: اأمي يف قرية �شابا، �شارع تان تاران،اأمري�شتار – بنجاب- الهند
املنتجات/اخلدمات :

وامل�شتح�شرات  الدقيق  وال�شاغو؛  التابيوكا  الأرز؛  والقهوة ال�شطناعية؛  والكاكاو  وال�شكر  وال�شاي  القهوة 
الأ�شود؛  والع�شل  النحل  ع�شل  املثلجة؛  احللويات  واحل��ل��وي��ات؛  والفطائر  اخلبز  احل��ب��وب؛  من  امل�شنوعة 

اخلمرية وم�شحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلرد ل؛ اخلل وال�شل�شات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج.
و�شف العالمة :30  

وهما  مقبب  �شكل  ال��و���ش��ط  يف  وحت��دي��دا  الع��ل��ى  م��ن  منهما  ك��ل  على  ر���ش��م  مقو�شني  عري�شني  �شريطني 
 Mizban مو�شوعان احدهما باعلى الخر ور�شما بطريقة م�شابهة ومميزة كتب يف العلوي منهما العبارة
ويف ال�شريط ال�شفل العبارة ميزبان وكال العبارات مكتوبة بخط عري�س مميز وكل بطريقة مميزة والكل 

بطريقة مميزة.
ال�ش��رتاطات : دون ا�شرتاط،

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  فرباير 2017 العدد 11940

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  هوروث ماك لعمال ال�شت�شارات
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  261447         بتاريخ : 2016/10/17 
با�ش������م : لو رويال جروب )�شركة كويتية ذات م�شوؤولية حمدودة(

العنوان: منطقة بنيد القار – �شارع اخلليج العربي – فندق لو رويال – الدور /5 ، الكويت  
املنتجات/اخلدمات :

خدمات توفري الأطعمة وامل�شروبات )غري الكحولية(، الإيواء املوؤقت
و�شف العالمة :43   

وهي  مميزة  بطريقة  كلماتها  من  كل  كتبت   DUKKAN BAZZA ب��زة  دك��ان  العبارة 
مو�شوعة بطريقة مميزة كما يف ال�شكل والكل بطريقة مميزة.

ال�ش��رتاطات : دون ا�شرتاط،
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  فرباير 2017 العدد 11940

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  هوروث ماك لعمال ال�شت�شارات
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  260972          بتاريخ : 2016/10/19 
با�ش������م : ا�س. كيه. انرتنا�شيونال

العنوان: 71/14، �شيفيل لين�س، كانبور – 208001، اوتار برادي�س، الهند.
املنتجات/اخلدمات :

اأخرى،  ال��واردة يف فئات  املواد غري  املقلدة واملنتجات امل�شنوعة من هذه  اجللود املدبوغة واجللود املدبوغة 
ال�شياط  والع�شي،  وال�شما�شي  املظالت  ال�شفرية،  ال�شناديق واحلقائب  املدبوغة،  اأو  جلود احليوانات اخلام 

واأطقم احليوانات وال�شروج
و�شف العالمة :18  

العبارة الالتينية Status مكتوبة بخط فني مميز ور�شم با�شفلها فر�س يف و�شع العدو ور�شم با�شفله �شكل 
�شهم مقو�س والر�شم بطريقة مميزة كما يف ال�شكل وكل بطريقة مميزة والكل بطريقة مميزة.

ال�ش��رتاطات : دون ا�شرتاط،
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  فرباير 2017 العدد 11940

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  هوروث ماك لعمال ال�شت�شارات
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  261787          بتاريخ : 2016/10/23 
با�ش������م : �شوبل تيك لل�شناعات اخلا�شة املحدودة

العنوان: اأمي يف قرية �شابا، �شارع تان تاران،اأمري�شتار – بنجاب- الهند
املنتجات/اخلدمات :

النقل وتغليف وتخزين ال�شلع وتنظيم الرحالت وال�شفر
و�شف العالمة :39  

Twenty One  21  21 بي�شت ويك كتبت الوىل ومعها العبارة الالتينية وذلك �شمن خلفية زخرفية 
ال�شكل من  وع��اء وقطع  ذل��ك  وك��اأن  �شكل مقب�س  والي�شار  اليمني  وب��ه على اجلنبتني  اإط��ار خارجي  عليها 
الي�شرى وكتب فيها  العبارة الالتينية ور�شمت نف�س اخللفية على اجلهة  ال�شفل �شريط عري�س كتبت يف 
الذي  العري�س  ال�شريط  خلفية  على  وذل��ك  الفار�شية  بالطريقة  والكل  ويك  بي�شت  والعبارة  الرقم  نف�س 

يقطعها من ال�شفل وذلك بطريقة مميزة والكل بطريقة مميزة..
ال�ش��رتاطات : دون ا�شرتاط،

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  فرباير 2017 العدد 11940

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  هوروث ماك لعمال ال�شت�شارات
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  261751        بتاريخ : 2016/10/22     
با�ش������م : �شريي�س بريفيومز )م.م.ح( 

العنوان: �س ب: 123872، ال�شارقة– المارات العربية املتحدة 
املنتجات/اخلدمات :

اأخرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي املالب�س، م�شتح�شرات تنظيف و�شقل  الأقم�شة ومواد  م�شتح�شرات تبيي�س 
منظفات  لل�شعر،  )لو�شن(  غ�شول  جتميل،  م�شتح�شرات  عطرية،  وزي��وت  عطور  �شابون،  وك�شط،  وجلي 

اأ�شنان...
و�شف العالمة :3

والكل  مميزة  بطريقة  كل  الخ��رى  باعلى  احداها  كلماتها  كتبت   SERIS GRAFFITI العبارة 
بطريقة مميزة كما يف ال�شكل..

ال�ش��رتاطات : دون ا�شرتاط،
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  فرباير 2017 العدد 11940

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  هوروث ماك لعمال ال�شت�شارات
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  260683         بتاريخ : 2016/10/03      
با�ش������م : �شريي�س بريفيومز )م.م.ح(

العنوان: �س.ب 123872، ال�شارقة - المارات العربية املتحدة 
املنتجات/اخلدمات :

م�شتح�شرات تبيي�س ا لأقم�شة ومواد اأخرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي املالب�س، م�شتح�شرات تنظيف و�شقل 
منظفات  لل�شعر،  )لو�شن(  غ�شول  جتميل،  م�شتح�شرات  عطرية،  وزي��وت  عطور  �شابون،  وك�شط،  وجلي 

اأ�شنان.
و�شف العالمة :3

ذات  خطوط  حتمل  واجهة  وك��ل  عطر  لعبوة  خارجي  غ��الف  متثل  واجهات  لثالثة  باخلطوط  مميز  ر�شم 
الر�شم  وذل��ك يف  العلوي خط عري�س  ور�شم يف جزئها  البع�س  بع�شها  بجانب  احجام خمتلفة مر�شو�شة 
وتظهر  الر�شم  معظم  على  تظهر  احلجم  عري�شة  خلفية  فله  الو�شط  الر�شم  اما  الي�شر  والر�شم  المي��ن 

اخلطوط بجوانبيها وكل بطريقة مميزة والكل بطريقة مميزة كما يف ال�شكل.
ال�ش��رتاطات : دون ا�شرتاط،

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  فرباير 2017 العدد 11940

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  هوروث ماك لعمال ال�شت�شارات
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  261446          بتاريخ : 2016/10/17 
با�ش������م : لو رويال جروب )�شركة كويتية ذات م�شوؤولية حمدودة(

العنوان: منطقة بنيد القار – �شارع اخلليج العربي – فندق لو رويال – الدور /5 ، الكويت  
املنتجات/اخلدمات :

وجمففة  حمفوظة  وخ�����ش��روات  ف��واك��ه  اللحم،  خال�شات  وال�شيد،  ال��دواج��ن  وحل��وم  والأ���ش��م��اك  اللحوم 
ومطهوة، هالم )جيلي(  ومربيات وفواكه مطبوخة بال�شكر، البي�س واحلليب ومنتجات احلليب، الزيوت 

والدهون ال�شاحلة لالأكل.
و�شف العالمة :29 

مو�شوعة  وه��ي  مميزة  بطريقة  كلماتها  م��ن  ك��ل  كتبت   DUKKAN BAZZA ب��زة  دك��ان  العبارة 
بطريقة مميزة كما يف ال�شكل والكل بطريقة مميزة.

ال�ش��رتاطات : دون ا�شرتاط،
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  فرباير 2017 العدد 11940

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  هوروث ماك لعمال ال�شت�شارات
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  261396          بتاريخ : 2016/10/16 
با�ش������م : لو رويال جروب )�شركة كويتية ذات م�شوؤولية حمدودة(

العنوان: منطقة بنيد القار – �شارع اخلليج العربي – فندق لو رويال – الدور /5 ، الكويت  
املنتجات/اخلدمات :

امل�شتح�شرات  و  الدقيق  الإ�شطناعي،  وال��ن   وال�شاغو  والتابيوكا  والأرز  وال�شكر  الكاكاو  و  ال�شاي  و  الن 
الأ�شود،  والع�شل  النحل  ع�شل  املثلجة،  واحللويات  واحللويات  والفطائر  اخلبز  و  احلبوب  من  امل�شنوعة 
اخلمرية وم�شحوق اخلبيز ، امللح واخلردل، اخلل، ال�شل�شات )التوابل(، البهارات، الثلج.                                                                               

و�شف العالمة :30  
مو�شوعة  وه��ي  مميزة  بطريقة  كلماتها  م��ن  ك��ل  كتبت   DUKKAN BAZZA ب��زة  دك��ان  العبارة 

بطريقة مميزة كما يف ال�شكل والكل بطريقة مميزة.
ال�ش��رتاطات : دون ا�شرتاط،

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  فرباير 2017 العدد 11940

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  هوروث ماك لعمال ال�شت�شارات
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  261804          بتاريخ : 2016/10/23 
با�ش������م : �شافيكو للتجارة العامة �س.ذ.م.م

العنوان: �س.ب35514 دبي ، المارات العربية املتحدة 
املنتجات/اخلدمات :

وجمففة  حمفوظة  وخ�����ش��روات  ف��واك��ه  اللحم،  خال�شات  وال�شيد،  ال��دواج��ن  وحل��وم  والأ���ش��م��اك  اللحوم 
ومطهوة، هالم )جيلي(  ومربيات وفواكه مطبوخة بال�شكر، البي�س واحلليب ومنتجات احلليب، الزيوت 

والدهون ال�شاحلة لالأكل.
و�شف العالمة :29   

العبارة Safigold  �شايف جولد  كتبت العبارة الالتينية �شمن �شكل �شريط مر�شوم بطريقة فنية مميزة 
ور�شم �شريط م�شابه له من ال�شفل حيث كتب �شمنه العبارة العربية وذلك بطريقة مميزة والكل بطريقة 

مميزة.
ال�ش��رتاطات : دون ا�شرتاط،

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  فرباير 2017 العدد 11940

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  هوروث ماك لعمال ال�شت�شارات
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  261785           بتاريخ : 2016/10/23 
با�ش������م : �شوبل تيك لل�شناعات اخلا�شة املحدودة

العنوان: اأمي يف قرية �شابا، �شارع تان تاران،اأمري�شتار – بنجاب- الهند
املنتجات/اخلدمات :

وامل�شتح�شرات  الدقيق  وال�شاغو؛  التابيوكا  الأرز؛  والقهوة ال�شطناعية؛  والكاكاو  وال�شكر  وال�شاي  القهوة 
الأ�شود؛  والع�شل  النحل  ع�شل  املثلجة؛  احللويات  واحل��ل��وي��ات؛  والفطائر  اخلبز  احل��ب��وب؛  من  امل�شنوعة 

اخلمرية وم�شحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلرد ل؛ اخلل وال�شل�شات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج.
و�شف العالمة :30   

خلفية  �شمن  وذل��ك  الالتينية  ال��ع��ب��ارة  ومعها  الوىل  كتبت  وي��ك  بي�شت   21   Twenty One   21
زخرفية عليها اإطار خارجي وبه على اجلنبتني اليمني والي�شار �شكل مقب�س وكاأن ذلك وعاء وقطع ال�شكل 
وكتب  الي�شرى  اجلهة  على  اخللفية  نف�س  ور�شمت  الالتينية  العبارة  كتبت يف  �شريط عري�س  ال�شفل  من 
فيها نف�س الرقم والعبارة بي�شت ويك والكل بالطريقة الفار�شية وذلك على خلفية ال�شريط العري�س الذي 

يقطعها من ال�شفل وذلك بطريقة مميزة والكل بطريقة مميزة.
ال�ش��رتاطات : دون ا�شرتاط،

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  فرباير 2017 العدد 11940

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  هوروث ماك لعمال ال�شت�شارات
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  262237           بتاريخ : 2016/10/29
با�ش������م : م�شنع مو�شام لطحن وتعبئة املواد الغذائية �س.ذ.م.م

العنوان: �س ب 121870، دبي – المارات العربية املتحدة 
املنتجات/اخلدمات :

وجمففة  حمفوظة  وخ�����ش��روات  ف��واك��ه  اللحم،  خال�شات  وال�شيد،  ال��دواج��ن  وحل��وم  والأ���ش��م��اك  اللحوم 
ومطهوة، هالم )جيلي(  ومربيات وفواكه مطبوخة بال�شكر، البي�س واحلليب ومنتجات احلليب، الزيوت 

والدهون ال�شاحلة لالأكل.
و�شف العالمة :29   

بال�شفل وذلك  املكتوبة  الثانية  بالعربي والالتيني الوىل بحجم اكر من  Mausam  مو�شام  العبارة 
�شمن �شريط مر�شوم بخطوط مموجة وذلك بطريقة مميزة كما يف ال�شكل والكل بطريقة مميزة.

ال�ش��رتاطات : دون ا�شرتاط،
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  فرباير 2017 العدد 11940

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  هوروث ماك لعمال ال�شت�شارات
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم : 260711           بتاريخ : 2016/10/04
با�ش������م : جرين تك ل�شناعة مواد العزل احلراري ذ.م.م

العنوان: ام القيوين ال�شناعية، ملك عبداهلل حميد بن حامد ، �س ب: 3350، ام القيوين ، المارات العربية 
املتحدة                    

املنتجات/اخلدمات :
مواد بناء )غري معدنية( ، اأنابيب قا�شية غري معدنية للمبا ين، اأ�شفلت وزفت وقار، مباين غري معدنية قابلة 

للنقل، ن�شب  )جم�شمات( غري معدنية.
و�شف العالمة :19   

العبارة الالتينية THERMLITE STONE كتبت بطريقة مميزة ور�شم فوقها �شكل خط عري�س 
م�شتقيم ر�شم باعاله �شكل �شل�شلة جبلية وذلك بطريقة فنية مميزة ور�شم با�شفل كلمات العالمة �شكلني 
ومير  عموديان  خطني  ال�شكلني  بني  ويف�شل  ال�شكل  يف  و�شبيهان  ال���ش��الع  رباعلي  منهما  كل  هند�شيني 
احدهما با�شفل كلمات العالمة اىل اجلهة اليمنى كما مير الآخر بنف�س الطريقة اىل اجلهة الي�شرى وذلك 

بطريقة مميزة وكل بطريقة مميزة والكل بطريقة مميزة.
ال�ش��رتاطات : دون ا�شرتاط،

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9  فرباير 2017 العدد 11940

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  هوروث ماك لعمال ال�شت�شارات
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم : 260719           بتاريخ : 2016/10/04
با�ش������م : كارد لين لاللكرتونيات - �س.ذ.م.م

العنوان: : �س.ب رقم 237254 دبي - المارات العربية املتحدة
املنتجات/اخلدمات :

و�شرائها  معاينتها  من  الزبائن  عامة  لتمكني  وذل��ك  الغري،  ل�شالح  الب�شائع  من  ت�شكيلة  جتميع  خدمات 
عند احلاجة، )ول ينطوي ذلك على خدمة النقل(؛ وقد تقدم مثل هذه اخلدمات من خالل متاجر البيع 
بالتجزئة، اأ�شواق البيع باجلملة، كتالوجات الطلب عر الريد املبا�شر اأو بوا�شطة الأو�شاط الإلكرتونية، 

مثل املواقع الإلكرتونية اأو برامج الت�شوق التلفزيونية؛
و�شف العالمة :35   

مكتوبة   CARDLINE MORE THAN IDENTIFICATION الالتينية  العبارة 
باللون الزرق وكتبت كلمتها الوىل بحجم اكر من باقي كلماتها املكتوبة با�شفل منها وكل بطريقة مميزة 
ور�شم باعلى ذلك �شكل هند�شي ميثل �شكل جزء من البطاقة املمغنطة وذلك باللون الزرق الفاحت وعليها 
ال�شكل والكل �شمن خلفية م�شتطيلة بي�شاء  خط عري�س باللون البي�س والر�شم بطريقة مميزة كما يف 

اللون والكل بطريقة مميزة.
ال�ش��رتاطات : دون ا�شرتاط،

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .
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عربي ودويل
الربملان العربي يطالب جمل�س الأمن بتطبيق القرار اخلا�س بتجرمي ال�صتيطانقادة اأمريكيون: جي�صنا يف حالة مزرية

•• وا�شنطن-اأ ف ب:

ان اجلي�س  الكونغر�س  امام  الع�شكريني المريكيني  القادة  كبار  اأكد عدد من 
موازنته  على  فر�س  ال��ذي  امل��ايل  التق�شف  ب�شبب  م��زري��ة  حالة  يف  الم��ريك��ي 
انهكته على مدى العقدين الخريين. و�شبق  التي  ل�شنوات عديدة واحل��روب 
لهوؤلء القادة ان عر�شوا وجهة نظرهم هذه على الرئي�س دونالد ترامب الذي 
اقتنع بها واعدا اياهم باإعادة بناء اجلي�س عن طريق زيادة خم�ش�شاته بعدما 

كانت النفقات الع�شكرية خ�شعت للتق�شف يف عهد باراك اوباما.
ولكن اقناع ترامب لوحده ل يكفي، اإذ يتحتم عليهم اقناع الكونغر�س اي�شا لأنه 
ويل�شون  �شتيفن  وقال اجل��رال  باملوازنة.  بتالبيب  النهاية  هو من مي�شك يف 
يف  امل�شلحة  ال��ق��وات  جلنة  ام��ام  ا�شتماع  جل�شة  خ��الل  اجل��و  �شالح  قائد  نائب 
جمل�س النواب ان ال�شطول اجلوي المريكي وعنا�شره ال311 الفا هو اليوم 

الأ�شغر حجما والق��دم �شنا والق��ل عمالنية يف تاريخنا، يف ا�شارة اىل عديد 
هذا ال�شالح ومتو�شط عمر عتاده وعدد طائراته القابلة لال�شتخدام. وا�شاف 
ان طياري املقاتالت والطائرات احلربية يقومون مبا معدله 10 طلعات و14 
�شاعة طريان �شهريا وهذا �شئيل للغاية. من جهته قال المريال بيل موران 
يف  مفرت�شا  ك��ان  حربية  هورنيت  ط��ائ��رات  لدينا  البحرية  �شالح  قائد  نائب 
ال�شل ان تطري �شتة الف �شاعة ونحن ندفعها نحو الثمانية الف والت�شعة 
الف �شاعة.  وا�شاف خالل يوم اعتيادي يف البحرية يكون هناك ما بني 25 
ب��دوره قال اجل��رال غلني  ال�شيانة.  او  املراجعة  %30 من طائراتنا يف  اىل 
 9 وال��رتز نائب قائد �شالح م�شاة البحرية )املارينز( لدينا تاأخري باكر من 
مليارات دولر يف النفاق على �شيانة من�شاآتنا التحتية.  وخالل اجلل�شة اكد 
ال�شباط ان مطالبتهم بتمويالت ا�شافية ل تعني انهم ل يوؤيدون القت�شاد يف 

النفقات حيث ميكن ذلك.

•• القاهرة -وام:

طالب الدكتور م�شعل بن فهم ال�شلمي رئي�س الرملان العربي جمل�س 
الأمن بتطبيق القرار 2334 اخلا�س بتجرمي ال�شتيطان يف الأرا�شي 
الإ�شرائيلي لقانون �شرعنة  الكني�شت  اقرار  املحتلة وذلك بعد  العربية 
اأمالك  على  امل��ق��ام��ة  ال�شتيطانية  ال��ب��وؤر  ي�شرعن  ال���ذي  ال�شتيطان 

الفل�شطينيني اخلا�شة باأثر رجعي.
وو�شف رئي�س الرملان العربي يف بيان له القانون ال�شرائيلي بقانون 

�شلب الأرا�شي الفل�شطينية املحتلة.
وقال رئي�س الرملان العربي اأن اإقرار الكني�شت ال�شهيوين لهذا القانون 
الذي يعتر جرمية حرب وانتهاكا مبا�شرا للقانون الدويل والتفاقيات 
الدولية يعد حتديا �شافرا ل��الإرادة الدولية اجلماعية للعمل من اأجل 

اأن تنفيذ هذه التدابري اخلطرية والكارثية من قبل  ال�شالم. واأ�شاف 
ا�شرائيل الغر�س منها تدمري اأ�ش�س حل الدولتني واحتمالت ال�شالم.

موؤكدا اأنه دون قيام دولة فل�شطينية لن يكون هناك �شالم اأو ا�شتقرار 
باملنطقة والعامل.

وطالب رئي�س الرملان العربي املجتمع الدويل مبا يف ذلك الأمني العام 
لالأمم املتحدة انطونيو غوتريي�س باإتخاذ خطوات جدية وفعلية على 
 2334 القرار  الأم��ن واآخرها  ق��رارات جمل�س  الأر���س ل�شمان تنفيذ 
و�شع  اأق��ر  ال��ذي   2016 دي�شمر   23 يف  الأم���ن  تبناه جمل�س  ال��ذي 
املحتلة  الفل�شطينية  الأرا���ش��ي  يف  الإ�شرائيلية  للم�شتوطنات  نهاية 
اإ�شرائيل  لتمادي  والإن�شانية وو�شع حد  القانونية  وحتمل م�شوؤولياته 
امل�شاءلة تدابري للمحا�شبة وفر�س عقوبات �شارمة قبل  بحيث ت�شمل 

فوات الأوان.

•• الفجر - بيري ح�شكي 

 ترجمة خرية ال�شيباين
اأتباع  املت�شددين  الإ�شالميني  مع  �شراعه  يف       
بني  التمييز  على  دائما  الغرب  حر�ص  اجلــهــاد، 
مليار  من  اأكــر  كدين  والإ�ــشــالم  متطرفة،  اأقلية 
ترامب،  دونــالــد  مــع  الــكــوكــب.  هــذا  على  ن�شمة 
يختفي هذا التمييز الوقائي املهم، بكل ما يكتنف 
ال�شيا�شي  العامل  نبوءة  اأن تتحقق  ذلك من خطر 
�شراع  بخ�شو�ص  هنتنغتون  �شامويل  الأمــريكــي 
يف  تتموقع  التي  لأوروبــا،  ي�شكل  مما   ، احل�شارات 

اخلط الأمامي، حتديا جدّيا.

امل�شلمني،  �شد  املبا�شر  الهجوم       
املر�شح  ح���م���ل���ة  يف  ح����ا�����ش����را  ك������ان 
العديد  ت��وق��ع  ول��ك��ن  اجل���م���ه���وري، 
م��ن امل��راق��ب��ني اأن���ه ب��دخ��ول��ه البيت 
ترامب  دون��ال��د  �شيخفف  الأب��ي�����س، 
امل�شلمني  خطابه الذي ي�شع جموع 
يف �شلة واحدة، ويعتمد موقفا اأكر 
تعقيد  العتبار  يف  ياأخذ  عقالنية، 

العالقات بني الإ�شالم والغرب.
اأم����ل، كما  الأم����ر بخيبة  ان��ت��ه��ى      
ي���ت�������ش���ح م�����ن ق��������رار ح���ظ���ر دخ�����ول 
اإىل  اإ���ش��الم��ي��ة  دول  �شبع  م��واط��ن��ي 
قرار  الأمريكية،  املتحدة  ال��ولي��ات 
معايري  ع��ل��ى  ف��ق��ط  يعتمد  اإق�����ش��اء 
دينية، حتى وان نفى البيت الأبي�س 

لحقا هذا الت�شور.
    ب��ال��ت��اأك��ي��د، ي��واج��ه ه���ذا الإج����راء 
مقاومة �شر�شة من جزء من املجتمع 
مو�شوع  وه����و  الأم���ري���ك���ي،  امل�����دين 
�شراع مع املحاكم الفدرالية، ولكن 

ال�شرر قد وقع.
ال��ذي وّقعه  التنفيذي  اإّن الأم��ر      
النطباع  ي��ع��ط��ي  ت���رام���ب،  دون���ال���د 
�شياق  يف  تنخرط  اإدارة  اأم���ام  ب��اأن��ن��ا 
باراك  اإدارة  ال�شابقة،  مع  القطيعة 
اأوباما، الذي انطالقا من خطابه يف 
القاهرة عام 2009،  حاول اأن ميد 
الإ�شالمي،  العربي  العامل  اإىل  يده 
ويف نف�س الوقت يوا�شل احلرب �شد 

جهاديي، القاعدة وداع�س.

فريق من ال�شالموفوبيني
يف امل���ق���اب���ل، ُي���ب���ق���ي  ق������ادة اأوروب�������ا 
وخ�����ش��و���ش��ا ال��ف��رن�����ش��ي��ني والأمل������ان، 
اجلهادي  لالإرهاب  عر�شة  والأك��ر 
التمييز  هذا  على  الأمريكيني،  من 
اأتباعه  ب��ع�����س  وب�����ني  ال����دي����ن  ب����ني 
م��ن ال��ذي��ن اخ��ت��اروا ط��ري��ق العنف، 
وي��ق��اوم��ون ب��ال��ت��وازي ن���زوع اليمني 
الأوروبي املتطرف الراديكايل الذي 
لدوافع  اخل���ل���ط  مم��ار���ش��ة  ي���ح���اول 

اأيديولوجية.
    وق���د ���ش��اع��ده��م يف ت��ر���ش��ي��خ هذا 
بع�س  وج�����ود  اأن  ح��ق��ي��ق��ة  ال���ن���ه���ج، 
امل����ول����ودي����ن يف ال�������دول الأوروب�����ي�����ة 
باأعداد كبرية بني املقاتلني الأجانب 
يف ���ش��وري��ا وال���ع���راق، وي��ق��ف��ون وراء 
العديد م��ن الأع��م��ال الإره��اب��ي��ة يف 
اأوروب��ا، مل يجد �شدى ول ح�شورا 
داخل املاليني من امل�شلمني املقيمني  
يف اأوروبا، كما كان ياأمل الإرهابيون. 
ويعتقد هوؤلء القادة الأوروبيني اأن 
ُتخا�س،  امل��ت��ط��رف��ني  ���ش��د  امل��ع��رك��ة 

وخا�شة احلر�س الثوري، قبل ب�شعة 
الرئا�شية  الن��ت��خ��اب��ات  م��ن  اأ�شابيع 
الرئي�س  روح��اين،  ي�شعى فيها  التي 
ال�شامن لالتفاق النووي والنفتاح 

الن�شبي، اإىل اإعادة انتخابه.
اإّن مقاربة الإدارة اجلديدة هذه،     
تاأخذ يف العتبار واقع العالقات  ل 
امل�شلمني  من  العظمى  الغالبية  مع 
داخل الوليات املتحدة )اأقل من 1 
العامل،  يف  ول  ال�شكان(  م��ن  باملائة 
الإ�شرتاتيجية  امل�����ش��ال��ح  ح��ت��ى  ب���ل 
دونالد  عنها  يعّر  كما  الأمريكية، 
ت�شميمه  م��ن خ��الل  نف�شه  ت��رام��ب 

على حماربة الإرهاب الإ�شالمي.
حتدي اوروبي

ال�شغرية  املجموعة  موقف  وي�شكل 
ترامب،  دونالد  حول  املنظرين  من 
حت��دي��ا م���زدوج���ا  ل��ق��ي��ادات احلزب 
املتحدة،  ال���ولي���ات  يف  اجل��م��ه��وري 
اأدّق  ب��ف��ه��م  تتمتع  ال��ت��ي  ج��ه��ة،  م��ن 
وخا�شة  الأو��������ش�������اع،  ل���ت���ع���ق���ي���دات 
النواب،  الرئي�س اجلمهوري ملجل�س 
بول ريان، الذي قال الأ�شبوع املا�شي 
اإّن التفاق النووي مع طهران ُوجد 

ليبقى..
 وم�����ن ج���ه���ة اأخ�������رى ل���الأوروب���ي���ني 
ال�����ذي�����ن ي���������ش����ع����رون ب���ال���ق���ل���ق من 
املتزايد  ال�شالموفوبي  الن��ح��راف 
ل������الإدارة اجل���دي���دة، وي��ج��ب عليهم 
قبل  عنها،  لالبتعاد  ال��ط��رق  اإي��ج��اد 
عنهم،  رغ��م��ا  اأن��ف�����ش��ه��م  ي���ج���دوا  اأن 
يف ���ش��راع احل�����ش��ارات ال���ذي يريده 

البع�س.
     لقد اختار الحتاد الأوروبي حتى 
ل  ق��د  لكنها  ن��اع��م��ة،  م��ق��ارب��ة  الآن 
ن�شر  عندما  طويلة.  لفرتة  ت�شمد 
فورين  جم��ل��ة  يف  ال�����ش��ه��ري  م��ق��ال��ه 
اآفريز عام 1993، اأ�شاف �شموئيل 
�����ش����دام  ع�����ب�����ارة  اىل  ه���ن���ت���ن���غ���ت���ون 
احل�����ش��ارات ع��الم��ة ا���ش��ت��ف��ه��ام. ويف 
الكتاب الذي تاله حذف هذا احلذر، 
النقدي.  اجلدل  من  العديد  مثريا 
 ،1997 ل��ع��ام  الفرن�شية  الطبعة 
كان  ج��اك��وب،  اأودي����ل  ن�شرتها  ال��ت��ي 
فتيلها  قنبلة  ���ش��ورة  غ��الف��ه��ا  ع��ل��ى 

ي�شتعل...
    بعد ع�شرين عاما، جميع الذين، 
يف الغرب ويف العامل الإ�شالمي ذاته، 
احل�شارات  �شراع  تفادي  يحاولون 
ه����ذا، وال�����ذي مت ال��ت��ن��ب��وؤ ب���ه كثريا 
برعب  يالحظون  يتحقق،  مل  لكنه 
الآن  يحاول  الأمريكي  الرئي�س  اأّن 

اإ�شعال الفتيل.

الغالبية  م���ع  ب��ال��ن�����ش��ر،  و���ش��ت��ن��ت��ه��ي 
ولي�س  امل�������ش���ل���م���ني،  م����ن  ال��ع��ظ��م��ى 
������ش�����ده�����م.     ه������ذه احل����ي����ط����ة، مل 
ت��ع��د م��ع��ت��م��دة يف وا���ش��ن��ط��ن، حيث 
ب��ال��رئ��ي�����س اجل���دي���د رجال  ي��ح��ي��ط 
�شريحة،  اإ�شالموفوبيا  عن  اأعربوا 
بانون،  �شتيف   ، ب�را�شبوتينه  ب���دءا 
جمل�س  وع�شو  اخل��ا���س،  امل�شت�شار 
الأبي�س.   ب��ال��ب��ي��ت  ال��ق��وم��ي  الأم����ن 
القومي،  الأم���ن  جمل�س  اأّن  وي��ذك��ر 
يراأ�شه معاد اآخر لالإ�شالم، اجلرال 
ال���ذي ك��ت��ب تغريدة،  م��اي��ك��ل ف��ل��ني، 
قبل تعيينه يف من�شبه اخل��وف من 
امل�شلمني موقف عقالين، - اخلوف 
من امل�شلمني ب�شكل عام، ولي�س من 

الأ�شوليني اأو اجلهاديني.
ال�شابق       �شتيف بانون، ال�شحايف 
متطرف  جناح  البديل،  اليمني  من 
يف اليمني الأمريكي، والذي ت�شاءلت 
اأي��ام يف  ب�شعة  تاميز قبل  نيويورك 

من  الآلف  وخ����ا�����ش����ة  امل����ت����ح����دة، 
اخلارجية،  وزارة  يف  الدبلوما�شيني 
وقعوا على عري�شة م�شادة لل�شيا�شة 
حظر  اأن  ب��و���ش��وح  ت��وؤك��د  الر�شمية، 
حياة  للخطر  ُيعّر�س  قد  امل�شلمني 
اجلي�س  وخ�����ش��و���ش��ا  الأم��ري��ك��ي��ني، 
اأي�شا  ول��ك��ن  اخل�����ارج،  امل��ت��م��رك��ز يف 
تطرفا  التنظيمات  اأك��ر  لعبة  لعب 
وخ���دم���ت���ه���ا. وه�����ذا ه���و احل�����ال مع 
دعايتهما  �شّهل  اإذ  وداع�س  القاعدة 
البلدان  يف  امل�شلمني  جميع  و���ش��م 

امل�شتهدفة.
   كما هذا هو احلال اأي�شا لالأجنحة 
ال��ن��ظ��ام الإي����راين،  امل��ت�����ش��ددة �شلب 

الرئي�س  يكن  مل  اإن  لها  افتتاحية 
يبدو  نفوذه،  ل�شخامة  نظرا  بانون 
وكاأنه م�شكون بروؤى رهيبة للتاريخ. 
ومن الأدل��ة التي تثبت ذل��ك، يكفي 
ف���ي���ل���م حامل  ع���ل���ى  ن����ظ����رة  اإل�����ق�����اء 
عام  واأخ��رج��ه  كتبه  ال���ذي  ال�شعلة، 
النتخابية،  احلملة  قبل   ،2016
والذي تتاىل فيه وتتابع �شور نازية 
والإعدامات الب�شعة لتنظيم داع�س، 
اإىل  البداية  من  متكررة  ر�شالة  مع 

النهاية: ل خال�س اإّل مع الرّب.

يف خدمة داع�ص
وجه  على  معاقبتهما،  مت��ت  ب��ل��دان 

الأمريكية يف ال�شنوات الأخرية. 
اإي�����ران  اإدراج  ي�����ش��ك��ل  مل  ول���ئ���ن      
اأّن دونالد ترامب كرر  مفاجاأة، مبا 
خالل حملته النتخابية اأّن التفاق 
اأوباما  ب����اراك  ال��ن��ووي ال���ذي وق��ع��ه 
وال�شينيون  وال��رو���س  )الأوروب��ي��ون 
اأي�شا من املوقعني( مع طهران  هم 
العراق  اإدراج  فان  �شيئة،  �شفقة  هو 
كان اأكر اإثارة للده�شة نظرا اإىل اأن 
عدة اآلف من القوات الأمريكية ما 
حكومة  لدعم  هناك  تتمركز  زال��ت 
ا�شتعادة  جهود  يف  وامل�شاركة  بغداد، 

املو�شل من يد داع�س.
     الأ���ش��وات املعار�شة يف الوليات 

منظري  مقاربة  ج��راء  اخل�شو�س، 
والعراق،  اإي�����ران  الأب��ي�����س:  ال��ب��ي��ت 
ال���ل���ذي���ن، لأ����ش���ب���اب خم��ت��ل��ف��ة، لهما 

حكاية خا�شة مع الولي����ات املتحدة، 
ارتك�����ب  اح�������د منهم�����ا  اأنه ل  رغ�����م 
اأع����م����ال اإره����اب����ي����ة ع���ل���ى الأرا�����ش����ي 

حتدي جديد امام اوروبا

موقف ترامب يعر�س جي�شه للخطر ترامب.. جهل تام بتعقيدات الواقع

هوما وطليقها �شبب البالء

مقاربة الإدارة اجلديدة ل تاأخذ يف العتبار واقع العالقات مع امل�شلمني ول امل�شالح الإ�شرتاتيجية الأمريكية
 ي�شكل موقف منظري ترامب حتديا لالأوروبيني الذين ي�شعرون بالقلق من هذا النحراف الإ�شالموفوبي املتزايد 

اخللط بني الإرهاب والإ�شالم منهجه:

دونالد ترامب يجّر الغرب نحو »�صراع احل�صارات«..!
حظر دخول امل�شلمني ي�شب يف جمرى التنظيمات الأكر تطرفا
 اأوروبا ترف�س اخللط وتعتقد اأن املعركة �صد 

املتطرفني ُتخا�س مع اأغلبية امل�صلمني ولي�س �صدهم
الرئي�س اجلديد حماط برجال اأعربوا عن 

اإ�صالموفوبيا �صريحة بدءا ب� »را�صبوتينه« �صتيف بانون

طبول �شراع احل�شارات تقرع من جديد

حركة رف�س كبرية ل�شتهداف عموم امل�شلمني
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عربي ودويل
»الربملان الليبي« يحذر اإيطاليا من دعمها حلكومة الوفاق

•• طرابل�ص-وكاالت:

الإيطالية، من  ال�شلطات   ، الليبي  حذر رئي�س الرملان 
ال�شراج،  فائز  برئا�شة  الوفاق  دعمها حلكومة  ا�شتمرار 

بح�شب اأحد النواب.
اإن  ن��ي��وز،  ا���ش��م��ه، لإرم  ذك���ر  ع���دم  ن��ائ��ب مف�شاًل  وق���ال 
رئي�س الرملان عقيلة �شالح حذر خالل لقائه ال�شفري 
الإي��ط��ايل جوزيبي ب��ريوين ل��دى  ليبيا يف ط��رق من 
مغبة ا�شتمرار دعم روما حلكومة الوفاق، دون ح�شولها 
ع��ل��ى ث��ق��ة ال���رمل���ان، ح��ي��ث ت��ع��د ح��ك��وم��ة غ���ري �شرعية 

ود�شتورية، على حد و�شفه.

ال�شفري بريوين،  م��ع  اجتمع  ال��ذي  ال��وف��د  اأن  واأ���ش��اف 
ال�شلطات  اجت���اه  مواقفها  ب���الده  مراجعة  اأهمية  اأك���د 
ال�شرعية، منوًها اإىل اأن الرئي�س عقيلة هدد مبراجعة 
واإمكانية  الإيطالية،  اإيني  �شركة  مع  النفطية  العقود 
اإل���غ���اء ال��ع��ق��ود ال��ت��ي اأب��رم��ت��ه��ا م��ع امل��وؤ���ش�����ش��ة الوطنية 

للنفط.
وتعد اإيطاليا احلليف الأقوى حلكومة الوفاق الوطني 
املجل�س  ل��ق��وات  ع�شكرًيا  دع��ًم��ا  ق��دم��ت  حيث  ليبيا،  يف 
تنظيم  قب�شة  م��ن  ���ش��رت  ال��رئ��ا���ش��ي يف معركة حت��ري��ر 
داخل  ميدانًيا  م�شت�شفى  ق��دم��ت  كما  املت�شدد،  داع�����س 
قاعدة م�شراتة اجلوية، لعالج جرحى الرئا�شي الليبي، 

جراء ال�شتباكات مع عنا�شر تنظيم داع�س.
اأبدى  ب���ريوين، ق��د  وك���ان ال�شفري الإي��ط��ايل ج��وزي��ب��ي 
لت�شهيل  ليبيا  ���ش��رق  قن�شلية  لفتح  ب���الده  ا���ش��ت��ع��داد 
كل  يف  امل�شرتك  ال��ت��ع��اون  وتر�شيخ  التاأ�شرية  اإج����راءات 

املجالت.
الثنني  ب���ريوين،  جوزيبي  الإي��ط��ايل  ال�شفري  والتقى 
املا�شي، مع رئي�س الرملان الليبي امل�شت�شار عقيلة �شالح 
يف مدينة طرق، حيث بحث �شالح مع ال�شفري الإيطايل، 
الأزمة الليبية وما و�شل اإليه التفاق ال�شيا�شي، بجانب 
مناق�شة رفع حظر ال�شالح عن اجلي�س وعالج اجلرحى 

يف اإيطاليا، اإ�شافة اإىل ملف الهجرة غري القانونية.

تركيا تعتقل 4400 موظف جديد م�صتبه بهم بالإرهاب
•• ا�شطنبول-رويرتز:

اأو�شح مر�شوم �شدر اأن تركيا اأقالت اأكر من 4400 موظف بينهم معلمون ورجال �شرطة واأكادمييون لال�شتباه 
يف �شلتهم مبنظمات اإرهابية. ووفقا للمر�شوم الذي ن�شر يف اجلريدة الر�شمية فاإن من بني من اأقيلوا اإبراهيم كابو 
اأوغلو اأ�شتاذ اأ�شتاذ القانون الد�شتوري الكبري الذي اأبدى معار�شته للتعديالت الد�شتورية التي متنح الرئي�س رجب 
طيب اإردوغان �شالحيات تنفيذية اأ. ومن بني 4464 موظفا اأقيلوا خراء يف الكمبيوتر وذلك �شمن اإجراءات 
املقيم يف  كولن  اهلل  فتح  الدين  اإن رجل  تركيا  تقول  التي  يوليو متوز  الفا�شل يف  النقالب  بعد حماولة  �شارمة 
الجتماعي  التوا�شل  و�شائل  انتقادات على  الإق��الت  واأث��ارت  املزاعم.  وينفي كولن  لها.   املتحدة خطط  الوليات 
وقال �شزجني تانريكولو الرملاين من حزب ال�شعب اجلمهوري على تويرت اإن اجلامعات الرتكية العريقة يجري 
األفا منذ حماولة   40 ر�شميا  واعتقلت  األف �شخ�س   125 اأكر من  اأوقفت  اأو  بالفعل  واأبعدت تركيا  تدمريها.  
النقالب الفا�شلة التي حاول فيها جنود الإطاحة باحلكومة واإردوغان مما اأ�شفر عن مقتل اأكر من 240 �شخ�شا 

معظمهم من املدنيني.

•• بريوت-جنيف-رويرتز:

اأن  الدولية عن  العفو  اأوردت��ه منظمة  ما  �شوريا  نفت 
األف �شجني �شنقا   13 حكومتها اأعدمت ما ي�شل اإىل 
ممنهجا  تعذيبا  ومار�شت  جماعي  اإع���دام  عمليات  يف 
العدل  وزارة  وق��ال��ت  دم�شق.  ق��رب  ع�شكري  �شجن  يف 
ال�شورية  العربية  ال��وك��ال��ة  بثته  تقرير  يف  ال�����ش��وري��ة 
لالأنباء اإن تقرير منظمة العفو عار من ال�شحة جملة 

وتف�شيال .
وكانت املنظمة قد قالت اإن عمليات الإعدام وقعت بني 
واإنها  ت��زال حت��دث  2011 و2015 ورمب��ا ل  عامي 

ت�شل اإىل م�شتوى جرائم احلرب. 
م��ن جانب  التحقيقات  م��ن  امل��زي��د  ب���اإج���راء  وط��ال��ب��ت 
حمل  املا�شي  العام  تقريرا  اأع��دت  التي  املتحدة  الأمم 

اتهامات مماثلة.
وقالت وزارة العدل ال�شورية “هذا اخلر لي�س الق�شد 
منه اإل الإ�شاءة ل�شمعة �شوريا يف املحافل الدولية ول 
ودحره  ال�شوري  العربي  اجلي�س  انت�شارات  بعد  �شيما 
للع�شابات الإرهابية امل�شلحة بالتوازي مع امل�شاحلات 
القطر عل هذه الفرتاءات  اأنحاء  تعم  التي  الوطنية 

حتقق ما عجزت عنه هذه الع�شابات.«
واأخرج اجلي�س ال�شوري والقوات املتحالفة معه مقاتلي 

الف�شائل املعار�شة من مدينة حلب يف دي�شمر كانون 
يف  الأ���ش��د  ب�شار  للرئي�س  مك�شب  اأك���ر  حمققا  الأول 

احلرب الدائرة منذ ما يقرب من �شت �شنوات.
تقارير  والأ�شد  ال�شورية  احلكومة  رف�شت  واأن  و�شبق 
م�شابهة عن عمليات تعذيب واإعدام بال حماكمة اأثناء 

احلرب الأهلية التي اأودت بحياة مئات الآلف.
و50   20 ب��ني  م��ا  اأن  الدولية  العفو  تقرير  وج��اء يف 
اأ�شبوع يف �شجن �شيدنايا  لل�شنق كل  �شخ�شا تعر�شوا 
بني  م��ا  اإن  املنظمة  وق��ال��ت  دم�شق.  �شمايل  الع�شكري 
ال�شنوات  يف  �شيدنايا  يف  اأع��دم��وا  األ��ف��ا  و13   5000
الأربع التي تلت النتفا�شة ال�شورية التي حتولت اإىل 

حرب اأهلية.
وقال التقرير اأغلب الذين مت اإعدامهم مدنيون يعتقد 

اأنهم كانوا يعار�شون احلكومة. 
واأ����ش���اف ك��ث��ري م���ن امل��ح��ت��ج��زي��ن الآخ���ري���ن يف �شجن 
ت��ع��ذي��ب��ه��م املتكرر  ب��ع��د  ال��ع�����ش��ك��ري ق��ت��ل��وا  ���ش��ي��دن��اي��ا 
وحرمانهم املمنهج من الغذاء واملاء والدواء والرعاية 
ب���ني ال�شجناء  ك���ان  اإن����ه  امل��ن��ظ��م��ة  ال�����ش��ح��ي��ة. وق���ال���ت 
واأ�شخا�س  ولئ��ه��م  يف  م�شكوك  ���ش��اب��ق��ون  ع�شكريون 
�شاركوا يف النتفا�شة واإنهم خ�شعوا ملحاكمات �شورية 
الإدلء  على  اأح��ي��ان��ا  واأرغ��م��وا  ع�شكرية  اأم���ام حم��اك��م 

باعرتافات حتت التعذيب.

معظم  ف���ق���د  الأخ��������ري  ه�����ذا  واأن 
ح��ذر جيفري  م��ن جانبه،  ق��ادت��ه. 
العام  الأم�����ني  م�����ش��اع��د  ف��ي��ل��ت��م��ان 
ال�شيا�شية  لل�شوؤون  املتحدة  لالأمم 
الثالثاء يف جل�شة مبجل�س الأمن، 
من اأن تنظيم داع�س ل يزال ميلك 
التمويل الالزم ملوا�شلة القتال يف 

كل من �شوريا والعراق.

احلكومة  م����ن  ع��ب��ث��ا  ال���الج���ئ���ني 
ال���ك���ن���دي���ة الن�������ش���ح���اب م����ن هذا 
طالبي  دخ����ول  لت�شهيل  الت���ف���اق 
الوليات  م��ن  ال��ه��ارب��ني  ال��ل��ج��وء 
الهجرة  وزي������ر  وق������ال  امل���ت���ح���دة. 
ال��ك��ن��دي اح��م��د ح�����ش��ني وه���و من 
ا�شل �شومايل نتعاطف مع الذين 

ي�شعون للجوء اىل بلدنا.
واأ�شاف ان حمكمة اإدارية للهجرة 
الالجئني  ه�����وؤلء  اىل  �شت�شتمع 

وجتري تقييما مللفاتهم.

•• عوا�شم-وكاالت:

طلبت باري�س ولندن من التحالف 
للمتطرفني  امل��ن��اه�����س  ال������دويل 
ال�شغوط  اب��ق��اء  وا�شنطن  بقيادة 
ع���ل���ى ت��ن��ظ��ي��م داع���������س الإره����اب����ي 
وا����ش���ت���ع���ادة م��دي��ن��ة ال����رق����ة، اب���رز 
معركة  يف  ����ش���وري���ا،  يف  م��ع��اق��ل��ه��م 
اعطائها  ترامب يف  دونالد  يرغب 

زخما جديدا.
وق������ال ال�����ش��ف��ري ال��ف��رن�����ش��ي لدى 
دولت����ر  ف��رن�����ش��وا  امل���ت���ح���دة  المم 
ان حم��ارب��ة تنظيم  داع�����س ه��ي يف 
طليعة اأولويات فرن�شا، ثاين دولة 
ي�شم  ال��ذي  التحالف  يف  م�شاهمة 

68 بلدا.
هام�س  على  لل�شحافيني  و���ش��رح 
اجتماع ملجل�س المن حول تنظيم 
داع���������س م����ن اله���م���ي���ة مب���ك���ان ان 
امل���ت���ح���دة كليا  ال����ولي����ات  ت���ع���رتف 
تنظيم  ي��ط��رح��ه  ال���ذي  بالتهديد 

داع�س. 

العراقية  القوات  �شاعدنا  واأو�شح 
املعركة  امل���و����ش���ل.  ا���ش��ت��ع��ادة  ع��ل��ى 
حا�شمة  �شوريا  يف  الرقة  ل�شتعادة 

اأي�شا .
نف�شها  الرادة  ع������ن  وع���������رت 
احلفاظ  ت���ري���د  ال���ت���ي  ب��ري��ط��ان��ي��ا 
ع��ل��ى زخ���م ال��ت��ح��ال��ف ال���ذي �شكله 
باراك  ال�شابق  المريكي  الرئي�س 
م�شاعد  وق��ال   .2014 يف  اوب��ام��ا 
مندوب بريطانيا يف المم املتحدة 
هي  املقبلة  املرحلة  ويل�شون  بيرت 
حماربة تنظيم داع�س الإرهابي يف 

الرقة واملو�شل.
لدر�س  الم�����ن  واج���ت���م���ع جم��ل�����س 
التنظيم  تراجع  م��دى  عن  تقرير 

املتطرف يف العراق و�شوريا.
وخ�����الل الج���ت���م���اع امل��غ��ل��ق اك���دت 
هايلي  نيكي  المريكية  ال�شفرية 
داع�س  ت��ن��ظ��ي��م  ك���ان  اذا  ح��ت��ى  ان���ه 
يخ�شر ارا�س فان الوليات املتحدة 
املناطق  على  ال�شغط  ابقاء  تعتزم 

التي ي�شيطر عليها. 

الذين  الج����ان����ب  امل��ق��ات��ل��ني  ع����دد 
ين�شمون اىل �شفوفه.

ال�شيا�شية  ال�شوؤون  م�شوؤول  وق��ال 
يف الأمم املتحدة جيفري فيلتمان 
ان اجل��ه��ادي��ني ب��ات��وا ب��ال��ت��اأك��ي��د يف 
لكن  دفاعي يف عدة مناطق  موقع 
الموال  لديهم  ي��زال  ل  ان��ه  يبدو 
قال  كما  القتال  ملوا�شلة  ال��الزم��ة 

يف جمل�س المن الدويل.
اىل ذلك، حبطت القوات العراقية 
الإرهابي  داع�����س  لتنظيم  هجوما 
م���ن مدينة  ال�����ش��رق��ي  يف اجل���ان���ب 
املو�شل، بينما قال رئي�س احلكومة 
انتهى  ال���ت���ن���ظ���ي���م  اإن  ال����ع����راق����ي 
ع�����ش��ك��ري��ا. وق����د ت���زام���ن ذل����ك مع 
تاأكيدات اأمريكية بوجود موؤ�شرات 
ع��ل��ى ام��ت��الك ه���ذا ال��ت��ن��ظ��ي��م غاز 

اخلردل الكيميائي.
وقال م�شدر اأمني اإن جنديني من 
اجلي�س العراقي وع�شرة م�شلحني 
الثالثاء،  قتلوا  داع�س  تنظيم  من 
نفذه  م�شلح  هجوم  اإح��ب��اط  اأث��ن��اء 

املتحدة  ال����ولي����ات  ان  واأ����ش���اف���ت 
املالية  م���وارده  جتفيف  �شتوا�شل 
وال����ع����م����ل م�����ع ����ش���رك���ائ���ه���ا لأخ�����ذ 
ذلك  ك���ان  ق��وي��ة حيثما  اج�����راءات 
�شروريا والتاأقلم لهزمية التنظيم 
وال���ق�������ش���اء ع��ل��ى ال��ت��ه��دي��د ال���ذي 

ي�شكله .
دون���ال���د  ال��رئ��ي�����س  زار  والث����ن����ني 
الع�شكرية  ال��ق��ي��ادة  م��ق��ر  ت��رام��ب 
المريكية يف ال�شرق الو�شط واكد 

عزمه على حماربة الإرهاب . 
امهل  يناير  الثاين  كانون  ونهاية 
امل�شوؤولني الع�شكريني المريكيني 
����ش���ه���را ل���ع���ر����س خ���ط���ة ج���دي���دة 

ل”هزمية” تنظيم داع�س .
مرارا  اجل��م��ه��وري  الرئي�س  واك���د 
ال�شرتاتيجية  ت��غ��ي��ري  يف  رغ��ب��ت��ه 
التعاون اكر  خ�شو�شا من خالل 

مع رو�شيا.
وقال ويل�شون ان تنظيم داع�س بات 
يف م��وق��ع دف��اع��ي وت��وق��ف متويله 
وق��ت��ل ع���دد م��ن ق��ي��ادي��ي��ه وتراجع 

ويف ال�����ش��ي��اق ق���ال رئ��ي�����س ال����وزراء 
اإن تنظيم  العبادي  العراقي حيدر 
العراق  يف  ع�شكريا  انتهى  داع�����س 
واأ�شاف  عنيفة.  ب�شربة  و�شي�شاب 
يف مقابلة مع تلفزيون فران�س 24 
العراقية  ال�شلطات  اأن  بالعربية 
تواجد  مكان  عن  معلومات  متلك 
البغدادي،  بكر  اأب��و  التنظيم  زعيم 

مدينة املو�شل الواقع حتت �شيطرة 
القوات احلكومية العراقية.

وب������ث ت���ن���ظ���ي���م ال�����دول�����ة الث���ن���ني 
يظهر  اإن���ه  ق���ال  م�����ش��ورا  ت�شجيال 
جانبا من عمليات ق�شف مبختلف 
للقوات  م���واق���ع  ع��ل��ى  الأ����ش���ل���ح���ة 
احلكومية يف اجلانب ال�شرقي من 

املو�شل. 

ت��ن��ظ��ي��م  داع�������س ع��ل��ى ح���ي �شومر 
امل���ح���رر يف اجل���ان���ب ال�����ش��رق��ي من 

املو�شل.
و�شهود  اأمنية  م�شادر  ذك��رت  كما 
م�شلحني  اأن  �شابق  وق��ت  يف  ع��ي��ان 
خالل  متكنوا  داع�����س  تنظيم  م��ن 
ال��ل��ي��ل��ة امل��ا���ش��ي��ة م��ن ال��ت�����ش��ل��ل اإىل 
اأح���ي���اء يف اجل���ان���ب ال�����ش��رق��ي من 

الزعيمني  ان  ال���ب���ي���ان  وا�����ش����اف 
ول  امل�شرتكة  اولوياتهما  ناق�شا 
للق�شاء  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه��ود  �شيما 
اىل  م�شريا  داع�����س،  تنظيم  على 
التاأكيد  جدد  ترامب  الرئي�س  ان 
على اللتزام الأمريكي اإزاء حلف 
�شمال الأطل�شي و�شدد على اأهمية 
احل���ل���ف���اء عبء  ك���ل  ي��ت��ق��ا���ش��م  ان 

النفقات الدفاعية.

مكاملته  خ��الل  الطل�شي  احل��ل��ف 
بني  الأوىل  وه����ي  راخ�������وي،  م���ع 
ترامب  ت�����ش��ل��م  م���ن���ذ  ال���رج���ل���ني 

مفاتيح البيت الأبي�س. 
المريكية  ال���رئ���ا����ش���ة  وق��ال�����������ت 
ت���رام���ب ج���ددد  ث����ان ان  ب���ي���ان  يف 
املتينة بني  ال�شراكة  التاأكيد على 
البلدين عر �شل�شلة من امل�شالح 

امل�شرتكة.

�شد تنظيم داع�س الإرهابي.
و�شبق لردوغان ان ات�شل هاتفيا 
ال����ث����اين  ت�������ش���ري���ن  ب�����رتام�����ب يف 
يف  ف����وزه  ع��ل��ى  لتهنئته  ن��وف��م��ر 
الوىل  امل���رة  لكنها  الن��ت��خ��اب��ات، 
التي يتحادث فيها الرجالن منذ 
توىل امللياردير مهامه الرئا�شية.

ك�����ذل�����ك ف����ق����د ج��������دد ال���رئ���ي�������س 
التزامه  على  التاأكيد  الم��ريك��ي 

ت�صويت حا�صم يف العموم 
الربيطاين ب�صاأن بريك�صت

•• لندن-اأ ف ب:

يجتاز النف�شال بني اململكة املتحدة والحتاد الأوروبي مرحلة حا�شمة مع 
ت�شويت للنواب الريطانيني يفرت�س ان ي�شمح لرئي�شة احلكومة ترييزا 

ماي ببدء عملية اخلروج من التكتل ال�شهر املقبل.
 140 ح��واىل  لدرا�شة  التي خ�ش�شت  املناق�شات  اي��ام من  ويف ختام ثالثة 
 650 عددهم  البالغ  النواب  يتبنى  ان  يفرت�س  التعديالت،  من  �شفحة 
يف قراءة اوىل م�شروع القانون الذي مينح ماي �شالحيات اطالق عملية 
بريك�شت بعد �شبعة ا�شهر من ال�شتفتاء الذي �شوت فيه الريطانيون على 

الن�شحاب من الحتاد.
الرملان  اىل  ق��دم  ال��ذي  القانون  م�شروع  �شيعر�س  العموم،  جمل�س  وبعد 
اللوردات. ويف  بذلك، على جمل�س  العليا احلكومة  املحكمة  الزمت  بعدما 
الخ��ري تعديالت ج��دي��دة عليه، يعر�س جم��ددا على  املجل�س  ادخ��ل  ح��ال 

النواب.
انها  قالت  م��اي  ترييزا  لكن  ا�شابيع.  قبل  نهائيا  الن�س  تبني  يتوقع  ول 
50 من اتفاقية ل�شبونة، لتطلق بذلك  اآذار مار�س املادة  �شتفعل قبل 31 

�شنتني من املفاو�شات للخروج من الحتد الأوروبي.
الت�شويت.  ع�شية  املحافظني  �شفوف  يف  مت��رد  اي  جل��م  اىل  م��اي  و�شعت 
وقد وعدت با�شت�شارة النواب حول �شروط بريك�شت قبل النتيجة النهائية 
للمفاو�شات مع الحتاد الأوروب��ي. وهذا التنازل يلبي مطلب العديد من 
رف�س  ان  من  ح��ذرت  احلكومة  لكن  الوروب���ي.  لالحتاد  املوؤيدين  النواب 

النواب ل�شروط بريك�شت لن مينع بريطانيا من اخلروج من الحتاد. 
�شوتا  ب326  ال�����ن�����واب  ورف���������س 
293 م�شاء الثالثاء تعديال  مقابل 
التي  العمالية  امل��ع��ار���ش��ة  اق��رتح��ت��ه 
ترغب يف ان مينح الرملان حقا فعليا 
يف العرتا�س على التفاق املقبل بني 

الحتاد الأوروبي ولندن.
م�����ن ج���ه���ة اخ���������رى، ع�����ر ال����رمل����ان 
ال���ش��ك��ت��ل��ن��دي ر���ش��م��ي��ا ال��ث��الث��اء عن 
م��ع��ار���ش��ت��ه خل�����روج ب��ري��ط��ان��ي��ا من 
رمزيا  بت�شويته  الأوروب�����ي  الحت���اد 
احلكومي  ال���ق���ان���ون  م�������ش���روع  ���ش��د 
ببدء  مل��اي  ال�شماح  اىل  يهدف  ال��ذي 

مفاو�شات النف�شال عن التكتل.

واأ���ش��اف ان لج��ئ��ا او اث��ن��ني فقدا 
كانون  يف  التجلد  ب�شبب  ا���ش��اب��ع 

الأول دي�شمر .
ومب��وج��ب ات��ف��اق ام��ريك��ي كندي، 
اللجوء  طالبو  يطرد  ان  يفرت�س 
ال��ولي��ات املتحدة  ال��ق��ادم��ون م��ن 
عند و�شولهم اىل مراكز احلدود 
الكندية. لكن هذا البند ل ينطبق 
ع���ل���ى ال����ذي����ن ي����ع����رون احل�����دود 

بطريقة غري �شرعية.
حقوق  ع����ن  امل����داف����ع����ون  وط����ل����ب 

البي�س ا�شتاأنف قرارها.
وبعدما و�شلوا اىل كندا، ا�شتقبلت 
ال�شرطة هوؤلء الالجئني ونقلتهم 
اىل قاعة يف مبنى بلدية امير�شن 
لتقدمي  الإج������������راءات  ب�����دء  ق���ب���ل 

طلبات اللجوء.
وق��ال ب��ول مانيغر ال��ذي يعمل يف 
الدرك امللكي لكندا لوكالة فران�س 
الينا  ي��اأت��ون  ال��الج��ئ��ني  ان  ب��ر���س 
او  ال��ط��ري��ق  ي�شلون  عندما  ع���ادة 

ي�شعرون بالرد. 

و13.6 باملئة من غرب اأوروبا.
اليوم  اإن��ه يف  ف���وروارد كيز  وقالت 
اأمريكي  ق��ا���س  فيه  اأ���ش��در  ال���ذي 
ح���ك���م���ا ب����وق����ف ال���ع���م���ل ب����الأم����ر 
ارتفعت احلجوزات من  التنفيذي 
اإىل  اإي��ران لتزيد حجوزات ال�شفر 
اأمثالها  بخم�شة  املتحدة  الوليات 
م���ن فراير  وال���راب���ع  ال��ث��ال��ث  يف 
�شباط عنها يف نف�س اليومني قبل 
عام. ومعظم هذه احلجوزات كانت 
الأمريكية  الأرا�شي  اإىل  للو�شول 
يف اخلام�س وال�شاد�س من فراير 

�شباط.
املدير  ي���اج���ر  اأول���ي���ف���ي���ي���ه  وق������ال 
ه���ذه  اإن  ل���ل�������ش���رك���ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
�شريعة  ����ش���ورة  جم����رد  ال��ب��ي��ان��ات 
ال�شركة  واإن  اأي���ام  ثمانية  ل��ف��رتة 

�شت�شتمر يف متابعة املوقف.
وح��ذرت جمموعات اأخ��رى من اأن 
ال��ط��ل��ب ع��ل��ى ال�����ش��ف��ر ق��د يت�شرر 
ال���ق���ي���ود الأم���ري���ك���ي���ة التي  ج�����راء 
مازالت معلقة حلني �شدور حكم 

حمكمة ا�شتئناف اأمريكية.
مديرة  ب���وب���وف���ا  ن����اج����دا  وق����ال����ت 
ي���وروم���ون���ي���ت���ور  يف  ال�������ش���ف���ري���ات 
التطورات  بهذه  املتعلق  الغمو�س 
الرئي�س  اأع��ل��ن��ه��ا  ال��ت��ي  الأخ������رية 
ترامب يلقي بظالله على الطلب 
من  امل�شتقبل  يف  ال�شفريات  على 

واإيل الوليات املتحدة.
قد يوؤثر الأمر التنفيذي اجلديد 

•• اوتاوا-برلني-وكاالت: 

يف  متخ�ش�شة  ���ش��رك��ة  اأو����ش���ح���ت 
اإن  ال�شفر  �شناعة  بيانات  حتليل 
الرئي�س  ف��ر���ش��ه��ا  ال���ت���ي  ال���ق���ي���ود 
الأم���ري���ك���ي دون���ال���د ت���رام���ب على 
اإىل  دول  ���ش��ب��ع  م���واط���ن���ي  دخ�����ول 
ب����داأت ت�شرف  ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة 
اأي�شا  اأخ���رى  دول  م��ن  م�شافرين 

عن ال�شفر اإليها.
ق��ال��ت ���ش��رك��ة ف������وروارد ك��ي��ز التي 
على  ح���ج���ز  م���ل���ي���ون   16 حت���ل���ل 
ال�����رح�����الت اجل����وي����ة ي���وم���ي���ا من 
الرئي�شية  العاملية  احلجز  اأنظمة 
ال�شهور  خ�����الل  احل�����ج�����وزات  اإن 
 2.3 بن�شبة  اأعلى  املقبلة  الثالثة 

باملئة عنها يف العام املا�شي.
اأنه  واأو����ش���ح���ت ب��ي��ان��ات ال�����ش��رك��ة 
ال��ث��اين وهو  ك��ان��ون  يناير   27 يف 
ال��ي��وم ال����ذي اأ����ش���در ف��ي��ه ترامب 
احلجوزات  كانت  التنفيذي  اأم��ره 
اأكر بن�شبة 3.4 يف املئة عن العام 

ال�شابق. 
وع����ن����دم����ا ب��������داأ �����ش����ري����ان الأم�������ر 
كانون  ي��ن��اي��ر   28 يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
فراير  من  ال��راب��ع  وحتى  الثاين 
���ش��ب��اط ت��راج��ع��ت احل���ج���وزات اإىل 
يف   6.5 بن�شبة  املتحدة  ال��ولي��ات 
بن�شبة  انخفا�س  املئة مبا يف ذلك 
ال�شبع  ال�����دول  م���ن  امل���ئ���ة  يف   80
التنفيذي  ترامب  اأمر  يف  املدرجة 

اأي�شا على �شورة الوليات املتحدة 
�شتكون  وه����ل  ���ش��ي��اح��ي��ة  ك��وج��ه��ة 
امل�شافرين الأجانب  اأمام  مفتوحة 

يف امل�شتقبل.
اىل ذلك، اأعلنت ال�شرطة الكندية 
ان 22 مهاجرا فروا من الوليات 
ثلجية  ع��ا���ش��ف��ة  خ����الل  امل���ت���ح���دة 
وع����روا احل����دود م��ع ك��ن��دا م�شيا 
اللجوء  ل��ي��ط��ل��ب��وا  الق������دام  ع��ل��ى 

فيها.
وم����ع����ظ����م ه������������وؤلء امل����ه����اج����ري����ن 
احلدود  ع��روا  وق��د  �شوماليون. 
من  ب��ال��ق��رب  الكندية  الم��ريك��ي��ة 
 120 تبعد  ال��ت��ي  امير�شن  ق��ري��ة 
وينيبيغ  م���ن  اجل���ن���وب  اىل  ك��ل��م 
)م���ان���ي���ت���وب���ا و����ش���ط ك����ن����دا(، بعد 

�شاعات من امل�شي يف الثلوج.
وم�������ش���ى ه�������وؤلء ال���الج���ئ���ون 19 
الح������د خم�س  وث����الث����ة  ال�����ش��ب��ت 
بينما  احل���دود  ع��ب��ور  قبل  �شاعات 
ك��ان��ت درج����ة احل������رارة ت��ب��ل��غ 20 

حتت ال�شفر.
بعدما  ك��ن��دا  اىل  رحلتهم  وت��اأت��ي 
دونالد  المريكي  الرئي�س  ا�شدر 
ت��رام��ب م��ر���ش��وم��ا مي��ن��ع مواطني 
بينها  ا�����ش����الم����ي����ة  دول  �����ش����ب����ع 
الوليات  دخ���ول  م��ن  ال�����ش��وم��ال، 
امل��ت��ح��دة م��وق��ت��ا وم��ن��ع دخ����ول كل 

الالجئني.
الأمريكية  ال��ع��دل  وزارة  وع��ل��ق��ت 
البيت  لكن  املر�شوم  ه��ذا  اجلمعة 

موؤ�شرات على امتالك التنظيم الإرهابي غاز اخلردل

باري�س ولندن ت�صددان على اأولوية حماربة داع�س

تدفق مهاجرين من الوليات املتحدة اىل كندا

تراجع الإقبال على ال�صفر لأمريكا ب�صبب قيود ترامب 

ترامب يوؤكد لردوغان وراخوي التزامه بالناتو
•• وا�شنطن-اأ ف ب:

الرئي�س  ان  البي�س  البيت  اأعلن 
دون������ال������د ت�����رام�����ب ج������دد خ���الل 
م��ك��امل��ت��ني ه��ات��ف��ي��ت��ني م���ع نظريه 
ال���رتك���ي رج����ب ط��ي��ب اردوغ������ان 
ورئي�س الوزراء ال�شباين ماريانو 
التزامات  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د  راخ����وي 
الوليات املتحدة ازاء حلف �شمال 

الطل�شي.
وق��ال��ت ال��رئ��ا���ش��ة الم��ريك��ي��ة ان 
الت�ش���ال  خ��الل  ت��ط��رق  ت��رام��ب 
عالق����ة  اىل  اردوغ�����������������������ان  م����ع 
الوليات  ب��ني  الطويلة  ال��ت��ق��ارب 
والتزامهما  وت���رك���ي���ا  امل���ت���ح���دة 
بكل  الره��اب  مكافح�����ة  امل�شرتك 

ا�شكاله. 
واأ�شاف البيان ان الرئي�س ترامب 
ال���دع���م الم���ريك���ي لرتكيا  ج���دد 
ا�شرتاتيجيا  ���ش��ري��ك��ا  ب��و���ش��ف��ه��ا 
الأطل�شي  �شمال  حلف  يف  وحليفا 
احلملة  يف  امل�شاهمات  ك��ل  وث��م��ن 

الأطل�شي  ح��ل��ف  اأع�����ش��اء  و���ش��ع��ر 
بالقلق اثر النتقادات التي وجهها 
اىل  اجل��دي��د  الم��ريك��ي  الرئي�س 
منظمة  ب��اأن��ه  ل��ه  وو�شفه  احللف 
ع���ف���ا ع���ل���ي���ه���ا ال�����زم�����ن، وك���ذل���ك 
الرو�شي  بالرئي�س  ا�شادته  اي�شا 
ال����ذي يتهمه  ب��وت��ني  ف���الدمي���ري 
لتقوي�س  بال�شعي  الأوروب����ي����ون 
وح����دة ال���غ���رب وب���ال���وق���وف خلف 

النزاع الدائر يف اوكرانيا.
ول��ك��ن ت��رام��ب اك���د الح���د خالل 
العام  الأم���ني  م��ع  هاتفية  مكاملة 
ل��ل��ح��ل��ف ي��ن�����س ���ش��ت��ول��ت��ن��رغ عن 
الأطل�شي  للحلف  ال��ق��وي  دع��م��ه 
ل���ك���ن���ه دع������ا ال��������دول الأوروب������ي������ة 
اىل حتمل  احل��ل��ف  الأع�������ش���اء يف 
موازنة  يف  امل�شاهمة  من  ح�شتها 

املنظمة الدفاعية.
�شتولتنرغ  م��ع  حم��ادث��ت��ه  واث����ر 
قرر ترامب امل�شاركة يف قمة قادة 
احل���ل���ف الط��ل�����ش��ي يف اوروب������ا يف 

اواخر اأيار مايو.

النظام ال�صوري ينفي اإعدام 13 األف �صجني �صنقًا
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الريا�شية  الفعاليات  اأج��ن��دة  الريا�شي  اأبوظبي  جمل�س  اأعلن 
للن�شخة الثانية ملبادرة اليوم الريا�شي الوطني الذي يقام 16 
فراير اجلاري تزامنا مع احتفالت دول جمل�س التعاون لدول 

اخلليج العربية باليوم الريا�شي.
�شاحب  بتوجيهات  ال��ت��وايل  على  ال��ث��اين  للعام  امل��ب��ادرة  وت��ق��ام 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل  وحتت �شعار الإمارات 
جتمعنا. وك�شف جمل�س اأبوظبي الريا�شي بالتن�شيق مع اللجنة 
الوملبية الوطنية وبالتعاون مع اجلهات والندية الريا�شية يف 
ال�شحفي  امل��وؤمت��ر  خ��الل   - الغربية  واملنطقة  والعني  اأبوظبي 
الذي عقد اأم�س - باقة متعددة من الفعاليات الريا�شية املتنوعة 
ان�شطة  وت�شمل  املعتمد  الريا�شي  اليوم  برنامج  اأجندة  �شمن 
اللياقة  ومتارين  وامل�شارعة  واجل��ودو  واجلوجيت�شو  البولينج 
واجلري  وامل�شي  وال��دراج��ات  وال��ب��ل��ي��اردو  وال�شطرجن  البدنية 

وقفز احلواجز والعديد من الفعاليات الأ�شرية املتنوعة.

ح�شر املوؤمتر ال�شحفي �شعادة عارف حمد العواين المني العام 
ملجل�س ابوظبي الريا�شي و�شعادة حممد �شامل الظاهري املدير 
التنفيذي لقطاع العمليات املدر�شية يف جمل�س ابوظبي للتعليم 
يف  العامة  ال�شحة  مدير  الهاجري  امنيات  الدكتورة  و�شعادة 
هيئة ال�شحة ابوظبي ووجدان حممد الدهكوين ممثل اللجنة 
الوملبية الوطنية و�شيف املحريبي رئي�س مدينة زايد الريا�شية 

بجانب ممثلو اجلهات واملوؤ�ش�شات والندية الريا�شية.
تلقاه  ال��ذي  ال�شخي  الدعم  العواين  حمد  ع��ارف  �شعادة  وثمن 
م�شرية التنمية الريا�شية من قيادة الدولة الر�شيدة وانعكا�س 
هذا الدعم الكبري يف حتفيز ريا�شيينا لتحقيق اأعلى املراتب يف 

�شاحات التناف�س الدولية.
ال��ث��اين على  للعام  ال��وط��ن��ي  ال��ري��ا���ش��ي  ال��ي��وم  اإن تنظيم  وق���ال 

ل��دول اخلليج  ال��ت��ع��اون  اح��ت��ف��الت دول جمل�س  ال��ت��وايل �شمن 
العربية باليوم الريا�شي خالل الأ�شبوع املوحد لليوم الريا�شي 
ابناء  ب��ني  احلقيقي  التالحم  ي��رتج��م  املجل�س  ب���دول  الوطني 
وال�شحة  الريا�شة  قيمة  ب�شدق  ويعك�س  التعاون  جمل�س  دول 
على  للحفاظ  جمتمعاتنا  يف  ثقافتها  ون�شر  اعالئها  و���ش��رورة 
ريا�شي  يوم  اأن مبادرة تخ�شي�س  اإىل  واأ�شار  اجيالنا.  م�شتقبل 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  قبل  م��ن  ال��دول��ة  م�شتوى  على  مفتوح 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
الوزراء حاكم دبي يوؤكد مدى الهتمام واحلر�س الكبري الذي 
حتفز  التي  الهادفة  امل��ب��ادرات  بتعزيز  الر�شيدة  القيادة  توليه 
وتر�شخ  النافعة  اليجابية  املمار�شات  على  املجتمع  فئات  كافة 
اأ�شمى املبادئ والقيم واإعالء �شاأن الريا�شة وجعلها منط احلياة 

اليومية عند جميع الفئات ومكونات املجتمع. و اأ�شاف العواين 
تنظيم  ع��ن  ب��الإع��الن  يفتخر  ال��ري��ا���ش��ي  اب��وظ��ب��ي  جمل�س  اإن 
جمموعة مميزة من الفعاليات الريا�شية املتنوعة والتي ت�شمل 
والعني  اب��وظ��ب��ي  م�شتوى  على  املجتمع  ف��ئ��ات  جميع  وتغطي 
احلزمة  ه��ذه  باإطالق  �شروره  عن  معرا   .. الغربية  واملنطقة 
من الفعاليات الريا�شية الداعمة مل�شاعي جناح اليوم الريا�شي 

الوطني الذي يقام حتت �شعار "الإمارات جتمعنا.
و اأ�شار اإىل اأن الريا�شة لغة عاملية واليوم الريا�شي الوطني هو 
والفعاليات مفتوح ملختلف  الأن�شطة  احتفال ومهرجان متعدد 
حياة  منط  تبني  على  لت�شجيعهم  ويهدف  واجلن�شيات  الفئات 
الفعاليات  تلك  يف  امل�شاركة  ب��اب  اأن  م��وؤك��دا   .. و�شحي  م��ث��ايل 
العواين  وق��ال  اجلن�شيات.  ولكافة  املجتمع  فئات  جلميع  متاح 

يف  واأهميتها  الريا�شة  ل���دور  ك��ب��ريا  ت��ق��دي��را  متثل  امل��ب��ادرة  اإن 
حياة و�شعادة املجتمعات ودورها البناء يف بناء ال�شحة ال�شليمة 
لالإن�شان وتنمية مهاراته يف التعاطي واملمار�شة يف كافة اللعاب 
وامل�شابقات الريا�شية .. لفتا اإىل اأن جمل�س اأبوظبي الريا�شي 
التي  امل��ب��ادرة  جن��اح  لدعم  وق��درات��ه  امكانياته  جميع  �شي�شخر 
تعزز التالحم الوطني و�شيعمل يدا بيد مع ال�شركاء يف اللجنة 
الوملبية الوطنية وكافة اجلهات الخرى من اجل توفري عوامل 

وا�شباب النجاح لليوم الريا�شي الوطني املفتوح.
واعتر عدد الفعاليات الريا�شية املعتمدة يف ابوظبي ما هو ال 
والأندية  اجلهات  وحر�س  الكبري  التفاعل  على  جديد  تاأكيد 
الريا�شية يف ابوظبي على امل�شاركة يف اليوم الريا�شي الوطني 
ال�شورة  امل�شاركة بهذه  اأن  اإىل  .. منوها  ب�شورة وا�شعة وكبرية 
الريا�شي  ابوظبي  م�شاعي جمل�س  لدعم  تقدم حوافز جديدة 
بامل�شاف  تقف  وجعلها  ابوظبي  بريا�شة  والرت��ق��اء  التنمية  يف 

العاملي.

يتناف�شون  ولع���ب���ه  لع����ب   642
مناف�شات  �شمن  يومني  م��دار  على 
ب��ط��ول��ة ال�����ش��ارق��ة ال��دول��ي��ة ملحرتيف 
نادي  يف  تنعقد  وال��ت��ي  اجلوجيت�شو 
ال�������ش���ارق���ة ال���ري���ا����ش���ي ال���ث���ق���ايف يف 
اأعلى  ت�شهد  وه��ي  الثالثة  ن�شختها 

ن�شبة م�شاركة منذ انطالقتها .
التي  البطولة  تقام  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
ينظمها احتاد المارات للجوجيت�شو 
الثقايف  الريا�شي  ال�شارقة  نادي  مع 
ال�شيخ  ���ش��م��و  م���ن  ك���رمي���ة  ب���رع���اي���ة 
�شلطان  ب����ن  حم���م���د  ب����ن  ����ش���ل���ط���ان 
احلاكم  نائب  العهد  ويل  القا�شمي 
رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم����ارة 

ال�شارقة .
لنطالقة  ال��ت��ح�����ش��ري  ومب��ن��ا���ش��ب��ة 
اللجنة  ان��ت��ه��ت  اأن  ب��ع��د  ال��ب��ط��ول��ة 
اللجنة  عقدت  اأعمالها  من  املنظمة 
موؤمترا  �شحفيا م�شاء اأم�س الثالثاء 
الريا�شي  ال�������ش���ارق���ة  ن������ادي  مب���ق���ر 
البطولة  اأج����واء  ك��اف��ة  ع��ن  للك�شف 
التي �شتقام  يومي اجلمعة وال�شبت 
ع�شر  واحل����ادي  العا�شر  يف  املقلبني 
وفئاتها  اجل���اري  ف��راي��ر  �شهر  م��ن 
والتي �شتخ�ش�س لالأعمار من �شبعة 
ع�شر وحتى احلادي والع�شرين بغية 
وتاأهليها  ج��دي��ده  م��واه��ب  اكت�شاف 

لتكون رديفا للمنتخب الوطني .
عبدالعزيز  ال�شحفي  املوؤمتر  ح�شر 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  احل�شان 
الثقايف  ال��ري��ا���ش��ي  ال�����ش��ارق��ة  ن����ادي 
ال�شر  اأمني  احلزامي  هالل  وعي�شى 
الريا�شي  ال�����ش��ارق��ة  ل���ن���ادي  ال���ع���ام 
ع�شو  الهاجري  �شليمان  واملهند�س 
امل�شاعد  ال�شر  اأم��ني  الدارة  جمل�س 
ال��ف��ردي��ة ورئي�س  الأل���ع���اب  م�����ش��رف 
للبطولة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة 
مثل  فيما  النادي  مدير  ندا  واأحمد 
احتاد الم��ارات للجوجيت�شو يو�شف 

بجانب  الحت������اد  ع�����ش��و  ال���ب���ط���ران 
ح�شور عدد كبري من رجال العالم 
وال�������ش���ح���اف���ة وال����ت����ل����ف����زة ولع���ب���ي 
ولفيف  ال�شارقة  بنادي  اجلوجيت�شو 

من املدعوين .
اأ�شاد  بكلمة  ال�شحفي  امل��وؤمت��ر  ب���داأ 
اأمني  احل��زام��ي  ه���الل  عي�شى  فيها 
ال�شر العام لنادي ال�شارقة الريا�شي 
ب��ال��دع��م ال��ك��ب��ري وال���الحم���دود من 
قبل �شمو ال�شيخ �شلطان بن �شلطان 
رئي�س  ن��ائ��ب  ال��ع��ه��د  ويل  القا�شمي 
ال�شارقة  لإم���ارة  التنفيذي  املجل�س 
ي��ق��دم��ه م���ن دع����م للنادي  ع��ل��ى م���ا 
وللبطولة وهي ت�شهد عامها الثالث 
الرعاية متثل حمل  اأن هذه  موؤكدا 

فخر وتقدير لالأ�شرة ال�شرقاوية 
واأث��ن��ى ع��ل��ى ج��ه��ود احت���اد الم����ارات 
ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و وم������ا ي���ح���ق���ق���ه من 
ك���ب���رية لن���ت�������ش���ار لعبة  جن����اح����ات 
الدولة ونقل  اأرج��اء  اجلوجيت�شو يف 
بن  اأح��م��د  ال�شيخ  حت��ي��ات  للح�شور 
جمل�س  رئ��ي�����س  ث����اين  اآل  ع���ب���داهلل 
بالنجاح  للبطولة  ومتنياته  الدارة 
اأن  وال��ت��وف��ي��ق وا���ش��ار احل��زام��ي اإىل 
روؤية النادي تتمحور يف كلمة حاكم 

ال�����ش��ارق��ة اأري�����د رج����ال ب���األ���ف رجل 
تاأهيل  ال��ن��ادي ه��ي  اأن خطة  م��وؤك��دا 
امل��ن��ت��م��ي لوطنه  الأومل����ب����ي  ال���الع���ب 

املعتز بقيمه وتقاليده .
ولفت احلزامي يف كلمته اإىل اأن نادي 
ينظم  اأن  ي�شعده  الريا�شي  ال�شارقة 
الثالث  ل��ل��ع��ام  اجلوجيت�شو  ب��ط��ول��ة 
على التوايل واأن ي�شيف لهذه اللعبة 
الكثرية و التي متنح الالعبني الثقة 
بالنف�س والأخالق احلميدة والدفاع 
الأمر  يتطلب  عندما  اأنف�شهم  ع��ن 
م��ع��را ع���ن ث���ن���اءه جل��ه��ود الحت����اد 
ولأ�شرة  الريا�شي  ال�شارقة  وملجل�س 
ال���ري���ا����ش���ي على  ال�������ش���ارق���ة  ن�������ادي 

جهودهم يف البطولة .
�شليمان  امل���ه���ن���د����س  اأ�����ش����ار  ب���ع���ده���ا 
الدارة  جم��ل�����س  ع�����ش��و  ال���ه���اج���ري 
الألعاب  امل�شاعد م�شرف  ال�شر  اأمني 
العليا  ال���ل���ج���ن���ة  رئ���ي�������س  ال����ف����ردي����ة 
اأحمد  ال�شيخ  اأن  للبطولة  املنظمة 
جمل�س  رئي�س  ث��اين  اآل  عبداهلل  بن 
اأ�شكال  ك��اف��ة  ب��ت��وف��ري  وج���ه  الدارة 
ال��دع��م وامل�����ش��ان��دة لحت���اد الم���ارات 
البطولة  ل�شت�شافة  للجوجيت�شو 
الثالثة   الن�شخة  هذه  يف  واإجناحها 

لفتا اإىل اأن النادي �شكل جلنة عليا 
كافة  لتوفر  البطولة  على  ت�شرف 

الظروف الداعمة لنجاحها .
واأ������ش�����ار يف ك��ل��م��ت��ه خ�����الل امل���وؤمت���ر 
قيمة  ج���وائ���ز  ه��ن��اك  اأن  ال�����ش��ح��ف��ي 
اليومني  خ����الل  اجل��م��ه��ور  ت��ن��ت��ظ��ر 
ع��ن تقديره  واأع���رب  وال��ث��اين  الأول 
ل��ك��اف��ة اجل��ه��ود ال��ت��ي ب��ذل��ت لجناح 
احلدث الذي بات ميثل عالمة هامة 
يف  ال��ري��ا���ش��ي��ة  الأح�����داث  �شل�شلة  يف 
اإمارة ال�شارقة والتي تفتخر ال�شرة 
مع  بالتعاون  بتنظيمها  ال�شرقاوية 
وثمن  للجوجيت�شو  الإم���ارات  احت��اد 
املختلفة  الع������الم  و����ش���ائ���ل  ج���ه���ود 
امل�شهد  ه��ذا  يف  دوره���ا  يتكامل  التي 
املتميزة  وال��ت��غ��ط��ي��ة  ال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي 

ملنازلتها .
البطران  ي���و����ش���ف  حت�����دث  ب�������دوره 
للجوجيت�شو  الم���ارات  احت��اد  ع�شو 
ع����ن ت��ف��ا���ش��ي��ل ال���ب���ط���ول���ة ق���ائ���ال : 
ملناف�شات  الأول  ال��ي��وم  �شيخ�ش�س 
املقرر  م��ن  بدلة" حيث  "بدون  فئة 
الأول يف  اليوم  ال��ن��زالت يف  تبداأ  اأن 
واليوم   ، الثانية ظهراً  ال�شاعة  متام 
"البدلة"  ف��ئ��ة  مل��ن��اف�����ش��ات  ال���ث���اين 

ع�شرة  احل��ادي��ة  ال�شاعة  يف  و�شتبداأ 
النا�شئني  ل��ف��ئ��ات  وذل����ك   ، ���ش��ب��اح��اً 
والنا�شئات فوق 17 �شنة وفئة الكبار 
من 18 �شنة فما فوق. و�شي�شارك يف 
بدلة" 208  "بدون  فئة  مناف�شات 
العامل  31 دول����ة ح���ول  م���ن  لع���ب���اً 
فئة  مناف�شات  يف  �شي�شارك  فيما   ،
 388 ال��ث��اين  ال��ي��وم  يف  "البدلة" 
دولة   45 م���ن  لع��ب��ة  و46  لع��ب��ا 
642 لعب  باجمايل  ال��ع��امل  ح��ول 

ولعبه 
واأعرب يف كلمته عن �شكره وتقديره 
الدكتور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب 
�شلطان بن حممد القا�شمي – ع�شو 
املجل�س الأعلى حاكم اإمارة ال�شارقة 
للريا�شة  املتوا�شل  �شموه  دعم  على 
اجلوجيت�شو  ولريا�شة  والريا�شيني 
وال���رع���اي���ة   ، ال�������ش���ارق���ة  اإم���������ارة  يف 
�شلطان  ال�شيخ  �شمو  م��ن  ال��ك��رمي��ة 
بن حممد بن �شلطان القا�شمي ويل 
العهد ونائب احلاكم رئي�س املجل�س 
لبطولة  ال�شارقة  لإم��ارة  التنفيذي 
ملحرتيف  املفتوحة  الدولية  ال�شارقة 
اإقامتها  وامل�����زم�����ع  اجل���وج���ي���ت�������ش���و 
وال�شبت  اجلمعة  ي��وم��ي  م���دار  على 

فراير   11 و   10 امل��واف��ق  املقبلني 
وذلك مبقر نادي ال�شارقة الريا�شي 

، وذلك للعام الثالث على التوايل .
الإم�����ارة  اأن  اإىل  ال���ب���ط���ران  واأ�����ش����ار 
اأ�شبحت  ال�����ش��ارق��ة  اإم����ارة  البا�شمة 
وج��ه��ة ث��اب��ت��ة ع��ل��ى اأج���ن���دة الحت���اد 
ال�����ش��ن��وي��ة ، ووج��ه��ة ع��امل��ي��ة ملحرتيف 
اجل��وج��ت��ي�����ش��و ل���ع���ر����س اأف�������ش���ل ما 
الريا�شية  اخل���ارط���ة  ع��ل��ى  ل��دي��ه��م 
ال���ع���امل���ي���ة. وك���م���ا اأن���ت���ه���ز ه����ذا املنر 
لت����ق����دم ب��ال�����ش��ك��ر وال���ت���ق���دي���ر اإىل 
برئا�شة  الريا�شي  ال�شارقة  جمل�س 
القا�شمي  حم��م��د  ب��ن  �شقر  ال�شيخ 
متمثال  الريا�شي  ال�شارقة  ون���ادي 
اأحمد  اإدارت��ه ال�شيخ  برئي�س جمل�س 
، وذل����ك على  اآل ث���اين  ب��ن ع��ب��داهلل 
جهودهم الدوؤوبة وتعاونهم امل�شتمر 
مع الحتاد لعقد هذه البطولة للعام 

الثالث على التوايل. 
وتقديري  ���ش��ك��ري  اأج������دد   : وت���اب���ع 
النجاح  يف  �شركاءنا  كونهم  للرعاة 
اجلوجيت�شو  م�������ش���رية  وداع���م���ي���ني 
ال�شركة  بالذكر  واأخ�����س  التنموية، 
 - البرتولية  لال�شتثمارات  الدولية 
لالحتاد،  الر�شمي  ال�شريك  اآيبيك 

الريا�شية  اأب��وظ��ب��ي  ق��ن��وات  و�شبكة 
الر�شمي  الع������الم������ي  ال���������ش����ري����ك 
وط��ريان الحت��اد اخلطوط اجلوية 
الر�شمية، والطاير لل�شيارات - لند 
احل�شري   ال�����ش��ي��ارات  �شريك  روف���ر 
وم���������ش����رف اأب����وظ����ب����ي ال����ش���الم���ي 
ال����رع����اة   - امل���������ش����ع����ود  وجم����م����وع����ة 
امل��ا���ش��ي��ون، و���ش��رك��ة دول��ف��ني للطاقة 
الريا�شية  ب��امل��ز  و���ش��رك��ة  امل���ح���دودة 
لالأملنيوم  العاملية  الم���ارات  و�شركة 
وجمموعة  ال���ذه���ب���ي���ون،  ال���رع���اة   -
اخل��اج��ة ون����ادي ال�����ش��ارق��ة وجمل�س 
ال�شارقة الريا�شي الرعاة الف�شيون 
م�شاركات  اأح����داث  وع���ن  للبطولة. 
املنتخب  اإىل  البطران  اأ�شار  الحت��اد 
ال��وط��ن��ي ���ش��ط��ر اجن�����ازات ك���رى يف 
املو�شم اجلاري ، حيث جنح يف حتقيق 
ال�شدارة لبطولة غرب اآ�شيا بالأردن 
وتوج اأبطاله ب 9 ميداليات حمققا 
ال�شدارة يف دورة الألعاب ال�شاطئية 
بطلنا  وح���ق���ق  ب��ف��ي��ت��ن��ام  ال���ش��ي��وي��ة 
الكتبي  ف��ي�����ش��ل  الم����ارات����ي  ال��ع��امل��ي 

ذهبية بطولة العامل يف بولندا. 
للن�شخة  الر�شمي  املوعد  عن  واأعلن 
التا�شعة من بطولة اأبوظبي العاملية 

ملحرتيف اجلوجيت�شو 2017 والتي 
اإىل   10 م����ن  ال����ف����رتة  يف  ���ش��ت��ع��ق��د 
لتقام   ، املقبل  اأبريل  �شهر  من   23
ا�شبوعني  م������دار  ع���ل���ى  م�����رة  لأول 
ك��ام��ل��ني ، مب�����ش��ارك��ة م��ت��وق��ع��ة تزيد 
 100 م��ن  م�����ش��ارك   10،000 ع��ن 
دولة ، و�شوف ترتبط تلك البطولة 
مببادرة عام اخلري والتي �شتت�شمن 
عنها  النقاب  �شيك�شف  مبادرات  عدة 

يف وقت لحق.
بطولة  انعقاد  موعد  اأوك���د   : وت��اب��ع 
ال��ت��ح��دي وذل����ك ع��ل��ى م����دار يومي 
24 و 25 فراير املقبل ، واجلولة 
ال��ث��ال��ث��ة م��ن ب��ط��ول��ة ك��اأ���س �شاحب 
ال�شمو رئي�س الدولة التي مت تغيري 
مار�س   11 يف  ل��ت�����ش��ب��ح  م���وع���ده���ا 
، وذلك  م��ار���س   4 ع��ن  املقبل عو�شا 
لتاحة الفر�شة اأمام لعبي الأندية 
للم�شاركة  الوطني  املنتخب  اأع�شاء 
اإقامتها  اآ�شيا املزمع  يف بطولة غرب 

يف مملكة البحرين ال�شقيقة.
احل�شان  ع���ب���دال���ع���زي���ز  اأك������د  ب������دور 
ن���ادي  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب 
ال�شارقة الريا�شي اأن نادي ال�شارقة 
طاقاته  ك��اف��ة  �شي�شخر  ال��ري��ا���ش��ي 
الهامة  ال���ب���ط���ول���ة  ه������ذه  لجن�������اح 
�شاأنها  م��ن  البطولة  اأن  اإىل  وا���ش��ار 
يف  وت���ع���م���ل  امل�����واه�����ب  ت��ك��ت�����ش��ف  اأن 
م�شتويات  تطوير  عن  ذات��ه  ال�شياق 
مبا  اخل���رات  واإك�شابهم  ال��الع��ب��ني 
يف  وي�شب  عليهم  بالإيجاب  ينعك�س 
النهاية مب�شلحة املنتخبات الوطنية 
م�شريا   .. ال�شنية  املراحل  مبختلف 
اإىل اأن البطولة احلالية تعد حمطة 
مثالية  وف���ر����ش���ة  ل��الع��ب��ني  م��ه��م��ة 
لال�شتحقاقات املقبلة يف ظل القبال 
�شواء  اأحداثها  يف  للم�شاركة  الكبري 
يف اليوم الأول لفئة بدون بدلة ويف 

اليوم الثاين لفئة البدلة .

�شردينيا  م����ن  اجل����دي����د  ال���ف���ري���ق 
توري�س  دي  اأدي��ال���ش��ي��ا  الإي��ط��ال��ي��ة 

ياأمل باإحداث مفاجاأة
ب��ي��ني فوال  ال��ف��ري��ق اجل���م���اه���ريي 
للمرة  ال���ن���ج���اح  ب��ت��ح��ق��ي��ق  ي��ط��م��ح 

الثالثة
املناف�شة  متابعة  باإمكانه  اجلمهور 
ب��ني ث��م��ان ف��رق ق��وي��ة خ��الل �شباق 
 22 اأبوظبي يف  قريب من �شاطىء 

فراير
دبي ت�شت�شيف النهائي يف 1 مار�س

لالإبحار  العربي  الطواف  �شي�شهد 
من  ت�����ش��ك��ي��ل��ة   2017 ال�������ش���راع���ي 
اأف�شل الفرق العاملية حيث �شتجوب 
�شباق  يف  يف  امل�����ش��ارك��ون  �شينطلق 
ي���ب���داأ م���ن 14 ف���راي���ر وح���ت���ى 1 
الفرق  ت�شكيلة  وتت�شمن  م��ار���س. 
املناف�شة فرق خم�شرمة مثل بيني 
ا�شم  الذي يحمل  ال�شوي�شري  فوال 
اإىل  ا���ش��اف��ة  ل��ل��ط��اق��م  الأم  امل��دي��ن��ة 
الفريق الإيطايل اجلديد اأديال�شيا 

دي توري�س.
حتدياً  امل�شاركة  الفرق  و�شتخو�س 
مثالياً حيث تبحر مل�شافة 700 ميل 
على مدى 15 يوماً يف م�شار جديد 
اعتبارية مثل  اإب��ح��ار  ب��اأم��اك��ن  مي��ر 
حار، املوج وم�شقط. ومن  خ�شب، �شُ
املتوقع من اأن ي�شهد ال�شباق حتدي 
اأ�شعب  م��ن  جمموعة  ي�شمل  مثري 
و�شت�شنح  الإط����الق.  على  امل�����ش��ارات 
من  وك��ل  الفريق  ملتابعي  الفر�شة 
ي�شاهد  اأن  الإث���ارة  بع�س  يف  يطمح 
يف  ال�شاطىء  م��ن  ال��ق��ري��ب  ال�شباق 
اأن  22 ف��راي��ر على  ي��وم  اأب��وظ��ب��ي 
�شباق  اأط������ول  يف  ال���ف���ري���ق  ي��ن��ط��ل��ق 
ثم  ال��دوح��ة  نحو  متجهاً  حميطي 

يختتم الطواف يف �شباق قريب من 
�شاطىء دبي يف 1 مار�س.

واأعلن فريق بيني فوال ال�شوي�شري 
الن�شخة  يف  ����ش���ي�������ش���ارك���ون  اأن����ه����م 
ال�شابعة من �شباق الطواف العربي 
لالإبحار ال�شراعي اإي.اأف.جي  التي 
2017م،  فراير   14 يف  �شتنطلق 
م�شاركته  تكون  اأن  الفريق  وي��اأم��ل 
وقطعه  امل���ا����ش���ي���ني  ال����ع����ام����ني  يف 
1500 ميل بحري،  تقارب  مل�شافة 
ق�شري،  ����ش���ب���اق   20 م����ن  واأك��������ر 
اإىل مراكز  ورقته الرابحة لل�شعود 
من  املرتقبة  الن�شخة  يف  متقدمة 

ال�شباق.
تنوًعا  ف������وال  ب���ي���ني  ف���ري���ق  ي�����ش��م 
بالفرق  مقارنة  البّحارة  فريًدا من 
الأخ�������رى، ف��اأغ��ل��ب��ه��م ب���ّح���ارة ه���واة 
بقيادة الربان لورينز مولر، وامللفت 
الفارق  ه��و  ال��ف��ري��ق  ه��ذا  للنظر يف 
الذين  الفريق  اأع�شاء  العمري بني 
املراهقني  ال���ب���ّح���ارة  ب��ي��ن��ه��م  جت���د 

ال�شتينات  جت��اوزوا  اآخرين  وب��ّح��ارة 
م��ن ال��ع��م��ر، ع���الوة ع��ل��ى ال��ت��ن��وع يف 
بينهم  فتجد  والتخ�ش�شات،  املهن 
املعماري،  وامل��ه��ن��د���س  ال��ف��ي��زي��ائ��ي، 

وطبيب العالج الطبيعي! 
كما اأعلن فريق اأديال�شيا دي توري�س 
من جزيرة �شردينيا الإيطالية نيته 
العربي  الطواف  �شباق  يف  امل�شاركة 
ل���الإب���ح���ار ال�����ش��راع��ي اإي.اأف.ج��������ي 
الفرق  اأول  2017م، وبذلك يكون 
اجلديدة املعلن عنها للمو�شم القادم 
من الطواف العربي الذي �شينطلق 
 14 بتاريخ  م�شقط  العا�شمة  م��ن 
 1 بتاريخ  دب��ي  يف  ويختتم  ف��راي��ر 
ب�����ش��ح��ار، وخ�شب،  م��ار���س، م����روًرا 

واأبو ظبي والدوحة.
جاء ت�شكيل الفريق على يد ريناتو 
ق�شى  م���وه���وب  ب���ّح���ار  وه����و  اأزارا، 
���ش��ن��وات ع��دي��دة م��ن ع��م��ره مديًرا 
اليخوت  خلدمات  �شريدينا  ل�شركة 
امل�����ش��ه��ورة ع���امل���ًي���ا، وع���ل���ى م���ا يبدو 

العاملية  ال��ي��خ��وت  اإدارة  ���ش��رك��ة  اأن 
ق��ررت اخل��روج عن الروتني املعتاد، 
واملغامرة يف �شباق حميطي يف دول 

اخلليج العربي.
ال��ه��ا���ش��م��ي، مديرة  ���ش��ل��م��ى  واأب�����دت 
ترحيبها  لالإبحار،  بعمان  الت�شويق 
حيث  توري�س  دي  اأديال�شيا  بفريق 
امل�شاركني  ي�شمل  ع��ام  كل  قالت: يف 
خليط متنوع من املحرتفني والهواة 
وال���ع���ائ���دي���ن وامل�������ش���ارك���ني اجل����دد 
ثقة  على  نحن  ل��ت��ح��دي.  ال�شاعني 
�شي�شتمتعون  امل�شاركون  جميع  ب��اأن 

بفر�س من خالل امل�شار اجلديد.
وت��ت��ن��وع خ����رة ط��اق��م ف��ري��ق بيني 
ال���������ش����راع����ي،  الإب�������ح�������ار  ف��������وال يف 
من  وا�شعة  خ��رة  ميتلك  فبع�شهم 
الطواف  ���ش��ب��اق  يف  م�����ش��ارك��ة   15
الفرن�شي لالإبحار ال�شراعي وبع�س 
كما  فا�شتنت،  ���ش��ب��اق  يف  امل�����ش��ارك��ات 
اإي��رت كان  اأح��ده��م وه��و توبيا�س  اأن 
اأوملبياد  يف  ل��ل��م��ن��اف�����ش��ة  حم��ظ��وًظ��ا 
بكني يف عام 2008م يف قوارب فئة 
ب�شكل  الفريق ترتكز  470. خرة 
اأحادية  ال��دي��ن��ج��ي  ق�����وارب  يف  ع���ام 
البدن، حيث اأن ممار�شتهم لريا�شة 
يف  دائ��ًم��ا  ترتكز  ال�شراعي  الإب��ح��ار 
ال�شوي�شرية.  ن��ي��و���ش��ات��ي��ل  ب��ح��رية 
الفريق،  ع��ن  ح��دي��ث��ه  م��ع��ر���س  ويف 
ق���ال ال��رب��ان ل��وري��ن��ز م��ول��ر: لدينا 
ه��ذه امل��رة ب��ّح��ارة ذوي خ��رة جيدة 
البدن،  اأحادية  الدينجي  ق��وارب  يف 
�شباقات  يف  الأك��ر  قوتهم  و�شتكون 
الإبحار  ول��ك��ن  ال��ق�����ش��رية،  امل��ر���ش��ى 
اأكر  �شتكون  الطويلة  للم�شافات 
اعتادوا  الذين  للفرن�شيني  مواءمة 

على هذا النوع من الإبحار.

الفريق  اأن  اإىل  الإ������ش�����ارة  جت�����در 
العام  يف  ال�������ش���اب���ع  امل����رك����ز  يف  ج�����اء 
يف  نتائجهم  اأف�شل  وكانت  املا�شي، 
م�شقط  اإىل  �شحار  م��ن  اجلولتني 
ال���دوح���ة حيث  اإىل  اأب��وظ��ب��ي  وم���ن 
حققوا املركز الرابع. واأردف لورينز 
مولر: هناك اأ�شياء كثرية نحبها يف 
�شباق  اأن��ه  ا  وخ�شو�شً ال�شباق،  ه��ذا 
بقوارب مت�شابهة وموحدة الت�شميم 
والأدوات،  وامل���ع���دات  الأ����ش���رع���ة  يف 
مرهوًنا  فيها  النجاح  ي�شبح  حيث 
التكتيكية التي  باملهارات والقرارات 
يختارها الفريق. عالوة على ذلك، 
���ش��ب��اق��ات م�شابهة  ح��ال��ًي��ا  ي��وج��د  ل 
بني  يجمع  ال��ذي  العربي  للطواف 
امل�شافات الطويلة و�شباقات  جولت 
اأن هذا  ح��ي��ث  ال��ق�����ش��رية،  امل��ر���ش��ى 
الأمر لوحده من اأهم العوامل التي 
اإىل ال�شباق كل عام،  تدفعنا للعودة 
ح��ي��ث ن��ب��ح��ث ع���ن ال�����ش��ب��اق��ات التي 

تقدم لنا جتربة متنوعة.

وب�����دوره ق���ام ف��ري��ق اأدي��ال���ش��ي��ا دي 
البحارة  توري�س بتجهيز طاقم من 
امل�شاركة  يف  للتتويج  �شعياً  املميزين 
العربي  ال���ط���واف  يف  ل��ه��م  الأوىل 
لالإبحار ال�شراعي. ُيذكر اأن ريناتو 
اأزارا قد جنح يف اأول عام من اإدارته 
ل��ف��ري��ق اأدي��ال���ش��ي��ا دي ت��وري�����س من 
يف  فورمينتون  ك��اأ���س  ب�شباق  ال��ف��وز 
فئة ال�شباقات، وفاز باإحدى الفئات 
املتو�شط،  البحر  رولك�س  �شباق  يف 
واملركز الثالث يف الرتتيب العام يف 

فئة الإبحار املحيطي اأو.اآر.�شي.
ق��د حان  ب��ان��ه  اأزارا  ري��ن��ات��و  وي����رى 
اللعب  م�������ش���ت���وى  ل����رف����ع  ال�����وق�����ت 
واملناف�شة يف فعالية قوية مثل �شباق 
الطواف العربي لالإبحار ال�شراعي 
ويقول  2017م،  اإي.اأف.ج������������ي. 
م�شاركتنا  �شتكون  ذل��ك:  ع��ن  اأزارا 
مغامرة  العربي  ال��ط��واف  �شباق  يف 
مم��ت��ع��ة ج�����ًدا، ف��ق��د م��ك��ن��ن��ي عملي 
تاأ�شي�س  من  املا�شية  الفرتة  خ��الل 

وال�شداقات  العالقات  م��ن  الكثري 
هذا  و�شيكون  الأو���ش��ط،  ال�شرق  يف 
ال�����ش��ب��اق امل��ث��ري ال����ذي ي��اأخ��ذن��ا من 
اأب�����و ظ��ب��ي ثم  اإىل  ���ش��ل��ط��ن��ة ع���م���ان 
دب��ي، فر�شة  بنا يف  الدوحة وير�شو 
ل�شتك�شاف املنطقة بعني خمتلفة. 

البّحارة  بع�س  اأزارا  مع  و�شي�شارك 
كولومبي،  دو�شيو  مثل  املحرتفني 
م��وؤ���ش�����س وم���ال���ك ���ش��رك��ة يف!منر 
لإحدى  وبطل  الذهبية  الن�شبة  اأو 
ع�شر بطولة اإيطالية يف عدة فئات، 
واأربع  اأوروبيتني،  لبطولتني  وبطل 
ب���ط���ولت ع��امل��ي��ة، وج��م��ي��ع��ه��ا كانت 

بطاقم غري حمرتف.
كما �شي�شارك معهم البّحارة كاترينا 
نيتو بخرة تزيد على 20 عاًما يف 
امل�����ش��اف��ات، ومدربة  ب��ع��ي��د  الإب���ح���ار 
����ش���راع���ي، وق��ب��ط��ان��ة �شفن  اإب����ح����ار 
اآلية،  وق������وارب  ���ش��راع��ي��ة  وق������وارب 
الفريق  اأداء  يف  ف���رًق���ا  و���ش��ت�����ش��ك��ل 

وجمرى املناف�شات هذا العام.

وج���ود  م���ع  اأزارا:  ري��ن��ات��و  واأردف 
نحقق  اأن  ناأمل  وكولومبي  كاترينا 
يف  م�شاركاتنا  اأوىل  يف  جيدة  نتائج 
لالإبحار  ال��ع��رب��ي  ال���ط���واف  ���ش��ب��اق 
ال�����ش��راع��ي اإي.اأف.ج�������ي، م��ع علمنا 
بوجود فرق اأخرى قوية جًدا، واأنه 
القارب  م��ع  التاأقلم  علينا  يتوجب 
خلو�س  متحم�شون  ول��ك��ن��ن��ا  اأوًل، 

التجربة وال�شتمتاع بها.
ب��ي��ني ف����وال ع�شقه  اأب����دى ف��ري��ق  و 
ب��ال��ع��ودة اإىل اخل��ل��ي��ج مل���ا ي��ج��ده يف 
هذه املنطقة من �شحر خمتلف عن 
لورينز  وق��ال  الأوروب���ي���ة،  الطبيعة 
مولر يف هذا ال�شياق: هذه املنطقة 
ال�شاحل  ���ش��ي��م��ا  ل  ل��ل��غ��اي��ة،  رائ���ع���ة 
ب�شكل  ه��رم��ز  ال���ُع���م���اين، وم�����ش��ي��ق 
ال�����ش��اه��ق��ة، فهناك  ب��ج��ب��ال��ه  اأخ�����س 
التيارات  وت�������زداد  ال����ري����اح  ت��ت��ق��ل��ب 
امل����ائ����ي����ة ون�������ش���ب���ح اأم���������ام خ����ي����ارات 
اأف�شليتنا  ل�شمان  ومهمة  حمدودة 
يف مناف�شة الآخرين، ولذلك نتطلع 
اإىل  ون����ه����دف  ال���ت���ح���دي  ه�����ذا  اإىل 
حت�شني مركزنا الذي حققناه العام 

الفائت.
العربي  ال����ط����واف  ���ش��ب��اق  وي��ع��ت��ر 
ل���الإب���ح���ار ال�����ش��راع��ي اإي.اأف.ج��������ي 
نوعه  من  الوحيد  ال�شنوي  ال�شباق 
ال�شباقات  م���ن  مب��زي��ج  ال���ع���امل،  يف 
وال�شباقات  ال��ط��ول��ي��ة  امل��ح��ي��ط��ي��ة 
الق�شرية يف املر�شى، ومنذ تاأ�شي�شه 
ال�شباق  اأ����ش���ب���ح   2011 ع�����ام  يف 
ال�شراعي الأبرز يف ال�شرق الأو�شط، 
كل  اأك��ر  وا�شتح�شاًنا  رواًج��ا  ويلقى 
عام، �شواًءا لدى البّحارة املحرتفني 
اأو البّحارة الهواة اأو عا�شقي الإبحار 

الرتفيهي.

وال�شبت اجلمعة  يومي  خالل  البطولة  مناف�شات  يف  دولة  ي�شاركون   31 من  ولعبة  لعبا   642

نادي ال�صارقة الريا�صي واحتاد الإمارات للجوجيت�صو يك�صفان تفا�صيل 
انعقاد  البطولة الدولية للمحرتفني يف ن�صختها الثالثة 

الفرق العاملية جتلب اأ�صكاًل جديدة للمناف�صة يف الطواف العربي لالإبحار ال�صراعي اإي.اأف.جي 2017

اإع��الن اأجن��دة الي��وم ال��ري�ا�ص��ي الوطن��ي باأب���وظب��ي
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الفجر الريا�ضي

العني - الفجر

الفني  امل��دي��ر  ماميت�س،  زوران  ال��ك��روات��ي،  ق���ال 
الأهم،  ه��ي  دب��ا  اأم���ام  املقبلة  امل��واج��ه��ة  اإن  للعني، 
باأن  توؤكد  التي  الفنية  ا�شرتاتيجيتنا  مع  ات�شاقاً 
دائ��م��اً، كونها  الأه��م  القادمة للفريق هي  امل��ب��اراة 
املناف�شة  م�شوار  يف  للفريق  جديداً  حتدياً  متثل 
على اللقب، والواقع يف عامل كرة القدم يوؤكد اأن 

اأي مباراة بعد �شافر النهاية ت�شبح من املا�شي.
واأو�شح: ندرك اأن مهمتنا لن تكون �شهلة، والفرق 
غري املناف�شة على �شدارة جدول الرتتيب يف اأي 
م��ك��ان بالعامل جت��ده��ا اأح��ي��ان��اً ك��ث��رية ت��ب��دو اأكر 
ا�شتعداداتهم  لأن  الكبرية،  الأندية  اأم��ام  ج�شارة 
ع��ك�����س و�شع  ع��ل��ى  ال��ك��ب��ار  ل��ل��ق��اء  ت��ك��ون خمتلفة 

حت�شريات مناف�شها للمواجهة.
ملباراة  التح�شري  علينا  ي��ت��وج��ب  ل��ذل��ك  وذك����ر: 
وم�شاعفة   ،100% من  اأك��ر  بن�شبة  اخلمي�س 
اجلهود واإظهار روح التحدي واجلدية والتعامل 
اأجل  من  املناف�س  الفريق  اأم��ام  املطلوب  بالذكاء 
دبا  اأن  نن�شى  ول  الثالث،  النقاط  وح�شد  الفوز 
مت��ك��ن م��ن حت��وي��ل ت���اأخ���ره اأم��ام��ن��ا ب��ه��دف��ني اإىل 
تعادل ثمني يف الدور الأول من امل�شابقة ما اأفقدنا 
يوؤكد  ال��ذي  الأم��ر  امل�شابقة،  نقطتني مهمتني يف 
اأن مناف�شنا ميتلك لعبني يتمتعون بالإمكانيات 

اجليدة.
ولكن  مناف�شينا  ج��م��ي��ع  ن��ح��رتم  ن��ح��ن  واأك���م���ل: 
ي��ق��ت�����ش��ر ع��ل��ى جت��ه��ي��ز فريقنا  ت��رك��ي��زن��ا دائ���م���اً 
وامل���رح���ل���ة احل��ال��ي��ة ت��ت��ط��ل��ب م�����ش��اع��ف��ة اجلهود 
واإظهار القوة املطلوبة قيا�شاً باإمكانيات العنا�شر 
ال��ت��ي حتت�شد ب��ه��ا ق��ائ��م��ة ف��ري��ق��ي م��ع الح���رتام 
ال��ن��ظ��ر ع��ن ا�شمائهم  ب��غ�����س  امل��ن��اف�����ش��ني  جل��م��ي��ع 

وقال  امل�شابقة.  ترتيب  ج��دول  على  مواقعهم  اأو 
مباريات  ت�شع  اأم��ام��ه  الفريق  اأن  امل��وؤك��د  زوران: 
ال��ت��ح��دي ع��ل��ى لقب  ���ش��ب��اق  ن��ه��اي��ة  متبقية ح��ت��ى 
ال��دوري ونحن مطالبون خاللها بتعزيز  بطولة 
م��ع��دل ت��رك��ي��زن��ا وال��ت��ع��ام��ل ب��ح��ذر م��ن��ذ البداية 
اللعب  اأ�شلوب  واعتماد  مواجهة  كل  نهاية  وحتى 
على  الفريق  مقدرة  يف  كبرية  وثقتي  اجلماعي، 
النتائج  اأف�شل  لتحقيق  احلقيقية  القوة  اإظ��ه��ار 
اأعقاب عودة الالعبني امل�شابني اإىل  خ�شو�شاً يف 

القائمة لأنهم �شيعززون من قوة الفريق.
امل�شاكل  م��ع��اجل��ة  ح����ول  �����ش����وؤال  ع��ل��ى  وت��ع��ل��ي��ق��اً 
قال:  ال��ف��ري��ق،  منها  ي��ع��اين  ك��ان  ال��ت��ي  الدفاعية 
اأك���ن م��ت��واج��داً يف ال�����ش��اب��ق ل��ذل��ك ل ميكنني  مل 
احل��دي��ث ع��ن ال��ف��رتة امل��ا���ش��ي��ة، وت��رك��ي��زي حالياً 
�شاأطالب  وال���ت���ي  امل��ق��ب��ل��ة  ف��ري��ق��ي  م���ب���اراة  ع��ل��ى 
وم�شاعفة  ب��ال��رتك��ي��ز  خ��الل��ه��ا  م���ن  ال��الع��ب��ني 
اأي نقطة  اأرغ��ب يف خ�شارة  اجلهود و�شخ�شياً ل  
على  التحدي  فريقي  يخو�س  عندما  خ�شو�شاً 
الكبرية مطالبة  الفرق  زايد لأن  ا�شتاد هزاع بن 
بتحقيق النتائج القوية والعني فريق كبري ومن 
عادات الكبار دائماً ما جتدهم عمليون يف امليدان 
ول يكرون الكالم، و�شنعتمد على اأ�شلوب اللعب 
ال�شهل الب�شيطبعيداً عن ال�شتعجال، الأمر الذي 

�شيقودنا اإىل حتقيق هدفنا.
لأ�شلوبه  ال���ف���ري���ق  لع���ب���ي  ت��ق��ب��ل  م����دى  وح�����ول 
البداية  ب��خ�����ش��و���س  ق����ال:  ال��ت��دري��ب��ي اجل���دي���د، 
ان�شجموا  ال��الع��ب��ني  لأن  ج���داً  �شعيد  �شخ�شياً 
مع  حتدثت  ولقد  التدريبي،  اأ�شلوبي  مع  �شريعاً 
و�شخ�شياً  �شعيدين  ك��ذل��ك  ووج��دت��ه��م  اجل��م��ي��ع 
اعتر النتائج هي املعيار احلقيقي لتقييم النجاح 
ال��ق��دم، وح��ت��ى يتحقق ه���ذا الأمر  ك���رة  يف ع���امل 

على  ورداً  الواحد.  الفريق  بروح  العمل  لبد من 
�شوؤال حول معلوماته عن الفريق املناف�س، قال: 
احلقيقة �شاهدت مع الطاقم الفني امل�شاعد عدة 
مباريات لفريق دبا، ووقفنا على بع�س التفا�شيل 
و�شع  ع��ل��ى  خ��الل��ه��ا  م���ن  �شنتمكن  ال��ت��ي  امل��ه��م��ة 

اخلطة الفنية املنا�شبة لتلك املواجهة.
ال�شعور  �شاوره  ك��ان  ان  ح��ول  �شوؤال  على  وتعليقاً 
من  فقط  �شاعة  ب�48  املهمة  ت��ويل  قبل  بالقلق 
�شاهدت  لأن��ن��ي  ل،  بالطبع  ق���ال:  ع��ق��ده،  توقيع 
عدة مباريات للعني وكنت على معرفة جيدة باأن 
فريقي ي�شم نوعية مميزة من لعبي كرة القدم 
املحرتفني، ولأن امل�شاحة الزمنية ق�شرية مل اأجر 
تغيريات وا�شحة يف اأ�شلوب لعب الفريق ولكن من 
الذي  وال�شرح  عقدناها  التي  الجتماعات  خالل 
لالعبني  منحناها  ال��ت��ي  وال��ت��وج��ي��ه��ات  ب��ه  قمنا 
واأثناء  قبل  وكذلك  التدريبية  احل�ش�س  خ��الل 
املكا�شب  املا�شية خرجنا بجملة من  املباراة  وبعد 
امل�شتطيل  املوؤكد ترجمها على  التي من  والأم��ور 
ب�شورة  لنظهر  القادمة  املرحلة  خ��الل  الأخ�شر 
املواجهة  يف  الفريق  عليها  ك��ان  التي  م��ن  اأف�شل 

املا�شية.
ال��ي��وم، قال:  وح���ول غ��ي��اب��ات فريقه يف م��واج��ه��ة 
الالعب  ج��ه��ود  اإىل  �شيفتقد  ال��ف��ري��ق  اأن  امل��وؤك��د 
حممد عبدالرحمن حل�شوله على الإنذار الثالث 
�شفوف  اإىل  �شيعود  وباملقابل  املا�شية،  املباراة  يف 
ال��ف��ري��ق ب��ن��در الأح���ب���اب���ي، و���ش��ن��ق��ف ع��ل��ى مدى 
جاهزية مهند العنزي، ويف اعتقادي اأن عجب يف 
حاجة اإىل ق�شط من الراحة، قيا�شاً باجلهود التي 

ظل يبذلها منذ انطالقة املو�شم.
ن��ح��ن مطالبون  ح��دي��ث��ه،  ن��ه��اي��ة  يف  زوران  وق���ال 
اأجل  من  كبريين  وتركيز  باحرتافية  بالتعامل 

مع  اأه��داف��ن��ا  وحتقيق  املناف�شة  دائ���رة  يف  ال��ب��ق��اء 
يدركون  الالعبني  اأن  كما  احل��ايل،  املو�شم  نهاية 
ال�شعيدين  اأم��ام حتديات كبرية على  اأنهم  جيداً 
امل��ح��ل��ي وال���ق���اري خ���الل ال���ش��ت��ح��ق��اق��ات القادمة 
ل��ل��دف��اع ع��ن ���ش��ع��ار ال���ن���ادي ع��ل��ى ن��ح��و م�شرف.. 
من  املطلوبة  امل�شاندة  على  يح�شلوا  اأن  واأمت��ن��ى 

اجلماهري العيناوية.

"الزعيم"  مباريات  جميع  الأحبابي:  بندر 
نهائي كوؤو�ص

���ش��دد لع��ب ف��ري��ق ن���ادي ال��ع��ني، ب��ن��در الأحبابي، 
املقررة  دب��ا،  مواجهة  يف  فريقه  ف��وز  اأهمية  على 
اخلمي�س القادم، على ا�شتاد هزاع بن زايد، �شمن 
العربي  اخلليج  دوري  م�شابقة  من   18 اجلولة 
التوفيق  نف�شه  ال��وق��ت  يف  متمنياً  ال��ق��دم،  ل��ك��رة 
املرحلة  ملدرب فريقه اجلديد زوران ماميت�س يف 

القادمة.
واأكمل: �شندخل املواجهة برغبة كبرية يف متابعة 
املناف�شة،  لتعزيز موقفنا يف  النت�شارات،  مرحلة 
وندرك جيداً اأن جميع املباريات القادمة بالن�شبة 
علينا  يتوجب  لذلك  الأه��م��ي��ة،  يف  غاية  للفريق 
ك��ل م��ب��اراة على ح��ده ون��ت��اأه��ب لها  التعامل م��ع 
اأمامنا  كوؤو�س ول جمال  نهائي  اأنها  اعتبار  على 

لفقدان اأي نقطة.
الالعبني  على  تبدو  التي  الرتاخي  وح��ول حالة 
خ����الل امل���ب���اري���ات ع��ن��دم��ا ي���واج���ه���ون ف���رق���اً اأقل 
م�شتوى اأحياناً، قال: نحن ل منيل اإىل الرتاخي 
على الإطالق، بيد اأن تلك الفرق تدرك جيداً اأنه 
تكون  عندما  خ�شو�شاً  تخ�شره  م��ا  لديها  لي�س 
لعتماد  يرتاجعون  وجتدهم  العني،  مواجهة  يف 
الأ�شلوب الدفاعي املطلق مع حر�شهم على اإهدار 

ب��اأن املناف�س  ال��ذي مينحك �شعوراً  الوقت، الأم��ر 
ي��ق��دم ك��رة ق��دم حقيقية والأه���م يف مثل تلك  ل 

املواجهات دائماً هو الفوز واحل�شول على النقاط 
الثالث. 

اأكد عودة بندر وغياب "عجب" اأمام دبا

زوران: ل�صت هنا للحديث عن املا�صي وهدفنا الفوز يف كل املباريات

بعد تعادل �شعب اأمام اأتلتيكو مدريد

�صواريز يقود بر�صلونة لنهائي كاأ�س امللك
عانى بر�شلونة بطل الن�شختني الخريتني لبلوغ نهائي كاأ�س 
بتعادله  ال��ت��وايل  على  ال��راب��ع  للمو�شم  ال��ق��دم  لكرة  ا�شبانيا 
كامب  ملعب  على   1-1 مدريد  اتلتيكو  �شيفه  مع  ب�شعوبة 
نو يف اياب دور الأربعة.  و�شجل الوروغوياين لوي�س �شواريز 
لر�شلونة، والفرن�شي كيفن غامريو لتلتيكو. وكان بر�شلونة 
فاز على اتلتيكو ذهابا 2-1 ال�شبوع املا�شي. ويلتقي الفي�س 

مع �شلتا فيغو يف املباراة الثانية، وهما تعادل ذهابا �شلبا.
الثالثة  املوا�شم  يف  النهائي  اىل  و�شل  بر�شلونة  وك��ان 
 ،2-1 مدريد  ري��ال  ام��ام   2014 يف  فخ�شر  املا�شية، 
وفاز يف 2015 على اتلتيك بلباو 3-1، ويف 2016 
على ا�شبيلية -2�شفر بعد التمديد. ويتفوق بر�شلونة، 

على  الكاأ�س،  القاب  بعدد  القيا�شي  الرقم  حامل 
الأع��وام الخرية،  ب�شكل وا�شح يف  اتلتيكو 

اذ خ�شر امامه امامه مرتني منذ تويل 
تدريبه  �شيميوين  دييغو  الرجنتيني 

رب���ع  يف  ذل������ك  وك�������ان   ،2011 يف 
 2014( الب���ط���ال  دوري  ن��ه��ائ��ي 

و2016(. 
وي�����������������ش��������ع��������ى 

ب����ر�����ش����ل����ون����ة 
حتقيق  اىل 
ال����ث����الث����ي����ة 

ال����ث����ان����ي����ة يف 
�شنوات،  بعدما ث����الث 

املحليني  والكاأ�س  للدوري  بطال  توج 
 .2015 يف  اوروب�������ا  اب���ط���ال  ودوري 

ب�شبب  نيمار  الرازيلي  بر�شلونة  افتقد 
اليقاف، ف�شال عن مواطنه رافينيا الذي 

تعر�س اىل ك�شر يف النف يف الدوري امام 
اتلتيك بلباو. و�شارك املدافع جريار بيكيه 

م��ن��ذ ال��ب��داي��ة، ك��م��ا ن���زل ان��دري�����س انيي�شتا 
بدل  الثاين  ال�شوط  يف  بو�شكت�س  و�شريجيو 

اردا  والرتكي  راكيتيت�س  ايفان  الكرواتي  من 
توران. كانت بداية اتلتيكو مدريد قوية حاول 

على  وح�شل  ف�شغط  مبكر  هدف  ت�شجيل  فيها 
يا�شر  الهولندي  احلار�س  لكن  الفر�س  عدد من 

اعتمد  املقابل،  يف  اخل��ط��ر.  اب��ع��اد  يف  ت��األ��ق  �شيلي�شن 
بر�شلونة على التكتل الدفاعي مع النطالق بالهجمات 

و�شواريز.  ومي�شي  ت����وران  اردا  ال��رتك��ي  ع��ر  امل��رت��دة 
الذي  �شواريز  للوي�س  كاتالونية  كانت  الوىل  الفر�شة 

كاد يفتتح الت�شجيل مبكرا وحتديدا يف الدقيقة اخلام�شة 
اث���ر ك���رة م��ن اجل��ه��ة ال��ي�����ش��رى يف ال�����ش��ب��اك اخل���ارج���ي. رد 

اىل  ال��ك��رة  م��ن��ه��ا  و���ش��ل��ت  ���ش��ري��ع��ة  م��رت��دة  بهجمة  اتلتيكو 
لكن  قريبة  م�شافة  من  ف�شددها  كارا�شكو  يانيك  البلجيكي 
احلار�س الهولندي يا�شر �شيلي�شن ابعدها بعد ثوان قليلة. 
وا�شتغل كوكي خطاأ دفاعيا فخطف الكرة واطلقها قوية فكان 
من  ك��رة  الهولندي  احل��ار���س  التقط  ثم  باملر�شاد،  �شيلي�شن 
توازنه  بر�شلونة  ا�شتعاد   . دييغو غودين  الوروغوياين  راأ�س 
تدريجيا بعد ان حا�شره اتلتيكو يف منطقته يف الن�شف الول 
ي�شكل خطورة  ان  دون  الكرة من  على  ف�شيطر  ال�شوط،  من 
�شهدت  ال��ت��ي   43 الدقيقة  حتى  �شيفه  م��رم��ى  على  فعلية 
فا�شال مهاريا من مي�شي قبل ان ي�شدد كرة بي�شراه اعادها 

���ش��واري��ز و�شعها  ام���ام  فتهياأت  م��وي��ا  ان��خ��ل  احل��ار���س ميغيل 
بطيئا من  الثاين  ال�شوط  ب��داأ  ال�شباك.  الي�شرى  الزاوية  يف 
�شريجيو  بخروج  موجعة  �شربة  بر�شلونة  وتلقى  الطرفني، 
اتلتيكو  اعطى  ما  انذارين  لنيله   57 الدقيقة  منذ  روبرتو 
دفعة معنوية لت�شديد �شغطه على مرمى �شيلي�شن. و�شجل 
الفرن�شي انطوان غريزمان هدفا لتلتيكو بعد 
دقيقتني الغاه احلكم بداعي الت�شلل، مع ان 
العادة اثبتت �شحته. وت�شاوى الفريقان 
ب��ع��دد ال��الع��ب��ني ع��ل��ى ار����س امل��ل��ع��ب بعد 
الدقيقة  يف  الثاين  ان���ذاره  كارا�شكو  نيل 
التفوق  فر�شة  فريقه  على  مفوتا   ،67
بالنتيجة.  ال���ع���ودة  وام���ك���ان  ال���ع���ددي 
و����ش���ه���دت ال����دق����ائ����ق الخ�����رية 
مي�شي  فنفذ  ك��ب��رية،  اث����ارة 
رائعة من على  ح��رة  ركلة 
ارت�����دت  م�����رتا   40 ب���ع���د 
اهدر  ثم   ، العار�شة  من 
غامريو  كيفن  الفرن�شي 
توري�س  ف��رن��ان��دو  ب��دي��ل 
�شدد  ان  بعد  ج���زاء  رك��ل��ة 
الكرة قوية فوق اخل�شبات 
ل��ك��ن غ���ام���ريو ع��و���س بعد 
ثالث دقائق حني تلقى كرة 
من غريزمان امام املرمى 
امل���رم���ى  يف  ف���و����ش���ع���ه���ا 

مدركا التعادل.
بر�شلونة  و�شيحرم 
م������������ن ل������وي�������������س 
��������ش�������واري�������ز يف 
ال�������ن�������ه�������ائ�������ي 
تلقيه  ب����ع����د 
ال����ب����ط����اق����ة 
ال���������ش����ف����راء 
ال����ث����ان����ي����ة يف 
ال����دق����ي����ق����ة 

الخرية.
و���������ش��������ك��������ل 
ات�����ل�����ت�����ي�����ك�����و 
�شغطا هائال 
الدقائق  يف 
التي  اخلم�س 
اح����ت���������ش����ب����ه����ا 
احل����ك����م ب���دل 
ع�������ن �����ش����ائ����ع 
يفر�س  وك������اد 
������������ش�����������وط�����������ني 
ا������ش�����اف�����ي�����ني 
لكن مدافعي 
ب����ر�����ش����ل����ون����ة 
جن��������ح��������وا يف 
ابعاد اخلطر.

للهيئة  امل�شاعد  العام  الأمني  املدفع  �شعادة خالد  �شهد 
دورة  خ��ت��ام  اأم�����س  وال��ري��ا���ش��ة  ال�شباب  لرعاية  العامة 
القدم والتي نظمها  التقا�شي يف قانون كرة  اإج��راءات 
بالتعاون مع احلقوق  القانوين  للتدريب  املهند  معهد 
للمحامي  قانونيون  وم�شت�شارون  حمامون  الدولية 
من  متخ�ش�س   17 ومب�شاركة  احلمادي  علي  حممد 
داخل وخارج الدولة من بينهم حمكمني وم�شت�شارين 
قانونيني  وم�����ش��ت�����ش��اري��ن  الأن���دي���ة  لبع�س  ق��ان��ون��ي��ني 

م�شتقلني وحمامني.
وا�شار املدرب جابر �شعد امل�شت�شار القانوين املتخ�ش�س 

يف القانون الريا�شي خالل الدورة التي ا�شتمرت ملدة 
ال���دورة متثلت يف مناق�شة  اأه���داف  اإىل ان  اأي���ام  ث��الث 
اأهم الق�شايا املوجودة على ال�شاحة املحلية واخلليجية 
لعب  وعقوبة  فاندريل  الن�شر  حمرتف  ق�شية  منها 
من  وال��ع��دي��د  ن��ور  حممد  ال�شابق  ال�شعودي  املنتخب 
هذه  اإن  امل���درب  وق���ال  الأخ����رى،  الريا�شية  الق�شايا 
ورفع  ال�����ش��ب��اب  ق����درات  ت��ط��وي��ر  يف  �شت�شاهم  ال�����دورة 
 ، القانونية  املجالت  جميع  يف  لديهم  الوعي  م�شتوى 
ليكونوا اأداة حقيقية للتغيري الإيجابي لبناء ريا�شيني 
املدرب  واأ���ش��اد  واإج��راءات��ه��ا،  الريا�شة  بق�شايا  ملمني 

املحا�شرات  يف  وت��ف��اع��ل��ه��م  ال��دار���ش��ني  ب��ال��ت��زام  ج��اب��ر 
التوفيق  لهم  متمنيا  العملية  وال��ت��دري��ب��ات  النظرية 
يف  ال�شتمرارية  باأهمية  اجلميع  وم��ذك��را  عملهم  يف 
ك���ل مدرب  ي�����ش��ع��ى  واأن  امل��ع��ل��وم��ة اجل���دي���دة  حت�����ش��ي��ل 
عن  مت��ي��زه  ب���ه،  خ��ا���ش��ة  �شخ�شية  لت�شكيل  ل��الج��ت��ه��اد 

الآخرين من خالل العمل اجلاد.
للهيئة  امل�شاعد  العام  الأم��ني  املدفع  �شعادة خالد  وقام 
ال���دورة  ال��ع��ام��ة ل��رع��اي��ة ال�شباب وال��ري��ا���ش��ه يف خ��ت��ام 
ومت  امل�شاركني  جميع  على  امل�شاركة  ���ش��ه��ادات  بتوزيع 

التقاط �شورة جماعية للمدرب مع امل�شاركني .

اختتام دورة اإجراءات التقا�صي يف قانون كرة القدم

للريا�شات  ال�����دويل  دب���ي  ن����ادي  اإدارة  جم��ل�����س  ق���دم 
اإدارة  جمل�س  واأع�شاء  رئي�س  اإىل  التهنئة  البحرية 
التي  ال��غ��ال��ي��ة  ال��ث��ق��ة  ع��ل��ى  ت��ي��م  ال��ف��ي��ك��ت��وري  موؤ�ش�شة 
اآل  را�شد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  اأوله���ا 
الريا�شي  دب��ي  جمل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم، 
العمالقة خالل  املوؤ�ش�شة  العمل يف  لتويل مهام  لهم 

الأربع �شنوات القادمة 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  باحلبالة  نا�شر  علي  وهناأ 
ن���ادي دب���ي ال����دويل ل��ل��ري��ا���ش��ات ال��ب��ح��ري��ة ح��ري��ز املر 
الفيكتوري  موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  حريز   بن 
مب��ارك  حممد  الإدارة  جمل�س  اأع�شاء  واإخ��وان��ه  تيم 
امل��ط��ي�����وع��ي ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����س، وع��ل��ي خ��ل��ي��ف��ة القامة 
خمي�����س  وغان���م  ال�شعايل،  حمم���د  ونا�ش���ر  املهريي، 

امل���ري متمنيا لهم التوفيق يف تاأدية املهام وترجمة
حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  ر�شمها  التي  ال���روؤى 
بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي 
اآل  �شعيد  بن  احمد  ال�شيخ  �شمو  وتطلعات  الريا�شي 
مكتوم رئي�س املوؤ�ش�شة وخطط جمل�س دبي الريا�شي 

املظلة الراعية للن�شاط الريا�شي يف الإمارة.
الدويل  دب��ي  ن��ادي  اإدارة  نائب رئي�س جمل�س  واأع��رب 
الكوكبة  يف  الكبرية  ثقته  ع��ن  البحرية  للريا�شات 
املوؤ�ش�شة العمالقة  اإدارة  التي تقود العمل يف جمل�س 
العديد  حقق  كمت�شابق  جنودها  اح��د  هو  ك��ان  والتي 
من الجنازات العاملية م�شيدا باخلرات التي �شمها 
اأ�شحاب اخلرة  الت�شكيل اجلديد والتي مزجت بني 

تيم  الفيكتوري  موؤ�ش�شة  اأن  واأك��د  ال�شابة.  والقيادات 
ت��ع��د ا���ش��م��ا ك��ب��ريا يف ع���امل ال��ري��ا���ش��ي��ات ال��ب��ح��ري��ة ملا 
حققته من اجن��ازات عاملية مدوية منذ ظهور زوارق 
ال��ع��امل��ي��ة عام  ال��ب��ط��ولت  ل��ل��م��رة الأوىل يف  امل��وؤ���ش�����ش��ة 
يف  للفريق   عاملي  اجناز  اأول  �شهدت  والتي   1993
الأوىل-  -ال��ف��ئ��ة  ال�شريعة  ل���ل���زوارق  ال��ع��امل  ب��ط��ول��ة 
لتتوا�شل امل�شرية الظافرة عر الأجيال املختلفة عام 

بعد اآخر ويف خمتلف املجالت الريا�شية
واأو�شح اأن جمل�س الإدارة اجلديدة اأمام حتدي كبري 
وزي���ادة  املكت�شبات  ت��ل��ك  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  يف  وحقيقي 
املوؤ�ش�شة  وان  خ��ا���ش��ة  املقبلة  ال��ف��رتة  يف  ال��ن��ج��اح��ات 
العاملية  امل�شاركات  يف  متفردا  منوذجا  تقدم  اأ�شبحت 
واأي�شا من خالل فتح خطوط اإنتاج كم�شنع للزوارق 
النزهة مبختلف الإحجام ومتتلك  ال�شريعة وقوارب 
بنف�س  العمل  ملوا�شلة  املوؤهل  والإداري  الفني  الكادر 
ن��ادي دبي  اإدارة  اأن جمل�س  الوترية. وق��ال باحلبالة  
الدويل للريا�شات البحرية على ا�شتعداد تام للتعاون 
مع املوؤ�ش�شة الكبرية اإىل اأق�شي مدي معززا العالقة 
وال�����ش��راك��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��ت��ي ت��رب��ط ال��ط��رف��ني منذ 
للنادي  والبدايات  تيم  الفيكتوري  موؤ�ش�شة  تاأ�شي�س 
يف تنظيم وا�شت�شافة كريات البطولت العاملية حيث 
الأوىل-  -الفئة  ال�شريعة  ال���زوارق  �شباقات  ارتبطت 
الأحداث  كافة  تنظيم  على  يحر�س  وال��ذي  بالنادي 
الريا�شية البحرية ب�شفته اجلهة احلكومية امل�شئولة 

عن الن�شاط الريا�شي البحري.

)دبي البحري( يهنئ الفيكتوري تيم بالت�شكيل اجلديد

باحلبالة: نتطلع لتعزيز ال�صراكة 
امل�صتمرة بني املوؤ�ص�صتني

اإطالق �صباق »�صوكوين« للجري يف 
حميط جممع حمدان الريا�صي

ب��دب��ي اجلمعة  ل��ل��ج��ري  ال��ري��ا���ش��ي  يحت�شن م�����ش��م��ار جم��م��ع ح��م��دان 
املتخ�ش�شة  �شوكوين  ت��رع��اه  للجري  جديد  �شباق  اأول  ف��راي��ر   24
للم�شاركني  الفر�شة  ال�شباق  ويتيح هذا  الريا�شية واجلري.  بالأحذية 
اأكر من�شاأة ريا�شية متعددة  10كم يف حميط  اأو  5كم  مل�شافة  للجري 
ن��ظ��ام قطع  وف��ق  اجل���ري  و�شتكون مناف�شة  ال��ع��امل،  ال���ش��ت��خ��دام��ات يف 

امل�شافة املحددة يف اأ�شرع زمن.
العداء  الوقوف على م�شتوى  اإىل  ال�شل�شلة  الأوىل من  وتهدف اجلولة 
ور�شد تطوره عر �شل�شلة من �شباقات اجلري خالل العام، يف حني مت 

التاأكيد على اإقامة ال�شباق الثاين اأواخر ابريل ني�شان. 
درهماً   150 فيه  امل�شاركة  ر�شم  يبلغ  ال��ذي  احل��دث  فعاليات  وت�شمل 
و�شيح�شل  اجلوائز،  توزيع  ومرا�شم  ال�شباق  ختام  يف  احتفالياً  اإف��ط��اراً 
�شتقدم  فيما  مل�شاركتهم،  تقديراً  وج��وائ��ز  هدايا  على  العدائني  جميع 
قرية ال�شباق جمموعة من الأن�شطة والفعاليات للم�شاركني وعائالتهم 

واأ�شدقائهم. 
وقال طوين بينهريو، مدير العالمة التجارية ل� �شوكوين: اإن تخ�ش�شنا 
الأمر  هذا  وناأخذ  عدائينا  اأداء  على  حري�شني  يجعلنا  اجل��ري  باأحذية 
اأهدافنا،  مع  متاماً  تن�شجم  ال�شباق  لهذا  ورعايتنا  اجل��د،  حممل  على 
�شمن  وي��ق��ام  ال��ع��دائ��ني،  تطور  يف  ي�شاهم  ح��دث  يف  ن�شارك  اأن  وجميل 
العديد من اأحداث  اجلري يف الإمارات، ونرحب بجميع الريا�شيني من 

جميع الأعمار يف هذا احلدث الفتتاحي.  
يحظى طول م�شمار ال�شباق باعتماد ر�شمي من قبل الرابطة الدولية 

لحتادات األعاب القوى والحتاد الدويل ل�شباقات املاراثون.



    
م�صيفة اأنقذت راكبة من اأحد جتار الب�صر

اإحباط  املتحدة، موؤخرا، من  الوليات  متكنت م�شيفة طريان يف 
عملية اجتار بالب�شر، بطريقة بارعة، بعدما �شاورتها ال�شكوك يف 
اأمر فتاة مرتبكة برفقة رجل اأنيق، على منت رحلة جوية ل��شركة 

األ�شكا اإيرلينز.
وبح�شب ما نقلت �شحيفة "اإندبندنت" الريطانية، فاإن امل�شيفة 
�شايال فريدريك، البالغة من العمر، 49 عاما، كانت تخدم الركاب 
اأمر  ارتابت يف  �شان فران�شي�شكو، حني  اإىل  �شياتل  على رحلة بني 

راكبة يقارب عمرها 15 �شنة.
للرجل  الرثة و�شبب مرافقتها  الفتاة  امل�شيفة يف هيئة  �شكت  وملا 
بلهجة  يرد  الرجل  بها جتد  ف��اإذا  اإىل حمادثتهما،  ب��ادرت  الأنيق، 

دفاعية فيما مل ت�شتطع الفتاة اأن ت�شارك يف احلديث.
وملا ا�شت�شعرت امل�شيفة �شعوبة يف اأن تتبني الأمر، بح�شرة الرجل 
املرافق، اأوماأت للفتاة ال�شحية، باأن تذهب اإىل احلمام، وتركت لها 

ر�شالة على املراآة حول ما اإذا كانت حتتاج اإىل م�شاعدة.
اإىل  اأك��دت حاجتها  الفتاة قد  "ال�شجاعة" اأن  امل�شيفة  وملا وجدت 
مع  توا�شلوا  الذين  الطائرة  ربابنة  اإخبار  اإىل  �شارعت  امل�شاعدة، 
ف���ور هبوط  ال��رج��ل  اع��ت��ق��ال  ف��ج��رى  فران�شي�شكو،  ���ش��ان  ���ش��رط��ة 
الطائرة. ويحر�س م�شيفو رحالت الطريان، يف الوليات املتحدة، 
منذ 2009، على مالحظة اأي هيئة غريبة للركاب، �شواًء اأظهروا 
املطروحة  الأ�شئلة  مع  التجاوب  يف  يرغبون  ل  اأنهم  اأو  ارتباكا، 

عليهم.
اأنها  اإىل  احل���دود،  وحماية  للجمارك  الأم��ريك��ي��ة  الهيئة  وت�شري 
اعتقلت األفي �شخ�س بتهمة الجتار يف الب�شر، خالل العام املا�شي، 

كما متكنت من حتديد 400 �شحية.

تنجب طفاًل من جنني جمّمد عمره 16 عاًما
باإجناب  ال�شماح  ق��رار  اأن  �شينية،  ر�شمية  اإعالمية  و�شائل  ذك��رت 
طفلني الذي اتخذته ال�شلطات ال�شينية العام املا�شي، دفع �شيدة 
يف اإقليم جواجندوجن اإىل اإجناب طفل من جنني جممد عمره 16 
عاًما. واأفادت وكالة اأنباء ال�شني اجلديدة “�شينخوا” باأن ال�شيدة 
البالغة من العمر 46 عاًما، اأجنبت طفال �شحيًحا يف مطلع �شباط 
فراير اجلاري، يف اأول م�شت�شفى تابع جلامعة �شن يات-�شني يف 
يبلغ  اآخر  بالفعل طفل  لديها  ال�شيدة  اأن  اإىل  وي�شار  جواجنت�شو. 
من العمر 16 عاما، كانت اأجنبته بوا�شطة تقنية اأطفال الأنابيب، 

من نف�س جمموعة الأجنة التي مت جتميدها يف العام 2000.
التي  الواحد  الطفل  �شيا�شة  املا�شي  العام  ال�شني  اأنهت  اأن  وبعد 
تتبعها منذ فرتة طويلة، جاءت ال�شيدة اإىل امل�شت�شفى وطلبت اأن 

حتمل جمددا.
ل�شينخوا:  امل�شت�شفى  الإجن��اب يف  يانوين، مدير مركز  �شو  وق��ال 
طلبت  عندما  معها  التعامل  يتعني  الأمور  من  عدد  هناك  “كان 
اإيقاظ الأجنة  اإذابة الأجنة، م�شيفا: مل يكن من ال�شهل  ال�شيدة 

املجمدة ب�شبب تقنيات التجميد.
�شن  ف��وق  �شيدة  األ���ف  م��ن  اأك���ر  ه��ن��اك  اأّن  ل��شينخوا  �شو  واأو���ش��ح 
امل��زي��د من  املا�شي لإجن���اب  ال��ع��ام  امل�شت�شفى  اإىل  الأرب��ع��ني ج��اءت 

الأطفال.
املثرية  الواحد  الطفل  �شيا�شة  املا�شي  العام  اأنهت  ال�شني  وكانت 
الآن  وي�شمح   ،1979 العام  منذ  بها  معمول  ظل  والتي  للجدل، 

لالأ�شرة باإجناب طفلني كحد اأق�شى.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

عربة مذهبة لنقل ملك تايالند “اإىل اجلنة”
يعكف العمال يف بانكوك على تزيني كل بو�شة يف عربة �شتنقل ملك تايالند يف رحلته الأخرية يف مهمة عمل قد 
ت�شتغرق اأ�شهرا. والعربة م�شنعة من اخل�شب وتزين بالذهب واملرايا وتزن 13.7 طن ويبلغ طولها 18 مرتا 

وارتفاعها 11.2 مرت وعر�شها 4.8 مرت.
ويجر العربة 216 رجاًل و�شتحمل اجلرة املزخرفة التي ت�شم رفات امللك بوميبون ادولياديج اإىل موقع اإحراق 

جثث املوتى يف �شاحة �شانام لواجن خارج الق�شر امللكي.
اأدخل البالد يف  اأم�شى �شبعة عقود على العر�س؛ ما  اأن  اأكتوبر  ت�شرين الأول بعد  13 من  ال�  وتويف امللك يوم 
حالة حداد ت�شتمر بالن�شبة للعديد من التايالنديني ملدة عام. ومل يتحدد بعد موعد حرق جثمانه لكن ذلك لن 

يحدث قبل اأكتوبر  ت�شرين الأول.
ويعتقد اأن العربة التي تعرف با�شم“الن�شر العظيم” �شتعيد الإله اإىل اجلنة، وبداأت اأعمال �شيانتها يف يناير 

كانون الثاين ومن املقرر اأن ت�شتكمل بحلول �شبتمر  اأيلول.
وبنيت العربة عام 1795 يف عهد امللك راما الأول حلرق والده، وامللك بوميبون هو راما التا�شع يف اأ�شرة ت�شاكري. 

وخلفه ابنه امللك ماها فاجريالوجنكورن اأو راما العا�شر.
ابنة  2012 لنقل جثمان الأم��رية الراحلة بيجاراتانا راجا�شودا  اأحدثها عام  25 مرة كان  العربة  وا�شتخدمت 

عم امللك.
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مقتل امراأة على يد ل�س 
اأقدم مقيم يحمل جن�شية عربية يف �شلطنة عمان على قتل عاملة هندية 

داخل منزلها طعًنا حتى املوت و�شرقة م�شوغاتها الذهبية.
ويف التفا�شيل، ذكرت �شحيفة تاميز اأوف ُعمان الناطقة باللغة الإجنليزية، 
اأن ال�شرطة العمانية متكنت من اإلقاء القب�س على اجلاين بعد اأقل من 24 

�شاعة من العثور على جثة املغدورة البالغة من العمر 42 عاًما.
ويف  �شرعية.  غري  بطريقة  ال�شلطنة  دخ��ل  اجل��اين  اإن  ال�شحيفة،  وقالت 
الليلة التي اُرتكبت فيها جرمية القتل كان يحمل �شالًحا اأبي�س )�شكينا( 

ومتكن من دخول منزل ال�شحية يف اأحد املجمعات ال�شكنية.
دخول   وبعد  اإن��ه  قوله  العمانية  بال�شرطة  م�شدر  عن  ال�شحيفة  ونقلت 
قام  ثم  م��رات  ب�شع  عليها وطعنها  بالعتداء  قام  ال�شحية  اجل��اين منزل 
اجلاين  اأن  م�شيًفا  اجلرمية،  م�شرح  من  هارًبا  وف��ر  جموهراتها  ب�شرقة 

اعرتف بجرميته ومت العثور على امل�شروقات بحوزته.
من جانبه، قال مانريت �شينغ ممثل القن�شلية الهندية: توفيت ال�شحية 
التي تبلغ من العمر 42 عاًما وهي من ولية كريال جنوب الهند. وما زال 

ج�شد ال�شحية التي تدعى �شيندهو كوماري يف عمان.
وقال اأحد امل�شوؤولني بالفندق الذي كانت تعمل فيه ال�شحية اإنه نظراً لأن 

الق�شية قيد التحقيق فلن يتمكنوا من التعليق عليها.

م�صرع طفلة �صاهدت والدها م�صنوقًا 
حلقت طفلة م�شرية بوالدها بعد روؤيته معلقاً يف �شقف احلجرة التي قرر 
النتحار داخلها بتنفيذ حكم الإعدام يف نف�شه، م�شتخدماً �شلكا كهربائيا، 

لرتقد البنة اأ�شفل جثة الأب.
وفوجئت ال�شيدة امل�شرية “م.اأ” بانتحار زوجها عقب روؤيتها لطفلتها على 
لوالدها  البنة لأزم��ة قلبية حادة فور م�شاهدتها  الأر���س، حيث تعر�شت 

معلًقا يف �شقف الغرفة.
تلقى  ال��ذي  ال�شرطة  ق�شم  ع��ر  ر�شمًيا  الواقعة  كانت  الفيوم،  مدينة  يف 
اإخطاراً بانتحار “م.ن” 52 عاًما ويعمل حما�شًبا ب�شنرتال حكومي داخل 

غرفته، كذلك وفاة طفلته “�س.م.ن” 9 �شنوات.
وانتقل فريق من رجال و�شباط البحث اجلنائي ملقر الواقعة، وتبني من 
املعاينة والتحريات الأولية، قيام املحا�شب ب�شنق نف�شه نظراً ملروره ب�شائقة 
الإع��دام يف  الغرفة لينفذ حكم  اأغلق  الأخ��رية، حيث  الفرتة  مالية خالل 

نف�شه عر �شلك كهربائي �شديد القوة.
�شبهة  اأي  وج��ود  من  ب�شاأن اجلثتني خالياً  الأويل  ال�شحي  التقرير  وج��اء 
الق�شية،  يف  التحقيق  العامة  النيابة  تولت  حيث  احل���ادث،  ح��ول  جنائية 

كارينا كابور: الأمومة 
�صتكون الأف�صل يف حياتي

قالت النجمة الهندية كارينا كابور 
اإنها تعتقد اأن الأمومة، �شوف تكون 

اأف�شل مرحلة يف حياتها.
للغاية، لقد  �شعيدة  اإنني  واأ�شافت 
اأعلم  ل  الن،  حتى  ي��وم��اً   46 م��ر 
ولكن  الن،  ح��ت��ى  ال��ت��غ��ي��ري  م���دى 
قلبي ل ينب�س داخلي الن ولكنه 

ينب�س يف ج�شم اآخر.
وتابعت كابور لقد عدت لالأ�شواء 
مهامي،  ب��ني  دائ��م��ا  اأوازن  لأن��ن��ي 
اأعلم اأن هناك كثريين مثلي لي�شوا 
يف اأف�شل حالتهم البدنية، ويف ظل 
النحيفات  الأزي��اء  وج��ود عار�شات 
ي�شبح الو�شع �شعباً، ولكني اأعتقد 
الكثري  يتطلب  كذلك  الظهور  اأن 

من ال�شجاعة والثقة.
علي  �شيف  زوج��ه��ا  اأن  واأو���ش��ح��ت 
خان ي�شاعدها يف رعايتها للطفل، 
مب�شاعدتي  ي��ق��وم  �شيف  وق���ال���ت: 
م��ن قبل،  ذل��ك  ك��ث��رياً، فلقد فعل 
���ش��ي��ف حم�����رتف، ف��ه��و ي��ف��ع��ل كل 

�شيء حتى تغيري احلفا�شات.
وك���ان���ت ك��اري��ن��ا وزوج���ه���ا خ���ان قد 
تيمور، يف  الأول  اإ�شتقبال طفلهما 

20 كانون اأول دي�شمر املا�شي.

يبني لعبة اأفعوانية يف حديقة منزله 
اأظ���ه���ر مقطع  ل���الإع���ج���اب،  يف م�����ش��ه��د م��ث��ري 
فيديو ن�شر على العديد من مواقع التوا�شل 
الجتماعي، لعبة اأفعوانية �شخمة بناها رجل 
مدينة  �شواحي  يف  منزله  حديقة  يف  اأمريكي 

نيويورك الأمريكية. 
قرر  قد  ا�شمه،  يعرف  ال��ذي مل  الرجل  وك��ان 
ال��ل��ع��ب��ة الأف���ع���وان���ي���ة يف ح��دي��ق��ة منزله  ب��ن��اء 
ا�شتخدم  وق��د  بها.  باللعب  اأطفاله  لي�شتمتع 
عملية  يف  اأ�شا�شية  ك��م��واد  وال��ف��ولذ  اخل�شب 

البناء، وزودها بنظام ت�شغيل كهربائي كامل. 
اآي"  ب����ي  "يو  م���وق���ع  يف  ورد  م����ا  وب���ح�������ش���ب 
الإل���ك���رتوين ف��ق��د ا���ش��ت��غ��رق ب��ن��اء ه���ذه اللعبة 
اأ���ش��ه��ر، ومل ت��ت��ج��اوز كلفة  ال�����ش��خ��م��ة ث��الث��ة 

بنائها 1500 دولر اأمريكي. 
اإجن����ازه  ع��ل��ى  مقت�شب  ب�شكل  ال��رج��ل  وع��ل��ق 
قائاًل: هذه اللعبة الأفعوانية رائعة حقاً. اإنها 

تعمل ب�شكل كامل على الكهرباء.

يطلق زوجته يف املطعم  
ال�شرقية،  املنطقة  اأق��دم �شعودي من حمافظة اخلر يف 
على تطليق زوجته اأثناء جلو�شهما يف اأحد املطاعم، بعد 
ت�شويرها  لها  ليت�شنى  الأط��ع��م��ة  ت��ن��اول  م��ن  منعته  اأن 

واإر�شال ال�شور اإىل �شديقاتها عر تطبيق �شناب �شات.
وقال الزوج، بح�شب �شحيفة املدينة، اإنه توجه مع زوجته 
وكان  الفخمة،  امل��ط��اع��م  اأح���د  يف  الع�شاء  وج��ب��ة  ل��ت��ن��اول 
دورهما  ياأتي  حتى  لالنتظار،  وا�شطّرا  للغاية  مزدحًما 

بعد اأن مت توزيع اأرقام على املنتظرين.
ن��ودي على رقمهما،  انتظار،  40 دقيقة  اأن��ه بعد  واأ�شاف 
منعته  زوج��ت��ه  لكن  بتناوله،  ه��ّم  الطعام  اإح�����ش��ار  وب��ع��د 
ل�شديقاتها  ال�شور  لرت�شل  الوجبات  ت�شور  اأنها  بحجة 

عر �شناب �شات، وكانت حترك ال�شحون مييناً و�شماًل.
زوجته  تبلغه  الطعام  ت��ن��اول  اأراد  كلما  اأن��ه  ال���زوج  وب��نّي 
باأنها مل تنته من الت�شوير، فاحتدم املوقف بنيهما وقام 
مبنعها من الت�شوير، ودخال يف نقا�س حاد، وتطور الأمر 

بعد علو �شوتها، ليطلقها على الفور وغادر املطعم.

ورم 70 كيلو مبعدة مري�س
لعملية  الأم��ري��ك��ي��ة  مي�شي�شيبي  ولي���ة  م��ن  رج��ل  خ�شع 
وزنه  ي�شل  �شخماً  ورم��اً  الأط��ب��اء  خاللها  اأزال  جراحة، 

اإىل حوايل 70 كيلوغراماً من معدته.
وبداأ بطن روجار لوغان )57 عاماً( بالنتفاخ عندما كان 
بعمر 12 عاماً، واأخره الأطباء اأنها جمرد دهون، لكنهم 
اأدركوا فيما بعد وجود انتفاخ �شخم يف معدته بحاجة اإىل 
اإزالة. ويرجح الأطباء اأن يكون هذا الورم ناجماً عن �شعر 
منا اإىل الداخل، بح�شب �شحيفة ديلي ميل الريطانية.

ب�شكل كبري، ومنع لوغان  ال��ورم  الوقت، منا  م��رور  ومع 
متحرك  كر�شي  با�شتخدام  ملزماً  واأ�شبح  احلركة،  من 
خا�س، قادر على حمله هو والورم الذي يعادل وزنه وزن 
كيتي جاهدة  ال�شيدة  ل��وغ��ان  زوج��ة  ب��ال��غ. وعملت  رج��ل 
للعثور على جراح قادر على اإزالة الورم، واأخرها العديد 
زوجها على  وبقاء  العملية  اأن فر�شة جناح  الأطباء  من 
اأغ�شط�س  �شهر  يف  ولكن   .%  50 تتعدى  ل  احلياة  قيد 
الذي  الطبيب ديف  املا�شي، عرت على  العام  )اآب( من 

وافق على اإجراء العملية.
لوغان  ي��ع��ود  اأن  امل��ت��وق��ع  م��ن  ال��ن��اج��ح��ة،  العملية  وب��ع��د 
وهو  اأ�شبوعني،  ب�شكل طبيعي يف غ�شون  ملمار�شة حياته 
اأن  متحم�س ب�شكل خا�س لل�شيد من جديد، وذلك بعد 

متكن من امل�شي للمرة الأوىل منذ �شنوات.

حتجبت فحول زمالوؤها حياتها اإىل جحيم !
مدينة  �شرطة  يف  تعمل  م�شلمة  اأمريكية  �شرطية  رفعت 
نيويورك دعوى ق�شائية تتهم فيها زمالء لها بالإ�شاءة 
بل والعتداء عليها بال�شرب، بعدما قررت  اإليها لفظياً 

ارتداء احلجاب. 
وقالت ال�شرطية دانييل الأمراين - التي اعتنقت الإ�شالم 
ارت��داء احلجاب بعد ذلك بعاٍم واحد  2007 وب��داأت  عام 
الإنرتنت  �شبكة  على  �شوراً  ن�شروا  زمالئها  بع�س  اإن   -
من  منهم  هناك  ك��ان  كما  اإليها،  ُم�شوباً  م�شد�شاً  ُتظهر 
يناديها باأ�شماء مثل اإرهابية وطالبانية ن�شبة اإىل حركة 

طالبان الأفغانية. 

ال�صماح ملادونا بتبّني طفلني من مالوي 
متكنت النجمة الغنائية الأمريكية مادونا، من تبّني طفلني اآخرين من مالوي بعد موافقة املحكمة 

العليا يف الدولة الواقعة جنوب القارة الأفريقية.
وكان تبّني جنمة الغناء ال�شهرية لأطفال يف ال�شابق، قد اأثار غ�شب البع�س يف مالوي الذين اتَّهموا 

احلكومة بال�شماح للنجمة بالتحايل على القوانني التي متنع غري املُقيمني من تبني اأطفال.
وقال ملينجا مفول املتحدث با�شم ال�شلطة الق�شائية يف مالوي، اإن مادونا كانت داخل قاعة املحكمة 

عندما �شدر احلكم باملوافقة.
واأكد مفول بالقول: اليوم اأ�شدرت املحكمة العليا حكًما ي�شمح لها بامل�شي قدًما يف 
اإجراءات تبّني الطفلني، م�شيًفا اأن املغنية كانت تبت�شم بعد النطق باحلكم، وفق 

ما ذكرت وكالة رويرتز.
ومل يرد املزيد من التفا�شيل عن الطفلني اللذين ت�شعى مادونا لتبّنيهما، 

قائال: اإن احلديث عن التفا�شيل يف هذه املرحلة خمالف للقانون.

TCL ال�شيني بهوليوود.  )اأ ف ب( م�شرح  املمثلة نيكول كيدمان حت�شر العر�ص الأول لفيلم  "Big Little Lies" يف 

تطبيق يتيح 
ا�صتئجار الدراجات

اب������ت������ك������رت اإح���������������دى �����ش����رك����ات 
تطبيقا  ال�شينية  التكنولوجيا 
اأزمة  ح��ل  يف  للم�شاهمة  خ��ا���ش��ا 
امل����رور اخل��ان��ق��ة وال��ت��خ��ف��ي��ف من 
واحد،  اآن  يف  البيئة  ت��ل��وث  ح��دة 
ال��ت��ط��ب��ي��ق اجلديد  ي��ت��ي��ح  ح��ي��ث 
ا�شتئجار الدراجات الهوائية عر 
اأ�شعار  م��ق��اب��ل  ال��ذك��ي��ة  ال��ه��وات��ف 

رمزية.
ال�����دراج�����ات  اآلف  ت����وف����ري  ومت 
والأماكن  ال�����ش��وارع  يف  اخل��ا���ش��ة 
بكني  ب����ال����ع����ا�����ش����م����ة  ال�����ع�����ام�����ة 
التطبيق،  ه��ذا  عر  لال�شتخدام 
حيث ُتركن تلك الدراجات يف اأي 
اآخر  �شخ�س  ياأتي  اأن  قبل  مكان 

ل�شتخدامها.
ومقابل يوان واحد فقط )0.14 
قفل  حت����ري����ر  مي����ك����ن  دولر(، 
"الرمز"  م�����ش��ح  ب��ع��د  ال����دراج����ة 
الهاتف  ب���ك���ام���ريا  ب��ه��ا  اخل���ا����س 
امل���ح���م���ول، ث����م ا����ش���ت���خ���دام تلك 
بالعا�شمة  ج���ول���ة  يف  ال����دراج����ة 

املزدحمة.
ويف مدينة يقطنها نحو ع�شرين 
�شوارعها  وجت��وب  اإن�شان،  مليون 
�شيارة؛  م��الي��ني  �شتة  م��ن  اأك���ر 
مقابل  ال��دراج��ة  ا�شتخدام  يبدو 
م��ب��ل��غ زه���ي���د خ���ي���ارا ع��م��ل��ي��ا، ول 
�شيما اأن معدلت التلوث تتفاقم 

با�شتمرار يف ال�شني.

تعلم طب الأ�صنان من يوتيوب وفتح عيادة
الأمريكية  ال�شيدة  ن�شرنا ق�شة  الآن  قبل مدة من 
الأحالم  منزل  لبناء  يوتيوب  على  اعتمدت  التي 
العائلة مب�شاهدة مقاطع  اكتفت  اأبنائها، حيث  مع 
فيديو، والتي كانت كفيلة مبنحها خرة عن كيفية 
البناء. وطب الأ�شنان لي�س بعيًدا عن ذلك، ونذهب 
اإيروان” 25  “حممد  امل��ال��ي��زي  لل�شاب  امل���رة  ه��ذه 
عاًما من كونتان من ماليزيا، الذي اكتفى مبقاطع 
الأ�شنان  ب��ط��ب  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة  وامل���ج���الت  ال��ف��ي��دي��و 
بافتتاح  اخلطوة  ه��ذه  تكللت  املجال،  ه��ذا  لقتحام 
ع��ي��ادت��ه اخل��ا���ش��ة. وب����دًل م��ن ق�����ش��اء ���ش��ت �شنوات 
املهارات  ع��ل��ى  للح�شول  الأ���ش��ن��ان  ط��ب  ك��ل��ي��ات  يف 
حممد  ق��رر  ا،  مرخ�شً طبيًبا  ي�شبح  ك��ي  ال��الزم��ة 
اأن ي�شلك طريًقا خمتلًفا. فتعّلم ما يحتاجه الأمر 
لإجراء عمليات خلع الأ�شنان، وو�شع التقومي، من 
موقع يوتيوب وقراءة املجالت الطبية املتخ�ش�شة 
بالأ�شنان. ل نعرف حتديًدا الوقت الذي ا�شتغرقه 
لك��ت�����ش��اب ك��ل ه���ذه امل���ه���ارات، اإل اأن���ه اف��ت��ت��ح عيادة 
اأن ما  خا�شة لكنها غري جم��ازة. كان حممد يعلم 
يفعله لن ي�شتمر طويال، فقرر اإغالق عيادته نهاية 

القانونية. ففي  املنق�شي خوًفا من املالحقة  العام 
اأواخر دي�شمر املا�شي ك�شف اأحد زبائنه اأمره، واأنه 
لي�س طبيب اأ�شنان حقيقي، وتقّدم ب�شكوى لل�شرطة 
اآلف   9 تغرميه  ومت  بدورها،  العيادة  اأغلقت  التي 
وب�شكل  للخطر.  املر�شى  حياة  عّر�س  كونه  دولر، 
يثري الهتمام، حممد لي�س طبيب الأ�شنان املخادع 
الوحيد يف تاريخ ماليزيا. ففي عام 2007، اعرتف 
باأنه مار�س مهنة  عاًما   63 العمر  يبلغ من  طبيب 
ط��ب الأ���ش��ن��ان ل��� 29 ع��اًم��ا ب��دون اأي ت��دري��ب طبي. 
ه��ذه اخل��رة ج��راء مرافقته لطبيب  اكت�شب  وق��د 
زيارته  له حقيبته عند  كان يحمل  اأ�شنان ع�شكري 
م��ن��ازل ع��م��ال امل�����زارع، يف ال��ف��رتة م��ا ب��ني 1962-

احلقبة  ت��ل��ك  يف  ي��ك��ن  مل  اأن����ه  وال���غ���ري���ب   ،1978
الزمنية يوتيوب اأو غريه.

على الرغم من ذلك، فال اأحد ينكر اأن البع�س جنح 
يف ا�شتخدام قنوات الإعالم اجلديد و�شخرها ب�شكل 
جيد، مثل الالعب الكيني “جوليو�س يجو” بطل 
العامل يف رماية الرمح، والذي حتّدى احلالة املادية 

ال�شعبة، وتعلم الرماية عر موقع يوتيوب.


